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قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس:

تشکیل صندوق بیمه کشاورزی از 
دستاوردهای انقالب است

مهاجر مجری طرح دانه های روغنی کشور:

تولید بیش از 340 هزارتن کلزا
در کشور

شجری مدیرکل دفتر توسعه صادرات 
وزارت جهاد کشاورزی:

برای رسیدن به هدف توسعه صادرات 
باید زیر ساخت ها را تدارک نمود

اورنگی رئیس سازمان امور اراضی کشور:

حدود 500 هزار هکتار از اراضی
رفع تداخل و آماده صدور

سند شده است

کشاورز معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی:

کمبود آب در ایران ایجاب می کند 
کشاورزی به سمت کشت های

گلخانه ای هدایت شود

رحمانی معاون استاندار فارس:

در فارس 375 صندوق اعتبارات خرد 
زنان روستایی و 15 صندوق حمایت از 

بخش کشاورزی وجود دارد

تدابیر اتخاذ شده در استان فارس
برای کشت صیفی جات زیر پالستیک، ارزنده و قابل تقدیر است

کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی:



حضور کارکنان خانواده بزرگ سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در راهپیمایی 22 بهمن 

چند افتتاحیه و بازدید با حضور مسئوالن کشوری و استانی از پروژه های جشن 40 سالگی انقالب



آنچه در این شماره می خوانیم: 

سرمقاله:

نظام نامه جامع روابط عمومی 
به عنوان نقشه راه

  
انسـان از بـدو خلقـت تاکنون بـرای نیل به 
اهـداف مـادی و معنـوی خویـش و تامیـن 
پـی  در  خـود،  ضـروری  و  الزم  نیازهـای 
ایجـاد ارتبـاط بـا دیگـران و دنیـای خـارج 
از خـود بـوده اسـت. در ایـن راسـتا روابـط 
عمومی شـکلی مـدرن و پیشـرفته از روابط 
اجتماعـی اسـت، رابطه ای که یـک تصویر 
شـفاف از ظرفیـت هـای محیطـی ارائـه دهـد تـا در پرتـو آن امـکان تعامل 

منطقی با سازمان ها، شرکت ها و عموم مردم داشته باشد. 
بـدون شـک الزمـه دسـتیابی و رسـیدن بـه اهـداف وحـدت رویـه و درک 
مشـترک وظائـف و یکپارچـه سـازی، بـه کار گیـری برنامـه ای نظـام مند، 
هماهنـگ و منسـجم اسـت و داشـتن یک نظـام نامه جامـع و هدفمند برای 
روابـط عمومـی سـازمان هـا الزم و ضـروری اسـت و بـه عنوان یک نقشـه 

راه در انجام بهتر امور محوله کارایی دارد. 
از دو سـال پیـش بـه فرمـوده آقـای دکتـر قاسـمی رییـس محترم سـازمان 
و بـا هـدف تدویـن طرحـی جامـع علمـی، رسـانه ای و ارتباطـی در ایـن 
حـوزه نظـام نامـه جامـع روابـط عمومـی به عنـوان یکـی از وظایـف روابط 
عمومـی در دسـتور کار اینجانـب قـرار گرفـت و بـا راهنمایی های ایشـان و 
همـکاری چنـد نفـر از کارشناسـان این اداره بـا در نظر گرفتن یک سـری از 
عوامـل، اقـدام بـه برنامه ریـزی در خصوص برنامـه های مختلـف خود اعم 

از برنامه های رسانه ای و غیر رسانه ای شد. 
در نظـام نامـه روابـط عمومـی، هماننـد تمـام نظـام نامه هـای دیگـر، تمام 
مسـائل از ریزتریـن مسـائل تـا سیاسـتگذاری هـا، اطـاع رسـانی، مدیریت 
برنامـه هـا و ... مـورد بررسـی دقیـق قـرار گرفته شـد و بـا راهنمایـی های 
آقـای دکتـر مقصـود بیگـی مشـاور محتـرم سـازمان در تعالـی سـازمانی، با 
بهـره گیـری از مدیریـت مسـئولیت هـای اجتماعـی )ISO 26000 ( و بـا 
بهـره گیـری از الگـوی SWOT فرصـت هـا، تهدیدهـا، نقاط ضعـف و نقاط 
قـوت شناسـایی شـده و برنامـه ریزی نظـام مند بـر مبنای داده هـای کمی 
و کیفـی تنظیـم گردیـد و بـا اسـتفاده از ماتریـس عاقـه _ قـدرت کلیـه 
ذی نفعـان سـازمان بـه طور کامـل تحلیل شـدند. همچنیـن در تدوین نظام 
نامـه نیـاز به بررسـی محتـوای پیام هـا، ابزارهای پیـام رسـانی، روش های 
انتقـال اطاعـات و پیـام هـا و زمـان و مـکان مناسـب اطاع رسـانی وجود 

داشته و نگارش شده است. 
در ایـن نظـام نامـه بـه سـمت اصـاح سـاختار و اسـتقرار سـاختار جدید نیز 
گام برداشـته شـده اسـت تـا عـاوه بر ارتقـاء جایـگاه روابط عمومـی، نقش 
آنـان برجسـته تـر شـود. از سـویی پـر واضـح اسـت کـه روابـط عمومی به 
عنـوان یـک نهـاد تخصصی بایـد آمـوزش و تخصـص الزم را در این زمینه 
داشـته باشـد و در ایـن نظـام نامه سـعی شـده اسـت بحـث آمـوزش نیز در 

کنار سایر موارد مد نظر قرار داده شود. 
بـا امیـد بـه این کـه بـا همراهـی، همدلـی و همـکاری معاونین، مدیـران و 
دیگـر کارکنـان و بـه ویژه تاش مضاعف و منسـجم و مسـئوالنه همکاران 
اداره روابـط عمومـی گامـی موثرتـر از پیـش بـرای پیشـبرد اهـداف غائـی 

برداریم. سـازمان 
علیرضا واحدی پور

اخبار

شهرستان ها

ادارات تابعه
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بـا حضـور علیرضـا آوایـی وزیـر دادگسـتری، رحیمـی اسـتاندار فـارس، محمد 
مهدی قاسـمی رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی فارس و القاصـی مهر مدیرکل 
بـه  نویـن در شهرسـتان مرودشـت  آبیـاری  اسـتان، طـرح  ایـن  دادگسـتری 

رسـید. بهره بـرداری 
بـه گـزارش خبرنگار "پرتـو امیـد"، محمد مهدی قاسـمی رئیس سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس در مراسـم افتتـاح طـرح آبیـاری نوین در شهرسـتان 
مرودشـت، گفـت: بـه مناسـبت چهلمیـن سـالگرد پیـروزی شـکوهمند انقاب 
اسـامی بـه طـور هم زمـان 4 هـزار و 254هکتـار، پـروژه آبیـاری نویـن بـه 

می رسـد. بهره بـرداری 
وی بـا بیـان  این کـه اعتبـار طرح هـای مذکور بالـغ بـر 69 میلیارد تومـان بود، 
افـزود: بـه بهره بـرداری رسـیدن ایـن طرح هـا منجـر بـه صرفه جویـی بیـش از 

17 میلیـون مترمکعـب آب در هکتـار می شـود.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: امـروز طرح آبیـاری نوینـی در مزرعه ای 
بـه مسـاحت 79.5 هکتـار و بـه روش لینیـر بـه نمایندگـی از سـایر طـرح های 

اسـتان فارس در شهرسـتان مرودشـت افتتاح شـد.
وی تصریـح کـرد: اعتبـار ایـن طـرح 669 میلیون تومـان بود کـه 169 میلیون 

تومـان سـهم بهره بـردار و مابقـی کمـک باعوض دولتـی بود.
قاسـمی در ادامـه بیـان داشـت: شـرکت دانـش بنیانـی در شهرسـتان اقلیـد از 
توابـع اسـتان فارس سـازنده دسـتگاه لینیر اسـت که بـرای مسـاحت های بیش 

از 25 هکتـار ایـن تجهیـزات را می سـازد.
وی تاکیـد کـرد: آبیـاری تحـت فشـار یکـی از طرح هـای اساسـی در بخـش 
کشـاورزی بـرای بـاال بـردن بهـره وری آب اسـت و خوشـبختانه کشـاورزان 
اسـتان فـارس بـه دلیل شـناختی کـه از چالـش آب و راه کارهای مقابلـه با آن 
دارنـد بـه خوبـی توانسـتند تـا امـروز بـا اسـتفاده از یارانه هـای دولتـی، مزارع 
خودشـان را بـه آبیـاری تحـت فشـار مجهـز کننـد کـه توصیـه می شـود همـه 

کشـاورزان مـزارع خـود را بـه سـامانه آبیـاری نویـن مجهـز کنند.
گفتنـی اسـت: اسـتان فـارس مقـام اول کشـور در اجـرای طـرح آبیـاری نوین 

دارد. را 

به مناسبت جشن چهلمین سالگرد انقالب

بیش از 4 هزار هکتار پروژه آبیاری نوین در استان فارس هم زمان به بهره برداری رسید
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هم زمان با ایام اهلل دهه  فجر

هـم زمان بـا چهلمیـن سـالگرد پیروزی شـکوهمند 
انقـاب اسـامی، معـاون امـور زراعـت وزیـر جهاد 
کشـاورزی همـراه بـا مجری طـرح گنـدم و مجری 
طـرح دانه هـای روغنـی وزارت جهـاد کشـاورزی به 

اسـتان فـارس سـفر کردند.
معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی و هیئـت همـراه در 
سـفر دو روزه خـود بـه ایـن اسـتان همراه بـا رئیس 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس، بـا حضور 
در شهرسـتان های الر، المـرد، داراب، مهر و شـیراز 
را  نهاده هـا  توزیـع  نحـوه  و  صیفـی  کشـت های 
بررسـی و در چنـد مراسـم افتتاحیـه شـرکت کردند.

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، عباس کشـاورز 
معـاون امـور زراعـت وزیر جهاد کشـاورزی با اشـاره 
بـه این کـه کشـت هـای گلخانـه ای بـازار محـور و 
تولیـد کنتـرل شـده در محصوالت سـبزی و صیفی 
اسـت،  کشـاورزی  جهـاد  وزارت  اولویت هـای  از 
گفـت: تدابیـر اتخـاذ شـده در این اسـتان در کشـت 
صیفـی  جات زیر پاسـتیک از جمله آبیـاری میکرو، 
مالچ زیر پاسـتیک، کشـت نشـایی و تولید خارج از 
فصـل هـم در صرفه جویی در مصـرف آب و هم در 

تنظیـم بـازار، ارزنـده و قابل تقدیر اسـت.
وی افـزود: مدیریـت مصـرف نهـاده هـا و کنتـرل 
علف هـای هـرز در مـزارع اسـتان فـارس در حـال 
بهبـود اسـت امـا علی رغـم اقدامـات موثرصـورت 
گرفتـه، بـه دلیـل مشـکات کمبـود آب و تغییـرات 
اقلیمـی، بایـد تاشـی بیـش از پیـش در جهـت لغو 
نارسـایی هـا، ارتقای بهـره وری آب و افزایش درآمد 
کشـاورزان تـوام بـا پایـدار کردن کشـاورزی داشـته 

. شیم با
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه پایلـوت سـیمیت 
اجـرا شـده در داراب، خاطـر نشـان کرد: ایـن مزرعه 
نمونـه خوبـی بـرای رویکـرد جدیـد منطقـه از نظـر 
روش مکانیزاسـیون، صرفـه جویـی در مصرف آب و 
معرفـی محصـوالت جدید تـوام با اتخـاذ روش هایی 
بـه منظـور حاصل خیـزی خـاک اسـت، از ایـن رو 
توصیـه می شـود کـه مـورد توجه بیشـتر کشـاورزان 
قـرار گرفتـه و همـکاران نیز بیشـتر مـردم را در این 

آگاه سـازند. زمینه 
وی از دیگـر اهـداف سـفر خـود بـه اسـتان فـارس 
را بررسـی نحـوه توزیـع نهاده هـا در شـرایط فعلـی 
تحریـم دانسـت و یـادآور شـد: بـا مدیریـت خـوب 
اعمـال شـده در ایـن اسـتان نهـاده هـا بـا قیمـت 
قـرار  کشـاورزان  اختیـار  در  خوبـی  بـه  و  مناسـب 

گرفتـه اسـت.
معـاون امـور زراعـت وزیرجهاد کشـاورزی در بخش 
دیگـری از سـخنان خـود در ارتبـاط بـا بازدیـد از 
مرکـز ITMC شـیراز، بـا اشـاره بـه این کـه در ایـن 
مرکـز اقدامـات خوبی صـورت گرفتـه، تصریح کرد: 
ایـن مرکز یـک محـل قابل اطمینـان برای توسـعه 
تکنولـوژی هوشمندسـازی آبیـاری در سـطح اراضی 

است. کشـاورزی 
و  شـده  انجـام  اندازه گیری هـا  داد:  ادامـه  وی 
تجربیـات منتقـل شـده نشـان  داد که ایـن مجموعه 
پکیـج خیلی کاملی اسـت کـه با انعطـاف خیلی زیاد 
بـه مدیریـت و بهره بـردار بـه راحتـی اجـازه اعمـال 

خواسـته هایشـان را مـی داد.
کشـاورز بـا بیـان  ایـن کـه آب مهم تریـن نهـاده 
مصرف اسـت، بیـان داشـت: هوشمندسـازی آبیاری 
از برنامـه  کار وزراتخانـه بوده و به دسـتور وزیر جهاد 
کشـاورزی باید پـروژه ای برای آن تعریـف کنیم که 
در ایـن خصـوص کمیته ای هـم در وزراتخانه هر دو 

هفتـه یک بـار تشـکیل جلسـه می دهد.
وی در ادامه با اشـاره به شـرکت در مراسـم افتتاحیه 
" اولیـن گلخانـه تولید نشـاء تمـام اتوماتیـک جنوب 
فـارس" واقع در شهرسـتان الرسـتان، پـروژه مذکور 
را از اقدامـات خوب سـازمان جهاد کشـاورزی فارس 
برشـمرد و اظهار داشـت: کمبود آب در ایران ایجاب 
می کند که کشـاورزی به سـمت کشـت گلخانه ای 
هدایـت شـود و این مهـم از برنامه هـای اولویت دار 
از طرفـی کشـت  اسـت،  کشـاورزی  جهـاد  وزارت 
نشـایی نیـز در کاهـش مصـرف آب موثـر بـوده که 
اکنـون کشـت نشـایي پنبه، سـبزی، صیفـی و ذرت 
در گلخانـه هـا شـروع شـده و این مهم مـی تواند به 

بهبـود تولید کشـور کمـک کند. 
گفتنـی اسـت مراسـم گشـایش خیریه اشـتغال زایی 
"شـرکت صنایع غذایی ینسـاک" در شـیراز با حضور 

معـاون امـور زراعـت وزیرجهـاد کشـاورزی و هیئت 
همـراه صـورت گرفـت و همچنین این افـراد از خط 
تولیـد کارخانـه مشـکفام "تهیـه کننده انواع سـم در 
بازدیـد  خانگـی"  و  دامـی  کشـاورزی،  بخش هـای 

داشتند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی به فارس آمد
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بـا حضـور معـاون و مشـاورین وزیـر جهاد کشـاورزی اولیـن گلخانه تولید نشـاء 
تمـام اتوماتیـک جنـوب فارس در الرسـتان افتتاح شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزي 
الرسـتان در ایـن مراسـم معـاون زراعـت وزیـر جهـاد کشـاورزي در بخشـي از 
سـخنان خـود بیان داشـت: کمبـود آب در ایران ایجـاب می کند که کشـاورزی 
به سـمت کشـت گلخانه ای هدایت شـود و ایـن مهم از برنامه هـای اولویت دار 

وزارت جهاد کشـاورزی اسـت.
عبـاس کشـاورز کشـت نشـایی را در کاهش مصـرف آب موثر دانسـت و گفت: 
اکنون کشـت نشـایي پنبه، سـبزی، صیفی و ذرت در گلخانه ها شـروع شـده و 

ایـن مهـم می توانـد به بهبـود تولید کشـور کمـک کند.
در ادامـه مراسـم مدیر جهاد کشـاورزي الرسـتان با اشـاره به این کـه این اولین 
گلخانـه فـول اتوماتیـک تولیـد نشـا در جنـوب فـارس اسـت، یـادآور شـد: این 
گلخانـه جـز معـدود گلخانه هـای ایـران مـی باشـد کـه صرفه جویـی بی نظیری 
در مصـرف آب دارد، گفـت: هـدف از احـداث این گلخانه، تولید نشـاهایي اسـت 
کـه از تنـش هـای محیطی، عوامـل بیماری زا، آفـات و امراض مصون هسـتند.

 در ادامـه مجـري ایـن طرح گفـت: این گلخانه فـول اتوماتیک، از نـوع گوتیک 
بـا پوشـش پلـي کربنـات اسـت، گفـت: تکنولـوژي مکانیزاسـیون بـه کار رفتـه 

مربـوط بـه کشـور ایتالیا و سـازه هـاي آن ایراني اسـت.

وی افـزود: محصـوالت نشـایی ایـن گلخانـه شـامل بادمجـان، فلفـل، طالبـی، 
هندوانـه، گوجـه، خیـار، گل و گیاهـان دارویـی اسـت. مطابـق بـا اسـتاندارد و 

امکانـات روز دنیـا طراحـی و اجـرا شـده اسـت.
روایـی بـا اشـاره بـه این موضـوع که ایـن گلخانـه بـا 5340 مترمربع زیـر بنا و 
2 هکتـار مسـاحت زمیـن، بـا اعتبـاری بالـغ بـر 40 میلیـارد ریال توسـط بخش 
خصوصـی بـرای اولین بار در جنوب فارس راه اندازی شـده اسـت اظهار داشـت: 
بـرای بیـش از 15 نفـر اشـتغال زایـی ایجـاد شـده، ظرفیـت تولید نشـاء در این 
گلخانـه، 10 میلیـون نشـاء در سـال و ظرفیت تولیـد در هـر دوره 3 میلیون عدد 

نشـاء است.
 گفتنـي اسـت افتتـاح اولیـن گلخانـه تولید نشـاء فـول اتوماتیک جنـوب فارس 
بـا حضـور کشـاورز معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی، اسـفندیاری پـور و مهاجـر 
مشـاورین وزیـر و مجـری طـرح هـای گنـدم و دانه هـای روغنـی وزرات جهاد 
کشـاورزی، پژمـان معاون بهبـود تولیدات گیاهـي، دهقان مدیر زراعـت، پاکاري 
مدیـر باغبانـي، واحـدي پـور رئیـس روابـط عمومـي سـازمان جهاد کشـاورزي 
فـارس، حسـني فرمانـدار، قاسـمی مدیـر جهـاد کشـاورزی و کارشناسـان جهاد 

کشـاورزي الرسـتان و جمعـی از بهـره بـرداران و مـردم صـورت پذیرفت.

به مناسبت جشن چهلمین سالگرد انقالب با حضور معاون و 
مشاورین وزیر جهاد کشاورزی

افتتاح اولین گلخانه تمام اتوماتیک جنوب 
فارس در الرستان 
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امسال جز سال های خوش گندم خواهد بود.
بـه گزارش خبرنـگار “پرتو امید”، اسـماعیل اسـفندیاری پور مجـری طرح گندم 
وزارت جهـاد کشـاورزی در بازدیـد از مـزارع گنـدم اسـتان فـارس با بیـان این 
مطلـب گفـت: بـا توجـه بـه وضعیت کشـت مناسـب، یکنواختی سـطح سـبز و 
اسـتقرار بوتـه در مـزارع ایـن اسـتان، اگر شـرایط زراعـی ما به همیـن صورت 
ادامـه پیـدا کنـد و در فصل بهار متوسـط بارندگـی دراز مدت نزدیـک به نرمال 

داشـته باشـیم، امسـال جزء سـال های خـوش گندم خواهـد بود.
وی افـزود: علی رغـم کاهـش سـطح زیـر کشـت گنـدم، سـعی شـده بـا اتخاذ 
روش هـای افزایـش بهـره وری آب از جمله آبیاری تیپ و قطـره ای و مدیریت 

خـوب، جبران کاهش سـطح زیر کشـت را داشـته باشـیم.

این مقام مسـئول با اشـاره به راه اندازی پروژه مشـترک با سـیمیت در راسـتای 
افزایـش تولیـد گندم، خاطر نشـان کـرد: روش های جدید کشـت و کار از جمله 
کشـت روی پشـته هـای دائمـی و کـف کار بـا اسـتفاده از تکنولوژی هـای روز 
دنیـا و اسـتفاده از ارقـام جدید در دسـتور کار قـرار گرفته تا بـا افزایش عملکرد 

و تولیـد بـه نوعی جبران کاهش سـطح زیر کشـت را داشـته باشـیم.
مجـری طـرح گنـدم وزارت جهاد کشـاورزی در پایان با بیان این که در سـنوات 
اخیـر سـطح زیر کشـت گندم در کشـور حـدود 12 درصد کاهش پیـدا کرده اما 
بـا اقدامـات فنـی و افزایش بهـره وری تولیـد گندم افزایـش یافته اسـت، تاکید 
کـرد: بـا همـت کشـاورزان و پشـتیبانی وزارت جهـاد کشـاورزی، پیش بینـی 

می شـود امسـال بـرای چهارمیـن سـال پیاپـی از واردات گندم بی نیاز باشـیم.

سال خوش گندم برای کشور و فارس
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی:
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واحـد تولیـد قـارچ دکمـه ای ماریـو، مـزارع پروژه 
ایـران سـیمیت، مـزارع کلـزا و چغنـدر قنـد پاییـزه 
شهرسـتان داراب مـورد بازدیـد معـاون وزیـر جهاد 
کشـاورزی، ریـس سـازمان جهاد کشـاورزی فارس 

و هیئـت همـراه قـرار گرفت 
جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی شهرسـتان داراب در ایـن بازدیـد عباس 
وزیـر جهـاد کشـاورزی  زراعـت  معـاون  کشـاورز 
ابتـدا از واحـد پـرورش قـارچ دکمه ای در شـهرک 
بازدیـد کـرد. کـه محمـد مهـدی  صنعتـی داراب 
صبـوری مجـری طـرح قـارچ بـا ارائـه توضیحاتی 
در ایـن زمینـه اظهـار کرد: با بهـره بـرداری از این 
طـرح زمینه اشـتغال 30 نفـر به صورت مسـتقیم و 
180 نفـر بـه صـورت غیر مسـتقیم فراهـم گردیده 
و سـاالنه 300 تـن قـارچ درجـه یـک و مرغوب از 
9 سـالن تولیـد و ظرفیـت تولیـد هـر سـالن 18 تن 

می باشـد. 
جهـاد  وزیـر  معـاون  کشـاورز  عبـاس  ادامـه  در 
هـای  فعالیـت  از  رضایـت  ابـراز  بـا  کشـاورزی 
صـورت گرفتـه و اشـتغال ایجـاد شـده، گفـت: از 
کشـاورزی  جهـاد  وزارت  هـای  سیاسـت  جملـه 
حمایـت از کار آفرینـان در صنایـع وابسـته بخـش 
کشـاورزی در جهـت ایجـاد اشـتغال اسـت. پس از 
ایـن بازدیـد، معـاون زراعـت وزیر جهاد کشـاورزی 
و رییس سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس به اتفاق 
هیئـت همـراه از بزرگتریـن مزرعـه کلـزای کشـور 
کـه بـه روش هـای نوین آبیـاری می گـردد بازدید 
بـه عمـل آوردنـد کـه ایـن مزرعـه بـا مصـرف 4 
کیلـو گـرم بـذر در هکتـار در روسـتای زیـن آبـاد 
شهرسـتان داراب و در سـطح 100 هکتار به وسـیله 

آبیـاری بارانـی و تیـپ مشـروب مـی گـردد. 
از جملـه دیگـر پـروژه هـای مـورد بازدیـد معـاون 

وزیـر پروژه مشـترک ایـران سـیمیت CIMMYT یا 
همـان پـروژه افزایش عملکـرد گنـدم و بهره وری 
نظـام هـای زراعـی گنـدم بنیـان در ایران بـود که 
در ایـن پـروژه دو زمینـه بـرای همـکاری تعریـف 
شـده اسـت و شـامل به نـژادی گنـدم و نظـام بذر 
آن در پاتفـرم تحقیقاتـی و کشـاورزی حفاظتی در 

پاتفـرم آموزشـی ترویجـی می باشـد. 
در پایـان، هیـات بازدیـد کننده از مـزارع چغندر قند 
پائیزه این شهرسـتان بازدیـد و از نزدیک در جریان 
رونـد انجـام امور قـرار گرفتنـد، الزم به ذکر اسـت 
اسـت در سال زراعی 98-97 سـطحی معادل 126 
هکتـار از اراضـی زراعـی این شهرسـتان به کشـت 
چغنـدر قنـد پائیـزه اختصاص یافته اسـت کـه امید 
آن مـی رود بـا نظـارت فنـی کارشناسـان حداکثـر 
بهـره وری و عملکـرد با عیار مناسـب از این مزارع 

عاید کشـاورزان گردد.

بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از پروژه های بخش کشاورزی فارس شهرستان داراب

بیش از 340 هزارتن کلزا در کشور تولید شد.
بـه گـزارش خبرنـگار “پرتـو امیـد”، علیرضـا مهاجـر مجـری طرح دانـه های 
روغنـی وزارت جهـاد کشـاورزی با بیـان این مطلـب گفت: از تولیـد 46 هزار 
تـن کلـزا در سـال 94 بـه تولیـد 340 هـزار تـن کلـزا رسـیدیم و تولیـد 450 
هـزار تنـی را در برنامـه سـال آینـده قـرار داده ایـم که بـاز هم یک رشـد 30 

درصـدی خواهیم داشـت.
وی در سـفر بـه اسـتان فـارس و بازدیـد از مزارع کلزای این اسـتان با اشـاره 
بـه نقـش این گیـاه در افزایـش پایداری گندم، افـزود: کلزا باعـث افزایش 25 
درصـدی در تولیـد گنـدم نسـبت به کشـت قبل خواهد شـد، از این رو کشـت 
ایـن محصـول در فـارس بـه عنـوان اسـتان پیشـرو در بخش کشـاورزی که 

روزی هـم بازرگانـی گنـدم نام داشـت، توصیه می شـود.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان ایـن کـه کشـور مـا یکـی از عمـده تریـن وارد 
کننده هـای روغـن بـرای خـوراک انسـان و کنجاله بـرای خوراک دام اسـت، 
خاطـر نشـان کـرد: بـه همین دلیـل نقش تولیـد دانه هـای روغنی در کشـور 

بر کسـی پوشـیده نیسـت.

وی تصریـح کـرد: سـاالنه حـدود 4 میلیـارد دالر واردات روغـن و کنجالـه به 
کشـور داریـم از ایـن رو بایـد در تولیـد دانـه هـای روغنـی به خصـوص کلزا 
بـه پایـداری برسـیم، در همین راسـتا دولت جمهوری اسـامی برای تشـویق 
کشـاورزان بـه کشـت کلـزا قیمـت آن را بیشـتر از دو برابـر قیمت گنـدم قرار 

است. داده 
مهاجـر بـا اشـاره بـه توسـعه خـوب کشـت کلـزا در سـنوات اخیـر در فارس، 
یادآورشـد: در مناطـق سـرد ایـن اسـتان بـه خصوص بـه دلیل نقـش کلزا در 
کنتـرل پاخـوره، توسـعه کشـت ایـن محصـول باید مـورد توجـه بیشـتر قرار 

. د گیر
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه سـطح سـبز خیلـی خـوب کلـزا در مـزارع 
اسـتان فـارس، بـه کشـاورزان توصیـه کـرد: قبـل از گل دهـی کلـزا جهـت 
افزایـش محصـول از 150 تـا 200 کیلوگـرم کـود سـولفات آمونیـم در هـر 

هکتـار اسـتفاده کننـد.
وی تاکیـد کـرد: بـا توجـه بـه کشـاورزان هوشـمند فـارس، کارشناسـان و 
محققـان خـوب ایـن اسـتان، انتظـار مـی رود میـزان مصـرف بـذر در هکتـار 
تـا یـک کیلـو و 600 گـرم کاهـش یابـد چـرا کـه مصرف زیـاد بـذر در زمان 
کاشـت، باعـث کاهـش عملکـرد، افزایـش آفـات و بیماری هـا و هزینـه های 

تولیـد خواهد شـد.

مجری طرح دانه های روغنی:
تولید بیش از 340 هزارتن کلزا در کشور
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در پنجمیـن روز از ایـام اهلل مبـارک دهـه فجـر بـا حضـور معاون امـور زراعت 
وزیـر جهـاد کشـاورزی، مجـری طرح گنـدم و مجری طـرح دانه هـای روغنی 
ایـن وزارتخانـه "کارخانـه صنایـع غذایـی ینسـاک" واقـع در شـهرک صنعتـی 

شـیراز گشـایش یافت.

بـه گـزارش خبرنگار "پرتـو امید"، در این مراسـم محمد مهدی قاسـمی رئیس 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: فـارس با بیـش از 680 واحد با 
ظرفیـت 3.8 میلیـون تـن فـرآوری، رتبه سـوم صنایـع تبدیلی تکمیلی کشـور 

داراست. را 
وی افـزود: ارتقـای 4 واحـد فـرآوری محصـوالت غذایی از سـال 57 به 1300 
واحـد فـرآوری در سـال جاری حاصل از ایجـاد روحیه خودبـاوری در مردم و از 

برکات انقاب اسـامی اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره به این کـه قسـمتی از مجوزهـای ایـن واحدها از 
طـرف وزارت جهـاد کشـاورزی و بخشـی هـم وزارت صنعت، معـدن و تجارت 
کشـور صـادر می شـود، خاطر نشـان کرد: جمع ایـن واحدها حـدود 7.5 میلیون 

تـن ظرفیـت فـرآوری را به مـا می دهد.
وی افزایـش مانـدگاری محصـول، جلوگیـری از ضایعات، ارتقـاء ارزش افزوده، 
کمـک بـه تکمیـل زنجیـره تولیـد و ایجـاد اشـتغال پایـدار در کنـار تولیـد 

محصـوالت کشـاورزی را از مزایـای صنایـع فرآوری دانسـت و اظهار داشـت: 
دولـت تدبیـر و امیـد، حمایت از توسـعه صنایـع تبدیلی و تکمیلی را در دسـتور 
کار خـود قـرار داده و بهتریـن تسـهیات از جملـه تسـهیات صندوق توسـعه 
ملـی و همچنیـن تسـهیات اشـتغال پایدار روسـتایی با نرخ سـود تـک رقمی 

بـه آن اختصـاص داده شـده اسـت. قاسـمی بـه اشـاره بـه ایـن کـه کارخانـه 
صنایـع غذایـی ینسـاک در واقـع خیریـه اشـتغال زایی اسـت، تصریـح کـرد: 
مرضیـه عبهـر، مالـک ایـن کارخانـه با بـه کارگیری معلولیـن، نـگاه بزرگی به 
کارآفرینـی در فـارس داشـت. وی از دیگـر ویژگی هـای بـارز ایـن کارخانـه را 
نـگاه ویـژه بـه صرفه جویی در مصـرف آب دانسـت و تاکید کـرد: در این واحد 

صنایـع غذایـی از سیسـتم بازچرخـش آب اسـتفاده می شـود.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس بـا بیـان این کـه اسـتان فـارس 27 
هزارتـن ظرفیـت فـرآوری در زمینـه سـبزیجات دارد، بیـان داشـت: صنایـع 
فـرآوری بایـد بخـش بازرگانـی قـوی داشـته باشـند و در زمینـه برندسـازی و 

تبلیغـات اقدامـات الزم صـورت گیـرد تـا بـه اشـتغال پایـدار دسـت یابـد.
کارخانـه صنایـع غذایی ینسـاک با اشـتغال زایی 18 نفر مسـتقیم و 80 نفر غیر 
مسـتقیم و بـه کارگیـری معلولیـن و زنـان سرپرسـت خانـوار در زمینـه تولید و 

بسـته بندی سـبزیجات فعالیـت می کند.

با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی: 

گشایش کارخانه صنایع غذایی ینساک
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کارخانـه مشـکفام بـا زمینـه فعالیـت تولیـد سـموم دفـع آفـات نباتـی و دامـی، 
مجهزتریـن کارخانـه تولیـد سـم کشـور اسـت.

در پنجمیـن روز از دهـه مبـارک فجـر معـاون امـور زراعـت وزیـر جهـاد کشـاورزی، 
مجـری طـرح گنـدم و مجـری طـرح دانه هـای روغنـی ایـن وزارتخانـه بـه همـراه 
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی فارس؛ از خط تولید شـرکت مشـکفام بازدید کردند.
بـه گـزارش خبرنـگار “پرتو امیـد”، در ایـن بازدیـد بوسـتانی مدیرعامـل کارخانه 
مشـکفام بـا اشـاره بـه ظرفیـت تولیـد سـاالنه 10 هـزار تـن سـم ایـن کارخانه، 
گفـت: بـا توجـه بـه نیاز بـازار در حـال حاضر سـاالنه 4 هـزار و 500 تن سـم در 
ایـن کارخانـه تولیـد می شـود. وی تنوع بـاالی تولید سـم را از ویژگی هـای بارز 
ایـن کارخانه دانسـت و افـزود: در این کارخانه 95 قلم کاال، شـامل: 12 نوع سـم 
دامـی و خانگـی و 83 نـوع سـم کشـاورزی تولید می شـود. بوسـتانی با اشـاره به 
خطـوط متنـوع تولیـد در کارخانـه، تصریـح کـرد: 3 خـط تولید حشـره کش مایع، 

2 خـط تولیـد علف کـش مایـع و 3 خـط تولید پـودر بـرای قارچ کـش، علف کش 
و حشـره کش فعالیـت می کنـد.

وی بیـان داشـت: سـایت تولیـد روغن، سـایت گرانول هـا و سـموم هورمونی نیز 
جداگانـه فعالیـت دارنـد و کارخانه در 12 ماه سـال موجـودی دارد.

مدیرعامـل کارخانـه مشـکفام بـا اشـاره بـه این کـه در ایـن کارخانه ظـروف تک 
الیـه، سـنگین پـت 95 گرمـی تولیـد و در بسـته بندی سـموم اسـتفاده می شـود، 
تصریـح کـرد: این کارخانـه مجهزترین کارخانـه برای تولید ظروف سـم در ایران 

هسـت که ظـروف اسـتاندارد و شـکیل تولیـد می کند. 
وی تاکیـد کـرد: شـرکت مشـکفام دارای آزمایشـگاه مجهـز بـا اسـتاندارد ایـزو 
IEC 17025 اسـت کـه کامـا آمادگی تولید فرموالسـیون های مختلـف را دارد و 

ایـن آزمایشـگاه مجهـز بـه دو بخش “کنتـرل کیفی” و “تحقیق و توسـعه” اسـت 
کـه مـورد قبول سـازمان حفـظ نباتات اسـت.

مدیرعامل شرکت مشکفام:

کارخانه مشکفام مجهزترین کارخانه تولید سم کشور

هم زمـان بـا پنجمیـن روز از دهـه فجر قاسـمی رئیس 
رئیـس  بـا  اسـتان همـراه  سـازمان جهـاد کشـاورزی 
سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی فـارس از نمایشـگاه 
دسـتاوردهای زنان عضـو صندوق های خرد شهرسـتان 
مرودشـت بازدیـد کردنـد. بـه گـزارش خبرنـگار “پرتـو 
امیـد”، ایجـاد و سـامان دهی تشـکل های خـاص زنان 

روسـتایی و عشـایری از جمله دسـتاوردهای چهل ساله 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس اسـت و در 
حـال حاضر 371 صنـدوق اعتبار خرد زنان روسـتایی و 
عشـایر در سـطح اسـتان فعالیـت داشـته که بـه اقتصاد 
اجتماعـی  عرصه هـای  در  زنـان  حضـور  و  خانـواده 
کمـک کـرده اسـت، ایـن در حالـی اسـت که در سـال 

57 در ایـن زمینـه فعالیتی وجود نداشـت. گفتنی اسـت: 
شهرسـتان مرودشـت از جملـه شهرسـتان های پیشـرو 
در تشـکیل صنـدوق اعتبـارات خـرد زنـان روسـتایی و 
عشـایری اسـت که در حـال حاضر 45 صنـدوق در این 
شهرسـتان فعالیـت می کنـد که تعداد 42 صنـدوق ویژه 
زنان روسـتایی و 3 صندوق ویژه زنان عشـایری اسـت.

هم زمان با پنجمین روز از دهه فجر
بازدید از دستاوردهای صندوق اعتبار خرد زنان روستایی
فعالیت 371 صندوق اعتبار خرد زنان روستایی در استان فارس
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محققان، کارشناسـان ملی و بین المللی علوم زیسـتی 
بـه منظـور دانـش افزایـی درخصـوص فناوری هـای 
نویـن از جملـه مهندسـی ژنتیـک، زیسـت فنـاوری، 
بهـره بـرداری و دسـتیابی بـه تولید ملـی محصوالت 
تراریختـه بـرای حـل مشـکات بخش کشـاورزی و 
بحران هـای زیسـت محیطـی در مرکـز تحقیقـات و 
آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعی اسـتان فارس در 
همایـش "اصاح سـبک زندگی با مهندسـی ژنتیک" 

گـرد هـم آمدند.
به گـزارش روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
فـارس، محمـد مهـدی قاسـمی رئیس سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس در ایـن همایـش گفـت: از 
220 رخـداد تراریختـه به 22 مورد اجـازه واردات داده 

می شـود.
محصـوالت  تولیـد  حاضـر  حـال  در  افـزود:  وی 
کمتـر  بسـیار  آبـی  نیـاز  بـا  کشـاورزی  اسـتراتژیک 
از حـد معمـول از طریـق مهندسـی ژنتیـک توسـط 
پژوهشـگران و دانشـمندان ایـن حوزه در حـال انجام 

اسـت.
این مقام مسـئول بـا بیان این که زیسـت فناوری و به 
کارگیـری مهندسـی ژنتیک بـرای تولیـد محصوالت 
تراریختـه یکـی از مهم تریـن پیشـرفت های علمـی 
توجـه  بـا  کشـاورزی  مشـکات  حـل  بـرای  بشـر 
بـه رشـد سـریع جمعیـت اسـت، خاطـر نشـان کـرد: 
در  کشـورمان  متخصصیـن  پیشـرفت های  علی رغـم 
حـوزه مهندسـی ژنتیـک متاسـفانه هیـچ محصـول 
تراریختـه ای تـا امروز به صـورت تجاری تولید نشـده 
در حالـی کـه سال هاسـت این محصـوالت به صورت 

گسـترده وارد می شـوند.
وی بـا اشـاره بـه منویـات مقـام معظـم رهبـری کـه 
توسـعه بیوتکنولـوژی را بـه عنوان یک رشـته بسـیار 
مهـم توصیـه فرموده انـد، بیـان داشـت: نزدیـک بـه 
190 میلیـون هکتـار از اراضـی جهـان زیرکشـت این 

روز  موفقیـت  از  نشـان  کـه  دارد  قـرار  محصـوالت 
افـزون ایـن فناوری اسـت.

فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
اسـتفاده از فنـاوری هـای نویـن از جملـه مهندسـی 
ژنتیـک بـه منظـور مدیریـت منابـع و تامیـن امنیـت 
غذایـی ضروری دانسـت و تصریح کرد: بـه کارگیری 
روش هـای پیشـرفته در کشـاورزی بـه تولیـد ارقـام 
جدیـد، تامیـن غـذای کافـی و سـالم کمـک خواهـد 

. د کر
نـو  فنـاوری هـای  از  اسـتفاده  بـا  تاکیـد کـرد:  وی 
ماننـد مهندسـی ژنتیـک مـی توانیم ارقـام متحمل به 
خشـکی تولیـد کنیـم، بـه ایـن ترتیـب ایـن فنـاوری 
و  آبـی  منابـع  مدیریـت  بـه  توجهـی  قابـل  کمـک 

افزایـش عملکـرد محصـوالت خواهـد کـرد. 
قاسـمی در ادامـه یـادآور شـد: تغییـرات اقلیمـی، کم 
آبـی و افزایـش مصـرف بی رویه سـموم بـرای مقابله 
بـا آفـات و بیماری هـای گیاهـان، کمیـت و کیفیـت 
سـامت  و  داده  کاهـش  را  کشـاورزی  محصـوالت 
انسـان و محیـط زیسـت را بـا خطـر جـدی رو بـه رو 

اسـت.  کرده 
وی تصریـح کـرد: بـا توجه به رشـد فزاینـده جمعیت 
و افزایـش تقاضـا بـرای مـواد غذایـی در دهه هـای 
و  بیوتکنولـوژی  فنـاوری  از  بـرداری  بهـره  اخیـر، 
محصـوالت تراریخته حاصل از آن بـرای تولید غذای 
بیشـتر، مغذی تـر و سـالم تر نـه تنهـا یـک ضـرورت 

بلکـه انتخابی اسـت کـه در سیاسـت های کلـی نظام 
اباغـی مقـام معظـم رهبـری بارهـا و بارهـا مـورد 

تاکیـد قـرار گرفته اسـت. 
او افـزود: امیدواریـم مهندسـی ژنتیـک و محصـوالت 
تراریختـه در کنار سـایر رشـته های علوم کشـاورزی 
ماننـد آبخیـزداری، منابـع طبیعـی، زراعـت و اصـاح 
نباتـات و ... بخشـی از بحـران آب را حـل کنـد و بـا 
کمـک بـه مدیریـت منابع آبـی و تولید ارقـام متحمل 
شـوری و خشـکی، نیـاز آبـی کشـاورزی را کاهـش 

. دهد
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس اظهار 
امیـدواری کـرد که اقدامـات اخیر شـورای ملی ایمنی 
زیسـتی مبنـی بـر تصویـب سیاسـت ها و راهبردهای 
اجرایـی ایمنـی زیسـتی راه را بـرای صـدور مجـوز 
تولیـد داخلـی محصـوالت تراریخته هموار سـازد و با 
کاهـش واردات بـه شـکوفایی اقتصـاد کشـور کمـک 

قابـل توجهـی کند.
گفتنـی اسـت: مقدمه ای بر مهندسـی ژنتیـک، فواید 
زیسـت محیطـی محصـوالت تراریخته، کشـاورزی و 
امنیـت غذایـی جامعـه امـروز، محصـوالت تراریختـه 
سـامت  و  ژنتیـک  مهندسـی  فنـاوری  از  حاصـل 
سـبک  اصـاح  در  فنـاوری  زیسـت  نقـش  انسـان، 
زندگـی و بررسـی و پاسـخ بـه شـبهات محصـوالت 
ایـن  در  بررسـی  و  تراریختـه عناویـن مـورد بحـث 

همایـش بـود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس: 22محصول تراریخته مجوز ورود دارند

در همایش “اصالح سبک زندگی با مهندسی ژنتیک”
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نمایشـگاه ها فرصتـی برای معرفی پتانسـیل ها در 
شـرایط اقتصاد مقاومتی می باشـد.

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید"، محمـد مهدی 
قاسـمی رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس در مراسـم افتتاحیه نمایشـگاه های خرما و 
شـیات، گفت: در شـرایطی که اقتصـاد مقاومتی 
اسـتراتژی اصلـی کشـور اسـت، نمایشـگاه ها در 
معرفـی ظرفیت هـا و پتانسـیل های درونی کشـور 

بسـیار سـودمند است.
اسـت جهـت  فرصتـی  نمایشـگاه ها  افـزود:  وی 
تشـریک مسـاعی فعـاالن عرصـه صنعـت، تولید 
و تمـام افـرادی کـه در عرصـه هـای مختلـف 

زنجیـره تولیـد یـک محصـول نقـش دارنـد.
ایـن مقـام مسـئول تبلیغـات و بسـته بندی را از 
از  و  دانسـت  کشـاورزی  بخـش  چالش هـای 
تولیدکننـدگان خواسـت تـا در رفـع ایـن مشـکل 

بردارنـد. گام 
وی بـا اشـاره به این کـه نمایشـگاه فرصتی برای 
ایجـاد تعامـل بین شـرکت های داخلـی و خارجی 
و زمینـه سـاز معرفـی ظرفیـت  هـای داخلـی بـه 
منظـور جـذب سـرمایه گذار اسـت، بیان داشـت: 
از شـرکت بیـن المللـی نمایشـگاه ها کـه بـه نحو 
احسـن نمایشـگاه ها را برگـزار می کنـد، تقدیـر و 

تشـکر می کنـم.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
در بخـش دیگـری از سـخنان خود اظهار داشـت: 
ایـن اسـتان بـا 30 هزار هکتار سـطح زیر کشـت 
نخیـات رتبـه چهـارم کشـور و بـا تولیـد حـدود 

160 هـزار تـن رتبـه سـوم تولید را داراسـت.
وی بـا اشـاره به این که در 13 شهرسـتان اسـتان 
فـارس نخیـات کشـت وکار می شـود، تصریـح 
کـرد: در این اسـتان ظرفیت فـرآوری خرما حدود 

50 هـزار تن اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بیـان داشـت: خرمـا یکـی از 
محصـوالت عمـده ای اسـت که کمـاکان ظرفیت 
ایـن  از  دارد،  فـرآوری  در حـوزه  بزرگـی  بسـیار 
رو ایجـاد ارزش افـزوده و بهبـود صفـات کیفـی 
هـای  برنامـه  از  تولیـدی  خرمـای  بهداشـتی  و 
پیـش  رو اسـت و در همیـن راسـتا اصـاح بهبود 
نخیـات و جایگزیـن کـردن ارقـام پربـازده و بـا 
بـاال در دسـتور کار قـرار گرفتـه  افـزوده  ارزش 

. ست ا
وی در ارتبـاط بـا جایگزینـی ارقـام بـا اشـاره بـه 

و  زاهـدی  شـاهانی،  عمـده  رقـم  سـه  این کـه 
کبـکاب ارقـام عمده خرمایی اسـت که در اسـتان 
فارس کشـت می شـود، یادآور شـد: توسـعه ارقام 
پربـازده دیگری نظیـر مجول، پیارم و سـایر ارقام 

کاراست. دسـتور  در 
از  جلوگیـری  محصـوالت،  مانـدگاری  قاسـمی 
ایجـاد  باالتـر،  افـزوده  ارزش  ایجـاد  ضایعـات، 
زمینـه اشـتغال بیشـتر و امـکان صـادرات بهتـر 
محصـول را از مزیت هـای فـرآوری خرما دانسـت 
و تاکیـد کـرد: در همین راسـتا حمایت های خوبی 
در شـورای کشـاورزی انجـام شـده و اعتبـارات 
خوبـی از طـرف سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی 

بابـت اصـاح ارقـام تامین شـده اسـت.
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
و  خرمـا  زنجیـره  ایجـاد  کـرد:  تصریـح  فـارس 
خوشـه  صـورت  بـه  خانگـی  تولیـدات  فـرآوری 
از اولویت هـای ایـن سـازمان اسـت، از ایـن رو 
وزارت جهـاد کشـاورزی و بـه تبـع آن سـازمان 
از  تسـهیات  ارزان تریـن  بـا  کشـاورزی  جهـاد 
می کنـد. حمایـت  زمینـه  ایـن  در  متقاضیـان 

وی در ادامـه بـا اشـاره بـه برگـزاری نمایشـگاه 
شـیات بـرای اولین بـار در شـیراز، ابراز داشـت: 
اسـتان فارس در تولید محصوالت شـیاتی، رتبه 
هفتـم بیـن اسـتان های غیـر سـاحلی و در تولیـد 
خاویـار رتبـه اول در بیـن اسـتان های مذکـور را 

دارد.
قاسـمی با اشـاره به تدوین سـند توسـعه شـیات 
در اسـتان فـارس، بیان داشـت: این اسـتان بیش 

از 11 سـال درگیـر خشکسـالی اسـت، از ایـن رو 
در برنامه ریزی هـا بـا هـدف بهـره وری باالتـر از 
آب بـه خصـوص در مجتمع هـای شـیاتی کـه 
از چشـمه، قنـوات و آب هـای سـطحی اسـتفاده 
راسـتا  همیـن  در  و  گرفتـه  صـورت  می کننـد، 
اسـتفاده مجدد از آب یا اسـتفاده از سیسـتم های 
RAS را در دسـتور کار قـرار دادیـم تـا بتوانیـم با 

میـزان آب کمتـر و اسـتفاده از آب در دسـترس 
تولیـدات شـیاتی را افزایش دهیـم و به نرم های 

جهانـی در ایـن حـوزه دسـت یابیم.
وی بـا بیـان این که تسـهیات توسـعه روسـتایی 
بـه توسـعه شـیات نیز اختصـاص داده می شـود، 
انـرژی  مصـرف  بهینه سـازی  کـرد:  تاکیـد 
تکمیـل  از  حمایـت  تولیـدی،  واحدهـای  در 
ظرفیت هـای خالـی واحدهـای موجـود و ایجـاد 
هـای  حلقـه  مشـکل  رفـع  بـا  تولیـد  زنجیـره 
مختلـف تولیـدی از جمله اقدامات اساسـی اسـت 
کـه سـازمان جهـاد کشـاورزی دنبـال می کنـد.
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس با 
بیـان ایـن که سـرانه مصرف ماهـی در ایران 8.3 
کیلوگـرم و این در حالی اسـت که در کشـورهای 
پیشـرفته ایـن میزان حـدود 22 تـا 26.8 کیلوگرم 
اسـت، یادآورشـد: افزایـش سـرانه مصـرف ماهی 

یکـی از اهداف برگزاری این نمایشـگاه اسـت. 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
رکـن  عنـوان  بـه  بایـد  تولیـد  زنجیـره  افـزود: 
اصلـی مـورد توجـه قـرار گیـرد تـا در رونـد تولید 
محصـوالت کشـاورزی تـا صـادرات، همـه ذی 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:

نمایشگاه ها فرصتی برای معرفی پتانسیل ها در شرایط اقتصاد مقاومتی
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نفعـان از وجـود آن بهـره کافـی را ببرنـد.
کارگاه هـای آموزشـی اولیـن نمایشـگاه بیـن المللـی خرما، با حضـور محمد 
مهـدی قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، لطیفیان 
مدیـر کل دفتـر میـوه هـای گرمسـیری و نیمه گرمسـیری معاونـت باغبانی 
وزارت جهـاد کشـاورزی، جالی معـاون مدیر کل دفتر میوه های گرمسـیری 
و نیمـه گرمسـیری معاونـت باغبانی و رئیس نخیات کشـور، شـجری مدیر 
کل دفتـر توسـعه صـادرات وزارت جهـاد کشـاورزی، پژمـان معـاون بهبـود 
تولیدات گیاهی سـازمان جهاد کشـاورزی فارس، توکلی مشـاور اسـتاندار در 
بخـش کشـاورزی، پـاکاری مدیر باغبانی سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس، 
دبیـری مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، مسـئوالن 
اسـتانی، مدیـران سـتادی و شهرسـتانی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، تعـداد کثیـری از نخلداران و بهره بـرداران در اتـاق بازرگانی، صنایع، 

معـادن و کشـاورزی اسـتان فـارس برگـزار گردید.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی قاسـمی رئیس سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در ابتـدای سـخنان خـود ضمـن تشـکر 
از همـکاری اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی شـیراز و آقایـان 
آموزشـی در کنـار  برگـزاری کارگاه هـای  بـه دلیـل  حمیدیـان و طلعتـی 
برگـزاری نمایشـگاه های مختلف کشـاورزی، گفت: بحث صـادرات خرما به 
عنـوان دومیـن محصـول خشـکبار صـادرات ایـران می باشـد کـه از دیر باز 

کشـت و کار ایـن محصـول در اسـتان فـارس رایـج مـی باشـد.
وی بـا بیـان ایـن که به نظـر می رسـد در گذر از کشـاورزی سـنتی ما دیگر 
نمی توانیـم شـرایط کشـاورزی گذشـته را ادامـه بدهیـم، افزود: بایـد با عمل 
کـردن بـه گونـه ای دیگـر زنجیـره تولیـد را دخیل نماییـم و این کـه امکان 
نـدارد تولیدکننـده هـر رقمـی از محصـول را بـدون ایـن کـه خبـری از بازار 
و صـادرات داشـته باشـد را تولیـد نمایـد کـه ضـرورت مـی طلبـد در همین 
جهـت منافـع تولیـد کننده، بـازار، صـادرات و زنجیره هـا به هم گـره بخورد 
و زنجیـره تولیـد بایـد بـه عنوان رکن اصلی مـورد توجه قرار گیـرد تا در روند 
تولیـد محصـوالت کشـاورزی تا صادرات، همـه ذی نفعان از وجـود آن بهره 
کافـی را ببرنـد و صندوق هـای حمایتی به عنوان پشـتوانه ملی بـرای رقابت 

پذیـری محصـوالت کشـاورزی در سـطح دنیا نقش آفرینی داشـته باشـد.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس گـره نخـوردن بـازار صادرکننده با 
تولیدکننـده را مسـبب مشـکات موجود دانسـت و افـزود: اگر این مـوارد در 

قالـب زنجیـره تولیـد دیده می شـد بـه معضـات برخـورد نمی کردیم.
قاسـمی در ادامـه اظهار داشـت: بحث مکانیزاسـیون و بیمـه محصول در این 
مقولـه مـورد توجـه و نیازمنـد حمایت جـدی تری اسـت که در همین راسـتا 
وزارت جهـاد کشـاورزی در تاش اسـت ضریب مکانیزاسـیون مـورد اهتمام 
بیشـتری قـرار گیـرد و همان طـور که مکانیزاسـیون در بحـث زراعت موفق 

بـوده اسـت بایسـتی این مهـم در زمینـه باغات نیز مـورد توجه قـرار گیرد.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: در آسـتانه چهلمیـن سـالگرد پیروزی 
انقـاب اسـامی ایـران، از 50 هـزار تن تولید خرما در سـال 57 بـه بیش از 

160 هـزار تـن تولیـد خرما رسـیده ایم.
وی در ادامـه بیـان داشـت: رقم هـای غالـب خرمـا در اسـتان فـارس از نوع 
شـاهانی، زاهـدی و کبـکاب می باشـد و اصـاح ارقام پیـارم و مجـول را در 
دسـتور کار قـرار داده ایـم و تـاش می کنیم ارقامـی نظیر مجـول را در بقیه 

نقـاط اسـتان بـا توجه به شـرایط آب و هوایی توسـعه بخشـیم.
ایـن مقـام مسـئول بـا اعـام آمادگـی اسـتان فـارس مبنـی بـر همـکاری 
بـا تشـکل ها و بخش هـای خصوصـی در ایجـاد زیرسـاخت های زنجیـره 
تولیـد کـه قطعـًا مـورد حمایت هـای دولـت قـرار خواهنـد گرفـت، بیـان 

کـرد: حمایت هـای دولتـی در بخـش مکانیزاسـیون، فـرآوری و بسـته بندی 
محصـوالت کشـاورزی بسـیار مهم اسـت که متاسـفانه دچار ضعف هسـتیم 

و خوشـبختانه در ایـن راسـتا اتفاقـات خوبـی افتـاده اسـت.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس سـپس بـه صـادرات محصـوالت 
کشـاورزی بـه صـورت انبوهی و حجمی اشـاره کـرد و گفت: اگـر به صورت 
زنجیـره ای ایـن صـادرات صـورت بپذیـرد ارزش افـزوده بیشـتری را عایـد 
خواهـد کـرد، اگـر سـرمایه گـذاران پـای کار بیایند می تـوان به تولیـد رونق 
داد و باید به نقش صندوق های توسـعه ملی و تسـهیات توسـعه روسـتایی 

توجـه بیشـتری کرد.
در ادامـه ایـن همایـش، حمیدیـان رئیـس انجمـن خرمای اسـتان فـارس با 
ورود بـه بحـث نقـش تشـکل ها در تولیـد و بسـته بندی خرمـا و ایـن کـه 
بزرگتریـن ضربـه بـه بـازار خرما از سـوی خود ما صـورت می پذیـرد، گفت: 
رقابـت پیـش آمده بـازار خرما باعث سـوء اسـتفاده خارجی ها گردیـده و باید 
حضـور تشـکل ها را طـوری تعریـف نماییـم کـه باعـث وحـدت رویـه و آن 

طـور کـه بـه رونـق صـادرات خرما کمـک می نمایـد، اتفـاق افتد.
وی بـا بیـان ایـن که بایسـتی خودمان را از درون بشـکافیم و شـرایط حضور 
انجمـن ملی و اسـتانی را بـه صورتی تعریـف نماییم که باعث گسـترش این 
تشـکل هـا گـردد، افـزود: در تاش هسـتیم کـه زمان برگـزاری نمایشـگاه 
مربوط به خرما را سـال آینده در اواسـط سـال و هم زمان با فصل برداشـت 

در راسـتای اهـداف این محصول برگـزار نماییم.
در ادامـه ایـن همایـش شـاهرخ شـجری مدیـرکل دفتـر توسـعه صـادرات 
وزارت جهـاد کشـاورزی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه بـه مـاه مبـارک رمضان 
نزدیـک می شـویم و صـادرات خرمـا جهـت تعدیل بازار ممنوع شـده اسـت، 

گفـت: صـادرات یـک مقولـه دایمی و پیوسـته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب کـه در کشـورهای کمتر توسـعه یافتـه تعرفه 
هـای ترجیحـی وجـود دارد، افـزود: در بحث رشـدی که برای توسـعه هدف 
گـذاری شـده اسـت و بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف بایـد زیرسـاخت هـا و 

لجسـتیک را تـدارک و مهیـا نمود.
مدیـرکل دفتـر توسـعه صـادرات وزارت جهـاد کشـاورزی در ادامـه به بحث 
حمـل و نقـل بـه عنـوان محدودکننده صادرات اشـاره کرد و گفـت: این مهم 
باعث می شـود که محصوالت در طول مسـیر آسـیب ببینند و بازار پسـندی 

خـود را از دسـت بدهند. 
وی خاطـر نشـان کـرد: وقتـی بـه مدل هـای اقتصـادی نـگاه می کنیـم، در 
کشـورهای توسـعه یافتـه سـهم بخـش کشـاورزی کاهـش و سـهم صنعت 
و خدمـات رشـد یافتـه و ایـن نمـودار نشـان می دهـد کـه نسـبت به مسـیر 

توسـعه اقتصـادی دنیـا عقب هسـتیم.
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وی با برشـمردن مشـکات صـادرات محصوالت کشـاورزی با 
تحریم هـای ظالمانـه و ایـن کـه برای صـادرات محصـول باید 
بـا تغییـر سـند صـادرات از مبدأ بـه کشـور دیگری اقـدام نمود، 
اظهـار داشـت: نوسـانات نـرخ ارز و افزایش ریسـک تجاری می 
توانـد صـادر کننـده را تحریـم و با مشـکات عدیـده ای روبرو 

سازد.
مقـام ارشـد وزارت جهاد کشـاورزی بـه عدم عضویـت ایران در 
سـازمان تجـارت جهانـی و اورآسـیا اشـاره کـرد و بـا بیـان این 
کـه اسـتفاده از تعرفـه هـای ترجیحـی بـرای ما ممکن نیسـت، 
تصریـح کـرد: در بحـث تجـارت، بحـث سـامت بسـیار مهـم 
اسـت و اگـر باقیمانـده سـموم در محصـوالت کشـاورزی از حد 
اسـتاندارد فاصلـه بگیرد می تواند با برگشـت صادرات خسـارات 

زیـادی را بـه دنبال داشـته باشـد.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه مشـکات بازاریابـی محصـوالت 
کشـاورزی در ایـران یـادآور شـد: مـا بایـد بـا ایجـاد زنجیـره و 
منافـع  محصـوالت،  صـادرات  افزایـش  بـا  تولیـد  حلقه هـای 
بیشـتری را بـرای ذینفعـان تعریـف نماییم وی تصریـح کرد در 
حـال حاضـر ضریـب صـادرات خرمـا بـا یک شـیب مایـم در 
جهـان رو بـه افزایـش اسـت مـا را بـا نوسـانات زیـادی روبـرو 
سـاخته و در حـال حاضـر در رتبـه سـیزدهم صـادر کننـده این 

محصـول هسـتیم.
در ادامـه رشـید فرخـی رئیس انجمـن ملی خرمای ایـران نقش 
تشـکل ها را در بـه وجـود آوردن یـک اقتصـاد صحیح، شـفاف 
و پایـدار بسـیار مهـم و اساسـی دانسـت و گفـت: ایـن وجـود 
تشـکل ها اسـت کـه باعـث ایجاد یـک اقتصاد سـالم و شـفاف 

باشـند. می 
وی بـا اظهـار ایـن مطلب کـه در برهـه کنونی اقتصاد ما سـالم 
و شـاداب نیسـت و شـاید بتوانیـم محدودیت هایی کـه در طول 
زمـان بـرای آن بوجـود آورده ایـم را جسـتجو نماییـم، افـزود: 
همـه مـا وظیفه داریم بـا تفکر و تعقـل این اقتصاد نابسـامان را 
در طـول مسـیر خود قـرار بدهیم و ایـن را در طـول تاریخ ثابت 
کـرده ایـم که مردم ایـران می تواننـد با صابـت از گردنه های 

نمایند. سـخت عبور 
رئیـس انجمـن ملی خرمـای ایران با اشـاره به ایـن موضوع که 
در بحـث ارقـام خرمایی کـه بازار پسـند هسـتند، تفاهم نامه ای 
بـا وزارت جهـاد کشـاورزی بسـته ایـم کـه احتیاج دارد بـا تأمل 
بیشـتر رو بـه جلـو حرکـت نمائیـم، خاطر نشـان کـرد: هر نخل 
و یـا هـر گیـاه و درختـی یـک روز دمـای مخصوص بـه خود را 
دارنـد و جایگزینـی نخل هایـی مثـل مجـول و پیـارم ممکـن 

اسـت در آینـده جـواب مطلـوب و مـورد نظر مـا را ندهند.
فرخـی بحـث تجـارت دنیـا را بـه میـان کشـید و ایـن کـه دنیا 
منتظـر مـا نخواهـد بـود که هـر موقع خواسـتیم صـادرات مورد 
نظرمـان را انجـام دهیـم و فـوراً رقیـب محصـوالت مـا در دنیا 
پیـدا خواهـد شـد و ادامه بیان داشـت: همیشـه در نمایشـگاه ها 
کـه ویتریـن های اقتصادی یک کشـور هسـتند اتفاقـات خوبی 
رقـم مـی خـورد کـه در همیـن راسـتا مـی تـوان بـه پیگیـری 
تشـکیل صنـدوق خرمـا و دیگـری بیمـه واقعـی محصـوالت 
کشـاورزی در نمایشـگاه بین المللی خرمای بوشـهر اشـاره کرد.

گشایش نمایشگاه گل و گیاه و تجهیزات 
گلخانه ای در شیراز

چهاردهمیـن نمایشـگاه گل و گیـاه، گیاهـان دارویـی و تجهیـزات گلخانـه ای بـا 
حضـور تولیدکننـدگان گل و گیـاه از سراسـر کشـور افتتـاح شـد.

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد 
کشـاورزی فـارس در مراسـم افتتاحیـه ایـن نمایشـگاه، گفت: بـه موازات اسـتراتژی 
مختلف سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس، فعالین حوزه گل و گیـاه، گلخانه و گیاهان 
دارویـی هـم فعالیـت هـای خوبـی انجام مـی دهنـد و در همین راسـتا زنجیـره های 
تولیـدی شـکل گرفتند کـه در این نمایشـگاه فضـای تعاملی خوبی برای فعالین سـه 
حـوزه و همچنیـن متقاضیـان احداث گلخانه و توسـعه کشـت گیاهـان دارویی ایجاد 

شـده است.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه نمایشـگاه مذکـور نسـبت بـه سـنوات گذشـته پربارتـر 
اسـت، افـزود: خرسـندیم که در کنار اسـتراتژی سـازمان، ایـن چنین نمایشـگاه هایی 
برگـزار می شـود تـا تولیدکننـدگان ما به سـازه هـا، سیسـتم های هوشـمند و آخرین 
تکنولـوژی هـای دانـش بنیـان دسـت یابنـد. این مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: با 
توجـه بـه خشکسـالی های اخیر یکـی از اساسـی ترین اسـتراتژی  های این سـازمان 
توسـعه گلخانـه و کشـت های متراکـم اسـت و در حـال حاضـر بالـغ بـر 420 هکتار 
گلخانـه سـبزی وصیفـی داریـم کـه رشـد بیـش از 3 برابـری نسـبت بـه سـال 94 

داشتیم. 
وی در ادامـه بیـان داشـت: از دیگـر اسـتراتژی ها، توسـعه گیاهان دارویی اسـت چرا 
کـه با کاشـت گیاهـان دارویی کم آب  بر و سـازگار با شـرایط اقلیمی فارس، شـرایط 

اقتصـاد بهتری برای کشـاورزان ایجاد می شـود.
قاسـمی یـادآور شـد: ایـن نمایشـگاه بـا مشـارکت 99 شـرکت در قالـب 215 غرفـه 
برگـزار شـده اسـت و بیش از 60 درصـد از تولیدکنندگان و فعـاالن عرصه گل و گیاه 
اسـتان فـارس و همچنین سـایر غرفـه داران از اسـتان های گیان، تهـران، مازندران، 
اراک، خراسـان رضـوی، البـرز، یـزد، قزویـن، اصفهـان، همـدان و آذربایجان شـرقی 
و نمایندگانـی از کشـور های چیـن و ترکیـه در ایـن نمایشـگاه به ارائـه محصوالت و 

خدمـات خـود می پردازند. 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس: مهندسی اطالعات و افکار باید از اولویت ها در انعکاس اخبار باشد
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پنجمیـن کنگـره ملـی هیدروپونیـک و تولیـدات گلخانـه ای بـا حضـور پژمـان 
معـاون بهبـود تولیـدات گیاهی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، عدالت 
رییـس دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه شـیراز، ابراهیمـی مدیر هماهنگـی ترویج 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، پـاکاری مدیـر باغبانی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، عباسـی مدیـر ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی بـه 
شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، تعـدادی از محققیـن مرکز 
تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس، تعـدادی از 
اعضاء هیات علمی بخش باغبانی دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه شـیراز و سـایر 

مدعویـن برگزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید"، حسـین پژمان معـاون بهبود تولیـدات گیاهی 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس در ایـن کنگره گفت: بخش کشـاورزی 

اسـتان فـارس 10 درصـد امنیـت غذایی کشـور را تامین مـی نماید.
وی افـزود: مـا در بخـش کشـاورزی بـا 2 چالـش عمـده مواجه هسـتیم یکی به 
دلیـل خشکسـالی حـادث شـده و کـم آبـی میانگیـن بارندگـی در اسـتان فارس 
از 250 میلـی متـر بـه 217 میلـی متـر رسـیده اسـت و چالـش دیگـر تغییـرات 
اقلیمـی مـی باشـد کـه بـر این اسـاس1/3 درجـه سـانتی گـراد افزایـش دما در 

اسـتان فـارس داشـته ایم کـه بر اسـاس تحقیقات بـه ازاء هر درجه سـانتی گراد 
افزایـش دمـا سـبب کاهـش 10 درصـدی در تولیدات کشـاورزی می شـود.

ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: بـا وجـود ایـن چالش هـا سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس تاش نموده اسـت که جایـگاه خود را از نظـر تولیدات 
کشـاورزی حفـظ نمایـد. وی تاکیـد کـرد: بیـش از 10 میلیـون تـن محصـوالت 
کشـاورزی در اسـتان فـارس تولید می شـود کـه از ایـن میـزان 3/2 میلیون تن 
مربـوط بـه محصوالت باغبانـی و 6/8 میلیـون تن مربوط به محصـوالت زراعی 
مـی باشـد. پژمـان در ادامه اظهار داشـت: بر اسـاس سیاسـت هـای وزارت جهاد 
کشـاورزی و بـه طبـع آن سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـه دنبـال 
انتقـال تولیـد محصوالت سـبزی و صیفی در فضـای باز به گلخانه ها هسـتیم و 
بـر ایـن اسـاس در بازه زمانی 10 سـاله بایسـتی 80 هزار هکتار سـبزی و صیفی 

در فضـای بـاز بـه 7000 هکتـار گلخانه انتقـال یابد.
معـاون بهبود تولیدات گیاهی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس در خاتمه 
تصریـح کـرد: سـطح گلخانـه ها در اسـتان فـارس از 125 هکتار در سـال 92 به 
523 هکتـار در حـال حاضـر رسـیده اسـت و سـطح هیدروپونیک نیـز 47 هکتار 

مـی باشـد کـه همگی این سـطح مربـوط به تولیـد گل رز می باشـد.

پنجمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای برگزار شد

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی 
قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فارس به مناسـبت سـالگرد تاسـیس دفتر خبرگزاری 
ایانـا در فـارس بـا بیـان ایـن مطلب ضمـن تقدیر از 
مسـئول ایـن دفتـر؛ یـادآور شـد: در انعـکاس اخبـار 
خانـواده بزرگ کشـاورزی فارس، آگاهی بخشـی به 

ذینفعـان مـورد توجه قـرار گیرد.
قطـب  فـارس  اسـتان  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
بـزرگ کشـاورزی اسـت، افـزود: برنامه محـوری از 
الزمه هـای انعـکاس اخبـار در ایـن حـوزه گسـترده 

. ست ا
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، 
از مسـئول دفتـر خبرگـزاری ایانـا خواسـت تـا بـا 

بـر  عـاوه  اخبـار  تهیـه  در  مـدون،  برنامـه  یـک 
انعـکاس فعالیت هـای همـکاران جهـاد کشـاورزی، 
اطاع رسـانی جامـع و کامل از آخرین دسـتاوردهای 
علمـی و یافته های تحقیقاتـی در جهت خدمتگزاری 
به کشـاورزان و سـربازان تامین امنیت غذایی کشور 

باشید.  داشـته 
قاسـمی با اشـاره بـه این کـه خبرگزاری کشـاورزی 
جهـاد  وزارت  بـه  وابسـته  موسسـه ای  ایـران، 
کشـاورزی اسـت، تاکیـد کـرد: بایـد تـاش  شـود 
از ظرفیـت آن بـه نحـو مطلـوب در جهـت پوشـش 
کامـل و مناسـب اخبـار و رویدادهـای کشـاورزی و 
اطاع رسـانی از فعالیت هـای ایـن حـوزه تخصصـی 

و اقتصـادی کشـور اسـتفاده شـود.

گفتنـی اسـت تقدیـر و تشـکر رئیس سـازمان جهاد 
مسـئول  جویبـار  شـهربانو  از  فـارس  کشـاورزی 
در جلسـه  فـارس،  در  ایانـا  خبرگـزاری  نمایندگـی 
شـورای اطـاع رسـانی ایـن سـازمان و در حضـور 
حجت االسـام و المسـلمین قائمـی مسـئول حـوزه 
نمایندگـی ولـی فقیـه در ایـن سـازمان، معاونیـن و 
تعـدادی از مدیـران عضو این شـورا صـورت گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس: مهندسی اطالعات و افکار باید از اولویت ها در انعکاس اخبار باشد

به مناسبت سالگرد تاسیس دفتر خبرگزاری ایانا در فارس
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بـه گـزارش خبرنـگار پرتـو امیـد، مسـعود لطیفیـان در حاشـیه بازدیـد از اولیـن 
نمایشـگاه بیـن المللـی خرما در شـیراز، یادآورشـد: صـادرات خرما در سـال جاری 
نسـبت بـه سـال گذشـته 30 درصـد و طـی دوره ده سـاله گذشـته 128/5 درصـد 

افزایش داشـته اسـت.
مدیـر کل دفتـر امـور میوه هـای گرمسـیری و نیمـه گرمسـیری از صـادرات بیش 
از 220 هـزار تـن خرمـا در نـه ماهـه اول سـال جـاری خبـر داد و بـا اشـاره بـه 
این کـه خرمـای رقـم مضافتـی بـا 29/9 درصـد بیشـترین سـهم را در صـادرات 
خرمـا دارد، افـزود: ایـران بـه بیـش از 80 کشـور دنیـا خرمـا صـادر می کنـد و در 
سـال گذشـته میـزان ارزآوری ایـن محصول بـرای کشـور، 249میلیـون دالر بود. 
لطیفیـان تصریـح کرد: ایران با سـطح زیر کشـت حـدود 250 هزار هکتـار خرما و 
میـزان تولیـد یـک میلیـون و 260 هزارتن رتبه اول سـطح زیر کشـت و رتبه دوم 
تولیـد جهـان را داراسـت و طی ده سـاله گذشـته سـطح زیـر کشـت نخیات4/3 

درصـد و تولیـد خرمـا 21 درصـد سـاالنه افزایش داشـته اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان این کـه خرمـا در ایـران در دوره ده سـاله گذشـته 
حـدود 12/4 درصـد افزایـش عملکـرد داشـته، گفـت: متوسـط عملکـرد خرمـا در 
ایـران حـدود 6/5 تـن در هـر هکتار اسـت و مـا امیدواریم تـا افـق 1404 راندمان 
تولیـد بـه 8/5 تـن در هکتـار برسـد کـه بدیـن منظـور در حـال حاضـر در وزارت 
جهـاد کشـاورزی طـرح اصاح و نوسـازی نخیات کشـور در دسـت اقـدام داریم 
و بـه مجلـس و نمایندگان کمیسـیون کشـاورزی مجلـس ارائه کردیم و هر سـاله 
بخشـی از نخیـات اصـاح و نوسـازی و باغ هـای درجـه سـه حـذف و جایگزین 
می شـوند. لطیفیـان در ادامه از پتانسـیل های خرمای کشـور سـخن گفـت و افزود: 
در حـال حاضـر 423 هـزار تـن از کل تولیـد خرمـا در صنایـع وابسـته فـرآوری 

می شـود و 560 هـزار نفـر بهره بـردار مسـتقیم در صنعـت خرما و بـه ازای هریک 
نفـر بهره بـردار مسـتقیم، سـه نفـر بهره بردار غیـر مسـتقیم در این صنعـت فعالیت 

می کنـد. 
او بـا بیـان این کـه بـه دنبـال ارتقـای ارزش صـادرات خرمـا هسـتیم، گفـت: در 
همیـن راسـتا باال بـردن کیفیـت، رعایت اسـتانداردهای بیـن المللی و اسـتفاده از 
ارقـام تجـاری مـورد قبول دنیـا مانند: رقم مجـول و پیارم در دسـتور کار قرار دارد.
مدیـر کل دفتـر امـور میوه های گرمسـیری و نیمه گرمسـیری از اهـداف برگزاری 
نمایشـگاه را ارتقـای سـرانه خرمـا دانسـت و افـزود: سـرانه مصـرف خرمـا در 
کشـورهای عمـده تولیـد کننده دنیـا باالی 15 کیلوگـرم بوده اما در کشـور ما بین 
5 تـا 8.5 کیلوگـرم اسـت کـه بـا توجه به نقـش غذایـی، دارویی و انـرژی زا بودن 
خرمـا، بایـد بـا فرهنگ سـازی ایـن محصـول بومی کشـور، جایـگاه ویژه در سـبد 

غذایـی همـه مردم ایـران پیـدا کند.

مدیر کل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری:
  از ابتدای سال تا کنون بیش از 220 هزار تن خرما صادر شده است

یـداهلل  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
و  اقتصـادی  امـور  هماهنگـی  معـاون  رحمانـی 
منابـع اسـتانداری فـارس در مراسـم افتتـاح اولین 
جشـنواره خرمـا گفـت: در حـال حاضـر در جهـان 
بیـش از 7 میلیـون تـن خرمـا تولیـد می شـود و 
خـود  بـه  را  جهـان  تولیـد  از  درصـد   17 ایـران 
اختصـاص داده کـه پـس از مصـر دارای جایـگاه 

اسـت. جهـان  دوم 
وی یادآورشـد: ایـران علی رغـم سـطح زیرکشـت 
245 هـزار هکتـاری خرمـا دارای جایـگاه هفتم در 
صـادرات ایـن محصول در جهان اسـت و جایگاه و 

رتبـه واقعی خـود را در صـادرات خرمـا ندارد.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه این کـه در حـال 
حاضـر در 13 اسـتان کشـور کشـت خرمـا انجـام 
می  شـود، گفـت: 98 درصـد خرمـای کشـور در 6 
بوشـهر،  هرمـزگان،  خوزسـتان،  کرمـان،  اسـتان 
فـارس و سیسـتان و بلوچسـتان تولیـد می شـود.
رحمانـی بـا بیـان این که اسـتان فـارس 13 درصد 

تولیـدات خرمـای کشـور را بـه خـود اختصـاص 
داده اسـت، افـزود: بـا توجـه بـه این که در اسـتان 
فـارس اغلـب واریته هـای تولیـدی غیـر تجـاری 
و غیـر صادراتـی هسـتند بایـد کشـت ارقامـی بـا 
دوره مانـدگاری بیشـتر و مناسـب با بـازار صادرات 
توسـعه یابند، همچنین تولید ارقام به روش کشـت 
بافـت در ارقـام صادراتـی بایـد در دسـتور کار قرار 
بگیـرد و شـرایطی را فراهم کنیم که کشـاورزان و 
باغـداران بتواننـد بـه این ارقـام تجاری مناسـب با 

بـازار صادراتی به راحتی دسترسـی داشـته باشـند.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کرد: بـا هـدف ایجاد 
ارزش افـزوده باالتـر و راهیابـی بهتـر محصوالت 
بـه بازارهـای جهانـی و داخلـی، توسـعه صنایـع 
فـرآوری خرمـا بایـد بـا جدیـت دنبـال شـود ودر 
نهایـت تولید و بسـته بندی مناسـب با سـلیقه بازار 

جهانـی در دسـتور کار قـرار گیـرد.
رحمانی یادآورشـد: برندسـازی و استانداردسازی از 
نکاتـی اسـت کـه تولیـد کننـدگان و تجـار در این 
عرصـه بایـد مدنظر داشـته باشـند تا امـکان ورود 

بـه بازارهـای صادراتی بیشـتر شـود.
معـاون هماهنگـی امور اقتصـادی و توسـعه منابع 
اسـتانداری فـارس بـا اشـاره بـه این کـه توسـعه 
صـادرات غیرنفتـی یکـی از الزاماتـی اسـت کـه 
دولـت بـرای اقتصـاد برنامـه ریـزی کـرده ، تاکید 
باعـث  نمایشـگاه ها  گونـه  ایـن  برگـزاری  کـرد: 
رونـق اقتصـادی و توسـعه صـادرات غیرنفتـی در 

اسـتان فـارس و کشـور می شـود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع استانداری فارس: ایران دومین تولید کننده خرما در جهان است
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مجری طرح گیاهان دارویی کشور:

بیش از هزار و 728 گونه گیاه دارویی در ایران وجود دارد

بـه گـزارش خبرنگار "پرتـو امید"، حسـین زینلی 
مجـری طرح ملـی گیاهان دارویـی وزارت جهاد 
کشـاورزی گفـت: بیـش از هـزار و 728 گونـه 

گیاهـی دارویـی اندمیـک در ایران وجـود دارد.
صـورت  ملـی  پایش هـای  بـه  اشـاره  بـا  وی 
گرفتـه در زمینـه گیاهـان دارویـی، یـادآور شـد: 
ایـن پایش هـا بـا هـدف برنامه ریـزی بـه منظور 
تجـارت  بـازار  در  کشـورمان  جایـگاه  ارتقـای 

جهانـی گیاهـان دارویـی صـورت گرفـت.
ایـن مقام مسـئول با اشـاره به اینکه بسـیاری از 
گونه هـای گیاهـی مختـص ایـران اسـت، افزود: 
ایـران بـا بیـش از هـزار و 728 گونـه گیاهـی 
دارویـی اندمیـک، از نظـر غنای گونـه ای و طب 

سـنتی دارای جایـگاه برتـر در جهان اسـت.
زینلـی در ادامـه بـا بیـان این کـه اسـتان فـارس 
از اسـتان های پیشـرو در تولیـد گیاهـان دارویـی 
اسـت، تصریح کـرد: این اسـتان پتانسـیل ایجاد 
زنجیـره ارزش گیاهـان دارویـی را دارد، از ایـن 
رو تقویـت زنجیـره موجـود و ایجـاد زنجیره های 
مرتبـط بـا ایـن مقولـه در ایـن اسـتان مدنظـر 

ست. ا
وی بیـان داشـت: بـا توجـه بـه این کـه اسـتان 
فـارس رتبه اول سـطح زیر کشـت گل محمدی 
توریسـتی،  اسـتان  از طرفـی یـک  را داشـته و 
صنایـع  ارتقـای  اسـت؛  زیارتـی  و  گرد شـگری 
مرتبـط بـا این گل از جمله صنعت اسـانس گیری 
گل محمـدی بـا پایـش زنجیـره ارزش بایـد در 

دسـتور کار قـرار بگیـرد.
اسـتان  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  ادامـه  زینلـی در 
فارس از اسـتان های پیشـرو در سـطح زیرکشت 
و تولیـد گیـاه دارویی شـیرین بیان اسـت، افزود: 
اگرچـه در طـی سـالیان متمـادی کارخانجـات 
از  امـا  کردنـد  اسـتفاده  گیـاه  ایـن  از  فـرآوری 
شـیرین  کاشـت  توسـعه  پیـش رو  برنامه هـای 
بیـان، آویشـن شـیرازی و گیاهان دارویـی مورد 
اسـتقبال کشـورهای حـوزه خلیـج فارس اسـت، 
از ایـن رو توزیع نشـاء بین کشـاورزان در سـطح 

اسـتان فـارس از برنامه هـای پیـش رو اسـت.
مجـری طرح ملـی گیاهان دارویـی وزارت جهاد 
کشـاورزی تقویـت نقاط قوت و رفـع نقاط ضعف 
رسـالت های  از  را  دارویـی  گیاهـان  زمینـه  در 
خـود دانسـت و تصریـح کـرد: در همیـن راسـتا 
شـده  بنـا  قطب بنـدی  اسـاس  بـر  کار  مبنـای 

کـه شناسـایی اسـتعدادهای بومـی هر اسـتان و 
اسـتفاده از تکنولوژی هـا در ایجـاد فرآورده هـای 
دارویـی گیاهـی بـا ارزش افـزوده بـاال را دنبـال 

می کنیـم.      
وی بـا اشـاره بـه این کـه تاکنـون حـدود 3 هزار 
فرآورده هـای دارویی در کشـور به ثبت رسـیده، 
اسـانس هـا رد  تولیـد روغـن هـا و  گفـت: در 
پـای گیاهـان دارویـی پیدا مـی شـود، همچنین 
گیاهـان دارویـی بـا ورود بـه عرصه بهداشـت و 
دارو، ارزش افـزوده چندیـن برابری پیـدا خواهند 

. د کر
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه گفـت: بـه دنبـال 
از لحـاظ  تولیـد گیاهـان دارویـی هسـتیم کـه 
بـار میکروبـی، فلـزات سـنگین، زیبایـی، از نظر 
دارای یـک جلـوه   ... و  ترکیـب  نـوع  اسـانس، 
خاصـی باشـد چـرا کـه دنیـا بـه دنبـال این گونه 

گیاهـان هسـت.
زینلی برندسـازی را از دیگـر برنامه های پیش رو 
در جهـت کوتـاه کردن دسـت دیگر کشـورها در 
حـوزه گیاهـان دارویی ایـران برشـمرد و تصریح 
کـرد: در حـال حاضـر برند ملی زعفـران را داریم 
و دنبـال برند گل محمدی و زیره سـبز هسـتیم.

مجـری طرح ملـی گیاهان دارویـی وزارت جهاد 
گیاهـان  جایـگاه  حفـظ  بـا  گفـت:  کشـاورزی 
دارویـی در تولیـد دارو، بهداشـت و غـذا، بایـد 
تحریم هـا را دور زده تـا ارزش افـزوده گیاهـان 
سـامت  و  شـود  برابـر  چندیـن  دارویی مـان 

آوریـم. بدسـت  را  جامعه مـان 
وی بـا اشـاره بـه این کـه متاسـفانه محصوالت 
گیاهـان دارویـی و ارگانیـک ما جهـت فرآوری 
به کشـورهای اروپایی و کشـورهای حوزه خلیج 
فـارس صـادر مـی شـود، تصریـح کرد: کشـور 
مـا دارای پتانسـیل بـاالی گیاهـان دارویـی به 
ارزش 40 میلیـون دالر اسـت و بایـد فـرآوری 
ایـن گیاهـان در کشـور خودمـان صـورت گیرد 
وی افـزود: اگـر ایـن اتفاق در کشـور مـا بیفتد 
سـامت بـه جامعـه بر می گـردد و سـود یارانه 
ای کـه بـرای واردات داروهـا در نظـر گرفتـه 

شـده، متوجه کشـور خواهد شـد.
زینلـی گفـت: خصوصیات گیاهـان دارویی فقط 
مختص سـامت جامعه نیسـت بلکـه در زمینه 

داروهـای دامـی مورد اسـتفاده قـرار می گیرد.
زمینـه  در  شـد:  یـادآور  مسـئول  مقـام  ایـن 
مـورد  دسـتگاه های  و  کارخانجـات  فـرآوری، 
نظـر، در زمینـه بذرهـای اصاح شـده، زراعت 
مراکـز  امیدواریـم  کـه  داریـم  ضعـف   ... و 
دانشـگاهی، تحقیقات و بخـش های خصوصی 
گام هـای  ضعـف  نقـاط  ایـن  رفـع  جهـت  در 

بردارنـد. موثـری 
وزارت  دارویـی  گیاهـان  ملـی  طـرح  مجـری 
بایـد  مـا  کـرد:  تاکیـد  کشـاورزی  جهـاد 
حلقه هـای توسـعه بـازار را ارتقاء بدهیـم و اگر 
ایـن اتفـاق بیافتد تحول بسـیار خوبـی در حوزه 

داد. دارویـی رخ خواهـد  تولیـد گیاهـان 



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس16
شماره  47 - بهمــــــــــن ماه 1397

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، پیمـان جالـی معـاون امـور نخیـات و 
اولیـن  از  بازدیـد  حاشـیه  در  کشـاورزی  جهـاد  وزارت  گرمسـیری  میوه هـای 
نمایشـگاه بیـن المللـی خرما در شـیراز، از برنامه هـای وزارت جهاد کشـاورزی با 
همـکاری انجمـن ملـی خرمـا در افزایـش مزیـت رقابتی خرمای کشـور سـخن 
گفـت و یادآورشـد: در ایـن راسـتا تشـکیل زنجیـره ارزش محصـول خرمـا از 
اولویت هاسـت کـه در برخـی از اسـتان ها بـه شـکل پایلـوت آغـاز بـه کار کرده 

. ست ا
وی گفـت: بـه زودی "صنـدوق حمایـت از توسـعه سـرمایه گـذاری در محصول 

تشـکیل می شـود. خرما" 
ایـن مقام مسـئول ایجـاد زنجیره ارزش افـزوره خرما را از برنامـه هایی که باعث 
افزایـش بهـره وری در زمینـه نخیـات می شـود دانسـت و افـزود: در زنجیره ها 
بایـد همـه حلقه هـای تولیـد شـامل تولیدکننده، صنایع لجسـتیک، حمـل و نقل، 

صنایـع فـرآوری، بـازار و صادرکنندگان به هم وصل باشـند.
وی گفـت: در کنـار تشـکیل زنجیره هـا تامین مالی ایـن زنجیره هـا اهمیت دارد، 
از ایـن رو تشـکیل "صنـدوق حمایـت از توسـعه سـرمایه گـذاری در محصـول 
خرمـا" از برنامه هـای دفتر گرمسـیری اسـت که پیشـرفت خیلی خوبی داشـته و 

بـه زودی شـاهد تاسـیس آن خواهیـم بود.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه تعامل خوب تشـکل بـزرگ خصوصـی خرمای 
کشـور یـا انجمـن ملـی خرما بـا دفتـر میوه هـای گرمسـیری، تصریح کـرد: این 
تعامـل در جهـت افزایـش بهـره وری و رسـیدن خرما بـه جایگاه اصلـی خود در 

سـطح بین المللـی موثر اسـت.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود با اشـاره به نقـش برندسـازی در معرفی 
محصـوالت و ایجـاد بـازار مناسـب یادآورشـد: برپایـی نمایشـگاه به برندسـازی 
محصـوالت کمـک می کنـد وی افـزود: اگرچـه در حـال حاضـردر اسـتان های 

کرمـان، بوشـهر و فـارس برندسـازی های موفقـی صـورت گرفته، امـا امیدواریم 
در سـایر اسـتان ها نیـز ایـن امـر صـورت گیرد.

جالـی در پایـان گفـت: اسـتان های فـارس، کرمـان، سیسـتان و بلوچسـتان، 
هرمزگان، بوشـهر و خوزسـتان شـش اسـتان خرماخیز کشور هسـتند که به طور 
همزمـان رشـد کیفی در محصـوالت خرمای این اسـتان ها در حال شـکل گیری 

است.

قهـری  برخـورد  نهاده هـا  توزیـع  متخلفیـن  بـا 
. د شـو می 

نشسـت  در  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
هماهنگـی مدیران سـتادی و مدیران دسـتگاه های 
وابسـته محمدمهـدی قاسـمی، با اشـاره بـه این که 
نهاده هـای کشـاورزی بایـد به دسـت بهره بـرداران 
برسـد، گفـت: انتظـار دارم تشـکل ها، متخلفیـن در 
توزیـع نهاده هـا را بـه تعزیـرات معرفـی کننـد تا به 
عنـوان اخال گـر اقتصـادی در دادگاه انقـاب بـا 

آن هـا برخورد شـود.
وی یادآورشـد: در زمینـه بـازار، بایـد بـا حساسـیت 
زیـادی اطاع رسـانی شـود و حـق نـدارد کسـی با 
ارز دولتـی نهـاده ای را وارد کنـد ولـی گران تـر به 

بفروشـد. مردم 
ایـن مقـام مسـئول در بخـش دیگـری از سـخنان 
خـود بـا اشـاره بـه این کـه در شـرایط کمبـود باید 
اولویت هـا همـواره مـد نظـر قـرار گیـرد، افـزود: 
تمـام  اولویت هـای  بایـد  پیـش رو،  آغـاز سـال  در 

دسـتگاه های وابسـته هماننـد اولویـت معاونت هـا 
و مدیریت هـای مسـتقل ایـن سـازمان مشـخص 

 . د شو
ظرفیـت  از  اسـتفاده  اهمیـت  بـه  ادامـه  در  وی 
اسـامی  شـورای  مجلـس  در  مـردم  نماینـدگان 
ایـن  بـه  یـادآور شـد: می بایسـتی  اشـاره کـرد و 
گیـرد.  مسـتمری صـورت  اطاع رسـانی  عزیـزان 
وی در قسـمت دیگـری از سـخنان خـود افـزود: با 
انسـجام و هماهنگـی قطعـًا می توانیـم مسـایل و 

مشـکات مـردم را حـل کنیـم.
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس با 
اشـاره بـه اهمیـت توجه به فضـای مجـازی، تاکید 
کـرد: باید بـا اطاع رسـانی روحیه نشـاط و امید را 

بـه جامعه انتقـال دهیم. 
در ادامـه ایـن نشسـت کـه بـه میزبانـی موسسـه 
واکسـن و سرم سـازی رازی جنوب کشـور - شیراز 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس  شـد،  برگـزار 
اسـتان فـارس از زحمـات مهربان پور رئیس سـابق 

ایـن موسسـه تقدیـر و تشـکر کرد.
وی موسسـه واکسـن و سـرم سـازی رازی جنـوب 
کشـور - شـیراز را مظهـر خودبـاوری برشـمرد و 
افـزود: ایـن موسسـه می توانـد الگوی همه باشـد.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس در 
پایـان، بـا اشـاره بـه این کـه پشـت سـر گذاشـتن 
تحریم هـا کار سـاده ای نیسـت، گفـت: بـا نـگاه 
بـه ظرفیت هـای داخلـی می تـوان تهدیدهـا را بـه 

تبدیـل کرد. فرصـت 

معاون امور نخیالت و میوه های گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی: صندوق خرمای کشور تشکیل می شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس: با متخلفین توزیع نهاده ها برخورد قهری می شود
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اطالعیه مهم شماره ۱:  
کشـاورزان محتـرم، سـام، بـا توجـه بـه مشـاهده دسـتجات ملـخ صحرایـي )دریایـي( در 
اسـتان هـاي جنوبـي و شهرسـتان هـاي جنوبـي اسـتان فـارس، احتمـال هجـوم آن هـا بـه 
؛ مـزارع اسـتان فـارس خصوصا شهرسـتان هـاي جنوبي،بطـور ویژه در شهرسـتان هـاي مرزي 
الر، المـرد، مهـر، خنـج، گـراش، کازرون، زریـن دشـت و داراب وجود دارد با توجه به خسـارت 
سـنگیني کـه ایـن آفـت بـه مـزارع وارد مـي نمایـد ضـروري اسـت کلیـه کشـاورزان مبادرت 
بـه پایـش مـزارع خـود نمـوده و به محـض مشـاهده، بافاصلـه بـه نزدیکترین مرکـز خدمات 
جهادکشـاورزي مراجعـه و بـا کمـک کارشناسـان مربوطـه نسـبت بـه مبـارزه و کانـون کوبـي 
اقـدام نماینـد. در ایـن خصـوص بسـیج کلیـه امکانـات دولتي و خصوصـي نظیر شـرکت هاي 
مکانیزاسـیون، تراکتـور داران حرفـه اي، سـمپاش هـاي توربینـي و سـایر سـم پاش هـا براي 
سـم پاشـي بـه موقع ضـروري اسـت. روابط عمومـي سـازمان جهادکشـاورزي فـارس لطفا در 

سـایر گـروه هـا نشـر دهیـد تـا بـه عنایـت خداونـد رحمـان و دسـت در دسـت دادن بـا یکدیگر، بـه موقع بـا این آفـت مبـارزه نمـوده و آن هـا را از بیـن ببریم.

اطالعیه مهم شماره ۲: 
کشاورزان محترم؛ با سام 

پیـرو اطاعیـه شـماره 1، مبنـی بـر مشـاهده دسـتجات ملـخ صحرایي)دریایي( در اسـتان هاي جنوبي و شهرسـتان هـاي جنوبي اسـتان فـارس و احتمال هجوم 
آن هـا بـه مـزارع اسـتان فارس به اسـتحضار می رسـاند در صورت مشـاهده ملـخ صحرایی )دریایـی( در دسـتجات کوچک و بـزرگ در مناطق روسـتایی و بیابانی 

در اسـرع وقـت از طریـق شـماره تماس 131 به سـازمان جهاد کشـاورزی اطـاع دهید.
مشخصات ملخ صحرایی: ملخی پرنده و بزرگ به طول 5 تا 8 سانتی متر، به رنگ قهوه ایی است و لکه های تیره روی بال های آن قرار دارد. 

اطالعیه مهم شماره ۳: 
کشـاورزان محتـرم؛ تـا امـروز 2 تـن سـم دسـیس، به همراه 3 دسـتگاه سـم پاش دو هزار لیتـری چرخ دار و دو دسـتگاه ULV پاش از سـوی سـازمان حفـظ نباتات 

کشور جهت مبارزه با ملخ صحرایی )دریایی( در استان اختصاص داده شده و فردا در پایگاه مرکزی مبارزه با ملخ در شهرستان المرد تخلیه می شود. 

اطالعیه مهم شماره ۴:  
بـا توجـه بـه احتمـال طغیانی شـدن ملـخ صحرایی در شهرسـتان های جنوبی اسـتان فارس به طـور ویژه شهرسـتان های مـرزی : الر، المرد، مهر، خنـج، گراش، 
زریـن دشـت و داراب در خصـوص مبـارزه بـا ایـن آفت کمیته بحران در شهرسـتان های مذکور به ریاسـت فرماندار تشـکیل شـده و کارشناسـان جهاد کشـاورزی 
در حالـت آماده بـاش هسـتند. هم اسـتانی های عزیـز، در صـورت مشـاهده ملـخ صحرایـی در مناطق روسـتایی و بیابانـی به صورت دسـتجات بـزرگ و یا کوچک 

در اسرع وقت از طریق شماره تلفن 131 و یا با اطاع رسانی به کارشناسان مراکز خدمات و مدیریت شهرستان ها اقدام کنید. 

اطالعیه مهم شماره 5:
بـا توجـه بـه احتمـال طغیانـی شـدن ملـخ صحرایـی در شهرسـتان های جنوبـی اسـتان فـارس به طـور ویـژه شهرسـتان های مـرزی و احتمـال نیاز به سم پاشـی 
هوایـی، پیـش بینـي حضـور سـه فرونـد هواپیما از شـرکت خدمـات هواپیمایی ویژه انجام شـد که ایـن هواپیماهای سـم پاش از شهرسـتان قزوین حرکـت کرده اند 
و در فـرودگاه اسـتان فـارس فـرود خواهنـد آمـد. براسـاس برنامه ریـزی انجام شـده ایـن هواپیماهـا در فرودگاه های شهرسـتان های مرزی اسـتان مسـتقر خواهند 
شـد و منتظـر دسـتور عملیـات خواهنـد بـود. هـم اسـتانی های عزیـز، لطفا در صورت مشـاهده ملـخ صحرایـی در مناطـق روسـتایی و بیابانی به صورت دسـتجات 

بزرگ و یا کوچک در اسرع وقت از طریق شماره تلفن 131 و یا با اطاع رسانی به کارشناسان مراکز خدمات و مدیریت شهرستان ها اقدام کنید. 

اطالعیه مهم شماره ۶: 
بـا توجـه بـه حضـور و تـاش کلیـه همـکاران سـتادی و شهرسـتانهای المـرد ، مهـر ، الرسـتان، داراب، گراش،خنـج، ممسـنی،کازرون و رسـتم در قالـب اکیپ 
هـای ردیابـی و پایـش در مناطـق هـم مـرز با اسـتان های آلوده هرمزگان و بوشـهر ، خوشـبختانه دسـتجات ملخ در فارس تاکنون مشـاهده نشـده اسـت و کلیه 
گزارشـات مردمـی نیـز پیگیـری شـده اسـت و بیانگـر وجـود ملـخ در فاز انفرادی می باشـد کـه این، وضعیـت در حال حاضـر نمی تواند بـرای کشـاورزی و منابع 

طبیعـی فـارس مشـکل سـاز باشـد و البته فعـا نیاز بـه آماده بـاش کامل می باشـد.

اطالعیه مهم شماره ۷: 
همکاران و مدیران محترم؛ 

طبق اطاعات واصله از مراجع رسمی کشور، هجوم دسته های ملخ از طریق دریا به استان های جنوبی ادامه دارد.
لـذا خواهشـمند اسـت هماننـد چنـد روز گذشـته نسـبت بـه بررسـی مناطق مـرزی و در معرض خطـر شهرسـتان مربوطه اقـدام و حالت آمـاده باش کلیـه نیروها 
و امکانـات همچنـان ادامـه داشـته باشـد. لطفـًا هـر گونه گـزارش و موضوع خـاص را، از طریـق مدیریت حفـظ نباتـات و روابط عمومی سـازمان پیگیـری کنید.

اطالعیه های پی در پی صادر شده سازمان جهاد کشاورزی فارس 
در خصوص پیشگیری از هجوم ملخ صحرایي )دریایي( در شهرستان هاي جنوبي استان
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پیـروزی  سـالگی  چهـل  جشـن  مناسـبت  بـه 
شـیات  نمایشـگاه  اسـامی  انقـاب  شـکوهمند 
آبزیـان و صنایـع وابسـته از 23 لغایت 27 بهمن ماه 
بـه مدت 5 روز از سـاعت 16 الی 21 در نمایشـگاه 
بیـن المللی فـارس در سـالن ماصدرا برگزار شـد.

علـی فاحـی مدیر شـیات و امور آبزیان سـازمان 
جهـاد کشـاورزی فارس بـا بیان ایـن مطلب گفت: 
در ایـن نمایشـگاه کـه دارای 25 غرفـه بوده اسـت 
صنایـع  و  آبزی پـروری  تعاونـی  هـای  شـرکت 
وابسـته داخل اسـتان همچنیـن تعداد محـدودی از 
سـایر اسـتان هـا تولیـدات و دسـتاوردهای صنعـت 
آبـزی پـروری، بسـته بنـدی، عمـل آوری و ... خود 

را در معـرض نمایـش قـرار دادند.

این مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: این نمایشـگاه 
بـا هـدف معرفـی توانمنـدی هـا و فرصـت هـای 
سـرمایه گذاری در صنعت شـیات، ایجاد اشـتغال، 
بسترسـازی مناسـب جهـت صـادرات محصـوالت 
بـه  مصرفـی  آبـزی  فرهنـگ  ترویـج  و  شـیاتی 
عنـوان غـذای سـالم برگزار شـد کـه امید اسـت با 
ایـن گونـه اقدام هـا بتـوان خدمـات و فعالیت های 
شـیات را آن گونـه کـه شایسـته اسـت بـه مـردم 

کنیم. معرفـی 
آشـنایی  راسـتای  در  بیـان داشـت:  ادامـه  در  وی 
بیـش از پیـش مـردم بـا فعالیـت هـای شـیاتی 
اسـتان ضمـن حضـور کارشناسـان ایـن مدیریـت 
جهـت پاسـخگویی بـه سـئواالت بازدیـد کنندگان، 

و  زالـو  جلبـک،  پـرورش  آموزشـی  کاس هـای 
قورباغـه بـه صـورت رایـگان بـرای عمـوم برگـزار 

گردیـد.
بـه  توجـه  بـا  داشـت:  اظهـار  خاتمـه  در  فاحـی 
ارزش غذایـي بـاال و خـواص بـي نظیـر آبزیـان در 
تامیـن سـامت جامعـه و به منظـور آشـنایي مردم 
بـا روش هـاي متنـوع پخـت در راسـتای اشـاعه 
فرهنـگ آبـزی مصرفـی، همـه روزه کارگاه هـای 
آمـوزش طبـخ آبزیـان بـه صـورت رایـگان در این 
نمایشـگاه برگـزار شـد کـه امیدواریـم بـا برگزاري 
کارگاه هـای متعـدد طبـخ آبزیـان سـرانه مصـرف 
ماهـي اسـتان از 9/5 کیلوگـرم در سـال بـه سـرانه 
مصـرف کشـوري کـه 15 کیلوگـرم اسـت برسـد.

برگزاری نمایشگاه شیالت، آبزیان و صنایع وابسته

بهره برداري از طرح هاي جدید امور دام
در دهه مبارك فجر

حبیـب اهلل سـاجدی مدیـر امـور دام اسـتان گفـت تعـداد 7 واحـد پـروار 
بنـدی بـره بـه ظرفیـت 3200 راس و با تولیـد 192 تن گوشـت قرمز در 
سـال و یـک واحد پرورش بز داشـتی به ظرفیـت 400 راس با تولید 320 
راس بزغالـه بـه منظور پـروار بندی و جایگزینی و تعـداد 2 واحد پرورش 
گوسفند داشتی با ظرفیت 900 راس و تولید 720 راس بره با هدف تامین 
بـره آمـاده پـروار و جایگزیـن به بهـره برداری رسـیده اسـت. وی افزود: 
4 واحـد پـرورش گاو شـیری بـه ظرفیـت 150 راس و با تولیـد 1350تن 
در  شـیر 

سـال بـه بهـره بـرداری رسـیده و یک 
واحـد پـرورش بـز پر بـازده )بز سـانن 
وآلپایـن( با ظرفیـت 500 راس با تولید 
بزغالـه  راس   400 و  شـیر  225تـن 
مـورد بهره بـرداری قـرار گرفـت و در 
ایـن زمینـه 262 میلیـارد ریـال اعتبـار 
گردیـده و تعـداد 63 نفـر اشـتغال زایي 

مسـتقیم انجام شـده اسـت.

تکمیل امور 
زیربنایی 
مجتمع های 

دامی

امـور زیربنایـی مجتمع  هـای دامـی تکمیـل شـد. بـه 
تولیـدات  بهبـود  معاونـت  عمومـی  روابـط  گـزارش 
دامـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس پرویز 
دامـی  هـای  مجتمـع  ناظـر  کارشـناس  سـلطانی فر 
ایـن معاونـت بـا بیـان ایـن مطلب گفـت: در راسـتای 
حمایـت از تولیـد و اشـتغال پایـدار بخـش امـور دام با 
پیگیری هـای مدیریـت امـور دام و دسـتگاه های ذی 
اعتبـار در 15  ریـال  مبلـغ 16327000  اسـتان  ربـط 

مجتمـع دامـی شهرسـتان ها هزینـه گردیـد. 
وی افـزود: ایـن طـرح هـا شـامل امـور بـرق رسـانی، 
دال  و  جـدول  احـداث  آب،  ذخیـره  مخـزن  سـاخت 

گـذاری، انتقـال آب و تجهیـز چـاه مـی باشـد.



19 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  47 - بهمــــــــــن ماه 1397

کمیتـه فنـی مدیریـت صنایـع تبدیلـی و غذایـی در 
11 مـاه سـال 97 تاکنـون 18 جلسـه کارشناسـی 

برگـزار نمـوده اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت صنایـع تبدیلی 
و غذایـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
و غذایـی  تبدیلـی  مهـدی صادقـی مدیـر صنایـع 
ایـن سـازمان بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت: در ایـن 
جلسـات مـوارد مرتبـط با صنایـع کشـاورزی مطرح 
گردیـده کـه نظـرات کارشناسـان فنـی مدیریـت با 
مدعویـن مطلـع و مسـئولین ذی ربـط بـه مشـورت 
گذاشـته شـده و در نهایـت راه کار مناسـب بـرای 
رفع مشـکات موجـود ارائـه و هماهنگی های الزم 

صـورت پذیرفته اسـت.
وی افـزود: مـواردی کـه در دسـتور کار قـرار گرفته 
کارشناسـان  مـداوم  بازدیـد  شـیوه  شـامل:  اسـت 
بـرق  بـه  مربـوط  مسـایل  تبدیلـی،  واحدهـای  از 
واحدهـای صنعتـی با حضور مسـئولین برق اسـتان، 
بـرای 99  بـرداری  بهـره  پروانـه  پیگیـری صـدور 
طـرح در سـال جـاری، مدیریت ضایعـات و ارائه راه 
کارهـای احـداث صنایـع تبدیلـی به منظـور مصرف 
بهینه آن ها، شـیوه هماهنگی با اداره کل اسـتاندارد 
در اخذ پاسـخ اسـتعامات، شـرکت در جلسات تعالی 
سـازمانی، یکپارچگـی در محاسـبات ارقـام سـازه و 
سـاختمان، ماشـین آالت و تاسیسـات، اخـذ گزارش 
پیشـرفت فیزیکـی واحدهـای در حـال احـداث، بـه 
اقتصـادی طـرح هـا،  نمـودن شـاخص هـای  روز 
آمـوزش کارکنان صنایع در اسـتان و شهرسـتان ها، 
پیگیری مسـتمر مشـکات اخذ تسـهیات واحدها، 
پیگیری مشـکات سـامانه پنجره، پیگیری یکسـان 
سـازی اخذ استعامات در کل کشـور و... گرد آوری 

و دسـته بنـدی دسـتورالعمل هـا، بخشـنامه هـا و 
مصوبـات هئیت وزیران و...، اعام کدهای آیسـیک 
جدیـد و مـورد نیـاز به دفتـر مرکزی، تعییـن و ارایه 
مقاالتـی با عناوین بهـره وری آب در صنایع تبدیلی 
محصوالت کشـاورزی، بررسـی وضعیـت واحدهای 
فرآورده هـای لبنی دراسـتان فارس، وضعیت نشـان 
اسـتاندارد و پروانـه بهداشـت در واحدهـای صنایـع 
نویـن  فرآورده هـای  معرفـی  غذایـی،  و  تبدیلـی 
گوجـه فرنگـی و... تعییـن میـزان دقیق جـذب مواد 
خـام و فرآوری شـده در سـبزیجات خشـک، صیفی 
جـات و انبارهـای علوفـه یونجـه و ذرت، تهیـه فرم 
واحدهـای  از  اسـتان  کارشناسـان  بازدیـد  یکسـان 
صنایـع تبدیلی وغذایـی در شهرسـتان ها، تهیه فرم 
تعییـن سـطح مالکیـت اراضـی در احـداث انبارهای 
انبـار  بـاغ،  مجـاور  کوچـک  سـردخانه های  سـرد، 

علوفـه و خـوراک آمـاده دام ... بوده اسـت.
از  یکـی  کـرد:  نشـان  خاطـر  مسـئول  مقـام  ایـن 
تصویـب  کمیتـه  ایـن  هـای  برنامـه  تریـن  مهـم 
شـاخص هـای اقتصـادی واحدهـای صنعتی اسـت 
کـه بـا تدوین ایـن شـاخص ها سـرمایه گـذاران از 
همـان ابتـدای امـر بـه میـزان ظرفیـت اقتصـادی 
تولیـد، زمیـن، آب، برق، سـوخت، پرسـنل، سـازه و 
سـاختمان، ماشین آالت، تاسیسـات و میزان سرمایه 
گـذاری ثابت، درگـردش و مجموع سـرمایه گذاری، 
دوره بازگشـت سـرمایه، نقطـه سـر به سـر و درصد 
نـرخ بازده سـرمایه گذاری پـی خواهند بـرد که این 
امـر سـبب انتخـاب آگاهانه تر و برنامـه ریزی دقیق 
تـر سـرمایه گـذاران به منظـور احـداث و راه اندازی 
اسـتان  در  کشـاورزی  تبدیلـی  صنایـع  واحدهـای 

شـد.  خواهد 

ایـن  جملـه  از  داشـت:  بیـان  ادامـه  در  وی 
تـوان  مـی  شـده  تهیـه  اقتصـادی  شـاخص های 
بـه طرح هـای فـرآوری انگـور، انـار، خرمـا، انجیـر، 
زمینـی،  سـیب  پیـاز،  کنجـد،  سـیب،  مرکبـات، 
احـداث  داروئـی،  گیاهـان  خشـک،  سـبزیجات 
سـردخانه هـا، فرآوری هـای لبنـی، گوشـتی، ماهی 
و میگـو، کشـتارگاه هـا، خـوراک دام و طیـور و ... 
داشـت:  اظهـار  خاتمـه  در  صادقـی  نمـود.  اشـاره 
فنـی  کمیتـه  در  اقتصـادی  شـاخص های  تعییـن 
مدیریـت صنایـع کشـاورزی برای طرح هـای جدید 
و ایـده هـای نـو در دسـتور کار قـرار گرفتـه و در 
حـال پیگیـری اسـت کـه بـا اجـرای ایـن برنامـه، 
زاویـه  بـا  کشـاورزی  صنایـع  هـای  طـرح  ایجـاد 
هایـی جدیـد از جـذب مواد خـام، تبدیل مـواد اولیه، 
تولیـد محصـوالت متنـوع و بـازار پسـند، کاهـش و 
یـا تبدیـل ضایعـات صنایع کشـاورزی را در اسـتان 

شـاهد خواهیـم بـود.

برگزاری جلسات کمیته های فنی صنایع کشاورزی

توزیع نهاده دامی در سال جاری انجام شد.
بـه گزارش روابـط عمومـی معاونت بهبـود تولیدات 
فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  دامـی 
عبدالرضـا دهقـان کارشـناس مسـئول تغذیـه امـور 
ایـن مطلـب  بیـان  بـا  معاونـت  ایـن  و طیـور  دام 
گفـت: اسـتان فارس از ابتدای سـال جـاری تاکنون 
بـا پیگیـری بـه عمـل آمـده و بـا همکاری شـرکت 
تغذیـه  بهبـود  دفتـر  و  اسـتان  امـوردام  پشـتیبانی 
کشـاورزی  جهـاد  وزارت  دام  جایـگاه  مهندسـی  و 
میـزان 7513 تـن کنجالـه سـویا، 9569 تـن ذرت 
دانـه ای و 3640 تـن جو بین دامـداران و مرغداران 

اسـتان و از طریـق اتحادیه ها و 
تشـکل هـای زیر بخـش دام و 
طیـور بـا قیمـت تعادلـی توزیع 

اسـت. گردیده 
ایـن  در  همچنیـن  افـزود:  وی 
تـن   23000 میـزان  مـدت 
دامـداران  بیـن  گنـدم  سـبوس 
و مرغـداران از طریـق سـامانه 
نهاده هـای دامـی و بـا قیمـت 
گردیـده  توزیـع  نیـز  یارانـه ای 

اسـت.

توزیع نهاده های دامی در سال جاری
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ترویـج  و  آمـوزش  تحقیقـات،  شـورای  جلسـه 
قاسـمی  مهـدی  محمـد  ریاسـت  بـه  کشـاورزی 
رییس سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس و با حضور 
زارع رییـس مرکـز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی 
و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس، ابراهیمـی مدیـر 
ترویج سـازمان جهاد کشـاورزی و پرسـنل ستادی 
منابـع  و  کشـاورزی  آمـوزش  و  تحقیقـات  مرکـز 
طبیعـی فارس و سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس 

در سـالن جلسـات ایـن سـازمان برگـزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، ابراهیـم زارع 
کشـاورزی  آمـوزش  و  تحقیقـات  مرکـز  رییـس 
و منابـع طبیعـی فـارس بـا اشـاره بـه ایـن کـه در 
حـال حاضـر از 3 سـامانه سـامکا، شـکا و ویدیـو 
آموزشـی  هـای  دوره  برگـزاری  بـرای  کنفرانـس 
اسـتفاده می شـود و سـامانه ویدیـو کنفرانـس بـا 
توجـه به ایـن که در کاهـش هزینه سـازمان جهاد 
کشـاورزی می تواند نقش به سـزایی داشـته باشـد، 
گفـت: در اسـتفاده از ایـن سـامانه ها، دوره هـای 

آموزشـی از لحـاظ کیفـی و کمـی بهتر خواهد شـد 
و خیلـی از جلسـات را می توانیـم در جهت افزایش 

بهـره وری از آنهـا اسـتفاده نماییـم.
وی بـا ذکـر ایـن مطلب کـه ایـن آمادگـی را داریم 
کـه بـا بخـش خصوصی و بـا یـک دوره کوتاهی به 
نتیجـه برسـیم، افـزود: امروز تنهـا بحث اسـتفاده از 
ادوات و ماشـین آالت کشـاورزی نیسـت و بایـد بـا 
تـاش و هـم فکـری در همیـن راسـتا بـا توجـه به 
دانشـی کـه در سـطح کشـور داریـم، دسـتگاه های 
مـورد نظـر را بـه صـورت خاقانـه طراحـی و برای 

بهبـود وضعیـت بخـش کشـاورزی بـه کار ببندیم.
در ادامـه محمـد مهـدی قاسـمی رییـس سـازمان 
جهـاد کشـاورزی فـارس بـا تاکید بـر ایـن موضوع 
کـه ارتبـاط بخـش خصوصـی و دولتـی مـی توانـد 
نقـش موثـری در بخـش کشـاورزی داشـته باشـد، 
گفت: جلسـه شـورای تحقیقات آن قـدر مهم و قابل 
اهمیت اسـت کـه مدیران وابسـته باید خودشـان در 

ایـن گونـه جلسـات حضور داشـته باشـند.

وی افـزود: در شـرایطی قرار داریم که بدون اسـتفاده 
از علم و تکنولوژی امکان رشـد و توسـعه وجود ندارد 
و اگـر بخواهیم بخش کشـاورزی سـودآور باشـد باید 
از ایـن کـه ایـن علم و دانـش از کجا مـی آید و همه 
آن را در حیطـه سـازمان )تات( تحقیقـات، آموزش و 

بیابیم. ترویج 
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه بـا سـفارش بـه همـه 
مدیـران و دسـتگاه هـای وابسـته کـه انتظـار داریـم 
اهمیـت علـم و فـن آوری را در بخـش کشـاورزی 
جـدی بگیرنـد و از قبـل بتوانیـم نقشـه راه را جهـت 
نقطـه نظـرات مورد بررسـی و عملیاتـی نماییم، بیان 
کـرد: ایـن روش مـا را بـه سیسـتم فکـر کـردن وا 
مـی دارد و تاکیـد داریـم کـه در روز پژوهـش همـه 
دانشـگاه ها،  نظیـر  مدخـل  ذی  مجموعه هـای 
دانشـکده کشـاورزی و غیـره جهـت بهـره گیـری از 

ایـن موضـوع مهـم و حیاتـی شـرکت نماینـد.
رییـس سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس ابـراز نمود: 
بایسـتی در مـدت یک سـال تـا دوسـال، نتیجه یک 
پایـان  بـه  محصولـی  محـور  راسـتای  در  را  بسـته 
برسـانیم و یک بسـته مشـخصی راجع به محصوالت 
مختلف داشـته باشـیم کـه در همین جهـت یک تیم 
4 الـی 5 نفـره را بـرای بهبـود وضعیت ایـن موضوع 

پیشـنهاد مـی دهم.
وی تاکیـد کـرد: از ظرفیـت فضـای مجـازی بـرای 
آمـوزش، بررسـی آسـیب هـا، چالـش هـا و اطـاع 

رسـانی بـه صـورت موثـر اسـتفاده نماییـم. 
قاسـمی در خاتمـه با اشـاره بـه این نکتـه که تاش 
محصـول  جایگزیـن  را  اسـتاندارد  محصـول  کنیـم 
سـالم نماییـم، اظهـار داشـت: بحـث زنجیـره هـا و 
کشـت های قـراردادی بایـد بـه عنوان یـک فرهنگ 
در جامعـه بخش کشـاورزی مدنظر قرار گرفته شـود.

برگزاری جلسه شورای تحقیقات، آموزش و ترویج
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همایـش تعالـی و آییـن تجلیـل از کارمنـدان نمونـه سـازمان جهـاد کشـاورزی 
فـارس بـا حضـور یـداهلل رحمانی معـاون هماهنگی امـور اقتصادی و توسـعه منابع 
اسـتانداری فـارس، احمدعلـی افـکاری معاون توسـعه مدیریت و سـرمایه انسـانی 
سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتان فـارس، قاسـمی رییـس سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فارس، معاونین، مدیران سـتادی و شهرسـتانی، پرسـنل ستادی 

و شهرسـتانی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس برگزار شـد. 

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، حجـت االسـام و المسـلمین سـید محسـن 
قائمـی مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس در ایـن همایـش گفـت: در تمامـی بدنـه این سـازمان بـا سـبقه جهادی و 

حاکـم بـودن مدیریـت جهـادی بـرآن، انـس و الفـت خوبی پابرجاسـت.
وی افـزود: امـام علـی )ع( در نامـه 53 بـه مالـک اشـتر مـی فرماینـد: ای مالـک 
مبـادا در تمـاس بـا مـردم، مدیریـت حجاب و مانـع از آن شـود که بیـش از اندازه 
خویـش را از آنـان پنهـان داری، زیـرا دوری و فاصله مدیران جامعـه از مردم نوعی 
نامهربانـی و بـی اطاعـی نسـبت بـه امـور مدیریـت اسـت و ایـن چهـره پنهـان 
داشـتن مـردم از مدیریـت آن هـا را از جریانـات امـور دور نگـه داشـته و در نتیجه 
بینـش و برداشـت را از کارهـا آن چنـان تغییـر می دهـد کـه بـزرگ در نظـر آنـان 

کوچـک و کوچـک در نظـر آنـان بـزرگ می شـود.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: مجموعـه بـزرگ جهـاد کشـاورزی فارس 
از ابتـدا بـا امـورات و مناسـبات ارزشـی بیگانـه نبـوده و مدیـران نیـز بـا افـراد زیر 
مجموعـه ارتبـاط خوبـی دارنـد و ذکـر دسـتور امام علـی )ع( بـه مالک اشـتر باید 
هـدف توصیـه بـه تقویـت این ارتباط بـود چرا که ضعیف شـدن ایـن ارتباط ضعف 

مجموعـه را به دنبـال دارد.
وی بـا بیـان این کـه ضعـف ارتبـاط باالدسـت بـه پاییـن دسـت، باعـث آمیختـه 
شـدن حـق و باطـل؛ کار نیـک وبـد می شـود، یادآور شـد: اگـر در مجموعـه جهاد 
کشـاورزی بـا عزیـزان زحمت  کـش کشـاورز ارتبـاط خوبی برقـرار کنیـم، قطع به 

یقیـن زمینـه موفقیـت کشـاورزان، زمینـه موفقیـت مـا هم خواهـد بود.
حجـت االسـام و المسـلمین قائمـی با اشـاره بـه حدیـث پیامبر اسـام )ص( که 
می فرمایـد: کسـی کـه در مسـئولیت کارگشـایی مـردم و مسـلمین در روبرویـی با 
محتـاج و سـتم دیـده کوتاهـی کنـد خـدا نیـز در هنـگام حاجتمنـدی اش، او را به 
فراموشـی می سـپارد، گفـت: مـا بـا تولیدکننـدگان روبـرو هسـتیم، این افـراد نان، 
اقتصـاد و معیشـت مـردم در دستشـان اسـت و ایـن بیانگـر سـنگینی مسـئولیت 

وزارتخانـه عظیـم جهـاد کشـاورزی و بـه تبـع ادارات تابعه آن اسـت.
وی بـا اشـاره بـه تحریـم ناجوانمردانـه حاکم بـر جامعـه، تصریح کرد: ملـت ایران 
40 سـال اسـت کـه بـا تحریـم هـا آشناسـت امـا در شـرایط امـروز دشـمن کمـر 
همـت بـر مسـائل اقتصـادی ونـان مـردم بسـته، مـا هـم باید کمـر همـت ببندیم 
و دشـمن را مایـوس کنیـم. ایـن مقـام مسـئول در ادامـه اظهـار داشـت: دشـمن 
خواب هـای متعـددی بـرای نظام مقـدس جمهوری اسـامی، در آسـتانه چهلمین 
سـالگرد پیـروزی دیـده کـه یکـی از آن هـا نا امیـدی مـردم از دسـتاوردها و ناکار 
آمـد جلـوه دادن ایـن نظـام اسـت، از ایـن رو وظیفه شـما عزیزان و مدیران اسـت 
کـه بـا مطالعه، دقـت، مستندسـازی؛ دسـتاوردهای چهل سـاله نظام را بـا پیش از 

انقـاب مقایسـه و بـه مردم اطـاع رسـانی کنید.
مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس با 
اشـاره بـه توفیقـات 40 سـاله نظـام، تاکیـد کـرد: توفیقـات حاصله در سـایه عمل 

کـردن بـه ارزش هـای نظـام مقدس اسـامی به دسـت آمده اسـت.
وی در پایان با اشاره به این که در دیوان ابن یمین آورده شده:

 نبود مهتری به روز و شب، باده خوشگوار نوشیدن، 

  یا طعام لذید را خوردن، یا لباس لطیف پوشیدن

 من بگویم که مهتری چه بود، گر بخواهی زمن نیوشیدن، 

  همگنان را زغم رهانیدن، در رعایات خلق کوشیدن

گفـت: هیـچ چیـزی باالتـر از رضایـت مخلـوق نیسـت چـرا کـه خدمت بـه خلق، 
خدمـت بـه خالـق اسـت و کسـب رضایـت مخلـوق، رضایـت خالـق را بـه دنبـال 

داشـت. خواهد 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
در ادامـه ایـن همایـش محمـد مهـدی قاسـمی رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، از چگونگـی پیاده سـازی مـدل تعالـی سـازمانی در ایـن سـازمان 
سـخن گفـت و یـادآور شـد: بـا هـدف افزایش بهـره وری مبـادرت به مدل سـازی 
جریان هـای کاری بـا اسـتفاده از چارچـوب هـای خـاص و آزموده شـده، کرده ایم.

وی افـزود: مـدل تعالـی سـازمانی برای رسـیدن بـه فهم، زبـان، ادبیـات و الگوی 
مشـترک بـرای اجـرای اموراتی اسـت کـه وظیفه منـدی آن بـر عهده داریـم، این 
مـدل توجـه هم زمـان بـه فرآیندهـا، نتایج و ابـزاری برای خـود ارزیابـی در اختیار 

سـازمان قـرار می دهد.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: بر اسـاس تعالـی سـازمانی کارکنـان نقش 
محوری داشـته، سـرمایه اساسـی همه سـازمان ها هستند و مسـئولیت ها را برعهده 

همایش تعالی و آیین تجلیل از کارمندان نمونه سازمان جهاد کشاورزی فارس

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه
منابع استانداری فارس:

فارس رتبه نخست آبیاری 
تحت فشار در کشور

رئیس سازمان جهاد کشاورزی
استان فارس:

افزایش بهره وری هدف 
پیاده سازی مدل تعالی است

مسئول دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در 
سازمان جهاد کشاورزی فارس:

الفت بین مدیران و کارکنان 
حاصل مدیریت جهادی
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دارنـد و بایـد بـه وجوه مختلف آنـان از جمله شـرایط و برنامه ریـزی کاری، ارتقای 
آنـان و مـدل های شایسـتگی بـرای انتخاب مدیـران بهتر پرداخته شـود.

وی ایجـاد محیطـی بـرای آرامـش کارکنـان را از وظایف مدیر سـازمان دانسـت و 
تصریـح کـرد: در این محیط کارکنان با مشـارکت بیشـتر، حسـن مسـئولیت پذیری 
و تعلق بیشـتری کار خواهند کرد، از این رو سـمت و سـوی حرکت ما در سـازمان 
ارج نهـادن بـه تاش هـای آنـان اسـت. رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس بیان داشـت: پیـاده سـازی الگوی تعالـی سـازمانی باعث شـده بخش های 
مختلف رشـد چشـمگیری داشـته باشـند، به عنوان مثال می توان به میزان کشـت 
کلـزا در اسـتان فـارس اشـاره کـرد کـه از سـطح زیر کشـت صفر، ظرف سـه الی 

چهار سـال گذشـته به 19هـزار هکتـار افزایش یافته اسـت. 
بارندگی هـا،  کاهـش  و  علی رغـم خشکسـالی های 10سـاله گذشـته  گفـت:  وی 
تولیـدات کشـاورزی در ایـن اسـتان نـه تنها کاهـش پیدا نکـرده بلکه در بسـیاری 
مـوارد افزایـش هم داشـته، چرا کـه اقدامات به نـژادی در زمینه بـذر، نهال، جوجه 
یـک روزه و تلیسـه، تغذیـه بـه موقـع، مبارزه بـه موقع با آفـات و بیمـاری ها و به 

زراعـی در حـوزه کشـاورزی صورت گرفته اسـت.
قاسـمی تصریـح کـرد: عمـده هـدف این سـازمان از پیاده سـازی ایـن الگو، حذف 
دو بـاره کاری هـا و دسـتیابی بـه ابـزاری بـرای خـود ارزیابـی در ایـن سـازمان، 
افزایـش بهـره وری، شناسـایی نقـاط ضعـف و بهـره گیـری از علـوم جدید اسـت.

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه شـرایط سـخت 
اقتصـادی کنونـی تاکیـد کـرد: دولـت اکنـون به سـختی ارز نهـاده هـای دامی را 
تامیـن مـی کنـد و مـا باید با نظـارت اصولی بـه گونه ای عمـل کنیم کـه نهاده و 
سـایر نیازهـای حوزه کشـاورزی بـا هزینه کـم در اختیـار تولید کننده قـرار گیرد و 
سـود آن بـه بهـره بـرداران برسـد و از راه یابی آن ها بـه بازار سـیاه جلوگیری کنیم 
و بـا متخلفـان برخـورد بازدارنـده داشـته باشـیم. وی در بخـش دیگـری از مطالب 
خـود به مسـئله زیرسـوال بردن دسـتاوردهای انقاب اسـامی در فضـای مجازی 
بـه صـورت گسـترده اشـاره کـرد و تاکید کرد: دشـمنان مـردم در آسـتانه چهلمین 
سـالگرد پیـروزی انقـاب، کمر به چالش کشـیدن دسـتاوردهای انقاب اسـامی 
بسـته اند امـا مـردم نسـبت به تمـام دسـتاوردهای چهار دهه گذشـته آگاهـی دارند 

و مسـئوالن کشـور نیـز در برخـورد بـا مفسـدان، عزم خـود را جزم کـرده اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس
در ادامـه ایـن همایـش یدالـه رحمانی معـاون هماهنگی امـور اقتصادی و توسـعه 
منابـع اسـتانداری فـارس بـه دسـتاوردهای حـوزه کشـاورزی فـارس، در دوران 
انقـاب اسـامی اشـاره کـرد و گفت: در حـوزه بهـره وری آب، در ابتـدای انقاب 
اسـامی تنهـا یـک هـزار هکتـار آبیـاری تحـت فشـار وجـود داشـت امـا اکنـون 
فـارس بـا 292 هـزار هکتـار سـطح آبیاری تحت فشـار، رتبه نخسـت کشـور را به 

خـود اختصاص داده اسـت.
وی افـزود: بـا وجـود همه تنگناهـا، اقدامات ارزشـمندی برای ایجـاد ارزش افزوده 

تولیـدات کشـاورزی در ایـن اسـتان در چهـار دهـه گذشـته انجـام شـده اسـت، از 
جملـه در سـال 57 تنهـا چهـار واحـد صنعتـی کشـاورزی در ایـن اسـتان وجـود 
داشـت، امـا هـم اکنـون ایـن رقـم بـه 665 واحـد افزایـش یافتـه اسـت و عـاوه 
بـر آن 230 واحـد صنعتی کشـاورزی در این اسـتان در دسـت آماده سـازی اسـت 
کـه تـا یـک سـال آینده بـه بهره بـرداری خواهـد رسـید. این مقـام مسـئول خاطر 
نشـان کـرد: ظـرف چهل سـال گذشـته، ضریـب مکانیزاسـیون اراضی کشـاورزی 
در فـارس از نیـم درصـد بـه حـدود 2 درصـد رسـیده و در حـال حاضـر سـه برابر 
بیشـتر از گذشـته از تجهیزات و ادوات کشـاورزی در این اسـتان اسـتفاده می شود.

وی تصریـح کـرد: همچنیـن تولیـد تخـم مـرغ در این اسـتان در مقایسـه با سـال 
اول انقـاب، پنـج برابـر و تولیـد گوشـت مرغ بیـش از 10 برابر شـده و از 11 هزار 

تـن تولیـد ماهانـه به 125هـزار تـن افزایش یافته اسـت.
معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی و توسـعه منابع اسـتانداری فـارس بـا تاکید بر 
افزایـش سـطح زیـر کشـت گیاهـان دارویی در فـارس به دلیـل کمبـود منابع آب، 
بیـان داشـت: در ابتـدای انقاب، کشـت گیاهـان دارویـی در فارس وجود نداشـت 
امـا بـا برنامه ریـزی هـای صـورت گرفتـه تا سـال 95، حـدود پنـج هزار هکتـار از 

اراضـی ایـن اسـتان زیر کشـت گیاهـان دارویـی رفت.
ایـن مقـام مسـئول یـادآور شـد: هـم اکنون هفـت هـزار هکتـار از اراضـی فارس 
بـه کشـت گیاهـان دارویـی اختصـاص یافته که این سـطح تـا پایان برنامه ششـم 
توسـعه بـه 20 هـزار هکتـار افزایـش خواهدیافـت. وی ابـراز داشـت: همچنین در 
سـال 97 مزرعـه ای بـه مسـاحت 120هکتـار در اسـتان فـارس بـه کشـت گیـاه 
دارویـی شـیرین بیـان اختصـاص داده شـد و بر اسـاس هـدف  گذاری انجام شـده 
بـه زودی سـطح زیـر کشـت این گیـاه به پنج هـزار هکتـار افزایش خواهـد یافت.

رحمانـی در ادامـه اظهـار داشـت: میـز کشـت شـیرین بیـان در اسـتان فـارس 
راه انـدازی شـده و زنجیـره تولیـد آن بـا محوریـت سـازمان جهـاد کشـاورزی و 
اتـاق بازرگانـی ایجـاد خواهـد شـد. وی در ادامه تصریـح کرد:در حـال حاضر 375 
صنـدوق اعتبـارات خرد زنـان روسـتایی و 15 صندوق حمایت از بخش کشـاورزی 
در اسـتان فـارس وجـود دارد در حالی که تـا قبل از پیروزی انقاب اسـامی حتی 

یـک شـعبه از ایـن صندوق هـا در ایـن اسـتان ایجـاد نشـده بود.
معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی و توسـعه منابـع اسـتانداری فـارس در بخـش 
دیگـری از سـخنان خـود تاکیـد کـرد: دشـمن عـزم خـود را جـزم کـرده کـه بـه 
اهـداف جمهـوری اسـامی ایـران ضربـه بزنـد و تصمیـم دارد بـا ایـن هـدف، 
برگـزاری جشـن های چهلمیـن سـالگرد پیروزی انقـاب را تحت تاثیر قـرار دهد و 

در چنیـن شـرایطی، وظیفـه همـه مسـئوالن حسـاس تـر از گذشـته اسـت.
وی بیـان داشـت: یکـی از علـت هایـی کـه دشـمنان انقـاب اسـامی، علیـه 
کشـورمان تحریـم هـا را اعمـال کرده اند این اسـت که ما اسـتقال خـود را حفظ 

کـرده و خواهیـم کرد.
شـایان ذکـر اسـت در این مراسـم از 120 نفـر از کارکنـان نمونه جهاد کشـاورزی 

فـارس تجلیـل بـه عمل آمـد و از دسـتاوردهای این سـازمان رو نمایی شـد.
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نشست هم اندیشی ستاد بیمه کشاورزی استان فارس برگزار شد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد ابراهیـم حسـن نـژاد، قائم مقـام صندوق 
بیمـه کشـاورزی کشـور در ایـن نشسـت گفـت: پیش تر در برخـی از اسـتان ها برای 
تمـام محصـوالت، تعرفـه بیمـه ای یکسـان وجود داشـت که تـا سـال 96 نزدیک به 
9 هـزار تعرفـه معین شـده و در سـال 97 نیـز در حوزه کشـاورزی 105 هـزار منطقه 

و تعرفـه مجـزا در نظر گرفته شـده اسـت.
وی افـزود: صنـدوق بیمـه کشـاورزی کشـور، سـاالنه بیـش از 300 میلیـارد تومـان 
بـه کشـاورزان و بهره بردارانـی کـه محصـوالت آن هـا زیان دیـده، غرامـت پرداخت 

می کنـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: ظـرف چنـد سـال اخیـر، فـارس در حـوزه 
کشـاورزی جـز اسـتان های بـا ریسـک بـاال شـناخته شـده، خسـارت ها در حـوزه 
زراعـت ایـن اسـتان بسـیار زیـاد اسـت به گونـه ای کـه در این مـدت، سـاالنه بیش 
از 100 میلیـارد تومـان غرامـت بـه بخـش کشـاورزی فـارس پرداخـت شـده اسـت. 
وی در ادامـه بیـان داشـت: بـا توجـه بـه آمارهـای موجـود که هـم اکنون در دسـت 
بررسـی اسـت، در سـال 97 خسـارت هـای اسـتان فـارس در حـوزه کشـاورزی بـه 
بیـش از 150 میلیـارد تومـان خواهـد رسـید. این مقام مسـئول با بیـان این که امکان 
پرداخـت تمـام خسـارت ها به کشـاورزان وجود نـدارد، تاکید کـرد: نهادهـای بیمه گر 
حـوزه کشـاورزی در جهـان تنهـا به صورت مـوردی محصـوالت کشـاورزی را بیمه 
می کننـد امـا در ایـران رونـد کار این گونه نیسـت و شـرکت های بیمه گـر عاوه بر 
محصـوالت، خسـارت هـای وارده بـه کشـاورزان را نیز بایـد پرداخت کننـد از این رو 

میـزان تعهدهـای پرداختـی حجـم بسـیار زیادی می شـود.
حسـن نـژاد تصریـح کـرد: در نظـر گرفتن ضریـب خطـر و هزینه های شـرکت های 
بیمه گـر بـه صـورت متوسـط در ضریـب تعهـد این شـرکت هـا، تعیین کننـده میزان 

حـق بیمـه پرداختی به کشـاورزان اسـت.
حسـن نـژاد ابـراز داشـت: اگـر میـزان تعهدهـای پرداختـی شـرکت های بیمـه گـر 
کم تـر از انتظـار کشـاورزان اسـت ایـن امـر بـه سـبب درصـد بـاالی ضریـب خطـر 

در ایـن مناطـق اسـت. این مقام مسـئول ادامـه داد: قریـب به 50 درصد کشـاورزانی 
کـه اقـدام بـه بیمـه محصوالت کشـاورزی خود کـرده اند از شـرکت هـای بیمه گر با 
توجـه بـه میزان خسـارت هـای وارده به محصوالتشـان، غرامت دریافـت کرده اند اما 
بـه دلیـل میـزان باالی خسـارت هـای وارده، نمی تـوان تمـام غرامت این خسـارت 

هـا را پرداخـت کرد.
قائـم مقـام صنـدوق بیمـه کشـاورزی کشـور بیـان داشـت: ظرف سـال هـای 91 تا 
95 بیـش از 24 هـزار واحـد تولیـد مـرغ اعـام خسـارت کردند امـا از این تعـداد 10 
هـزار واحـد غرامـت دریافـت کردنـد. وی افـزود: بـا ارزیابی هایی که صـورت گرفت 
در سـال 96 تنهـا یـک هـزار و 200 واحـد تولید مرغ درخواسـت غرامت داشـتند که 

در مجمـوع بـه آنهـا 300 میلیـارد تومـان غرامت پراخت شـد.
در ادامـه محمـد مهـدی قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس بـا بیان 
این کـه تولیـدات کشـاورزی کشـور ظـرف چهار دهـه، افزایشـی 75 درصدی داشـته 
و از 29 میلیـون تـن بـه 120میلیـون تـن رسـیده، گفـت: تـا پیـش از انقـاب بیمـه 
محصـوالت کشـاورزی نبـود و تشـکیل صنـدوق بیمـه کشـاورزی از دسـتاوردهای 

اسـت. انقاب 
وی بـا اشـاره بـه ایـن که انـواع حمایـت های دولـت شـامل حمایت هـای قیمتی و 
غیـر قیمتی اسـت، افـزود: حمایت قیمتـی با خریدهـای تضمینـی و حمایت های غیر 
قیمتـی بـا سـرمایه گذاری مختلـف از جمله بیمه صـورت می گیرد. این مقام مسـئول 
خاطـر نشـان کرد: بیمه مشـارکت در ریسـکی که کشـاورزان بابـت تولید محصوالت 
می پذیرنـد و بـا توجـه بـه این که حوزه کشـاورزی متاثـر از تمام ریسـک ها و خطرات 
اسـت بـه تبـع آن بیمه بایـد نگاهی جامع تر به وسـعت سـرزمین، به بزرگـی اقلیم ها، 

میکرو اقلیم ها و پهنه های سرتاسـر کشـور داشـته باشـد.
وی تصریـح کـرد: خوشـبختانه اقدامات بسـیار خوبـی در حوزه بیمه با هـدف افزایش 

اثربخشـی برای بهره برداران کشـاورزی در حال شـکل گیری اسـت.
قاسـمی بـا بیـان این کـه بیمه بایـد با شناسـایی خطرات بخش کشـاورزی، سیسـتم 
منسـجمی را بـرای مقابلـه بـا آن هـا به وجود آورد، یادآور شـد: مسـائل و مشـکات 
بخـش کشـاورزی بایـد متمرکز بررسـی و بـا برنامه ریزی مسـتمر فعالیت هـای بیمه 
در قالـب بسـته هـای حمایتـی ارائـه شـود، همچنیـن بیمـه بایـد پالس هایـی را بـه 

بخـش اجـرا دهد.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس تاکیـد کـرد: تنـوع بخشـی بـه 
بیمه هـای محصـوالت کشـاورزی، پرداخـت بـه موقـع غرامت هـا، ارزیابی بـه موقع 
خسـارت ها، افزایـش تعهدهـای نهادهـای بیمـه گر و کاسـتن از سـهم تعهـدی بیمه 

گـذار از جملـه مطالبات کشـاورزان اسـت.
وی در پایـان بـا بیـان ایـن کـه بیمـه یکـی از ابزارهای حمایـت دولت از کشـاورزان 
اسـت، اظهار امیدواری کرد: با اقدامات بسـیار خوب صندوق بیمه کشـور در راسـتای 
علمـی کـردن، هدفمند کردن پرداخت خسـارت ها و پوشـش خطـرات مختلف بخش 

کشـاورزی بتوانـد حمایت خود را از کشـاورزان گسـترش دهد.

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی:
بیمه کشاورزی با 105 هزار تعرفه 

اجرا می شود
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:

تشکیل صندوق بیمه کشاورزی از 
دستاوردهای انقالب است
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مدیـر کل دفتر امـور گلخانه ها، گیاهـان دارویی 
و قـارچ خوراکـی وزارت جهـاد کشـاورزی در سـفر 
بـه شـیراز، از چهاردهمیـن نمایشـگاه گل و گیـاه، 
گیاهـان دارویـی و تجهیـزات گلخانـه ای بازدیـد و 
در پنجمیـن کنگـره ملـي هیدروپونیـک و تولیدات 

گلخانـه اي شـرکت کرد.
امیـد"، غـام رضـا  "پرتـو  بـه گـزارش خبرنـگار 
تقـوی مدیـر کل دفتـر امـور گلخانه هـا، گیاهـان 
دارویـی و قـارچ خوراکی وزارت جهاد کشـاورزی با 
اشـاره به ایـن که از ایـن پس خروجی هـای علمی 
بـر زمین نمی مانـد، گفـت: از دسـتاوردهای کنگره 
ملـي هیدروپونیـک و تولیدات گلخانـه اي، اجرایی 

شـدن یافته هـای علمی اسـت.
ایـن  در  ایـران  در  بـار  اولیـن  بـرای  افـزود:  وی 
جلسـه مقرر شـد بـا تشـکیل کارگروهـی، مقاالتی 
کـه محوریـت کاربـردی دارنـد اسـتخراج، پروتکل 
اجرایـی شـدن آن هـا تدویـن شـود و بـا انتخـاب 
اسـتان های پایلـوت ایده هـای نو در زمینـه گلخانه 
بـا محوریـت کشـت هـای هیدروپونیـک اجرایـی 
شـود که بخـش اجـرا، دبیـری ایـن کار را برعهده 

دارد.
ایـن مقـام مسـئول همچنیـن در حاشـیه بازدیـد از 
چهاردهمین نمایشـگاه گل و گیـاه، گیاهان دارویی 
تولیـدات  بـا  ارتبـاط  در  گلخانـه ای،  تجهیـزات  و 
گلخانـه ای سـبزی و صیفـی، خاطـر نشـان کـرد: 
در حـال حاضـر سـطح زیـر کشـت گلخانه کشـور 

حـدود 14 هـزار و 700 هکتـار اسـت کـه از ایـن 
سـطح 2 میلیـون و 200 هـزار تـن تولیـد سـبزی 
و صیفـی داریـم و ایـن تنهـا 10 درصـد کل تولیـد 
سـبزی و صیفـی کشـور اسـت کـه میـزان قابـل 

توجهـی بـرای بازار نیسـت.
وی بـا اشـاره بـه ایـن که تولیـد صیفـی گلخانه ای 
در تمـام طـول سـال صـورت مـی گیـرد، تصریـح 
در  محصـول  نـوع  یـک  انباشـت  احتمـال  کـرد: 
برخـی از فصـول سـال وجـود دارد کـه بـه منظـور 
رفـع این مشـکل، طـرح ایجاد تنوع در کشـت های 
گلخانـه ای را در دسـتور کار قـرار داده ایـم از ایـن 
رو اطاعـات و دانـش فنـی، توسـعه بیـش از 15 
محصـول جدیـد به حـوزه فعالیت هـای گلخانه ای 

تزریق شـده اسـت.
تقـوی یـادآور شـد: در حـوزه بـازار بـا توجـه بـه 
تحـوالت ارزی اخیـر بسـیاری از محصـوالت بـا 

اسـتقبال خوبـی بـرای صـادرات مواجـه شـدند، 
بیشـترین صـادرات محصوالت گلخانـه ای مربوط 
بـه فلفـل، گوجـه فرنگـی و بادمجـان اسـت که از 
ابتـدای مهرمـاه تـا آخـر دی ماه سـال جـاری، 18 
هـزار تـن از محصـوالت مذکـور بـه کشـورهای 

عـراق، قطـر، امـارات و روسـیه صـادر شـد.
ایـن مقـام مسـئول بیـان داشـت: تولیـد کننـدگان 
مـا بـا توجـه بـه خشکسـالی هـای اخیـر ناگزیر به 
تغییر الگوی کشـت هسـتند، از ایـن رو انتقال 240 
هـزار هکتـار سـبزی و صیفـی فضـای بـاز بـه 23 
هـزار هکتـار گلخانـه، با هـدف میزان تولیـد فعلی 

در دسـتور کار قـرار گرفت.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا اشـاره 
افـزوده،  ارزش  ایجـاد  در  زنجیـره هـا  نقـش  بـه 
تاکیدکـرد: تشـکیل زنجیـره هـا با هـدف مدیریت 
تولیـد در چنـد سـال اخیـر در برنامـه وزارت جهـاد 
کشـاورزی قـرار گرفتـه و ایـن زنجیـره هـا ضامن 
پایـداری بخـش کشـاورزی و تولیدات آن هسـتند.

مدیـر کل دفتـر امـور گلخانه هـا، گیاهـان دارویـی 
و قـارچ خوراکـی وزارت جهـاد کشـاورزی، اظهـار 
داشـت: الزمـه ایجـاد زنجیـره ارزش برنـد سـازی 
را  ارزش  زنجیـره  تواننـد  مـی  افـرادی  و  اسـت 
هدایـت و بـه پایـداری برسـانند کـه صاحـب برند 
باشـند، در راسـتای رونـق برنـد سـازی، راه اندازی 
نمایشـگاه ها، جشـنواره ها و تورهـای ترویجی را در 

دسـتور کار قـرار داده ایـم.

تقوی مدیر کل دفتر امور گلخانه های وزارت جهاد کشاورزی:

از این پس خروجی های علمی بر زمین نمی مانند

دسـتورالعمل اجرائـی مدیریـت کل اعتبـارات بانـک 
مرکـزی در خصـوص بنـد خ مـاده 33 قانـون برنامـه 

ششـم توسـعه اباغ شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـود کجوری 
مدیر سـرمایه گذاری سـازمان جهاد کشـاورزی استان 
فـارس بـا بیـان ایـن مطلب گفـت: در جهـت حمایت 
از خسـارت دیدگان بخش کشـاورزی در سـال زراعی 
96 و بر اسـاس مصوبه شـماره 124416/ت/56056ه 
هیئـت محتـرم وزیـران، دسـتورالعمل اجرایـی بنـدخ 
مـاده 33 قانون برنامه ششـم توسـعه کشـور از طریق 
بـه شـماره  بانـک مرکـزی  اعتبـارات  مدیریـت کل 
97/381320 مـورخ 97/10/26 بـه اسـتان هـا اباغ 

. شد
)بنـد5(  دسـتورالعمل  ایـن  براسـاس  افـزود:  وی 

کشـاورزان مشـمول می بایسـتی درخواسـت خـود را 
بـه همـراه نام موسسـه اعتبـاری عامـل بـه دبیرخانه 
شهرسـتان(  کشـاورزی  جهـاد  )مدیریـت  گـروه  کار 
اعـام نماینـد و سـپس دبیرخانـه نسـبت به بررسـی 
و تائیـد اولیـه تقاضـای ایشـان اقـدام و نتایـج را بـه 

اعتبـاری عامـل اعـام نمـوده و موسسـه  موسسـه 
اعتبـاری عامـل موظف اسـت نسـبت به اعـام اصل 
و مانـده تسـهیات و همچنیـن هزینه هـای مرتبط با 
بخشـودگی سـود، کارمـزد، جرائم و امهال سـه سـاله 
تسـهیات هر یـک از ذینفعان مشـمول بـه دبیرخانه 

نماید. اقـدام  کارگـروه 
این مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: کارگروه مربوطه 
بارعایـت اولویت هـای تعییـن شـده در دسـتورالعمل 
مذکـور حداکثـر ظـرف مهلـت یـک هفتـه پـس از 
اعـام موسسـه اعتبـاری عامل نسـبت بـه اعام ذی 
نفعـان مشـمول و همچنین تائیـد هزینه های مربوطه 
در چارچـوب سـهمیه اباغـی اقدام و مراتـب راجهت 
اقـدام نهایـی به موسسـه اعتباری عامل اعـام نماید 
و همچنیـن موسسـه اعتبـاری عامـل موظـف اسـت 
نسـبت به بخشـش سـود، کارمزد و جرائم تسـهیات 
مربوطه و همچنین امهال سـه سـاله اصل تسـهیات 

اقـدام نماید.

ابالغ دستورالعمل اجرایی مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی 
در خصوص بندخ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه
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کارگاه آموزشـی مدیریت بهداشـتی مـزارع تکثیر 
و پـرورش و معرفـی تجهیـزات و مـواد جدیـد 

جهـت ضـد عفونـی برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت شـیات و 
امـور آبزیـان سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
امـور  و  شـیات  مدیـر  فاحـی  علـی  فـارس، 
آبزیـان ایـن سـازمان با بیـان این مطلـب گفت: 
ایـن کارگاه آموزشـی بـا همـکاری اداره کل فنی 
و امـور آبـزی پـروران سـازمان شـیات ایـران، 
اداره کل دامپزشـکی اسـتان، شـرکت حداکثـری 
مدیـران مـزارع تکثیـر و پـرورش آبزیان اسـتان 

بـا هدف ارتقاء سـطح دانـش فنی بهره بـرداران، 
معرفـی و آشـنایی ایشـان بـا مزایـای اسـتفاده 
جهـت  جدیـد  مـواد  و  بهداشـتی  تجهیـزات  از 

ضدعفونـی مـزارع برگزار شـد.
وی افـزود: از آنجایـی کـه بـر اسـاس تجربـه و 
در  انـگاری  گرفتـه، سـهل  آزمایشـات صـورت 
امـر ضـد عفونـی، عـوارض و زیان هـای جبران 
ماهـی  پـرورش  و  تکثیـر  مزرعـه  در  ناپذیـری 
بـه جـا مـی گذارد، سـال هاسـت بهـره بـرداران 
طـی دوره هـای آموزشـی متعدد، نسـبت به این 
موضـوع توجیـه شـده انـد و بـه همیـن منظـور 

در ایـن کارگاه آموزشـی، داروهـا و مـواد جدیـد 
معرفـی و نحـوه اسـتفاده از آن هـا آمـوزش داده 

 . شد
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه خاطـر نشـان کرد: 
امیـد اسـت مدیـران مـزارع بـا درایـت کامـل و 
اسـتفاده صحیـح و بـه موقـع از مـواد و داروهای 
ضمـن  خـود،  مزرعـه  ضدعفونـی  در  مربوطـه 
رعایت مسـائل زیسـت محیطی از بـروز هرگونه 
عـوارض و بیمـاری و شـیوع آن بـه سـایر مزارع 
پیشـگیری کـرده و بـا مدیریـت همـه جانبـه از 

تلفـات و خسـارت مالـی جلوگیـری کننـد.

پتانسـیل هـای شـیاتی شهرسـتان نـی ریـز )سـد چشـمه عاشـق( شناسـایی و 
شد. بررسـی 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت شـیات و امـور آبزیـان سـازمان جهـاد 
کشـاورزی فـارس، علـی فاحـی مدیـر شـیات و امـور آبزیـان ایـن سـازمان با 
 )Rcc( که سـازه بتنـی غلتکی )بیـان این مطلب گفت: سـد چشـمه عاشـق )نیریز
بـا حجـم 69 میلیـون متر مکعب و با مسـاحت )تـراز نرمال(500 هکتار می باشـد 
یکـی از منابـع آبـی بسـیار مهـم جهـت انجـام فعالیت هـای آبزی پروری اسـت.

وی افـزود: ایـن دریاچـه در فاصلـه 96 کیلومتـری جنـوب شـرق شـهر نی ریز 
و هـم مـرز بـا شهرسـتان داراب و 160 کیلومتـری جنـوب غـرب شهرسـتان 
سـیرجان و جنـوب روسـتای وزیـره بـر روی رودخانـه چشـمه عاشـق واقـع 

گردیـده اسـت کـه ارتفـاع آن از سـطح دریـا تقریبـا 1750 متـر اسـت.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: هدف اصلی سـاخت این سـد کـه آبگیری 

آن در سـال 95 صورت گرفته اسـت، جمع آوری آب رودخانه چشـمه عاشـق و 
سرشـاخه های منشـعب در مواقـع سـیابی و همچنیـن مهـار سـیاب های آن 
و در نهایـت ذخیره سـازی و مصـرف تدریجـی در طـول سـال بـرای مصـارف 

آبیـاری اراضی کشـاورزی پایین دسـت اسـت.
وی بیـان داشـت: بـا توجه به بررسـی های به عمـل آمده از شـرایط و موقعیت 
مناسـب ایـن دریاچـه، ایجـاب مـی کنـد مطالعـه جامع و کامـل ایـن منبع آبی 
صـورت گیـرد تا زمینه مناسـب جهـت فعالیت آبزی پروری شـامل: رهاسـازی 
ماهیـان گرمابـی در ایـن منبع آبی با هـدف کنتـرل بیولوژیکی وتولیـد آبزیان، 
رهـا سـازی ماهـی قـزل آال در دریاچـه واسـتفاده از پتانسـیل توریسـم وصیـد 
تفریحـی، پـرورش ماهـی در قفـس )سـردابی(، تشـکیل تعاونـی صیـادی و 
بهره بـرداری پایـدار و در نتیجـه افزایـش تولید همچنیـن زمینه ایجاد اشـتغال 

فراهـم گردد.

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت بهداشتی مزارع تکثیر و پرورش
و معرفی تجهیزات و مواد جدید جهت ضدعفونی

شناسایی و بررسی پتانسیل های شیالتی شهرستان نی ریز )سد چشمه عاشق(
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از  میهنـی  میـراث  ملـی،  "اراضـی  تخصصـی  سـمینار 
پیشـگیری تـا مقابلـه" بـا حضـور رئیـس سـازمان امـور 
اراضـی کشـور، معـاون اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع 
جرم قـوه قضائیه، رئیس کل دادگسـتری اسـتان فارس، 
معـاون ثبـت اسـناد و امـاک کشـور، رئیـس سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، معاونین پیشـگیری از 
وقوع جرم اسـتان های کشـور و نمایندگان ارشـد سـایر 
دسـتگاه هـای متولـی امور زمیـن از تمامی اسـتان های 

کشـور بـه میزبانـی شـهر شـیراز برگزار شـد.
اراضـی  امـور  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، اورنگی رئیس 
سـازمان امـور اراضـی کشـور در این نشسـت سراسـری 
در  قضایـی  دسـتگاه  هـای  حمایـت  از  تشـکر  ضمـن 
انجـام تکالیـف سـازمان امـور اراضـی و سـازمان جنگل 
هـا، گفت: متاسـفانه سـوداگری، زیـاده خواهـی و قانون 
گریـزی زیـاد اراضی کشـور را تهدید می کنـد و صیانت 
از اراضـی ملـی و کشـاورزی نیـاز بـه یـک عـزم ملـی 
و کار هماهنـگ همـه دسـتگاه هـا دارد و قـوه قضائیـه، 
مجریـه و مقننـه بایسـتی همـکاری کنند. وی افـزود: در 
بحـث تخلفات حـوزه زمیـن و زمین خواری مـا عمدتًا با 
دو نـوع تخلـف عمده مواجه هسـتیم، تصـرف و تخریب 
اراضـی ملـی و تغییر کاربری اراضی کشـاورزی، ان شـاء 
اهلل در سـال 98 در موضـوع حفظ کاربـری اراضی زراعی 
و بـاغ هـا هـم در نشسـت مشـابهی با حضور مسـئوالن 
اراضـی  امـور  سـازمان  همـکاران  و  قضـات  قضایـی، 

نشسـت مشـترکی داشـته باشیم.
رئیـس سـازمان امـور اراضـی بـا اشـاره بـه اجـرای رفع 
تداخـات اراضی ملی، دولتی و مسـتثنیات کشـاورزان از 
اواسـط سـال 94 تا کنون اظهار داشـت: تداخات ناشـی 
از اجـرای قوانیـن مـوازی روی اراضـی طـی شـش دهه 
گذشـته آثـار و پیامدهـای نامطلـوب و اختـاف مالکیتی 
مالکیـت  کـه  ایـن  جملـه  از  اسـت،  داشـته  بسـیاری 
اشـخاص در یـک قانـون تاییـد و بـا یـک قانـون دیگر 

مالکیـت سـلب گردیده اسـت.
مصـوب  قانونـی  مـاده  اجـرای  در  داشـت:  بیـان  وی 
مجلـس بـرای رفـع تداخـات اراضـی، در گام اول 94 
هـزار پاک دارای تداخل با مسـاحتی حـدود 16 الی 18 
میلیون هکتار در سـطح کشـور شناسـایی شـد که از این 
میـزان تـا کنـون 22000 پـاک توسـط کارگروه هـای 
شهرسـتانی بررسـی شـده کـه حـدود 7531 پـاک بـه 
مسـاحت 7 میلیـون هکتـار در کارگـروه هـای اسـتانی 

بررسـی و نقشـه های تجمیعـی آن تهیـه و نقـاط دارای 
تداخـل مشـخص شـده اسـت. اورنگـی بـا اشـاره بـه 
سـاز و کار فعالیـت کارگروه هـا و کمیسـیون های رفـع 
تداخـات در شهرسـتان ها و اسـتان ها تصریـح کـرد: 
در مجمـوع بـا تعییـن تکلیـف نهایـی بیـش از 6 میلیون 
هکتـار اراضـی دارای تداخـل، حـدود 500 هـزار هکتـار 
اراضـی کـه عمدتـًا متعلـق بـه کشـاورزان اسـت رفـع 

تداخـل و آمـاده صدور سـند شـده اسـت.

برگزاری نشست تخصصی “اراضی ملی، میراث میهنی، از پیشگیری تا مقابله” در شیراز

اورنگی رئیس سازمان امور اراضی کشور:
صیانت از اراضی ملی و کشاورزی نیازمند عزم ملی است

نصب تابلوهای ترویجی در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی
تابلوهای ترویجی در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی نصب شد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت امور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، یکـی از اقدامات 
ایـن مدیریـت در راسـتای حفظ کاربری اراضی کشـاورزی در جهـت صیانت از عرصه هـای تولید و اجرای 
قانـون حفـظ کاربـری اراضـی زراعـی و بـاغ ها، نصـب 5 تابلو ترویجـی و اطاع رسـانی در پنـج خروجی 
شـهر شـیراز در محورهای شـیراز - سـپیدان، شیراز - مرودشـت، شیراز - کازرون، شـیراز - جهرم و محور 
شـیراز - فسـا می باشـد که امید اسـت با انجام این گونه اقدامات ترویجی، سـال به سـال شـاهد کاهش 

مسـاحت تغییر کاربـری های غیر مجاز باشـیم.
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و  اقـدام  هـر  در  گام  اولیـن  آگاهـی  و  شـناخت 
زمینـه سـاز پیشـرفت در هـر عملـی اسـت و آن 
گاه کـه حرکـت بلنـد مدت باشـد، شـناخت دقیق 
امکانـات بـرای تلفیـق و برنامـه ریـزی از جملـه 
ضروریـات مـی باشـد و بدیهی اسـت در موقعیت 
کنونـی، آن چـه جامعـه مـا را قادر خواهد سـاخت 
تـا بـا تنگناهـای تحمیـل شـده مبـارزه کنـد و از 
اقتصـاد در هـم پیچیـده قدرتمنـدان پیـروز درآید، 
داشـتن حرکـت هـای آگاهانـه و مدبرانـه خواهـد 
بـود. حرکتـی برنامـه ایـی، مبتنـی بـر اطاعـات 
و  قوانیـن  و  جانبـه  همـه  مطالعـات  گوناگـون، 
مقـررات بـه هنـگام و جامع و از آن جـا که جامعه 
روسـتایی مـا نزدیـک به نیمـی از جمعیت کشـور 
را شـامل می شـود، تولیـد محصوالت کشـاورزی 
در روسـتاها کـه بخـش مهمـی از اقتصـاد کشـور 
را تشـکیل مـی دهـد ضـرورت توجـه به مسـائل 

زمیـن در کشـور را روشـن مـی سـازد. 
توسـعه  مسـائل  نظـران  صاحـب  اکثـر  امـروزه 

بـه ایـن حقیقـت اعتـراف دارنـد کـه توسـعه در 
هـر کشـوری بـدون توجـه بـه توسـعه روسـتایی 
نیـز  روسـتایی  توسـعه  و  نیسـت  پذیـر  امـکان 
کشـاورزی  توسـعه  و  کشـاورزی  توسـعه  بـدون 
بـدون توجـه بـه مناسـبات ارضـی معنـا نـدارد. 
لـذا بسـیاری از کشـورهای توسـعه یافتـه کنونی، 
حرکـت توسـعه را بـر پایه تحـول در نظـام زمین 
داری و بخـش کشـاورزی و در مجمـوع از حـل 
مناسـبات ارضـی آغـاز کـرده اند از طرفـی تمامی 
بخـش های کشـاورزی، جنـگل داری، دامپروری، 
صنایـع و منابـع دیگـر مـورد نیـاز بشـر، فعالیـت 
در دل  کـه  اسـت  فرآیندهایـی  مدیـون  را  خـود 
زمیـن صـورت می گیـرد و از ایـن بـاب در تمـام 
کشـورهای جهان مناسـبات ارضـی در خورکمال، 

توجـه و اهمیـت مـی باشـد.
امـور  سـازمان  تاسـیس  سـالگرد  بهمـن  هفتـم 

اراضـی کشـور اسـت، سـازمانی کـه رسـالت آن 
مدیریـت امـور زمیـن در سراسـر کشـور، حفـظ 
و  دهـی  سـامان  توسـعه،  یکپارچگـی،  کاربـری، 

باشـد. اراضـی کشـاورزی مـی  تعییـن تکلیـف 
مـاه  بهمـن  هفتـم  مصـوب  اساسـنامه  مطابـق 
سـال 1375 در جهـت تحقـق بخشـی از اهـداف 
ایـران،  اسـامی  جمهـوری  نظـام  حاکمیتـی 
سـازمان امـور اراضـی کشـور بـه عنـوان یکی از 
وزارت  زیـر مجموعـه  دسـتگاه هـای حاکمیتـی 
اجـرای  بـر  نظـارت  وظیفـه  کشـاورزی  جهـاد 
قوانیـن و مقـررات مربـوط به امور زمین و سـامان 
دهـی و مدیریـت اراضـی کشـور به ویـژه اراضی 

دارد. برعهـده  را  کشـاورزی 

علی ارغون
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی فارس

پیام تبریک مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی به مناسبت 7 بهمن

بـه گـزارش پرتـو امید ارغـون مدیـر امـور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس در رابطـه بـا دسـت آوردهـای این مدیریـت اظهار داشـت : از 
عمـده تریـن دسـت آوردهـای پـس از انقـاب کـه بـه وقوع پیوسـته اسـت  

مـی تـوان به مـوارد زیـر اشـاره کرد:
- راه انـدازی سـامانه جامـع امـور اراضی و ارائـه دو خدمت اساسـی واگذاری 

اراضـی و صـدور مجـوز تغییـر کاربری به منظـور تسـهیل در کار متقاضیان
- کاداسـتر اراضی کشـاورزی و آماده سـازی نقشـه کاداسـتری بیش از یک 

میلیـون هکتـار اراضی کشـاورزی در کشـور و 100000 هکتـار در فارس
- از ابتـدای پیـروزی انقـاب اسـامی تـا کنـون از محـل اراضـی ملـی و 
دولتـی بیـش از 28840 هکتـار بـه طـرح هـای توسـعه کشـاورزی و بیـش 
از 47480 هکتـار بـه طـرح هـای غیـر کشـاورزی در اسـتان فـارس واگـذار 

است. شـده 
- در اجـرای مـاده 54 قانـون رفع موانـع تولید تاکنون تداخـات 202 پاک 
در اسـتان فـارس رفـع تداخـل صـورت گرفته و مالکیـت دولـت و زارعین در 

پـاک هـای ذکر شـده تثبیت گردیده اسـت. 

بخشی از دست آوردهای 40 ساله امور اراضی
برای اولین بار و بعد از انقالب اسالمی
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حسـب دسـتور رییس سـازمان پایش توزیع نهاده های کشـاورزی 
)کـود و بـذر( یارانه دار توسـط کارگروه مرکـب از نماینده تولیدات 
گیاهـی، شـرکت خدمات حمایتی و کارشـناس ارزیـاب نهاده های 

کشـاورزی این مدیریـت، از اوایل دی مـاه 97 آغاز گردید.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت بازرسـی، ارزیابی عملکرد و پاسـخگویی به شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، قاسـمی کارشـناس ارزیـاب نهاده هـای کشـاورزی این مدیریـت با بیان ایـن مطلب گفـت: اگرچه 
ارزیابـی عملکـرد مدیریـت هـای جهـاد کشـاورزی و کارگـزاران مجاز توزیـع نهاده هـا درخصوص تأمیـن و توزیع 
نهاده هـا براسـاس دسـتورالعمل هـای اباغـی از چهـار سـال گذشـته تاکنـون در دسـتور کار ایـن مدیریـت بوده 
اسـت امـا شـرایط خـاص کنونـی در تأمیـن و توزیـع نهاده هـا ایجاب می کنـد که نظارت بیشـتری بر رونـد توزیع 

ایـن نهاده هـا اعمـال گردد.
وی افـزود: در ایـن دوره، عـاوه بـر توجـه بـه دسـتورالعمل توزیع نهاده هـا، رعایت نـرخ مصوب و توزیـع عادالنه 

نهـاده هـا بیـن بهره برداران نیـز در دسـتورکار قرار گرفته اسـت.
قاسـمی در خاتمـه بیـان داشـت: باتوجـه به ورود برخی دسـتگاه هـای نظارتی از جملـه اداره تعزیـرات حکومتی در 
ارزیابـی عملکـرد کارگـزاران مجـاز توزیـع نهـاده هـا به همـه همـکاران مسـئول از جمله ایـن کارگـزاران توصیه 

مؤکـد گردیـد مسـتند سـازی مناسـبی از عملکرد خـود تهیه و آمـاده ارائـه نمایند.
الزم بـه ذکـر اسـت درایـن دوره ارزیابـی هـا تاکنـون از کارگزاران شهرسـتان هـای اقلید، سـپیدان و فسـا بازدید 

به عمـل آمده اسـت.

پایـش نهـاد هـای وارداتـی دام و طیـور از 15 آبـان مـاه آغـاز و 
تاکنـون از واحدهـای دام و طیـور 24 شهرسـتان بازدیـد بـه عمل 
آمده اسـت. به گـزارش روابط عمومـي مدیریت بازرسـي، ارزیابي 
عملکرد و پاسـخگویي به شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، شـهدادی کارشـناس ارزیاب اموردام 
ایـن مدیریـت گفـت: هـدف از ایـن ارزیابـی نظـارت و راسـتی آزمایی بارگیـری، تحویـل، تخلیه مصـرف و قیمت 
عرضـه نهـاده هـای خوراکی دام و طیـور در دامداری، مرغداری و کارخانجات خوراک دام و طیور در سـطح اسـتان 
اسـت. وی افـزود: تاکنـون بالـغ بر 245 محموله خـوراک دام و طیور در 24 شهرسـتان مورد پایش، راسـتی آزمایی 

وصـول و مصـرف در واحدهـای دامـی قرار گرفته اسـت.
شـهدادی در خاتمـه بیـان داشـت: ایـن عملیـات براسـاس دسـتور وزیر جهاد کشـاورزی و تأکید ریاسـت سـازمان 
جهـاد کشـاورزی مبنـی بر پایـش این نهاده هـای یارانـه دار و وارداتی مورد مصـرف در واحدهای تولیدی اسـتان، 

کنتـرل وصـول و مصـرف، تعییـن نقـاط قـوت و ضعـف به ویـژه در مبحـث قیمت تمام شـده دنبال می شـود.  

براسـاس دسـتور ریاسـت سـازمان، ارزیابـی عملکـرد دفاتـر نظام 
مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی در زمینـه صـدور پروانـه و 
مجوزهـا در دفاتـر نظام مهندسـی آغـاز و تاکنون عملکـرد 8 دفتر 

نظام مهندسـی ارزیابی شـده اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت بازرسـی، ارزیابـی عملکرد و 
پاسـخگویی به شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
هوشـمند کارشـناس ارزیـاب عملکـرد دفاتـر نظام مهندسـی این 
مدیریـت بـا بیـان این مطلب گفـت: در ایـن ارزیابی ها با مراجعـه به دفاتر نظام مهندسـی 
در شهرسـتان ها بـا حضـور مسـئول صـدور پروانـه و مجوزهای شهرسـتان، مسـئول دفتر، 
کاربـر سیسـتم و کارشناسـان ناظـر دفاتـر فعالیت هـای سـامانه ای، چگونگی انجـام امور، 
کنتـرل وجـوه اخـذ شـده بـر اسـاس تعرفه هـا، رونـد انجـام کار توسـط دفاتـر، مسـتندات 
و پرونده هـای متقاضیـان احـداث واحدهـای صنعتـی، نیمـه صنعتـی مـورد بررسـی قـرار 

می گیـرد. 
وی افـزود: ایـن ارزیابـی سـاالنه جهت سـنجش عملکرد دفاتر نظام مهندسـی کشـاورزی 
و منابـع طبیعـی انجـام و نتیجـه جهـت بهبـود و اصـاح روند صـدور مجوزهـا و پروانه ها 
بـه ریاسـت سـازمان جهاد کشـاورزی، معـاون برنامه ریزی و امـور اقتصـادی، ناظر نظارت 
مهندسـی کشـاورزی در صدور پروانه ها و مجوزها، سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و 

منابـع طبیعی و سـازمان نظام دامپزشـکی ارسـال مـی گردد.

پایش توزیع نهاده های کشاورزی

پایش توزیع نهاده های وارداتی دام و طیور

ارزیابی عملکرد دفاتر نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص صدور 
پروانه و مجوزها
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پیام تشکر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به مناسبت حضور گسترده همکاران در راهپیمایی 22 بهمن 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:
نظام جمهوری اسالمی صادق  ترین نظام مردم ساالر

پیام تشکر دکتر قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در پی حضور پرشور 
کارکنان خانواده بزرگ جهاد کشاورزی در راهپیمایی 22 بهمن 

بسم  اهلل الرحمن الرحیم
همـکاران عزیـز و سـربلند؛ ایـن بـار نیـز حضور پـر قدرت و حماسـه  آمیز شـما، 
همـگام بـا سـایر نقـاط کشـور و به ویـژه اسـتان پهناور فـارس بر مکر دشـمنان 
غلبـه کـرد و حجـم سـنگیِن جنگ  روانی دشـمن بـرای بی رونق سـاختن حضور 

گسـترده در راهپیمایـی پرشـکوه 22 بهمـن را بـه حبابـی پوچ، بدل سـاخت. 
اینـک جمهوری اسـامی بـا برگزاری راهپیمایـی 22 بهمن در چهلمین سـالگرد 
انقـاب شـکوهمند اسـامی در شـرایط سـخت و آسـان، نشـان داده اسـت کـه 

صادق تریـن نظـام مردم سـاالر اسـت. 
ملّـت شـریف و مسـئولیت  شـناس ایـران، از زن و مـرد، پیـر و جوان، شـهری و 
روسـتایی، بـار دیگـر بـه میـدان آمدنـد تـا صحنـه ی باشـکوهی را رقـم زننـد و 

اتحـاد ملـی را بـه نمایـش در آورند.
اینجانـب بـا همـه  وجـود خداونـد حکیـم و عزیز را سـپاس مـی گویم و از شـما 
همـکاران خـدوم و قدرشـناس و خانواده ارزشـمندتان عمیقًا تشـکر می نمایم که 
بـه توفیـق الهی و با عزم راسـخ خـود چنین فضای حماسـی را رونق بخشـیدید.           
امیـد اسـت بـا کمک و توفیـق الهی و بـا توجهات حضـرت بقیـة اهلل  ارواحنا فداه 
پیشـرفت روزافـزون کشـور و عزت ملی و شـاداب تـر کردن جمهوری اسـامی 

نائـل گردد.
محمد مهدی قاسمی
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مراسـم اختتامیـه مسـابقات قـرآن و اذان ویـژه روسـتائیان و عشـایر اسـتان 
فـارس، بـه همت دفتر حـوزه نمایندگی ولی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فارس با حضور محمد مهدی قاسـمی رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی 
فـارس، حجت االسـام و المسـلمین قائمی مسـئول دفتر حـوزه نمایندگی ولی 
فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، جمعـی از کارکنـان و پرسـنل این 
سـازمان، قاریـان و موذنـان عشـایر و روسـتائیان این اسـتان در سـازمان جهاد 

کشـاورزی فارس برگزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امید"، حجت االسـام و المسـلمین قائمی مسـئول 
دفتـر حـوزه نمایندگـی ولی فقیـه در سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس در آغاز 
ایـن مراسـم بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب کـه سـعی بـر ایـن داریـم کـه ذکـر و 
تـاوت قـرآن کریم در خانواده بزرگ جهاد کشـاورزی سـاری و جاری شـود و 
عزیزانـی وجود داشـته باشـند که بـا قرآن انـس و الفت بگیرند، گفت: در سـال 
جـاری تعداد شـرکت کنندگان در مسـابقات قرآنی نسـبت به سـال گذشـته دو 
برابـر گردیـده کـه باید در این راسـتا بـه کیفی و کمـی این کار توجـه ویژه ای 

داشـته باشیم.
وی بـا بیـان ایـن موضـوع کـه اگر کسـی بخواهـد در قـرآن توفیقاتی کسـب 
نمایـد باید ممارسـت داشـته باشـد، افـزود: تاش کنیم سـیره و آییـن قرآنی را 
در زندگـی خـود پیـاده نمائیـم، مهـم این اسـت که در جلسـات قرآنی شـرکت 
مـی کنیـد و برنـده واقعـی همه شـرکت کننـدگان می باشـند و ما هـم افتخار 

داریـم کـه میزبان شـما عزیزان هسـتیم.

ایـن مقـام مسـئول در خاتمـه خاطـر نشـان کـرد: هیچ جـای زندگی مـا وجود 
نـدارد کـه بـی نیـاز از قرآن باشـد، در خانه ای که نـور قرآن جاری باشـد فقر و 
بدبختـی از آن رخـت مـی بنـدد و برکت به این خانه همواره سـرازیر می شـود.

در ادامـه ایـن مراسـم دکتر قاسـمی رییس سـازمان جهاد کشـاورزی فارس با 
ذکـر ایـن مطلـب کـه چیزی کـه از آیـات و روایـات قـرآن یـاد گرفته ایم این 
اسـت کـه تـاش کنیم بـا قـرآن بیشـتر انـس بگیریـم و آن را در زندگی خود 
سـاری و جـاری سـازیم، گفـت: بصیـرت افزایـی جز با کمـک از آیـات و قرآن 
میسـر نخواهـد شـد و کسـانی کـه بـه مباحـث بـا قـرآن مبـادرت مـی ورزنـد 

می خواهنـد بـا آییـن و روش پیامبرگونـه مانـوس گردند.
وی بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب کـه انقـاب اسـامی به حرمـت قـرآن و خون 
شـهداء زنـده اسـت و تا زمانی کـه این ارزش هـا در مملکت اسـامی ما حکم 
فرماسـت عنایـت و لطـف پـروردگار بر کشـور ما نازل اسـت، افـزود: علی رغم 
همـه دشـمنی ها و کاسـتی ها کشـور ایران کشـوری موفق اسـت کـه فقط در 
بخـش کشـاورزی از 26 میلیـون تن محصوالت کشـاورزی در قبـل از انقاب 
بـه 120 میلیـون تـن بعـد از انقـاب بـا وجود ایـن خشکسـالی ها رسـیده ایم 
کـه ایـن موفقیت با تـاش کشـاورزان و همیاری کـه دولت ها انجـام داده اند 
رقـم خـورده اسـت و ایـن همـان تـوکل بـر خـدا و مانـوس شـدن با قـرآن و 

ایثارگـری هـا مـی باشـد که بـه ایـن موفقیت ها دسـت یافتـه ایم.
قابـل ذکـر اسـت، در پایان به نفـرات برتر این مسـابقات لوح تقدیـر و جوایزی 

به رسـم یادبود اهـداء گردید.

برگزاری مراسم اختتامیه مسابقات قرآن و اذان ویژه روستائیان و عشایر فارس
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حجـت االسـام والمسـلمین قائمـی مسـئول دفتـر حـوزه نمایندگـی ولـی فقیه در 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و رییـس کمیتـه روسـتایی و عشـایری 
سـتاد دهـه فجـر انقاب اسـامی بـه همراه تنی چند از مسـئولین اسـتانی شـامل: 
فرمانـده سـپاه عشـایر، مدیـر کل آمـوزش و پـرورش عشـایری، مدیـر کل امـور 
عشـایر و ... بـا حضـور در جمع آینده سـازان انقاب در دبیرسـتان عشـایری شـهید 

بهشـتی زنـگ انقـاب را نواخت.
بـه گـزارش روابط عمومی نمایندگی ولی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، در ایـن مراسـم حجت االسـام والمسـلمین قائمـی ضمن ابراز خرسـندی 
از ایـن حضـور در جمـع آینـده سـازان انقـاب گفـت: بنا بـه فرموده ی امـام راحل 
"عشـایر ذخایـر انقابنـد" از همین مشـخص اسـت وقتی پیشـینه شـما عزیـزان را 

در قبـل از انقـاب و بعـد از آن نـگاه مـی کنیـم می بینیـم واقعًا همین طور اسـت. 
وی افـزود: شـما ببینیـد در صدر اسـام وقتـی پیامبر )ص( مبعوث به رسـالت شـد 
بـه جهـت نشـر احـکام دیـن مبین اسـام، زجرهـا و آسـیب هـای فراوانـی را دید 
چـون پیامبـر )ص( طبیـب دواره بالتبـه بـود، کسـی بودند که خودشـان مـی رفتند 
و دنبـال مـی کردنـد و اسـام را گسـترش مـی دادنـد، در تاریـخ دیدیـم کـه بارها 
شـاهد اهانـت بـه پیامبـر اسـام )ص( بودیـم و بارها شـاهد بودیم کـه خاکروبه بر 
سـر ایشـان می ریختنـد و ایشـان را اذیـت و آزار می کردنـد، آب دهـان نثارشـان 
مـی کردنـد ولـی پیامبـر )ص( چـون مبعوث به رسـالت شـده بودند و می خواسـتند 
دیـن خـدا را بیـن مـردم رواج دهنـد همـه ی ایـن آزار و اذیت ها را متحمل شـدند 
و خودشـان بـرای اسـام تبلیـغ مـی کردنـد اما بعـد از پیامبـر )ص(، امامان شـدند 
االمـام کالکعبـه، یعنـی بایـد در اینجـا دیگـر امامـان و معصومین به سـبب آن رنج 
و مشـقتی کـه پیامبـر )ص( تحمـل کردنـد، احتـرام بـرای ائمـه علیه اسـام بعد از 
پیامبـر مثـل احتـرام بـرای کعبه بـود در رابطـه با امام علـی )ع( مـی فرمایند االمام 

کالکعبـه یعنـی امـام احترامـش مانند احتـرام به خانه خداسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: بعـد از پیامبـر و امام علـی، امامـان دیگری 
آمدنـد و رسـاالت دیگـری داشـتند و بـه تبـع تا امـام زمان )عـج( که همـه این ها 
تاسـی از پیامبر اسـام گرفتند و این سـال ها سـپری شـد به سـال هایی رسـیدیم 
کـه انقـاب شـد و امـام راحـل با کمک شـما مـردم عزیـز و عشـایر غیور، با شـما 
مردمـی کـه قدرشـناس نظـام اسـامی بودید، قدرشـناس اسـام بودید نسـبت به 
امـام رافـت و رحمت داشـتید، امـام را در قلبتـان می دیدید با کمک ایشـان انقاب 
اسـامی را بـه پیـروزی رسـاندید و جایگاهـی ماننـد دبیرسـتان عشـایری شـهید 

بهشـتی االن مزیـن اسـت بـه نام 92 شـهید سـرو قامت. 
وی بیـان داشـت: جامعه عشـایری اسـتان فـارس افتخـارش به تقدیم 200 شـهید 
بـرای نظـام مقـدس جمهـوری اسـامی اسـت چـه افتخـاری باالتـر از ایـن برای 
شـما عزیـزان و چـه چیـزی مـی تواند زحمات شـما عزیـزان را بدین صـورت برای 
شـما جبـران کنـد قبل از انقـاب اگر بخواهیـد دسـتاوردهای انقاب را نـگاه کنید 
مـا دو مدرسـه عشـایری بیشـتر نداشـتیم االن بالـغ بر 22 مدرسـه ی شـبانه روزی 
عشـایری در سراسـر اسـتان فـارس خدمـات دهـی مـی کننـد کـه ایـن از خدمات 

نظـام جمهـوری اسـامی اسـت کـه یکـی همیـن مدرسـه ای اسـت که مـا امروز 
افتخـار داریـم در خدمـت شـما عزیزان هسـتیم. 

ایـن مقـام مسـئول در ادامـه اظهـار داشـت: از 27000 خانواده عشـایری اسـتان و 
قریـب بـه 48000 جمعیـت، 2000 شـهید نسـبت سـنجی کـه کنیم نسـبت زیادی 
اسـت و ایـن جـزء افتخاراتـی اسـت که نشـان دهنده رادمـردی، بزرگی، رشـادت و 
فرهنگ مندی این قشـر از جامعه اسـت قشـری که مولد اسـت، زحمت می کشـد 
و بـا زحمـت و دسـترنج خـودش سـفره مـردم را رنگیـن می کنـد، باید قدرشـناس 

ایـن عزیزان باشـیم. 
وی در ادامـه تاکیـد کـرد: آغـاز دهـه فجـر اسـت و ایـام فاطمیـه بـی بـی دوعالم 
حضـرت فاطمـه )س( اسـت ما دو مناسـبت عظیـم را داریم، یکی چهلمین سـالگرد 
پیـروزی انقـاب جمهوری اسـامی که ایـن چهلم موضوعیـت دارد تمام اسـتکبار 
جهانـی، تمـام رسـانه هـای بیگانـه، تمـام رسـانه هـای خبـری در سراسـر دنیـا 
تاششـان بـر ایـن اسـت که زحمـات جمهوری اسـامی را کـم رنگ جلـوه بدهند 
و بگوینـد موفـق نبـوده و ناکارآمـد جلـوه بدهنـد ولـی بـه کمـک خدا و بـه برکت 
خـون شـهدا و بـه برکت این حرکـت عظیم امام راحـل و رهبری هـای مقام معظم 
رهبـری ایـن ترفندهـای دشـمن هـم حتمـًا شکسـت خواهـد خـورد و ایـن مقارن 
بـودن بـا دهـه فاطمیه یک عظمتی به مراسـم امسـال خواهد داد و یـک مصونیتی 
ایجـاد خواهـد کـرد کـه مـا انشـاءاله فراخـور این قضایـا حضـور موثر، چشـمگیر و 

فـراوان شـما در راهپیمایـی 22 بهمن اسـت.
ایـن مقـام مسـئول یـادآور شـد: راهپیمایـی کـه موضوعیـت دارد، ما هر سـال این 
همـه نقشـه کشـیده می شـود و هـر سـال این همه مسـائل بـرای نظـام جمهوری 
اسـامی ترسـیم می شـود بـا ایامـی ماننـد ایـام محـرم و صفر، مـاه رمضـان، ایام 
فاطمیـه و بـا مناسـبت هایـی ماننـد روز قـدس و 22 بهمن ایـن ترفندهـا با حضور 
مـردم و بـه خیابـان آمـدن مـردم اسـت منتهـی می شـود و ایـن وعده الهی اسـت 
کـه انشـاءاله اسـام پیـروز اسـت و تمامی پیـش بینی هایی کـه امام راحـل از اول 
انقـاب تـا االن داشـتند محقـق شـده و انشـاءاله بـه زودی زود شـاهد خـواری و 
زبونـی اسـتکبار جهانـی در سراسـر دنیا می شـویم و شـاهد پیـروزی مـردم آزادی 

خـواه دنیـا بـر اسـتکبار جهانی خواهیـم بود.
وی در ادامـه بیـان داشـت: مـن دسـت تـک تـک شـما دانش آمـوزان عزیـز را 
می بوسـم هـم مـا و هـم نظـام جمهـوری اسـامی و هـم مسـئولین شـما، چشـم 
امیـد آینـده مملکـت بـه شـما عزیـزان اسـت کـه درس بخوانیـد و قـدر معلمان و 
مسـئولین خـود را بدانیـد و بدانیـد کـه حضرت علی )ع( مـی فرمایند: اگر کسـی به 

مـن کلمـه ای بیامـوزد مـن تـا ابـد عبـد او می شـوم.
قائمـی در خاتمـه اذعـان داشـت: قـدر معلمـان و کادر زحمت کـش را بدانیـد کـه 
انشـاءاله بعـد از ایـن کـه شـما هم به مـدارج عالی رسـیدید تحت نظر شـما افرادی 
تربیـت شـوند کـه انشـاهلل بـه مـرور جامعه اسـامی مـا از امثال شـما افـراد موفق 
مملـو و ماالمـال شـود و نظـام جمهـوری اسـام بـه پشـتوانه شـما دانـش آموزان 

عزیـز، آینـده روشـن و پرباری را داشـته باشـد.

نواختن زنگ انقالب در دبیرستان عشایری
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ناظریـن ذبـح و صیـد شـرعی کشـتارگاه هـای اسـتان فـارس و روحانیـون 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس با نماینده ولـی فقیه در اسـتان و امام 

جمعـه شـیراز دیـدار نمودند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دفتـر نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس در ایـن دیـدار صمیمانـه پـس از اقامـه نمـاز ظهر و 
عصـر بـه امامـت حضرت آیـت الـه دژکام نماینده ولـی فقیه در اسـتان فارس 
و امـام جمعـه شـیراز، حجت االسـام والمسـلمین قائمی مسـئول دفتـر حوزه 
نمایندگـی ولـی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس پس از تشـکر 
و قدردانـی از اختصـاص وقـت بـه جمـع حاضـر، در رابطـه بـا وظیفـه جهـاد 
کشـاورزی و ادارات وابسـته نسـبت بـه تامین امنیـت غذایی و معیشـت جامعه 

توضیحاتـی مختصـر ارائـه نمود.
در ادامـه حجـت االسـام والمسـلمین کانتـری مسـئول حـوزه نمایندگـی 
ولـی فقیـه در سـازمان دامپزشـکی کشـور در رابطـه بـا صیـد و ذبـح شـرعی 
گفـت: یکـی از بزرگتریـن اهـداف و وظایـف دامپزشـکی نظـارت بهداشـتی و 
بـه خصـوص مسـاله شـرعی اسـت و این برای مـا یک افتخار اسـت کـه تنها 

کشـور از کشـورهای اسـامی هسـتیم کـه نظـارت مسـتقیم و مسـتمر داریم، 
یعنـی از اول کشـتار تـا آخـر کشـتار و در واحدهـای بسـته بنـدی و فـرآوری، 
از اول تولیـد تـا آخـر تولیـد ناظریـن مـا حضـور دارند و بر امر کشـتار و بسـته 

بنـدی نظـارت مـی کنند.
وی افـزود: عـاوه بـر داخـل کشـور، در خـارج کشـور هـم وظیفـه نظـارت را 
برعهـده داریـم یعنـی هیـچ محصولـی از خـارج کشـور وارد ایـران نمی شـود 
مگـر تحـت نظـارت شـرعی کـه از وجـود خـود آقایـان اسـتفاده مـی کنیـم و 
بعـد از ایـن کـه مـا دوره های آموزشـی را آموزش دادیـم آن ها را بـه خارج از 

کشـور اعـزام مـی کنیم.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: خوشـبختانه نتایج بسـیار خوبی داشـتیم، 
امـروز در دنیـا مـا بـه عنـوان کشـوری هسـتیم کـه نظـارت شـرعی را جـدی 
گرفتـه اسـت و بـاز می گوییـم هیـچ محصولی از خارج از کشـور بـدون حضور 
ناظریـن شـرعی و ناظریـن بهداشـتی وارد کشـور نمی شـود، نظارت مسـتقیم 
روی محصـوالت تولیـد شـده داریـم و ذابحین را اعزام می کنیـم و در برخی از 
کشـورها کـه امکان حضور ناظرین شـرعی مـا وجود ندارد، آمـوزش های الزم 
بـه روحانیون مسـتقر در آن کشـورها داده شـده مانند: افغانسـتان، پاکسـتان و 
حتـی هنـد کـه ممکن اسـت برای مـا زیاد تولیـد نکند ولـی چون آنجـا جامعه 
شـیعه وجـود دارد مـا آمـوزش هـای الزم را بـه آن هـا دادیـم و آن هـا بر امر 
شـرعی ذبـح و صیـد نظارت مـی کننـد و در اقصی نقـاط دنیا ناظرین شـرعی 

آمـوزش دیـده از طـرف ایران حضـور دارند.
وی بیـان داشـت: از جامعـه المصطفـی و مراکـز دیگـری کـه نماینـده در آن 
کشـور دارنـد کمـک گرفتیـم و بـا تفاهمـی کـه بـا آن ها داشـتیم و بـا تفاهم 
نامـه ای کـه بـا حـوزه علمیـه امضـا کردیـم از روحانیونـی کـه مسـتقر دارنـد 
اسـتفاده کردیـم، آمـوزش دادیم و خوشـبختانه امـروز درتمام کشـورها ناظرین 
شـرعی مـا بـر امر کشـتار و امرهـای مربوط بـه مـواد پروتئینی نظـارت دارند.

کانتـری اظهـار داشـت: یکـی از وظایفـی کـه قانـون بـر عهـده ما گذاشـته 
و ایـن جلسـات بـر اسـاس همـان اسـت آمـوزش ناظریـن و تعییـن صاحیت 
آن هاسـت کـه صریـح مـاده 7 قانـون نظـارت بـر ذبح و صیـد بر عهـده حوزه 
نمایندگـی در سـازمان دامپزشـکی بـه اذن فرموده مقام معظم رهبری گذاشـته 
کـه بـر ایـن اسـاس ما هـر سـال در کلیه اسـتان هـا کاس های آموزشـی را 

برپـا مـی کنیم. 
وی تصریـح کـرد: امیدواریـم در آینـده بتوانیـم ماننـد برخـی کشـورها ماننـد 
مالـزی، امـارات یـا حتـی ترکیه یـک برند واحـدی را بـه دنیا معرفـی کنیم به 

دیدار ناظرین ذبح و صید شرعی با نماینده ولی فقیه
در استان فارس و امام جمعه شیراز
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عنـوان برنـد جمهوری اسـامی کـه محصوالت جمهـوری اسـامی دارای آن 
برنـد باشـد و تمـام دنیا بـا این اطمینان برنـد جمهوری اسـامی از محصوالت 
مـا اسـتفاده کننـد، بـا اسـتاندارد و بخـش خارجی سـازمان کنفرانس اسـامی 
تفاهـم نامـه امضـا کردیـم و یـک کمیته در کشـور تشـکیل دادیم کـه 7 وزیر 
عضـو آن هسـتند بـه نـام "کمیتـه تجارت حـال اسـامی" کـه امیدواریم آن 
هـم فعـال شـود و بخـش فقهـی آن به عهده دوسـتان مـا واگذار شـده و یقینا 
دوسـتان بایـد همت بیشـتری به خـرج بدهند که انشـاءاله بتوانیـم آینده خوبی 

در این زمینه داشـته باشـیم.
در ادامـه آیـت الـه دژکام نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس و امـام جمعـه 
شـیراز گفـت: در 40 سـال پیـش اگر می خواسـتیم جمـع شـویم و ببینیم چند 
نفرهسـتیم شـاید کل اسـتان فـارس این تعـداد جمع می شـد به عنـوان مثال 
درس آقـای بروجـردی در 50 سـال پیـش 300 نفـر و می گویند بسـیار شـلوغ 
بـوده، همـان موقـع بعـد از فوت آقای بروجردی در سـال 42، شـاه بـه قم آمد 
و در میـدان آسـتانه ایسـتاد و گفـت بروید بـه ایـن آخوندها بگویید دوره شـما 
تمـام شـده اسـت چـون از این ناراحت بـود که هیچ کـس به اسـتقبالش نرفته 
بـود و ایـن نـه مسـاله ای از روی لجبـازی بـود، بـه خاطـر ناراحتـی در اصـل 
حـرف دلـش را زده بـود چـون در بسـیاری از مواقـع تقیه می کرد ولـی در این 
مـورد از ناراحتـی زیـاد حـرف تـه دلـش را زده بـود و ایـن حرفـی نبـود که از 
خـودش باشـد در اصـل در فرانسـه که تحصیل کـرده بود به او یـاد داده بودند. 
وی افـزود: االن شـما مـی گوییـد که مـا می خواهیـم برند جمهوری اسـامی 
را مطـرح کنیـم، برنـد حـال در همـه چیـز مطـرح می شـود پـس دوره دین 
تمـام نشـده ولـی آن ها این بـاور غلط را که یک فیلسـوف اشـتباه کاری گفته 
بـود در حـدود 100 سـال در مغـز تمـام کسـانی کـه بـه دانشـگاه می رفتنـد، 
می کردنـد کـه دیـن دوره اش تمـام شـده اسـت، 40 سـال گذشـته و شـما 
شـروع کردیـد و بـه جلـو مـی رود کـه تـازه دوره دیـن دارد آغـاز می شـود و 
شـما کجاییـد بلنـد شـوید ببینیـد کـه دوره دیـن شـروع شـده و پایـان دنیـا با 

حکومـت دینی اسـت. 
این مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: این جای شـکرگزاری دارد و شـکرگزاری 

مـن و شـما ایـن اسـت کـه واقعا بـه وظایف مـان درسـت عمل کنیـم، فطرت 
مـردم و اعمـاق وجودشـان به دین، دلبسـته اسـت، امـا رفتار ممکن اسـت که 
باعـث شـود یـک خدشـه ای درسـت کنـد، نگذاریـم ایـن خدشـه ها درسـت 
بشـود و ایـن وظیفـه ای اسـت کـه از بـاب شـکرگزاری بـر گـردن ماسـت و 
حرکـت شـما عزیـزان وکاری کـه آغـاز کـرده ایـد از جنبـه ی دیگـری یـک 
جنبـه ی تربیتـی بسـیار مهمـی دارد، همه ی ایـن ها می خواهد انسـان تربیت 

. کند
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه ایـن کـه نظارت خـود یـک مهارتی اسـت و تبیین 
حکـم و بیـان احـکام هـم یـک مهـارت دیگـری اسـت، آن بیـان احـکام را 
هـم انشـاءاله بـه عنـوان یـک مهـارت یـاد بگیریـد، بیـان داشـت: از مسـاجد 
وقـت بگیریـد و برویـد هم گـزارش بدهید کـه نظـام همچین خدمتـی را ارائه 
می دهـد کـه قصاب خانه هـا به چـه صورت اسـت و به مـردم مسـاله را دقیق 
تبییـن کنیـد، احکام شـرعی و نوع مسـائلی که هسـت را توضیح دهید و سـعی 
کنیـم وسـواس هـم رواج ندهیم چون خودش ضرر اسـت و حـاال چیز دیگری 
چـون بحـث دربـاره امور دام و کشـاورزی اسـت حاشـیه بحث شماسـت و آن 
ایـن کـه سـرانه مصـرف گوشـت بایـد چقـدر باشـد شـما بایـد ایـن کار را هم 
فرهنگ سـازی کنید، شـما که گوشـت سـر سـفره مردم مـی گذاریـد خودتان 

هـم تعییـن کنید کـه چقـدر باید مصرف شـود.
آیـت الـه دژکام در خاتمـه اظهـار داشـت: مـا باید دربـاره چند چیز فکـر کنیم، 
اول ایـن کـه آن جـو جوری اسـت که مصرف گوشـت بیشـتر باشـد حـال این 
کـه از نظر شـرعی این عقیده درسـت اسـت یا خیـر؟ حضـرت امیرالمونین )ع( 
فرمـوده که شـکم تان را گورسـتان حیوانـات نکنید، یعنی مصرف گوشـت زیاد 
مطلـوب نیسـت در حالـی کـه حال اسـت و مصرفـش در حدی توصیه شـده 
کـه بخوریـد و این هـا کارهایـی اسـت که مـا روحانیون بایـد دربـاره اش فکر 
کنیـم و صحبـت کنیـم و مـن فکـر می کنم نشـریات جهـاد بایـد صفحاتی را 
اختصـاص دهنـد کـه مـا در ایـن بـاره بحـث کنیـم و بگوییـم که چـه چیزی 
متناسـب مصرف گوشـت اسـت و یک فـرد ایرانـی باید چقدر گوشـت مصرف 

 . کند
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بازدید از کشتارگاه صنعتی دام اقلید فارس
در راسـتای نظـارت بـر ذبـح شـرعی و همچنین بررسـی کشـتارگاه ها و 
حرکـت و کمـک بـه ارتقای سـطح کیفی کشـتارگاه ها و مـواد مصرفی، 
معیشـتی جامعـه حجـت االسـام والمسـلمین کانتـری مسـئول حـوزه 
نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان دامپزشـکی کشـور، حجـت االسـام 
والمسـلمین قائمی مسـئول حـوزه نمایندگـی ولی فقیه در سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، حجت االسـام والمسـلمین قراخانلو مسـئول 
ذبـح و صیـد شـرعی حـوزه نمایندگـی ولی فقیه در سـازمان دامپزشـکی 
کشـور، حجـت االسـام شـهوندی مسـئول دفتـر حـوزه نمایندگـی ولی 
فقیه در اداره کل دامپزشـکی اسـتان و سـاجدی قائم مقام معاونت بهبود 
تولیـدات دامـی سـازمان از کشـتارگاه صنعتـی دام اقلیـد فـارس بازدیـد 

نمودند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دفتر حـوزه نمایندگـی ولی فقیه در سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، ایـن کشـتارگاه کـه پـس از دو سـال 
تعطیلـی مجـددا بـا سـرمایه گـزاری جدیـد آغـاز بـه کار نمـوده اسـت 
شـرایط اشـتغال بالـغ بـر 40 نفـر به طـور مسـتقیم را فراهم آورده اسـت 
و مـی توانـد کشـتار و ذبـح دام هـای شـمال اسـتان را پوشـش دهـد اما 
ظرفیـت آن بالـغ بر 3 هزار دام سـبک و سـنگین در شـبانه روز و دو خط 

را داراسـت.
حجـت االسـام قراخانلـو مسـئول ذبـح و صید شـرعی حـوزه نمایندگی 
ولـی فقیـه در سـازمان دامپزشـکی کشـور هـدف از ایـن بازدیـد را رفـع 
مشـکل تلـه گاوی، نظـارت بـر روش کار دو ناظر شـرعی این کشـتارگاه 
و ترغیـب عوامـل جهـت دریافـت برنـد حـال و ... اعام نمـود و گفت: 
ایـن کشـتارگاه تمام شـاخص های بهداشـتی را دارا بـوده و به طور کامل 
صنعتـی اسـت و وسـعت بالغ بر دویسـت هکتـاری و این چنیـن ظرفیت 

در اسـتان بی نظیر اسـت.
وی افـزود: قانـون نظـارت بـر صیـد و ذبـح شـرعی مصوب سـال 1387 
وظایفـی را بـه عهـده حـوزه نمایندگی ولی فقیه در سـازمان دامپزشـکی 
کشـور و بـه تبع آن حـوزه های نمایندگـی ولی فقیه در جهاد کشـاورزی 
اسـتان و ادارات دامپزشـکی گـذارده اسـت و ایـن قانون تنهـا قانون ذبح 

شـرعی اسـت که پـس از تصویـب از سـال 88 اباغ گردیده اسـت.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: در کشـور نیز هفتصد ناظر شـرعی 
داریـم کـه در کشـتارگاه هـا و نقـاط ورود و خـروج فعالیـت مـی نماینـد 
امـا اسـتان فـارس یکـی از برترین اسـتان هـا در فعالیت و آمـوزش ذبح 
شـرعی بـوده اسـت و تنهـا اسـتانی اسـت کـه بـا ایـن کمیـت و کیفیت 
آمـوزش فنـی و حرفه ای ذابحین را در 68 سـاعت توسـط انجمن صنفی 
ذابحیـن بـا هماهنگـی حـوزه نمایندگی ولـی فقیـه برگزار نموده اسـت. 

جلسه کمیته روستایی و عشایری دستگاه های 
اجرایی در استان فارس

جلسـه کمیتـه روسـتایی و عشـایری مسـئولین و نمایندگان دسـتگاه های 
اجرایـی اسـتان فـارس بـا حضـور حجـت االسـام والمسـلمین قائمـی 
مسـئول دفتـر حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس و رییـس کمیتـه روسـتایی و عشـایری سـتاد دهـه مبارک 

فجـر در اسـتان فـارس برگـزار گردیـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی حـوزه نمایندگـی ولی فقیـه در سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فارس، حجت االسـام قائمی مسـئول حـوزه نمایندگی 
ولـی فقیـه در ایـن سـازمان ضمن خـوش آمـد گویـی و تشـکر از اداراتی 
کـه پیشـنهادات و برنامـه هـای خـود جهـت روسـتاییان و عشـایر ارسـال 
نموده انـد، گفـت: هـم زمانـی دهـه مبـارک فجـر با ایـام فاطمیـه و بحث 
چهلمیـن سـال بسـیار قابـل تأمل و دقت اسـت امـروز با توجه به شـرایط 
کنونـی اقتصـادی و اجتماعـی هرگونه فعالیـت از اهمیت باالیـی برخوردار 
اسـت، اسـتکبار جهانی چـون در زمینه های دیگر با شکسـت مواجه شـده 
اسـت بـا تحریـم هـای مختلـف باالخـص اقتصـادی عرصـه را بـر مـردم 
تنـگ می کنـد تـا صـدای مـردم را جهـت مقابله با نظام اسـامی سـمت 
و سـو دهـد و نتایـج مـد نظـری همچـون ناکارآمدی نظـام را بگیـرد و در 
بـوق و کرنـا کنـد، امـا بـا تدبیـرات مقـام معظـم رهبـری از این نیـز گذر 

خواهیـم کرد. 
وی افـزود: زمانـی کـه تریبـون داریـم باید بـا ارائه آمـار و اقـام و خدمات 
ارائـه شـده و اطـاع رسـانی هـای متعدد مـردم را بـا کارامدی نظام آشـنا 
کنیـم و دسـتاوردهای نظـام را اطـاع رسـانی کنیـم فضـای مجـازی نیز 

خـود می توانـد تریبونی باشـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: کسـانی کـه زمانشـان تمام شـده 
اسـت و بـرای مـردم نیـز تمـام شـده اند سـنگ می اندازنـد امـا بـا ارائـه 
آمـار مقایسـه ای و نتایـج 40 سـاله در زمینه هایـی کـه خـود شـما حضور 
داریـد می توانـد بـه مـردم امیـد واقعی بدهـد و از نـا امیدی بـدون اطاع 
جلوگیـری نمایـد کـه نـا امیـدی خـود گنـاه اسـت امـا واقعـًا بعـد از نظام 
اسـامی چـه پیـش خواهـد آمـد؟ اگـر عـده ای فکـر می کنند بعـد از آن 
مدینـه ی فاضلـه ای پیـش خواهـد آمـد سـخت در اشـتباه اند همـان طور 
کـه بـه گفتـه ی مقـام معظـم رهبری در بیـرون نمـی جنگیدیـم در ایران 
بایـد مـی جنگیدیـم و اسـترس و نـا امنـی و ... نصیبمان می شـد در واقعه 
مجلـس و بهشـت زهـرا دیدیـم کـه چـه التهابـی در مـردم بـه وجـود آمد 
همیـن امنیـت یکـی از بزرگتریـن دسـتاورد های انقاب اسـت کـه بعد از 
ایـن نظـام وجود نخواهد داشـت و ان شـاءاله در 22 بهمن مـردم با حضور 

خـود مشـت محکمی بـه دهـان یاوه گویـان خواهنـد زد. 
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اعطای نشان بین المللی حالل به کشتارگاه طیور سالیذ استان فارس

دفتـر  مسـئول  قائمـی  حجت االسام والمسـلمین 
جهـاد  سـازمان  در  فقیـه  ولـی  نمایندگـی  حـوزه 
حجـت  همـراه  بـه  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
آمـوزش عقیدتـی  اداره  رییـس  قاسـمی  االسـام 
و امـور فرهنگـی ایـن سـازمان و باغبـان رئیـس 
اداره ایثارگـران بـه دیـدار خانواده هـای شـهید این 
سـازمان رفتـه و ضمـن تبریـک ایـام مبـارک دهه 

فجـر بـه ایشـان، بـه شـهدای واالمقامشـان ادای 
احتـرام نمودنـد.

بـه گـزارش روابط عمومـی دفتـر حـوزه نمایندگی 
ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فارس، حجت االسـام والمسـلمین قائمی مسـئول 
دفتـر حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در این سـازمان 
در ایـن دیـدار هـا ضمـن ادای احتـرام بـه خانواده 

معـزز شـهدا اظهار داشـت: شـما عزیزان تـان را در 
راه انقـاب و بـرای آزادی و امنیـت و اسـتقال ما 
داده ایـد و امیدواریـم بـا عمـل مان در روز حسـاب 

جلوی شـهدا سـربلند باشـیم.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه دیـدار بـا خانـواده شـهدا 
سـید حسـین هاشـمی، فـرزاد خسـروی، ایـزدی، 

قدمـی و... انجـام شـد.

دیدار با خانواده شهدا در دهه مبارک فجر

در راسـتای هـدف تامیـن معیشـت و سـامت غذایـی، پـس از پیگیری هـا و 
هماهنگـی های انجام شـده بیـن دفتر حـوزه نمایندگی ولی فقیه در سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و اداره کل اسـتاندارد اسـتان، نشـان حـال 

جهـت کشـتارگاه سـالیذ مرغ صادر شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دفتـر حـوزه نمایندگـی ولـی فقیه در سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ایـن نشـان بـا حضـور حجـت االسـام 
والمسـلمین کانتـری مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان 

دفتـر  قائمـی مسـئول  والمسـلمین  االسـام  دامپزشـکی کشـور، حجـت 
حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، 
حجـت االسـام والمسـلمین قراخانلـو مسـئول ذبـح و صیـد شـرعی حوزه 
نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان دامپزشـکی کشـور، قائـم مقـام معاونـت 
امـور دام سـازمان و چنـد تـن از مسـئولین و روحانیـون جهاد کشـاورزی و 
اداره کل دامپزشـکی اسـتان در محـل کشـتارگاه بـه روحانـی مدیـر عامـل 

ایـن کشـتارگاه اعطـاء گردید.
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دوره آموزشـی نظـارت بـر ذبـح شـرعی بـا حضـور 
حجت االسـام والمسـلمین کانتری مسـئول حوزه 
نمایندگـی ولی فقیه در سـازمان دامپزشـکی کشـور، 
مسـئول  قراخانلـو  والمسـلمین  االسـام  حجـت 
نظـارت بـر ذبح و صید شـرعی حـوزه نمایندگی ولی 
فقیه در سـازمان دامپزشـکی کشـور، حجت االسام 
و المسـلمین قائمـی مسـئول دفتـر حـوزه نمایندگی 
فـارس،  فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی  ولـی 
قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، مهندس مدیرکل دامپزشـکی اسـتان فارس 

و روحانیـون ناظـر ذبـح برگزاری شـد. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، حجت االسـام 
والمسـلمین قائمـی مسـئول دفتـر حـوزه نمایندگـی 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  در  فقیـه  ولـی 
فـارس گفـت: هـدف از برگـزاری گردهمایـی امروز 
ایجـاد هـم دلـی و وفـاق و آشـنایی ناظریـن ذبـح 
شـرعی کـه در اسـتان فـارس فعالیـت مـی کننـد با 

باشـد. می  یکدیگـر 
وی افـزود: مـردم بـا اعتماد به شـما روحانیـون ناظر 
بـه حالیـت غـذا و بهداشـتی بـودن آن اطمینـان 
پیـدا مـی کننـد و وزارت جهـاد کشـاورزی و به طبع 
آن سـازمان دامپزشـکی مسـئولیت نظـارت بـر ذبح 

شـرعی می باشـد.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: بـا توجه به این 
کـه در آسـتانه چهلمین سـال پیـروزی انقـاب می 
باشـیم بایسـتی موفقیـت هـای جمهـوری اسـامی 
ایـران را در مـدت ایـن چهـل سـال به مـردم بازگو 
کنیـم و ایـن دسـتاوردها را بـا قیـاس بـا آمـار اول 

انقـاب اطاع رسـانی نمـود.
در ادامـه قاسـمی رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی 

اسـتان فـارس گفت: در آسـتانه 40 سـالگی انقاب 
هسـتیم و خوشـبختانه توفیقـات بسـیار خوبـی در 

عرصـه کشـاورزی داشـته ایم.
وی افـزود: در بخـش کشـاورزی در کشـور از 26 
تـا 29 میلیـون تـن محصـوالت کشـاورزی در حال 
حاضـر بـه بیـش از 120 میلیون تن تولید در کشـور 
رسـیده ایـم کـه ایـن مهـم بـا تـاش کشـاورزان، 

مسـئولین و نظـام تحقـق یافته اسـت.
اقدامـات  ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: 
بسـیار مهمـی در حـوزه دام و طیـور انجـام شـده 
اسـت که نمونـه بارز آن صـادر نمـودن محصوالت 

لبنـی و مـرغ مـی باشـد.
بیـان داشـت: اسـتان فـارس مقـام  ادامـه  وی در 
چهـارم را در تولیـدات دامی در کشـور در اختیار دارد 
و اسـتان فـارس رتبـه اول را در تولید گوشـت قرمز 

در اختیـار دارد.
قاسـمی اظهار داشـت: اسـتان فارس بـا تولید بیش 
از 10 میلیـون تـن محصـوالت کشـاورزی بیـش از 
10 درصـد تولیـدات کشـاورزی کشـور را در اختیـار 
دارد و ایـن اسـتان 2،5 میلیون تـن ظرفیت فرآوری 
محصـوالت کشـاورزی در زمینـه فـرآوری انگـور، 
مرکبـات، سـیب و ... دارد و ایـن اسـتان ویتریـن 

محصـوالت باغبانی کشـور اسـت.
وی در خاتمـه تاکیـد کـرد: مـا بـه واسـطه دیـن و 
مذهبـی کـه داریـم خواسـتار غـذای حال هسـتیم 
حتـی کشـورهای دیگـر نیز وقتـی برند حـال را بر 
روی محصولـی مـی بیننـد از ایـن نـوع محصوالت 

اسـتفاده مـی نمایند.
در ادامـه حجـت االسـام و المسـلمین کانتـری 
مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان 

دامپزشـکی کشـور گفـت: نظـارت شـرعی بسـیار 
نظـارت  بایسـتی  آن  بـا  همـراه  و  اسـت  مهـم 

باشـد. نیـز  بهداشـتی 
وی افـزود: در ایـران ذبـح هـم در داخـل کشـور و 
هـم در خـارج از کشـور بـه صـورت شـرعی انجـام 
می شـود و اسـتان فـارس یکـی از اسـتان هایـی 
اسـت کـه در زمینـه آمـوزش ناظریـن و ذابحین در 

کشـور پیشـرو می باشـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: ما بـه دنبال 
ایجـاد سـازمانی تحـت عنـوان سـازمان حـال در 
کشـور هسـتیم که در حال حاضر به دسـتور رییس 
در  حـال  گـذاری  سیاسـت  شـورای  جمهـوری، 
کشـور راه اندازی شـده اسـت کـه شـامل 4 کمیته 

ست. ا
حـال  تجـارت  اول  کمیتـه  داشـت:  بیـان  وی 
می باشـد کـه زیـر نظـر وزارت صنعـت اسـت کـه 
سـازمان  در  فقیـه  ولـی  نمایندگـی  حـوزه  دفتـر 
دامپزشـکی کشـور در ایـن کمیتـه عضو می باشـد.

ادامـه  در  کانتـری  المسـلمین  و  حجت االسـام 
اظهـار داشـت: کمیتـه دوم اسـتاندارد حـال زیـر 
نظـر سـازمان اسـتاندارد مـی باشـد، کمیتـه سـوم 
فنـاوری غـذای حـال زیـر نظـر معاونـت فناوری 
رییـس جمهـور و کمیته چهـارم کمیتـه فقهی کاال 
و خدمـات حـال کـه زیـر نظـر نماینده ولـی فقیه 

در سـازمان دامپزشـکی کشـور می باشـد.
واحـد   30 تاکنـون  کـه  ایـن  بـه  اشـاره  بـا  وی 
کسـب  کشـور  در  را  حـال  تشـویقی  اسـتاندارد 
نمـوده انـد تاکیـد کـرد: هرگونـه ذبـح شـرعی که 
بـرای ایـران در خارج از کشـور انجام می شـود زیر 

نظـر نماینـدگان ذبـح شـرعی مـی باشـد.

برگزاری دوره آموزشی نظارت بر ذبح شرعی
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جهـاد  وزارت  گزینـش  مرکـزی  هیئـت  کل  دبیـر 
جهـاد  سـازمان  گزینـش  هسـته  از  کشـاورزی 

نمـود. بازدیـد  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت هسـته گزینش 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، محسـن 
محمـدی دبیـر کل هیئـت مرکـزی گزینـش وزارت 
و  حکیمیـان  مجیـد  همـراه  بـه  کشـاورزی  جهـاد 
اقـدس نجاتـی معـاون و کارشـناس ایـن دبیرخانـه 
بـه مـدت سـه روز کاری از مدیریـت هسـته گزینش 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس دیـدار و از 

عملکـرد آن بازرسـی نمودنـد.
محسـن محمـدی دبیـر کل هیئت مرکـزی گزینش 
وزارت جهـاد کشـاورزی در دیـدار هـای جداگانه ای 
بـا محمـد مهـدی قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس و کاووس کیانـی معـاون 
توسـعه مدیریـت و منابـع، عبـاس سـحرخیز مدیـر 
قائمـی  المسـلمین  و  االسـام  حجـت  و  حراسـت 
در  فقیـه  ولـی  نمایندگـی  حـوزه  دفتـر  مسـئول 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس دیـدار های 
جداگانـه ای بـه جهـت ارزیابـی عملکـرد مدیریـت 

هسـته گزینـش سـازمان داشـت. همچنیـن مجیـد 
حکیمیـان در دیدارهـای جداگانـه ای که بـا بهرامی 
مدیـر کل امـور عشـایر فـارس، ابراهیـم زارع رئیس 
مرکـز تحقیقـات و آمـوزش فارس، علی فـاح مدیر 
شـیات و امـور آبزیـان فـارس، احد بهجـت حقیقی 
رئیـس سـازمان تعاون روسـتایی فـارس و همچنین 
ناظمـی رئیـس شـرکت خدماتـی و حمایتـی فـارس 
دیـدار و نحـوه عملکـرد مدیریـت هسـته گزینـش 
فـارس و همچنیـن رونـد پرونده هـای انجـام شـده 

و در حـال انجـام را مـورد ارزیابـی قـرار داد. 

بازدید دبیر کل هیئت مرکزی گزینش وزارت جهاد کشاورزی
از مدیریت هسته گزینش سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

و  تحقیـق  گروه هـای  کار  آموزشـی  دوره هـای 
هیئـت  دبیرخانـه  کارشناسـان  توسـط  مصاحبـه 
بـرای  کشـاورزی  جهـاد  وزارت  گزینـش  مرکـزی 
محققیـن و مصاحبـه گـران مدیریت هسـته گزینش 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس برگزار شـد.

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت هسـته گزینش 
مجیـد  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
هیئـت  دبیرخانـه  کارشـناس  و  معـاون  حکیمیـان 
مرکـزی گزینـش وزارت جهـاد کشـاورزی کارگروه 
تحقیـق و اقـدس نجاتـی کارشـناس آن دبیرخانـه، 
کارگـروه مصاحبـه را بـرای گزینش گـران مدیریت 
هسـته گزینـش سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 

فـارس برگـزار کردنـد .
وضعیـت  آخریـن  آموزشـی،  دوره هـای  ایـن  در 
بررسـی  شـده  انجـام  مصاحبه هـای  و  تحقیق هـا 
شـده و آموزش هـای تخصصـی تحقیـق و مصاحبه 

ارائـه شـد. بـه گزینش گـران 

برگزاری دوره های آموزشی کارگروه های تحقیق
و مصاحبه در شیراز
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مهرآسا حیدری

شهرستان آباده 

...

شهرستان استهبان 

به مناسبت جشن چهلمین سالگرد انقالب
نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله کشاورزی آباده 

برگزار شد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده از برگـزاری نمایشـگاه دسـتاوردهای 
چهل سـاله بخش کشـاورزی در چهلمین سـالگرد پیروزی انقاب اسـامی در 

این شهرسـتان خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده مجید 
یعقوبـی افـزود: ایـن نمایشـگاه در سـالن همایـش بنیاد شـهید شهرسـتان دایر 
شـد. وی تصریـح کـرد: در این نمایشـگاه برخی از فعالیت های ایـن مدیریت در 
حوزه هـای مختلـف امور اراضی، تولیـدات گیاهی، تولیدات دامـی، صندوق های 

خـرد زنـان روسـتایی و آب و خـاک به معرض نمایش گذاشـته شـد.
در مراسـم افتتـاح این نمایشـگاه، امام جمعـه، فرماندار، رؤسـای ادارات، اعضای 

شـورای شـهر و جمعی از مسـئوالن اجرایی شهرسـتان آباده حضور داشـتند.

به مناسبت جشن چهلمین سالگرد انقالب 
جشنواره غذایی در شهرستان آباده برگزار شد

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان آباده از برگزاری جشـنواره غذایی در روسـتای 
علـی آبـاد ایـن شهرسـتان خبـر داد. به گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان آبـاده مجیـد یعقوبـی در ایـن مراسـم گفـت: هـدف از 
برگـزاری ایـن جشـنواره آشـنایی بـا فوایـد غذاهـای بومـی و محلـی، ترویـج 
غذاهـای سـالم به جای فسـت فودهـا و حفظ آیین های این شهرسـتان اسـت.

ایـن مقـام مسـئول افـزود: غذاهـای محلـی بـا ظرفیـت خـوب و تنـوع غذایی 
اقـوام ایـران مـی توانـد ما را با سـنت هـای قدیمی آشـنا کند و حفظ سـنت ها 

تنهـا راهـی اسـت که مـی توانـد حریم خانـواده را حفـظ کند.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده تصریـح کـرد: بایـد در مقابـل هجمه 

دشـمنان و فرهنـگ غـرب، فرهنـگ اصیـل و بومـی ایرانـی را احیـا کنیم.
یعقوبـی گفـت: جاذبه هـای غذایی ارتباط مسـتقیمی با رسـوم فرهنگـی دارد و 
توصیـه مـی شـود در مراکـز عرضه غـذا، بیشـتر از فرآوردهای سـنتی اسـتفاده 

شـود. گفتنـی اسـت، در پایـان ایـن جشـنواره از نفـرات برتر تجلیل شـد.

توزیع نهال انجیر مجوز دار در استهبان
رئیـس اداره تولیـدات گیاهـی شهرسـتان اسـتهبان از توزیـع نهـال انجیر مجوز 

دار در ایـن شهرسـتان خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان 
مهـدوی نیـا یادآور شـد: براسـاس مصوبات جلسـه سـتاد باغبانی، نهـال کاران 
متقاضـی فـروش نهـال در شهرسـتان اسـتهبان جهـت عرضه و فـروش باید از 

انجمـن تولیدکننـدگان نهـال اسـتان مجـوز دریافـت کنند.
ایـن مقـام مسـئول گفـت: فروشـندگان مجـاز نهـال انجیـر کـه مجـوز فروش 
نهـال از انجمـن دریافـت نمـوده اند تنهـا می تواننـد در محل تعاونـی باغداران 
بـا هماهنگـی واحـد باغبانـی ایـن شـرکت تعاونی نسـبت بـه تحویل نهـال به 

متقاضیـان اقـدام کنند.

گردهمایی مسئولین پهنه در استهبان
رئیـس اداره ترویـج مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان از برگزاری 

گردهمایـی مروجیـن مسـئول پهنـه کشـاورزی در این شهرسـتان خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان 
تابـش بـا بیـان ایـن کـه گردهمایـی مذکـور بـه منظـور تبـادل اطاعـات و 
تجربیـات مدیـران پارسـل برگـزار شـد، گفـت: در ایـن گردهمایـی هـر یک از 
مسـئولین پارسـل هـا گزارش سـه ماهـه خود را بر اسـاس اولویت های ارسـال 
شـده از طرف سـازمان جهاد کشـاورزی ارائه دادند. او یادآور شـد: در ادامه این 
گردهمایـی چالـش هـا و مشـکات موجـود در هر پهنـه مورد بحث و بررسـی 

قـرار گرفـت و راهکارهایـی جهـت رفـع آنها ارائه شـد.
همچنیـن در ادامـه گردهمایـی مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان 
برگـزاری ایـن گردهمایـی را راهی در جهت پویایی و رونق بخشـی کشـاورزی 
دانسـت. رنجبـر اظهـار امیـدواری کـرد: بـا برنامـه ریـزی و نظارت مسـتمر بر 
پهنه های کشـاورزی شـاهد ارتقای دانش کشـاورزی بهره¬بـرداران و افزایش 

تولیـد و عملکـرد محصوالت کشـاورزی باشـیم.

معاون اداری و مالی مدیریت جهاد کشاورزی 
شهرستان استهبان معرفی شد

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان 
مراسـم تکریـم و معارفـه معـاون اداری و مالـی مدیریـت جهاد کشـاورزی این 
شهرسـتان برگزار شـد. در این مراسـم که با حضور رؤسـا و مسـئولین ادارات و 
واحدهـای ایـن مدیریـت برگـزار شـد، عباس جـم نژاد به سـمت معـاون اداری 

و مالـی جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان منصوب شـد.
گفتنـی اسـت در ایـن مراسـم از زحمـات علیرضا حبیبـی معـاون اداری و مالی 
پیشـین ایـن مدیریـت تجلیـل و لـوح تقدیـری به رسـم یادبـود به او اهدا شـد.

رییس اداره تولیدات دامی مدیریت جهاد 
کشاورزی شهرستان استهبان معرفی شد

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان در 
مراسـمی با حضور رؤسـای ادارات و واحدهای این شهرسـتان فـرزاد منوچهری 
بـه سـمت رئیـس اداره تولیـدات دامـی جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان 

منصوب شـد.
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سمیه قلندری

شهرستان اقلید 

احمدرضا محیط

شهرستان پاسارگاد 

به مناسبت جشن چهلمین سالگرد انقالب
افتتاح سامانه آبیاری نوین )سیستم لینیر( به 

مناسبت دهه فجر در شهرستان اقلید

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان اقلیـد وحید 
سـرداریان کارشـناس مرکـز جهـاد کشـاورزی حسـن آباد ایـن شهرسـتان بـا 
اعـام ایـن خبـر گفـت: سـامانه آبیـاری نویـن )سیسـتم لینیـر( مزرعـه حیدر 
شـهبازی بـا حضـور فرمانـدار، بخشـدار و شـوراهای اسـامی حسـن آبـاد در 
سـطح 37/5 هکتـار بـا صـرف هزینه سـه میلیـارد و یکصد و نـود میلیون ریال 

شـد. افتتاح 

برگزاری دوره آموزشی گیاهان دارویی 
در شهرستان اقلید

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان اقلیـد اعظم 
اسـتوار کارشـناس مرکـز جهـاد کشـاورزی حسـن آبـاد گفـت: دوره آموزشـی 
گیاهـان دارویـی بـا حضور مسـئول واحـد تحقیقات شهرسـتان اقلیـد و محقق 

معیـن حـوزه مرکـز جهاد کشـاورزی حسـن آبـاد برگزار شـد. 
الزم بـه ذکـر اسـت کـه در طـول یـک مـاه اخیـر در حـوزه تحـت پوشـش 
ایـن مرکـز، 7 دوره آموزشـی بـا مباحـث مختلـف از جملـه آشـنایی بـا انـواع 
هـای  گلخانـه  احـداث  بهـاره،  کلـزای  کاشـت  آبیـاری،  نویـن  سـامانه های 
کوچـک مقیاس، کاشـت گیاهـان دارویـی و همچنین در زمینه امـور دام جهت 

بهره بـرداران و کشـاورزان برگـزار شـد.
در ایـن دوره هـای آموزشـی بالـغ بـر 143 نفـر روز در زمینه مباحث ذکر شـده 

اند. دیـده  آموزش 

به مناسبت جشن چهلمین سالگرد انقالب
افتتاح طرح آبیاری نواری

در دهـه پـر فـروغ فجـر طـرح آبیاری نـواری بـا هزینـه ای بالغ بـر 1809/7 
میلیـون ریـال در شهرسـتان پاسـارگاد به 

بهره برداری رسید.  
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد 
طـرح آبیـاری نواری در سـطح 17 هکتـار از اراضی آقای حجت الـه صفرزاده 
واقـع در روسـتای رحمـت آبـاد دهسـتان کمین بخـش مرکزی شهرسـتان با 
حضـور فرمانـدار شهرسـتان، مدیـر و کارکنـان جهـاد کشـاورزی پاسـارگاد و 

جمعـی از مسـئولین دسـتگاه هـای اجرایی افتتـاح گردید.
بهزاد هوشـیار مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد در مراسـم افتتاحیه 

ایـن طـرح، بـا تاکیـد بـر اهمیـت اجـرای چنین طـرح هایـی جهت اسـتفاده 
بهینـه از آب گفـت: از میـزان 1809/7 میلیـون ریـال جمـع هزینـه اجـرای 
ایـن طـرح، مبلـغ 1538/2 میلیـون ریال به صـورت باعوض از سـوی دولت 
پرداخـت شـده اسـت و بهـره بردار مربوطـه نیز مبلـغ 271/4 میلیـون ریال را 

به عنوان آورده در این طرح هزینه کرده است.  
وی درخصـوص اهمیـت اجـرای ایـن کـه بـا صرفه جویـی در مصـرف آب و 
افزایـش راندمـان آبیاری و بازدهی محصوالت در مقایسـه با آبیاری سـطحی 
صـورت مـی پذیرد افزود: کاهش هـدر رفت روان آب، جلوگیری از فرسـایش 
خـاک و توزیـع یکنواخـت سـم و کـود در مزرعـه از مزایـای آبیـاری نـواری 
اسـت کـه امیـد آن مـی رود بـا توسـعه اجـرای ایـن گونـه طـرح هـا بتوانیم 

تبعـات ناشـی از خشکسـالی هـای اخیـر را هـر چه بیشـتر مدیریـت نماییم.

به مناسبت جشن چهلمین سالگرد انقالب
افتتاح طرح توسعه گاو شیری

در پنجمیـن روز از دهـه پـر فـروغ فجر طرح توسـعه گاو شـیری 300 راسـی 
بـه 500 راسـی بـا هزینـه ای بالـغ بـر 45000 میلیـون ریـال در شهرسـتان 

پاسارگاد به بهره برداری رسید.  
بـه گـزارش روابـط عمومی جهـاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد این طرح 
واقـع در روسـتای اکبرآبـاد دهسـتان کمیـن بخـش مرکـزی پاسـارگاد واقـع 
شـده و بـا حضور علیـزاده فرماندار شهرسـتان، جزایری معـاون بهبود تولیدات 
دامـی سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس، مدیـر و کارکنان جهاد کشـاورزی و 

جمعی از مسئولین دستگاه های اجرایی شهرستان افتتاح شد. 
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بهزاد هوشـیار مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد در مراسم افتتاحیه 
ایـن طـرح ضمـن تبریـک فـرار رسـیدن دهـه فجر گفـت: بـا بهره بـرداری 
از ایـن طـرح میـزان 8 تـن شـیر در شـبانه روز به ظرفیـت تولید شهرسـتان 

اضافـه و بـرای 25 نفـر به طور مسـتقیم اشـتغال زایی شـده اسـت.

بهره گیری از دستگاه بیولیفت برای اولین بار در 
باغات شهرستان پاسارگاد

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد 
کارگاه آموزشـی اسـتفاده از دسـتگاه بیولیفـت در باغـات، جهـت تزریـق و 
هوادهـی خـاک، با حضور کارشناسـان باغبانی و مکانیزاسـیون سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، مدیرجهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان، مدیـران 
پارسـل هـا و جمعـی از باغـداران ایـن منطقـه در محـل بـاغ عابـدی واقـع 
در روسـتای رحیـم آبـاد بخـش مرکزی شهرسـتان پاسـارگاد برگـزار گردید.
هوشـیار مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد بـا ذکر ایـن مطلب که 
دسـتگاه بیولیفـت بـا کاربردهـاي مختلـف، کاربران را قـادر مي سـازد که به 

راحتـي و در کمتریـن زمـان ممکـن عملیـات مختلفـي از جملـه درختکاري، 
خـاک ورزي، هوادهـي در عمـق خـاک )بـدون آسـیب زدن بـه ریشـه هـا(، 
تزریـق کـود، سـوپرجاذب و مکمـل هـا در عمـق دلخـواه را انجـام دهنـد، 
گفـت: از بیولیفـت)Biolift( در فعالیـت هـای احیـاء نیـز اسـتفاده می شـود و 
ایـن دسـتگاه مـی تواند با فشـار هوا سـوپر جـاذب را بـدون صدمه به ریشـه 

درختـان در عمـق دلخـواه 20 تـا 120 سـانتیمتری قـرار دهد. 
وی بـا اشـاره بـه ایـن موضـوع کـه اسـتفاده از این دسـتگاه موجـب کاهش 
فشـردگی خـاک و بهبـود تهویـه در خـاک می شـود، افـزود: این دسـتگاه با 
ایجـاد نفوذپذیـری بیشـتر و یکنواخـت تر مـواد غذایی و آب بـه عمق خاک، 
موجـب افزایـش فواصـل بیـن دوره هـای آبیـاری و صرفـه جویـی 30 تا 60 

درصـدی مصـرف آب مـی گردد .
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد در ادامه بیان نمـود: این عملیات 
کـه فاقـد آلودگـي بـراي خـاک، گیـاه و منابـع طبیعـی بـوده مـی باشـد و با 
بیشـترین صرفـه جویـي در زمـان و کمترین میزان اسـتفاده از مـواد افزودني 

بـه خـاک همـراه می باشـد و باعـث رونـق کشـاورزي اقتصادي و بیشـترین 
سـازگاري با محیط زیسـت را داراسـت.

وی خاطـر نشـان کـرد: عمـده زمینـه کاربـردي دسـتگاه بیولیفـت، نواحـي 
ریشـه هـا درخـاک هاي خشـک و فشـرده تاکسـتان هـا، نواحـي متراکم در 
زمیـن گلـف، زمیـن هـاي بـازي، فضاهـاي سـبز و پـارک هـا مي باشـد که 
بـا اتصـال بیلچـه هـا و ابـزارآالت جانبـي مخصوص به ایـن دسـتگاه، کاربر 
قـادر خواهـد بـود محدوده وسـیعي از کارهـاي باغباني و کشـاورزي، محوطه 
سـازي، هـرس و شـخم را بـه راحتي و در کمتریـن زمان ممکـن انجام دهد.

به مناسبت جشن چهلمین سالگرد انقالب
افتتاح گلخانه با تولید روزانه 5000 شاخه گل رز 

شاخه بریده
در چهارمیـن روز از دهـه مبـارک فجر، طرح توسـعه گلخانه گل شـاخه بریده 
بـرادران نعمـت الهی در سـطح 15 هزار مترمربع در سـعادت شـهر مورد بهره 

قرارگرفت. برداری 
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد در 
مراسـم افتتاحیـه این طـرح، فروزانـی معاون گردشـگری اسـتانداری فارس، 
علیـزاده فرمانـدار این شهرسـتان، بخشـداران، رؤسـای شـوراهای اسـامی، 
مدیـر و کارکنـان جهـاد کشـاورزی و جمعی از مسـئولین اجرایی شهرسـتان 

پاسـارگاد حضور داشـتند .
هوشـیار مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان درحاشـیه برگـزاری افتتاح 
ایـن طـرح بـا ذکر ایـن مطلب کـه برای اجـرای این طـرح 38 میلیـارد ریال 
هزینـه شـده اسـت و بـا کمک سـرمایه گـذار و تسـهیات بانک کشـاورزی 
بـه اجـرا در آمـده اسـت گفت: ایـن گلخانه بـا سیسـتم هیدروپونیـک )بدون 
خـاک( مـی باشـد و روزانه 5 هزار شـاخه گل رز در چهار رنـگ مختلف از آن 
برداشـت می شـود که عاوه برداخل اسـتان به اسـتان های مختلف کشـور 
فرسـتاده مـی شـود. شـایان ذکر اسـت با اجـرای این طـرح بـرای 16 نفر به 

صورت مسـتقیم ایجاد اشـتغال شـده اسـت.

برگزاری جلسه تشریح قانون رفع تداخالت
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد 
جلسـه قانـون رفـع تداخـات بـا حضـور کارشناسـان امـور اراضـی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی فارس، مدیر و معاونین، مسـئول و کارشناسـان امور اراضی 
شهرسـتان پاسارگاد، بخشـداران، دهیاران و اعضای شـورای روستاهای تابعه 
بـا هـدف تفهیـم موضوع بـه کشـاورزان در جهت تسـریع در رونـد انجام کار 
در محـل سـالن اجتماعـات مدیریت جهاد کشـاورزی پاسـارگاد برگزار شـد.

هوشـیار مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان گفـت: ایـن جلسـه تحـت 
عنـوان کاداسـتر اراضـی در راسـتای اجـرای قانون رفـع تداخـات و این که 
ایـن قانـون بـا بررسـی نقشـه پـاکات و مشـخص گردیـدن اراضـی ملی و 

مسـتثنیات در جهـت حـل مشـکات کشـاورزان برگزار شـده اسـت. 
وی در ادامـه بـه مزایای اجرای طرح کاداسـتر از جمله تعییـن حقوق دولت و 
مـردم، مشـخص نمودن اراضی مسـتثنیات بـرای کشـاورزان و تثبیت حقوق 
دولـت در اراضـی ملـی اشـاره کـرد و گفـت: در شهرسـتان پاسـارگاد پرونده 
خوانـی پـاکات تقریبـًا رو بـه اتمام می باشـد و انتظار می رود کشـاورزان در 
اجـرای طـرح پـاکات همکاری هـای الزم را با این مدیریت داشـته باشـند.

در ادامـه بردیـده کارشـناس مدیریـت امـور اراضـی فـارس بـا یـادآوری این 
موضـوع کـه قانـون جامـع حدنـگار در 12 بهمـن سـال 93 تصویـب و طبق 
ایـن قانـون همه دسـتگاه هـا مکلف شـدند تمـام اراضی تحت پوشـش خود 
را سـند دار نماینـد و بدیـن ترتیـب وزارتخانه، سـازمان امور اراضـی را مکلف 
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مرضیه هوشمندنژاد

شهرستان جهرم 

نمـود تـا پایـان برنامه ششـم توسـعه ایـن کار را به اتمام برسـاند، افـزود: در 
قانـون رفـع تداخـات فرصتی ایجاد شـده تا کشـاورزان به حق خود برسـند، 
لـذا از سـال 88 سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس طـرح کاداسـتر را قبل از 
تصویـب ایـن قانـون انجام و شهرسـتان پاسـارگاد از اولین شهرسـتان هایی 
بـود کـه اجـرای طرح کاداسـتر را آغاز نمود. در سـال گذشـته نیز با شـرکت 
چگالـش قـراردادی جهت نقشـه بـرداری و راسـتی آزمایـی منعقـد گردید و 
مقـرر شـد شهرسـتان پاسـارگاد حدنـگاری و مـوارد مربوطـه بـه اداره ثبـت 

اسـناد ارسـال شود.

افتتاح طرح آبیاری نوین
طـرح آبیـاری نویـن بـا حضـور رضایـی نماینده مـردم جهـرم در مجلس 

شـورای اسـامی، صحراییـان معـاون اسـتاندار و فرماندار ویژه، بخشـدار 
کردیـان و تنـی چند از مسـئولین شهرسـتان افتتاح شـد.

 بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهرم 
مدیـر جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان در حاشـیه افتتـاح پـروژه آبیاری 
نویـن در بخـش کردیـان گفـت: پـروژه آبیـاری نویـن )نـوار تیـپ( در 

مسـاحت 32 هکتـار گنـدم ایجاد شـده اسـت. 
محمدرضـا شـهابی یادآور شـد: این طرح بـا اعتبارکمک هـای باعوض 
بـه ارزش 3 میلیـارد و 200 میلیـون ریـال بخـش دولتـی و بـا همـکاری 

بخـش خصوصی بـه بهره برداری رسـیده اسـت.
شـهابی تاکیـد کـرد: در ایـن شـیوه نویـن، راندمـان آبیـاری افزایش 90 

درصـدی دارد.

مدیر جهاد کشاورزی جهرم:
نصب بخاری باغی در 400 هکتار از باغ های جهرم

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان جهرم از نصـب بخاری باغـی در 400 
هکتـار از بـاغ هـای ایـن شهرسـتان به منظـور مقابلـه با سـرمازدگی خبر 

داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان جهرم 
محمدرضـا شـهابی بـا بیان این کـه بخاری هـای مذکور، تمـام اتوماتیک 
بـوده افـزود: در ایـن بخـاری هـا سنسـور سـرما با بـه وجود آمـدن دمای 
زیر صفر فعال شـده، دسـتگاه روشـن و از سـرمازدگی میوه و اندام درخت 

می شـود.  جلوگیری 
وی گفـت: دسـتگاه مذکـور توسـط مختـرع جهرمـی اختـراع شـده کـه 
مـورد اسـتقبال باغداران این شهرسـتان و شـهرهای اطراف قـرار گرفته و 
میـزان قـدرت هـوا دهی این دسـتگاه 10 الـی 14 هزار متر مکعب اسـت.

مدیر جهاد کشاورزی جهرم:
پیش بینی برداشت بیش از 90 تن کلم بروکلی

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
برداشـت  بینـی  پیـش  از  جهـرم 
بیـش از 90 تـن کلـم بروکلـی از 
زمین هـای کشـاورزی جهـرم خبـر 

داد
به گـزارش روابـط عمومی مدیریت 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان جهرم 
محمدرضـا شـهابی بـا اعـام ایـن 
خبـر افـزود: برداشـت کلـم بروکلی 
از 9 هکتـار مـزارع ایـن شهرسـتان 
آغاز شـده و متوسـط برداشت از هر 

هکتـار حـدود 10 تن اسـت.
شـد:  یـادآور  مسـئول  مقـام  ایـن 
بخـش کردیـان از توابع شهرسـتان 
جهـرم بـا پنـج هکتـار سـطح زیـر 
کاشـت  میـزان  بیشـترین  کشـت، 

ایـن محصـول را بـه خـود اختصـاص داده اسـت.
وی بـا بیـان ایـن موضوع کـه محصول کلـم بروکلی شهرسـتان جهرم به 
سـایر شهرسـتان های اسـتان فارس از جمله شـیراز، فسـا و قیر و کارزین 
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ارسـال می شـود، افـزود: فصـول کاشـت ایـن محصـول پاییز و زمسـتان 
اسـت و شهرسـتان جهرم به دلیل برخورداری از اقلیم مناسـب از شـرایط 

الزم بـرای تولیـد ایـن محصول بهره مند اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم کشـت نشـای کلـم بروکلی و 
گل کلـم در گلخانـه بخـش خفـر ایـن شهرسـتان را یکـی از راهکارهای 
سـازگاری با شـرایط خشکسـالی دانسـت و افـزود: آبیاری در ایـن گلخانه 

بـه شـیوه تیـپ انجام می شـود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم
 برداشت کینوا برای اولین بار در این شهرستان

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان جهرم 
محمدرضـا شـهابی بـا اعـام ایـن خبـر افـزود: امسـال بـرای اولیـن بار 
کینـوا در سـطح 4 هکتـار از مـزارع این شهرسـتان کشـت شـده اسـت 

شـهابی افـزود: محصـول کینـوا بـه دلیـل ارزش غذایـی بـاال بـه عنوان 
خاویـار گیاهـی نامیـده می شـود و می تواند جایگزین مناسـبی بـرای برنج 
باشـد، از ایـن رو کاشـت بـا صرفـه ایـن گیـاه کـم آب بـر به کشـاورزان 

شهرسـتان جهـرم توصیه شـده اسـت.
گفتنـی اسـت، کشـت ایـن گیـاه در اوایـل پاییـز در شهرسـتان جهـرم با 
نظـارت کارشناسـان زراعـت جهاد کشـاورزی شـروع و از هفتـه اول دی 

مـاه سـال جـاری در حال برداشـت اسـت .

 مریم برزگر

شهرستان خرامه 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرامه:
اجرای طرح PVS گندم در شهرستان خرامه

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه گفت: طـرح pvs گندم برای سـومین 
سـال پیاپی در شهرسـتان خرامه اجرا شـد. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه؛ 
کاووس همتـی گفـت: هـدف از اجرای طـرح pvs ایجـاد تغییر الگـوی رفتاری 
در کشـاورزان بـا آمـوزش از طریـق مـزارع ارقـام مشـارکتی در اراضـی خـود 

اسـت. بهره بـردار 
همتـی افـزود: ایـن طـرح در سـال زراعـی جـاری بـه منظـور شناسـایی ارقـام 
پربـازده و جایگزینـی بـا ارقـام کـم بـازده و پـرآب در شهرسـتان انجـام شـد.

وی یـادآور شـد: در طـرح pvs سـال زراعـی جـاری از ارقـام انتخـاب شـده از 
نتایـج سـنوات قبل اسـتفاده شـد.

همتـی تاکیـد کـرد: ارقـام تیمـار کشـت شـده شـامل ناریـن، آفتـاب، طایی، 

مهـرگان، الین M-92-20 و رقم شـاهد سـیروان اسـت در دو تکـرار با آزمایش 
فاکتوریـل در قالـب طـرح، بلـوک هـای کامـل تصادفی اجرا شـد.

کشت یوالف برای اولین بار در خرامه 
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه؛ طاهره 
اوجـی یادآور شـد: مسـئول زراعت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه 
گفـت: گیـاه زراعـی یـوالف بـرای اولیـن بـار در این شهرسـتان کاشـته شـد. 
یـوالف در گذشـته علـف هـرز مـزارع گنـدم و جـو بـه شـمار مـی رفـت اما با 

گسـترش دامنه ی کشـت ایـن محصوالت بـه عرض هـای جغرافیایـی باالتر و 
بـه دلیـل رشـد و نمـو بهتـر در ایـن عرض ها، بـه گیاهـی زراعـی- علوفه ای 

تبدیل شـده اسـت.
وی افـزود: عمده تریـن مصـرف یـوالف بـرای تغذیـه ی دام اسـت و امـروزه 
دانـه ی آن بـه طـور مسـتقیم مورد اسـتفاده ی اسـب، گوسـفند و پرنـدگان قرار 

می گیـرد.
اوجـی تصریـح کـرد: ایـن گیـاه زراعـی دارای 85 درصـد نشاسـته، 12 درصـد 
پروتئیـن، 4 درصـد چربـی، 12 درصـد سـلولز و 4 درصـد مـواد معدنـی وجـود 
دارد و بـه دلیـل بـاال بـودن میـزان بتاگلـوکان آن، در درمـان بیمـاری دیابـت 

اسـت. موثر 
مسـئول زراعـت مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه تاکید کـرد: دانه 
یـوالف بـه دلیـل درصـد گلوتـن پاییـن و فیبر بـاال، در درمـان بیمـاری دیابت 
مـورد مصـرف قـرار می گیـرد و هـدف اصلـی از اجـرای ایـن طـرح پوسـت 

گیـری، فـرآوری و بسـته بندی اسـت. 
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عباس رستم پور

شهرستان خنج 

مرضیه کریمی

شهرستان خرم بید 

خلیل حاج ابراهیمی

شهرستان داراب 

به مناسبت جشن چهلمین سالگرد انقالب
افتتاح گلخانه گل رز شاخه بریده هیدروپونیک

در پنجمیـن روز ازدهـه پر فروغ فجر، گلخانه گل رز شـاخه بریده هیدروپونیک 
درسـطح 7500 متر مربع افتتاح شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید این 
طـرح کـه قابلیـت افزایش تا سـطح 6 هکتـا ر را دارد با پوشـش پلـی کربنات، 
سیسـتم سـرمایش فـن و پـد سـلولزی، ماشـین تغذیـه هوشـمند و سیسـتم 
کنتـرل اقلیـم، سیسـتم رطوبتـی فوگـر و کـف پـوش بسترکشـت یونولیـت به 

بهره بـرداری رسـیده اسـت.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه در افتتاحیه طـرح مذکـور، رحمانی معـاون هماهنگی 
امـور  معـاون  صبوری پـور  اسـتانداری،  منابـع  توسـعه  و  اقتصـادی  امـور 
برنامه ریـزی و اقتصـادی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، کجـوری 
مدیـر امـور سـرمایه گذاری این سـازمان، هوشـیار کارشـناس مسـئول توسـعه 
گلخانـه، صادقـی سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرمبیـد و 

سـایر روسـای ادارات و کارشناسـان مربوطـه حضـور داشـتند.

به مناسبت جشن چهلمین سالگرد انقالب
افتتاح طرح آبیاری بارانی

خـرم  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
بیـد در دومیـن روز از دهـه مبـارک فجـر طـرح آبیـاری بارانـی کاسـیک در 
سـطح 63.5 هکتـار بـا هزینـه ای بالـغ بـر 8598 ریـال بـا حضـور فرمانـدار 
شهرسـتان، سرپرسـت جهاد کشـاورزی، بخشـدار بخش مرکزی، کارشناسان و 

بهره بـرداران بخـش کشـاورزی ایـن شهرسـتان افتتـاح گردیـد.
 کـه در آییـن افتتاحیـه این طرح، صادقی مدیر جهاد کشـاورزی این شهرسـتان 
گفـت: کمـک دولـت در سـال 97 در بخش سیسـتم آبیاری نویـن بارانی به این 

شهرسـتان در مجموع 13826 میلیارد تومان بوده اسـت.

برگزاری جلسه مدیریت مبارزه با ملخ های 
صحرایی در شهرستان خنج

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنج جلسـه 
مبـارزه بـا ملـخ هـای صحرایـی در این شهرسـتان برگزار شـد .

 در ابتدای این جلسـه، اسـامی مدیر جهاد کشـاورزی این شهرسـتان گزارشـی 
از سـطح زیرکشـت مـزارع، خاصـه ای ازچرخـه فعالیـت ایـن آفـت، راه هـای 
مبـارزه، میـزان خسـارت احتمالـی در صـورت هجـوم و اقدامـات ایـن مدیریت 
را ارائـه نمـود و اظهـار امیـدواری کـرد: تـاش خواهیـم کـرد بـا بسـیج تمامی 
امکانـات و سرکشـی بـه موقـع و بـه روز از مـزارع و کانـون هـای تشـکیل این 
آفـت، بتوانیـم ایـن آرامـش خاطـر را به کشـاورزان و بهـره بـر داران بدهیم که 

دچـار خسـارت نخواهند شـد.

به مناسبت جشن چهلمین سالگرد انقالب
افتتاح طرح پرورش قارچ دکمه ای 

در چهارمیـن روز از دهـه مبـارک فجـر انقـاب اسـامی و بـا حضـور فرماندار، 
امـام جمعـه، مدیـر جهـاد کشـاورزی و مسـئولین ادارات و شـورای شهرسـتان 
داراب، بهـره بـرداری از طـرح پـرورش قـارچ دکمـه ای در این شهرسـتان آغاز 

ید د گر
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب ایـن 
طـرح بـا اسـتفاده از تسـهیات صنـدوق توسـعه ملـی، منابـع داخلـی بانـک 
کشـاورزی و آورده متقاضـی جمعـا بـه مبلـغ 21 میلیارد و 700 میلیـون ریال در 
محـل شـهرک صنعتی شهرسـتان داراب ایجاد گردیده اسـت که زمینه اشـتغال 
30 نفـر بصـورت مسـتقیم و 180 نفـر بـه صـورت غیر مسـتقیم فراهـم گردیده 

ست. ا
عبدالـه سـیدی مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب در این مراسـم گفت: 
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ایـن طـرح بـا ظرفیـت تولیـد 300 تـن سـاالنه، قـارچ درجـه یـک و مرغـوب، 
دارای 9 سـالن تولیـد بـوده و ظرفیـت تولیـد هـر سـالن 18 تـن می باشـد . 

در ادامـه محمـد مهـدی صبـوری مجـری این طـرح با اشـاره به این کـه دوره 
کشـت سـالیانه 6 دوره مـی باشـد بـازار هـدف فـروش تولیـدات خـود را بـا نام 
تجـاری ماریـو اعـام کـرد و گفـت محصـول ایـن واحد عـاوه بر شهرسـتان 

داراب بـه شـهرها و اسـتان هـای هـم جـوار صادر خواهد شـد.

برگزاری کارگاه آموزشی بهبود تغذیه در
جامعه زنان روستایی و عشایری

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب مهناز 
جـوان کارشـناس امـور زنـان روسـتایی اداره ترویـج ایـن مدیریت کـه مدرس 
ایـن دوره آمـوزش بـود، از جملـه مزیـت های طـرح ایجاد باغچه هـای خانگی 
را تولیـد محصول سـالم و ارتقاء سـطح سـامت خانـواده و جامعـه، احیاء نقش 
زنـان در تامین معیشـت خانـواده، افزایش مشـارکت و انگیزه زنان روسـتایی در 
فعالیـت هـای کشـاورزی بیان نمـود و گفت: ایجـاد و افزایش اعتمـاد به نفس، 
روحیـه تعامـل و مشـارکت در بیـن زنـان روسـتایی، کمـک بـه رفـاه و اقتصاد 

خانـواده از دیگـر اهـداف ایـن طرح می باشـد. 
گفتنـی اسـت ایـن طـرح آموزشـی بـا همـکاری مدیریـت هماهنگـی ترویـج 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس و شـبکه بهداشـت و درمان شهرسـتان 

داراب در سـطح روسـتاهای ایـن شهرسـتان در حـال برگـزاری اسـت . 

برگزاري دوره آموزشي پرورش قارچ دکمه اي 
ویژه زنان روستایي 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب برای 
ارتقـاء تـوان علمـي و عملـي زنـان روسـتایي بخـش رسـتاق، دوره آمـوزش و 
پـرورش قـارچ دکمـه اي بـا همـکاري آسـیه دانشـمند، فعـال و تولیـد کننـده 
قـارچ دکمـه ای در مناطق رسـتاق و الیزنـگان شهرسـتان داراب برگزار گردید.

شـایان ذکـر اسـت، در ایـن دوره آموزشـی زنـان روسـتایي شـرکت کننده طی 

جلسـاتی با اصول و شـرایط پرورش قارچ دکمه ای، تهیه کمپوسـت و وسـایل 
مـورد نیـاز، تنظیـم شـرایط محیطی، رعایـت اصول بهداشـتی، زمـان و مراحل 

برداشـت قارچ دکمه اي آشـنا شـدند.

به مناسبت جشن چهلمین سالگرد انقالب
افتتاح دو واحد سردخانه 

در چهارمیـن روز از ایـام اهلل دهـه فجـر دو واحـد سـرخانه بـا حضـور فرمانـدار 
شهرسـتان، امـام جمعـه، صادقـی مدیـر صنایع تبدیلـی و غذایی سـازمان جهاد 
کشـاورزی فارس و سـیدی مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان داراب در مناطق 

تنـگ طـه و قلعـه بیابـان افتتاح و مـورد بهره بـرداری قـرار گرفت .
در ایـن مراسـم حسـن علیخـواه مجـری واحد سـردخانه واقـع در منطقـه قلعه 
بیابـان داراب طـی سـخنانی بـا تشـکر از تمامـی مسـئولینی کـه در راسـتای 
اشـتغال پایـدار بـه کمک سـرمایه گـذاران و افـراد جویـای کار می آینـد گفت: 
ایـن طـرح با سـرمایه ای نزدیک به 9 میلیـارد ریال و آورده شـخصی 3 میلیارد 

و 500 میلیـون ریـال در مـدت زمـان کوتاهـی اجرایی گردیده اسـت. 
وی افـزود: کارگـران عزتمنـدی درایـن مجموعـه بکار گمارده شـده انـد که یا 

زنـان سرپرسـت خانـوار و یا تحـت پوشـش مراکز امدادی هسـتند .
عبدالـه سـیدی مدیرجهـاد کشـاورزی داراب در ایـن مراسـم طـی گزارشـی 
ارائـه  درقالـب  زا  اشـتغال  واحدهـای  دریافتـی  تسـهیات  کـرد  خاطرنشـان 
تسـهیات پایـدار روسـتایی و فراگیراشـتغال بـه افراد واجد شـرایط و براسـاس 
اطاع رسـانی سـال گذشـته و از طریق ثبت نام سـامانه کارا ارائه شـده اسـت 
و در همیـن راسـتا از طریـق مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان داراب بیش 
از 60 طـرح دیگـر بـا اعتبـار 500 میلیـارد ریـال به تصویـب کار گروه اشـتغال 
شهرسـتان و اسـتان رسـیده اسـت کـه تـا به امـروز 16 نفـر موفق بـه دریافت 
تسـهیات شـده انـد. وی ضمن تجلیـل از کارآفرینـان منطقه افـزود: به همت 
ایـن عزیـزان مـا شـاهد ایجـاد اشـتغال بـرای تعـداد زیـادی از افـراد هسـتیم 
و شـاهد چشـم انـداز خوبـی بـرای نگهـداری و ذخیـره محصـوالت باغـی و 
کشـاورزی و ارائـه ی بـه موقـع ایـن محصـوالت به بـازار و جلوگیـری از ضرر 
و زیـان کشـاورزان و باغـداران منطقـه و شهرسـتان ناشـی از ارزان فروشـی 

محصـوالت هنـگام اوج عرضـه و یـا بایـای طبیعـی می باشـیم.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب اظهـار امیـدواری نمود که باتشـویق 
اینگونـه کارافرینـان شـاهد توسـعه درابعـاد مختلـف صنعـت تولید وکشـاورزی 
درداراب باشـیم. سـیدی در پایـان سـخنان خـود تصریـح کـرد طـرح هـای 
اشـتغال زایی جهـاد کشـاورزی در مناطق مختلف شهرسـتان در حال اجراسـت 
کـه امـروز خوشـبختانه دو طـرح با تـاش و توان ویژه سـرمایه گـذاران خیلی 

زود بـه بهـره برداری رسـیده اسـت.
قابـل ذکـر اسـت ظرفیـت این دو واحد سـردخانه برابـر 200 و 300 تـن متعلق 
بـه آقایـان غامرضـا باقـری و حسـن علیخواه بوده کـه در مناطـق تنگ طه و 

قلعـه بیابان داراب واقع شـده اسـت . 
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بازدید رئیس بانک کشاورزی وکارشناسان 
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رستم از طرح 

احداث گلخانه 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم بازدید 
مشـترکی بـا حضـور رئیـس اداره امـور باغبانـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
رسـتم، انصاری رئیس بانک کشـاورزی شهرسـتان رسـتم و باقری کارشـناس 
اعتبـارات ایـن بانـک از طـرح گلخانـه در حـال احـداث علـی باقـری واقـع در 

دشـت مصیـری شهرسـتان رسـتم صـورت پذیرفت. 
در این بازدید خسـروی رئیس امور باغبانی جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم 
بـا اشـاره بـه ایـن مطلب کـه منابع مالـی این طـرح گلخانه ازمحل تسـهیات 
پایـدار روسـتایی بـوده و در ایـن بازدید توصیـه های الزم در خصـوص انتخاب 
ناظـر فنـی مناسـب جهـت افزایش کیفیـت و راندمان کار به ایشـان داده شـده 
اسـت گفـت: بـا توجـه بـه بحـران آب و خشکسـالی هـای اخیـر امید اسـت با 
پرداخـت تسـهیات اشـتغال زا بـا بهـره کـم، بهـره بـرداران بیشـتری در این 

شهرسـتان بـه سـمت طرح های احـداث گلخانـه ای ترغیب شـوند. 
 

برگزاری دوره آموزشی ترویجی و مهارتی ویژه 
عشایر شهرستان رستم 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم دوره 
مهارتـی اصـول تغذیـه دام در منطقـه عشـایری کـوه دول شهرسـتان رسـتم 
بـا همـکاری مدیریـت جهاد کشـاورزی و اداره امور عشـایر شهرسـتان رسـتم 

 . برگـزار گردید 
گـودرزی مسـئول ترویـج مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم در این 
دوره آموزشـی بـا تصریـح این مطلب که اسـتفاده از غات و علوفـه به تنهایی 
قـادر بـه تامیـن کلیه نیازهـای دام نبوده و اسـتفاده از غذاهای کمکـی از جمله 
کنسـانتره و مکمـل هـای ویتامینـه در جیـره غذایـی دام هـای منطقـه، جهت 
پیـش گیـری از سـقط جنیـن و سـایر بیمـاری هـا بـه شـدت الزم و ضـروری 
اسـت، گفـت: در ایـن دوره در رابطه بـا روش صحیح تغذیـه دام، بهترین زمان 
و میـزان مصـرف علوفـه توضیحاتـی ارائـه گردیـد و در ادامـه بـه مباحـث و 

سـئواالت مطرح شـده از سـوی دامداران پاسـخ داده شـد. 

سولمـاز عربـی

شهرستان رستم 

احمد ابراهیمی

شهرستان زرین دشت 

به مناسبت جشن چهلمین سالگرد انقالب
افتتاح یک واحد دامداری صنعتی در شهرستان

زرین دشت

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت 
بصیـری مدیرجهـاد کشـاورزی این شهرسـتان با اشـاره بـه این مطلـب که این 
واحـد دامـداری صنعتـی بـا ظرفیـت 800 راس دام سـبک و سـرمایه گـذاری 
12/2 میلیـارد ریـال در ایـن شهرسـتان بـه بهـره برداری رسـیده اسـت، گفت: 
ایـن طـرح بـا 7/2میلیـارد ریـال تسـهیات بانکـی از محـل تسـهیات پایـدار 
روسـتایی راه انـدازی گردیـده اسـت با ظرفیـت 800راس دام، سـاالنه بـا تولید 
48 تـن گوشـت قرمـز نقـش بـه سـزایی را در تامیـن گوشـت قرمز شهرسـتان 

زریـن دشـت خواهد داشـت.

به مناسبت جشن چهلمین سالگرد انقالب
افتتاح پروژه آبیاری تحت فشار در شهرستان

زرین دشت
بـا حضـور فرمانـدار و جمعـی از مسـئولین ادارات شهرسـتان زرین دشـت پروژه 
آبیـاری نویـن قطـره ای در سـطح 375 هکتـار در منطقـه دشـت خـاک ایـن 

شهرسـتان افتتـاح گردید.
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بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت 
علیرضـا بصیـری مدیـر جهاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان در این مراسـم گفت: 
اجـرای سیسـتم هـای نویـن آبیـاری بـا هـدف افزایـش رانـد مـان آبیـاری و 
همچنیـن صرفـه جویـی در منابـع آبـی موجـود در سـطح اراضـی کشـاورزی 

شهرسـتان درحـال اجرا اسـت.

زهرا بهاالدین اردکانی

شهرستان سپیدان 

برگزاری جلسه شورای کشاورزی با عنوان تولید 
محصول سالم گواهی شده

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان 
جلسـه ای بـا حضـور غیاثـی مشـاور رئیـس سـازمان و مسـئول دفتـر محیـط 
زیسـت و سـامت غـذا در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، معـاون 
فرمانـدار، باصـری مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان و روسـای ادارات 
تابعـه ایـن شهرسـتان در محـل سـالن اجتماعـات مدیریـت جهـاد کشـاورزی 

گردید. برگـزار 
در ایـن جلسـه باصـری مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان در خصوص 
تولیـدات عمـده، سـطح اراضـی زراعی، باغـات و مقـام های این شهرسـتان در 
تولیـد محصـوالت زراعی، باغی و شـیات بـه تفصیل توضیحاتـی را بیان کرد.

وی در ادامـه بـه تقسـیم بنـدی شهرسـتان بـه 23 پهنـه و حضـور یـک فـرد 
متخصـص در زمینـه کشـاورزی بـا سـطح تحصیات کارشناسـی، کارشناسـی 
ارشـد و مـواردی نیـز دانشـجوی دکتـری اشـاره نمـود و هـدف از ایـن کار 
بـه  بهتـر  بـرداران بخـش کشـاورزی و اطـاع رسـانی  را سـاماندهی بهـره 

کـرد.  عنـوان  بهره بـرداران 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان الزمه ی دسـتیابی به ایـن هدف را 
تامیـن اعتبـار الزم جهـت برطرف نمودن تعـدادی از کمبود ها در سـطح مراکز 
جهـاد کشـاورزی برشـمرد و در ادامـه بـا اشـاره بـه عملیـات اجرایـی صـورت 
گرفتـه جهـت دسـتیابی بـه محصـول گواهـی شـده و رفـع مشـکات موجود، 

همـکاری ادارات مرتبـط را الزم و ضـروری دانسـت. 

بهره برداری از گلخانه هیدروپونیک گل و گیاهان 
زینتی در همایجان

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان 
رودبـال بخـش  زینتـی در روسـتای  و گیاهـان  از گلخانـه گل  بهره بـرداری 
ادارات،  روسـای  فرمانـدار،  کشـاورزی،  جهـاد  مدیـر  حضـور  بـا  همایجـان 

گردیـد.  افتتـاح  ایـن شهرسـتان  اسـامی  شـوراهای  و  بخشـداران 
در ایـن مراسـم باصری مدیر جهاد کشـاورزی سـپیدان با اشـاره بـه این مطلب 

کـه ایـن گلخانـه در زمینی بـه متـراژ 5000 متر مربـع و با حجم اعتبـاری بالغ 
بـر 10 میلیـارد ریـال احـداث گردیده اسـت، گفت: با اجـرای ایـن گلخانه برای 

8 نفر اشـتغال زایی ایجاد شـده اسـت.

نظارت بر نهالستان های مجوز دار
امری ضروری است

 جلسـه سـتاد هماهنگـي نظـارت بـر نهالسـتان هـاي شهرسـتان سـپیدان در 
سـالن جلسـات ایـن مدیریـت و بـا حضـور عبداللهی جانشـین فرمانـده نیروي 
انتظامـي، فرماندهـان پاسـگاه هـا وکانتـري هـاي شهرسـتان، مدیـر جهـاد 
کشـاورزی سـپیدان، مسـئولین ادارات و شـرکت هـای وابسـته برگـزار گردیـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان 
باصـری مدیرجهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان بـا بیـان مطالبـی در زمینه 
نهالسـتان هـای مجـوز دار و تفـاوت آنهـا را بـا نهـال فروشـی هـای سـیار که 
دارای مجـوز هسـتند، گفـت: بـا بررسـی مکاتبـات انجـام شـده بیـن انجمـن 
صنفـی تولیـد کننـدگان نهـال، سـازمان جهاد کشـاورزی، دادگسـتری اسـتان 
و فرماندهـان انتظامـی، ضـرورت کنتـرل فعالیـت هـای نهالسـتان هـای تولید 
کننـده از نظـر داشـتن مجـوز تولید و سـامت محصوالت تولیدی کـه عاری از 

هرگونـه آفـت و بیمـاری باشـند، تاکید شـده اسـت.
 باصـری بـا اشـاره به همیـاری همه جانبـه نیـروی انتظامی و دادسـتان در این 
راسـتا بیـان کـرد: ماشـین هایـی کـه نهـال را جابـه جا مـی کنند می بایسـت 
مجـوز نهـال از مراجـع ذیصـاح را داشـته باشـند و در غیـر ایـن صـورت باید 

توقیـف گردنـد تـا تعیین تکلیف شـوند.
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان در ادامه گفت: در سـال جاری مقرر 
گردیـده اسـت پلیـس راه هـا به محض مشـاهده نمونـه های مشـکوک ضمن 
توقیـف محمولـه هـای آنهـا و بـا اطـاع رسـانی بـه نزدیکتریـن مرکـز جهـاد 
کشـاورزی از آنـان بخواهنـد تـا با فرسـتادن کارشـناس مربوطه، محمولـه را از 

نظـر داشـتن برچسـب و گواهی سـامت بررسـی نمایند.
 گفتنـی اسـت بـا توجـه به شـیوع بیمـاری هـای قرنطینـه ای مثل جـاروک و 
آتشـک که به سـادگی توسـط نهال آلوده گسـترش می یابد، برداشـتن گواهی 

سـامت از سـوی سـازمان حفظ نباتات الزامی اسـت.



47 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  46 - دیــــــــــماه 1397

بیژن قائدی

شهرستان سرچهان

بازدید محققین معین از مزارع الگویی سرچهان

رئیـس مرکـز تحقیقات و آموزش کشـاورزی فـارس و محققین معیـن از مزارع 
الگویـی بخش سـرچهان بازدید به عمـل آوردند.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مرکـز ویـژه جهـاد کشـاورزی سـرچهان در ایـن 
نشسـت یـک روزه، ابتـدا داداهلل بیگـی رئیـس ایـن مرکـز گـزارش کاملـی از 
وضعیـت کشـاورزی منطقـه را ارائه کرد و گفـت: وجود محققیـن معین در کنار 
کارشناسـان اجرایـی باعث انتقال یافتـه های جدید و بـه روز از مرکز تحقیقات 

بـه سـطح مزرعـه می گـردد که همـراه بـا افزایش بهـره وری می باشـد.
در ادامـه ابراهیـم زارع رئیـس مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی فارس از 
تعامـل بـه وجـود آمده ابراز خرسـندی نموده و اظهار داشـت: در سـطح اسـتان 
بـرای هـر مرکـز خدمات یک نفـر محقق معین در نظر گرفته شـده اسـت و ما 

آمادگـی همـکاری در تمـام زمینـه ها با کارشناسـان اجرایـی را داریم.
در بخـش پایانی جلسـه کارکنان و مدیران پهنه ها به بیان مسـائل، مشـکات 
و دیدگاهـای خـود پرداختنـد و اعضای هیئـت علمی ضمن بررسـی و تجزیه و 

تحلیل مسـائل مطرح شـده به سـواالت آنان پاسـخ دادند.

شاپور نوبهاری

شهرستان شــیراز 

بازدید از کشت هاي نشایي، گلخانه ها و تونل هاي 
پالستیکي در شهرستان جیرفت 

بـه گزارش روابط عمومي مدیریت جهاد کشـاورزي شهرسـتان شـیرازجمعي از 
کارشناسـان مدیریـت و مراکـز جهاد کشـاورزي این شهرسـتان طي یک سـفر 
سـه روزه، از کشـت هـاي نشـایي، گلخانه ها، باغـات و تونل هاي پاسـتیکي 
تولیـد محصـوالت صیفـي در شهرسـتان جیرفـت اسـتان کرمان بازدیـد علمي 

کردند. 
بنابـر این گزارش، مجید غیور مسـئول واحد صنایع و مکانیزاسـیون کشـاورزي 
مدیریـت شهرسـتان شـیراز بـا ذکـر ایـن مطلب کـه ایـن بازدید بـا هماهنگي 

قبلـي و همکاري دانشـگاه جیرفت دیدگاه موثري براي کارشناسـان شهرسـتان 
شـیراز ایجـاد کـرده اسـت، گفت: کشـت نشـایي گوجه فرنگـي و پیاز کـه از دو 
سـال پیـش در دسـتور کار ایـن مدیریـت بـوده اسـت اکنـون بـا برنامـه ریزي 
دقیـق تـري در قالـب مـزارع الگویي و پایلوت در سـطح مراکز جهاد کشـاورزي 
شهرسـتان شـیراز، بـا اسـتفاده از تکنولـوژي نوین و بـه کارگیري دسـتگاه هاي 
نشـاءکار ویـژه صیفـي جـات، بـا جدیـت در حـال پیگیري، مـکان یابـي و اجرا 
مـي باشـد. وي افزود: کشـت نشـایي گوجـه فرنگی و پیاز در شهرسـتان شـیراز 
موجـب تنظیـم تاریـخ کاشـت و گریـز از شـرایط اقلیمـي نامناسـب و نهایتـا 

افزایـش کمـي و کیفـي ایـن گونه محصـوالت خواهـد گردید. 

تشکیل جلسه توزیع عادالنه سوخت 
جلسـه اي پیرامـون توزیـع عادالنـه و بررسـي مسـائل و مشـکات سـوخت 
بخـش کشـاورزي بـا حضور سـتوده رئیس شـرکت نفـت و جمعي از مسـئولین 
و کارشناسـان مراکـز، در سـالن جلسـات مدیریـت جهاد کشـاورزي شهرسـتان 

شـیراز برگـزار گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت جهـاد کشـاورزي شهرسـتان شـیراز در 
ابتـداي ایـن جلسـه اختـري مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، سـتوده 
و احمـدي از ناحیـه مرکـزي شـرکت پخـش فرآورده هـاي نفتـي نقطـه نظرات 
خـود را بیـان کردنـد و در ادامـه سـپس بـه رفع برخـي نواقص و به روز رسـاني 

اطاعـات پرداخته شـد.
در ادامـه غیـور مدیـر مکانیزاسـیون جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز با ذکر 
ایـن مطلـب کـه بار اصلـي توزیـع و تامین سـوخت بخـش کشـاورزی را مراکز 
جهـاد کشـاورزی بایسـتي تحمـل کننـد و جوابگـوي مـردم باشـند، گفـت: در 
همیـن راسـتا تامیـن سـوخت بهـره بـرداران بـا حساسـیت بیشـتري در نحـوه 
توزیـع و هماهنگـي بیشـتر مراکـز جهـاد کشـاورزي بـا شـرکت نفـت و رعایت 

دقیـق تـر مقـررات مربوطـه اعمـال خواهد شـد.
سـوخت  مصـرف  زمسـتان،  فصـل  در  کـه  موضـوع  ایـن  یـادآوری  بـا  وی 
هـاي  چـاه  مصـرف  باغـات،  و  مـزارع  سمپاشـی  تراکتورهـا،  ماشـین آالت، 
کشـاورزي، فعالیـت هـاي مکانیـزه باغبانـي و ... مـورد اهمیت می باشـد گفت: 
نیازمنـد همـکاري متقابـل جهـاد کشـاورزي بـا عوامـل تاییـد و توزیـع کننـده 
سـوخت بهره بـرداران مـي باشـد کـه در همیـن راسـتا جلسـات مسـتمر باعـث 

هماهنگـی بیشـتر و رفـع موانـع توزیـع مـی گـردد.

سطح زیر کشت محصوالت گلخانه ای در بخش 
زرقان به 60000 مترمربع رسید

بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریت جهاد کشـاورزي شهرسـتان شـیراز امینی 
رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی بخش زرقان شهرسـتان شـیراز با تاکیـد بر این 
کـه دغدغـه مهـم ایـن مرکز آب اسـت، گفـت: یکی از مهـم تریـن برنامه های 
ایـن مرکـز، مطالعـات آمایـش و اسـتعداد یابی اراضـی کشـاورزی منطقه جهت 
ایجـاد و توسـعه کشـت هـای گلخانـه ای مـی باشـد کـه در همیـن راسـتا بـا 
برگـزاری کاس های ترویجی-آموزشـی و ترویج چهره بـه چهره، افراد کثیری 
متقاضـی احـداث گلخانـه شـده انـد بـه طـوری کـه در سـال اخیر کشـت های 
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گلخانـه ای در بخـش زرقـان از 
2.1 هکتـار بـه 6 هکتـار افزایش 

یافته اسـت.
یزدانـی  محبوبـه  ادامـه  در 
مرکـز  ایـن  گلخانـه  کارشـناس 
کـه  مطلـب  ایـن  یـادآوری  بـا 
بهـره وری آب در گلخانـه بسـیار 
سـنتی  هـای  کشـت  از  باالتـر 
بـر  عـاوه  آن  ترویـج  و  اسـت 
مزایـای  آب  مصـرف  کاهـش 
دیگـری از جملـه، ایجـاد فرصت 
شـغلی مناسـب بـرای جوانـان و 
کشـاورزی،  آموختـگان  دانـش 
تولیـد  فصـول،  تمـام  در  تولیـد 
محصـول بـا کیفیـت، تولید بیش 
از یـک محصـول در سـال و ... 
را دارد، بـه تـاش مرکـز جهـاد 

کشـاورزی زرقـان جهـت ترویـج گلخانـه هـای کوچـک مقیـاس و همچنیـن 
shade house هـا و Net house هـا اشـاره و گفـت: احـداث سـازه هـای 

گلخانـه ای هزینه هایـی را بـه کشـاورزان تحمیـل می کنـد که با بهـره گیری 
از شـرایط مناسـب اقلیمـی بـرای کشـت و کنتـرل آن مـی تـوان بخشـی از 

داد. پوشـش  را  هزینه هـا 

کشت مکانیزه بیش از 35 درصد
از مزارع بخش زرقان

بـه گـزارش روابط عمومي مدیریت جهاد کشـاورزي شهرسـتان شـیراز با هدف 
ارتقـاء کیفیـت کاشـت محصـول، قـرار گرفتن بـذر در عمق مناسـب، سـهولت 
در انجـام عملیـات زراعـی در طول داشـت مـزارع، سـهولت در مبارزه بـا آفات، 
بیمـاری هـا و علـف هـای هـرز، آبیـاری های بـه موقع، تـردد آسـان تر اداوات 
داشـت، برداشـت و غیـره 35% از مـزارع بخـش زرقـان بـه صـورت مکانیـزه 

کشـت گردید.
رضـا امینـی رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی زرقـان بـا بیـان ایـن که بـا ورود 
ادوات، بخـش قابـل توجهـی از کشـت محصـوالت شـتوی و صیفـی در بخش 
زرقـان بـه صـورت مکانیـزه انجـام مـی شـود، گفـت: در سـال زراعـی جـاری 
ترویـج کشـت بـا دسـتگاه ریزدانـه کار غـات و کـف کار در دسـتور کار مرکز 

جهـاد کشـاورزی زرقـان قـرار گرفت کـه با اسـتقبال خـوب کشـاورزان همراه 
بـوده اسـت. در ادامـه صداقـت کارشـناس زراعـت بخـش زرقـان بـا یـادآوری 
ایـن مطلـب که انواع دسـتگاه های کشـت شـامل؛ کمبینات، کشـت مسـتقیم، 
کـف کار و ریزدانـه کار غات در منطقه در زمان کشـت فعـال بوده و در حضور 
کارشناسـان و مدیران پهنه تنظیم و کالیبره شـده اسـت، افزود: کشـت مکانیزه 
باعـث قـرار گرفتـن بذر در عمق مناسـب شـده و اسـتقرار گیاهچه را در سـطح 
خـاک بهتـر می نمایـد. در پایـان زارعی کارشـناس مکانیزاسـیون مرکـز جهاد 
کشـاورزی زرقـان در ایـن خصـوص گفـت: در حال حاضـر 26 دسـتگاه کارنده 
در ایـن بخـش موجـود مـی باشـد کـه بـا یارانـه ای کـه دولـت در خصـوص 
خریـد دسـتگاه هـای کارنده کشـت درنظـر گرفته اسـت، امیدواریـم متقاضیان 
بیشـتری بـرای دریافـت ایـن تسـهیات جـذب و کشـت مکانیـزه محصوالت 

زراعی توسـعه بیشـتری داشـته باشد. 

محمد مهدی قاسمی

شهرستان فراشبند 

برگزاری دوره های آموزشی مهارتی
ویژه عشایر سیار و اسکان یافته 

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند نادر 
پـور رئیـس اداره آمـوزش و ترویـج جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان با اشـاره 
بـه ایـن مطلـب کـه تفاهـم نامـه ای بیـن سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، اداره کل امـور عشـایر و مرکـز آمـوزش وتحقیقـات کشـاورزی فـارس 
جهـت اجـرای دوره هـای آموزشـی – مهارتـی ویـژه عشـایر سـیار و اسـکان 
یافتـه، در زمینـه هـای آشـنایی بـا بیمـاری هـای دام، طـرح های مرتـع داری 
و مدیریـت چـرای، انـرژی هـای نو، کشـت گیاهـان دارویـی و ... در روسـتاها 
و مناطـق عشایرنشـین ایـن شهرسـتان منعقـد شـده اسـت، گفت: بـا همکاری 
اداره آمـوزش و ترویـج مدیریـت جهاد کشـاورزی و اداره امور عشـایر فراشـبند 
تعـدادی از ایـن دوره هـای آموزشـی برگزار گردیده که با اسـتقبال بسـیار خوب 

بهـره بـرداران و عشـایر شهرسـتان مواجـه گردیده اسـت .
وی بـا یـادآوری ایـن موضـوع که نیاز عشـایر منطقـه جهت آموزش و آشـنایی 
بـا ایـن دوره هـا و تأثیر بسـیار خـوب آن در ارتقاء آگاهی و دانـش بهره برداران 
ضـروری اسـت، افـزود: تـاش می کنیـم تمامی دوره هـای ذکر شـده را طبق 

برنامـه زمـان بنـدی اعام شـده تا قبـل از پایان سـال جاری برگـزار نمائیم.
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ابراهیم باغبان

شهرستان فسا 

افتتاح گاوداري 50 راسي در شهرستان فسا 

انقـاب اسـامی طـرح گاوداری  بـه مناسـبت چهلمیـن سـالگرد پیـروزی   
50راسـی محمـد نامـدار با هـدف تولید شـیر و گوشـت در بخش مرکـزی این 
شهرسـتان و بـا هزینـه اجـراي طـرح بالغ بـر 15میلیـارد ریـال افتتـاح گردید. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان فسـا ایـن 
مراسـم کـه با حضور مسـئوالن شهرسـتانی افتتـاح گردید، سـاماني مدیر جهاد 
کشـاورزی ایـن شهرسـتان ضمـن اشـاره بـه اهمیـت راه انـدازي ایـن طرح و 
اینکـه مصرف سـرانه شـیر در ایـران در حـدود 65 کیلوگرم مي باشـد و این در 
حالـي اسـت که کارشناسـان علوم غذایـي برمصرف بیشـتر و ترویـج آن تاکید 
دارنـد، گفـت: احـداث واحدهـاي صنعتي پرورش گاو شـیري بسـیار ضروري و 

مـورد نیاز اسـتان مي باشـد.
شـایان ذکـر اسـت ایـن مجتمـع گاو شـیری در زمینی بـه مسـاحت 7000 متر 
مربـع احداث شـده اسـت که بـا 50 راس گاوشـیري مولد سـالیانه بـا تولید 50 
تـن گوشـت و 500 تـن شـیر همچنیـن اشـتغال زایی سـه نفر به صـورت دائم 

و هفـت نفـر به طـور موقـت را فراهم نموده اسـت.

افتتاح یک واحد خوراک دام و طیور در
شهرستان فسا

دام  آمـاده  خـوراک  تولیـدي  واحـد  فجـر،  مبـارک  دهـه  از  روز  سـومین  در 
کامـا مکانیـزه شـرکت زریـن دانـه کبـک آبـاد واقـع در بخـش ششـده و 
قره باغ)روسـتای قاسـم آبـاد علیا( شهرسـتان فسـا با سـرمایه گـذاري معادل 

40 میلیـارد ریـال افتتـاح شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا ایـن 
مراسـم کـه بـا حضور مسـئوالن اسـتانی و شهرسـتانی برگـزار گردید، سـاماني 
مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان بـا اشـاره بـه اهمیـت راه انـدازي این 
واحـد صنعتـي و اینکـه کارخانه هاي تولید خـوراک دام صنعتي عـاوه بر نقش 
بسـیار مهـم در افزایـش تولیـد و عملکـرد و رعایـت موازین بهداشـتي و اصول 
اسـتاندارد، باعـث ایجـاد تـوازن در تغذیـه دام مي شـوند، گفت: ایـن واحدها در 
افزایـش ضریـب امنیـت غذایـي جامعـه کمک شـایاني مـي نماینـد و در همین 
راسـتا ایـن واحـد بـا ظرفیـت تولیدسـاالنه 25000 تن انـواع خـوراک دام براي 

30نفـر اشـتغال زایـي ایجاد مـي نماید.

انتخاب مدیرجهاد کشاورزي شهرستان فسا به 
عنوان مدیر نمونه استانی

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان فسـا درهمایش 
تعالـي سـازماني که بـا حضور رحمانی معـاون هماهنگی اموراقتصادی و توسـعه 
منابـع اسـتانداری فـارس، احمدعلی افـکاری معاون توسـعه مدیریت و سـرمایه 

انسـانی سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی ایـن اسـتان، محمد مهدی قاسـمی 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزي فـارس وحجـت االسـام والمسـلمین سـید 
محسـن قائمـی مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در ایـن سـازمان برگـزار 
شـد، بـا اهـداي لـوح تقدیـر از زحمـات و تـاش هـاي شـاهرخ سـاماني، مدیر 
جهـاد کشـاورزي شهرسـتان فسـا بـه عنـوان مدیـر نمونـه اسـتاني قدرداني به 

آمد. عمـل 

اختصاص بیش از 15000 هکتار از اراضي زراعي 
شهرستان فسا به کشت محصوالت پاییزه 

سـامانی مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا گفت: در راسـتاي اجراي اقتصاد 
مقاومتـي و اصـاح الگـوي کشـت، در سـال زراعـی جـاری 15524 هکتـار از 
اراضـی زراعـي این شهرسـتان به زیر کشـت محصـوالت پاییزه رفته اسـت که 
از ایـن میزان سـطح زیر کشـت، 9590 هکتار به کشـت گنـدم، 4088 هکتار به 
کشـت جـو و 1880 هکتـار به کشـت دانـه روغني کلـزا اختصاص یافته اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا تصریح 
کـرد: تمهیـدات الزم در سـال زراعـی جـاری بـه منظور تهیـه و توزیع مناسـب 
و بـه موقـع نهـاده ها انجام شـده و تاکنـون1960 تـن کـود ازت، 520 تن کود 
فسـفات و 186 تـن کـود پتـاس مـورد نیـاز بـوده کـه هماهنگی هـای الزم در 

جهـت تأمیـن و حمـل آن بـه این شهرسـتان صـورت پذیرفته اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه بـا برنامـه ریـزي بـه عمـل آمـده و برگـزاري کاس هاي 
ترویجـي کشـت مکانیـزه، کشـت12000 هکتـار از اراضـی ایـن شهرسـتان به 
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صـورت مکانیـزه بـا دسـتگاه هـاي کمبینات،خطـي کار و کـف خـط کار انجام 
گرفتـه اسـت کـه بـا توجـه بـه اقدامات انجـام گرفتـه، پیـش بیني مي شـود از 
ایـن میـزان سـطح زیر کشـت؛ 49500 تن گنـدم، 13000 تن جـو و 4700 تن 

کلزا برداشـت شـود.
گفتنـي اسـت، شهرسـتان فسـا تاکنون با داشـتن متوسـط تولیـد 2/5 تن گندم 
در هکتـار بیشـترین عملکـرد در واحـد سـطح و در کشـت کلزا نیز مقـام دوم را 

در تولیـد ایـن محصول در سـطح اسـتان به خـود اختصاص داده اسـت .

صدورمجوز شش پروانه تاسیس گلخانه  کوچک 
مقیاس در شهرستان فسا

روابـط  گـزارش  بـه 
جهـاد  مدیریـت  عمومـي 
شهرسـتان  کشـاورزي 
مدیـر  سـاماني  فسـا 
ایـن  کشـاورزی  جهـاد 
شهرسـتان بـا اظهـار این 
ابـاغ  کـه صـدور  گفتـه 
العمل سـاماندهی  دسـتور 
گلخانـه  مجـوز  و صـدور 
 هـای کوچـک  مقیـاس ، 
واحدهـای گلخانـه  ای بـا 
 300 از  کمتـر  مسـاحت 
متـر مربـع اجازه تأسـیس 
و فعالیـت دارنـد ، گفـت : 
تـا کنـون 6 پروانـه بـرای 
گلخانـه  هـای  احـداث 

کوچـک مقیـاس در این شهرسـتان صادر گردیـده که در همین راسـتا برگزاري 
مسـتمر کاس  هـاي ترویجـي، تسـهیل در رونـد صـدور مجـوز و اسـتفاده از 
فضـاي حداقلـي در اسـتقبال خـوب کشـاورزان موثر بوده اسـت. گفتني اسـت، 
مي بایسـت  مقیـاس  کوچـک  گلخانـه  تاسـیس  پروانـه  صدورمجـوز  جهـت 
مسـاحت آن کمتـراز 300 متـر مربـع و امکان احـداث درحوزه منطقه سـکونت 
متقاضیـان مقـدور باشـد و متقاضـي بـه آب و گاز نیـز دسترسـي داشـته باشـد.

نصب یک دستگاه دیتا الگر هواشناسی 
در شهرستان فسا

مسـئول واحـد حفـظ نباتات مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا گفت: با 
همـکاری مدیریـت حفظ نباتات سـازمان جهاد کشـاورزی فارس، یک دسـتگاه 
دیتـا الگـر هواشناسـی دربخش ششـده و قره باغ نصـب و راه انـدازي گردید.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی فسـا امینـي مسـئول 
حفـظ نباتـات مدیریـت جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان بـا ذکـر ایـن مطلب 
کـه دسـتگاه دیتاالگـر دما یا ترموگراف وسـیله ای اسـت کـه در فواصل زمانی 
بـه کمک سنسـور دمـا، اطاعـات دمایی محیـط اطراف خـود را انـدازه گیری، 

ذخیـره و درصـورت نیـاز بـراي بهره بـرداران ارسـال مـی نماید.
پیـش  و  عملکـرد محصـوالت کشـاورزي  بهبـود  بـراي  داشـت:  اظهـار  وی 
آگاهـي از زمـان و نحـوه مدیریـت کنتـرل آفـات و تغذیـه گیاهـي نیـاز اسـت 
کـه رونـد تغییـرات دمـا، کمینه، پیشـینه، میانگیـن دما و سـایر موارد محاسـبه 
و نمودارهایـی ازآن نیـز تهیـه شـود. وی در خاتمـه گفت: درصـورت تخصیص 
اعتبـار مـي تـوان به منظـور افزایـش کارآیي، ایـن دسـتگاه را به انواع سنسـور 

بـاران سـنجی، تشعشـع، سـرعت و جهـت بـاد تجهیـز نمود.

سید مهرزاد رضوی

شهرستان فیـــروزآباد 

کسب عنوان نمونه ملی توسط نظام صنفی 
کشاورزی شهرستان فیروزآباد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآباد اظهار داشـت: در سـی و سـومین 
دوره انتخـاب و معرفـی نمونـه هـای ملـی بخـش کشـاورزی، نظـام صنفـی 
کشـاورزی ایـن شهرسـتان موفـق بـه اخـذ عنـوان نمونه ملـی گردیده اسـت .

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآباد ایرج 
دهقانـی مدیـر جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان بـا ذکر ایـن مطلب کـه معیار 
و شـاخص اصلـی انتخـاب نظـام صنفـی کشـاورزی شهرسـتان فیروزآبـاد بـه 
عنوان نمونه ملی، نقش به سـزای آن در توسـعه کشـاورزی حفاظتی و کشـت 
نشـایی، سـاماندهی ورود و خـروج ماشـین آالت کشـاورزی بـه ویـژه کمباین، 
مشـارکت در ایجـاد اولیـن ایسـتگاه هواشناسـی شهرسـتان به منظـور دریافت 
آمار و اطاع رسـانی از وضعیت هوا و هشـدارهای سـرمازدگی به کشـاورزان و 
باغـداران بـه صـورت ثبت هفتگـی و با اعـام به بهـره برداران تحت پوشـش 

بوده اسـت.

مهدی نعیمی

شهرستان قیروکارزین

به مناسبت جشن چهلمین سالگرد انقالب
افتتاح فاز ۲ کانال های پایاب سد سلمان فارسی

در شهرستان قیر و کارزین 
فـاز 2 کانـال های پایاب سـد سـلمان فارسـی بـه طـول 3 کیلومتر و بـا اعتبار 

2 میلیـارد تومـان مـورد بهـره برداری قـرار گرفت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیـر و کارزین 
ایـن کانـال 350 هکتـار از اراضـی مناطـق چهارصدران و قاسـم آبـاد را تجهیز 
و مشـروب مـی نمایـد و اعتبـار ایـن طـرح از محـل اعتبـارات ملـی و مدیریت 

تامیـن شـده و ایـن مدیریـت آن را اجرا نموده اسـت. 
گفتنـی اسـت، در ایـن مراسـم احمـدزاده سرپرسـت معاونـت سیاسـی انتظامی 
اسـتانداری فـارس، امـام جمعه،فرمانـدار و مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
قیروکارزیـن، کیانـی معاون توسـعه مدیریـت و منابع انسـانی و زرین بال معاون 
آب و خـاک سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس و تعـدادی از مسـئولین و جمعی 

از بهـرداران حضور داشـتند. 
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به مناسبت جشن چهلمین سالگرد انقالب
افتتاح کانال انتقال آب روستای آبگرم در

شهرستان قیر و کارزین
کانـال انتقال آب روسـتای آبگـرم شهرسـتان قیروکارزین به طـول 1 هزار متر 

در ایـام دهـه مبـارک فجر به بهره داری رسـید.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین؛ 
ناصـر انصـاری مدیـر جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان بـا ذکر ایـن خبرگفت: 
ایـن کانـال بـا اعتبـار 400 میلیـون ریـال احـداث و بهسـازی شـده اسـت و 
بهره بـرداری از ایـن طرح، موجب تامیـن آب و احیاء 60 هکتار از نخلسـتان ها 

و بـاغ هـای بیـش از 15 خانوار روسـتای آبگرم شـده اسـت .
وی افـزود: تامیـن، انتقـال و جلوگیـری از هـدر رفـت آب امـری ضـروری و 
اسـت کـه ایـن مدیریـت با بهـره گیـری از تمامی تـوان خود تاش مـی نماید 

بیشـترین خدمـت را در ایـن حـوزه ارائـه نماید. 

به مناسبت جشن چهلمین سالگرد انقالب
افتتاح هم زمان بیش از ۲00 هکتار 

سامانه های نوین آبیاری در شهرستان قیروکارزین
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین 
ناصـر انصـاری مدیرجهـاد کشـاورزی این شهرسـتان گفت: هم زمـان بیش از 

200 هکتـار سـامانه هـای نوین آبیـاری دراین شهرسـتان افتتاح شـد .
وی افـزود: جهـت گشـایش این طرح هـا 27 هـزار و 500 میلیون ریـال یارانه 
اختصـاص داده شـده اسـت. انصـاری تصریـح کرد: در سـال97 جهـت اجرای 
طـرح هـای نویـن آبیاری اقـدام به تشـکیل پرونده بـرای 1 هـزار و 58 هکتار 

از اراضـی زراعـی و باغی شـده اسـت جهـت مطالعه و بررسـی به مرکز اسـتان 
ارسـال و از ایـن میـزان تاکنون سیسـتم های آبیاری جهـت 670 هکتار طراحی 

و بـرای اجرا عودت داده شـده اسـت. 

به مناسبت جشن چهلمین سالگرد انقالب
افتتاح یک واحد گلخانه سبزی و صیفی در شهرستان 

قیر و کارزین 
 مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن گفـت: یـک واحـد گلخانـه 
سـبزی و صیفـی بـه مسـاحت 3 هـزار متر مربـع در ایـام اهلل دهه فجـر در این 
شهرسـتان افتتـاح شـد. بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان قیروکارزیـن ناصـر انصاری بـا بیان ایـن مطلب گفت: بـرای احداث 
ایـن گلخانـه سـبزی و صیفـی از تسـهیات کم بهـره اشـتغال پایدار روسـتایی 

بـه میـزان 2 هـزار و 200 میلیـون ریال اسـتفاده شـده اسـت.

وی افـزود: اجـرای ایـن طـرح موجب اشـتغال زایـی 3 نفر به صورت دائم شـده 
اسـت و بـرآورد مـی شـود طـی فصـل جـاری بیـش از 110 تن محصـول خیار 

نماید.  تولید  سـبز 
وی درادامـه اهمیـت گلخانـه ها در تامین محصول سـالم، تنظیم بـازار، افزایش 
میـزان تولیـد در واحـد سـطح، صرفـه جویـی در مصـرف آب و ایجـاد اشـتغال 
پایـدار را یـادآور شـد و در پایـان افـزود: حمایت از سـاخت گلخانه هـا از اولویت 

هـای مدیریـت جهاد کشـاورزی و سـازمان متبوع می باشـد.

انتقال آب سد سلمان فارسی به دشت قیروکارزین 
در آستانه چهلمین سالگرد انقالب شکوهمند

ایران اسالمی
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین 
ناصـر انصـاری مدیر جهاد کشـاورزی این شهرسـتان بـا بیان ایـن مطلب که با 
توجـه بـه گذشـت چند سـال از آبگیری سـد سـلمان فارسـی قیروکارزین مردم 
ایـن شهرسـتان چشـم انتظـار انتقـال آب بـه ایـن دشـت هـا بودند، گفـت: هم 
اکنـون بـا همت و تـاش کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسـامی و همچنین 
کشـاورزان و باغـداران، در پی برگزاری نشسـت های تخصصی فشـرده و ویژه، 
طـرح انتقـال آب از طریـق لوله هـای GRP، احـداث ایسـتگاه های پمپاژ برای 
جنـوب و جنـوب غـرب شـهر قیـر و کانـال هـای پایـاب سـد سـلمان فارسـی 

مصـوب و مـورد موافقـت قرار گرفته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه ایـن مورد کـه هیاتـی متشـکل از ابوالحسـنی مدیـرکل دفتر 
شـبکه هـای آبیـاری و زهکشـی وزارت جهـاد کشـاورزی، اسـامی مدیـر آب 
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و خـاک و امـور فنـی مهندسـی سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، جمعـی از 
مدیـران وزارت نیـرو و سـازمان آب منطقـه ای فـارس از مناطـق مـورد نظر از 
جملـه جنـوب شـهر قیر، بنـد انحرافـی تنـگ کارزین، کانـال های انتقـال آب، 
بنـد انحرافـی افزر و سـد سـلمان فارسـی بازدیـد به عمـل آوردند، افـزود: چون 
انتقـال آب در حـال حاضـر از طریـق کانـال در بعضـی قسـمت ها صـورت می 
پذیـرد و میـزان اراضـی مشـروب از حجم آب تخصیصی بسـیار کمتر از سـطح 
مـورد انتظـار اسـت و حداکثر به یک سـوم آن می رسـد، این موضـوع ضرورت 

انتقـال آب از طریـق لولـه هـای GRP ضروری اسـت .
و  آبیـاری  هـای  شـبکه  دفتـر  مدیـرکل  ابوالحسـنی  جلسـه  ایـن  پایـان  در 
زهکشـی وزارت جهـاد کشـاورزی اظهـار داشـت: جهـت بهبـود راندمـان آب، 
ایجـاد شـبکه های آبـی از طریـق لولـه مـورد تائیـد قـرار گرفتـه اسـت و در 
ایـن خصـوص رسـاندن آب بـه اراضـی کاس یک و بهـره بـرداران قدیمی در 

می باشـد. اولویـت 

سرپرست جدید مرکز ترویج و خدمات جهاد 
کشاورزی بخش افزر معرفی شد

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین؛ 
جلسـه تودیع و معارفه سرپرسـت جدید مرکز ترویج و خدمات جهاد کشـاورزی 
افـزر بـا حضـور مدیر جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان، بخشـدار افزر، مسـئول 
دفتـر نماینـده مـردم در مجلـس شـورای اسـامی و جمعـی دیگر از مسـئولین 

محلـی و تعـدادی از بهـره بـرداران در سـالن ترویج ایـن مرکز برگـزار گردید.

بنابرایـن گـزارش، در ایـن مراسـم طـی حکمـی از طـرف ناصر انصـاری مدیر 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیـرو کارزیـن امیـن پورحمـزه جعفـر بیگلـو بـه 

عنـوان سرپرسـت جدیـد مرکـز معرفـی و از زحمـات محمد حیدری سرپرسـت 
پیشـین ایـن مرکـز تقدیـر به عمـل آمد. 

برگزاری جلسه ارزیابی مدیران شهرستان های 
جنوبی فارس در قیروکارزین

گردهمایـی مدیـران شهرسـتان هـای الرسـتان، المـرد، خنـج، گـراش، مهـر، 
فراشـبند، فیروزآبـاد وقیروکارزیـن به همراهی تنی چند از کارشناسـان سـتادی، 
روسـای مراکـز خدمـات و مدیـران پهنـه شهرسـتان هـا در سـالن آمفـی تئاتر 

اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـامی شهرسـتان قیروکارزین برگزارشـد.

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین؛ 
ایـن جلسـه بـا موضوع ارزیابـی مدیران شهرسـتان های مذکور بر اسـاس مدل 
360 درجـه و در راسـتای پیاده سـازی مـدل تعالی سـازمانی EFQM، با حضور 
صمد نژاد مشـاور رئیس سـازمان و مسـئول امور شهرسـتان ها، عباسـی مشاور 
رئیـس سـازمان و مدیـر ارزیابـی عملکرد و پاسـخگویی به شـکایات سـازمان، 
خانـم میعـاد امیـن پـور مدیـر گـروه نوسـازی و تحـول اداری و مقصـود بیگی 
مشـاور رئیـس سـازمان و مـدرس تعالـی سـازمانی تشـکیل شـد و هر کـدام از 
مسـوولین مربوطـه در رابطـه بـا تعالی سـازمانی و ضـرورت ارزیابـی مدیران به 

ایـراد سـخن پرداختند.

وحید نیاکان

شهرستان کازرون 

پیش بینی تولید حدود 88000 تن مرکبات
در شهرستان کازرون

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون از پیش بینی برداشـت حدود 87788 
تـن مرکبـات در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: بـا تـاش و همـت بیش از 
851 بهـره بـردار مرکبات، برداشـت میوه مرکبـات در 4256 هکتـار باغات این 

آغاز شد. شهرسـتان 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون 
رشـیدی بـا ذکـر ایـن مطلـب که بـا شـرایط خشکسـالی در سـال هـای اخیر، 
متوسـط عملکـرد پرتقـال 20 تـن، نارنگـی 22 تـن و سـایر مرکبـات 18 تـن 
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در هکتـار بـوده اسـت، تصریـح کـرد: سـطح باغـات مثمـر در ایـن شهرسـتان 
بـه تفکیـک 1972 هکتـار انـواع پرتقـال، 1809 هکتـار انـواع نارنگـی و حدود 
475 هکتـار سـایر مرکبـات از جملـه لیموتـرش، لیموشـیرین، نارنـج، بکرایی، 
گریپ فـروت و غیـره مـی باشـد کـه پیـش بینـی می شـود حـدود 88000 تن 

مرکبـات تولید شـود.
وی افـزود: ایـن مدیریت بـه برگزاری و ایجـاد کارگاه ها، بازدیدهای آموزشـی 
ترویجـی و ایجـاد سـایت الگویـی مرکبـات در خصـوص روش هـای نویـن 
پـرورش مرکبـات و ارائـه یافته هـای جدید علمـی و تحقیقاتـی از جمله مبارزه 
بـا آفـات، بیمـاری ها، علـف های هـرز، روش های جدیـد آبیاری تحت فشـار 

و تغذیـه مرکبـات اقدام مـی نماید.

پیش بینی تولید 47 میلیون شاخه گل نرگس در 
شهرستان کازرون

تریـن  نظیـر  کـم  از  یکـی  سـاله  قدمـت 100  بـا  کازرون  زارهـای  نرگـس 
رویشـگاه های طبیعـی گل در اسـتان فـارس می باشـد که همه سـاله به دلیل 
زیبایـی و بـوی مطبوع، دوسـتداران گل نرگس را از اقصی نقاط مختلف کشـور 
بـه خـود جلـب می کنـد. به گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهادکشـاورزی 
شهرسـتان کازرون رشـیدی مدیـر جهادکشـاورزی ایـن شهرسـتان گفـت این 
شهرسـتان بـا برخـورداری از 170 هکتـار نرگـس زار از مراکز اصلـی تولید گل 

نرگـس در کشـور محسـوب می شـود.
وی تصریـح کـرد: سـازگاری بـا شـرایط اقلیمـی، مقاومت نسـبت به کـم آبی، 
زیبایـی و عطـر و بـوی خـاص، پـرورش در فضـای بـاز و اقتصـادی بـودن، از 
مهـم تریـن ویژگی هایی اسـت که سـبب شـده کشـاورزان این شهرسـتان به 

کشـت گل نرگـس ترغیب شـوند.

وی افـزود: بـرای پـرورش گل های نرگـس در بخش جره و باالده شهرسـتان 
کازرون از هیـچ گونه کود و یا سـمی اسـتفاده نمی شـود و تولیـد آن به صورت 
دیـم و ارگانیـک اسـت و گل هـای نرگـس تولیـدی ایـن منطقه در مقایسـه با 
سـاید مناطقـی کـه در این عرصه فعالیت دارند، بسـیار متمایـز و از عطر و بوی 

مطبوعی برخوردار اسـت و سـبب شـهت ملی شـده است.

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت: ارقام شـها، پرپـر، هزارپر و 
شـیپوری گل هـای نرگـس تولیـدی این منطقه که عاوه بر ارسـال به بسـیاری 
از اسـتان ها، بـه کشـور های اروپایـی و حاشـیه خلیـج فارس هم صادر می شـود.

وی افـزود: پیـش بینـی می شـود امسـال بالغ بـر 47 میلیون شـاخه گل نرگس 
از نرگـس زارهـای این شهرسـتان برداشـت شـود کـه در همین راسـتا رقم گل 
نرگـس شـها از مرغـوب تریـن گل های شهرسـتان کازرون اسـت و به سـبب 

برخـورداری از بـوی معطر و دوام بیشـتر، طرفداران بسـیاری دارد.

ساالنه 650 تن عسل در شهرستان کازرون 
تولید می شود

رشـیدی مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون با بیان این خبـر که صنعت 
زنبـورداری جـزء یکـی از صنایعـی اسـت کـه اشـتغال پایـدار و سـود اقتصادی 
فراوانـی را بـه دنبـال دارد و بایـد بـه ایـن صنعـت بیش از گذشـته توجـه کرد، 
گفـت: ایـن شهرسـتان دارای 73700 کلنـی مدرن زنبور عسـل اسـت که تعداد 

350 نفـر در ایـن صنعت فعالیـت دارند.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون وی 
افـزود: کازرون بایـد بـا تولیـد 650 تن عسـل، رتبه دوم تولید عسـل در اسـتان 
فـارس را بـه رشـیدی مدیر جهاد کشـاورزی این شهرسـتان با ذکـر این مطلب 
کـه کازرون داراي 73700 کلنـي مـدرن زنبورعسـل اسـت کـه تعـداد 350 نفر 
در ایـن صنعـت فعالیـت دارنـد، گفـت: این شهرسـتان بـا تولید 650 تن عسـل، 
رتبـه دوم تولید عسـل در اسـتان فـارس را به خـود اختصاص داده اسـت، ارتقاء 
و توسـعه ایـن گونـه صنایـع نقـش بسـزایی در کاهـش وابسـتگی هـا دارد و 
می توانـد در صـورت برنامـه ریـزی مناسـب سـود دهـی فراوانـی را بـرای این 

اسـتان و سراسـر کشـور فراهـم نماید.

مرضیه ترکمان

شهرستان کوار 

واحدهای تولیدی دامی شهرستان کوار
به شهرک های دامپروری منتقل می شوند

بازدیـد فرمانـدار شهرسـتان کـوار بـه همـراه جزاریـری معـاون بهبـود تولیدات 
دامـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن 

شهرسـتان از واحدهـای دامـداری روسـتای فتح آبـاد کـوار بازدیـد کـرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار؛ جهانی 
مسـئول امـور دام ایـن مدیریـت با اعـام این خبر گفـت: این هیئـت از نزدیک 
بـا مشـکات گاوداران و دامداران این روسـتا آشـنا شـدند و با توجـه به موقعیت 
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جغرافیایـی قـرار گرفتـن واحدهـای سـنتی دامـداری در خـارج از طـرح هـادی 
روسـتا، مقررگردیـد ایـن واحدهـای تولیدی به شـهرک های دامپـروری منتقل 
تـا از این طریق بسـیاری از مشـکات دامـداران از جمله اشـتغال و ایجاد درآمد 
مناسـب مرتفـع گـردد و بـا احـداث این شـهرک هـا و مجتمـع هـای دامداری 
دامـداری،  واحدهـای  تولیـدات  ظرفیـت  افزایـش  روسـتا ضمـن  نزدیـک  در 

هزینه هـای آنـان کاهـش یابد. 
الزم بـه ذکر اسـت، شهرسـتان کـوار قطب عمـده تولید محصـوالت دامپروری 
و کشـاورزی اسـت و احـداث مجتمـع و شـهرک هـای دامپـروری در منطقـه 
فتح آباد عاوه بر توسـعه و مشـارکت سـازنده هرچه بیشـتر دامداران در عرصه 
تولیـد، نقش بسـزایي در سـامان دهی و بـه کارگیری ظرفیت و پتانسـیل باالی 

دامـداری ایـن منطقه خواهد داشـت.

بازدید مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد 
کشاورزی فارس از کارخانه پرسوکای کوار

مدیـر صنایـع تبدیلـی و غذایـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس از فاز 
جدیـد کارخانـه تولیـد لبنـی پرسـوکای شهرسـتان کوار بازدیـد کرد.

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار مهبودی 
مسـئول صنایـع کشـاورزی ایـن مدیریـت با اعـام خبـر گفت: خـط جدید این 
کارخانـه 2900 تـن محصـوالت لبنـی و فـرآورده هـای حاصـل از آن از قبیـل 
شـیر غنـی شـده، شـیر کم الکتـوز و اسـتریل شـده، شـیر پرچرب، کـم چرب، 
انـواع آب میـوه، کنسـانتره هـای طبیعـی، سـبزیجات و ... فرآورده هـای جانبی 

را تولیـد مـی کند. 
وی افـزود: دیگـر محصـوالت تولیـدی در فـاز یک ایـن کارخانه انواع کشـک، 

دیگـر  از  دنـت  مثـل  لبنـی  متنـوع  دسـرهای  و  دار  طعـم  شـیرهای  خامـه، 
محصـوالت تولیـدی کارخانـه پرسـوکا مـی باشـد.. 

وی افـزود: بـا راه انـدازی ایـن فـار، مجمـوع تولیـدات لبنـی دو فـاز کارخانـه 
26720 تـن در سـال مـی باشـد. 

برگزاری دوره ی آموزشی آشنایی با شیوه های 
نوین تغذیه محصوالت گلخانه ای 

سـومین دوره ی آموزشـی تغذیـه در گلخانـه بـا حضـور ضیائیان محقـق مرکز 
تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس انصـاری کارشـناس 
ترویج سـازمان جهاد کشـاورزی فارس و جمعی از متقاضیان بخش کشـاورزی 

در سـالن مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کوار برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار در این 
جلسـه برزویـی مسـئول گلخانـه های ایـن مدیریت گفـت: این دوره آموزشـی 
بـا هـدف ارتقـاء دانش فنی بهـره بـرداران و به منظـور انتقال تکنولـوژی های 
نویـن گلخانـه بـا تدریـس متخصـص تغذیه مرکـز تحقیقـات جهاد کشـاورزی 

فارس برگـزار گردیده اسـت. 
وی افـزود: در ایـن دوره آموزشـی ضمـن معرفی گلخانه و ضـرورت احداث آن، 
کاربـرد صحیـح کودهـای ماکـرو و میکـرو و کاربـرد صحیـح کـود در گلخانـه 
و پارامترهـای ph و Ec و ... جهـت افزایـش کمیـت و کیفیـت محصـول بـه 

فرآگیـران مهـارت هـای کاربـردی گلخانـه آموزش داده شـد. 
مسـئول گلخانه هـای مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار در ادامـه با 
برشـمردن مزیت هـای کشـت گلخانـه ای در مقایسـه با کشـت در فضـای باز، 
بـه عملکـرد بـاالی تولیـد محصـول در فضـای گلخانـه نسـبت بـه تولیـد در 
فضـای بـاز اشـاره نمـود و احتیاجـات غذایی هر یـک از محصوالت بـه عناصر 

غذایـی را ضـروری و بـه مراتـب باالتـر یادآور شـد.
وی افـزود: در کشـت های خاکـی فراهـم نمودن شـرایط مسـاعد بسـتر جهت 
اسـتقرار، رشـد و نمو و تغذیه گیاهان از حساسـیت ویژه ای برخوردار اسـت که 
در همیـن راسـتا دانسـتن نیـاز گیـاه و زمـان جذب عناصـر غذایـی موجب کود 

دهـی مناسـب و افزایـش راندمـان مصرف کود مـی گردد. 
برزویـی در خاتمـه بـا ضـروری دانسـتن نمونه بـرداری از خـاک و تجزیـه آب 
آبیـاری قبـل از تهیـه برنامـه کوددهی، گفـت: به طـور کلی برای پـی بردن به 
مـواد الزم و میـزان احتیـاج مـواد غذایـی موجـود در خـاک، همچنیـن کیفیـت 
آب آبیـاری در برنامـه کـود دهـی، تجزیـه آب و نمونه بـرداری از خـاک الزم و 

اسـت. ضروری 
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عالیه سادات رفعت حقیقی

شهرستان الرستان 

به مناسبت جشن چهلمین سالگرد انقالب
افتتاح طرح های آبیاری نوین با اعتباری بالغ

بر 4۲ میلیارد ریال در شهرستان گراش 

بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان گراش 2 طرح 
آبیـاری نویـن بـا اعتباری بالـغ بـر 42 میلیارد ریـال با حضور حجــت االسام 
والمسـلمین بخشـایش پـور امـام جمعـه، اصغـر فـرودی فرماندار، علـی جوکار 
مدیر جهاد کشـاورزی این شهرسـتان و سـایر مسـئولین دسـتگاه های اجرایی 

در دومیـن روز از دهـه پـر فروغ فجر افتتاح شـد. 
در ایـن مراسـم جـوکار بـا تشـریح وضعیـت منابـع آب و خاک این شهرسـتان 
گفـت: ایـن 2 طـرح کشـاورزی در زمینـی بـه وسـعت 300 هکتـار بـه صورت 
جداگانـه اجـرا شـده اسـت که بـا بهـره بـرداری از آن ها بـرای حـدود 20 نفر 
بـه صـورت مسـتقیم و 50 نفـر به صـورت غیرمسـتقیم اشـتغال ایجاد شـده و 
سـاالنه بیـش از80 تـن محصول به تولیـدات این شهرسـتان اضافه می شـود. 
در ادامـه اصغـر فـرودی فرمانـدار گراش، ضمـن قدردانی از مجموعـه مدیریت 
جهـاد کشـاورزی و بهـره بـرداران بخـش کشـاورزی این شهرسـتان، اشـتغال 

زایـی را از اولویـت هـای دولـت تدبیـر و امید ذکـر کرد.

برگزاری کارگاه آموزشی تولید کمپوست 
در شهرستان گراش

بـا توجـه به اهمیت حاصلخیزی خاک، حفظ و توسـعه پوشـش گیاهـی، کارگاه 
آموزشـی تولیـد کمپوسـت از بقایای گیاهی در دهسـتان خلیلی بـا تدریس رضا 
دلیر مسـئول باغبانی جهادکشـاورزی شهرسـتان گـراش و تعدادی از سـاکنین 

دهسـتان خلیلـی و گلخانـه داران این منطقه برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش دلیر 
مسـئول باغبانـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان با اشـاره بـه این 
مطلـب کـه بزرگتریـن مشـکل خاک هـای منطقـه فقـر و کمبود مـواد غذایی 
اسـت گفـت: بـا حفـظ بقایـای گیاهـی در ایـن منطقه جهـت تولید کمپوسـت،  

می تـوان شـاهد افزایـش تولیـد و کیفیـت محصـول بود.

به مناسبت جشن چهلمین سالگرد انقالب
افتتاح واحد سورتینگ و بسته بندی میوه در 

شهرستان الرستان

بـه مناسـبت بزرگداشـت چهلمیـن سـالگرد پیـروزی انقاب اسـامي ایـران، با 
حضـور معـاون اسـتاندار و فرماندار ویـژه الرسـتان، افتتاح و بهره بـرداري طرح 

سـورتینگ و بسـته بنـدی میـوه در بخش جویم الرسـتان انجام شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
الرسـتان در این مراسـم فرزاد قاسـمی مدیر جهاد کشـاورزی الرسـتان با اشاره 
بـه ظرفیـت هـا و پتانسـیل بخش کشـاورزی ایـن شهرسـتان گفـت: علی رغم 
کاهـش نـزوالت جـوی و وجـود محدودیـت در منابع آبی، شهرسـتان الرسـتان 
داراي سـاالنه بیـش از 50 هـزار تن انـواع محصوالت مرکبات در سـطح 2 هزار 

و چهارصـد هکتـار را تولیـد مـي کند.
وی افزود: با وجود تعداد 7 واحد سـورتینگ میوه در این شهرسـتان بسـته بندي 
یکـي از ضروریـات چرخـه تولید و عرضـه مرکبات اسـت و امیدواریم با توسـعه 
هرچـه بیشـتر واحدهـای تبدیلـی و تکمیلـی کشـاورزی شـاهد کاهـش خـام 
فروشـی و افزایـش ارزش افـزوده تولیـدات کشـاورزی بـه خصـوص مرکبـات 

شیم.  با
قاسـمی در ادامـه بـه راه انـدازی این طرح سـورتینگ میوه اشـاره کـرد و گفت: 
ایـن واحـد داراي ظرفیـت سـاالنه 5 هـزار تن اسـت کـه بـا اعتباری بالـغ بر 9 
میلیـارد بـه بهره برداری رسـیده اسـت و بـا ایجـاد آن فرصت اشـتغالزایی برای 
8 نفـر بـه صـورت مسـتقیم و 20 نفـر بـه صـورت غیر مسـتقیم فراهـم گردیده 
اسـت و از ایـن پـس، شـاهد تولید و عرضه مناسـب محصوالت باغـی با کیفیت 

باال بـه بازارهـای جهانی خواهیـم بود.

به مناسبت جشن چهلمین سالگرد انقالب
آغاز کشت زیر پالستیکی 1000 هکتار صیفی جات

و محصوالت جالیزی 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان؛ 
فـرزاد قاسـمی مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان از آغـاز کاشـت 1000 
هکتـار محصـوالت جالیـزی و صیفـی جـات بـه روش زیـر پاسـتیکی درایـن 
شهرسـتان خبـر داد، و گفـت: در این روش کشـاورزان با اسـتفاده از پاسـتیک، 

راجی

شهرستان گراش 
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گلخانـه هـای کوچکـی روی زمیـن ایجـاد مـی کننـد تا محصـول رسـیده و از 
آفـات در امـان بماننـد. بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان المرد وی افزود: محصوالت زیر پاسـتیک درشهرسـتان الرسـتان 
شـامل: هندوانـه، خربـزه، طالبـی، شـمام، خیـار، گوجـه فرنگـی و بادمجـان 
می باشـد و برداشـت ایـن محصـوالت از فروردیـن مـاه آغـاز و تا پایـان خرداد 
مـاه ادامـه خواهـد داشـت. وی در خاتمـه افـزود: از مزایـای ایـن روش صرفـه 
جویـی در مصـرف آب، کاهـش تبخیـر، مبـارزه بـا علـف هـای هـرز و افزایش 

درآمـد کشـاورزان و تنظیـم بازار اسـت. 

بهره برداری از بزرگترین فارم پرورش عقرب جهان 
با ظرفیت 4 میلیون قطعه 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان؛ 
بزرگتریـن فـارم پـرورش عقـرب با ظرفیـت 4 میلیـون قطعه در منطقـه لطیفی 

ایـن شهرسـتان در حـال بهـره برداری اسـت.
بـر اسـاس آمـار سـازمان محیط زیسـت، فـارم پـرورش عقـرب پالیـزان کژدم 
ایراهسـتان بزرگتریـن فـارم دنیا اسـت کـه در حال حاضـر گونه هایـی از قبیل؛ 
همـی سـکورپیوس، لپتـوروس )گادیـوم، جـرار(، اندرکتانـوس کراسـی کـودا، 
ادنتوبوتـوس دوریـه، هوتنتوتـا سالسـئی، مزوبوتـوس اپئـوس در آن پـرورش 

می یابـد.
بـر اسـاس ایـن گـزارش، عملیـات سـم گیـری هـر سـه مـاه یـک بـار انجـام 
می شـود کـه از هـر 300 قطعـه عقـرب یـک گـرم سـم و در گونه جـرار از هر 

هـزار و 100 قطعـه یـک گـرم سـم تولیـد می شـود.

در ایـن فـارم عـاوه بـر پـرورش عقـرب، پـرورش میـل ورم و جیرجیـرک نیز 
جهـت تغذیـه عقرب هـا انجـام می شـود. ضمـن این کـه در این فارم عـاوه بر 
تولیـد سـم، از تلفـات عقرب هـا روغـن تهیه می شـود و بـه عنوان درمـان گر و 

مسـکن درد هـای عضانـی و مفصلی مورد اسـتفاده قـرار می گیرد.
قابـل ذکر اسـت، فارم پـرورش عقرب زمینه اشـتغال در تولیـد روغن و پرورش 

حشـرات را نیز فراهم می آورد و سـودآوری قابـل توجهی دارد.

برگزاری کارگاه آموزشی 
بهره برداری بهتر از آب در مناطق خشک و 

گزینش گونه های گیاهی بومی

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی الرسـتان بـا توجـه به 
اهمیـت آب، حفـظ و توسـعه پوشـش گیاهـی منطقـه الرسـتان و آمـوزش در 
ایـن زمینـه، کارگاه آموزشـی بهـره بـرداری بهینـه از آب در مناطـق خشـک و 
گزینـش گونـه های گیاهـی بومی در مدیریت جهاد کشـاورزی این شهرسـتان 

شـد. برگزار 
در ایـن کارگاه آموزشـی کـه بـا تدریـس سـید حمیـد مصبـاح عضـو هیئـت 
علمـی مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس برگـزار 
شـد، جمـع کثیـری از اعضـای انجمـن هـای دوسـت داران محیـط زیسـت و 
گـروه هـای کوهنـوردی نیز حضـور داشـتند. وی گفـت: بزرگتریـن ناکارآمدی 
در مدیریـت آب، برنامـه ریـزی بـدون توجـه بـه واقعیـت هـای محیطی اسـت 
و طبیعـت بهتریـن راهنمـای مـا در انتخـاب گونـه گیاهـی اسـتو معیـار هـای 
انتخـاب گیـاه مقاومـت بـه انواع تنـش هـا و آلودگی هـا، استقرارآسـان، هزینه 
نگهـداری انـدک، خسـارت پذیـری کم به ویـژه در بحـران ها هسـت. مصباح 
افـزود: سـاالنه میلیاردهـا متـر مکعب آب به شـکل بـاران، روان آب و سـیل در 
اختیارداریـم کـه مـی تـوان توسـط آب انبـار، سـدهای زیـر زمینـی، انـواع بند 
ذخیـره ای، خـاک ریـز هـای هالی و انـواع موانع گیاهـی آب هـا را مهار کرد.

 مسعود قاسمی

شهرستان المرد 

برگزاری جلسه هم اندیشی ادارات وابسته به 
مدیریت جهادکشاورزی شهرستان المرد 

در راسـتای تعامـل سـازنده مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان المرد با سـایر 
مدیـران ادارات وابسـته شـامل، منابع طبیعی، آبخیـزداری، دامپزشـکی، تعاونی 
روسـتایی و امـور عشـایری، جلسـه ای در مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان 

المـرد برگـزار گردید.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان المـرد در این 
جلسـه محمدصـادق فانـی مدیـر جهادکشـاورزی ایـن شهرسـتان ضمـن بیان 



57 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  46 - دیــــــــــماه 1397

اهداف تشـکیل جلسـه برگزاری اینگونه جلسـات را راه کار مناسـب جهت حل 
برخـی مشـکات و ارائـه پیشـنهادات سـازنده در زمینه کشـاورزی شهرسـتان 
دانسـت و گفـت: تعامـل بیشـتر و سـازنده اداره آب و خـاک ایـن مدیریـت بـا 
آبخیـزداری منابـع طبیعـی، اداره بهبود تولیدات دامی با دامپزشـکی. مرتع داری 
منابـع طبیعـی بـا اداره بهبـود تولیدات گیاهی، تنظیـم بازار با تعاونی روسـتایی، 
تولیـدات دامـی بـا امـور عشـایر، تقویـت نقـش و جایـگاه ترویج و آمـوزش در 
کلیـه ادارات جهـت ارائـه خدمـات بهتـر بـه بهـره بـرداران بسـیار مثمـر ثمـر 

خواهـد بود.

انتخاب مدیر جهاد کشاورزی شهرستان المرد
به عنوان مدیر نمونه سازمان جهاد 

کشاورزی فارس 
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان المـرد؛ در ویژه 
برنامـه ای کـه جهـت تجلیـل از کارمنـدان نمونه در سـازمان جهاد کشـاورزی 
فـارس برگـزار شـد، از مدیـران، کارشناسـان المرد به عنـوان یکـی از مدیران 
نمونـه ایـن سـازمان انتخـاب شـد. همچنـان معصومـه قاسـمی و مصطفـی 
حسـن زاده نیـز بـه عنوان کارشـناس و کارمنـد نمونه مدیریت جهادکشـاورزی 

شهرسـتان الرسـتان تجلیل بـه عمل آورده شـد.

به مناسبت جشن چهلمین سالگرد انقالب
بهره برداری از فاز دوم واحد تولید تخم مرغ 

پرسپولیس در المرد 

بـه مناسـبت گرامیداشـت دهـه فجـر انقـاب اسـامی و چهلمیـن سـالگرد 
پیـروزی انقاب اسـامی، با حضـور رحمانی معـاون هماهنگی امـور اقتصادی 
و منابـع اسـتاندار ی فـارس، جزایـری معـاون بهبـود تولیـدات دامـی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی فـارس، فرمانـدار و اعضاء شـورای اداری این شهرسـتان، فاز 
دوم واحـد تولیـد تخم مرغ با برند پرسـپولیس و مسـئولیت بزرکار مـورد افتتاح 

و بهـره بـرداری قـرار گرفت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان المـرد در فاز 
دوم ایـن طـرح که ظرفیـت 90 هزار قطعه مرغ را داراسـت، سـالیانه 1800 تن 
تخـم مـرغ تولیـد و بـه بـازار مصرف شهرسـتان هـای المـرد، مهر، عسـلویه، 
جـم و کنـگان عرضـه خواهـد شـد. الزم بـه ذکـر اسـت، در ایـن طـرح که با 
اعتبـار 18 میلیـارد تومان احداث شـده، بـرای 15 نفر به صورت مسـتقیم و 15 

نفـر نیـز بـه صورت غیر مسـتقیم اشـتغال زایی شـده اسـت.

محمد حق پرست

شهرستان مرودشت 

کاشت گیاه تخم کتان در منطقه نقش رستم 
جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت ابوذر اسماعیلی 
کارشـناس مرکـز جهـاد کشـاورزی نقـش رسـتم 
بـا اعـام این خبـر که کاشـت گیـاه تخـم کتان 
بـرای اولیـن بار در ایـن منطقه انجام مـی پذیرد، 
گفـت: گیـاه تخـم کتـان یا علـف دانه قنـاری در 
سـطح 1.5 هکتـار در زمیـن هـای زراعـی منطقه 
نقـش رسـتم کشـت شـده اسـت وهـم زمـان بـا 

محصـول جـو برداشـت می شـود. 
اسـماعیلی بـا بیـان ایـن که گیـاه تخـم کتان که 

بـه اشـتباه بـه آن کتان گفته می شـود و در واقـع گیاهی از خانـواده گندمیان با 
مصـارف دارویـی وغـذای طیـور و پرندگان اسـت، افـزود: بـا توجه به نیـاز آبی 
کـم ایـن گیـاه، امید اسـت سـطح زیر کشـت این گیـاه ارزشـمند وکـم توقع در 

ایـن منطقه افزایـش یابد.

مرودشت رتبه نخست آمیخته گری دام سنگین
در استان فارس 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت 
دهقانیـان رئیـس بهبـود تولیـدات دامـی ایـن شهرسـتان از ادامـه اجـرای طرح 
آمیختـه گـری دام سـنگین بـا نژادهـای دو منظـوره در این شهرسـتان خبر داد 
و گفـت: طـرح آمیختـه گـری کـه از اولویـت هـای سـازمان جهـاد کشـاورزی 
مـی باشـد، چنـد سـالی اسـت کـه در دسـتور کار ایـن مدیریـت قرارگرفتـه که 
بـا پیگیـری هـای کارشناسـان اداره بهبـود تولیدات دامـی تاکنـون 1460 راس 
گاو اصیـل تحـت پوشـش آمیختـه گری با نـژاد هـای دو منظـوره از جمله نژاد 
سـیمنتال قـرار گرفتـه و در ایـن زمینه موفق به کسـب رتبه نخسـت در اسـتان 

فارس شـده اسـت .
وی از مزایـای ایـن روش را اسـتفاده از صفـات تولیـدی نژادهـای دو منظـوره 
شـیری -گوشـتی، مقاومـت بـاال در برابـر تنـش گرمایـی و بیماری هـای رایج 
برشـمرد و افـزود: نـژاد سـیمنتال یـک نـژاد کـم تـو قـع و با قـدرت بـاروری و 

راندمـان بـاالی تولیـد می باشـد. 
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به مناسبت جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

استان فارس از مجموعه فعالیت های صندوق های 
خرد زنان روستایی شهرستان مرودشت

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت 
بـا  اسـامی  انقـاب  پیـروزی  سـالگرد  چهلمیـن  گرامیداشـت  مناسـبت  بـه 
حضـور رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، رئیـس سـازمان مدیریـت و 
برنامه ریـزی اسـتان فارس،مسـئول صنـدوق کارآفرینـی امیـد اسـتان فارس و 
شـماری از مسـئولین ارشـد اسـتانی و شهرسـتانی از مجموعـه فعالیـت هـای 

صندوق هـای خـرد زنـان روسـتایی بازدیـد بـه عمـل آمـد.

در ایـن بازدیـد عزیـز رحیمـی مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت 
بـا ذکـر ایـن مطلـب کـه از مهمتریـن دسـتاورد ایـن صنـدوق هـا جلوگیـری 
از مهاجـرت خانوارهـای روسـتایی بـه شـهرها و جلوگیـری از حاشیه نشـینی 
اسـت، گفت: هـم اکنون 45 صنـدوق اعتبارات خرد در روسـتاهای شهرسـتان 
مرودشـت وجـود دارد کـه شـامل 42 صنـدوق ویـژه زنـان روسـتایی و سـه 
صنـدوق ویـژه زنـان عشـایری می باشـد و همچنیـن 19صندوق دیگـر نیز در 

حال تشـکیل هسـت.
وی بـا بیـان ایـن کـه در سـال 1397 پنـج هـزار و 350 نفـر روز توسـط اداره 
ترویـج جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان آموزش داده شـده اسـت، افـزود: این 
صنـدوق ها از سـوی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس و صنـدوق مادر 
تخصصـی حمایـت از توسـعه کشـاورزی کشـور، 10 میلیـارد تومان تسـهیات 

دریافـت کـرده انـد کـه نقش بسـیار شـایانی در توسـعه آن ها داشـته اسـت.
 الزم بـه ذکـر اسـت کـه در ایـن مجموعـه 20 صنـدوق بـه نمایندگـی از کل 
صنـدوق هـای اعتبـارت خـرد فعالیـت های خـود را به نمایـش گذاشـته بودند.

صندوق های اعتبارات شهرستانی تسهیالت
دریافت می کنند

مدیـر عامـل صنـدوق کارآفرینـی امیـد از پرداخت تسـهیات به صنـدوق های 
شهرسـتانی جهـت راه انـدازی فروشـگاه عرضـه محصـوالت صنـدوق هـای 

اعتبـارات خرد خبـر داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت 
لطیفـی مدیـر عامل صنـدوق کارآفرینـی امید در حاشـیه بازدیـد از فعالیت های 
صنـدوق هـای اعتبـارات خـرد زنان روسـتایی ایـن شهرسـتان با اشـاره به این 
موضـوع کـه زنـان روسـتایی بـه عنـوان 50 درصـد از جامعـه کشـور بـا وجود 
تـاش هـای زیـاد در تامین بخشـی از مخـارج خانـوار در تصمیم گیـری های 

اقتصـادی نقشـی نداشـته انـد، گفـت: با حمایت هـای صـورت پذیرفتـه و ارائه 
آموزش هـای الزم در قالـب توانمنـدی هـای اجتماعـی و اقتصـادی در اصـل 
منجـر بـه افزایـش جایـگاه اقتصـادی و اجتماعـی زنـان روسـتایی خواهد شـد 
و از آنجایـی کـه کسـب وکارهـای زنان روسـتایی در سـطح کشـور بانک پذیر 
نیسـتند ونمـی توانند از منابـع بانکی اسـتفاده نمایند و صنـدوق کارآفرینی امید 

ایـن کسـب وکارها را پوشـش مـی دهد.
وی افـزود: شبکه سـازی در شهرسـتان هـای شـیراز، مرودشـت و اسـتهبان از 
نقـاط قـوت ایـن صنـدوق هـا اسـت چرا کـه صنـدوق هـای اعتبارات خـرد به 
صنـدوق شهرسـتانی وصـل و از ایـن طریـق فرصتـی اسـت که صنـدوق های 

خـرد محصـوالت تولیـدی خـود را عرضـه کنند.
لطیفـی در خاتمـه گفـت: 291 صنـدوق خـرد محلـی در سـال جـاری مبلـغ 
12میلیـارد تومـان تسـهیات دریافـت گـرده انـد کـه در همین راسـتا پرداخت 
تسـهیات بـه صنـدوق های شهرسـتانی جهـت راه انـدازی فروشـگاه مرکزی 

عرضـه محصـوالت نیـز در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت.

حسن مرادی

شهرستان مهر 

به مناسبت جشن چهلمین سالگرد انقالب
بهره برداری دو طرح کشاورزی مهر با 

سرمایه گذاری 4 میلیارد و 690 میلیون تومان
در سـومین روز از دهـه فجـر و بـا حضـور رحمانـی معـاون هماهنگـی امـور 
اقتصادی و توسـعه منابـع و عربی مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی اسـتانداری 
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فـارس، مدیرعامـل صنـدوق کارآفرینـی امید اسـتان، فرماندار ُمهـر و جمعی از 
مسـئولین و بهـره بـرداران بخـش کشـاورزی این منطقـه، دو طرح کشـاورزی 
در بخـش هـای گلـه دار و اسـیر شهرسـتان ُمهر بـا مجموع سـرمایه گذاری 4 

میلیـارد و 690 میلیـون تومـان بـه بهره برداری رسـید.
مهـر  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
غامحسـین مظاهـری مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان بـا ذکـر ایـن 
مطلـب گفـت: در طـرح نخسـت مزرعـه 16 هکتاری آلوئه ورا با پوشـش شـید 
هـاوس و بـا اعتبـار دولتـی 250 میلیـون تومـان از اعتبـارات منابـع اشـتغال 
روسـتایی )صنـدوق کارآفرینی و امیـد( و آورده دو میلیارد و 150 میلیون تومانی 
سـرمایه گـذار و بـا اشـتغال زایـی 36 نفـر در بخـش گلـه دار به بهـره برداری 

رسید.
وی افـزود: بـا توجـه بـه سیاسـت دولـت تدبیـر و امیـد درخصوص گسـترش 
گلخانـه هـا در دو سـال گذشـته بـا افزایـش سـطح گلخانـه هـا در ایـن 
شهرسـتان مواجـه بـوده ایـم کـه بدین منظـور یـک گلخانه سـبزی و صیفی 
در بخـش اسـیر بـا مسـاحت یک هکتـار و بـا اعتبـار 1 میلیـارد و 90 میلیون 
تومـان از محـل اعتبـارات اشـتغال کارآفرینـی روسـتایی و همچنیـن آورده 1 
میلیـارد و 200 میلیـون تومانـی سـرمایه گـذار نیز بـه عنوان دومیـن طرح در 
بخـش اسـیر بـه بهره بـرداری می رسـد و بدیـن ترتیـب 13 نفر مشـغول به 
کار مـی شـوند و پیـش بینی می شـود سـالیانه 300 تا 350 تن خیـار درختی 

تولید شـود.
گفتنـی اسـت ایـن دو طـرح با تسـهیات مصـوب شـده از سـوی اداره تعاون، 
کار و رفـاه اجتماعـی شهرسـتان ُمهـر و از محـل طرح های اشـتغال روسـتایی 

و عشـایری تامیـن اعتبار شـده اند.

به مناسبت جشن چهلمین سالگرد انقالب
راه اندازی صندوق حمایت از توسعه بخش 

کشاورزی شهرستان مهر
با حضور مسـئوالن شهرسـتانی و جمعـی از کارکنان مدیریت جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان مهر و ادارات وابسـته، صندوق حمایت از توسـعه بخش کشـاورزی 

در شهرسـتان مهـر آغاز بـه کار کرد. 
روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر  بـه گـزارش 
مظاهـری مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان بـا اشـاره به ایـن موضوع 
کـه پـس از تشـکیل مجمـع عمومـی در محـل مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
و  تهـران  از  مـادر تخصصـی  کارشناسـان صنـدوق  بـا حضـور  شهرسـتان 
نماینـدگان سـازمان تعاونی روسـتایی اسـتان، مدیرعامل تشـکل های تولیدی 
در سـطح شهرسـتان و جمـع زیـادی از کشـاورزان و بهره بـرداران بـا انتخاب 
اعضـای هیئـت موسـس، صنـدوق در شـرف تاسـیس قـرار گرفت، گفـت: با 
هماهنگـی و همـکاری بخشـداری هـا و مسـئولین مراکـز جهـاد کشـاورزی 
و برگـزاری جلسـات متعـدد، اقـدام بـه فـروش سـهام توسـط صنـدوق بـه 
خریـداران بـه مبلـغ 5 میلیـارد و 832 میلیـون ریـال نمـوده که در مـرداد ماه 
مجمـع عمومـی تشـکیل و اعضـای هیئت موسـس صنـدوق با حضـور همه 

سـهامداران بـا رای گیـری انتخـاب شـدند.
وی افـزود: میـزان 4 میلیـارد و 168 میلیون ریال سـهم دولت بـه این صندوق 

واریز شـده است.
مظاهـری تصریـح کرد: پـس از خرید سـهام، انتخاب مدیر عامـل و درج آگهی 
تاسـیس ثبـت شـرکت در روزنامـه رسـمی، ایـن صنـدوق بـا 68 نفـر عضو به 

مناسـبت ایـام اهلل دهه فجـر راه انـدازی گردید.

سید ابراهیم فقیهی

شهرستان نی ریز 

واگذاری اولین زمین به منظور احداث مزرعه 
خورشیدی در نی ریز

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریز ذبیح 
الـه سیروسـی مدیـر جهاد کشـاورزی این شهرسـتان گفت: با عنایت به شـرایط 
مطلـوب شهرسـتان نـی ریز از لحـاظ زاویـه تابش خورشـید؛ بـرای بهره مندی 
بیشـتر از انـرژی خورشـیدی، اولیـن زمیـن در ایـن شهرسـتان به مسـاحت 15 

هکتـار برای احـداث مزرعه خورشـیدی واگـذار گردید.
وی افـزود: ایـن قطعـه زمیـن در بخـش قطرویه نی ریز واقع شـده کـه به گفته 
مجـری آن، ایـن طـرح بـه زودی قابـل بهره بـرداری خواهـد بود و بـا توجه به 
شـرایط و موقعیـت خـاص جغرافیایی، شهرسـتان نی ریز مورد توجه بسـیاری از 

شـرکت ها بـرای احداث نیـروگاه های خورشـیدی خواهدبود.

کشت نشایی آنغوزه برای اولین بار در کشور
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز؛ ذبیح اله 
سیروسـی مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان بـا بیـان ایـن کـه نـی ریـز از 
قطب هـای تولیـد آنغـوزه تلـخ کشـور اسـت و از دیربـاز رویشـگاه ایـن محصول به 
صـورت خـودرو بـوده گفت: در حـال حاضـر 100 هزار هکتـار عرصه منابـع طبیعی 
و 600 هکتـار زمیـن کشـاورزی در این شهرسـتان به کشـت آنغوزه دیـم اختصاص 
یافتـه اسـت. وی بـا بیـان ایـن کـه متوسـط بارندگی برای سـبز شـدن آنغـوزه تلخ 
170 تـا 200 میلیمتـر و دوره باردهـی آن هـر هفـت سـال یک بار می باشـد، افزود: 
بـه منظـور افزایـش بهـره وری و کاهش هزینه هـا، علی قرایـی یکی از کشـاورزان 
منطقـه ده چـاه نـی ریـز بـرای اولیـن بـار در کشـور اقـدام به پـرورش نشـاء آنغوزه 
نمـوده و پـس از دو سـال آن را بـه زمیـن منتقـل کـرده اسـت و با ایـن روش دوره 

باردهـی را دو سـال کاهـش داده و سـودآوری بیشـتری را ایجـاد کرده اسـت.
سیروسـی در پایـان بـا اشـاره بـه تولیـد سـاالنه 20 تـن شـیرابه آنغـوزه تلـخ در 
شهرسـتان نـی ریـز و صـادرات آن بـه کشـورهای هندوسـتان، پاکسـتان، حـوزه 
خلیـج فـارس، آمریکا، انگلسـتان و ژاپـن، تصریح کـرد: امید داریم بتوانیم جشـنواره 
گیاهـان دارویـی را در ایـن شهرسـتان برگـزار نماییـم چـرا کـه، بـا توجـه بـه ایـن 
کـه اسـتان فـارس به عنـوان یکـی از اسـتان هـای الگویی "طـرح توسـعه گیاهان 
دارویی کشـور" انتخاب شـده اسـت، برگزاری جشـنواره های ملـی و مردمی گیاهان 
دارویـی، عـاوه بـر صرفـه اقتصـادی، گردشـگری شهرسـتان را رونق خواهـد داد.

پرداخت بیش از 170 میلیارد ریال تسهیالت ارزان 
قیمت به سهامداران شرکت صندوق حمایت از 

توسعه بخش کشاورزی شهرستان نی ریز
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز 
محمـد مقصـودی مدیـر عامـل صنـدوق حمایـت از توسـعه بخـش کشـاورزی 
شهرسـتان نـی ریـز بـا بیـان ایـن مطلـب کـه ایـن صنـدوق در سـال 1392 با 
سـرمایه ده میلیـارد ریـال و بـا تعـداد 1089 عضوحقیقـی و حقوقـی بـه عنـوان 
اولیـن صندوق شهرسـتانی اسـتان فـارس به ثبت رسـید و پس از چهـار مرحله 
افزایـش سـرمایه، هـم اکنـون 54 میلیـارد ریـال سـرمایه دارد و تا کنـون 170 
میلیـارد ریـال تسـهیات کـم بهره بـه اعضاء خـود پرداخت نموده اسـت، گفت: 
بهره بـرداران عزیـز زیـر بخـش هـای کشـاورزی می تواننـد بـه ایـن صنـدوق 
مراجعـه نماینـد و پـس از پذیـره نویسـی و واریـز حـق عضویـت، از تسـهیات 

کم بهـره بهره منـد شـوند.
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تجربه موفق از یک شهرستان

مسـیر خودکفایـی روغـن مصرفـی کشـور یکـی از مـوارد اقتصـاد مقاومتـی در 
زمینـه کشـاورزی اسـت کـه مـورد تأکیـد مقـام معظـم رهبـری مـی باشـد.

المـرد؛  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
محمدصـادق فانـی مدیـر جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان بـا بیان ایـن مطلب 
گفـت: بـا توجـه بـه تاکیـد وزارت جهـاد کشـاورزی در زمینـه تأمیـن روغـن 
خوراکـی کشـت کلـزا بـه عنوان یکـی از دانه هـای روغنی از اولویـت های مهم 

سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت. 
وی بـا ذکـر ایـن نکتـه کـه در بیـن دانـه هـای روغنـی، کلـزا بـه دلیل کشـت 
پائیـزه بـودن بـا نیـاز آبـی کمتـر و جایـگاه آن در تنـاوب محصـوالت زراعـی و 
صرفـه اقتصـادی بـودن از اهمیـت ویژه برخـوردار می باشـد، افزود: کشـت کلزا 
از سـنوات قبـل در شهرسـتان المـرد رواج داشـته و همـواره بـه عنـوان یکی از 
زراعـت هـای مـورد عاقـه زارعیـن مطـرح بـوده و در سـال زراعـی جـاری نیز 
کشـاورزان المـردی از ایـن محصـول اسـتراتژیک اسـتقبال و کشـت کلـزا را به 

عنـوان یکـی از محصـوالت اصلـی سـبد زراعـی خویـش انتخاب کـرده اند. 
فانـی در ادامـه بـه اقدامات صـورت گرفته توسـط مجموعه تحـت مدیریت خود 
در زمینـه این کشـت اشـاره داشـت و گفـت: در راسـتای حمایـت از زراعت کلزا، 
مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المرد از چندیـن ماه قبل اقـدام به تدوین 
برنامه هـای الزم شـامل برگزاری کاس های آموزشـی ترویجی، تهیه بروشـور 
و دسـتورالعمل تولیـد کلـزا متناسـب بـا شـرایط منطقـه، تأمیـن دسـتگاه هـای 
کارنـده، تهیـه بـذور هیبرید سـازگار بـه منطقـه، تهیه کودهـای شـیمیایی مورد 
نیاز اعم از سـولفات پتاسـیم، فسـفات دی آمونیم، سـوپر فسـفات تریپل و اوره، 
آمـوزش کارشناسـان مراکـز خدمـات جهـاد کشـاورزی بخـش و اجـرای آبیاری 

تحـت فشـار بـا کمـک 85 درصد یارانـه باعـوض دولت نموده اسـت. 
افزایـش  پایـان گفـت: دالیـل  مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد در 
اسـتقبال از محصـول کلـزا توسـط کلـزاکاران شهرسـتان المـرد مـواردی چون 
خریـد تضمینـی کلـزا بعـد از برداشـت محصول توسـط شـرکت غلـه و بازرگانی 
منطقـه 3، پرداخـت سـریع و زودهنـگام وجـه کلـزا، 2 برابـر بودن قیمـت خرید 
تضمینـی کلـزا نسـبت به قیمـت گندم، پائیـن بودن هزینـه تولید کلزا نسـبت به 
گندم و سـایر محصوالت با زمان کاشـت مناسـب، برنامه ریزی عملیات کاشـت 
بـه وسـیله دسـتگاه هـای کودکار بـذر و ریزدانـه، آبیـاری تحت فشـار در اراضی 

مسـتعد و نیـز باالبـودن عملکرد کلزا نسـبت به گنـدم و عدم تحـت تأثیر عوامل 
جـوی قـرار گرفتـن کلزا می باشـد.

بـا انجـام اقدامـات پیـش فصـل و تهیـه مقدمـات الزم سـال زراعـی جدیـد در 
محصـول کلـزا، کشـت مزرعه ای در دهسـتان ترمان بخش مرکـزی المرد آغاز 
شـد کـه در همیـن راسـتا 12 دسـتگاه بـذرکار توسـط واحـد مکانیزاسـیون ایـن 

مدیریـت تنظیـم و آمـاده کشـت این محصول اسـتراتژیک شـده اسـت.
بنابرایـن گـزارش جهـت آغـاز سـال جدیـد زراعـی کلـزا، اقداماتـی نظیـر تهیه، 
حمـل و توزیـع 4500 کیلـو بـذر هایـوال 50، 270 کیلـو بـذر تراپـر، 500 کیلـو 
بـذر هایـوال 4815، 60 تـن کود سـولفات پتاسـیم ویـژه کلزا، 80 تن کود سـوپر 
فسـفات تریپـل و20 تـن فسـفات دی آمونیـوم و 150 تـن کود اوره انجام شـده 
اسـت کـه در همیـن زمینه مـی توان بـه اعطای تسـهیات 800 میلیـون ریالي 

جهـت خرید 4 دسـتگاه بـذرکار اشـاره کرد.
الزم بـه ذکـر اسـت، در سـال زراعـی جدیـد بـا توجـه بـه ایـن کـه شهرسـتان 
المـرد به 7 پهنه و نظارت یک کارشـناس کشـاورزی تقسـیم بنـدی و به عنوان 
مدیـر پهنـه پیگیـر امـور کلـزا کاران می باشـد، انتظار مـی رود نظارت بیشـتر و 

مسـتمرتری صـورت پذیرد.
شـایان ذکـر اسـت پیـش بینـی مـی شـود سـطحی بالـغ بـر 1000 هکتـار بـه 
محصـول کلـزا اختصاص یابدکه نسـبت به سـال گذشـته کـه 800 هکتـار بوده 

رشـد 200 هکتـاري را نشـان مـی دهد.

مقام برتر در تولید دانه های روغنی به مدیر جهاد 
کشاورزی المرد رسید 

مدیـر و کارشناسـان جهادکشـاورزی شهرسـتان 
المـرد حائـز رتبـه برتـر در تولیـد دانـه هـای 
روغنـی فارس شـدند. به گـزارش روابط عمومی 
مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان المرد، در 
همایشـی که بـا حضور قاسـمی رئیس سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، رئیـس مرکـز 
تحقیقـات وآمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعی، 
 17 کشـاورزی  جهـاد  کارشناسـان  و  مدیـران 
شهرسـتان منطقـه گـرم و معتدل برگزار شـد، از 

مدیـران و کارشناسـان جهـاد کشـاورزی شهرسـتان های اسـتان فـارس که در 
تولیـد دانـه هـای روغنـی نقـش بـه سـزایی ایفا کـرده بودنـد، تجلیل بـه عمل 
آمـد. بنـا بـر ایـن گـزارش محمدصـادق فانـی مدیرجهادکشـاورزی شهرسـتان 
المـرد، کارشناسـان ایـن مدیریـت سـعیده صداقـت، ابراهیـم زحمت کـش و 
حسـین مـرادی از جملـه کسـانی بودنـد کـه در زمینـه تولیـد دانه هـای روغنی 
کلـزا مـورد تقدیر رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس قرار گرفتنـد.  گفتنی 
اسـت: ایـن همایش بـا هدف ارزیابی و بررسـی کشـت 3 محصول اسـتراتژیک 
گنـدم، کلـزا و چغنـدر قنـد پائیـزه برگـزار گردیـد کـه در ایـن مراسـم مباحـث 
اجرایـی فنـی در دو پانـل اجرایـی و علمـی مورد بررسـی قرار گرفـت و مدیران 
و کارشناسـان شـرکت کننـده در ایـن همایـش از نقطـه نظـرات و پیشـنهادات 

محققیـن و عوامـل اجرایـی بهـره مند شـدند.

تدوین برنامه های الزم در جهت توسعه کشت کلزا در شهرستان المرد
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سیمای کشاورزی شهرستان فسا در یک نگاه

سعید شیرواني دوست 
معاون فني اجرایي

شاهرخ سامانی 
مدیر

حبیب نادري
معاون اداري مالي

شهرسـتان فسـا در 145 کیلومتـری جنـوب شـرقی اسـتان فـارس و در محـدوده 
جغرافیایـي 53 درجـه و20 دقیقـه تـا 54 درجـه و 15 دقیقـه طـول شـرقي و 28 
درجـه و30 دقیقـه تـا 29 درجـه و 25 دقیقـه عرض شـمالي قـرار دارد از شـمال به 
شهرسـتان های اسـتهبان و خرامـه از جنـوب بـه شهرسـتان های زرین دشـت و 
جهرم از شـرق به شهرسـتان های داراب و اسـتهبان و از غرب به شهرسـتان های 

جهـرم و سروسـتان منتهـی می شـود. 
ارتفـاع آن 1382 متـر از سـطح دریا و دارای شـرایط آب و هوایی گـرم و معتدل در 
منطقـه خشـک جنوبـی می باشـد و متوسـط بارندگـي ده سـاله 287/1 میلیمتر در 
شهرسـتان مـي باشـد که بـه دلیل کاهـش بارندگي در سـال هاي اخیـر این میزان 
در حـد قابـل توجهـي کاهـش یافتـه اسـت.حداقل دمـای شهرسـتان4.4- درجـه 
سـانتیگراد و حداکثـر دمـا 42.8 بـا میانگین دمایـی 20/3 درجه سـانتیگراد در طول 

مي باشد.  سـال 
این شهرسـتان با مسـاحت 4197 کیلومتر مربع دارای4 بخش )ششـده و قره باغ، 
شـیبکوه، نوبنـدگان، مرکـزی( و 8 دهسـتان )ششـده، قره باغ، میانده، فدشـکویه، 
نوبنـدگان، کوشـک قاضي، جنـگل، صحرارود( می باشـد که در مجمـوع380 پارچه 
آبـادی را شـامل مـی گردد.جمعیـت شهرسـتان فسـا بر اسـاس سرشـماري نفوس 
و مسـکن سـال 1395بـه تعـداد 205187 نفـر کـه از ایـن تعـداد 141598 نفـر 
جمعیت شـهري و 63409 نفر جمعیت روسـتایي و 180 نفر غیر سـاکن مي باشـد. 
ایـن شهرسـتان بـا قدمتـی بیـش از 7 هـزار سـال و وجود چندیـن رشـته قنات در 
منطقـه کـه سـاخت آنهـا بـه قبل از اسـام بـر می گـردد بـا دارا بـودن 3.7 درصد 
از کل اراضـي اسـتان معـادل 7/4 درصـد تولیـد اسـتان را بـه خود اختصـاص داده 
اسـت. مقـام اول تولیـد در واحد سـطح محصـوالت زراعـي و باغي از قبیـل گندم، 
ذرت دانـه اي، پنبـه، مرکبـات دارد و همچنیـن داراي مقـام اول تا چهـارم در تولید 
محصـوالت دامـي وقطب صادرات دام سـبک )بره و بزغاله( به کشـورهاي حاشـیه 

خلیـج همیشـه فارس مي باشـد.
شهرسـتان فسـا بـه دلیل داشـتن شـرایط اقلیمی و خـاک حاصلخیز و دشـت هاي 
حاصلخیز و کشـاورزان سـخت کوش و نیروهاي متخصص داراي زیر سـاخت های 
الزم جهـت سـرمایه گذاری و پتانسـیل های بالقـوه در بخش کشـاورزي می باشـد 

کـه مي تـوان بـا یک برنامـه مـدون ظرفیت های شهرسـتان را بالفعـل نمود.
منابع آب شهرستان

تعداد چاه 
مجاز )حلقه(

تعداد چاه غیر 
مجاز )حلقه(

تعداد چاه برقی 
)حلقه(

تعداد چاه دیزلی 
)حلقه(

28641511912952

342.1میلیون متر برداشت سالیانه از منابع آب توسط چاه های مجاز
مکعب

برداشت سالیانه از منابع آب توسط چاه های غیر 
مجاز

18.03میلیون متر 
مکعب

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

متوسط عملکرد)تن(سطح زیر كشت )هکتار(نوع محصول
98002/5گندم

350110ذرت دانه اي
24503/2جو )دانه اي(

18762/2كلزا

71/51گلرنگ
18245چغندر پاییزه

22360پیاز
21415باقال
17604پنبه

گزارش عملکرد اداره امور فني و زیر بنایي
ـ اجرای650 هکتار آبیاری نوین با سهم اعتبار باعوض 44092 میلیون ریال
ـ الي روبي قنوات: 4 رشته جمعًا 2110 میلیون ریال وام صندوق توسعه ملي 

ـ احداث استخر: 5 باب جمعًا دو میلیارد ریال از کمک هاي فني اعتباري
گزارش عملكرد اداره بهبود تولیدات دامي 

توان تولید نوع محصولواحدتعداد دامنوع دام
)تن(
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36000شیرراس14356گاو و گوساله

2900گوشت قرمزراس486296گوسفند و بز

2000گوشت مرغقطعه480000مرغ گوشتي

456عسلكلني37456زنبور عسل

42گوشت سفیداستخر72پرورش ماهیان گرم آبي

قطعه188000تکثیر و پرورش ماهیان زینتي

محصوالت باغي شهرستان فسا

سطحمحصول
میزان تولید كل سطحسطح بارورغیر بارور

)تن(

215275481770انگور

1751018546/5پسته

187290461خرما

411232414482631پرتقال

1811813374--نارنگي

381011104920087انار

56559615702زیتون

گزارش عملكرد واحد صنایع و مكانیزاسیون 

واحد صنایع:
ـ ترویـج و تشـویق سـرمایه گـذاران جهت ایجـاد واحدهای صنایـع تبدیلی کوچک 
و بـزرگ در سـطح شهرسـتان و بخـش هـا در راسـتای حفظ اشـتغال پایـدار و باال 
بـردن ارزش افـزوده و حفـظ محصـوالت تولیـدی کشـاورزی و دامـی کـه در ایـن 

زمینـه 28 مـورد موافقـت نامـه اصولی گرفته شـده اسـت.
ـ پیگیـری درجهـت احـداث یـک واحـد لبنـی مربوط بـه آقـای نعمتی با پیشـرفت 

فیزیکـی تقریبًا %50
ـ پیگیـری در جهـت راه انـدازي کشـتارگاه صنعتـی و طیور مربوط بـه آقای مرادی 

با پیشـرفت فیزیکـی باالی %80
ـ پیگیـری تغییـر سـوخت صنایع تبدیلـی از نفت گاز به گاز طبیعـی و در حال حاضر 

5 واحـد گاز طبیعي برخوردار مي باشـد.
مکانیزاسیون

ـ تشـکیل پرونـده متقاضیـان تراکتور، کمبایـن و ادوات زراعی، دامـی و باغی جهت 
اسـتفاده از تسـهیات خـط اعتباری مکانیزاسـیون و پیگیری روند جذب تسـهیات 

و تکمیـل 34 پرونده و ارسـال به اسـتان
ـ اسـتفاده از خطـی کارهـای کف خـط کار به منظور اسـتفاده از بذور کمتـر و تولید 
مطلـوب و پایـدار و همچنیـن ترویـج آن بـه طـوری کـه در سـال قبـل کشـاورزان 

اقـدام بـه خریـد11 دسـتگاه خطـی کار نمودنـد کـه تـا کنـون 52 دسـتگاه در این 
شهرسـتان موجـود می باشـد

ـ اسـتفاده و ترویج سـیکلوتیلربه منظور تهیه بسـتر کشـت مناسـب و همچنین رفت 
و آمدکمتـر ماشـین آالت و اسـتفاده بهینـه ازسـوخت بـه طـوری کـه تاکنون سـه 

دسـتگاه در سـال جدید توسـط کشـاورزان نقدی خریداری شـده اسـت
ـ بـه کار گیـری دسـتگاه کشـت مسـتقیم در سـطح 100 هکتـار و ترویـج کشـت 

مذکـور بـه منظـور حفـظ خـاک، آب و کشـاورزی پایـدار
-اخذمجوز طرح توسعه بسته بندی مواد غذایی و گیاهان دارویی

گزارش عملكرد واحد طرح و برنامه

ـ تشکیل جلسات کار گروه شهرستانی به دبیری طرح و برنامه
ـ بخشـش سـود تسـهیات و معافیـت جریمـه هـای متعلقـه بدهـکاران بانکـی تا 
سـقف 100 میلیـون تومـان بیـش از 25 میلیـارد ریـال در قالب تبصـره 35 الحاقی 

اصـاح قانـون بودجـه سـال 1395 و ادامـه آن تاکنون
ـ برگـزاري جلسـات مکـرر در خصـوص واریـز وجـه بـه حسـاب صنـدوق توسـعه 
حمایـت از بخـش کشـاورزی شهرسـتانی و تامیـن اعتبـار از اعتبـارات اسـتانی و 

مـازاد اماک  فـروش 
ـ نظـارت و پشـتیبانی از سـامانه پهنـه بنـدی اراضـی کشـاورزی و بررسـی آمـار و 

اطاعـات وارد شـده و اسـتخراج شـده از سـامانه

درصد اشتغالزایی در بخش کشاورزی
تعداد اشتغال سال

دائم )نفر(
تعداد اشتغال 

موقت )نفر(
تعداد کل 

اشتغال زایی )نفر(

139668310378

گزارش عملكرد اداره امور اراضی: 

ـ اجـرای قانـون رفـع تداخـات ناشـی از قوانیـن موازی در حـوزه زمین در سـطح 
2 پـاک )نصیرآبـاد و خورنـگان( جهـت رفـع مشـکل تداخـل اراضی کشـاورزان با 

اراضـی ملی
ـ عملکرد کمیسیون ماده 33 نظارت بر اراضي طرح هاي واگذاری 45 پرونده

- اجـراي گشـت جلوگیـري از تغییـر کاربـري اراضي زراعـي و باغي )سـامانه131(
در مسـاحت 20 هـزار هکتار

فعالیت هاي شاخص در بخش هاي مختلف کشاورزي 
شهرستان در سال زراعي 9۶

فعالیت هاي شاخص واحدزراعت
- کاشت 182 هکتار چغندرقند 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 کم 
آب بـر نظیـر کنجد، سـورگوم و پنبه

- جایکزینـي ارقـام زودرس و میـان رس ذرت بـه جـاي ارقـام دیـررس مثـل 704 
که مصـرف آب بـاالي دارد

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

- کاشـت 147/5 هکتـار گلرنـگ در شهرسـتان فسـا کـه بـه دلیل خشکسـالي در 
سـال اخیـر 71/5 هکتـار قابـل برداشـت مي باشـد.

- اجـراي طـرح pvs در سـطح یـک هکتـار و برسـي تولید یـازده رقـم گندم جهت 
تعییـن بهتریـن ارقام قابل کشـت گندم در شهرسـتان 
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فعالیت هاي شاخص واحد باغباني
- توسـعه کشـت سـبزي و صیفـي در گلخانـه بـه منظـور صرفه جویـي در مصرف 

آب و تولیـد محصـول خـارج از فصل
- توسـعه کشـت ارقـام مختلـف گیاهـان دارویـي در سـطح شهرسـتان بـا هـدف 

اسـتفاده بهینـه از آب و صرفـه جویـي در مصـرف آب هـاي زیـر زمینـي
- توصیـه کشـت محصـوالت مقـاوم بـه خشـکي و جایگزینـي انـواع محصـوالت 
باغـي کـم آب بـر نظیـر زیتـون، انجیـر و انگـور بـه جـاي محصـوالت پـرآب بـر 

مرکبات نظیـر 
- معرفـي متقاضیـان نهـال یارانـه دار بـه اسـتان و پي گیـري تمامي امـور مربوط 

بـه آن تـا حصـول نتیجه
- معرفـي متقاضیـان تسـهیات اشـتغال فراگیـر و پایـدار روسـتایي بـه اداره کار و 

پـي گیـري امـور مربـوط به آن
فعالیت هاي شاخص اداره بهبود تولیدات دامي

-اجراي طرح اصاح نژاد گاو دو منظوره )سیمنتال( به تعداد 375 راس
-اجراي طرح مدیریت جوجه ریزي در واحدهاي مرغ گوشتي

-بهینـه سـازي در مصـرف سـوخت واحدهـاي مرغـداري و تغییـر نـوع سـوخت از 
گازوئیـل بـه گاز در پنـج واحـد مرغ گوشـتي

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

- تجمیع اسناد مالکیت اراضي مالکي 
- جلوگیـري از تغییـر کاربـري هـاي غیر مجاز در عرصـه اراضي زراعـي و باغي با 

حضور مسـتمر در منطقـه و خبرهاي مردمي
- کاهـش حجـم پرونـده هـاي قضایي بـا اجـراي تبصره 2 مـاده 10 قانـون حفظ 

کاربـري اراضـي زراعـي و باغي
- اطـاع رسـاني بـه کشـاورزان و دامـداران نسـبت بـه اجـراي روند قانـون تغییر 

اراضي  کاربـري 
گزارش عملكرد واحد ترویج

-ایجاد 12 )7 سایت زراعي و 5 سایت باغي ( سایت الگویی )طرح امید( 
- طرح پهنه بندی ) پارسل (: تعداد 20 پارسل

- توزیـع تعـداد 30 دسـتگاه تبلـت: مسـئولین پهنـه هـا و مراکـز خدمـات/ اداره و 
مرتبط واحدهـاي 

ـ برگـزاری 49 دوره آموزشـی مهارتـی بـا موضوعات پرورش زنبور عسـل، پرورش 
گوسـفند، پـرورش گیاهـان دارویـي، گلخانـه، پـرورش گلهـاي آپارتمانـي، پرورش 

قـارچ و ... بـه تعـداد 5749 نفرروز 
ـ تولیـد و توزیـع اطاعیـه و نشـریات ترویجـی بـا موضوعـات مختلـف بـه تعـداد 

5494 عـدد
- اقدامـات اولیـه در جهـت تشـکیل صنـدوق حمایت از توسـعه بخش کشـاورزی 

کـه در حـال حاضـر در مرحلـه پذیره نویسـي مي باشـد. 
- بازدیـد کشـاورزان از مـزارع سـایت هـاي الگویـي و مـزارع انتقال یافتـه ها  19 

عـدد بـه تعـداد 247 نفرروز
- برگـزاري 130 عـدد کاس و کارگاه هـاي آموزشـي بـا موضوعـات توسـعه و 
ترویـج کشـت هاي گلخانه، آبیـاري نوین، کاشـت گیاهان دارویـي، تولید محصول 
سـالم وارگانیـک، کاشـت کلـزا، کاشـت چغنـدر قنـد پاییزه بـا حضـور 2163 نفر از 

بـرداران بهره 

فعالیت شاخص اداره فني زیربنایي 
- مخاطـب یابـی آمـوزش و هدایـت در راهنمـای کشـاورزان جهت تشـکیل پرونده 

سـامانه های نویـن آبیـاری به تعـداد 144 پرونـده معـادل 1755 هکتار 
- همـکاری و نظـارت در مطالعـه و طراحـی سـامانه هـای نویـن در سـطح 1085 

ر هکتا
- اجـرای سـامانه هـای نویـن آبیـاری در سـطح 706 هکتـار شـامل 651 هکتـار 
نـواری 17 هکتـار قطـره ای و 38 هکتـار بارانـی از محـل اعتبارات بنـد دال تبصره 

4 بودجـه 95 و بنـد الـف تبصـره 4 بودجـه 96 
-ثبـت نـام و ارسـال متقاضیـان طـرح هـای آب خـاک در قالـب اعتبـارات صندوق 
توسـعه ملـی مناطـق محـروم معـادل 7500 میلیـون ریـال اسـتخر و 1503میلیون 

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

-تعمیـر، مرمـت و احیـا چهـار رشـته قنات علی آبـاد جنـگل، قلعه قرمـز، صالح آباد 
و ششـده معـادل2110 میلیـون ریـال از محـل اعتبارات ملي فنـی اعتباري 

- اجـرای مناقضـات جهـت احـداث 2000 جاده بین مـزارع و مرمت پل بـا اعتبارات 
390 میلیـون ریـال از محل ماده 12

-مناقصـه احـداث کانـال آبیاری چشـمه تنگ مجـد، تخصیص اعتبـار 727 میلیون 
ریـال از محل اعتبـاری توازن

- احداث کانال جال 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 نشاء مکانیزه
* ایجاد مجتمع هاي گلخانه ای سبزی و صیفی و پرورش قارچ

* سـرمایه گـذاری جهـت ایجـاد صنایـع تبدیلـی و بسـته بنـدی محصـوالت باغی 
خصوصـا مرکبـات، خرمـا و انار

* ایجاد صنایع بسته بندی سبزیجات خشک و حبوبات
* تولید عوامل بیولوژیک و زیستی جهت مبارزه با آفات و بیماری ها 

* تهیـه و تولیـد بـذور محصـوالت زراعـی در طبقـات مختلـف بـذری از طریـق 
همـکاری بـا مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس 

* تولید مرغ سبز
* تولید علوفه دام و محصوالت ارگانیک به روش هیدرو پونیک

* ترویـج و توسـعه کشـت در اراضـی و آب شـور از طریـق کشـت بـا بـذر کارهای 
کـف خـط کار بـا محوریـت کشـاورزی حفاظتی

* ترویـج و توسـعه کشـت محصـوالت پائیـزه بـا رویکرد اسـتفاده از نـزوالت جوی 
نظیر جـو بدون پوشـینه

* توسـعه کشـت پائیـزه چغنـدر قنـد بـه منظـور راه انـدازی کارخانـه قنـد و احیـاء 
فرصتهـای شـغلی

* احـداث و راه انـدازی کارگاه هـای تهیـه و تولیـد کمپوسـت در راسـتای مدیریت 
بقایـای گیاهـی)کاه وکلـش مـزارع گندم(

* راه اندازی مزارع پرورش شتر مرغ و سایر ماکیان
* احداث کارخانه آب میوه گیری و کنستانتره میوه

* احـداث کارخانـه فرآوری و بسـته بندی گوشـت سـفید و گوشـت قرمز بـه منظور 
جلـو گیری از زنده فروشـی دام

* احداث سردخانه بزرگ 10-5 هزار تنی باالی صفر و زیر صفر 
* ترویـج کشـت گیاهـان دارویـی و ایجـاد واحدهـاي بسـته بنـدی و بازاریابـی 

محصـول
* 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

به مناسبت جشن چهلمین سالگرد انقالب
افتتاح بزرگترین غرفه عرضه محصوالت کشاورزی 

شبکه تعاون روستایی فارس در شهرستان آباده

بزرگتریـن غرفـه عرضـه محصـوالت شـبکه تعـاون روسـتایی فارس بـه متراژ 
700 متر در شهرسـتان آباده توسـط مدیرکل سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان 

فـارس به بهـره برداری رسـید
بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فـارس احد بهجت 
حقیقـی بـه مناسـبت دهـه پرفـروغ فجر بـا حضـور در شهرسـتان آبـاده گفت: 
در راسـتای توسـعه توانمندی هـای شـبکه تعـاون روسـتایی و بـا توجـه بـه 
ظرفیت هـای موجـود در شهرسـتان آباده بسـتر الزم برای ارائـه بهترین خدمات 

بـه عمـوم مـردم این شهرسـتان فراهم شـده اسـت 
وی ضمـن تقدیـر از مسـئولین اداره شهرسـتان آباده کـه با وجود کمبـود منابع 
کار ارزنـده ای انجـام داده انـد بـر لـزوم توسـعه و تقویـت فعالیت شـرکت های 
تعاونـی روسـتایی تأکیـد کـرد و افـزود: خدمـات رسـانی و ایجـاد درآمدزایی در 
شـرکت های تعاونـی روسـتایی و کشـاورزی و گسـترش اشـتغال روسـتایی از 

مهم تریـن برنامه هـای مـا در ایـن راسـتا اسـت.
رئیـس سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس بـا تأکیـد بـر لـزوم عرضـه 
محصـوالت کشـاورزی در ایـن غرفـه بـا قیمـت مناسـب یـادآور شـد: از آنجـا 
کـه تنظیـم بـازار از دیگـر فعالیت هـای مهم شـبکه تعاون روسـتایی اسـت این 
کارارزنـده مـی توانـد الگـوی بسـیار خوبـی بـرای سـایر ادارات تحـت پوشـش 
بـه منظـور اسـتفاده از ظرفیـت مجموعـه انبارهای تعاونی های روسـتایی باشـد
وی خاطـر نشـان کـرد: انبارهـای شـبکه تعاون روسـتایی که در سـال های دور 
سـاخته شـده اسـت و در شـرایط آن زمان به واسـطه فراوانی بارش و وضعیت 
خـاص اقلیمـی آن زمـان مفیـد بوده اسـت امـا اکنون کـه با خشکسـالی مواجه 

هسـتیم نیاز بـه تغییر دارد

برگزاری جشن باشکوه چهلمین پیروزی انقالب ویژه 
کارکنان شبکه تعاون روستایی فارس

انقـاب  بـه مناسـبت گرامیداشـت چهلمیـن دهـه مبـارک فجـر و پیـروزی 
شـکوهمند اسـامی برنامـه جشـن باشـکوهی ویـژه کارکنـان شـبکه تعـاون 
روسـتایی اسـتان فـارس بـا حضـور احد بهجـت حقیقی رئیـس سـازمان تعاون 

روسـتایی در سـالن شـهید باغـی ایـن سـازمان برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان تعـاون روسـتایی: بهجت حقیقـی دهه ی 

مبـارک فجـر را فرصـت مغتنمـی برای بازنگـری خاطـرات و درس های عبرت 
آمـوز انقـاب اسـامی دانسـت و افـزود: انقابـی کـه با پشـتوانه و ایسـتادگی 
یـک ملـت مقتـدر در مقابـل رژیـم سـتم شـاهی بـه پیـروزی رسـید درس 

ایسـتادگی بـه مـا آموخت .
وی بـا بیـان ایـن کـه: امـام راحـل از تاریـخ 15 خـرداد 42 تا بهمـن 57 درس 
صبـر و اسـتقامت را در کنـار هدایـت و رهبـری مـردم بـرای مـا بـه یـادگار 
گذاشـتند اظهـار داشـت: بـه پشـتوانه ی مردمـی بـودن انقـاب و یـک صـدا 
خواسـتن مطالبـات با شـعار اسـتقال، آزادی، جمهوری اسـامی درس همدلی 
و همراهـی را نـه تنهـا بـرای ایـران بلکـه بـرای همـه تواریـخ و جوامـع دیگر 

دانسـت. موثر 
رئیـس سـازمان تعـاون روسـتایی بـا اشـاره بـه ایـن کـه: پشـت ایـن انقـاب 
هدفمنـد، تفکـر و ایـده بوده اسـت کـه امروز چهلمین سـال پیـروزی انقاب را 
توانسـتیم به جشـن بنشـینیم و اکنون فرصت مناسـبی اسـت که با بازنگری به 
عملکـرد چندیـن سـاله و رفع نواقص در شـرایط سـخت اقتصـادی بتوانیم کام 
مـردم را شـیرین کنیـم ادامـه داد:اکنـون زمان همدلـی و وحـدت و یکپارچگی 
ملـت بـزرگ ایـران اسـت و هرکـس در هـر پسـت و منصـب خواسـتار چنـد 
دسـتگی در نظـام باشـد قطعـا دلسـوز ایـن کشـور و نظام نیسـت و اکنـون اگر 
معاندانـی بـر طبـل فتنـه ی 98 می کوبنـد بدانند کـه فرهنگ اسـامی و غنی 
مـردم ایـن مـرز و بـوم ضربـه زدن بـه یکدیگـر نیسـت بلکـه فرهنـگ مـردم 

مقاومـت و ایسـتادگی در مقابـل دشـمن خارجی اسـت .
قابـل ذکـر اسـت در ایـن جلسـه زارع فرمانـده سـپاه ثاراهلل،سـرهنگ دبیـری 
فرمانـده حـوزه مقاومـت بسـیج حضرت رسـول)ص(، دسـتغیب مدیـرکل دفتر 
رئیـس سـازمان جهـاد  و کاووسـی مشـاور  فـارس  اسـتانداری  بانـوان  امـور 
کشـاورزی در امـور بانـوان و کارکنـان شـبکه تعاون روسـتایی حضور داشـتند.

برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه تسهیل گری 
بـه مناسـبت دهـه پرفـروغ فجـرکارگاه آموزشـی یـک روزه تسـهیل گـری در 
تعاونی هـای روسـتایی در محـل سـالن اجتماعـات سـازمان تعـاون روسـتایی 
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فـارس برگزار شـد.
به گزارش روابط عمومی سـازمان تعاون روسـتایی فارس این کارگاه آموزشـی 
بـا تدریـس  ادیـب معـاون صنـوف و تشـکل های مردم نهـاد سـازمان مرکزی 
تعـاون روسـتایی و بـا حضـور سـلمان رئیـس اداره آمـوزش سـازمان مرکـزی 
ویژه ی روسـای ادارات تعاون روسـتایی شهرسـتان های تابعه و مدیران عامل 

شـرکت های تعاونـی روسـتایی و اتحادیـه تعاونـی تولید برگزار شـد.
شـایان ذکـر اسـت: درایـن کارگاه آموزشـی مباحـث و ویژگی هـای شـاخص 
یـک مدیرعامـل تسـهیلگر، نحـوه ی حمایت از کشـاورز در توسـعه کشـاورزی 
بـا هـدف تقویـت مشـارکت کشـاورزان در فراینـد شـناخت، برنامـه ریـزی و 
نظـارت و ارزیابـی طـرح هـا و پروژه هـای توسـعه ای در شـرکت هـای تعاونی 
روسـتایی، مطـرح شـد و بـر نقـش آگاهـی افـراد مشـارکت کننـده در تحقـق 
اهـداف مشـارکت، نحـوه آمـوزش افـراد در جامعـه روسـتایی و ایجـاد انگیـزه 

یادگیـری تاکید شـد.

تجلیل از نمونه های برتر کشوری و استانی 
بخش کشاورزی 

بـه مناسـبت چهلمیـن سـالگرد پیروزی انقاب اسـامی و جشـن دهه ی فجر 
از نمونه هـای برتـر ملـی و اسـتانی سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس 

تجلیل شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس در ایـن 
مراسـم زارع فرمانـده سـپاه ثـاراهلل، دبیـری فرمانـده حـزوه مقاومـت بسـیج 
بانـوان  امـور  دفتـر  کل  مدیـر  دسـتغیب  معصومـه  )ص(،  رسـول  حضـرت 
اسـتانداری فارس و الهه کاووسـی مشـاور رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی در 

امـور بانـوان حضـور داشـتند.
شـایان ذکـر اسـت: بهجـت حقیقـی رئیس سازمـــان تعـاون روسـتایی ضمن 
تعاونـی  مدیرعامـل شـرکت  انصـاری  محمدعلـی  از  فجـر  دهـه ی  تبریـک 
کشـاورزی پنبـه کاران شهرسـتان داراب و عبـاس رضایی مسـئول نظام صنفی 

کارهـای کشـاورزی شهرسـتان فیـروز آبـاد تقدیـر کرد. 
گفتنـی اسـت: در ادامـه از غامرضـا اژدری مدیـر عامل اتحادیه اسـتان، کمال 
یدالهـی مدیـر عامـل اتحادیـه باغـداران، ابراهیم کاهـی مدیر عامـل اتحادیه 
دامـداران و بهنـام عسـکری مدیـر عامـل اتحادیـه تعاونـی تولیـد اسـتان بـه 
عنـوان نمونـه هـای اسـتانی و همچنیـن از کارمنـدان نمونـه ایـن اتحادیـه ها 

تجلیـل بـه عمـل آمد.

به مناسبت جشن چهلمین سالگرد انقالب
زارع فرمانده بسیج مقاومت ناحیه ثاراهلل شیراز:

طی 40 سال از پیروزی انقالب اسالمی نتوانستیم 
عملکردهایمان را برای جوانان بازگوکنیم

بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس زارع بـا 
حضـور در جشـن چهلمیـن سـال پیـروزی انقـاب در گفتمان انقاب اسـامی 
در محـل سـالن شـهید باغـی سـازمان تعاون روسـتایی فـارس اظهار داشـت: 
ایـران اسـامی در طـی ایـن 40 سـال در زمینـه هـای هسـته ای، فضایـی، 
نانوتکنولـوژی، پیونـد اعضـا، دفاعـی و فضایـی بـه دسـت آورده هـای عمده و 
شـاخصی دسـت یافتـه اسـت. وی بـا بیـان اینکه مـا برای نسـل جـوان و دهه 
ی 80 بـه بعـد چـه کاری انجـام داده ایـم و بایـد بپرسـیم چـرا جوان 18 سـاله 
ی کشـور عزیزمـان از دسـتاوردهای شـاخص و اثـر گـذار انجام شـده در دوران 
انقـاب اسـامی راضـی نیسـت افـزود: چـون از سـاختن فرصـت اندیشـه هـا 
و فرهنـگ سـازی و پرداختـن بـه تاریـخ انقـاب بـرای جوانـان در مـدارس و 
دانشـگاهها غفلت شـده اسـت. وی اظهار داشـت: انقاب برای ما 2 بعد داشـت 
و در بعـد داخلـی امکانـات و رفاهیات سـطح مـادی و معنوی برای مـردم فراهم 
شـده اسـت و در بعـد خارجـی تغییر ایران از یک مسـتعمره به کشـوری اثر گذار 

در دنیـا و ایجـاد امنیـت فراهم شـده اسـت.
سـرهنگ زارع بـا بیـان اینکـه اکنـون جنـگ، جنـگ اقتصـادی اسـت و حتـی 
مـردم ما پیشـرفت هـای علمـی و موضوعات امنیتـی را نمی بینند افـزود: مردم 
امـروز خواهـان ثبـات اقتصاد هسـتندو جهـاد االن یعنـی اینکه سـربازان جبهه 
جنـگ اقتصـادی به وظایفشـان بـه خوبی عمل کننـد و همانطور که به گذشـته 
افتخـار مـی کنیـم به فکـر آینده هـم باشـیم و درکنـار آن دسـتاوردهای علمی 

خوبـی را کـه انجام شـده اسـت به گـوش مردم برسـانیم 

کارگاه تخصصی پوشش حفاظتي باغ ها و مزارع
در شیراز برگزار شد

کارگاه تخصصـی پوشـش حفاظتـي بـاغ هـا و مـزارع بـا حضـور تعاونـی هـای 
تولیـد سـازمان تعـاون روسـتایی فـارس یک شـرکت هنـدی به عنـوان مجری 

در شـیراز برگزار شـد.
 بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان تعاون روسـتایی فـارس، بهنام عسـکری 
مدیرعامـل شـرکت تعاونـی تولید فـارس در حاشـیه ایـن کارگاه تخصصی بیان 
کرد: تغییر الگوی کشـت، روشـی کاربردی در سـطح کشـور در راسـتای توسـعه 
بـاغ ها و کشـت محافظت شـده مانند گلخانه اسـت. عسـکری با تاکیـد بر بهره 
گیـری از توان سـایر کشـورها در تکنولوژی سـاخت گلخانه ها، گفـت: برگزاری 
این کارگاه خود مصداق اسـتفاده از تجارب کشـور هند در توسـعه سـایبان های 

بـاغ ها و مزارع اسـت. 
وی ادامـه داد: آفتـاب گیـر بـودن ایران به لحـاظ اقلیمی موجب ایجاد خسـارات 
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ناخواسـته بـه محصـوالت باغـی و زارعـی در اسـتانی ماننـد فـارس می شـود. 
مدیرعامـل اتحادیـه تعاونـی تولیـد فـارس بـا تصریـح بـر ایـن نکته کـه تولید 
و اسـتفاده از سـایبان هـا در ایـران تاکنـون علمـی و فنـی نبـوده اسـت، گفت: 
کشـور هنـد در ایـن زمینـه پیشـرفت های خوبـی در زمینه سـاخت سـایبان ها 
و نحـوه اسـتفاده از ایـن سـاختار و اسـکلت سـازه ای دارد. در ایـن کارگاه کـه 
بـا حضـور مدیـران عامـل شـرکت های تعاونـی تولیـد روسـتایی برگـزار شـد، 
چگونگی سـاخت و اسـتفاده از سـایبان ها برای پوشـش های حفاظتی در تولید 

محصـوالت کشـاورزی به بحث و بررسـی گذاشـته شـد.

 مراسم کلنگ زنی احداث سردخانه 3 هزار تنی 
شرکت تعاونی تولید مظفری کوار

 سـردخانه ی 3 هـزار تنی محصوالت کشـاورزی شـرکت تعاونی تولید شـرکت 
مظفـری شهرسـتان کـوار بـا اعتبـار 50 میلیـارد ریـال بـا حضـور احـد بهجت 

حقیقـی کلنـگ زنی شـد.
بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان تعاون روسـتایی فارس احـد بهجت حقیقی 
ضمـن تبریـک چهلمیـن دهـه ی پرفـروغ فجـر و گرامیداشـت یـاد و خاطره ی 
شـهدای ایـران اسـامی موفقیـت این شـرکت را مرهـون حضور مدیـر عاملی 
جـوان و خـوش فکر دانسـت افـزود: نتیجه تاش مسـتمر و عزم راسـخ نیروی 
جوانـی در کنـار همراهـی هیـات مدیره شـرکت، ارائـه خدمت در غالـب اجرای 
طـرح مجتمـع گلخانه ای در سـطح 10 هکتار و مجتمع 2 طبقـه تجاری رفاهی 
و فرهنگـی بـه مردم شـهید پرور مظفـری فراهم نمود که جـای تقدیر دارد. وی 
اظهـار داشـت: بهتریـن معـرف هر تعاونـی، عملکـرد و پیشـرفت و رضایتمندی 

مـردم اسـت .بنابرایـن زمانی که مردم تعاونی را از خودشـان بداننـد و به نیروی 
جـوان و خـوش فکر اعتمـاد کنند حاصـل آن موفقیت و پیروزی اسـت. بهجت 
حقیقـی ادامـه داد: گایـه های مردم در شـرایط اقتصادی موجود به حق اسـت 
امـا در ایـن شـرایط عـزم جـدی و همـت واالی مـردم و بخـش خصوصـی به 

دولـت، کمک بزرگی در حل مشـکات اسـت.
وی نمونـه بـارز ایـن خردجمعـی و همدلـی را موفقیـت شـرکت تعاونـی تولیـد 
مظفـری دانسـت و افـزود: تعاونـی ها نماد موفـق بخش خصوصی اسـت که با 
اسـتفاده از ظرفیـت و پتانسـیلی که دارد مـی تواند در احداث پـروژه های جدید 

و تکمیـل پـروژه هـای نیمـه تمام بـه دولت کمـک کند.
رئیـس سـازمان تعـاون روسـتائی با بیـان این که اکنـون فرصـت طایی برای 

حـل مشـکات عمده  کـم آبی ایجـاد شـهرک های گلخانه ای اسـت افزود:
کشـاورزی یـک علم اسـت که نیاز بـه بروز شـدن دارد و هـدف از تعاونی های 

تولیـد فنـی کردن و بروز کردن نوع کشـاورزی و ایجاد اشـتغال اسـت.

مشاور امور بانوان استانداری فارس عنوان کرد:
زنان ایران اسالمی سرداران پنهان جنگ در 8 سال 

دفاع مقدس بودند

بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فـارس معصومه 
دسـتغیب مشـاور امـور بانوان اسـتانداری فارس بـا حضور در جشـن انقاب در 
محـل سـالن شـهید باغی سـازمان تعاون روسـتایی فـارس ضمـن تبریک به 
مناسـبت چهلمیـن دهـه ی پـر فـروغ فجـر نقش زنـان را بـه عنوان سـرداران 

پنهـان جنـگ در دوره دفـاع مقدس ترسـیم کرد.
وی بـا بیـان اینکـه حضـور بانـوان سـرزمینم بـه عنـوان نقـش آفرینـان دفاع 
مقـدس و سـرداران پنهـان جنـگ ترسـیم نشـده اسـت افـزود: زنـان در غیاب 
مـردان در حفـظ و نگهـداری و تامیـن اقتصـاد خانـواده الگوهـای خـوب و 
نقش آفرینـی پنهـان بودنـد و بـا وجـود وظایـف مهمـی که بـر عهده آنـان بود 

امـا نقـش آنـان در دفـاع مقدس ترسـیم نشـده اسـت. 
مشـاور امـور بانوان در اسـتانداری اظهار داشـت: حفظ کوچکتریـن و مهم ترین 
نهـاد یـک جامعـه به اسـم خانـواده اساسـی ترین وظیفه آنـان بود چـرا که اگر 
ایـن نهـاد حفظ شـود به تبـع آن فرزندان خانـواده و در نهایـت کل جامعه حفظ 

خواهد شـد.
وی خاطـر نشـان کـرد: الزم اسـت بـا ایجـاد فضـای مناسـب آموزشـی بـرای 
از تهاجـم هـای دشـمنان در  خانـواده بـه تحکیـم خانـواده کمـک کنیـم و 
راسـتای برنامـه هـای از پیش تعیین شـده به منظـور تزلزل خانـواده جلوگیری 
کنیـم. مشـاور امـور بانـوان بـا توجـه بـه اهمیـت حفـظ نهـاد خانـواده در برابر 
هجمه هـای دشـمن خواسـتار آمـوزش صحیح بـه زنان روسـتایی بـا همکاری 

مدیـران عامـل شـرکت هـای تعاونـی روسـتایی زنان شـد.
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اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری فارس
حمید سلیمانی

به مناسبت جشن چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی:

افتتاح و بهره برداری از ۲3 پروژه بزرگ 
آبخیزداری و منابع طبیعی در استان

بـه گـزارش روابـط عمومی اداره کل منابـع طبیعی و آبخیـزداری فارس مهرزاد 
بوسـتانی مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری فـارس بـا اشـاره بـه افتتـاح 
و بهـره بـرداری از 23 پـروژه بـزرگ آبخیـزداری و منابـع طبیعـی در اسـتان 
گفت:بـرای اجـرای ایـن طـرح هـا نزدیـک بـه 190 میلیـارد ریـال از محـل 
اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملـی و اسـناد خزانـه اسـامی هزینه شـده اسـت. 
در  بـزرگ  طـرح  و  پـروژه   23 افتتـاح  شـامل  هـا  پـروژه  ایـن  افـزود:  وی 
بخش هـای مختلـف آبخیـزداری و منابـع طبیعـی اسـت کـه در قالـب اجرای 
عملیـات بیولوژیکـي، بیومکانیکی و سـازه ای در عرصه هـای جنگلی و مرتعی 

اسـتان در حـال اجراسـت. 

طـرح   6 آبخیـزداری،  بـزرگ  12طـرح  شـامل  هـا  طـرح  ایـن  افـزود:  وی 
جنـگل کاری بـا نهال کاری و 5 پروژه مرتعی در سـطح شهرسـتان های اسـتان 
اسـت. مدیـر کل منابـع طبیعـی فـارس بـا اشـاره بـه افتتـاح ایـن طـرح ها در 
دهـه مبـارک فجر انقاب اسـامی اظهار داشـت: ایـن طرح ها شـامل 4 هزار 
و 20هکتـار طـرح بیولوژیکـی در عرصـه های جنگلـی از جمله غنی سـازی - 
توسـعه جنـگل - حفاظـت و قـرق و آبیـاری و مراقبـت و نیـز 5 هـزار و 392 

هکتـار عملیـات کپـه کاری و 32 هـزار و 129 هکتـار عملیـات قرق می باشـد.
وی افزود:عـاوه بـر ایـن اجـرای 12 پـروژه آبخیـزداری و آبخوانـداری از جمله 
ایـن طـرح هاسـت کـه شـامل بندهـای سـنگی ماتـی روسـتای مبـارک آباد 
شهرسـتان پاسـارگاد،حوزه شـهری کازرون،چـم گل و شـوراب ممسـنی،جوزار 
بکـش ممسـنی،دلی امیـن نـذر رسـتم، شوسـنی و ضامنـی شهرسـتان رسـتم، 
زاخرد و روسـتای گچ نقاشـی شـیراز، آبگرم باالیی شهرسـتان جهرم، قطارآغاج 
اقلید، سـاخت چکدمهای رسـوبگیر و کنترل سـیاب حوزه قشـاق شهرسـتان 
خـرم بیـد، حوضچـه تغذیـه مصنوعـی روسـتای زکیان بابـا کوهک شهرسـتان 
سـپیدان و نیز پروژه کنترل سـیل و رسـوب حوزه شـهری شهرسـتان فیروزآباد 

ست. ا
بوسـتانی خاطرنشـان کـرد: عملیـات بیولوژیکـی در سـطح 37 هـزار هکتـار از 
عرصـه هـای مرتعـی با اعتبـاری بالغ بـر 43 میلیـارد و 370 میلیون ریـال ونیز 
پـروژه هـای بیولوژیکـی در سـطح اراضـی جنگلـی فارس بـه وسـعت 4 هزار و 
20 هکتـار و اعتبـاری بالـغ بـر 31 میلیارد و 249 میلیون ریال اجرا شـده اسـت.
وی بابیـان اینکـه بـا اجرای کامـل این پروژه ها تمامی شهرسـتان های اسـتان 
بویـژه نقـاط دور و کـم برخوردار از کلیـه مزایا و نعمات آن ها برخـوردار خواهند 
شـد افـزود: عـاوه بر این پروژه هـا که در دهه مبـارک فجر امسـال مورد بهره 
بـرداری قـرار گرفـت، بخـش دیگـری از ایـن طـرح ها نیز قـرار اسـت در هفته 

منابـع طبیعـی افتتـاح و بـه مرحله بهـره برداری کامل برسـند.
مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری فـارس در ادامـه بـا اشـاره بـه مزایـای 
کامـل  اجـرای  و  اسـتان  آبخوانـداری  و  آبخیـزداری  هـای  پـروژه  چشـمگیر 
طرح هـای افتتـاح شـده در سـال جـاری یـادآور شـد: بـا توجـه بـه ایـن که هر 
یـک از  پروژه هـای آبخیزداری به طور متوسـط سـالیانه سـه دوره آبگیری دارد 
کـه بـا بهـره بـرداری و تکمیل ایـن طرح هـا در هـر دوره حدود شـش میلیون 

261 هـزار متـر مکعـب آب قابـل اسـتحصال و ذخیـره سـازی اسـت. 
کنتـرل  و  گیاهی،مدیریـت  پوشـش  توسـعه  و  بیابانزایـی  رونـد  کاهـش  وی 
بـه مناطـق شـهری و  از خسـارت سـیل  سـیاب های مخـرب و جلوگیـری 
روسـتایی، تغذیـه سـفره های زیـر زمینـی و آبخـوان هـا، تقویـت منابـع آبـی و 
کمـک بـه پایـداری آن در حفـظ تولیـد، اشـتغال و احیـای عرصـه هـای منابع 
طبیعـی، حفاظـت خـاک و آب، مقابلـه با خشکسـالی و کاهش اثرات فرسـایش 
آبـی و خاکـی را ازجملـه اهـداف طرح هـای افتتاح شـده عنوان کـرد و افزود: با 
بهره بـرداری از ایـن طرح هـا در مناطـق مختلف اسـتان عـاوه بر اشـتغالزایی 
مسـتقیم و غیـر مسـتقیم خانوارها و روسـتای بیشـمار در محدوده هـای اطراف 

ایـن طرح هـا نیـز از مزایـای آن بهـره منـد خواهند شـد. 
بوسـتانی بـا بیـان ایـن کـه تخصیـص کامـل اعتبـارات مصـوب و پایـداری 
رقم هـای اعتبـاری ویـژه ماننـد صندوق توسـعه ملی در سـال های آینـده برای 
اجـرای اینگونـه طـرح هـا مـی توانـد در حـوزه هـای مختلـف اسـتان بـه ویژه 
نقـاط محـروم و کـم برخـوردار نقـش سـودمندی بـرای سـاکنان این حـوزه ها 

کند.  ایفـا 
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مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
محمد هادی جرعه نوش

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
حسن باصری

برگزاری جلسه مشترک پژوهشی بین دانشگاه آزاد 
شیراز و موسسه رازی شعبه شیراز 

جلسـه مشـترک پژوهشـی بین دانشـگاه آزاد اسـامی شـیراز و موسسه واکسن 
و سـرم سـازی رازی شـعبه شـیراز به میزبانی این موسسـه برگـزار گردید .

بـه گـزارش روابـط عمومـی موسسـه رازی شـعبه شـیراز، در ایـن جلسـه دکتر 
علـی شـیرازی نـژاد رئیـس موسسـه رازی شـعبه شـیراز، معـاون پژوهشـی و 
اعضـاء هیئـت علمـی گـروه زیسـت شناسـی دانشـگاه آزاد شـیراز بـه بحـث و 
تبـادل نظـر در ارتبـاط بـا تفاهـم نامه پژوهشـی فـی مابین و همچنیـن عائق 

مشـترک پژوهشـی دوطـرف پرداخته شـد.
در ایـن جلسـه رییـس موسسـه رازی شـعبه شـیراز بـه مقولـه پژوهـش اظهار 
داشـت: پژوهـش بنیـان پیشـرفت های علمی بشـر در طـول تاریخ بوده اسـت 
و موسسـه رازی شـعبه شـیراز آمادگی در زمینه مشـارکت پژوهشـی را داراست.

وی افـزود: تفاهـم نامـه ها و طرح های مشـترک پایـان نامه های دانشـجویی 
فـی مابیـن در بخش پژوهـش و تحقیق موسسـه رازی در اولویت قـرار گیرد. 

دانشـگاه آزاد شـیراز یکی از دانشـگاه های بزرگ کشـور به لحاظ پیشرفت های 
تفاهم نامه هـای  انعقـاد  از  شـیراز  شـعبه  رازی  موسسـه  و  اسـت  پژوهشـی 

پژوهشـی فـی مابیـن اسـتقبال مـی کند.
در بخـش دیگـری از این جلسـه همچنین آقـای دکتر  تهمتن معاون پژوهشـی 
موسسـه رازی شـعبه شـیراز بـه بیـان نقـاط قـوت و تـاش بـرای هدفمنـد 
نمـودن فعالیـت هـای پژوهشـی و باصـری، وصـال، بهـادر، ثامنـی، معظمیـان 
نیـز بـه بحـث و تبـادل نظـر در خصـوص موضوعـات مختلفـی نیـز در زمینـه 

مشـارکت های دوجانبـه پرداختنـد.

برگزاری گردهمایی مسئولین مراکز 
آموزش وزارت جهاد کشاورزی در موسسه رازی 

شعبه شیراز
بـه گزارش روابط عمومی موسسـه رازی شـیراز، در ابتدای برگـزاری گردهمایی 
آموزشـی مسـئولین مراکز آموزشـی در شـعبه شـیراز، دکتـر علی شـیرازی نژاد 
ریاسـت محتـرم موسسـه رازی شـعبه شـیراز، ضمـن خیر مقـدم و تسـلیت ایام 
فاطمیـه )س(، اقدامـات و فعالیـت هـای موسسـه رازی شـعبه شـیراز را بـرای 

حاضریـن بـه صـورت اجمالی تشـریح کرد.
در ایـن جلسـه دکتـر ابراهیـم زارع رئیـس مرکـز آمـوزش و تحقیقـات منابـع 
طبیعـی اسـتان فـارس ضمن تقدیر و تشـکر از موسسـه رازی شـعبه شـیراز در 

خصـوص برپایـی ایـن کارگاه آموزشـی افـزود: ایـن گونـه آمـوزش ها، بـه اثر 
بخشـی و همچنیـن افزایـش قابلیـت هـای فنـی و مهارتـی در جهـت اهـداف 
مراکـز آمـوزش و ضمـن خدمـت کارکنـان وزارت جهـاد کشـاورزی کمـک 

می نمایـد.
در ادامـه مهنـدس محمـد میثمـی تبار مدیـر کل محترم دفتر آمـوزش کارکنان 
سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی، هـدف از برگـزاری چنیـن 
دوره هایـی را ارتقـاء فعالیـت هـای بخش منابع انسـانی عنوان کـرد و گفت: در 
ایـن کارگاه دو روزه، موضـوع ارتقـاء مسـائل مربـوط به آموزش، توانمندسـازی 
همـکاران مراکـز آموزشـی و بخـش آمـوزش در دسـتور کار قرار گرفته اسـت.

گردهمایـی آموزشـی مسـئولین مراکـز آمـوزش وزارت جهـاد کشـاورزی در 
موسسـه تحقیقات واکسـن و سـرم سـازی رازی شـعبه شـیراز به مدت دو روز 

در روزهـای سـوم و چهـارم بهمـن مـاه برگزار شـد.

برگزاری جلسه اعضاء هیات علمی بخش علوم خاک 
دانشکده کشاورزی و بخش خاک و آب ایستگاه 

تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زرقان
 این جلسـه که در ششـم بهمن ماه سـال 97 و با حضور اسـاتید محترم بخش 
علـوم خـاک دانشـکده کشـاورزی و اعضـاء محترم هیـات علمـی بخش خاک 
و آب ایسـتگاه تحقیقـات زرقـان برگـزار گردید، قسـمت عمده ای از مشـکات 
خـاک هـای اسـتان اعـم از شـوری، آلودگی، خشـکی و عدم انجام همبسـتگی 
سـری هـا در مطالعـات خاکشناسـی قابل تعمیم به سـایر مناطق مشـابه، تحت 

بحـث و بررسـی و تبـادل نظر قـرار گرفت. 
- بـا توجـه بـه عـدم توجـه بـه گرایـش بیولـوژی در مباحـث خاکشناسـی و 
تحقیقـات،  مرکـز  آب  و  خـاک  بخـش  در  بیولـوژی  آزمایشـگاه  انـدازی  راه 
دانشـگاه همـکاری و مسـاعدت الزم را بـا تحقیقـات جهـت تشـکیل بانـک 
میکروارگانیسـم های مفیـد و مقـاوم بـه تنـش هـای زنـده و غیـر زنـده اعام 

کردنـد تـا بدیـن طریـق بتـوان بـه دانـش فنـی رسـید. 
- اعـام همـکاری و موافقـت بیـن دانشـگاه و مرکـز تحقیقات، جهـت گرفتن 
فرصتهـای داخـل دانشـجویان و اجـرای پایـان نامـه هـا در بخـش تحقیقـات 

خـاک و آب. 
- ایجـاد پایـگاه اطاعـات داده مشـترک بیـن بخـش علـوم خـاک دانشـکده 
و بخـش خـاک و آب تحقیقـات از طریـق انجمـن علمـی علـوم خـاک و ارائـه 

متقابـل سـخنرانی ها، نشسـت هـا و کارگاه هـای علمـی 
- پیگیـری و همـکاری متقابـل بیـن بخـش تحقیقات خـاک و آب با دانشـگاه، 
جهـت برگـزاری کنگـره ملـی علوم خاک در سـالهای آتی در دانشـگاه شـیراز.

- در پایـان، تصمیـم گیـری شـد که جلسـات مشـترک بین بخـش علوم خاک 
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دانشـکده کشـاورزی و بخـش خاک و آب مرکـز تحقیقات، جهـت رفع پاره ای 
از مشـکات خـاک هـای اسـتان تـداوم داشـته باشـد و تصمیم بر این شـد که 
ضیائیان در جلسـه ای در دانشـکده کشـاورزی، نقشـه راه خاک اسـتان را ارائه 
نماینـد و نقطـه نظـرات اسـتاتید دانشـگاه اعمال گـردد تـا عناوین پایـان نامه 
هـا بـا توجه بـه اولویت ها و مشـکات خاک های اسـتان طراحی و اجرا شـود 
سـپس اسـاتید محتـرم بخش علـوم خـاک دانشـکده از امکانات آزمایشـگاهی 
بخـش، از جملـه آزمایشـگاه هـای بیولـوژی و شـیمی خـاک بازدیـد بـه عمل 

آوردند.
 

بازدید مسؤالن مالی مؤسسه آموزش و ترویج 
وزارت جهاد کشاورزی از واحد آموزش 

علی آباد کمین )فارس(
در روز دهـم بهمـن مـاه 97 عبـاس اصغـری نـژاد مدیـر امـور مالـی مؤسسـه 
آمـوزش و ترویـج جهـاد کشـاورزی و آقای مهندس فرشـاد ایروانی کارشـناس 
مسـئول آن موسسـه به همراه کردسـتانی مسـئول امـور مالی مرکـز تحقیقات 
و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس و بوسـتانی رئیس واحـد آموزش 
علـی آبـاد از بخـش هـای مختلف این واحـد آموزشـی بازدید به عمـل آوردند.

 
برگزاری دوره آموزشی معرفت افزایی جهت اعضا 
هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 

منابع طبیعی فارس
بـه گـزارش روابـط عمومـی مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع 
طبیعـی اسـتان فـارس دوره آموزشـی معرفت افزایـی در تاریخ هـای 23 و 24 
بهمـن مـاه 97 در مرکـز تحقیقات و آموزش کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان 

فـارس برگـزار گردید.
اسـتاد دوره عباسـی از دانشـگاه شـیراز بـوده و ایشـان بـه تبیین مهـارت هایی 
تحـت عنـوان معرفـت افزایی دینـی، ضیافت اندیشـه، تعلیم و تربیت اسـامی 

و راهکارهـای تعامـل در راسـتای رشـد و تعالی فرهنگـی پرداختند.
ایشـان برخـورد حرفـه ای و افزایـش سـطح علمـی و مهارتی در حیطه شـغلی 
را شـرح داده و تاکیـد داشـتند کـه بـه عنـوان یک مهـارت جدی حرفـه ای از 
دخالـت در امـوری که در حیطه شـرح وظایـف و تخصص کاری نیسـت پرهیز 

شود.
از اعضـا محتـرم هیـأت علمـی مرکـز  نفـر  ایـن دوره 25  تعـداد فراگیـران 
تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس بـود، کـه این 
اعضـا از بخـش های مختلف تحقیقاتی، آموزشـی، پژوهشـی و فنـی و تعدادی 

از روسـای بخـش هـای تحقیقاتـی نیـز حضور داشـتند.
هـدف از برگـزاری ایـن دوره آموزشـی معرفـت افزایـی متخصصـان و اعضای 
هیـأت علمـی مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابع طبیعـی فارس با 

مبانـی تربیتـی و کارآمـد سـازی مهارتـی در عرصه تربیتـی بود. 
 

برگزاری مراسم چهلمین سال پیروزی انقالب 
شکوهمند اسالمی ایران در مرکز تحقیقات و 

آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
در این مراسـم باشـکوه حضرت حجت االسـام والمسـلمین سـعیدیان نماینده 
ولـی فقیـه در سـازمان تحقیقـات و آمـوزش و ترویـج کشـاورزی، مسـئول 
دفتـر نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس و همراهـان 
ایشـان، رئیـس مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی فارس 
و معاونیـن پژوهـش و آموزشـی مرکـز مسـئول دفتـر نمایندگـی ولـی فقیه در 
مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی فـارس، روسـای بخـش هـای مختلف 

تحقیقاتـی و ایسـتگاه های تابعـه مرکـز و خواهـران و بـرادران همکار در سـتاد 
مرکـز حضور داشـتند.

 در ایـن مراسـم زارع ضمـن عـرض خوشـآمد گویـی بـه حضـار و گرامیداشـت 
ایـام خجسـته و مبـارک دهه فجـر و پیروزی انقاب شـکوهمند اسـامی ایران 
و ایـن کـه علی رغـم تاش تمام خناسـان و دشـمنان ایـن انقاب بـه حمداهلل 
روز بـه روز اسـتوارتر و درخـت تنومنـد انقـاب روز به روز تنومند تـر و به حیات 
طیبـه خـودش ادامـه مـی دهـد افـزود: خـون شـهدا عامـل اصلـی پیـروزی ها 
در عرصـه هـای مختلـف انقـاب بـوده و در ادامـه ضمـن عـرض تسـلیت بـه 
مناسـبت فـرا رسـیدن دهـه دوم فاطمیـه بـه حاضرین، تقـارن ایام دهـه فجر را 
بـا ایـام فاطمیـه گرامـی دانسـته و اظهـار نمود کـه این انقـاب ادامـه راه ائمه 

اطهـار و امـام راحـل بوده و هسـت .
ضمـن تشـکر از همـه همـکاران در بخش هـای مختلـف و بـه ویـژه رئیـس 
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس و همـکاران ایشـان کـه در جهـت پیشـبرد 

اهـداف عالیـه تحقیقـات کشـاورزی همـت گماردنـد قدردانـی نمودنـد.
 زارع در سـخنانش بـه اقتصـاد مقاومتی اشـاره نمود و بیان داشـت کـه ما کلمه 
اقتصـاد مقاومتـی را اول بـار از زبـان مقـام معظـم رهبـری شـنیده ایـم و ادامه 

دادنـد ایشـان اقتصـاد مقاومتـی را اینگونـه معنی مـی کنند که:
 اقتصـاد مقاومتـی یعنـی در شـرایط فشـار و همچنین شـرایط تحریـم می تواند 

تضمین کننده رشـد و شـکوفایی هرکشـوری باشـد،
ایـن مقـام مسـئول ادامـه داد که اقتصـاد مقاومتی برمـی گردد به بعـد از جنگ 
جهانـی دوم و گفتنـد در اقتصـاد مقاومتی شـرایط مناسـبی فراهم می شـود که 
ایده هـای خاقانـه ای که در بین دانشـمندان کشـور وجود دارد بـروز پیدا نماید 
و افـزود کـه مراکـز تحقیقاتی بایسـتی بتوانند ایـن دانش اقتصـاد مقاومتی را به 
دسـت آورده و آن را بومـی سـازی نماینـد و بـه شـکر خدا بخش کشـاورزی در 
ایـن راسـتا توانسـته کـه بـه خوبی ایفـای نقـش نماید به ویـژه در بحـث تامین 

امنیت غذایی کشـور.
وی بـا بیـان اینکـه تمام نهـاده های امنیـت غذایی دارای اهمیت ویژه ای اسـت 
افـزود بخـش آمـوزش و تحقیقـات مـا بایـد بتوانـد نقـش عمـده و اساسـی در 
تامیـن امنیـت غذایی اسـتان و کشـور داشـته باشـد همچنین ایشـان در کاهش 
وابسـتگی بـه تـک محصـول کـه در کشـور ما همان نفت اسـت اشـاره داشـت 
وکاهش در وابسـتگی به نفت را در پیشـبرد اهداف عالیه اقتصادمقاومتی بسـیار 

موثر دانسـت.
 در ادامـه حجت االسـام والمسـلمین سـعیدیان نماینـده ولی فقیه در سـازمان 
تحقیقـات و آمـوزش و ترویـج کشـاورزی گفـت: ایـن انقـاب همـراه بـا تایید 
اهـل بیـت عصمت و طهارت اسـت و انشـااهلل در رهروی از این انقـاب بتوانیم 

رهـروی از اهـل بیـت عصمت و طهارت داشـته باشـیم .
وی در ادامـه بیـان نمـود: یـک دانشـمند آمریکایی به سـران کشـور خـود گفته 
بـود کـه دیگـر دسـت از ایـران برداریـد چـرا که در کشـور ایـران شـعار اقتصاد 
مقاومتـی داده شـده اسـت و دلیلـش هـم ایـن بود کـه مـا ایـران را در رابطه با 
قـوای نظامـی تحریـم کردیـم و پس از چند سـال نتیجـه اش را دیدیم که االن 
ایـران بـه لحـاظ قـوای نظامـی از خیلـی از کشـورهای در حال توسـعه پیشـتر 
اسـت و کسـی قادر نیسـت کـه حتی نـگاه چپ بـه ایـران بیانـدازد، االن ایران 

در بحـث نظامـی قدرتمنـد صد در صد اسـت.
وی اظهـار نمـود: در کشـور بـه حمداهلل مـا از نظر علمی جهـان در رده های 13 
و 14 جهـان قـرار گرفتـه ایم و در بسـیاری از رشـته های علمی هـم نفرات اول 
جهـان به ایـران اختصاص دارد و خداوند را شـاکریم همه متوجه پیشـرفت های 
چشـمگیر و اساسـی کشـور ما هسـتند چه دشـمنان ایران و چه دوسـتان کشور، 
دوسـتان و دشـمنان خـوب متوجه شـده اند، دوسـتان از این موضوع خوشـحال 
و دشـمنان ناراحـت از ایـن موضـوع و سـعی در ممانعـت از پیشـرفت های ما و 
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سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس
مهرنوش بافهم

تسهیل و افرایش سرعت در فرآیند
صدور مجوزها

دبیـر کارگـروه صـدور مجوزهـای گلخانـه، قارچ خوراکـی با اعام ایـن خبر که 
طـی 10 مـاه اخیـر بالـغ بـر 11 جلسـه کمیتـه فنـی برگـزار شـده اسـت گفت: 
سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی اسـتان در جهـت توسـعه کشـت گلخانه و 
کمـک بـه اشـتغال و ایجـاد زنجیـره تولیـد عاوه بـر صـدور مجوزها اقـدام به 
تشـکیل کارگـروه فنـی و تخصصـی کـه بـا حضـور نمایندگانـی از حوزه هـای 
باغبانـی، صـدور مجـوز جهـاد کشـاورزی اسـتان و سـازمان نظـام مهندسـی 

کشـاورزی اسـتان گردیده اسـت.
مصطفـی اوجـی اذعـان داشـت: در ایـن کارگـروه تعـداد 58 پرونـده کـه دچـار 
مشـکاتی از قبیـل حریـم، کارشـناس... مـورد بررسـی قـرار گرفتـه کـه به جز 
2 پرونـده مابقـی بـه مرحلـه صـدور و اجرا ارسـال شـده اسـت که وی تسـهیل 
و افزایـش سـرعت در فراینـد صـدور مجوزهـا را یکـی دیگـر از اهـداف ایـن 

دانسـت. کارگروه 

انقاب اسـامیمان را دارند.
وی افـزود: از بـرکات انقـاب اسـامی مـا اینکه ابتـدا راه های ارتباطی کشـور 
بـه فضـل خـدا 6 برابر شـده اند، 20 برابر شـدن ظرفیـت بنادر کشـور، 30 برابر 
شـدن سـدهای مخزنی کشـور، 211 برابر شدن انشـعابات گاز کشـور، 57 برابر 
شـدن صـادرات غیـر نفتـی، 24 برابر شـدن تعـداد دانشـجویان از 174 هزار در 
سـال 1357 بـه بیـش از چهـار میلیـون افزایـش داشـته اسـت، در رتبه هـای 
جهانـی تولیـد علـم ایران از رده 53 بـه رده 16 در جهان ارتقاء پیدا کرده اسـت، 
همچنیـن ایـن کـه انقـاب ما بـه لحاظ این پیشـرفت ها دشـمن بسـیار دارد و 

ملـت مـا نبایـد غافل از بـرکات انقاب اسـامی ایران باشـند.
ایـن مقـام مسـئول در خاتمه ضمن اشـاره بـه دهـه دوم فاطمیه حدیثـی بود از 
حضـرت فاطمـه )سـام اهلل علیها( که اشـاره دارد بـه اینکه اگر شـما برای خدا 
کار کنیـد و بهتریـن عبـادات را بـرای خدا بفرسـتید خـدا بهترین وسـیله هایش 
را بـرای شـما مـی فرسـتد و اگر شـما در راه خدا جهـاد کنید که ایـن به معنای 

کار مضاعـف در تحقیقـات و کارهای فنی اسـت.
 بـه طـور کلـی اگـر با اخـاص کار کنید کـه این خواسـته ائمه اطهـار و بی بی 

دو عالـم حضرت زهرا )سـام اهلل علیها (اسـت.
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نخست از خانواده آغاز کن
بخش دوم

نرجس سبحانیان 
کارشناس ارشد مشاوره خانواده

جهان بینی: 
زنـان و مـردان بـا عینـک هـای متفاوتـی به جهـان مـی نگرند؛ مـردان دنیـا را از 
دیدگاهـی متمرکزتـر مـی بیننـد، در حالـی کـه زنـان از دیـدگاه گسـترده تـری به 
آن نـگاه مـی کننـد البتـه برداشـت و تصـور هـر دو بـه یک انـدازه صحیح اسـت.

مـی تـوان گفـت: مـردان درایتـی متمرکـز و زنـان درایتـی بـاز و گسـترده دارنـد. 
ایـن تفـاوت هـا به میـزان زیادی بـر ارزش هـا، اولویت هـا، عایق و خواسـته ها 
تاثیـر مـی گـذارد. زن هـا بـه طـور طبیعی بـه عشـق، ارتباط، همـکاری، تعـاون و 
هماهنگـی بهـای بیشـتری مـی دهنـد، امـا مردها بـرای تولیـد نتیجه، رسـیدن به 

هـدف، کسـب قـدرت، رقابـت، کار، منطـق و کارآیـی بیشـتر ارزش قائـل اند. 
بـا احتـرام گذاشـتن به این تفـاوت ها بهتـر می توانیم به چشـم اندازهـا و نظریات 

همسـرمان پی ببریم.
 

احساسات: 
احساسـات مـرد نسـبت بـه زن طالبانـه و نیازمندانـه اسـت و ایـن نوع احساسـات 
فطـری در مرد سـبب شـده همـواره مرد بـه خواسـتگاری زن برود و هرگـز از این 
فروتنـی، احسـاس ذلـت نکنـد و حتـی بـه دلیـل ایـن و تواضع بـر خود ببالـد. مرد 
مظهـر نیـاز و زن مظهـر نـاز اسـت برهمین اسـاس عالی تریـن هنـر زن این بوده 

اسـت کـه قلـب همسـر خود را تسـخیر کنـد و او را شـیفته خود سـازد.
یعنـی خواسـته ی مرد، عاشـق پیشـگی و خواسـته ی زن، معشـوق شـدن اسـت. 
بـه همیـن علت عشـق واقعـی و طبیعی برای زن، عشـقی اسـت که از سـوی مرد 
آغـاز شـود و تنهـا چنین عشـقی اسـت کـه به سـردی نمی گرایـد. اما عشـقی که 

از سـوی زن آغـاز شـود قابل اعتماد نیسـت.

سبک گفتگو: 
مـردان در صحبـت رقابـت طلب هسـتند، زنان تمایل بـه روحیه ی همـکاری دارند. 
زن بـه جـای فرمان دادن، درخواسـت می کند مثٌا به جای گفتـن )آن کتاب را بده( 
می گویـد )ممکـن اسـت لطـف کنـی آن کتـاب را بدهـی( در صحبت هـای مردانه، 
از تاکیـد و شـدت اجتنـاب می شـود. آنـان آموخته اند حتـی در هنـگام صحبت، خود 
را کنتـرل کننـد. کلمـات مذکـر و ناسـزاهای معمولـی را بـه کار می برنـد. مـردان 
تمایـل دارنـد گفتـه های خـام خود را بـا اطمینانـی اغراق آمیـز جبران کننـد. لیلیان 

گاس مـی گویـد: وقتـی زنـی چیـزی را مـی خواهـد، درخواسـت خـود را بـا لحـن 
مایـم و خاصـی بیـان می کنـد، بنابراین از دیگران هـم انتظار دارد درخواسـت های 
خـود را همـان گونـه ابـراز کننـد و وقتـی دیگـران ایـن کار را نمی کننـد، انتظـارات 

روانـی زبانـی زنـان، ارضـاء نمی شـود و نفـرت به وجـود می آید.

خواسته ها و نیازها: 
صفـات مـورد عاقـه مـردان: جسـارت، رقابـت، تسـلط، قاطعیـت، مـورد تحسـین 
بـودن و اهـل کار بودن اسـت. صفـات مورد عاقه زنـان: صمیمیت، عاشـق بودن، 
مهربانـی، همدلـی و همـدردی، جذابیت، دوسـتانه بودن و بخشـندگی اسـت معیار 
ارزش بـرای زنـان، خدمـت بـه دیگران و ماقات انسـان های خوب بوده اسـت در 

حالـی مـردان، مقـام، موقعیت، قـدرت و تصاحـب را معیار ارزش مـی دانند.

ارزش ها:
مـردان همـواره خـود را بـا کار و موفقیـت تعریـف می کننـد و زنان همیشـه ارزش 
خـود را وابسـته بـه کیفیـت روابطشـان می داننـد. مطالعـات دربـاره ی ارزش های 
زنانـه و مردانـه حاکـی از این بـود که حدود هفتاد تا هشـتاد درصد مـردان در همه 
جـای دنیـا بـر ایـن باورنـد که مهـم ترین بخـش زندگی کار اسـت و حـدود هفتاد 
تـا هشـتاد درصد زنـان معتقدنـد که اصـل اول زندگی خانـواده اسـت. بنابراین اگر 
زنـی درروابـط خود ناراحت باشـد نمـی توانـد روی کارش تمرکز کنـد و اگر مردی 

در کارش ناراحـت باشـد نمی توانـد روی روابطش متمرکز شـود.

برداشت متفاوت از عشق: 
بایـرون مـی گوید: عشـق یـک مشـغولیت در زندگی مرد اسـت، اما بـرای یک زن 
خـود زندگـی اسـت. در باالتریـن سـطح زندگی یک مرد، شـرف و افتخـار قراردارد 

و اوج زندگی یک زن، عشـق اسـت. 
کلمـه عشـق بـرای زن و مـرد دو مفهـوم و معنای متفـاوت دارد. آنچـه زن از یک 
کلمـه درک مـی کنـد به قدر کافی روشـن اسـت برای او هـم به معنـای فداکاری 
و هـم هدیـه ی کامل جسـم و روح، بـدون ماحظه و بدون توجه بـه چیزی دیگر.

تفاوت ها، عامل ایجاد هیجان و تکامل: 
زنـان و مـردان هـم از لحـاظ فیزیکـی و هم ازنظـر روانـی، تفاوت هـای فراوانی با 
یکدیگـر دارنـد کـه ایـن تفاوت ها در بسـیاری از مـوارد کامل کننـد ی یکدیگرند .

وقتـی زن و شـوهری بـه تفـاوت هـای کامـل کننـده ی خود احتـرام نگذارنـد و از 
آن هـا اسـتقبال نمـی کننـد، نیروی خود را از دسـت مـی دهند و دیگر نمـی توانند 
یکدیگـر را بـه هیجـان بیاورند و خوشـحال کننـد. اگر آن ها متفـاوت و در دوقطب 

مخالـف نباشـند. جذابیـت خود را از دسـت مـی دهند وخنثی می شـوند . 
هنگامـی کـه درصـدد تغییـر یـا تعویـض مشـخصه هـای همسـر خـود هسـتیم، 
ممکـن اسـت یـک رابطـه ی عاشـقانه ی کوتاه مـدت بوجود آیـد و تامیـن گردد، 

امـا هیـچ شـور و اشـتیاقی در آن وجـود نخواهـد داشـت . 
نکته: آدم های دور و بر خود را نمی توانید تغییر دهید،

 اما انتخاب با شماست که چه آدم هایی دور و برتان باشند .
ادامه دارد

خالصه بخش 1 
در بخـش اول گفتـه شـد: خوشـبختی تنهـا در کانون یـک خانواده امن و سرشـار 
از آرامـش محقـق می شـود و ایـن که عشـق، محبـت و صمیمـت اسـاس و بنای 
اصلـی جامعه ای سـالم، شـاد و آرام و امن اسـت و دنیای زن با دنیـای مرد به کلی 

متفـاوت اسـت. در این بخـش به بعضـی از تفاوت هـای زن و مـرد می پردازیم.
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غالمعلی مقصود بیگی 
مشاور رئیس سازمان در پیاده سازی 

مدل تعالی سازمانی

مفهـوم هویـت سـازمان در سـال 1985 توسـط آلبـرت و وتـن معرفـي شـد کـه 
شـامل ویژگي هـاي یک سـازمان اسـت کـه اعضـا آنها را بـه منزلـه ویژگي هاي 
هسـته اي، منحصـر بـه فـرد و مسـتمر سـازمان درک کرده انـد ولـي هویـت یابي 
سـازماني اشـاره به یـک پیوند شـناختي بین هویت سـازمان و هویـت کارمند دارد 

)گلواس،2012(. 
هویـت یابـي از طریـق فرآینـد جامعـه پذیـري اتفـاق افتـاده و در تئـوري هویـت 
اجتماعـي ریشـه دارد کـه در آن، فـرد از ارزش هـا، هنجارهـا و انتظارات سـازمان 
مطلـع شـده و بـه دروني سـازي آنهـا مي پـردازد. از طریـق هویت یابـي، کارکنان 
ویژگي هـاي مهـم سـازمان را بـه عنـوان ویژگي هـاي خـود جـذب مي نماینـد 

.)2014(
جـو سـازمانی هماننـد هـوای موجـود در یـک اتـاق اسـت، مـا نمی توانیـم جـو 
سـازمانی را ببینیـم یـا لمـس کنیـم، امـا مـا را احاطـه کـرده اسـت و هـر چـه که 
اتفـاق می افتـد را تحـت تاثیـر قـرار می دهـد و خـود نیـز از آنچـه که در سـازمان 
می گـذرد، تاثیـر می پذیـرد. بنابراین هر سـازمانی، فرهنگ، سـنت ها و روش های 
عمـل ویـژه ای دارد کـه بـر روی هـم جـو آن سـازمان را تشـکیل می دهنـد. جو 
برخـی سـازمان ها پویـا و کاری اسـت و برخـی دیگـر سـهل گیر و برخـی کامـًا 

انسـانی و برخـی دیگر سـخت و سـرد.
یـک برداشـت جمعـی کارکنـان دربـارة ویژگی هـای خاص سـازمان مثـل اقتدار، 
اعتمـاد، انسـجام، حمایـت، تقدیـر، نـوآوری و عدالـت؛ بنابراین اگر ایـن ویژگی ها 
در افـراد سـازمان ایجـاد و جو حاکم باشـد می توانـد مبنایی برای هویت سـازمانی 
باشـد. همچنیـن برآیند تعامل اعضای یک سـازمان؛ پایه ای برای تفسـیر شـرایط؛ 
تداعـی کننـده هنجارهـا و ارزش هـا و نگرش هـا راجع بـه فرهنگ سـازمان؛ منبع 

تأثیرگـذار بر رفتار اسـت.
جـو سـازمانی عبارت اسـت از مجموعـه ای از حـاالت، خصوصیات یـا ویژگی های 
حاکـم بـر یـک سـازمان کـه آن را گـرم، سـرد، قابـل اعتمـاد، غیـر قابـل اعتماد، 
تـرس آور یـا اطمینـان بخـش، تسـهیل کننده یـا بازدارنـده می سـازد و از عواملـی 
نظیـر رضایـت شـغلی، شـخصیت، رفتار، سـوابق، نـوع مدیریت، فرهنگ سـازمانی 
روحیـه، انگیـزش، سـاختار، تکنولـوژی و غیـره بـه وجـود می آید و سـبب تمایز دو 

سـازمان مشـابه از هـم مـی شـود و می توانـد تشـکیل دهنده جو سـازمانی باشـد.
جـو سـازمانی شـامل 9 مولفـه اسـت. روحیـه گروهـی. مزاحمـت. صمیمیـت. بـی 
عاقگـی. فاصله گیـری. ماحظـه گـری یـا مراعـات. نفـوذ و پویایـی. تاکیـد بـر 

تولیـد جـو سـازمانی بـه چهـار رویکـرد بـه شـرح زیـر اشـاره می کنند:
رویکردساختاری

از آنجاکـه اعضـای سـازمان ویژگی هـای سـاختاری مشـترکی دارنـد، درک های 
مشـترکی پیـدا می کننـد کـه ّجـو سـازمانی را شـکل می دهد.

رویکرد ادراکی
اسـاس تشـکیل ّجـو سـازمانی در درون افراد اسـت. افراد بـه متغیر هـای موقعیتی 
بـه شـیوه ای پاسـخ می دهنـد که از نظـر روانشـناختی بـرای آنها معنی دار اسـت یا 

بـه عبارتي ّجوسـازمانی توصیف روانشـناختی موقعیت سـازمان اسـت.
رویکرد تعاملی

افـراد در پاسـخ بـه موقعیت هایـی کـه بـا آن روبـه رو می شـوند بـه توافـق هـای 
مشـترکی می رسـند کـه شـالوده ّجوسـازمانی اسـت. 

رویکرد فرهنگ
ّجوسـازمانی نتیجـه تعامـل گروهـی از افـراد اسـت کـه یـک چارچـوب ذهنـی 

دارنـد. مشـترک 
فرهنـگ سـازمانی پدیـده اي اسـت که در سـازمان وجود دارد و همـة اعضاء اتفاق 
نظـر دارنـد کـه یک دسـت ناپیـدا افـراد را در جهـت نوعی رفتـار نامریـی هدایت 
می کنـد. شـناخت و درک چیـزي کـه فرهنگ سـازمان را می سـازد، شـیوة ایجاد 
و دوام آن بـه مـا کمـک می کنـد تا بهتـر بتوانیم رفتار افـراد در سـازمان را توجیه 

. کنیم
فرهنـگ سـازمان از دو الیه اصلی تشـکیل شـده اسـت. نخسـتین الیـه ارزش ها 
و باورهـا مـي باشـدکه نمایش گـر نمادهـاي ملمـوس ماننـد طـرز پوشـش، رفتار، 

مراسـم، تشـریفات، اسـطوره ها و افسـانه هاست.
و  باورهـا  مفروضـات،  زیربنایـی،  ارزش هـاي  سـازمانی،  فرهنـگ  دیگـر  الیـة 
فرآیندهـاي فکـري افـراد و گروه هاي سـازمانی اشـاره دارد که می تواند تشـکیل 

دهنـده جو باشـد.
عوامل تشکیل دهندة فرهنگ سازمان عبارت اند از: 

هنجارها، سنتها و تشریفات و مفروضات.
اسـتیفن رابینـز نقـش 3 عامـل را در حفـظ و نگهـداري یـک فرهنگ در سـازمان 

می داند: مؤثـر 
گزینـش: در ایـن مرحلـه سـعی می شـود تا کسـانی به اسـتخدام سـازمان درآیند 

که متناسـب با سـازمان باشـند.
مدیریـت عالـی سـازمان: مدیـران ارشـد از طریـق گفتـار و کـردار، هنجارهـا و 
معیارهایـی را ارائـه می کننـد کـه دسـت به دسـت می شـود و پس از طی سلسـله 

مراتـب بـه همـه جاي سـازمان می رسـد.
جامعـه پذیـري: مسـئله مهم این اسـت کـه افراد با فرهنگ سـازمان خـو بگیرند 
و آن را رعایـت نماینـد و هویـت یابـي از طریـق فرآیند جامعه پذیـري اتفاق افتاده 

و در تئـوري هویت اجتماعي ریشـه دارد.

هــویت،
َجـــــو 

و فرهنگ سازمانی
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الهام اصل مشتاقی 
کارشناس باغبانی مدیریت باغبانی سازمان 

جهادکشاورزی فارس

فنولـوژي از واژه هـاي یونانـی phane و pheno بـه معنـاي ظاهـر شـدن گرفتـه 
شـده اسـت، و از آن جایـی کـه فنولوژي به موسـم ظهـور پدیده هـاي دوره اي در 
موجـودات زنـده مربوط اسـت، مـی توان در فارسـی از واژه معادل ظهورشناسـی یا 

پدیده شناسـی بـه جاي فنولـوژي اسـتفاده کرد. 
فنولـوژي، بـه مطالعـه وقایـع ادواري طبیعـی درزندگـی موجـودات زنـده مربـوط 
اسـت، ماننـد جوانـه زنـی، گلدهـی، میوه دهـی، خزان، رسـیدن بـذور و ریزش بذر 
و غیـره. همچنیـن فنولـوژي بازتابـی از راهبردهـاي اکولوژیکـی بـراي مواجـه بـا 

وقایـع فصلی مناسـب و نامناسـب اسـت.
Lapham اولین پدیده شـناس در ویسکانسـین آمریکاسـت و پس از آن کشیشـي 

بـه نـام Brhin بسـیاري از وقایـع جانـوران و گیاهـان را در ایالـت میلواکـي در 
سـال هاي 1870 تـا 1890 ثبـت نمـود. 

موضـوع فنولـوژی در سـال 1900 در آمریکا کانـون توجه بود و دانشـمندي به نام 
Aldo Leopold بـه طـور منظـم شـروع بـه جمـع آوري وقایـع طبیعـي در مزرعه 

خود در ویسکانسـین مرکـزي نمود. 
در ایران فنولوژی درختان در کرج در سـال 1352 مورد بررسـی قرار گرفته اسـت. 
از آن جایـی کـه تغییـر در وقایع فنولوژیکی حسـاس ترین واکنـش موجودات زنده 
بـه تغییـرات آب  و هوایـی اسـت و فنولـوژي برخـی از گونه هـا در برابـر تغییـرات 
آب و هوایـی بـه سـرعت تغییـر می کنـد، مطالعـه فنولـوژي گونه هـا ضـروري به 
نظـر می رسـد بـا ایـن حال تغییـرات برخـی گونه هـا در برابـر تغییـرات اقلیمی به 

کنـدي و یـا حتـی بدون تغییر اسـت. 
ظهـور پدیده هـاي مختلـف فنولوژي بـه عوامل مختلفـي از جمله شـرایط اقلیمي، 
خاکـي و فیزیوگرافـي بسـتگي دارد. بـه طـوري که شـروع رشـد درختان بـه تأثیر 
دو عامـل درجـه حرارت و بارندگي وابسـته اسـت. البتـه عامل ارتفاع از سـطح دریا 

بـر روي پدیده هـاي فنولـوژي نقـش اساسـي دارد، زیـرا ایـن عامـل تحـت تأثیـر 
مسـتقیم شـرایط آب و هوایي قـرار دارد.

از عوامـل مهـم افزایـش تولیـد محصـوالت کشـاورزی انطبـاق تکنولـوژی بـا 
پارامترهـای اقلیمـی خاص در نواحی کشـت اسـت. دانسـتن وضع جـوی و اقلیمی 
و تغییـرات دوره ای سـاالنه و چنـد سـاله پدیده هـای هواشناسـی و انحرافات آنها 

از مقـدار عـادی از جملـه نیازهـای عمـده در کشـاورزی مدرن اسـت. 
در هـر مرحلـه از رشـد و نمـو و توسـعه، موجودات زنـده تحت تأثیر شـرایط محیط 
قـرار می گیرنـد. وضـع جوی بـر روی محصوالت کشـاورزی قبل و بعد از کاشـت، 
در دوره رشـد و نمـو، دوره رسـیدن و زمـان برداشـت محصـول و حتـی در مـدت 

انبـار کـردن تأثیر دارد. 
عملیـات بعـد از برداشـت محصـول از قبیـل خشـک کـردن بذرهـا، میـوه هـا، 
سـبزیجات و سـایر محصوالت کشـاورزی انبار شـده تحـت تأثیر وضـع جوی قرار 
مـی گیـرد. بررسـی فنولـوژي در گیاهـان به سـه روش توصیفی، روش اسـتفاده از 

داده هـاي سـنجش از دور و روش کمـی انجـام مـی شـود. 
مطالعـه فنولـوژی گل دهـی براسـاس دینامیـک )پویایـی( گل دهی یـا جمع آوری 
بـرای  روش  صحیح تریـن  فعـًا  هـا،  گل  تعـداد  شـمارش  براسـاس  هـا  داده 
جمـع آوری داده هـا در مـورد گل دهی اسـت. به هر حـال با اسـتفاده از این روش 
مـی تـوان اطاعاتـی در رابطـه بـا تمـام مراحـل فنولـوژی گل دهـی جمـع آوری 
نمـود و اگـر بخواهیـم فنولـوژی گل دهـی را بـا جزییـات بیشـتری در مـورد ارقام 

مختلـف در یـک زمـان مطالعـه کنیـم ایـن روش مفیـد خواهـد بود. 
این روش توسـط هربسـت و رودلف 1939 توسـعه یافت و سـپس به وسـیله وگر 
1940 معرفـی شـد پـس از آن محققـان متعـددی از ایـن روش اسـتفاده نمودنـد. 
مصـور نمـودن نتایـج شـمارش گل به صـورت فنوگرام توسـط هربسـت و رودلف 

فنـــولــوژی

PHENOLOGY
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1939 معرفـی شـد. بـا اسـتفاده از فنوگـرام گل دهـی بـه طـور دقیـق می تـوان 
مراحـل مختلـف گل دهـی، طـول دوره گل دهـی یا نسـبت گل هـای در حال باز 
شـدن یـا کامـل بودن گلدهـی را تعییـن نمـود. همچنین بـرای تعیین زمـان تمام 

گل نیـز مفیـد می باشـد.
بـرروی فنوگـرام، کل دوره گلدهـی مـکان هایـی کـه در روی نمـودار از زمـان 
بـاز شـدن گل تـا پایـان گلدهـی دارای بیـش از 50% گل هـای بـاز شـده باشـند 
بـه عنـوان دوره تمـام گل شـناخته می شـود. دانسـتن رویدادهاي فنولـوژی براي 
بسـیاري از مطالعـات و بررسـي ها اهمیـت دارد، مثـًا بـراي اجـراي طرح هـاي 
جنـگل داري و جنـگل کاري، تجدیدحیـات طبیعي، عقیم کردن درختان نامناسـب 
و نیـز در مسـائل نهالسـتان ها از قبیـل تهیـه بـذر مناسـب کـه بـدون اطـاع از 
خصوصیـات فنولوژی گونـه هـا از قبیـل زمان رسـیدن میـوه، بذردهـي و پراکنش 
بـذر موفقیـت آمیـز نخواهد بـود، کاربـرد فـراوان دارد. همچنین دانسـتن فنولوژی 
گونـه هـا در مرتـع نیز بـراي تنظیم برنامـه هاي چـراي دام و جلوگیـري از چراي 
زودرس و بـي موقـع و بـه عبارتـي تعییـن زمـان آمادگـي مرتـع، بهره بـرداري از 
گیاهـان مرتعـي و پـرورش زنبـور عسـل، از بیـن بـردن گیاهـان هـرز و مهاجم و 

شـناخت خـوش خوراکـي گونه هـا در مراحـل مختلـف حیاتـي اهمیـت دارد. 
در بهـره بـرداري از گیاهـان دارویـي، دانسـتن مراحـل مختلف حیاتي ضروریسـت 
زیـرا ترکیبـات مؤثـره آنهـا از نظر کمـي و کیفي در طـول دوره رویش دچـار تغییر 
و تحـول مي شـوند. همیـن طـور بـا توجـه بـه خصوصیـات فنولوژی گونه هـاي 
دارویـي، مـدت اسـتفاده و مناسـب تریـن فصـل بهـره بـرداري و سیسـتم هـاي 
صحیـح برداشـت آنهـا تعییـن مي شـود. کاربـرد ایـن مطالعـات در پزشـکي براي 
تشـخیص عوامـل آلـرژي زاي فصلـي و شـناخت ارزش غذایي گونه هـاي گیاهي 

در مراحـل مختلف رشـد اسـت. 
کاربـرد مطالعـات فنولـوژی بـراي انتخـاب گونـه در احـداث پـارک و آرایـش باغ، 
بـا شناسـایي گونه هایـي کـه اوج گلدهـي و حضـور گل در آنهـا طوالني مـدت 
مي باشـد، شناسـایي هم زمانـي اوج گلدهـي در درختـان و درختچه هـاي مختلف، 
شناسـایي درختـان و درختچـه هایـي کـه داراي کمتریـن و بیشـترین تغییـرات در 
طـول سـال هسـتند و شناسـایي گونـه هایي که در سـال بیـش از یک بـار به گل 

مـي نشـینند، امـکان پذیر مي باشـد. 
باغـداران بـا شـناخت از تاثیر شـرایط اقلیمی بـرروی فنولوژی درختـان از عملکرد 

و بهـره وری باالتـری برخوردار می باشـند. 

فنولـوژی و فیزیولـوژی گیـاه به طور غیر مسـتقیم بـر روی کنترل آفـات هم تاثیر 
دارد. تغییـر فنولـوژی گیـاه شـامل زمان جوانه زنی بذر، شکسـت خواب و شـکفتن 
غنچـه هـا، مـی توانـد هم زمانی بین گیـاه خواران و میـز بانانشـان را کاهش دهد. 
کیفیـت بـرگ در ابتـدای بـاز شـدن جوانـه ها بهتـر اسـت در نتیجه اگر باز شـدن 
تخـم حشـرات بـه فاصله زیـادی از شـکفتن جوانه ها اتفـاق بیافتد، بـه ضرر آفات 

گیـاه خوار می باشـد.
از طـرف دیگـر قـرار گرفتـن در معرض درجه حـرارت های باال می توانـد تغییرات 
مورفولـوژی، آناتومـی، فیزیولـوژی و در نهایـت تغییـرات بیوشـیمیائی در بافتهـای 
گیاهـی ایجـاد و در نتیجـه مـی تواند بر روی رشـد و نمـو اندام هـای مختلف گیاه 
تاثیـر بگـذارد. ایـن رخدادهـا مـی تواننـد سـبب کاهـش زیـاد در عملکـرد تجاری 
شـوند. بـا ایـن حـال بـا شـناخت پاسـخ هـای فیزیولوژیکـی بافتهـای گیاهـی به 
درجـه حـرارت هـای بـاال، مکانیسـم هـای تحمـل حـرارت، و اسـتراتژی هـای 
ممکـن بـرای بهبـود عملکـرد، ایـن امکان وجـود دارد کـه واکنش هائـی را که در 
مراحـل مختلـف تولیـد محصـوالت گیاهـی و میوه جـات، مراحل برداشـت و پس 

از برداشـت اتفـاق خواهنـد افتـاد، پیش بینـی کرد.
بـا تعییـن مراحـل فنولوژی در هـر منطقه و دانسـتن نیازهای دمایـی در هر مرحله 
فنولـوژی، مـی توان به بسـیاری از مسـایل بـه زارعی آگاهی داشـت. بـا مطالعات 
فنولـوژی مـی تـوان تاریخ و زمان گـذر مراحل فنولوژی را در هر منطقه مشـخص 

نمـود و بـا مدیریت درسـت از هدر رفت سـرمایه و منابـع جلوگیری کرد.

تعدادی از منابع: 
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Lesica, P. and P. M. Kittelson. 2010. Precipitation and temperature 
are associated with advanced flowering phenology in a semi-arid 
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کلیـه ی مـواد غذایـی مـورد اسـتفاده انسـان بـه دلیـل آن کـه از اجـزاء خاصـی 
تشـکیل گردیـده انـد بـه نسـبت هـای مختلـف در معـرض فسـاد و نابـودی قرار 
دارنـد انجمـاد یکـی از اصـول نگهـداری محصـوالت غذایـی اسـت کـه از دیرباز 
مـورد توجـه بشـر اولیه بـوده اسـت. ابـداع روش مکانیکی تولید سـرما با اسـتفاده 
از آمونیـاک در سـال 1875 میـادی و احـداث سـردخانه هـای صنعتـی و عرضـه 
گوشـت قرمـز و سـفید بـه صـورت منجمـد در نیمـه دوم قـرن نوزدهـم در آمریکا 
بـرای اولیـن بـار و تحقیقات آقای کلرنـس بردسـی )clerence birdseye( منتهی 

بـه عرضـه مـواد منجمـد آمـاده مصـرف در حـدود 30 سـال پیـش گردید.
منجمـد کـردن، یکـی از آسـان تریـن و قابـل قبـول تریـن روش هـای نگهداری 
مـواد غذایـی اسـت. یخ زدن باعث کشـتن میکروب هـا در مواد غذایی نمی شـود، 
بلکـه سـبب کنـد شـدن عمـل میکروارگانیسـم ها شـده و با کنـد کـردن تغییرات 
شـیمیایی کـه بـر کیفیـت غـذا تأثیـر مـی گذارنـد، از خراب شـدن آنهـا جلوگیری 

مـی کند. 
طـی دهـه هـای اخیـردر صنعت خشـک کـردن انجمـادی پیشـرفت هـای زیادی 
صـورت گرفتـه اسـت امـا علیرغـم این پیشـرفت هـا که بیشـتر در جهـت کاهش 
هزینـه بـوده اسـت همچنـان هزینـه هـای مربـوط بـه ایـن نـوع فـرآوری حـدود 
2-5 برابـر بیشـتر از خشـک کـردن طبـق سـایر روش هـا مـی باشـد . بنابرایـن، 
ایـن روش بـرای مـواد غذایـی گـران قیمـت و بـا ارزش افـزوده باال مثـل عصاره 
میـوه ها،محصـوالت دریایـی، سـبزیجات و میوه جـات ماننـد توت فرنگـی و قهوه 
مناسـب اسـت. بـه طـور کلی بـرای مـوادی از این روش باید اسـتفاده شـود که در 
سـایر روش هـای خشـک کـردن طعـم و رنگ آنها آسـیب مـی بیننـد و در چنین 
حالتـی مـورد قبـول بـازار قـرار نمـی گیـرد. مثـًا در مورد تـوت فرنگـی در روش 
سـنتی خشـک کـردن، محصـول منقبـض شـده و تغییـر شـکل یافتـه کـه همراه 
بـا ازدسـت رفتـن بافـت طبیعـی آن اسـت کـه اساسـًا نامطلـوب مـی باشـد . این 
محصـول هنـگام آبدار شـدن مجدد رنـگ، طعم و بافـت الزم را ارائـه نمی دهد و 

مـاده حاصلـه شـبیه مربـای تـوت فرنگی می باشـد.
امـروزه بخـش مهمـی از قهـوه فـوری مـورد مصـرف در کشـورهای صنعتـی بـه 
صـورت خشـک شـده انجمـادی تهیه می شـود که از نظـر عطر، طعـم و حالیت 
از کیفیـت بسـیار خوبـی برخـوردار می باشـد. لـذا علیرغـم قیمت بیشـتر، تقاضای 
زیـادی بـرای آن وجـود دارد. یـک کاربـرد مشـخص ایـن مـواد اسـتفاده در جیره 
غذایـی نیروهـای ارتـش اسـت کـه در ایـن حالـت بـه صـورت یـک وعـده کامل 
غذایـی مـی باشـد. در ایـن مورد بایـد گفت که جنـگ ویتنام در دهـه 1960 نقش 
مهمـی در توسـعه صنعت تولید اغذیه خشـک شـده انجمـادی در امریـکا ایفا کرد.

IQF Individual Quick Freezing )خشـک کـردن سـریع بـه روش انجمـادی( 

یعنـی انجمـاد محصـوالت به صورت سـریع و مجـزا از هم که یکـی از روش های 
نویـن انجمـاد در ایـران اسـت و امروزه جایـگاه مهمـی را در صنایع غذایی کشـور 
بـه خـود اختصـاص داده اسـت کـه امـکان در دسـترس بـودن میوه، سـبزیجات و 
سـایر مـواد غذایـی را در تمـام فصـول سـال فراهـم مـی  آورد. یکی از مهـم  ترین 
محاسـن روش فـوق سـالم مانـدن بافـت محصـول و ویتامیـن  هـای آن بعـد از 

انجمـاد می باشـد، چیـزی کـه در منجمد کـردن خانگی بـه هیچ وجه امـکان  پذیر 
نمی  باشـد.

سـبزیجات و میـوه جـات، محصـوالت کشـاورزی هسـتند کـه تولیـد آن هـا تنهـا 
در فصـول خاصـی از سـال امکانپذیـر بـوده و در سـایر ایـام امـکان دسترسـی بـه 
آن هـا وجـود نـدارد و از طـرف دیگـر هـم بسـیاری از ایـن محصوالت نیـز از عمر 
نگهـداری کوتاهـی برخـوردار بـوده و نمی تـوان آن هـا را بـرای فصول دیگر سـال 
نگهـداری کـرد. از ایـن رو بـا توجـه بـه عاقمنـدی مصـرف این محصـوالت در 
کلیـه فصـل سـال، روش هـای مختلفی بـرای فـرآوری و نگهداری سـبزی و میوه 
در صنعـت مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. البتـه توجـه بـه کیفیـت سـبزی و میوه 
مسـئله مهمـی اسـت، و روش IQF بـرای نیـل بـه ایـن هدف مـورد اسـتفاده قرار 

می گیـرد.
محصوالتی که می توان با روش IQF منجمد کرد عبارتند از 

میوه جات: شامل توت فرنگی، آلبالو، گیاس، هلو، گابی
سبزیجات: مانندباقا سبز، لوبیا سبز، نخود فرنگی، بامیه
سبزیجات غده ای: مانندهویج،، سیب زمینی شلغم، پیاز

سبزیجات برگی شکل: مانند گل کلم، جعفری، نعناع، ترخون
انواع غذاهای دریایی: ماهی و میگو

IQF فرآیند کلی تولید محصوالت منجمد به روش
شستشـوی اولیـه- پوسـت گیـری- سـورتینگ- برش زنـی- شستشـوی ثانویه- 
 IQF آنزیـم بـری- سـورتینگ نهایـی- خنـک کـردن- منجمـد کـردن بـه روش

-بسـته بنـدی- سـردخانه گـذاری- فروش

IQF تکنولوژی انجماد
تکنولـوژی انجمـاد محصـوالت غذایـی بـه روش IQF به این صورت اسـت که در 
سیسـتم، هـوای سـرد بـا دمـای 35- درجـه سـانتی گراد و در جهت عمود بـر نوار 

و محصـوالت، با سـرعت M/S 5-2 سـیرکوله می شـود.
سیسـتم توسـط نـواری کـه محصـول بـر روی آن بـه صـورت یکنواخـت پخـش 
شـده، تغذیـه می شـود. مـاده غذایـی در تمـاس بـا هـوای سـرد در مـدت زمـان 

کوتاهـی منجمـد شـده و بسـته بنـدی می گـردد.

خشک کردن سریع محصوالت کشاورزی 
به روش انجمادی

IQF
Individual Quick Freezing

زینب نوبهار 
دانشجوی دکتری و کارشناس ارشد 

مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی
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روشـي کـه در آن دمـاي درونـي محصـول طي مدت کمتـر از 2 سـاعت از منطقه 
بحرانـي عبـور مي نمایـد در اصطـاح انجمـاد سـریع گفتـه مي شـود. قـرار دادن 
محصـول در تمـاس مسـتقیم یا غیرمسـتقیم با ماده سـرمازا، مهم تریـن روش هاي 

انجمـاد سـریع محسـوب مي گردند.
انجماد سریع را مي توان در سه دسته طبقه بندي کرد:

1- مجاورت مستقیم محصول با مایع منجمدکننده
2- مجاورت غیرمستقیم محصول با مایع منجمدکننده

3- انجماد به وسیله تونل هاي مخصوص انجماد )جریان هواي سرد شدید(
مزایای روش IQF )خشک کردن سریع مواد غذایی به روش انجماد(

در برخـی گزارشـات آمـده اسـت سـبزیجات منجمد اغلـب دارای مـواد مغذی تری 
نسـبت بـه سـبزیجات تـازه هسـتند. بیـش از 45 درصـد مـواد مغـذی مهـم در 
سـبزیجات تـازه تـا زمـان مصـرف از بیـن می رونـد. چـرا کـه از زمـان برداشـت 
محصـوالت تـازه تـا زمـان ارائـه آن هـا در فروشـگاه ها زمـان زیـادی حتـی تـا 2 
هفتـه طـول می کشـد، این در حالی اسـت کـه بسـیاری از خریداران فکـر می کنند 
محصـوالت تـازه ای کـه آن ها در سـوپرمارکت ها خریـداری می کننـد حداکثر چند 

روز اسـت کـه برداشـت شـده اند.
امـا دانشـمندان موسسـه تحقیقات غذایـی معتقدنـد محصوالتی کـه بافاصله بعد 
از برداشـت منجمـد می شـود مـواد مغـذی بیش تـری را در خـود نـگاه می دارنـد و 

خاصیـت غذایـی بیش تـری دارند.
خـواص غذایـی محصـوالت درسـت از لحظـه ای که از گیاه جدا می شـوند شـروع 
بـه از بیـن رفتـن می کنـد. ایـن بدان معناسـت کـه در زمانـی که ایـن محصوالت 
روی بشـقاب غـذای مـا قـرار می گیرنـد درصـد زیـادی از مـواد مغـذی خـود را از 
دسـت داده انـد و بـا محصولـی کـه بـه تازگـی برداشـت شـده اسـت تفاوت هـای 
زیـادی دارنـد امـا تحقیقـات نشـان می دهـد منجمـد کـردن محصـوالت می تواند 

بـه نگهـداری خاصیـت غذایـی میوه هـا و سـبزیجات کمـک بسـیار زیـادی کند.
در روش IQF، حداقـل تغییـرات و کاهـش در مـواد مغذی محصـوالت وجود دارد، 
چـرا کـه آب موجـود در بافـت ماده غذایـی در این روش به سـرعت منجمد شـده، 
از تشـکیل بلورهـای درشـت کـه بـه سـلول های بافـت مـواد غذایی آسـیب جدی 
وارد می کننـد، ممانعـت بـه عمـل می آیـد. در نتیجـه بافـت مـاده غذایـی در زمان 
انجمـاد سـالم مانـده و در زمـان رفـع انجمـاد، خـروج آب یـا تـراوش عصـاره و از 
بیـن رفتـن ویتامین هـا و اماح محلـول در آب در حـد ناچیز خواهد بـود. عاوه بر 

ویتامیـن هـا، مـزه، طعـم و ظاهـر موادغذایـی نیز حفظ مـی گردد.
یکـی دیگـر از مزیـت هـای روش IQF قابلیـت اسـتفاده آن برای انـواع میوه های 
تـازه نوبرانـه ماننـد گوجـه سـبز، تـوت فرنگـی، چغاله بـادام، رطـب و غیـره را نام 
برد بــه طوری کــه بــا اســتفاده از ایـن روش امکــان نگهداری میوه های فوق 

بـرای کلیه فصول سـال وجـود دارد.
سایر مزایا:

افزایـش سـرعت عملیاتـی تولیـد، کاهـش زمـان انجمـاد از10 بـه 5 دقیقـه، حفظ 
خـواص ظاهـری، ارگانولیپتیـک و تغذیـه ای محصـوالت در حد تازه بـه دلیل نوع 
انجمـاد، منجمـد کـردن بـه صورت تفکیک شـده و مجـزا از هم، کاهـش تغییرات 

ناشـی از رفـع انجمـاد محصـوالت غذایی، افزایـش طول عمـر نگهداری
IQF اهمیت استراتژیکی روش نگهداری

نگهـداری میـوه و سـبزی بـه روش IQF بـا توجـه به این امر کــه در کــشورمان 
ساالنه حدود 20 درصد از محصوالت کشاورزی ضایع و از بــین مــی رود و لــذا 
اجــرای طــرح هــای فـرآوری محصوالت کشـاورزی کمـک شـایان توجهی در 
کــاهش ضـایعات فـوق و افــزایش ارزش افـزوده محصوالت فوق ایفا می نماید. 
عوامـل زیـادی در چگونگـی حفـظ کیفیـت اولیه مـواد غذایـی تأثیر گذار هسـتند، 

کـه در ادامـه برخـی از ایـن عوامل جهت آشـنایی بیشـتر بیان شـده اسـت.
ترکیبـات طبیعـی مـواد غذایی و محصـول منجمد شـده، دارا بودن دقـت کافی در 

انتخـاب محصـول و حمـل و آماده سـازی آن بـرای انجماد، انتخاب روش مناسـب 
جهـت انجمـاد، شـرایط نگهـداری محصول مورد نظـر و حفظ کیفیت مـواد غذایی 

هنـگام انجماد .
بـرای انجمـاد سـبزیجات و مـواد غذایـی بایـد از چگونگـی انجمـاد آن هـا آگاهی 
کافـی داشـته باشـیم، چـه بسـا که برخـی از مـواد غذایی در طـول فرآینـد انجماد 
کیفیـت و بافـت اصلی شـان را از دسـت می دهنـد. هم چنیـن برخی از مـواد غذایی 
ماننـد میوه هـا در هنـگام چیـده شـدن به انواع سـم ها و شـهدها آلوده هسـتند. که 
در دمـای مناسـب انجمـاد، ماننـد دمـای 18- درجـه سـانتی گراد میکروب کشـی 
نخواهنـد شـد.از ایـن رو قبـل از انجمـاد میوه هـای آلـوده، جهـت ضدعفونـی باید 
آن هـا را درون آب صـد درجـه سـانتی گـراد مـورد شستشـو قـرار دهیـد. هم چنین 
توجـه داشـته باشـد کـه جهـت حفـظ کیفیـت میوه هـا در طـول فرآینـد انجمـاد 

میوه هـا بایـد بـه طـول کامًا رسـیده چیده شـده باشـند.
بـرای بسـته بنـدی سـبزیجاتی ماننـد لوبیـا سـبز نیـز توصیـه می شـود. ایـن مواد 
غذایـی را در حـدود یـک و نیـم تـا دو دقیقه در جوار بخـار آب گرم بـه طور کامل 
مـورد شستشـو قـرار دهید و سـپس بـرای ضد عفونی بیشـتر در دمـای 10- درجه 
منجمـد کنیـد. تـا هـر گونـه آلودگـی باقـی مانـده درون ترکیبـات آن هـا بـه طور 

کامـل از بیـن برود.
جـزء  می گیرنـد،  قـرار  اسـتفاده  مـورد  میوه هـا  انجمـاد  بـرای  کـه  آنزیم هایـی 
آنزیم هایـی هسـتند کـه قابلیـت اکسیداسـیون را در طـول فرآیند انجمـاد افزایش 
می دهنـد و مانـع از افـت کیفیـت و خرابـی میوه هـا می شـوند. بنابراین بـرای بهتر 
شـدن فرآینـد انجمـاد از اسـید سـیتریک یـا دی اکسـید سـولفور یـا شـکر، بـرای 
پوشـاندن میوه ها در طول فرآیند انجماد اسـتفاده می شـود تا شـدت اکسیداسـیون 
بـه خوبـی قابـل کنترل باشـد. انجماد مواد گوشـتی در طـول فرآیند منجمد شـدن 
نیـاز بـه پیـروی کـردن از هیـچ دسـتور انجماد خاصـی نخواهـد داشـت. مگر این 
کـه مشـتری نیـاز بـه منجمد کـردن این محصـوالت به شـیوه ی خاصـی از میان 

روش هـای انجماد بیان شـده داشـته باشـد.
گوشـت ماهی هـا بعـد از فرآینـد انجمـاد دچـار ناپایـداری در بافت هـای چربـی 
خواهـد شـد؛ امـا گوشـت گاو بـدون افـت هیچ گونـه کیفیتـی در طـول فرآینـد 
انجمـاد، تنهـا نیـاز بـه زمانـی کمتـر از 7 روز بـرای منجمـد شـدن کامـل خواهـد 
داشـت؛ زیـرا انجـام فرآینـد انجمـاد بیش از 7 روز سـبب کاهش طـول عمر و افت 

کیفیـت گوشـت گاو خواهـد شـد.
هم چنیـن توصیـه می شـود که گوشـت مـرغ بافاصله بعـد از انجام فرآیند کشـتار 
جهـت حفـظ کیفیـت و تردتـر بـودن آن منجمـد شـود؛ زیـرا تأخیـر بیشـتر از 24 
سـاعت بـرای انجـام فرآینـد انجمـاد سـبب کاهـش افـت کیفیـت گوشـت مـرغ 

شـد. خواهد 
اهمیت انجماد در صنعت:

اخیـراً تعـداد کارخانه هـای مرتبـط بـا انجمـاد مـواد غذایی، سیسـتم حمـل و نقل 
سـردخانه ای و سـردخانه های صنعتـی بـه عنوان یکـی از معیارهای انـدازه گیری 
رشـد تکنولـوژی در دنیـا مطـرح گردیده اسـت. هـم اکنـون صنعت تبریـد به طور 
مسـتقیم بـر فاکتورهایی نظیر بازاریابی، عملیات کشـاورزی و تولیـد اقتصادی تاثیر 
مسـتقیم دارد بـه عنـوان مثـال مصـرف موادی نظیر گوشـت در کشـور انگلسـتان 
کـه از اسـترالیا تامیـن مـی شـود بـدون صنعـت تبرید امـکان پذیـر نخواهـد بود. 
منجمـد کـردن مـواد غذایی، قیمـت مواد غذایی بـه ویژه محصوالت کشـاورزی را 
تثبیـت و از نوسـانات بـازار این محصوالت می کاهد. سـهم این صنعـت در صنایع 
تبدیلـی ایـران بـا توجـه بـه حجم بسـیار بـاالی تولید محصـوالت زراعـی و باغی 
را نمـی تـوان نادیـده گرفـت و بـا توجه به ایـن که ایـران در بین 10 کشـور تولید 
کننـده محصـوالت کشـاورزی می باشـد و بـا در نظر گرفتـن میـزان ضایعات این 
بخـش )برداشـت، جابه جایـی و حمل نقل، مصـرف( می توان انجمـاد محصوالت 

را یکـی از بهتریـن روش هـای نگهـداری و کاهش ضایعات دانسـت.
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طاهره اوجی
کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه 

با علف های هرز - کارشناس زراعت 
شهرستان خرامه

کشـاورزی شورزیسـت عبـارت اسـت از بهره بـرداری از منابـع آب و خـاک شـور 
بـرای تولیـد محصـوالت زراعـی و باغـی اعـم از شـورزی و غیر شـور زیسـت.

شورزیسـت ها گیاهانـی هسـتند کـه قادرنـد چرخه زندگی خـود را در اراضی شـور 
کامـل کننـد. حـدود 11/1 درصـد از فلور گیاهی جهان را شـور زیسـت های مقاوم 

به شـوری تشـکیل می دهند.
شورزیسـت ها را می تـوان بـه عنـوان علوفـه، چـوب، گیاهـان دارویـی و روغنـی، 
گیاهـان پوششـی و زینتی،زهکشـی زیسـتی، زیسـت پاالیـی، بـه عنـوان مـواد 
شـوینده، در رنگـرزی و دباغـی، بـه عنـوان بادشـکن، تثبیـت بـوم نظـام، تولیـد 
سـوخت زیسـتی اسـتفاده کرد. بنابرایـن گیاهان مقاوم به شـوری نقـش مهمی در 
توسـعه کشـاورزی شورزیسـت دارند. کشـاورزی شورزیسـت موجب کاهش فشـار 
بـر منابـع محدود آب شـیرین می شـود. آب های لب شـور، آب زهکـش و آب دریا 

را می تـوان بـرای تولیـد گیاهـان سـودمند مقـاوم بـه شـوری اسـتفاده کرد.
در بیـن گیاهـان هالوفیـت "سـالیکورنیا" بـه منظـور تولیـد روغـن، علوفـه دام و 
سـبزی خوراکـی بـا اسـتفاده از آب دریا مـورد توجه قرار گرفته اسـت. سـالیکورنیا 
طایفـه و   Chenopodiacea خانـواده  از  یکسـاله  و  آبـدار  شـورزی،   گیاهـی 

Salicornioideae می باشـد. رویـش گاه طبیعـی ایـن گیـاه نمک زارهـا، سـواحل 

دریـا، باتاق هـا و مرداب هـای شـور اروپـا، جنوب آسـیا، شـمال آمریـکا و جنوب 
آفریقـا اسـت. بـذور سـالیکورنیا دارای 30 درصـد روغـن و 35 درصـد پروتئیـن و 
کمتـر از 3 درصـد نمک می باشـند. روغن سـالیکورنیا دارای 75 درصـد لینولئیک1 
و لینولنیـک2 می باشـد. تاکنـون کشـورهای مکزیـک، هنـد، اریتـره، عربسـتان 
سـعودی و امـارات بـه طـور موفقیت آمیـزی کشـت سـالیکورنیا را انجـام داده اند.

از بیـن 15 گونـه سـالیکورنیا در جهـان هفـت گونـه آن در ایـران وجـود دارد. 
رویش گاه هـای ایـن گیـاه در ایـران شـامل اسـتان های فـارس، سـمنان، گرگان، 
خوزسـتان، بوشـهر، هرمزگان، یزد، آذربایجـان غربی، آذربایجان شـرقی، اصفهان، 
زاینـده رود، تـاالب  ایـن گیـاه در رودخانـه  از  قـم و تهـران می باشـد. بخشـی 
گاوخونـی، اسـتان فـارس و حاشـیه خلیج فـارس می روید. بـا وجود این کـه ایران 

یکـی از رویش گاه هـای اصلـی ایـن گیـاه بـا پراکنش باال اسـت، مطالعـات انجام 
شـده در ایـن بـاره در کشـور مـا بسـیار محدود می باشـد.

اخیـراً ایـن گیـاه بـرای توسـعه نـوار سـاحلی جنـوب و کشـت در نواحـی سـاحلی 
دریـای خـزر مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت.

سـه دلیـل عمـده موجب شـده اسـت کـه سـالیکورنیا به عنـوان یک گیـاه روغنی 
مـورد توجه قـرار گیرد:

1- پتانسیل تولید باال با آب دریا
2- روغن قابل استخراج قابل مقایسه با روغن گلرنگ

3- عملکرد مشابه با سویا با آب شیرین.
بـذور ایـن گیـاه در طبیعـت در شـهریور مـاه ریـزش می یابـد و تـا فروردیـن در 
مرحلـه گیاهچـه ای باقـی می مانـد. بـا گرم شـدن هـوا شـروع به رشـد می کند و 

سـاقه گل دهنـده در خـرداد ظاهـر می شـود.
وزن تقریبـی دانه هـای تولیـد شـده در گیـاه حـدود یـک میلی گرم بـوده و دانه ها 
می تواننـد بـه طـور مسـتقیم بـا آب دریـا جوانه بزننـد ولی درصـد جوانه زنـی آنها 
بـا آب شـیرین بسـیار بیشـتر می باشـد. بهتریـن دمـا برای جوانـه زنـی دانه ها 25 

درجه سـانتیگراد در روز و 5 درجه سـانتیگراد در شـب می باشـد. 
مصارف سالیکورنیا:

درصـد روغـن و پروتئیـن سـالیکورنیا و سـایر شـور زیسـت ها قابـل مقایسـه بـا 
گیاهـان زراعـی روغنـی می باشـد. کیفیـت روغـن سـالیکورنیا مشـابه بـا گلرنـگ 
اسـت. سـالیکورنیا بـرای مصارف مختلفـی مورد اسـتفاده قرار می گیـرد؛ به عنوان 
سـبزی هنگامـی کـه سـبز برداشـت می شـود، اسـتخراج روغـن بـرای مصـرف 
خوراکـی، سـوخت زیسـتی و مصـارف آرایشـی، اسـتفاده از کاه در تغذیـه دام و 

اسـتفاده از بـذور در تغذیـه طیـور.
در رژیـم غذایـی بـرای بزهـای جـوان و قوچ از سـاقه سـالیکورنیا به میـزان %30 
از کل علوفـه و 50 تـا 60% از علوفـه حجیـم اسـتفاده کردنـد و بیـان داشـتند که 
بـر میزان تولید آنها تأثیر سـوء نداشـته اسـت. بذور سـالیکورنیا جایگزینی مناسـب 

بـرای ذرت و سـویا در جیـره جوجه هـا و در جیـره غذایـی ماهی هـا می باشـد. 
مراحل فنولوژیک:

 ،)S.bigelovii( جوانـه زنی و رشـد اولیه سـالیکورنیا در مزرعـه بویژه گونه بیگلـوی
بسـیار کنـد اسـت. در حـدود 20 روز تـا یک ماه وقت الزم اسـت تا گیـاه به خوبی 

“سالیکورنیا”
گیـــــاهی شورزی
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شود.  مستقر 
مرحلـه گیاهچـه ای: بعـد از مسـتقر 
شـدن گیـاه تولیـد شـاخه های جانبی 
رشـدی  فـاز  وارد  و  می شـود  آغـاز 
سـریع می گـردد. بـا وارد شـدن گیـاه 
بـه این مرحلـه بایـد نیاز کـودی گیاه 

شـود. تأمین 
مرحلـه شـاخه دهی: با کوتاه شـدن 
وارد  گیـاه  انتهایـی،  میانگره هـای 
بـه  ورود  می شـود.  زایشـی  مرحلـه 
ایـن مرحلـه در سـالیکورنیا بـه طـول 
روز بسـتگی دارد؛ البته این حساسـیت 

در گونه هـای مختلـف بسـیار متفـاوت اسـت. 
مرحلـه زایشـی: مرحله زایشـی چهـار فـاز دارد که فاز یـک مرحله زایشـی کوتاه 
شـدن میانگره هـا، فاز دوم تشـکیل مادگی، فاز سـوم تشـکیل گرده )خـروج گرده 

از سـنبله( و فـاز چهارم تشـکیل بذر می باشـد.
مرحلـه گرده افشـانی: بـا ظهـور گـرده در سـنبله های بـارور، گیـاه وارد مرحلـه 
گرده افشـانی شـده اسـت. در ایـن مرحلـه نیـز بایـد کـود و آب مـورد نیـاز گیـاه 

شـود. تأمین 

مرحلـه تشـکیل دانـه: معمـواًل هم زمان با گرده افشـانی، تشـکیل دانـه نیز آغاز 
می شـود. ممکن اسـت در یک بوته هم گرده افشـانی و هم تشـکیل دانه مشـاهده 

شـود. در ایـن مرحلـه کوددهی قطع می شـود ولـی آبیاری ادامـه می یابد.
شـروع تغییـر رنـگ در هـر دو گونه در اواسـط مهر تا آبان بسـته به گونه مشـاهده 

می شود.

سالیکورنیا مناسب فصل گرم است و دمای زیر صفر را نمی تواند تحمل کند.
رسـیدگی فیزیولوژیـک: با قهوه ای شـدن بوته هـا رسـیدگی فیزیولوژیک اتفاق 
می افتـد. بهتـر اسـت برداشـت سـالیکورنیای پرسـیکا )S.persica( زودتـر انجـام 
شـود زیـرا بذور رسـیده شـدیدا ریـزش دارد. بـه منظور بهبـود هم زمانی رسـیدگی 

از سـم پاراکوات اسـتفاده می شـود.
مهم تریـن آفـت کـه در مزرعـه مشـاهده می شـود آبـدوزدک اسـت که بـا طعمه 
مسـموم قابـل کنترل اسـت. هم زمان با خشـبی شـدن نوعـی موریانه نیـز ممکن 

اسـت به ریشـه گیاه خسـارت وارد کند و آثار خسـارت با خشـکیدگی اندام هوایی 
می شـود. ظاهر 

نیاز آبی و آبشویی:
یکـی از مهم تریـن موانـع توسـعه کشـت ایـن گیـاه نیـاز آبـی بـاالی آن اسـت. 
عمـق توسـعه ریشـه تا 35 سـانتیمتر می باشـد ولـی بیشـترین تراکم ریشـه گونه 
بیگلـوی )S.bigelovii( در عمـق 7/5 سـانتی متری اسـت و ریشـه های عمق 35 
سـانتی متری بسـیار باریـک هسـتند. بـه همیـن دلیـل گیـاه نیـاز دارد تـا رطوبت 
سـطح خـاک در حـد ظرفیت زراعی حفظ شـود. در خاک شـنی عملکـرد اپتیمم از 

آبیـاری روزانـه بـه دسـت می آید.
حداکثـر تراکـم ریشـه گونـه پرسـیکا S.persicaAkhani subsp persica بیشـتر 

از گونـه بیگلـوی بود. 
نیاز کودی:

ایـن گیـاه به کودهـای منبع آمونیومـی و نیتراتـی واکنش متفاوتی نشـان می دهد 
و توصیـه می شـود از کودهـای نیتـرات آمونیـوم و یـا سـولفات آمونیـوم اسـتفاده 

شـود. میـزان کـود مصرفـی به مرحلـه رشـدی و گونه بسـتگی دارد.
میزان تولید:

میـزان تولیـد دانـه سـالیکونیای بیگلـوی )S.bigelovii( بـرای اولیـن بار در سـال 
1982 تـا 1988 در مکزیـک بـا آب دریـا بیـن 1/3 تـا 2/4 تـن در هکتـار )بـا 
متوسـط2 تـن در هکتـار( گـزارش شـد کـه مشـابه بـا تولید دانه سـویا در شـرایط 
غیـر شـور بـوده و کیفیـت روغـن تولیـدی نیـز مشـابه بـا گلرنـگ بـود. عملکـرد 
سـالیکورنیا بیگلـوی و سـالیکورنیا پرسـیکا در مزرعه تکثیری مرکـز ملی تحقیقات 
شـوری کـه بـا آب dS/m15 آبیاری شـده بودنـد، در دوره رشـد 215 روز به ترتیب 

1/9 و 1/5 تـن در هکتـار بـه دسـت آمد.
مهم تریـن مانـع، نیـاز آبی و آب شـویی بـاالی سالیکورنیاسـت که موجب شسـته 
شـدن فسـفات و نیتـرات و افزایـش جمعیت جلبک در سـواحل می شـود. از طرفی 
هزینـه پمپـاژ نیـز افزایـش می یابـد. بنابراین سیسـتم آبیاری و زهکشـی مناسـب 
بـرای کاهـش اثرات زیسـت محیطی بایـد بـکار رود. باید به منظـور کاهش اثرات 
زیسـت محیطی توسـعه کشـت سـالیکورنیا در چرخه شـورورزی مدنظر قرار گیرد 
و بـه منظـور جلوگیـری از اثرات زیسـت محیطـی، زهکش مزارع سـالیکورنیا برای 

تولید سـایر محصوالت زنجیره شـورورزی اسـتفاده شـوند .
زمـان گلدهـی سـالیکورنیا بیگلـوی توسـط فتوپریـود کنتـرل می شـود و گـرده 
افشـانی نیـز بـه دمای بـاالی 50 درجه حسـاس می باشـد. البته میزان حساسـیت 
بـه فتوپریـود در توده هـای مختلـف بـا یکدیگـر متفـاوت اسـت. توده هایـی کـه 
در عرض هـای بـاال قـرار دارنـد در طـول روز طوالنی تـری وارد فـاز گل دهـی 
می شـوند. بهتریـن راه کار بـرای حـل ایـن مشـکل آزمـون تاریـخ کاشـت بـرای 
بیـن دو گونـه مـورد بررسـی گونـه پرسـیکا  گونه هـای مختلـف می باشـد. در 

حساسـیت بیشـتری بـه فتوپریـود دارد.
بـذور ریز سـالیکورنیا باید بسـیار سـطحی کشـت شـوند تـا بتوانند سـبز یکنواختی 
داشـته باشـند؛ امـا از مشـکات کشـت سـطحی جابجا شـدن بـذور بـا آب، حمله 
مورچـه و سـایر حشـرات و عـدم یکنواختـی سـبز اسـت. در صورتـی که ایـن گیاه 
بـه توسـعه در سـطح وسـیع رسـید، بایـد بـذور پوشـش دار شـده تولیـد شـود و یا 
ماشـین آالت مناسـب کشـت آن سـاخته شـود که بر روی بذور یک الیه نازک از 
کـود دامـی الک شـده و یا ماسـه بریـزد و یا بذور با پوششـی غیر از خاک پوشـانده 

شـوند تا سـبز یکنواخت داشـته باشـد.
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محمد روشن قصرالدشتی
مدیریت

امور اراضی فارس

آب و خـاک از گـران بهاءتریـن منابع ملي کشـور هسـتند. متاسـفانه در دهه اخیر، 
در اثـر تغییـر کاربـري اراضـي و تخریـب پوشـش گیاهي، قسـمت اعظـم نزوالت 
تبدیـل بـه روان آب شـده، کـه عـاوه بـر هـدر رفـت ایـن منبـع حیاتي، بـا ایجاد 

سـیل آب هاي عظیـم، موجـب خسـارات مالـي و جانـي فراوان مي شـود. 
خـاک یکـي از مهم تریـن اجـزاي منابـع طبیعـي محسـوب مي شـود. فرسـایش 
خـاک پدیـده اي اجتنـاب ناپذیـر اسـت کـه بـه صـورت تشـدید شـونده منجـر به 
تخریـب خاک مي شـود. نوع و شـدت فرسـایش خـاک در یک منطقـه تابع عوامل 
مختلفـي از جملـه شـرایط اقلیمـي، پسـتي و بلنـدي، نوع خـاک و کاربـري اراضي 

مي باشـد. 

در ایـن میـان، اهمیـت کاربـري اراضـي به دلیـل نقش موثر انسـان در آن نسـبت 
بـه دیگـر عوامل زیادتر اسـت. 

تغییـر غیـر اصولی کاربـری اراضی به ویژه اکوسیسـتم هـای طبیعی، عمومـًا تأثیر 
قابـل توجهـی را بـر ویژگی هـای فیزیکـی، شـیمیایی و بیولوژیکـی خاک هـا و در 

پـی آن میـزان روان آب و فرسـایش خاک مـی گذارد. 
بررسـی تغییـرات روان آب و فرسـایش خـاک در پـی تغییـر خصوصیـات خـاک و 
شـناخت متغیرهـای مؤثـر خـاک بـر وقـوع آن مـی توانـد در بهبـود توصیـه های 
مدیریتـی و کمـی نمـودن تغییـرات روان آب و فرسـایش خـاک مفیـد واقع شـود. 
اخیـراً توجـه بـه تخمیـن فرسـایش خـاک و بحـث و تبادل نظـر در مـورد تهیه ی 
نقشـه و پیشـبینی فرسـایش خـاک گسـترش پیـدا کـرده و نظـارت بـر کاربـری 
اراضـی و تغییـرات پوشـش زمیـن بـرای توسـعه و مدیریت موثـر اراضـی و بهبود 

بـازده ی فعالیت هـای کشـاورزی در محیـط GIS ضـروری می باشـد. 
فن آوري هـاي GIS و سـنجش از دور و روش های مدل سـازی رقومـی به عنوان 
ابـزاری قدرتمنـد بـرای ارزیابی هـای اکولوژیکی و محیطی، توسـعه پیـدا کرده اند. 
تصاویـر ماهـواره ای و روش آنالیـز GIS مي توانـد بـرای تهیه نقشـه های تخریب 

و فرسـایش اراضی مورد اسـتفاده قـرار بگیرد. 
روش سـنجش از دور، ابـزار بسـیار قـوی و کارآمـد برای جمع آوری و مشـاهده ی 

اطاعـات پوشـش زمین و کاربـری اراضي می باشـد. 
همچنیـن تکنیـک GIS بـرای پـردازش مقـدار زیادی اطاعـات مکانـی و فراهم 
کـردن صحـت و در دسـترس بـودن بیشـتر اطاعات مربـوط به فرسـایش خاک، 

بسـیار مفید می باشـد. 
از طرفـی تغییـر در نـوع کاربری هـا از پوشـش متراکـم و دایمـی به پوشـش های 
تنـک و موقتـی همـواره با افزایـش میزان روان آب و فرسـایش و به تبـع آن تولید 

رسـوب همراه بوده اسـت. 
جهـت اسـتفاده بهینـه از زمیـن، آگاهـی از تغییرات کاربـری اراضی و نوع اسـتفاده 
انسـان از سـرزمین ضـروری بـه نظر می رسـد که این امـر با آشکارسـازی تغییرات 

کاربـری اراضی میسـر می گردد. 
امـروزه اسـتفاده از تصاویـر ماهـواره اي چنـد زمانـه و نقشـه هاي رقومـي کاربرد 
گسـترده اي یافتـه اسـت. از ایـن طریـق مي تـوان نـوع کاربـري اراضـي و نیـز 
شـدت تغییـرات کاربـري اراضـي را مشـخص و پیامدهـاي مربوطـه را در محیـط 

مورد بررسـي قـرار داد. 
فـن آوري دورسـنجي از جملـه ابزارهـاي نویني اسـت که دسـت یابي و اسـتخراج 
اطاعـات پایـه را بـراي مدیریـت منابـع زمیـن میسـر مي سـازد. متدلـوژي مورد 
اسـتفاده بـراي سـنجش از دور، توسـعه بـر اسـاس تصحیـح هندسـي، بازسـازي 
مکانـي و طیفـي تصاویـر ماهـواره اي قابل دسـترس بر مبناي تکنیـک هاي طبقه 
بنـدي نظـارت شـده بیش ترین شـباهت و مقایسـه پـس از طبقه بندي مي باشـد. 
بررسـی تغییـرات کاربـری اراضـی نیازمنـد اسـتفاده از روش هـای سـریع و فنـون 

نویـن می باشـد. 
اسـتفاده از سیسـتم سـنجش از دور و سـامانه اطاعـات جغرافیایـی و تلفیق آن ها 
بـا داده هـای زمینـی اطاعات دقیـق و بهتـری را در خصـوص تصمیم گیری های 

چنـد جانبـه ارائـه می نمایند.

استفاده از فن آوری های نوین 
در تشخیص و کنترل تغییر کاربری

اراضی کشاورزی و تاثیر آن 
در فرسایش خاک
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حشمت اله صادقی 
کارشناس ارشد گیاهان دارویی و رئیس 

کمیته گیاهان دارویی سازمان جهاد 
کشاورزی فارس

1- گلسـتان هـاي گل محمـدي بایـد در زمیـن هایـي ایجاد شـوند که نسـبت به 
سـرما و وزش بادهـاي تنـد شـرایط بسـته اي داشـته و هـم چنیـن زمیـن هایي با 
شـیب مایـم کـه خسـارت یـخ زدگي دیـر هنگام فصـل بهـار در آن ناچیز باشـد.
2-گلسـتان هـاي گل محمـدي در زمین هایي کـه داراي بافت سـنگین و فاقد زه 

کشـي مي باشـند نباید تاسـیس شوند.
3 - خـاک ایـده آل بـراي بـاغ هـاي گل محمدي، خاک لومی- شـني مي باشـد. 

خـاک لوم ترکیب متوسـطي از شـن و سـیلت و رس مي باشـد.
4- گل محمـدي مخصوصـا در خـاک هاي لوم - شـني که سـاختار عمیق و آبریز 
دارد، حـاوي مـواد ارگانیـک کافـي با PH ما بین شـش تا هفت و هـم چنین مقدار 

جزیـي آهـک، خیلي خوب رشـد مي کند.
5- ریشـه ي گل محمـدي در خـاک هایي کـه مقدار زیادي آب در آن جمع شـود 
و یـا سـطح آب هـاي زیـر زمیني در آن باال باشـد خیلـي راحت دچار بیماري شـده 

و از بین مي شـود.
6- در خـاک هـاي آهکـي و قلیایـي بـراي آسـان نمـودن دریافت عناصـر غذایي 
توسـط ریشـه گیاهـان بـا کمـک کودهایـي کـه PH خـاک را پاییـن مـي آورنـد 
یـا پـودر گوگـرد و اسـید هومیـک میـزان PH خـاک تنظیـم شـده در نتیجـه مواد 
غذایـي، بهتـر جـذب خاک شـده و تبدیل به موادي مـي گردند که گیاهـان بتوانند 

از آن هـا اسـتفاده کنند.
7- کمبـود دو عنصـر آهـن و روي از نظـر کیفیت و بازدهي بسـیار مهم مي باشـد. 
ایـن کمبـود از خـاک بـا اسـتفاده از محلول پاشـي سـولفات آهن و سـولفات روي 
از بـرگ و بـا اسـتفاده از کـود مایـع رویشـي برطـرف مـي گردد.کـود مایـع که با 
میکروالمنت ها غني شـده اسـت در دوره قبل از گلدهي با اسـپري شـدن بر روي 

بـرگ ها مـورد اسـتفاده قرار مـي گیرد.
8- در گلسـتان هـاي گل محمـدي از کوددهـي زیـاد بـا کودهـاي ازت دار و هـم 

چنیـن از آبیـاري بیـش از انـدازه بایـد اجتنـاب کرد.
9 -کـود دامـي مـورد اسـتفاده بـراي افزایـش مـواد ارگانیـک خـاک بایـد کامـا 

پوسـیده شـده باشـد و یـا بـه جـاي آن مـي تـوان ازکمپوسـت اسـتفاده کـرد. 
10-گل محمـدي در فصـل زمسـتان کـه فصـل برگریـزان اسـت در برابـر سـرما 
بسـیار مقـاوم اسـت امـا در دوره ي جوانـه زدن کـه شـروع اش از اوایل اسـفند تا 

اوایـل فروردیـن مـي باشـد نسـبت بـه دمـاي پاییـن و یـخ زدگي بسـیار حسـاس 
مي باشـد.

11- در هفتـه هـاي ابتدایـي فصـل گلدهـي میزان اسـانس گل هـاي جمع آوري 
شـده نسـبت بـه گل هایـي کـه در هفتـه هاي بعـدي فصـل گلدهي جمـع آوري 

می شـوند بیـش تر اسـت.
12- در دوره ي گل دهـي وقتـي کـه هـوا گـرم و خشـک باشـد آبیـاري باعـث 

افزایـش بازدهـي و کیفیـت گل مـي شـود.
13 - فصل برداشت گل محمدي از اوایل اردیبهشت تا اوایل تیر مي باشد.

14 - در هنـگام برداشـت گل رعایـت نکات زیر ضروري اسـت: تا حـد امکان باید 
کوشـید تا از دسـت کش اسـتفاده شـود، به گل ها کمتر آسـیب وارد گردد. گل ها 
در کیسـه هایـي کـه قبا کود و یـا مواد غذایـي در آن بوده جمـع آوري نگردد. در 
زیـر آفتـاب بـه مـدت طوالني نگهـداري نشـوند و پس از جمـع آوري در سـاعات 

اولیـه ي صبـح بافاصلـه به مراکز خرید فرسـتاده شـوند.
15- گل محمـدي در کارخانـه حداقل باید ظرف 6 سـاعت تقطیر شـود. گل هایي 
کـه حـدود 12 سـاعت بعـد تقطیر شـوند با کاهـش 20 درصـدي بازدهي اسـانس 

مواجه خواهند شـد.
16 - مقـدار محصـول گل در یک گلسـتان بسـتگي بـه عواملي هم چـون ارتفاع، 
مسـیر بـاغ، سـن، هرس، آبیـاري، کود دهـي، آب و هـوا و وضعیت خـاک دارد که 

مـي توانـد باعث افزایـش یا کاهش محصول گلسـتان شـود.
17- یکـي از مهـم تریـن فاکتور هایـي که بر روي بازدهـي و کیفیت گل محمدي 

تاثیر مـي گذارد هرس مي باشـد.
18- وقتـي در سـاعات اولیـه روز بـر روي گلبـرگ هاي گل، شـبنم مي نشـیند از 

گاهـش اسـانس هـاي فـرار و از بیـن رفتـن آن جلوگیري مـي کند.
19- در بـاغ هـاي گل محمـدي بـه جـاي اسـتفاده از آبیـاري به روش انتشـار،که 
میـزان هـدر دهـي آب در آن بـاال و راندمـان پاییـن اسـت بایـد از روش آبیـاري 

قطـره اي کـه بیشـترین بهـره وري از آب را امـکان مـي سـازد اسـتفاده کـرد. 
20- کـود گیاهـي مـواد ارگانیـک مـورد نیاز خـاک را تامیـن کرده و هـم چنین به 
منظـور اطمینـان از تامیـن نیتـروژن )ازت( در زمانـي کـه گیاهـان تـازه شـروع به 

گلدهـي کـرده انـد با خـاک ترکیب مي شـود.

20 نکته کلیدي و مهم
براي احداث گلستان هاي

گل محمدي
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پل بعثت
پـل بعثـت، شـاهکار مهندسـی رزمـی تاریـخ دفـاع مقـدس اسـت و امـروز بـا همین عنـوان در 

دانشـگاه مهندسـی دافـوس تدریـس می شـود. 
تـا قبـل از والفجـر هشـت پل هایی روی اروند سـاخته شـده بـود اما ارونـد هیچکـدام را تحمل 
نکـرد و همـه را بـه تدریـج در خـود فروبـرد. پلـی به نـام فجر سـاخته بودند که شـب هـا آن را 
نصـب و روزهـا جمـع می کردند چرا کـه باید تجهیـزات و مهمات و تـدارکات الزم به آن طرف 
رود خانـه منتقـل مـی شـد ولـی این پل نیـز آن طور کـه باید و شـاید کارآمد نبود. لـذا پل بعثت 
بـه طـول 900 و عـرض 12 متر بر روی اروند احداث شـد و چشـم جهانیان را خیـره کرد. 5000 
لولـه فـوالدی 12 متـری بـه قطر 142 سـانتی متر و ضخامـت 16 میلی متـر در عمق 12 متری 
رودخانـه خروشـان کـه ارتفـاع جـزر و مد آن گاهـی بیش از 5 متر بـود قرار گرفـت و جهادگران 

در مـدت 6 مـاه این پل را احـداث کردند. 

دشـمن در طـول جنـگ سـعی بسـیاری کرد کـه پل را از بیـن ببرد امـا هرگز موفق نشـد. طراح 
ایـن شـاهکار بزرگ، مهندس بهـروز پورشـریفی از نیروهای جهاد سـازندگی بود.

مطلـب جالـب در احـداث پـل ایـن بـود که دو طـرف لوله هـا را بسـته بودند تـا لوله هـا در آب 
غـرق نشـوند و پـس از آنکـه کار اتصـال لوله هـا انجام می شـد درب لولـه ها را باز مـی کردند 
تـا آب بـا فشـار زیـاد از داخـل آنهـا عبور کنـد و لوله ها بـه زیر آب بروند و غرق شـوند. سـپس 

روی لولـه هـا را زیر سـازی و بعد آسـفالت مـی کردند.
ماکت ها و مواضع فریب 

سـاخت ماکـت هـا و مواضـع فریـب بـه منظـور گمراه کـردن دشـمن و اتـاف منابـع، مهمات، 
وقـت، فکـر، سـاح، جنـگ افزارهـا و غافلگیـری آنهـا و تمرکـز نیروهـای خـودی در سـایر 
محیط هـای عملیاتـی از بارزتریـن نمونـه هـای برجسـته خاقیـت و نـو آوری مهندسـی بـه 

می رفـت. شـمار 

ابتکارات و خالقیت های مهندسی رزمی در دوران دفاع مقدس )6(
برگرفته از نشریه فرهنگی- خبری سنگرسازان بی سنگر

به مناسبت دهه فجر:
دیدار با خانواده معظم شهداء و ایثارگران جهاد کشاورزی فارس صورت پذیرفت

امـروز جامعـه اسـامی و همه کسـانی کـه در آن با آسـایش و آرامش زندگی 
مـی کننـد، مرهـون خـون پاک هـزاران شـهید و جانبازی اسـت کـه در دفاع 
از ارزش هـای اسـامی کـه از اهـل بیت عصمـت و طهارت )س( بـه ما ارث 
رسـیده اسـت، جانفشـانی کردنـد و چـه زیبـا فرمودنـد مقـام معظـم رهبـری 
)مدظله العالی( که » زنده نگه داشـتن یاد شـهداء کمتر از شـهادت نیسـت.« 
حـال تـاش همـه مـا در جهـت خدمت بـه بازمانـدگان ایـن شـهدای عزیز 
یعنـی خانـواده آنـان، جانبـازان، آزادگان و ایثارگران وظیفه اخاقـی، عرفی و 

دینـی و البتـه کمتریـن کار ممکن اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره ایثارگـران، بـه مناسـبت ایـام اهلل دهه فجر 

و سـالروز پیـروزی انقـاب اسـامی حجـت االسـام سـید محسـن قائمـی 
مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، 
کاووس کیانـی معـاون توسـعه و منابع انسـانی، حجت االسـام و المسـلمین 
مهـدی قاسـمی رییـس اداره آمـوزش عقیدتـی و محمـود باغبـان رییـس 
اداره ایثارگـران و هـم چنیـن جمعـی از همـکاران اداره ایثارگـران و مدیریت 
شهرسـتان هـا بـا خانواده های شـاهد و ایثارگر جهاد کشـاورزی اسـتان دیدار 

نمودند.
شـایان ذکـر اسـت کـه در ایـن دیـدار بـا اهـدای لـوح تقدیـر و هدایایـی به 
رسـم یادبـود، فـداکاری ایـن خانواده هـای واالمقام مـورد تقدیر قـرار گرفت.



عنوان: 

بررسی کاربرد سیستم های
GMP، GAP و HACCP در کاهش ضایعات 

پس از برداشت خرما در استان فارس
نویسندگان: 

ندا مفتون آزاد - مریم شاه امیریان - صدیقه یزدانی
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 

استان فارس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
برخی از موضوعاتی که در این مجموعه می خوانید:

اسـتاندارد GAP در خرمـا - GMP و اصـول آن - مـوارد اجـرای GMP در محصـول خرمـا - 
اجـرای SSOP - اسـتاندارد HACCP - اختـاالت فیزیکـی، فیزیولوژیـک و پاتولوژیـک خرمـا

تعیین نقاط بحرانی محصول و ...

معرفی تالیفات همکاران

علیرضـا صفـي  خانـي  در سـال  1329 در یـک  خانواده  کشـاورز بـه دنیا 
آمـد، وي  اولیـن  فرزنـد خانـواده  بـود و ازهمـان  دوران  کودکـي  در کار 

کشـاورزي  بـه  پـدرش  کمـک  مي کرد. 
علیرضـا در سـن  18 سـالگي  بـه  خدمت  سـربازي  رفت  و مدت  دو سـال  

در نیـروي  دریائـی مرکـز بندر عبـاس  خدمت  کرد.
و  پنجـره  سـازي   و  درب   پسـر عمـوي  خـود  نـزد  بازگشـت   از  پـس  
جوشـکاري  را یـاد گرفـت  و بـا عمـوي  خـود کارگاهـي  اشـتراکي  را بنا 
نهادنـد و بعـد از مـدت  دو سـال  خود نیـز کارگاهي شـخصي  احداث  کرد 

و بـه  کار مشـغول  شـد. 
در سـن  22 سـالگي  ازدواج  کـرد و ثمـره  ازدواجـش  سـه فرزنـد دختـر 

مي باشـد. 
شـهید صفـي  خانـي  بـه  روحانیـت  عشـق  مي ورزیـد و در امـور مذهبي 
فعـال بـود ، به طوري  کـه  اغلب  اوقات  بیـکاري  خود را در مسـجد جامع  
مي گذارنـد طبـق  قبوض  موجـود از زمان تکلیف خمـس  و زکات  خود را 

بـه  طـور مرتب  تـا روزي  که  عـازم  جبهه  شـده  بـود مي پرداخت . 
در شـهریور مـاه سـال 60 زمانـي  کـه  امـام  جمعه  شـهر آقاي  حسـیني  
اعـام  کردنـد کـه  مقـداري  انگـور بـراي  جبهه هـا الزم  اسـت ، وي  بـا 
همـکاري  کشـاورزان  آبـاده  مقـدار یـازده  تن  انگـور جمـع  آوري  نمود و 

خـود بـا کامیـون انگور عـازم  اهواز شـد. 
پـس  از مراجعـت  بـه  پـدر خـود گفـت:  در خوزسـتان  افرادي  خردسـال  
را دیـدم  کـه  تفنـگ  بـه  دوش  بـا کفـار مي جنگنـد و نمي توانـم  تحمـل  

نمایـم  کـه  در آبـاده  بمانـم  و بـه  جبهـه  نروم . 
زمانـي  کـه  از طـرف  جهـاد سـازندگي  شهرسـتان آباده  اعام  شـد که  
تعـدادي  جوشـکار جهـت  اعـزام  بـه  جبهه  الزم  اسـت؛  پـس  از تصفیه  
حسـاب هـاي  شـخصي  خـود، در تاریـخ  1360/06/31 عـازم  آبـادان  

. شد
شـهید صفـي  خانـي  در کارگاه  جوشـکاري  شـروع  به  خدمت  کـرد، تنها 
یـک هفتـه از حضـورش در جبهـه نمی گذشـت کـه با ترکـش خمپاره 
دشـمن مجـروح شـد و پـس از اعـزام بـه بیمارسـتان  اهـواز، بـه  درجه  

رفیـع  شـهادت  نائـل  آمد.
پیکـر پاکـش در روز عیـد قربان  سـال 60 در گلزار شـهدای شهرسـتان 

آبـاده به  خاک  سـپرده  شـد. 
شـهید صفـي  خانـي  عاقه  زیـادي  به  خانواده  داشـت ، به طـوري  که  در 
شـبي  کـه  عـازم  جبهه  بـود به  پـدرش  توصیه  کرد کـه  جلـوي  فرزندانم  
گریـه  نکـن. مـا انشـاء اهلل  در کربـا همدیگـر را مي بینیـم  و آخریـن  
وصیـت  نامبـرده  بـه  پـدرش  ایـن  بـود کـه اگر شـهید شـدم  بـراي  من  

نکنید. گریـه  

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد

سنگرساز بی سنگر
شهید

علیرضا صفی خانی

تولد: 1329/۰1/27- آباده 
شهادت: 1363/۰7/۰9 - آبادان

مدفن: شهرستان آباده- گلزار شهدا
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کارکنان نمونه سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس در سال 1396

همه با هم 

كشاورزى

سازمان جهاد كشاورزى
استان فارس
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عباس قهرمانی
رئیس مرکز

جهاد کشاورزی 
شهرستان اقلید

زهرا حسن بیگی 
کارشناس

جهاد کشاورزی
شهرستان اقلید 

سیدمحمدرضا 
افضلی

کارشناس جهاد کشاورزی 
شهرستان اقلید 

رضاعلی 
ملک حسینی

کارشناس جهاد کشاورزی 
شهرستان ارسنجان

سیدجعفرموسوی
معاون فنی و اجرائی جهاد 

کشاورزی شهرستان
ارسنجان

زیبا مهدوی نیا
رئیس اداره تولیدات 
گیاهی جهاد کشاورزی 

شهرستان استهبان 

فضل اله حسینی 
کارشناس جهاد کشاورزی 

شهرستان
قیر و کارزین 

مریم ثابت قدم
کارشناس

جهاد کشاورزی شهرستان 
فیروزآباد

رضا آیاره
کارشناس

جهاد کشاورزی شهرستان 
کازرون

سعید تقی پور
کارشناس جهاد

کشاورزی شهرستان 
بوانات

مسعود شاد کام 
کارشناس 

جهاد کشاورزی شهرستان 
پاسارگاد

علی ره بین
رئیس اداره بهبود تولیدات 

گیاهی جهاد کشاورزی 
شهرستان جهرم

سعید رمضانعلی 
کارشناس 

جهاد کشاورزی شهرستان 
جهرم 

صفر اکبریان
همکار 

جهاد کشاورزی شهرستان 
جهرم 

غالم حسین صباحی
کارشناس 

جهاد کشاورزی شهرستان 
خرم بید

علی رنجبر
کارشناس 

جهاد کشاورزی شهرستان 
خرم بید
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طاهره اوجی 
کارشناس 

جهاد کشاورزی شهرستان 
خرامه 

عین اله محمد 
خانی

کارشناس جهاد کشاورزی 
شهرستان خرامه

ابراهیم میری
رئیس اداره امور اراضی 

جهاد کشاورزی شهرستان 
خنج

محمد نجفی
همکار جهاد کشاورزی 

شهرستان داراب 

حبیب دانشمند
کارشناس 

جهاد کشاورزی شهرستان 
داراب 

سمیه نظری
کارشناس 

جهاد کشاورزی شهرستان 
داراب 

فریدون جمشیدی
کارشناس اداره امور 

اراضی جهاد کشاورزی 
شهرستان خنج

نصیب اله الهیاری
کارشناس 

جهاد کشاورزی شهرستان 
رستم 

حمید کشکولی
همکار 

جهاد کشاورزی شهرستان 
رستم 

عبدالوهاب رنجبر
کارشناس جهاد

کشاورزی شهرستان
زرین دشت

علیرضا بصیری
مدیر جهاد

کشاورزی شهرستان
زرین دشت

علی تشت زر
کارشناس جهاد

کشاورزی شهرستان 
سپیدان

حسین صبور
کارشناس جهاد

کشاورزی شهرستان 
سپیدان

سیدحمید موسوی 
همکار جهاد

کشاورزی شهرستان 
سپیدان

اکبرکرمی
کارشناس جهاد 

کشاورزی شهرستان 
سرچهان 

مهدی قربانی
کارشناس جهاد 

کشاورزی شهرستان 
سروستان 
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شاهرخ سامانی 
مدیر جهاد کشاورزی 

شهرستان شیراز

مهرداد جاللیان
کارشناس جهاد

کشاورزی شهرستان
شیراز

رویا فرهمند
کارشناس جهاد

کشاورزی شهرستان
شیراز 

آقای مجید غیور 
کارشناس جهاد

کشاورزی شهرستان
شیراز

فاطمه مهاجری 
کارشناس جهاد کشاورزی 

شهرستان شیراز 

اسماعیل بهار
همکار جهاد

کشاورزی شهرستان 
الرستان

مصطفی حسن زاده 
همکار جهاد

کشاورزی شهرستان
المرد

زهرا شفیعی 
سروستانی

کارشناس جهاد کشاورزی 
شهرستان شیراز 

کریم داد آرزو
همکار جهاد 

کشاورزی شهرستان 
فسا

محمد اسماعیل 
صداقت

کارشناس جهاد کشاورزی 
شهرستان شیراز 

علی اسماعیلی  
حسن آبادی

همکار جهاد کشاورزی 
شهرستان شیراز 

روشن جوکاری 
کارشناس جهاد کشاورزی 

شهرستان
فسا

سعید شیروانی 
دوست

همکار جهاد کشاورزی 
شهرستان فسا 

شاپور گودل 
معاون فنی اجرایی 
شهرستان فراشبند

امیرارسالن حق شناس
کارشناس جهاد

کشاورزی شهرستان 
فراشبند 

جعفر فروردین
رئیس اداره تولیدات 

گیاهی شهرستان
فیروز آباد
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مسعود بیات
کارشناس جهاد

کشاورزی شهرستان
کوار 

علی رضا چراغی 
کارشناس جهاد

کشاورزی شهرستان 
کازرون

احمدعلی افراشته
کارشناس جهاد

کشاورزی شهرستان
گراش 

زینل آتشبار
کارشناس جهاد

کشاورزی شهرستان 
الرستان

معصومه قاسمی
کارشناس جهاد

کشاورزی شهرستان
المرد 

محمدصادق فانی
مدیر جهاد 

کشاورزی شهرستان 
المرد 

محمد محموری
رئیس اداره 

تولیدات گیاهی شهرستان 
مهر

اسماعیل شکوهی 
کارشناس جهاد 

کشاورزی شهرستان
مهر 

امیر حسین 
جانی ویس

همکار جهاد کشاورزی 
شهرستان مرودشت 

محمد حق پرست
کارشناس جهاد 

کشاورزی شهرستان 
مرودشت

سمیه قهرمانی
کارشناس جهاد

کشاورزی شهرستان 
مرودشت

یحیی مرادی
کارشناس جهاد 

کشاورزی شهرستان 
پاسارگاد

علی حسن حیدری
کارشناس جهاد 

کشاورزی شهرستان 
ممسنی

رحیمه حق شناس
کارشناس جهاد 

کشاورزی شهرستان 
نی ریز

بیگم سلطان شاطری
همکار جهاد 

کشاورزی شهرستان 
نی ریز

مجتبی هوشمندی
رئیس مرکز

جهاد کشاورزی 
کازرون



13
96

ل 
سا

در 
س 

فار
ن  

ستا
ی ا

رز
شاو

د ک
جها

ن 
زما

سا
ه 

ون
نم

ن 
کنا

کار
13

97
اه 

ن م
هم

- ب
 4

7 
ره

شما
 -

س 
فار

ن 
ستا

ی ا
رز

شاو
د ک

جها
ن 

زما
سا

ی 
خل

دا
ه 

نام
بر

 خ
د«

می
و ا

رت
» پ

ه 
یم

ضم

88

آرش صادقی
رئیس مرکز جهاد 

کشاورزی شهرستان
کازرون

رضا طالب زاده 
سروستانی

رئیس مرکز جهاد 
کشاورزی سروستان

فرهاد اتحادنژاد
رئیس مرکز 

جهاد کشاورزی
سپیدان

مراد صحت نیا
رئیس مرکز 

جهاد کشاورزی 
نی ریز

حسین کاظمی
سرپرست مرکز 
جهاد کشاورزی 

الرستان

اله داد کاویانی
سرپرست مرکز 
جهاد کشاورزی 

ممسنی

محمدرضا خالقی پور
معاون مدیر امور 

برنامه و بودجه

فاطمه همایون
کارمند اداره مدیریت 

بحران و کاهش
مخاطرات کشاورزی

حمیده صحرائیان
کارشناس 

مدیریت حفظ نباتات

کامران  شکرانه 
معاون مدیر
امور اداری

عیسی شفیعی
کارشناس حوزه ریاست 
سازمان جهاد کشاورزی

آناهیتا یزدان پاک
کارشناس دفتر 

محیط زیست و سالمت

علی نقی عاصیان 
کارشناس 

هسته گزینش

لیال حقیقت
رئیس اداره بررسی

طرح های صنعتی مدیریت 
صنایع کشاورزی

رضا نصیری
کارشناس محترم هئیت 

بدوی رسیدگی به تخلفات 
اداری 

علی اصغر بذرافکن
کارشناس دفتر 

فناوری های 
نوین
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صدیقه  مسرو
کارشناس

مدیریت آب و خاک 

فاطمه وطن باف  
کارشناس 

اداره امور ایثارگران

سید جواد امامی 
مسئول 

صدور پروانه ها و مجوزها 

فریبا شناور
کارشناس 

مدیریت سرمایه گذاری

علیرضا زارعی 
کارشناس 

گروه نوسازی و تحول 
اداری 

احمدرضا صفری 
رئیس اداره بهبود 

تولیدات دامی شهرستان 
شیراز 

عبدالحسین  
تدریسی

مسئول مرکز جهاد 
کشاورزی زرین دشت

محمود کجوری  
مدیر امور 

سرمایه گذاری سازمان 
جهاد کشاورزی

راضیه اسالم مهر 
رئیس اداره آموزش 

و ترویج شهرستان 
مرودشت 

ملیحه رضایی
رئیس اداره آموزش

و ترویج شهرستان
قیر و کارزین 

علی ارغوان
مدیر امور

اراضی سازمان جهاد 
کشاورزی

سلمان فالح
همکار حوزه نمایندگی

ولی فقیه

سید عبدالوهاب 
نقیب

معاون امور تبلیغات اداره 
روابط عمومی

علی رضا شیخ
کارشناس 

مدیریت حراست

احمد رحیمی
همکار 

مدیریت حراست

علی ضامن راحمی 
معاون مدیر بازرسی، 

ارزیابی عملکرد و 
پاسخگویی به شکایات
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شهره اکبری
کارشناس 

اداره امور حقوقی 

محمد حجتی 
همکار 

اداره دبیرخانه

زهرا اقدامی
کارشناس 

مدیریت امور پشتیبانی
و رفاه 

امید خلیلی
معاون مدیر 

امور پشتیبانی و رفاه

محمد 
جعفرصادقی طیبی

کارمند مدیریت امور 
پشتیبانی و رفاه  

سیدرضی سجادیان 
کارمند مدیریت

امور پشتیبانی و رفاه 

مرضیه طاهری
کارشناس مدیریت

امور مالی

اسماعیل خانی پور 
کارشناس مدیریت

امور مالی

سهیل  فرید
کارشناس معاونت 

تولیدات گیاهی 

غزال رئوفت
کارشناس 

مدیریت امور زراعت

سیدمحمدرضا 
دهقانیان

رئیس اداره بهبود تولیدات 
دامی مرودشت  

عبدالوهاب رنجبر
کارشناس معاونت

بهبود تولیدات دامی
زرین دشت

علیرضا مقدسی
کارشناس 

مدیریت امور دام

سعید یکتا پرست
کارشناس اداره آمار و 

فناوری اطالعات 

داریوش قرداشی
همکار امور شیالت و 

آبزیان 

سیدمرتضی موسوی
کارشناس 

امور شیالت و آبزیان
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علیرضا پورتولری
کارشناس مدیریت

ترویج

حسن زمانی
کارشناس معاونت

برنامه ریزی و امور 
اقتصادی 

عبدالخالق بحرانی
کارشناس مدیریت

طیور
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