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رضوی مدیر عامل شرکت مادر تخصصی صندوق 
حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی:

در کشور 110 صندوق حمایت از بخش کشاورزی داریم 
که توسط کشاورزان اداره می شوند

برومندی نماینده مرودشت:
کمبود آب نه تنها برای فارس

بلکه برای کشور یک تهدید ملی است

عدالت رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز :
تا زمانی که کشاورزی دانش بنیان نداشته باشیم 

مشکل آب در کشور ما حل نخواهد شد

گام بلند فارس برای توسعه گلخانه ها

تبادار استاندار فارس:
همه فعالیت های
بخش کشاورزی باید
آب محور گردد

قاسمی رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی استان فارس :

بایستی به دنبال افزایش بهره وری 
با مدیریت کشاورزی
باشیم

طهماسبی معاون وزیر جهاد کشاورزی:
گلخانه، احداث استخر و صنایع تبدیلی
تغییر کاربری در کشاورزی
محسوب نمی شود

آغاز عملیات اجرایی نخستین روستای گلخانه ای کشور در شهرستان پاسارگاد



دیدارهای نوروزی رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس 
با مدیران ارشد استان، همکاران سازمان و

دستگاه های وابسته به روایت تصویر



آنچه در این شماره می خوانیم: 

سرمقاله:

نوروز و نوید نو شدن عالم هستی
 

رخـداد دومیـن روز از ماه رجب 
بـا زمـان تحویـل  سـال نو  و 
آغاز عید سـعید باسـتانی نوروز 
را مـی بایسـت بـه فـال نیـک 
سـال  بخـش  نویـد  و  گرفـت 
خوبـی دانسـت بـه ویـژه ایـن 
کـه در سـال گذشـته بارندگی 
اسـتان  ایـن  در  کمـی  بسـیار 
سـال  دهمیـن  و  شـد  نـازل  

خشکسـالی در اسـتان پهنـاور فـارس سـپری گردیـد.  
عیـد نـوروز از باسـتانی تریـن اعیاد ملـی ایرانیان شـمرده می 
شـود و  نـوروز کلمه ای اسـت مرکـب و به معنـای »روز نو« 
که اصطالحًا به نخسـتین روز از نخسـتین ماه شمسـی، یعنی 
زمانـی کـه آفتـاب به نقطـه اول بـرج َحمل می رسـد، اطالق 

مـی گردد.
نکتـه قابـل تامـل اینجاسـت کـه نـوروز اگـر چـه در فرهنگ 
باسـتانی ایرانیان ریشـه داشـت لیکن در رویارویـی با فرهنگ 
خـرد ورز اسـالم، ُمهـر تأییـد گرفـت چـرا کـه نـوروز، روز 
زدودن  روز  و  انگیـز  دل  لبخندهـای  مهرآمیـز،  نگاه هـای 
غم هـا و کینه هاسـت و  در اسـالم  نیز بر خوشـرویی، خوش 
رفتـاری و مهـرورزی تأکیـد بسـیار شـده اسـت کمـا این که  
حضـرت علـی )ع( می فرماینـد: »در چهره مؤمن، خوشـرویی 
و شـادی نمایـان، و غـم و غصـه در دلش پنهان اسـت« و نیز 
رسـول گرامـی اسـالم )ص(  فرمـوده انـد: "خوشـرویی، کینه 

را از میـان مـی برد".
بهـار،  تابسـتان،  پاییـز و زمسـتان، فصل هـای طبیعت جهان 
هسـتند؛ چهـار قطعـه از زمـان کـه با تدبیـری پنهـان و تغییر 
و تحولـی همیشـگی، شـریان حیـات را بـه قلـب زمیـن مـی 
بخشـند و زندگـی ما نیـز همچـون طبیعت، فصـل هایی دارد 
و دگرگونـی هایـی همچـون خردسـالی، نوجوانـی، جوانـی، 
میـان سـالی و پیـری و ایـن هنگامـه در واقـع از نادرتریـن 
و زیباتریـن میراث هـای معنـوی و فرهنگـی یـک ملـت بـه 
شـمار مـی رود کـه در گسـتره وسـیعی از جهان هسـتی پاس 

داشـته می شـود.
و باالخـره ایـن کـه نـوروز کـه بـه هسـتی نویـد نـو شـدن 
می دهـد، درسـی اسـت بـرای انسـان تـا از گردونه ایـن همه 
دگرگونـی هـا و از حیـات دوبـاره زمیـن، مجالـی بـرای مرور 
دوبـاره بـر احـوال خویش بیابـد و درگذر تحویل سـال، در پی 

تحویـل حـال خویش باشـد. 
معرفـت،  از   سرشـار  هایـی  دل  سـالمتی،  سراسـر  سـالی 
لب هایـی خنـدان و لبریـز از ذکـر و حیاتـی مملـو از مهـر 
محمـد)ص( و دودمـان پـاک او را برای  شـما آرزو می نمایم.
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بـرای تجلیـل از نمونـه هـای بخـش کشـاورزی اسـتان فـارس، مراسـم جشـن با 
شـکوهی بـا حضـور تبادار اسـتاندار فـارس، طهماسـبی معـاون باغبانی وزیـر جهاد 
کشـاورزی، رحمانـی معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی و منابع اسـتانداری فارس، 
تاجگـردون رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی اسـتان فارس، قاسـمی رئیس 
سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس، جمع کثیری از کشـاورزان و بهره بـرداران بخش 
کشـاورزی فـارس، تعـدادی از مدیـران کل دسـتگاه هـای وابسـته و معاونیـن و 

مدیـران سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس برگزار شـد.
بـه گـزارش "خبرنـگار پرتـو امید" در این مراسـم پـس از تالوت آیاتـی از کالم اهلل 
مجیـد و نواختـن سـرود جمهـوری اسـالمی ایـران ابتـدا محمـد مهدی قاسـمی با 
بیـان ایـن کـه فـارس قطب کشـاورزی کشـور محسـوب می شـود، اظهار داشـت: 
فـارس 10 درصـد از تولیـد محصـوالت کشـاورزی کشـور را بـه خـود اختصـاص 
داده، 9/2 درصـد ارزش افـزوده کشـاورزی کشـور را داراسـت و سـهم 20 درصدی 
شـاغالن کشـاورزی کشـور از آن ایـن اسـتان و 40 درصـد ارزش دالری صـادرات 

غیـر نفتـی کشـور را نیز داراسـت.
وی افـزود: اسـتان فـارس بـه دلیـل تنـوع محصـوالت تولیـدی، به ایـران کوچک 
شـهرت دارد و بـا تولیـد 3 میلیـون تـن )حـدود 15 درصـد تولیـدات باغی کشـور(، 
ویتریـن محصوالت باغی کشـور محسـوب می شـود و رتبـه اول را در این زمینه در 
اختیـار داریـم. در حـوزه زراعت بـا تولید 7 میلیون تـن رتبه دوم، در حـوزه دامداری 
بـا 760 هـزار تـن رتبـه چهـارم، در حـوزه شـیالت در اسـتان های غیرسـاحلی بـا 
تولیـد حـدود 10 هـزار تنی رتبه ششـم را دارد کـه در مجموع در بخش کشـاورزی 

رتبـه دوم را بـه خـود اختصاص داده اسـت.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس در ادامه با بیـان این که اسـتان فارس در 
تولیـد انجیـر و بـادام رتبـه دوم، در تولیـد انگـور رتبـه اول و در تولیـد پرتقـال رتبه 
دوم را داراسـت، تصریـح کـرد: در تولیـدات دامـی همچـون گوشـت قرمز بـا تولید 
61 هـزار تـن رتبـه دوم، گوشـت مـرغ رتبه ششـم، در تولید شـیر رتبه چهـارم و در 
تولیـد عسـل رتبـه پنجـم و در تولید تخـم مرغ رتبه هشـتم کشـور را دارد افزود: در 

مجمـوع فـارس، رتبه چهارم کشـوری را داراسـت. 
قاسـمی در ادامـه خاطر نشـان کرد: در حـوزه صنایع تکمیلی 618 واحـد تولیدی به 
بهـره بـرداری رسـیده کـه از این لحاظ، دارای رتبه سـوم کشـوری هسـتیم که این 

واحدهـای صنعتـی ظرفیت فـرآوری 3 میلیون و 100 هزار تـن را دارند.
 وی در ادامـه سـخنانش از ایجـاد اشـتغال بـرای 7709 نفـر خبـر داد و گفـت: 
1450 فقـره مجـوز صـادر شـده و به دنبـال توسـعه واحدهای فـرآوری محصوالت 

و اشـتغال و تولیـد در ایـن حـوزه هسـتیم. 
قاسـمی در ادامـه بـا بیـان ایـن کـه خشـکی مهم تریـن چالـش امـروز در بحـث 
کشـاورزی اسـت خاطـر نشـان کرد: مهـم تریـن اقدامات پیـش روی این سـازمان 
در بحـث مدیریـت آب شـامل مدیریت تقاضای آب، نحوه اسـتفاده موثـر با راندمان 
بـاال، توسـعه سـامانه هـای آبیـاری نویـن، اسـتفاده از نهال مقـاوم در برابـر آفت و 
خشـکی مـی باشـد که با و طـرح نظام نویـن ترویج جهـت توانمندسـازی نیروهای 

انسـانی درصـدد حل آن هسـتیم.
وی در ادامـه اظهـار داشـت: روی آب بـاران بایـد سـرمایه گـذاری شـود و توسـعه 
کشـت گیاهـان کم آب بر، احـداث گلخانه ها و پوشـش های محافظتـی در باغات، 
آبخیـزداری و آبخـوان داری بـه عنـوان یکـی از اقدامـات اساسـی در تامیـن آب 
چاه هـا، تغییـر کشـت هـای بهـاره بـه پاییـزه، توسـعه صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی 
بخش کشـاورزی، توسـعه کشـت اسـتاندارد و گواهی شـده، توسـعه کشـت گیاهان 

دارویـی از دیگـر اقدامـات پیـش روی این سـازمان اسـت. 
وی توسـعه صنعـت زنبـورداری، توسـعه نژادهای دو منظوره دام سـبک و سـنگین، 
توسـعه مکانیزاسـیون، توسـعه زنجیـره هـای تولیـد در همـه محصوالت، تشـکیل 
صنـدوق هـای حمایـت از بخـش کشـاورزی، اسـتفاده از ظرفیـت هـای بـورس 
کاالی کشـاورزی بـه عنـوان بـازار پیشـرفته را از دیگـر برنامه های سـازمان جهاد 

کشـاورزی فـارس عنـوان کرد.
قاسـمی در ادامـه بـا اشـاره بـه ایـن نکتـه کـه در یکـی از شهرسـتان های اسـتان 
صنـدوق حمایـت در بخـش کشـاورزی راه انـدازی شـده و درصـدد گشـایش 18 
آمـوزش  عملکـرد  باالتریـن  فـارس  گفـت:  اسـتان هسـتیم،  در  دیگـر  صنـدوق 

دارد. اختیـار  در  را  بهره بـرداران کشـور 
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس در قسـمت دیگری از سـخنان خود 
بـا اشـاره بـه این کـه 69 کشـاورز نمونه در سـطح فـارس و یک نفـر زکات دهنده 
برتـر و دو نفـر خیـر در جهـت سـاخت و سـاز خدماتـی در اوز انتخـاب شـده اند که 
از آن هـا تقدیـر بـه عمـل می آید اظهار داشـت: در بخش کشـاورزی آمار متوسـط 

7 برگزیده کشوری و 69 کشاورز نمونه استانی
تجلیل از کشاورزان نمونه استان فارس

استاندار فارس : روش کار کشاورزان نمونه استان فارس باید الگو سازی شود
استان فارس پذیرای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در صنایع فرآوری محصوالت باغی و گیاهان دارویی است



3 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  37 - اسفند 96 و فروردین مـــــاه 1397

تولیـد گنـدم اسـتانی 4 تـن بـوده کـه عملکـرد نمونه 
اسـتانی 10/5 تـن، در بخـش پنبه، متوسـط تولید 2/8 
تـن بـوده کـه عملکرد نمونـه اسـتانی تولیـد 8/6 تن، 
متوسـط تولیـد کلـزا 2 تـن بـوده کـه عملکـرد نمونه 
بخـش کلـزا 5/7 تن و تولید متوسـط اسـتانی جو آبی 
2/9 بـوده کـه عملکرد نمونه اسـتانی 10/5 تن اسـت.
همچنیـن در بخـش باغـداری متوسـط تولید اسـتانی 
انگـور 15/6 تـن بـوده که عملکـرد نمونه اسـتانی 65 
تـن، متوسـط تولیـد انـار 17/8 تن بـوده کـه عملکرد 
نمونـه اسـتانی 95 تـن، متوسـط تولیـد خرمـا 5/6 تن 
بـوده کـه نمونـه اسـتانی 40/8 تـن، تولیـد و متوسـط 
تولیـد سـیب 14 تن بـوده که عملکـرد نمونه اسـتانی 
100 تـن اسـت. وی تصریـح کـرد: اسـتفاده از علـم و 
دانـش بومی در کنار مشـاوره کارشناسـان دلیل اصلی 
کسـب ایـن موفقیت هـا و افزایش تولیدات شـده و در 
ایـن راسـتا کشـاورزان نمونه بایـد نقش مـروج عملی 

را بـرای دیگر کشـاورزان ایفـا کنند. 

سخنان حجت االسالم والمسلمین بحرانی 
نماینده ولی فقیه در سازمان
جهاد کشاورزی استان فارس

در ادامـه ایـن مراسـم حجـت االسـالم والمسـلمین 
جهـاد  سـازمان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده  بحرانـی 
کشـاورزی فارس گفـت: در نظام اقتصادی اسـالم آن 
چـه بـه میـزان و نـوع کاال و خدمات جهـت می دهد، 
صـرف نظـر از تـوان و ظرفیـت های مالی مـردم، رفع 

نیـاز عمومـی مـردم و جامعـه اسـت.
وی بـا بیـان ایـن کـه عـدم تامیـن نیازهـای ضروری 
جامعـه منجر بـه وابسـتگی های اقتصادی می شـود و 
سیاسـت و فرهنـگ جامعـه را تحـت الشـعاع خـودش 
مخالـف  شـدت  بـه  اسـالم  افـزود:  می دهـد  قـرار 
وابسـتگی در عرصه اقتصادی و کشـاورزی اسـت و به 
کشـاورزان و دامـداران در روایـت هـا به صـورت ویژه 
نگاه شـده اسـت. نماینده ولـی فقیه در سـازمان جهاد 
کشـاورزی فـارس تصریـح کـرد: بعضـی از اعمـال در 
جهـت عبـادت و بعضـی از اعمـال، خود عبادت اسـت 

کـه کشـاورزی جـزو این دسـته محسـوب می شـود.
حجت االسـالم والمسـلمین بحرانی در ادامه با اشـاره 

بـه ترجمـه آیه ای مبنـی بر ایـن که کشـاورزان بهره 
گیـران از زمیـن و گنـج هـای مـردم هسـتند، گفـت: 
کشـوری  هـر  اقتصـادی  مهـم  ارکان  از  کشـاورزان 
دو  جامعـه  غذایـی  سـالمت  و  امنیـت  و  هسـتند 
مسـئولیت سـنگین حوزه کشـاورزی اسـت و امنیت و 
سـالمت غذایـی و تغذیه سـالم هـم کـه از محورهای 
اصلـی توسـعه یـک جامعـه و کشـور بـه حسـاب می 
آینـد و البتـه طبیعـی اسـت کـه داشـتن غذای سـالم 
سرچشـمه  پویـا  دامـداری  و  کشـاورزی  از  طبیعـی 

می گیـرد. 

حجـت االسـالم بحرانی در ادامه سـخنان خـود اظهار 
داشـت: دسترسـی مـردم بـه غـذای کافـی و داشـتن 
اسـت  غذایـی  امنیـت  تعریـف  سـالم  زندگـی  یـک 
کـه مسـئولیت سـنگینی بـر دوش جامعـه کشـاورزی 

می باشـد. 
وی بـا بیـان این که اهمیـت سـالمت و ایمنی غذایی 
در تندرسـتی روح و جسـم انسـان غیرقابل انکار است، 
خاطـر نشـان کرد: در تفسـیر کلمه طیـب هرجا که در 
نقـش صفت طعـام قرار می گیـرد، چهار عنصـر لذیذ، 
حـالل، پاکیزه و نداشـتن ضرر برای بدن انسـان را در 
بـر مـی گیـرد ضمـن آن که وظیفـه ما بهـره گیری از 
فنـاوری و علمـی کـردن کشـت و دامداری اسـت که 
تجـارب جهانـی بایـد در ایـن زمینـه مـورد اهمیـت و 

توجه قـرار بگیرد. 
نماینـده ولی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی فارس 
در پایـان سـخنانش بـا بیـان این کـه برطـرف کردن 
موانع و روان سـازی جریان کشـاورزی کشـور، باید در 
دسـتور کار قـرار بگیـرد، گفـت : یکـی از چالش های 
مهـم عرصـه کشـاورزی ضایعـات بخـش کشـاورزی 
اسـت کـه میزان ایـن ضایعـات، نزدیک بـه 30 تا 35 
درصـد نبـود آن به دلیل نبـود صنایع تبدیلـی و دانش 

است.

سخنان طهماسبی معاون امور باغبانی
وزیر جهاد کشاورزی

در ادامـه ایـن مراسـم، محمدعلـی طهماسـبی معاون 
امـور باغبانـی وزیـر جهـاد کشـاورزی بـا بیـان ایـن 

کـه هیـچ محدودیتـی در زمینـه احداث گلخانـه وجود 
نـدارد اظهـار داشـت: فعالیـت در حـوزه کشـت هـای 
گلخانـه ای بـه صرفه جویـی در آب و اشـتغال زایـی 

مسـتمر و دائـم منجـر می شـود.
طهماسـبی در ادامه خطاب به اسـتاندار فـارس با بیان 
ایـن که گلخانه، سـازه دائمـی نیسـت و نباید عوارض 
بـه آن تعلـق گیرد افزود: باید کشـت هـای گلخانه ای 
توسـعه یابـد و هیـچ مانعـی بـر سـر راه فعالیـت های 
تولیـد گلخانـه ای قـرار نگیـرد. ضمن این کـه صنایع 
تبدیلـی، احـداث اسـتخر و گلخانـه هیـچ گونـه تغییـر 

کاربری در کشـاورزی محسـوب نمی شـود. 
وی بـا اشـاره به درآمدزایـی در قالب کشـت کاکتوس 
اظهـار داشـت: بـا کشـت ایـن گیـاه توسـط یکـی از 
تولیدکننـدگان 25، 35 و 45 میلیـون تومـان درآمـد 
کاکتـوس  گفـت:  می تـوان  و  اسـت  شـده  زایـی 
گیاهـی اسـت کـه در محل سـکونت و بـا حداقل فضا 

می تـوان بـا آن صاحـب درآمـد و شـغل شـد.
معـاون امور باغبانی وزیر جهاد کشـاورزی در قسـمت 
دیگری از سـخنانش با اشـاره به کسـب رتبه نخسـت 
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس در زمینه کشـت در 
اراضـی شـیب دار و همچنیـن رتبـه هـای برتـر ایـن 
اسـتان در زمینـه تولید محصوالت مختلف کشـاورزی 
اعـم از محصـوالت سـالم و ارگانیـک، گفـت: اسـتان 
تولیـد محصـوالت  بـرای  اقلیـم متعـددی  از  فـارس 
برخـوردار  دیـم  کشـت  قالـب  در  ارگانیـک  و  سـالم 
اسـت و در ایـن راسـتا بایـد ایـن کشـت مـورد توجـه 
بیشـتری قـرار گیرد. طهماسـبی بـا ابراز خرسـندی از 
تجلیـل کشـاورزان نمونه فـارس، درخصوص مسـائل 
حـوزه کشـاورزی بیـان داشـت: جـای تقدیـر دارد که 
حـوزه  پیرامـون  مسـائل  فـارس،  نمونـه  کشـاورزان 
کشـاورزی را بهتـر از کارشناسـان ایـن حـوزه تحلیـل 

کنند. مـی 
وی افـزود: بخـش کشـاورزی حـدود 90 درصـد مواد 
غذایـی کشـور را تولید می کند و 19 درصد اشـتغال و 
5 درصـد رشـد ارزش افـزوده در طول چند سـال اخیر 

مربـوط بـه این بخش کشـاورزی بوده اسـت. 
از  ایـن کـه حـدود 80 درصـد  بیـان  بـا  طهماسـبی 
مسـاحت کشـاورزی کـه در جهـان اسـت بـه صورت 
دیـم مـی باشـد اظهـار داشـت: در جهـان 60 تـا 70 
درصـد تولیـد از طریـق کشـاورزی دیـم بـه دسـت 
می آیـد و ایـن در حالی اسـت که در کشـور مـا حدود 
10 درصـد تولیـدات از طریـق کشـت دیـم حاصـل 
می شـود و 90 درصـد تولیـدات وابسـته به اسـتفاده از 
آب هـای زیرزمینی و روان آب هاسـت و بنابراین تمام 
برنامـه ریـزی هـا بایـد بـا محوریـت آب انجـام گیرد.

وی بـا اشـاره بـه کاهـش بارندگـی ها در کشـور طی 
سـالیان گذشـته تاکنـون بیـان داشـت: در 48 سـال 
گذشـته میانگیـن بارندگـی هـای کشـور 242 میلـی 
متـر بوده اسـت، طـی 17 سـال گذشـته میانگین این 
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بارندگـی هـا بـه 219 میلـی متر رسـیده و در 9 سـال 
گذشـته میانگیـن بارندگـی هـا بـه 207 میلـی متـر 
تقلیـل پیـدا کرده اسـت و این آمارها حاکـی از کاهش 
ابـراز  بـا  بارندگـی هـا در کشـور اسـت. طهماسـبی 
خرسـندی از اسـتفاده از سیسـتم های آبیـاری تحـت 
فشـار در حوزه کشـاورزی گفـت: هیـچ محدودیتی در 
اجرای سیسـتم هـای آبیاری تحت فشـار وجـود ندارد 
و در ایـن راسـتا 20 درصـد اراضـی کشـور معادل یک 
میلیـون و 950 هکتـار تحـت پوشـش آبیـاری تحـت 

فشـار قـرار گرفته اسـت.
معـاون امـور باغبانـی وزیـر جهـاد کشـاورزی بـا 
تاکیـد بـر ایـن کـه در حـال حاضـر خـام فروشـی 
محصـوالت کشـاورزی ظلـم بزرگی اسـت، اظهار 
داشـت: در ایـن راسـتا بایـد بـه صنایـع تبدیلـی و 
تکمیلـی توجـه ویژه ای شـود و بـرای محصوالت 
باغـی کـه عمدتًا صادراتی هسـتند، ضروری اسـت 
از بـازار بـه تولیـد برسـیم و البتـه طـی چند سـال 
اخیـر 16 میلیـارد تومان به ظرفیـت صنایع تبدیلی 
ارایـه  حـوزه  در  مشـکلی  و  اسـت  شـده  افـزوده 

تسـهیالت بـه ایـن بخـش وجود نـدارد.
طهماسـبی بـا بیـان ایـن کـه ظلـم اسـت کـه هر 
سـاله شـاهد سـرمازدگی محصـول گـردو باشـیم 
گفـت: میانگیـن برداشـت ایـن محصـول بیـن 2 
تـا 3 تـن مـی باشـد و ظرفیـت هـای زیـادی در 
تولیـد ایـن محصـول وجـود دارد که بایـد از آن ها 
اسـتفاده بهینـه کـرد و رقم هـای جدید گـردو این 
ویژگـی را دارنـد کـه سـرمای دیررس بهـاره را رد 

کند.  مـی 
معـاون امـور باغبانـی وزیـر جهـاد کشـاورزی در 
قسـمت دیگری از سـخنانش در خصوص کشـت 
محصـوالت کشـاورزی در اراضـی شـیبدار گفت: 
بـرای ایـن نـوع کشـت از آب سـبز و از سـهم 
تبخیـر اسـتفاده می شـود و در ایـن راسـتا هیـچ 
زیـر  آب  منابـع  بـرای  بارگـزاری جدیـدی  نـوع 
زمینـی و رو زمینـی وجـود نـدارد و در این راسـتا 
500 هـزار هکتـار از اراضی کشـت دیـم کم بازده 
بـه توسـعه باغات دیـم و 48 هزار هکتـار نیز طی 
دوره 10 سـاله به کشـت گل محمـدی اختصاص 

می یابـد.
اشـاره  بـا  از سـخنانش  وی در قسـمت دیگـری 
بـه ایـن کـه به همـت سـازمان جهـاد کشـاورزی 
فـارس سـایبان در کشـور رایج شـده اسـت گفت: 
در  درصـد   30 حـدود  حداقـل  سـایبان ها  ایـن 
کاهـش مصـرف آب نقـش دارنـد بـه نحـوی کـه 
یـک هکتار کشـت گلخانه ای با مدیریت مناسـب 
برابـر 10 تـا 15 برابر کشـت در فضای باز اسـت و 

بـه صرفـه جویـی در آب منجـر می شـود. 
بیمـاری  بـه  سـخنانش  خاتمـه  در  طهماسـبی 
فـارس  در  کشـاورزی  آفـات محصـوالت  و  هـا 

اشـاره کـرد و افـزود: آفـت جـاروک لیموتـرش، 
گرینینـگ و بیمـاری زوال مرکبـات باغات فارس 
را آلـوده کـرده و در ایـن مجموعه سـازمان جهاد 
کشـاورزی فـارس باید در سـطح وسـیع تـری در 
ایـن آفـات و بیماری هـا بـه فعـاالن  خصـوص 
حـوزه کشـاورزی اطـالع رسـانی کنـد و جلـوی 
ورود نهـال هـای آلـوده بـه ایـن آفـات و بیماری 
را، بـه صـورت جـدی بـه اسـتان فـارس بگیرد و 
البتـه کمک هـا و حمایت های اسـتاندار فارس را 

می طلبـد. هـم 

سخنان تبادار استاندار فارس
در ادامـه ایـن مراسـم اسـماعیل تبـادار اسـتاندار 
ایـن  هـای  تـالش  از  تقدیـر  ضمـن  فـارس 
ترویـج  و  بـرداری  الگـو  لـزوم  بـر  کشـاورزان 
روش هـای بـه کارگرفته شـده توسـط ایـن افراد 

تاکیـد کـرد.
وی بـا اشـاره بـه این که اسـتان فـارس در تامین 
10درصـد از مـواد غذایـی کشـور و به تبـع آن در 
امنیـت غذایـی نقـش موثـری را ایفـا مـی نماید، 
خاطـر نشـان کـرد: عرصـه کشـاورزی بـه لحاظ 
ظرفیـت هـا و قابلیت هایـی که در اسـتان فارس 
دارد بایـد در ابعـاد مختلـف تولید، ایجاد اشـتغال، 

اقتصـاد و ... مـورد توجـه ویژه قـرار گیرد.
وی افـزود: بـه لحـاظ خشکسـالی در سـال های 
گذشـته موضـوع آب بـه عنـوان مسـئله جـدی 
مبنـا  ایـن  بـر  و  اسـت  مطـرح  فـارس  اسـتان 
تمـام فعالیـت هـای بخـش کشـاورزی بایـد آب 
محـور گـردد و بـرای حـل ایـن بحـران از همـه 
دنیـا  روز  تکنولوژی هـای  و  علمـی  روش هـای 
بایـد بهـره گرفـت. ضمن ایـن که توسـعه روش 
هـای آبیـاری تحـت فشـار اگـر چـه شـرط الزم 
اسـت امـا کافـی نیسـت و در کنـار آن بایـد بـه 
تغییـر  حفاظتـی،  کشـاورزی  گلخانـه،  توسـعه 
توجـه  آب  برداشـت  کنتـرل  و  کشـت  الگـوی 
ویـژه داشـت تـا اثربخشـی ایـن طـرح هـا منجر 
بـه افزایـش بهـره وری و مثبـت شـدن تـراز آبی 

اسـتان گـردد.
تبـادار در ادامـه بـا بیان ایـن که اسـتان فارس در 
تولیـدات و صنایع تبدیلی پیشـرفت خوبی داشـته 

اسـت گفت: هر بشـکه کنسـانتره میوه معادل 20 
بشـکه نفـت ارز آوری دارد، ایـن در حالـی اسـت 
کـه اآلن دو سـوم کنسـتانتره از ورای مرزها وارد 
می شـود و ایـن سـئوال مطـرح اسـت کـه فارس 
چـه سـهمی از یـک سـوم تولیـد کنسـتانتره در 
کشـور را دارد. ظرفیـت بـاالی محصـوالت باغی 
اسـتان و مزیـت نسـبی آن شـرایط ویـژه  ایـن 
ای بـرای سـرمایه گذاری در صنایـع فـرآوری را 
فراهـم آورده کـه بایـد بـه آن توجه ویـژه گردد و 

از خـام فروشـی محصـوالت اجتناب شـود.
اسـتاندار فـارس که همـواره بر لزوم تدوین سـند 
مشـترک و جامع در حـوزه کشـاورزی تاکید دارد، 
در ایـن مراسـم نیز خاطر نشـان کـرد: تدوین این 
سـند، نقشـه راه کشـاورزی در حوزه های مختلف 
همچـون الگـوی کشـت، نـوع آبیـاری، بازاریابی، 
فراهـم  را  و...  افـزوده  ارزش  ایجـاد  صـادرات، 

خواهـد کرد. 

وی برندسـازی و بازاریابـی را مهمتریـن عنصـر 
در بهـره وری از کشـاورزی و صـادرات دانسـت 
و تاکیـد کـرد: رونـق تولیـد در گـرو برندسـازی 
و صـادرات اسـت و بـا ایـن کار بایـد محصوالت 
اسـتان را بـه دنیـا معرفـی نمـود. اسـتاندار فارس 
در قسـمت دیگـری از بیانـات خـود بـا اشـاره بـه 
اهمیـت نقـش و جایـگاه تعاونـی هـا بـه ویـژه 
هـای  تعاونـی  گفـت:  روسـتایی،  هـای  تعاونـی 
روسـتایی باید از نقش سـنتی خـود فاصله بگیرند 
و بـا پرداختـن بـه روش هـای نویـن و علمـی در 

اقتصـاد کشـاورزی نقـش آفرینـی کننـد.
وی بـا بیـان ایـن کـه همیشـه پیگیری مـا زمینه 
سـاز برنامـه ریزی اسـت گفـت: ایجاد و تسـهیل 
زمینه مناسـب برای سـرمایه گـذاری را راهکاری 
موثـر در بهـره وری از کشـاورزی اسـتان فـارس 
دانسـت و از همـه دسـتگاه های اجرایی خواسـت 
مسـیرهای پـر پیـچ و خـم پیـش روی سـرمایه 
گـذران را تسـهیل کننـد و اگـر بخواهیـم نظـام 
سـرمایه گـذاری و تولیـد را شـکوفا کنیـم بایـد 
داالن تحقیـر و موانع دسـت و پاگیر جلو سـرمایه 

گذاری برداشـته شـود.
گفتنـی اسـت در پایـان ایـن مراسـم از برتریـن 
تولیـد کننده هـای بخش کشـاورزی تجلیل شـد.
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یونس یوسفی
کشاورز نمونه محصول 

گندم آبی
شهرستان : زرین دشت

فرهاد غالمی
کشاورز نمونه محصول 

گندم آبی
شهرستان : خرم بید

محمد پدرام
کشاورز نمونه محصول 

گندم دیم
شهرستان : کازرون

محمد باقر شیخ االسالمی
کشاورز نمونه محصول 

جو دیم
شهرستان : سروستان

شهرام زارع
کشاورز نمونه محصول 

پیاز
شهرستان : مرودشت

شمسعلی لطفی
کشاورز نمونه محصول 

سیب زمینی
شهرستان : اقلید

کیومرث محمدی
کشاورز نمونه محصول 

جو آبی
شهرستان : پاسارگاد

صغری خسروی جابری
کشاورز نمونه محصول 

گلرنگ
شهرستان : خرامه

فرنگیس استخری
کشاورز نمونه محصول 

کلزا
شهرستان : مرودشت

عوض خشخو
کشاورز نمونه محصول 

پنبه
شهرستان : زرین دشت

جمشید قائدی
باغدار نمونه محصول

انار
شهرستان : شیراز

ارسالن دشتبالی
تولیدکننده نمونه قارچ 

خوراکی
شهرستان : مرودشت

احمد حیدری
تولید کننده نمونه گل 

محمدی
شهرستان : داراب

بهنام ضیغمی
تولیدکننده نمونه نهال 

محصوالت باغی
شهرستان : نی ریز

محمد حسین غالمی
باغدار نمونه محصول 

پسته
شهرستان : نی ریز

حسن عالیشوندی
باغدار نمونه محصول 

خرما
شهرستان : فراشبند

محمود ربانی
باغدار نمونه محصول 

انگور آبی
شهرستان : کوار

محمدرضا مهر نیا
باغدار نمونه محصول 

مرکبات
شهرستان : قیروکارزین

سپهدار هوشمند
باغدار نمونه محصول 

انگور )دیم(
شهرستان : سپیدان

مهرداد حیدری
باغدار نمونه محصول 

زیتون
شهرستان : کوار

برگزیدگان بخش کشاورزی سال 1395 استان فارس
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مسعود دهقانی
تولیدکننده محصول گواهی 
شده زراعی - گوجه فرنگی

شهرستان : فراشبند

حجت خوشرنگ اصطهباناتی
تولیدکننده نمونه محصول 

انجیر )دیم(
شهرستان : استهبان

غالمحسین عبدالهی
تولیدکننده نمونه گیاهان 

دارویی
شهرستان : المرد

محمدتقی مهدوی نیا
تولیدکننده نمونه محصول 

زعفران
شهرستان : استهبان

مهران آزادی محمدزمانی
باغدار نمونه محصول سیب 

درختی
شهرستان : اقلید

اسماعیل نریمانی
تولیدکننده محصول 
گواهی شده باغی - به

شهرستان : شیراز

مدیر عامل: واحد خلیفه
شرکت خدمات 

مکانیزاسیون
شهرستان : مرودشت

مدیرعامل: مرآت زارع
شرکت تولیدکننده ادوات 

و تجهیزات کشاورزی
شهرستان : زرقان

فریدون ضرغامی 
باصری

گاودار نمونه صنعتی
شهرستان : پاسارگاد

محمد کاظم مختاریان
پرواربند نمونه

گوساله
شهرستان : کازرون

محمد جعفرپذیر
زنبوردار 

نمونه
شهرستان : کازرون

کامبیز قائدی
مرغدار نمونه واحد 

تخمگذار
شهرستان : الرستان

داود داستار
مرغدار نمونه واحد 

گوشتی
شهرستان : کازرون

جلیل بصیری
مرکز نمونه جمع آوری 

شیر
شهرستان : کوار

محمد امیر عبدالهی
گوسفنددار

نمونه
شهرستان : شیراز

صفورا محبی
پرورش دهنده نمونه 

ماهیان زینتی
شهرستان : فسا

سید مجدالدین یزدانی
پرورش دهنده نمونه 

ماهیان سردآبی
شهرستان : سپیدان

غالمرضا محصولی
تجهیز و نوسازی

اراضی
شهرستان : شیراز

محسن مسیبی
آبیاری تحت فشار 
)بارانی، قطره ای(

شهرستان : فسا

فرزانه میرشکاری
نگهداری و بهره برداری 

از قنوات
شهرستان : فیروزآباد

برگزیدگان بخش کشاورزی سال 1395 استان فارس
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عبداله خلیفه
بهره برداری و نگهداری از 
تاسیسات آب و آبیاری در 

تشکل ها
شهرستان : مرودشت

مدیر عامل: رضا شمسایی
صنایع تبدیلی و تکمیلی 
بخش کشاورزی )زراعی(

شهرستان : سروستان

مدیر عامل: سعید روحانی
صنایع تبدیلی و تکمیلی 

)دامی(
شهرستان : مرودشت

مدیر عامل: محمدخلیل بوستانی
صنایع تبدیلی و تکمیلی 

کشاورزی
شهرستان : شیراز

مدیر عامل: غالم عباس نعمتی
صنایع تبدیلی و تکمیلی 
کشاورزی )بخش دامی(

شهرستان : فسا

ابراهیم رستمی
گروه های 

مشاع
شهرستان : خنج

علی رضا معصومی
بهره بردار نمونه اراضی 

واگذاری
شهرستان : ممسنی

احمد رسولی
مجری مدیریت منابع 

جنگلی
شهرستان : فسا

سعید شریفی
مجری برتر پروژه های 
مشارکت مردمی تثبیت 

شن و بیابان زدایی
شهرستان : الرستان

هاشم سلیمی
آبخیزدار
مکانیک

شهرستان : الرستان

شیرزاد مددی
دامدار نمونه 

عشایری
شهرستان : جهرم

محمدحسین حسین زاده
محافظ افتخاري 

جنگل و مرتع
شهرستان : مرودشت

صمد محمودی
محصوالت فرعي 

جنگل و مرتع
شهرستان : الرستان

عبدالکریم ابراهیمی
مرتعدار 

نمونه
شهرستان : کازرون

حسن کوهپیما
آبخیزدار 
بیولوژیک

شهرستان : ممسنی

سمانه مزارعی
تسهیلگر زن

روستایی
شهرستان : کازرون

عطری ثابت کنویی
زن کارآفرین نمونه 

روستایی
شهرستان : سروستان

شاه پسند زارع
صندوق اعتبارات خرد 

زنان روستایی
شهرستان : مرودشت

آفتاب قرمزی
زن نمونه 
عشایری

شهرستان : کازرون

ایروان رضایی
تعاونی نمونه

عشایری
شهرستان : مرودشت

برگزیدگان بخش کشاورزی سال 1395 استان فارس
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احمد حیدری
اتحادیه تعاونی کشاورزی 

باغداران
شهرستان : داراب

ابراهیم کالئی
اتحادیه تعاونی دامداران 

)استان(
شهرستان : شیراز

علی عباسی
اتحادیه تعاونی روستایی 

ممسنی
شهرستان : ممسنی

حجت افتخاری
سایت های جامع الگویی 

تولیدی ترویجی
شهرستان : نی ریز

کاووس رحیمی
کانون برتر
یادگیری

شهرستان : جهرم

ابراهیم مریدزاده
کشاورز نمونه ذکات 

دهنده
شهرستان : قیروکارزین

میالد حیدری
تعاونی تولید روستایی 

نوروز
شهرستان : فیروز آباد

مهرداد رنجبر
شرکت تعاونی روستایي 

شهید رجایی
شهرستان : کازرون

محمد مسعودی
نظام صنفی کارهای 

کشاورزی
شهرستان : اقلید

طاهره طالبی
شرکت تعاونی زنان 

روستایی برتر
شهرستان : پاسارگاد

میالد حیدری
تعاونی تولید روستایی 

تعاونی تولید نوروز
شهرستان : فیروزآباد

عبداله خلیفه
بهره برداری از تاسیسات 
آب و آبیاری در تشکل ها

شهرستان : مرودشت

جمشید قائدی
باغدار نمونه محصول

 انار
شهرستان : شیراز

احمد حیدری
تولیدکننده نمونه گل 

محمدی
شهرستان : داراب

محمدرضا مهرنیا
باغدار نمونه محصول 

مرکبات
شهرستان : قیروکارزین

سپهدار هوشمند
باغدار نمونه محصول 

انگور )دیم(
شهرستان : سپیدان

حجت خوشرنگ اصطهباناتی
تولیدکننده نمونه محصول 

انجیر)دیم(
شهرستان : استهبان

برترین های بخش کشاورزی کشور
از  استان فارس 
در سال1395

برگزیدگان بخش کشاورزی سال 1395 استان فارس



9 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  37 - اسفند 96 و فروردین مـــــاه 1397

هفتمین جلسـه شـورای کشـاورزی اسـتان فـارس به 
ریاست مهندس تبادار اسـتاندار استان فارس، رحمانی 
معـاون هماهنگی امـور اقتصادی و منابع اسـتانداری، 
تـاج گـردون رئیس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی 
اسـتاندار در بخـش  توکلـی مشـاور  فـارس،  اسـتان 
کشـاورزی، قاسـمی رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، معاونیـن و تعدادی از مدیران سـتادی 
ایـن سـازمان و مدیـران کل دسـتگاه های وابسـته و 
مدیـران کل دیگر دسـتگاه های مرتبط بـا موضوع در 
سـالن شهید قاضی اسـتانداری اسـتان فارس تشکیل 

 . شد
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، قاسـمی رئیـس 
دبیـر  و  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
شـورای کشـاورزی در ابتدای این جلسـه با اشـاره به 
مصوبـات جلسـه قبـل گفت: مقـرر بود شـرح خدمات 
مطالعـه و مـدل اجرایـی توسـعه روسـتایی اسـتان بـا 
همـکاری تمامـی دسـتگاه هـای ذی مدخـل و افـراد 
و  مدیریـت  سـازمان  از  دعـوت  بـا  و  تجربـه  دارای 
شـوراهای  و  روسـتایی  امـور  دفتـر  برنامه ریـزی، 

اسـتانداری و لحـاظ الگوهـای توسـعه ای در مناطـق 
مختلـف بـا محوریـت دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه 
شـیراز تهیـه شـود که جلسـات متعـدد کمیتـه تدوین 
کشـاورزی،  دانشـکده  نماینـدگان  حضـور  بـا  طـرح 
سـازمان جهـاد کشـاورزی، مرکز تحقیقـات و آموزش 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی تشـکیل شـده اسـت و 
شـرح خدمـات مطالعـه و مـدل اجرایـی تهیـه شـده 
و شهرسـتان و روسـتاهای هـدف بـر اسـاس اقلیـم 
هـای مختلـف انتخـاب گردیـده اسـت و همچنیـن 
حضـور  بـا  اسـتانی  سـتاد  در  شـده،  تدویـن  طـرح 

قائـم مقـام رئیـس دانشـگاه شـیراز، رئیس دانشـکده 
کشـاورزی، رئیـس، معاونیـن و کارشناسـان سـازمان 
سـازمان  کارشناسـان  و  معـاون  کشـاورزی،  جهـاد 
مدیریـت و برنامـه ریـزی، رئیـس مرکـز تحقیقـات و 
آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی، مدیـر کل امور 
داری،  آبخیـز  و  طبیعـی  منابـع  کل  مدیـر  عشـایر، 
معـاون سـازمان بسـیج سـازندگی ارائه گردیده اسـت 
و مقـرر گردید سـازمان برنامـه و بودجه جلسـه ای را 
بـا تدویـن کننـدگان طـرح تشـکیل و انطبـاق شـرح 
خدمات تدوین شـده و ابالغ شـده را بررسـی و نتیجه 

گیـری نمایـد.
وی افـزود: مقـرر بـود امـکان لحـاظ نمـودن آفات و 
بیمـاری هـا در بیمـه نامـه هـای محصـوالت باغـی 
جهـت جبـران خسـارات وارده به کشـاورزان پیگیری 
گـردد کـه بـر اسـاس نامـه شـماره 77112/085/63 
منابـع  و  باغبانـی  بیمـه  کل  اداره   96/11/3 مـورخ 
طبیعـی صنـدوق بیمـه کشـاورزی، بـا عنایت بـه این 
کـه بـرای کنترل عوامـل مدیریتی آفـات و بیماری ها 
نهاد متولی، سـازمان حفظ نباتات کشـوری می باشـد، 

استاندار فارس در هفتمین جلسه شورای کشاورزی استان:

کارکرد حوزه کشاورزی منطبق بر ظرفیت های استان باشد
• فعالیت صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در استان فارس ضروری است

• نقش آفرینی تعاونی های روستایی در کشاورزی مشخص شود
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ایجـاد پوشـش بیمه برای ایـن عوامل مبنـای فعالیت 
صنـدوق بیمه کشـاورزی نبـوده و در حوزه مسـئولیت 
جـاری آن قـرار نمـی گیرد و بر اسـاس تمـاس تلفنی 
بـا آقـای حسـن نژاد مقـرر گردیـد آفـات قرنطینه ای 
در کمیتـه فنـی مجمـع با حضـور وزیر اقتصـاد و امور 
دارایـی، وزیـر صنعت معـدن و تجارت، دکتـر نوبخت 
و وزیـر جهـاد کشـاورزی مطـرح گـردد و چنانچـه 
تامیـن اعتبـاری صورت گیـرد، مصوب و ابـالغ گردد.

ایـن مقام مسـئول در جلسـه خاطر نشـان کـرد: برای 
انجام مصوبه سـوم جلسـه ششـم شـورای کشـاورزی 
کـه مقـرر گردیـد توسـعه سـطح خرمـای مجـول در 
اسـتان بـا در نظـر گرفتـن اعتبـارات الزم از منابـع 
مختلـف جهـت جایگزینـی باغـات فرسـوده موجود و 
توسـعه نخیـالت در اسـتان برنامـه ریـزی و پیگیری 
شـود، تشـکیل جلسـه در خصـوص تهیـه پروتـکل 
بافـت خرمـا توسـط دانشـکده  تولیـد نهـال کشـت 
کشـاورزی بـا حضـور رئیـس دانشـکده کشـاورزی، 
کشـاورزی،  دانشـکده  باغبانـی  بخـش  رئیـس 
کارشـناس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی، رئیس 
و  مدیـران  و  معاونیـن  کشـاورزی،  جهـاد  سـازمان 
و  تحقیقـات  مرکـز  کارشناسـان سـازمان، محققیـن 
آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعی صـورت پذیرفت 
و دسـتور العمـل فنـی کشـت و احـداث بـاغ هـای 
خزانـه انتظـار بـه منظـور توسـعه بـاغ هـای تجـاری 
رقـم مجـول جهـت جایگزینـی، تکثیر پاجـوش ارقام 
مجـول بـه مبلـغ 34903 میلیـون ریال در سـطح 26 
هکتـار تهیـه شـده اسـت و طـرح توسـعه بـاغ هـای 
تجـاری خرمـای مجـول در 13 شهرسـتان در سـطح 
230 هکتـار بـه مبلـغ 165216 میلیـون ریـال نیـز 
تهیـه شـده و مهیا نمـودن زمینـه واردات 8000 اصله 
نهـال کشـت بافـت خرما رقم مجـول و آماده سـازی 
گلخانـه قرنطینـه نگهـداری )اسـکرین هـوس( و اخذ 

مجـوز هـای قانونـی واردات انجـام شـده اسـت.
حـاد  آنفلوآنـزای  داشـت:  بیـان  ادامـه  در  قاسـمی 
پرنـدگان در اسـتان وارد شـده و بـا لطـف و عنایـت 
الهـی و تـالش همه دسـتگاه هـای اجرایی تـا کنون 
بهداشـتی،  مـوارد  بایـد  لـذا  و  اسـت  شـده  کنتـرل 
قرنطینـه ای و کمک و مسـاعدت هـای قوه قضائیه و 
نیـروی انتظامـی همـان طـور که قبـاًل انجام شـده با 
قـوت بیشـتری دنبـال گردد کـه در این رابطـه تامین 
اعتبـار مـورد نیـاز اداره کل دامپزشـکی اسـتان بـرای 
فعالیـت های پیشـگیرانه این بیماری توسـط سـازمان 

مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتان موثـر خواهـد بود.
و  مدیریـت  سـازمان  رئیـس  تاجگـردون  ادامـه  در 
برنامـه ریزی اسـتان فـارس گفت: در مـاده 27 قانون 
برنامـه ششـم توسـعه، قانـون گـذار، دولـت را مکلف 
کـرده تـا سـاالنه 5000 روسـتا را در سـطح کشـور با 
شـاخص های مشـخص، بیکاری و اشـتغال و با سهم 
تسـهیالت شناسـایی و مطالعـه کند که سـهم اسـتان 

فـارس در سـال جـاری 296 روسـتا می باشـد. 
وی افـزود: در ایـن خصوص تسـهیالت و منابع سـال 
96 فقـط بـرای 296 روسـتا تعریـف می شـود و در 
سـال هـای بعـد بـه همیـن ترتیـب ادامه مـی یابد. 

ایـن مقـام مسـئول در ادامه خاطر نشـان کـرد: منابع 
مـورد نظـر از سـهم اشـتغال روسـتایی و عشـایری 
تعـاون،  وزیـر  توسـط  و  شـده  تنظیـم  کـه  اسـت 
کار و امـور اجتماعـی بـه اسـتانداری اعـالم شـده و 
سـاختار توزیعـی آن بر یـک مبنای دیگـری مدیریت 

می شـود. 
وی در ادامـه بیـان داشـت: اگر مطالعه ای هم توسـط 
دسـتگاه هـای دیگری انجـام می گیرد یا در شـورایی 
مصـوب می شـود بایـد سـاختار توزیـع منابـع، مسـیر 
خـودش را طـی کند و در سـال آینده با اصالح شـرح 
خدمـات سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی و منابـع 
اعتباری و تسـهیالتی سـال97 بتوانیـم از این ظرفیت 
اسـتفاده کنیـم و 296 روسـتا ی جدیـد را از منابع کار 

گـروه کار و اشـتغال دنبـال کنیم.
در ادامـه رحمانـی معـاون هماهنگی امـور اقتصادی و 
توسـعه منابع اسـتانداری فـارس گفت: بایـد مطالعات 
صـورت گیـرد و بـر اسـاس ایـن مطالعات طـرح ها و 
پـروژه هـای مطالعه شـده را برای 296 روسـتا تعریف 
کنیـم، ولـی چـون منابعـی بـرای آن مطالعـات وجود 
ندارد قرار شـد از شـرح خدمات تهران اسـتفاده شـود 

تـا کار انجام شـود. 
در ادامـه عدالت رئیس دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه 
شـیراز گفـت: شـرح خدماتی کـه از اسـاتید دانشـگاه 
تهـران دریافـت کردیـم نقد هـای خیلی جـدی به آن 
وارد اسـت کـه آن شـرح خدمات با شـرح خدماتی که 
کمیته اسـتان فـارس تهیه کـرده فاصله زیـادی دارد. 
وی افـزود: در بحث توسـعه پایدار روسـتاها اگر کاری 
قـرار اسـت انجـام شـود بایـد معلـوم و بـا دیـد آینده 
نگـری باشـد در صورتـی کـه شـرح خدمـات تهـران 
بیشـتر دیـد مطالعاتـی دارد و بخـش هـای اجرایی در 

آن کمرنـگ تر اسـت.
کل  مدیـر  مهنـدس  یعقـوب  جلسـه  ایـن  ادامـه  در 
وضعیـت  از  گزارشـی  فـارس  اسـتان  دامپزشـکی 
آنفلوانـزای فـوق حـاد پرنـدگان کشـور و اسـتان ارائه 
کـرد و گفـت: ایـن بیمـاری ویـژه پرنـدگان در سـال 
گذشـته تعـداد 48 کشـور را عمدتًا در قاره های آسـیا 

و اروپـا درگیـر کـرد.
وی بـا بیـان ایـن که در کشـور طـی سـال 95 اولین 
گـزارش آنفلوانـزی فـوق حـاد پرنـدگان مربـوط بـه 
یـک واحـد مـرغ تخـم گـذار در شهرسـتان مـالرد 
تهـران گـزارش شـد افـزود: تعداد اسـتان هـای آلوده 
به این بیماری در سـال 95 در کشـور و در 22 اسـتان 
گـزارش شـده کـه معـادل 62 درصد می باشـد ضمن 
آن کـه طـی ایـن سـال 387 کانـون ایـن بیمـاری 
شناسـایی شـده کـه 217 کانـون مربـوط بـه مـرغ 

بومـی بوده اسـت.
مهنـدس بـا اشـاره بـه ایـن کـه نقطـه خطـر بیماری 
آنفلوانـزای فـوق حـاد پرنـدگان در فارس شهرسـتان 
آباده اسـت بیان داشـت: در این راسـتا بحـث قرنطینه 

حایـز اهمیت اسـت . 
وی بـا بیـان ایـن کـه در سـال جـاری و طـی فصـل 
تابسـتان تعـداد کانون های بیمـاری آنفلوانـزای فوق 
حـاد پرنـدگان کاهـش پیـدا کـرد گفـت: از مهـر ماه 
سـال جـاری طغیـان مجـدد ایـن بیمـاری در برخـی 
از اسـتان های کشـور گزارش شـده اسـت بـه نحوی 
کـه طـی سـال جـاری ، 497 کانـون آلـوده بـه ایـن 

بیمـاری پرنـدگان گـزارش شـده اسـت .
مدیـر کل دامپزشـکی فـارس بـا اشـاره بـه ایـن کـه 
واحدهـای  بـه  مربـوط  بیمـاری  ایـن  کانـون   250
صنعتـی مـرغ هـای تخـم گـذار بـوده اسـت، اظهـار 
داشـت: 140 کانـون نیـز مربـوط به مرغ بومی اسـت 
بـه گونـه ای کـه در 9 اسـتان کشـور اولیـن کانـون 
مربـوط بـه مـرغ هـای بومـی گـزارش شـده اسـت.

وی بـا بیـان ایـن کـه انتقـال ایـن نـوع آنفلوانـزای 
پرنـدگان به انسـان تنهـا در نتیجه ارتباط بـا پرندگان 
مبتـال منتقل می شـود، گفـت: تاکنون گزارشـی مبنی 
بـر انتقـال از انسـان آلـوده به ایـن بیماری به انسـان 

دیگر گزارش نشـده اسـت.
مدیـر کل دامپزشـکی فـارس بـا تاکید بر ایـن که در 
حـال حاضـر سـاختار فعلـی مرغـداری هـا و مسـائل 
بهداشـتی ایـن واحدهـا جوابگـوی برخورد بـا بیماری 
آنفلوانـزای فـوق حاد پرندگان نیسـت، افـزود: در این 
راسـتا، بحث آمـوزش بخش های دولتـی و خصوصی 
حایـز اهمیـت اسـت و بایـد بـه طـور جدی بـه مقوله 

آمـوزش بـا مقابلـه بـا این بیمـاری پرداخته شـود .
وی چالـش هـای پیـش روی مقابلـه با بیمـاری فوق 
حـاد آنفلوانـزای پرنـدگان را حمل غیر بهداشـتی کود 
مرغـی، تراکـم واحدهـای تولیدی و پـرورش و توزیع 
انـواع پرنـدگان اهلـی به روش سـنتی دانسـت و بیان 
داشـت: در ایـن رابطـه پیشـنهاد مـا سـاماندهی تولید 
و پـرورش طیـور بومـی، تجهیـز مرغـداری هـا بـه 
دسـتگاه هـای عقیـم سـازی کـود مرغـی و کمک به 

تجهیـز قرنطینـه های بین اسـتانی اسـت . 
در ادامـه ایـن جلسـه، فهنـدژ سـعدی رئیـس اتحادیه 
مـرغ هـای تخـم گـذار فارس بـا بیـان این کـه یک 
سـوم مـرغ های تخـم گذار آلـوده به آنفلوانـزای فوق 
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حـاد پرنـدگان معـدوم شـده اسـت، گفت: در شـرایط 
فعلـی بایـد ایـن بیمـاری یـک بحران شـناخته شـود 
و سـتاد بحـران بـرای بیمـاری آنفلوانـزای فـوق حاد 

پرندگان تشـکیل شـود.
وی افـزود: در شـرایط موجـود بایـد بـا مرغـداری ها 
تعامـل ایجـاد کنیـم و پیشـنهاد مـی دهـم کـه اداره 
کل پشـتیبانی امـور دام فـارس اقداماتـی انجـام دهد 
و نهـاده هـای ارزان قیمـت در اختیـار مرغـداران قرار 

 . د گیر
در ادامـه ایـن جلسـه توکلـی مشـاور اسـتاندار فارس 
در امـور کشـاورزی گفـت: آسـیب مراکـز تولیـد تخم 
مـرغ در کشـور باعـث شـده کـه اسـتان فـارس در 
سـطح ملـی مورد توجه بیشـتری قـرار گیـرد و باید از 
ایـن ظرفیـت جدید اسـتفاده کـرد و اسـتان را به یک 
قطـب بـزرگ تولیـد تخم مـرغ تبدیـل نمائیم تـا نیاز 

بـه واردات کاهـش پیـدا کند.
وی افـزود: قسـمت عمـده آلودگـی هـا در کـود های 
مرغـی هسـتند و جایـگاه هـای کـود مـی توانند یک 
عامـل تهدیـد کننـده باشـند و جـا بـه جایی کـود در 
انتشـار بیمـاری آنفلوآنـزای پرنـدگان مهـم می باشـد 
و قرنطینه شـرط الزم اسـت ولی شـرط کافی نیسـت 
و بایسـتی از ظرفیـت صـدا و سـیما و بـا همـکاری 
آمـوزش و پـرورش نسـبت بـه آمـوزش بـه دانـش 
آمـوزان در ایـن زمینه اقدام نمود و تیم های بازرسـی 
بهداشـت، محیـط زیسـت و دامپزشـکی یـک نسـخه 
از گـزارش خـود را همـراه بـا چالـش هـا و تنگنـا ها 
بـه حـوزه اسـتانداری ارسـال نمایند تـا برنامـه ریزی 

بهتـری در اسـتان صـورت گیرد.
در ادامـه آزادی مدیـرکل پدافند غیر عامل اسـتانداری 
فـارس گفـت: رصـد، پایـش و خنثـی سـازی عوامـل 
ایـن بیماری بسـیار سـخت اسـت چـون تـا زمانی که 
این بیماری منتشـر نشـده نمی توان آن را تشـخیص 
داد و بنابرایـن جهت پیشـگیری و مقابله با آن توسـط 
متولیـان امـر نیـاز بـه اجـرای برنامـه های آموزشـی 
بـرای شـورا هـا، دهیـاران و... مـی باشـد تـا بتواننـد 
در اولیـن زمـان کانـون هـای آلودگـی را شناسـایی و 

نمایند.  اعـالم 
در دسـتور کار دوم ایـن جلسـه صبـوری پـور معـاون 
برنامه ریزی و امور اقتصادی سـازمان جهاد کشاورزی 
اسـتان فارس گـزارش وضعیت صندوق هـای حمایت 
از سـرمایه گـذاری بخـش کشـاورزی شـامل فلسـفه 
توسـعه  از  حمایـت  صندوق هـای  تشـکیل  مبانـی 
و  هـا  برنامـه  کشـاورزی،  بخـش  گـذاری  سـرمایه 
اقدامـات اسـتان بـرای تشـکیل ایـن صنـدوق هـا و 
افزایـش سـرمایه آن هـا، برنامـه اعتبارات خـرد زنان 
روسـتایی در صنـدوق هـای مرتبـط بـا آن و اسـتفاده 
حمایـت  بـرای  کشـمش  یارانـه  جدیـد  ظرفیـت  از 
تشـکیل  در  آنـان  عنـوان سـهم  بـه  انگـورکاران  از 
در  و  نمـود  ارائـه  را  گـذاری  صندوق هـای سـرمایه 

مالـی  تامیـن  نظـام  مشـکالت  خصـوص  در  ادامـه 
در بخـش کشـاورزی از جملـه ناکافـی بـودن حجـم 
اعتبـارات و محدودیـت بـازار، عرضـه وام و اعتبارات، 
تشـریفات دسـت و پاگیـر و طوالنی بـودن اخذ وام به 
ویـژه از منابـع رسـمی مانند بانـک ها، زمـان بندی نا 
مناسـب بازپرداخـت وام و ضـرورت ارائـه وثیقه های 

سـنگین بـرای گرفتـن وام را عنـوان نمـود.

وی در ادامـه در خصـوص مـاده 12 قانـون تشـکیل 
شـرکت  تغییـر  الـزام  و  کشـاورزی  جهـاد  وزارت 
خدمـات مهندسـی جهـاد به شـرکت مـادر تخصصی 
در  گـذاری  سـرمایه  توسـعه  از  حمایـت  صنـدوق 
بخـش کشـاورزی و تکلیـف تشـکیل صنـدوق هـای 
حمایـت از سـرمایه گذاری در بخـش کشـاورزی بـا 
میـزان مشـارکت دولـت در ایـن صنـدوق تـا حداکثر 
49 درصـد سـرمایه اولیـه و 51 درصد سـرمایه سـهم 
تشـکل هـا و بهـره بـرداران ایـن بخـش توضیحـات 

الزم را ارائـه نمـود.
صبـوری پـور در ادامه اهم برنامه های سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان بـرای راه انـدازی صنـدوق هـای 
حمایـت از توسـعه بخـش کشـاورزی را بیـان داشـت 
هـای  سـرمایه صنـدوق  افزایـش  داشـت:  اظهـار  و 
اسـتان از 350 میلیاردریـال بـه بیـش از دو برابـر طی 
دو سـال و اخـذ مجوز فـروش 14 ملک از کمیسـیون 
لوایـح دولت، پیگیـری تامین اعتبـار از محل 5 درصد 
اعتبـارات تملکـی اسـتان و برنامه ریزی تشـکیل 11 
صنـدوق شهرسـتانی از محـل اعتبـارات تامین شـده 

سـال 93 می باشـد.
وی سـپس در خصـوص فعالیـت هـای انجـام شـده 
از  حمایـت  صنـدوق   11 تشـکیل  پیگیـری  شـامل 
جملـه  از  شهرسـتانی  کشـاورزی  بخـش  توسـعه 
بـه  برنامه ریـزی  و  مدیریـت  سـازمان  بـا  مکاتبـه 
منظـور حمایـت از تشـکیل صنـدوق هـا، برگـزاری 
جلسـه شـوراي مدیـران جهـاد کشـاورزي و تاکید بر 
ایجـاد و راه انـدازي صنـدوق هاي حمایت از توسـعه 
کشـاورزی  شـورای  جلسـات  برگـزاری  کشـاورزي، 
بـه منظـور تشـریح طـرح و توجیـه عوامـل ذي ربط 
تشـکیل  اهمیـت  و  اهـداف  زمینـه  در  شهرسـتانی 
صنـدوق هـا، آماده سـازي بهره بـرداران بـا برگزاري 
جلسـات توجیهـي توسـط مدیریـت جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان هـا بـراي تامیـن سـهم مشـارکت بخش 

میلیـون  موافقتنامـه 150400  مبادلـه  دولتـي،  غیـر 
ریـال و اخـذ تخصیص 33/9 درصد به صورت اسـناد 
خزانـه، بـرای افزایش سـرمایه صندوق هـا، برگزاري 
جلسـات توجیهـي بـا حضـور روسـاي مراکـز جهـاد 
کشـاورزي و ادارات داخلـی مرتبـط، توسـط مدیریت 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان هـا جهـت تهیـه طـرح 
تاسـیس و فراهـم کـردن زمینـه تشـکیل جلسـات 
ویـژه بهره بـرداران، تشـکل هاي بخش کشـاورزي، 
شـوراها و دهیـاران، اعزام کارشـناس طرح در اسـتان 
بـه مناطق بـه منظور توجیه عوامـل ذي ربط از جمله 
دسـتگاه هاي اجرایي، شـوراهاي اسـالمي و دهیاران 
پوشـش شهرسـتان  فعـاالن تحـت  و  و کشـاورزان 
هـا در زیـر بخش هـاي مختلـف بخـش کشـاورزي 
در زمینـه اهـداف و اهمیـت صنـدوق هـا توضیحات 
کاملـی را ارائـه نمـود و سـپس در خصوص تشـکیل 
صنـدوق خرد زنـان و حمایتی که در سـال های اخیر 
جهـت توانمندسـازی جوامع روسـتایی و فعالیت های 
زنـان روسـتایی انجام گرفتـه و همچنیـن در رابطه با 
104 میلیارریـال یارانـه کشـمش کـه از منابع اسـتان 
بـرای ایـن منظـور تخصیص یافتـه و اقداماتـی که با 
توجـه بـه ابالغیـه وزیـر محترم جهـاد کشـاورزی به 
عنـوان سـهم انگـور کاران در صندوق هـای حمایت 
از بخـش کشـاورزی صـورت گرفتـه توضیحاتـی بـه 

جلسـه داد.

در ادامه این جلسـه سـید عبدالکریم رضـوی اردکانی 
رئیـس هیـات مدیـره و مدیـر عامـل شـرکت مـادر 
تخصصـی صنـدوق حمایت از توسـعه سـرمایه گذاری 
صندوق هـای  از  گزارشـی  کشـاورزی  بخـش  در 
حمایت از توسـعه سـرمایه گذاری در سـطح کشـور را 
ارائـه کـرد و با اشـاره به جایگاه ششـم اسـتان فارس 
بعـد از اسـتان هایی همچـون اصفهـان، خوزسـتان و 
یـزد گفـت: اسـتان فـارس با توجـه بـه ظرفیت هایی 
کـه در حوزه کشـاورزی دارد باید بیـش از این از توان 

ایـن صندوق هـا بهـره بگیرد.
وی افـزود: مـا در حـال حاضـر 110 صنـدوق حمایت 
توسـط  کـه  داریـم  در کشـور  بخـش کشـاورزی  از 
کشـاورزان اداره می شـوند و از این تعـداد 32 صندوق 
اسـتانی، 8 صنـدوق تخصصـی و ملـی، 13 صنـدوق 
زنـان  فعالیـت هـای کشـاورزی  توسـعه  از  حمایـت 
روسـتایی، 8 صنـدوق منابـع طبیعـی و 49 صنـدوق 
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شهرسـتانی را شـامل می شـود کـه ایـن صنـدوق ها 
بـا اعتبـاری بـه میـزان 880 میلیـارد تومـان صاحـب 
سـرمایه هسـتند ضمن این که از 13 صندوق حمایت 
از توسـعه فعالیـت های کشـاورزی زنان روسـتایی در 
سـطح کشـور که با اعتبار 6/7 میلیارد تومان مشـغول 
بـه فعالیت می باشـند، فـارس با دارا بـودن 3 صندوق 
و سـهم 35 درصـدی از صندوق هـای زنان روسـتایی 

در ایـن زمینـه درخشـش خاصی داشـته اسـت.
رضـوی در ارتبـاط بـا سـایر صنـدوق هـای فـارس 
اظهار داشـت: یـک صنـدوق حمایت از توسـعه منابع 
طبیعـی در فـارس فعالیـت دارد و از صنـدوق هـای 
شهرسـتانی نیـز در ایـن اسـتان یـک صندوق شـروع 
بـه کار کـرده و 19 صنـدوق شهرسـتانی دیگـر در 

مرحلـه اول در حـال تشـکیل مـی باشـند.
توسـعه  از  حمایـت  صندوق هـای  در  افـزود:  وی 
بخـش کشـاورزی اسـتان فـارس 38 میلیـارد تومـان 
پـول وجـود دارد کـه حـدود 4 درصد سـهم کشـور را 
شـامل می شـود و اگـر ادعـا داریـم کـه 10 درصـد 
تولیـد کشـور را داریـم حـق ایـن اسـت کـه سـهم 

باشـد. درصـد   10 فـارس  اسـتان  صندوق هـای 
وی بـا بیـان ایـن کـه در حـال حاضـر 110 صنـدوق 
حمایـت از توسـعه بخش کشـاورزی در کشـور داریم، 
اظهـار داشـت: این صنـدوق هـا غیردولتی هسـتند و 

کشـاورزان کشـور آن هـا را اداره مـی کنند .
رضـوی اردکانـی بـا بیـان ایـن کـه 32 مـورد از این 
صنـدوق هـا اسـتانی و 8 مـورد از آن هـا تخصصی - 
ملـی هسـتند، گفـت: 13 صنـدوق نیز متعلـق به زنان 
عشـایری و روسـتایی، 8 صنـدوق متعلـق بـه منابـع 

طبیعـی و 49 صندوق شهرسـتانی اسـت.
فـارس  اردکانـی  رضـوی  هـای  گفتـه  براسـاس 
تنهـا یـک صنـدوق شهرسـتانی در نـی ریـز ایجـاد 
کـرده و صنـدوق منابـع طبیعـی اسـتان نیـز در حـال 

اسـت. شـکل گیری 
وی همچنیـن فعالیـت صنـدوق های زنان در اسـتان 
فـارس را بسـیار خـوب توصیـف کـرد و یـادآور شـد 
در حـال حاضـر تنهـا طرح گیاهـان دارویی کشـور در 
یکـی از ایـن صنـدوق هـا و در شهرسـتان مرودشـت 

اجرایی شـده اسـت.
مدیـر عامل شـرکت مـادر تخصصی صنـدوق حمایت 
از توسـعه سـرمایه گـذاری در بخـش کشـاورزی بـا 
اشـاره بـه ایـن کـه در حـال حاضـر سـرمایه گـذاری 

میلیـارد  ایـن 110 صنـدوق 1455  در  انجـام شـده 
تومـان اسـت، افـزود: طبق برنامـه ریزی انجام شـده 
تـا پایان برنامه ششـم 6 هـزار میلیارد تومان سـرمایه 
گـذاری دیگـر بایـد در این صنـدوق ها انجام شـود و 
در مجمـوع میـزان سـرمایه گـذاری این صنـدوق ها 

بـه 7 هـزار و 455 میلیـارد تومان برسـد.
در ادامـه ایـن جلسـه احـد بهجـت حقیقـی، رئیـس 
سـازمان تعـاون روسـتایی فارس بـه ارائه گزارشـی از 
عملکرد این دسـتگاه پرداخت و از وجود 565 تشـکل 
کشـاورزی در فـارس خبـر داد و گفت: تاسـیس دفاتر 
نمایندگـی اتحادیه در کشـور های حـوزه خلیج فارس 
و اروپـا، خریـد تضمینـی 1469 تـن انگـور صنعتی از 
باغـداران، خریـد تضمینـی 6200 تـن سـیب، عقـد 
قـرارداد تولیـد خریـد نهـال خرمای کشـت بافتی رقم 
مجـول، خریـد 200 تـن سـیب درختی جهـت تنظیم 
بـازار بـرای نـوروز 97 از جملـه مهـم تریـن اقدامات 
انجـام شـده از سـوی اتحادیه هـای تعاونی روسـتایی 

در 10 ماهه نخسـت سـال 96 اسـت.
در ادامـه این جلسـه اسـماعیل تبـادار اسـتاندار فارس 
و رئیـس شـورای کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: 
حـوزه  بـا  مرتبـط  اجرایـی  هـای  دسـتگاه  کارکـرد 
کشـاورزی بایـد منطبـق بـر ظرفیـت هـای عدیده و 

بـی شـمار کشـاورزی در اسـتان فـارس باشـد.
وی بـا اشـاره بـه ظرفیـت هـای بسـیار زیـاد ایـن 
اسـتان در بحـث کشـاورزی، اقدامـات انجام شـده در 
ایـن زمینـه را مثبت ارزیابـی کرد و افزود: اثر بخشـی 
اقدامـات انجـام شـده در حـوزه کشـاورزی باید بیش 
از گذشـته باشـد و زمینـه بهـره گیری از توان اسـتان 
فـارس در ایـن حـوزه در ابعـاد مختلـف بایـد فراهـم 

. د شو
تبـادار بـا تاکیـد بـر ایـن کـه کارکـرد دسـتگاه های 
اجرایـی مرتبـط بـا حـوزه کشـاورزی بایـد منطبق بر 
ظرفیت های عدیده و بی شـمار اسـتان فارس باشـد، 
خاطـر نشـان کـرد: عملکرد مناسـب در سـایه اجرای 
برنامـه هـای مدیریتـی دقیـق در حـوزه کشـاورزی 
اسـتان فـارس نـه تنها مـی توانـد در رونـق اقتصادی 
اسـتان موثـر باشـد؛ بلکه در تولیـد و اقتصـاد ملی نیز 

نقـش برجسـته ای خواهد داشـت.
اسـتاندار فـارس در خصـوص شـیوع آنفلوآنـزای فوق 
حـاد پرنـدگان در کشـور، بـا اشـاره به این که اسـتان 
فـارس بـا عنایـت خداونـد و برنامـه مدیریتـی موثـر 

بمانـد،  بیمـاری دور  ایـن  از کانـون  اسـت  توانسـته 
گفـت: اسـتان فـارس یکـی از پایـه هـای تولیـد مرغ 
و تخـم مـرغ در کشـور محسـوب می شـود از این رو 
کنتـرل و مراقبـت در خصـوص پیشـگیری و مقابله با 
آنفلوآنـزای پرنـدگان در فـارس از اهمیـت ویـژه ای 

اسـت.  برخوردار 
وی همچنیـن پیشـنهادات ارائه شـده در زمینه مقابله 
بـا آنفلوآنـزای پرنـدگان در ایـن جلسـه را بـه عنـوان 
مصوبـات شـورای کشـاورزی اسـتان قلمـداد کـرده 
و دسـتگاه هـای مربوطـه از جملـه محیـط زیسـت، 
دسـتگاه  و  انتظامـی  نیـروی  درمـان،  و  بهداشـت 
قضایـی را بـه همـکاری بیشـتر و همه جانبـه با جهاد 

کشـاورزی در ایـن زمینـه فـرا خوانـد.
تبـادار بـا اشـاره بـه شـرایط تولیـد مـرغ و تخـم مرغ 
در کشـور پـس از شـیوع آنفلوآنـزای پرنـدگان، نقش 
اسـتان فـارس در تولید این محصوالت را بسـیار مهم 
دانسـت و تاکید کـرد: برنامه ریزی مـدون و مدیریتی 
دقیقـی بایـد بـرای افزایـش تولیـد در ایـن حـوزه در 

اسـتان فارس وجود داشـته باشـد. 
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خود بـه موضوع 
تشـکیل صنـدوق هـای حمایـت از توسـعه بخـش 
کشـاورزی در اسـتان فـارس پرداخت و افـزود: این 
منابـع مالـی که بـا سـهم 49 درصدی دولـت و 51 
درصـدی مـردم ایجاد می شـوند در شـرایط کنونی 
اقتصـادی جایـگاه موثـری دارد و در شـکل گیـری 
ایـن صنـدوق ها باید تسـریع شـود و البته چگونگی 
بهره گیـری از ایـن صندوق ها و نظـام برنامه ای و 

سیاسـت گـذاری آن ها بسـیار مهم اسـت.
وی در ادامـه گسـترس ایـن صنـدوق ها در اسـتان 
فـارس را ضـروری توصیـف کـرد و ابـراز امیدواری 
کـرد: بـا تقویـت کارکـرد صنـدوق هـای توسـعه 
کشـاورزی و نظام سیاسـت گذاری ایـن صندوق ها 
شـاهد نقش آفرینـی آن ها در ابعاد مختلف توسـعه 

کشـاورزی اسـتان فارس باشـیم.
ایـن  در  فـارس  اسـتان  در  دولـت  عالـی  نماینـده 
جلسـه همچنیـن بـر نقـش تعاونـی های روسـتایی 
در توسـعه کشـاورزی تاکیـد کـرد و افـزود: نقـش 
ایـن تعاونی هـا بایـد در ابعـاد مختلـف کشـاورزی 
ارزش  ایجـاد  اقتصـادی،  وری  بهـره  همچـون، 
افـزوده، توانمند سـازی و بهبود شـرایط کشـاورزی 

و... پررنـگ و موثـر باشـد. 
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در پانزدهمیـن همایش تعالی سـازمانی، " تقدیرنامه 2 
سـتاره تعالـی سـازمانی" به سـازمان جهاد کشـاورزی 
جهـاد  سـازمان  اولیـن  عنـوان  بـه  فـارس  اسـتان 
کشـاورزی درکشـور و یکـی از معـدود سـازمان های 

دولتـی تعلـق گرفت.
بـه گـزارش خبرنگار پرتـو امید، علیرضـا واحدی پور 
جهـاد  سـازمان  عمومـی  روابـط  اداره  رئیـس 
کشـاورزی اسـتان فـارس با اعـالم این خبـر گفت: 
ایـن سـازمان در آذرمـاه سـال 1395 بـا دریافـت 
گام  تعالـی  مسـیر  در  تعالـی"  بـه  تعهـد  "گواهـی 

نهـاد و در پانزدهمیـن همایـش تعالـی سـازمانی که 
بـا حضـور معظمـی معـاون وزیـر صنعـت، معـدن و 
تجـارت، هاشـمی قائـم مقـام وزیـر کشـور و جمـع 
کثیـری از تولیدکننـدگان کشـور در سـالن همایـش 
هـای صدا و سـیمای جمهـوری اسـالمی در تهران 
برگـزار شـد، موفق بـه دریافـت تقدیرنامه 2 سـتاره 

تعالـی سـازمانی گردیـد.
وی افزود : در این همایش 11 شـرکت برای کسـب 
" تندیـس"، 25 شـرکت برای اخـذ " تقدیرنامه برای 
تعالـی" و 15 شـرکت شایسـته بـرای اخـذ " گواهی 
تعهـد به تعالـی" لـوح و تندیس دریافـت کردند و از 

مدیـران آنهـا تجلیل به عمـل آمد.
واحـدی پـور در ادامـه اظهـار داشـت: معرفـی مدل 
تعالـی سـازمانی به عنـوان چارچوبی بـرای مدیریت 
سـازمان ها محسـوب می گـردد و بـا توجـه بـه این 
کـه مدیـران سـازمان هـا امـروز برایـن باورنـد کـه 
بـرای کسـب نتیجـه و موفقیـت مـی بایسـتی بـا 
اسـتفاده از شـیوه های نویـن مدیریتـی در سـازمان 

خـود گام بردارنـد و بنابرایـن الگـوی تعالـی و رشـد 
سـازمانی مـی توانـد کمـک موثـری بـرای مدیران 
حرکـت  تـا  باشـد،  کارشناسـان  و  سـازمان ها 
سـازمان ها در مسـیر تعالـی تسـهیل گـردد، و البتـه 
دلیـل  بـه  دولتـی  سـازمان های  عرصـه  ایـن  در 
داشـتن محدودیت هـای منابـع انسـانی، مالـی و ... 
نسـبت به بخـش خصوصی و بالطبع محـدود کردن 

خـود، کمتـر رغبـت بـه انجـام ایـن مهـم دارند.
وی تصریـح نمـود: بـا توجه به دیدگاه رئیس سـازمان 
تمـام  انجـام  بـر  مبنـی  فـارس،  کشـاورزی  جهـاد 
فعالیت هـا در ایـن سـازمان بـا مستندسـازی ، چـک 
لیسـت کـردن، تهیـه گانـت چـارت و جـاری سـازی 
حرکـت هـا بـا نگرش علمـی ؛ مـدل تعالی سـازمانی 

در ایـن سـازمان اسـتقرار یافتـه اسـت.
رئیـس اداره روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
فـارس در ادامـه با اشـاره بـه اقدامات صـورت گرفته 
از ابتـدا تـا کنون گفت: ابتدا از مشـاور تعالی سـازمانی 
معاونیـن، مدیـران سـتادی،  بـه  آمـوزش  در جهـت 
مدیران شهرسـتان ها و تعدادی از کارشناسـان کمک 
گرفته شـد، سـپس چندین بنـچ مـارک و بهینه کاوی 
در داخـل و خـارج از کشـور توسـط رده هـای مختلف 
مدیریتـی این سـازمان و حتی بعضی از بهـره برداران 
انجـام شـد و نیـز در همیـن راسـتا چنـد تـور تعالـی 
تشـکیل گردیـد و در همایـش بزرگ تعالی نسـبت به 

توجیـه همه همـکاران اقدام شـد.
وی در خاتمـه گفـت: امیدواریـم در آینـده نزدیـک با 
داشـتن سـازمانی متعالی، با دسـت آوردهای ارزشمند، 
الگـو و الهـام بخش برای دیگر سـازمان ها در کشـور 

باشـیم، چـرا کـه بـا درخشـش سـازمان های متعالـی 
زمینـه هـای رشـد و تعالـی در زمینه هـای مختلـف 

جامعـه فراهـم می گردد. 
از  نفـر،   5 مـاه سـال جـاری  در دی  اسـت  گفتنـی 
ارزیابـان مـدل تعالـی بـرای ارزیابـی ایـن سـازمان 
جهـت صالحیـت اخذ سـطح " تقدیرنامه بـرای تعالی 
" ضمن سـفر به شـیراز، در سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس مسـتقر شـدند و ضمـن بررسـی دقیق 
و نظـارت تمامـی بخش هـا و ارائـه گـزارش خویـش 
در کمیتـه علمـی و صحـه گـذاری در کمیتـه داوری 
در تهـران وضعیـت مربوطـه را بررسـی و نتیجـه را 

کردند. اعـالم 

اهدای تقدیرنامه 2 ستاره تعالی سازمانی به جهاد کشاورزی فارس

سازمان جهاد کشاورزی فارس پیشرو در اجرای مدل تعالی سازمانی
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برگزاری همایش روز مهندسی
به همت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

مراسـم بزرگداشـت خواجه نصیرالدین طوسـی با حضور 
کبیـری رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و 
منابـع طبیعـی کشـور، قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد 
عمرانـی  معـاون  رحیمـی  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی 
اسـتانداری، مدیـران و معـاون سـتادی و 600 نفـر از 
منابـع  و  نظـام مهندسـی کشـاورزی  اعضـاء سـازمان 

طبیعـی اسـتان برگـزار شـد.
بـه گـزارش خبرنگار "پرتو امید"، حسـین رئیسـی رئیس 
سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی 
اسـتان فـارس در ایـن مراسـم گفـت: ایـن سـازمان بـا 
سـاختار فنـی، صنفـی، غیرانتفاعی و دارا بـودن 15 هزار 
نفـر اعضـاء حقیقـی و 685 نفـر اعضاء حقوقی خواسـتار 
ایفـای نقـش فعـال در زمینـه هـای عمرانـی، زیربنایی، 

بهـره بـرداری، تولیـدی و مدیریتی اسـت.
وی یکـی از رسـالت هـای مهـم ایـن سـازمان را جذب 
کلیـه دانـش آموختگان در کلیه رشـته های کشـاورزی 
و منابـع طبیعـی در جهـت افزایـش بهـره وری دانسـت 
و گفـت: رویکـرد اصلـی ایـن سـازمان بهـره گیـری از 
دانـش آموختـگان بخـش کشـاورزی بـرای مهندسـی 
داشـت:  اذعـان  رئیسـی  اسـت.  تولیـد  فرآینـد  کـردن 
در راسـتای اصـل 44 قانـون اساسـی و سیاسـت هـای 
ایـن سـازمان، تـالش در جهـت خوداتکایـی  اجرایـی 
سـازمان  و  اسـت  گـری  تصـدی  امـور  واگـذاری  و 
نظـام مهندسـی کشـاورزی اسـتان فـارس بـا حمایـت 
ارگان هـای ذی ربـط خوشـبختانه توانسـته اسـت بـه 

نحـو مطلـوب فرآیندهـا را بـه مرحلـه اجـرا در آورد.
در ادامـه ایـن مراسـم محمـد مهـدی قاسـمی رئیـس 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس اظهار داشـت: 
دانـش بنیـان کـردن یکی از اهـداف اساسـی در اقتصاد 
مقاومتـی اسـت کـه بخـش کشـاورزی به عنـوان یکی 
از بخـش هـای عمده اقتصادی سـهم به سـزایی در آن 
دارد و ایـن امـر مهـم محقـق نمـی گـردد مگر توسـط 
نیـروی انسـانی فرهیختـه و فهیـم کـه در جامعـه بـه 
عنـوان مهنـدس از آن یاد شـده اسـت، که خوشـبختانه 
در حـال حاضـر اسـتان فـارس از ظرفیـت مناسـبی از 

مهندسـین در بخـش کشـاورزی برخـوردار اسـت.
وی یکـی از چالـش هـای موجـود دراین بخـش را عدم 

تعامـل و جلـب اعتمـاد بـا کشـاورزان دانسـت و گفـت: 
مـا هنـوز نتوانسـته ایم بـه روش مطلـوب نحـوه تعامل 
بـا کشـاورز و نزدیـک شـدن و مشـورت کـردن را بـه 
خوبـی اجـرا کنیـم و بـرای رفع ایـن چالش مهندسـین 
بایسـتی به عنوان تسـهیل گر کار را دنبـال کنند و الزم 
و ضـروری اسـت از دانـش روز در راسـتای بهینه کردن 
کشـاورزی و تولیـد بسـته هـای اجرایی اسـتفاده نمایند.

کبیـری رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و 
منابـع طبیعـی کشـور نیـز در ادامـه بـا ابـراز خرسـندی 
از برگـزاری این مراسـم گفت: عملی سـازی کشـاورزی 
باعـث بهبود وضعیت تولید و درآمد کشـاورزان می شـود 
کـه ایـن امـر هـم رضایـت کشـاورز و هـم خودکفایـی 
کشـور را بـه همـراه دارد. وی افزود : انتظـار ما از دولت 
ایـن اسـت کـه از دانش به عنـوان یک نهاده مـورد نیاز 
بخـش اسـتفاده شـود و همـان گونـه کـه بـرای تامین 
نهـاده هـا به کشـاورزان کمک می شـود جهت اسـتفاده 
و بهـره منـدی از دانش فنی به کشـاورزان تسـهیالت و 

امکانـات الزم ارایـه گردد.
منابـع  و  مهندسـی کشـاورزی  نظـام  رئیـس سـازمان 
طبیعـی کشـور در ادامـه سـخنانش یـادآور شـد: امروزه 
توسـعه کشـاورزی بـه نهـاده هـای علمـی و مهندسـی 
دقیـق و متناسـب بـا اقلیم های متنـوع نیـاز دارد و این 
سـازمان تمـام تـالش خـود را در جهـت توسـعه علمی 
بـا کمـک مهندسـین و  بـه مزرعـه  روز  و ورود علـم 

متخصصیـن انجـام مـی دهـد.
در ادامـه این مراسـم معـاون عمرانی اسـتانداری فارس 
ضمـن تجلیـل از مقـام مهندس ، گفت: توسـعه کشـور 
بـا  انـد  توانسـته  کـه  اسـت  افـرادی  تـالش  مرهـون 
ممارسـت و تمریـن از نیـروی خالقیـت خـود بـه نحـو 

مطلـوب اسـتفاده کننـد. رحیمـی حضـور سـازمان های 
مـردم نهـاد تخصصی را امـری ضروری در پاسـخگویی 
بـه نیازهـای مـردم دانسـت و گفـت: ایـن تشـکل ها با 
دارا بـودن سـاختار قانونـی و همچنیـن ظرفیـت بـاالی 
نیـروی متخصـص مـی توانـد کمـک شـایانی در رفـع 

نیازهـای جامعـه و چالـش هـای پیـش رو باشـد. 
وی اذعـان داشـت: زمانـی دولـت مـی تواند بـه عنوان 
باشـد  توانمنـد  یـک مجموعـه مدیریتـی و حاکمیتـی 
کـه بتوانـد پاسـخ گـوی نیـاز روزافـزون و قانـع کننـده 
مـردم بـر اسـاس دانایـی و برمبنـای دانـش باشـد کـه 
خوشـبختانه سـازمان نظام مهندسی کشـاورزی و منابع 
طبیعـی بـا توانمندی ها و پتانسـیل های خـود می تواند 

در ایـن امـر نقـش به سـزایی داشـته باشـد.
معـاون عمرانـی اسـتانداری در ادامـه بـه چالـش هـای 
موجـود در اسـتان در حیطه آب، خـاک و تعداد چاه های 
و  از سـموم  اسـتفاده  و همچنیـن  اسـتان  مجـاز  غیـر 
کودهـای شـیمیایی اشـاره کـرد و گفت: در حـال حاضر 
بـه ازای هـر 85 هکتـار اراضـی کشـاورزی در فـارس 
یـک مهنـدس کشـاورزی داریـم کـه در این راسـتا باید 
بتوانیـم بـا اسـتفاده از ایـن توان و پتانسـیل، مسـایل و 
مشـکالت حـوزه کشـاورزی را بهتـر سـاماندهی کنیـم 
و منابـع موجـود را مدیریـت نماییـم تـا شـاهد انتخـاب 
بهتریـن راهکارهـا بـرای بیـرون رفـت از چالـش هـای 

باشـیم. رو  پیش 
از  نفـر   90 از  مراسـم  ایـن  پایـان  در  اسـت  گفتنـی 
مهندسـان کشـاورزی فعـال در حـوزه هـای مشـاوره، 
بـرداران  نقشـه  کشـاورزی،  خدمـات  دفاتـر  پیمانـکار، 
مراتـع و همچنیـن پیشکسـوتان و اعضـاء شـورای دوره 

اول تـا سـوم تجلیـل شـد.
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گردهمایی مسـئولین روابـط عمومی خانواده 
بـزرگ جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در 

روزهـای پایانـی سـال 96 برگزار شـد. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد 
جهـاد  سـازمان  رئیـس  قاسـمی  مهـدی 
کشـاورزی اسـتان فارس در ایـن گردهمایی 
عمومـی،  روابـط  کاری  ماهیـت  گفـت: 
مخاطـب سـنجی و مخاطـب یابـی اسـت. 
وی بـا اشـاره به ایـن که به لحـاظ اقتصادی 
ارتـزاق جامعـه از کشـاورزی بـوده و بیـش از 50 درصـد کسـب و کار اسـتان فـارس در 
حـوزه کشـاورزی می باشـد، افـزود: جامعه هـدف کارشناسـان روابط عمومی در سـازمان 
جهـاد کشـاورزی فـارس و ادارات تابعـه گسـترده بـوده و شـیوه تعامل قـوی و خاصی را 

مـی طلبد.
ایـن مقـام مسـئول در ادامه سـخنان خود خاطر نشـان کرد: عصر حاضـر، عصر فن آوری 
اطالعـات اسـت کـه قسـمتی از تعامالت در این بسـتر صورت مـی گیرد، لذا بایسـتی از 
بسـتر فـن آوری اطالعـات نهایـت بهـره مندی جهـت تعامالت بیشـتر و بهتر بـا جامعه 

مخاطب را داشـت.
وی تصریـح نمـود: بـا توجـه بـه ایـن کـه سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس در مسـیر 
تعالـی سـازمانی گام نهـاده در ایـن راسـتا و بـه منظـور هـر چه بیشـتر نظام منـد نمودن 
فعالیت هـا، نظـام نامـه روابط عمومی توسـط رئیـس اداره روابـط عمومی و کارشناسـان 
ایـن اداره درحـال تدویـن اسـت و بـا همـکاری مشـاور تعالی سـازمان جهاد کشـاورزی 

فـارس تکمیـل شـدن می شـود.
در ادامـه ایـن گردهمایـی علیرضـا واحـدی پـور رئیـس اداره روابـط عمومـی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی فـارس اظهار داشـت: روابـط عمومی پلی جهـت ارتباط داخـل و خارج 
سـازمانی بـوده کـه در این راسـتا انعـکاس اخبار بـه صورت کامـال واقعی و بـه هنگام از 
اهمیـت ویـژه ای برخـوردار می باشـد. وی افـزود: در صورتی کـه انعکاس خبـر از جانب 
روابـط عمومـی در زمان مناسـب صـورت نگیرد ممکن اسـت این انعـکاس از کانال های 
غیرمعتبـر بـه شـکل نادرسـت و گاهی کذب در شـبکه هـای مجازی منعکـس گردد که 

اصـالح ایـن اخبـار در برخـی مـوارد مسـتلزم پرداخت هزینـه ها زیـادی می گردد.
واحـدی پـور در ادامـه سـخنان خـود بیان داشـت: روابط عمومی چشـم، گـوش و بازوی 
توانمنـد هـر سـازمان مـی باشـد و در دنیـا جـزء برتریـن و پـر اسـترس ترین شـغل ها 
می باشـد بـه گونـه ای کـه در 10 شـغل برتـر جـای دارد و در سـال 2017 بیـن 10 
شـاغل اسـترس زای جهـان رتبه هشـتم مـی باشـد و البته بـاور و دیدگاه مدیـران برای 
انجـام شـدن و پیشـرفت کارهـای روابط عمومـی از اهمیت بسـزایی برخوردار اسـت که 
بـه حمـداهلل در ایـن خانـواده ایـن بـاور وجـود دارد و آن را بـه عنـوان هنـر هشـتم اکثراً 

دارند. قبـول 
در ایـن گردهمایـی حجت االسـالم و المسـلمین 
بحرانـی نماینـده ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه فرمایش 
حضـرت امیرالمومنیـن )ع( بـه مالـک اشـتر کـه 
فرمودنـد: » سـتون های اسـتوار دیـن، اجتماعات 
دفاعـی  ذخیـره  نیروهـای  و  مسـلمین  پرشـور 
عمـوم مـردم مـی  باشـند، پـس بـه آنهـا گرایش 
داشـته و اشـتیاق تو با آنان باشـد « خاطر نشـان 
کـرد: روابـط عمومـی بایسـتی افـکار عمومـی و 
خواسـته های جامعـه را شـناخته و چارچـوب وظایـف، اختیـارات و اهـداف سـازمان را به 

کل جامعـه معرفـی کنـد.
وی افـزود: نقـش افکار عمومـی در صیانت ارزش هـای اجتماعی و دینـی و همچنین در 
برابـر دشـمن کـه زمینه ی ایسـتادگی جامعه اسـت را در این 40 سـال انقـالب دیدیم و 
بـه حمـداهلل کـه آنچه که همیشـه به عنوان ذخیره در شـرایط سـخت به کمـک انقالب 
و دیـن و ارزش هـای آن آمـده افـکار و توجـه و حضور عمومی اسـت لذا غفلـت از افکار 

عمومـی باعث دلسـردی مردم و تقویت دشـمنان خواهد شـد.
نماینـده ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در قسـمت دیگـری از 
سـخنان خـود اظهـار داشـت: روابـط عمومـی در حقیقـت یعنـی سـنجش و سـوق دادن 
افـکار عمومـی در جهـت جلـب اعتمـاد مـردم و احسـاس و اشـتراک مشـترک عمومـی 
بـرای رسـیدن بـه اهـداف سـازمانی اسـت و ارتباطـات در هـر ابعـاد و هـر منطقـه ای 
مهمـش رسـیدن بـه تفاهـم و پشـتیبانی عمومی اسـت و اگـر بخواهیـم پشـتیبانی آحاد 
مـردم را بـرای خـود و سـازمان داشـته باشـیم بایـد افـکار عمومـی و خواسـته هـا را 
بشناسـیم و بسـیاری از خدمـات مـا بـه دلیـل عـدم شـناخت از بیـن مـی رود و همیـن 
طـور گاهـی اوقـات افـکار عمومـی توجهـی بـه کار مجموعه هـا ندارنـد و به ایـن دلیل 
اسـت خواسـته ی آنـان بـا عملکـرد مجموعه متفـاوت اسـت به عنـوان مثـال در جامعه 

کشـاورزی بایـد ببینیـم عملکـرد مـا در مقابـل چیسـت؟
مشـکل آن هـا و خواسـته هـای آن هـا را بشناسـیم و تولیـد و بـازار و کلیـه نیازهـا و 
خواسـته های ایـن مجموعـه را ارزیابـی کنیـم و بایسـتی قانون مدار باشـیم و بر اسـاس 

قانـون کار و اطـالع رسـانی کنیم.
وی در بخـش دوم سـخنان خـود کارشناسـان روابـط عمومـی را بـه تقویـت خصوصیات 
رفتـاری از جملـه قانـون مداری، شـجاعت ناشـی از خود بـاوری، اعتقادات قلبـی و دینی 
توصیـه داشـت و از دیگـر ویژگی هـای الزمه فعالیت کارشناسـان روابط عمومی به سـعه 
صـدر و تحمـل در شـنیدن آراء مخالـف، صداقـت در گفتـار بـه معنای بیان نقـاط قوت و 

ضعـف کـه مهمتریـن نتیجـه آن اعتمادسـازی در جامعه می باشـد، اشـاره نمود.

گردهمایی مسئولین روابط عمومی خانواده بزرگ جهادکشاورزی استان فارس
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جلسـه شـورای هماهنگی مدیران سـازمان جهاد کشاورزی اسـتان فارس و ادارات 
وابسـته بـه ریاسـت قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس به 

میزبانـی اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان فارس برگزار شـد.
بـه گـزارش خبرنگار "پرتو امیـد"، به نقل از مهرعلی درویشـی مدیر حوزه ریاسـت 
سـازمان، در ابتـدای ایـن جلسـه حجت االسـالم و المسـلین بحرانی مسـئول دفتر 
نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ضمـن تبریک 
در آسـتانه قرارگرفتـن هفتـه منابـع طبیعـی اظهـار داشـت: رهبـر معظـم انقـالب 

فرموده انـد "معـارف منابـع طبیعـی باید عمومی شـود".
وی افـزود: اگـر مـردم جایـگاه و اهمیـت آن را بداننـد و تکلیـف مـا و خودشـان را 
بفهمنـد، مطالبـه گـر می شـوند و بایـد تالش کنیـم که مـردم مطالبه گر باشـند و 
همیشـه بایـد کاری کـه انجـام می دهیـم ورای آن را ببینیم و بـرای آخرت باید ره 

توشـه برداریـم و اگـر شـک مقدمه عام شـود خوب اسـت.
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه بیـان داشـت: دنیـا بـه دو قسـم تقسـیم می شـود، 
مضمـوم و ممـدوح و روان سـازی در بحـث منابـع طبیعـی باید در دسـتور کار قرار 

گیـرد و جـا دارد ایـن مهـم از هفتـه منابـع طبیعـی خـودش را نشـان دهـد.
در ادامـه ایـن جلسـه بوسـتانی مدیـرکل منابع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان فارس 
گفـت: شـعار امسـال بزرگداشـت هفتـه منابـع طبیعـی، "منابـع طبیعـی با مـردم و 
بـرای مـردم " مـی باشـد. وی افـزود: در اسـتان فـارس 2200000 هکتـار جنگل، 
7200000 هکتـار مرتـع و 1100000 هکتـار مراتع در معرض بیابانی شـدن داریم 
و سـمت و سـوی برنامه هـا در ایـن اداره کل بـه مشـارکت مردمـی، مشـارکت 
دسـتگاه ها و مشـارکت کلیه ظرفیت های اسـتان فارس سـوق داده شـده اسـت.

ایـن مقـام مسـئول در ادامـه سـخنان خـود خاطـر نشـان کـرد: 92 درصـد اراضی 
اسـتان فارس اسـناد مالکیتش به نام دولت مسـتند سـازی شـده اسـت و اسـتارت 
اسـتفاده از خیریـن در طـرح هـای منابع طبیعـی نظیر طرح های آبخیـزداری برای 
اولیـن بـار از اسـتان فارس زده شـده اسـت که بـه حمداهلل شـاهد افتتـاح 3 پروژه 
آن در دهـه فجـر بـوده ایم و برون سـپاری وظایف از جمله نقشـه برداری، تفسـیر 
عکس هـای هوایـی در ایـن اداره کل بـا نظـام مهندسـی در حـال انجـام اسـت و 
هـم افزایـی مـی توانـد بسـیار مهم باشـد. وی خاطر نشـان کـرد آغاز هفتـه منابع 
طبیعـی همچون سـنوات گذشـته در روز 15 اسـفند و بـا حضور اسـتاندار و مدیران 

ارشـد اسـتان در پارک سـالمت شـیراز آغاز خواهد شـد.
در ادامه این جلسـه قاسـمی رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس اظهار 
کـرد: در اسـتان فـارس عرصه بسـیار بزرگی به نـام منابع ملی داریـم که حفاظت، 
حراسـت، کنتـرل و احیـای آن کاری اسـت بسـیار بسـیار سـنگین و سـخت که به 

کلیـه همـکاران این عرصـه خدا قوت مـی گویم. 
وی افـزود: رویکـرد سـازمان جنـگل هـا و مراتع کشـور و بالطبع در اسـتان فارس 
بهـره گیـری از مشـارکت مـردم اسـت و اجـرای پـروژه های آبخیـزداری نیـاز به 
اسـتفاده از ظرفیـت هـای مـردم و بـه ویـژه آبخیزنشـینان دارد و تنهـا بـا امکانات 
دولتـی میسـر نیسـت و البتـه بـرای مناطـق مختلـف بایـد برنامـه اجرایی داشـته 

باشـیم و بـا سـرعت عمل بیشـتر آن هـا را گسـترش یابد.
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه سـخنان خـود خاطـر نشـان کـرد: در برنامـه هـای 
بزرگداشـت هفتـه منابـع طبیعی حضور همـکاران خانـواده بزرگ جهاد کشـاورزی 

بیانگـر انسـجام و هـم افزایـی بیشـتر مـا می باشـد.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود تصریح کرد: اسـاس و اصل بهـره مالکانه 

مربـوط بـه بهره بـردار، از مراتع اسـت نه کسـی که صادرکننده اسـت.
قاسـمی در ادامـه سـخنان خـود بـا اشـاره بـه این کـه آنفلوآنـزای مرغـی در یک 
واحـد مرغـداری غیرمجاز در کوار مشـاهده شـده اسـت، اظهار داشـت: تدابیر الزم 
جهـت اطـالع رسـانی و اعـالم تذکـرات الزم به مـردم و بهـره بـرداران در رابطه 
بـا انفوالنـزای مرغـی و سـن گنـدم بایـد صـورت پذیـرد و بایسـتی پایش هـای 
مسـتمری را در مراکـز توسـعه مـرغ بومـی بـه عنوان یک معیشـت خانگی داشـته 
باشـیم و تولیـد آن هـا را مدیریت کنیـم و برای کلیه بهره بـرداران و تولیدکنندگان 
بخش کشـاورزی باید گذراندن حداقل 2 دوره بازآموزی و آموزشـی الزامی شـود و 

بایسـتی از ظرفیـت تشـکل هـا و نظـام صنفی بـه خوبی بهـره ببریم.

برگزاری جلسه شورای هماهنگی 
مدیران سازمان جهادکشاورزی استان 

فارس و ادارات وابسته

جلسـه طـرح توسـعه پایـدار روسـتایی و عشـایری اسـتان فـارس بـه ریاسـت 
تاجگـردون رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی اسـتان فـارس و با حضور 
سلحشـور معاون این سـازمان، قاسـمی رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی استان 
فـارس، توکلـی مشـاور اسـتاندار فـارس در امـور کشـاورزی، عدالـت رئیـس 
دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه شـیراز، زارع رئیـس مرکـز تحقیقـات و آموزش 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس و چند نفـر از محققین این مرکـز، ابراهیمی 
مدیـر ترویـج سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس و حیاتـی از اسـاتید دانشـگاه 
شـیراز برگـزار شـد. به گزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، در این جلسـه تاجگردون 
رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان فـارس گفت: هرجا احسـاس 
کردیـد در حـوزه کشـاورزی نیـاز به نگاه ویژه ای الزم اسـت و از سـوی رئیس 
محتـرم سـازمان جهـاد کشـاورزی بـه عنـوان متولی بخـش کشـاورزی اعالم 

شـود مـا حتمـًا آن را لحاظ مـی کنیم. وی افزود: ما عالمانه و عاشـقانه دوسـت 
داریـم کـه فعالیـت هـا نتیجه بخش شـود.

برگزاری جلسه طرح توسعه پایدار روستایی و عشایری استان فارس
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مراسـم روز درختـکاري هم زمان با سراسـر کشـور در 
نخسـتین روز از هفتـه منابـع طبیعي با حضور اسـتاندار 
فـارس، مدیـر کل منابع طبیعـی و آبخیـزداری فارس، 
سرپرسـت معاونـت توسـعه مدیریـت و منابع سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، شـهردار شـیراز، رئیس 
سـازمان سـیما، منظر و فضای سـبز شـهرداري شیراز، 
تشـکل هـا و سـازمان هـای مـردم نهـاد، هنرمنـدان، 
ورزشـکاران، سـازمان آتـش نشـانی و هـالل احمـر، 
خبرنـگاران و دیگر مسـئوالن اسـتانی و شهرسـتانی با 
همکاری مشـترک اداره کل منابع طبیعی و شـهرداری 

شـیراز در بوسـتان سـالمت این شـهر برگزار شـد.
مراسـم  ایـن  در  امیـد"  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
اسـماعیل تبادار اسـتاندار فـارس ضمن گرامی داشـت 
هفتـه منابـع طبیعـی و قدردانـی از دسـت انـدرکاران 
از  حفاظـت  و  صیانـت  گفـت:  مراسـم  ایـن  برپایـی 
عرصه هـای منابـع طبیعی بر کسـی پوشـیده نیسـت و 
ایـن مهم مسـتلزم مشـارکت همگانـی و عمومی همه 

اقشـار و دسـتگاه هـا اسـت. 
وی در ادامـه بـا بیـان این که فرهنـگ صیانت و حفظ 

درختـان مـی بایسـت سـرلوحه تمامـی برنامه هـا قرار 
گیـرد اظهـار داشـت: توسـعه و احیـای فضـای سـبز و 
درختـان بایسـتی به عنـوان اولویـت اصلی برنـا مه ها 

و سـرلوحه آن هـا قـرار گیرد. 
اسـتاندار فـارس در قسـمت دیگـری از سـخنان خـود 
بـا اشـاره بـه کاهـش سـرانه جنگل هـا و فضای سـبز 
در کشـور طـی سـالیان اخیـر افـزود: در حـال حاضـر 
سـرانه جنـگل در دنیـا 6 دهـم هکتـار اسـت در حالـی 
کـه ایـن رقـم در کشـور 2 دهـم هکتـار اسـت و ایـن 
مهـم نیازمنـد حفاظـت بیـش از پیـش از عرصـه های 

جنگلـی و مرتعـی اسـت. 
وی افـزود: محیط زیسـت نقش برجسـته ای در زندگی 
افراد جامعه دارد و الزم اسـت برای حفظ آن و اسـتفاده 
نسـل های آینـده از عرصه های گوناگـون اقدامات الزم 
و تاثیـر گـذاری در طبیعـت صـورت گیـرد کـه در این 
و  ظرفیـت  از  اسـتفاده  و  همگانـی  مشـارکت  راسـتا 
پتانسـیل همـه دسـتگاه ها ضـروری اسـت و امیدوارم 
بـا مدیریـت مطلـوب و صحیـح بتوانیـم در جهت حفظ 

و توسـعه پایـدار جنگل هـای موجـود تـالش کنیم.

مهـرزاد بوسـتانی مدیـر کل منابع طبیعـی وآبخیزداری 
فـارس نیـز در این مراسـم با اشـاره به نقـش حفاظتی 
مـردم در عرصـه هـای منابـع طبیعـی گفـت: اقدامات 
مشـارکتی و خـود جـوش مـردم اسـتان در حفاظـت از 
عرصه هـای ملـی موجـب حفاظـت بیـش از پیش این 
عرصـه هـا شـده اسـت. ضمـن ایـن کـه با همـکاری 
دسـتگاه هـای قضایـی، امنیتـی و دولتی رونـد تخریب 

و تصـرف در اسـتان بـه شـدت رو به کاهش اسـت.
طرح هـای  اجـرای  بـه  اشـاره  بـا  ادامـه  در  وی 
همـکاری  بـا  اسـتان  مختلـف  نقـاط  در  آبخیـزداری 
دوسـت  طبیعـت  نهـاد  مـردم  تشـکل های  و  مـردم 
گفـت: خوشـبختانه اجـرای طرح هـای آبخیـزداری در 
سـال های اخیـر به همت خیرین،تشـکل هـا، صاحبان 

صنایـع و جوامـع محلـی روبـه افزایـش اسـت.
ایـن مقـام مسـئول افزود : عبـور از بحران خشکسـالی 
تنهـا بـا اجرای طرح هـای آبخیـزداری و آبخوان داری 
امـکان پذیـر بـوده و این امر تنهـا با مشـارکت خیرین 

ایـن حوزه و مـردم تحقـق می یابد. 
بوسـتانی در ادامـه بـا اشـاره بـه بـذر کاری دو هـزار و 
300 هکتـار از عرصـه هـای منابـع طبیعـی اسـتان در 
سـال جاری با مشـارکت مـردم و خیریـن منابع طبیعی 
گفـت: بـه زودی بـا هماهنگـی هـای انجـام گرفتـه 
بـا فضـای سـبز شـهردای شـیراز 11 هـزار هکتـار از 
ارتفاعـات مشـرف به شـهر شـیراز با کاشـت بـذر احیا 

و سـبز خواهد شـد. 
بنـا بـه این گـزارش در ادامه ایـن مراسـم محمد ثابت 
بـه نمایندگـی از تشـکل مـردم نهـاد هم ضمن اشـاره 
بـه سـابقه پیدایـش و تأسـیس نهادهـای مشـارکتی و 
سـازمان های مـردم نهـاد در کشـور گفـت: تاریـخ این 
نقطـه از جهـان شـاهد مقاطـع حسـاس و سرنوشـت 
سـازی اسـت کـه گذر از آن جـز با مشـارکت و حرکت 

داوطلبانـه مـردم غیرممکـن بوده اسـت. 
وی در ادامـه بـر نقـش پررنـگ مـردم در حمایـت و 
تقویـت تشـکل هـا تاکید کـرد و گفت: ضروری اسـت 
بیشـتر  توجـه  و  مـورد حمایـت  مردمـی  تشـکل های 

اسـتاندار و مسـئولین اسـتانی قـرار گیرنـد. 
گفتنـی اسـت در مراسـم درختـکاری تعـداد 500 اصله 
نهـال در محوطـه بوسـتان سـالمت شـیراز بـه همـت 

مسـئوالن و مـردم غرس شـد.

برگزاری مراسم روز درختکاری
بوستانی مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری فارس:

عبور از بحران خشکسالی تنها با اجرای طرح های آبخیزداری و 
آبخوان داری امکان پذیر است

غرس 500 اصله نهال در محوطه بوستان سالمت شیراز در مراسم روز درختکاری
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بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، در مراسـم تجلیـل 
از مقـام زن، سـیده معصومـه دسـتغیب مدیـر کل دفتر 
از  فـارس گفـت:  اسـتانداری  امـور خانـواده  و  بانـوان 
رویدادهـای مهـم در چنـد سـال اخیـر حضـور پررنـگ 
کشـور  سـطح  در  مدیریتـی  عرصه هـای  در  بانـوان 
داوطلـب  در  آنـان  شـهامت  اول  قـدم  در  کـه  بـوده 
شـدن به منظـور فعالیت هـای مهم اجتماعـی و در گام 
بعـد حمایـت آحـاد جامعـه از آنـان و در آخـر پذیـرش 
و حمایـت مدیـران کالن باعـث گردیـده کـه خانـم ها 
در یـک فضـای مشـارکتی بـا آقایـان بـه خدمتگـزاری 
در سـطح جامعـه بپردازنـد و سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس در ایـن امـر می توانـد الگو جهت سـایر 
ادارات باشـد کـه هر فردی بر اسـاس تعهـد و تخصص 

و بـدون تفکیـک جنسـیتی در آن کار کنـد. 
دسـتغیب در بخـش دیگـری از سـخنان خـود گفـت: 
در  )س(  زهـرا  حضـرت  مانـدگاری  دالیـل  از  یکـی 

اذهـان از خودگذشـتگی ایشـان بـود، وی افـزود عـدم 
ارتبـاط مناسـب و صحیـح در دنیـای امـروز بـه دلیـل 
آراسـته نبـودن بـه ایـن صفـت می باشـد، که بایسـتی 
بـا خـود عهـدو پیمـان ببندیـم مطابق بـا خانـدان اهل 
بیـت گذشـت و مهربانـی را سـر لوحه زندگی خـود قرار 

. هیم د
در ادامـه ایـن مراسـم محمـد مهـدی قاسـمی رئیـس 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: دولت 
تدبیـر و امیـد توجـه خاصـی بـه نقـش زن بـه عنـوان 
اجتمـاع  و  خانـواده  بخـش  انسـجام  و  اساسـی  رکـن 

داشـته اسـت.
از  برخـی  در  کـه  ایـن  بـه  اشـاره  بـا  ادامـه  در  وی 
عرصه هـای مدیریتـی بانـوان بهتـر از آقایـان ایفـای 

نقـش می کننـد، افـزود: در ایـن سـازمان از پتاسـیل 
بانـوان توانمنـد در پسـت های مدیریتی اسـتفاده شـده 
و برنامـه فراتـری جهـت اسـتفاده از ظرفیـت بانوان در 

دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت.
در  فـارس  اسـتان  رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
ادامـه اظهـار داشـت: در عرصـه جامعـه روسـتایی بـا 
هـدف گـذاری اسـتفاده از توانمنـدی زنـان روسـتایی 
در فعالیت هـای کشـاورزی اقدامـات در خـور توجهـی 
انجـام گرفتـه اسـت و از جملـه سـرمایه اندکـی که به 
صنـدوق زنـان روسـتایی ترزیـق شـده باعـث شـده، با 
توجـه بـه توانایـی آن هـا، بـا همیـن سـرمایه انـدک 
قابلیـت خـود را در کمـک به اقتصـاد خانـواده و جامعه 

دادند. نشـان 
توانمنـدی  از  اسـتفاده  افـزود: در  ایـن مقـام مسـئول 
زنان روسـتایی سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس برنامه 
توسـعه تهاجمـی داشـته کـه از 50 درصـد از توانایـی 

آن هـا در جهـت کمـک بـه اقتصـاد روسـتاها اسـتفاده 
کنیـم. وی در ادامـه خاطـر نشـان کـرد: نقـش آفرینی 
بانـوان در فعالیـت هـای اجتماعـی بایسـتی بـا در نظر 
گرفتـن وظیفـه خطیـر آن هـا در خانـه داری و بـدون 

مخاطـره افتـادن ایـن امـر همراه باشـد.
حجت االسـالم  مراسـم  ایـن  از  دیگـری  بخـش  در 
و المسـلمین بحرانـی نماینـده ولـی فقیـه در سـازمان 
جهـاد کشـاورزی فـارس متذکر شـد که بایسـتی جهت 
شـکوفایی اسـتعدادها و توانمنـدی بانـوان برنامه ریزی 
گـردد و بـه کارگیـری بانـوان در جایـگاه مناسـب بـا 
توانایـی شـان بـا زمینـه سـازی جهـت حضـور فعـال 
بـه عنـوان یـک زن صـورت گرفتـه و فضـای امـن و 
آرام جهـت فعالیـت آنـان بـه شـکلی کـه لطمـه ای به 

آسـایش و آرامش آن ها در امر خانه داری وارد نسـازد، 
ایجـاد گـردد. وی افـزود: حضـرت علـی )ع( و حضرت 
فاطمـه زهـرا )س( دو یار و همراه یا دو سـتاره آسـمانی 
هسـتند کـه بـرای دنیـا درخشـیدند و راه آسـمانی و در 
حقیقـت فلسـفه حیـات را نشـان دادنـد و بـدون شـک 
حضـرت علـی )ع( نمونـه کامـل و آیینـه تمـام نمـای 
حـق بـرای مردان و حضـرت زهرا )س( نمونـه کامل و 
اکمـل زن و الگو بـرای زنان اسـت و درس های بزرگی 
بـه بشـریت داده انـد که مـی بایسـت تدبیـر در زندگی 
آن هـا را بـا تدبـر در راه و رسـم زندگی خـود پیدا کنیم 
و بنابرایـن زنـان جامعـه مـا بایسـتی با تدبـر در زندگی 
فـردی و اجتماعـی، حضـرت زهـرا )س( را بـه عنـوان 
نمونـه کامل یک زن دانسـته و از ایشـان تاسـی گرفته 
و در همـه ابعـاد زندگـی بـزرگ بانـوی اسـالم را سـر 

لوحـه زندگـی خـود قـرار دهند.
در ایـن مراسـم الهـه کاووسـی مشـاور رئیس سـازمان 

جهـاد کشـاورزی فارس در امور بانـوان گفت: توانمندی 
مسـئولیت های  در  هـا  آن  مشـارکت  باعـث  زنـان 
اجتماعی شـده اسـت، بنابراین بایستی شـرایطی فراهم 
گـردد کـه از فکـر و توانمنـدی ایـن قشـر در محیطـی 
بـرای جامعـه  کارآمـد  نیـروی  بـه عنـوان  و  مناسـب 
اسـتفاده گـردد. وی افـزود: حضـور زنـان در فعالیـت 
هـای اجتماعی بـه عنوان افـرادی سـخت کوش، بیدار، 
مسـئول بایسـتی بـر اسـاس اراده مشـارکت بـا مـردان 
همـراه باشـد. گفتنی اسـت مراسـم تجلیـل از مقام زن 
و گرامیداشـت روز مادر سـه شنبه 22 اسـفند در باشگاه 
جهـاد کشـاورزی فـارس و بـا حضـور جمـع کثیـری از 
فـارس  در سـازمان جهـاد کشـاورزی  بانـوان شـاغل 

گردید. برگـزار 

گرامیداشت روز زن 
در سازمان جهاد 

کشاورزی استان فارس
مدیرکل دفتر بانوان و امور خانواده 

استانداری فارس در مراسم جشن روز زن:
سازمان جهاد کشاورزی فارس در 
عرصه مدیریت بانوان می تواند 

الگوی سایر ادارات باشد
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“ یا مقلب القلوب واالبصار، یا مدبرالیل والنهار، یا محول الحول واالحوال، 

حول حالنا الی احسن الحال ”
با سـالم، درحالی سـال 1396 را پشـت سـر می گذاریم و به اسـتقبال سـال 
نـو می رویـم کـه در ایـن سـال بخشـی از مسـیر تعالـی را پیمودیـم و حائـز 
کسـب تقدیرنامه 2 سـتاره شـدیم و بر اسـاس ارزیابی انجام شـده در جشنواره 
شـهید رجایـی در شـاخص هـای عمومـی و اختصاصـی دسـتگاه برتـر و در 
ارزیابـی سـتاد وزارت مقـام اول سـازمان هـای گـروه الـف ) سـازمان هـای 

بـزرگ( را کسـب نمودیم. 
ایـن توفیقـات را مرهـون لطـف و کرم پـروردگار علیم و همـت و تالش همه 
همـکاران ارجمنـد هسـتیم و اینـک در آسـتانه ورود بـه سـال 1397 ، ضمن 
تبریـک و تهنیـت سـال جدیـد و آرزوی سـالمتی و شـادکامی بـرای همـه 
بزرگـواران ، امیـدوارم بـا اسـتعانت از پـروردگار متعـال و بهـره گیـری بهینـه 
از ظرفیـت هـای مـادی و معنـوی سـازمان شـاهد پیشـرفت و رونـق بیشـتر 

کشـاورزی اسـتان فارس باشـیم.

پیام تبریک رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس به مناسبت سال جدید

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، از ابتـدای آغـاز سـاعت کاری چهـارم فروردین 
رئیـس سـازمان  قاسـمی  مهـدی  مـاه 1397، همچـون سـنوات گذشـته محمـد 
جهادکشـاورزی اسـتان فارس اطاق به اطاق با همکاران این سـازمان در سـاختمان 
مرکـزی، سـاختمان شـماره 2، مدیریـت شـیالت، مدیریـت حفـظ نباتـات، مدیریت 

جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، شـرکت غلـه دیـدار و سـال جدید را بـه آن ها 
تبریـک گفـت و برای آن ها و خانواده هایشـان آرزوی سـالمتی و خدمت بیشـتر به 
نظـام مقـدس جمهوری اسـالمی و مردم عزیـز را کرد. وی از زحمـات همکارانی که 

در ایـام تعطیـالت رسـمی نیـز در خدمـت مـردم بودنـد تقدیر به عمـل آورد.

دیدار عیدانه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در محل کار همکاران سازمان و ادارات وابسته

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در ادامـه دیـدار نـوروزی خود 
در چهـارم فروردیـن مـاه بـا تعـدادی از معاونین و مدیران سـتادی این سـازمان 

ضمـن بازدیـد از دفتـر خبرگـزاری ایانـا در ایـن اسـتان و تبریک سـال جدید به 
شـهربانو جویبـار مسـئول ایـن دفتـر، فعال سـازی و توسـعه خبرگـزاری ایانـا و 
اسـتفاده از ظرفیـت آن بـرای پوشـش کامـل اخبـار و رویدادهای کشـاورزی را 

یـک اتفـاق مبارک دانسـت.
وی در خطـاب بـه مسـئول ایـن دفتـر با تاکیـد بر این کـه مهندسـی اطالعات 
و افـکار از اولویـت هـا در انعـکاس اخبـار مـی باشـد، توصیـه کرد: تمـام تالش 
خـود را جهـت انعـکاس فعالیت هـا و رویدادهای اسـتان پهناور فـارس که قطب 

کشـاورزی می باشـد بـه کار بگیرد.
قاسـمی تاکیـد کرد: همسـو با سـایر همکاران در خانـواده بـزرگ روابط عمومی 
اسـتان و بـا هدایـت رئیـس اداره روابـط عمومی این سـازمان در جهـت حمایت 
از تولیـد داخلـی و تحقـق منویـات مقـام معظـم رهبـری در "حمایـت از کاالی 

ایرانـی" از تمـام قوا اسـتفاده نماید.

بازدید رئیس سازمان جهادکشاورزی استان فارس از دفتر خبرگزاری ایانا در استان فارس
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس بـه همـراه 
مدیـران  و  سـتادی  مدیـران  معاونیـن،  از  چنـد  تنـی 
دسـتگاه های وابسـته ضمـن حضـور در دفتر اسـتاندار 
فـارس ضمـن تبریک سـال جدیـد گـزارش کوتاهی را 

از عملکـرد سـال گذشـته ایـن سـازمان بیـان کـرد.
مهـدی  محمـد  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس در 
ابتـدای ایـن دیـدار گفـت: در سـالی کـه گذشـت هـم 
موفقیـت هـای بسـیار خـوب و هـم چالـش هایـی در 
بخـش کشـاورزی داشـته ایـم کـه از موفقیـت هـای 
بسـیار خوب ما در کالن، کسـب رتبه برتر در جشـنواره 
شـهید رجایـی بـود و نیـز در بیـن سـازمان های جهاد 
کشـاورزی کشـور مقـام اول را در بیـن سـازمان هـای 
بـزرگ کسـب نمودیـم ضمن این کـه در زمینـه تعالی 
سـازمانی مسـیری را آغـاز نمـوده ایـم کـه توانسـتیم 
تقدیرنامـه 2 سـتاره را اخـذ کنیـم و ایـن مسـیر را بـا 
رهنمودهـا و درایـت شـما با قـوت دنبـال خواهیم کرد.

برگـزاری  گذشـته  سـال  در  کـرد:  تصریـح  قاسـمی 
منظـم شـورای کشـاورزی اسـتان و با حضور شـما که 
بسـیار پررنـگ برگـزار می شـود و بـه صـورت ماهانـه 
بـه مسـائل و مشـکالت بخـش کشـاورزی بـا درایـت 
و رهنمودهـای شـما پرداختـه می شـود از مهمتریـن 
فرصـت هـای ایـن بخـش محسـوب مـی گـردد کـه 

جـای تقدیـر و تشـکر دارد.
وی در ادامـه مهـم ترین چالش را کم آبی، خشکسـالی 
و مباحـث مرتبـط بـا ایـن موضـوع دانسـت و اظهـار 
داشـت: در گذشـته بـه خوبـی ایـن موضـوع مدیریـت 
نشـده اسـت که می توان بـا مدیریت، تدبیر و انسـجام 
کلیـه دسـتگاه هـای ذی مدخـل ایـن چالـش را بهبود 
بخشـیم و امیـدوارم بـا درایـت، تدبیـر و رهنمودهـای 
شـما بتوانیـم این موضـوع را مدیریت نماییـم و بتوانیم 
بـه مهمتریـن وظیفه خـود که پایـداری امنیـت غذایی 

اسـت بـه خوبی ایفـای نقـش نماییم.
در ادامـه ایـن دیـدار اسـماعیل تبـادار اسـتاندار فارس 
ضمـن تبریک سـال نـو گفت: ان شـاء اهلل که امسـال 
ماالمـال از خیـر، برکت و سـالمتی برای شـما باشـد و 
امیـدوارم که سـال نیکو و پسـندیده ای بـرای مملکت 

و کشـور را شـاهد باشـیم و بتوانیـم در سـال جـاری 
در راسـتای اهدافـی کـه همـه بـزرگان، مقـام معظـم 
رهبـری و ریاسـت محتـرم جمهور و دولـت تدبیر وامید 
تبییـن و تعریـف کـرده اند مـا کارگزاران ان شـاءاهلل با 

تـالش و کوشـش مضاعـف قدم هایـی را برداریـم. 
بازدیـد  و  دیـد  محافـل  در  معمـواًل  مـن  افـزود:  وی 
جمـع  جمـع،  چـون  امـا  کنـم  نمـی  کاری  صحبـت 
کشـاورزی اسـت و همیشـه در این رابطه حرف دارم و 
هـم اکنون بـا عزیزانمان در مجموعه جهاد کشـاورزی 
از مدیریـت  از مجموعـه شـما  هسـتم، جـا دارد کـه 
تـا آخـر بـه لحـاظ اهمیتـی کـه بـه خـرج داده ایـد و 
رتبه هایـی کـه کسـب کرده ایـد و تقریبـًا یـا تحقیقـًا 
باعـث و بانـی این موفقیت ها، تالش شـما بوده اسـت 

از شـما تشـکر کنـم. 
اسـتاندار فـارس در ادامـه تصریـح کـرد: امسـال بـه 
نظـرم در پهنـه کشـاورزی بـه لحـاظ ایـن کـه یکـی 
آب  کشـاورزی  پهنـه  در  مـا  اصلـی  مولفه هـای  از 
اسـت مـا سـال سـخت تری نسـبت بـه سـال گذشـته 
خواهیـم داشـت و البتـه می شـود بـا مدیریـت صحیح 
امنیـت  یـا  مـان  کشـاورزی  بخـش  سـاماندهی  آب، 
غذایی مـان را داشـته باشـیم و ان شـاءاهلل ایـن مهـم 

بـه لحاظ رتبـه باالیی که اسـتان خوشـبختانه در پهنه 
کشـاورزی و نظام غذایی کشـور دارد بـا عنایت خداوند 

و همـت شـما سـامان پیـدا کنـد.
 وی افـزود: نکتـه دوم کارکرد بسـیار گسـترده  در پهنه 
کشـاورزی در ایـن اسـتان مـی باشـد و مـن واقعـًا در 
هـر پهنـه ای در هـر شهرسـتان حضـور پیدا مـی کنم 
ناخـودآگاه بـه کارکرد کشـاورزی و ظرفیت هـای هنوز 
معطـل مانـده آن توجـه می کنـم. مثـاًل در شهرسـتان 
ایـن شهرسـتان  بـه  اجمالـی  نـگاه  یـک  بـا  بوانـات 
مـی تـوان دیـد دنیایـی از قابلیـت کشـاورزی در ایـن 
شهرسـتان از جملـه صنایـع بسـته بنـدی و تولیـدی 
می تواننـد کارکردهـای فراوان داشـته باشـند. به عنوان 
نمونـه تولیـد کنسـانتره هلـو، زردآلـو، مجموعه هـای 
مختلـف گـردو و کشـمش همـه دنیایـی از مجـال و 
فرصـت اسـت و ایـن مهـم در شهرسـتان های دیگـر 
هـم بـه همین صورت اسـت و مـن از مجموعـه جهاد 
کشـاورزی درخواسـت جـدی دارم کـه خوشـبختانه بـا 
دانش و با اشـرافی که در شـما وجود دارد شـما بتوانید 
ظرفیـت هـا را یکـی پـس از دیگـری عملیاتـی کنید.

نظـر  بـه  داشـت:  بیـان  خاتمـه  در  فـارس  اسـتاندار 
می رسـد مـا هـر بحـث و محصولـی از جملـه خرمـا، 
انجیـر، بـادام و گـردو در پهنـه محصـوالت باغـی، یـا 
پنبـه، کلـزا و گلرنگ بـه عنوان محصـوالت کم آب بر 
در پهنـه زراعـی را کـه در دسـتور کارمـان قـرار دهیم 
دنیایـی از اقتصـاد، ظرفیـت و کار ایجـاد مـی کنیـم و 
اگـر صنایـع را هـم در کنـار محصـوالت کشـاورزی 
منتقـل کنیـم بخش زیـادی از اقتصاد اسـتان، با ارزش 
افـزوده فراوان در پهنه کشـاورزی اسـتان قـوت گرفته 

و بـا همـت شـما بیشـتر قـوت می گیـرد.

دیدار عیدانه استاندار فارس با رئیس سازمان و تعدادی از معاونین، مدیران ستادی و مدیران 
دستگاه های وابسته جهاد کشاورزی استان فارس 
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در سال 96 تعامل رو به رشد سازمان جهاد کشاورزی
استان فارس با صدا و سیما باعث ایجاد توفیقات ملی

و بین المللی کشاورزی گردید
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی قاسـمی رئیـس سـازمان 
جهـاد کشـاورزی فـارس، ضمـن تقدیـر از تعامـل خـوب صدا و سـیما در سـال 
1396 گفـت: دو چالـش بزرگ کشـاورزی اسـتان فارس سـنتی بـودن و کمبود 

سـرمایه گذاری در ایـن بخـش مـی باشـد.

وی از اقدامـات صـورت گرفتـه در جهـت بـرون رفـت از چالـش سـنتی بـودن 
بخـش کشـاورزی بـه اجـرای نظـام نویـن ترویـج اشـاره نمـود و افـزود: مراکز 
خدمـات جهـاد کشـاورزی در حـال تعطیـل شـدن بودنـد کـه احیـاء و مرمـت 
ایـن مراکـز انجام شـد و بـه ازای هـر 2500 هکتـار اراضی یک نفر کارشـناس 
مسـئول پهنـه جهـت برقـراری ارتبـاط بهتـر و موثرتـر با بهـره بـرداران بخش 
کشـاورزی قـرار داده شـده و ایـن کارشناسـان بـه اطالعـات علمـی و وسـایل 
کارشناسـی جهـت تعامـل دوسـویه بـا مسـئولین و بهـره بـرداران مجهز شـده، 
بـه هـر کارشـناس تبلت اختصـاص داده شـد و درتاالر نظـام نویـن ترویج تمام 
نشـریه هـا و اطالعیـه هـای مـورد نیـاز کارشناسـان قرار داده شـده اسـت و در 
همیـن راسـتا جهـت هـر مرکـز خدمات یـک محقق معیـن در نظر گرفته شـده 

ست.  ا
کمبـود  چالـش  رفـت  بـرون  جهـت  در  داشـت:  اظهـار  مسـئول  مقـام  ایـن 
سـرمایه گذاری در ایـن بخـش، ایجاد و توسـعه صنـدوق های حمایـت از بخش 
کشـاورزی در دسـتور کار قـرار گرفتـه انـد که بـا بهره گیری از ایـن صندوق ها، 
تسـهیالت کشـاورزی بـا بهره پاییـن در اختیـار بهره بـرداران بخش کشـاورزی 
قـرار گیـرد و در حـوزه صنایـع سـند توسـعه صنایـع نوشـته شـده و در حـوزه 
بـازار نـگاه مـا بـه تولیـد زنجیـره ای بـوده و تمـام مباحـث از تولیـد تـا عرضه 
و کنسـانتره محصـوالت باغـی از راهکارهـای مدیریـت بهره بـرداری در جهت 

افزایـش در آمـد بهـره بـرداران مـد نظـر ما قـرار گرفته اسـت 
وی خاطر نشـان کرد: در اجرای آبیاری تحت فشـار 85 درصد کمک بالعوض، 
مطالعـه و آمـوزش هـای رایـگان در اختیـار بهـره  برداران قـرار می گیـرد و تنها 
خـط قرمـز، چـاه مجـاز و زمیـن غیـر تصرفـی مـی باشـد که بـا بهره گیـری از 
مباحـث علمـی علـی رغـم چالـش آب تـوان افزایش تولید تـا دو برابـر وضعیت 
فعلـی را داریـم، لذا نباید هیچ گونه آبیاری سـنتی داشـته باشـیم و در این راسـتا 

کمپیـن" نـه به آبیـاری غرقابـی" در فضای مجازی راه اندازی شـده اسـت.
قاسـمی تصریـح نمود: بـه منظور علمی کردن کشـاورزی و خروج از کشـاورزی 
آمـوزش  و  سـازی  آگاه  جهـت  در  سـیما  و  صـدا  همـکاری  نیازمنـد  سـنتی 

بهره بـرداران کشـاورزی و جامعـه هـدف هسـتیم.
در ادامـه ایـن جلسـه سـید تقـی سـهرابی مدیـر کل صـدا و سـیمای جمهوری 
مرکـز فـارس گفـت: تعامـل رو بـه رشـد سـازمان جهـاد کشـاورزی بـا صـدا و 
سـیما باعـث ایجـاد توفیقـات ملـی و بیـن المللـی و انعـکاس اخبـار بـه نحـو 
مطلوبـی گردیـده اسـت، کـه ایـن امر مرهون سـلوک شـخصی رئیس سـازمان 
جهـاد کشـاورزی فـارس، تعامـل، شـناخت خـوب و اسـتفاده مطلوب ایشـان از 
رسـانه صـدا و سـیما اسـت کـه در جهت پیشـبرد اهـداف آموزشـی- ترویجی و 
آشـنایی مخاطبـان با سیاسـت های سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس تاثیر گذار 

باشـد. می 
وی افـزود: در سـال 96 علـی رغم همه مشـکالت ، سـال موفقـی در مجموعه 
جهـاد کشـاورزی اسـتان بود و فضـای حاکم بر اسـتان فارس فضـای همدلی و 

تعامـل و روح حاکـم تخصص می باشـد.
سـهرابی در ادامـه بیـان داشـت: حـوزه بـزرگ جهاد کشـاورزی وسـیع و متنوع 
اسـت کـه آشـنایی بیشـتر همـکاران سـازمان صـدا و سـیما بـا این موضـوع به 
آگاه سـازی جامعـه هـدف بـا سیاسـت های کشـاورزی دولـت و اسـتان کمـک 

بسـزایی مـی کند. 

وی تصریـح کـرد: در شـرایط سـخت اقلیمی پیـش رو و نیز با مباحـث جهانی و 
بیـن المللـی کـه امروزه بـا آن درگیر هسـتیم راه برون رفت از ایـن پیچ تاریخی 

تعامل هرچه بیشـتر می باشـد.
وی در ادامـه سـخنانش در ارتبـاط بـا کمپیـن "نـه بـه آبیـاری غرقابـی" گفت : 
صـدا و سـیما بـرای اطالع رسـانی تخصصـی در فضای مجـازی و حـوزه رادیو 
تلویزیـون در جهـت امـر خطیر مدیریت منابع آب و توسـعه صنایـع تبدیلی و نیز 
در ارتبـاط بـا آمـوزش های تحقیقـی و ترویجی و جهت آشـنا سـازی مخاطبان 
بـا تمـام قـوا و بـدون در نظـر گرفتـن قراردادهای موجـود آمادگی همـکاری در 

اطـالع رسـانی به نحـو مطلوب بـه جامعه هـدف را دارد.

دیدار مدیر کل صدا و سیمای مرکز فارس با رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس به مناسبت آغاز سال جدید
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در روز جمعـه سـوم فروردین ماه قاسـمی رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس بـه همـراه علیرضـا واحـدی پور رئیس سـتاد خبری ایـن سـازمان در نوروز 
1397 و رئیـس روابـط عمومـی ایـن سـازمان از 5 شهرسـتان شـرقی و شـمالی 
)سروسـتان، اسـتهبان، نـی ریز، ارسـنجان و پاسـارگاد( این اسـتان، طی مسـافتی 

بیـش از 700 کیلومتـر و از 7 بامـداد تـا پایـان شـب بازدیـد کردند. 
گـزارش پرتـو امیـد به نقل از سـتاد خبـری این سـازمان، گزارش میدانی سـتاد 
حاکـی از بازدیـد از نحـوه اجـرای طرح تنظیم بازار شـامل سرکشـی و بررسـی 
نحـوه توزیـع و کیفیـت مـرغ، تخم مـرغ، گوشـت قرمـز، میوه شـامل سـیب و 
پرتقـال و برنـج، همچنیـن دیـدار با نماینـده ولی فقیه در شهرسـتان ارسـنجان 
و امـام جمعـه ارسـنجان، گفتگـو بـا چنـد فرمانـدار، بازدیـد از مرکـز خدمات و 

مرکـز ترویـج کشـاورزی بخـش محـروم آبـاده طشـک شهرسـتان نی ریـز و 
دیـدار بـا همـکاران کشـیک ایـن مرکـز، دیدار بـا همـکاران کشـیک مدیریت 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان، بازدیـد از گلخانـه 7500 متـر مربعـی 
تولیـد نشـاء گوجـه فرنگـی در ایـن شهرسـتان، بازدیـد از روند احـداث گلخانه 
هیدروپونیـک تولیـد گل رز در شهرسـتان پاسـارگاد و بازدیـد از مـزارع گنـدم و 
رصـد وضعیـت آفـت سـن گنـدم و کارکـرد گشـت هـای حفـظ کاربـری بوده 

ست. ا

در روز جمعه سوم فروردین ماه بازدید سرزده و میدانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس از 5 شهرستان

بـازار شـب عیـد و کنتـرل، رفـاه  بـه منظـور مدیریـت 
حـال مـردم شـریف اسـتان پهنـاور فـارس و میهمانـان 
عزیـز نـوروزی نسـبت بـه عرضـه و توزیـع میوه و سـایر 
محصـوالت پرمصـرف نظیر گوشـت، مرغ و تخـم مرغ و 
نیـز بـه منظـور خدمـات رسـانی بـه بهره بـرداران بخش 
و  اسـتان  ایـن  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  کشـاورزی 
دسـتگاه هـای وابسـته در نـوروز 97 بـه خدمـات رسـانی 

خـود ادامـه مـی دهنـد و تعطیـل نیسـتند.
علیرضـا واحـدی پور رئیـس روابط عمومی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس ضمـن اعـالم ایـن خبـر گفت: 
امسـال نیـز هماننـد سـال های گذشـته بـا برنامه ریـزی 
بهتـر و به ریاسـت آقای دکتر قاسـمی رئیـس محترم این 
سـازمان، در ایـن سـازمان قسـمت های مختلـف از جمله 
مدیریـت توسـعه بازرگانـی، امـور اراضـی، حفـظ نباتـات، 
بازرسـی و نیـز در کلیـه دسـتگاه هـای زیـر مجموعـه از 
مراکـز  بـر  نظـارت  دامپزشـکی جهـت  اداره کل  جملـه 
توزیـع اقالم غذایی، کشـتارگاه ها و سـایر مراکـز مرتبط، 
سـازمان تعـاون روسـتایی جهـت توزیـع میـوه، شـرکت 
پشـتیبانی امـور دام جهـت توزیـع مـرغ منجمد و گوشـت 
و تخم مـرغ، شـرکت غلـه و بازرگانـی جهت توزیـع برنج 
و کنتـرل و نظـارت بـر نانوایی هـا، اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیـزداری جهـت حفاظـت و صیانـت از منابـع ملـی 
بـا اهـداف ذکـر شـده و جلوگیـری از فعالیت هـای افـراد 
سـودجو در زمینـه هـای عرضـه محصـوالت، تخریـب 

اراضـی و نیـز خـدای نکـرده بالیـای طبیعـی در بخـش 
کشـاورزی در سراسـر نقاط اسـتان کشـیک های نوروزی 

دارند.
وی افزود: در همین راسـتا در شـهر شـیراز توزیع سـیب و 
پرتقـال تولیـد اسـتان در 100 واحـد صنفـی و 34 بازارچه 
توزیـع میـوه شـهرداری در سـبدهای حـدود 6 کیلوگرمی 
در حـال توزیـع مـی باشـد و در تمـام نقـاط اسـتان بـه 
قیمـت 2300 تومـان سـیب و 2700 تومـان پرتقال بدون 
محدودیـت و بـه هـر میـزان کـه تقاضـا باشـد تـا 15 
فروردیـن مـاه عرضـه مـی گـردد ضمـن این کـه در این 
ایـام مـرغ منجمـد بـه ازای هـر کیلوگـرم 6200 تومان و 
گوشـت قرمـز بـا ازای هـر کیلوگـرم 23000 تومـان در 

حـال توزیـع می باشـد.
رئیـس روابـط عمومـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس تصریـح کـرد: در اکثـر محل هـای بـزرگ توزیع، 
ناظریـن و بازرسـان سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت و 

بازرسـی اتـاق اصنـاف حضور دارنـد و نیز در سـایر مکان 
هـا بـه صورت سـیار بـر نحـوه توزیع نظـارت مـی نمایند 
و مـردم عزیـز می تواننـد در صـورت مشـاهده هرگونـه 
تخلـف ضمـن تمـاس بـا شـماره تلفـن 124 نسـبت بـه 

اطـالع رسـانی آن اقـدام نمایند.
وی یـادآور شـد: بـه منظـور کنترل آفـت و مبـارزه با آفت 
سـن گنـدم نیـز مدیـران و کارشناسـان ایـن سـازمان به 
نـوروزی  کشـیک های  قالـب  در  روزی  شـبانه  صـورت 
آمـاده خدمات رسـانی به کشـاورزان و بهره بـرداران عزیز 
ایـن بخـش هسـتند. ضمن ایـن که جهـت جلوگیـری از 
تخریـب اراضـی توسـط افـراد فرصـت طلب گشـت های 
امـور اراضـی و منابـع طبیعـی دائمـا فعـال مـی باشـند و 
مـردم می تواننـد ایـن تخلفـات را در هـر زمـان از شـبانه 
روز بـه شـماره تلفن هـای 131 یـا 1504 اطـالع دهنـد.

مدیـر روابـط عمومـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس در خاتمـه اظهـار داشـت :سـتاد خبـری و اطـالع 
رسـانی با مسئولیت رئیس سـازمان جهادکشاورزی استان 
فـارس بـه منظـور جلـو گیـری از شـکل گیری شـایعات، 
پایـش و اطـالع رسـانی از عملکـرد و برنامه هـای ایـن 
سـازمان بـه خصـوص در راسـتای مدیریـت بـازار شـب 
عیـد، ایفـای نقـش در مدیریـت بحـران هـا و بالیـای 
طبیعـی بخـش کشـاورزی از 25 اسـفند تـا 15 فروردیـن 
مـاه 1397 فعـال و در خدمـت مـردم فهیـم و اصحـاب 

خـدوم رسـانه بوده اسـت.

اقدامات و تدابیر ویژه سازمان جهاد كشاورزي فارس در نوروز 1397
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اولیـن جلسـه شـورای کشـاورزی اسـتان فـارس در 
سـال جـاری بـه ریاسـت تبـادار اسـتاندار فـارس، و 
بـا حضـور رحمانـی معـاون هماهنگی امـور اقتصادی 
سـازمان  رئیـس  گـردون  تـاج  اسـتانداری،  منابـع  و 
قاسـمی  فـارس،  اسـتان  برنامه ریـزی  و  مدیریـت 
فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
توکلی مشـاور اسـتاندار در بخش کشـاورزی، معاونین 
و مدیـران سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس و مدیران 
کل دسـتگاه هـای وابسـته به این سـازمان در سـالن 
شـهید قاضی اسـتانداری اسـتان فارس تشـکیل شـد. 
بـه گـزارش خبـر نـگار "پرتـو امیـد"، در ایـن جلسـه 
ابتـدا محمد مهدی قاسـمی، دبیر شـورای کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفت: سـطح زیر کشـت گنـدم آبی در 
سـال زراعـی 97 - 96 در اسـتان فـارس 260 هـزار 
هکتـار و سـطح زیر کشـت گندم دیم 97 هـزار هکتار 

می باشـد.
وی افزود: سـطح قابل برداشـت گندم آبـی 224 هزار 
هکتـار و سـطح قابـل برداشـت گنـدم دیـم 63 هزار 
هکتـار مـی باشـد کـه پیـش بینی می شـود بیـش از 
یـک میلیـون و 100 هـزار تن گنـدم آبـی و 73 هزار 

تـن گندم دیـم تولید شـود.
این مقام مسـئول در ادامه سـخنان خود خاطر نشـان 
کرد: در سـال زراعی جاری شـاهد توسـعه سـطح زیر 
کشـت کلزا در سـطح اسـتان فارس به میزان 19450 
هکتـار بوده ایـم که البته سـطح قابل برداشـت آن 17 
هـزار هکتـار می باشـد و پیش بینـی تولیـد بیـش از 

35000 تن کلـزا را داریم.

وی در قسـمت دیگری از سـخنان خود اظهار داشـت: 
تاکنون 231 هکتار کلزا برداشـت شـده اسـت و بیش 
توسـط  کشـاورزان  تولیـدی  محصـول  تـن   391 از 

شـرکت غله خریداری شـده اسـت.

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در 
ادامـه بیان داشـت: اسـتان فارس بـا دارا بـودن بیش 
از 4000 دسـتگاه کمبایـن در عملیـات برداشـت 25 
اسـتان کشـور مشـارکت دارد که با همـکاری اتحادیه 
کمبایـن داران اسـتان فـارس و اداره توسـعه فنـاوری 
هـای مکانیـزه ایـن سـازمان معاینـه فنـی کمباین ها 

انجام شـده اسـت.
وی افـزود: دسـتورالعمل خریـد تهیـه شـده اسـت و 
در سـال زراعـی جـاری بـر خریـد کیفـی تاکید شـده 
اسـت، بـا سـخت گیـری در محل هـای خاصـی بـا 
بـر  تاکیـد  و  می شـود  خریـداری  پایین تـر  قیمـت 
بـدون کیفیـت در دسـتور کار  نخریـدن گندم هـای 
قـرار دارد و خریـد بـه صـورت شناسـنامه دار انجـام 
مـی گـردد و بازدیـد از مراکز خرید انجام شـده اسـت 

و تمامـی مراکـز خرید آمادگی الزم بـرای خرید گندم 
کشـاورزان را دارنـد.

قاسـمی در ادامـه بـه تولیـد پنبـه در اسـتان فـارس 
اشـاره و اظهار داشـت: در سـال 93 سـطح زیر کشت 
پنبـه در اسـتان فـارس 11900 هکتار بـوده و تولیدی 
معـادل 42 هـزار تن داشـته اسـت که در سـال 96 به 
15820 هکتـار سـطح زیـر کشـت بـا تولیـد 56 هزار 
تـن رسـیده ایم کـه دلیـل آن مقاومت ایـن محصول 

بـه کم آبـی می باشـد.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس در ادامـه 
سـخنان خـود با اشـاره به ضرورت شناسـایی توسـعه 
نقطـه ای روسـتاها گفـت: در حالـی که در سـال دوم 
برنامـه ششـم توسـعه هسـتیم و الـزام داریـم توسـعه 
نقطـه ای روسـتاها را مشـخص کنیم اما بایـد مطالعه 
از پهنه باالتر روسـتا داشـته باشـیم چرا کـه با مطالعه 

نقطـه ای راه بـه جایـی نمـی بریم.
تمـام  بایـد  روسـتا  اقتصـاد  حـوزه  در  افـزود:  وی 
فعالیت هـای اقتصادی در روسـتا از جمله کشـاورزی، 

بـوم گـردی و ... مشـخص شـود.
قاسـمی همچنین به سـند توسـعه سـه سـاله صندوق 
کشـاورزی  بخـش  در  گـذاری  سـرمایه  از  حمایـت 
اشـاره و عنـوان کـرد: در حـال حاضـر سـرمایه ایـن 
صندوق هـا 30 میلیـارد تومـان اسـت کـه براسـاس 
قانـون 49 درصـد سـرمایه ایـن صندوق هـا از طریق 
مـردم  آورده  درصـد   51 و  می شـود  تامیـن  دولـت 
اسـت ضمـن ایـن کـه مقـرر گردیـده اسـت امسـال 
سـرمایه گذاری  از  حمایـت  صندوق هـای  سـرمایه 
بخـش کشـاورزی فـارس بـه 185 میلیـارد تومـان 
برسـد که متاسـفانه برای تامین سـهم مـردم، با توجه 
بـه مشـکالت معیشـتی و خشکسـالی کشـاورزان در 
آورده ایـن صنـدوق بـا مشـکل مواجه شـده انـد و در 
حـال حاضـر در هر صنـدوق فعاًل یک میلیـارد تومان 
گذاشـته ایـم کـه با ایـن مبلغ نمـی تـوان کاری کرد، 
از این رو پیشـنهاد می شـود در سـال 97 سـهم دولت 

در ایـن صنـدوق افزایـش داده شـود.
در ادامـه ایـن جلسـه احـد بهجـت حقیقـی رئیـس 
سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس نیز بـا بیان 
ایـن کـه 429 تشـکل کشـاورزی، 30 شـرکت و 45 
اتحادیـه اسـتانی و شهرسـتانی زیـر نظر این سـازمان 
هسـتند اظهـار داشـت: بـرای نخسـتین بـار سـند ده 
سـاله تعاونی هـای اسـتان فارس تدوین شـده اسـت.
وی بـا بیـان ایـن کـه در طـی سـال های گذشـته 
بخـش  تعاونـی  اتحادیه هـای  مالـی  سـوددهی 

برگزاری اولین جلسه شورای کشاورزی استان فارس در سال 1397
تاکید استاندار فارس بر فعالیت های آب محور در کشاورزی

و پرهیز از خام فروشی در راستای توسعه پایدار
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کشـاورزی روند کاهشـی داشـته اسـت، گفـت : عدم 
توزیـع کاالهای یارانه دار در شـبکه تعاونی روسـتایی، 
عـدم اخـذ تسـهیالت دولتـی کم بهـره، عـدم وصول 
مطالبـات سـنوات گذشـته، معوقه گردیدن تسـهیالت 
بانکـی و ایـراد جرائـم دیرکرد بانکـی از جمله عواملی 
اسـت کـه در رونـد سـوددهی اتحادیه ها تاثیر داشـته 

ست. ا

فـارس  اسـتان  روسـتایی  تعـاون  سـازمان  رئیـس 
افـزود: کشـاورزان فارس بـه دلیل وضعیـت اقتصادی 
نامناسـب، در بازپرداخـت تسـهیالت با مشـکل رو به 
رو هسـتند بـه گونـه ای کـه در سـال 96 معوقـات 
بانکـی تسـهیالت پرداخـت شـده 11 میلیـارد و 599 

میلیـون تومـان اسـت.
در ادامه این جلسـه کمال یدالهـی مدیرعامل اتحادیه 
باغداران اسـتان فارس گفت: در سـال گذشـته 1300 
تـن کنسـانتره انگـور و پوره سـیب اسـتان فـارس به 

روسـیه صادر شد.
وی با اشـاره بـه راه انـدازی دفتر نمایندگی مشـترک 
اتحادیـه باغـداران و بخش خصوصی در کشـور عمان 
و عرضه و فروش سـیب اسـتان فارس در این کشـور، 
اظهـار داشـت: بـه منظـور حمایـت از تولیدکننـدگان 
بخـش کشـاورزی سـال گذشـته 1469 تـن انگـور 
صنعتـی از باغـداران اسـتان فـارس خریـداری و بـه 
کنسـانتره تبدیـل شـد و 320 تـن کنسـانتره انگـور 
بـا مشـارکت اتحادیـه سراسـری باغـداران به روسـیه 

شـد. صادر 
یدالهـی در ادامـه با بیان این که سـال گذشـته 6100 
تـن سـیب درختـی درجـه 2 و 3 از باغـداران اسـتان 
فـارس خریـداری و به منظـور صادرات فرآوری شـد، 
عنـوان کرد: بیش از 980 تن پوره سـیب با مشـارکت 
اتحادیـه سراسـری باغداران به روسـیه صـادر گردید.

وی در قسـمت دیگـری از سـخنان خود خاطر نشـان 
کـرد: در طـرح تنظیـم بـازار میـوه شـب عید امسـال 
نیـز 2 هـزار تـن سـیب درختـی و 4 هزار تـن پرتقال 
رقم والنسـیا از باغداران اسـتان فارس خریداری شـد.

مدیـر عامـل اتحادیـه باغداران اسـتان فارس سـپس 
بـا بیـان ایـن کـه باغـداران اسـتان فـارس در زمینـه 
بسـته بندی و سـورت محصوالت باغی دچار مشـکل 
هسـتند و در بیشـتر مواقـع محصـوالت درجه یک آن 

هـا بـا همـان قیمـت محصـوالت درجـه دو از آن هـا 
در  سـرمایه گذار  جـذب  گفـت:  می شـود  خریـداری 
ایجـاد  و  کشـاورزی  محصـوالت  فـرآوری  بخـش 
فـارس  اسـتان  بـرای  تکمیلـی  و  تبدیلـی  صنایـع 

ضـروری و مهـم اسـت .

در ادامـه ایـن جلسـه توکلی مشـاور اسـتاندار در امور 
کشـاورزی گفـت: در تمـام دنیـا نقـش و بـار اصلـی 
مختلـف  بخش هـای  در  اجتماعـی  و  اقتصـادی 
بخـش کشـاورزی بـر عهـده تعاونی هـا و تشـکل ها 
می باشـد و بایسـتی نقـش تعاونی هـا در این اسـتان 

خیلـی فراتـر از ایـن باشـد.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه در زمینـه مسـائل علمـی 
مرکـز تحقیقات و آمـوزش کشـاورزی و منابع طبیعی 
اسـتان فـارس مـی تواند بسـته های علمی مـورد نیاز 
تعاونـی هـا را تامیـن نمایـد، افـزود: با توجه بـه تولید 
بیـش از 3 میلیـون تـن محصوالت باغبانی در اسـتان 
فـارس و همچنیـن بـا توجه بـه این که ایـن تولیدات 
از لحـاظ کیفـی باالتـر بـوده و باقیمانـده سـموم در 
آن کمتـر اسـت لذا لـزوم ایجـاد صنایع تبدیلـی برای 

مرکبـات در ایـن اسـتان امـری ضروری می باشـد.
انصـاری مدیرعامـل شـرکت  ایـن جلسـه  ادامـه  در 
برخـی  بـه  اشـاره  بـا  داراب  کاران  پنبـه  تعاونـی 
مشـکالت پنبـه کاران گفـت: در حـال حاضـر چنـد 
نـوع بـذر داخلـی و 2 نـوع بـذر خارجـی مربـوط بـه 
کشـورهای ترکیـه و یونان در اسـتان فارس اسـتفاده 
می شـود کـه امسـال 250 تـن بـذر داخلـی از نـوع 
گلسـتان و 200 تـن بـذر داخلـی از نـوع دیگـر تولید 
و 60 تـن بـذر نیـز از یونـان وارد شـده اسـت و ایـن 
در حالـی اسـت کـه اگر همـکاری الزم صـورت گیرد 
سـال آینـده در تولیـد بـذر بومـی مشـکلی نداریـم .

وی در ادامـه بـا اشـاره به خریداری 20 هـزار تن پنبه 
از کشـاورزان اسـتان در سـال گذشـته بیـان داشـت: 
کاشـت محصـول پنبه بسـیار مقـرون به صرفه اسـت 
و عـالوه بـر مصـرف کـم آب، ارزش افـزوده کاشـت 
پنبـه از کاشـت و تولیـد وش پنبـه تا تبدیل به البسـه 

600 برابـر می شـود .
مدیرعامـل  رسـتاد  لطیـف  جلسـه  ایـن  ادامـه  در 
شـرکت غلـه و بازرگانـی منطقه 3 کشـور با اشـاره به 
مرغوبیـت محصـول گندم تولیـدی در فـارس، گفت: 

سـال گذشـته بالـغ بـر 3 هـزار تـن گنـدم تولیـدی 
فـارس توسـط ایـن شـرکت صـادر شـده اسـت.

وی افـزود: سـال 95 کل صـادرات گنـدم کشـور 32 
هـزار تـن بـود کـه ایـن میـزان در سـال 96 بـه عدد 
280 هـزار تـن رسـید و 48 هـزار تـن از ایـن میـزان 

متعلـق بـه فـارس بود. 
رسـتاد همچنیـن از صـدور آرد تولیدی اسـتان فارس 
بـه کشـورهای حـوزه خلیـج فـارس خبـر داد و گفت: 
خوشـبختانه یکـی از تولیدکننـدگان آرد فـارس روزانه 

120 تـن آرد بـه کشـور قطـر صادر مـی کند.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه در اسـتان فـارس تعـداد 
140 مرکـز خریـد گنـدم و 40 مرکـز خریـد دانه های 
روغنـی وجـود دارد، گفـت: بـرای نظـارت بـر ایـن 
مراکـز، از تـوان نیـروی انسـانی جهاد کشـاورزی این 

اسـتان اسـتفاده کـرده ایم.

رسـتاد از آغـاز خریـد گنـدم و کلـزا در مراکـز خرید 
اسـتان فـارس خبـر داد و گفـت: از ابتـدای فصـل 
برداشـت تاکنـون بالـغ بـر 2 هـزار تن گنـدم و یک 
هـزار تـن کلـزا در شهرسـتان هـای المـرد و مهـر 
از کشـاورزان خریـداری شـده اسـت ضمـن ایـن که 
تـر شـده  مراکـز خریـد سـخت گیرانه  بـر  نظـارت 

. ست ا
وی بـا یـادآوری ایـن کـه شـرکت غلـه و بازرگانـی 
در 2 حـوزه فعالیـت می کنـد، گفت: خریـد تضمینی 
توزیـع  دیگـری  و  روغنـی  هـای  دانـه  و  غـالت 
کاالهـای اسـتراتژیک بـرای کنتـرل بـازار کـه البته 
در سـال 95 میـزان خریـد کلـزا بالـغ بـر 2 هـزار و 
600 تـن بـود و ایـن میزان در سـال 96 بـه عدد 15 
هـزار و 600 تـن افزایـش یافـت و در خریـد گلرنگ 
نیـز از 960 تـن در سـال 95 بـه 9 هـزار و 600 تـن 

در سـال 96 رسـید.
وی بـا بیـان ایـن کـه در فـارس نیازمنـد افزایـش 
فضـای ذخیـره سـازی هسـتیم اظهـار داشـت: بـرای 
ارتقـای سـطح کمـی و کیفـی ذخیـره سـازی، لـزوم 
حمایـت اسـتانداری و سـازمان جهاد کشـاورزی برای 
تکمیـل سـیلوهای اقلیـد و داراب ضـروری اسـت چرا 
کـه مثـاًل سـاخت سـیلوی کازرون و به بهـره برداری 
و  میلیـارد   3 گذشـته سـاالنه  در سـال  آن  رسـیدن 
200 میلیـون تومـان صرفـه جویـی را بـرای شـرکت 
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بازرگانـی بـه دنبال داشـته اسـت.
مدیـر عامـل شـرکت بازرگانـی منطقه 3 کشـور با 
بیـان ایـن کـه سـال گذشـته بالـغ بـر 8 هزارتـن 
شـکر و برنـج بـا هدف جلوگیـری از تنش بـازار در 
اسـتان فارس توزیع شـده اسـت خاطر نشـان کرد: 
امـروز هـم موجـودی روغـن، شـکر و برنـج داریم 
و اگـر نیـاز باشـد حاضـر بـه عرضـه ایـن کاالهـا 

. هستیم 
تبـادار اسـتاندار  ایـن جلسـه اسـماعیل  ادامـه  در 
فـارس تاکیـد کـرد: اسـتراتژی اسـتان فـارس در 
حـوزه کشـاورزی بایـد آب محـور نمـودن فعالیـت 
هـا و پرهیـز از خام فروشـی در راسـتای دسـتیابی 

بـه توسـعه پایدار باشـد.
وی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه برنامـه محـوری بایـد 
اسـاس و ارکان فعالیت هـای کشـاورزی در اسـتان 
فـارس باشـد، مـروری بـر گذشـته، بررسـی دقیق 
آنچـه در زمـان حـال انجـام می شـود و توجـه بـه 
آینـده را بخش هـای اصلـی اقدامـات مبتنـی بـر 
برنامـه در همـه حوزه هـا بـه ویـژه در کشـاورزی 

نست. ا د
تبـادار با بیـان این کـه صندوق هـای تعاونی نقش 
تعییـن کننـده ای در تامیـن منابـع پایـدار مالی ایفا 
در  صندوق هـا  ایـن  تقویـت  خواسـتار  می کننـد، 
حـوره کشـاورزی و باغـداری اسـتان شـد و افزود: 
تامیـن ایـن منابـع پایـدار از سـوی صندوق هـای 
تعاونی پشـتوانه  برجسـته ای برای رونق کشـاورزی 

اسـتان خواهـد بود.
ایـن  جایـگاه  اهمیـت  بـه  توجـه  بـا  گفـت:  وی 
صندوق هـا ارکان مدیریتـی آن هـا باید به درسـتی 
انتخـاب شـده و متولیـان تقسـیم منابـع نیـز ایـن 

مسـئولیت را بـه دقـت انجـام بدهنـد.
اقتصـاد  پایـداری  فـارس  اسـتاندار  اعتقـاد  بـه 
کشـاورزی در اسـتان فـارس یـک الـزام اسـت که 
البتـه برنامه هـای ایـن حـوزه بایـد بـر محوریـت 
توجـه بـه موضـوع مدیریـت آب تدویـن و اجـرا 

گـردد.
وی همچنیـن بـا تاکیـد بر این که همـه اقدامات و 
برنامه هـای حوزه هـای مختلف کشـاورزی، صنعت 
و... در فـارس بایـد بـا در نظـر گرفتـن شـرایط و 
چالش هـای اسـتان مطابقـت داشـته باشـد، خاطر 
نشـان کـرد: در شـرایط کنونـی چگونگـی مصرف 

آب در هـر یـک از ایـن حوزه هـا بایـد بـه عنـوان 
مـورد  اسـتان  چالـش هـای  مهم تریـن  از  یکـی 

توجـه قـرار گیرد.
اسـتاندار فـارس بـا ابـراز خرسـندی از ایـن کـه 
دسـتگا ه های مربـوط بـا موضوع کشـاورزی و آب 
در اسـتان فـارس به سـوی سیاسـت هـا و اهداف 
مشـترک تغییر مسـیر داده انـد، بر لـزوم تدوین هر 
چـه سـریع تر سـند مشـترک در ایـن حـوزه تاکیـد 

. د کر
وی در ایـن جلسـه همچنیـن ایجـاد ارزش افزوده 
و توسـعه صنایـع تبدیلی و فـرآوری از محصوالت 
ضـروری  امـری  را  اسـتان  باغـی  و  کشـاورزی 
دانسـت و گفـت: بـا توجـه بـه ظرفیـت چشـمگیر 
اسـتان در تولیـد محصـوالت کشـاورزی، پرهیـز 
از خـام فروشـی و رفتـن بـه سـمت ایجـاد ارزش 
افـزوده از ایـن محصـوالت امـری ضروری اسـت 
کـه بایـد بیـش از پیـش مـورد توجـه قـرار گیرد.

تبـادار در قسـمت دیگـری از سـخنانش بـا اشـاره 
بـه ایـن کـه مهمترین نهـاده در بخش کشـاورزی 
بـذر اسـت بر ضـرورت تامین بـذر گندم، جـو، پنبه 
و سـایر محصـوالت مـورد نیـاز کشـاورزان تاکیـد 
کـرد و اظهـار داشـت: جهـاد کشـاورزی بایـد از 
ظرفیـت مرکـز تحقیقـات کشـاورزی و همچنیـن 
متخصصـان زبـده و کارآزموده در حوزه کشـاورزی 
در جهـت تبدیل اسـتان فـارس به مرکـز تولید بذر 

کشـور بهـره گیـری نماید.

بازدید استاندار فارس از طرح 
جایگزینی انرژی گرمایشی خورشیدی در تامین 

آب گرم در گاوداری 500 راسی

تبـادار اسـتاندار فـارس بـه همـراه فروزانی معـاون گردشـگری و امـور زائرین 
اسـتانداری فـارس، تاجگـردون رئیس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی اسـتان 
فـارس، قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، فرمانـدار 

شهرسـتان پاسـارگاد و تعدادی از مدیران و کارشناسـان اسـتانی و شهرسـتانی 
در گاوداری 500 راسـی شـیبانی واقـع در شهرسـتان پاسـارگاد حضـور یافت و 
طـرح پایلـوت جایگزینـی انـرژی گرمایـش خورشـیدی جهـت تامیـن آب گرم 

مصرفـی گاوداری هـا را مـورد بازدید قـرار داد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" در ایـن بازدیـد توضیحـات مربوطه توسـط 
قاسـمی رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، صحرائیـان جهرمی 
مدیـر فن آوری هـای نویـن این سـازمان و شـیبانی مسـئول گاوداری به سـمع 

و نظـر بازدیدکنندگان رسـید.
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مراسـم کلنـگ زنـی اولیـن روسـتای گلخانـه ای کشـور در روسـتای همت آبـاد 
شهرسـتان پاسـارگاد بـا حضـور تبـادار اسـتاندار فـارس، فروزانی معاون گردشـگری 
و زیارتـی اسـتانداری فـارس، تاجگـردون رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریزی 
اسـتان فـارس، برومنـدی نماینـده مـردم شهرسـتان های مرودشـت، پاسـارگاد و 
ارسـنجان در مجلـس شـورای اسـالمی، قاسـمی رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی 
فـارس، پریچهـر معـاون شـرکت شـهرک های کشـاورزی کشـور، غنـی زاده مدیـر 
هلدینـگ کمیتـه امـداد امـام خمینـی، تعـدادی از مدیران سـازمان جهاد کشـاورزی 

فـارس و تعـدادی از مدیـران ادارات شهرسـتان پاسـارگاد برگـزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، در ابتـدای ایـن مراسـم پـس از تالوتـی چند از 
آیـات کالم اهلل مجیـد و نواختـن سـرود جمهـوری اسـالمی ایـران قاسـمی رئیـس 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: مهـم ترین چالـش اسـتان کمبود 
آب، خشـکی و خشکسـالی می باشـد و یکی از راه کارهای اساسـی در زمینه چالش 

خشکسـالی اسـتفاده از گلخانه اسـت. 
وی افـزود: بهـره وری آب در گلخانـه نسـبت بـه کشـت در فضای باز 5 تـا 15 برابر 
بیشـتر اسـت و مـا به دنبـال انتقال کشـت سـبزی و صیفـی 85000 هکتـار فضای 

بـاز بـه 7000 هکتار گلخانه هسـتیم.
قاسـمی تصریـح کـرد: ما بـه دلیل ایجـاد زنجیـره تولید به دنبـال ایجاد روسـتاهای 
گلخانـه ای هسـتیم و بایسـتی از ابتـدای تولیـد گلخانـه، نهاده، سـازه، نحـوه تولید، 

بـازار رسـانی، بسـته بنـدی و برندسـازی را در این روسـتا ایجـاد کنیم.
وی در ادامـه اظهـار داشـت: بـه دسـتور اسـتاندار محتـرم فـارس و رئیـس محتـرم 
سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتان فـارس اعتبـار ویـژه ای بـرای مشـتاقان 
ایجـاد ایـن روسـتا در نظـر گرفتـه شـده اسـت و 4 روسـتای دیگـر در شهرسـتان 

پاسـارگاد متقاضـی ایجـاد روسـتای گلخانـه ای شـده اند.
در ادامـه این جلسـه برومندی نماینده مردم شهرسـتان های مرودشـت، پاسـارگاد و 
ارسـنجان در مجلس شـورای اسـالمی گفت: ما در شهرستان پاسـارگاد ظرفیت های 

بسـیار ارزشـمندی داریم که بایسـتی بـه آن ها توجه ویـژه ای نمود. 
وی افـزود: کمبود آب نه تنها برای شهرسـتان پاسـارگاد و اسـتان فـارس بلکه برای 

کشـور یـک تهدیـد ملـی اسـت و چالـش اساسـی کشـور مسـئله آب اسـت و ما به 
عنـوان یک کشـور خشـک و نیمه خشـک بـدون برنامـه از آب اسـتفاده کرده ایم. 

وی تاکیـد کـرد: بـه ازای هـر یـک متر افـت آب زیـر زمینـی بایسـتی 1000 میلی 
متـر بارندگـی داشـته باشـیم تـا ایـن افـت جبـران گـردد و ایـن در حالی اسـت که 
در کشـورهای دنیـا بـا متوسـط بارندگـی بـاالی 800 میلـی متـر بـه دنبـال ایجـاد 
گلخانـه هسـتند و در یـک هکتـار گلخانه بیـش از 1100 تن گوجه فرنگی برداشـت 
می کننـد و ایـن در حالـی اسـت کـه بـه طور متوسـط مـا از هر یـک هکتـار گوجه 
فرنگـی در فضـای بـاز 50 تـن محصـول برداشـت مـی کنیـم که ایـن بیانگـر لزوم 

می باشـد. گلخانه  توسـعه 
در ادامه رحیم هوشـیار مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد گفت: سـطح کل 
اراضـی ایـن روسـتای گلخانه ای 350 هکتار اسـت و با جمعیت 460 نفـر، تعداد 75 

نفـر، متقاضـی احداث گلخانه می باشـند.
وی چشـم انداز توسـعه کشـت های گلخانـه ای در ایـن روسـتا را 100 هکتار اعالم 
کـرد و گفـت: حداقـل سـطح احـداث گلخانه 2000 متر مربع می باشـد و سـطح 15 

هکتـار از ایـن گلخانه هـا تا انتهای سـال جـاری افتتاح خواهد شـد.
هوشـیار اهـداف اجـرای ایـن طـرح را ایجاد اشـتغال پایـدار، جلوگیـری از مهاجرت، 
کاهـش مصـرف و مدیریت صحیح منابع آب و خاک، افزایـش عملکرد و درآمدزایی، 
تولیـد محصـول بـا مزیت صادراتـی و تغییر نوع کشـت در قالب روسـتای گلخانه ای 
بیـان و اظهـار داشـت: با توسـعه کشـت هـای گلخانـه ای در شهرسـتان پاسـارگاد 
می تـوان ایـن منطقـه را بـه سـمت و سـوی رشـد و توسـعه و هـم چنیـن توسـعه 
مناطـق روسـتایی سـوق داد کـه یکـی از مهم تریـن پـروژه هـای اقتصـادی دولت 

محتـرم تدبیـر و امیـد در حوزه ی کشـاورزی می باشـد.

وی همچنیـن اهـم اقدامات انجام شـده در راسـتای احـداث روسـتای گلخانه ای در 
شهرسـتان را مکان یابی، شناسـایی افراد، بازدید مسـئولین سـازمان جهاد کشاورزی 
و برنامـه و بودجـه اسـتان فارس، اخذ اسـتعالمات، برگزاری کالس های آموزشـی و 
توجیهـی، عضویـت اعضـاء در شـرکت تعاونی شـهید بهشـتی کمین بـه عنوان یک 
تشـکل )تعاونـی گلخانـه داران(، اخـذ مـدارک از بهره بـرداران، تهیه نقشـه و صدور 
مجـوز از طریق شـرکت شـهرک های کشـاورزی اسـتان عنـوان و اظهـار امیدواری 
کـرد کـه توسـعه چنیـن طرح هایـی ضمن صرفـه جویـی در مصـرف آب و افزایش 

شروع عملیات اجرایی نخستین روستای گلخانه ای کشور 
شهرستان پاسارگاد - روستای همت آباد

استاندار فارس: توسعه کشت های گلخانه ای کشاورزی استان را تقویت می کند
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تولیـد در واحـد سـطح باعـث ایجاد فرصت های شـغلی مناسـب برای جوانـان و کار 
آموختگان کشـاورزی گردد. 

در ادامـه ایـن مراسـم اسـماعیل تبـادار اسـتاندار فـارس گفـت: توسـعه و ترویـج 
کشـت های گلخانـه ای گامـی موثـر در جهـت مقابله با خشکسـالی و بهـره برداری 

بهینـه از آب اسـت.
وی افـزود: فـارس در زمینه کشـاورزی دارای ظرفیت های بسـیار باالیی اسـت و از 
گذشـته تاکنـون در تامیـن امنیت غذایی کشـور نقش تعیین کننده ای داشـته اسـت.
تبـادار ادامـه داد: امـروز وضعیـت آب در اسـتان بـه مرحلـه هشـدار بـاال رسـیده که 
نیـاز اسـت در زمینـه مدیریـت مصـرف برنامـه ریـزی و اقدامات مناسـب با شـرایط 

موجـود انجام شـود.
اسـتاندار فـارس تصریـح کـرد: در مقطعـی در اسـتان سـاالنه حـدود 700 میلیمتـر 

بـارش داشـته ایـم کـه اخیـرا از 150 میلی متـر میانگیـن کمتـر شـده اسـت.
تبـادار گفـت: مصـرف آب در حـوزه کشـاورزی علیرغـم کاهـش بارندگی و خشـک 
شـدن چـاه هـا بـه همـان انـدازه مصرف می شـود . و هر سـاله شـاهد کف شـکنی 

توسـط بهـره برداران هسـتیم. 
وی افـزود: اگـر قبـل از حاکم شـدن ایـن وضعیت ، نگاه خود را متناسـب با شـرایط 
تغییـر مـی دادیـم و بـه جـای افزایـش عمـق چـاه هـا بـه سـمت تغییر نوع کشـت 
اصـالح الگـوی مصـرف و اسـتفاده از فنـاوری هـای نویـن در آبیـاری رفتـه بودیـم 

امـروز نیـاز نبـود از بحـران خشکسـالی و کمبـود آب سـخن بگوییم.
اسـتاندار فـارس ادامـه داد: بـرای مقابلـه بـا ایـن وضعیت مشـکل فرصـت و مجال 
نیسـت کـه بخواهیـم بـا صبر و حوصله ایـن کار را انجـام دهیم و اگر به سـرعت در 
جهـت مدیریـت ایـن وضعیت اقـدام نکنیم مشـکالت ما در آینـده به مراتب بیشـتر 

از امـروز خواهد شـد.
تبـادار افـزود: امیدواریـم بـا اجـرای طرح روسـتای گلخانـه ای که امروز شـاهد آغاز 
عملیـات اجرایـی احداث نخسـتین نمونه آن در اسـتان فارس هسـتیم مشـاهد بهبود 

این وضعیت باشـیم.
وی، از مجموعـه جهاد کشـاورزی این اسـتان خواسـت کـه کنار مردم تمام مسـائل 
مربـوط بـه ایـن طـرح را دنبـال کنند تـا این طـرح به عنوان یـک الگـوی موفق در 
دیگـر شهرسـتان هـای اسـتان و حتـی دیگر اسـتان های کشـور نیز عملیاتی شـود.
اسـتاندار فـارس افـزود: در کنار کوشـش و حمایت مسـئوالن، همـکاری و همراهی 
مـردم نیـز بـرای موفقیـت ایـن حرکـت و اقدام الزم اسـت و اسـتقبال از ایـن کار و 
ترویـج آن توسـط مـردم شهرسـتان پاسـارگاد مـی تواند این شهرسـتان را بـه تولید 

کننـده انـواع محصـوالت گلخانـه ای تبدیل کند.
وی در ادامـه امیـدواری را سـرمایه بـزرگ جامعـه و زمینـه سـاز توسـعه و پیشـرفت 
دانسـت و تاکیـد کـرد: امیـدوارم کـه ما به عنـوان خدمتگـذاران مردم بتوانیـم زمینه 
همـکاری و مشـارکت مـردم در سـازندگی اسـتان و کشـور را فراهم کنیـم و با کنار 
گذاشـتن مسـائل جزئـی و تبییـن زبـان گفت و گـو در بین مـردم، آنها را نسـبت به 

آینـده امیـدوار کنیم.
سـطح کل اراضـی ایـن روسـتای گلخانـه ای 350 هکتـار می باشـد کـه از جمعیت 

460 نفـری آن تعـداد 75 نفـر متقاضـی احـداث گلخانه می باشـند.
وی چشـم انداز توسـعه کشـت هـای گلخانه ای در ایـن روسـتا را 100 هکتار اعالم 
کـرد و گفـت: حداقـل سـطح احـداث گلخانه 2000 متر مربع می باشـد و سـطح 15 

هکتـار از ایـن گلخانـه ها تا انتهای سـال جـاری افتتاح خواهد شـد.
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد افزود : با توسـعه کشـت های گلخانه ای 
در ایـن شهرسـتان مـی تـوان این منطقه را به سـمت و سـوی رشـد و توسـعه و نیز 
توسـعه مناطـق روسـتایی سـوق داد کـه یکـی از مهمتریـن پـروژه هـای اقتصادی 

دولـت تدبیـر و امید در حوزه ی کشـاورزی اسـت.
هوشـیار همچنیـن اهـم اقدامات انجام شـده در راسـتای احداث روسـتای گلخانه ای 
در شهرسـتان را مـکان یابـی، شناسـایی افـراد، بازدیـد مسـئولین سـازمان جهـاد 
کشـاورزی و برنامـه و بودجه اسـتان فارس، اخذ اسـتعالمات، برگـزاری کالس های 
آموزشـی و توجیهـی، عضویـت اعضـاء در شـرکت تعاونـی شـهید بهشـتی کمین به 
عنـوان یـک تشـکل )تعاونـی گلخانـه داران(، اخـذ مـدارک از بهره بـرداران، تهیـه 
نقشـه و صـدور مجـوز از طریق شـرکت شـهرک هـای کشـاورزی اسـتان عنوان و 
اظهـار امیـدواری کـرد که توسـعه چنین طرح هایـی ضمن صرفه جویـی در مصرف 
آب و افزایـش تولیـد در واحـد سـطح باعث ایجاد فرصت های شـغلی مناسـب برای 

جوانـان و کار آموختـگان کشـاورزی گردد. 
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گلخانـه ای  مجتمـع  بزرگتریـن  افتتـاح  کلنـگ 
شهرسـتان اقلیـد 30 فروردین مـاه، با حضور اسـتاندار 
فـارس، افضلـی نماینـده مـردم شهرسـتان در مجلس 
شـورای اسـالمی، تاجگردون رئیس سـازمان مدیریت 
و برنامه ریزی اسـتان و قاسـمی رئیس سـازمان جهاد 

کشـاورزی فـارس بـه زمین زده شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
فـارس در این مراسـم اسـتاندار فـارس گفـت: اقتصاد 
کشـاورزی در اسـتان فـارس ضـرورت جـدی اسـت و 
بـا مدیریـت صحیـح منابـع آب بایسـتی ایـن اقتصـاد 
را حفـظ کـرد. تبـادار افـزود: بـه منظـور بهـره وری و 
مدیریـت منابـع آب بـه طـور خـاص توسـعه گلخانـه 
در ابعـاد مختلـف و بـا در نظـر گرفتن افزایـش میزان 
و  سـازی  برنـد  ارگانیـک،  محصـول  تولیـد  تولیـد، 

بازاریابـی در دسـتورکار قـرار گیـرد.
این مقام مسـئول از سـرمایه گذار گلخانـه ده هکتاری 
اقلیـد به عنوان یکی از کشـاورزان پیشـرو خواسـت تا 
بـا الگـو قرار دادن کشـورهای توسـعه یافتـه در جهت 
حفـظ اقتصـاد کشـاورزی و بـه منظـور صرفـه جویـی 
در مصـرف آب و بـا نـگاه بلند مـدت، سـطحی از این 
گلخانـه را به کاشـت درختان مختلـف اختصاص دهد.

ادامـه مراسـم رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی  در 
اسـتان فـارس گفـت: به منظـور فائق آمـدن بر چالش 
اقتصـادی  امـور  برکلیـه  انداختـه  سـایه  خشکسـالی 
ایـن اسـتان، متقاضیـان احـداث گلخانـه بـا اختصاص 
تسـهیالت ارزان قیمـت مـورد حمایت قـرار می گیرند 
و در ایـن راسـتا آن هـا تاکنـون از تسـهیالت ارزان 
قیمـت توسـعه روسـتایی بهره منـد گردیده اند و سـایر 
متقاضیـان نیـز از این تسـهیالت و یا تسـهیالت ارزان 
قیمـت صنـدوق توسـعه ملـی بهره منـد خواهند شـد.

در  آب  وری  بهـره  افـزود:  قاسـمی  مهـدی  محمـد 
گلخانـه از 5 تـا 15 برابـر نسـبت به کشـت در فضای 
بـاز افزایـش داشـته و بـا توجـه بـه چالش کـم آبی در 

اسـتان فـارس در کنار سـایر روش هـای افزایش بهره 
وری آب، یکـی از روش هایـی اسـت کـه بسـیار مورد 

توجـه و حمایـت دولـت محترم اسـت .
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه ایـن کـه تـا کنـون سـطح 
گلخانـه در شهرسـتان اقلیـد 0/3 )سـه دهـم( هکتـار 
بـوده اسـت و اکنون احـداث این مجتمـع 10 هکتاری 
گلخانـه قـدم قابـل توجـه و موثـری اسـت، افـزود: 
گلخانـه مذکـور بـا تکنولوژی نویـن و با اعتبـاری بالغ 
بـر 22 میلیـارد تومـان احـداث خواهـد گردیـد کـه بـا 
بهـره منـدی از تکنولـوژی نوین بیشـترین اسـتفاده را 
از آب بـاران داشـته و نیـاز چندانـی بـه آب چـاه ندارد 
یعنـی از پوشـش خـود گلخانه امـکان اسـتحصال آب 

بـاران وجـود دارد.
قاسـمی تصریـح کـرد: تکنولـوژی مدرن ایـن گلخانه، 
الگویـی بـرای سـایر متقاضیان احـداث گلخانه اسـت 
و سـرمایه گـذار احـداث ایـن گلخانـه پیـش از این در 
زمینـه تولیـد مـرغ تخمگـذار، مـرغ گوشـتی و سـایر 
زمینـه هـای کشـاورزی بـا نـگاه بـه بـازار صادراتـی 

سـرمایه گـذاری موفقی داشـته اسـت. 

کلنگ زنی گلخانه ده هکتاری در شهرستان اقلید استان فارس

سـال مالـی 96 را بـا اسـتعانت از حضرت حق 
تعالـی و ارشـادات رئیـس ایـن سـازمان با در 
نظـر گرفتـن رضـای حضـرت حـق  و نیل به 
اهـداف تعالـی سـازمانی و ارتقـاء بهـره وری 
و بهـره بـرداری هـر چـه بهتـر کشـاورزان، 
دامـداران و باغـداران در جهت حفـظ و تامین 
بـا  شـهروندان  غذایـی  امنیـت  و  سـالمت 
رعایـت کامـل موازیـن و مقـررات برابـر موافقتنامه هـا و تخصیص هـای دریافتی 
بـه انجـام رسـانده شـد و ارقـام یارانـه های بـذور سـموم، انـواع نهال هـای یارانه 
دار و اصـالح نـژاد دام و نیـز افزایـش تولید محصـوالت دام و طیـور، افزایش تولید 
محصـوالت زراعـی، طـرح چغنـدر قنـد، مستندسـازی امـوال غیرمنقـول و مبارزه 

راهبـردی بـا آفـات بـا ارقامـی به شـرح زیـر هزینـه گردید:
آموزش فنی و حرفه ای ترویج : 335/229/000/000 ریال 

تعیین تکلیف پرداختی های معوقه ایثارگران : 237/215/000 ریال 

تسطیح اراضی و مستندسازی امور اراضی : 8/973/300/000 ریال 
هژبـری در قسـمت دیگـری از سـخنانش اظهار داشـت : با عنایت بـه این حقیقت 
کـه بخـش عظیـم نیروهـای پیـش کسـوت و متخصـص امـور مالـی در شـرف 
بازنشسـتگی هسـتند جانشـین پـروری و اسـتفاده از نیروهـای جـوان و متعهـد در 
ایـن راسـتا بـه انجام رسـیده که البتـه بسـیاری از امور فـوق الذکر از بدو تشـکیل 

جهـاد کشـاورزی بی سـابقه بوده اسـت . 
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه وضعیت مالی بازنشسـتگان این سـازمان اظهار داشـت 
: بـه یـاری خداونـد متعـال از کارهـای شـاخص انجـام گرفتـه در ایـن مدیریـت 
پرداخـت بخشـی از پـاداش خدمت بازنشسـتگان سـنوات 93 و 94 و 95 به ترتیب 

بـه مبلغ:
 340/041/000/000 ریـال و 80/551/000/000 ریـال و پرداخـت هزینه هـای 
ضروری سـنه 95 بـه مبلغ : 290/064/000/000 ریال صـورت پذیرفت و پیگیری 
پرداخت سـاماندهی امورات سـنوات معوقه پرسـنلی به مبلـغ : 19/000/000/000 

ریـال نیـز انجـام شـد و تا حـدود زیادی تـالش در رفـع نگرانی کلـی گردید.

هژبری ذی حساب و مدیر امور مالی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

بخشی از پاداش خدمت بازنشستگان سال های 93 تا 95 پرداخت شد
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رئیـس  تاجگـردون  فـارس،  اسـتان  اسـتاندار  تبـادار 
فـارس،  اسـتان  برنامه ریـزی  و  مدیریـت  سـازمان 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس  قاسـمی 
فـارس، عربـی مدیـر کل هماهنگـی امـور اقتصـادی 
اسـتانداری فـارس، جزایـری معـاون بهبـود تولیـدات 
دامـی سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، زارع رئیـس 
مرکـز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و منابـع طبیعی 
فـارس و تعـدادی از مدیـران این سـازمان از موسسـه 
واکسـن و سـرم سـازی رازی، منطقه جنوب کشـور در 

شـیراز بازدیـد کردنـد.
بـه گزارش خبرنـگار "پرتو امید"، قبل از شـروع بازدید، 
بـا برگـزاری جلسـه ای ابتـدا محمـد جـواد مهربانپـور 
رئیـس موسسـه تحقیقات واکسـن و سرم سـازی رازی 
موسسـه  ایـن  هـای  فعالیـت  معرفـی  شـیراز ضمـن 
گفـت: واکسـن تک گانـه نیوکاسـل، تک گانـه آنفلوانزا 
و دوگانـه نیوکاسـل و آنفلوانـزا از جملـه واکسـن های 
طیـوری هسـتندکه در ایـن شـعبه تولیـد می شـود و 
برنامـه ریـزی جهـت تولیـد 200 میلیـون دز از ایـن 
واکسـن هـا بـرای سـال 97 صـورت گرفتـه اسـت که 
در صـورت مرتفع شـدن نیـاز مالی و نیروی انسـانی با 
حفـظ کیفیت، قابلیـت ارتقای دو برابری تولید واکسـن 

طیـور در این موسسـه وجـود دارد.
تولیـدی  دامـی  هـای  واکسـن  افـزود:  مهربانپـور 

رازی  سرم سـازی  و  واکسـن  تحقیقـات  درموسسـه 
شـیراز شـامل 20 میلیـون واکسـن آگاالکسـی و 15 
میلیون واکسـن آنتروتوکسـمی می باشـد، که واکسـن 
آگاالکسـی منحصـراً در اسـتان فـارس تولیـد شـده و 

نیـاز کامـل کشـور را برطـرف مـی سـازد. 
در ادامـه ایـن جلسـه محمـد مهـدی قاسـمی رئیـس 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: بایستی 
ایـن نکته به طور واضح توسـط موسسـه سـرم سـازی 
رازی مشـخص گـردد کـه در صـورت سـرمایه گذاری 
در ایـن موسسـه بـه چـه میزانـی کمـک به اشـتغال و 
دامداری اسـتان می شـود و اگـر بخواهیـم از اعتبارات 
گـردد  منظـور  مبلغـی  موسسـه  ایـن  بـرای  اسـتانی 
بایسـتی ایـن سـرمایه گـذاری منفعتـی بـرای اسـتان 

باشد. داشـته 
اسـماعیل تبـادار اسـتاندار فـارس پـس از ایـن بازدیـد 

گفـت: بـا توجه به این که اسـتان فـارس از نظر تامین 
دام و طیـور کشـور جایـگاه باالیـی را دارا مـی باشـد 
ضـرورت دارد کـه نسـبت بـه تجهیـز آزمایشـگاه ها و 
خـط تولیـد واکسـن موسسـه سرم سـازی رازی فارس 

توجـه ویژه ای شـود.
وی افـزود: محصـوالت تولیـدی ایـن موسسـه دارای 
کیفیـت برجسـته و باالیی حتی نسـبت بـه محصوالت 
مشـابه خارجـی بـوده و قیمت تمـام شـده محصوالت 
تولیـدی بسـیار پاییـن تـر از مشـابه خارجی می باشـد. 
لـذا نیازهـای ایـن مجموعـه از جملـه افزایـش تعـداد 
ونوسـازی  تجهیـز  مـواردی  در  و  انسـانی  نیـروی 
دسـتگاه ها بـه منظـور حفـظ و ارتقـای وضـع موجـود 
بایسـتی مرتفـع گـردد بدیـن منظور ضـرورت هایی در 
اسـتان و نیازهایـی از مرکـز بایسـتی دنبـال شـود تـا 
مجـال فعالیـت بیـش از پیـش این موسسـه در اسـتان 

شـود. فراهم 
تبـادار بـا بیـان ایـن کـه ایـن موسسـه بـه لحـاظ زیر 
سـاخت هـا از اسـتانداردهاي الزم برخـوردار مي باشـد 
بدنـه  از  اسـتفاده  بـا  موسسـه  ایـن  داشـت:  اظهـار 
کارشناسـي و نیـروی کار متخصـص مي تواند بخشـي 
از نیـاز کشـور بـه واکسـن دام و طیـور را تامیـن و نیاز 

کشـور بـه خـارج از کشـور را کاهـش دهـد.
اسـتاندار فـارس بـا اشـاره بـه ایـن کـه واکسـن مورد 
نیـاز کشـور سـاالنه حـدود 800 میلیـون دز مي باشـد 
افزود: میزان واکسـن تولید شـده در کشـور حدود 400 
میلیـون دز مـي باشـد کـه از ایـن تعـداد حـدود 200 
میلیون دز در شـیراز تولید و مابقي از خارج وارد کشـور 
مـي شـود و بایـد تـالش کنیم بـا اسـتقرار تجهیزات و 
تامیـن کادر فنـي ظرفیت تولید واکسـن دام و طیور در 

شـیراز را افزایـش دهیم.
تبـادار در خاتمـه سـخنان خـود خاطـر نشـان کـرد: 
کیفیـت  نظـر  از  موسسـه  ایـن  تولیـدي  محصـوالت 
نسـبت بـه مشـابه خارجي خـود برتـر بوده و بـه لحاظ 
قیمـت تمـام شـده 50 درصـد پائیـن تـر مـي باشـد 
از ایـن رو ضـرورت دارد تـا توجـه ویـژه اي بـه ایـن 
مجموعـه شـده و از همه ظرفیـت ها و امکانـات براي 

پیشـرفت و توسـعه آن بهـره گرفتـه شـود.

استاندار فارس در بازدید از موسسه سرم سازی رازی:
توسعه موسسه سرم سازی رازی فارس گامی موثر در جهت رونق تولید خواهد بود
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جلسه زنجیره تولید و محصوالت گواهی شده برگزار شد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید"، محمـد مهدی قاسـمی رئیس سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: بحـث تولید محصوالت اسـتاندارد گواهی شـده 
دغدغـه همـه مردم اسـت و بایسـتی به ایـن دغدغه گونه ای پاسـخ داده شـود.

وی افـزود: مـردم حاضرنـد بابـت سـالمتی شـان و مسـایل و مشـکالتی کـه 
در ایـن زمینـه گریبان گیـر جامعـه را گرفتـه اسـت هزینـه کننـد و خوشـبختانه 
همـه ابـزار ایـن مـورد فراهـم مـی باشـد و از سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، دانشـگاه علـوم پزشـکی اسـتان فـارس و اداره کل اسـتاندارد اسـتان 
فـارس می خواهنـد کـه به عنـوان بخـش هایی کـه مسـئولیت دارند ایـن مهم 

را محقـق سـازند.
این مقام مسـئول در قسـمت دیگری از سـخنان خود اظهار داشـت: بخش های 
گیاه پزشـکی،  کلینیک هـای  کشـاورزی،  مهندسـی  نظـام  شـامل  خصوصـی 
ایـن حـوزه سـرمایه گذاری کننـد  افـرادی کـه می تواننـد در  و  آزمایشـگاه ها 

و نیروهـای فرهیختـه و توانمنـد در ایـن حـوزه وارد نماینـد و بایسـتی خیلـی 
سـریع تر اقـدام کننـد و درنـگ کـردن در ایـن مـورد جایـز نیسـت.

وی در ادامـه بیـان داشـت: در ایـن راسـتا مفاهیـم اولیـه در قالـب یـک کتابچه 
کـه در آن قوانیـن، مفاهیـم و چهارچوب هـا جمع بندی شـده اسـت وجـود دارد 
و ایـن کاری اسـت کـه سیسـتم دولتـی انجـام داده اسـت و بایسـتی آگاهـی و 

اطالع رسـانی کننـد کـه چیـزی مغفـول نماند. 
قاسـمی تاکیـد کـرد: به نظـر من زمان درنگ نیسـت و می بایسـتی اقـدام کنید 
ولـی یـک نکتـه در ایـن جـا بایسـتی مدنظـر قـرار گرفتـه شـود و انتظـار داریم 
بسـیار محکم باشـید و واقعیت ها را ببینید و شـاید مماشـاتی بخواهد در سیسـتم 
دولتـی یـا خصوصـی بیایـد و مـا عماًل هیـچ مماشـاتی در این حوزه بـر خودمان 
جایـز نمی دانیـم و چیـزی کـه مـردم می خواهنـد این اسـت کـه با تـوان خیلی 
زیـاد وارد شـویم و بایسـتی اعتمـاد مـردم را جلـب نماییـم که خدشـه ای بر آن 

وارد نشـود و ایـن بـه عنـوان مسـئولیت اجتماعی ما می باشـد.

برگزاری جلسه زنجیره تولید و محصوالت گواهی شده

بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از کارخانه
بسته بندی و فرآوری خشکبار نوید خوش پارسیان

در حاشـیه برگـزاری مراسـم تجلیـل از نمونه های بخش کشـاورزی اسـتان فارس 
معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی از کارخانـه بسـته بنـدی و فـرآوری خشـکبار نویـد 

شـیراز بازدیـد به عمـل آورد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس طهماسـبی 
معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی در امـور باغبانی بـه همراه قاسـمی رئیس سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، رحیمـی مدیـر توسـعه بازرگانـی و پـاکاری مدیر 
باغبانـی ایـن سـازمان از ایـن کارخانـه کـه در منطقـه ویژه اقتصـادی شـیراز واقع 

شـده، بازدیـد نمودند.

بـه گـزارش پرتو امیـد در شـامگاه 28 اسـفندماه؛ ناهیـد هژبری عامل ذیحسـاب و 
مدیـر امـور مالی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس همـراه با حسـن پور مدیر 
پشـتیبانی و رفـاه، واحدی پـور رئیـس اداره روابـط عمومی و تعدادی از کارشناسـان 
مدیریـت امـور مالـی ایـن سـازمان ضمـن حضـور در بانک کشـاورزی شـعبه جهاد 
کشـاورزی شـیراز از تالش های خسـتگی ناپذیر فرخی و جاسـمی رییس و معاون 
ایـن شـعبه و کارکنـان زحمتکـش آن هـا در راسـتای خدمـت رسـانی بـه مـردم و 
بـه ویـژه بـه همـکاران ایـن سـازمان و بهـره بـرداران بخـش کشـاورزی تشـکر و 

کردند. قدردانـی 

تجلیل عامل ذیحساب مدیر امور مالی سازمان جهادکشاورزی 
فارس از  پرسنل بانک کشاورزی شعبه جهاد کشاورزی شیراز
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هـر سـاله بـه منظور تامیـن بازار شـب عید سـازمان جهاد کشـاورزی بـا همکاری 
شـرکت ها و تعاونی هـای تحت پوشـش اقـدام به توزیع اقالم اساسـی مـی نماید. 
ایـن اقـالم در پایـان سـال 1396 و ابتـدای 1397عبـارت بودنـد از برنج، گوشـت، 
مـرغ منجمـد، تخـم مـرغ و سـیب و پرتقـال که توسـط عاملیـن توزیـع در اختیار 

مصرف کننـدگان قـرار گرفته اسـت. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهدی قاسـمی رئیـس سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس ضمـن بیـان ایـن مطلب بیـان داشـت: بنا بر گزارشـات 
اخـذ شـده از عاملیـن و سـتادهای خبـری توزیـع در سـطح اسـتان در ایـام پایانی 
سـال و همچنیـن چنـد روز اول نـوروز مقـدار 570 تـن پرتقـال از نـوع والنسـیای 
اسـتان مربـوط بـه شهرسـتان های )داراب و فسـا( و مقـدار 420 تن سـیب از نوع 
زرد و قرمـز مربـوط بـه شهرسـتان های سـپیدان و اقلیـد جهـت کنتـرل قیمـت و 
جلوگیـری از افزایـش آن در ایـن ایـام بـا توجه به زیاد شـدن میزان تقاضا توسـط 
سـه گـروه از عاملیـن توزیع شـامل بازارچه های سـازمان میادین شـهرداری، میوه 
فروشـی های منتخب در سـطح شـهر و همچنیـن تعاونی های مصـرف و کارکنان 

بین مـردم توزیـع گردید.
وی افـزود: میـزان 1182 تـن مـرغ منجمد داخلی بـه قیمت هر کیلوگـرم 61000 
ریـال در سـطح اسـتان توزیـع شـد و الزم به ذکر اسـت با توجه بـه کاهش عرضه 
تخـم مـرغ و افزایـش بـی رویه قیمـت آن سـازمان جهاد کشـاورزی بـا همکاری 
شـرکت پشـتیبانی امـور دام و تعاونـی مصـرف این شـرکت اقـدام به توزیـع مقدار 
39782 شـانه تخـم مـرغ بـه وزن تقریبی 100 تـن در بین هم اسـتانی های عزیز 
نمـود و بدیـن ترتیـب قیمت هـر کیلو گـرم تخم مرغ بـرای مصرف کننـده نهایی 
در حـدود 63000 ریـال بـوده اسـت که ایـن کار تا حدود بسـیار زیـادی از افزایش 

بیشـتر قیمـت ایـن کاال در بـازار جلـو گیـری کـرد. قاسـمی در ادامـه با اشـاره به 
وضعیـت برنـج گفـت: یکـی دیگـر از کاالهـای اساسـی برنج بـود که در ایـن ایام 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اقـدام بـه توزیع آن نمـود و بنا بـر آمار اخذ شـده میزان 
1000 تـن برنـج در سـطح اسـتان توزیـع گردیـد که شـامل سـه نوع برنـج هندی 
درجـه یـک دانـه بلند 1121 بـه قیمت هـر کیلوگـرم 56000 ریـال جهت مصرف 
کننـده، برنـج هنـدی سـیال بـه قیمـت 26000 ریـال و برنـج تایلنـدی بـه قیمت 
39000 ریال بوده اسـت. رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس در خاتمه 
تصریـح کـرد: توزیع این اقالم در سـطح اسـتان باعث جلوگیـری از افزایش قیمت 
و ایجـاد تنـش در بازارگردیـد و سـهم بسـیار زیـادی در متعادل نگه داشـتن قیمت 

هـا در بـازار را به عهده داشـته اسـت.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان فارس:

اجرای طرح تنظیم بازار از افزایش قیمت و ایجاد تنش در بازار جلوگیری کرد

طرح آبیاری نوین در 47 هزار هکتار از اراضی استان فارس اجرا شد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، زارع قنـات نویـی مدیـر آب  و خاک و امـور فنی 
و مهندسـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا اعـالم ایـن مطلـب گفت: 
اسـتان فـارس رتبـه اول کشـوری را بـا اجـرای طرح های زیـر بنایـی آب  و خاک در 
سـطح 47 هـزار و 800 هکتـار و بـا اعتبـاری بیـش از 430 میلیـارد تومان در سـال 

1396 کسـب نموده اسـت. 
وی افـزود: اجـرای طرح هـای زیـر بنایـی آب  و خاک با هـدف مدیریـت کارآمد این 
دو عنصـر حیاتـی و بـا توسـعه روش هـای نوین آبیـاری، اجـرای شـبکه های فرعی 
آبیـاری و زهکشـی، اجـرای عملیـات آب وخـاک شـامل تجهیـز و نوسـازی اراضـی 
سـنتی و مـدرن، اراضـی تعاونی هـای تولیـد و طرح هـای کوچـک تأمیـن آب، احیا، 

مرمـت و الیروبـی قنـوات و احـداث کانال هـای عمومـی صـورت گرفت.
ایـن مقـام مسـئول در ادامه خاطر نشـان کـرد: طرح های آبیـاری نوین بـرای مقابله 
بـا خشکسـالی بـا توجـه محوریـت آب به عنـوان مهم تریـن و کمیاب تریـن نهـاده 
تولیـد صـورت گرفتـه کـه بـا اجـرای ایـن سیسـتم های آبیـاری درمجموع سـاالنه 

173 میلیـون مترمکعـب در مصـرف آب صرفه جویـی می شـود.
وی در ادامـه بیـان داشـت: 89.6 درصـد از کل اعتبـارات هزینه شـده از محل اعتبار 

ملـی بـوده و مابقـی از اعتبـارات اسـتانی اسـت کـه اعتبـار ملـی به صـورت رقابتـی 
تعیین شـده و هـر اسـتان می توانـد به میـزان تالش بـرای تجهیز اراضی کشـاورزی 
بـه آبیـاری نویـن از این بودجه بهره مند شـود که اسـتان فـارس در ایـن زمینه مقام 

اول را کسـب کرده اسـت.

مدیر آب  و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی فارس خبر داد؛

فارس در سکوی نخست تجهیز اراضی کشاورزی به آبیاری نوین کشور
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بـه گـزارش خبرنگار "پرتـو امید"، هدایـت اهلل رحیمی 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  بازرگانـی  توسـعه  مدیـر 
اسـتان فـارس از اسـتقبال بـی نظیـر مـردم از توزیـع 
گوشـت قرمـز، مـرغ، تخـم مـرغ و برنج طـرح تنظیم 

داد. بازار خبـر 
وی افـزود : بـه دلیـل افزایـش قیمـت گوشـت مـرغ 
منجمـد و تخـم مـرغ در ایـام پایانی سـال در کشـور 
و حسـب مصوبـه سـتاد تنظیـم بازار کشـور و اسـتان 
فـارس، مبـادرت بـه توزیـع گوشـت مـرغ منجمـد و 

تخـم مـرغ بـه منظـور تامیـن و تعدیـل قیمـت بـازار 
ایـن دو محصـول گردیـد. وی گفـت: هـدف اصلـی 
طـرح تنظیـم بـازار، تامیـن رضایـت مـردم بـود کـه 
بـا توزیـع اقالم عمـده سـبد غذایـی خانوار، در سـال 
جدیـد آرامـش خوبـی در بـازار برقـرار گردیـد. ایـن 
مقـام مسـئول افـزود: از 24 اسـفند سـال گذشـته تـا 
15 فروردیـن مـاه بالـغ بـر 200 تـن گوشـت قرمـز 
منجمـد،850 تن گوشـت مـرغ منجمـد ، 80 تن تخم 
مـرغ ،932 تـن برنـج و بالـغ بـر 700 تـن سـیب و 

پرتقـال در قالـب طـرح تنظیم بازار در سـطح اسـتان 
توزیـع گردیـد. رحیمی در ادامـه بیان کـرد: نگرانی از 
بابـت ذخیـره تامیـن و توزیـع کاالی ضـروری وجود 
نـدارد و توزیـع کاالهـا تـا تنظیم تعـادل و تامیـن نیاز 
بـازار ادامـه خواهد داشـت. شـایان ذکر اسـت با توجه 
بـه برنامـه ریـزی هـای انجـام شـده و توزیـع میـوه 
در خصـوص قیمـت انـواع میـوه در ایـام پایان سـال 
تغییـری در قیمـت انـواع میـوه صـورت نگرفـت و در 

ایـن دوره از ثبـات قیمـت برخـوردار بـود.

استقبال بی نظیر مردم از توزیع گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و برنج در طرح تنظیم بازار نوروز 1397

سـومین جلسـه هماهنگی احداث روسـتای گلخانه ای 
آقایـان  حضـور  بـا  پاسـارگاد  شهرسـتان  همت آبـاد 
صادقـی معـاون بهبود تولیـدات گیاهی سـازمان جهاد 
کشـاورزی فـارس، صبـوری پور معـاون برنامـه ریزی 
و امـور اقتصـادی، مقصـودی مدیـر صنـدوق حمایـت 
از توسـعه بخـش کشـاورزی شـعبه فـارس، ابراهیمی 
مدیـر ترویـج، پـاکاری مدیر باغبانـی، علیـزاده معاون 
فرمانـدار پاسـارگاد، رئیسـی و علیزاده رئیـس و معاون 
سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی 
کشـاورزی  جهـاد  مدیـر  هوشـیار  فـارس،  اسـتان 
شهرسـتان پاسـارگاد و تعـدادی از کارشناسـان ایـن 

احـداث  متقاضـی  کشـاورزان  از  جمعـی  و  مدیریـت 
گلخانـه هـای کوچـک مقیـاس )2000 متـر مربعـی( 
در روسـتاهای همـت آبـاد و قـوام، در سـالن جلسـات 
مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد برگزار 

 . شد
به گـزارش روابـط عمومـی مدیریت باغبانی سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فارس در این جلسـه که چند 
روز پـس از مراسـم کلنگ زنی احداث اولین روسـتای 
گلخانـه ای در ایـن روسـتا برگزار شـد. پیرامون صدور 
پروانـه تاسـیس واحدهـای گلخانـه، سـهم متقاضی و 
مشـارکت دولـت در احـداث سـازه )20 میلیـون تومان 
مشـارکت دولـت و مابقـی سـهم متقاضـی(، تشـکیل 
تعاونـی و عضویـت آن در صنـدوق حمایـت، ضرورت 
برگـزاری کالس هـای آموزشـی و دوره هـای مهارت 
سـازمان  بـا  شـده  مبادلـه  موافقتنامـه  و  محصولـی 
مدیریـت و برنامـه ریـزی در زمینـه احـداث روسـتای 
گلخانـه ای بحـث و تبـادل نظر شـد و کشـاورزان نیز 
بـه مشـکالت موجـود به ویـژه بحـران آب پرداختند و 
بـر عـزم و حمایـت جدی بهـره بـرداران از این طرح و 
تالش مسـئولین اسـتان و شهرسـتان بـرای انجام کار 

و شـروع سـریع تـر عملیـات اجرائی تاکید شـد.
شـایان ذکر اسـت کـه پس از ایـن جلسـه، از عملیات 
احـداث یـک هکتار گلخانـه تولید گل رز شـاخه بریده 
متعلـق بـه بـرادران نعمت الهـی بازدید به عمـل آمد.

سومین جلسه هماهنگی احداث روستای گلخانه ای همت آباد 
شهرستان پاسارگاد برگزار شد
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برگزاری جلسه
ستاد گلخانه های استان فارس
جلسـه سـتاد گلخانـه هـای اسـتان فـارس بـه ریاسـت قاسـمی رئیـس سـازمان 
فرمانـدار  منـش  احمـدی  آقایـان  حضـور  بـا  و  فـارس  اسـتان  جهادکشـاورزی 
شهرسـتان پاسـارگاد، صبـوری پـور معـاون برنامـه ریـزی و امـور اقتصـادی ایـن 
سـازمان، رئیسـی رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی 
اسـتان فـارس، ابراهیمـی مدیرترویـج، پـاکاری مدیر باغبانـی، هوشـیار مدیر جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد، اولیایی معاون شـرکت شـهرک های کشـاورزی، 
حسـینی فر رئیس اتحادیه گلخانه داران کشـور و نمایندگان کشـاورزان شهرسـتان 

پاسـارگاد و کارشناسـان مربوطـه برگـزار شـد.
بـه گـزارش خبرنگار "پرتو امید"، قاسـمی رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس در این جلسـه گفت: همـه نظام خواسـتار اجرای طرح روسـتای گلخانه ای 

بـوده و حجـت بر مردم تمام اسـت.
وی افـزود: اگـر چالـش آب داریـم راه کار داریـم و بایسـتی هر چه زودتـر و قبل از 
وقـوع بحـران، راه کار اجرایـی گـردد و مـکان یابـی و انتخاب روسـتای همت آباد 
بـا مطالعـه و برنامـه ریـزی انجام شـده بـود و از دالیـل انتخاب این روسـتا همت 
بـاالی اهالـی آن در کار، سـطح فرهنـگ، پشـتکار زیـاد، مطلوب بـودن میزان آب 
در ایـن روسـتا بـود و نیـز اسـتقبال روسـتاییان از این امـر که قبل از وقـوع بحران 

در ایـن روسـتا، بـا توجه بـه راه کار ارائه شـده، اقـدام نمایند.
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه خاطر نشـان کـرد: ایجاد روسـتای گلخانه ای شـیوه 
علمـی هسـت کـه بـا رایزنـی ای که بـا رئیـس اتحادیه گلخانه داران کشـور شـد، 
اسـتان فـارس در ایـن امـر پیشـگام شـد و کارشناسـان مربوطـه جهـت بررسـی 
وضعیـت گلخانـه هـا و برنامـه ریزی علمی، چندین سـفر به کشـور ترکیه داشـتند 
و در سـتاد گلخانـه بـا جمـع بنـدی صـورت گرفتـه بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه 
بایسـتی فضـای کسـب و کار در یـک مـکان ایجـاد گـردد کـه واحد کوچـک این 

فضـای کسـب و کار "روسـتای گلخانـه ای" هسـت.
وی در ادامـه تاکیـد کـرد: همـه روسـتا بـه صـورت یکپارچـه و متحد به نـوع بذر 
مناسـب منطقـه و محـل فـروش بذرآشـنایی داشـته، بـه همیـن ترتیـب بـا محل 
تهیـه سـایر ادوات و ابـزار مـورد نیـاز کشـت و محل فـروش تولیدات خـود آگاهی 
داشـته و نـوع کار هماهنـگ باعث می شـود که در صـورت نیاز بـه یکدیگر کمک 
نماینـد تـا مسـیر تولیـد و فـروش دچـار خدشـه ای نگـردد کـه ایـن مـوارد همان 
"زنجیـره تولیـد" اسـت و وقتـی غالـب مـردم روسـتا درگیـر یـک حرفه باشـند در 

شـرایط خـاص کمـک رسـان یکدیگـر و حتـی در آمـوزش عملـی از تجربیـات 
یکدیگـر بهـره منـد مـی گردند.

قاسـمی بیـان داشـت: زمانی که اهالی روسـتا به صـورت توده ای و یـک جا اقدام 
بـه ایجـاد کار یـک شـکل مـی نمایند، اسـتخدام یـک نفـر بازاریاب توسـط همان 
افـراد ارزش اقتصـادی دارد و بـا توجـه به این که وابسـتگی مردم بـه دولت تجربه 

ناموفقی بوده، پیشـنهاد می شـود که از افراد کارشـناس بازاریاب اسـتفاده شـود. 
وی تاکیـد کـرد: مجموعـه سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس و ادارت وابسـته بـا 
تمـام تـوان علمـی در کنـار متقاضیان احداث "روسـتای گلخانه ای" قـرار دارد و ما 
بـه دنبـال اسـتفاده از ظرفیـت صندوق توسـعه بخـش کشـاورزی و اختصاص وام 

قـرض الحسـنه در احـداث "روسـتای گلخانه ای" هسـتیم.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: در اردکان یـزد گلخانـه 
هـای کوچـک مقیـاس ایجـاد شـده کـه تولیدات آن هـا به روسـیه صادر می شـود 
و تشـکلی بـه ایـن امـر اختصـاص داده شـده و بسـیار موفـق هسـتند و در اولیـن 
فرصـت بایسـتی جهـت الگوگیـری از گلخانه های این شهرسـتان، توسـط جمعی 

از کارشناسـان و کشـاورزان مـورد بازدیـد قرار داده شـود.
وی در ادامـه بیـان داشـت: در صـدور مجوزهـا به دنبـال حداکثر سـرعت و حداقل 
زمـان هسـتیم و بـا توجـه به چالـش های پیـش رو، زمـان کوتاهی جهـت احداث 
گلخانـه هـا داریـم و بـرای سـرعت بخشـیدن بـه ایـن امـر ترسـیم گانـت چارت 
الزامـی اسـت کـه در ابتـدای امـر مـکان یابی صـورت گرفته اسـت سـپس صدور 
مجـوز، عضویت در صندوق توسـعه بخش کشـاورزی که بایسـتی متقاضیان آورده 
خـود را در صنـدوق قـرار دهنـد و کمیته پایش رونـد کار به اتفـاق تعاونی، اعضای 

هیئت مدیـره را تشـکیل دهند.

در هفتمیـن روز از سـال جدیـد و در سـفر یـک روزه اسـتاندار فـارس بـه 
شهرسـتان پاسـارگاد، وی از سـایت 100 هکتـاری تولیـد گیاهـان دارویـی 
مجتمـع  کشـاورزی  و  دامپـروری  توسـعه  هلدینـگ  شـرکت  بـه  متعلـق 
اقتصـادی کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( واقـع در ایـن شهرسـتان بازدیـد 
کـرد. بـه گـزارش " پرتـو امیـد " در ایـن بازدیـد توضیحات مربوطه توسـط 
علیرضـا غنـی زاده مدیـر عامـل و عضو هیات مدیره این شـرکت و قاسـمی 

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس داده شـد. 
گفتنـی اسـت در ایـن بازدیـد فروزانـی معـاون گردشـگری و امـور زائریـن 
اسـتانداری فـارس، تاجگـرودن رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی 

اسـتان فارس، فرماندار این شهرسـتان و جمعی از مدیران ارشـد اسـتانداری 
و سـازمان جهـاد کشـاورزی تبـادار اسـتاندار فـارس را همراهی مـی کردند.

بازدید استاندار فارس از سایت 100 هکتاری تولید 
گیاهان دارویی در شهرستان پاسارگاد
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جلسـه سـتاد خریـد گنـدم اسـتان فـارس بـه ریاسـت 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس  قاسـمی 
فـارس و بـا حضـور آقایـان رسـتاد رئیس شـرکت غله 
و خدمـات بازرگانـی منطقـه 3 کشـور، بهجـت حقیقی 
رئیـس سـازمان تعاون روسـتایی و سـایر مدیران ارشـد 
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس مرتبـط بـا موضـوع 

برگـزاری گردیـد.
مهـدی  محمـد  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
قاسـمی رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
در ایـن جلسـه گفـت: بـا توجـه بـه در آسـتانه قـرار 
گرفتـن برداشـت گنـدم، جو و کلـزا امیدوارم بـا همدلی 

و انسـجام برداشـت خوبـی را بتوانیـم رقـم بزنیـم.
وی در ادامـه سـخنان خـود به لزوم دقـت نظر کافی در 
بحـث سـن گنـدم تاکید نمـود افـزود: مبارزه بـه موقع، 

راهنمایـی مـردم و در کنـار مـردم بـودن خیلـی خیلـی 
مهـم اسـت. ایـن مقـام مسـئول در ادامـه خاطر نشـان 
کـرد: دادن کـود سـولفات آمونیـوم در کشـت کلـزا، در 
مناطـق معتدلـه و سردسـیر بایـد بـا حساسـیت دنبـال 
شـود و بایسـتی حمایتی را که در کشـت کلـزا به مردم 

قـول داده شـده اسـت بـه خوبی محقـق کنیم.
کـه  ایـن  بـه  توجـه  بـا  داشـت:  بیـان  ادامـه  در  وی 
اتحادیـه کمبایـن داران نـه تنهـا بـا کشـاورزان اسـتان 
فـارس بلکـه بـه اسـتان هـای دیگـر کشـور سـرویس 
مـی دهنـد تشـکر می کنم کـه آن ها را چـک و کنترل 
کرده اند و بایسـتی سـطح ضریـب مکانیزاسـیون ما به 
حـدی برسـد که مـردم دغدغـه ای نداشـته باشـند که 

دسترنجشـان هـدر رود.
قاسـمی در ادامـه اظهـار داشـت: همـه اقداماتـی کـه 

از قبـل از کاشـت انجـام می شـود حالوتـش در زمـان 
خریـد خـود را نشـان می دهـد و خریـد به موقـع حتما 
بایـد بـا دقـت نظـر انجـام شـود و مراکـز خریـدی که 
تخلـف کـرده انـد یـا مدیـر عامل تعـاون روسـتایی که 
تخلـف کرده اسـت بایسـتی عزل شـود و متخلف اصال 

قابل بخشـش نیسـت.
وی در ادامـه تاکیـد کـرد: مراکـز خریدتعاون روسـتایی 
باشـد  داشـته  را  مربوطـه  اسـتانداردهای  تمـام  بایـد 
و مراکـز خصوصـی بـه هیـچ وجـه نبایسـتی در ایـن 
چرخـه قـرار گیرنـد و تحت تًاثیـر هیچ کس قـرار نمی 
گیریـم و بـرای کسـانی کـه با سـن مبـارزه نکـرده اند 
بایسـتی مورد سـخت گیری قـرار گیرند و بایـد خرید را 
سـاماندهی کنیـد تا کشـاورزان هرگز سختشـان نشـود 
و بایسـتی شـفاف بر خورد کنیـم تا مردم اعتمـاد کنند.

برگزاری جلسه ستاد خرید گندم استان فارس

دکتر قاسمی : ناوگان برداشت استان فارس در برداشت غالت 25 استان کشور مشارکت می کند
اسـتان فـارس بـا در اختیـار داشـتن حـدود 4000 
دسـتگاه کمبایـن غـالت و برنج نقش تعییـن کننده 
کلـزای  و  مـزارع غـالت  برداشـت  درعملیـات  ای 
کشـور را بـه عهـده دارد بـه گونـه ای کـه نـاوگان 
برداشـت ایـن اسـتان هـر سـاله در برداشـت غالت 

25 اسـتان کشـور مشـارکت مـی نمایـد. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی 
قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
اسـاس  بـر  گفـت:  خبـر  ایـن  اعـالم  بـا  فـارس 
مصوبـات سـتاد برداشـت کشـور برنامـه جابجایـی 
کمبایـن هـای مهاجـر درسـطح کشـور تعییـن و بر 
ایـن اسـاس بیـش از 3000 جابجایـی کمباین های 

ایـن اسـتان در سـطح کشـور انجـام مـی گیـرد.
وی افـزود: از آنجا کـه کمباین، کارخانه ای متحرک 
می باشـد الزم اسـت مرتـب بر عملکـرد آن نظارت 
و کنتـرل شـود تـا از ایجـاد تلفـات در سـطح مزارع 
جلوگیـری گـردد و یکی از راه های کاهش خسـارت 
کمبایـن معاینـه فنـی آن هـا در زمان آماده سـازی 
و بازسـازی مـی باشـد کـه در ایـن رابطـه اداره امور 

فنـاوری هـای مکانیـزه کشـاورزی ایـن سـازمان با 
هماهنگـی سـتاد برداشـت غالت کشـور و شـرکت 
تعاونـی کمبایـن داران اسـتان فـارس در فصل های 
آمـاده سـازی کمبایـن هـا )بهمـن و اسـفند( اقـدام 
بـه سرکشـی و نظـارت بـر کمبایـن هـای در حـال 
بازسـازی نمـوده و بـه کمباین هایی کـه به صورت 
تأییدیـه  بازسـازی گردنـد بـرگ  اصولـی تعمیـر و 
فنـی داده می شـود و در ایـن ترتیـب صـدور بـرگ 
ترافیـک، تحویـل سـوخت و اجـازه ورود بـه مزرعه 

منـوط بـه داشـتن بـرگ معاینـه فنی می باشـد.
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه سـخنان خـود ضمـن 
اشـاره بـه فعالیـت های انجام شـده جهت برداشـت 
تسـهیالت  پرداخـت  داشـت:  اظهـار   1397 سـال 
بانکـی بـه خریـداران هـد کلـزا و تخصیـص یارانـه 

بـه آن هـا هـد، نیـز صـورت مـی گیرد.
وی تصریـح کـرد پیـش بینـی مـی گـردد تعـداد 
240 دسـتگاه کمبایـن مجهـز به هـد مخصوص در 
سراسـر اسـتان مورد نیاز باشـد و بر اسـاس شـرایط 
اقلیمـی و تنـوع آب و هوایـی در طـول حـدود 5 
مـاه دوره برداشـت، تعـداد کمبایـن هـا کاهـش می 
یابـد، ضمـن ایـن کـه و برداشـت شهرسـتان ها به 
تدریـج از نقـاط گرمسـیری اسـتان آغاز و به سـمت 
مناطـق معتـدل و سـرد پایـان می یابـد و بـا توجـه 
بـه اظهـارات مدیـر عامـل محتـرم شـرکت تعاونی 
کمبایـن داران اسـتان فـارس، حـدود 300 دسـتگاه 
اسـتان موجـود  در  کلـزا  بـه هـد  کمبایـن مجهـز 
اسـت و بنابرایـن جـای هیچ گونه نگرانـی در تأمین 

نـدارد. کمبایـن وجود 
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بـرای اولیـن بـار در کشـور در هر مرکـز خدمات یک 
محقـق معین جهـت پاسـخگویی علمی به مسـائل و 

مشـکالت کشـاورزان معرفی شـده است.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی 
قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس در 
مراسـم جشـن شـکرگزاری گنـدم کـه در شهرسـتان 
کـه  شـاکریم  را  خداونـد  گفـت:  شـد  برگـزار  مهـر 
شـاهد  هـم  بـاز  اقلیمـی  سـخت  شـرایط  علیرغـم 

گنـدم هسـتیم. برداشـت 

وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه بـه ازاء هـر هـزار لیتر آب 
مصرفی در کشـورهای توسـعه یافتـه 1/5 )یک و نیم 
کیلوگـرم ( و در ایـران 0/7 )هفـت دهـم( کیلوگـرم 
محصـول تولیـدی داریـم و در جهت رفع این مشـکل 
بایسـتی بـه دنبـال افزایـش بهـره وری بـا مدیریـت 
کشـاورزی باشـیم، افـزود: جهت بهـره مندی بیشـتر 
از علـم و دانـش کارشناسـان و تسـریع  کشـاورزان 
پهنه بنـدی  روسـتایی  مناطـق  مشـکالت،  رفـع  در 
شـده اند و یـک کارشـناس بـه عنـوان مدیـر بـه هـر 

پهنـه اختصـاص داده شـده اسـت و هـر مدیـر پهنـه 
بهره بـرداران  بـا  خـوب  بسـیار  تعامـالت  بایسـتی 
کشـاورزی پهنـه خـود داشـته و جوابگوی مشـکالت 

باشـد.  آنان 
این مقام مسـئول در ادامه سـخنان خود خاطر نشـان 
کـرد: بـه دلیـل برداشـت بـی رویـه از منابـع آبـی در 
برخـی از مناطـق اسـتان فـارس دچـار بیـالن منفـی 
شـده ایم و بـر همیـن اسـاس آبیـاری تحـت فشـار 
کـه بهـره وری از آب را حداقـل تـا سـه برابـر باالتـر 

می بـرد را در دسـتور کار داریـم. 
قاسـمی تصریـح کـرد: 85 درصـد از هزینـه اجـرای 
بـه  بالعـوض  یارانـه  صـورت  بـه  نویـن  آبیـاری 
بهره بـرداران پرداخـت می شـود و انتظـار داریـم بـا 
توجـه بـه شـرایط خشکسـالی حاکـم شـاهد آبیـاری 

سـنتی در هیـچ مزرعـه ای نباشـیم. 
وی در ادامـه افـزود: بـا آبیـاری تیپ در گنـدم میزان 
مصـرف کشـاوزران 4 هـزار متـر مکعـب اسـت، در 
روش سـنتی دو برابـر ایـن میـزان مصرف مـی گردد.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس در بخـش 
دیگری از سـخنان خود بیان داشـت: بـرای بهره وری 
بیشـتر از آب توسـعه گلخانـه هـا در دسـتور کار قـرار 
دارد زیـرا کـه در کشـت گلخانـه ای 5 تـا 15 برابـر 
افزایـش بهـره وری آب را داریم، بنابرایـن ارزان ترین 
بـرداران  بهـره  بـه  گلخانـه  اولویـت  بـا  تسـهیالت 

پرداخـت می گـردد. 
وی یادآور شـد هم اکنون تسـهیالت توسعه روستایی 
بـا بهـره 6 درصد آمـاده پرداخـت به متقاضیان اسـت 

و البتـه، اولویـت اول مـا احـداث گلخانـه می باشـد و 
اولولیـت بعـدی ایـن سـازمان در پرداخت تسـهیالت 
در زمینـه احـداث سـردخانه، صنایع تبدیلـی تکمیلی، 

بسـته بنـدی و فـرآوری محصوالت می باشـد. 
وی بـا اشـاره به این کـه هر هکتار گلخانـه حدود 10 
نفـر اشـتغال زایـی دارد، از خیریـن دعوت نمـود تا در 
سـاخت گلخانه با هدف اشـتغال زایی سـرمایه گذاری 

نمایند.
وی در قسـمت دیگری از سـخنان خود اظهار داشـت: 
کارشناسـان و مسـئولین سازمان جهاد کشـاورزی، در 
امـر صـدور مجوزهـا، ارائـه مشـاوره و ... در توسـعه 

گلخانه هـا نهایـت همـکاری را بـا متقاضیـان دارند.
این مقام مسـئول در قسـمت دیگری از سـخنان خود 
در ارتبـاط با مدیریت نزوالت آسـمانی گفت: سـهمی 
از اعتبـارات تخصیصـی صنـدوق توسـعه ملـی جهت 
آبخیـز داری به شهرسـتان مهـر و منطقـه دارالمیزان 

تخصیص داده شـده اسـت.
در ادامـه ایـن مراسـم محسـن علـوی نماینـده مردم 
شهرسـتان های مهـر و المـرد در مجلـس شـورای 
اسـالمی، گفـت: کشـت بـی رویـه در سـال هـای 
گذشـته اسـتان فـارس را با خشکسـالی مواجـه نموده 
اسـت و اگـر چه صنعتی شـدن اسـتان یـک ضرورت 
اسـت اما کشـاورزی و تامین نیازهای اولیـه زندگی از 

ضروریـات بسـیار مهـم تـر از صنعت هسـت.
وی افـزود : حـل مشـکل بـا تامیـن آب مـورد نیـاز 
کشـاورزان میسـر هسـت و در دو سـه سـال گذشـته 
بارندگـی هـای خوبـی در منطقـه داشـته ایـم و حفظ 
ایـن نـزوالت الهـی بـا آبخیـز داری ، ایجـاد سـد و 
اقدامـات ایـن چنینـی باعث رشـد مضاعفـی در حوزه 

گـردد. می  کشـاورزی 
وی افـزود: ایجـاد اشـتغال و رفع مشـکالت معیشـتی 
مـردم بـا ایجاد سـد بـر روی رودخانه مهـران و حفظ 
و نگهـداری نـزوالت آسـمانی این منطقـه طبیعتا می 
توانـد سـفره هـای زیـر زمینی را سـیراب کنـد و فضا 

را بـرای کشـاورزان مهیا کند.
در ادامـه ایـن مراسـم سـید محمـد موسـوی فرماندار 
شهرسـتان مهـر گفـت: باهمدلـی مـردم و مدیریت و 
برنامـه ریـزی تاکنون شـاهد بیالن منفـی آب در این 

نبودیم. شهرسـتان 
وی افـزود: بـا همـکاری مـردم و مدیریـت و برنامـه 
ریـزی مسـئولین ایـن شهرسـتان از مصرف بـی رویه 

مراسم جشن شکرگزاری برداشت گندم در شهرستان مهر برگزار شد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

برای اولین بار در استان فارس با بیشترین تعداد محققین معین در کشور
در هر مرکز خدمات یک محقق معین جهت پاسخگویی علمی

به مسائل و مشکالت کشاورزان معرفی شده است
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آب جلوگیری شـده اسـت و در همین راسـتا با کمک 
مـردم چـاه های غیـر مجـاز مسـدود گردید.

داشـت:  بیـان  ادامـه  در  مهـر  شهرسـتان  فرمانـدار 
نیـروی انسـانی تحصیل کـرده، شایسـته و توانمند به 
عنـوان ویژگـی بـارز ایـن شهرسـتان مـی باشـد کـه 
بایسـتی ایـن ظرفیـت هـا بالفعـل گـردد و همچنـان 
کـه در دولـت تدبیـر و امیـد مـا شـاهد شـکوفایی و 
توسـعه کل شهرسـتان، در بخـش کشـاورزی چـه در 

سـایر بخش هـا بودیـم.
وی از نتایـج مثبـت سـفر اسـتاندار و رئیـس سـازمان 
جهـاد کشـاورزی فـارس بـه ایـن شهرسـتان را در 
دسـتور کار قرار گرفتن توسـعه و سـاماندهی نخیالت 
بـا توجـه اهمیـت اسـتفاده در بخـش صنعـت و نیـز 
توسـعه کشـت هـای گلخانـه ای در جهـت افزایـش 

تولیـد و کاهـش مصـرف آب دانسـت.
ایـن مراسـم لطیـف رسـتاد مدیـر عامـل  ادامـه  در 
شـرکت غلـه و خدمـات بازرگانـی منطقـه سـه گفت: 
شـرکت غلـه یکـی از شـرکت هـای اقمـاری وزارت 
جهـاد کشـاورزی بوده و شـرکت منطقه سـه، شـامل: 
اسـتان هـای فارس ،بوشـهر و کهگیلویـه و بویراحمد 
مـی باشـد ، فعالیـت هـای ایـن شـرکت در دو حـوزه 
خریـد تضمینـی گنـدم و دانـه هـای روغنـی، تهیـه، 
و  روغـن  اساسـی  کاالهـای  توزیـع  و  ذخیره سـازی 
برنـج و شـکر در ایامـی کـه بـازار نیـاز دارد، تعریـف 

می شـود.
وی در ادامـه افـزود: در سـال گذشـته شـرکت غلـه 
توانسـت 900 هزار تـن گندم مازاد بر نیاز کشـاورزان 
را خریـداری و در 140 مرکـز خریـد جمـع آوری کند، 
ارزش ریالـی آن یـک هـزار و 178 میلیارد تومان بوده 
که رقم بسـیار چشـمگیری اسـت و در تحوالت مالی 

منطقـه نیـز تاثیرگـذار خواهد بود.
رسـتاد اضافـه نمـود: در زمینه دانه های روغنی رشـد 

بسـیار خوبی داشـتیم، در سطح اسـتان فارس در سال 
95 میـزان خریـد کلـزا، دو هـزار و 600 تـن بـود، در 
حالـی کـه در سـال 96 ایـن رقـم به 15 هـزار و 600 
تـن افزایـش یافـت و میزان خرید گلرنـگ نیز از 930 
تـن در سـال 95 بـه هـزار و 500 تـن در سـال 96 

رسید.
وی بـا اشـاره بـه اتفاقـات نـه چندان خوشـایند سـال 
شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـران  از  گذشـته 
هـا خواسـت تـا بـه عنـوان مدیـر غلـه شهرسـتان 
دسـتورالعمل خریـد را بـه دقـت مـورد مطالعـه قـرار 
دهنـد و در انتخـاب مباشـر ونظارت بـر مراحل خرید، 

بیـش از پیـش دقـت داشـته باشـند.
صورتـی  در  گفـت:  ادامـه  در  مسـئول  مقـام  ایـن 
کـه مکانـی واجـد شـرایط ذکـر شـده در مـاده 22 
مجـوز  مـکان  آن  بـه  باشـند،  خریـد  دسـتورالعمل 
تاسـیس مرکـز خریـد غلـه و کـد اعطـا مـی گـردد.

شـایان ذکـر اسـت کـه جشـن شـکرگزاری برداشـت 
گندم روز چهارشـنبه 22 فروردین 1397 در روسـتای 
درالمیـزان، بخـش اسـیر، شهرسـتان مهر برگزار شـد 
و در ایـن مراسـم عالوه بـر نماینده مـردم و فرماندار، 
مدیـران  از  تعـدادی  و  شهرسـتان  ایـن  بخشـداران 
ایـن  بـرداران  بهـره  از  کثیـری  جمعـی  شهرسـتان، 
شهرسـتان، صادقـی معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی 
رئیسـی  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع 
طبیعـی اسـتان فـارس، مدیـران و کارشناسـان جهاد 
سـحرخیز  جـوار،  هـم  هـای  شهرسـتان  کشـاورزی 
سـازمان،  زراعـت  مدیـر  دهقـان  حراسـت،  مدیـر 
پرویـزی مدیـر اداره فناوری های مکانیـزه ، محمدی 
مدیریـت بحـران و واحـدی پور رئیـس روابط عمومی 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس و تعـدادی از 

کارشناسـان ایـن سـازمان حضـور داشـتند.

نماینده مردم شهرستان های مهر و 
المرد در مجلس شورای اسالمی:

کشاورزی و تامین نیازهای اولیه 
زندگی از ضروریات بسیار مهم تر

از صنعت است

فرماندار شهرستان مهر:
با همدلی مردم

تاکنون شاهد بیالن منفی آب در این 
شهرستان نبوده ایم

مدیرعامل شرکت غله و خدمات 
بازرگانی منطقه 3 کشور:

در سال گذشته این شرکت توانست 
900 هزار تن گندم مازاد بر نیاز 

کشاورزان را خریداری کند
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کبـوده  گوسـفندان  از  بازدیـد  دومیـن 
تحـت نظـارت معاونـت بهبـود تولیـدات 
دامـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 

فـارس انجـام شـد.
معاونـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
دامـی سـازمان جهـاد  تولیـدات  بهبـود 
اهلل  حبیـب  فـارس؛  اسـتان  کشـاورزی 
سـاجدی مدیـر امـور دام ایـن معاونـت 
بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت: در تاریـخ 
96/12/14 از واحـد آموزشـی علـی آبـاد 

پاسـارگاد  شهرسـتان  در  واقـع  کمیـن 
بازدیـد بـه عمل آمد و جایـگاه نگهداری 
ایـن گوسـفندان اطالع مشـاهده گردید. 
بـا  کـه  بازدیـد  ایـن  در  افـزود:  وی 
واحـد  ایـن  رئیـس  بوسـتانی  همراهـی 
آموزشـی و ایـزدی از کارشناسـان ایـن 
مرکـز و رسـتم پـور و فزونـی دو تـن از 
کارشناسـان مسـئول امـور دام صـورت 
نامـه،  تفاهـم  اسـاس  بـر  پذیرفـت، 
وضعیـت ظاهـری گله خوب و سـالمت 

تشـخیص داده شـد و برنامه زمان بندی 
اجـرای تلقیـح مصنوعـی گله مشـخص 

گردیـد. 
ایـن مقـام مسـئول در خاتمـه سـخنان 
خـود بیـان داشـت: گوسـفندان مذکـور 
تحـت  اسـت  سـال   30 بـه  نزدیـک 
پوشـش عملیـات اصـالح نـژاد قـره گل 
هسـتند و از نتاج گوسـفندان نـر این نژاد 
در واحـد هـای دامـداری مردمـی جهت 
اسـتفاده می گـردد.  افزایـش و تکثیـر 

رویـال  ژلـه  تولیـد  آموزشـی  کارگاه 
افزایـش  هـدف  بـا  عسـل  زنبـور 
فرهنـگ تولیـد فـرآورده هـای فرعی 
زنبور عسـل در روزهای 7 و 8 اسـفند 
مـاه سـال 96 در محل سـالن همایش 
مرکـز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی 
و منابـع طبیعـی فـارس و بـا حضـور 
90 نفـر از زنبورداران و کارشناسـان با 
همـکاری اتحادیـه زنبـورداران فارس 
توسـعه  سـازمان  مالـی  مسـاعدت  و 
زنبـورداری  صنعـت  هـای  همـکاری 

)یونیـدو( برگـزار شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت 
بهبـود تولیـدات دامـی سـازمان جهاد 

کشـاورزی اسـتان فارس، عبد الخالق 
زنبـور  ارشـد  کارشـناس  بحرانـی 
ایـن  بیـان  بـا  معاونـت  ایـن  عسـل 

مطلـب گفـت: ایـن کارگاه بـا حضـور 
نماینـدگان صندوق حمایت از توسـعه 
زنبـورداری کشـور و یونیـدو و مدرس 

ایـن دوره کوهـی برگـزار شـد.
هـای  راه  از  یکـی   : افـزود  وی 
صنعـت  در  پایـدار  اشـتغال  ایجـاد 
اسـتفاده  فـارس،  اسـتان  زنبـورداری 
بالقـوه  هـای  پتانسـیل  از  حداکثـری 
کـردن  تجهیـز  و  زنبـورداری  حرفـه 
زنبـورداران از طریـق آمـوزش هـای 
الزم در راسـتای خـروج از تولیـد تک 
محصولـی بـه منظـور تولیـد فـرآورده 
هـای فرعـی زنبـور عسـل از جملـه 
تولیـد بـره مـوم، مـوم، ژلـه رویـال، 

گـرده گل و زهـر زنبور عسـل، عالوه 
بـر تولیـد محصـول عسـل اسـت که 
تولیـد ایـن فرآورده هـا در کنـار تولید 
عسـل در زنبورسـتان سـود اقتصـادی 
مضاعفـی را بـرای زنبـورداران در بـر 

داشـت. خواهـد 
وی در ادامـه بیان داشـت: بـا توجه به 
افزایـش روز افـزون ایـن تولیـدات در 
اسـتان فـارس پیـش بینی هـای الزم 
بـرای ایجـاد صنایع تبدیلـی و تکمیلی 
به منظـور ثبات در قیمـت محصوالت 
از  افـزوده  ارزش  ایجـاد  و  تولیـدی 
طریـق جلوگیـری از خـروج صـادرات 
محصـوالت خام صورت گرفته اسـت.

عزیـزاهلل امیـری مدیـر حفـظ نباتـات 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
فـارس از طغیانی بودن سـن گندم در 
سـال جـاری در این اسـتان خبـر داد.

امیـد”،  “پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
خشکسـالی  دلیـل  بـه  گفـت:  وی 
هـای اخیـر، کاهـش پوشـش گیاهی 
در اماکـن زمسـتان گذرانـی این آفت 
و افزایـش درجه حرارت در زمسـتان، 
سـن گنـدم در سـال جاری بـه حالت 
طغیانـی درآمـده کـه انجـام عملیـات 
مبـارزه بـه موقع بـا این آفـت را بیش 
از پیـش ضـروری نمـوده اسـت بدین 
نـوروزی  تعطیـالت  ایـام  در  منظـور 
شـبکه هـای مراقبت گندم در سـطح 
اسـتان فـارس فعال بوده بـه گونه ای 

نفـر   120 از  بیـش  روز  هـر  در  کـه 
کارشـناس عملیـات پایـش مـزارع را 

در سـطح اسـتان انجـام داده انـد.
ایـن مقـام مسـئول در ادامه سـخنان 
خـود بیان داشـت: با هـدف جلوگیری 
و  آفـت  کیفـی  و  کمـی  از خسـارت 
سمپاشـی،  دفعـات  تعـداد  کاهـش 
مـادری  سـن  مرحلـه  بـا  مبـارزه 
اسـتراتژی  مهم تریـن  عنـوان  بـه 
مدیریـت حفـظ نباتات سـازمان جهاد 

اسـت. اسـتان  کشـاورزی 
اظهـار  خـود  سـخنان  ادامـه  در  وی 
داشـت: اولیـن ریزش سـن گنـدم در 
تاریـخ 24 دی ماه در شهرسـتان مهر 
مشـاهده شـد کـه عملیـات مبـارزه با 
ایـن آفـت از اواخـر بهمـن مـاه آغـاز 

گردیـده و تاکنون در سـطحی بالغ بر 
45500 هکتـار مبارزه صـورت گرفته 

و پیـش بینـی می شـود. 
از  هکتـار  هـزار   100 از  بیـش  در 
بـا سـن  مبـارزه  زراعـی  زمین هـای 

شـود. انجـام  مـادری 
ایـن مقام مسـئول در خاتمه سـخنان 
خـود تاکیـد کرد: خرید گندم در سـال 
جـاری بـه صـورت کیفی خواهـد بود 
و یکـی از شـاخص های مهـم تعیین 
کیفیـت محصـول میـزان سـن زدگی 
اسـت و خسـارت بیـش از دو درصـد 
سـن زدگـی موجب افـت قابـل توجه 
قیمـت خریـد گندم خواهد شـد و فلذا 
بـه کشـاورزان توصیـه می شـود تا با 
مشـورت کارشناسـان مراکـز خدمات 
کلینیک هـای  و  کشـاورزی  جهـاد 
گیـاه پزشـکی نسـبت بـه انجـام بـه 
اقـدام  آفـت  ایـن  بـا  مبـارزه  موقـع 

 . یند نما

دومین بازدید از گوسفندان کبوده تحت نظارت معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

طغیانی بودن سن گندم در سال جاری در استان فارس

برگزاری کارگاه آموزشی تولید ژله رویال
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تشکیل کارگاه انتقال دانش
در شهرستان فسا

اسـتفاده از دانـش و تکنولـوژی روز دنیا بـرای افزایش عملکرد، تولیـد و ارتقاء 
بهـره وری در زراعـت کلـزا، از اهداف کلـی و برنامه های طرح توسـعه زراعت 

کلزا می باشـد. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، احمد دهقـان مدیـر زراعت سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت: در همین راسـتا، طرح 
پایلـوت انتقـال دانـش کلـزای زمسـتانه در سـطح 300 هکتـار بـا همـکاری 
کارشناسـان و محققیـن فرانسـوی و طـرح انتقـال دانـش کلـزای بهـاره بـا 
همـکاری کارشناسـان آلمانـی در حـال اجرا می باشـد که در این طـرح مزارع 
کشـاورزانی کـه پذیرفتـه اند طبـق توصیه های کارشناسـان مذکـور، محققین 
و کارشناسـان مرتبـط عملیـات بـه زراعـی را انجـام دهنـد، مـورد بازدیدهـای 
دوره ای قـرار گرفتـه و توصیـه هـای فنی الزم انجام می شـود و کارشناسـان 
کلـزا در شهرسـتان ها نیـز بـه طـور عملـی مـورد بازآمـوزی و آمـوزش قـرار 

می گیرنـد.
وی افـزود: در دو سـال گذشـته بیـش از 10 مـورد کارگاه هـای آموزشـی در 
محـل مزرعـه بـرای کارشناسـان زراعـت کلـزا در اسـتان تشـکیل گردیـد و 
آخریـن کارگاه بیسـت و دوم اسـفند 1396 بـا حضـور بیـش از 100 نفـر از 
کارشناسـان 17 شهرسـتان اسـتان فـارس کـه امـکان کاشـت ارقـام بهـاره 
شـرکت  کارشـناس  کوبـوش  و  گردیـد  برگـزار  فسـا  شهرسـتان  در  دارنـد، 
l.p.z و کارشناسـان شـرکت آرمـان سـبز آدینـه بـا حضـور در محـل طرح در 

ایـن شهرسـتان ضمـن بازدیـد از مـزارع بـه سـئواالت کارشناسـان پاسـخ و 
توصیه هـای فنـی الزم را ارائـه دادنـد.

ایـن مقـام مسـئول در قسـمت دیگـری از سـخنان خـود خاطـر نشـان کـرد: 
آمـوزش کارشناسـان بـه قـوت و بـه طـور جـدی در حـال پیگیـری اسـت که 
عـالوه بـر دوره هـای آموزشـی مذکـور و دوره هـای آموزشـی که بـا تدریس 
محققیـن اسـتانی و کشـوری انجام شـده دوره ملی هم اخیـراً در مرکز آموزش 
صفی آبـاد دزفـول برگـزار گردیـد که 25 نفر از کارشناسـان کلزای این اسـتان 
در طـول یـک هفتـه مـورد آمـوزش علمـی و عملـی قـرار گرفتـه و دانـش 
فنـی آن هـا بـه روز گردیـد و بدیـن ترتیـب در هرشهرسـتان حداقـل یک نفر 
کارشـناس خبـره و صاحـب نظر که بتوانـد کار تدریس، برنامـه ریزی و نظارت 
بـر کاشـت، داشـت و برداشـت و آموزش سـایر کارشناسـان و بهره بـرداران را 

انجـام دهـد را داریم. 

دهقان مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی
 استان فارس:

پیش بینی تولید بیش از 40 هزار تن 
کلزا از مزارع استان فارس

اصـالح دسـتورالعمل هـای خریـد دانـه روغنـی کلـزا در جهت خرید آسـان و 
پرداخـت فـوری در دسـتور کار سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس قـرار گرفت.

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، احمد دهقـان مدیـر زراعت سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس بـا اعـالم این خبـر گفت: با هـدف رضایـت هر چه 
بیشـتر کلـزا کاران گرامـی، امـکان حضـور نماینـده آن هـا در مراکـز خریـد 

فراهـم گردیـده و دانـه شکسـته کلـزا نیـز افت محسـوب نمـی گردد.
وی افـزود: پیـش بینـی می گـردد در سـال زراعی جـاری بالغ بـر40 هزار تن 
دانـه روغنـی کلـزا، از بیـش از 18 هـزار هکتـار مـزارع کلـزای اسـتان فارس 
برداشـت گـردد کـه ایـن میـزان 2/5 )دو و نیـم( برابـر کلـزای تولیـدی سـال 

گذشـته می باشـد.
دهقـان در ادامـه گفـت: برداشـت دانـه روغنـی کلـزا از شهرسـتان المـرد در 
تاریـخ 16 فروردیـن مـاه سـال جـاری آغـاز گردیـده اسـت و هـم اکنـون در 
شـش شهرسـتان جنوبی اسـتان فارس عملیات برداشـت توسـط 11 دسـتگاه 

کمبایـن در حـال انجام اسـت.
ایـن مقـام مسـئول تصریح کـرد: با توجـه به وضعیت رویشـی مزارع در سـال 
زراعـی جـاری، بـه نظـر مـی رسـد متوسـط عملکـرد مزارع اسـتان فـارس 2 
هـزار و 500 کیلوگـرم در هکتـار باشـد و ایـن در حالـی اسـت کـه در سـال 
گذشـته متوسـط عملکـرد 2 هزار کیلوگرم بـود که با تالش مجدانـه همکاران 
عـالوه بـر افزایـش بیـش از دو برابـری سـطح، شـاهد افزایـش عملکـرد نیـز 

بود.  خواهیـم 
وی در قسـمت دیگـری از سـخنان خود اظهار داشـت: آن چـه از نظر هدایت، 
حمایـت و نظـارت در چارچـوب وظایـف محولـه سـازمان جهاد کشـاورزی در 
جهـت توسـعه کشـت ایـن دانـه روغنـی بـوده، انجـام گردیـد و امیداسـت بـا 
اعـالم هـر چـه سـریع تـر نـرخ مناسـب خریـد از سـوی شـورای اقتصـاد و با 
جلـب رضایـت کلـزا کاران موجبـات توسـعه بیـش از پیـش ایـن دانـه روغنی 

گردد. فراهـم 
گفتنی اسـت: برداشـت کلزا در اسـتان فارس تا پایان مردادماه و در شهرسـتان 

اقلید ادامـه خواهد یافت.
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دومیـن جلسـه سـتاد غالت اسـتان فارس با حضور کارشناسـان مسـئول حفـظ نباتات 
شهرسـتان هـا و مدیـر و کارشناسـان سـتادی حفظ نباتات و به ریاسـت معـاون بهبود 
تولیـدات گیاهـی سـازمان جهاد کشـاورزی فارس در سـالن اجتماعـات مدیریت جهاد 
کشـاورزی شـیراز تشـکیل شـد. بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت حفـظ نباتات 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، در ایـن جلسـه ابتـدا عزیزاله امیـری مدیر 
حفـظ نباتـات ایـن سـازمان در خصـوص چالـش هـا و موفقیت هـای اجـرای مبـارزه 
همگانـی سـن غـالت در سـال زراعی گذشـته توضیحاتـی ارائـه و بر انجـام عملیات 
مبـارزه بـر علیـه سـن مادری به عنـوان اسـتراتژی مدیریت حفـظ نباتات در مبـارزه با 

ایـن آفـت تاکیـد و در خصـوص نحوه خریـد و برخورد بـا محموله های احتمالی سـن 
زده در سـال آینـده نیـز مطالبـی به جلسـه ارائـه نمود.

در ادامـه عبدالـه کاربـر کارشـناس مسـئول آفـات گنـدم مدیریـت حفـظ نباتـات در 
خصـوص برنامـه هـای اجرایـی مبـارزه بـا سـن غـالت در سـال زراعـی 97 -96 و 
اقداماتـی کـه شـبکه های مراقبـت سـن غـالت در سـال جاری بایسـتی انجـام دهند 
توضیحاتـی بـه اعضـای شـرکت کننـده در جلسـه ارائـه داد و در پایـان نیـز محمـد 
صادقـی ضمـن جمـع بنـدی و تاکیـد بر اجـرای بهتـر عملیات مبـارزه در سـال جاری 
و رفع مشـکالت سـال گذشـته به سـواالت شـرکت کنندگان در جلسـه پاسـخ دادند.

امحاء گل های رز 
وارداتی آلوده به 
بیماری قرنطینه ای 

اگرو باکتریوم
مسـئول  کارشـناس  گـزارش  بـه 
نباتـات  حفـظ  مدیریـت  قرنطینـه 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  فـارس 
اسـتان فـارس، در راسـتای نظـارت 
اعمـال  و  گیاهـی  قرنطینـه  بـر 

ضوابـط بهداشـت گیاهی روی اندام هـای گیاهی وارداتی )زینتـی و تکثیری( 
و در جهـت جلوگیـری از ورود و گسـترش عوامـل خسـارت زای قرنطینه ای، 
بـا نظـارت بـر گلخانه هـای قرنطینه بعـد از ورود تعـداد 900 بوتـه گل آلوده 
بـه بیمـاری قرنطینـه ای اگرو باکتریـوم در دو گلخانه قرنطینـه بعد از ورود در 

شهرسـتان کـوار و شـیراز شناسـایی و امحـاء گردیـد.

کنترل ورود و خروج 
نهال به داخل استان

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت 
جهـاد  سـازمان  نباتـات  حفـظ 
کشـاورزی اسـتان فـارس، بـا توجه 
بـه  و  نهـال  جابجایـی  فصـل  بـه 

منظـور جلوگیـری از ورود نهـال هـای فاقد اصالت و سـالمت )غیـر مجاز( به 
داخـل اسـتان و بـا هماهنگـی مقامـات اسـتانی از جملـه اسـتانداری فارس و 
فرماندهـی نیـروی انتظامی در طرح مشـترکی بـا همـکاری فرماندهی پلیس 
راه های اسـتان و سـازمان جهاد کشـاورزی )مدیریت حفظ نباتات و مدیریت 
باغبانـی و انجمـن صنفـی تولیدکننـدگان نهـال اسـتان( ضمن آمـوزش کلیه 
پرسـنل نیروهای پلیس راه های اسـتان در کل مسـیرهای ورودی و خروجی، 
طـرح کنتـرل ورود و خـروج نهـال به داخل اسـتان اجرایی شـد که بـا اجرای 
ایـن طـرح، محموله هـای غیر مجاز شناسـایی، توقیـف و با عودت بـه مبداء، 

از جابجایـی آن هـا جلوگیـری گردیـد.

اسـتفاده از سیسـتم پیش آگاهی یکی از روش های 
اساسـی در مدیریـت تلفیقی آفـات )IPM( در مزارع 

و باغات می باشـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت حفـظ نباتات 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، عزیزاله 
امیـری مدیـر حفـظ نباتـات ایـن سـازمان بـا بیان 
ایـن مطلـب گفـت: اجـرای صحیح این سیسـتم ها 
و اعـالم زمـان مناسـب انجـام عملیات سمپاشـی، 
ضمـن کاهـش خسـارت آفـت می توانـد از مصرف 
منابـع  حفـظ  در  و  جلوگیـری  سـموم  رویـه  بـی 

زیسـتی و تولیـد محصـول سـالم موثر باشـد. 

وی افـزود: در همیـن راسـتا و بـه منظـور ارتقـاء 
علمـی، کارشناسـان حفـظ نباتـات شهرسـتان هـا، 
بـا همـکاری اداره فـن آوری هـای نوین و شـرکت 
کالس   )ITMC( ایـران  مخابراتـی  کارخانجـات 
آموزشـی آشـنایی و اسـتفاده از دسـتگاه دیتاالگـر 
کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  اجتماعـات  سـالن  در 
کارگاه  ایـن  در  شـد  برگـزار  شـیراز  شهرسـتان 
در   ITMC شـرکت  کارشـناس  بهرامـی  آموزشـی 
ایـن کارگاه ویژگـی ها و مشـخصات فنی دسـتگاه 
دیتاالگـر و شـرایط نصـب و نحـوه اسـتفاده از آن 
را تشـریح و بـه پرسـش هـای مطرح شـده پاسـخ 

دادند. الزم به ذکر اسـت که توسـعه ایسـتگاه های 
اسـتراتژی  مهم تریـن  عنـوان  بـه  آگاهـی  پیـش 
مدیریـت حفـظ نباتات ایـن اسـتان در زمینه کنترل 
آفـات بـوده و بـه همین منظـور در حـال حاضر 90 
ایسـتگاه در سـطح اسـتان راه اندازی شـده اسـت.

برگزاری کارگاه آموزشی پیش آگاهی

دومین جلسه ستاد غالت استان فارس برگزار شد

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت حفـظ نباتـات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، در راسـتای اجـرای برنامه هـای تولیـد محصول سـالم و اسـتفاده از روش های 
غیرشـیمیایی کنتـرل آفـات و بـه منظـور ارتقـاء علمـی کارشناسـان مسـئول حفـظ 
نباتـات این شهرسـتان ها، کارشناسـان سـتادی اسـتان و مسـئولین فنـی کلینیک های 
گیاه پزشـکی اسـتان، کارگاه آموزشـی اسـتفاده از فرمـون ها جهت مبارزه بـا آفات مهم 

محصوالت کشـاورزی در سـالن اجتماعات مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز 
برگـزار شـد و حاضریـن با شـیوه های اسـتفاده از فرمون های آفات مهم )راسـته شـب 
پره هـا( جهـت ردیابـی، پیـش آگاهی و شـکار انبوه آشـنا شـدند. شـایان ذکر اسـت در 
ایـن جلسـه دکتـر داروغـه محقق فعـال در ایـن زمینه آخرین دسـت آوردهای اسـتفاده 
از فرمـون هـا را برای حاضرین تشـریح نمود و به پرسـش های مطرح شـده پاسـخ داد.

کارگاه آموزشی استفاده از فرمون ها در کنترل آفات
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شرح عملکرد سامانه 131 
در سال 1396

عملکـرد گشـت هـای حفـظ کاربـری اراضـی کشـاورزی و تماس سـامانه 
131 فـارس در سـال 1396 جهـت حفاظـت اراضـی زراعی وباغـی اراضی 

اسـتان فـارس 1632 مـورد بوده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، میـزان تغییـر کاربـری هـای غیـر مجاز شناسـایی شـده در 
سـال 1396، 2146664 متـر مربـع بـوده و 1611 اخطاریه از سـوی گشـت 

هـای حفاظتـی جهـت خاطیان صـادر گردیده اسـت.
ارغـوان مدیـر امور اراضی اسـتان فارس بیـان این مطلب افـزود : در 1093 
مـورد توقـف عملیـات، 701 مـورد تنظیـم صورتجلسـه تخلـف، 250 مورد 
جمـع آوری ادوات و تجهیـزات ، 40 مورد شـرکت در عملیات اجرای احکام 
قضایـی، 245 مـورد شـرکت در عملیـات اجـرای تبصـره 2 مـاده 10 قانون 
و 563 مـورد تعـداد عملیـات انجـام شـده از سـوی سـامانه 131 صـورت 
پذیرفتـه اسـت و تعـداد 134 مـورد از تخلفـات انجـام شـده بـا تـالش و 
کوشـش همـکاران و مشـاور انتظامـی سـامانه 131 با اجرای احـکام قطعی 

قضایـی و تبصـره 2 مـاده 10 قانـون بـه حالت اولیه بازگشـته اسـت.

اقدامات دبیرخانه هیات نظارت ماده 
33 قانون حفاظت استان فارس

جلسـه کمیسـیون مـاده 33 اسـتان فـارس بـا حضـور رئیس سـازمان جهاد 
کشـاورزی فـارس، مدیر کل منابع طبیعـی و آبخیزداری، مدیـر امور اراضی 
اسـتان، رئیـس دسـتگاه اجرایـی صـادر کننـده موافقـت اصولی طـرح ها و 
یـک نفـر کارشـناس در رشـته مربوط به طـرح در محل دفتـر مدیریت امور 

اراضی اسـتان برگـزار گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امـور اراضـی اسـتان فـارس، ایـن 
نشسـت بـه منظـور نظـارت بـر اراضی واگـذاری جهـت اجـرای طرح های 
کشـاورزی، دامپروری و سـایر طرح های غیر کشـاورزی و تشـخیص تعلل 
یـا تخلـف و عـذر موجـه مجریـان طرح هـا و تعییـن درصد عملیـات انجام 

شـده تشـکیل شد.
در ایـن جلسـه از مجمـوع 40 پرونـده واصلـه بـه دبیرخانـه ایـن هیـات 
در فروردیـن مـاه سـال جـاری کـه 83 هکتـار از اراضـی اسـتان را شـامل 
می شـود، 10مـورد از طـرح هـا مـورد تاییـد قـرار گرفـت، 19 مـورد تمدید 
قـرارداد اجـاره، 10مـورد فسـخ قـرارداد و 1 مـورد نیز تصمیـم در خصوص 

بازدیـد مجـدد مـورد تاییـد اعضـای کمیسـیون قـرار گرفت.

بـه منظور بررسـی مسـایل، مشـکالت و شناسـایی 
پتانسـیل و توانمنـدی هـای موجـود و در راسـتای 
بازدیـد مدیـران سـتادی از مراکـز خدمـات جهـاد 
محیـط  دفتـر  رئیـس  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی 
زیسـت و سـالمت غذا در سـازمان جهاد کشاورزی 
اسـتان فـارس از مراکـز خدمـات جهاد کشـاورزی 

شهرسـتان قیروکارزیـن بازدیـد کـرد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی دفتـر محیط زیسـت و 
سـالمت غـذا سـازمان، در ایـن بازدیـد بـا عنایـت 
بـه وجـود 18000 هکتـار انـواع درختـان مرکبـات 
و نخیـالت و همچنیـن محصـوالت زراعـی تحـت 
پوشـش مراکـز خدمـات افـزر و مبارک آبـاد و بـا 

توجـه بـه توانمندی های موجـود و ضـرورت تولید 
محصـول سـالم و ارگانیـک کـه گامـی موثـر در 
افزایـش درآمـد بهره بـرداران و همچنیـن  جهـت 
تامیـن سـالمت غذایی جامعه می باشـد بـه منظور 

احـداث سـایت تولیـد محصـول سـالم و ارگانیک و 
اخـذ گواهی سـالمت و نیز تالش در جهت توسـعه 
صنایـع تبدیلی و فـرآوری از جمله احـداث کارخانه 
ایـن  کارشناسـان  و  مسـئوالن  بـا  آبمیوه گیـری 
منطقـه تبـادل نظـر و هماهنگی هـای الزم را بـه 

عمـل آورد.
همچنیـن بـا توجـه بـه سـطح قابـل توجـه کشـت 
زراعـت کنجـد و همچنیـن مسـتعد بـودن اراضـی 
ایـن منطقـه جهـت کشـت زراعـت گلرنـگ و کلزا 
راه انـدازی یـک واحـد کارخانه روغن کشـی جهت 
اسـتحصال روغن از محصوالت مذکـور را ضروری 

دانست.

بازدید رئیس دفتر محیط زیست و سالمت غذا در سازمان جهاد کشاورزی فارس از شهرستان قیروکارزین



41 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  37 - اسفند 96 و فروردین مـــــاه 1397

آماده باش کامل سامانه 131 
و گشت های حفظ کاربری اراضی کشاورزی 

استان فارس در تعطیالت نوروزی
بـا توجـه بـه احتمـال افزایـش ضریـب تغییـر کاربـری غیـر مجـاز اراضـی 
کشـاورزی در ایـام تعطیـالت نـوروز و اهمیت پایـش اراضی بـه خصوص در 
مناطـق حسـاس بـه تغییـر کاربـری در شهرسـتان های اسـتان، برنامه ریزی 
عرصه هـای  در  زنـی  گشـت  و  نـوروزی  ایـام  کشـیک  راسـتای  در  الزم 

کشـاورزی اسـتان در مدیریـت اموراراضـی اسـتان فـارس انجـام گرفـت.

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، علـی ارغـون مدیر امـور اراضی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس بـا بیان این مطلـب گفت: اکیپ های گشـت 
حفـظ کاربـری در 29 شهرسـتان اسـتان فـارس توسـط 16 دسـتگاه خـودرو 
گشـت سـامانه 131 و 15 دسـتگاه خـودرو مدیریـت هـای جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان های اسـتان با تعداد 207 نفر کارشـناس و راننده در ایام تعطیالت 
نـوروزی در حـال گشـت زنـی در عرصه های کشـاورزی اسـتان بـوده اند که 
ایـن نظـارت به خصـوص در مناطقی از اراضی کشـاورزی صـورت گرفت که 

در معـرض خطـر بیشـتری از تغییـر کاربری غیرمجـاز بودند.
وی افـزود: در ایـن راسـتا بـا قضات کشـیک و دادسـتان های مرکز اسـتان و 
شهرسـتان هـا جهت اقدامـات حقوقی هماهنگـی های الزم صـورت پذیرفته 

بود.
علـی ارغـون همچنیـن اعـالم کـرد: سـامانه 131 ارتبـاط مردمـی مدیریـت 
امـور اراضـی اسـتان همچون ایام دیگر سـال بـه صورت شـبانه روزی در ایام 
تعطیـالت نـوروزی آمـاده دریافـت، ثبت و پیگیـری گزارش هـای مردمی در 
زمینـه تغییرکاربـری غیرمجـاز اراضی کشـاورزی و مشـاوره در زمینـه قوانین 

مرتبـط بـا امـور اراضی بوده اسـت.

برگزاری کارگاه آموزشی 
مکانیزاسیون در آبزی پروری

رونـد کاهش نزوالت آسـمانی و برداشـت بـی رویه از منابع آبـی در دهه های 
اخیـر موجـب بـروز مشـکالت عدیـده در آبـزی پـروری گردیـده اسـت امـا 
خوشـبختانه ایـن رونـد با توسـعه مکانیزاسـیون و اسـتفاده از تجهیـزات نوین 

آبـزی پـروری قابل پیشـگیری و کنترل اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت شـیالت و امـور آبزیـان سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، علـی فالحـی مدیـر شـیالت و امـور آبزیـان این 
سـازمان بـا بیـان ایـن مطلب گفـت: با توجـه به لـزوم افزایش تـوان علمی و 
عملـی کارشناسـان، ایـن مدیریت اقدام بـه برگزاری دوره آموزشـی تخصصی 
ضمـن خدمـت کارکنان بـا عنـوان "مکانیزاسـیون در آبزی پـروری" به مدت 
2 روز جهـت 39 نفـر از کارشناسـان مدیریـت شـیالت و رابطیـن شـیالتی 
شهرسـتان هـا نمـود. وی افـزود: دوره آموزشـی مذکـور بـا هـدف اسـتفاده 
از دسـتگاه هـا و تجهیـزات نویـن روز در آبـزی پـروری و محاسـبه سیسـتم 
ras جهـت صرفـه جویـی در مصـرف آب و افزایـش میـزان تولیـد محصـول 

اسـتاندارد در مـزارع پـرورش ماهـی اجـرا گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی آبیاری
نواری قطره ای

کارگاه آموزشـی آبیـاری نـواری قطـره ای در محـل سـالن جلسـات مدیریـت 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز برگزار شـد.

بـه گـزارش خبرنـگار »پرتـو امید« این جلسـه با حضـور بیش از پنجـاه نفر از 
کارشناسـان بخـش دولتـی و خصوصـی، برگـزار گردید و هادی افشـار محقق 
مرکـز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان خراسـان رضوی 
و حسـین دوزنده مسـئول توسـعه سـامانه های نوین آبیاری اسـتان خراسـان 
رضـوی، نمایندگان شـرکت هـای تولید پویا شـیراز، نهـال آب تولیدکننده لوله 
هـای پلـی اتیلـن و نوارهـای آبیـاری، نماینده شـرکت بنیز تجهیـز وارد کننده 
تجهیـزات آبیـاری نویـن و اعضـاء هیـأت کمیتـه مهندسـی ارزش پروژه های 

آبیـاری نویـن سـازمان جهاد کشـاورزی فارس نیـز در آن حضور داشـتند.
شـهرام محمـدی مشـاور رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس در 
پروژه هـای عمرانـی با بیـان این مطلب گفـت: در این کارگاه مسـائل مختلف 
پـروژه هـای نـواری قطـره ای اعـم از مسـائل مربـوط بـه مطالعـه، طراحـی، 
آرایـش هـای مختلـف لولـه در یـک پـروژه در راسـتای اقتصـادی نمـودن و 
مدیریـت  و  نمـودن  اقتصـادی  راسـتای  در  پـروژه  بـرداری  بهـره  مدیریـت 
بهره بـرداری پـروژه، پـروژه های تلفیقی نـواری و بارانی، بررسـی خصوصیات 
انـواع نـوار، نحـوه انتخـاب دسـتگاه کنتـرل مرکـزی، عملیـات آمـاده سـازی 
زمیـن و نـوع کارنـده مناسـب بـا توجه به نـوع بذر، نحـوه ی محاسـبه میزان 
آبشـوئی و مسـائل مختلـف مربوط بـه تولید نوارهای آبیاری توسـط مدرسـین 
مربوطـه در کارگاه مطـرح و مـورد نقـد و بررسـی شـرکت کنندگان در جلسـه 

گرفت. قـرار 
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براسـاس مصوبـه شـورای معاونیـن سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فارس ، ارزیابـی 92 رئیس مرکز 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس از اول دی مـاه در 
برنامـه کار قـرار گرفت و در 15 اسـفند مـاه به اتمام 

 . رسید
بازرسـی،  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
ارزیابی عملکرد و پاسـخگویی به شـکایات سـازمان 
زاده  محقـق  فـارس؛  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
کارشـناس ترویـج کشـاورزی ایـن مدیریت بـا بیان 
ایـن مطلـب گفـت: در ایـن ارزیابـی هـا بـا هـدف 
سـنجش رفتـار حرفـه ای و عملکردی رؤسـای این 
مراکز ، 87 مرکز جهاد کشـاورزی از 26 شهرسـتان 
و یـک مرکـز ویـژه شـرایط ارزیابـی را داشـتند کـه 

و  عمومـی  هـای  شـاخص  گـروه  دو  اسـاس  بـر 
اختصاصی اسـتخراج شـده از اولویت های سـازمانی 

مـورد ارزیابـی قرارگرفتنـد. 
وی افـزود: کارشـناس ارزیـاب موضوعـی بـا برنامه 
ریـزی و اعـالم قبلـی به شهرسـتان ها و مسـئولین 
مراکـز در مراکـز جهـاد کشـاورزی حضـور یافتـه و 
وضعیـت روسـای مرکـز از نظـر سـاعات آموزشـی 
مسـئول مرکـز در سـال 96، آراسـتگی محیـط کار، 
نحـوه تقسـیم کار و نظـارت بـر عملکرد همـکاران، 
ثبـت ، انعـکاس آمـار و اطالعـات حـوزه فعالیـت 
مرکـز، تعامـل اثـر بخـش در راسـتای توسـعه حوزه 
کشـاورزی،  اراضـی  بنـدی  پهنـه  مرکـز،  فعالیـت 
مدیریـت بهـره بـرداری از منابـع آبی، رونـد اجرای 

طـرح هـای امیـد، تولیـد محصـول سـالم، توسـعه 
کشـت هـای گلخانه ای، کشـت دانه هـای روغنی، 
حفـظ کاربـری و رفع تداخـالت اراضی کشـاورزی، 
الگـوی  تغییـر  شـیبدار،  اراضـی  در  باغـات  توسـه 
کشـت بـا رویکـرد مقابلـه بـا بحـران آب، افزایـش 
بهبـود  باغـی،  و  زراعـی  مکانیزاسـیون  ضریـب 
وضعیـت تولیـدات دامـی و فعالیـت هـای ویـژه هر 
مرکـز، براسـاس گزارشـات و مسـتندات ارائه شـده 

شـدند. ارزیابی 
روال  بـه  ارزیابـی  ایـن  کـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
سـال های گذشـته انجـام شـده و پـس از تدویـن 
گـزارش نهایـی بـه منظـور برنامـه ریـزی و بهبـود 
وضعیـت مراکـز جهاد کشـاورزی به رئیس سـازمان 

داده خواهـد شـد.

بازرسـی،  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
ارزیابی عملکرد و پاسـخگویی به شـکایات، حسـب 
دسـتور رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس مبنـی بـر ارزیابـی مرحلـه داشـت مـزارع 
کلـزا اسـتان فـارس، ایـن فعالیـت از 12 دی ماه با 
ماموریـت به شهرسـتان مرودشـت آغـاز و در تاریخ 
12 اسـفند پـس از ارزیابی مزارع کلزای شهرسـتان 

خـرم بیـد پایـان یافت.
قاسـمی کارشـناس مسـئول زراعـت و نهاده هـای 
مدیریـت بازرسـی، ارزیابـی عملکرد و پاسـخگویی 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  شـکایات  بـه 
فـارس، بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت: بـا مشـارکت 
روز  نفـر   93 طـی  مدیریـت،  ایـن  کارشناسـان 

بازدیـد میدانـی و ارزیابـی از 466 مزرعـه کلـزا در 
29 شهرسـتان و یـک مرکـز جهاد کشـاورزی ویژه 

انجـام شـد .
وی افـزود: در ایـن بازدیدهـا ضمن راسـتی آزمایی 
سـطوح اعالمی از سـوی شهرسـتان ها با اسـتفاده 
از GPS، مـزارع از نظـر میـزان مصـرف کودهـای 
پایـه و سـرک، مبـارزه بـا علف هـای هـرز، مبارزه 
بـا آفـات ارزیابی و سـطوح خسـارت دیـده بازدید و 

گردید. بررسـی 
بـه  مربـوط  مشـکالت  عمـده  از  افـزود:  قاسـمی 
مرحلـه داشـت کلـزا، وجـود علـف های هـرز پهن 
بـرگ، شـروع فعالیـت آفـت شـته مومـی و ورود 
مـزارع کلـزا بـه مرحلـه زایشـی قبـل از تکمیـل 

مراحل رویشـی در شهرسـتان های جنوبی و میانی 
اسـت که اقدامات فنی الزم در دسـتور کار و برنامه 

شهرسـتان هـا قـرار گرفته اسـت.
کارشـناس مسـئول زراعـت و نهاده هـای مدیریت 
بـه  پاسـخگویی  و  عملکـرد  ارزیابـی  بازرسـی، 
شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس 
ضمـن قدردانـی از زحمات کارشناسـان در مدیریت 
هـا و مراکز جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ها، اظهار 
امیـدواری کـرد: کشـاورزان بـه توصیه هـای فنـی 
مسـئوالن پهنـه مبنـی بر اسـتفاده از کود سـولفات 
آمونیـوم در مراحـل شـروع غنچه دهی و مبـارزه با 
آفـت شـته مومـی عمـل کـرده و بتوانند به سـطح 

قابـل قبولـی از تولیـد دسـت یابند.

جهـاد  سـازمان  رئیـس  دسـتور  براسـاس 
عملکـرد  ارزیابـی  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی 
دفاتـر نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی 
در زمینـه صـدور پروانـه و مجوزهـا در دفاتـر 
نظام مهندسـی 29 شهرسـتان صورت پذیرفت .
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت بازرسـی، 
بـه شـکایات  پاسـخگویی  و  ارزیابـی عملکـرد 
ارزیـاب  کارشـناس  هوشـمند  سـازمان،  ایـن 
صـدور پروانـه و مجوزهـای ایـن مدیریـت بـا 
بیـان ایـن مطلـب گفـت: از نیمـه بهمن مـاه تا 
نیمـه اسـفند ماه بـا همراهـی کارشـناس صدور 
پروانـه و مجوزهـای سـازمان نظـام مهندسـی 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس، کارشـناس 

مسـئول صـدور پروانـه و مجـوز مدیریـت جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان هـا بـه 33 دفتـر نظـام 
مهندسـی مسـتقر در شهرسـتان ها مراجعه و در 
حضور مسـئول دفتـر، کاربر سیسـتم و بعضی از 
کارشناسـان ناظـر و مدیـران فنی دفاتـر ارزیابی 
فعالیـت هـای دفاتر مـورد ارزیابی قـرار گرفت .

وی افـزود: طی هماهنگی هـای قبلی، مدیریت 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان هـا مراجعـه و بـا 
مجـوز  صـدور  مسـئول  کارشـناس  همراهـی 
نظـام مهندسـی  دفاتـر  در  از حضـور  بعـد  هـا 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی عملکـرد مسـئول 
و کارشناسـان دفاتـر در فعالیـت هـای سـامانه 
ای، انجـام امـور اربـاب رجـوع درزمـان بهینـه، 

پرونـده  و  دریافـت وجـوه، تشـکیل مسـتندات 
صنعتـی،  واحدهـای  احـداث  متقاضیـان  هـای 
نیمـه صنعتـی و تولیـدات گیاهـی مورد بررسـی 

قـرار گرفـت . 
شـایان ذکر اسـت که ارزیابـی از دفاتـر خدمات 
کشـاورزی نماینـده نظـام مهندسـی کشـاورزی 
انجـام  سـالیانه  صـورت  بـه  طبیعـی  منابـع  و 
تهیـه  مربوطـه  گزارشـات  سـپس  و  می شـود 
و بـه رئیـس سـازمان، معـاون برنامـه ریـزی و 
امـور اقتصـادی، رئیس سـازمان نظام مهندسـی 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی، ناظر صـدور پروانه 
رفـع  و  بررسـی  و مجوزهـای سـازمان جهـت 

مشـکالت موجـود ارائـه می گـردد. 

ارزیابی 87 رئیس مرکزجهاد کشاورزی شهرستان ها

پایان ارزیابی مرحله داشت کلزا

ارزیابی عملکرد 33 دفتر نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی درخصوص صدور پروانه و مجوزها
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در همایشـی کـه در روز یکشـنبه13 اسـفند مـاه سـال جـاری در محـل سـالن 
توسـعه وزارت جهـاد کشـاورزی و بـه مناسـبت تجلیـل از سـازمان هـای برتـر 
و برگزیـده در جشـنواره شـهید رجایـی برگـزار گردید سـازمان جهاد کشـاورزی 

اسـتان فـارس موفـق بـه دریافـت 3 لـوح تقدیـر گردید.
محقـق زاده کارشـناس روابـط عمومـی مدیریـت بازرسـی، ارزیابـی عملکـرد و 
پاسـخگویی بـه شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس با بیـان این 
مطلـب گفـت: در ایـن همایـش کـه بـا حضور معـاون توسـعه مدیریـت و منابع 
انسـانی وزیـر، معـاون امـور زراعت وزیـر، معـاون نیروی انسـانی سـازمان امور 
اسـتخدامی کشـور، مدیر کل حراسـت وزارت، مدیر کل بازرسـی وزارت، رئیس 
نوسـازی و تحـول وزارت ، حـدود 110 نفـر از مدیـران بازرسـی، روسـای گروه 

نوسـازی و تحـول اداری سـازمان هـای جهـاد کشـاورزی و سـازمان های ملی 
برگـزار شـد، فـرج اهلل عباسـی مشـاور رئیس سـازمان و مدیـر بازرسـی، ارزیابی 
عملکـرد و پاسـخگویی بـه شـکایات و امین پور رئیـس گروه نوسـازی و تحول 
اداری بـه عنـوان نماینـدگان سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس شـرکت نمودند.

محقـق زاده گفـت: در ایـن همایـش سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
موفـق بـه کسـب مقـام اول گـروه الـف سـازمان هـای جهـاد کشـاورزی و 
همچنیـن دسـتگاه های اسـتانی جشـنواره شـهید رجایـی در سـال 95 گردید و 
در همیـن راسـتا سـه لوح تقدیـر از علی اصغر محمـدی مدیـر کل و دبیر کمیته 
مدیریـت عملکـرد جشـنواره شـهید رجایـی و محمود فتـاح الجنان مشـاور وزیر 

و مدیـر کل دفتـر هماهنگـی امـور اسـتان هـا دریافـت نمود.

مقام اول گروه الف سازمان های جهاد کشاورزی کشور به استان فارس تعلق گرفت

با دریافت 3 لوح تقدیر در همایش تجلیل از برگزیدگان جشنواره شهید رجایی
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جهـاد  سـازمان  در  شـاغل  روحانیـون  از  جمعـی 
کشـاورزی اسـتان فـارس و ادارات وابسـته بـه همراه 
مسـئول حـوزه نمایندگـی ولی فقیـه در این سـازمان 
بـه دیـدار آیـت الـه کالنتـری نماینـده مردم اسـتان 
از  و  رفتنـد  رهبـری  خبـرگان  مجلـس  در  فـارس 

رهنمودهـای وی در سـال جدیـد بهـره منـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی حـوزه نمایندگـی ولـی 
فقیـه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس در 
ایـن دیدار صمیمانه ابتدا حجت االسـالم والمسـلمین 
بحرانی مسـئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس ضمن تشـکر از آیت 
اهلل کالنتـری جهـت اختصـاص وقت دیـدار، گفت: با 
توجه به مسـئولیت جهـاد کشـاورزی در تامین امنیت 
غذایـی و همچنیـن وجود حـوزه نمایندگـی ولی فقیه 
در ایـن وزارت خانـه و سـازمان، حسـب دسـتور رهبر 
معظـم انقـالب، روحانیـون در ایـن سـازمان و ادارات 

وابسـته بـه جد مشـغول فعالیت هسـتند.
در ادامـه آیـت الـه کالنتری ضمن خـوش آمد گویی، 
تبریـک و تهنیـت سـال جدیـد و مـاه رجـب المرجب 
برنامه هـای  و  قوانیـن  تریـن  مهـم  داشـت:  اظهـار 
بشـری دو بعـد دارد که شـامل بعد فـردی و اجتماعی 
اسـت اما در قوانین اسـالم سـه بعد فـردی، اجتماعی 
نظـر  احـکام  در همـه  یعنـی   . دارد  الهـی وجـود  و 
خداونـد ملـزوم اسـت و در همـه شـرایط، احـکام و 

قوانیـن خداونـد متعـال را حتـی در احـکام توسـلی 
شـاهد مـی گیریم.

وی در ادامـه در رابطـه بـا امنیـت غذایـی بـه آیـه 
61 سـوره هـود اشـاره نمـود و افـزود: خداونـد وقتی       
مـی فرمایـد: ُهـَو أَنَشـَأُکم مِّـَن اْلَْرِض َواْسـَتْعَمَرُکْم 
ِفیَهـا طلـب عمران مـی نماید و بالفاصلـه پس از آن 
بحـث عبـادت ذکر می شـود در احکام الهی همیشـه 
جنبـه هـای مختلـف فـردی، اجتماعـی، اقتصـادی، 
عبـادی و معنـوی بـا هـم اسـت و همچنین بـا توجه 
بـه مسـئولیت جهـاد کشـاورزی در امنیـت غذایـی با 
اشـاره بـه آیـه 114 سـوره نحـل، بر اسـاس ایـن آیه 
مـی تـوان گفت امنیت بر توسـعه و پیشـرفت اولویت 
دارد.  وی افـزود : قـرآن کریم مـی فرماید : آن آبادی 
کـه امنیـت و آرامـش داشـت از هـر طرف بـرای آن 
روزی و آن هـم گـوارا آمـد، کلمه رزق فقـط خوراک 

نیسـت بلکـه معنـای وسـیعی دارد که بر اسـاس این 
آیـه توسـعه در همه جنبه ها بر اسـاس امنیت اسـت.
نماینـده مـردم فـارس در مجلـس خبـرگان افـزود: 
امسـال بـا اعالم رهبـر معظم انقالب سـال حمایت از 
کاالی ایرانـی اسـت که در آن دو بحث مطرح اسـت 
اول تولیـد کـه در قرآن تلویحـا و تصریحا آمده و دوم 

افزایـش کیفیـت توسـط تولید کننده اسـت.
آیـت اله کالنتری در پایان با اشـاره بـه روایات متعدد 
در خصـوص حـالل ترین طلب مردم با کشـت و زرع 
و مقـام و منزلـت اقـرب کشـاورزان، روحانیون حاضر 
را بـه تقویـت اخـالص و تقـوا و روحیـه ی الهـی در 
جهـت خدمـت و برخورد مصلحـت آمیز بـا همکاران 
و تولیدکننـدگان توصیـه نمـود و گفـت بـه فرمـوده 
امیرالمومنیـن ) ع ( همـه ی کارهـا نابود و پوچ اسـت 

اال عملـی کـه از اخالص باشـد.

دیدار روحانیون جهاد کشاورزی فارس با آیت اهلل کالنتری نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان رهبری

بـا توجـه بـه شـروع سـال 97 و ایام مـاه پر خیـر رجب جمعـی از روحانیون شـاغل 
در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و ادارات وابسـته بـه همـراه مسـئول 
حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در این سـازمان با آیت اهلل موحد مسـئول اسـبق حوزه 
نمایندگـی ولـی فقیه جهاد کشـاورزی اسـتان فارس دیـدار کردند تـا ضمن تبریک 

سـال جدیـد از رهنمودهای ایشـان اسـتفاده نمایند.
در ایـن دیـدار صمیمانـه ابتـدا حجت االسـالم والمسـلمین بحرانـی مسـئول حوزه 
نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ضمـن تشـکر 
از آیـت اهلل موحـد جهـت تخصیـص وقـت ایـن دیـدار گفـت: بـا توجه بـه خدمات 
ارزشـمند جنابعالـی از بـدو تاسـیس جهـاد سـازندگی و عالقـه منـدی کارکنـان به 
شـما بـر اسـاس برنامـه هـای کلـی حـوزه کمـا فـی السـابق روحانیـون و حـوزه 

نمایندگـی در حـال خدمـت مـی باشـند.
بـه گـزارش روابـط عمومی حـوزه نمایندگی ولی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس آیـت الـه موحـد ضمن خـوش آمد گویـی و تبریـک و تهنیت سـال 
جدیـد و مـاه رجـب اظهـار داشـت: در شـکل گیری ایـن انقـالب و رونـد آن در 
ابتـدای پیـروزی هیـچ کـس بـرای دنیـا نیامـده بـود بـرای همه یـک نکته بسـیار 

مهـم بـود و آن حفـظ اسـتقالل همـراه بـا دیـن بود و توجه داشـته باشـید کـه اگر 
انسـان درسـتکار شـد مردم او را دوسـت خواهند داشـت، روحانیت نیز اگر خلوصش 
گرفتـه شـد ضربـه مـی خورند و انقـالب را جـز از ایـن راه نمی توان شکسـت داد.

وی افـزود: نکتـه دیگـر در سـازمان جهاد کشـاورزی این اسـت که با توجـه به نظر 
رهبـری محـل را نبایـد خالـی کرد چون نیـاز و روحیه دینی و انقالبـی همکاران نیز 
همیـن اسـت. روحانیـون دقـت کنند بـدون مطالعـه صحبـت نکنند، ائمـه جماعت 
جهـاد بایـد کسـانی باشـند که نمـاز آن ها تاثیر داشـته باشـند، صحت عمـل را رها 
نکنیـد و وظیفـه مـا ایـن اسـت که خطـا نکنیم و کسـی از ما خطـا نبینـد و در این 
راسـتا صداقـت و مردانگـی را همیشـه رعایـت کنیـد. صداقـت یعنـی بـه هر کس 
راسـت بگوییـد و مردانگـی یعنـی ایـن کـه خوبـی را بگوییـد حتـی اگـر نظـر همه 

نباشـد. وقتـی کسـی خوب اسـت باید بـه آن اذعـان کرد.

دیدار روحانیون جهاد کشاورزی با آیت اهلل 
موحد مسئول اسبق حوزه نمایندگی ولی فقیه 

جهاد کشاورزی فارس و رئیس حوزه
علمیه خواهران استان فارس
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بـه مناسـبت ایـام با سـعادت میالد حضـرت زهرا )س( و بزرگداشـت مقـام مادر 
و زن، نمایشـگاهی بـا عنـوان جواهرانه از تاریـخ 96/12/12 لغایـت 96/12/17 
در نمازخانـه سـازمان بـا 46 پوسـتر بـه همـراه عرضـه محصـوالت پوششـی 
عفـاف و حجـاب برگزار شـد که مـورد توجه همـکاران گرامی در سـازمان جهاد 
کشـاورزی فـارس قـرار گرفـت و همین طـور جهت ترغیـب افراد بـه مطالعه و 
بهـره منـدی از محتوای پوسـترها، سـئواالتی در قالب مسـابقه از متن پوسـترها 
طراحـی و بـه قیـد قرعه به تعـدادی از متسـابقین جوایز ارزنـده ای تعلق گرفت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس حـاج آقـا قاسـمی رئیـس اداره آمـوزش عقیدتی این 
سـازمان ضمـن بیـان ایـن مطلـب گفـت: ایـن مجموعـه نمایشـگاهی کـه بـه 
صـورت تخصصـی و بـا نگاهـی جامـع و از منظـر جایـگاه و کرامـت زن بـه 
موضـوع عفـاف و حجـاب پرداختـه و به شـکلی کامـاًل خالقانه بـه روز و علمی 
ارائـه گردیـده بوده که از سـه بخش کلی شـامل " سـیر تحول و تطـور تاریخی 
پوشـش و عفـاف در جهـان و ایـران"، "حجـاب و عفـاف در ادیان"، "پوشـش و 

عفـاف در علـوم و اندیشـه هـا" تشـکیل شـده بود.
وی افـزود: تاریـخ پوشـش و عفـاف، تاریخ برهنگی، پوشـش و عفـاف در ایران 
از آغـاز تـا امـروز، حیـاء زدایـی اسـتراتژیک، نتایج هـرج و مرج جنسـی، حجاب 
و عفاف در ادیان زرتشـت، یهود، مسـیح و اسـالم، بررسـی و پاسـخ به سـواالت 
و شـبهات، موضـوع جدیـد بازگشـت بـه عفـاف در جهـان، جنگ جهانـی علیه 
حجـاب، مدیریـت علمـی یک غریزه، پوشـش و عفاف در اندیشـه مشـاهیر و در 

اشـعار عناوینـی بودنـد کـه در این مجموعـه به آن پرداخته شـد.
حـاج آقـا قاسـمی در قسـمت دیگـری از سـخنانش اظهـار داشـت: برخـی از 
مطالـب ایـن مجموعـه، بـرای اولین بار در کشـور بود. که توسـط موسسـه خیبر 
مـورد پژوهـش قـرار گرفتـه و به صـورت کاربردی ارائـه گردیـد و مطالبی چون 
بررسـی تاریـخ برهنگـی و تاریـخ پوشـیدگی، رونـد ضابطـه مند شـدن پوشـش 
اجتماعـی )اجبـار حجاب( در جمهوری اسـالمی ایران، مقایسـه جایگاه و کرامت 
زنـان در دوران پهلـوی دوم و پـس از انقالب اسـالمی، بررسـی عفاف و حجاب 
از نظـر علـوم روان شناسـی، فیزیولـوژی و جامعه شناسـی، بررسـی مقایسـه ای 
نتایـج بـی و بنـد و باری جنسـی در غـرب، کشـورهای نیمه آزاد )ترکیـه، مالزی 

و...( و ایـران، ارائـه گردید.
وی افـزود: در ایـن نمایشـگاه مبحـث جنـگ جهانـی بـر سـر قدرتـی بـه نـام 
حجـاب، ارائـه کاربـردی و مسـتند چگونگی حیا زدایی اسـتراتژیک صهیونیسـم 
جهانـی و ... ، از جملـه موضوعـات قابـل توجهی اسـت که مسـتند و بـا نگاهی 

شـده  ارائـه  و  پژوهـش  خالقانـه 
. ست ا

ویژگـی  از  کـرد:  تصریـح  قاسـمی 
ایـن  متمایـز  و  نظیـر  کـم  هـای 
نمایشـگاه بایـد بـه مختصـر و کـم 
بـه  نسـبت  مطالـب  بـودن  حجـم 
نسـخه های قبلـی مجموعـه حریم 
ریحانـه، از زاویـه دیـد مخاطـب به 
موضـوع نـگاه کـردن، دسـته بندی 
دقیـق، کاربـردی و قابل فهـم، ارائه 
محتـوا بـر اسـاس نیـاز روز جامعـه 
و بـا توجـه بـه شـبهات و چالـش 
هـای موجـود، اشـاره کرد. اسـتفاده 

از قالـب اینفوگرافـی در طراحـی و ارائـه مطالب در پوسـتر به جهـت انتقال بهتر 
و کاربـردی مطلـب، اسـتنادات قـوی و اسـتفاده از منابـع اصلـی و البتـه جـذاب 
بـرای مخاطـب امـروزی، پژوهش هـای کامـال بدیع و غالبـا از منابـع خارجی و 
روزآمـد و ... از جملـه شـاخصه هـای بـارز، کـم نظیـر و متمایـز این نمایشـگاه 

می شـود. محسـوب  ارزشـمند 
در اولین پوستر این مجموعه که به معرفی کار می پردازد آمده است:

گفـت:  خاتمـه  در  فـارس  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  عقیدتـی  اداره  "رئیـس 
مجموعـه پیـش رو روایتـی اسـت از حیـا کـه قدمتـی بـه انـدازه تاریـخ دارد... 
و داسـتان هجمـه بـه فطـرت انسـان ها کـه اولیـن قربانـی اش "زن" ، مخلوق 
زیبای خداسـت و سـخن از رسـمی اسـت که خداوند به زن آموخت، برای دیده 
شـدن زیبایـی اندیشـه، هنر و عاطفه اش، بـرای آن که همـواره محبوب بماند و 

معشـوق! رسـمی دیرینـه کـه نامش را مـی تـوان "جواهرانه" گذاشـت. 

برگزاری نمایشگاه جواهرانه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

اولین نشست مسئولین دفاتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در سال جدید برگزار شد

اولین نشسـت روحانیون مسـئولین دفاتر سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و ادارات وابسـته 
در تاریـخ 21 فروردیـن مـاه سـال 97، بـا حضـور 
مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان 

جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس برگـزار گردید.
نمایندگـی  حـوزه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
ولـی فقیـه در جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس در 
ایـن جلسـه حجـت االسـالم والمسـلمین بحرانی 

ایـن  در  فقیـه  ولـی  نمایندگـی  حـوزه  مسـئول 
سـازمان ضمـن تبریـک بـه مناسـبت سـال نـو و 
اعیـاد رجـب و شـعبان بـه موضـوع انسـان ارتباط 
بـا خـدا منشـاء رسـیدن همـه به خـدا اشـاره کرد 
و افـزود: مـا بایـد صداقـت و مردانگـی را رعایـت 
کنیـم و بـا توجه بـه منویـات مقام معظـم رهبری 
امسـال گامـی بلنـد در فعالیـت هـای فرهنگـی و 

عقیدتـی در سـازمان برداریـم.

وی افـزود: بـر اسـاس برنامـه ها و سیاسـت های 
ابالغـی عمـل کنیـد و پیشـنهادها و افـق برنامـه 
هـا را ارائـه دهیـد و هماهنـگ عمـل کنیـم و بـا 
سـرعت و قـدرت شـورای فرهنگـی را بـا پیگیری 
جـدی و در چهارچـوب قانـون ارائـه نماییـد چـرا 
کـه امـروز زمانـی اسـت که بایـد به عنوان شـیعه 
و مبلـغ دیـن اخـالق رسـول خـدا و علـوی را بـه 

داد. ارائـه  جامعه 
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جشـن مبعـث رسـول مکرم اسـالم حضـرت محمد ابـن عبدالـه در سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس همـراه بـا قرائـت کالم وحـی و سـخنرانی و مولـودی 

خوانـی برگـزار گردید. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس در ایـن جلسـه حجـت االسـالم والمسـلمین بحرانی مسـئول حوزه 
نمایندگـی ولـی فقیه در جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس ضمن تبریـک عید بزرگ 
مبعـث رسـول مکـرم اسـالم دلیـل و نگیـن انگشـتری خلقـت، گفـت: انسـان به 
عنوان اشـرف مخلوقات عالم و گل سرسـبد هسـتی، زمانی انسـانی شایسـته است 
کـه دارای اخـالق و تربیت انسـانی باشـد و اگر انسـان با همه عظمـت از دایره ی 
تربیـت و اخـالق بیـرون رود موجود خطرناکی اسـت که بـا بهره گیـری از توانایی 
هـا و هـوش سرشـار نـه تنها خود و اطـراف را نابود مـی کند بلکه مـی تواند زمینه 
ی همـه ی فسـاد هـای عالـم را فراهم سـازد و در هر بعد از زندگی بشـر می تواند 

اسـباب و وسـایل تخریـب و خرابی به بـار آورد.
وی افـزود: انسـان بـدون اخـالق، آن هـم خلـق و خـوی آسـمانی، حیوانی اسـت 
کـه بـا تدبیـر، فتنـه و تخریـب مـی کنـد لـذا ارزش و تعالـی انسـان رسـیدن بـه 
انسـانیت و اخـالق الهـی اسـت کـه در گـرو تربیـت و شـکوفایی اسـتعداد هـای 
معنـوی و آسـمانی انسـان اسـت ایـن که قـرآن تعبیر می کند انسـان در شـرایطی 
مثـل حیـوان اسـت و بلکه پسـت تر، همین جاسـت که از انسـانیت بهـره نگیرد و 
تربیـت نشـود، امـروز نیـز هرکس دانـه ی جویـی در اعمالی که انسـان هـا انجام 
مـی دهنـد تعقـل کنـد به همیـن نتیجه می رسـد کـه انسـان هایی کـه متعلق به 
اخـالق آسـمانی نیسـتند آن هـا اصـل و ریشـه فسـاد در عالـم و ریشـه ی ظلم و 

سـتم و بـی اخالقـی در عالمند.
بحرانـی اظهار داشـت: انسـان اگر رها می شـد، خداونـد اراده بـرای تربیت او نمی 
کـرد و پیامبـران را نمـی فرسـتاد و در دسـت آن هـا کتاب آسـمانی قـرار نمی داد 
و چیـزی جـز خـوی حیوانی و خواسـته هـای نفسـانی از او باقی نمی مانـد . امروز 
بـا همـه ی ایـن شـرایط باز مـی بینیم دنیا دچار وحشـی گـری ها و خـرد مردگی 
هایـی اسـت کـه مبنای همه ظلم و سـتم هاسـت لذا خداونـد می فرمایـد ما برای 
تربیـت و تخلـق به اخالق انسـانی و شـکوفایی توانمنـدی ها پیامبر اکـرم )ص( را 
سرمشـق قـرار دادیـم شـخصیتی که نفس وجودش اسـوه هسـت و هـم اوصاف و 

اخالق و عمل او الگوسـت.
وی در ادامـه بیـان داشـت: هـر انسـانی که مـی خواهد بـه تربیت آسـمانی و الهی 
برگـردد بایـد رفتـار و کـردار و اخـالق خـود را بـا رفتار و سـیره ی پیامبر بسـنجد 
همچنیـن خداونـد منـان از زمـان خلقـت او را بـه عنـوان اسـوه قـرار داد و یکی از 
فرامیـن خـدا در قـرآن کریم این اسـت کـه می فرمایـد آنچه که پیامبر برای شـما 
مـی آورد را بگیریـد و سرمشـق زندگی خود قـرار دهید و هیچ اسـتثنایی قرار نداده 
اسـت و رسـول خاتـم بـه قـرآن تشـبیه شـده اسـت، اگـر کسـی بـه دنبـال نمونه 

عینـی مـی گـردد باید بـه اخـالق آن حضـرت مراجعه و بررسـی کند. 
بحرانـی در خاتمـه یـادآور شـد: در عالم باال وقتـی خداوند اراده ی تنـزل قرآن می 
کنـد نـور واحـدی را دو قسـمت تعییـن نمـوده کـه یکی قـرآن و دیگـری وجود و 
سـاحت عظیم الشـان پیامبر اسـالم اسـت . قرآن و پیامبر در زمان اراده ی خداوند 
نـور واحـد اسـت، لـذا قـرآن کریـم رفتار و کـردار پیامبـر اسـت و پیامبـر نمونه ی 

عملـی و اخالقـی اسـت که قـرآن را تبیین مـی نماید.

در مراسم جشن مبعث نبی مکرم اسالم )ص( در جهاد کشاورزی استان فارس
حجت االسالم والمسلمین بحرانی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی استان فارس :

امروز بیش از هر روز دیگر نیازمند آشنایی با اخالق و تربیت الهی و سیره پیامبر اسالم هستیم
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سید کاظم حسینی

شهرستان آباده 

تجلیل از تولیدکننده بخش کشاورزی
در روز مهندس

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، در 
همایـش روز مهندسـی که با حضور رئیس سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی 
کل کشـور در تاالر سـعدی شـیراز برگزار شـد از سـید مجید حسـامی به عنوان 
مهنـدس برتـر تولیـد کننـده ماهی در شهرسـتان آبـاده قدردانی گردیـد. گفتنی 
اسـت سـید مجید حسـامی دارای مدرک تحصیلی لیسـانس در رشـته شـیالت 
بـوده و دارای یـک واحـد مزرعـه پـرورش ماهـی سـردآبی به ظرفیـت 12 تن 
واقـع در منطقـه کـوالر شهرسـتان آبـاده مـی باشـد.وی همچنیـن تولیـد بچه 

ماهـی در اوزان مختلـف و عرضـه بـه تولیدکننـدگان را انجـام مـی دهد.

تست سالمت پرسنل مدیریت جهاد کشاورزی
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آباده، پرسـنل 
جهـاد کشـاورزی از نظـر قندخـون، فشـارخون، تعییـن BMI غربالگری شـدند.
مریـم آسـتانه رابط بهداشـت مدیریت جهاد کشـاورزی با برگـزاری کالس های 
متعدد توانسـته اسـت رابطه بسـیار خوبی با شـبکه بهداشـت و درمان شهرستان 

برقـرار نماید.
در همیـن راسـتا کالس آموزشـی دیابـت با حضور کارشـناس شـبکه بهداشـت 
و درمـان در محـل نمازخانـه مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده برگزار 
گردیـد. پـس از توضیحـات بسـیار مفیـد و آموزنـده و پاسـخگویی به سـؤاالت 
فشـارخون،  وزن،  قـد،  کشـاورزی،  جهـاد  پرسـنل  تمامـی  بـرای  کارکنـان، 
اندازه گیـری و ضمـن محاسـبه BMI توصیه هـای تغذیـه ای الزم ارائه گردید.

برگزاری کالس آشنایی با اصول علمی
احداث گلخانه

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، کارگاه 
آموزشـی » آشـنایی بـا اصول علمی احـداث گلخانه« در مرکز جهاد کشـاورزی 
حومـه و کلـوان برگـزار گردیـد. تامیـن امنیـت غذایـی یکـی از چالـش هـای 
اصلـی بخش کشـاورزی اسـت و بـا توجه بـه محدودیت زمین هـای حاصلخیز 
و از همـه مهـم تـر کمبـود آب باید تفکر تولیـد انبوه در گلخانه پر رنگ شـود و 
تولیـد پایـدار در گلخانـه ها با اصول علمـی احداث، انجام پذیـرد. مجید یعقوبی 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده ضمن اظهـار این مطلـب تصریح کرد: 
بـا توجـه به اولویت های سـازمان متبوع در این راسـتا و برگـزاری کارگاه های 
آموزشـی در صـدر برنامـه های ایـن مدیریت قـرار دارد وی افـزود عوامل موثر 
در تعییـن سـطح تکنولـوژی گلخانـه، تعییـن فـرم معماری سـازه هـای گلخانه 
ای بـر اسـاس شـرایط اقلیمـی و نیازهـای محصـول ،طراحـی فن وپد سیسـتم 
تهویـه ،گرمایـش ،پوشـش هـای دو الیـه و نمودار تناسـب اقلیمـی و تولید 58 
درصـد گلخانـه هـای کشـور در یـک محصـول از جملـه محتـوای ایـن دوره 

آموزشـی بود. 

برگزاری دوره آموزش مهارت های کسب و کار بر 
 LNSIE اساس الگوی

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آباده، از سـری 
آمـوزش هـای مهارتـی زندگـی شـغلی و مهـارت های کسـب و کار بر اسـاس 
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سمرا اسدیان

شهرستان استهبان 

الگـوی LNSIE ویـژه زنـان عضـو صنـدوق اعتبـارات خـرد فـدک در منطقـه 
سـورمق برگزار شـد. مریـم آسـتانه کارشـناس اداره آموزش و ترویـج مدیریت 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده با اعـالم این مطلب افـزود: ایـن الگو برای 
کارآفرینانـی طراحی شـده اسـت که، ایـده ای برای کسـب و کار در ذهن دارند 
و مـی تواننـد کسـب و کار کوچـک و مسـتقلی را راه انـدازی کرده و یا کسـب 

و کار خـود را بـه طور اثـر بخشـی اداره نمایند.

حضور بانوان کارآفرین شهرستان آباده
در سومین نمایشگاه دستاوردهای روستائیان

و عشایر کشور

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، خانم ها 
ایـزدی از ایزدخواسـت صالـح فـر از عشـایر و عسـکری از بهمن بـا موضوعات 
گردشـگری، صنایـع دسـتی و فـرآوری محصوالت کشـاورزی، که در سـومین 
نمایشـگاه توانمندی های روسـتائیان وعشـایر کشـور در محل نمایشـگاه های 
دائمـی تهـران برگزار شـده بود، حضور یافتـه و محصوالت خود و سـایر بانوان 

کارآفرین روسـتا و عشـایر ایـن شهرسـتان را عرضه کردند.
مریـم آسـتانه کارشـناس مسـؤل اداره آمـوزش و ترویـج ایـن مدیریت بـا بیان 
ایـن خبـر افزود: توجـه به این بخـش خصوصـًا در بخش فـرآوری محصوالت 
کشـاورزی، گام بزرگـی در عرصـه تولید ملی و اشـتغال بـوده و حضور زنان کار 
آفریـن در صحنـه، مشـوق خوبـی جهـت اسـتقبال از تولیـد داخلـی و محصول 

بود. سـالم خواهد 
ضمنـًا رحیـم زارع نماینـده مـردم شهرسـتان هـای آبـاده، بوانـات و خرمبید از 

ایـن غرفـه بازدیـد و ایـن از نفـرات تجلیـل کرد. 

تولید روزانه 190 لیتر شیر بز نژاد سانن
در سایت پرورش رونیز استهبان

 بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان، 
سـایت پـرورش بز سـانن در منطقـه رونیز دارای تعـداد180 رأس بز می باشـد 

کـه از ایـن تعـداد 50 رأس آن بزغالـه و 130 رأس بالـغ می باشـند.
سـیدمصطفی شـرافت مسـئول مرکـز جهـاد کشـاورزی رونیـز بیان داشـت: از 
تعـداد دام مـورد نظـر 50 رأس دام دوشـا روزانـه 190 کیلوگـرم شـیر تولیـد 
می شـود کـه بـا ایـن حسـاب میانگیـن تولیـد شـیر در بزهـای دوشـا 3.8 
کیلوگـرم اسـت و ایـن میـزان قابل مقایسـه با تولید شـیر در نژادهـای دیگر بز 

نمی باشـد، گفتنـی اسـت نظـر بـه نژادی و بهـره وری مناسـب، تولیـد مطلوب 
و سـازگاری با شـرایط منطقـه قابلیت توسـعه، حمایت و پرورش آن در دسـتور 

کار ایـن مدیریـت می باشـد.

افزایش 4 برابری صدور پروانه تأسیس و موافقت 
اصولی صنایع تبدیلی و غذایی در شهرستان

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان، با 
برگـزاری جلسـات توجیهـی، ترویج و تشـویق سـرمایه گذاران این شهرسـتان، 
میـزان صـدور پروانـه تأسـیس و موافقـت اصولـی صنایـع تبدیلـی و غذایی در 
شـش ماهـه دوم سـال 96 نسـبت به سـال قبل در شهرسـتان افزایـش یافت.
سـعید قانعـی مسـئول صنایـع غذایـی و تکمیلـی ایـن مدیریت با بیـان مطلب 
فـوق گفـت: در ایـن مـدت 4 فقـره پروانه تأسـیس و 3 فقـره موافقـت اصولی 
در زمینه هـای مختلـف از جملـه انبار نگهـداری مواد غذایی در سـردخانه های 
بـاالی صفـر و زیـر صفـر و فرآوری و بسـته بنـدی خشـکبار جمعا بـا ظرفیت 

14 هـزار تن صـادر گردیده اسـت.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه افزایـش قابل توجـه پروانه تاسـیس صنایـع تبدیلی 
کشـاورزی در سـال جـاری بـه نسـبت مشـابه در سـال هـای قبـل افـزود: در 
سـال 95 ظرفیـت 600 تـن مجوز انبـار نگهداری مـواد غذائی سـردخانه صادر 
گردیـده کـه افزایـش آن در شـش ماهـه دوم سـال 96 بـه تعـداد 7 فقـره و با 
ظرفیـت 14 هـزار تـن نتیجـه توجـه مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان به 
زنجیـره تولیـد و توسـعه صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی، بسـته بنـدی و فـرآوری 
اسـت و بـا بـه بهره بـرداری رسـیدن این طرح هـا اشـتغال زایی خوبـی انجام 

خواهد شـد.

فعالیت تنظیم بازار توسط مدیریت جهاد کشاورزی 
شهرستان استهبان 

 بـه گـزارش اسـدیان مسـئول سـتاد خبـری روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد 
کشـاورزی اسـتهبان، در راسـتای کاهـش قیمت ها و نوسـانات بـازار کاالهای 

اساسـی در بـازار اسـتهبان توزیـع گردید. 
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سمیه قلندری

شهرستان اقلید 

بنابرایـن گـزارش، محمـد مهـدی محمدیـان فـر مسـئول اداره تنظیـم بـازار 
ایـن شهرسـتان بیـان داشـت: در راسـتای کاهش قیمت هـا ، نوسـانات بازار و 
همچنیـن تنظیـم بـازار حوالـه مقـدار 36/7 تـن مـرغ منجمد ، 13 تن گوشـت 
گوسـاله منجمـد ، 60 کارتـن تخـم مـرغ و 27 تـن برنـج شـامل ارقـام هندی 
و تایلنـدی در بیـن فروشـگاه هـای این شهرسـتان صـادر و توزیـع گردید. وی 
خاطـر نشـان کـرد کـه طـرح تنظیـم بـازار بـا کنتـرل و نظـارت ادارت جهـاد 
کشـاورزی،صنعت معـدن و تجارت،تعزیـرات ، اتاق اصناف و دامپزشـکی نقش 

بـه سـزائی در تنظیـم بـازار و رضایت شـهروندان داشـته اسـت.

پرورش بزغاله های آمیخته سانن و آلپاین 
در ایج استهبان

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی اسـتهبان، تعـدادی از 
بزهـای یـک دامـداری از منطقـه ایـج اسـتهبان که بـا روش تلقیـح مصنوعی 

بـارور شـده انـد زایـش کردند.
فـرزاد منوچهـری مسـئول اداره بهبـود تولیـدات دامـی ایـن مدیریـت گفـت: 
حـدود 100 راس از بزهـای گلـه حسـین نظـری دامدار منطقه ایـج که با روش 

تلقیـح مصنوعـی بارور شـده انـد، زایـش کردند.
وی افـزود: بزغالـه هایـی کـه بـه دنیـا آمده اند نسـل 1 و 2 آمیخته گـری نژاد 
محلـی بـا نژادهـای پرتولیـد سـانن و آلپایـن )بـه صـورت جداگانه( محسـوب 

می شـوند. 
نتایـج  تاکنـون  افـزود:  مدیریـت  ایـن  دامـی  تولیـدات  بهبـود  اداره  مسـئول 
رکوردگیـری انجـام شـده در گله این دامدار از رشـد تولید شـیر و دو قلوزایی در 
نسـل اول آمیختـه گـری خبـر می دهد و امید اسـت با اعمـال مدیریت صحیح 

دامـدار بتوانـد این رونـد را حفـظ نماید.

برداشت 11 تن ماهی قزل آال از یک استخر
 ذخیره آب کشاورزی 

در ششـمین روز از دهـه فجـر انقـالب اسـالمی مدیریـت شـیالت فـارس بـا 
مشـارکت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد اقـدام بـه صیـد نمادین 
ماهـی قـزل آال از یکی از اسـتخرهای ذخیره آب کشـاورزی در این شهرسـتان 
نمـود. در ایـن مراسـم کـه بـا حضـور فرمانـدار، فالحی مدیر شـیالت سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، مسـئولین محلی، اعضای شـورای کشـاورزی، 
تعـدادی از کارشناسـان مدیریـت جهـاد کشـاورزی، آبـزی پـروران و جمعـی از 

مـردم ایـن شهرسـتان حضور داشـتند. 
فالحـی گفـت: هـدف از برگـزاری ایـن مراسـم، ترویـج رونـد اسـتفاده بهینـه 
از اسـتخرهای آب کشـاورزی در پـرورش آبزیـان، افزایـش مصـرف سـرانه و 
قـرار گرفتـن ماهـی در سـبد مصرفـی خانوارهـا اسـت کـه مـی توانـد در رونق 

اقتصـادی، ایجـاد اشـتغال و جـذب سـرمایه گـذار اثـر بخـش باشـد. 
وی افـزود: در سـال جـاری تـا کنـون در اسـتان فـارس حـدود یـک هـزار و 
دویسـت اسـتخر ذخیـره آب کشـاورزی ماهـی دار شـده اسـت کـه پیـش بینی 
می شـود 1300 تـن ماهـی از ایـن اسـتخرها برداشـت گـردد و در همین راسـتا 
مدیریـت شـیالت فارس بـا همکاری مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید 
و بخـش خصوصـی اقـدام بـه برگـزاری صیـد نمایشـی در یکـی از مـزارع این 
شهرسـتان نمـوده اسـت کـه طی این مراسـم بیـش از 11 تن ماهی قـزل آال با 

میانگیـن وزنـی 600 گرم برداشـت شـد.
در ایـن مراسـم فرمانـدار شهرسـتان اقلیـد نیـز حمایـت از بخش تولیـد با هدف 
افزایـش تولیـد آبزیـان و ایجـاد اشـتغال بـا اسـتفاده بهینـه از منابـع آبـی را 

بسـیارمفید ارزیابـی کـرد. 

آب رساني 20 هزار متر مکعب آب شرب به 
دام هاي روستایي شهرستان اقلید

بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت جهـاد کشـاورزي شهرسـتان اقلیـد علي 
اصغـر مالیـي رئیـس اداره بهبـود تولیـدات دامـي ایـن مدیریت گفـت: از محل 
اعتبـارات 3 درصـد نفـت وگاز و خودیاري دامدارن در سـال 96 بالـغ بر 20 هزار 
مترمکعب آب شـرب تهیه و جهت اسـتفاده دام هاي روسـتایي مسـتقر در حومه 
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شهرسـتان اقلیـد و دهسـتان هـاي شـهرمیان و بـکان حمـل و بـرای توزیع در 
اختیـار دامداران قـرار گرفت. 

برگزاری دوره های مهارت های کسب و کار 
و زندگی با الگوی LNSIE ویژه زنان روستایی و 

عشایر در شهرستان اقلید

بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت جهادکشـاورزي شهرسـتان اقلیـد ملیحه 
تقیـه کارشـناس مرکز جهاد کشـاورزي شـهرمیان گفت: 3 دوره آموزشـی سـه 
روزه مهارتهـای کسـب و کار و زندگـی بـا الگـوی LNSIE ویژه زنان روسـتایی 
و عشـایر اسـتان فـارس در روسـتای بازبچـه شهرسـتان اقلید تشـکیل گردید. 

وی افـزود: شـرکت کننـدگان در ایـن دوره هـا زنـان روسـتایی عضـو صندوق 
اعتبـارات خـرد زنـان بودنـد و اهـداف برگـزاری ایـن دوره ها شـامل:

در دوره اول، هـدف، تـوان افزایـی دانشـی و مهارتـی زنـان روسـتایی، آموزش 
حرفـه ای و تربیـت زنـان عالقه منـد به کسـب و کار، در دوره دوم، هدف ایجاد 
انگیـزه بـرای راه انـدازی کسـب و کار، توانایـی خطرپذیری، پشـتکار و توانایی 
مواجهـه بـا بحـران و هـدف در دوره سـوم، آمـوزش خلـق مدل های کسـب و 

بود. کار 
تقیـه تصریـح کرد: مهمتریـن اصول در ایـن دوره ها ارتباط با مشـتری، آگاهی 
و ارزیابـی کانـال هـای ارتباطی، خریـد اولیه کاال، بـرآورد هزینه هـا و درآمدها 

بـا ایجاد کسـب و کار بوده اسـت.

کاشت گل محمدی در روستای حسن آباد اقلید

بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت جهادکشـاورزي شهرسـتان اقلیـد عزیـز 
حیاتـي مسـئول مرکـز جهادکشـاورزي حسـن آبـاد گفـت:

پیرو سیاسـت های ابالغی وزارت جهاد کشـاورزی در راسـتای کاشـت گیاهان 
دارویـی و همچنیـن کاشـت گیاهـان با نیاز آبـی پایین و با توجه به خشکسـالی 
هـای اخیـر و کاهش سـفره هـای آب زیر زمینی مرکز جهاد کشـاورزی حسـن 
آبـاد در سـال زراعـی جاری اقدام بـه برگزاری جلسـات مختلف با کشـاورزان و 
باغـداران ایـن حوزه جهت کاشـت انواع گیاهـان دارویی از جملـه گل محمدی 

کـرده اسـت که سـید محمد گوهـرور حقیقـی از کشـاورزان و باغداران پیشـرو 
در ایـن حـوزه )روسـتای حسـن آبـاد( در سـال زراعـی جـاری اقدام به کاشـت 
12 هکتـار گل محمـدی بـه صـورت آبی با سیسـتم آبیـاری تحت فشـار نموده 

است.

پیش بینی کشت 200 هکتار گلرنگ 
در شهرستان اقلید

بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریت جهادکشـاورزي شهرسـتان اقلیـد ابراهیم 
رسـتگار رئیـس اداره بهبـود تولیـدات گیاهـي ایـن مدیریـت گفـت: در سـال 
زراعـي جـاري سـطحي معادل 145 هکتـار از مزارع این شهرسـتان به کاشـت 

گیـاه گلرنـگ اختصـاص یافته اسـت.
وي افـزود: بـا توجـه بـه عـدم بارندگـي و خشکسـالي هـاي پـي در پـي و در 
راسـتاي تغییـر الگـوي کشـت و تامیـن بخشـي از روغـن کشـور، کشـت ایـن 
زراعـت بـه دلیـل نیاز آبـي کمتر مـورد اسـتقبال کشـاورزان قرار گرفته اسـت.

 و پیـش بینـي مي شـود سـطح زیر کشـت این زراعـت به بیـش از 200 هکتار 
برسد.

برگزاری همایش پیشگیری از جرم در عرصه های 
منابع طبیعی کشاورزی، آب و محیط زیست

بـه گـزارش روابط عمومـي مدیریت جهادکشـاورزي شهرسـتان اقلیـد همایش 
پیشـگیری از جـرم در عرصـه هـای منابـع طبیعـی ، کشـاورزی، آب و محیـط 

زیسـت در شهرسـتان اقلیـد برگزار شـد.
سیدحسـین میرطالبـي سرپرسـت امـور اراضي ایـن مدیریت گفـت: همزمان با 
هفتـه منابـع طبیعـی همایش پیشـگیری از جـرم در عرصه های منابـع طبیعی، 
کشـاورزی، آب و محیط زیسـت شهرسـتان اقلید بـا حضور فرمانـدار، مدیر کل 
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری و مدیـر کل امـور اراضـی اسـتان فـارس، رئیـس 
دادگسـتری و جمعـی از مسـئوالن محلـی و انجمـن هـای مـردم نهـاد برگزار 

. شد
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در ایـن همایـش صالـح مشـتاقی الر فرمانـدار ایـن شهرسـتان بـا اشـاره بـه 
اهمیـت محیـط زندگـی و نقش آن در توسـعه پایـدار اظهار داشـت: حفظ منابع 
طبیعـی به عنـوان یـک سـرمایه ملـی زمینه سـاز توسـعه پایـدار اسـت چراکـه 
منابـع طبیعـی متعلـق بـه مـردم اسـت و آن هـا بایـد در حفـظ و نگهـداری آن 

باشند. مشـارکت داشـته 
وی افـزود: بـا توجـه بـه ایـن کـه منابـع طبیعـی فقـط متعلـق به نسـل کنونی 
نیسـت ونسـل هـای آینده بشـری نیز حـق اسـتفاده از ایـن منابع را دارنـد باید 
در راسـتای رفـاه مـردم بـه خصوص شهرسـتان اقلید کـه 80 درصـد از زندگی 
مـردم به کشـاورزی وابسـته می باشـد بهـره وری اصولی داشـت و نگاه ها باید 

باشـد. تخصصی تر 
وی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه پتانسـیل ایـن شهرسـتان در زمینه کشـاورزی 
و منابـع طبیعـی کشـت گیاهـان دارویـی، ایجاد گلخانـه از راهکارهای اساسـی 
در ایـن زمینـه بـوده و بـا انجـام این طرح هـا از پیشـرفت کویری شـدن زمین 

هـای ایـن منطقـه جلوگیری خواهد شـد. 
در ادامـه ایـن همایـش بوسـتانی مدیـر کل منابع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان 
فـارس بیـان داشـت: یکـی از مهمتریـن عامـل های حفـظ و حراسـت از منابع 

طبیعـی فرهنـگ سـازی و مشـارکت دادن مـردم در ایـن زمینه می باشـد.
وی تصریـح کـرد: از مهمتریـن اقدامـات منابـع طبیعی سـند دار کـردن اراضی 
دولـت و جلوگیـری از تصرف و برخـورد با متجاوزان در عرصه هـای منابع ملی 

حفـظ و حراسـت از آن مـی توان به شـمار آورد.

ترویج کاشت نهال ارقام با نیاز آبي کم و متحمل به 
خشکي در شهرستان اقلید

بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت جهادکشـاورزي شهرسـتان اقلیـد زینب 
بـه شـرایط  توجـه  بـا  گفـت:  مدیریـت  ایـن  باغبانـي  کارشـناس  محاسـدت 
خشکسـالي و کاهـش شـدید منابـع آبـي، مدیریت جهاد کشـاورزي شهرسـتان 
اقلیـد جهـت توسـعه و احـداث باغـات اقدام بـه ترویج کاشـت ارقام بـا نیاز آبي 
کـم و متحمـل بـه خشـکي و شـرایط دیـم نمـوده اسـت. کـه درایـن راسـتا تا 
کنـون بیـش از 20000 اصلـه نهـال بـادام و 90000 اصلـه نهـال گل محمدي 
کشـت گردیـده و جهـت حمایـت از باغـداران، یارانـه نهـال نیـز بـه باغـداران 

پرداخـت گردیده اسـت.

بازدید از طرح انتقال یافته های شهرستان اقلید 
در سطح 500 هکتار

بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریت جهادکشـاورزي شهرسـتان اقلیـد ابراهیم 
رسـتگار رئیـس اداره تولیـدات گیاهـي ایـن مدیریـت گفـت: با توجه به شـروع 
عملیـات مرحلـه داشـت مـزارع گنـدم در ایـن شهرسـتان بازدیـد از طـرح 500 
هکتـاري انتقـال یافتـه هـاي تحقیقاتـي گندم آبي در دشـت بکان اقلید توسـط 
محقـق معیـن شهرسـتان پرویـز صالحي)عضو ایسـتگاه تحقیقات کشـاورزي و 

منابـع طبیعي شهرسـتان اقلید و عضـو کمیته طرح(، ابراهیم رستگار)کارشـناس 
ناظـر شهرسـتان و عضـو کمیتـه طـرح( و مهشـید برخوردار)کارشـناس ناظر و 

عضـو کمیته طـرح( صـورت گرفت.
در ایـن بازدیـد در خصـوص چگونگي مبـارزه با علف هاي هـرز، تغذیه و روش 

آبیـاري، نـکات فنـي و توصیـه هاي الزم به بهـره بردارن طـرح ارائه گردید.

کشت بهاره دو رقم کلزا 
در شهرستان اقلید انجام شد

بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت جهادکشـاورزي ملیحـه تقیه کارشـناس 
زراعـت مرکـز جهـاد کشـاورزي شـهرمیان گفـت: در مزرعه اردشـیر معصومی 
واقـع در دشـت نمـدان، دو رقم کلزای بهـاره با نام های هایـوال4815 و هایوال 
50 در دو قطعه )7500 متر مربعی( و در دو تاریخ 97/1/7 و 97/1/16 کشـت و 
خـاک آب شـدند. وی افـزود عمق بذر 2/5 سـانتیمتر و میزان بـذر مصرفی 3/5 
کیلوگـرم در هکتـار بـوده اسـت و کشـت بـا دسـتگاه ریزکارنده جیـران صنعت 
انجـام گردیـده ضمـن این کـه کود مصرفـی قبل از کشـت، گوگـرد گرانوله به 

میـزان 200 کیلوگرم بوده اسـت.

برگزاری جلسه تاسیس صندوق توسعه حمایت از 
بخش کشاورزی در شهرستان بوانات

جلسـه مشـترک تشـکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشـاورزی شهرستان 
بوانـات بـا حضـور امـام جمعـه بوانـات، مهنـدس نظری مدیـر توسـعه عملیات 

هادی خوارزمی

شهرستان بوانات 
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مرضیه هوشمندنژاد

شهرستان جهرم 
و بهبـود بهـره وري شـرکت مادر تخصصـي، صبوری پـور معـاون برنامه ریزی و 
امـور اقتصادی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، مقصـودی مدیر عامل 
صنـدوق حمایـت از توسـعه بخش کشـاورزی فارس، موسـوی معاون سـازمان 
تام االختیـار  نماینـدگان  و  بخشـداران  فرمانـداری،  معـاون  روسـتایی،  تعـاون 

بهره بـرداران روسـتاها در محـل فرمانـداری برگـزار گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بوانـات در 
ایـن جلسـه در مـورد اهـداف و برنامـه صنـدوق و نحـوه تاسـیس آن توسـط 
اعضـای حاضـر در جلسـه توضیحـات کامـل و وافـی داده شـد و مقـرر گردیـد 
تاسـیس دو صنـدوق در بخـش مرکـزی، مزایجان و بخش سـرچهان تا حصول 
نتیجـه پیگیـری شـود. در پایـان این جلسـه بـا رای گیـری 7 نفـر از نمایندگان 
بهره بـرداران بـه عنـوان هیئـت اجرایـی موسـس صنـدوق انتخـاب شـدند تـا 

مراحـل تاسـیس صنـدوق پیگیری شـود.
الزم بـه ذکـر اسـت این صندوق در زیـر بخش های زراعـت و باغبانی، دامداری 
و دامپـروری، جنـگل و مرتـع، شـیالت و آبزیـان و صنایـع و خدمـات مرتبط با 
وظایـف وزارت جهـاد کشـاورزی بـا اقداماتـی نظیـر حمایـت از تولیدکننـدگان 
و فعـاالن بخـش کشـاورزی در مواجهـه بـا موقعیت هـای بحرانـی، اعطـای 
تسـهیالت و کمـک بـه صندوق هـای تخصصـی، محصولـی یـا منطقـه ای 
مرتبـط بـا بخـش کشـاورزی و نظـارت بر چگونگـی اسـتفاده از آن هـا فعالیت 
مـی کنـد و بـا سـرمایه گذاری 49 درصدی توسـط دولت و 51 درصدی توسـط 

بخـش خصوصـی بـا حداقـل 10 میلیـارد ریـال راه انـدازی گردیده اسـت.
 

 حضور محققین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
و منابع طبیعی استان فارس 

در شهرستان بوانات 

هـم زمـان بـا نزدیـک شـدن بـه آغـاز فصـل بهـار و شـروع عملیـات تغذیـه 
باغـات و هرس تاکسـتان ها در شهرسـتان بوانـات با همـکاری مدیریت ترویج 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس از محققیـن مرکز تحقیقـات و آموزش 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس جهـت برگـزاری کالس آموزشـی دعـوت 
بـه عمـل آمـد. در ایـن کارگاه آموزشـی یـک روزه کـه بـا حضـور آقـای دکتر 
کاووسـی در محـل مدیریـت جهـاد کشـاورزی و تدیـن در محل مرکـز خدمات 
سـیمکان برگـزار گردیـد، کشـاورزان از نزدیـک بـا نحـوه ی هـرس پاچراغی، 
هـرس داربسـتی انگـور و تغذیـه صحیـح باغـات بـه صـورت تئـوری و عملـی 

شدند. آشـنا 
الزم بـه ذکـر اسـت تغذیـه صحیـح و هـرس مناسـب از عوامل اصلـی افزایش 
عملکـرد و بهبـود کیفیـت محصوالت باغی اسـت که در پایان ایـن کارگاه یک 
روزه به سـواالت کشـاورزان پاسـخ داده شـد و راه های ارتباطی با کارشناسـان 

و اسـاتید مراکـز تحقیقـات به سـمع و نظر آن ها رسـانده شـد. 

بازدید هیئت ایتالیایی از طرح پوشش توری
باغات شهرستان جهرم

یـک هیئـت ایتالیایـی از طـرح پوشـش تـوری باغات شهرسـتان جهـرم بازدید 
کـرد. محمدرضا شـهابی در حاشـیه این بازدید اظهار داشـت: شهرسـتان جهرم 
طـرح پیشـتاز پوشـش تـوری را از 5 سـال قبـل در باغ هـای ایـن شهرسـتان 
شـروع کرده اسـت.وی افـزود: پوشـش های تـوری در قالب رنگ های سـفید و 
سـبز وارد بازار شـده اسـت و هدف اصلی اسـتفاده از این پوشـش ها  جلوگیری 
از آفتاب سـوختگی در فصل تابسـتان و آسـیب های ناشـی از شـبنم، بارش های 

شـدید و تگرگ در زمسـتان اسـت.
شـهابی تصریـح کـرد: اسـتفاده از ایـن پوشـش نزدیـک بـه 35 درصـد باعـث 
کاهـش مصـرف آب و افزایـش راندمان آبیاری درختان شـده اسـت و به همین 
جهـت در کشـورهای بزرگـی ماننـد ایتالیا، اسـپانیا، آفریقا و همچنیـن در برخی 
از کشـورهایی کـه آب و هـوای گـرم و خشـک دارنـد اسـتفاده و در برابر آفتاب 
سـوختگی جـواب قابـل قبولـی داده اسـت ضمنـًا این طـرح بـرای مقاومت در 

برابـر سـرما در شهرسـتان جهـرم در مرحله آزمایش اسـت.
رئیـس جهـاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم در ادامـه بـا بیـان ایـن کـه جهرم 
می توانـد بـه عنـوان الگویـی در اسـتان فـارس در زمینه پوشـش توری باشـد، 
خاطـر نشـان کـرد: باغـداران ایـن شهرسـتان امـروزه در حـال گسـترش ایـن 

پوشـش بـه روش مکانیـزه می باشـند.

آغاز پرورش ماهی در 31 استخر ذخیره آب 
شهرستان جهرم

رمضانلـی  جهـرم،  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
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کارشـناس شـیالت ایـن مدیریـت گفـت: تعـداد بیـش از 23 هـزار قطعـه بچه 
ماهـی از نـوع کپـور و آمـور در 3 باب از اسـتخرهای ذخیره آب کشـاورزی این 

شهرسـتان رهاسـازی گردیـد. 
وی افـزود بـا ایـن ماهـی ریزی عالوه بـر تولید گوشـت ماهی، مشـکل جلبک 

زدگـی اسـتخرها )خصوصـا با شـروع فصـل گرما( رفع خواهد شـد.

امیدواری کشاورزان جهرمی با راه اندازی صندوق 
حمایت از توسعه بخش کشاورزی

جلسـه تشـکیل صنـدوق حمایـت از توسـعه بخش کشـاورزی در جهـرم برگزار 
. شد

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیرت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم در این 
جلسـه کـه در سـالن فرمانـداری این شهرسـتان برگزار شـد رحیم نظـری مدیر 
توسـعه عملیـات و بهبـود بهـره وری صنـدوق های حمایت از توسـعه سـرمایه 
گـذاری در بخش کشـاورزی کشـور، بر لـزوم حمایـت از کشـاورزان تاکید کرد 
و گفـت: بـرای بهـره منـدی بیشـتر در بخش کشـاورزی این شهرسـتان جهت 

راه انـدازی ایـن صندوق تالش شـود.
در ایـن جلسـه شـهابی مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم با اشـاره به 
ایـن کـه اقتصـاد مـردم این شهرسـتان بـر پایه کشـاورزی اسـت و70 درصد از 
مـردم ایـن شهرسـتان در ایـن بخـش فعالیت می کننـد گفت: جهاد کشـاورزی 
ایـن شهرسـتان در جهـت تقویـت بنیه اقتصادی کشـاورزان و توسـعه سـرمایه 
گـذاری در ایـن بخش با حمایت مسـئوالن اسـتانی و کشـوری صندوق حمایت 

از بخـش کشـاورزی را راه انـدازی خواهـد کرد.
در پایـان ایـن جلسـه مقرر شـد از بخش ها و دهسـتان های شهرسـتان جهرم 
یـک نفـر بـه عنـوان نماینـده انتخـاب و هیـات موسـس و هیـات اجرایـی و 
بازرسـی تشـکیل شـود تا با سـهام دار شـدن کشـاورزان در این صندوق از این 

طریـق بـا توسـعه سـرمایه گـذاری از آنان حمایت شـود.
گفتنـی اسـت صندوق حمایت از توسـعه سـرمایه گـذاری در بخش کشـاورزی 
تحـت نظر شـرکت مـادر تخصصی وابسـته بـه وزارت جهاد کشـاورزی فعالیت 
مـی کنـد و تقویـت حجـم و کیفیت سـرمایه گـذاری در فعالیت هـای مرتبط با 
بخـش کشـاورزی و اعطای تسـهیالت به صندوق های تخصصـی – محصولی 

و منطقه ای بخشـی از وظایف آن اسـت.

کوره های تولید زغال در جهرم به سمت صنعتی 
شدن می روند

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیرت جهـاد کشـاورزی جهـرم، با حضـور براکه 
نماینـده فرماندار،شـهابی مدیر جهاد کشـاورزی، کشـکولی رئیس امـور اراضی، 
دانـش نیـا رئیـس صنعـت و معـدن، سـلطانی رئیس محیـط زیسـت، جهانگرد 
رئیـس منابـع طبیعـی و نماینـدگان کـوره های تولید زغـال از کوره هـای تولید 
زغـال بخـش مرکـزی جهـرم بازدید و در راسـتای صنعتی شـدن ایـن کوره ها 

بررسـی هایی صـورت گرفت.
شـهابی مدیـر جهـاد کشـاورزی در ایـن بازدیـد افـزود: بـا مشـخص شـدن 
زمین هـای کوره هـای تولیـد زغال بـه فرمانداری، کوره ها از سـنتی به سـمت 
صنعتـی شـدن پیش خواهند رفـت تا تمام موارد زیسـت محیطی رعایت شـود.

وی اشـاره کـرد در جهـت متمرکـز کردن کـوره هـای تولید زغال بـا همکاری 
ادارات مربوطـه در مـکان هایـی کـه بـه عنوان پیشـنهاد از طرف سـازمان امور 

اراضی مشـخص شـده اسـت تـالش الزم را انجـام خواهیم داد.
مدیـر جهـاد کشـاورزی جهرم افـزود: بر اسـاس پیش بینی های صـورت گرفته 
شـهرک هـای صنعتی تولید زغـال در بخش های کردیان، سـیمکان و مرکزی 

شهرسـتان جهرم ایجاد خواهند شـد. 
شـهابی تصریـح کـرد: بـا راه انـدازی ایـن شـهرک ها کـوره های تولیـد زغال 
بـه ویـژه کـوره هایـی کـه نزدیکی منازل مسـکونی هسـتند بـه این مـکان ها 

هدایـت خواهند شـد.
وی افـزود: حـدود یـک هـزار کـوره تولیـد زغـال در بخـش هـای مرکـزی، 

کردیـان و سـیمکان شهرسـتان جهـرم وجـود دارد.

مبارزه به موقع و صحیح با آفت سن گندم انجام شد

مبـارزه بـا آفـت ِسـن گندم در گنـدم زارهـای شهرسـتان جهرم در حـال انجام 
ست ا

به گزارش هوشـمندنژاد مسـئول سـتاد خبری مدیریت جهاد کشـاورزی جهرم، 
مسـئول حفـظ نباتـات ایـن مدیریـت بـا بیان ایـن که آفت سـن گنـدم یکی از 
آفـات مهـم مـزارع گنـدم و جـو اسـت گفت: سـن ها حشـره هایی هسـتند که 
بـا هجـوم بـه مـزارع غالت تا رسـیدن بـه مرحله ِسـن کامـل از قسـمت های 
مختلـف گیـاه تغذیـه مـی کنند و اگـر جمعیت آنها زیاد باشـد گیـاه زراعی را به 

طـور کامـل از بین مـی برند.
وحیـد بهجـو بـه نظـارت بـه موقـع کارشناسـان ایـن واحـد و مبـارزه صحیـح 
بـا آفـت سـن گنـدم اشـاره کـرد و گفـت: در شهرسـتان جهـرم 4 هـزار هکتار 
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اجرای طرح آزمایشی کشت بهاره کینوا 
در شهرستان خرامه 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه، طرح 
آزمایشـی کشـت بهاره کینوا در شهرسـتان خرامه اجرا شـد.

طاهـره اوجـی مسـئول زراعـت ایـن مدیریت گفـت: با توجـه به اهمیـت تغییر 
الگـوی کشـت در مردادمـاه سـال جاری کشـت کینـوا در این شهرسـتان اجرا 
گردیـد و بـه دنبـال موفقیت آن، کشـت بهاره ایـن گونه با هدف بررسـی تاریخ 

کاشـت مناسـب برای اولیـن بار در شهرسـتان خرامه اجرا شـد. 
وی افـزود: ایـن طـرح در غالـب بلـوک کامـل تصادفی در سـه تکرار بـا چهار 

رقـم بـه مسـاحت 2500 متـر مربـع در مزرعـه "محصولی" اجـرا گردید.
وی خاطر نشـان کرد: عملکرد کشـت تابسـتانه این گونه در شـرایط شهرستان 

خرامـه سـه تن در هکتار می باشـد. 

پرورش زالوی طبی در شهرستان خرامه 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، 

گنـدم زار وجـود دارد کـه بـا حضـور کارشناسـان جهـاد کشـاورزی و کمـک 
کشـاورزان از طریـق تـور زنی و مبارزه شـیمیایی تاکنـون 2110 هکتار از گندم 
زارهـای ایـن شهرسـتان از آفت ِسـن گندم رها شـده انـد و مبارزه بـا این آفت 

همچنـان در مابقـی اراضی ادامـه دارد.
وی بـا بیـان اینکـه سـاالنه در شهرسـتان جهـرم 20 هـزار تـن گنـدم تولیـد 
می شـود گفـت: بایـد بـا آفـت سـن گنـدم در گنـدم زارهـای ایـن شهرسـتان 

کنتـرل شـود تـا بـا کاهـش محصـول روبرو نشـویم.

 مریم برزگر

شهرستان خرامه 

پـرورش زالـوی طبـی برای اولیـن بار در بخش کربال این شهرسـتان اجرا شـد.
نیمـا گرامـی رئیـس مرکـز خدمـات بخـش کربـال گفـت: ایـن طـرح توسـط 
حمیـده زارع کارشـناس ارشـد ژنتیـک در روسـتای زیـن آباد اجرا شـده اسـت..

وی افـزود: مسـاحت ایـن مزرعـه 75 مترمربـع مـی باشـد و به دلیل حساسـیت 
زالـو بـه صـدا، سـقف و در و پنجرهـای آن از جنس پی وی سـی اسـت. 

گرامـی تصریـح کرد: ایـن مزرعه کار خود را بـا 3000 زالوی سـوزنی و کبریتی 
آغازکـرده و در ادامـه 30 عـدد زالـوی مولـد بـا هـدف بررسـی شـرایط تولیـد 

کوکون)تخـم زالـوی حـاوی الرو( نیـز خریداری شـده اسـت.
وی هزینـه راه انـدازی ایـن مزرعـه را 35 میلیـون تومـان اعـالم کـرد وگفـت: 
اجـرای چنیـن طرح هایی توسـط فـارغ التحصیالن دانشـگاهی در بخش کربال 

نقـش مهمـی در رونـق دوبـاره منطقه خواهد داشـت.

اجرای طرح pvs گلرنگ در بخش کربال
 شهرستان خرامه 

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه، دومین 
طـرح pvs گلرنـگ در بخش کربال اجرا شـد.

کاووس همتـی مدیـر شهرسـتان گفـت: با توجه بـه اهمیت تغییر الگوی کشـت 
و نیـاز آبـی کـم گلرنگ مزرعه pvs شـش رقم گلرنگ در سـطح یـک هکتار و 

در قالـب شـش تیمـار و دو تکـرار در بخش کربال اجرا گردیده اسـت.
وی افـزود: تیمارهـا شـامل، گل مهر ، محلی، اصفهان، پدیده، گلدشـت ، لیناس 
و فرامان می باشـد و هدف از این طرح بررسـی بهترین رقم در شـرایط اقلیمی 

بخش کربال می باشـد. 
الزم بـه ذکـر اسـت سـطح کشـت گلرنـگ در این شهرسـتان تـا اواخر اسـفند 

نزدیـک بـه 4500 هکتـار می باشـد. 

نخستین طرح آمیخته گری بز آلپاین در
 شهرستان خرامه اجرا شد

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، طرح 
آمیختـه گـری بزآلپایـن بـا نـژاد بومـی در شهرسـتان برای نخسـتین بـار اجراء 
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گردید.
رسـول کاوه مسـئول امـور دام ایـن مدیریـت بـا بیـان ایـن خبـر گفـت: طـرح 
آمیختـه گـری بـز بـه روش تلقیـح مصنوعی سـرویکال و با اسـتفاده از اسـپرم 
منجمـد بـز آلپایـن بـر روی 200 راس بـز در روسـتای بیـدزرد خرامـه در حال 

اسـت.  انجام 
وی افـزود: در ابتـدا عملیـات پالک زنی بـر روی نژاد بومی اجـرا و اطالعات در 
سـامانه اصـالح نژاد کشـور ثبت مـی گرددو در ادامـه عملیات هورمـون گزاری 

بـه روش سـیدر جهـت هم زمان سـازی فحلی انجام می شـود.
کاوه یـادآور شـد: پـس از طـی شـدن 17 روز سـیدر از رحـم دام خـارج شـده و 
هورمـون PMSG جهـت تخمـک گـزاری تزریق می گـردد که پس از سـپری 
شـدن 48 سـاعت از ایـن عملیات تلقیـح مصنوعی با اسـپرم نـژاد آلپالین انجام 

می شـود.
وی تصریـح کـرد: ایـن طـرح بـا هـدف ورود ژن مطلـوب، افزایـش رشـد و 
دوقلوزایـی، بهبـود و افزایـش تولیـد گوشـت قرمـز و شـیر و افزایـش درآمـد 

دامـداران انجـام شـده اسـت.

 بهره مندی مشاغل خانگی شهرستان خرامه از 
تسهیالت توسعه روستایی و اشتغال فراگیر 

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، تولید 
کننـدگان قـارچ در سـالن هـای پـرورش قـارچ خانگـی شهرسـتان در لیسـت 

دریافـت تسـهیالت توسـعه روسـتایی و اشـتغال فراگیـر قـرار گرفتند.
مهـدی محمدپـور مسـئول ترویـج شهرسـتان گفـت: با توجـه به اعـالم وزارت 
کار، تعـاون و رفـاه اجتماعـی مبنی بر اعطای تسـهیالت از طریق سـامانه کارا، 

معرفـی متقاضیـان در دسـتورکار این واحد قـرار گرفت.
وی در ادامـه افـزود: مشـاغل یا کسـب و کار خانگی، آن دسـته از فعالیت هایی 
اسـت کـه توسـط عضـو یـا اعضـا خانـواده در فضـای مسـکونی در قالـب یک 
طـرح کسـب و کار بـدون مزاحمـت و ایجـاد اخـالل در آرامـش واحـد هـای 
مسـکونی هـم جـوار شـکل مـی گیـرد و منجـر بـه تولید خدمـت و یـا کاالی 

قابـل عرضـه بـه بـازار خـارج از محیط مسـکونی مـی گردد.
محمدپـور گفـت: مجوزهای صادر شـده توسـط واحـد ترویج این شهرسـتان در 
زمینـه مشـاغل خانگی شـامل پـرورش قـارچ خوراکی، پـرورش بز و گوسـفند، 

مـرغ بومـی، گاو شـیری، بوقلمون و سـایر زمینه می باشـد. 
گفتنـی اسـت در سـال 96 بالغ بـر 397 مجوز مشـاغل خانگی توسـط مدیریت 
جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان صادر شـده اسـت و تعداد 173 نفـر جهت اخذ 
تسـهیالت معرفـی شـده اند. الزم بـه ذکر در حـال حاضر تعداد مجوز مشـاغل 

خانگـی صادر شـده 1095 مورد می باشـد.

 برگزاری جشن درختکاری در شهرستان خرامه 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه، جشـن 

درختـکاری بـا حضور امـام جمعه، معـاون فرماندار، دادسـتان، نیـروی انتظامی، 
سرپرسـت منابـع طبیعـی و مدیـر جهـاد کشـاورزی خرامـه در محـل دبسـتان 
پسـرانه امـام خمینـی و بـه میزبانـی اداره آمـوزش و پـرورش ایـن شهرسـتان 

برگزار شـد.
حسـین رنجبر سرپرسـت منابع طبیعی این شهرسـتان گفت: شهرسـتان خرامه 
دارای سـطحی بالـغ بـر100 هـزار هکتـار جنـگل و عرصـه مرتعـی اسـت کـه 
علـی رغم خشکسـالی های سـنوات گذشـته با تـالش مامورین حفاظـت منابع 

طبیعـی و قـرق ایـن عرصـه هـا موفق بـه حفظ و حراسـت آن شـده ایم.
وی در ادامـه افـزود: در زمینه مشـارکت مـردم در امر اطفاء حریق و پیشـگیری 
از آتـش سـوزی بـه نتایـج ارزنـده ای دسـت یافته ایـم و موفق به کسـب مقام 
برتـر از لحـاظ عـدم آتـش سـوزی در 29 شهرسـتان اسـتان فارس شـده ایم و 
میـزان آتـش سـوزی در جنـگل هـا و مراتـع ایـن شهرسـتان نسـبت به سـال 

گذسـته تقریبـا به صفر رسـیده اسـت.
رنجبـردر خصـوص برنامـه هـای احیـاء و غنی سـازی جنـگل کاری گفـت: در 
ایـن زمینـه در سـال جـاری در بیـش از 30 هکتـار از عرصه منابـع طبیعی این 
شهرسـتان طـرح کپـه کاری و بذرکاری اجراء شـده اسـت و امیدواریـم با نزول 

بـارش رحمـت الهی شـاهد سـبز شـدن و به بـار نشسـتن این بذور باشـیم.
سرپرسـت منابـع طبیعـی شهرسـتان خرامه تصریح کرد: در سـال جـاری منابع 
طبیعـی در بحـث آبخیـزداری موفـق بـه ترمیـم حـوزه هـای آبخیـز خرامـه با 
اعتبـاری بالـغ بـر 1450 میلیـون ریال شـده اسـت و پیگیری تخصیـص بودجه 

جهـت ادامـه ایـن طرح در دسـتورکار ایـن اداره می باشـد. 
گفتنـی اسـت بالـغ بـر 4500 هـزار اصلـه نهـال غیـر مثمر شـامل کاج، سـرو، 
بادام کوهی، زبان گنجشـک، افرا و پسـته وحشـی در سـطح شهرسـتان توزیع 
مـی گـردد و آغاز کاشـت آن در جشـن روز درختکاری در مدرسـه پسـرانه امام 
خمینـی عملیاتـی گردیـد و نیز و 700 اصلـه نهال غیر مثمر جهت فضای سـبز 

به شـهرک صنعتـی این شهرسـتان اختصـاص یافت.
الزم بـه ذکـر اسـت به مناسـبت ایـن ایام مدیـر و جمعـی از کارکنـان مدیریت 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه بـا حضـور در اداره منابـع طبیعـی ایـن 
شهرسـتان فـرا رسـیدن این هفته را بـه کارکنان ایـن مجموعه تبریـک گفتند.

اجرای طرح های کاربردی حفظ نباتات شهرستان 
خرامه توسط کلینیک های گیاهپزشکی

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه، همتی 
مدیـر جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان اعالم کرد: طـرح های کاربـردی حفظ 

نباتات شهرسـتان توسـط کلینیـک های گیاه پزشـکی اجراء خواهد شـد.
وی افـزود: بـا توجـه به اهمیت کنترل آفـات و بیماری ها در بخش کشـاورزی، 
در سـال جـاری بـا حمایـت و همـکاری مدیریـت حفظ نباتـات سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، بـرای اجرای سـه طـرح کاربـردی مدیریـت تلفیقی 
پسـته، انار و گوجه فرنگی با کلینیک گیاهپزشـکی اندیشـه سـبز انعقـاد قرارداد 
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گردیده اسـت. 
وی در ادامـه بیـان کـرد: کلینیـک هـای گیاهپزشـکی بازوهـای اجرایـی در 
بخـش خصوصـی هسـتند و امیـد اسـت نتایـج حاصـل از اجـرای ایـن طـرح 
در ترویـج فرهنـگ اسـتفاده از روش هـای کنتـرل آفـات به صـورت تلفیقی و 
کاهـش مصرف سـموم توسـط بهـره بـرداران بخش کشـاورزی نقـش موثری 

باشد.  داشـته 

کارآفرینی جوان کربالی با ایجاد مزرعه پرورش االغ

حاکـم  خرامـه  کربـال شهرسـتان  بخـش  بـر  کـه خشکسـالی  شـرایطی  در 
می باشـد، شـهروند جـوان کربالـی اقدام بـه راه انـدازی مزرعه پـرورش االغ با 

هـدف کسـب درآمـد و اشـتغال زایـی نمـوده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه، یک 
واحـد مزرعـه پـرورش االغ بـا ظرفیـت 40 راس ) 20 راس مولـد( جهت تولید 

شـیر بـا هدف دارویي در روسـتاي کوشـک راه اندازی شـده اسـت.
مسـئول مرکـز خدمـات بخـش کربـال بـا بیان ایـن خبر گفـت: دوره بـارداری 
االغ 12 مـاه طـول مـی کشـد و شـیر دهـی آن6 تـا 7 مـاه پـس از زایمـان 

می باشـد. 
 نیمـا گرامـی در ادامـه افـزود: ترکیبـات شـیر االغ بـه شـیر انسـان شـباهت 
بیشـتری دارد از جملـه اینکـه الکتـوز، پروتئین و ترکیب اسـید آمینـه های آن 

شـباهت بیشـتری به شـیر انسـان دارد. 
وی بـا اشـاره به تولید روزانه شـیر االغ ادامه داد: شـیر االغ بـرای درمان برخی 
بیمـاری هـا مانند آسـم، قند خون، سـرما خوردگـی، آلرژی و پاییـن آوردن تب 
ناشـی از عفونـت تجویز می شـود. از دیگر فـرآورده هـای االغ، روغن قلم پای 
آن اسـت کـه کیلویـی 400 هـزار تومـان به فـروش می رسـد و البته بـه دلیل 
کـم بـودن بیمـاری و تعـداد تلـف شـدگی کـم در ایـن حیـوان ، این فـرآورده 

کمتـر تولید می شـود.
الزم بـه ذکـر اسـت، اشـتغال ایجـاد شـده بـا راه انـدازی ایـن طـرح سـه نفـر 
می باشـد و محصـول تولیـدی بـه مرکـز تحقیقـات همـدان فروخته می شـود.

نظارت بر طرح تنظیم بازار شب عید 
در شهرستان خرامه انجام شد

بـه گـزارش مریـم برزگـر، مسـئول سـتاد خبـری مدیریـت جهـاد کشـاورزی 

شهرسـتان خرامـه ، بـه نقـل از علیرضا معتضدیان، مسـئول طـرح و برنامه این 
مدیریـت، هـر سـاله بـا نزدیک شـدن به ایـام نـوروز مدیریت جهاد کشـاورزی 
ایـن شهرسـتان بـا همـکاری تعاونی ها و فروشـگاه هـای زنجیـره ای اقدام به 

توزیـع اقـالم اساسـی مایحتـاج مردم مـی نماید.
مسـئول طـرح و برنامـه ایـن مدیریـت بـا بیان ایـن خبر گفـت: اقـالم توزیعی 
عبـارت بودنـد از برنج) 1121، سـیال، تایلندی(، مرغ منجمد،گوشـت، تخم مرغ، 
سـیب و پرتقـال کـه توسـط عاملیـن توزیع مـورد تایید اتـاق اصنـاف در اختیار 

مصـرف کنندگان قـرار گرفت.
وی در ادامـه افـزود: بنـا بـر گزارشـات اخـذ شـده در بازدیـد هـای میدانـی از 
عاملیـن توزیـع در سـطح شهرسـتان تـا دهـه اول فروردین سـال جـاری مقدار 
22000کیلـو گـرم برنـج، 8000 کیلوگرم مـرغ منجمد، 4000 کیلوگرم گوشـت 
گوسـاله، 1000 کیلوگـرم تخـم مـرغ ، 8715 کیلوگرم پرتقال والنسـیا و 8188 

کیلوگـرم سـیب در ایـن شهرسـتان توزیع شـده بود.
.وی در خاتمـه تصریـح کـرد: طـرح تنظیم بـازار نقش مهمـی در کنترل قیمت 
اقـالم مصرفـی دارد. بـر اسـاس وظایـف محولـه، موضـوع نظـارت ، کنتـرل و 
پایـش از 25 اسـفند تـا 15 فروردین در این شهرسـتان توسـط همـکاران انجام 

گرفـت و وضعیـت بازار مناسـب بود. 

آغاز ردیابی پروانه چوب خوار پسته 
در شهرستان خرامه

 بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت 
جهـاد کشـاورزی خرامه، بـا توجه به 
باغـات  پروانـه چوبخـوار در  شـیوع 
پسـته، ردیابـی ایـن آفـت بـا نصب 
آغـاز  شهرسـتان  در  فرمونـی  تلـه 
گردیـد. نـگار دانـش نیا، کارشـناس 
بیـان  بـا  نباتـات شهرسـتان  حفـظ 
ایـن خبـر گفـت: پروانـه چوبخـوار 
پسـته  آفـات مهـم  از  یکـی  پسـته 
حشـره  کـه  گـردد  مـی  محسـوب 
کامـل آن بـه صـورت انفـرادی در 
سـر شـاخه هـا ، فـرو رفتگـی زیـر 

جوانـه ، دم میـوه یـا دمبـرگ تخـم گذاری مـی کند و بعـد از سـه روز تخم ها 
تفریـخ و الرو آفـت وارد سرشـاخه هـا شـده و از محور خوشـه ها تغذیـه نموده 

و سـبب کاهـش عملکـرد در باغـات مـی گـردد.
وی در ادامـه افـزود: بـا توجه به اهمیت پروانه چوبخوار پسـته و خسـارت آن در 
باغـات بـا همـکاری کلینیک گیاهپزشـکی اندیشـه سـبز تله فرمونـی در باغات 
پسـته نصـب گردیـد تـا ضمن پیـش آگاهـی از تراکـم آیـن آفت، زمـان دقیق 

مبـارزه نیز تعییـن گردد.
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اجرای برنامه اشتغال فراگیر و اشتغال پایدار 
روستایی در بخش کشاورزی شهرستان خرم بید

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیرهیت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید،به 
نقـل از آذر سـاریخانی مسـئول طرح و برنامـه این مدیریت در راسـتای حمایت 
هـای دولـت تدبیـر و امیـد از اشـتغالزایی مبلغ 6 میلیـارد و 300 میلیـون تومان 
تسـهیالت از محـل تسـهیالت پایـدار روسـتایی و فراگیر به تعـداد 18 طرح در 

بخش کشـاورزی این شهرسـتان اختصـاص یافت.
وی افـزود: ایجـاد تعـداد حدود 120 فرصت اشـتغالزایی در طرح هایی یاد شـده 
کـه تمامـًا از طـرح هـای اولویـت دار بخش کشـاورزی بـه وجود آمده اسـت از 
مهمتریـن هـدف اجـرای طرح هـای فوق اسـت. الزم به ذکر اسـت طرح های 
مذکـور از بیـن بیـش از 200 طـرح درخواسـت داده شـده توسـط متقاضیـان بر 
اسـاس اولویت و تصویب در کارگروه اشـتغال شهرسـتان انتخاب و تسـهیالت 

بـه آنـان پرداخت خواهـد گردید.

احداث اولین گلخانه پلی کربنات 
در شهرستان خرم بید به مساحت 1 هکتار 

احـداث اولیـن گلخانـه تولیـد گل و گیـاه زینتـی به صـورت هیدروپونیـک و با 
پوشـش پلـی کربنـات در شهرسـتان خـرم بید آغـاز گردید.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد 
رامیـن جعفـری کارشـناس مسـئول باغبانـی ایـن مدیریـت بـا اعـالم ایـن 
خبـر گفـت: ایـن گلخانـه در سـطح یـک هکتـار از پیشـرفته تریـن گلخانه ها 

مریم زارع قنات نوی

شهرستان خرم بید 
می باشـد کـه بـا اعتباری بالـغ بر 27 میلیـارد ریـال عملیات اجرایی آن شـروع 
و پیـش بینـی می شـود تـا پایان مـرداد ماه سـال 1397 به بهره برداری برسـد.

وی افـزود: بـا توجـه بـه سـطح بـرش 35 هکتـاری توسـعه کشـت گلخانه ای 
ایـن شهرسـتان در سـال 96 ، دو واحـد در حـال احـداث و 32 واحـد جهت اخذ 
پروانـه تاسـیس معرفـی گردیـده که در حـال حاضر میـزان گلخانه هـای فعال 

این شهرسـتان به 22500 رسـیده اسـت.

تولید ساالنه 65 تن عسل در شهرستان خرم بید

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد 
افشـین طیبـی مسـئول امـور دام ایـن مدیریـت گفـت: شهرسـتان خـرم بید با 
وجـود مراتع بسـیار غنـی و آب و هوای مناسـب یکی از بهترین مناطق اسـتان 

فـارس بـرای پرورش زنبور عسـل اسـت. 
وی افـزود: ایـن شهرسـتان دارای 160 نفـر زنبـوردار با تعـداد 5500 کندو می 
باشـد کـه میـزان تولید سـالیانه عسـل در ایـن شهرسـتان به 65تن می رسـد.

ایـن مقـام مسـئول ادامـه داد: مراتـع شهرسـتان دارای گونـه هـای منحصر به 
فـرد گیاهـان مرتعـی از لحـاظ دارویی بـرای چرای زنبـور بوده و به گـواه تعداد 
زیـادی از زنبوردارانـی کـه از خارج از شهرسـتان بـرای کوچ به این شهرسـتان 
وارد مـی شـوند عسـل تولیـدی از این گیاهـان دارای خـواص زیـادی از لحاظ 

پزشـکی و درمانی می باشـد.
وی خاطـر نشـان کـرد: نـگاه خـاص مسـئوالن در این زمینـه می توانـد گامی 
جهـت رشـد این بعـد از صنعت دامداری و افزایش اشـتغال در این زمینه باشـد.

راه اندازی صندوق حمایت از توسعه بخش 
کشاورزی در شهرستان خرم بید 

توسـعه بخـش  از  اجرایـی موسـس صنـدوق حمایـت  اولیـن جلسـه هیئـت 
کشـاورزی بـا حضـور نظـری از شـرکت مـادر تخصصـی توسـعه کشـاورزی و 
گروهـی از بهره برداران شهرسـتان و کارشناسـان جهاد کشـاورزی در راسـتای 
معرفـی اهـداف صنـدوق حمایت در محل مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس58
شماره  37 - اسفند 96 و فروردین مـــــاه 1397

خـرم بیـد برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد 
مهنـاز رنجبـر مسـئول اداره ترویـج و آمـوزش کشـاورزی این مدیریـت گفت: 
ایـن صنـدوق با اهـداف حمایت از توسـعه بخش کشـاورزی، از جمله حمایت و 
تقویـت سـرمایه گـذاران، اعطای تسـهیالت آسـان، دریافت کمک هـای مالی 
و اعتبـاری از دولـت، ارتقـای بهـره وری عوامـل تولیـد در بخـش کشـاورزی، 
توسـعه زیرسـاخت هـای بخـش کشـاورزی و حمایـت از تولید کننـدگان برای 
افزایـش تولیـد تشـکیل شـده که بـه صورت سـهامی خـاص مطابق بـا قانون 
تجـارت توسـط منتخبیـن بهره برداران و تشـکل هـا اداره می شـود.49 درصد 
از اعتبـارات ایـن صندوق توسـط دولت و 51 درصد نیز از سـوی بهـره برداران 

و کشـاورزان تامیـن خواهد شـد. 
رنجبـر افـزود: تـا پایـان سـال جـاری نسـبت بـه ارسـال طـرح و واریز سـهم 
مشـارکت بهـره بـرداران بـا خریـد و عضویـت در صنـدوق فـوق الذکـر اقـدام 

می گـردد. 
 

اجرای طرح آبیاری کم فشار با استفاده از لوله های 
تاشوی سوراخ دار در شهرستان خرم بید 

بـرای اولیـن بـار، طـرح آبیـاری نوین بـا اسـتفاده از لوله های تاشـوی سـوراخ 
دار در سـطح 8 هکتـار در شهرسـتان خـرم بیـد اجرا شـد. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد 
عبداله مسـعودی کارشـناس مسـئول آب و خاک این مدیریـت گفت:این روش 
آبیـاری در سـطح 8 هکتـار از اراضـی زراعی شهرسـتان خرم بید که به کشـت 

محصـول هویـج اختصاص داشـت اسـتفاده گردید.
 وی افـزود: تنـوع در نـازل هـا و یکنواختـی در پاشـش آب از مهمتریـن مزیت 
هـای ایـن نـوع آبیـاری در مقایسـه با سـایر انـواع آبیـاری های کم فشـار می 
باشـد که طراحی نازل ها در این سیسـتم متناسـب با نوع کشـت و درخواسـت 

متقاضـی قابل تغییر اسـت. 
وی خاطـر نشـان کـرد: کاهـش 50 تـا 80 درصـدی نیـروی کار ، کاهـش 40 
تـا 80 درصـدی مصـرف آب و کاهـش 50 درصـدی مصـرف کـود و افزایـش 
عملکـرد 10 تـا 30 درصـدی این محصـول از دیگر مزیت های اسـتفاده از این 

نـوع سیسـتم آبیـاری نوین می باشـد. 

بازدید رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
منابع طبیعی فارس از طرح باشگاه پرورش اسب 

رئیس سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی اسـتان فارس به همراه کارشناسـان 
آن سـازمان و مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد، جهـت بازدیـد از 
محـل مـورد تقاضـای تغییـر کاربـری روح الـه نورمحمـدی جهـت راه اندازی 
باشـگاه پـرورش اسـب و سـوار کاری در شهرسـتان خـرم بیـد حضـور یافتند. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید، 
افشـین طیبـی کارشـناس مسـئول امـور دام ایـن مدیریـت گفـت: بررسـی 

کارشناسـی و بازدیـد از محـل طـرح انجـام شـد و متقاضـی مـی توانـد جهـت 
گذرانـدن مراحـل اداری صـدور پروانـه از طریـق دفتر سـازمان نظام مهندسـی 

کشـاورزی شهرسـتان اقـدام نمایـد.
وی افـزود: نورمحمـدی متقاضـی این طرح دارای 8 رأس اسـب مولـد نر و ماده 
بـه ارزش بالـغ بـر یـک میلیـارد تومان می باشـد که تاکنـون به طـور موقت در 

محل تاسیسـات گلخانـه خود نگهـداری می کند. 
وی ادامـه داد: ایـن اسـب ها همگـی دارای شـجره نامه و شـهرت کشـوری 

می باشـند کـه بـه سـپهر، کوییـن و سـتاره نامگـذاری شـده انـد.

پایان کاشت 265 هکتار نخود 
در شهرستان خرم بید

کشـاورزان خـرم بیـد میزان 265 هکتـار از اراضی زراعی خود را در سـال زراعی 
جـاری به کشـت نخود آبی اختصـاص دادند.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد، 
نـگار کارگـر کارشـناس زراعـت این مدیریـت با اعـالم این خبر گفـت: به دلیل 
اهمیـت جایگزینـی محصـوالت کـم آب بـر بـا محصـوالت با نیـاز آبی بـاال در 
راسـتای تغییـر الگوی کشـت، توسـعه کشـت نخـود در سـال زراعی جـاری در 

دسـتور کارایـن مدیریت قـرار گرفت.
وی افـزود: تأمیـن و توزیـع میـزان 2750 کیلـو گـرم بـذر گواهـی شـده رقـم 
عـادل، بـر گـزاری کالس هـا و کارگاه های آموزشـی جهت کشـاورزان،اجرای 
طـرح مقایسـه ای ارقـام نخـود)pvs( و برنامـه ریـزی جهـت برداشـت مکانیزه 
بخشـی از محصـول کشـت شـده جز اقدامـات این مدیریت در راسـتای توسـعه 

کشـت ایـن محصـول بوده اسـت.
وی خاطـر نشـان کـرد: پیـش بینـی می شـود، میـزان 437 تن محصـول نخود 
از اراضـی زیـر کشـت این محصـول با متوسـط 1600 کیلـو گرم در هـر هکتار 

برداشـت گردد. 
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شناسایی 6 مورد تغییر کاربری غیر مجاز توسط 
سامانه 131و گشت حفظ کاربری در حفاظت از 

اراضی شهرستان خرم بید
بـه گـزارش مریـم زارع قنـات نـوی، مسـئول سـتاد خبـری مدیریـت جهـاد 
کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید،بـه نقل از ابوالفضـل کریمی مسـئول اداره امور 
اراضـی این مدیریت، در راسـتای کشـیک سـامانه 131 و گشـت حفـظ کاربری 
در حفاظـت از اراضـی کشـاورزی در ایـام تعطیـالت نـوروز طـی گشـت زنـی 
توسـط همـکاران کشـیک سـامانه، تعـداد 6 مـورد تغییـر کاربری غیـر مجاز در 
بخـش مرکـزی شهرسـتان خرم بید شـامل مزارع شـرف آباد ، احمدآبـاد، قنات 
پیـرزن ، ملـک آبـاد، دنیچه خیـر، قال گرگی شناسـایی و ضمن ابـالغ اخطاریه 
بـه متخلفیـن و توقـف عملیات اجرایـی، پرونده جهـت تعیین تکلیـف به مراجع 

قضایـی ارسـال گردید.

مبارزه با سن غالت در مزارع 
شهرستان خرم بید 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد 
،سـید مسـلم چراغ چشـم رئیـس اداره تولیـدات گیاهـی این مدیریـت از اجرای 

عملیـات مبـارزه بـا سـن غـالت در مـزارع این شهرسـتان خبـر داد.
وی افـزود: کشـاورزان خـرم بیـد میـزان 4905 هکتـار از اراضی زراعـی خود را 
در سـال زراعـی جـاری به کشـت گندم و جـو اختصـاص داده اند کـه در همین 
راسـتا تعـداد 3 شـبکه مراقبـت فعال با حضور کارشناسـان ، مروجیـن پهنه ها و 
کلینیـک هـای گیاهپزشـکی تشـکیل گردیـده که عملیـات پایش مـزارع ، ارائه 

توصیـه هـای الزم و نظارت بر مبـارزه را برعهـده دارند.
چـراغ چشـم ادامـه داد: سـطح مبـارزه بـا سـن مـادر تـا کنون بـه میـزان 120 
هکتـار در مـزارع گنـدم و71 هکتـار در مـزارع جـو مـی باشـد که امید اسـت با 
توجـه بـه عملکرد خوب شـبکه هـای مراقبـت شهرسـتان و مبارزه بـه موقع با 
سـن مـادر همچون بسـیاری از سـنوات گذشـته نیـازی به مبـارزه با پوره سـن 

در مزارع نباشـد.
وی خاطـر نشـان کـرد: گندم های تولید شـده در شهرسـتان خرم بیـد به لحاظ 
شـرایط اقلیمـی خـاص شهرسـتان و کنتـرل به موقع آفـات و علف هـای هرزاز 

کیفیت باالیی در سـطح اسـتان برخوردار اسـت. 

کنترل آفات در بخش محمله شهرستان خنج
 

بـه گفتـه شـمس مسـئول مرکـز خدمـات بخـش محملـه بـا توجه بـه کاهش 
بارندگـی در سـال زراعـی جـاری و متعاقـب آن عـدم پوشـش گیاهـی مراتع و 
کـوه هـا، آفت سـن غالت امسـال سـریع تر بـه مزارع هجـوم آورده انـد، لذا در 
همیـن راسـتا چنـد دوره کالس آموزشـی و ترویجی جهت مبارزه با سـن غالت 
در روسـتاهای تحـت پوشـش این مرکز برگزار شـد. همچنین عملیـات تور زنی 
بـا هـدف بـه دسـت آوردن تعداد سـن مـادری در هر متـر مربع، در تمـام مزارع 
گنـدم انجـام گرفتـه و توصیـه بـه کشـاورزان جهت مبـارزه شـیمیایی علیه این 
آفـت بـا سـموم اختصاصی انجـام گرفته اسـت. وی افـزود: یک دوره آموزشـی 
در روسـتای کـورده نیـز جهـت مبـارزه علیـه شـته مومی کلـزا برگزار شـد تا با 
توجـه بـه گسـترش آفت شـته مومـی کلـزا از خسـارت آن جلوگیری گـردد. در 
داشـت. قـرار  اولویـت  در  مـزارع  از  کارشناسـان  روزانـه  بازدیـد  راسـتا  ایـن 

 
برگزاری جلسه هماهنگی برداشت گندم و کلزا 

در شهرستان های جنوبی استان

بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان خنج در راسـتای 
برنامـه ریـزی بهتـر جهـت برداشـت به موقـع گندم و کلـزا جلسـه ای با حضور 
مسـئولین مکانیزاسـیون شهرسـتان جنوبـی اسـتان شـامل الر،المـرد، مهـر، 
گـراش، قیـرو کارزیـن، داراب و زرین دشـت در شهرسـتان خنج برگزار شـد. به 
گفتـه زارعـی مسـئول مکانیزاسـیون ایـن مدیریت در این جلسـه که بـا حضور 
پرویـزی، مسـئول مکانیزاسـیون سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، جعفـری 

عباس رستم پور

شهرستان خنج 
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مسـئول اتحادیـه کمبایـن داران فـارس حضـور داشـتند ابتـدا اسـالمی مدیـر 
جهاد کشـاورزی خنج گزارشـی از سـطح زیر کشـت این شهرسـتان و اقدامات 
انجـام شـده ارائـه نمـود و یکـی از دالیـل افزایش سـطح زیر کشـت کلـزا در 
سـال جـاری را مرهـون برداشـت و تامیـن بـه موقـع کمبایـن جهت برداشـت 
کلـزا بـا هـد مخصوص در سـال گذشـته دانسـت. در ادامه این جلسـه پرویزی 
ضمـن تشـکر از مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنـج پیگیـری و برنامه 
ریزی و تامین کمباین در سـال جاری را اولویت اول سـتاد برداشـت برشـمرد و 
گفـت: کـه امیدواریـم بتوانیـم با تامین سـوخت به موقـع وتعـداد کمباین مورد 
نیـاز در هـر منطقـه و معاینـه فنی دقیـق کمباین هـا در روزهای اول سـال97 

برداشـت خـوب و به موقع داشـته باشـیم.
 

 برگزاری جلسه رفع موانع تولید با حضور مرغداران 
و تولید کنندگان بخش کشاورزی خنج برگزار شد

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنج اسـالمی 
مدیـر ایـن شهرسـتان گفـت: در راسـتای حمایـت از تولیـد کننـدگان و بهـره 
بـرداران جلسـه ای در فرمانداری این شهرسـتان بـا حضور فرماندار، مسـئولین 
ادارات، مرغـداران و تولیدکننـدگان برگـزار شـد. در ایـن جلسـه ابتـدا عباسـی 
فرمانـدار ایـن شهرسـتان طـی سـخنانی رفـع موانـع تولیـد، تولیـد حداکثری، 
پرداخـت تسـهیالت و... را از برنامـه هـای دولـت دانسـت و اظهار داشـت: که 
مسـئولین ایـن شهرسـتان بایـد همـه تـالش خـود را بـرای محقق شـدن این 

مـوارد بایـد بـه کار گیرند.

 آغاز برداشت کلزا و پیش بینی تولید 430 تن 
محصول در بخش محمله شهرستان خنج 

برداشـت کلـزا در سـطح 175 هکتـار از مزارع بخش محمله آغاز شـد. شـمس 
مسـئول مرکـز خدمـات بخـش محمله بـا اعالم مطلب فـوق افزود بـا توجه به 
کشـت بـه موقـع، تغذیه مناسـب، تشـویق کشـاورزان و برگـزاری کالس های 
آموزشـی ترویجـی محصـول به دسـت آمـده از کیفیـت و کمیت بسـیار خوبی 

برخـوردار بـوده و پیـش بینـی می شـود 430 تـن کلـزا در ایـن بخش برداشـت 
شـود. وی ارقام کشـت شـده را از نوع هیوال 50 ، تراپر و آگامکس عنوان کرد. 

برگزاری جلسه ستاد برداشت گندم و کلزا 
در شهرستان خنج

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خنج بـا فرا 
رسـیدن زمان برداشـت گندم و کلزا در شهرسـتان خنج جلسـه هماهنگی جهت 
برداشـت در ایـن شهرسـتان برگزار شـد. به گفته زارعی مسـئول مکانیزاسـیون 
این مدیریت در این جلسـه که نماینده فرمانداری، بخشـدار مرکزی، کارشـناس 
اداره فناوری و مکانیزاسـیون اسـتان، نماینده بانک کشـاورزی، رؤسـای شرکت 
فـرآورده هـای نفتـی الرسـتان، صنعـت معـدن و تجـارت، تعـاون روسـتایی و 
فرماندهـان نیـروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی حضور داشـتند. اسـالمی مدیر 
جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان گزارشـی از سـطح زیر کشـت، اقدامـات انجام 
شـده، پیـش بینی میـزان برداشـت،کمباین های آمـاده برداشـت، را ارائه نمود و 

تصمیمـات الزم در خصـوص برداشـت خـوب و به موقع گرفته شـد. 
وی افـزود امیدواریـم مشـکالت سـال های قبـل از جمله تامین سـوخت، بحث 
انبـار غـالت و تـردد کمبایـن هـا بـا برگـزاری ایـن جلسـات حـل شـود و تمام 
تالشـمان بـر ایـن اسـت تا سـالی کـه با کمبود شـدید بـاران همـراه بـوده را با 
برداشـت خـوب و سـاماندهی بـه موقـع بـه پایان برسـانیم تـا حاصل دسـترنج 

یک سـاله کشـاورزان هـدر نرود.

بازدید مجری طرح خوداتکایی گندم وزارت جهاد 
کشاورزی از مزارع گندم و آزمایشات PVS, PNT و 

PDT شهرستان داراب
مجـری طـرح خوداتکایـی گنـدم وزارت جهـاد کشـاورزی و هیئـت همـراه از 
مـزارع گنـدم ، آزمایشـات PVS, PNT و PDT ، مـزارع تکثیـر بـذر پـرورش 1 
و 2 ، آزمایشـات گنـدم و جـو ، مـزارع آزمایشـات PVS شهرسـتان داراب بازدید 
کردنـد. اسـفندیاری پور ضمن ابـراز رضایـت و قدردانی از فعالیت هـای اجرایی 
و تحقیقاتـی صـورت گرفتـه در زمینـه کاشـت ، داشـت و تولیـد گنـدم اظهـار 
داشـت بایـد آمـوزش عملی کشـاورزان بـا ادبیـات و فرهنگ خودشـان مد نظر 
مجریـان قـرار گیـرد. وی رعایت نکات فنـی از جمله مصرف کمتـر بذر، رعایت 
تاریـخ کاشـت بهینـه ، دقت در عملیات تهیه بسـتر بـذر و اسـتفاده از بذرکارها ، 
افزایش بهره وری مصرف آب و اسـتفاده از آرایش کاشـت پشـته ای در مزرعه 

خلیل حاج ابراهیمی

شهرستان داراب 
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را ضـروری عنـوان نمود. 
گفتنـی اسـت در ایـن بازدیـد دهقـان مدیـر زراعـت سـازمان جهاد کشـاورزی 
فـارس، رامتیـن کارشـناس گنـدم ، سـیدی مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
داراب، کارشناسـان اجرایـی ، طهماسـبی رئیـس ایسـتگاه تحقیقات کشـاورزی 
داراب و چنـد نفـر از محققیـن آن ایسـتگاه، مجـری طـرح گنـدم کشـور را 

می کردنـد.  همراهـی 

بازدید مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی 
فارس از مزارع گندم وکلزا در شهرستان داراب 

در ایـن بازدیـد کـه سـیدی مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان حضـور داشـت 
امیـری مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس اظهـار داشـت: 
بـه دلیـل خشکسـالی هـای اخیر ،کاهـش پوشـش گیاهـی در اماکن زمسـتان 
گذرانـی ایـن آفـت و افزایـش درجـه حـرارت در زمسـتان، سـن گندم در سـال 
جـاری بـه حالـت طغیانـی درآمـده کـه انجـام عملیـات مبارزه بـه موقع بـا این 
آفـت را بیـش از پیـش ضـروری نموده اسـت.، بدین منظـور در ایـام تعطیالت 
نوروزی شـبکه های مراقبت گندم در سـطح اسـتان فارس و شهرسـتان داراب 
فعـال بـوده بـه گونـه ای که در هـر روز بیـش از 120 نفـر کارشـناس عملیات 

پایـش مـزارع را در سـطح اسـتان انجـام داده اند.
مدیریـت جهـاد  ابراهیمـی مسـئول سـتاد خبـری  خلیـل حـاج  گـزارش  بـه 
کشـاورزی شهرسـتان داراب، امیـری گفـت: ایـن آفـت بـا تغذیـه از گنـدم و 
جـو در مراحـل مختلـف رویشـی موجـب کاهش عملکرد )خسـارت کمـی( و از 
بیـن بـردن خاصیـت نانوایی )خسـارت کیفـی( می گـردد و با هـدف جلوگیری 
از خسـارت کمـی و کیفـی آفـت و کاهـش تعـداد دفعـات سمپاشـی. مبـارزه با 
مرحلـه سـن مـادری بـه عنـوان مهمتریـن اسـتراتژی مدیریـت حفـظ نباتـات 

اسـتان اعالم شـده اسـت.
امیـری خاطرنشـان کـرد: سـن گنـدم زمسـتان را به صـورت حشـره کامل زیر 
علفهـای هـرز به ویـژه گـون Astragalus spp. و درمنـه Artemisia spp. در 
دامنـه کـوه هـا، زیر پوسـت درختان شـکاف زمین، دشـت ها و حتـی در مزارع 
گنـدم طـی می کنـد. پـس از افزایش تدریجی دما در زمسـتان ، مهاجرت سـن 

مـادر از مناطـق زمسـتان گـذران به مـزارع گنـدم رخ می دهد. 
 وی افـزود: اولیـن ریـزش سـن گنـدم در تاریـخ 24 دی مـاه و در شهرسـتان 
مهـر مشـاهده شـد، کـه عملیـات مبارزه بـا این آفـت از اواخـر بهمن مـاه آغاز 
گردیـده و تـا کنـون در سـطحی بالـغ بر 45 هـزار و 500 هکتار مبـارزه صورت 
گرفتـه وپیـش بینـی می شـود بیـش از یکصـد هـزار هکتـار مبـارزه بـا سـن 

مـادری انجام شـود.
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه بیـان کرد خریـد گندم در سـال جاری بـه صورت 
کیفـی خواهـد بـود و یکی از شـاخص های مهـم تعین کیفیت محصـول میزان 
سـن زدگـی اسـت و خسـارت بیـش از دو درصد سـن زدگی موجب افـت قابل 
توجـه قیمـت خریـد گنـدم خواهـد شـد لـذا بـه کشـاورزان توصیـه نمـود تا با 
مشـورت بـا کارشناسـان مراکز خدمـات جهاد کشـاورزی و کلینیک هـای گیاه 

پزشـکی نسـبت بـه انجـام به موقـع مبارزه بـا این آفـت اقـدام نمایند.

برگزاری جلسه انتخاب هیات اجرایی موسس 
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی 

شهرستان داراب

جلسـه انتخـاب هیـات اجرایـی موسـس صنـدوق حمایـت از توسـعه بخـش 
کشـاورزی شهرسـتان داراب بـا حضـور مدیـر توسـعه عملیـات و بهـره وری 
شـرکت مادر تخصصی صندوق توسـعه بخش کشـاورزی کشـور ، کارشناسـان 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس ، تعدادی از مسـئولین این شهرسـتان، 

نماینـدگان تشـکل هـا و کشـاورزان پیشـرو برگـزار گردید. 
در ایـن جلسـه مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب بـا ارائـه گزارشـی از 
وضعیت کشـاورزی شهرسـتان داراب اظهار داشـت بخش کشـاورزی مهمترین 
بخـش در اقتصاد این شهرسـتان محسـوب می شـود بطـوری که امـرار معاش 
بیش از 90 درصدجمعیت بصورت مسـتقیم و غیر مسـتقیم از بخش کشـاورزی 

می باشـد.
سـیدی افـزود: در این شهرسـتان، خرما )ویـژه مناطق گرم و خشـک( مرکبات، 
انـار و انجیـر )ویـژه مناطق معتـدل( و انواع درختان هسـته دار و دانـه دار نظیر 
شـلیل، هلـو، گیـالس )ویـژه مناطق معتـدل و سـرد( در کنار هم رویـش دارند. 
ضمـن ایـن که شـرایط ویـژه باغـات دیـم شهرسـتان داراب فرصتـی بی نظیر 
جهـت سـرمایه گـذاری اسـت. اشـتغال زایی بالـغ بر 10 هـزار خانوار بـا بیش از 
30 هـزار نفـر جمعیـت بیـان و اضافه نمـود حضور پررنـگ 6 تعاونی بـه عنوان 
یـک بسـتر مردمـی و خودجـوش بـا بیـش از 3 هـزار نفر عضـو به عنـوان پل 
ارتباطـی، عـدم اسـتحصال آب بـه منظـور تولیـد محصـول از منابـع محـدود 

درشـرایط خشکسـالی از دیگـر مزایـای این باغات می باشـد.
در ادامـه ایـن جلسـه نظـری بـا بیان این کـه بر طبق مـاده 12 قانون تشـکیل 
وزارت جهـاد کشـاورزی )مصـوب 1379(، ایـن وزارتخانه مکلف گردیده اسـت 
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در جهت حمایت از توسـعه بخش کشـاورزی نسـبت به تشـکیل صندوق های 
حمایـت از توسـعه بخـش کشـاورزی بـا مشـارکت تولیـد کننـدگان بخـش 
کشـاورزی اقـدام نمایـد اظهـار داشـت بر طبـق مـواد 17 و19 قانـون افزایش 
بهـره وری بخـش کشـاورزی ، وزارت جهـاد کشـاورزی موظف گردیده اسـت 
در اجـرای مـاده 18 قانـون برنامـه چهـارم ، 49 درصـد آورده سـهم در بخـش 
کشـاورزی ) بخشـی ، شهرستانی ، اسـتانی ، ملی ، تخصصی و محصولی ( را از 
محـل فـروش امکانات قابـل واگذاری وزارت جهاد کشـاورزی و سـازمان های 
تابعـه پـس از واریـز به حسـاب خزانه و رعایت مقـررات از طریق شـرکت مادر 
تخصصـی صندوق حمایت از توسـعه سـرمایه گـذاری در بخش کشـاورزی در 

سراسـر کشـور تامین نماید.

بازدید نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان 
فارس از نحوه توزیع میوه و مرغ تنظیم بازار در 

شهرستان داراب

فـرج الـه عباسـی مدیـر بازرسـی، ارزیابـی عملکـرد و رسـیدگی به شـکایات و 
نماینـده سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در حاشـیه بازدیـد از مراکـز 
توزیـع میـوه و مـرغ تنظیـم بـازار در داراب اظهـار داشـت اقـالم طـرح تنظیم 
بـازار شـب عیـد بـا قیمـت مصوب سـتاد تنظیـم بـازار کشـور توزیع می شـود. 
عباسـی افـزود میـوه طرح تنظیـم بازار به اندازه نیاز اسـتان ذخیره شـده اسـت 

و مشـکلی در ایـن خصـوص نداریم.
نماینـده رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بیـان کـرد: بـازار تا 
15 فروردیـن بـه صـورت مسـتمر، رصـد و اقالم مـورد نیـاز توزیع می شـود تا 

قیمت هـا رونـد ثابتی داشـته باشـد.
وی افـزود: ثبـات قیمـت میـوه شـب عیـد یکـی از اولویت هـای مهـم متولیان 
سـتاد طـرح تنظیـم بـازار اسـت و هـدف اصلی مـا حفظ قیمـت و تنظیـم بازار 

بـرای آسـودگی خیال مـردم عزیزمان اسـت.

پایش مزارع گندم ، جو و کلزای شهرستان رستم 
 بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم واحد 
حفـظ نباتـات ایـن مدیریـت در اسـفند مـاه اقـدام بـه تشـکیل شـبکه هـای 
مراقبـت علیـه آفـت شـته در مـزارع کلـزا، آفـت سـن در مـزارع گنـدم و جو و 

پایش  همچنیـن 
علـف هـای هـرز مـزارع گنـدم، جـو و کلـزا نمـوده و ضمـن ارائـه ی آموزش 
هـای الزم و تامیـن وسـایل مـورد نیـاز کارشناسـان مسـئول پارسـل در مزارع 
غـالت و کلـزا حضـور داشـتند و بـه منظـور تعییـن تراکم آفـت، ردیابـی آن و 

هادی نیکنام

شهرستان رستم 

تعییـن زمـان مبـارزه، عملیـات پایـش و تور زنـی را انجام مـی دادنـد و با توجه 
بـه مراحـل نشـو و نمـاي آفـت، وضعیـت رویشـی و سـبز محصـول، احتمـال 
خسـارت یـا عدم خسـارت، مطابـق دسـتورالعمل مدیریـت حفظ نباتات اسـتان، 
توصیـه هـای الزم را در خصـوص زمان سمپاشـی و انتخاب سـموم مناسـب را 

کردند. ارائـه 
 نیکنـام مسـئول حفـظ نباتـات ایـن مدیریـت بیـان کرد: سـن گنـدم مهمترین 
آفـت گنـدم و جـو در ایـران می باشـد کـه در اکثـر مناطـق گنـدم کاری ایران 

انتشـار دارد و خسـارت ایـن آفـت بـه صـورت کمـی و کیفی اسـت. 
وی افـزود: سـن مادر ) سـن زمسـتان گـذران ( عمدتًا به صورت کمی خسـارت 
وارد مـی کنـد در حالـی کـه پـوره هـا و حشـرات نسـل جدیـد به هر دو شـکل 

کمـی و کیفی خسـارت را وارد می سـازند.
نیکنـام در ادامـه گفـت: بـر اسـاس هماهنگـی بیـن سـازمان حفـظ نباتـات و 
موسسـه تحقیقـات گیاهپزشـکی و به دلیل توزیـع فضایی تجمعی سـن غالت، 
50 بـار تـور زدن در 2 قطـر مزرعه )تور بـا قطر داخلی 35 سـانتیمتر( معادل 10 
متـر مربـع کادر خواهـد بـود و زمان مناسـب بـرای تورزنـی صبح ها تا سـاعت 
10 صبـح و بعـد از ظهرهـا از سـاعت 5 تـا نزدیـک غـروب آفتـاب می باشـد و 
بدیهـی اسـت در صـورت وجـود بـاد، بـاران، رگبـار، سـرما و غیـره نبایـد از تور 

بـراي تخمیـن جمعیت اسـتفاده کرد.
شـایان ذکـر اسـت در ادامـه رونـد بررسـي و بازدیـد میدانـي از مـزارع ایـن 
شهرسـتان توسـط شـبکه مراقبـت، کلیه اعضاي شـبکه بـه صـورت گروهي از 
مـزارع شهرسـتان بازدیـد و طـي عملیـات تور زنـي و ردیابـي و بررسـي تراکم 
علـف هـای هـرز اقـدام و در ایـن بازدیـد توصیـه هـاي ترویجي به کشـاورزان 

ارائـه می گـردد. 

برگزاری کارگاه آموزشی تکنیک های سمپاشی و 
کالیبراسیون سمپاش ها 

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم کارگاه 
آموزشـی تکنیـک های سمپاشـی و کالیبراسـیون سـمپاش ها باحضور شـریفی 
کارشـناس اداره فناوری های مکانیزه سـازمان جهاد کشـاورزی فارس و مدیران 
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پارسـل مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم و جمعی از بهره بـرداران و 
مالـکان سـمپاش هـای شهرسـتان رسـتم در محـل مدیریـت جهاد کشـاورزی 

این شهرسـتان برگـزار گردید. 
در ایـن کارگاه شـریفی در خصـوص انـواع سـمپاش هـا و نحـوه ی کار بـا 
آن هـا توضیحـات کاملـی ارائه داد و سـپس به سـواالت بهـره بـرداران در این 

خصـوص پاسـخ داد. 
در پایـان نحـوه ی کالیبراسـیون سـمپاش بـه صـورت عملـی بـر روی یـک 

دسـتگاه تراکتـور مجهـز بـه سـمپاش بـرای حاضریـن توضیـح داده شـد. 

برگزاری جلسه طرح پایلوت شناسایی و حراست 
سوخت چاه های کشاورزی از طریق سامانه پنجره 

متقاضیـان چـاه هـای آب کشـاورزی که به صـورت دیزلی اقدام به اسـتحصال 
آب از ایـن چـاه هـا مـی کننـد مـی تواننـد بـا مراجعه بـه سـامانه پنجـره واحد 

کشـاورزی ثبـت نـام و برای سـوخت اقـدام کنند. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم جلسـه 
طـرح پایلـوت شناسـایی و حراسـت سـوخت چـاه هـای کشـاورزی از طریـق 
سـامانه پنجـره بـا حضور نماینده فرمانداری شهرسـتان رسـتم، نماینده شـرکت 
پخـش فـرآورده هـای نفتـی، نماینـده اداره پسـت و جمعـی از صاحبـان دفاتـر 

پیشـخوان دولـت ایـن شهرسـتان در مدیریـت جهاد کشـاورزی برگزار شـد. 
در این جلسـه در رابطه با نحوه ی ثبت نام سـوخت چاه کشـاورزی در سـامانه 
پنجـره توضیـح داده شـد و همچنیـن بـا توجه بـه اینکه این سـامانه با سـامانه 
ثبـت احـوال ، سـامانه سـاماب ) سـامانه آب منطقـه ای ( و سـامانه تجـارت 
آسـان مرتبـط اسـت ، همـه دارنـدگان چـاه آب دیزلـی و موتور پمـپ باید قبل 
از مراجعـه بـه سـامانه پنجـره واحد اطالعـات خود را در سـامانه سـاماب کامل 
ثبـت و سـپس بـرای ثبـت نـام دریافت سـوخت بـه این سـامانه مراجعـه کنند. 

کمیته فنی داشت گندم، جو، کلزا ویژه مدیران 
پارسل شهرستان رستم برگزار شد

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم: کمیته 

فنـی داشـت گنـدم، جـو، کلـزا در مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم 
ویـژه مدیـران پارسـل باحضـور مدیر، معـاون فنی، مسـئول تولیـدات گیاهی و 
مدیـران پهنـه مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم در محـل مدیریت 

جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم برگـزار گردید.
در ایـن جلسـه ابتـدا نوعـی مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم در مورد 
نحـوه پایـش و پیـش آگاهی مـزارع گندم، جو و تـالش تمام کارشناسـان پهنه 
بـرای مبـارزه بـه موقع با علف هـای هرز گندم و اسـتفاده از سـموم علف کش 

مناسـب و اقدامـات الزم بـه منظور ردیابی سـن گنـدم مطالبـی را ارائه نمود. 
در ادامـه کارشـناس واحـد حفـظ نباتـات گزارش مختصـری از وضعیـت مبارزه 
بـا علـف هـای هـرز گندم و جـو )آبی و دیـم( و کلزا در سـال جـاری ارائه نمود 
و بـر لزوم حضور مسـتمر کارشناسـان پارسـل در مـزارع تحت پوشـش خود به 
منظـور افزایـش سـطح مبـارزه با علـف های هـرز گندم و جـو، کـرف )مینوز(، 
پایـش مـداوم سـن با توجـه به شـرایط اقلیمی خاص در سـال جـاری و ردیابی 
و پایـش بیماری هـای مهـم زنـگ و سـپتوریوز گنـدم و در صورت لزوم شـروع 

سمپاشـی علیه شـته مومـی کلزا تاکیـد کرد. 
همچنیـن در ایـن جلسـه نکاتـی بـه منظـور توجه بیشـتر بـه آفت سـن گندم، 
توصیـه سـموم مناسـب، روش هـای تورزنی و ثبـت اطالعات در سـامانه جامع 

پایـش عوامـل خسـارت زای گیاهی ارائه شـد. 

تشکیل جلسه ستاد پیشگیری آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان در شهرستان زرین دشت 

بـا حضور فرماندار و سـایر اعضاء جلسـه سـتاد پیشـگیری آنفلوآنـزای فوق حاد 
پرندگان در شهرسـتان زرین دشـت تشـکیل شد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت 
ابراهیـم خـرم فرمانـدار این شهرسـتان با بیان ایـن که این شهرسـتان در حال 
حاضـر عـاری از آنفلوآنـزای فـوق حـاد پرنـدگان مـی باشـد تصریح کـرد همه 
دسـتگاه هـای اجرایی عضو سـتاد در راسـتای کنتـرل و پیشـگیری این بیماری 

بایـد با شـبکه دامپزشـکی همـکاری بیش از پیش داشـته باشـند.
در ادامـه ایـن جلسـه عبدالرضـا مصلح شـیرازی رئیس شـبکه دامپزشـکی این 

شهرسـتان گفت:
از  پیشـگیری  بـرای  زنـده  پرنـدگان  از عرضـه  فعلـی جلوگیـری  در شـرایط 
آنفلوآنـزای فـوق حاد پرنـدگان ضروری اسـت وکنترل حمل و نقل بهداشـتی ، 
در قالـب سیسـتم قرنطینـه کلیـه محموله های دامـی و خودروهـای حمل مرغ 
و جوجـه هـای محلی توسـط نیروهـای انتظامی و پلیـس راهور باید در دسـتور 

کار قـرار گیرد.

احمد ابراهیمی

شهرستان زرین دشت 
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بازدید مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی 
فارس از مزارع گندم و کلزا شهرستان زرین دشت 

بـه گزارش مسـئول سـتاد خبـری مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زرین 
دشـت در روز دوم فروردیـن مـاه مدیـر حفـظ نباتات سـازمان جهاد کشـاورزی 
فـارس از مـزارع گنـدم و کلزا شهرسـتان بازدیـد و از نزدیک تاثیر سـموم علف 

کـش و آفـت کش در مـزارع را بررسـی نمود.
عزیزالـه امیـری پـس از بازدید میدانی مـزارع، در دیـدار با فرماندار شهرسـتان 

زریـن دشـت گفت: امسـال از تحویـل گندم سـن زده خودداری می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه خریـد گنـدم بـر اسـاس کیفیـت انجـام خواهد شـد گفت: 
خریـد گنـدم توسـط مراکـز خرید تـا دو درصد سـن زدگـی بالمانع و از سـه تا 
چهـار درصـد بـه ازاء هـر درصـد 50 تومـان از قیمـت گنـدم کـم خواهد شـد. 
ضمـن اینکـه بیـش از چهـار درصد سـن زدگی به عنـوان گندم نان محسـوب 
نمی شـود و بـا قیمـت پاییـن تـر جهت مصـارف دیگـر غیـر از نـان خریداری 

می گـردد. 
 

شورای کشاورزی شهرستان زرین دشت 
برگزار شد 

 جلسـه شـورای کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت به ریاسـت فرماندار و این 
شد. تشـکیل  شهرستان 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت 
ابراهیم خرم فرماندار این شهرسـتان در جلسـه شـورای کشـاورزی گفت:عمده 
فعالیـت مـردم این شهرسـتان کشـاورزی می باشـد و از این جهـت توجه ویژه 

بـه ایـن بخش و رسـیدگی و رفع مشـکل کشـاورزان از ضروریات اسـت.
وی در ادامـه بـا اشـاره به مشـکالت مربـوط به برداشـت غیر مجاز آب از سـد 
خسـویه گفـت: بـا دیدارهـا و مکاتبات صـورت گرفته بـا مسـئولین ذی ربط به 

زودی ایـن مشـکل مرتفع مـی گردد.
در ادامـه ایـن جلسـه علیرضا بصیـری مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین 

دشـت نیـز گفـت: بـا توجـه بـه نزدیـک شـدن فصـل برداشـت کلـزا و گنـدم 
تمهیـدات الزم جهـت تهیـه کمبایـن و نیـز تجهیز مراکـز خرید صـورت گرفته 

ست. ا
 وی بـا بیـان ایـن کـه خریـد تضمینـی گنـدم امسـال بر اسـاس کیفیـت انجام 
خواهـد شـد و خریـد گنـدم تـا 2 درصد سـن زدگی بال مانـع و از 3 تـا 4 درصد 
بـه ازائ هـر درصـد 50 تومـان از قیمـت گنـدم کـم خواهد شـد تاکیـد کرد که 
ایـن موضـوع از طریـق شـوراها و دهیـاران بـه اطالع تمام کشـاورزان رسـانده 

. شود

سامانه 131 و گشت حفظ کاربری در ایام نوروز از اراضی 
کشاورزی شهرستان زرین دشت حفاظت کردند

گشـت ویژه نـوروزی حفظ کاربری اراضی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
زریـن دشـت بـه منظـور جلوگیـری از تغییـر کاربری اراضـی زراعـی و باغی در 

ایـام تعطیـالت نوروز از اراضی کشـاورزی حفاظـت کردند. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت 
سـرافراز ارکیـان مسـئول اداره امـور اراضی مدیریت شهرسـتان زرین دشـت در 
ایـن خصـوص گفـت: در ایـن ایـام تعـداد 8 مـورد تغییر کاربـری غیـر مجاز در 
شهرسـتان شناسـایی و ضمـن ابـالغ اخطاریـه بـه متخلفیـن و توقـف عملیات 
اجرایـی، پرونـده ای تشـکیل و جهـت تعییـن تکلیف بـه مراجع قضایی ارسـال 

گردید.
وی افـزود: سـامانه ارتبـاط مردمـی 131 و گشـت حفاظـت اراضـی بـه صورت 
شـبانه روزی حتـی در ایـام تعطیل آمـاده دریافت گزارشـات مردمی درخصوص 

هـر گونـه تخلف می باشـد.

مبارزه با آفت سن گندم
 در مزارع شهرستان زرین دشت

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زریـن دشـت از اجرای طـرح مبـارزه با آفت 
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سـن گنـدم در سـطح مزارع کشـاورزی ایـن شهرسـتان خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت 
علیرضـا بصیـری مدیـر جهاد کشـاورزی این شهرسـتان گفت: سـن گندم یکی 
از آفـات کلیـدی و خطرنـاک مـزارع ایـن شهرسـتان مـی باشـد و بـا توجـه به 
اهمیـت و اسـتراتژیک بـودن تولیـد محصـول گنـدم بـرای تولیـد محصـول با 
کیفیـت و بـا عملکـرد باال یکـی از مهمتریـن عوامل موثـر در این مهـم مبارزه 

بـا آفت سـن گنـدم می باشـد.
وی در ادامـه با اشـاره بـه این که حـدود 7000 هکتار از اراضی کشـاورزی این 
شهرسـتان بـه کشـت گندم و جـو آبی اختصـاص یافته اسـت افـزود: همکاران 
مـا در مراکـز و شـبکه مراقبـت گنـدم همـه روزه از مـزارع بازدیـد نمـوده و در 
صـورت بـاال بودن تراکم، نسـبت به صـدور برگ اخطـار و ابالغ به کشـاورزان 

جهـت توصیه سـم پاشـی اقدام مـی کنند.

آغاز عملیات گرده افشانی نخیالت در زرین دشت

عملیات گرده افشانی نخیالت در شهرستان زرین دشت آغاز شد.
 بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت 
حبیـب خادمـی مسـئول باغبانی ایـن مدیریت با اشـاره به افزایش دمـا در اواخر 
زمسـتان گفـت: ایـن موضوع سـبب شـد تا فصـل گلدهـی نخیالت نسـبت به 

سـال گذشـته زودتر آغاز شـود.
وی افـزود: سـطح زیر کشـت نخیـالت این شهرسـتان 937 هکتـار و باغ های 
بارور 400 هکتار می باشـد شـایان ذکر اسـت کار گرده افشـانی در شهرسـتان 
معمـوال از اسـفندماه شـروع و تـا پایان فروردیـن به صورت دسـتی ادامه خواهد 

داشت.

بازدید مدیر صنایع تبدیلی و غذایی از واحد تولیدی 
عرقیات گلبرگ 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان 
صادقـی مدیـر صنایع تبدیلی و غذایی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
باصـری مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان و کارشناسـان مربوطـه 
ایـن مدیریـت از واحـد تولیـدی عرقیـات و نوشـیدنی هـای گیاهـی و اسـانس 
گل گلبـرگ در شـهرک صتعتـی همایجـان بازدیـد کردنـد و در ارتبـاط بـا بازار 

مریم حق با علی

شهرستان سپیدان 

فـروش، تولیـدات، تسـهیالت بانکـی، صـادرات محصـوالت، طـرح توسـعه از 
جملـه تولیـد اسـانس گیاهـان دارویـی مـورد بحـث و تبـادل قـرار گرفت.

 مدیـر جهـاد کشـاورزی سـپیدان گفـت بـا توجـه بـه اهتمـام سـازمان جهـاد 
کشـاورزی فـارس در خصـوص توسـعه کشـت در اراضـی شـیبدار و نیـز تاثیـر 
شـدید خشکسـالی های اخیر، کشـت گل محمـدی در این اراضی جـزء یکی از 
اهـداف مهـم ایـن شهرسـتان می باشـد که بـه صورت ویـژه دنبال مـی گردد. 
در ایـن بازدیـد صادقـی مقـرر کـرد مدیریـت صنایع تبدیلـی و غذایی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی فـارس تسـهیل در جهـت اخـذ طـرح توسـعه را مبـذول و به 
منظـور دریافـت تسـهیالت بانکی مورد نیـاز اقدامات الزم را معمـول دارد و نیز 
جهـت حل شـدن یکی از مشـکالت این شـرکت کـه صادرات اسـانس گیاهان 
دارویـی بـود کـه مقـرر نمـود طـی جلسـه ای بـا مدیریـت توسـعه بازرگانـی 

سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس این مشـکل مرتفـع گردد.
گفتنـی اسـت براسـاس مجـوز صادر شـده، از جمله محصـوالت قابـل تولید در 
ایـن کارخانـه مـی تـوان به انـواع عرقیـات گیاهـی، انواع نوشـیدنی میـوه ای، 
انـواع شـربت از میـوه و گیـاه، آبغوره طبیعـی، اسـانس طبیعی، انواع نوشـابه بر 
پایـه عرقیـات گیاهـی و انـواع آب میـوه از میـوه تازه بـا مجمـوع ظرفیت 700 

تـن در سـال اشـاره نمود.

برگزاری جلسه کمیته فنی محصول سالم 
در شهرستان سپیدان 

بـه گزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی سـپیدان کمیته محصول 
سـالم با حضور باصری مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، کارشناسـان 
مدیریـت و مسـئولین و کارشناسـان حفـظ نباتـات مراکـز جهـاد کشـاورزی 

سـپیدان برگـزار گردید.
در ایـن جلسـه باصـری ضمـن تشـکر از اقدامـات انجـام شـده در زمینـه تولید 
محصـول سـالم ، بـه بیان اسـتاندارد علـوم پزشـکی در پایش باقیمانده سـموم 
پرداخـت و بـا اشـاره به شـیوع بیمـاری هـای صعب العالج به رسـالت انسـانی 
کارشناسـان در هدایـت کشـاورزان بـه مصرف سـموم مناسـب و تغییـر دیدگاه 

فنـی، انسـانی و شـرعی و تـالش مضاعـف در این زمینـه پرداخت. 
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وی در ادامـه بـه اهمیـت ایجـاد تغییـر دیـدگاه توسـط مسـئولین پهنـه در 
بهره بـرداران در اسـتفاده از نهاده هـا اشـاره نمـود، و بـر لـزوم ترویج سـموم با 
دوره کارنـس پاییـن، اسـتفاده از تجهیـزات غیـر شـیمیایی مثل تلـه و فرومون 

در راسـتای تولیـد محصـول سـالم اشـاره کرد. 
باصـری بـر ضـرورت معرفـی یک روسـتا بـه عنـوان دهکـده سـالمت در هر 
مرکـز تاکیـد کـرد و گفـت در بحـث تولیـد محصول سـالم مـی بایسـت اقدام 
بـه فرهنـگ سـازی نمـود چراکـه بیشـتر تولیدکننـدگان بـه جنبـه سـودآوری 
و فـروش محصـوالت خـود مـی اندیشـند امـا از جنبـه تبعـات آن در ایجـاد 
جامعـه ای سـالم تـر و کاهـش ابتـالء بـه بیماری هـای العالج مثل سـرطان 

هسـتند.  غافل 
ایـن مقـام مسـئول در خاتمـه ترغیـب بهره بـرداران بـه اخـذ گواهـی سـالم و 
اسـتفاده از طـرح هـای IPM و FFS در ایـن زمینـه را الزم دانسـت و گفـت 
در بحـث صـادرات، از دسـت نـدادن بازارهـای جهانـی تولیـد محصـول سـالم 
بسـیار مهـم می باشـد و می بایسـت بـه دنبال راهکار مناسـب در فـروش این 

محصـوالت جهـت ایجـاد انگیـزه برای سـایر بهـره بـرداران بود.

پایش آفات، بیماری ها و علف های هرز مزارع در 
ایام تعطیالت نوروز

 بـه گـزارش حـق باعلـی مسـئول سـتاد خبـری مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
حفـظ  مدیـر  امیـری  نـوروز  تعطیـالت  چهـارم  روز  در  سـپیدان  شهرسـتان 
نباتـات اسـتان فـارس و کاربـر کارشـناس ایـن مدیریـت، باصری مدیـر جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان و چند نفر از کارشناسـان مربوطه از مرکز جهاد 
کشـاورزی و مـزارع بخـش بیضـا و بانـش بازدید کردنـد. در این بازدیـد که به 
منظـور پایـش آفـات، بیمـاری هـا و علف هـرز مزارع گنـدم، جو و کلـزای این 
شهرسـتان انجـام گردیـد، وضعیـت سـن مـزارع و مبـارزه بـا علـف هـای هرز 

بررسـی گردیـد و از مـزارع آلـوده بـه گل جالیـز بازدیـد بـه عمـل آمد. 
باصـری گفـت با توجه بـه اسـتراتژیک بودن محصـول گندم و ضـرورت تولید 
آن بـا عملکـرد بـاال، مبـارزه با آفت سـن گندم یکـی از عوامل موثر می باشـد.

وی بیـان داشـت از مشـکالت ویژه علـف هاي  هرز شـامل کاهش محصوالت 
زراعـي و فـرآورده هـاي دامـي، اُفـت کارایـي زمیـن   هـا، افزایـش هزینه   هاي 
کنتـرل آفـات و بیمـاري   هـاي گیاهـي، کاهـش کیفیـت محصـوالت زراعـي، 
افزایـش مشـکالت مدیریت آبیاري و نیز کاهش راندمان کار کشـاورزي اسـت 
وکنتـرل علـف هـاي  هـرز بایـد بـه عهـده همـگان باشـد زیـرا بـه نوعـی در 

زندگـي همـه افـراد جامعـه موثر می باشـد.
 

برگزاری کالس آموزشی مدیریت کنترل تلفیقی 
عوامل خسارت زا )ipm( در محصول پیاز

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان 

کارگاه آموزشـی مدیریـت کنتـرل تلفیقـی عوامـل خسـارت زا )ipm( محصـول 
پیـاز بـا حضـور خواجه یوسـفی معـاون حفظ نباتـات سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، باصـری مدیر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، طباطبایی 
کارشـناس سـبزی و صیفـی و ipm ایـن مدیریـت، کارشناسـان مدیریـت جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان و مرکز خدمات کشـاورزی همایجان و پیازکاران 

ایـن منطقـه در سـالن مرکز جهـاد کشـاورزی همایجـان برگـزار گردید.
در ایـن کالس آموزشـی طباطبایـی کارشـناس حفـظ نباتـات اسـتان در مـورد 
روشـهای کاشـت، داشـت و برداشـت پیاز برای کارشناسـان و پیازکاران منطقه 

ارائه داد. توضیحاتـی 
طباطبایـی گفـت ایـن کالس بـا توجـه بـه مسـائل و مشـکالت پیـازکاران و 
در جهـت اسـتفاده بهینـه از منابعـی همچـون آب و نحـوه صحیـح کاشـت این 

محصـول برگـزار گردیده اسـت.
باصـری در حاشـیه برگـزاری ایـن کالس آموزشـی گفـت امیدورایـم امسـال با 
نظـارت مستمرکارشناسـان و مسـئولین پهنـه و اسـتفاده از ارقـام پرمحصـول و 
اصـالح شـده، تغذیه مناسـب و کنتـرل به موقع آفـات و بیماری ها، کشـاورزان 

بتواننـد محصـول بیشـتری را برداشـت نمایند.

برگزاری جلسه شبکه مراقبت غالت

بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان جلسـه 
شـبکه مراقبـت غـالت این شهرسـتان با حضور باصـری مدیر جهاد کشـاورزی 
این شهرسـتان، مسـئولین ادارات، رؤسـای مراکز و کارشناسـان این مدیریت در 

سـالن جلسـات این مدیریت برگزار شـد. 
باصـری در ابتـدا گفـت: بـا توجـه بـه عـدم بارندگـی مناسـب، کرپـه بـودن و 
مشـخص بـودن مناطـق ریزش سـن، کنتـرل علف های هـرز و پایـش مناطق 
ایـن جلسـه حائـز اهمیـت بسـیاری مـی باشـد و بـا توجـه بـه عـدم خریـد 
گندم هـای سـن زده بـاالی 4 درصد توسـط مراکز خرید در سـال جـاری و چند 
مرحلـه ای بـودن ریزش سـن، تشـخیص درسـت زمـان سمپاشـی، معاینه فنی 
سـمپاش هـا و کنتـرل سـن مادری بـه دلیل اهمیـت آن در کاهش خسـارت به 
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بیژن قائدی

شهرستان سرچهان

محصـول تولیـدی بسـیار مهم اسـت.
وی تغییـر نـوع سـموم از سـالی بـه سـال دیگـر را جهـت کاهـش بـروز پدیده 
مقاومت بسـیار ضروری دانسـت و افزود: اسـتفاده از دسـتکش، ماسـک و لباس 
مناسـب توسـط رانندگان از ملزومات سـم پاشـی هسـت که باید رعایت گردد.

دیدار نوروزی مدیر وکارکنان جهاد کشاورزی با 
امام جمعه شهرستان سپیدان

بـه مناسـبت آغـاز سـال جدیـد، زارع خفـری فرمانـدار سـپیدان، پـاک نـژاد 
معـاون فرمانـدار، باصـری مدیر جهاد کشـاورزی سـپیدان و جمعی از مسـئولین 
وکارشناسـان این مدیریت و ادارات شهرسـتان با حجت االسـالم موسـوی انور 

امـام جمعـه شهرسـتان دیـدار و گفتگـو کردند.
بـه گـزارش حـق بـا علـی مسـئول سـتاد خبـری مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
سـپیدان در ایـن دیـدار فرمانـدار سـپیدان، ضمـن تبریـک سـال نـو و با اشـاره 
بـه نـام گـذاری شـعار سـال 97 اظهار داشـت: مقـام معظـم رهبری بـه منظور 
حمایـت از تولیـد ملـی و حمایت از کارفرمایان وکارگران ایرانی امسـال را سـال 
حمایـت از کاالی ایرانـی نام گـذاری فرمودند و ما مسـئولین نیز تالش خواهیم 
کـرد تـا این شـعار را محقـق کنیم و قطعًا در همین راسـتا کاالهایـی که در این 
شهرسـتان تولیـد می شـود را بـا نظـارت و جدیت بیشـتر، با کیفیت تـر خواهیم 

کـرد تـا مـردم با اشـتیاق بیشـتر از ایـن کاال ها اسـتفاده کنند.
در ایـن جلسـه باصـری افـزود: واحدهـای تولیـدی نیـز بایـد در مسـیر تولیـد 
محصـول بـا کیفیـت گام بـر دارنـد و با تولیـدات مردم پسـند و مناسـب ضمن 
رقابـت بـا محصوالت مشـابه خارجـی باعث رونق کسـب و کار خود و اشـتغال 
جوانـان و در نتیجـه ایجـاد اقتصاد پایدار و ارزشـی، برای ایران اسـالمی شـوند.

در ادامـه امـام جمعـه سـپیدان بـا عرض تبریک به مناسـبت فرا رسـیدن سـال 
نـو و بـا اشـاره به طالقـی آغاز بهـار طبیعت با بهـار معنویت ماه مبـارک رجب، 
اظهـار داشـت: سـال نـو، شـروعی تازه اسـت که همـه مـردم و مسـئولین باید 
بـا تـالش و همـت مضاعـف در جهت پیشـرفت مـادی و معنوی خود و کشـور 

قـدم برداشـته تـا به جایـگاه اصلـی و حقیقی خود برسـیم.

طرح تنظیم بازار نوروزی در شهرستان سپیدان
بـه گزارش مسـئول سـتاد خبری مدیریـت جهاد کشـاورزی سـپیدان هم زمان 

بـا سـایر شهرسـتان ها طـرح تنظیم بـازار در این شهرسـتان انجام شـد.
باصـری مدیـر جهـاد کشـاورزی سـپیدان ضمن تشـکر از زارع خفـری فرماندار 
سـپیدان، اداره صنعـت، معـدن و تجـارت، تعاونی روسـتایی، اصنـاف و اتحادیه 
مـواد غذایـی اظهـار داشـت: در طرح تنظیـم بازار نـوروزی امسـال 4200 کیلو 
گـرم گوشـت منجمـد در دو بخـش بیضـا و مرکـزی،17200 کیلوگـرم مـرغ 
منجمـد، 13000 کیلـو گـرم برنـج هنـدی 121 ، 13000 کیلـو گـرم برنـج 
پـی ار11 و 4000 کیلوگـرم برنـج تایلنـدی هومالـی در سـه بخـش مرکـزی 
،همایجـان و بیضـا توزیـع گردیـد و با توجه به در خواسـت مـردم، صدور مجدد 

حوالـه توزیـع برنـج بـه میـزان 31000 کیلوگـرم مجـدداً صـورت پذیرفت. 
وی بیـان داشـت در راسـتای نظـارت بر عملکـرد عرضه محصـوالت، مدیریت 
جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان و بازرسـان اداره صنعـت، معـدن و تجـارت 
از غرفـه هـا در ایـن ایـام بازدیـد کردنـد و گـزارش خـود را بـه سـازمان جهاد 

کشـاورزی اسـتان فـارس و مراجـع ذی صـالح ارسـال نمودند.

تشکیل شبکه مراقبت و مبارزه
 با سن گندم در سرچهان

مبـارزه بـا آفـت سـن گنـدم امسـال از مهمتریـن برنامـه هـای اجرایـی جهـاد 
کشـاورزی سـرچهان مـی باشـد و نسـبت به سـنوات گذشـته با جدیت بیشـتر 

ی پیگیـری می شـود.
سـرچهان،  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  مرکـز  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
محمدحسـین زراوشـان کارشـناس واحـد حفـظ نباتـات ایـن مرکز ضمـن بیان 
مطالـب فـوق اظهـار نمـود: بـا توجه به گـرم شـدن هوا،امسـال با ریـزش زود 
هنـگام آفـت سـن مـادری در مـزارع گنـدم و جـو مواجـه مـی باشـیم کـه در 
صـورت هرگونـه غفلـت و کوتاهـی می توانـد منجر به خسـارات جـدی دراین 

گردد. مـزارع 
وی افـزود بـه منظـور جلوگیری از هرگونه خسـارت در این زمینه چارت شـبکه 
مراقبـت، متشـکل از کارشناسـان ومدیران پهنه ها تشـکیل و بـه صورت روزانه 
سرکشـی از مـزارع صـورت مـی گیـرد و از کشـاورزان تقاضای توجـه جدی به 

هشـدارهای کارشناسـان ومبـارزه به موقع علیه آفت سـن را داشـته ایم.
گفتنـی اسـت تـا کنون بیـش از350هکتـار از مزارع گندم و جو بوسـیله سـموم 

شـیمیایی مورد سمپاشـی قرار گرفته اسـت.

تشکیل صندوق حمایت از توسعه 
بخش کشاورزی در سرچهان 

بـه زودی صنـدوق حمایت از توسـعه بخش کشـاورزی در سـرچهان راه اندازی 
می شـود. دادالـه بیگـی سرپرسـت مرکـز ویـژه جهـاد کشـاورزی سـرچهان 
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صادق رحیمی

شهرستان سروستان 

بـا اعـالم ایـن خبـر افـزود: در راسـتای تشـکیل ایـن صنـدوق بـا همـکاری 
فرمانداری، بخشـداری، شـوراهای اسـالمی شـهر و روسـتا و دهیاران تا کنون 
بیـش از دو جلسـه و کالس آموزشـی - توجیهـی در دهسـتان هـای بخـش 
سـرچهان برگـزار گردیـده و هیئـت موسـس از بیـن معتمدیـن محلـی انتخاب 
و مراحـل راه انـدازی صنـدوق در دسـتور کار واحـد طـرح و برنامه قـرار گرفته 
اسـت، ایـن مقام مسـئول تصریح کـرد ،کلیه بهـره برداران بخش کشـاورزی با 
عضویـت در ایـن صنـدوق و سـپرده گـذاری می تواننـد از مزایـای آن از جمله 
دریافـت تسـهیالت کـم بهره و سـایر خدمات بهـره مند گردند. گفتنی اسـت تا 
کنـون تعـداد 550نفـر از بهـره بـرداران بخش کشـاورزی اقدام به خرید سـهام 

از ایـن صنـدوق را کـرده اند. 

برگزاري کارگاه آموزشي آشنایي 
با دام هاي اصالح نژاد

بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت جهاد کشـاورزي شهرسـتان سروسـتان، 
کارگاه آموزشـي انتقـال یافتـه ها بـا حضور صفدریـان از محققیـن معین مرکز 
تحقیقـات کشـاورزي فـارس بـا هـدف آشـنایي دامـداران بـا دام اصـالح نژاد 
)سـانن، سـمینتال و رومانـف( کـه نحـوه سـازندگي با اقلیـم این منطقـه براي 

دامـداران را دارنـد برگزار شـد.
گفتنـی اسـت ایـن کارگاه بـا حضـور خـوب دامـداران به تعـداد 60 نفـر عالقه 

منـد بـه دام هـاي اصـالح نـژاد در این شهرسـتان برگزار شـد.

کشت گیاه کینوا و ساوسیال براي اولین بار 
در سروستان

بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت جهاد کشـاورزي شهرسـتان سروسـتان، 

کشـت گیـاه کینـوا و سالوسـیال در سـطح 2000 متـر بـراي اولیـن بـار در ایـن 
شهرسـتان صـورت گرفت.

فـرزاد فامـوري مسـئول مکانیزاسـیون شهرسـتان سروسـتان گفت: کشـت این 
گیـاه در اراضـي شـور روسـتاي شـوریجه توسـط بـذرکار کـف کار غـالت و 

گیاهـان دانـه ریـز بـه صـورت آزمایشـي کشـت گردید.
کینـوا گیاهـی اسـت کـه به خاطـر دانه هـای خوراکی اش کاشـته می شـود. جزو 
غـالت نیسـت و بـه خانواده اسـفناج شـباهت دارد و مقاوم به شـوري و شـرایط 

نامسـاعد زمین مي باشـد.

نشست مجموعه جهاد کشاورزي
با نماینده مردم در مجلس شوراي اسالمي

شهرسـتان های  مـردم  نماینـده  اسـماعیلی  داریـوش  حضـور  بـا  اي  جلسـه 
سروسـتان و خرامـه در مجلـس شـوراي اسـالمي بـه منظور بررسـي مسـائل و 
مشـکالت در بخـش کشـاورزي در این شهرسـتان بـا حضور مجموعـه خانواده 

جهـاد کشـاورزي برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزي شهرسـتان سروسـتان، 
در ابتـداي ایـن جلسـه محمـد میرزایـي مدیـر جهاد کشـاورزي این شهرسـتان 
گزارشـي از عملکـرد و اقدامـات صـورت گرفتـه توسـط جهـاد کشـاورزي ایـن 
شهرسـتان و همچنیـن مشـکالت مرتبـط بـه بخـش کشـاورزي را مطـرح و 

خواسـتار مسـاعدت و پیگیـري الزم شـد.
در ادامـه داریـوش اسـماعیلي ضمـن تقدیـر و تشـکر از زحمـات و تـالش هاي 
صـورت گرفتـه ایـن مجموعـه ، قول هر گونه مسـاعدت و پي گیري مشـکالت 

را داد.

برگزاري جلسه تشکیل صندوق حمایت از بخش 
کشاورزي در سروستان

جلسـه تشـکیل صندوق حمایت از توسـعه بخش کشـاورزی در سـالن کنفرانس 
مدیریت جهاد کشـاورزي شهرسـتان سروسـتان برگزار شد.

بـه گـزارش روابط عمومي مدیریت جهاد کشـاورزي شهرسـتان سروسـتان، این 
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جلسـه بـا هـدف اطـالع رسـاني در رابطـه با نحـوه کار صنـدوق و خدمـات به 
بهـره بـرداران بخش کشـاورزي و هـم چنین تعیین قـدر السـهم و درصد تولید 

هـر بهـره بردار بـا حضور تعدادي از کشـاورزان پیشـرو برگـزار گردید.
از اهـداف دیگـر این جلسـه انتخـاب نمایندگان از طـرف بهره بـرداران به تعداد 

3 نفـر در هر روسـتا جهت شـرکت در جلسـات مجمـع صندوق بود.

اجرای طرح تنظیم بازار اقالم اساسی مورد نیاز ایام 
شب عید در سروستان

،طـرح تنظیـم بـازار اقـالم اساسـي مـورد نیـاز مـردم بـراي شـب عیـد در این 
شهرسـتان از تاریـخ 25اسـفند مـاه سـال گذشـته تـا 15فروردیـن سـال جاری 

شـد. اجرا 
بـه گـزارش صـادق رحیمـی مسـئول سـتاد خبـری مدیریـت جهاد کشـاورزي 
شهرسـتان سروسـتان، مسـئول تنظیـم بازار شهرسـتان سروسـتان اظهـار کرد 
در راسـتای تأمیـن اقـالم اساسـی مـورد نیـاز مـردم شـامل برنج، گوشـت مرغ 
منجمـد و گوشـت گوسـاله منجمـد و به  منظور تنظیم بازار شـب عیـد، مدیریت 
جهـاد کشـاورزی بـه  عنـوان دسـتگاه متولی تأمیـن و عرضـه این کاالهـا را با 
هماهنگـی سـتاد تنظیـم بـازار این شهرسـتان، در فروشـگاه های مـورد تائید، با 

قیمـت مصـوب و در قالـب طـرح تنظیم بـازار در اختیـار مردم قـرار داد.
میتـرا طالبـی بـا اشـاره بـه میـزان توزیع ایـن اقـالم، عنوان کـرد: 7 تـن برنج 
هنـدي 1121، 7 تـن برنـج هنـدي PR11 ، 3 تـن برنـج تایلنـدي هومالي و 1 
تـن گوشـت مـرغ منجمـد بـا قیمـت مصـوب در شهرسـتان سروسـتان توزیـع 

است. شـده 

انتخاب هیات اجرایی موسس صندوق حمایت از 
توسعه بخش کشاورزی شهرستان شیراز 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز جلسـه 
مجمـع عمومـی هیـات اجرایی مؤسـس صنـدوق حمایت از توسـعه کشـاورزی 
شهرسـتان شـیراز بـا حضـور 110 نفـر از تولیدکننـدگان فعالیـت هـای مختلف 
بخـش کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، نظـری مدیـر توسـعه عملیـات و بهبـود 
بهـره وری شـرکت مـادر تخصصی حمایت از توسـعه کشـاورزی کشـور، عزت 
اهلل جهانخـواه معـاون فرمانـداری شهرسـتان شـیراز، پورکاظم معـاون مدیریت 
هماهنگـی ترویـج کشـاورزی سـازمان، مجیـد اختـری مدیـر جهادکشـاورزی 
شهرسـتان شـیراز و مسـئولین مراکـز جهادکشـاورزی تابعـه در محـل سـالن 

اجتماعـات مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان شـیراز برگزار شـد. 

شاپور نوبهاری

شهرستان شــیراز 

در ایـن جلسـه نظری اهمیـت و اهداف صنـدوق حمایت و وظایـف و مأموریت 
هـای آن را تشـریح کـرد و بـه سـؤاالت افراد شـرکت کننده پاسـخ داد سـپس 
شـرکت کننـدگان 9 نفـر را به عنـوان اعضای هیات مؤسـس صنـدوق انتخاب 
کردنـد تـا در زمـان معیـن ضمـن تدوین اساسـنامه صنـدوق در جوامـع محلی 
و روسـتاها نسـبت بـه تشـریح اهـداف تأسـیس صندوق و تشـویق کشـاورزان 
بـه سـرمایه گـذاری در آن اقـدام نماینـد. در ایـن جلسـه اختـری گزارشـی از 
ظرفیـت هـا و پتانسـیل هـای بخش کشـاورزی این شهرسـتان ارائـه نمود. در 
ادامـه جهانخـواه معـاون فرمانـدار شـیراز بر ضرورت تشـکیل صنـدوق حمایت 
از فعالیـت هـای کشـاورزی تأکیـد و آن را راهـکاری بـرای حـل بسـیاری از 

مشـکالت کشـاورزان عنـوان کرد.
الزم بـه ذکـر اسـت صنـدوق حمایت متشـکل از سـه گـروه کشـاورزان و بهره 
بـرداران روسـتایی، بهـره بـرداران مسـتقل و تشـکل هـا و تعاونی هـای بخش 
کشـاورزی مـی باشـد کـه بـا هدف سـرمایه گـذاری مشـترک دولت بـه میزان 
49 درصـد و بهـره بـرداران بخـش کشـاورزی بـه میـزان 51 درصد بـه منظور 
دسترسـی آسـان تـر بهـره بـرداران بخـش کشـاورزی بـه تسـهیالت در مواقع 

تشـکیل می شـود. ضروری، 
همچنیـن گفتنـی اسـت: سـرمایه اولیه صنـدوق یک میلیـارد تومان تعیین شـد 
کـه 490 میلیـون تومـان سـهم دولت و 510 میلیون تومان سـهم کشـاورزان و 

بهـره برداران روسـتایی می باشـد. 

برگزاری میالد با شکوه حضرت فاطمه زهرا )س( و 
روز زن در مدیریت جهاد کشاورزی شیراز

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز بـه 
مناسـبت میـالد باسـعادت حضرت فاطمه زهـرا )س( و روز زن مجلس جشـنی 
با حضور کاووسـی مشـاور ریاسـت سـازمان، هژبری مدیر امور مالی وذیحساب 
سـازمان، جهانگیـری مدیـر گزینـش، مدیر، معاونـان و کارکنـان مدیریت جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان شـیراز در محـل سـالن اجتماعات ایـن مدیریـت برگزار 
گردیـد. در ایـن مراسـم، ابتدا اختری، مدیرشهرسـتان شـیراز ضمـن عرض خیر 
مقـدم در سـخنانی بـا تبریـک میالد پرخیـر و برکت حضرت فاطمـه زهرا )س( 
و روز زن، آن حضـرت را الگـوی زنـان عالـم دانسـت و اظهـار داشـت: حضرت 
صدیقـه کبـری )س( نـه تنهـا الگوی زنـان مسـلمان، بلکه الگـوی تمامی زنان 

دنیا هسـتند. 
در ادامـه این جلسـه محمودی امام جماعت مدیریت جهاد کشـاورزی شـیرازدر 
بخشـی از سـخنان خـود گفـت: حضـرت زهـرا )س( واالترین بانـوی جهان در 
تمـام قـرون و اعصـار می باشـد و تعالیم ایشـان بهتریـن الگوی مطلـوب زنان 
اسـت وی در ادامـه ضمـن تقدیـر از فعالیـت یکسـاله بانـوان همـکار بـه دلیل 
حضـور در عرصـه هـای مختلف ورزشـی، فرهنگی و اجتماعی اظهـار امیدواری 
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کـرد بـا سرمشـق گیـری از سـیره حضـرت فاطمـه زهـرا)س( بتواننـد بیش از 
پیـش نقـش خـود را درتمامی عرصه هـای اجتماعـی و کاری ایفـا نمایند. 

 در ادامـه ایـن مراسـم، مولـودی خوانی توسـط یکـی از مداحان انجـام گرفت. 
در پایـان، بـا اهـدای لوح تقدیـر و هدایایی از خدمـات و زحمات بانـوان همکار 

تقدیر شـد.

تخریب ساخت وسازهای غیرمجاز در حومه 
شهرستان شیراز

روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز  بـه گـزارش 
درراسـتاي حفـظ کاربـري اراضـي زراعـي و باغـي 22 مـورد تغییـر کاربـري 

غیرمجـاز در حومـه شهرسـتان شـیراز شناسـایي و تخریـب گردیـد. 
اختـری مدیر جهادکشـاورزي شهرسـتان شـیراز گفت: به اسـتناد قانـون تبصره 
2 مـاده 10 حفـظ کاربـري اراضـي، تعداد 22 قطعـه زمین به مسـاحت 21000 
متـر مربـع درقالـب دیوارکشـي و سـاخت و سـاز، شناسـایي و صاحبـان آن ها 
بـه مراجـع قضایـي معرفي شـدند که پـس از انجـام مراحل دادرسـي حکم قلع 
و قمـع ایـن واحدهـا صـادر و بـا حضـور نماینـده دادسـتان، نیروهـاي انتظامي 
و نماینـده حقوقـي امـور اراضـی جهـاد کشـاورزي حکـم تخریب آن هـا انجام 

گردید.
 

دیدار نوروزی رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس با کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی 

شهرستان شیراز

در اولیـن روز کاری سـال جدیـد، رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس در 
معیـت جمعـی از معاونیـن و مدیـران این سـازمان از مدیریت جهاد کشـاورزی 

شهرسـتان شـیراز بازدیـد کردند.
بـه گـزارش شـاپور نوبهاری مسـئول سـتاد خبـری مدیریـت جهاد کشـاورزي 
شهرسـتان شـیراز محمـد مهـدی قاسـمی بـا حضـور در جمـع پرسـنل ایـن 

مدیریـت ضمـن تبریک سـال نـو، از نزدیک با مدیر،کارشناسـان و پرسـنل این 
مدیریـت دیدار و گفتگو کرد. قاسـمی در قسـمتی از سـخنانش گفـت: با نگاهی 
بـه سـخنان رهبـر معظـم انقـالب در سـال های اخیـر ایشـان تأکیـد فراوانـی 
بـر مصـرف کاالهـای ایرانـی و حمایـت از تولیـد ملـی داشـته و دارنـد چـرا که 
زیربنـای اقتصـاد مقاومتـی حمایـت از تولیـد ملی، رشـد و شـکوفایی اقتصاد در 
خریـد از کاالهـای ایرانـی و راهـکار ایجـاد اشـتغال در صنعت، حمایـت از تولید 

اسـت.  داخلی 
بـه  بازرسـی ورسـیدگی  اداره  رئیـس  بازدیـد عباسـی  ایـن  در  اسـت  گفتنـی 
شـکایات، اوج فرد مشـاور رئیس سـازمان و مسـئول امور مجلس و شهرسـتان 

هـای سـازمان و واحـدی پـور رئیـس اداره روابـط عمومـی حضـور داشـتند. 

برگزاری کارگاه آموزشی نقش سیستم های 
خورشیدی در کشاورزی نوین

بـه گـزارش روابـط عمومـي جهـاد کشـاورزي شهرسـتان شـیراز یـک کارگاه 
علمـي یـک روزه شـامل بازدیـد از دسـتاوردهای تکنولوژیکـی سیسـتم هـای 
نویـن خورشـیدی بـا هماهنگـي مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان شـیراز و 
دانشـکده کشـاورزي دانشـگاه شـیراز در باجـگاه برگـزار گردید. به گفتـه غیور، 
مسـول واحـد صنایـع و مکانیزاسـیون کشـاورزي ایـن مدیریـت در ایـن کارگاه 
کـه بـا حضور کارشناسـان مراکـز و مدیریت شهرسـتان شـیراز با هـدف ارتباط 
کاري بیشـتر با بخش تحقیقات و مراکز علمي و دانشـگاهي، و آشـنایي بیشـتر 
همـکاران بـا تکنولوژي و دسـتاوردهاي نوین صنایع و ماشـین هاي کشـاورزي 
و اسـتفاده در بخـش اجـرا بـه صـورت کاربـردي انجـام گردیـد. پـس از ارایـه 
مطالـب علمي-کاربـردي توسـط اسـاتید دانشـگاه شـیراز، شـرکت کننـدگان از 
کارگاه هـاي سـاخت فنـاوري هاي نوین دانشـکده کشـاورزي بازدیـد کردند، و 
اسـاتید بـه تشـریح دسـتاوردهاي نوین خـود و روش کار با ایـن تکنولوژي هاي 

جدیـد بـا اسـتفاده از دانـش بومـي پرداختند.
وی افـزود: اسـتفاده از سیسـتم هـای خورشـیدي در دسـتگاه آب شـیرین کـن، 
کاربـرد امـواج مـادون قرمـز و امـواج اولتـرا سـاوند Ultrasound در سـیلوهاي 
گنـدم و ذرت، بـراي خشـک کـردن محصـوالت غذایـي و کشـاورزي، عـالوه 
بـر حفـظ کیفیـت محصـوالت، کاهـش مـدت زمـان خشـک کـردن و افزایش 
راندمـان کار را بـه دنبـال دارد و امید اسـت ایـن همکاري متقابـل بخش اجرا و 
مراکـز علمـي و دانشـگاهي برآینـد مثبتـي در جهـت خودکفایي و بهینه سـازي 

تولیـدات گیاهي داشـته باشـد.

تشکیل اولین جلسه صندوق حمایت از توسعه 
فعالیت های کشاورزی در بخش زرقان

اولیـن جلسـه تشـکیل صنـدوق حمایـت از توسـعه فعالیـت هـاي کشـاورزي 
در بخـش زرقـان بـا حضـور اختـري مدیـر جهاد کشـاورزي شهرسـتان شـیراز، 
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رحیمـي بخشـدار زرقـان، رضوانـي رئیس اداره ترویج شهرسـتان شـیراز، رئیس 
خانـه کشـاورز اسـتان فـارس، دبیـر نظـام صنفـي شهرسـتان شـیراز، مدیـران 
عامـل تعاونـي هـاي تولیـد و روسـتایي و کشـاورزان پیشـرو در بخـش زرقـان 

گردید. برگـزار 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز اختري 
در ایـن جلسـه بـا بیان این کـه با حداقـل سـرمایه ده میلیارد ریـال در صندوق 
حمایـت از بخش کشـاورزي شهرسـتان شـیراز آغـاز خواهیم کرد، افزود: سـهم 
کشـاورزان در ایـن صنـدوق 51 درصـد و سـهم دولـت نیز به میـزان 49 درصد 

در ایـن صنـدوق خواهد بود. 
وي همچنیـن ادامـه داد: نمونه هـاي موفـق این صنـدوق هم اکنون در سـطح 
اسـتان و کشـور در حـال اجرا مي باشـد که الگو بـرداري از آنـان در موفق آمیز 

بـودن صندوق هاي شهرسـتان شـیراز موثـر خواهد بود.
امینـي مسـئول مرکـز خدمات جهاد کشـاورزی زرقان ضمن تشـکر از اسـتقبال 
کشـاورزان پیشـرو در تشـکیل اولین جلسـه این صندوق اظهار داشـت: یکي از 
مهم تریـن اهـداف تشـکیل صنـدوق هاي حمایت از توسـعه بخش کشـاورزي، 
تجمیـع و تخصیـص بهینـه منابـع مالي، سـاماندهي نیازهـاي مالـي و اعتباري 
تولیدکنندگان، ارتقاء نرخ رشـد سـرمایه گذاري در بخش کشـاورزي مي باشـد. 
وي همچنیـن ادامـه داد: تشـکیل صندوق هـاي بخـش کشـاورزي فرصتـي 
طالیـي براي نگاه به گذشـته و ترسـیم آینده و همچنین بسـتري براي توسـعه 

فعالیت هاي روسـتایي اسـت.
و  تبدیلـي  از صنایـع  ایـن جلسـه حمایـت  در  نیـز  زرقـان  رحیمـي بخشـدار 
کشـت هاي کـم آب  بـر را از اهـم برنامه هـاي بخش زرقـان دانسـت و افزود: 
صنـدوق توسـعه بخـش کشـاورزي گامـي بلنـد بـراي رفـع برخـي مشـکالت 
کشـاورزان و جلـب مشـارکت هـاي محلـي در جهـت رشـد و توسـعه بخـش 

کشـاورزي مـي باشـند.

عملکرد مطلوب مدیریت جهاد کشاورزی 
شهرستان فسا در سال 96

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت 
فسـا  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
عملکـرد مدیریـت جهـاد کشـاورزي 
سـایر  بیـن  در  شهرسـتان  ایـن 
تـا  فـارس  اسـتان  شهرسـتان هاي 
پایـان بهمن مـاه سـال 96 مطلـوب 
ارزیابـي شـده و در رتبه برتـر A قرار 

ابراهیم باغبان

شهرستان فسا 

گرفته اسـت. سـاماني مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا در جلسـه شوراي 
اداري شهرسـتان، ضمـن تاییـد این خبر و تشـکر از زحمات و تـالش همکاران 
و قدردانـي ازعملکـرد مطلـوب کارکنـان ایـن مدیریـت در سـال 96 گفـت در 
سـالي کـه به شـعار اقتصـاد مقاومتـی تولید و اشـتغال مزین مي باشـد میانگین 
درصـد تحقـق اولویـت های سـازمان تا پایـان بهمن مـاه 96 در ایـن مدیریت 
98 و دو دهـم درصـد مـی باشـد که امیـد داریم با همـت کارکنـان در آینده نیز 

شـاهد تحقـق کامـل شـاخص هـای تعیین شـده در سـازمان باشـیم.

براي اولین بار135 هکتار گیاهان دارویی کشت شد 

بـه منظـور توسـعه کاشـت گیاهـان دارویـي و حفـظ منابـع آب و خـاک و در 
راسـتاي اجرایـي کردن اقتصاد مقاومتي ، سـطح زیر کشـت گیاهـان دارویی در 
مـزارع شهرسـتان فسـا نسـبت به سـال گذشـته 50 هکتـار افزایش یافتـه و به 

سـطح یکصـد و 35 هکتار رسـیده اسـت.
 بـه گـزارش روابط عمومي مدیریت جهاد کشـاورزي شهرسـتان فسـا عطارزاده 
رئیـس اداره بهبـود تولیـدات گیاهـی ایـن مدیریت با بیـان این خبر گفـت: بالغ 
بـر 16 نـوع گیـاه دارویـی از قبیـل خاکشـیر، زعفـران، مرزنجوش،بـه لیمو،گل 
محمدي،آلوئـه ورا ،کدوطبـي و...در این شهرسـتان کشـت شـده اسـت که گیاه 
دارویـي خاکشـیر بـا سـطح زیـر کشـت 66 هکتـار عمـده تریـن گیـاه دارویی 
کشـت شـده مي باشـد. وي بایبان اینکه کشـت گیاهان دارویي در شهرسـتان 
فسـا بـا اسـتقبال خوبـي مواجـه شـده و رونـد صعـودي دارد افـزود: سـازگاری 
گیاهـان دارویـي بـا منطقـه ، عملکـرد و درآمـد اقتصـادی مطلـوب ، اقدامـات 
آموزشـی و ترویجـی بـرای ارتقـای دانـش فنـی بهـره بـرداران و بازار مناسـب 
از جملـه عوامـل مهـم توسـعه کشـت گیاهـان دارویي در شهرسـتان هسـت و 
ازمهـم تریـن مزایای کشـت و توسـعه گیاهـان دارویی مي توان به سـود آوری 
و ارزش افـزوده بـاال نسـبت به سـایر محصـوالت زراعی، سـازگاری با محیط و 
قابلیـت کشـت در شـرایط نامسـاعد و محدود کننـده اقلیمـی، مدیریت مصرف 
آب و اصـالح الگوی کشـت، توسـعه سـالمت و امکان تولید محصوالت سـالم 
و تامیـن مـاده خـام اولیه بـرای صنایع فـرآوری، دارویی، بهداشـتی، آرایشـی و 

ایجاد اشـتغال اسـت.

اجرای طرح مشارکتي )PVS( ارقام مختلف گندم 
در شهرستان فسا

انتخـاب  اجـراي طـرح  از  سـاماني مدیـر جهـاد کشـاورزي شهرسـتان فسـا 
مشـارکتي ارقـام گنـدم بـا همـکاري مرکـز تحقیقـات داراب ، مرکـز جهـاد 
کشـاورزي بخـش ششـده و قـره بـالغ وکارشـناس آن زراعـت ایـن مدیریـت 
در سـطح یـک هکتـار از اراضـي زراعـي بخش ششـده و قـره بالغ خبـر داد و 
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گفـت: هـدف از اجـرای ایـن طـرح ، شناسـایی و معرفـی ارقام مناسـب منطقه 
مـی باشـد به طـوری که نتایج بررسـی هـای مربوطـه در قالب طرح یاد شـده 

پـس از پایـان یافتـن کامـل طـرح مـورد بهـره بـرداری قـرار گیرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت جهـاد کشـاورزي شهرسـتان فسـا آیت 
الـه بیـگ اینالویـي کارشـناس ناظـر ایـن طـرح در مرکـز جهـاد کشـاورزي 
 )PVS( بخـش ششـده و قـره بالغ گفت: طـرح انتخاب مشـارکتي ارقام گنـدم
باچهـارده رقـم و الیـن ارقـام مختلف گنـدم و دو رقـم بذر شـبرنگ و برات به 
عنـوان شـاهد در مزرعـه یکـي از کشـاورزان پیشـرو و عالقه مند بـه نام صمد 
جرغـه مـورد بررسـي قـرار گرفته اسـت. وي افزود: کشـت با بـذرکار کمبینات 
بـه میـزان 250 کیلوگـرم در هکتـار انجـام گرفتـه و مزرعه انتخابـي مجهز به 
سیسـتم آبیـاري نویـن مي باشـد. وي تصریـح کـرد در تمامي مراحل کاشـت، 
داشـت و برداشـت ایـن طـرح بـا همـکاري محققیـن ، نظـارت کامـل انجـام 

مي گیـرد و نتایـج آن بـه مرکـز تحقیقـات ارسـال مـي گردد. 

سهمیه سوخت تراکتور های فاقد 
پالک حذف می شود

تراکتورهاي شهرسـتان فسـا پالک گذاري مي شـوند. اسـماعیل پور کارشناس 
مسـئول واحـد مکانیزاسـیون مدیریـت جهاد کشـاورزی فسـا از پـالک گذاري 
تراکتورهـاي مـدل 72 بـه بـاال با اقـدام مدیریت جهـاد کشـاورزي و راهنمایي 

رانندگـي این شهرسـتان خبرداد. 
وی افزود: تعداد 520 دسـتگاه تراکتور زیر 25 سـال سـاخت این در شهرسـتان 
داراي شـرایط پـالک گـذاري مي باشـند که از ابتداي سـال تاکنـون تعداد 69 
دسـتگاه تراکتـور پـالک گذاري شـده اند و پرونـده 130 دسـتگاه تراکتور دیگر 
نیـز در حـال پي گیري مي باشـد. وي افـزود: کلیه تراکتورداران مشـمول طرح 
مـي بایسـت بـا مراجعـه و ارائه مـدارک الزم نسـبت به پالک نمودن و شـماره 

گـذاري تراکتور خود اقـدام نمایند. 
وي تصریـح کـرد: طبـق اعـالم عمومـي بـه تراکتـورداران اگـر در روند پالک 
گـذاري اقدامـي از سـوي تراکتـورداران انجـام نگیرد برابـر دسـتورالعمل جدید 
سـهمیه سـوخت ایـن تراکتورهـا حـذف خواهـد شـد. گفتنـي اسـت از مزایاي 
اجـراي ایـن طرح ،شناسـنامه دار کـردن کلیه ماشـین آالت فعال کشـاورزي ، 
سـامان دهـي نقـل و انتقال وسـایل نقلیه کشـاورزي ، اسـتفاده از مزایاي انواع 
بیمـه و نظـارت و پایـش دسـتگاه هـاي ذیربط به منظـور برنامه ریـزي هر چه 

بهتـر در اجـراي طـرح ها مي باشـد. 

تاکنون68750 متر مربع گلخانه 
در شهرستان فسا احداث و راه اندازی شده است 

سـاماني مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا گفت: بـه دلیل کمبـود منابع 

آبـی و خشکسـالی هـای چنـد سـاله اخیـر توسـعه کشـت هـاي گلخانـه ای از 
مهمتریـن نیازهـای بخـش کشـاورزی و از برنامـه هـاي اولویـت دار سـازمان 
جهاد کشـاورزي فارس در شهرسـتان فسـا می باشـد. به گزارش روابط عمومی 
ایـن مدیریـت سـاماني افزود: در راسـتای تحقق شـعار اقتصاد مقاومتـی تولید و 
اشـتغال تاکنـون بالـغ بـر68 هـزار و750 متـر مربع گلخانـه فعال در شهرسـتان 
فسـا احـداث و راه انـدازی و بیـش از 46 نفر اشـتغال زایی در ایـن بخش ایجاد 
شـده اسـت. سـاماني افـزود: پیـش بینـی مـی کنیـم بـا اسـتقبال کشـاورزان و 
تالشـي کـه برای جـذب سـرمایه گـذاری در این بخش انجام می شـود سـطح 

گلخانـه هـا در ایـن شهرسـتان امسـال و سـال هـاي آتي افزایـش یابد. 
در همیـن راسـتا عطـارزاده رئیـس اداره بهبـود تولیـدات گیاهـی مدیریت جهاد 
در  فعـال  گلخانـه  واحـد   21 مجمـوع  از  گفـت:  فسـا  شهرسـتان  کشـاورزی 
شهرسـتان فسـا 3 واحـد گلخانه بـه مسـاحت 8000 مترمربع به کشـت گیاهان 
دارویـی اختصـاص داده شـده اسـت و در مابقـی نیـز خیـار گلخانـه ای کشـت 
می شـود کـه در مجمـوع در سـال 96 بالـغ بـر 700 تـن محصول خیار سـبز به 

بـازار مصـرف عرضه شـده اسـت. 
وي افـزود: برطـرف شـدن مشـکالت سـوخت رسـاني بـه گلخانـه هـا، فراهـم 
شـدن بـازار مناسـب فـروش محصـوالت گلخانـه اي، پرداخت تسـهیالت مورد 
نیـاز بـا سـود کم و بلند مدت توسـط دولـت به متقاضیـان و تسـهیل در اعطاي 
پروانـه بهـره بـرداري از مهم تریـن عوامـل مهـم در توسـعه کشـت گلخانه اي 

ست. ا

اسفندیاری پور مجری طرح خود اتکایی گندم وزارت جهاد 
کشاورزی در مزارع شهرستان فسا: 

آموزش فنی ، عملی و گفتگوی حضوری با ادبیات 
کشاورزان در مزرعه باید مدنظر قرار گیرد

بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت جهـاد کشـاورزي شهرسـتان فسـا 
اسـفندیاری پـور مجـری طـرح خوداتکایـی گنـدم وزارت جهـاد کشـاورزی، 
دهقـان مدیـر زراعت، دسـتفال محقـق مرکز تحقیقـات، سـاماني مدیر جهاد 
کشـاورزي شهرسـتان فسـا، کارشناسـان مسـئول پهنه ها به همـراه مجري 
طـرح از مـزارع گنـدم و مزرعه گندم تحقیقـی- ترویجی )PVS( شهرسـتان 
فسـا واقـع در بخـش ششـده قـره بـالغ شهرسـتان فسـا بازدیـد بـه عمـل 

آوردند. 
در ایـن بازدیـد اسـفندیاری پـور ضمن تاکید بـر آموزش عملي به کشـاورزان 
گفـت: آمـوزش فنـی و عملی نـکات فنی و گفتگـوی حضوری با کشـاورزان 
در مزرعـه بـا ادبیـات و فرهنـگ آن هـا و مـي بایسـت در امر آمـوزش بهره 
بـرداران مدنظـر قـرار گیـرد. وي همچنیـن بـر اهمیـت مصـرف بهینـه بذور 
و اجتنـاب از مصـرف بـي رویـه بـذر، رعایـت تاریخ کاشـت بهینـه، دقت در 
عملیـات تهیـه بسـتر و اسـتفاده از بذرکارهـا، افزایـش بهـره وری در مصرف 
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آب و اسـتفاده از آرایـش صحیـح کاشـت محصـوالت زراعـي اشـاره نمـود 
و در پایـان ضمـن تشـکر از تـالش همـکاران مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان فسـا و محققیـن ایسـتگاه تحقیقـات کشـاورزی وضعیـت مزارع 
گنـدم را خـوب ارزیابي نمود. شـایان ذکر اسـت در سـال زراعـي جاري طرح 
انتخـاب مشـارکتي ارقـام گندم )PVS( بـا چهارده رقم و الیـن ارقام مختلف 
گنـدم و دو رقـم بـذر شـبرنگ و بـرات به عنـوان شـاهد ،مجهز به سیسـتم 
آبیـاري نویـن در شهرسـتان فسـا اجـرا شـده اسـت کـه در تمامـي مراحـل 
اجرایـي ایـن طـرح بـا همـکاري محققین، نظـارت کامـل انجام مـي گیرد. 

بازدید مدیر آب و خاک و امور فني مهندسي 
سازمان از مراکز جهاد کشاورزي شهرستان فسا 

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، زارع قنات 
نـوی مدیـر آب و خـاک و امـور فنـي مهندسـي سـازمان بـه منظـور ارزیابـی، از 
مراکـز جهـاد کشـاورزی بخـش هـای مرکـزی، شـیبکوه و ششـده و قـره بـالغ 

شهرسـتان فسـا بازدیـد به عمـل آورد. 
وی در ایـن بازدیدهـا بـه بحـث و تبـادل نظـر بـا کارکنـان مراکـز درخصـوص 
شـرح وظایـف و عملکـرد آنـان پرداخـت و بـر تالش جهـت بهره گیـري از همه 

پتانسـیل هـا تاکیـد نمود. 
در ادامـه مدیـر آب و خـاک و امـور فنـي مهندسـي سـازمان بـه منظـور بررسـي 
مسـائل و مشـکالت سـامانه هـاي آبیـاري نویـن در جلسـه اي کـه بـا حضـور 
دهقانیان رئیس اداره توسـعه آبیاری نوین، نجات کارشـناس اداره توسـعه آبیاری 
نوین، سـاماني مدیر جهاد کشـاورزي فسـا، کارشناسـان مرتبط، مسـئولین مراکز 
جهـاد کشـاورزي بخش هـاي تابعه و شـرکت هـای مجري طراح سیسـتم های 
آبیـاري نویـن در محل سـالن جلسـات این مدیریت برگزار شـد شـرکت نمود که 
در ایـن جلسـه مقـرر شـد با توجـه به کثـرت متقاضیـان و بـه منظور تسـریع در 
اجـراي سـامانه هـاي نویـن آبیـاري، شـرکت مشـاور طراح شهرسـتان در اسـرع 
وقـت نسـبت بـه مطالعه و طراحـي پرونده هاي ارسـالي اقدام نمایـد و در صورت 
 EPC لـزوم پرونـده متقاضیان کشـت محصوالت صیفـي پنبه و ذرت بـه صورت
)طراحـي وسـاخت( بـا هماهنگـي مدیریـت آب و خـاک و امـور فنـي مهندسـي 
سـازمان و مدیریـت شهرسـتان مطالعـه، طراحـي و اجرا گـردد و در همین راسـتا 
شـرکت  مشـاور طـراح نیز نیروهـاي متخصص خـود را افزایش دهد. شـایان ذکر 
اسـت شهرسـتان فسـا بـا اجـرای بالـغ بر ده هـزار هکتـار آبیـاری نویـن یکی از 

شهرسـتان هـای پیشـرو در اجـرای آبیاری نوین در اسـتان می باشـد.

مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان فسا در خدمت 
رساني به مردم هیچگاه تعطیل نیست

باغبانـی مسـئول سـتاد ویـژه خبـری مدیریـت جهـاد  ابراهیـم  بـه گـزارش 
جـاري،  سـال  مـاه  فروردیـن  از  روز  اولیـن  در  فسـا  شهرسـتان  کشـاورزی 
عباسـی مدیـر بازرسـی، ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی به شـکایات سـازمان 

جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـه همـراه سـاماني مدیـر جهـاد کشـاورزی 
ایـن شهرسـتان و طالبـي مسـئول طـرح و برنامه ایـن مدیریت از نحـوه توزیع 
میـوه و مـرغ تنظیـم بـازار در نقـاط مختلـف ایـن شهرسـتان بازدیـد بـه عمل 
آوردنـد. همچنیـن در دومیـن روز از سـال جدیـد امیـری مدیـر حفـظ نباتـات 
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس بـه همراه سـاماني و قاسـمی مسـئول حفظ 
نباتـات ایـن مدیریـت از مـزارع گنـدم و چغنـدر قند پاییـزه بخش شـیبکوه این 
شهرسـتان بازدیـد کردند. گفتنی اسـت در ایـام تعطیالت نوروز مدیـر، معاونین 
و مسـئولین ادارات و واحدهـاي مدیریـت جهـاد کشـاورزي شهرسـتان فسـا با 
برنامـه ریزي هـاي بـه عمـل آمـده بـه صـورت مسـتمر بـا حضـور در محـل 
مدیریـت و مراکـز خدمـات، بازدیـد و نظـارت روزانه از مـزارع، باغـات و مراکز 
تنظیـم بـازار را بـرای خدمـت رسـاني هـر چه بهتـر به مـردم انجام مـی دادند.

بررسی مسائل و مشکالت بخش کشاورزی و شبکه 
تعاون روستایی شهرستان فسا با حضور نماینده 

مردم در مجلس شورای اسالمی

بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت جهاد کشـاورزي شهرسـتان فسـا محمد 
جواد جمالي نماینده مردم شهرسـتان فسـا در مجلس شـوراي اسالمي در جلسه 
اي کـه بـه منظور هم اندیشـي بررسـي مسـائل و مشـکالت بخش کشـاورزي 
و شـبکه تعاونـي روسـتایي ایـن شهرسـتان در محـل سـالن همایش هـاي این 
مدیریـت برگـزار شـد حضـور یافـت. در ایـن نشسـت صمیمـي کـه بـا حضور 
مدیـر، رؤسـای ادارات و واحدهـای مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، 
رئیـس و کارکنـان اداره تعـاون روسـتایی، مدیـران عامل اتحادیه هـا و تعدادی 
از اعضـای هیئـت مدیـره شـرکت هـای تعـاون روسـتایی تولیـد و کشـاورزی 
تشـکیل شـد در ابتـدا سـاماني مدیـر جهـاد کشـاورزي ایـن شهرسـتان ضمن 
ارائـه گزارشـي از وضعیـت کشـاورزي شهرسـتان بـه فعالیـت هـاي صـورت 
گرفتـه توسـط ایـن مدیریـت در جهت تحقـق اهداف اقتصـاد مقاومتـي و ارائه 
برنامـه هـاي پیـش رو و در دسـت اجـرا پرداخـت و در ادامـه عطاءاللهي رئیس 
اداره تعـاون روسـتایي نیز با بیان مسـائل و مشـکالت شـبکه تعاون روسـتایي، 
خدمـات صـورت گرفته توسـط شـبکه تعـاون روسـتایي رامطرح کـرد. بنابراین 
گزارش در ادامه این مراسـم نماینده مردم شهرسـتان فسـا در مجلس شـوراي 
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اسـالمي بـا بیـان اقدامات صورت گرفتـه و ضمن تاکیـد بر لـزوم برنامه ریزي 
جهـت مانـدگاري و رفاه حال روسـتائیان در روسـتاها اظهار داشـت: بـا اولویت 
بنـدي نیازهـا، مسـائل و مشـکالت روسـتائیان و عشـایر و اهمیـت دادن بـه 
زیـر سـاخت هـا از جملـه تقویـت بنیان هـاي تعـاون روسـتایي در روسـتاها از 

مهاجـرت روز افـزون روسـتائیان به شـهرها جلوگیـري کنیم. 

دیدار نوروزی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فسا 
به همراه رؤسای ادارات وابسته با معاون استاندار

و فرماندار ویژه این شهرستان
بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت جهـاد کشـاورزي شهرسـتان فسـا بـه 

مناسـبت آغـاز سـال جدیـد سـاماني مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا به 
همـراه رؤسـای ادارات تابعـه بـا معـاون اسـتاندار و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان 
دیـدار و گفتگـو نمودنـد. در ابتـداي ایـن دیـدار سـاماني ضمن عـرض تبریک 
سـال جدیـد و ارائه گـزارش عملکرد این مدیریت در سـال گذشـته بـه فعالیت 
هـای صـورت گرفتـه در جهـت تحقق اهـداف اقتصـاد مقاومتی و ارائـه برنامه 
هـای پیـش رو در سـال آتـی پرداخـت و درخواسـت نمـود تا جلسـه تخصصی 
کشـاورزی بـه منظـور حـل مسـائل کشـاورزی شهرسـتان مرتبـط بـا بحـران 
کـم آبـی بـا حضـور فرمانـدار تشـکیل گـردد. در ادامه کرمـی معاون اسـتاندار 
و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان نیـز بـا اظهار آرزوي سـالي پـر برکت و سرشـار از 
سـالمتي و موفقیـت بـراي حاضریـن اظهـار کـرد در سـال جدیـد بـا تبعیت از 
فرمایشـات مقـام معظم رهبـری در برنامه ریـزی های اداري و بـا الهام گرفتن 
از فرامیـن ایشـان مـي توانیـم در تمـام زمینه های فنـی و اجرایـی موفق عمل 
نماییـم. وی همچنیـن افـزود: بایسـتي برنامـه ریـزی در جهت جذب سـرمایه 

گـذار و تولیـد و اشـتغال در شهرسـتان در اولویـت قـرار گیرد.

دیدار مدیرو رؤساي ادارات وابسته 
به مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان فسا 

با امام جمعه این شهرستان
بـه گزارش مسـئول روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا 

بـه مناسـبت آغـاز سـال جدید، سـاماني مدیر جهاد کشـاورزي شهرسـتان فسـا 
بـه همـراه رؤسـاي ادارات تابعـه با حجه االسـالم والمسـلمین جمالـي زاده امام 

جمعـه این شهرسـتان دیـدار کردند. 
در ابتـداي ایـن نشسـت سـاماني ضمـن عـرض تبریـک سـال جدیـد بـه بیان 
مهم تریـن فعالیـت هـای صـورت گرفتـه در جهـت تحقـق اهـداف اقتصـاد 
مقاومتـی از قبیـل کاشـت موفقیـت آمیـز کلـزا در شهرسـتان و توسـعه کشـت 
گیاهـان دارویـي پرداخت و به شـرایط بحراني آب در سـال زراعي جاري اشـاره 
نمـود. در ادامـه، امـام جمعـه ضمـن عـرض تبریـک و آرزوي سـالي موفـق، به 
بحـران کـم آبـي در سـال جدید اشـاره نمـود و بیان داشـت: با توجه به شـرایط 
خشکسـالي، کمبـود بارندگـي و گرمـاي زود هنـگام، امسـال در بحـث مدیریت 
آب عـالوه بـر برنامـه ریـزي بـه موقع و اصولـي، در مدیریـت منابـع آب نیاز به 
همـکاري ویـژه مـردم و همـت جـدي بهره بـردارن کشـاورزي در زمینـه تغییر 

الگـوي کشـت و رعایـت مصـرف آب مي باشـد.

برگزاری جلسه جلب مشارکت بهره برداران در 
ایجاد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی 

شهرستان فراشبند

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند به 
نقـل از حسـین وطن دوسـت رئیـس اداره ترویـج مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
جلسـه جلـب مشـارکت بهره بـرداران در ایجاد صندوق حمایت از توسـعه بخش 
کشـاورزی با حضور مزارعی سرپرسـت فرمانداری شهرسـتان فراشـبند، نادرپور 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان، رشـیدی بخشـدار بخـش مرکـزی، دهیاران 
و اعضـای شـورای اسـالمی شـهر و روسـتاها و کارشناسـان مدیریـت جهـاد 

کشـاورزی شهرسـتان در سـالن فرمانـداری برگـزار گردید.
در ابتـدای جلسـه نادرپـور در خصـوص عملکردهای شـاخص مدیریت طی یک 
سـال گذشـته بر اسـاس اولویت های سـازمانی، گزارشـی به حاضرین در جلسه 
ارائـه نمـود و اهمیت تأسـیس صندوق حمایت از توسـعه بخش کشـاورزی را به 

اطالع شـرکت کنندگان رسانید.
در ادامـه مزارعـی سرپرسـت فرمانـداری حمایـت همـه جانبه خود را نسـبت به 
احـداث ایـن صنـدوق اعـالم نمـود و از اعضـای شـورا و دهیـاران نیز خواسـتار 

حمایـت و تـالش در جهـت اطـالع رسـانی به بهـره برداران شـد.
در پایـان بـا طـرح مسـائل و مشـکالت حاضریـن در خصـوص شـرایط جـذب 

سـهمیه بهـره بـرداران جلسـه بـه اتمام رسـید.

محمد مهدی قاسمی

شهرستان فراشبند 



75 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  37 - اسفند 96 و فروردین مـــــاه 1397

پیش بینی برداشت حدود 45 هزار تن خربزه 
احمدی )شمام( از مزارع بخش دهرم

عملیات برداشت خربزه احمدی در منطقه دهرم آغاز شد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند علی 
دژگاهـی رئیـس مرکـز ترویـج جهـاد کشـاورزی ضمن اعـالم این خبـر گفت: 
عملیـات برداشـت خربـزه احمـدی در سـطح 1600 هکتـار در ایـن منطقه آغاز 

گردیده اسـت.
وی افـزود: متوسـط تولیـد ایـن محصـول 25 الـی 30 تن در هکتار می باشـد و 

پیـش بینـی می گـردد حـدود 45 هزار تن محصول برداشـت شـود.

گل دهی و گرده افشانی نخیالت
در شهرستان فراشبند 

آغـاز عملیـات گـرده افشـانی از نیمـه دوم اسـفند بـا ظهـور غـالف هـا در 
شهرسـتان فراشـبند شـروع گردیـده و تـا پایـان فروردیـن مـاه ادامـه داشـت.

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند؛ امان 
رضایـی مسـئول باغبانـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی ضمـن اعـالم ایـن خبـر 
گفـت: گـرده افشـانی در درخت خرما از بهتریـن عملیات زراعی خرما می باشـد 
کـه نقـش بسـیاری در تولیـد میـوه بـا کیفیـت و کمیـت دارد چـرا کـه نخـل 
خرمـا گیاهـی دوپایـه می باشـد و گل نـر و گل ماده بـه صـورت جداگانه روی 

پایه هـای مختلـف تولیـد می شـود.
وی افـزود: بعـد از ظهـور غـالف هـای نـر و ماده و شـروع به شـکافتگی 
گـرده  و  می شـود  شـروع  افشـانی  گـرده  عملیـات  مـاده،  غالف هـای 
افشـانی یـا همـان تلقیـح در نخـل هـا به صـورت دسـتی در شهرسـتان 

انجـام مـی گیرد.

مبارزه با سن گندم در شهرستان فیروزآباد

گنـدم یکـی از محصوالت اسـتراتژیک و از عمـده تولیدات شهرسـتان فیروزآباد 
می باشـد. عبدالرسـول محمدی فرد کارشـناس مسـئول حفظ نباتـات مدیریت 
جهـاد کشـاورزی فیروزآبـاد گفـت: در سـال جـاری در بیـش از 7300 هکتـار 
مـزارع گنـدم و جـو شهرسـتان، مبارزه علیه سـن مـادری صورت گرفته اسـت.

وی افـزود: سـن از مهمتریـن آفـات گنـدم بوده و مبارزه سـن مادری بیشـترین 
تاثیـر را در کاهـش زیـان وارده به محصـول را دارد. 

محمـدی فـرد بیـان داشـت: تمامـی مـزارع این شهرسـتان بـه صـورت روزانه 
توسـط مدیـران پهنـه بررسـی شـده و کشـاورزان در جریـان وضعیـت جمعیت 

ایـن آفـت قـرار گرفتـه و در صـورت نیـاز مبـارزه انجـام مـی گردید.
 

توزیع اقالم تنظیم بازار در ایام تعطیالت نوروز

به گزارش مهرزاد رضوی مسـئول سـتاد خبری و کارشـناس سـتاد تنظیم بازار 
مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآبـاد بیش از 30 تن اقـالم ضروری 

تنظیـم بازار توسـط ایـن مدیریت توزیـع گردید.
وی افـزود: بـا توجـه بـه اهمیـت و ضـرورت حفـظ آرامش بـازار در ایـام پایانی 
سـال و لـزوم تامیـن اقـالم اساسـی و پـر مصـرف اقشـار جامعـه و پیـش بینی 
تمهیـدات الزم ، جلسـه سـتاد تنظیـم بـازار شهرسـتان فیروزآبـاد بـا حضـور 
فرمانـدار و اعضـاء سـتاد تنظیـم بـازار در محل فرمانداری شهرسـتان تشـکیل 
گردیـد و مقـرر گردیـد جهاد کشـاورزی نسـبت به تامیـن کاالهای پـر مصرف 
در ایـام پایانـی سـال بـه ویژه مـواد پروتئینـی مانند گوشـت ، مرغ وبرنـج اقدام 
نمایـد کـه ایـن مهـم با تامیـن و توزیع بیـش از 30 تن کاالی ضـروری محقق 

گردید.

سید مهرزاد رضوی

شهرستان فیـــروزآباد 
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رضـوی خاطـر نشـان کـرد در طـول ایـام تعطیـالت نـوروز شـرایط عرضـه 
اقـالم کشـاورزی مصرفـی و کاالهـای اساسـی به طور مسـتمر رصـد گردید و 

هماهنگـی الزم بـرای تسـهیل شـرایط عرضـه محصـوالت انجـام گرفـت.
ضمـن ایـن کـه مسـئولین سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس از جملـه 
عباسـی مدیـر ارزشـیابی عملکـرد و رسـیدگی بـه شـکایات ایـن سـازمان بـه 
طـور سـرزده نسـبت بـه پایـش ایـن اقـالم اساسـی در بـازار ایـن شهرسـتان 

می کردنـد. اقـدام 
 

بررسی سایت های الگویی شهرستان فیروزآباد
ایـرج دهقانـی مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآبـاد، مدیریـت ترویج و 
حفـظ نباتـات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس از سـایت هـای الگویی 

ایـن شهرسـتان بازدید مشـترکی را انجـام دادند.
دهقانـی گفـت: سـایت هـای الگویـی مزارعـی هسـتند کـه تمامـی مراحـل 
کاشـت، داشـت و برداشـت آن هـا بـا نظـارت کامـل کارشناسـان و مدیـران 
پارسـل جهـاد کشـاورزی اجـرا شـده و هـدف از ایجـاد ایـن سـایت هـا انتقال 

دانـش و یافتـه هـای نویـن کشـاورزی مـی باشـد.
وی تصریـح کرد: در شهرسـتان فیروزآباد 11 سـایت الگویی اعـم از گندم، جو، 

کلـزا، پسـته، انار، انجیـر و گل محمدی اجرا گردیده اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآباد در 
ایـن بازدیـد رونـد اجـرا و مسـائل و مشـکالت موجود در این سـایت هـا مورد 
بحـث و بررسـی قرار گرفـت و کارشناسـان بازدید کننده از سـایت های مذکور 
وضعیـت مـزارع را خـوب و نتیجـه بخش دانسـته و بـه همین لحـاظ از فعالیت 

مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان تقدیـر نمودند. 

توزیع مرغ منجمد، گوشت گوساله منجمد و برنج و 
میوه در شهرستان قیروکارزین در ایام نوروز

سـعید نصیـری مسـئول سـتاد خبـری و مسـئول تنظیـم بـازار مدیریـت جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان قیـر و کارزیـن گفـت: توزیع اقـالم کاالهای اساسـی و 
ضـروری مشـمول تنظیـم بـازار در ایـام تعطیالت عید نـوروز هماننـد روزهای 
پایانـی سـال 96 در ایـن شهرسـتان همچنـان ادامـه دارد. وی افـزود فـروش 
مـرغ و گوشـت بـه دلیـل پایین تر بودن قیمت نسـبت بـه بازار آزاد با اسـتقبال 
زیـادی روبـرو بـود. ضمـن ایـن کـه بازدیـد و پایـش چگونگـی عرضـه ایـن 
محصـوالت از مراکـز فـروش عاملیـن در تمـام ایـام تعطیـالت نـوروزی نیـز 

گردید. انجـام 

سعید نصیری

قیروکارزین

وحید نیاکان

شهرستان کازرون 

نصیـری تصریـح کـرد: توزیـع مـرغ منجمد بـه میزان 20 تن، گوشـت گوسـاله 
منجمـد 9 تـن و برنج 20 تن در سـطح شهرسـتان توزیع و در دسـترس مصرف 

کنندگان قـرار گرفت.

برگزاری کارگاه آموزشي مدیریت سن غالت 
ویژه مدیران پهنه

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون بـا 
توجـه بـه اهمیـت مبـارزه با آفت سـن غـالت یکي از مهـم ترین آفـات گندم و 
جـو در اسـتان فـارس به شـمار مـي آید و بـا توجه به گسـتردگي مـزارع کارگاه 
آموزشـی ویـژه مدیـران پهنـه ایـن شهرسـتان در مدیریـت جهـاد کشـاورزی 

شهرسـتان کازرون برگـزار گردید.
در ایـن کارگاه آموزشـی قائمـی مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون بـا 
بیـان ایـن مطلـب که بـا توجه به گرم شـدن هوا در مـاه های پایانی سـال و به 
ویـژه در اسـفندماه و احتمـال آلودگـی بیشـتر مزارع به آفت سـن و ریزش سـن 
بـه مـزارع قبل از موعد سـال های گذشـته لـزوم هماهنگی بیشـتر کارشناسـان 
بـا شـوراهای اسـالمی و دهیـاری روسـتاها امری ضـروری اسـت. وی در ادامه 
کنتـرل سـن غالت را یـک تکلیف و وظیفه اصلی کارشناسـان جهاد کشـاورزی 
دانسـت و بـا بیـان ایـن کـه هیچ چیـزی نبایـد مبـازره به موقـع با ایـن آفت را 
تحت الشـعاع خـود قـرار دهـد افـزود انتظار این اسـت که کل مجموعه در سـال 

جـاری عملکـرد مطلـوب و درخشـانی از خود نشـان دهند. 
در ادامـه راد کارشـناس مسـئول حفـظ نباتـات ایـن مدیریـت در رابطـه با نحوه 
صحیـح تـور زنـی، بهترین زمان مبارزه، شناسـائی ، روش های مبـارزه و کنترل 

خسـارت آفـت سـن به مسـئولین پهنه هـا آمـوزش هـای الزم را ارئه کرد. 
 

مبارزه با علف های هرز مزارع گندم و جو
 شهرستان کازرون

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون کار 
مبـارزه بـا علـف های هـرز مزارع گنـدم و جو از نیمـه دوم دی ماه سـال جاری 
آغـاز و تاکنـون در بیـش از 2900 هکتـار از مـزارع گندم و جو صـورت پذیرفته 

است.
راد کارشـناس مسـئول حفـظ نباتات شهرسـتان کازرون ضمن بیـان این مطلب 
گفـت: بـا توجـه بـه بازدیـد هـای مکـرر کارشناسـان حفـظ نباتـات و زراعـت 
مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون از مزارع گندم و جـو آبی و دیم و 
مشـاهده نمـودن علف هـای هرز در این مـزارع، توصیه هـای الزم در خصوص 
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نحـوه کنتـرل و مبـارزه بـا علـف هـای هـرز مـزارع بـا اسـتفاده از روش هـای 
مناسـب فیزیکی، مکانیکی، زراعی و شـیمیایی به کشـاورزان ارائه شـده اسـت. 
وی افـزود: عملیـات مبـارزه شـیمیایی بـا علـف های هـرز پهن برگ درسـطح 
1700هکتـار و علـف هـای هرز نـازک برگ در سـطح 1200هکتار انجام شـده 
اسـت کـه از ایـن مقـدار 400 هکتار از سـموم دو منظوره اسـتفاده شـده اسـت 
و پیـش بینـی می شـود تـا پایـان فصل مناسـب مبـارزه بـا علف های هـرز در 

مـزارع گنـدم و جـو بالغ بـر 3800 هکتار شـود.
راد بـه کشـاورزان غـالت کار توصیـه کـرد: بـا توجـه بـه تاثیر سـوء علف های 
هـرز برکمیـت و کیفیـت محصـول تولیـدی، کار مبـارزه و کنتـرل علـف هـای 
هـرز را بـه موقـع بـا راهنمایـی کارشناسـان عضـو شـبکه مراقبـت مسـتقر در 

مراکـز جهـاد کشـاورزی مناطـق تابعـه بـا دقـت و جدیـت انجـام دهند. 
الزم بـه ذکـر اسـت بـه علـت خشکسـالی و نامناسـب بـودن پراکندگـی بارش 
هـا، مـزارع گنـدم و جو دیـم رویش مطلوبـی نداشـته و به همین دلیـل تاکنون 

مبـارزه شـیمیایی در مـزارع دیـم انجام نگردیده اسـت.

توزیع 100 تن میوه طرح تنظیم بازار در بازار کازرون
بـه گـزارش وحیـد نیـاکان، مسـئول سـتاد خبـری روابـط عمومـي مدیریـت 
جهادکشـاورزي شهرسـتان کازرون در راسـتاي اجـرای طـرح تنظیـم بـازار و 
حمایـت از مصـرف کننـدگان 100تـن میـوه در ایـن شهرسـتان توزیـع گردید.

قائمـی مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون ضمن بیان ایـن مطلب اظهار 

داشـت: سـیب زرد و قرمـز و پرتقـال والنسـیا میـوه هـاي توزیعي بـراي تعدیل 
قیمـت بـازار جهـت رفـاه مصرف کننـدگان بودنـد که بـا قیمت 23 هـزار ریال 
بـرای هرکیلوگـرم سـیب و 27 هـزار ریـال بـرای هـر کیلوگـرم پرتقـال بـراي 

مصـرف کننـده در بـازار بیـن شـهروندان کازرونی توزیـع گردید.

80 درصد نخلستان های شهرستان کازرون
 گرده افشانی شدند

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون 
عملیـات گرده افشـانی نخیـالت شهرسـتان کازرون در سـطح4520هکتار آغاز 

 . شد
مدیـر جهادکشـاورزی شهرسـتان کازرون ضمـن اعالم این مطلب گفت:سـطح 
زیـر کشـت ایـن محصـول 4520 هکتـار بـا 632800 نفـر نخل می باشـد که 

از ایـن سـطح 4300 هکتـار آن بـارور و 220 هکتـار آن غیـر بارور می باشـد.
قائمـی اظهـار داشـت: از این سـطح 85 درصـد نخیالت مربوط بـه بخش های 
خشـت و کنارتختـه و 15 درصـد آن مربـوط بـه بخش هـای جـره و بـاالده، 

مرکزی و چنارشـاهیجان اسـت.
وی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه عملیـات گـرده افشـانی نخیـالت بیشـتر بـه 
صـورت سـنتی و دسـتی صورت مـی گیرد افـزود: گرده افشـانی نخیـالت این 
شهرسـتان از اواخـر اسـفند مـاه آغـاز گردیـده و تاکنـون 80 درصـد از باغـات 

گـرده افشـانی شـده اند.

حفظ کاربري اراضي کشاورزي در تمام ایام نوروز 
در شهرستان کازرون انجام شد

در راسـتاي حفـظ و صیانـت از اراضـي زراعـي و بـاغ هـا ،بـا متخلفیـن تغییـر 
کاربـري غیرمجـاز در ایـام نـوروز در شهرسـتان کازرون برخـورد شـد.

بـه گزارش روابـط عمومي مدیریت جهاد کشـاورزي شهرسـتان کازرون ، مدیر 
جهـاد کشـاورزي ایـن شهرسـتان گفـت: حفـظ اراضي کشـاورزي یـک وظیفه 
ملـي اسـت و بـه منظـور حفـظ امنیـت غذایـي و حفظ کاربـري اراضـي زراعي 
و بـاغ هـا بـا سـاخت و سـازهاي غیـر مجـاز در اراضـي کشـاورزي شهرسـتان 

برخـورد خواهد شـد.
قائمـی اظهـار داشـت: کارشناسـان مراکـز خدمـات حیـن بازدیدهـاي روزانه از 
اراضـي کشـاورزي حـوزه تحـت نظـارت خـود در صـورت مشـاهده هـر گونـه 
سـاخت و سـاز غیـر مجـاز با ارائه گـزارش بـه واحد امـور اراضي ایـن مدیریت 
پیگیـري هـای الزم را انجـام داده و بـه صـورت قانونـي بـا متخلفیـن برخـورد 

کردند.
وي افـزود: گشـت هاي حفاظـت از اراضي کشـاورزي در ایام نـوروز به صورت 
روزانـه در حـال انجـام فعالیـت بودند و در صـورت وجود گزارش بـراي برخورد 

بـا متخلفیـن اقدامـات الزم را انجام دادند.
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برگزاری اولین جلسه دوره آموزشی مدیریت 
گلخانه ها در شهرستان کوار 

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار کالس 
زاده مدیـر جهـاد کشـاورزی،  بـا حضـور ملـک  آموزشـی مدیریـت گلخانـه 
بالغـی نماینـده گلخانـه داران اسـتان فـارس، سـعیدی مـدرس دوره از مرکـز 
تحقیقـات کشـاورزی و منابـع طبیعی، جمعـی از گلخانه داران، بهـره برداران و 
عالقـه منـدان بـه احـداث گلخانـه ها در محـل مدیریـت جهاد کشـاورزی این 

شهرسـتان برگزار شـد. 
در ایـن جلسـه ملـک زاده بـا برشـمردن مزایـای کشـت هـای گلخانـه ای از 
جملـه بهینـه سـازی مصـرف آب و افزایـش عملکـرد در واحـد سـطح، رفتـن 
بـه سـمت کشـت های گلخانـه ای را امـری اجتناب ناپذیر دانسـت و اسـتقبال 
متقاضیـان جهـت اخـذ مجوز و احـداث گلخانـه را از نکات مثبت بهـره برداران 

این شهرسـتان برشـمرد. 
وی لـزوم کسـب دانـش گلخانه ای برای بهره بـرداران، قبل از احـداث گلخانه 

را از ملزومـات خواند.
ملـک زاده در ادامـه با اشـاره به توسـعه گلخانه در کشـور ترکیـه، دالیل اصلی 
توسـعه کشـت هـای گلخانـه ای آن کشـور را اسـتفاده از گلخانـه هـای ارزان 
قیمـت و توجـه خـاص بـه ایـن مقولـه، کاهـش هزینـه های سـوخت و سـایر 

اقـالم مصرفـی عنـوان کرد.
در ایـن کالس آموزشـی سـعیدی مـدرس مرکـز تحقیقـات پیرامـون نحوه ی 
مدیریـت و عملیـات احـداث گلخانـه هـا ، تهیـه بسـتر و آماده سـازی کاشـت، 

ضـد عفونـی و پوشـش سـازه هـا بیاناتـی را اظهـار کرد.
الزم بـه ذکـر اسـت از دیگر اهـم عناوین مطرح شـده در ایـن کالس ضرورت 
احـداث گلخانـه در ایـران، مشـخصات سـازه خـوب، مـوارد مصرف انـرژی در 
کشـاورزی، انـواع گلخانـه از لحـاظ جنـس، شـکل و کاربـرد، انـواع پوشـش 
گلخانـه و 3 شـرط الزم جهـت تولیـد پایـدار و اقتصـادی در واحدهـای گلخانه 

بحـث و تبـادل نظر شـد. 
برزویـی مسـئول گلخانـه هـای این مدیریـت در همین راسـتا گفـت: این دوره 
کالس هـای آموزشـی در 4 جلسـه، از عملیـات احـداث تا مدیریـت گلخانه ها 
ادامـه دارد و بازدیـد گروهـی نیز از دیگـر برنامه های ایـن دوره از آموزش های 
گلخانـه ای خواهـد بـود و در پایـان مـدرک معتبـر بـه شـرکت کننـدگان اعطا 

خواهـد گردید.

مرضیه ترکمان

شهرستان کوار 
1300 هکتار از اراضی شهرستان کوار به سیستم 

آبیاری تحت فشار مجهز گردیدند

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کوار در سـال 
96 بیـش از 1300 هکتـار از اراضـی این شهرسـتان بـا اسـتفاده از یارانه دولتی 
بـه مبلـغ 800 میلیـارد ریال مجهز به سیسـتم هـای آبیاری تحت فشـار گردیده 

است.
گفتنـی اسـت اعتبـار جدیـد بـرای اجـرای آبیـاری نویـن بـه دو صـورت نقدی 
و اسـناد خزانـه بـا سررسـید یکسـاله خواهـد بـود و شهرسـتان هایـی موفق به 
جـذب نقـدی مـی باشـند کـه از فرصت، اسـتفاده کـرده و زودتر بـه مرحله اجرا 
برسـد و بنابرایـن کشـاورزانی کـه زودتـر اقـدام بـه اجـرای آبیاری تحت فشـار 
نماینـد از ایـن فرصـت بیشـترین اسـتفاده را نمـوده و از اعتبـار نقـدی بهره مند 

خواهند شـد.

برگزاری دوره آموزشی نقش اعتبارات صندوق 
خرد زنان روستایی در کارآفرینی روستاهای 

شهرستان کوار

دوره آموزشـی نقـش اعتبارات خرد صندوق زنان روسـتایی در ایجـاد کارآفرینی 
و توسـعه اشـتغال زایـی و هدایـت پـس اندازهـای غیر مولـد زنان روسـتایی به 

سـرمایه هـای مولـد و کارآمد در روسـتاهای شهرسـتان کوار برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار نازی 
کاظمـی مسـئول صنـدوق خرد ایـن مدیریت بـا بیان خبـر فوق گفـت: افزایش 
ضریـب دسترسـی زنـان روسـتایی کـم در آمـد، توجـه و تمرکـز به گـروه های 
کـم درآمـد روسـتایی، افزایش سـطح درآمد زنان بـا اجرای پـروژه های کوچک 
و درآمـدزا، شکسـت چرخـه بیـکاری و فقـر و نجـات خانـواده های روسـتایی با 
بـاال بـردن قـدرت اقتصـادی و در آمدزایـی قشـر بـزرگ جمعیـت روسـتایی از 

برنامـه هـای عمـده ایـن صندوق می باشـد.
وی بـا اشـاره بـه دیگر هـدف هـای راه اندازی صنـدوق خرد زنان روسـتایی در 
ایجـاد کسـب و کار جدیـد افزود: توانمندسـازی زنـان روسـتایی در جهت ایجاد 
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کار و دیگـر عرصـه هـای اجتماعـی روش کارایـی بـرای زنـان روسـتایی کـم 
درآمـد و افزایـش تـوان مالـی خانـواده هـای روسـتایی ضعیف فقیر می شـود.

الزم بـه ذکـر اسـت صنـدوق اعتبـارات خـرد زنـان روسـتایی به دلیـل اجرای 
پـروژه هـای گروهـی و کوچـک بـودن میـزان پـس انـداز صرفـا سـبب درآمد 
زایـی آن دسـته از زنانـی می شـود کـه سـرمایه اولیـه بسـیار اندکـی دارنـد و 

سـبب توسـعه اشـتغال زایـی ایـن گـروه هدف می شـود.

جلسه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی 
در فرمانداری شهرستان کوار برگزار شد

جلسـه صنـدوق حمایـت توسـعه بخـش کشـاورزی جهـت تشـریح و تبییـن 
سیاسـت هـای کلـی این صندوق و نقـش آن در تولید ملی و شـکوفایی اقتصاد 
کشـاورزی و رای گیـری جهـت انتخـاب اعضـای هیـات موسـس صنـدوق با 
حضـور ملـک زاده مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان، نظـری نماینـده 
صنـدوق مـادر تخصصـی، پـور کاظـم معـاون هماهنگـی ترویـج کشـاورزی 
اسـتان فـارس، مسـئول تعاونـی روسـتایی و جمـع کثیـری از تولیـد کننـدگان 

بخـش کشـاورزی در سـالن غدیـر فرمانـداری کـوار تشـکیل جلسـه داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کوار شـهرام 
امیـر حشـمتی مسـئول ترویـج ایـن مدیریت بـا اعالم ایـن خبر گفـت: در این 
جلسـه دربـاره فعالیـت هـا و اقدامات انجام گرفتـه، اهمیت و نقـش صندوق در 
شـکل گیـری تشـکالت در جهت حمایـت از بخش کشـاورزی بحـث و تبادل 

نظر شـد.
وی افـزود: نظـری نماینـده صنـدوق مـادر تخصصـی در این جلسـه هـدف از 
تشـکیل صنـدوق را حمایـت از سـرمایه گـذاری در بخش کشـاورزی، افزایش 
تـوان اقتصـادی بهـره بـرداران، ایجاد انگیـزه در افزایـش تولیدات کشـاورزی، 
توسـعه واحدهـای کشـاورزی دانسـت.در خاتمـه این جلسـه رای گیـری انجام 

گرفـت و اعضـای هیـات موسـس انتخاب شـدند.

بر اساس طرح تنظیم بازار
 بیش از20 تن سیب و پرتقال، مرغ منجمد
 و برنج در سطح شهرستان کوار توزیع شد

کارشناسـان مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار بـا همـکاری اتـاق 
اصنـاف، تعاونـی روسـتایی، اداره صنعـت و معـدن و تجـارت و اتحادیـه صنف 
خواربـار بـا برنامـه ریـزی و حضـور مسـتمر در مراکـز عرضـه میـوه و خواربار، 
بیـش از 20 تـن سـیب و پرتقـال، مرغ منجمـد و برنج را تا تاریـخ 14 فروردین 

مـاه 1397 در سـطح شهرسـتان توزیـع نمودند.
بـه گـزارش مرضیـه ترکمان مسـئول سـتاد خبـری مدیریـت جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان کـوار راضیـه جوانمـردی کارشـناس طـرح و برنامه ایـن مدیریت با 
بیـان ایـن خبـر گفـت: عاملیـن توزیـع در چندین محل این شهرسـتان نسـبت 

بـه عرضـه میـوه تنظیـم بـازار اقـدام نمودند که بـا توجه بـه برنامه ریـزی های 
انجـام شـده توسـط ناظریـن مقیم طـرح تنظیم بـازار در تمـام ایام نـوروز مورد 

پایـش قـرار گرفت. 

کشت کلزای بهاره در شهرستان کوار

در راسـتای توسـعه کشـت دانـه هـای روغنـی و افزایش سـطح زیر کشـت این 
محصـول اسـتراتژیک، کشـت پنـج رقم کلزای بهـاره با همـکاری مدیریت امور 

زراعـت سـازمان جهاد کشـاورزی فارس در این شهرسـتان انجام شـد
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کوار مسـعود 
بیـات مسـئول تولیـدات گیاهـی ایـن مدیریـت بـا بیـان خبـر فـوق گفـت: در 
راسـتای ترویـج کشـت های بهـاره در مزرعه روسـتای اکبر آباد این شهرسـتان 
رقـم هـای کلـزای بهـاره سـاریگل، دلـگان و ظفـر در سـطح یـک هکتـار بـا 

اسـتفاده از دسـتگاه ریـز دانـه کار کشـت گردید. 

مبارزه با سن مادری در بیش 4100 هکتار از مزارع 
گندم و جو شهرستان کوار

 در سـال زراعـی جـاری بـا کوشـش شـبانه روزی کارشناسـان شـبکه مراقبـت 
جهـاد کشـاورزی در سـطح 4100 هکتار از مزارع گندم شهرسـتان کـوار مبارزه 

با سـن مـادری صـورت گرفت.
الهوتـی مسـئول حفـظ نباتـات مدیریـت جهـاد کشـاورزي شهرسـتان کـوار با 
بیـان ایـن خبـر گفـت: ریـزش سـن در شهرسـتان کـوار در تاریخ 8 اسـفند 96 
آغاز شـد که نسـبت به سـال گذشـته 12روز زودتر شـاهد حضور سـن در مزارع 

بودیم. 
وی افـزود: در ایـن مـدت اقدامـات متعـددی از جمله مـوارد زیر صـورت گرفته 
اسـت: برگـزاری جلسـه توجیهـی و آموزشـی جهـت هماهنگـی بیشـتر اعضـا 
شـبکه مراقبـت، هماهنگی با فروشـگاه های سـموم در خصـوص فراهم نمودن 
سـموم جدیـد، نصـب بنـر و اطالعیـه در زمینـه طغیانـی بـودن سـن در اماکن 
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پرتـردد، اطـالع رسـانی بـه بهره بـرداران از طریق پیامک و سـایر شـبکه های 
مجـازی، بازدیـد هر روزه از مزارع توسـط کارشناسـان شـبکه مراقبـت حتی در 
ایـام تعطیـالت، اطـالع رسـانی از طریـق بلندگـوی سـیار در سـطح روسـتاها، 
دیـدار بـا روسـای شـوراها و دهیارهای مناطق آلـوده با حضور فرماندار، ارسـال 
نامـه بـه بخشـداری هـا، شـوراها و دهیارهـا مبنـی بـر عـدم خرید گندم سـن 
زده، مالقـات حضـوری بـا کشـاورزان و راهنمایـی در ایـن خصـوص و ارائـه 

اخطارهـای کتبـی بـه کشـاورزان در زمینـه مبارزه بـه موقع .

توسعه کاشت 19 هکتار گیاهان دارویی 
در شهرستان کوار

در راسـتای تحقـق اقتصـاد مقاومتـی و همچنین نیـل به اهداف سـازمان جهاد 
کشـاورزی کـه یکـی از آنهـا توسـعه کاشـت گیاهـان دارویـی مـی باشـد، این 
شهرسـتان موفـق بـه کاشـت میـزان 19 هکتـار گیـاه دارویـی از جملـه گل 

محمـدی، خاکشـیر، بـه لیمـو، زعفـران، آویشـن باغـی و کاسـنی گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار جعفری 
مسـئول باغبانـی ایـن مدیریـت بـا اشـاره بـه مجموعـه فعالیـت هـای انجـام 
شـده در ایـن شهرسـتان گفـت: باتوجـه بـه مسـتعد بـودن شهرسـتان کـوار و 
اهمیـت کاشـت گیاهان دارویـی در حفظ منابع آب و خـاک و اقتصاد آن عالوه 
بـر توسـعه کاشـت، اقدامـات دیگـری انجـام گردید که شـامل برگـزاری دوره 
تخصصـی در سـطح شهرسـتان بـا حضور مسـئولین محتـرم مربوطـه در مرکز 
تحقیقـات و مدیریـت باغبانـی اسـتان، پرداخـت تسـهیالت بـا سـود 4 درصـد 
جهـت احـداث یـک واحـد کارگاه صنعتـی فـرآوری گیاهـان دارویـی، پیگیری 
سـاماندهی کارگاه هـای سـنتی موجـود و پیگیـری اخـذ تسـهیالت صنـدوق 

کارآفریـن جهـت افـراد واجد شـرایط هسـت.
وی افـزود: شهرسـتان کـوار مسـتعد کاشـت انـواع گیاهـان دارویـی اسـت که 
سـرمایه گـذاری در این بخـش در جهت حفـظ منابع آب وخاک، اشـتغال زایی 
و اقتصـاد شهرسـتان نقـش مهمی دارد مـا امیدواریم با همت مسـئولین محترم 
فضـا بـرای سـرمایه گـذاری تولید فـرآوری و صـادرات فراهم، تا شـاهد تحقق 

بیـش از پیـش اهداف دولـت در این زمینه باشـیم.

گرامیداشت هفته منابع طبیعی در شهرستان کوار

بـه مناسـبت فرا رسـیدن هفته منابـع طبیعی، ملـک زاده مدیر جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان کـوار بـه همـراه پرسـنل ایـن مدیریـت از اداره منابـع طبیعـی ایـن 
شهرسـتان بازدیـد کردنـد. در ایـن دیدار ملـک زاده ضمـن تبریک هفتـه منابع 
طبیعـی از زحمـات و تـالش هـای بـی دریـغ پرسـنل اداره منابـع طبیعـی این 

شهرسـتان بـا اهـداء گل تجلیـل و قـدر دانـی نمود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کوار؛خلقی 
رئیـس اداره منابـع طبیعـی ایـن شهرسـتان گزارشـی از عملکـرد و فعالیت های 
اجرایـی در سـال جـاری را ارائـه نمـود و بـا توجـه بـه اکوسیسـتم شـکننده و 
حسـاس منطقـه خواهـان همـکاری در زمینـه ترویـج و فرهنـگ سـازی منابـع 

شـد.  طبیعی 
وی در ادامـه بـه شـرح اقدامـات انجـام شـده در زمینـه بیابـان زدایـی، جنـگل 
کاری، آبخیـزداری، مرتـع، حقوقـی و یـگان حفاظـت سـخنانی را ایـراد کـرد و 
گفـت: نهایـت تـالش خـود را در جهـت احیـا و حفاظـت از عرصـه هـای منابع 

طبیعـی بـه کارخواهیـم برد. 
وی در ادامـه بـه تشـریح برنامـه هـای هفتـه منابـع طبیعـی و اقدامـات انجـام 
شـده ایـن اداره در واگـذاری ها اراضی مسـتثنیات و شـیبدار پرداخـت همچنین 
خواسـتار مشـارکت بیشـتر مـردم و بهـره بـرداران در زمینـه حفاظـت از منابـع 
طبیعـی شـد. ملـک زاده نیـز ضمـن اعـالم حمایـت همـه جانبـه خـود از منابع 
طبیعـی متذکـر شـد مجموعـه فعالیـت هـای منابـع طبیعـی ایـن شهرسـتان را 

مثبـت ارزیابـی کرد.

برگزاری دوره های آموزشی پرورش قارچ خوراکی 
و مرغ بومی در ندامتگاه شهرستان گراش

بـا تعامـل اداره امـور زندان هـای شهرسـتان گـراش و همـکاری اداره ترویـج 
مدیریـت جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان ، یـک دوره آمـوزش زنبـورداری در 

ندامتـگاه ایـن شهرسـتان برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش، 
عبدالرضـا راجـی مسـئول اداره ترویـج ایـن مدیریـت گفـت: در پی اسـتقبال از 
برگزاری دوره های پیشـین در ندامتگاه این شهرسـتان و درخواسـت مسـئولین 

سعیده سروعلیشاه

شهرستان گراش 
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امـور زندان هـا دو دوره پـرورش قـارچ خوراکی و مـرغ بومی نیز برگـزار گردید.
عبـد الرضـا راجـی با اعـالم این مطلـب گفت: ایـن کارگاه هـا به منظـور ایجاد 
اشـتغال و کاهـش بزهـکاری بـرای زندانیـان پـس از آزادی در زمینـه هـای 
مختلـف برگـزار می گـردد و در پایـان هـر دوره مددجویـان گواهینامـه مهـارت 

دریافـت مـی کنند.

شهرستان گراش پیشرو 
در صدور مجوز احداث سایبان

مجـوز احـداث سـایبان بـرای بیـش از 20 هکتـار از اراضـی شهرسـتان گراش 
شـد. صادر 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش، علی 
جـوکار مدیر شهرسـتان از صدور مجوز احداث سـایبان برای بیـش از 20 هکتار 

از باغـات و گلخانـه های این شهرسـتان خبر داد.
جوکاردربـاره مزایـای احـداث ایـن سـایبان ها گفـت: باالبـردن تولیـد، افزایش 
راندمـان آبیـاری، تولیـد محصـول بـا کیفیـت و بـازار پسـند، کاهـش مصـرف 
سـموم و کودهـا، حفـظ محصـوالت از تنش هـای محیطـی و صرفـه جویی در 

هزینه هـای کارگـری را می تـوان نـام بـرد.

برگزاری کارگاه آموزشی - مهارتی پرورش قارچ 
دکمه ای در پایگاه مقاومت بسیج شهر گراش

بـا هماهنگـی اداره ترویـج مدیریـت جهـاد کشـاورزی و ناحیـه مقاومت بسـیج 
سـپاه پاسـداران کارگاه یـک روزه پـرورش قـارچ دکمـه ای جهـت اعضـای 

پایگاه هـای مردمـی در شـهر گـراش برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش، 
عبدالرضـا راجـی مسـئول اداره ترویـج ایـن مدیریـت خبـر از برگـزاری کارگاه 
آموزشـی - مهارتـی پـرورش قـارچ دکمـه ای، بـا هماهنگـی ناحیـه مقاومـت 

بسـیج سـپاه پاسـداران جهـت اعضـای پایگاه هـای مردمی در شـهر گـراش را 
داد و گفـت: هـدف از برگـزاری ایـن دوره، ایجـاد اشـتغال و کمـک بـه اقتصاد 
خانـواده و بـه دنبـال آن ایجـاد کارگاه هـای کوچک تولید قارچ توسـط شـرکت 

بود.  کننـدگان 
وی در ادامـه گفـت: تهیه کمپوسـت قارچ دکمـه ای، آماده نمـودن مکان تولید 
قـارچ، چگونگـی تنظیـم دما و رطوبت در پرورش قارچ، آشـنایی بـا بیماری های 
قـارچ و راه هـای پیشـگیری و مبارزه با آن ها ، بسـته بندی مناسـب ، بازاریابی و 

چگونگـی فـروش و... از مطالب مطرح شـده در این دوره آموزشـی بود.

برگزاری کالس های آموزشی مبارزه با سن گندم 
برای کشاورزان شهرستان گراش

بـا توجـه بـه ریـزش گسـترده سـن مـادر در شهرسـتان گـراش، کالس هـای 
آموزشـی مبـارزه بـا سـن گندم بـا نصـب بنـر و توزیـع اطالعیـه و اخطاریه به 

صـورت وسـیع در شهرسـتان برگـزار شـد.
به گزارش سـتاد خبری مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش، عبدالرضا 
راجـی مسـئول اداره ترویـج ایـن مدیریت به سـن خیز بودن شهرسـتان اشـاره 
کـرد و گفـت: از آنجایـی کـه برگـزاری دوره هـای آموزشـی مبـارزه بـا سـن 
غـالت برای کشـاورزان بـه منظور جلوگیـری از آفت زدگی محصـوالت زراعی 
الزم اسـت، تاکنـون در بخش هـای مختلـف شهرسـتان کالس هـای آموزشـی 

شناسـایی و مبـارزه بـا این آفت برگزار شـده اسـت.
وی بـا بیـان ایـن کـه ایـن آفـت بر کیفیـت و کمیـت گنـدم تأثیر بسـیار منفی 
دارد، افـزود: تاکنـون بـا نصـب بنـر و توزیـع اطالعیه هـا و اخطاریه هـا از لـزوم 
مبـارزه با این آفت در سـطح شهرسـتان اطالع رسـانی وسـیعی صـورت گرفته 
اسـت و امیـد اسـت کـه در سـال جـاری کمتریـن خسـارت را بـه محصـوالت 

زراعی شـاهد باشـیم.
گفتـی اسـت در ایـن شهرسـتان نیـز همـگام با سـایر شهرسـتان های اسـتان 
فـارس در ایـام تعطیالت نـوروز ، با برنامه ریزی انجام شـده، کارشناسـان همه 

روزه نسـبت بـه پایـش و مبـارزه بـا این آفـت اقدام مـی کردند.

آغاز برداشت بیش از 2000 هکتار از اراضی زیر 
کشت گندم، جو و کلزا در شهرستان گراش

بـا دو هفتـه تعجیـل برداشـت محصـوالت گندم، جـو و کلزا شهرسـتان گراش 
شـروع گردید.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش، 
احسـان زاهـدی مسـئول مکانیزاسـیون ایـن مدیریـت خبـر از آغـاز برداشـت 
محصـوالت گنـدم ، جـو و کلـزای شهرسـتان داد و گفـت: به علت خشکسـالی 
در سـال زراعـی جـاری، عملیـات برداشـت حـدود دو هفتـه زودتر آغاز شـد که 

تـا اواخـر اردیبهشـت مـاه ادامـه خواهد داشـت.
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زاهـدی گفـت: هـم اکنـون تعـداد پنـج دسـتگاه کمبایـن در ایـن شهرسـتان 
مسـتقر گردیـده اسـت و در زمـان اوج برداشـت به تعـداد 30 دسـتگاه افزایش 

یافت. خواهـد 
وی افـزود: امسـال جهـت برداشـت کلـزا تعـداد 3 دسـتگاه کمبایـن مجهـز به 
هـد مخصـوص پیش بینی گردیده اسـت که در اراضی کلزا کاری شـده شـروع 

به برداشـت کـرده اند.
زاهـدی در ادامـه بـا بیـان ایـن کـه در حـال حاضـر 9 گـروه ازکارشناسـان 
ایـن مدیریـت بـر عملیـات برداشـت نظـارت فنـی دارند گفـت: برای برداشـت 
ایـن محصـوالت، امسـال تـالش شـده تـا از کمباین هـای جدیـد و مـدرن در 

شهرسـتان اسـتفاده گـردد. 

بازدید مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گراش
از وضعیت اراضی واگذاری شده

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش، علی 
جـوکار مدیـر جهاد کشـاورزی این شهرسـتان از اراضی واگذاری شـده در قالب 
طـرح طوبـی بـرای احداث نخلسـتان دیـم بازدیـد و از نزدیک چگونگـی احیاء 

اراضـی واگذاری را بررسـی کرد.
علـی هنـرور رئیـس اداره امـور اراضـی ایـن مدیریـت در رابطـه با ایـن اراضی 
گفـت: در سـنوات گذشـته ایـن اراضـی بـه بهره بـرداران واگـذار شـده، که به 
دالیـل متعـدد کشـت نگردیده بودنـد و با پیگیـری های صورت گرفته توسـط 
اداره امـور اراضـی، مسـتاجرین اقدام به احیـاء اراضی واگذاری در قالب کشـت 

درختـان نخـل و زیتون کـرده اند.

توزیع اقالم طرح تنظیم بازار در ایام تعطیالت نوروز
توزیـع مـرغ منجمد، گوشـت گوسـاله منجمد و برنـج و میوه از روزهـای پایانی 

سـال آغاز و تا 15 فروردین، در سـطح شهرسـتان صـورت گرفت.
بـه گـزارش سـتاد خبری مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش، علیرضا 
امانـی مسـئول تنظیـم بازار ایـن مدیریت گفـت: توزیع اقالم کاالهای اساسـی 
و ضـروری مشـمول طـرح تنظیـم بـازار در ایـام تعطیالت عیـد نـوروز همانند 

روزهـای پایانـی سـال 96 در شهرسـتان گراش ادامه داشـت.

امانـی افـزود: توزیـع مـرغ منجمد بـه میزان 27 تن، گوشـت گوسـاله منجمد 3 
تـن و برنـج 12 تـن در سـطح شهرسـتان توزیع و تـا 15 فروردین در دسـترس 

مصـرف کنندگان قـرار گرفت.

دیدار نوروزی مدیر و همکاران مدیریت جهاد 
کشاورزی گراش با فرماندار شهرستان

کارکنـان جهـاد کشـاورزی  و  مدیـر   ، نـوروز 97  رسـیدن  فـرا  مناسـبت  بـه 
شهرسـتان گـراش بـه همـراه مسـئولین ادارات تابعه، بـا اصغر فـرودی فرماندار 

ایـن شهرسـتان دیـدار نمودنـد و سـال نـو را تبریـک گفتنـد.
به گزارش سـعیده سروعلیشـاه مسـئول سـتاد خبـری مدیریت جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان گـراش، اصغـر فـرودی فرمانـدار شهرسـتان در ایـن دیـدار ضمـن 
تبریـک سـال نـو بـه دیدارکنندگان سـال جدید را سـالی پـر از انگیـزه و تالش 
صادقانـه برشـمرد و گفـت: » مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان یکـی از 
دسـتگاه های اجرایـی مهـم شهرسـتان اسـت کـه مـا از عملکـرد ایـن دسـتگاه 
رضایـت کامـل داشـته ایـم.« وی افـزود: امیـد اسـت در سـال جدیـد بـا تعامل 
خوبـی کـه بیـن فرمانـداری و جهـاد کشـاورزی وجـود دارد بتوانیـم در پیشـبرد 
اهـداف دولـت تدبیـر و امیـد بـه خصـوص در بخش کشـاورزی اقدامـات خوبی 
انجـام دهیـم. در پایـان فرماندار از علی جـوکار مدیر شهرسـتان بخاطر عملکرد 

ایـن مدیریـت در سـال گذشـته تشـکر و قدردانـی کرد.
بنـا بـه ایـن گـزارش، این گـروه بـا ابوذر رنجبـر رئیس دادگسـتری و سـرهنگ 
علـی بابایـی فرمانـده انتظامـی ایـن شهرسـتان نیـز دیـدار کردنـد و آنهـا قول 
مسـاعدت و همـکاری بیشـتر بـا مدیریـت جهاد کشـاورزی دادنـد و از تعامالت 

موجـود در سـال گذشـته تشـکر و قدردانـی کردند.
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تجلیل از بانوان جهاد کشاورزی الرستان
به مناسبت روز زن

بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
الرسـتان، مراسـم تجلیـل از بانـوان جهـاد کشـاورزی الرسـتان بـه مناسـبت 
میـالد باسـعادت ام ابیهـا، حضـرت فاطمـه )س( و روز زن در محـل مسـجد 

الغدیـر مدیریـت جهـاد کشـاورزی الرسـتان برگـزار گردیـد.
در ایـن مراسـم حجه االسـالم و المسـلمین رمضانـی نماینده ولیـه فقیه در این 
مدیریـت پـس از تبریـک والدت باسـعادت حضـرت زهـرا ) س ( و روز زن، بـا 
اشـاره بـه مقام شـامخ حضـرت زهرا)س( بـه عنوان اسـوه زنان عالـم، به نقش 

زنـان در جامعـه بـه عنوان یکـی از ارکان مهـم اجتماعی اشـاره نمود.
در ادامـه فـرزاد قاسـمی معاون سـازمان و مدیر جهاد کشـاورزی الرسـتان پس 
از تبریـک بـه مناسـبت والدت حضـرت زهرا )س( اظهار داشـت: بانوان شـاغل 
در مجموعـه جهـاد کشـاورزی در نهایت صداقـت، تعهد و دانش بـه انجام امور 
محولـه می پردازنـد و ایـن امـر جای بسـی خوشـحالی اسـت و امید هسـت که 

ظرافـت و نکته سـنجی خـود را در میان همـکاران دیگـر ترویج دهند. 
وی در پایان مراسم از بانوان همکار با اهداء لوح تقدیر تجلیل نمود.

دوره آموزشی پرورش زنبور عسل 
در الرستان برگزار شد

در راسـتای برنامه های اقتصاد مقاومتی و اشـتغال زایی، دوره آموزشـی پرورش 
زنبـور عسـل بـرای بهـره بـرداران کشـاورزی و عالقمنـدان بـه زنبـورداری در 

الرسـتان برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
الرسـتان، بـا نیـاز سـنجی هـای صـورت گرفتـه در حـوزه اشـتغال جوانـان در 
بخـش کشـاورزی، مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان اقـدام بـه 

برگـزاری دوره آموزشـی پـرورش زنبـور عسـل نمـود.
هـدف از برگـزاری ایـن دوره اشـتغال جوانـان در بنگاه های کوچـک زودبازده، 
آگاهـی بخشـی و نگـه داری و پـرورش صحیح زنبـور، ترویج اقتصـاد مقاومتی 
در بیـن جوانـان و نوجوانـان جویـای کار، افزایـش تولیـد عسـل بـا کیفیـت و 

افزایـش سـالمت غذایـی در مـزارع و باغـات سـطح شهرسـتان بود.
در ایـن دوره آموزشـی 2 روزه کـه بـه شـیوه تئـوری و عملی، با تدریس سـاغر 
رحیمـی فـر و همـکاری محسـن عابدینـی انجام گرفـت. 35 نفر شـرکت کننده 
بـا روش هـای پرورش زنبورعسـل، تغذیـه آن در فصول مختلف سـال، بیماری 

عالیه سادات رفعت حقیقی

شهرستان الرستان 

هـا و بـه طـور کلـی اصـول صحیـح عملـی پـرورش زنبـور عسـل در محـل 
زنبورسـتان آشـنا شدند.

در پایـان دوره آزمـون تئـوری و عملـی جهـت صـدور گواهینامه معتبـر ازطرف 
مرکـز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی اسـتان برگزار شـد.

برگزاری کارگاه آموزشی اصول و فنون تسهیلگري و 
کارآفرینی ویژه زنان روستایي شهرستان الرستان

 بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 

الرسـتان، مسـئول اداره ترویج مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان الرستان ، 
از ایجـاد صنـدوق اعتبـارات خرد زنان روسـتایی در روسـتای شـرفویه خبر داد.

سـیروس مروجـی بـا بیـان اینکه تسـهیل گران و صنـدوق های اعتبـارات خرد 
در روسـتاها ظرفیـت هـای جوامـع محلـی بـه شـمار مـی رونـد، افـزود: بـرای 
دسـتیابی بـه توسـعه پایدار بایـد جوامع محلی توسـعه یابند و شناسـایی ظرفیت 

هـای درونـی و بهـره گیـری از این ظرفیـت ها ضروری اسـت.
وی خاطـر نشـان کرد: هدف از تشـکیل صنـدوق اعتبارات خرد زنان روسـتایی 
جـذب سـرمایه و پـس انـداز کوچـک زنـان روسـتایی و تبدیـل آن بـه یـک 
سـرمایه بـزرگ بـرای اجـرای طرح ها و مشـاغل درآمـد زا،ایجاد شـغل و تولید 

وتوانمندسـازی زنان روسـتایی هسـت.
مروجـی در ادامـه تسـهیالت ، پس انداز و توانمندسـازی زنان روسـتایی را سـه 
رکـن مهـم صنـدوق اعتبـارات خـرد زنان روسـتایی دانسـت و سـپس بـه بیان 
ضرورت انتخاب تسـهیلگر و به دنبال آن تشـکیل کارگاه های آموزشـی جهت 

اعضـای صنـدوق هـا و در نهایت تشـکیل وتجهیز صنـدوق پرداخت.

برگزاری دوره آموزشی کاشت گیاهان دارویی 
سازگار و اقتصادی در الرستان

بـه منظـور باال بردن سـطح آگاهـی و مهـارت بهره بـرداران، معاونت سـازمان 
و مدیریت جهاد کشـاورزی الرسـتان دوره آموزشـی کاشـت گیاهـان دارویی را 

در در بخـش بیرم برگـزار نمود.
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بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
الرسـتان، عالیـه سـادات رفعـت حقیقـی کارشـناس گیاهـان دارویی بـا اعالم 
ایـن خبـر گفـت: بـا توجـه بـه تغییـرات جـوی ، آب و هـوا وکمبـود آب و 
خشکسـالی هـای اخیر نیاز به تغییر الگوی کشـت در شهرسـتان امـری الزامی 
اسـت و در حـال حاضـر تـالش هـای زیـادی جهـت محقـق نمـودن ایـن امر 
صـورت گرفتـه کـه یکـی از مـوارد آن ترویج کاشـت گیاهـان دارویـی در این 

شهرسـتان می باشـد.
وی افـزود: یـک دوره کالس آموزشـی کاشـت داشـت و برداشـت گیاهـان 
دارویـی بـا رویکـرد تغییـر الگوی کشـت در این شهرسـتان و با هدف آشـنایی 
بهـره بـرداران با گیاهـان دارویی سـازگار با حضـور کشـاورزان و عالقه مندان 
در مرکـز جهـاد کشـاورزی بیـرم برگـزار شـد.و امید اسـت بـا ترویـج و اجرای 
کالس هـای مهارتـی ، افزایـش سـطح زیـر کشـت گیاهـان دارویی سـازگار ، 
مسـتعد و اقتصـادی در برنامه کشـت متقاضیـان قرار گیرد. گفتنی اسـت رفعت 
حقیقـی مـدرس ایـن دوره، معرفی گیاهـان دارویی سـازگار و اقتصـادی، نحوه 
کشـت ، هزینـه تولیـد، بـازار مصرف و فواید مصـرف را برای شـرکت کنندگان 

بـه صـورت تئـوری وعملی تدریـس نمود.

آغاز برداشت پیاز از مزارع شهرستان الرستان
برداشت محصول پیاز از مزارع کشاورزی شهرستان الرستان آغاز شد.

به گزارش عالیه سـادات رفعت حقیقی، مسـئول سـتاد خبری معاونت سـازمان 
و مدیریـت جهـاد کشـاورزی الرسـتان؛ علی سـعیدی نـژاد رئیـس اداره بهبود 
تولیـدات گیاهـی ایـن مدیریت از آغاز برداشـت پیـاز از اول فروردین ماه جاری 

در مـزارع چاهنهـر بخش درز و سـایبان این شهرسـتان خبر داد.
وی بـا بیـان ایـن که برداشـت پیاز تا اواسـط اردیبهشـت ماه ادامـه دارد گفت: 

امسـال حـدود 250 هکتـار از اراضـی کشـاورزی الرسـتان بـه کشـت محصول 
پیـاز اختصـاص داشـته و پیـش بینـی می شـود بیـش از 11 هزار تـن محصول 

از این مزارع برداشـت شـود.
سـعیدی نـژاد اضافـه کرد: کشـت پیـاز در این اراضی از اواسـط شـهریور ماه در 

خزانـه آغـاز شـده و از اواسـط آبـان به زمیـن اصلی منتقل می شـوند.
وی افـزود: رقم پیاز کشـت شـده نیـز با توجه به خشکسـالی و کم آبـی موجود، 
PS زودرس اسـت و محصـول تولیـدی عـالوه بـر عرضه در اسـتان فـارس به 

سـایر اسـتان هـا از قبیـل تهران، اصفهـان و آذربایجـان نیز ارسـال می گردد.

برداشت کلزا از 1128 هکتار از مزارع
شهرستان الرستان آغاز شد 

بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 

الرسـتان ، فـرزاد قاسـمی معـاون سـازمان و مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
اظهـار داشـت: در سـال زراعـی جاری هـزار و 128 هکتـار از اراضی کشـاورزی 
ایـن شهرسـتان بـه کشـت محصـول کلـزا اختصـاص یافتـه کـه پیش بینـی 

می شـود بیـش از 2 هـزار تـن محصـول از ایـن مـزارع برداشـت شـود.
مدیرجهـاد کشـاورزی الرسـتان بـا اشـاره به اسـتقبال کشـاورزان شهرسـتان از 
کشـت کلـزا در اراضـی خود عنـوان کرد: ایـن میزان سـطح زیر کشـت کلزا در 

این شهرسـتان نسـبت به سـال های گذشـته رشـد سـه برابری داشـته اسـت.
وی یـادآور شـد: رعایـت تنـاوب زراعـی، کنتـرل علف هـای هـرز باریک برگ 
مـزارع و کنتـرل بیمـاری هـای قارچـی و در نهایت نجات گنـدم از دالیل عمده 

افزایـش سـطح زیر کشـت ایـن محصول می باشـد.
رحمـان رهسـپاری رئیـس اداره فنـی و زیربنایـی جهـاد کشـاورزی الرسـتان 
بیـان داشـت: اولیـن برداشـت از نیمـه فروردیـن ماه از مـزارع بخش بیـرم آغاز 
شـده و ایـن عملیـات تـا اواخـر اردیبهشـت در سـایر نقاط شهرسـتان بـه طول 

می انجامـد. 

آغاز برداشت 18300 هکتار گندم و 1430 هکتار
جو در الرستان

برداشت گندم و جو از مزارع بخش حومه الرستان آغاز شد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی الرسـتان، رئیـس اداره 
بهبـود تولیـدات گیاهی از آغاز برداشـت گنـدم و جو در این شهرسـتان خبر داد.

علـی سـعیدی نـژاد بیـان داشـت: برداشـت گنـدم از سـطح 18300 هکتـار از 
اراضـی آبـی زیرکشـت ایـن محصـول، از مـزارع تحـت پوشـش مرکـز جهـاد 

کشـاورزی حومـه آغـاز مـی گـردد.
وی افـزود: محصـول برداشـت شـده بـه شـش مرکز خریـد گندم شهرسـتان از 
جملـه: حومـه، درز و سـایبان، بلغان، صحـرای باغ، بیرم و سـیلوی 45 هزار تنی 

خوشـه زریـن منصـور آباد حمل می شـود.
رئیـس اداره بهبـود تولیـدات گیاهی الرسـتان در ادامه گفت: برداشـت محصول 
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جـو نیـز از هـزار و 430 هکتار اراضی آبی شهرسـتان آغاز شـده اسـت.
سـعیدی نـژاد افـزود: محصـول تولیدی تحـت نظـارت کامل شـبکه مراقبت بر 
مـزارع بـا هـدف تحویـل محصول پاکیـزه و عاری از خسـارت آفات به سـیلوها 

داده می شـود. تحویل 

پایان برداشت محصول سیب زمینی طرح استمرار 
در الرستان با تولید 15000 تن محصول

برداشـت محصـول سـیب زمینـی طـرح اسـتمرار از مـزارع روسـتای چـاه نهـر 
بخـش درز و سـایبان الرسـتان پایـان یافـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
گیاهـی جهـاد  تولیـدات  بهبـود  اداره  رئیـس  نـژاد  علـی سـعیدی  الرسـتان، 
کشـاورزی شهرسـتان بـا بیـان اینکـه پانصـد هکتـار از زمین های کشـاورزی 
ایـن شهرسـتان زیـر کشـت محصـول سـیب زمینـی بـود گفـت: 15 هـزار تن 

محصـول از ایـن مـزارع برداشـت شـد.
وی اذعـان داشـت: بـا توجـه بـه بازارپسـندی رقـم سـانته، بیـش از 95 درصد 
محصـول بـه ایـن رقـم اختصـاص دارد. سـعیدی نژاد افـزود عالوه بـر مصرف 
داخل اسـتان به سـایر اسـتان ها نیز ارسـال می گردد و برداشـت این محصول 

از اواخـر دی مـاه آغـاز و تـا اوایـل فروردین ماه ادامـه دارد.

توزیع 52 تن گوشت قرمز و مرغ منجمد
در طرح تنظیم بازار الرستان

بـه گـزارش عالیه سـادات رفعت حقیقی مسـئول سـتاد خبری معاونت سـازمان 
و مدیریـت جهـاد کشـاورزی الرسـتان، دبیـر کارگـروه تنظیـم بازار شهرسـتان 
از توزیـع 52 تـن گوشـت قرمـز و مـرغ منجمـد در قالب طـرح تنظیم بـازار در 

الرسـتان خبر داد.
علـی فالحـت پیشـه اظهـار کـرد: 42 تن مـرغ منجمـد و 10 تن گوشـت قرمز 

بـا نـرخ مصـوب از اواخـر اسـفند ماه سـال گذشـته تـا هفدهـم فروردین جهت 
تامیـن نیـاز و تعـادل در قیمـت هـا در بازار این شهرسـتان توزیع شـده اسـت.

وی افـزود: بـا توجـه بـه اختـالف قیمت اقـالم توزیعـی در ایـن طرح بـا بازار، 
اسـتقبال شـهروندان چشـمگیر بوده اسـت.

فالحـت پیشـه ادامـه داد: اجـرای طـرح تنظیـم بـازار در دو نقطـه شـهر الر و 
بخـش هـای جویـم و صحـرای بـاغ صـورت گرفته اسـت. 

اسکان 270 نفر مهمانان نوروزي در مهمانسراي 
جهاد کشاورزي الرستان

بـه گـزارش سـتاد خبـری معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزي   
الرسـتان، در ایـام تعطیـالت نوروز 97 ، جهاد کشـاورزي شهرسـتان الرسـتان 
پذیـراي270 نفـر از خانـواده هـاي همـکاران وزارت خانه جهاد کشـاورزي بوده 
اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت همه سـاله تعداد زیـادي از خانـواده هـاي کارکنان 
وزارتخانـه در طـول ایـام سـال و به خصـوص ایام نـوروز جهت اسـکان به این 

معاونـت مراجعـه مـي نمایند.

جلسه ساماندهی سم فروشی ها،کلینیک های 
گیاهپزشکی و تعامل با بخش دولتی

 در الرستان برگزار شد
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
الرسـتان، جلسـه ای بـا حضـور مدیـر شهرستان،کارشناسـان حفـظ نباتـات، 

مسـئولین فنـی کلینیـک هـای گیاهپزشـکی و سـم فروشـی هـا در محـل 
مدیریـت جهـاد کشـاورزی ، در راسـتای تولید محصول سـالم و کاهش مصرف 

سـموم برگـزار گردیـد.
در ابتـدای این نشسـت فرزاد قاسـمی، معاون سـازمان و مدیر جهاد کشـاورزی 
سـموم  عرضـه  هـای  فروشـگاه  نقـش  و  اهمیـت  خصـوص  در  شهرسـتان 

کشـاورزی در سـالمت انسـان و محیـط زیسـت مطالبـی را بیـان نمـود.
وی بـا تاکیـد بـر عـدم عرضـه سـموم غیـر مجـاز و تاریـخ مصرف گذشـته در 
فروشـگاه هـا، خواسـتار رابطـه بیشـتر و بهتـر فروشـگاه هـای عرضـه کـود و 
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سـموم شـیمیایی بـا جهاد کشـاورزی شـد.
علـی سـعیدی نـژاد مسـئول اداره بهبـود تولیـدات گیاهی ایـن مدیریـت نیز با 
توجـه بـه نقـش تغذیه در افزایش کمیـت و کیفیت محصوالت کشـاورزی بیان 
داشـت اسـتفاده از کودهـای دارای گواهـی ثبت مواد کودی حائز اهمیت اسـت 

و مـدت اعتبار این گواهی دو سـال اسـت.
وی جهت بررسـی صحت و سـالمت کودها سـایت WWW.KSWRI.IR را به 

مسـئوالن و کارشناسـان فروشـگاه های عرضه سـموم معرفی نمود. 
در ادامـه محمـد زرگـری مسـئول حفـظ نباتـات شهرسـتان بـا بیـان اهمیـت 
سـامانه مونیتورینـگ سـموم، تجهیـز فروشـگاه هـا را بـه دسـتگاه کامپیوتـر و 
فاکـس جهـت ارتبـاط بیشـتر را ضـروری دانسـت و بـر رعایـت نـکات ایمنی 
الزم در فروشـگاه جهـت حفـظ سـالمتی افراد حاضـر در فروشـگاه، تاکید کرد.

در پایـان این نشسـت اسـماء جـوکاری کارشـناس حفظ نباتات این شهرسـتان 
نیـز در خصـوص آفـات و بیمـاری هـای مهـم گندم و کلـزا نکات فنـی را ارائه 
نمـود و در پایـان حاضریـن در جلسـه بـه بیـان دیـدگاه هـا و مشـکالت خـود 

پرداختند. 

تشکیل جلسه کمیته فرهنگی مدیریت 
جهادکشاورزی المرد 

کمیتـه فرهنگـی جهـاد کشـاورزی المـرد جهت بررسـی مسـائل فرهنگی این 
مدیریت تشـکیل جلسـه داد.

روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد  بـه گـزارش 
بـه منظـور بحـث پیرامـون مسـائل فرهنگـی روز مدیریـت شـامل تجلیـل از 
خواهـران شـاغل در مدیریت، تجلیل از بازنشسـتگان، کمیته سـفر و مسـافرت 
همـکاران در ایـام عیـد بـه ایـن شهرسـتان کمیتـه فرهنگـی ایـن مدیریـت 
تشـکیل جلسـه داد. در ابتدای جلسـه محمدصـادق فانی مدیر جهادکشـاورزی 
ایـن شهرسـتان در سـخنانی ضمـن اشـاره بـه موضوعـات جلسـه بـر توجه به 
مسـائل فرهنگـی ایـن مدیریـت تأکیـد کـرد و اظهـار داشـت:خواهیم کوشـید 
فعالیـت هـای فرهنگی در کنـار فعالیت های کشـاورزی رونق بیشـتری بگیرد. 
سـپس پیرامـون موضوعـات مطـرح شـده بحث و تبـادل نظر صـورت گرفت و 

تصمیمـات الزم در مباحـث مطـرح شـده اتخاذ شـد. 

تجلیل از خواهران شاغل 
در مدیرت جهادکشاورزی المرد 

بـه مناسـبت میـالد حضـرت فاطمـه )س( و روز زن از خواهـران شـاغل در 
مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان المـرد تجلیـل بـه عمـل آمـد.

 مسعود قاسمی

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهادکشـاورزی المرد ، به  مناسـبت میالد شهرستان المرد 
فرخنـده حضـرت فاطمـه زهـرا)س(، هفتـه زن و روز مـادر با اهداء لـوح و هدیه 
از خواهـران شـاغل در مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان المـرد تجلیـل بـه 

عمـل آمد. 
در ایـن آئیـن کـه حجت االسـالم روح الـه بلـوری رئیـس سـازمان تبلیغـات 
اسـالمی ایـن سـازمان، محمدصـادق فانـی مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
المـرد حضـور داشـتند با اهـداء لوح تبریک و هدیـه از 7 نفر از خواهران شـاغل 

در ایـن مدیریـت تجلیل شـد.

7700 میلیون ریال اعتبار برای مرمت طرح تغذیه 
مصنوعی دره شیرینو المرد 

بـا اعتبـار7700 میلیون ریالـی طرح تغذیـه مصنوعی دره شـیرینو المرد تکمیل 
و مرمت می شـود.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان المـرد بـا 
تخصیـص اعتبـار مـورد نیـاز این طـرح انعقاد قـرار شـده و عملیـات اجرایی آن 

آغـاز خواهد شـد. 
گفتنـی اسـت طـرح مذکـور در سـال 1388 توسـط ایـن مدیریت احداث شـده 
بـود کـه بر اثر سـیل سـال 1394 قسـمتی از طرح دچار آسـیب گردیـد که پس 
از مطالعـه و طراحـی درخصـوص مرمـت طـرح مذکـور با تصویـب و تخصیص 

اعتبـار مـورد نیـاز قـرارداد آن منعقد گردیـده و اجرایی خواهد شـد. 
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ایـن طـرح بـا هـدف تقویـت و تغذیـه سـفره هـای آب زیرزمینـی و همچنیـن 
اراضـی کشـاورزی پاییـن دسـت اجرا شـده اسـت.

آغاز عملیات اجرای تسطیح لیزری
اراضی کشاورزی عالمرودشت 

عملیـات اجرایی تسـطیح لیـزری اراضی کشـاورزی بخش عالمرودشـت المرد 
آغاز شـد.

بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان المرد بـا اعتبار 
2 هـزار میلیـون ریالـی از محـل اعتبـارات ملی جهـت اجرای عملیات تسـطیح 
لیـزری اراضـی کشـاورزی بخـش عالمرودشـت شهرسـتان المـرد، عملیـات 

اجرایـی آن آغاز شـد.
بنـا بـه ایـن گـزارش در ایـن طـرح کشـاورزان 15 درصـد از هزینـه طـرح را 
بصـورت خودیـاری پرداخـت نمـوده و 85 درصـد بصـورت بالعـوض از طـرف 
دولـت پرداخـت می شـود. ایـن طرح کـه با هـدف افزایـش راندمان آبیـاری در 
راسـتای مقابلـه با خشکسـالی ، افزایش عملکـرد در واحد سـطح کاهش هزینه 
هـای کاشـت ، داشـت و برداشـت می باشـد قـرارداد عملیاتی آن منعقد شـده و 

عملیـات اجرایـی آن آغاز شـده اسـت.

برداشت اولین مزرعه کلزای 
استان فارس در المرد

اولین مزرعه کلزا کشت شده فارس در شهرستان المرد برداشت شد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان المـرد بـا 
بررسـی های کارشناسـی صورت گرفته توسـط کارشناسان کشـاورزی مدیریت 
جهادکشـاورزی شهرسـتان المـرد مبنـی بـر آمادگـی آغـاز فصـل برداشـت در 

محصول کلزای اسـتان فارس پس از انجام مقدمات کار شـامل جلسـات سـتاد 
برداشـت این شهرسـتان و نیـز حضور کمباین های برداشـت بـا هد مخصوص 
برداشـت ، اولیـن مزرعه کلزا کشـت شـده اسـتان فـارس در شهرسـتان المرد 

آغاز شـد.
در ایـن آئیـن کـه کارشناسـان مکانیزاسـیون و دانـه هـای روغنـی سـازمان 
 ، شهرسـتان  جهادکشـاورزی  کارشناسـان  و  مدیـر   ، فـارس  جهادکشـاورزی 
مسـئولین ادارات، تعاونی روسـتایی و منابع آب و عموم کشـاورزان و کلزاکاران 

شهرسـتان حضـور داشـتند ، عملیـات برداشـت انجـام شـد. 
گفتنـی اسـت مزرعه برداشـت شـده مربوط به حسـین مداحی کیـش در بخش 
مرکـزی شهرسـتان المـرد بـا سـطح زیرکشـت 8/5 هکتـار و بـا تاریخ کشـت 
20 مهـر 96 و بـه صـورت آبیـاری قطـره ای و در قالـب طـرح امید می باشـد.

شـایان ذکـر اسـت سـطح زیرکشـت رفتـه کلـزای شهرسـتان المـرد از سـال 
زراعـی 97-96 افزایـش 2/5 برابـری داشـته و از 264 هکتـار بـه 935 هکتـار 
رسـیده اسـت و پیـش بینـی کارشناسـان، برداشـت 2000 تنـی محصـول کلزا 
هسـت و ایـن در حالـی اسـت کـه برداشـت در سـال زراعـی گذشـته 370 تن 
بـوده اسـت ضمـن ایـن کـه مزارع کشـت شـده از ارقـام کلـزای هایـوال 50 ، 

تراپـر و آکامکـس می باشـد.

اسدزاده رئیس دامپزشکی المرد: 
مراکز عرضه مواد فرآورده های خام دامی مورد 

بازدید قرار گرفت 
بـه گـزارش مسـعود قاسـمی مسـئول سـتاد خبـری مدیریـت جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان المـرد محمـد اسـدزاده رئیـس اداره دامپزشـکی شهرسـتان المـرد 
اظهار داشـت: براسـاس شـرح وظایف دامپزشـکی و تشـکیل اکیپ مشـترک با 
شـبکه بهداشـت و درمـان شهرسـتان در ایام تعطیـالت عید نـوروز و تعطیالت 
فـرآورده  فـروش  و  عرضـه  مراکـز  از  سـرزده  سراکشـی  و  بازدیـد  عملیـات 
هـای خـام دامـی شـامل: قصابـی هـا، مـرغ فروشـی هـا، ماهـی فروشـی هـا 
و فروشـگاه ها و مراکـز عرضـه مـواد خـام دامـی و همچنیـن تخم مـرغ در 35 

مـورد انجـام گرفت.
اسـدزاده افـزود: در همیـن راسـتا و در قالـب اکیـپ مشـترک 25 مـورد بازدیـد 
از رسـتوران هـا، کبابـی هـا، بیرون برهـا انجام و 3 مـورد تخلف مشـاهده و به 
تعزیـرات حکومتـی معرفـی شـدند. رئیس شـبکه دامپزشـکی المـرد همچنین 
گفـت: در بازدیدهـای صـورت گرفتـه 50 کیلـو مـواد غیـر بهداشـتی شـامل 

گوشـت، ماهـی و مـرغ جمـع آوری و معـدوم گردید.

آغاز خرید تضمینی گندم و کلزای المرد 
عملیـات خریـد محصـول تولیـدی گنـدم و کلـزای شهرسـتان المـرد توسـط 

شـرکت غلـه و بازرگانـی منطقـه 3 آغـاز شـد.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان المـرد با حضور 
جبـاری معـاون شـرکت غلـه و بازرگانـی منطقـه 3 و پـس از بازدیـد از مراکـز 
خریـد عالمرودشـت و کارخانـه آرد المـرد بـه عنـوان مراکز خرید شـرکت غله 
و تسـت سـامانه خرید عملیـات خرید گندم و کلـزای تولیدی شهرسـتان المرد 
بـه صـورت تضمینـی آغاز شـد. مراکز خریـد تعاونـی روسـتایی در بخش های 
مرکـزی ، عالمرودشـت و اشـکنان نیـز پس از تجهیـز کار خود را آغـاز خواهند 
نمـود. گفتنـی اسـت براسـاس پیـش بینـی های صـورت گرفتـه و گرمـی هوا 
عملیـات خریـد یـک هفتـه زودتـر از سـنوات قبـل شـروع گردیـده اسـت و در 
همیـن زمینـه و براسـاس اقدامات صـورت گرفته یـک مرکز خرید کلـزا نیز در 
بخـش عالمرودشـت راه اندازی می شـود تا محصول کشـاورزان عالمرودشـت 

بـدون طی مسـافت تحویـل مراکز خرید شـود.
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تأمین گوشت سفید شهرستان المرد
در تعطیالت نوروز

420 تـن گوشـت سـفید در بـازه زمانـی اواخـر اسـفند سـال گذشـته تـا 15 
فروردیـن سـال جـاری وارد بـازار مصـرف المـرد شـد.

بـه گزارش سـتاد خبـری مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان المـرد، مرتضی 
نکوگـو مسـئول اداره بهبـود تولیـدات دامـی ایـن مدیریت گفت: جهـت تأمین 
گوشـت سـفید مصرفـی ایـن شهرسـتان و عـدم مواجه بـا کمبود مرغ، توسـط 
تعـداد 6 واحـد مرغـداری گوشـتی بـا ظرفیـت 200 هـزار قطعـه در دوره 50 
روزه اقـدام بـه جوجـه ریـزی نمودنـد که گوشـت سـفید تولیـدی ایـن واحدها 
بـه میـزان 420 تـن در روزهـای پایانـی سـال 96 وارد بازار مصرف شـد و این 
توزیـع گوشـت گـرم تـا 15 فروردین سـال جـاری ادامه یافـت، لذا بـا توجه به 
ذائقـه شـهروندان المـردی مبنـی بـر مصـرف گوشـت سـفید گـرم و بـا وجود 
برنامـه ریـزی صورت گرفته، گوشـت سـفید مورد نیـاز تأمین و مشـکلی وجود 
نداشـت. نکوگـو تصریـح کـرد: بـه طـور کلـی تعـداد 41 واحـد مرغـداری بـا 
ظرفیـت 000 500 4 قطعـه جوجـه ریزی در سـال در شهرسـتان المـرد فعال 
مـی باشـند کـه در این واحدهـا بالغ بر 11 هزار تن گوشـت سـفید تولید و وارد 

بـازار مصرف می شـود.
وی افـزود: از ایـن میـزان تولیـد 2 هـزار تن در این شهرسـتان مصرف شـده و 
9 هـزار تـن آن کـه مازاد بر مصرف شهرسـتان اسـت پس از عملیات کشـتار و 
بسـته بنـدی در کشـتارگاه به اسـتان های هرمزگان و بوشـهر صـادر می گردد.

پیش بینی کاشت 1500 هکتار چغندرقند
 در نقش رستم مرودشت

کارشـناس زراعـت چغنـدر قنـد مرکـز جهـاد کشـاورزی نقش رسـتم بـا اعالم 
ایـن خبـر گفت: کشـت چغندر قند از اواسـط بهمن ماه سـال جـاری در اراضی 
زراعـی منطقـه نقـش رسـتم مرودشـت بـه صـورت کامـال مکانیـزه در حـال 

انجـام می باشـد.
طاهـره شـاه نعمتـی افـزود: پیش بینی می شـود در سـال زراعی جـاری 1500 
هکتـار از اراضـی زراعـی حـوزه تحت پوشـش این مرکـز به زیر کشـت چغندر 

یابد.  قند اختصـاص 
وی تصریـح کـرد: سـالیانه بالـغ بـر 4 هـزار هکتـار سـطح زیـر کشـت چغندر 

محمد حق پرست

شهرستان مرودشت 

قنـد یکـی از مهمترین شهرسـتان هـای تولید ایـن محصول به شـمار می رود. 
ایـن در حالـی اسـت کـه محصـول تولیـدی جهـت فـروش و فرآوری شـکر و 
سـایر محصـوالت جانبـی بـه کارخانجات قنـد مرودشـت، کوار، نقـش جهان و 

خوراسـگان اصفهـان حمل مـی گردد.

عضویت بیش از 450 نفر در 9 صندوق
 اعتبار خرد زنان مرکز جهاد کشاورزی سیدان

سـجادیان کارشـناس امـور زنـان مرکـز جهـاد کشـاورزی سـیدان مرودشـت 
گفـت: مرکـز جهـاد کشـاورزی سـیدان با دارا بـودن 9 صنـدوق اعتبـاری خرد 
زنـان روسـتایی و بـا بیـش از 450 نفـر عضـو یکی از فعـال ترین مراکـز جهاد 

کشـاورزی شهرسـتان در ایـن زمینـه می باشـد. 
سـجادیان افـزود: ایـن صنـدوق هـا بـا ارائه تسـهیالت به بانـوان روسـتایی در 
کمـک بـه اشـتغال خانگـی و تامین بخشـی از هزینه هـای خانـوار گام موثری 

برداشـته است.

آغاز مبارزه با سن مادری در
مزارع حومه مرودشت

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
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رحیمـی مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان گفت: رونـد صعـودی افزایش 
دمـا در اسـفند و بهـار امسـال، کاهـش70 درصـدی میـزان بارندگـی امسـال 
نسـبت به سـال گذشـته، کاهش سـطح سـبز مزارع و نبود رویش هـای گیاهی 
در دامنـه کوه هـا، باعـث هجـوم بـرق آسـای آفـت سـن از اماکـن زمسـتان 

گذرانـی بـه مـزارع گنـدم و جـو گردیده اسـت. 
وی افـزود: بـر ایـن اسـاس از آنجا که در شـرایط مزبور، سـن ها به سـرعت در 
مـزارع مسـتقر و آمـاده جفـت گیـری می باشـند، کارشناسـان جهاد کشـاورزی 

ایـن شهرسـتان مبـارزه با ایـن آفت مهم را شـروع کـرده اند.
در همین راسـتا برزگر کارشـناس زراعت جهاد کشـاورزی حومه این شهرسـتان 
گفـت: مدیـران پارسـل مرکز جهـاد کشـاورزی حومه مرودشـت نیز، بـا حضور 
فعـال در پهنه هـا، ارسـال پیامـک، هماهنگـی بـا شـوراها، دهیاران، مـددکاران 
ترویجـی و تشـکل  هـای خصوصی فعـال در پهنه ها نسـبت به اطالع رسـانی 
بـه موقـع در خصـوص مبـارزه بـا سـن مـادری وارد عمـل گردیـده انـد و امید 
مـی رود بـه تبـع اقدامات مزبور، خسـارات سـن مـادری به مـزارع، کاهش یابد. 

به گل نشستن زود هنگام مزارع کلزا در مرودشت

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
اکبـر محمـودی رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی حومـه ایـن شهرسـتان گفت: 
طـی بازدیـد میدانـی کـه از مـزارع کلـزای تحـت پوشـش ایـن مرکز بـه عمل 
آمـد، مشـاهده گردیـد که مـزارع کلـزا به طـور زود هنگام بـه گل نشسـته اند. 
وی افـزود: افزایـش 3 درجـه ای متوسـط دمـای هـوا در مـاه هـای اسـفند و 

فروردیـن در مقایسـه بـا سـال گذشـته 
در کنـار کاهـش 70 درصـدی بارندگـی در مقایسـه بـا سـال قبـل، از مهمترین 

عوامـل گلدهـی زود هنـگام ایـن مزارع بوده اسـت. 
الزم بـه ذکـر اسـت مرکـز جهـاد کشـاورزی حومـه شهرسـتان مرودشـت بـا 
تخصیص 558 هکتار از مزارع خود به کشـت کلزا، بیشـترین سـطح زیرکشـت 
ایـن محصول را در سـطح شهرسـتان مرودشـت به خـود اختصاص داده اسـت. 

کشت های پرآب بر، در مرودشت به دلیل 
خشکسالی مدیریت می شود

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت در جلسـه کارگروه آب، کشـاورزی 
و منابـع طبیعـی بـا اعالم 
ایـن خبر گفت: شهرسـتان 
سـال  چنـد  در  مرودشـت 
تولیـد  لحـاظ  بـه  گذشـته 
بیـن شهرسـتان  در  برنـج 
هـای کشـور، مقـام سـوم 

را دارا بـوده اسـت.
افـزود:  رحیمـی  مهنـدس 

کشـت برنـج در این شهرسـتان، عمدتـا در بخش کامفیروز و درودزن می باشـد 
کـه بـا توجـه بـه نیـاز آبی بـاالی ایـن محصـول، روش کشـت تناوبـی در این 

مناطـق اجـرا گردیده اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول خاطرنشـان کـرد: در روش آبیـاری متـداول قبلـی بالـغ بر 
20 هـزار مترمکعـب آب بـرای هر هکتار برنجـکاری الزم می باشـد در حالیکه 
در روش تناوبـی در هـر هکتـار حـدود 12 تـا 13 هـزار مترمکعب آب اسـتفاده 

می گـردد.
 مهنـدس رحیمـی همچنیـن در ادامه، گسـترش اسـتفاده از روش هـای آبیاری 
نویـن همچـون آبیـاری تیـپ را عاملـی موئـر در کاهش مصرف آب در کشـت 

هایـی همچـون گوجه فرنگـی، پیـاز و چغندر قند دانسـتند.
وی در پایـان بـر محدودیـت کشـت برنج بـا آب چاه و سـوق دادن کشـاورزان 

بـه سـمت کشـت هـای با نیـاز آبی کـم تاکیـد کرد.

افزایش تولید گندم در مرودشت
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت 
در جلسـه کارگـروه آب، کشـاورزی و منابـع 
طبیعـی بـا اعـالم ایـن خبـر گفـت: در چنـد 
جهـاد  مدیریـت  مجموعـه  اخیـر  سـال 
تـا  ایـن شهرسـتان موفـق شـد  کشـاورزی 
تولیـد گنـدم در ایـن شهرسـتان را بـه باالی 

220 هـزار تـن افزایـش دهـد. 
مهنـدس رحیمـی افـزود: اجرای طـرح نوبت 
و  درودزن  سـد  زیـر  اراضـی  در  آب  بنـدی 
همچنیـن اجـرای طرح تغذیه متعـادل گیاهی 

دو دلیـل اصلـی بـرای ایـن افزایـش تولیـد بوده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه خاطرنشـان کـرد کـه سـن گنـدم اصلـی تریـن 
آفـت ایـن محصـول مـی باشـد که اکنـون زمان مبـارزه بـا آنها می باشـد. وی 
همچنیـن در ایـن جلسـه بـا اشـاره به لحاظ شـدن کیفیـت گنـدم در خرید آن، 
از عـزم جـدی مدیـران پارسـل بـرای هدایـت کشـاورزان بمنظـور کنتـرل این 

آفت خبـر داد.

107 دستگاه تراکتور باغي و زراعي فعال شهرستان 
ني ریز پالک گذاري شد

بـه گفته ی مسـئول واحـد مکانیزاسـیون مدیریت جهاد کشـاورزي شهرسـتان 
نـي ریز، بـا هماهنگـي اداره ی راهنمایي و رانندگي این شهرسـتان، تعداد 107 
دسـتگاه انـواع تراکتـور باغـي و زراعـي در سـطح شهرسـتان مـورد بازدید فني 

قـرار گرفـت و مراحـل پالک گـذاري آن ها آغاز شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت جهـاد کشـاورزي شهرسـتان نـي ریـز ، 
عبدالرضـا فـداکار ضمـن بیـان ایـن خبـر اظهـار کـرد: بـا هـدف سـاماندهي و 
شناسـنامه دار کـردن تراکتورهـا و هویـت بخشـي به ماشـین آالت کشـاورزي 
فعـال در سـطح شـهرها و روسـتاهاي ایـن شهرسـتان، حـدود 500 دسـتگاه از 
انـواع تراکتـور شناسـایي و مشـمول طـرح پالک گذاري تشـخیص داده شـد و 
از ابتـداي اسـفند ماه سـال جـاري بـا هماهنگـي اداره ی راهنمایـي و رانندگي 
شهرسـتان نـي ریـز 107 دسـتگاه از ایـن تراکتورهـا مـورد بازدیـد فنـي قـرار 

گرفـت و پـالک گذاري شـد.

 سعید مستفیضی

شهرستان نی ریز 
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وي افـزود: حـدود 900 دسـتگاه انـواع تراکتور در شهرسـتان نـي ریز در بخش 
کشـاورزي فعال اسـت کـه از این تعـداد فقط 500 دسـتگاه کارکـردي زیر 25 

سـال داشـته و شـرایط دریافت پالک دارند.
فـداکار ادامـه داد: نداشـتن پـالک، مشـکالتي از جملـه محدودیت بـراي بیمه 
کـردن تراکتور، مشـکالت پیگیري هـاي تصادفات و حوادث جـاده اي، کنترل 
فنـي دسـتگاه و توزیـع مناسـب سـوخت ایجـاد مـي کنـد و ضـروري اسـت تا 
تراکتـورداران زحمتکـش در اجراي این طرح با دسـتگاه هـاي ذیربط همکاري 
نماینـد. فـداکار در خاتمـه گفـت: آن دسـته از تراکتورداراني که به هـر دلیل در 
ایـن طـرح شـرکت نکـرده و اقـدام به ارائه مـدارک ننمـوده اند از ابتداي سـال 
97 عـالوه بـر ایـن کـه از دریافت سـهمیه سـوخت محـروم مي شـوند، هزینه 

هـاي مربـوط به بیمـه نیز بـر عهده ي خودشـان خواهـد بود. 
مسـئول واحـد مکانیزاسـیون مدیریـت جهاد کشـاورزي شهرسـتان نـي ریز در 
پایـان از مامـوران اداره راهنمایـي و رانندگـي نیـروي انتظامي بـه خاطر تالش 

مسـتمر و دقـت در بازدیـد و تطبیـق مـدارک تشـکر و قدرداني کرد.

جلسه کمیته ي تنظیم بازار شهرستان ني ریز در 
مدیریت جهاد کشاورزي تشکیل شد

بـه منظـور بررسـي و تنظیـم بـازار میـوه و اقـالم ضـروري ایـام پایانـي سـال 

، جلسـه ي کمیتـه ي تنظیـم بـازار، بـا حضـور فرمانـدار ، دادسـتان و روسـاي 
ادارات عضـو کمیتـه تنظیـم بـازار شهرسـتان نـي ریـز ، روز یکشـنبه بیسـتم 
اسـفندماه در سـالن جلسـات مدیریت جهاد کشـاورزي این شهرسـتان تشکیل 

. شد
بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت جهاد کشـاورزي شهرسـتان نـي ریز، در 
ایـن جلسـه ، داریـوش طهماسـبي مدیـر جهـاد کشـاورزي و دبیـر کمیتـه ي 
تنظیـم بـازار، بـا ارائـه گزارشـي از میـزان و قیمـت کاالهـاي ضـروري توزیع 
شـده در نیمـه دوم سـال جـاري و کاالهـاي در حـال توزیـع در ایـام پایانـي 
سـال گفـت: ایـن اقـالم شـامل برنج، مـرغ منجمد و گوشـت منجمد بـوده که 
عـالوه بـر ایـن، کار نیـاز سـنجي میـوه مـورد نیاز شـب عید بـا توجه بـه عدم 
محدودیـت در تامیـن میـوه در بـازار و شـرایط معرفـي عاملیـن توزیـع ، آغـاز 

است.  شـده 
در ادامـه ، ره فرسـا رییـس اداره صنعـت، معـدن و تجـارت شهرسـتان نـي 
ریزهـم در مـورد علـل افزایـش قیمـت برخـي کاالهابـه دلیل نامشـخص بودن 
ارز مبادلـه اي و آزاد، عـدم واردات و شـیوع بیمـاري آنفلوانـزاي حـاد پرنـدگان، 
خریـداري میـوه و آمادگـي عاملیـن بـراي توزیـع بـا قیمـت پایین تـر از مصوبه 
اعالمـي و اجراي گشـت هاي مشـترک و مسـتمر در بحث طـرح نظارتي نوروز 

گفت. سـخن 
در جلسـه تنظیـم بـازار شهرسـتان نـي ریـز مقـرر شـد پـس از بررسـي، قیمت 
رسـتوران هـا و بیـرون بر ها تـا پایـان تعطیالت افزایـش نیابـد. همچنین مقرر 
شـد بـا افزایـش مـکان هـاي توزیع ، تامیـن 40 تن سـیب و 40 تـن پرتقال در 
ایـام پایانـي سـال 96 و ابتـداي 97 در دسـتور کار قـرار گیرد. کنترل بهداشـتي 
کلیـه اقـالم مصرفـي مـورد نیـاز شـهروندان در مبـادي ورودي شـهر و مـکان 
هـاي عرضـه کاال و ممانعـت از مصـرف اسـانس هـا و رنـگ هـاي غیـر مجاز 
در خوراکـي هـا بخصـوص در قنـادي هـا از مصوبـات دیگـر کمیتـه ي تنظیـم 

بود.  بـازار 

دیدار نوروزي مدیر و مسئوالن واحدهای مدیریت 
جهاد کشاورزي شهرستان ني ریز با فرماندار

در هفتمیـن روز از فروردیـن مـاه بـه مناسـبت و آغـاز سـال جدیـد، مدیر جهاد 
کشـاورزي بـه همـراه تعـدادي از کارشناسـان و مسـئوالن ایـن مدیریـت بـا 
حضـور در فرمانـداري نـي ریـز ، بـا امیـري فرمانـدار ایـن شهرسـتان دیـدار و 

کردند. گفتگـو 
بـه گزارش سـعید مسـتفیضی مسـئول سـتاد خبـری مدیریت جهاد کشـاورزي 
شهرسـتان نـي ریـز، در این دیـدار، داریوش طهماسـبي مدیر جهاد کشـاورزي 
ایـن شهرسـتان بـا تبریک سـال نو و آرزوي موفقیت در سـال جدید ، گزارشـي 
از عملکـرد مجموعـه ي جهـاد کشـاورزي در سـال 1396 ارائـه نمـود و ابـراز 
امیـدواري کـرد در سـال جدید با حمایـت فرماندار محترم و مسـئوالن ادارات و 
نهادهـا، گام موثرتـري در جهت تحقق اهداف تعیین شـده در بخش کشـاورزي 
برداشـته شـود.در ادامـه، محمدرضا امیـري فرماندار این شهرسـتان نیز با تقدیر 
از حضـور مدیـر و مسـئوالن جهـاد کشـاورزي در روزهـاي آغازین سـال جدید 
گفـت: جهاد کشـاورزي بـه عنوان یکي از دسـتگاه هاي مهم و پـرکار در حوزه 
اي کـه بـه ارتـزاق بخش عظیمـي از مردم مرتبط اسـت همواره مطـرح بوده و 
الزم اسـت از خدمـات و تـالش هاي مجموعه ي جهاد کشـاورزي در شـهرها 
و روسـتاها تشـکر شـود. وي افـزود: بحـران کـم آبي و خشکسـالي هـاي اخیر 
بـر کسـي پوشـیده نیسـت و اگرچه کارهـاي خوبي در جهـت اسـتفاده بهینه از 
آب و کشـت هـاي جایگزیـن انجام شـده امـا مي طلبد کـه با برنامـه ریزي به 
سـمتي برویـم کـه بـا ایجـاد گلخانـه ها و توسـعه ي کشـت هـاي گلخانه اي 

حـد اکثـر بهره وري را در بخش کشـاورزي شـاهد باشـیم.
در این دیدار کارشناسـان و مسـئوالن واحدها و ادارات مدیریت جهاد کشـاورزي 

شهرسـتان نـي ریز به ارائه نقطـه نظرات فني خـود پرداختند.
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خبرهای اداره کل امور عشایر استان فارس

برگزاری دوره  آموزشی بازرگانی خارجی برای 
تشکل های عشایری

ــران  ــور مدی ــا حض ــه ای ب ــورت منطق ــه ص ــی ب ــی خارج ــی بازرگان دوره  آموزش
ــتان های  ــایری اس ــی عش ــرکت های تعاون ــره ش ــت مدی ــای هیئ ــل و روس عام
فــارس، کهگیلویــه و بویــر احمــد و بوشــهر برگــزار شــد. در ایــن دوره آموزشــی 
ــرکت  ــتان ش ــه اس ــن س ــایری ای ــکل های عش ــای تش ــر از اعض ــه 70 نف ک
ــارت و  ــوه تج ــی، نح ــی خارج ــم بازرگان ــا مفاهی ــدگان ب ــرکت کنن ــتند، ش داش
بازاریابــی محصــوالت تولیــدی عشــایر آشــنا شــدند. ایــن دوره آموزشــی کــه بــه 
همــت اداره امــور تعاونی هــا و نظــام بهــره بــرداری اداره کل امــور عشــایر فــارس 
و بــا همــکاری مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان در 
تاریــخ 7 و 8 اســفند مــاه 1396 در ایــن مرکــز برگزارشــد اســاتید برجســته و بــا 
تجربــه مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی جهــاد کشــاورزی 

ــد.  فــارس از جملــه رحمانــی اســتاد اقتصــاد کشــاورزی تدریــس نمودن
در ایــن دوره آموزشــی بهرامــی مدیــر کل امــور عشــایر فــارس و باللــی رئیــس 
ــایر  ــور عش ــازمان ام ــای س ــی ه ــور تعاون ــج اداره کل ام ــوزش و تروی ــروه آم گ
ــور  ــن سیاســت هــای ســازمان ام ــه تبیی ــد و هرکــدام ب کشــور ســخنرانی کردن
ــش  ــایری و نق ــوالت عش ــع و محص ــعه صنای ــه توس ــور در زمین ــایر کش عش
معرفــی و بازاریابــی در فــروش محصــوالت تاکیــد کردنــد. از ویژگــی هــای بــارز 
برگــزاری ایــن دوره آموزشــی ارائــه و تدریــس دوره در فضــای مناســب و مطلــوب 
ــرفصل های  ــق س ــت طب ــه پاورپوین ــزوه و ارائ ــب ج ــوزش در قال ــوای آم و محت
مرتبــط بــا موضــوع دوره بــود ضمــن ایــن کــه در پایــان دوره نیــز بــرای کلیــه 

ــد. شــرکت کننــدگان گواهینامــه دوره آموزشــی صــادر گردی
شــایان ذکــر اســت اســتان فــارس دارای 23 شــرکت تعاونــی عشــایری فعــال و 
ــه تعاونی هــای عشــایری مــی باشــد کــه وظیــه خدمــت رســانی و  یــک اتحادی

تامیــن نیازهــای عشــایر اســتان را بــه عهــده دارنــد.
  

راه اندازی سامانه جامع بانک اطالعات عشایر 
www.Farsnomad.ir )استان فارس)نماد

ــر )12/5 درصــد  ــا 147790 نف ــارس ب ــتان ف ــای کشــور، اس ــتان ه ــن اس در بی
ــت عشــایر  ــوار بیشــترین ســهم جمعی ــت عشایرکشــور( و 27279 خان کل جمعی
کشــور را در خــود جــای داده اســت. بــا توجــه بــه پراکنــش جامعــه عشــایری در 
اقصــی نقــاط ایــن اســتان و در 29 شهرســتان و عــدم وجــود بانــک اطالعاتــی 
ــرا  ــازی و اج ــاده س ــامانه پی ــن س ــارس ای ــتان ف ــایر اس ــه روز از عش ــع و ب جام
شــده اســت. ســامانه جامــع بانــک اطالعاتــی عشــایر اســتان تحــت وب بــوده و 
هــر فــرد عشــایری مــی توانــد بــا مراجعــه بــه آدرس اینترنتــی ســامانه نســبت 
بــه ثبــت اطالعــات خانــوار خــود اقــدام نمایــد. بهرامــی مدیــر کل امــور عشــایر 
اســتان فــارس ضمــن بیــان ایــن مطلــب گفــت: در فــاز نخســت ایــن ســامانه، 
عشــایر بعــد از ورود بــه صفحــه اصلــی ســایت )Farsnomad.ir ( در قســمت 
پنــل ثبــت اطالعــات عشــایر، بــا وارد کــردن کــد ملــی و کــد عضویــت دفترچــه 
عشــایری اطالعــات مــورد نیــاز را کــه شــامل مشــخصات فــردی خــود و ســایر 
ــوم  ــات زیســت ب ــات دفترچــه عشــایری و اطالع ــل، اطالع اعضــاء تحــت تکف
ییــالق و قشــالق خــود مــی باشــد را ثبــت نمــوده و پــس از بارگــذاری اســناد و 
مــدارک مــورد نیــاز نســبت بــه ثبــت نهایــی اطالعــات خــود اقــدام مــی نماینــد. 
وی افــزود: از خصوصیــات بــارز ایــن ســامانه تعریــف ســطوح دسترســی کاربــران 
مختلــف شــامل مدیــران عامــل شــرکت های تعاونــی عشــایری، روســای ادارات 

امــور عشــایر شهرســتان هــا، رئیــس اداره امــور تعاونی هــا و نظــام بهــره بــرداری 
اداره کل و مدیــر کل محتــرم اســتان مــی باشــد. ضمــن ایــن کــه ایــن ســامانه 
ــرکت های  ــل ش ــران عام ــه مدی ــت ک ــده اس ــزی ش ــه ری ــه ای برنام ــه گون ب
ــه اطالعــات عشــایر حــوزه  ــا دسترســی ب ــی و روســای شهرســتان ها صرف تعاون

خــود را دارنــد.
بهرامــی تصریــح کــرد: پــس از ثبــت اطالعــات توســط بهــره بــرداران عشــایری 
اطالعــات افــراد ضمــن تطابــق بــا مــدارک بارگــذاری شــده توســط اداره امــور 

عشــایر شهرســتان و کاربــر اســتانی تاییــد مــی گــردد. 
ــاز دوم  ــرای ف ــامانه در اج ــن س ــای ای ــت ه ــر قابلی ــه داد: از دیگ ــی ادام بهرام
امــکان ثبــت درخواســت هــای عشــایری شــامل )تســهیالت بانکــی، آبرســانی 
ســیار، مرمــت جــاده دسترســی و ... ( توســط عشــایر مــی باشــد و پیــش بینــی 
ــه  ــا منجــر ب ــت شــده خانوارهــای عشــایری نهایت ــات ثب ــده اســت اطالع گردی
ــاوی  ــه ح ــردد ک ــایر کارت گ ــوان عش ــت عن ــی تح ــدور کارت الکترونیک ص

ــد.  ــایری باش ــوار عش ــای خان ــت و اعض ــم سرپرس ــات مه اطالع

حضور عشایر فارس درسومین نمایشگاه 
روستائیان و عشایر کشور

ــگاه  ــومین نمایش ــز در س ــال نی ــته امس ــنوات گذش ــون س ــارس همچ ــایر ف عش
ــفند  ــت 18 اس ــه از 15 لغای ــور ک ــایر کش ــتائیان و عش ــای روس ــدی ه توانمن
ــا  ــران برپ ــی ته ــن الملل ــی نمایشــگاه های بی ــاری در محــل دائم ــال ج ــاه س م
شــده بــود، شــرکت کردنــد. بــه گــزارش اعتمــادی رئیــس روابــط عمومــی اداره 
ــدی  ــی توانمن ــن نمایشــگاه در جهــت معرف ــارس ای ــور عشــایر اســتان ف کل ام
ــت  ــی اهمی ــدات داخل ــت از تولی هــای عشــایر و روســتائیان و در راســتای حمای
زیــادی دارد کــه بــا ایــن هــدف و رویکــرد، عشــایر فــارس نیــز همــگام بــا ســایر 

ــد.  ــن نمایشــگاه شــرکت نمودن عشایرکشــور در ای
ــق  ــتائیان و عشــایر در تحق ــش روس ــن نق ــعار تبیی ــا ش ــزود: نمایشــگاه ب وی اف
سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی، برگــزار شــد کــه در بخــش روســتایی تمــام 
اســتان های کشــور و در بخــش عشــایری نیــز بیســت اســتان کشــور در آن حضور 
ــای  ــه ای از توانمندی ه ــادر گوش ــیاه چ ــی س ــا برپای ــارس ب ــایر ف ــتند و عش داش
اقــوام تــرک، لــر و عــرب خطــه فــارس را بــه نمایــش گذاشــتند ضمــن ایــن کــه 
ــای دلنشــین  ــنتی و آهنگ ه ــده س ــیقی زن ــوای موس ــا ن ــادر ب ــیاه چ ــن س در ای
محلــی، عشــایر فــارس توانســتند فرهنــگ غنــی فــارس را بــه نمایــش گذارنــد 
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خبرهای اداره کل امور عشایر استان فارس

خبرهای سازمان تعاون روستایی استان فارس

کــه مــورد توجــه بازدیدکننــدگان قــرار گرفــت.
ــی،  ــوی مهربان ــه ب ــود ک ــیاه چادرخ ــارس در س ــایر ف ــه داد: عش ــادی ادام اعتم
ــل را در  ــوازی ای ــان ن ــی آورد و مهم ــاد م ــه ی ــایر را ب ــت عش ــا و صمیمی صف
ــنتی  ــیرینی س ــواع ش ــی و ان ــوالت لبن ــا محص ــرد، ب ــی ک ــده م ــا زن ــره ه خاط
ــد. همچنیــن در  ــه عمــل آوردن و غذاهــای محلــی از بازدیدکننــدگان پذیرایــی ب
ایــن نمایشــگاه در کنــار نمایــش توانمنــدی هــای خــود شــامل صنایــع دســتی، 
گیاهــان دارویــی، پخــت غذاهــای محلــی، زیــور آالت عشــایری و.... طــرح ایــل 

ــد نیــز اجــرا شــد.  هــم مــی خوان
ــا داشــتن ســه ایــل بــزرگ قشــقایی، خمســه و  گفتنــی اســت عشــایر فــارس ب
لــر و 8 طایفــه مســتقل بیــش از 12 درصــد جامعــه عشــایری کشــور را تشــکیل 

ــه همیــن خاطــر قطــب عشــایر کشــور هســتند. ــد و ب می دهن
 

دیدار نوروزی رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
فارس با مجموعه امور عشایر این استان

قاســمی رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی فــارس در روز ششــم فروردیــن مــاه 
بــه اتفــاق جمعــی از معاونیــن و همــکاران بــا حضــور در اداره کل امــور عشــایر 

فــارس بــا مدیــر کل، معاونیــن و پرســنل امــور عشــایر فــارس دیــدار کردنــد.
ــر کل و پرســنل  ــوروزی ضمــن تشــکر از تالش هــای مدی ــدار ن ــن دی وی در ای
ــه  ــاره ب ــا اش ــت و ب ــک گف ــان تبری ــه آن ــو را ب ــال ن ــتان، س ــایر اس ــور عش ام
نامگــذاری امســال از ســوی مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر حمایــت از کاالی 
ایرانــی اظهــار امیــدواری کــرد در ســال نــو بتوانیــم بــا تنــوع بخشــی بــه اشــتغال 
ــه  ــای معیشــت جامع ــا در ارتق ــدات آنه ــازار رســانی تولی ــه ب عشــایر و کمــک ب

ــد عشــایر بیــش از گذشــته موثــر باشــیم.  مول
ــه  ــخنانش در رابط ــمتی از س ــارس در قس ــاورزی ف ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
بــا اســتفاده از فــن آوری هــای نویــن در پیشــبرد اهــداف ســازمانی گفــت: بهــره 
ــد در  ــی توان ــز م ــان نی ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــا و ش ــتارت آپ ه ــری از اس گی

ــر باشــد.  ــده موث ــا مصــرف کنن ــده ت ــد کنن ــه تولی کوچــک کــردن فاصل
وی افــزود: عرضــه مســتقیم محصــوالت و تولیــدات جامعــه عشــایری در بازارچــه 
هــای شهرســتانی و اســتانی یکــی دیگــر از راه های متناســب ســازی ســود اســت 
کــه بــا حــذف واســطه ها ســود بیشــتری در اختیــار تولیــد کننــده قــرار می گیــرد 
ــد.  ــت می کن ــری پرداخ ــای کمت ــز به ــده نی ــرف کنن ــر مص ــرف دیگ و از ط
ــداوم سیســتم ســازی و ســاختارمندی  ــز خواســتار ت ــه اداری نی قاســمی در زمین
برنامــه هــای اداری شــد و بــر لــزوم برنامــه محــوری در فعالیت هــا تاکیــد کــرد.
مدیــر کل امــور عشــایر فــارس نیــز در ایــن دیــدار ضمــن خیــر مقــدم و تبریــک 
ســال نــو، ســالی تــوام بــا ســالمتی و نشــاط همــراه بــا تــالش در جهــت خدمــت 
بــه جامعــه را بــرای همــگان آرزو کــرد و تنــوع بــه اشــتغال و تســهیل در عرضــه 
ــور  ــردی اداره کل ام ــای راهب ــه ه ــایر را از برنام ــدات عش ــوالت و تولی محص

عشــایر فــارس در ســال جــاری دانســت. 
ــال  ــه در س ــورت گرفت ــای ص ــه ای از فعالیت ه ــان گوش ــا بی ــن ب وی همچنی
ــاز،  ــه نم ــه اقام ــون از جمل ــای گوناگ ــوزه ه ــر در ح ــن برت ــب عناوی 96 کس
ســالمت و روابــط عمومــی را نشــان از برنامــه  ریــزی و تــالش مجموعــه امــور 
عشــایر دانســت و ابــراز امیــدواری کــرد بــا اســتمرار تالش هــا و برنامــه ریــزی 
ــم.  ــات بیشــتری کســب نمائی ــز توفیق ــش رو نی ــم در ســال پی منســجم تر بتوانی

 

تاسیس گلخانه تولید نشاء گوجه فرنگی در 
شهرستان پاسارگاد

از  حمایــت  راســتای  در 
ــارکت  ــا مش ــاورزان و ب کش
ــه  بخــش خصوصــی گلخان
تولیــد نشــاء گوجــه فرنگــی 
ــتایی  ــی روس ــط تعاون توس
پاســارگاد  شهرســتان 

ــد.  ــیس ش تاس
روابــط  گــزارش  بــه 
ســازمان  عمومــی 
تعــاون روســتایی فــارس 
حســن کشــاورز مســئول 
نمایندگــی ایــن ســازمان 
ــا  در شهرســتان پاســارگاد ب

بیــان خبــر فــوق افــزود: تاکنــون مقــدار دو و نیــم میلیــون نشــاء تولیــد شــده و 
در هفتــه هــای آتــی بــه کشــاورزان عرضــه خواهــد شــد و پیــش بینــی می شــود 
ســطحی معــادل 80 هکتــار از اراضــی کشــاورزی شهرســتان را پوشــش و زیــر 

کشــت قــرار دهــد.

تولید محصوالت کشاورزی بدون صرفه
اقتصادی ممنوع

ــل  ــران عام ــه مدی ــارس در جلس ــتان ف ــتایی اس ــاون روس ــازمان تع ــر س مدی
اتحادیــه هــای اســتانی کــه بــه منظــور توســعه روســتایی تشــکیل شــد گفــت: 

ــت. ــوع اس ــادی ممن ــه اقتص ــدون صرف ــاورزی ب ــوالت کش ــد محص تولی
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان تعــاون روســتایی اســتان فــارس: بهجــت 
ــاز  ــتایی ب ــاون روس ــبکه تع ــای ش ــیل ه ــه پتانس ــه ب ــا توج ــت: ب ــی گف حقیق
مهندســی شــبکه، تحــول در فرآینــد هــا و برنامــه محــور بــودن شــبکه در بحــث 
توســعه روســتایی اثــر گــذار خواهــد بــود و در تولیــد محصــوالت کشــاورزی بایــد 
ــاس آن  ــود و بر اس ــی ش ــور بررس ــارج کش ــل و خ ــاز در داخ ــورد نی ــای م تقاض
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ــرای کشــاورز بایــد تامیــن  ــه و پایــداری تولیــد ب الگــوی کشــت کشــاورزی ارائ
شــود. وی در ادامــه بــه منظــور توانمندســازی و تحــول در شــبکه تعاون روســتایی 
فــارس خواســتار تغییــر ســاختار اقتصــادی تشــکل هــا بــا هــدف ترویــج صــادرات 
شــد و بیــان داشــت تــا زمانــی کــه ایــن رویکــرد حاکــم نشــود نمی تــوان تولیــد 

را در کشــور تکریــم کــرد.

برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار میوه شب عید 
در سازمان تعاون روستایی استان فارس

ــوه  ــه حداکثــر کیفیــت و کمیــت عملکــرد توزیــع می ــی ب ــه منظــور دســت یاب ب
ــازمان  ــتانداری، س ــئولین اس ــور مس ــا حض ــازار ب ــم ب ــتاد تنظی ــد س ــب عی ش
میادیــن، ســازمان جهــاد کشــاورزی، ســازمان صنعــت و معــدن تجــارت، معاونــت 
اجرایــی حمــل و نقــل شــهرداری، معــاون بازرگانــی ســازمان تعــاون روســتایی 
و مدیــر عامــل اتحادیــه باغــداران در محــل ســالن اجتماعــات ســازمان تعــاون 

ــارس تشــکیل شــد. روســتایی ف
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان تعــاون روســتایی فــارس: در ایــن جلســه 
کــردی پــور معــاون بازرگانــی ســازمان تعــاون روســتایی مشــروح اقدامــات انجــام 
شــده در خصــوص تهیــه و ذخیــره ســازی میــوه را بیــان کــرد و در ادامــه مقــرر 
ــام توزیــع  ــه منظــور جلوگیــری از هــرج و مــرج و ازدحــام جمعیــت در ای شــد ب
میــوه، تقســیم بنــدی مراکــز عرضــه و اماکــن ذخیــره ســازی براســاس مناطــق 
شــهری صــورت پذیــرد و در خصــوص ارزیابــی مراکــز توزیــع و تعییــن میــزان 

ســهمیه مراکــز اقدامــات الزم صــورت پذیــرد. 

اولویت اصلی شبکه تعاون روستایی 
تولید ثروت بر در آمد است 

ــتان  ــتایی اس ــاون روس ــبکه تع ــای ادارات ش ــی روس ــورای هماهنگ ــه ش جلس
ــران عامــل  ــر ســازمان تعــاون روســتایی، معاونیــن، مدی ــا حضــور مدی ــارس ب ف
ــالن  ــه در س ــای تابع ــتان ه ــای ادارات شهرس ــتانی و روس ــای اس ــه ه اتحادی

ــد.  ــزار گردی ــارس برگ ــتایی ف ــاون روس ــازمان تع ــات س اجتماع
در ایــن جلســه بهجــت حقیقــی مدیــر ســازمان تعــاون روســتایی اســتان فــارس 
ــات  ــه خدم ــه منظــور ارائ ــر مجموعــه را ب ــن ادارات زی ایجــاد تفاهــم بیشــتر بی
بهتــر بــه جامعــه هــدف خواســتار شــد و افــزود: اولویــت اصلــی شــبکه تعــاون 
روســتایی تولیــد ثــروت و درآمــد اســت کــه بــا ایجــاد تنــوع بخشــی در فعالیــت 

هــا و خــروج از اقتصــاد تــک محصولــی امــکان پذیــر مــی گــردد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان تعــاون روســتایی اســتان فــارس: بهجــت 
ــزی ســازمان و تعامــل  ــه ری ــن کــه تحــول در نظــام برنام ــان ای ــا بی ــی ب حقیق
ــای  ــرکت ه ــی و ش ــام صنف ــاورز، نظ ــه کش ــل خان ــط مث ــای ذیرب ــا ارگان ه ب
دانــش بنیــان بــه منظــور تشــکیل شــورای راهبــردی در شهرســتان هــا در جهــت 
رفــع مشــکالت مــردم ضــروری اســت، اظهــار داشــت: تدابیــر روســای ادارات و 
مدیــران عامــل شــرکت هــا در کارآفرینــی، اســتفاده از نیــروی جــوان تحصیــل 
کــرده ، ایجــاد ارزش افــزوده محصــوالت و پرهیــز از خــام فروشــی باعــث تحــول 
ــر  ــل تغیی ــن دلی ــه همی ــردد و ب ــی گ ــتایی م ــی روس ــبکه تعاون ــکوفایی ش و ش
ــه ســمت  ــد ب ــد بای ــی روســتایی از بحــث نظــارت در خری ــدگاه شــبکه تعاون دی
نظــارت، هدایــت و حمایــت در زمــان کشــت محصــول تغییــر یابــد تــا محصــول 

بــا کیفیــت و بــا صرفــه اقتصــادی تولیــد گــردد. 
ــوان  ــی ت ــرح م ــن ط ــح ای ــق و صحی ــرای دقی ــا اج ــرد: ب ــان ک ــر نش وی خاط
زمینــه صــادرات محصــول بــازار پســند خارجــی را بــه بهــره بــرداران آمــوزش داد 

و بــا ایجــاد زیــر ســاخت هــای مناســب بــه موفقیــت دســت یافــت.

برگزاری جلسه هم اندیشی و همفکری
مرغداران دراستان فارس

ــداران  ــه مرغ ــی اتحادی ــا میزبان ــداران ب ــری مرغ ــم اندیشــی و همفک جلســه ه
ــران  ــاس، مدی ــداران بندرعب ــه مرغ ــره اتحادی ــات مدی ــور هی ــا حض ــارس و ب ف
ــداران  ــاورزی مرغ ــی کش ــای تعاون ــرکت ه ــره ش ــات مدی ــاء هی ــل و اعض عام
فــارس و10 نفــر از مرغــداران پیشــرو اســتان در ســالن شــهید بالغــی ســازمان 

ــزار شــد. ــارس برگ ــاون روســتایی اســتان ف تع
ــارس، ســینا  ــاون روســتایی اســتان ف ــی ســازمان تع ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

خبرهای سازمان تعاون روستایی استان فارس
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خبرهای سازمان تعاون روستایی استان فارس

ــان  ــا بی ــه ب ــن جلس ــارس در ای ــداران ف ــه مرغ ــل اتحادی ــر عام ــی مدی عباس
گــزارش کاملــی از وضعیــت میــزان جوجــه ریــزی ایــن اســتان اظهــار داشــت: 
صنعــت مرغــداری بــا چالــش هــای زیــادی روبــرو اســت کــه از جملــه جوجــه 
ریــزی بــدون مجــوز و کمبــود و عــدم ثبــات قیمــت در نهــاده هــا و قیمــت پاییــن 

ــام بــرد. گوشــت مــرغ را مــی تــوان ن
ــن  ــی بی ــزم مل ــک ع ــتلزم ی ــکل مس ــن مش ــت از ای ــرون رف ــزود: راه ب  وی اف
ــردن  ــل ک ــدا عم ــک ص ــتگی و ی ــتار همبس ــت وخواس ــور اس ــداران کش مرغ

ــد. ــود ش ــکالت موج ــل مش ــرا ی ح ــداران ب مرغ

راه اندازی کارخانه خوراک دام
 در شهرستان پاسارگاد

کارخانــه خــوراک دام و نهــاده هــای دامــی توســط شــرکت تعاونــی کشــاورزی 
شهرســتان پاســارگاد افتتــاح شــد. 

 بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان تعــاون روســتایی فــارس حســن کشــاورز 
ــه  ــا توجــه ب ــن ســازمان در شهرســتان پاســارگاد گفــت: ب رئیــس نمایندگــی ای
ــن شهرســتان و  ــی و ســنتی در ای ــداری هــای صنعت ــل مالحظــه دام ــداد قاب تع
نیــاز مبــرم دامــداران بــه خــوراک دام و نهــاده هــای دامــی کارگاه خــوراک دام 

راه انــدازی شــد.
 وی افــزود: بــا بهــره بــرداری از ایــن کارخانــه نیــاز ایــن شهرســتان بــه خــوراک 
ــتان را  ــاز شهرس ــازاد نی ــد م ــی توانن ــدگان م ــد کنن ــود و تولی ــن می ش دام تامی

صــادر کننــد.

دیدار عیدانه رئیس، معاونین و مدیران عامل 
اتحادیه های تعاون روستایی با رئیس 

سازمان جهاد کشاورزی فارس 

مدیــر ســازمان تعــاون روســتایی فــارس بــه همــراه معاونیــن و مدیــران عامــل 
ــر رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی  ــا حضــور در دفت ــه هــای اســتانی ب اتحادی

ــوروز را تبریــک گفــت. فــارس عیــد ن
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان تعــاون روســتایی اســتان فــارس: در جریــان 
ــرد  ــی از عملک ــزارش کوتاه ــه گ ــن ارائ ــی ضم ــد بهجــت حقیق ــدار اح ــن دی ای
ــد  ــت: رون ــار داش ــوروز اظه ــوه ن ــازار می ــم ب ــوص تنظی ــی الخص ــال 96 عل س
تنظیــم بــازار مقطعــی و مخصــوص ایــام نــوروز نیســت و بعــد از ایــام نــوروز و بــا 

کاهــش ذخیــره ســیب و پرتقــال در بــازار نیــز ادامــه خواهــد داشــت.
وی در ادامــه برنامــه هــای تعــاون روســتایی در ســال جــاری را برشــمرد و اظهــار 
داشــت: برنامــه ریــزی هــا بایــد بــه ســمت صــادرات محــوری پیــش بــرود و در 
ــه ایجــاد تشــکلی  ــاز ب ــه شــده و نی ــی در نظــر گرفت ــه ســرفصل های ــن زمین ای

ــرای بخــش صــادرات حــس می شــود.  ب
ــو  در ادامــه قاســمی رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی ضمــن تبریــک ســال ن
اظهــار داشــت: بخــش کشــاورزی چالــش هایــی را پیــش رو دارد امــا ظرفیــت 
هــای بالقــوه ی بســیاری دارد کــه اســتفاده نشــده اســت و یکــی از ایــن ظرفیــت 
هــا صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی محصــوالت باغــی اســت کــه بــا وجــود تولیــد 15 
درصــد میــوه کشــور در اســتان فــارس ، صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی محصــوالت 

باغــی حلقــه مفقــوده ایــن بخــش اســت.

روند رو به رشد مشارکت کشاورزان
با تعاونی ها در سال 97

ــتایی  ــی روس ــبکه تعاون ــت ش ــالش و هم ــا ت ب
بــه  صادقانــه  رســانی  خدمــات  در  فــارس 
ــور و  ــاهد حض ــرداران ش ــره ب ــاورزان و به کش
تقاضــای بیشــتر کشــاورزان در ســال جــاری 

جهــت مشــارکت و داد و ســتد هســتیم. 
ــاون  ــازمان تع ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
روســتایی اســتان فــارس حســن کشــاورز رئیــس 
نمایندگــی ایــن ســازمان در شهرســتان پاســارگاد 
ــد از  ــدر قن ــت چغن ــر کش ــطح زی ــش س از افزای
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ــر داد. ــال 97 خب ــار در س ــه 700 هکت ــال 96 ب ــار در س 200 هکت
وی اظهــار داشــت: پیــش بینــی می شــود ایــن رقــم بــه هــزار هکتــار برســد و 

رقمــی معــادل 50 هــزار تــن برداشــت محصــول داشــته باشــیم. 
ــل و  ــات داخ ــه کارخانج ــده ب ــت ش ــول برداش ــرد: محص ــان ک ــر نش وی خاط
ــات  ــر عملی ــی ب ــر نظــارت تعاون ــد شــد و عــالوه ب ــارج اســتان حمــل خواه خ
کاشــت ، داشــت و برداشــت محصــول، کلیــه نهــاده هــا و ریــز مغــذی هــا بــه 
ــان برداشــت  ــرد و در زم ــی گی ــرار م ــار کشــاورزان ق ــاری در اختی صــورت اعتب

ــردد. ــی گ ــا کشــاورزان تســویه حســاب م محصــول ب

بازدید معاون استاندار از روند ذخیره سازی 
میوه شب عید

ــره  ــل ذخی ــارس از مح ــتانداری ف ــادی اس ــی و اقتص ــور هماهنگ ــاون ام مع
ــرد. ــد ک ــارس بازدی ــتان ف ــد اس ــب عی ــوه ش ــازی می س

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان تعــاون روســتایی اســتان فــارس، رحمانی 
ــراه بهجــت  ــه هم ــارس ب ــور هماهنگــی و اقتصــادی اســتانداری ف ــاون ام مع
حقیقــی مــــدیر سازمـــان تعــاون روســتایی، کــردی پــور معــاون بازرگانــی و 
ــوه شــب  ــازی می ــره س ــداران از محــل ذخی ــه باغ ــل اتحادی ــی مدیرعام یداله

ــد.  ــد کردن ــد ســال 97 بازدی عی
ــداری  ــژه نگه ــردخانه وی ــه از س ــد ک ــن بازدی ــان ای ــی در جری ــت حقیق بهج
میــوه واقــع در شــهرک صنعتــی شــیراز انجــام شــد از ذخیــره ســازی مناســب 
ــیب و  ــزود: س ــر داد و اف ــارس خب ــتان ف ــهروندان در اس ــد ش ــب عی ــوه ش می

ــان ســال  ــازار پای ــم ب ــرای تنظی ــدات داخــل اســتان ب ــال والنســیا از تولی پرتق
ذخیــره ســازی و تمــام مراحــل خریــد و تحویــل تحــت نظــر کارشناســان انجــام 
گردیــده اســت تــا میــوه هــای تحویلــی از هرلحــاظ از کیفیــت و بــازار پســندی 

مطلوبــی برخــوردار باشــد.
معــاون امــور اقتصــادی اســتانداری فــارس نیــز تاکیــد کــرد: اطمینــان 
ــتایی  ــاون روس ــازمان تع ــا س ــه ب ــبی ک ــازی مناس ــا ذخیره س ــه ب ــم ک می ده
اســتان صــورت گرفتــه، شــهروندان هیــچ مشــکلی در تأمیــن میــوه شــب عیــد 
نداشــته باشــند و عرضــه  ایــن میــوه  هــا بــه موقــع و بــا قیمــت مناســب صــورت 

خواهــد گرفــت.

مدیر کل دامپزشکی استان فارس: 
کشف و ضبط 41318 کیلوگرم فرآورده های خام 

دامی در ایام تعطیالت نوروز

ــوب  ــارس، یعق ــتان ف ــکی اس ــی اداره کل دامپزش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــای  ــارت ه ــرح تشــدید نظ ــان ط ــارس از پای ــرکل دامپزشــکی ف ــدس مدی مهن
بهداشــتی نــوروزی دامپزشــکی بــر مراکــز تولیــد و عرضــه فــرآورده هــای خــام 

ــر داد.  ــارس خب ــی در ف دام
وی هــدف از اجــرای ایــن طــرح را ارتقــای بهداشــت و امنیــت غذایی شــهروندان 
عنــوان کــرد و گفــت: بازرســان نظــارت بــر بهداشــت عمومــی و مــواد غذایــی 
ــالت  ــام تعطی ــژه در ای ــه وی ــا 97/1/15 و ب ــخ 96/12/25 ت ــکی از تاری دامپزش
نــوروزی در قالــب کشــیک هــای ثابــت و ســیار در زمینــه تولیــد، توزیــع و عرضــه 

فــرآورده هــای خــام دامــی بــه شــهروندان، نظــارت داشــتند.
ــا هــدف گــذاری و برنامــه ریــزی هــای  مدیــرکل دامپزشــکی فــارس افــزود: ب
انجــام شــده ایــن اداره کل ضمــن اجــرای طــرح تشــدید نظــارت ویژه نــوروز 97، 
بــا شــرکت در گشــت هــای مشــترک و بازدیــد از مراکــز عرضــه فــرآورده هــای 
ــای  ــی، از ســالمت فرآورده ه ــای نظارت ــایر دســتگاه ه ــار س ــی در کن ــام دام خ

خــام مصرفــی در ایــن واحدهــا بازدیــد بــه عمــل آورد.
ــه  ــز عرض ــتی از مراک ــی بهداش ــورد بازرس ــام 7897 م ــدس از انج ــوب مهن یعق
مــواد خــام دامــی شــامل رســتوران هــا، بیــرون برهــا، قصابــی هــا، کشــتارگاه ها، 
مراکــز بســته بنــدی، فروشــگاه هــا و... در طــرح نــوروزی ســال 97 خبــر داد و 
بیــان کــرد: مقــدار 41318 کیلوگــرم فــرآورده هــای خــام دامــی تاریــخ گذشــته 
کشــف و ضبــط شــد و در همیــن مــدت پرونــده 53 فــرد متخلــف بــه تعزیــرات 
ــی ارجــاع، کــه باعــث  ــه مراجــع قضای ــف ب ــرد متخل ــده 46 ف ــی و پرون حکومت

صــدور احــکام و تعطیلــی 12 واحــد متخلــف شــد.
وی در خاتمــه افــزود: شــهروندان در صــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف در مراکــز 
ــوارد  ــه و م ــاس گرفت ــر 1512 تم ــامانه پیامگی ــا س ــی ب ــام دام ــواد خ عرضــه م

تخلــف را گــزارش نماینــد.

خبرهای سازمان تعاون روستایی استان فارس

خبرهای اداره کل دامپزشکی استان فارس
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خبرهای اداره کل دامپزشکی استان فارس

پلمب 137 واحد عرضه مواد خام دامی غیرمجاز 
در شیراز در سال 96

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل دامپزشــکی اســتان فــارس، عبدالرضــا وفــا 
رئیــس اداره دامپزشــکی شهرســتان شــیراز گفــت: در ســال 96 در مجمــوع تعــداد 
ــده  ــرغ زن ــی و م ــم از قصاب ــی اع ــام دام ــای خ ــرآورده ه ــد عرضــه ف 137 واح
ــدزرد،  ــه بی ــهر از جمل ــای ش ــژه در ورودی ه ــه وی ــتان ب ــای شهرس فروشــی ه
ــالت و ورودی شــهرک صــدرا  ــم ق ــارس، محــور گوی ــج ف ــوار خلی ــان، بول تفیه
ضمــن صورتجلســه و اخــذ دســتور قضایــی توســط بازرســین واحــد نظــارت بــر 
بهداشــت عمومــی و مــواد غذایــی اداره دامپزشــکی شهرســتان شــیراز پلمــب و 

ــا افــراد متخلــف صــورت پذیرفتــه اســت.  برخــورد قانونــی ب
ــرآورده  ــف بهداشــتی در حــوزه ف ــده تخل ــزود: در مــدت مذکــور 148پرون وی اف
ــور  ــا کشــتار غیرمجــاز دام و طی ــه خصــوص در برخــورد ب ــی ب ــام دام هــای خ
ــه صــدور  ــده منجــر ب ــه دادســرا ارســال شــده اســت کــه 64 پرون تشــکیل و ب

ــم نقــدی شــده اســت. ــری و جرای ــه اعــم از 3 ســال حبــس تعزی دادنام
 وی ضمــن تقدیــر از همــکاری دســتگاه قضایــی در راســتای ســالمت عمومــی 
توصیــه کــرد: شــهروندان گوشــت قرمــز مصرفــی را صرفــًا از مراکــز مجــاز کــه 
ممهــور بــه مهــر دامپزشــکی و دارای لیبــل کشــتارگاه مــی باشــد تهیــه نماینــد.

ــان اظهــار داشــت: خوشــبختانه احــداث   رئیــس اداره دامپزشــکی شــیراز در پای
ــری هــای  ــا پیگی ــارس ب پیــش ســرد خــط کشــتار دام ســبک کشــتارگاه دام ف
مســتمر اداره دامپزشــکی شهرســتان شــیراز بــا جدیــت و پیشــرفت90 درصــدی 
ــزرگ در  ــرداری مــی باشــد کــه اقــدام فــوق گامــی ب در حــال اتمــام و بهــره ب
ــظ ســالمت  ــه کنگــو و حف ــب کریم ــاک ت ــاری خطرن جهــت پیشــگیری از بیم

عمــوم شــهروندان مــی باشــد.

حضور مدیرکل دامپزشکی فارس در جلسه مجمع 
مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های فارس

ــوب  ــارس، یعق ــتان ف ــکی اس ــی اداره کل دامپزش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــران  ــع مدی ــه مجم ــور در جلس ــا حض ــارس ب ــکی ف ــرکل دامپزش ــدس مدی مهن
جهــاد کشــاورزی شهرســتان هــای فــارس کــه در محــل ســالن جلســات ایــن 
ــدگان در  ــوق حــاد پرن ــزای ف ــه تشــریح بیمــاری آنفلوان ســازمان برگــزار شــد ب

ــت. ــتان پرداخ ــور و اس ــان ،کش ــطح جه ــای 95 و 96 در س ــال ه س
ــگیری از  ــده در پیش ــام ش ــات انج ــل از اقدام ــی کام ــه گزارش ــن ارائ وی ضم

بیمــاری فــوق حــاد پرنــدگان اظهــار داشــت: طیــور بومــی و نقــل و انتقــال بــی 
ــد و  ــی گردن ــاری محســوب م ــده انتشــار بیم ــل عم ــه آن از عوام روی

رعایــت اصــول بهداشــتی و امنیــت زیســتی از عوامــل موثــر در پیشــگیری از ایــن 
بیمــاری دانســت و لــزوم همــکاری هرچــه بیشــتر دســتگاه هــای مرتبــط بــرای 

پیشــگیری از ایــن بیمــاری را همچــون گذشــته ضــروری دانســتند.

پلمب 8 واحد پرورش طیور غیر مجاز و صدور 17 
مورد اخطاریه پلمب در شهرستان کوار

ــر  ــی اکب ــارس، عل ــی اداره کل دامپزشــکی اســتان ف ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــات انجــام  ــدری رئیــس دامپزشــکی شهرســتان کــوار در خصــوص اقدام میرحی
ــدی  ــس بن ــد قف ــت: 8 واح ــزا گف ــاری آنفلوان ــا بیم ــه ب ــتای مقابل ــده در راس ش
شــده مــرغ تخمگــذار غیرمجــاز بــا دســتور دادســتان محتــرم و همــکاری پلیــس 
ــرم  ــه از دادســتان محت ــت شهرســتان پلمــب و صــدور اخطاری ــات و امنی اطالع
ــر ارســال مــرغ هــا  بــه 17 پــرورش دهنــده مــرغ تخمگــذار غیرمجــاز مبنــی ب
بــه کشــتارگاه ظــرف مــدت یــک هفتــه و پلمــب واحــد هــا بعــد از تخلیــه ابــالغ 

شــد.
وی گفــت: اجــرای اقدامــات بهداشــتی قرنطینــه ای، جلوگیــری از تمــاس 
پرنــدگان مهاجــر و آزاد پــرواز بــا طیــور پرورشــی، ضدعفونــی و پاکســازی مزرعــه 
پــرورش طیــور قبــل از هــر جوجــه ریــزی، ایجــاد حوضچــه هــای ضدعفونــی در 
مبــادی ورودی مزرعــه و ســالن هــای پرورشــی، اســتفاده از تجهیــزات و لبــاس 
ــا دفــن بهداشــتی الشــه  ــه مزرعــه، ســوزاندن ی ــرای ورود ب ضدعفونــی شــده ب
هــای تلــف شــده از جملــه مــواردی اســت کــه بــا رعایــت آن مــی تــوان از وقــوع 

ایــن بیمــاری در مــزارع پــرورش جلوگیــری کــرد.
رئیــس دامپزشــکی کــوار در ادامــه اظهارداشــت: مرغــداران ضوابط و دســتورالعمل 
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هــای امنیــت زیســتی را رعایــت کننــد و از نقــل و انتقــال طیــور زنــده، رفــت و 
ــدون گواهــی بهداشــتی ، ماشــین هــای  ــی ب ــن مرغــداری هــا، جابجای آمــد بی
ــداری  ــن مناطــق و مرغ ــور بی ــای طی ــرآورده ه ــل محصــوالت و ف ــل و نق حم

هــای مختلــف جلوگیــری نماینــد.
ــه  ــم بیمــاری در طیــور ب ــادآور شــد: در صــورت مشــاهده عالئ وی در خاتمــه ی
ــاس37822241 اداره  ــماره تم ــا ش ــر 1512 و ی ــامانه پیامگی ــه س ــب را ب مرات

ــد. ــزارش دهن ــوار گ ــکی ک دامپزش

در بخش چنارشاهیجان شهرستان کازرون 11 
مغازه پلمب و 8 نفر بازداشت شدند

میــالد کاظمیــان سرپرســت اداره دامپزشــکی کازرون گفــت: باتوجــه بــه طــرح 
ــس  ــي رئی ــرف دالک ــی از ط ــت قانون ــن مهل ــتی و تعیی ــارت بهداش ــدید نظ تش
ــری واحــد هــای عرضــه  ــر کارب ــر تغیی ــی ب ــی چنارشــاهیجان مبن دادگاه عموم
ــش  ــت افزای ــتی در جه ــای بهداش ــه واحده ــی ب ــواد پروتئین ــتی م ــر بهداش غی
ســطح بهداشــت عمومــی جامعــه، بــا متخلفــان حــوزه ســالمت برخــورد قانونــی 

ــت. صــورت پذیرف

ــاهیجان 11  ــس دادگاه چنارش ــي رئی ــی دالک ــور میدان ــا حض ــرد: ب ــان ک وی بی
ــاز دام  ــر مج ــتار غی ــده و کش ــرغ زن ــروش م ــتی ف ــر بهداش ــه غی ــد عرض واح

ــد. پلمــب ش
کاظمیــان افــزود: بــا هوشــیاری پرســنل دامپزشــکی و ارائــه گــزارش بــه موقــع 
متخلفانــی کــه بــه فــک پلمــب اقــدام کــرده انــد بــا توجــه بــه اهمیت موضــوع و 

جلوگیــری از خطــر انتشــار بیمــاری هــای مشــترک، بــا حضــور میدانــی ریاســت 
ــر  ــده 8 نف ــرغ زن ــاز م ــه غیرمج ــای عرض ــل ه ــالب در مح ــرم دادگاه انق محت

راهــی بازداشــتگاه شــدند.
در همیــن راســتا تعــداد 6 مغــازه فــروش مــرغ گــرم کشــتار روز و بهداشــتی در 

ســطح بخــش چنارشــاهیجان شــروع بــه کار کــرد.
ایــن اقدامــات در جهــت افزایــش ســطح بهداشــت عمومــی جامعــه انجــام گرفتــه 
و امیــد آن مــی رود تــا مــردم بــا خریــد مــواد پروتئینــی بهداشــتی گام موثــری 

در ارتقــاء ســالمت خــود بردارنــد.

سرپرســت اداره دامپزشــکی کازرون در خاتمــه افزود:شــهروندان در صــورت 
ــه  ــب را ب ــد مرات ــی توانن ــات بهداشــتی در حــوزه دامپزشــکی، م مشــاهده تخلف
ســامانه پیامگیــر 1512و یــا شــماره تمــاس مســتقیم 42227625 اطــالع دهنــد. 

برگزاری دوره آنالین سنجش مهارت کشاورزی 
در پردیس آموزش جهرم

بــه گــزارش روابــط عمومــی پردیــس آمــوزش جهــرم در راســتای صــدور مجــوز 
آمــوزش ســنجش مهــارت، دوره " ســنجش مهارت کشــاورزی " در رشــته گیاهان 
دارویــی )زعفــران، آفتــاب گــردان، ســویا( در تــرم زمســتان بــا حضــور103 نفــر از 

ــران برگزار شــد.  فراگی
ــران از شهرســتان هــای جهــرم، الرســتان، شــیراز، داراب،  ــی اســت فراگی گفتن
ــارس در کالس هــای  ــی اســتان ف ــج و ســایر مناطــق جنوب ــن درشــت، خن زری
ــورت  ــه ص ــن دوره ب ــون ای ــد و آزم ــرکت کردن ــی ش ــوری و عمل ــی تئ آموزش

ــد. ــزار گردی ــرم برگ ــوزش جه ــس آم ــایت پردی ــی در س اینترنت

 برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار کامفار در 
مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع 

طبیعی فارس
ــع  ــوزش کشــاورزی و مناب ــات و آم ــز تحقیق ــی مرک ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه منظــور آمــوزش مــدل  ــرم افــزار کامفــار ب طبیعــی فــارس کارگاه آموزشــی ن
رایانــه ای بــرای آنالیــز امــکان ســنجی اجــرای پــروژه هــا ی تحقیقاتــی مختلــف 

و گــزارش گیــری بــه محققیــن مرکــز آمــوزش داده شــد.

برگزاری کارگاه آموزشی آبیاری نواری گندم در 
ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب

کارگاه آموزشــی، مزرعــه ای بــا هــدف بهبــود کیفیــت آبیــاری نــواری در گنــدم، 
ــا حضــور کارشناســان جهــاد کشــاورزی  ــن ب در راســتای اهــداف محققیــن معی
زریــن دشــت و کشــاورزان گندمــکار ایــن شهرســتان در منطقــه میانــده و توســط 
ــن کارگاه  ــد. در ای ــزار ش ــاورزی داراب برگ ــات کش ــتگاه تحقیق ــان ایس محقق
آموزشــی کــه بــا همــکاری کارشناســان جهادکشــاورزی شهرســتان زریــن دشــت 
ــاری  ــکات کلیــدی و فنــی الزم در موفقیــت اســتفاده از آبی ــدا ن برگــزار شــد ابت
ــا حضــور در یکــی از مــزارع  ــرای کشــاورزان تشــریح شــد و ســپس ب ــواری ب ن
گنــدم تحــت آبیــاری نــواری، کلیــه مــوارد فنــی بــه صــورت عملــی بررســی و 

خبرهای اداره کل دامپزشکی استان فارس

خبرهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
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خبرهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

مــواردی را کــه الزم بــود بــرای بهبــود و رفــع معایــب سیســتم آبیــاری نــواری به 
ــدگان در کارگاه  ــرای شــرکت کنن ــه صــورت مشــاهده ای ب ــه شــوند ب کار گرفت

تشــریح شــد. 
ــع  ــاورزی و مناب ــوزش کش ــات و آم ــز تحقیق ــی مرک ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــام و  ــش PVS ارق ــن کارگاه، از آزمای ــام ای ــس از اتم ــارس پ ــتان ف ــی اس طبیع
الیــن هــای گنــدم شهرســتان زریــن دشــت و همچنیــن از پایلــوت روش هــای 

ــه عمــل آمــد. ــذر گنــدم بازدیــد ب مختلــف کاشــت ب
ــا توجــه بــه دقــت کافــی آزمایــش PVS زریــن دشــت، نتایــج ایــن آزمایــش  ب
مــی توانــد در انتخــاب بهتریــن رقــم گنــدم بــرای منطقــه زریــن دشــت و مناطق 

مشــابه بســیار مفیــد باشــد.
 

 آزاد سازی کبک 
در مراتع واحد آموزش علی آباد کمین

ــط  ــس اداره محی ــاورز رئی ــاد و کش ــی آب ــوزش عل ــد آم ــس واح ــتانی رئی بوس
زیســت شهرســتان پاســارگاد اقــدام بــه رهاســازی کبــک هــای وحشــی شــکار 
شــده در مراتــع واحــد آموزشــی نمودنــد. ایــن پرنــدگان از شــکارچیان غیــر بومــی 

ــود. و حرفــه ای در ســطح شهرســتان پاســارگاد گرفتــه شــده ب
 

بازدید امام جمعه جهرم از ایستگاه جهرم
ــه در  ــی فقی ــده ول ــه و نماین ــام جمع ــلمین دژکام ام ــالم و المس ــه االس حج
ــرم  ــی جه ــع طبیع ــاورزی و مناب ــات کش ــتگاه تحقیق ــرم از ایس ــتان جه شهرس
بازدیــد کــرد. بــه گــزارش روابــط عمومــی ایــن ایســتگاه، در جریــان ایــن بازدیــد 
ــت  ــس ایســتگاه، دســتاوردهای پژوهشــی، آموزشــی و فعالی ــری رئی ــد زرگ حمی
هــای زیربنایــی و چالــش هــای موجــود را تشــریح نمــود و نیــز دژکام حمایــت 
ــس از آن  ــرد و پ ــن ایســتگاه اعــالم ک ــای انجــام شــده در ای خــود را از کاره

ــرد و  ــاد ک ــد ی ــن بازدی ــورخ 1396/12/11 از ای ــه م ــاز جمع ــه هــای نم در خطب
بیــان داشــت: متأســفانه اکثــر نخــل هــا در ایــن شــهر از بیــن رفتــه و مرکبــات 
ــای آب  ــفره ه ــت س ــث اف ــر باع ــن ام ــه همی ــت ک ــده اس ــن آن ش جایگزی
زیرزمینــی شــده و کــم آبــی را در پــی داشــته اســت. در حــال حاضــر مــی توانیــم 
بــا بهــره گیــری از تحقیــق و پژوهــش 12 ســاله ایســتگاه تحقیقــات کشــاورزی 
و منابــع طبیعــی جهــرم در معرفــی و کشــت خرمــای مجــول کــه در کشــورهای 
اروپایــی حتــی بــا قیمــت بــاالی کیلویــی 150هزارتومــان بــه فــروش مــی رســد 
ــه آب در  ــم و هــم گام مهمــی در مصــرف بهین ــا کنی هــم نخلســتان هــا را احی

حــوزه کشــاورزی برداریــم.
 

برگزاری جلسه توجیهی و هماهنگی مدرسان
در مباحث ترویج، آموزش کشاورزی و 
تسهیل گری در مرکز تحقیقات و آموزش 

کشاورزی و منابع طبیعی فارس

ــع  ــاورزی و مناب ــوزش کش ــات و آم ــز تحقیق ــی مرک ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــج،  ــث تروی ــان در مباح ــی مدرس ــی و هماهنگ ــه توجیه ــارس جلس ــی ف طبیع
آمــوزش کشــاورزی و تســهیل گــری بــه منظــور هماهنــگ شــدن مدرســان در 
مباحــث ترویجــی و آمــوزش کشــاورزی و همچنیــن تســهیلگری ویــژه مدیــران 
پهنــه هــای کشــاورزی اســتان فــارس در مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی 
و منابــع طبیعــی فــارس تشــکیل گردیــد. در ایــن جلســه جمعــی از متخصصیــن 
در امــر ترویــج کشــاورزی جهــت برنامــه ریــزی و شــیوه برگــزاری دوره هــای 

ترویجــی بــه صــورت مشــارکتی تصمیــم گیــری نمودنــد.

برگزاری دوره آموزشی پرورش شترمرغ در 
واحد آموزش علی آباد کمین

ــع  ــاورزی و مناب ــوزش کش ــات وآم ــز تحقیق ــی مرک ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
ــی  ــی عل ــد آموزش ــرغ در واح ــتر م ــرورش ش ــی پ ــارس دوره آموزش ــی ف طبیع
ــه  ــدگان ب ــرکت کنن ــر از ش ــن دوره 60 نف ــد و در ای ــزار گردی ــن برگ ــاد کمی آب

ــدند. ــوان آگاه ش ــن حی ــرورش ای ــای پ مهارت ه
 

بازدید محققان ایستگاه داراب از 
مجتمع سرچاهان هرمزگان

کارشناســان کشــاورزی عضــو ســازمان بســیج نظــام مهندســی کشــاورزی فــارس 
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ــد. ایــن  از مجتمــع تولیــدی شــاه نظــری در ســرچاهان هرمــزگان بازدیــد کردن
ــی داراب،  ــام مهندس ــیج نظ ــازمان بس ــئول س ــی مس ــور نریمان ــا حض ــد ب بازدی
اســماعیلی مســئول امــور اداری مدیریــت جهــاد کشــاورزی داراب و کارشناســان 
همــراه، طهماســبی رئیــس ایســتگاه تحقیقــات کشــاورزی داراب، زالــی و فردیــن 
نــژاد از محققیــن ایــن ایســتگاه انجــام شــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز 
ــارس شــاه نظــری  ــی اســتان ف ــع طبیع ــوزش کشــاورزی و مناب ــات و آم تحقیق

دســتاوردهای ایــن ســفر علمــی را بــه شــرح زیــر برشــمرد: 
- بــه دلیــل بحــران آب و ضــرورت صرفــه جویــی در مصــرف آب، راهــی جــز 
ــی،  ــه فرنگ ــار، گوج ــه، خی ــاورزی از جمل ــوالت کش ــیاری از محص ــت بس کاش
ــم.  ــه نداری ــرایط گلخان ــه... را در ش ــزه، هندوان ــبزیجات، خرب ــی، س ــیب زمین س
-رفــع محدودیــت هــای پیــش رو جهــت ورود بــه اقتصــاد بــازاز جهانــی، تســهیل 
و رفــع موانــع صــادرات، برقــراری ارتبــاط فنــی و علمــی بــا جهــان پیشــرفته در 

بخــش کشــاورزی. 
- تاکید بر استفاده از تجربیات کشاورزان پیشرو، پربازده و موفق

ــد  ــرد در واح ــرف آب و عملک ــر مص ــه از نظ ــاد گلخان ــیار زی ــره وری بس - به
ــا  ــد ب ــل رش ــاه فص ــول 9 م ــار در ط ــب آب در هکت ــزار مترمکع ــطح، )10 ه س

ــار( ــن در هکت ــرد 250 ت عملک
-ضــرورت اســتفاده از آبیــاری نــواری در محصــوالت زراعــی خــارج از گلخانــه، 

ذرت، گنــدم، جــو و ...
- استفاده از خاک ورزی حفاظتی در تولید محصوالت زراعی

ــد،  ــن تولی ــه پائی ــاال، هزین ــی ب ــل ارزش غذای ــه دلی ــه نخــل ب ــر ب - توجــه واف

ــاک ــا و شــوری آب و خ ــه گرم ــاد نســبت ب ــل زی تحم
- دقــت در انتخــاب ســموم بــا دوره کارنــس مناســب جهــت تولیــد محصــوالت 

ســالم و دارای اســتاندارد کیفــی بــا قابلیــت صــادرات بــه خــارج
- تربیــت و بــه کارگیــری کارگــر و نیــروی انســانی ماهــر و کارشناســان فعــال 
ــای  ــاط کاری در واحده ــتن انضب ــاورزی و داش ــردی کش ــوم کارب ــه عل و آگاه ب

ــدی. تولی
- مصــرف بخشــی از درآمــد تولیــد در بــه روز کــردن تجهیــزات فنی و زیرســاخت 

هــای واحــد تولیــدی اعــم از ســردخانه، ســورتینگ و بســته بندی مناســب
ــذرکار  ــتفاده از ب ــا اس ــو ب ــدم و ج ــپ در گن ــوار تی ــذر و ن ــر ب ــرف کمت - مص
مناســب و انتخــاب آرایــش کاشــت خــاص ) چهــار ردیــف کاشــت و 35 ســانتی 

ــر نکاشــت(. مت
 

برگزاری دوره آموزشی تفسیر عکس های هوایی 
در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی

و منابع طبیعی فارس
ایــن دوره کــه ویــژه کارشناســان رســمی شــاغل در کانــون کارشناســان رســمی 
دادگســتری اســتان فــارس اســت از ابتــدای آذرمــاه 1396در روزهــای پنــج شــنبه 
ــن  ــزات تخصصــی موجــود در ای ــات و تجهی ــری از امکان ــا بهــره گی ــه ب و جمع

مرکــز در حــال اجــرا مــی باشــد.
ــع  ــاورزی و مناب ــوزش کش ــات و آم ــز تحقیق ــی مرک ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی  ــوان علمــی و عمل طبیعــی فــارس هــدف از برگــزاری دوره فــوق افزایــش ت
ــادل  ــری از GPS ، تب ــره گی ــه به ــور در زمین ــون مذک ــن کان ــان ای کارشناس
ــش  ــه منظــور ویرای ــای تخصصــی ب ــرم افزاره ــه ن ــیله ب ــن وس ــات از ای اطالع
ــه ای  ــه شــکل حرف ــی ب ــری نهای ــی و گــزارش گی ــر هوای ــی، تفســیر تصاوی فن
ــان دوره  ــی پای ــردی مــی باشــد. گفتنــی اســت تاکنــون آمــوزش و ارزیاب و کارب
ــب  ــه در قال ــش هفت ــس از ش ــور پ ــی دوره مذک ــان متقاض ــر از کارشناس 50 نف
ــون  ــرف کان ــده از ط ــی ش ــر معرف ــر دیگ ــیده و 50 نف ــان رس ــه پای دو کالس ب
کارشناســان در حــال کســب آمــوزش و مهــارت تخصصــی مــی باشــند و گــروه 
ــوان  ــی فراخ ــن دوره ط ــرکت در ای ــت ش ــی جه ــال آت ــران در س ــوم فراگی س

ــرد. ــد ک شــرکت خواهن

بازدید مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس 
و هیات همراه از روزنامه خبر جنوب

ــه  ــا در نهادین ــانه ه ــکاری رس ــرورت هم ــارس ض ــی ف ــع طبیع ــر کل مناب مدی
ــت ــت از طبیع ــگ حفاظ ــردن فرهن ک

ــارس،  ــزداری ف ــی و آبخی ــع طبیع ــی اداره کل مناب ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــن  ــارس و معاونی ــزداری ف ــی و آبخی ــع طبیع ــر کل مناب ــتانی مدی ــرزاد بوس مه
ــدرکاران مدیریــت روزنامــه خبــر جنــوب از  ــا دســت ان مربوطــه ضمــن دیــدار ب
زحمــات آن هــا و نیروهــای ایــن مجموعــه در راســتای پیشــبرد اهــداف فرهنــگ 
ســازی منابــع طبیعــی درحفاظــت از عرصــه هــا قدردانــی و خواســتار اســتمراراین 

همــکاری شــدند.
بوســتانی در ایــن دیــدار اظهــار داشــت: در حــال حاضــر عرصــه هــای پهنــاور 

خبرهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

خبرهای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس100
شماره  37 - اسفند 96 و فروردین مـــــاه 1397

خبرهای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس

منابــع طبیعــی اســتان نســبت بــه هــر زمــان دیگــری نیازمنــد حفاظــت و حمایــت 
بیشــتری اســت و دســت یابــی بــه آن بــدون مشــارکت راســتین و آگاهانــه ممکن 
نیســت. وی افــزود: یقینــا بــدون مشــارکت مــردم و همــکاری مطلــوب نهادهــای 
مردمــی در کنــار رســالت خطیــر آگاهــی رســانی از ســوی رســانه هــا حفاظــت از 

ایــن عرصــه هــای پهنــاور میســر نخواهــد بــود. 
بوســتانی در ادامــه بــا بیــان اینکــه کاشــت درخــت وتوســعه و حفاظــت از طبیعــت 
ــد فرهنــگ ســازی در بیــن اقشــار مختلــف مــردم اســت اظهــار داشــت:  نیازمن
ــگ و  ــی فرهن ــت اهال ــد مشــارکت و هم ــگ نیازمن ــن فرهن ــج ای ــاء و تروی ارتق
رســانه در ایــن امــر خداپســندانه اســت. در ایــن بازدیــد محمــد تقــی زریــن چنگ 
معــاون ســردبیر روزنامــه خبــر جنــوب نیــز ضمــن خــوش آمــد بــه میهمانــان و 
ــی و  ــع طبیع ــه مناب ــدرکاران حفاظــت از مجموع ــرای دســت ان ــق ب آرزوی توفی
آبخیــزداری اســتان پهنــاور فــارس اظهــار امیــدواری کــرد ایــن همــکاری هــا و 
تعامــالت بتوانــد زمینــه ســاز توســعه و پایــداری منابــع طبیعــی را فراهــم ســازد.

گفتنــی اســت بازدیــد از مــوزه مطبوعــات و امضــاء دفتــر یادبــود روزنامــه، دیــدار 
بــا اعضــای هیــات تحریریــه و مالقــات بــا خبرنــگاران از دیگــر برنامــه هــای این 

نشســت صمیمانــه بــود.

در دومین روز از هفته منابع طبیعی
بازدید مسئوالن اداره کل منابع طبیعی

از مدرسه کودک و طبیعت ژاهو در شیراز
و درختکاری در این مدرسه

ــارس در  ــزداری ف ــی و آبخی ــع طبیع ــی اداره کل مناب ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
دومیــن روز از هفتــه منابــع طبیعــی جمعــی از مدیــران و کارشناســان ایــن اداره 

ــد. ــد کردن ــیراز بازدی ــو در ش ــت ژاه ــودک و طبیع کل از مدرســه ک
ــر  ــی و دبی ــج و مشــارکت هــای مردم ــوزش، تروی ــس اداره آم ــی اوجــی رئی عل
ــت  ــی داش ــن گرام ــد ضم ــن بازدی ــارس در ای ــی ف ــع طبیع ــه مناب ــی هفت اجرای
هفتــه منابــع طبیعــی و تشــریح فعالیــت هــای گســترده در راســتای ارائــه آموزش 
ــش  ــودکان و دان ــژه ک ــه وی ــردم ب ــف م ــه اقشــار مختل ــی بخشــی ب ــا وآگاه ه
آمــوزان اظهــار داشــت: کــودکان در ایــن گونــه مــدارس بــه دلیــل ایــن کــه در 
بســتر طبیعــت و در ارتبــاط بــا گیاهــان و حیوانــات قــرار دارنــد مــی تواننــد بــه 

ــد.  ــط زیســت را درک کنن ــی اهمیــت حفــظ طبیعــت و محی صــورت عین
ــی و  ــع طبیع ــل در حفاظــت از مناب ــن عام ــازی مهمتری ــگ س ــزود: فرهن وی اف
ــای  ــه معن ــوان ب ــی ت ــم را م ــن مه ــای زیســت محیطــی اســت و ای عرصــه ه
واقعــی در مــدارس طبیعــت در اســتان مشــاهده کــرد. وی اظهــار داشــت: بایــد 
بــا تعامــل و همیــاری همدیگــر در راســتای حــل مشــکالت و معضــالت طبیعــت 

تــالش کــرده و بــا ارائــه آمــوزش هــای تخصصــی بــه کــودکان بــه عنــوان پایــه 
گــذاران فرهنــگ طبیعــت دوســتی و پرچــم دار ایــن عرصــه هــا حرکــت کــرد.

ســید محمــد مهــدی محجلیــن رئیــس مدرســه طبیعــت ژاهــو در شــیراز نیــز در 
ــزه، روحیــه مشــارکت  ــه انگی ــه فراهــم شــدن زمین ــدار ضمــن اشــاره ب ایــن دی
پذیــری و بــروز خالقیــت در کــودکان ایــن مدرســه اظهــار داشــت: نــوع یادگیری 
درایــن مجموعــه بــه گونــه ایســت کــه کــودکان خــود شــان بــر اســاس خالقیــت 
ــش  ــث افزای ــاله باع ــن مس ــه ای ــد ک ــی کنن ــرا م ــی و اج ــازی را طراح ــوع ب ن
ــه  ــن ک ــان ای ــا بی ــود. وی ب ــان می ش ــی آن ــوش طبیع ــد ه ــت و رش خالقی
متاســفانه ویژگــی هــای روحــی و هیجانــی کــودکان کمتــر در نظــام آموزشــی 
ــرد گفــت: حضــور کــودکان در دل طبیعــت عــالوه  ــی گی ــرار م ــورد توجــه ق م
ــی و  ــت ویژگــی هــای عضالن ــان ســبب تقوی ــی آن ــر رشــد شــناختی و عاطف ب

ــود. ــز می ش ــان نی ــی ش ــه ای ماهیچ
ــر  ــوزان دیگ ــش آم ــدادی از دان ــز تع ــه نی ــن برنام ــان ای ــت در پای ــی اس گفتن
مــدارس ضمــن بازدیــد از مدرســه طبیعــت از نزدیــک بــا مراحــل کاشــتن گیــاه و 
نگهــداری و مراقبــت از آن آشــنا و تعــدادی نهــال گلدانــی را بــه صــورت نمادیــن 

در محوطــه ایــن مدرســه کاشــتند.

برگزاری همایش پیشگیری از وقوع جرم
 در عرصه های منابع طبیعی، کشاورزی،

 آب و محیط زیست 
مهــرزاد بوســتانی در همایــش پیشــگیری از وقــوع جــرم در عرصــه هــای منابــع 
طبیعــی، کشــاورزی، آب و محیــط زیســت در اقلیــد گفــت: یکــی از ابعــاد مهــم در 

امــر پیشــگیری از وقــوع جــرم در منابــع طبیعــی فرهنــگ ســازی اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان فــارس 
ــتان  ــی در شهرس ــع طبیع ــه مناب ــمین روز از هفت ــه در شش ــش ک ــن همای در ای
اقلیــد برگــزار گردیــد بوســتانی از مــوارد مهــم در امــر پیشــگیری از وقــوع جــرم 
ــزاری  ــی، برگ ــد حفاظت ــرای کمربن ــازی، اج ــگ س ــی را فرهن ــع طبیع در مناب
شــورای حفــظ حقــوق بیــت المــال، تعییــن تکلیــف کــردن اراضــی و ســند دار 
کــردن آن هــا در سیســتم دولتــی و ســند دار کــردن عرصــه هــای منابــع طبیعــی 
عنــوان کــرد و افــزود تاکنــون بــر روی بیــش از 93 درصــد عرصــه هــای منابــع 
طبیعــی اســتان فــارس بــه نــام دولــت ســند صــادر شــده و در چنــد ســال اخیــر 
ــن  ــار از ای ــزار هکت ــون و 500 ه ــر روی 2 میلی ــت ب ــش دق ــتای افزای در راس

اراضــی نیــز ســند تــک بــرگ کاداســتر صــادر شــده اســت. 
وی در خاتمــه گفــت: یکــی دیگــر از مــوارد پیشــگیری از وقــوع جــرم در منابــع 
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طبیعــی حضــور خــود بهــره بــرداران اســت. وقتــی اقتصــاد مــردم بطــور مســتقیم 
و غیــر مســتقیم وابســته بــه عرصــه هــای ملــی اســت، بهــره بــرداران بــا حضــور 
ــا  ــن راه ه ــی از ای ــد و یک ــات را بگیرن ــی از تخلف ــو خیل ــد جل ــی توانن ــود م خ
ــا اقتصــادی کــردن انجــام بعضــی طــرح هــا  حفاظــت مشــارکتی اســت کــه ب
و پــروژه هــا از جملــه توســعه کشــت گیاهــان دارویــی در عرصــه هــای منابــع 

طبیعــی مــی تــوان مــردم نهــاد آن را انجــام داد. 

کاشت نهال در حرم مطهر حضرت شاهچراغ )ع(
ــارس  ــزداری ف ــی و آبخی ــع طبیع ــی اداره کل مناب ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مراســم کاشــت نهــال بــا حضــور تولیــت آســتان مقــدس احمــدی و محمــدی، 
ــر  ــن مطه ــارس در صح ــی ف ــع طبیع ــئوالن مناب ــاهچراغ)ع( و مس ــرت ش حض

ــد. ــزار ش ــیراز برگ ــن موســی )ع( در ش ــد ب احم

بــر اســاس ایــن گــزارش تولیــت آســتان مقــدس احمــدی و محمــدی حضــرت 
آیــت الــه دســتغیب در دیــدار بــا مســئوالن منابــع طبیعــی ضمــن گرامــی داشــت 
ایــن هفتــه بــا اشــاره بــه احادیــث و روایــات قرآنــی پیرامــون اهمیــت حفــظ و 
نگهــداری درختــان بــر حفــظ و امانــت داری از ایــن نعمــت الهــی تاکیــد کــرد.

ــت از  ــا تبعی ــد ب ــتا بای ــن راس ــت و در ای ــم اس ــت مه ــط زیس ــزود: محی وی اف
ــت  ــت و صیان ــذاری در حفاظ ــای تاثیرگ ــری قدم ه ــم رهب ــام معظ ــن مق فرامی

ــود.  ــرا ش ــته و اج ازآن برداش
ــرای  ــد ب ــن آفریده هــای خداون ــزود: درخــت از گرانبهاتری ــه دســتغیب اف ــت ال آی
ــژه  ــه  وی ــده و ب ــودات زن ــه موج ــی هم ــی در زندگ ــش حیات ــت و نق ــان اس انس
ــاه  ــی و رف ــاس زندگ ــی اس ــع طبیع ــای مناب ــاء عرصه ه ــان ها را دارد و احی انس
نســل های آینــده اســت و بایــد حفــظ و نگهــداری ایــن منابــع عظیــم از ســوی 

ــدرکاران امــر مــورد توجــه قــرار گیــرد. مســئوالن و دســت ان
ــاد  ــه انعق ــاره ب ــن اش ــری ضم ــرگان رهب ــس خب ــه در مجل ــی فقی ــده ول نماین
تفاهــم نامــه مشــترک ســازمان جنــگل هــا و ســازمان اوقــاف در راســتای حــل 
ــع طبیعــی  و فصــل مســائل و مشــکالت موقوفــات دراســتان، از مســئوالن مناب

ــد. ــا ش ــن همکاری ه ــداوم ای ــتار ت ــرد و خواس ــی ک قدردان
ــن  ــز ضم ــارس نی ــزداری ف ــی و آبخی ــع طبیع ــر کل مناب ــتانی مدی ــرزاد بوس مه
ــات و اراضــی مــورد  ــرای حفاظــت از موقوف ــه اقدامــات انجــام شــده ب اشــاره ب
ــام  ــای انج ــری ه ــا پیگی ــت: ب ــار داش ــتان اظه ــی در اس ــع طبیع ــالف مناب اخت
گرفتــه بــا ســازمان اوقــاف خوشــبختانه بخــش قابــل توجهــی از امــالک موقوفــه 

ــی شناســایی و ســنددار شــده اســت. در عرصــه هــای مل
بنــا بــه ایــن گــزارش در ادامــه یــک اصلــه نهــال ســرو بــه شــکل نمادیــن در 
محوطــه صحــن اصلــی حــرم مطهــر شــاهچراغ )ع( توســط حضــرت آیــت اهلل 

حــاج علــی اصغــر دســتغیب و مهــرزاد بوســتانی غــرس گردیــد. 

 برگزاری همایش" مدیریت خشکسالی 
با مشارکت مردم"

ــارس در  ــزداری ف ــی و آبخی ــع طبیع ــی اداره کل مناب ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــع طبیعــی، ســالمت  ــوان مناب ــا عن ــع طبیعــی کــه ب ــه مناب ششــمین روز از هفت
اداری و آمــوزش و پژوهــش نامگــذاری شــده بــود همایــش "مدیریت خشکســالی 
ــا حضــور رئیــس دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه شــیراز،  ــا مشــارکت مــردم" ب ب
معــاون فنــی ایــن اداره کل و جمعــی از اســاتید دانشــگاه، محققیــن، پژوهشــگران 
و نیــز تعــدادی از دانشــجویان در ســالن اجتماعــات دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه 

شــیراز برگــزار شــد. 
ــی  ــای جنگل ــه اکوسیســتم ه ــش ب ــش از پی ــه بی ــت: توج ــت گف محســن عدال
ــن کــه  ــه ای ــا توجــه ب ــی می شــود و ب ــع طبیع ــداری مناب موجــب توســعه و پای
وســعت درختــان و جنــگل هــا در دنیــا 29 درصــد اســت متاســفانه ســطح پوشــش 
جنگلــی در کشــور مــا تنهــا 7/5 درصــد مــی باشــد کــه از لحــاظ منابــع جنگلــی 

در کشــور بســیار فقیــر اســت. 
وی افــزود: متاســفانه بــی مهــری هــا ی نابخردانــه و غیــر اصولــی انســان هــا 
ــی موجــب کاهــش ســطح  ــرات اقلیم ــز تغیی ــی و نی ــع طبیع ــتفاده از مناب در اس
ــای  ــی از برنامه  ه ــه یک ــت ک ــده اس ــور ش ــان در کش ــب آن ــا و تخری جنگل ه
ــه در  ــد ک ــبز می باش ــای س ــاالنه فض ــش س ــن دانشــگاه افزای ــردی ای راهب
ــاورزی  ــکده کش ــس دانش ــت. رئی ــده اس ــام ش ــز انج ــته نی ــال های گذش س
ــگل کاری در  ــعه جن ــبز و توس ــد س ــرای کمربن ــه از اج ــیراز در ادام ــگاه ش دانش
اطــراف و حاشــیه خــط ریلــی راه آهــن شــیراز خبــر داد و گفــت: امیدواریــم بــا 
ایــن اقــدام بتوانیــم قــدم کوچکــی در احیــاء و توســعه منابــع جنگلــی برداریــم. 
در ادامــه ایــن همایــش عبــد الحســین یوســفی بــا اشــاره بــه مشــارکت و تــالش 
همگانــی در راســتای حفــظ و نگهــداری از عرصــه هــای منابــع طبیعــی و جنــگل 
هــای اســتان گفــت: منابــع طبیعــی ســرمایه عظیمــی اســت کــه همــه بایــد در 
ــدات  ــه تهدی ــا اشــاره ب ــه ب ــت از آن کوشــا باشــند. وی در ادام حفاظــت و صیان
جــدی در عرصــه هــای منابــع طبیعــی اســتان فــارس گفــت: وقــوع خشکســالی 
هــا و تغییــرات اقلیمــی ســالیان اخیــر، افزایــش نســبی دمــا، بهــره بــرداری هــای 
ــع  ــای مناب ــه ه ــب عرص ــکنندگی و تخری ــب ش ــه موج ــی روی ــی و ب ــی در پ پ
طبیعــی شــده و ایــن عرصــه هــا را بــا مشــکالت بســیاری مواجــه کــرده اســت.

معــاون فنــی اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان فــارس در خاتمــه بــا 
اشــاره بــه نــام گــذاری شــعار امســال منابــع طبیعــی بــا عنــوان " منابــع طبیعــی 
بــا مــردم بــرای مــردم " اظهــار امیــدواری کــرد: در مراتــع اســتان شــاهد پایــداری 

عرصــه هــای منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان باشــیم.

خبرهای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس
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گامهای بلند موسسه سرم سازی رازی شیراز 
GMP جهت مجوز

موسســه واکســن و ســرم ســازی رازی شــیراز جهــت اخذ مجــوز GMP ، سیســتم 
هــای هواســاز بخــش تولیــد واکســن هــای ویروســی طیــور را راه انــدازی نمود.

بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه رازی شــیراز ، علــی شــیرازی نــژاد معــاون 
تولیــد ایــن موسســه ضمــن اعــالم ایــن خبــر گفــت: در راســتای اقداماتــی کــه 
موسســه رازی جهــت کســب مجــوزات صــادرات واکســن بایســتی انجــام مــی داد 
کلیــه سیســتم هــای هواســاز بخــش واکســن هــای ویروســی طیــور راه انــدازی 

. ید د گر
وی افــزود بــا نصــب فیلترهــای پرآبهــای فشــار، سنســورهای مربوطــه ، هــوای 

خــاص را جهــت اتــاق هــای تمیــز تولیــد واکســن مهیــا مــی ســازند. 
شــیرازی نــژاد تصریــح کــرد راه انــدازی هواســازها یکــی از شــاخص هــای مهــم 
جهــت اخــذ مجــوز GMP جهــت تولیــد محصــوالت بــرای صــادرات مــی باشــد 

کــه بــا راه انــدازی ایــن مهــم اصلــی تریــن قــدم در ایــن راســتا برداشــته شــد.

گردهمایی ناظرین مرتع داری در پنجمین روز از 
هفته منابع طبیعی برگزار شد

بــه گــزارش روابــط ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی فــارس 
ــن نظــام مهندســی  ــی ناظری ــی گردهمای ــع طبیع ــه مناب ــن روز از هفت در پنجمی
ــرمایه  ــدوق س ــداران صن ــی مرتع ــن صنف ــی، انجم ــع طبیع ــاورزی و مناب کش
ــع  ــر کل مناب ــور مدی ــا حض ــی ب ــع طبیع ــر مناب ــای فراگی ــی ه ــذاری و تعاون گ
ــی  ــع طبیع ــارس، رئیــس ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و مناب ــی ف طبیع
فــارس، مدیــر عامــل صنــدوق توســعه فراگیــر منابــع طبیعــی، مســئولین انجمــن 
هــا و اتحادیــه هــا و مرتعــداران و کارشناســان مرتــع در ســالن آمفــی تئاتــر اداره 

ــع طبیعــی فــارس برگــزار شــد. کل مناب
مهــرزاد بوســتانی مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری فــارس در ایــن 
گردهمایــی ضمــن گرامــی داشــت هفتــه منابــع طبیعــی بــا اشــاره بــه نامگــذاری 
ــا مــردم و بــرای مــردم " بــه  ــا عنــوان "منابــع طبیعــی ب شــعار امســال هفتــه ب
ــای عرصــه  ــظ، توســعه و احی ــی در حف ــذار تشــکل هــای مردم ــر گ نقــش تاثی
هــای منابــع طبیعــی اشــاره کــرد و گفــت: ســرمایه هــای اصلــی منابــع طبیعــی 

ــان دراجــرای طــرح هاســت. مــردم و مشــارکت آن
وی افــزود: بــا برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده تاکنــون بــرای دو میلیــون و500 
هــزار هکتــار از عرصــه هــای منابــع طبیعــی فــارس طــرح مرتــع داری تهیــه و 

نظــارت بــر اجــرای ایــن طــرح هــا نیــز در حــال انجــام اســت.
بوســتانی از بــه کارگیــری نیروهــای کارشــناس ناظــر بــر طــرح هــای مرتعــداری 
ــبختانه  ــت: خوش ــر داد و گف ــع خب ــای مرات ــالح و احی ــدف اص ــا ه ــتان ب در اس
اســتان فــارس یکــی از اســتان هــای پیشــرو در ایــن برنامــه اســت و ایــن اقــدام 
بهتریــن و مطمئــن تریــن راه بــرای تحقــق مدیریــت اصولــی بــر مراتــع اســت. 
وی بــر ضــرورت اصــالح و بازنگــری طــرح هــای مدیریــت منابــع طبیعــی تاکیــد 
کــرد و افــزود: بیشــتر طــرح هــای مرتــع داری تهیــه شــده بــه دالیلــی از جملــه 
وضعیــت معیشــتی نامناســب دامــداران و اقتصــادی نبــودن طــرح هــا و بــه دنبــال 
آن عــدم ســود آوری بــرای مرتــع داران فاقــد موفقیــت بــوده انــد کــه الزم اســت 
ــا انجــام بازنگــری در طــرح هــای گذشــته و شناســایی نقــاط ضعــف و قــوت  ب

آن هــا آســیب شناســی الزم در ایــن خصــوص صــورت گیــرد.
در ادامــه ایــن گردهمائــی حســین رئیســی، رئیــس ســازمان نظــام مهندســی و 
منابــع طبیعــی فــارس ضمــن اشــاره بــه آمــار موجــود در ایــن ســازمان گفــت: 

ــع  ــع طبیعــی و مرت 16 درصــد از اعضــای ایــن ســازمان در گرایــش هــای مناب
آبخیــزداری، جنــگل داری عضــو ســازمان مــی باشــند کــه در ایــن راســتا جهــت 
ــع داری،  ــای مرت ــرح ه ــوب ط ــع در چارچ ــدار مرات ــت پای ــت و حفاظ مدیری
مشــارکت تشــکل هــای مــردم نهــاد غیردولتــی و ایجــاد زمینــه هــای اشــتغال 
ــاورزی و  ــی کش ــام مهندس ــازمان نظ ــن س ــا بی ــی م ــترکی ف ــه مش ــم نام تفاه
منابــع طبیعــی و اداره کل منابــع طبیعــی منعقــد گردیــده اســت کــه خوشــبختانه 
بــا همــکاری و مشــارکت طرفیــن توانســته ایــم اهــداف تفاهــم نامــه را در مرحلــه 

اجــرا بــه نحــو مطلــوب انجــام دهیــم.
وی در ادامــه بــه دوره هــای آموزشــی برگــزار شــده کــه ســبب بــه روز رســانی 
دانــش فنــی و ایجــاد زمینــه هــای اشــتغال پایــدار اســت اشــاره داشــت و گفــت: 
ــا اســتفاده از تــوان تخصصــی و فنــی اعضــاء  جهــت توســعه کشــاورزی بایــد ب
بتوانیــم حداکثــر بهــره وری را در اســتفاده از منابــع تولیــد و حفــظ و نگهــداری 

آن داشــته باشــیم.
رئیســی در پایــان همایــش خواســتار حمایــت همــه جانبــه دســتگاه هــای متولــی 
ــیل  ــت و پتانس ــتفاده از ظرفی ــی و اس ــع طبیع ــی مناب ــای تخصص ــرکت ه از ش
دانــش آموختــگان منابــع طبیعــی بــه عنــوان ناظریــن بازرســی و احیــاء حریــم 
معــادن شــد و نیــز در جهــت توســعه فرهنــگ نهــال کاری یــا خواســتار واگــذاری 
نهالســتان هــای موجــود در اســتان بــه شــرکت هــای مــورد تاییــد ایــن ســازمان 
ــا در  ــت ه ــه از ظرفی ــتفاده بهین ــث اس ــا باع ــذاری ه ــن واگ ــت: ای ــد و گف ش

ــا می شــود. ــت ه ــپاری فعالی ــرون س راســتای ب
ــام  ــع داری انج ــه مرت ــه در زمین ــان نمون ــل از کارشناس ــش تجلی ــن همای در ای

ــت. گرف

موسسه سرم سازی رازی

خبرهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس



103 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  37 - اسفند 96 و فروردین مـــــاه 1397

دیم  انگور  نمونه  باغدار  هوشمند،  سپهدار  اینجانب 
به  که  باشم  می  سپیدان  شهرستان  خالر  منطقه 
دلیل مدیریت و رعایت اصول فنی در باغات دیم، به 

عنوان باغدار نمونه انگور دیم در سطح کشور انتخاب شده ام.
انگور  تولید محصول  و  پرورش  برای  اقلیمی، مستعد  لحاظ  به  شهرستان سپیدان 
از  باران ساالنه آن ها بیش  از استان فارس که میانگین  البته مناطقی  دیم است 
300 میلی متر است می توانند به پرورش و تولید انگور به صورت دیم اقدام نمایند 
که مسلمًا مقدار تولید بسته به میزان بارندگی و مراقبت های الزم در شرایط دیم 

متفاوت است.
وی به " خبرنگار پرتو امید " گفت : با توجه به محدودیت آب و شرایط اقلیمی، باید 
فعالیت های کشاورزی و حتی صنعتی استان بر این مبنا برنامه ریزی شود و به 

پایداری تولید، حفظ آب، خاک و به طور کلی محیط زیست توجه گردد.
انگور یکی از محصوالتی است که در شرایط اقلیمی بسیاری از مناطق استان می 
تواند به صورت دیم کشت گردد و در اقتصاد کشاورزان، اشتغال زایی و حفظ محیط 

زیست نقش خوبی را ایفا نماید.
بدیهی است وقتی یک محصول به عنوان یک مزیت در یک منطقه شناخته شده 

الزم است به همه عواملی که سبب ماندگاری آن می گردد توجه کرد.
یک بهره بردار تا زمانی اقدام به تولید محصول می نماید که اقتصادی است یعنی 
و  می شود  تامین  نیز  خانواده  معاش  امرار  تولید،  های  هزینه  همه  پوشش  از  بعد 
هم چنان به تولید آن محصول ادامه می دهد در غیر این صورت چنانچه توجیه 
اقتصادی نداشته ممکن است به دست کشیدن از تولید و رهاسازی آن منجر شود.

منظور این است که وقتی یک محصول مثل انگور در شرایط دیم جزء مزیت های 
نسبی یک منطقه شناخته شده قبل از آن که بهره برداران اقدام به توسعه آن نمایند 
به مسئله قیمت، بازار، فرآوری، صنایع تبدیلی، بازاریابی و در صورت لزوم صادرات 
آوریم  را به وجود  ثباتی  با  بازار  یا غیرمستقیم به صورت فرآوری شده و  مستقیم 
تا پس از حصول اطمینان از فروش محصول چه به صورت خام یا فرآوری شده 
به توسعه و پرورش آن بپردازم در غیر این صورت  هر چند انگور در شرایط دیم 
جزء مزیت های اقلیمی ما باشد به دلیل اقتصادی نبودن تولید با شکست مواجه 

خواهد شد.
بازار فروش و صنایع الزم فرآوری و  به  بایست  انگور دیم می  برای توسعه  پس 

بازاریابی و صادرات آن توجه الزم گردد تا جاذبه برای توسعه آن به وجود آید.
مسئله بازار، بازاریابی، صنایع و صادرات در حال حاضر در توان باغداران دیم که 
با راهنمایی و حمایت  غالبًا خرده پا هستند نمی باشد. لذا این مسئله می بایست 
دولت به وسیله شرکت های خصوصی و ایجاد ارتباط با بازارهای جهانی انجام شود 
تا به بازار اقتصادی باثباتی دست پیدا کنیم و این مهم برای توسعه محصوالتی الزم 

است که دارای مزیت نسبی برای منطقه باشد .
توسعه  سبب  تواند  می  محصول  اقتصادی  ثبات  و  تولید  شدن  اقتصادی  مسلمًا 
محصول شده و تولید کننده را به کسب اطالعات و مهارت های فنی تولید جهت 

کاهش هزینه ها و نهایتًا افزایش درآمد خالص راغب نماید.
وی در ادامه سخنان خود به بیان  بخشی از اطالعات و تجربیات خود برای عالقه 
مندان به کشت دیم انگور نمود و گفت: انگور می تواند در اغلب خاک ها رشد کرده 
و محصول بدهد و حتی در خاک هایی که تا 50 درصد آهک دارند نیز رشد خوبی 
فاقد  این محصول در خاک های سنگین )رسی( و  از کشت  باید  اما  داشته است 

زهکشی پرهیز کرد و بنابراین خاک های حاصلخیز با عمق مناسب و بافت متوسط 
مایل به سبک )لومی شنی( با زهکش خوب به شرط شور نبودن برای این محصول 

مناسب می باشد و بسیار خوب جواب می دهد.
انگور دیم حدود 1000 تا 1600 متر است هر  ارتفاع مناسب برای احداث باغات 
چند که در ارتفاع کمتر یا بیشتر نیز رشد خواهد کرد و باغات انگور دیم می بایست 
در شیب شمالی دامنه ها احداث شود که زاویه تابش خورشید به صورت مایل به 
آن بتابد تا تبخیر و تعرق کاهش یابد و فواصل بین بوته ها بسته به مقدار بارندگی 
متفاوت است به گونه ای که هر چه میانگین بارش ساالنه بیشتر باشد می توان 
فواصل را کمتر و هر چه بارش کمتر باشد می بایست فواصل درختان را بیشتر در 

نظر بگیریم.
به طور مثال در مناطق با بارش 400 تا 300 میلی متر فواصل درختان از یکدیگر 
6 تا 5 متر و در شرایط بین 200 تا 300 میلی متر 7 تا 8 متر مناسب تر است و باید 
توجه داشت که پرورش انگور دیم در شرایط بارندگی بین 200 تا 300 میلی متر 
تنها در ارتفاعات و در شیب شمالی امکان پذیر است و انگور دیم را در شیب های 

شمالی دامنه ها و ارتفاعات و از شیب 2 تا 10 درصد می توان کاشت.
تا 70 سانتی  ایجاد جوی هایی به عمق حدود 50  بانکت یعنی  ایجاد  افزود:  وی 
متر روی خطوط تراز است که در اراضی شیب دار سبب نفوذ آب های حاصل از 
بارش ها در خاک، ذخیره سازی و استفاده درختان در فصل تابستان می گردد و 
گوده یا چاله هایی که قصد کاشت قلمه با نهال ریشه دار در آن را داریم بهتر است 
در روی بانکت به فواصل مناسب انجام گردد و تنها در سال اول کاشت چنانچه 
2 یا 3 نوبت آبیاری در تابستان امکان پذیر باشد سبب استقرار بوته های انگور و 
کاهش تلفات خواهد شد و در کف گوده یا چاله های کاشت بهتر است از مخلوط 
کود حیوانی پوسیده با کمپوست با مقادیر مورد نیاز فسفات و پتاس براساس آزمون 
خاک با خاک مخلوط و درکف گوده ها استفاده کرد . الزم به ذکر است که قطر 
قلمه های انگور حداقل 2 سانتی متر و طول 40 سانتی متر و از ارقام دیم منطقه 
که با شرایط اقلیمی سازگار است انتخاب شود و همچنین می توان از قلمه های 
ریشه دار شده نیز استفاده نمود . فرم انگور دیم به صورت پاچراغی کوتاه انجام می 
گیرد و هرس انگور دیم به صورتی انجام می شود که فقط یک تنه اصلی داشته 
باشد و بازوها از ارتفاع نیم متری ) 50 سانتی ( منشعب و هرس خشک می بایست 
قبل از باز شدن جوانه ها صورت گیرد ضمن این که از شایع ترین بیماری های 
انگور، سفیدک سطحی است که الزم است گوگرد جامد را در تابستان در دو نوبت 
به فاصله یک ماه از یکدیگر به شکل پودری روی برگ ها پاشید و یا از قارچ کش 
ها با نظر کارشناسان کشاورزی استفاده کرد و در مورد آفات می بایست با نظر و 
مشورت کارشناسان جهادکشاورزی در صورت وجود آفت، از راهکارهای مناسب و 
حتی االمکان از روش های غیر شیمیایی اقدام به کنترل آن نمود همچنین پاک 
سازی کل سطح باغ از علف های هرز یک ساله و چند ساله الزامی است تا از تخلیه 
رطوبتی خاک جلوگیری شود و ایجاد پوشش روی خاک اطراف درختان انگور با 
بقایای گیاهی سبب می شود تا از تبخیر آب ذخیره شده در خاک به نحو چشمگیری 
جلوگیری نمود و رطوبت ذخیره شده به مصرف درختان در فصل تابستان برسد و 
بازدید و مرمت آبگیر اطراف درختان به منظور جمع آوری و هدایت آب ناشی از 

نزوالت جوی هر ساله الزامی است.
کشاورزان،  بین  تجربیات  و  اطالعات  تبادل  که  شاءاهلل  ان  که  امیدوارم  پایان  در 
کارشناسان و تصمیم گیران بخش کشاورزی بتواند در پایداری تولید موثر واقع شود.

سپهدار هوشمند ، باغدار نمونه انگور دیم )نمونه کشوری( شهرستان سپیدان

آشنایی با یکی از تولیدکنندگان برتر استان فارس
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گفتمان کشاورزی      

در ایـن شـماره از پرتـو امیـد، در صفحـه گفتمـان کشـاورزی ایـن بـار 
بـه سـراغ دکتـر محسـن عدالـت رئیـس دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه 
شـیراز و اسـتاد بخـش زراعت دانشـکده کشـاورزی رفتیـم و گفتگویی 

انجـام دادیـم کـه مـا حصـل آن در ذیـل از نظرتـان می گـذرد.

دکتـر محسـن عدالـت رئیس دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه شـیراز و اسـتاد بخش 
زراعـت دانشـکده کشـاورزی در ابتـدا گفـت: مـن تصـورم ایـن اسـت که مـا برای 
ایـن کـه بتوانیـم مشـکالت جامعـه بخـش کشـاورزی را حـل نماییـم راهـی جـز 
پیوسـتن بـه هـم نداریم یعنی سـازمان جهاد کشـاورزی، مرکز تحقیقـات و آموزش 
کشـاورزی و منابـع طبیعی، دانشـگاه شـیراز و در کنـار این ها بـازار در واقع 4 رکن 
اصلـی جامعـه کشـاورزی کشـور هسـتند کـه جدایـی آن هـا از هـم جـز گرفتاری 
بـرای کشـاورز چیـزی نداشـته اسـت بنابرایـن مـا بایـد سـعی کنیم تا یـک صدای 
واحـد و یـک حـرف مشـترک از همـه ایـن رکـن هـا بـه گـوش کشـاورز برسـد تا 

کشـاورز دچار سـردرگمی نشـود.
وی افـزود: مـن تمـام تالشـم را از وقتـی کـه ایـن مسـئولیت را قبول کـردم روی 
ایـن موضـوع گذاشـته ام کـه اعضـای هیـات علمـی، دانشـجویان دکترا و ارشـد را 
هدایـت کنیـم بـه سـمت پژوهـش های مبتنـی بـر نیازهـای جامعه، یک سـری از 
پژوهـش هـای مـا پژوهـش های بنیادیـن و تئوریک اسـت که در جـای خود خوب 
اسـت و بایسـتی انجام شـود اما بایسـتی بخش زیادی از کارهای خود را به سـمت 
نیازهـای جامعـه ببریـم و در بخـش کشـاورزی نیازهـای جامعـه را کشـاورز تعیین 

مـی کند.  
عدالـت تصریـح کـرد: بـا آقـای دکتر قاسـمی صحبـت های زیـادی در ایـن زمینه 
داشـته ایـم و مقـرر گردیـده در بحـث پایـان نامـه هـای دانشـجویی مـا بـا هـم 
همکاری داشـته باشـیم به گونه ای که مسـائل را سـازمان جهاد کشـاورزی فارس 
بـه مـا منعکـس کنـد و مـا تحقیقاتمـان را روی ایـن مسـائل کـه بخش اجـرا دارد 

کنیم. متمرکـز 
وی در ادامـه بیـان داشـت: بـا محققیـن مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و 
منابـع طبیعـی اسـتان فـارس مـا از دیر بـاز کارهای مشـترک زیـادی داشـته ایم و 
بسـیاری از همـکاران مـا در طرح های این دوسـتان حضـور دارند و بسـیاری از آن 
عزیـزان هـم در پایـان نامـه هـا و طـرح های پژوهشـی همـکاران ما هسـتند و ما 
بـه هیـچ وجـه خودمان را از مجموعه سـازمان تحقیقـات و وزارت جهاد کشـاورزی 
جـدا نمـی دانیـم و همـان طـور کـه اشـاره کردم مـا یـک پیکـره هسـتیم منتها با 
رسـالت های متفاوت، بحث پژوهش یکی از وظایف دانشـگاه اسـت قطعًا بایسـتی 
بـا پیونـد بـا سـازمان تحقیقات پیش بـرود که تالش زیـادی هم کردیم و در سـال 
گذشـته کـه آقـای دکتـر زنـد به ایـن دانشـکده آمدند یـک تفاهـم نامه با سـازمان 
تحقیقـات داشـتیم کـه همـکاری هـای پژوهشـی مشـترک را بـا جدیت بیشـتری 

دنبـال کنیـم و برنامـه مـا ایـن اسـت کـه از پتانسـیل ها و دانـش موجـود در مرکز 
تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعی اسـتفاده کنیم برای ایـن که پایان 
نامـه هـای دانشـجویی غنـای بیشـتری پیدا کنـد و ایـن را داریم به جـد دنبال می 
کنیـم کـه بحـث work shop ها، همایش هـا و کارگاه های آموزشـی را به صورت 
اشـتراکی برگـزار کنیـم و در همیـن راسـتا اردیبهشـت ماه یـک رویـداد کارآفرینی 
داریـم کـه مرکـز تحقیقات و آمـوزش کشـاورزی و منابع طبیعی به اتفاق دانشـکده 
کشـاورزی و یـک سـری از ارگان های دیگر ایـن کار را انجام می دهنـد و در واقع 
فعالیـت هایـی که بـه نوعی می توانـد به فـارغ التحصیالن کشـاورزی و چه جامعه 

کشـاورزی کمـک کنـد را مـا هـم انجـام داده ایم و هم آماده توسـعه آن هسـتیم.
وی در ادامـه اظهـار داشـت: اینجانب در شـورای کشـاورزی اسـتان بـه عنوان یک 
عضـو و در جلسـاتی کـه عزیـزان در سـازمان جهـاد کشـاورزی دعوت مـی نمایند 
حضـور دارم و در یـک مـدت طوالنی عضو سـتاد گندم اسـتان و کمیته سـاماندهی 
دیـم اسـتان بودم االن هم در کمیسـیون کشـاورزی اتـاق بازرگانـی، صنایع، معادن 
و کشـاورزی حضـور داشـته و در بحـث هایـی کـه االن مطـرح اسـت و در بحـث 
هایـی ماننـد کشـت بافـت خرمـا، طـرح تولیـد پایـدار روسـتایی کـه داریـم این ها 
را بـه اتفـاق سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس با هـم جلو مـی بریم کـه دو پروژه 
بـزرگ اسـت کـه ان شـاءاهلل اگـر در ایـن زمینه هـا موفق بشـویم 2 خدمت بسـیار 

ارزشـمند برای اسـتان خواهـد بود.
رییـس دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه شـیراز در ادامـه بـا اشـاره بـه بحـث آب و 
مشـکالت خشکسـالی گفـت: مـا نمـی توانیـم بـا خشکسـالی مقابلـه کنیـم بلکـه 
بایسـتی بـا خشکسـالی سـازگار شـویم و اقلیـم مـا چـه بخواهیـم و چـه نخواهیـم 
خشـک اسـت و ایـن دوران خشـکی را هم زیاد داشـته ایـم وبنابرایـن کاری که ما 
بایـد انجـام بدهیـم عـالوه بـر فرهنگ سـازی که یـک همتی اسـت بلند، بایسـتی 
پـای مـان را از دایـره شـعارهایی که مـی دهیم بیـرون بیاوریم واقعًا نـگاه کنیم که 

نیـاز کشـاورز چه چیزی اسـت. 
وی افـزود: مـن همیشـه عـرض مـی کنم چرا باید در کشـور ما هر کسـی کشـاورز 
باشـد اگـر جـواب ایـن سـوال را ما پیـدا کنیم خیلـی از چالـش های کشـاورزی ما 
حـل مـی شـود آیا ما اجـازه می دهیم هر کسـی مهندس سـاختمان باشـد سـازنده 
یـک کارخانـه و یـا بـه هـر کسـی اجـازه برداشـت معـادن را مـی دهیم؟ نـه، پس 
بایـد یـک حداقـل هایـی را دارا باشـند، اما مـا به هر کسـی اجازه کشـاورزی را می 

دهیم. 
رئیـس دانشـکده کشـاورزی بـا احتـرام بـه تمـام کشـاورزان عزیـز کـه  بـه ایـن 
مملکـت خدمـت مـی کننـد،  در زمینـه امنیـت غذایـی مـن بـه شـدت منتقـد این 
وضـع هسـتم کـه چـرا منابـع آب و خـاک، منابـع تجدیـد ناپذیـر ملـی کـه متعلق 
بـه تمـام ایـن مـردم اسـت در اختیار فـردی قرار بگیـرد که نتوانـد به خوبـی از آن 
اسـتفاده کنـد و آب و  خـاک را هـدر بدهـن؟ و بـه جـای تولید گندم 8 تـن تا 9 تن 

گفت و گوی پرتو امید با 
دکتر محسن عدالت 

رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز و
استاد بخش زراعت دانشکده کشاورزی
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گنـدم 1 تـن تولیـد شـود و هیچ کس هـم آن را بازخواسـت نکند و ما تـا زمانی که 
کشـاورزی دانـش بنیـان نداشـته باشـیم مشـکل آب مـا حل نخواهد شـد. 

وی در ادامـه یـادآور شـد: مباحـث دیگری هـم در مـورد آب وجود دارد کـه قوانین 
حاکمیتـی بایسـتی آن را حـل نمایـد و بـه عنـوان مثـال بحـث تجهیـز اراضـی 
کشـاورزی بـه آبیـاری های مکانیزه بحث بسـیار بسـیار مهمی اسـت که مـی تواند 
خیلـی بـه مـا کمـک کنـد ولی بایسـتی دقـت نمود کـه هـر اقلیمی شـرایط خاص 
خـود را دارد و بایـد بـه عنـوان مثـال در منطقـه ای که تبخیـر باال اسـت از آبیاری 
بارانـی اسـتفاده نشـود ایـن بحث فنی اسـت که مـن وارد آن نمی شـوم و البته ای 
کاش یـک مقـداری قیـد و بندها را برای کشـاورز کمتـر می کردیم که کشـاورز به 
راحتـی بتوانـد از ایـن امکانـات برای تجهیـز اراضی خود به سیسـتم هـای مکانیزه 
اسـتفاده کنـد دولـت 85 درصـد را یارانـه مـی دهـد و 15 درصـد را مـردم بایسـتی 
پرداخـت نماینـد و چـرا ایـن سیسـتم هـا توسـعه پیـدا نمی کند بایسـتی بـرای هر 
هکتـار آبیـاری تحـت فشـار 10 میلیون هزینـه نمود و از ایـن مبلـغ 1/5 میلیون از 
آن را بایسـتی کشـاورز بدهـد کـه اگـر 10 هکتـار زمین داشـته باشـد می شـود 15 
میلیـون تومـان کـه کشـاورز نـدارد و پرداخت نمـی کند و نمـی توانـد از 85 درصد 
نیـز اسـتفاده کنـد کـه دولـت پرداخـت مـی کند و این سـبب می شـود کـه آب که 
متعلـق بـه همه مردم اسـت هـم چنان هرز مـی رود اگر الزم شـده دولت بایسـتی 
کشـاورز را اجبـار کنـد و آن 15 درصـد را نیـز دولـت بپذیـرد ولـی بـه عنـوان یک 
قانـون اجبـاری بـرای کشـاورز در نظر بگیـرد تا روش آبیاری سـنتی بـه طور کامل 

برچیده شـود. 
عدالـت در ادامـه اظهـار داشـت: بحـث بعـدی در زمینه خشکسـالی الگوی کشـت 
اسـت و مـا بایـد از گیاهانی که پرمصرف هسـتند و از کشـت آن هـا دوری و پرهیز 
کنیـم و ایـن هـم در حـد شـعار و حرف نمـی تواند باشـد و تـا زمانی که شـما بازار 
را بـرای محصـوالت کشـاورزی فراهـم نکنیـد ایـن کـه بـه صـورت دسـتوری به 

کشـاورز بگوییـد ایـن را بـکار و آن را نـکار کشـاورز تبعیـت نخواهد کرد.
وی، در ادامـه خاطـر نشـان کـرد: مـا بایـد به بحث هـای اشـتغال روسـتایی توجه 
بسـیار مهمـی کنیـم اگـر بخواهیـم در پایـداری آب کار کنیـم بایـد بـه سـمتی 
برویـم کـه روسـتاهایی کـه آب ندارنـد از حالـت کشـاورزی بیـرون بیایند و سـراغ 
سـایر مشـاغل برویـم کـه در ایـن زمینـه خیلـی کـم کار کرده ایـم و طرح توسـعه 
پایـدار روسـتایی که دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه شـیراز بـه اتفاق سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس و مرکـز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و منابـع طبیعی 
فـارس پیشـنهاد آن را داده انـد و  در حـال حاضـر در شـورای کشـاورزی در حـال 
بررسـی مـی باشـد تاکیـد و تمرکزمان  بر این موضوع اسـت که اشـتغال و مسـائل 
اقتصـادی روسـتائیان بایـد بـا در نظـر گرفتـن تمـام تنـوع هایـی کـه در مشـاغل 
روسـتایی وجـود دارد بررسـی و حـل شـود و تنها تکیه آن ها بر کشـاورزی نباشـد.
عدالـت در ادامـه بـه کمبود بودجه اشـاره کرد و گفت: یکی از مهم ترین مشـکالت 
و محدودیـت هـای موجـود مـا در برنامـه پایـان نامه های دانشـجویان و پـروژه ها 
در نظـر گرفتـن مبلـغ بسـیار بسـیار محدود برای اسـاتیدها می باشـد، کـه اگر قرار 
باشـد دانشـجویی بـا راهنمایـی همـکاری، پایـان نامـه خوبـی را انجـام دهـد کـه 
بتوانـد مشـکلی را از جامعـه حـل کند هزینه های بسـیار زیـاد دارد و مـا همکارانی 
را داریـم در ایـن دانشـکده کـه از جیب خود هزینه مـی کنند برای انجـام پژوهش، 
کـه ایـن هیـچ جـای دنیـا متـداول نیسـت و  در ایـن زمینه رایزنـی های زیـادی با 
دوسـتان دانشـگاه و سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس داشـته ایم کـه چاره 
ای اندیشـیده شـود چـرا کـه در مطالعـات کشـاورزی جدید دیگر شـما بـا تحقیقات 
قدیمـی سـر و کار نداریـد و امـروزه بحـث پهبـاد، کوادکوپترهـا و کشـاورزی دقیق 
مطـرح اسـت و مـا نیـز بایسـتی دیـر یـا زود ایـن هـا را در عرصه هـای پهنـاور 
کشـاورزی خـود اسـتفاده نماییـم، بنابرایـن بحـث مشـکالت بودجه ای کـه بالطبع 
آن مشـکالت مـواد مصـرف و تجهیـزات آزمایشـگاهی را بـه دنبـال مـی آورد یک 

مشـکل است. 

وی در ادامـه یـادآور شـد: ارزیابـی علمـی و فنـی مسـائل کشـاورزی در نظام های 
مختلـف مـی توانـد شـاخص هـای متفاوتـی داشـته باشـد مثاًل بـرای تولیـد کننده  
محصـوالت کشـاورزی سـالم تولیـد کـردن محصـول و  اقتصـادی بـودن آن مهم 
اسـت یعنـی کشـاورز بتواند بـا مدیریت مناسـب و بهینه نهـاده ها حداکثـر عملکرد 
را نیـز بـه دسـت بیـاورد ایـن یـک شـاخص مناسـب اسـت که مـن فکر مـی کنم 
مـی توانـد بـه آن ارجـاع کنـد و یـا در بحـث زراعـت اگـر بخواهیـم نـگاه کنیم با 
توجـه بـه ایـن کـه بیشـتر زراعـت هـای مـا آب بـر می باشـد فکـر می کنـم مهم 
تریـن شـاخص بایـد مقـدار تولیـد محصـول بـه ازای هـر واحد آب باشـد کـه ما از 
آن بـه عنـوان water productivity یـا بهـره وری آب، در واقـع بـه آن اشـاره می 
کنیـم و بایـد نـگاه کنیم ببینیم کدام کشـاورز توانسـته اسـت بـا آب کمتر محصول 
بیشـتری را تولیـد کند و اگر در کشـور ما کشـاورزی موفق بشـود ایـن کار را انجام 
دهـد ایـن کشـاورز، کشـاورزی اسـت که دانش کشـاورزی را خوب توانسـته اسـت 
 high بشناسـد و نیـز در زمینه هـای دیگـر کـه بـه ما بر مـی گردد، بـه کشـاورزی
tech و کشـاورزی بـا تکنولـوژی هـای بـاال مثـال در بحـث تولیـد متابولیـت های 

ثانویـه از گیاهـان دارویـی و حـاال بحـث هایـی که تکنولـوژی های باالتـری مورد 
نیـاز اسـت آن هـا هـم در واقـع ضریب تبدیـل، باز همان سـالمت محصـول و این 
کـه مـا بتوانیـم بازارهـای هدف خـاص را در خارج از کشـور پیدا کنیم کـه مقداری 
درآمـد پایـداری را به کشـاورزان ما ببخشـد می تواند شـاخص های مناسـبی  برای 

ارزیابی باشـد. 
رییـس دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه شـیراز در ادامه اظهار داشـت: امنیـت غذایی 
در کنـار امنیـت نظامـی 2 مولفه بسـیار مهـم امنیتی هر کشـور به حسـاب می آیند 
و هـر کشـوری کـه هـر کـدام از ایـن 2 مولفـه را نداشـته باشـد قطعًا آسـیب پذیر 
خواهـد بـود. پـس این که مـا بتوانیم روسـتا را برای روسـتایی حفظ کنیـم و کاری 
بکنیـم کـه روسـتایی اقتصـادش بـه گونـه ای تامیـن باشـد کـه در روسـتا بماند و 
تولیـد کنـد ایـن شـاید مهـم ترین کاری اسـت کـه برای امنیـت غذایی کشـور می 
توانیـم انجـام دهیـم البتـه کار آسـانی نیسـت ولـی در همیـن شـرایط نیـز امـکان 
پذیـر اسـت اگر مقـداری سـازمان هایی کـه متولی این مسـئله هسـتند یکپارچگی 
خودشـان را افزایـش دهنـد و یک هـدف مشـترک را دنبال کنند من فکـر می کنم 

تـا حـد زیـادی می شـود این مشـکل را نیـز بر طـرف کرد.
وی در ادامـه یـادآور شـد: در دولـت تدبیـر و امید شـاهد جهش خیلـی خوبی بودیم 
در بخـش کشـاورزی درزمینـه بـازار، دیدیـم کـه با توجـه به ایـن کـه ارتباطات ما 
در جامعـه هـای بیـن المللـی یـک مقـداری وضعیـت بهتری پیـدا کرد کشـاورزان 
مـا پایشـان بـه بازارهـای بیـن المللـی بـاز شـد کـه تـا قبـل از آن مـا یـک چنین 
بازارهایـی را در اختیـار نداشـتیم.  هـر چنـد در این زمینـه هم نامالیماتـی برای آن 
هـا وجـود داشـته اسـت ولـی در زمینه بـازار انصافـًا وضعیـت خیلی بهتر از گذشـته 
شـده اسـت اگر بازار برای محصوالت کشـاورزی فراهم باشـد شـما مطمئن باشـید 
کـه کشـاورزی یکـی از سـودآور ترین مشـاغل این جامعـه خواهد بود کمـا این که 

در بسـیاری از کشـورها چنین اسـت. 
وی افـزود: در زمینـه مکانیزاسـیون خیلـی خوشـحال کننـده اسـت کـه آدم مـی 
بینـد کـه نمایشـگاه هـای کشـاورزی کـه برگزار می شـود هر سـال تنـوع کمپانی 
هـای مطـرح جهـان در ایـن نمایشـگاه بیشـتر مـی شـود مـن بـرای اولین بـار در 
دو سـال پیـش دیـدم کـه شـرکت جاندیـر در نمایشـگاه شـیراز شـرکت کـرد واقعًا 
جای خوشـبختی اسـت که کشـاورز ایـن اختیار را دارد کـه از امکانـات مکانیزه روز 
برخـوردار مـی شـود هـر چنـد کـه قیمـت بـه شـدت بـاال اسـت و ای کاش دولت 
منابـع مالـی داشـت که مـی توانسـت روی این ها سوبسـیدی به کشـاورز بدهد که 
کشـاورز مـی توانسـت از این ماشـین آالت بیشـتر اسـتفاده کند ولـی وجودش هم 
غنیمـت اسـت و می توانـد الگو بدهد بـه تولیدکنندگان داخلی از نظر مکانیزاسـیون 
کـه یـک مقداری چهارچوب بسـته خودشـان را رها کنند و به سـمت ماشـین آالت 

بروند. پیشـرفته 
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عدالـت در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه تولیـد بـذر اشـاره کـرد و گفـت: 
تصـور مـن ایـن اسـت که بـرای تولید بـذر جـای کار خیلی زیاد اسـت و دانشـکده 
کشـاورزی فعالیـت هایـی را در زمینـه تولیـد بـذر با هـدف تجاری که پشـتیبان آن 
پژوهـش هـای بنیـادی خواهـد بـود را انجـام داده اسـت و البتـه در بحـث قیمـت 
گـذاری محصـوالت تضمینـی یک کـم لطفی هایی دارد به کشـاورز می شـود مثاًل 
بحـث قیمـت خرید تضمینی گندم که نسـبت به سـال گذشـته هیـچ تفاوتی نکرده 
اسـت در صورتـی کـه نهاده هایی که کشـاورز اسـتفاده می کند از پاییـز 96 تا االن 
چنـد درصـدی تـورم را بـه خودشـان دیـده انـد و این جز دسـت کشـیدن کشـاورز 
از تولیـد ایـن محصـول مهـم و اسـتراتژیک و تمایـل بـه کشـت سـایر محصوالت  
پیامـدی نخواهـد داشـت و در گذشـته کـه جـو از گنـدم گران تـر بود شـاهد بودیم 
کـه چـه اتفاقاتـی در این مورد افتـاد، گندم در تمـام جهان یک کاالی اسـتراتژیک 
اسـت و هیـچ کشـوری این طور نیسـت کـه گندم کار خـودش را زمین گیـر کند به 
دل خوشـی بازارهـای بیـن المللـی چون گندم یک ابزار سیاسـی اسـت در بسـیاری 
از کشـورهای دنیـا بـه هـر کسـی دوسـت داشـتند آن را مـی دهنـد و به هر کسـی 

نخواسـتند، نمـی دهند.
وی در ادامـه از بهـره بـرداران خواسـت ارتبـاط خـود را بـا مراکـز و مجامـع علمی 
افزایـش بدهنـد و اظهـار داشـت: بـه زودی پلـی کلینیـک تخصصـی دانشـکده 
کشـاورزی راه انـدازی خواهـد شـد و این پلی کلینیک هم آزمایشـگاه هـای زیادی 
را در درون خـودش خواهـد داشـت در تمامـی تخصـص هـا بـرای دادن نسـخه به 
کشـاورزان و هـم بخـش هـای مشـاوره ای خیلـی مجهـزی خواهد داشـت که این 
بخـش هـای مشـاوره ای به کشـاورز در تمـام زمینه ها مشـاوره خواهـد داد، هدف 
مـا از ایجـاد ایـن پلـی کلینیک این اسـت که حلقـه مفقـوده بین خودمـان و جامعه 
کشـاورزی را تکمیـل و پیـدا کنیـم و بـه کشـاورز ایـن اعتمـاد را بدهیم کـه اگر به 
دانشـگاه مراجعـه بکنـد قطعـًا می توانـد افزایـش عملکـردی را در تولیدش داشـته 
باشـد و اگـر کشـاورز خـودش را از دانـش جدا بداند بدون شـک همین مسـیری که 
تاکنـون داشـتیم کـه همان کشـاورزی معیشـتی که نه تنها سـودی نخواهد داشـت 

بلکـه باعـث ضعیف تـر شـدن آن ها می شـود.
عدالـت افـزود: از نمایشـگاه مزرعه ای دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه شـیراز ظرف 
یکـی دو مـاه آینـده بهره برداری می شـود و شـرکت هـای مطرح جهـان در زمینه 
تولیـد بـذر، کـود، سـم، ماشـین آالت، گلخانـه و ... بـه این نمایشـگاه دعوت شـده 
انـد کـه 20 تـا 25  شـرکت مـی باشـند کـه در این جـا زمین بـه آن هـا اختصاص 
داده شـده اسـت کـه  بـه صـورت عملـی نهاده هـای خود را تسـت می کننـد مانند 
بذرهـای مختلـف محصـوالت کشـاورزی را بـا نهـاده هـای مختلـف ایـن بذرها را 
بـا کـود هـا و سـموم مختلـف مدیریـت مـی کننـد و کشـاورز اسـت کـه مـی آیـد 
اینجـا و انتخـاب واقعـی انجـام مـی دهـد و ایـن خدمت دیگری اسـت کـه جایش 
در کشـور مـا خالـی بود کـه در کشـورهای مختلف بیشـتر دنیا که کشـاورزی های 
پیشـرفته ای دارنـد field day یـا روز مزرعـه یـک امـر متداولـی مـی باشـد که در 
فصـول مختلـف رشـد گیـاه چندین بـار بازدیـد از مزرعه را کشـاورزان دارنـد و این 
کشـاورز اسـت کـه انتخـاب مـی کند کـه کدام شـرکت بهتر اسـت و کدام شـرکت 

محصول بهتـری دارد.
وی در پایـان گفـت: تشـکر مـی کنـم واقعـًا از سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس مخصوصـًا شـخص آقـای دکتـر قاسـمی کـه دیـد کامـاًل مثبتی نسـبت به 
دانشـگاه دارنـد و مـا همیشـه سـازمان را از خودمـان و خودمـان را از سـازمان مـی 
دانیـم اصـاًل احسـاس جدایـی نمـی کنیـم و وجود ایشـان برای کشـاورزی اسـتان 
غنیمـت اسـت و  از مدیـران میانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ایـن 
خواهـش را دارم کـه دانشـکده را بیشـتر محـرم خـود بداننـد و بیشـتر بـه مـا سـر 
بزننـد و مـا را در جریـان وقایـع کشـاورزی اسـتان بیشـتر قـرار بدهند و مقـدم این 
عزیـزان را بـه دانشـکده گرامـی می داریـم و آن ها همـکاران ما هسـتند و پذیرای 

هسـتیم. آنان 
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سمیه قلندری
دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی 

کارشناس تولیدات گیاهي جهاد کشاورزي 
شهرستان اقلید

چکیده 
افزایـش غلظـت دي اکسـید کربـن، یکي از تغییرات تثبیت شـده اقلیـم در مقیاس 

جهانـي در نیم قرن گذشـته اسـت. 
غلظـت دي اکسـید کربـن از شـروع انقـالب صنعتـي در حـال افزایـش اسـت و 
انتظـار مـي رود که تا اواسـط قـرن فعلي بـه دو برابر میزان آن در پیـش از انقالب 

صنعتـي افزایـش یابد.
اثـرات اولیـه افزایـش دي اکسـید کربـن بـر گیاهان شـامل کاهش هدایـت روزنه 
اي و تعـرق، افزایـش راندمان مصرف آب، سـرعت فتوسـنتز و راندمان مصرف نور  
باالتـر اسـت. بر اسـاس پیـش بیني هاي انجـام شـده افزایش غلظت دي اکسـید 
کربـن باعـث ازدیـاد درجـه حـرارت خواهـد شـد. هـر دو متغیـر دما و دي اکسـید 

کربـن از عوامـل کلیـدي موثر بـر رشـد و نمو گیاهان هسـتند. 
دمـاي بـاال بـه تنهایـي و یـا همـراه بـا افزایـش دي اکسـید کربـن قـادر اسـت 
صفـات فیزیولوژیـک و مورفولوژیـک متعـددي را تحـت تأثیـر قـرار دهد کـه آنها 
نیـز بـه نوبـه خود قادرنـد رشـد و عملکرد نهایـي گیاه را متأثر سـازند. آنچـه تولید 
محصـوالت زراعـي را تحـت شـرایط تغییـر آینـده اقلیم به خطـر خواهـد انداخت، 
مقادیـر حـدي متغیرهـاي اقلیمـي خصوصـًا دمـاي بـاال اسـت. در عین حـال این 
احتمـال وجـود دارد کـه اثـرات منفـي مقادیـر حـدي پارامترهـا بـا واکنـش مثبت 

گیاهـان بـه افزایـش دي اکسـید کربـن جبران شـود. 
در عیـن حـال عوامـل دیگـري نیـز چـون معرفـي ارقـام جدیـد یـک گیـاه نیـز 
مي توانـد در ایـن امـر مؤثـر واقع شـود. بسـته به حساسـیت رقـم به دمـا، واکنش 

عملکـرد گیاهـان بـه دي اکسـید کربـن مـي توانـد کاهـش یـا افزایـش یابد.
بـه طـور کلـي در دمـاي کـم افزایـش دي اکسـید کربـن مـي توانـد اثـر تحریک 

کنندگـي کمتـري بـر تولیـد محصول داشـته باشـد. 
از طرفـي بـا توجـه به کاهـش تعرق در شـرایط افزایش دي اکسـید کربـن، دماي 
بـاال مي توانـد خصوصـًا در مراحـل حسـاس رشـد گیـاه بـه گرمـا گیاهـان را دچار 

تنـش حرارتـي کـرده و نهایتـًا منجر بـه تولیـد کمتر محصـول گردد. 
در مجمـوع مـي تـوان اذعـان کـرد کـه اقلیـم جهـان در حـال تغییـر اسـت و 
کشـاورزي نیازمنـد بـه سـازگاري بـه ایـن تغییرات خواهـد بود تـا بقـاء و پایداري 

آن تضمیـن شـود. 

واژگان کلیدي: دی اکسید کربن، درجه حرارت، تغییر اقلیم، عملکرد

نتیجه گیري
بـا ادامـه مصـرف سـوخت هـاي فسـیلي در جهـان، غلظـت کربـن دي اکسـید 

همچنـان افزایـش خواهـد یافـت.
سـایر گازهـاي گلخانـه اي نظیر متـان، اکسـیدهاي نیتـرو، کلروفلوئـورو کربن ها 
و ترکیبـات جایگزیـن آنهـا و احتمـااًل ازون تروپوسـفري نیز افزایـش خواهد یافت. 
اثـر افزایـش CO2 بـر گیاهـان تشـدید شـده و بدلیـل افزایـش همزمـان انـواع 

گازهـاي گلخانـه اي، اقلیـم تغییـر مـي کنـد.
کشـاورزي جهـان خـود را با تغییـرات منطقه اي تدریجي سـازگار خواهـد کرد، اما 

تغییـرات ناگهانـي را بایـد جدي تـر تلقي کرد.
فرآیندهاي سازگاري یا تعدیل را مي توان به شرح زیر بر شمرد: 

1-انتخـاب گیاهانـي کـه بتواننـد از کربوهیدرات هایـي که در شـرایط CO2 تولید 
مـي شـود بهتر بهـره گیرند.

2- انتخـاب گیاهانـي کـه در شـرایط غنـي سـازي CO2 بتواننـد مواد سـاختماني 
کمتـري تولیـد کـرده و در مقابـل ظرفیت بیشـتري بـراي تولید اندام هاي زایشـي 

داشـته باشـند، ایـن ویژگي مربـوط به گیاهـان دانه اي اسـت.

3- جسـتجو بـراي یافتـن مـواد وراثي سـازگار به درجـه حرارت باالي روز و شـب 
و انتقـال صفـات مزبـور به ارقـام زراعي پـر تولید جهـت گلدهي و تشـکیل دانه.

4- تغیـر تاریـخ کشـت و سـایر عملیـات بـه منظـور بهبـود عملکـرد در شـرایط 
اقلیمـي جدیـد و انتخـاب ارقامـي کـه بـه این گونـه عملیـات مدیریتي سـازگاري 

دهند. نشـان 

5- اسـتفاده گونـه هایـي کـه در درجـه حـرارت باال یـا خشـکي تولیـد پایدارتري 
باشند. داشـته 

6- مشـخص سـاختن ایـن کـه آیا مقادیر مناسـب تر کربـن به نیتروژن مـي تواند 
بـراي تولیـد گیاهان علوفه اي سـازگار بـه افزایش CO2 به کار برده شـود.

7- توسعه سیستم هاي آبیاري در صورت لزوم )نصیري و همکاران، 1381(.

تغییر اقلیم
و اکوفیزیولوژي گیاهان زراعي

سیستم غني سازي هواي آزاد با کربن دي اکسیداتاقك هاي روباز
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بیوتروریسم چیست؟
قسمت سوم

دوران نوین : این دوران از سال 1918 میالدی آغاز می  شود. از اولین اقدام  هایی 
که در دوران نوین کاربرد این سالح  ها انجام شد، تشکیل واحد 731 در ارتش ژاپن به 
عنوان متولی امر تحقیق در مورد این سالح  ها و یافتن نمونه قدرتمند برای ارتش ژاپن 
بود. در سال 1931 میالدی ژاپن برنامه  های بیولوژیکی خود را گسترش بیش تری داد. 
به همین منظور، واحد 731 در منچوری یک پایگاه مخفی برای آزمایش مستقیم بر 
روی انسان )اسیران جنگی( تشکیل داد، که فقط برخی از آزمایش  های بیولوژیکی این 
گروه یا در واقع جنایت  های آن ها در تاریخ ثبت شده است. حداقل 10000 زندانی در 

نتیجه این آزمایش  ها جان سپردند.
به  آلوده  کک  های  ژاپنی،  هواپیماهای   1941 سال  در  دوم،  جهانی  جنگ  شروع  در 
طاعون را در قسمت  هایی از چین پراکنده ساختند. هواپیماهای ژاپنی در هر مرحله 15 
میلیون کک را بر روی 11 شهر چین اسپری نموده و اپیدمی طاعون به وقوع پیوست 
با بیش از 2000 حمله، مرگ94000 نفر به وقوع  که بین سال  های 1937 و 1947 
پیوست. بر اساس شواهد تاریخی ، واحد 731 ارتش ژاپن حدود 400 کیلوگرم عامل 

آنتراکس)سیاه زخم( را به صورت بمب  های ویژه آماده استفاده داشت.
دولت آمریکا در پایان جنگ جهانی دوم و در جنگی کاماًل تبلیغاتی به افشاگری اعمال 
این گروه و محکوم کردن دولت ژاپن پرداخت. ولی در مقابل طی یک محاکمه نمادین، 
عالوه بر بخشش و عفو دانشمندان این گروه، حاضر به فراهم کردن امنیت آن  ها شد 
به این شرط که تمامی اطالعات و تجربیات به دست آمده توسط این گروه، در خدمت 

برنامه  های بیولوژیکی دولت آمریکا قرار گیرد.
دوران کنونی : پس از جنگ جهانی دوم، دنیا وارد مرحله جدیدی به نام جنگ سرد 
شد. در این مرحله انگلستان نیز با جدیت سرگرم اجرای پروژه های متعددی در زمینه 
سالح های بیولوژیک بود. آن  ها به خصوص بر روی اسپورهای آنتراکس )سیاه زخم( و 

میزان تخریب و گسترش آن به وسیله بمب  های انفجاری کار می  کردند.
واقعه  ای که توجه جهانیان را به این فعالیت  ها بیش از پیش جلب نمود، اجرای آزمایش 
پخش اسپور آنتراکس به وسیله بمب  های انفجاری در جزیره غیرمسکونی گرینارد در 
غرب اسکاتلند بودو تا سال 2000 میالدی در خاک این جزیره اسپورهای آنتراکس پیدا 
می  شد. برنامه  های بیولوژیک آمریکا نیز از سال 1941 شتاب گرفت. در سال 1943 
در پی برنامه  های آلمان  ها و ژاپنی  ها، سردمداران دولت آمریکا با شدت بیش تری به 
که  دتریک  کمپ  در  را  خود  برنامه  های  کشور  این  پرداختند.  تحقیقات  این  پیگیری 
امروزه فورت دتریک نامیده می  شود، متمرکز کرد. آمریکا آزمایش  های مخفیانه  ای بر 
روی مناطق پرجمعیت با عوامل کم خطر یا بی خطر مثل باسیلوس گلوبیجی، سراشیا 

مارسنس و ذرات خنثی انجام می  داد.
یکی از بزرگ ترین آزمایش  های مخفیانه ارتش آمریکا، پخش سراشیا مارسنس در شهر 
سانفرانسیسکو به صورت 5000 ذره در دقیقه بود که در نتیجه آن، یک نفر فوت نمود 
و 10 نفر دیگر در بیمارستان بستری شدند. در سال 1966، در ادامه این تحقیقات، در 
سیستم متروی شهر نیویورک اسپورهای باسیلوس سابتیلیس پخش شد تا سیستم مترو 
از نظر امنیت ارزیابی شود. نتایج نشان داد که تمامی تونل  های مترو تنها با آلوده کردن 

یک ایستگاه می  تواند آلوده بشود.
در سال 1979، ساکنان شهر سوردلوسک در شوروی سابق، شاهد یک انفجار بزرگ 
در تاسیسات نظامی شماره 19 ارتش شوروی بودند. چندین روز بعد در بین مردم این 
شهر تب و مشکالت تنفسی منتشر گردید تا این  که تعداد مرگ و میر افراد به حدود 
40 نفر رسید. دولت شوروی علت مرگ ساکنان شهر را مصرف گوشت آلوده گاو اعالم 
کرد. در نهایت تعداد کل تلفات به یک هزار نفر رسید. در سال 1992 رئیس جمهور وقت 
روسیه، بوریس یلتسین، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعتراف کرد که ارتش سرخ در 
آن واحد نظامی به صورت مخفیانه یک برنامه گسترده بیولوژیکی انجام می  داده است.

در بین سال های 1980 تا 990 ، کاربرد سالح های بیوتروریستی به صورت پراکنده 
بود، که از آن  ها می  توان به استفاده شوروی از سم مهلک ترایکوتسن تی دو )باران زرد( 
علیه مجاهدین افغانی، استفاده آمریکا از عامل میکروبی تب خوک علیه انقالبیون کوبا، 
بیولوژیکی علیه دختران خردسال فلسطینی در  از عامل  استفاده رژیم اشغالگر قدس 

سال 1982 میالدی نام برد.
اسپور  حاوی  نامه  های  پخش  جدید،  هزاره  در  بیوتروریسم  رویداد  مهم ترین 
آنتراکس )عامل مولد سیاه زخم( در آمریکا بود: در روز 18 سپتامبر سال 2001 اولین 
که  شد  مشاهده  آنتراکس  اسپور  حاوی  پستی  نامه  علت  به  پوستی  آنتراکس  نمونه 
آنتراکس  به  مبتالیان  تعداد  زمان  این  از  یافت.  بهبود  بیوتیک  آنتی  مصرف  با  بیمار 
عنوان  به  تنفسی  آنتراکس  مورد   2  ، اکتبر  دوم  در  این که  تا  یافت  افزایش  پوستی 
آن  پی  در  و  شد  گزارش  آمریکا  اخیر  سال  های  تنفسی  آنتراکس  نمونه  های  اولین 
قربانی  اولین  و  بیاورد  دوام  مهلک  بیماری  این  مقابل  در  نتوانست  استیونس  روبرت 
بیوتروریسم در هزاره جدید نام گرفت. از این تاریخ به بعد تعداد نامه  های ارسالی آلوده 
به قسمت  های مختلف آمریکا، از جمله به مجلس سنای آن کشور نیز افزایش یافت و 
تعداد قربانیان نیز رو به افزایش گذاشت. در اواسط ماه اکتبر باز هم 2 کارمند اداره پست 
به علت آنتراکس تنفسی جان باختند و تقریبا بسیاری از اداره  های فدرال برای مدت 
نامعلومی تعطیل شدند. وزارت بهداشت آمریکا در اواخر ماه اکتبر شروع به تجویز آنتی 
بیوتیک سیپروفلوکسوساسین در یک دوره 10 روزه به بیش از 2200 نفر از کارمندان 

پست کرد و از طرفی در بین ارتش و نیروهای نظامی نیز تجویز واکسن آغاز شد.
این وحشت و فاجعه در بین کارکنان اداره پست و سایر شهروندان عادی به حدی باال 
گرفت که شرکت سازنده داروی سیپروفلکسوساسین حاضر شد 100 میلیون قرص را 
تقریبًا به نصف قیمت اولیه در اختیار دولت قرار دهد؛ یعنی چیزی معادل 100 ملیون 

دالر تنها برای پیش گیری دارویی در مقابل این حمله بیوتروریستی.
پس از پیش آمدن این برنامه طراحی شده، دولت نومحافظه کاران با بهانه قرار دادن 
این اتفاق سیلی از بودجه های دولتی را برای مقابله با تهدیدات بیولوژیک گروه های 
تروریستی همچون القاعده به مراکز تحقیقاتی مختلف ارائه داد تا به ظاهر راه کارهایی 
برای مقابله با این حمالت فراهم کنند. برای برخورداری از این سیل پولی، بسیاری 
از سازمان هایی که بر روی بیماری های واگیردار و عفونی کار می کردند کار خود را به 
نوعی با بیوتروریسم ارتباط داده و دست به انجام تحقیقات و آزمایش های گسترده ای 
زدند، که یقینًا در آینده ای نه چندان دور نتایج آن همچون نتایج پژوهش های دهه های 
قبل بر همگان ظاهر خواهد شد. در سیستم درجه بندی امنیت بیولوژیک آمریکا درجه 
4 به خطرناک ترین آزمایش ها و آزمایشگاه ها داده می شود. پیش از 11 سپتامبر تنها 
5 آزمایشگاه وجود داشت که در باالترین درجه امنیت بیولوژیک، یعنی درجه 4، قرار 
داشتند و به طور فعال در زمینه مطالعه عوامل بیولوژیک مرگ زا کار می کردند. در حالی 
که در سال 2009 این تعداد به 15 مورد رسید و روند افزایشی همچنان ادامه داشته و 
تعدادی نیز در حال ساخت هستند. در مجموع هم اکنون بیش از 400 مرکز تحقیقاتی 
در درجات امنیت بیولوژیک 3 و 4 در آمریکا فعال هستند، که توانایی تولید عواملی 
همچون باکتری سیاه زخم و فراورده های آن را دارند و بیش از 14 هزار نفر بر روی 
تولید چنین عوامل خطرناکی کار می کنند که بیشتر مربوط به بخش غیردولتی بوده و 
برای کسب بودجه مجبورند پروژه های مد نظر سیاست مداران را هرچه که باشد بپذیرند.

گردآوری: محمدجعفر خاکسار
کارشناس مسئول امور اداری 

رابط پدافند غیر عامل
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بهادر کریمی 
کارشناس ترویج و بهبود کیفیت آبزیان 

مدیریت شیالت

عرضـه صحیـح و بهداشـتی آبزیـان نقـش اساسـی در تغییـر و بهبـود الگـوی 
مصـرف خانوارهـا در جهـت اسـتفاده از محصـوالت آبزیـان را دارد. عـدم تخلیـه 
امعـاء و احشـاء، عـدم شستشـوی ماهـی، عـدم سـردنگه داشـتن و یـا یـخ زدن، 
عـدم بسـته بنـدی و عرضـه غیربهداشـتی در محیـط های غیـر بهداشـتی و خارج 
از اصـول عرضـه مـواد غذایـی به خصـوص در فصل های گرم سـال باعث فسـاد 
محصـوالت دریایـی و خـارج از مصـرف غذایی قـرار گرفتن آنها شـده و همچنین 
دالیـل بـارزی بـر گرایـش کـم خانوارهـا بـه اسـتفاده از محصـوالت آبزیـان می 
باشـد . آمـوزش توسـط رسـانه هـای گروهـی نقـش بـه سـزایی را در امـر ارتقـاء 
اطالعـات مربـوط بـه خریـد، روش طبـخ، ترویـج مصـرف فـرآورده هـای آبزیان 
در غـذای روزانـه تـک تـک خانـواده هـای ایران داشـته و باعـث ایجـاد رقابت در 
عرضـه بهداشـتی توسـط فروشـندگان ایـن محصوالت خواهد شـد و مـواد غذایی 
حاصلـه از آبزیـان بدلیـل کیفیـت پروتئین و اسـیدهای آمینه موجود در آنها نسـبت 
بـه سـایر منابـع پروتئینی حیوانـی از یک طرف و هـم چنین تولید انبـوه و در عین 
حـال اقتصـادی آنهـا از طـرف دیگـر به این دسـته از تولیـدات ویژگـی منحصر به 

فردی بخشـیده اسـت .
بـا توجـه بـه سـریع الفسـاد بـودن محصـوالت آبزیـان، صیـد و عرضـه آنهـا بـه 
مصـرف کننـدگان بایسـتی طبـق ضوابـط تعریـف شـده انجـام گیـرد . بـه نحوی 
کـه وجـود فـرآورده های غیـر بهداشـتی و گاهی فاسـد از آبزیـان در مراکز عرضه 
نـه تنهـا موجـب سـلب اعتمـاد عمومـی از مصـرف فـرآورده هـای آنها می شـود، 

بلکـه از هرگونـه شـکل گیری سـرمایه گـذاری اصولی بـرای تولید گوشـت ماهی 
و میگـو و فـرآورده هـای دریایـی جلوگیـری می کنـد. از آنجـا که مصرف سـرانه 
گوشـت ماهـی ، میگـو و فـرآورده هـای آنها در کشـور رو بـه بهبود اسـت، باید با 
عرضـه بهداشـتی این محصوالت سـعی بر آن داشـت تـا خانوارها هر چه بیشـتر از 
محصـوالت آبزیـان اسـتفاده نماینـد و هر خانوار حداقـل 2 بار در هفتـه از پروتئین 
بـا منشـاء آبزیان اسـتفاده نمایند تا تقاضای مصرف از سـایر گوشـت هـا کم گردد. 
ایـن امـر ممکـن نیسـت مگر ایـن که الگـوی صحیحـی بـرای تولید کننـدگان و 
عرضـه کننـدگان محصـوالت آبزیان داشـته باشـیم و با به کار بسـتن آنهـا بتوانیم 

نارسـائی های عرضـه محصـوالت در بـازار را اصـالح نمائیم.
بررسـی بهداشـتی انجـام شـده از ماهیـان عرضـه شـده در بـازار اسـتان بیانگـر 
تغییراتـی اسـت کـه بایسـتی عرضه کننـدگان و مصـرف کننـدگان آبزیان بـا آنها 
آشـنا شـوند و بـه واسـطه تغییـرات حاصلـه، کیفیت محصـوالت عرضه شـده بهتر 
و خریـدار از کیفیـت آنهـا راضـی و فروشـنده نیـز بـه دلیـل اسـتقبال خریـدار از 

محصـول سـعی در بهتـر نمـودن کیفیـت عرضـه نمایـد.
 از مـوارد پیشـنهادی اصـالح عرضـه ماهـی مـی تـوان، بـه عرضه ماهی تـازه که 
شـکم آن خالی، با آب سـرد شسـته شـده، با ماشـینهای سـردخانه دار و همچنین 
بـا یـخ پـودر شـده در مخازن نگهـداری ماهـی در مراکز عرضـه در اختیـار خریدار 

قـرار می گیـرد اشـاره نمود. 
چنانچه صید ماهیان دریایی و پرورشـی براسـاس پیشـنهادهای سـازمان های ذی 
ربـط بـه صـورت بهداشـتی صـورت گیـرد و در اسـکله یا شـهرهای سـاحلی مورد 
فـرآوری اولیـه از جملـه تخلیـه شـکم قرار گیرد و سـپس به اسـتان هـای مرکزی 
کشـور حمـل گـردد پاسـخ صحیحی را نسـبت بـه تقاضـای عامه مردم کـه عالقه 
بـه خریـد ماهـی تـازه دارند می دهـد ، زیرا تجربه نشـان مـی دهد که تـازه بودن 
محصـوالت عرضـه شـده و همچنین بسـته بندی محصـوالت بصـورت منجمد از 

ایـن آبزیـان طرفـداران بیشـتری را در جامعه ما دارا می باشـد .
بـا توجـه بـه همجواری اسـتان فـارس بـه بنـادر جنوبی و حمـل آبزیان به شـکل 
صیـد روز و تـازه از بنـادر بـه اسـتان ، همچنین عـادت مردم به تازه خـوری آبزیان 
اقدامـات خاصی توسـط مدیریت شـیالت فـارس در امر حمل و نقـل ، نگهداری و 
عرضـه آبزیـان با اسـتفاده از تجهیـزات الگویی و بهداشـتی پیشـنهاد گردیده ، که 
امیـد اسـت عـالوه بربـاال رفتن سـطح آگاهی مـردم باعـث افزایش به سـزائی در 

مصرف سـرانه آبزیان در اسـتان باشـیم.

اهمیت عرضه صحیح و بهداشتی آبزیان 
و فرآورده های آن ها در تغییر الگوی 

غذای مصرفی خانوارها



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس110
شماره  37 - اسفند 96 و فروردین مـــــاه 1397

غالمعلی مقصود بیگی 
مشاور رئیس سازمان در پیاده سازی 

مدل تعالی سازمانی

استانداردها

مدل تعالی سازمانی

تعریف استاندارد :
اسـتاندارد نظمـی اسـت مبتنـی بر نتایـج اسـتقرار علوم فنـون وتجارت بشـری در 
رسـته ای از فعالیتهـا ی عمومـی کـه بـه صـورت مقـررات ونظامنامـه وقوائـد بـه 
منظـور ایجـاد هماهنگـی ووحـدت وتوسـعه مفاهیـم وتسـهیل ارتباطـات وصرفـه 
جوئـی کلـی در اقتصـاد ملی حفـظ سـالمت وایمنی عمومـی وگسـترش مبادالت 

بازرگانـی داخلـی وخارجـی بـه کار میرود
پیدا کردن مشخصه هایی برای همگن کردن فعالیتها

گروه بندی سیستم های مدیریت:

بـه صـورت  ایـن سیسـتم ها   : اسـتانداردهای مدیریتـی  گـروه 1 - 
اسـتاندارد توسـط مراجـع معتبرتعریف شـده اند. این سیسـتم ها قابـل ممیزی بوده 
و در صـورت وجـود شـرایط مربوطـه، بـه مجـری آنهـا گواهینامه تعلـق می گیرد. 

ل:  مثا
ISO 9001 , ISO 22000 , SA 8000 , ISO/IEC 27001 , ISO/TS 16949 

گـروه 2 - راهنماها : این سیسـتم ها بـه عنوان ابزارهـای راهنمایی در پیاده  
سـازی اسـتانداردها مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و نکاتی غیـر تجویزی امـا مهم را 
در تسـهیل طراحی، اسـتقرار، پیاده سـازی و ارزیابی اسـتانداردها و سیسـتم ها بیان 

می کننـد. مثال : 
 ISO 10006 , ISO 19011 , ISO 10017 , ISO 27005, 

گـروه 3 - مدل هـای ابزاری : این سیسـتم ها بـه عنوان ابزارهـای بهبود 
نتایـج عملکردی اسـتانداردها و یا پشـتیبانی و تسـهیل در اسـتقرار اسـتانداردها به 
کار گرفتـه می شـوند. ایـن مدل هـا بـراي جـاري سـازي توصیـه هـا و الزامـات 

اسـتانداردي کاربـرد دارنـد. مثال :
FMEA , MSA , 5S , TPM SPC , 

گـروه 4 - مدلهـای فلسـفی : این سیسـتم ها به عنـوان رویکردهـا و پایه 
هـای فلسـفی در بهسـازی سـازمان ها و تامیـن بهبـود مسـتمر می باشـند. ایـن 
سیسـتم ها بعضـًا قابـل ارزیابـی می باشـند و بـه آنهـا تاییدیه هـای انطبـاق تعلق 

می گیـرد. ماننـد :
TQM , BEC 6SIGMA,

ISO9001-2015 استاندارد
ایـن اسـتاندارد بیـن المللـی الزامـات یـک سیسـتم مدیریـت کیفیت را مشـخص 

می نمایـد وقتـی سـازمان:
الـف: نیـاز دارد توانایـی اش را در ارائـه یکنواخـت محصـوالت و خدماتـی کـه 
الزامـات مشـتري و الزامـات قانونـی و مقرراتی قابل کاربـرد را بـرآورده می نمایند 

نشـان دهد و 
ب: قصـد دارد رضایـت مشـتري را بـا بـه کارگیـري اثربخشـی سیسـتم شـامل 
فرآیندهایـی بـراي بهبود مسـتمر سیسـتم و تضمین انطبـاق با الزامات مشـتري و 

الزامـات قانونـی و مقرراتـی قابـل کاربـرد افزایـش دهد.
تمـام الزامـات ایـن اسـتاندارد بین المللی عمومی هسـتند و بنا اسـت کـه براي هر 
سـازمان هـا صـرف نظـر از نوع یا انـدازه یا محصـول و خدماتی که ارائـه می دهد 

قابل کاربرد باشـند.

یـادآوری1: در ایـن اسـتاندارد بین المللـی اصطالحات "محصول" یـا "خدمت" 
تنهـا بـراي محصـوالت یـا خدماتـی کـه بـراي مشـتري در نظـر گرفتـه شـده یا 

خواسـته مشـتري  مـی باشـند اطالق می شـود.
یـادآوری2 : الزامـات قانونـی و مقرراتـی را می تـوان به طور خالصـه الزامات 

بیـان نمود. قانونی 
دامنه کاربرد این استاندارد در کلیه فعالیت های وجود دارد.
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ازگیل میوه ای عجیب و ناشناخته برای اکثر مردم دنیا است. برخی طعم آن را مشابه 
با انجیر، کامکوات و خرمای ایرانی می دانند و برخی دیگر طعمی مابین گالبی و 
زالزالک را به آن نسبت می دهند. ازگیل برای بسیاری از مردم دنیا عجیب و جذاب 
است، آن را به عنوان میوه ای فانتزی می شناسند و قیمت باالیی دارد. ولی در ایران، 
از معدود  یافت می شود و یکی  به وفور  اروپایی  برخی کشورهای  و  ترکیه  عراق، 

میوه هایی است که در فصل زمستان به بار می نشیند. 

ازگیل را بیشتر بشناسید
ازگیل یکی از گیاهان خانواده رز می باشد و از نظر گیاه شناسی گیاهی مابین گالبی 
و زالزالک است. ازگیل ابتدا به رنگ سفید است و با رسیده شدن به رنگ قهوه ای 
در می آید. این گیاه که در جنوب شرقی اروپا و جنوب غربی آسیا یافت می شود، به 
سرعت فاسد می گردد و سرشار از پکتین می باشد. به همین علت برای تهیه انواع 
ژله، مارماالد و مربا مناسب می باشد. درخت ازگیل برگ هایی به رنگ زرد و قرمز 
دارد و چوب این درخت خاصیت منحصر به فردی دارد و غیرقابل شکستن است. 
ازگیل یکی از میوه هایی است که سرشار از پتاسیم می باشد. به همین علت برای 

افرادی که مبتال به فشارخون باال می باشند، مناسب است.

ازگیل سرشار از مواد مغذی
از میوه  انرژی می باشد. 100 گرم  از میوه ازگیل دارای 43 کالری،  هر 100 گرم 
ازگیل همچنین، 0/5 میلی گرم روی، 0/5 میلی گرم منگنز، 7/2 میلی گرم آهن، 39 
میلی گرم فسفر، 55 میلی گرم منیزیم، 73 میلی گرم کلسیم و 792 میلی گرم پتاسیم 
ارقام نشان می دهد که ازگیل سرشار از مواد معدنی می باشد. همچنین  دارد. این 
ازگیل فاقد هرگونه چربی اشباع و کلسترول است و در آن 75 درصد آب و 21 نوع 
اسید چرب مانند استئاریک اسید، پالمتیک اسید، لینولئیک اسید و اولئیک اسید وجود 
دارد. همچنین سرشار از ویتامین C، ویتامین A، ویتامین B1 و ویتامین B2 می باشد.

ازگیل ضد سنگ کلیه
ازگیل برای برطرف کردن مشکالت کلیوی می باشد؛ زیرا آب  اصلی ترین کاربرد 
به عنوان همکاری  نتیجه  در  زدایی می کند.  را سم  بدن  و  دارد  فراوانی  مولکولی 
برای کلیه ها معرفی می شود. مصرف مداوم ازگیل دفع ادرار را تسهیل می نماید و 
سنگ های کلیوی را از بین می برد. برای از بین بردن سنگ های کلیوی عالوه بر 

میوه ازگیل، از جوشانده برگ ازگیل، نیز می توان استفاده نمود. 

ازگیل، کاهنده فشارخون
ازگیل یکی از میوه هایی است که سرشار از پتاسیم می باشد. به همین علت برای 
افرادی که مبتال به فشارخون باال می باشند، مناسب است. بسیاری از مطالعات نشان 

می دهد که افراد مبتال به فشارخون باال، باید مصرف مواد غذایی سرشار از سدیم را 
کاهش دهند و در عوض مصرف مواد غذایی سرشار از پتاسیم، منیزیم و کلسیم را 
افزایش دهند. از این رو مصرف میوه هایی که سرشار از پتاسیم می باشند مانند موز، 

گوجه فرنگی، زرشک، ریواس، ازگیل و ... برای این افراد بسیار مناسب می باشد.

ازگیل، سرشار از آنتی اکسیدان ها
ازگیل سرشار از ترکیبات فنلی می باشد. این ترکیبات فنلی در بدن تبدیل به پلی 
آنتی اکسیدانی به کار می روند. تولید پلی  آنزیم های  فنل ها می شوند و برای تولید 
فنل ها یکی از سیستم های دفاع آنتی اکسیدانی در بدن برای مقابله با رادیکال های 
آزاد است. ازگیل سرشار از فنولیک اسید و فالوونوئیدها می باشد و به عنوان یکی 
از قوی ترین آنتی اکسیدان های طبیعی شناخته شده است. همان طور که می دانید 
رفتن  بین  از  باعث  ازگیل  مانند  باال  آنتی اکسیدانی  ظرفیت  با  میوه هایی  مصرف 

رادیکال های آزاد و در نتیجه پیشگیری از ابتال به بسیاری سرطان ها می شود.

سایر اثرات درمانی:
از  قند کمی تشکیل شده است و یکی  از  ازگیل  میوه  دیابتی:  افراد  برای  مناسب 
میوه های بسیار مناسب برای افراد دیابتی می باشد. همچنین سرشار از فیبر است که 

به کنترل قند خون کمک می کند.
درمان التهاب های روده ای: برای این منظور بسیاری از منابع توصیه می کنند تا این 
میوه را پوست بگیرید، هسته هایش را جدا کنید و قسمت باقیمانده میوه را با کمی 

شیر مخلوط کرده، سپس مصرف نمایید. 
کردن  محدود  و  اسهال  درمان  منظور  به  ازگیل  میوه  گوارش:  دستگاه  مشکالت 
نفخ معده توصیه شده است. چاق کننده: بسیاری از منابع این میوه را چاق کننده و 
اشتهاآور معرفی می کنند. خوردن ازگیل خام و خصوصًا نارس آن که تانن بیشتری 
دارد در معالجه خونریزی های داخلی مانند: بواسیر، خونریزی رحمی و غیره اثر شفا 
بخش دارد. ازگیل در معالجه ورم روده به کار می رود، به این منظور باید 230 گرم 
ازگیل رسیده را پس از جدا کردن پوست و دانه، در کمی شیر حل نموده و مصرف 

نمود. در معالجه زخم دهان و تورم مخاط گلو مؤثر است.
ازگیل دارای اسید مالیک، تانن، اسید سیتریک و اسید تاتاریک است و از نظر غذایی 

شبیه »به«است. 
ازگیل میوه ای بسیار مقوی است زیرا قدرت اُسمزی خون را باال می برد. ازگیل 
از بین می برد.  تاتاریک، ترشی خون را  به علت داشتن امالح سیتریک، رمالیکو 
جوشانیده نیم گرم برگ ازگیل، سالک را درمان می کند. جوشانده برگ ازگیل به 
صورت باال، پوست های ظریف را تقویت میکند و برفک را معالجه می نماید. غرغره 
کردن با جوشانده برگ ازگیل، آبسه دهان و گلو را درمان می کند. اگر هر روز سه 

بار با جوشانده برگ ازگیل غرغره شود، آنژین را معالجه می نماید.

موارد احتیاط :
در زمان مصرف مواظب دانه های ازگیل باشید، زیرا این دانه ها سرشار از اسید هیدرو 

سیانید هستند که سمی می باشند.

معصومه زبرجدی شیرازی
کارشناس مدیریت باغبانی

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

خواص میوه ازگیل 
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اصول کاشت، داشت و برداشت

گیاه دارویی رازیانه
مشخصات گیاهشناسی

Foeniculum vulgaris :نام علمی
Apiaceae :خانواده

رازیانـه گیاهی اسـت علفی و چندسـاله، منشـاء ایـن گیاه نواحـی مدیترانه و جنوب 
اروپـا گـزارش شـده اسـت. ارتفـاع رازیانـه متفـاوت و بسـتگی بـه شـرایط اقلیمی 
محـل رویـش دارد و بین 200-150 سـانتی متر اسـت. سـاقه، اسـتوانه ای شـکل 
و بـه رنـگ سـبز روشـن، بـرگ هـا سـبز تیـره، متنـاوب، ظریـف و دارای بریدگی 
هـای کـم و بیش عمیق هسـتند. گل های کوچـک وزردرنگ آن در انتهای سـاقه 
هـای اصلـی و فرعـی بـه صـورت مجتمـع در چتـر مرکب قـرار می گیرند. ریشـه 
ایـن گیـاه غـده ای، دوکی شـکل، مسـتقیم و بـه رنگ سـفید و میـوه آن به طول 
10-6 و بـه عـرض 3-2 میلـی متر و دوکی شـکل اسـت. دو انتهای میـوه باریک 
و رنـگ آن سـبز یـا قهـوه ای روشـن اسـت. وزن هزاردانـه 4 تا 8 گرم می باشـد.

بـذر رازیانـه 2 تـا 3 سـال از قوه رویشـی مناسـبی برخوردار اسـت و 14 تـا 20 روز 
پـس از کاشـت سـبز می شـود، رازیانه 4 تا 5 سـال عمـر دارد. بذر گیاهان دوسـاله 

از کیفیـت مطلوبـی ) از نظـر قـوه نامیه ( برای کشـت برخوردار اسـت. 
قسمت های دارویی

دانـه هـای رازیانـه حـاوی مـواد موثـره هسـتند و خاصیت دارویـی دارند. ریشـه و 
پیکـر رویشـی ایـن گیـاه نیـز از مقادیر بسـیار کمی مـواد موثـره برخوردار اسـت. 

خواص درمانی
از مـواد موثـره رازیانـه برای مداوای سـرفه و دل درد اسـتفاده می گـردد. این مواد 
سـبب تسـهیل در هضـم غـذا شـده باعث معالجـه دل پیچـه می شـوند. همچنین 
تولیـد شـیر را تحریک مـی کنند. مـواد موثره رازیانـه در صنایع غذایی، آرایشـی و 

بهداشـتی موارد مصـرف فراوانی دارد.
مواد و عناصر غذایی

رازیانـه در طـول رویـش بـه مـواد و عناصـر غذایـی کافـی نیـاز دارد. از ایـن رو 
در طـول فصـل رویـش، ایـن مـواد بایـد در اختیـار گیـاه قـرار گیرنـد. در اضافـه 
کـردن کـود ازت بایـد دقـت کـرد زیـرا ازت زیـاد سـبب تحریـک رشـد رویشـی 
گیـاه می شـود و گلدهـی را مختـل می کنـد. در فصل پاییـز 80 تـا 100 کیلوگرم 
اکسـید فسـفر، 40 تـا 60 کیلوگـرم اکسـید پتـاس بایـد بـه زمیـن اضافه کـرد، در 
فصـل بهـار بـه خـاک هـای تهـی از ازت بایـد 40 تـا50 کیلوگـرم در هکتـار ازت 
بـه صـورت سـرک به خـاک اضافـه نمـود. چنانچـه اوایل بهـار سـال دوم رویش، 
گیاهـان از رشـد کمـی برخـوردار بودنـد، 20 تا 40 کیلوگـرم در هکتـار ازت باید به 

خـاک اضافه شـود. 
سازگاری 

رازیانـه گیاهـی اسـت مدیترانه ای و در طـول فصل رویش به هـوای گرم و آفتاب 
کافـی نیـاز دارد. بـذر رازیانـه در دمـای 6 تـا 8 درجـه سـانتی گراد سـبز می شـود 
ولـی درجـه حـرارت مطلـوب بـرای جوانـه زنـی آن 15 تـا 16 درجه سـانتی گراد 
اسـت. خـاک هـای لومـی رسـی بـا مـواد و عناصـر غذایـی و ترکیبات هوموسـی 
کافـی، خـاک هـای مناسـبی بـرای رویـش این گیـاه هسـتند. خاک های سـبک 
و تهـی از مـواد غذایـی بـرای کاشـت رازیانـه مناسـب نمی باشـد. آبیاری مناسـب 
نقـش عمـده ای در افزایـش عملکرد دانـه دارد. بهترین زمان بـرای آبیاری ابتدای 

رویـش گیـاه، مرحلـه تشـکیل سـاقه و همچنین مرحلـه نمو گل ها اسـت. 
آماده سازی خاک

رازیانه به کود حیوانی نپوسـیده بسـیار حسـاس اسـت و سـبب سـوختگی ریشـه و 
خشـک شـدن گیـاه می شـود. از ایـن رو اواخـر تابسـتان کودهـای حیوانـی کامال 

پوسـیده را بایـد بـه زمیـن اضافـه کـرد، سـپس شـخم عمیقـی زده شـود. پـس از 
اضافـه کـردن کودهای شـیمیایی مـورد نیاز گیاه، آن را با دیسـک بـه عمق 20 تا 
25 سـانتی متـر در زمیـن فـرو برد سـپس زمین را تسـطیح و بسـتر خـاک را برای 

کاشـت آمـاده کرد. 
کاشت

بـذر رازیانـه از قـوه نامیـه مطلوبـی برخـوردار اسـت. از ایـن رو گیاه را بـه صورت 
مسـتقیم در زمیـن اصلـی باید کشـت کـرد. کشـت رازیانه بـه صورت ردیفـی و با 
اسـتفاده از ردیـف کار انجـام مـی گیـرد. چـون دوره رویـش رازیانـه بلند اسـت، از 
ایـن رو گیـاه را باید خیلی زود )نیمه دوم اسـفند( کشـت کرد. بـذور در ردیف هایی 
بـه فاصلـه 36 تـا 48 سـانتی متر کشـت مـی شـوند. بذور بـه عمق 2 تا3 سـانتی 
متـر طـوری کشـت می شـوند که در هـر متر طول ردیـف 60 تا 80 عـدد بذر قرار 

گیـرد. بـرای هـر هکتـار زمین به 8 تـا 10 کیلوگـرم بذر نیاز اسـت. 
مراقبت و نگهداری

چنانچـه مـواد و عناصر غذایی کافی در دسـترس گیاه باشـد، رشـد آنهـا به صورت 
مطلوبـی انجـام مـی گیـرد. وجین علفهـای هرز در طـول رویش گیاهـان ضروری 
اسـت، اگرچـه بـرای مبـارزه با علف هـای هرز این گیـاه علف کش هـای انتخابی 
مناسـبی بـه بـازار آمده ولـی همواره بایـد با اسـتفاده از عملیات زراعی و روشـهای 

مکانیکـی بـه مبـارزه با علف هـای هرز رازیانـه پرداخت. 
در سـال اول رویـش 2 بـار بایـد اقـدام بـه وجیـن علف های هـرز کرد و در سـال 
دوم و سـوم رویـش، اوایـل بهـار نیـز مـی توان علـف های هـرز بین ردیـف ها را 

وجیـن کرد. 
برداشت محصول

میـوه هـای رازیانـه بـه طـور غیـر همزمان مـی رسـند. میوه هـای رسـیده از گیاه 
جـدا شـده و بـه اطـراف پراکنـده می شـوند کـه در این صـورت از میـزان عملکرد 
بـه شـدت کاسـته می شـود. از ایـن رو قبـل از ریـزش بایـد محصـول را به کمک 
ماشـین برداشـت غالت برداشـت کرد. زمان مناسـب برداشـت محصول در سـال 
اول رویـش مهـر مـاه و در سـال دوم و سـوم رویـش اوایـل شـهریور مـاه اسـت. 
محصـول رازیانـه را مـی تـوان در دو مرحله برداشـت کـرد . در مرحله اول شـاخه 
هـا و سرشـاخه هـای حامـل چتـر به طـول 30 تـا 50 سـانتی متر را برداشـت می 
کننـد و آنهـا رابـه مـدت 7 تـا 14 روز روی زمیـن مـی گذارنـد تـا از رطوبـت آن 
کاسـته شـود. در مرحلـه دوم، توسـط کمبایـن، محصول را برداشـت کـرده و میوه 
هـا را پـس از بوجـاری کـردن جمـع آوری می کننـد. رطوبـت زیاد در میـوه های 
رازیانـه مناسـب نیسـت و بـر کیفیـت رویشـی و همچنیـن مـواد موثـره آن تاثیـر 
منفـی دارد. از ایـن رو پـس از برداشـت، آنهـا را بایـد خشـک کرد. خشـک کردن 
میـوه رازیانـه در سـایه بـا اسـتفاده از خشـک کن هـای الکتریکـی انجام میشـود. 
چنانچه از خشـک کن الکتریکی اسـتفاده شـود دما نباید از 40 درجه سـانتی گراد 
بیشـتر شـود. عملکـرد رازیانـه متفاوت و بسـتگی به شـرایط اقلیمـی محل رویش 
گیـاه دارد. بطـور کلـی عملکـرد در سـال اول رویـش 4/ تـا 6/ تن در هکتـار و در 
سـال دوم 1 تـا 2 تـن در هکتـار و در سـال سـوم عملکـرد بـه 6/ تـا 1/5 تـن در 

هکتـار کـه نسـبت بـه سـال دوم کاهـش می یابد. 

حشمت اله صادقی 
رئیس کمیته گیاهان دارویی سازمان جهاد 

کشاورزی فارس
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همـان گونـه کـه قبـال ذکـر گردید سیاسـت هـای کلـی ابالغـی و قوانیـن برنامه 
پنـج سـاله توسـعه عمدتـا بر روی امنیـت غذایی و سـالمت غذا از مزرعه تا سـفره 
بـا فراهـم نمـودن زیرسـاخت های امنیـت غذایـی و ارتقـاء ارزش افـزوده بخـش 
کشـاورزی بـر مبنـای مالحظـات توسـعه پایـدار، حفـظ ظرفیـت تولیـد و نیـل به 
خودکفایـی در تولیـد محصـوالت اساسـی کشـاورزی دامـی تاکید گردیده اسـت.

گنـدم از جملـه محصـوالت زراعـی کـه به دلیل داشـتن بیشـترین سـهم در سـبد 
غذایـی همـواره مـورد تاکیـد ویـژه بوده اسـت و علی رغـم این که در اواسـط دهه 
هشـتاد ضریـب خـود اتکایی گندم کشـور به بیـش از 90 درصد و حتـی در مقطعی 
کل نیـاز کشـور بـه گنـدم در داخـل کشـور تامیـن گردیـد،  امـا متاسـفانه مجددا 
تولیـد ایـن محصـول روند کاهـش را طی کرد و طبـق آمار ضریـب خوداتکایی در 

سـال هـای90 ، 91 و 92 کشـور حـدود 67/7 درصد بوده اسـت. 
از ابتـدای دولـت تدبیـر و امید و تاکیدات مقـام معظم رهبری در قالب سیاسـتهای 
کلـی اقتصـاد مقاومتـی، بهـا دادن و حمایت همه جانبـه از گندم مجددا در دسـتور 
کار تحقیقـات ، اجـرا و بخـش هـای هدایتـی و حمایتی قـرار گرفت و دوبـاره روند 
صعـودی تولیـد و افزایـش ضریـب خـود اتکایی محقـق گردیـد. با افزایـش تولید 
در واحـد سـطح ، افزایـش بهـره وری محقـق گردیـد نـه با افزایش سـطح کشـت 
ضریـب خوداتکایـی در سـال 93 بـه 77/3 و در سـال 94 بـه 85/2 درصـد و در 

سـال های 96و95 تقریبـا صـد در صـد نیـاز کشـور در داخل تامیـن گردید.
اهـداف کلـی تبیین شـده در پـروژه افزایش ضریب خـود اتکایی گندم، رسـیدن به 
صـد درصـد خوداتکایـی با افزایـش تولید از 8/1 میلیـون تن بـه 14/5 میلیون تن، 
کاهـش سـطح کشـت گنـدم آبـی و دیـم کشـور از 6/5 میلیـون بـه 5/45 میلیون 
هکتـار و ارتقـاء عملکـرد در واحـد سـطح از 2/5 تـن در هکتـار بـه 4/92 تـن در 
هکتـار گنـدم آبـی و 699 کیلوگـرم بـه 1450 در گنـدم دیم کشـور هـدف گذاری 
شـده اسـت کـه البتـه سـهم کاهش سـطح کشـت گنـدم و ارتقـاء عملکـرد مورد 
انتظار در اسـتان فارس فراتر از متوسـط کشـور اسـت که طی چهار سـال گذشـته 
سـطح گنـدم آبـی اسـتان از 360 هزار هکتـار به حـدود 220 هزار هکتـار کاهش، 

امـا خوشـبختانه متوسـط عملکـرد اسـتان از چهـار تـن به پنج تـن افزایـش یافته 
اسـت کـه باعـث شـده علـی رغـم خشکسـالی ها و کاهش وسـیع سـطح کشـت 
پایـداری در تولیـد گندم در سـه سـال گذشـته در اسـتان حفـظ و هر سـاله بالغ بر 

900 هـزار تـن گنـدم مـازاد بر مصرف کشـاورزان خریداری شـده اسـت. 
تحقـق متوسـط عملکـرد شـش تـن در هکتـار در اسـتان تـا افـق 1400 هـدف 
گـذاری و مجموعـه ای از سـرفصل هـای مدیریتـی بـرای تحقـق ایـن هـدف در 

دسـتور کار مدیریـت زراعـت اسـتان قـرار گرفتـه اسـت. از جملـه:
- معرفـی ارقـام پـر پتانسـیل ، زودرس و مقـاوم بـه تنـش های خشـکی ، اصالح 
تاریخ کاشـت مصرف بذر در واحد سـطح و توسـعه کشـت با کارنده های مناسـب 
و اصـالح آرایـش کاشـت ، در همین راسـتا طرح هـای متعـدد P.V.S و الگویی در 

انجام اسـت. حال 
- افزایـش حاصلخیـزی و مصـرف بهینه کودهای شـیمیایی در ایـن خصوص نیاز 
بـه نواندیشـی درخصـوص اسـتفاده از کودهای شـیمیایی و مصرف کود بر اسـاس 
عملکردهـای مـورد انتظـار و توسـعه آیـش و تنـاوب در دسـتور کار اسـت ، بـرای 
اصـالح تنـاوب توسـعه کشـت کلـزا، چغندرقنـد پاییـزه و حبوبـات در حـال انجام 
مـی باشـد و طـرح هـای الگویـی تغذیـه نیـز اجرا شـده اسـت. امـا فراهـم نمودن 
بـه موقـع و در دسـترس کشـاورزان بـوده قبل از شـروع مصـرف نیاز بـه همکاری 
بیشـتر نهادهـای تامیـن کننـده و توزیع کننده از جمله شـرکت خدمـات حمایتی و 

شـرکت تعاونـی روسـتایی و تولید دارد.
- کاهـش خسـارت عوامـل خسـارت رسـان و حفـظ سـالمت مزرعـه، حفظ سـه 
پـرک باالیـی گنـدم تـا رسـیدن فیزیولوژیک به عنوان یک شـاخصه مدنظر اسـت 
و بایـد در حفـظ سـالمت بـرگ پرچـم و دو بـرگ پایینـی بـرگ پرچـم بـه عنوان 
منبـع تامیـن کننـده نیاز خوشـه تالش شـود و از هرگونـه عاملی که باعث آسـیب 
دیـده بـرگ های گنـدم جلوگیری شـود . همچنین مدیریـت زمان مناسـب مبارزه 

بـا علـف هـای هـرز و آفـات نیز نیـاز به توجـه جدی تـر دارد.
- تغییـر روش آبیـاری بـه آبیـاری تیپ و انتخاب کارنده مناسـب و آرایش مناسـب 
بـا ایـن نـوع آبیـاری به تنهایـی قادر بـه افزایـش بیش از یـک تن عمکلـرد گندم 
در هکتـار مـی باشـد . الزم اسـت در سیاسـت هـای توزیـع یارانـه آبیـاری نویـن 
تجدیـد نظـر و بخشـی از بخشـنامه ها و دسـتورالعملهای دسـت و پاگیـر اصالح و 
اختیار بیشـتر به کشـاورزان داد تا شـخصا نسـبت به اجـرای پـروژه در مزرعه خود 
اقـدام نماینـد ، چـرا کـه بیش از 60 درصـد آبیاری تیـپ اجرا شـده در زراعت خود 
اجرایـی بـوده و مشـکالت چندانـی هـم در اجـرا مشـاهده نمی گـردد . بـه عنوان 
مثـال بیـش از 90 درصـد آبیـاری تیپ اجـرا شـده در چغندرقند پاییزه سـال جاری 

اسـت.  اجرایی  خود 
امیـد اسـت بـا اسـتفاده هرچـه بهتـر از پتانسـیل کارشناسـی موجـود در مراکـز 
جهادکشـاورزی کـه در بهتریـن وضعیـت ممکن می باشـد ، طرحهـای پهنه بندی 
کـه اطالعـات پایـه بهـره بـرداران را مهیـا نمـوده و فراهـم بـودن بسـتر مدیریت 
نویـن ترویـج و آمـوزش شـاهد ارتقـاء و بهبـود مدیریـت مـزارع برای رسـیدن به 

عملکـرد متوسـط بـاالی هفـت تـن در هکتـار در اسـتان فراهـم گردد.

احمد دهقان
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی

 استان فارس

اقتصاد مقاومتی
قسمت سوم
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آیه ها، نکته ها

پیامبر اکرم )ص( حکومت تشکیل داد و پس از خود حاکم تعیین کرد؛
پیامبـر اکـرم )ص( نیز در همین راسـتا تشـکیل حکومت داد و هـم چنین برای 
پـس از خـود بـه فرمان خداوند تبـارک و تعالی حاکـم را تعیین کـرد. این عمل 
پیامبـر)ص( بیانگـر ضـرورت تشـکیل حکومـت و آن هـم بـرای اجـرای حدود 
الهـی و تأمیـن زندگی سـعادتمند بشـری اسـت. چرا کـه احکام اسـالم محدود 
بـه زمـان و مـکان نیسـت و سـالمت و رسـتگاری بـرای گروهـی از مـردم در 
زمـان خاصـی هـم منظـور نیسـت. باید تـا قیامـت و تا ابـد احکام الهـی جاری 
و سـاری و زمینـه سـعادت همـه انسـان هـا در هر عصـر و زمانی فراهـم آورد.

هدف از حکومت در کالم امام علی )ع( ؛
امـام امیـر مؤمنـان علـی )ع( در خطبـه ای که بر منبر مسـجد کوفه ایـراد کرد 
َک تَْعلَُم أَنَُّه  و بـه خطبـه »منبرّیـه« معروف اسـت در این باره فرمـود: " اللَُّهمَّ إِنَـّ
ِذي َکاَن ِمنَّـا ُمَناَفَسـًة ِفـي ُسـلَْطاٍن َو اَل الْتَِماَس َشـيْ ٍء ِمـْن ُفُضوِل  لَـْم َیُکـِن الَـّ
الُْحَطـاِم َو لَِکـْن لَِنـِرَد الَْمَعالِـَم ِمْن ِدینِـَک َو نُْظِهَر اْلِْصـاَلَح ِفي بِـاَلِدَک َفَیْأَمَن 

لَُة ِمـْن ُحُدوِدَک"  الَْمْظُلوُمـوَن ِمـْن ِعَباِدَک َو ُتَقـاَم الُْمَعطَّ
" خدایـا تـو مـی دانـی جنگ و درگیـری ما برای به دسـت آوردن قـدرت و دنیا 
و ثـروت نبـود بلکـه مـی خواسـتیم نشـانه هـای حـق و دین تـو را بـه جایگاه 
خـود برگردانیـم، و در سـرزمین های تـو اصـالح را ظاهـر کنیـم تـا بنـدگان 
سـتمدیده ات در امـن زندگـی کننـد و قوانین و مقـررات فراموش شـده تو اجرا 

1 گردد." 

دو هدف مقدس حکومت ؛ 
در ایـن سـخن گهربـار حضـرت، هم هـدف از حکومـت بیان شـده و هم توجه 
به سـالمت و امن و امان زندگی مردم شـده اسـت. در حقیقت سـخن حضرت 
کـه بیانگـر جهـاد بـرای اجرای حکومت آسـمانی اسـت با دو هـدف مقدس که 
عبـارت از اجـرای حـدود الهـی و قوانیـن آسـمانی و تأمین امنیت و سـالمت و 
آسـایش زندگـی مـردم اسـت. در آیـه دیگـر بـه صراحـت خداونـد خطـاب بـه 
پیامبـر اکـرم )ص( مـی فرمایـد، مـا ایـن کتـاب )قـرآن( را بـه حق بر تـو نازل 
کردیـم تـا میـان مـردم بـه آنچـه خداوند بـه تـو آموختـه اسـت داوری کنید. " 
ُ َو ال تَُکْن  ا أَنَْزلْنـا إِلَْیـَک الِْکتـاَب بِالَْحـقِّ لَِتْحُکـَم بَْیـَن النَّـاِس بِمـا أَراَک اهللَّ إِنَـّ

لِلْخائِنِیـَن َخِصیما " 2
تحکـم بـه کتـاب الهـی و اجـرای حـدود حقـه پـروردگار مسـتلزم قـدرت و 
حکومـت اسـت. همیـن طـور کـه در آیاتی دیگـر در خصـوص دیگـر پیامبران 

بـه ایـن مسـأله اشـاره دارد.
آیاتی در داستان اعطای حکومت و پادشاهی به سلیمان و داوود و ابراهیم؛

دو خصیصه حکومت الهی؛
ا َجَعلْناَک َخلِیَفًة ِفـي اْلَْرِض َفاْحُکـْم بَْیَن النَّاِس  دربـاره داود فرمـود: "یـا داُوُد إِنَـّ
ِ إِنَّ الَِّذیَن َیِضلُّوَن َعْن َسـِبیِل  کَ َعْن َسـبِیِل اهللَّ بِالَْحـقِّ َو ال تَتَّبِـِع الَْهـوی  َفُیِضلَـّ

ِ لَُهـْم َعذاٌب َشـِدیٌد بِما نَُسـوا َیْوَم الِْحسـاب  " اهللَّ
" ای داود مـا تـو را خلیفـه )و نماینـده خـود( در زمیـن قـرار دادیـم، در میـان 

مـردم بـه حـق داوری کـن، و از هـوای نفـس پیروی منما کـه تـو را از راه خدا 
منحـرف می سـازد، کسـانی کـه از راه خـدا گمـراه شـوند عـذاب شـدیدی بـه 
خاطـر فرامـوش کردن روز حسـاب دارنـد." 3 در آیه دو خصیصـه حکومت الهی 
هـم آمـده اسـت یعنـی اجـرای عدالت و حکم بـه حـق و دوری از نفسـانیات و 
متابعـت هـوی. هـم چنان که امـام علی )ع( در فلسـفه حکومت اشـاره دارد؛ "َو 
لَْقْیُت  ِة َظالٍِم َو اَل َسـَغِب َمْظُلـوٍم َلَ ُ َعلَـی الُْعلََماِء أاَلَّ ُیَقـارُّوا َعلَی ِکظَّ َمـا أََخـَذ اهللَّ
لَْفْیُتْم ُدنَْیاُکْم َهـِذِه أَْزَهَد  لَِهـا َو َلَ َحْبلََهـا َعلَـی َغاِربَِها َو لََسـَقْیُت آِخَرَها بِـَکْأِس أَوَّ

ِعْنـِدي ِمْن َعْفَطـِة َعْنٍز.
"و اگـر خداونـد از علمـاء عهـد و پیمـان نگرفتـه بـود کـه برابـر شـکم بارگـی 
سـتمگران، و گرسـنگی مظلومـان، سـکوت نکننـد، مهـار شـتر خالفـت را بـر 
کوهـان آن انداختـه، رهایـش می سـاختم، و آخـر خالفـت را به کاسـه اّول آن 
سـیراب مـی کـردم، آنـگاه مـی دیدیـد کـه دنیـای شـما نـزد مـن از آب بینی 

بزغالـه ای بـی ارزش تـر اسـت." 4 
بـر عالمـان دیـن و آگاهـان بـه حـدود الهی اسـت و این پیمان آسـمانی اسـت 
کـه سـتمکاران را برنتابنـد و بـه یـاری گرسـنگان و سـتمدیدگان بشـتابند. لذا 
حضـرت مـی فرمایـد: اگر غیـر از این بـود من دسـت از حکومت می گذاشـتم. 

جایگاه والیت در جامعه ؛
همـان گونـه کـه در ضـرورت این والیـت و حکومـت در جامعه فرمـود: "َمکاُن 
ـُه َفاِذا اِنَقَطـَع النِّظاُم  القّیـِم ِمـَن ااَلمـِر، َمـکاُن النِّظاِم ِمـَن الَخرِز َیجَمُعـُه و َیُضمُّ

ُق الَخـرُز َو َذَهـَب ُثـمَّ لَـم َیجَتِمع بِحذا فیـره اَبَداً" تََفـرَّ
جایـگاه سرپرسـت در امـر جامعه و حکومت به رشـته و نخ تسـبیح می ماند که 
آن را جمـع کـرده و در مـدار خود نگه می دارد. پس آن گاه که رشـته گسسـت، 

تسـبیح پراکنـده گشـته و دانه هـای آن هرگز گرد هم جمع نمی شـوند. 5 
ایـن سـخن بـه عیـان بیانگـر ضـرورت حکومـت اسـت. البتـه حکومـت عدلی 
کـه پیونـد و وحـدت جامعـه در مسـیر خداونـد محفـوظ بـدارد و از هـر گونـه 
بهره گیـری از مـردم و دنیـای آنـان در جهت منافـع و مطامع خـود، پرهیز کند.

فهرست ها ..................................................................
1- )نهج البالغه ترجمه مرحوم دشتی خطبه 131(

2- )سوره نسا آیه 105(
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4- )نهج البالغه خطبه 3(
5- )نهج البالغه خطبه 146(

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

علم در قرآن
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عزیزان  و  ارجمند  بهره برداران  گرانقدر،  همکاران 
امید”  “پرتو  کشاورزی،  بخش  دلسوز  و  نظر  صاحب 
پژوهشی،  کاربردی،  علمی،  مطالب  پذیرش  آماده 
اخبار و اطالعات نوین و نقدهای ارزنده شما در رابطه 
با مسائل بخش کشاورزی و رویکردهای مختلف این 
نویسنده  نام  با ذکر  و مطالب دریافتی  سازمان است 

درج خواهد شد. 
لذا عزیزانی که مایل به ارائه مطالب و پیشنهادات خود 
صورت  به  آن ها  تحویل  به  نسبت  می توانند  هستند 
کشاورزی  جهاد  عمومی سازمان  روابط  به  حضوری 
استان فارس یا ارسال فایل مربوطه از طریق ایمیل یا 
شبکه های مجازی اقدام نمایند. ضمنًا جهت اطالع از 
آخرین اخبار حوزه کشاورزی می توانید به کانال و 

گروه ما به آدرس های زیر بپیوندید:

اطالعیه

عنوان:

دستورالعمل اجرایی
کم خاک ورزی

نویسنده:
صادق افضلی نیا 

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی 

استان فارس و موسسه تحقیقات فنی و 
مهندسی کشاورزی

برخی از موضوعاتی که در این مجموعه می خوانید:
• کم خاک ورزی 

• ماشین های مورد استفاده در کم خاک ورزی 

• ماشین های کم خاک ورز متام سطح مزرعه 

• هرس بشقابی 

• گاو آهن قلمی 

• خاک ورز مرکب 

• ماشین های کم خاک ورز قسمتی از سطح مزرعه 

• ماشین های جانبی 

• ساقه خرد کن پشت تراکتوری

• ساقه خرد کن تعبیه شده در کمباین و ... 

معرفی تالیفات همکاران



در آبان ماه 1340 نوزادی مبارک قدم در خانواده ای مذهبی، مقید و 
از نظر مادی متوسط در شهرستان کازرون چشم به دنیا گشود که نام 
او را مسعود )به معنی با سعادت( نهادند و سپس نامش در شناسنامه 

غالمعباس ثبت شد.
وی از کودکی فردی بسیار باهوش و فراست بود و در سال 1351 به 

مدرسه راهنمایی امیرکبیر وارد شد. که این دوران را نیز با کسب رده های اول ممتازین پشت سرگذاشت، مسعود 
به دلیل خوشرویی و جذابیت اخالقی و رأفت قلبی که داشت دوستان زیادی پیدا کرده بود. او در همان دوران 
راهنمایی در جلسات قرآن روحانیونی که از قم به کازرون تشریف می آوردند، شرکت نموده و قرآن را فرا گرفت 
و در ماه مبارک رمضان در جلسات قرائت قرآن و دوره کردن آن که شبها در مساجد برپا می شد شرکت و با 
قرائت شیوا و زیبای خود تحسین دیگران را بر می انگیخت. همان سال ها بود که انقالب اسالمی در بین جوانان 
مملکت ریشه می دواند. مسعود که دارای زمینه مذهبی بود همزمان با تحصیل یکی از عاشق ترین و فعال ترین 
انقالبیون گردید، به جلسات مخفی سیاسی راه یافته و به مطالعه کتب ممنوعه سیاسی مذهبی می پرداخت. پخش 
نوار و اعالمیه های امام و شخصیت ها در آن سال های پر التهاب و سرنوشت ساز انقالب تمام سعی و فعالیت 
روزنه اش شده بود. تاجایی که نام و مشخصات او را به ساواک آن زمان دادند و بعدها پرونده او نیز در شهربانی 

کازرون به عنوان دانش آموز اخالل گر به دست آمد.
با پیروزی انقالب اسالمی در همان آغاز پیروزی به عنوان محافظ و مدافع شهر و انقالب در کشیک های شبانه 
به منظور حفظ آسایش امت اسالمی همت گمارد. در خرداد ماه سال 1358 موفق به اخذ دیپلم و در همان سال 
در کنکور سراسری شرکت و در رشته "راه و ساختمان" دانشگاه بابل پذیرفته شد. چون خود را خادم اسالم و 
انقالب می دانست، فعالیت های خود را در سنگر دانشگاه آغاز نمود و با شروع انقالب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه 
ها در سال 1359 ایشان ابتدا برای خدمت در راه سازی در مناطق محروم با جمعی از دوستانش راهی »شاهیندژ« 
گردید. مدتی نگذشت که روح گرانش تحمل ماندن را از دست داده و برای حراست و دفاع از میهن اسالمی و 
انقالب خونبارش عزم جبهه های نبرد نمود و در کوی ذوالفقاریه با اصابت ترکش خمپاره به پایش مجروح گردید 
که پس از سه ماه بستری بودن در بیمارستان طالقانی تهران و گذراندن آن دوران سخت با بهبودی نسبی به 
کازرون بازگشت. او در مهرماه 1361 اقدام به ازدواج نمود دلیل خود را برای این امر پسندیده ادای وظیفه و عمل 

به سنت رسول خدا می دانست حاصل این ازدواج دو فرزند دختر و یک پسر بود.
در سال 1365 با اخذ مدرک لیسانس در رشته ساختمان به پیشنهاد شورای مرکزی جهاد دانشگاهی مازندران در 
جهاد سازندگی آن استان به عنوان مسئول واحد آموزش مشغول به خدمت شد. در این ایام نیز از فعال ترین و 
متعهدترین چهره ها در بین مسئولین محسوب می شد. تنها مسئله ای که او را از شرکت در جبهه بازداشته بود، 
انجام مسئولیت پشت جبهه بود نه غفلت از جهاد. بعد از حمله رژیم بعث عراق به فاو دیگر شرکت در جبهه را 
بر خود واجب دانسته و با میل و رغبت خود داوطلبانه عزم دیار عاشقان نمود و با معرفی خود به ستاد پشتیبانی 
مهندسی رزمی جنگ جهاد مازندران مستقر در اهواز در واحد راه سازی مشغول به خدمت شد، که از همان ابتدای 
کار، معاون ستاد پشتیبانی مهندسی رزمی جنگ جهاد استان مازندران شد و پس از مدتی فرماندهی گروهان راه 
سازی را پذیرفت. تنها 11 روز بیش تر از مدت خدمتش در این سمت نمی گذشت که در نیمه شب 1367/2/24 
مصادف با 27 ماه مبارک رمضان در حالیکه با تحرک و شور زیادی در خطوط مقدم منطقه عملیاتی شلمچه در 

سمت فرماندهی مشغول فعالیت بود؛ با ترکش خمپاره ای دعوت حق را لبیک گفته و به شهادت رسید.

فرازی از وصیت نامه شهید
کدامین سرزمین در این کره خاکی از ایران، کربالتر و کدامین کس نماینده امام معصوم حضرت مهدی )عج( در 
کل ارض، در این زمان غیر از امام امت می باشد؟ پس بشتابیم به یاری او که یاری حسین )ع( است و یاری او 
یاری مهدی )عج( است و کمک به او کمک به پیغمبر )ص( و دریک کالم یاری خالق یکتاست. وحدت اسالمی 

را تحت زعامت امام خمینی روحی له الفدا حفظ نمایید و هرگز برخالف نظرات حضرت ایشان عمل ننمایید. 

فروردین ماه، 
بهار عملیات های 
بزرگ رزمندگان

از  مهمی  های  بخش  که  ایامی  در 
دشمن  توسط  کشورمان  سرزمین 
کمتر  بود،  شده  اشغال  بعثی  متجاوز 
خانواده ای یافت می شد که عضوی را 

راهی جبهه های نبرد نکرده باشد.
به خصوص در آستانه عملیات ها و در 
از  مهمی  بخش  نوروز  تعطیالت  ایام 
شغلی  مشکالت  واسطه  به  که  جوانان 
نمی توانستند  اوقات  سایر  در  درسی  و 
بهترین  را  عید  ایام  بروند،  جبهه ها  به 
جنگی  مناطق  به  رفتن  برای  فرصت 

می دانستند.
کمک های  نیز  پشتیبانی  ستادهای 
ایام  در  و  کرده  جمع آوری  را  مردمی 
نوروز به جبهه ها می بردند تا رزمندگان 
دشمن  با  مبارزه  حال  در  که  همچنان 
پشت  در  که  باشند  داشته  یاد  به  بودند 
جبهه ها پدران، مادران، و همه ی مردم 

به فکر آنان هستند.
توسط  که  ها  جبهه  به  مردمی  هدایای 
خواهران در کارگاه ها، مساجد و منازل 
ایام  این  تهیه و بسته بندی می شد در 
الی  به  ال  در  داشت.  خاصی  ویژگی 
کارتهای  و  نامه ها  مردمی  هدایای 
شیرینی  و  آجیل  و  نوروز  عید  تبریک 
رزمندگان  برای  و  گذاشته  شکالت  و 
متوجه  رزمندگان  تا  می کردند،  ارسال 
باشند در پشت جبهه، همه اقوام از همه 
ی کشور به فکر آنان هستند. رزمندگان 
خود  سین  هفت  سفره  ایام  این  در  نیز 
موجود  امکانات  و  مردم  باهدایای  را 
ادعیه،  کتب  و  قرآن  مانند  جبهه؛  در 
پوکه های فشنگ و... می آراستند و در 
زمان تحویل سال، از خدای خود سالی 
خواست  در  پیروزی  و  موفقیت  با  توام 

می کردند.

سنگرساز بی سنگر

شهید غالمعباس فروزنده
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