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بنی هاشم، مدیر کل دفتر امور زنان روستایی و 
عشایری وزارتخانه جهاد کشاورزی :

بایستی سرمایه صندوق های خرد زنان روستایی 
افزایش یابد

درگاهی؛ رئیس سازمان حفظ نباتات کشور :
عارضه زوال مرکبات تنها توسط آفات و یا عوامل 

بیماری زا ایجاد نشده است

خوش خلق سیما رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی 
کشاورزی کشور:

در این پژوهشگاه به هیچ عنوان پژوهش بدون 
تولید انجام نمی شود

رضوی مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه 
سرمایه گذاری بخش کشاورزی:

پایه اقتصاد مقاومتی، اندیشه و 
فکر مقاومتی است

تبادار استاندار فارس :

کاشت چغندرقند پاییزه در بهره وری آب، 
تداوم تولید و اشتغال مؤثر است

قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس :

با پیش بینی و آینده نگری می توان بر 
مشکالت فائق آمد

تولید نهال عاری از بیماری ها
از ضرورت های کشاورزی استان فارس



رونمایی از خط تولید گیاهان دارویی سایت تحفه سبز سالمت صندوق های خرد زنان روستایی شهرستان مرودشت

بازدید از موزه مردم شناسی و اقامتگاه بوم گردی لپویی

برگزاری کالس آموزشی خود ارزیابی مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان فارس



آنچه در این شماره می خوانیم: 

سرمقاله:

روز جهانی دامپزشکی و روز ملی 
روستا و عشایر گرامی باد 

مهرمــاه   14 روز  ســال  هــر 
جهانــی  روز  عنــوان  بــه 
»دامپزشــکی« و روز 15 مهــر 
مــاه را بــه عنــوان روز ملــی 
ــذاری  ــایر« نامگ ــتا و عش »روس

کــرده انــد.
مطــرح  ســئوال  ایــن  حــال 
اســت کــه چــرا 14 مهرمــاه؟ در 
ایــران باســتان بــه روز 14 هــر »مــاه گــوش روز« می گفتنــد 
ــام گائــوش  ــه ن ــام فرشــته ای ب ــه از ن ــام برگرفت کــه ایــن ن
)فرشــته ی نگهــدار چهارپایــان و جانــوران ســودمند( اســت . 
بــه همیــن مناســبت دکتــر حســن تــاج بخــش روز 14 مهــر 
را بــه یــاد )گــوش روز( کــه در ایــران باســتان روز مبارکــی 
بــوده پیشــنهاد کــرده بودندکــه مــورد موافقــت مــی گیــرد.

بــه واقــع دامپزشــکی نقشــی کلیــدی را در ســامت جامعــه 
ایفــا مــی نمایــد چــرا کــه بــه عنــوان دانشــی تجربــی و کهن 
بــه شــناخت، درمــان و پیشــگیری بیمــاری هــای حیوانــات و 
بیمــاری هــای مشــترک انســان و دام مــی پــردازد و صرفــا 
ــه  ــت، بلک ــاری در دام نیس ــك بیم ــان ی ــای درم ــه معن ب
ایــن رشــته نقــش موثــری در بهداشــت عمومــی و ارتقــای 
ســامت جامعــه دارد و بــا فقــدان دامپزشــکی، بــدون شــك 

بخشــی از ســامت جامعــه بــه خطــر خواهــد افتــاد .
گفتنــی اســت در قانــون ســازمان دامپزشــکی کلمــه دام بــه 
حیوانــات اهلــی، طیــور، ماهــی، زنبــور عســل، کــرم ابریشــم، 
ــاق  ــش اط ــاغ وح ــات ب ــگاهی و حیوان ــات آزمایش حیوان
می شــود و مقصــود از کنتــرل بهداشــتی، بازرســی و اقداماتــی 
اســت کــه از لحــاظ پیش گیــری و مبــارزه بــا امــراض دامــی 
و بیمــاری هــای مشــترک بیــن انســان و دام الزم و ضــروری 
اســت و بدیــن ترتیــب از جملــه وظایف ســازمان دامپزشــکی، 
ــع  ــی، شناســایی مناطــق و مناب ــاری هــای دام بررســی بیم
ــن  ــا، تامی ــاری ه ــار بیم ــرز انتش ــرایت و ط ــوده، راه س آل
ــا  ــارزه ب ــری و مب ــق پیش گی ــور از طری ــت دام کش بهداش
ــا  ــکاری ب ــه ای دام و هم ــر و قرنطین ــای همه گی ــاری ه بیم
وزارت بهداشــت در امــر مبــارزه بــا بیمــاری هــای مشــترک 

انســان و دام اســت.
از ســوی دیگــر نقــش روســتائیان و عشــایر کشــور در 
تولیــد و ســازندگی کشــور مهــم و تعییــن کننــده اســت چــرا 
ــت  ــذا، امنی ــن غ ــواره در تامی ــتاییان و عشــایر هم ــه روس ک
ــگ و  ــد فرهن ــی و تولی ــواد غذای ــد م ــی، ســامت تولی غذای
ــدان  ــواه هنرمن ــه عن ــز ب ــد و نی آداب و ســنن پیشــتاز بوده ان
ــت  ــن صنع ــادی بزرگتری ــالیان متم ــوم از س ــرز و ب ــن م ای
ــتان  ــا دس ــد ب ــی باش ــرش م ــا ف ــورکه همان ــتی کش دس
ــت  ــده اس ــه می ش ــتایی بافت ــان روس ــردان و زن ــوان م پرت

ــل ــه منظــور تجلی ــذا ب ل
ادامه در صفحه  4
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پنجمیـن جلسـه شـورای کشـاورزی 
بـه  در سـال جـاری  فـارس  اسـتان 
فـارس،  اســـتاندار  تبـادار  ریاسـت 
تاجگـردون رئیـس سـازمان مدیریت 
فـارس،  اسـتان  ریـزی  برنامـه  و 
جهـاد  سـازمان  رئیـس  قاسـمی 
توکلـی  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی 
مشـاور اسـتاندار در بخش کشـاورزی 
فـارس، معاونیـن و مدیـران سـازمان 
جهـاد کشـاورزی فـارس و مدیـران 
ایـن  بـه  وابسـته  دسـتگاه های  کل 
قاضـی  شـهید  سـالن  در  سـازمان 
تشـکیل  فـارس  اسـتان  اسـتانداری 
"پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه  شـد. 
امیـد"، در ایـن جلسـه محمـد مهدی 

قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس بـا اشـاره  بـه این کـه مهم ترین 
مسـئولیت در عرصـه کشـاورزی توانمندسـازی کشـاورزان بوده، گفت: بـا ترویج و 
آمـوزش آخریـن یافته هـای تحقیقاتـی به کشـاورزان و به کارگیـری آن درتلفیق با 

دانـش بومـی، بهـره وری تولیـد بـاال مـی رود.
وی افـزود: در همین راسـتا خوشـبختانه طـرح نظام نوین ترویج در کشـور در حال 
اجراسـت و اسـتان فارس به عنوان اسـتان پیشـرو در این طرح شـناخته شـده که 
بـر ایـن اسـاس اسـتان به 610 پهنـه کشـاورزی تبدیل شـده و هر کـدام از این ها 

یك کارشـناس مسـئول پهنه دارد.

ایـن مقـام مسـئول تصریح کـرد: در 
الزمـات  ترویـج،  نویـن  نظـام  طـرح 
از جملـه  مروجیـن  ایـن  نیـاز  مـورد 
و  پهنـه  مروجیـن  خـود  آمـوزش 
نیـاز  مـورد  آموزشـی  بسـته های 
کشـاورزان ارائـه می شـود، همچنیـن 
روش های مختـــلف ترویجی اعم از 
مـزارع الگویـی، کارگاه هـا، روزمزرعه 
و انـواع و اقسـام روش هـای ترویجی 
یافته هـا  آخریـن  انتقـال  جهـت  در 
بـه کشـاورزان در ایـن طـرح بـه کار 
و  صـدا  ظرفیـت  از  و  شـده  گرفتـه 
سـیما و همـه رسـانه های انبوهی که 
امـکان بـاال بـردن دانـش و آگاهـی 
کشـاورزان را دارند، اسـتفاده می شود.
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی فارس در ادامـه با بیان این که بدون توسـعه افقی 
بـا توسـعه عمـودی و نظـام منـد به دنبـال افزایـش بهـره وری در تولیـد و افزایش 
شـاخصی بـه نام دانـش در هکتار هسـتیم، افزود: در حـوزه آب کمـاکان می توانیم 
افزایـش بهـره وری قابل توجهی داشـته باشـیم، در مورد سـایر نهاده هـای تولید از 
جملـه خـاک، کود، سـم و بذر همگـی امکان افزایـش بهـره وری دارد و نظام نوین 
ترویـج بـه دنبـال ایـن هسـت کـه بهـره وری را در عرصه تولیـد در همـه زمینه ها 

و زیـر بخش هـا بـاال ببرد.
وی تاکیـد کـرد: دیگـر توفیقـات بخـش کشـاورزی تزریـق سـرمایه بـه بخـش 

پنجمین جلسه شورای کشاورزی استان فارس

استاندار: تولید نهال عاری از بیماری ها از ضرورت های استان فارس

تبادار استاندار فارس:
رتبه برتر استان فارس در زمینه ترویج نشان دهنده 

تالش همکاران در این حوزه است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس: 
• به دنبال ارتقای بهره وری با توسعه عمودی و 

بدون توسعه افقی هستیم.

• نظام نوین ترویج و تزریق سرمایه به بخش 
کشاورزی دو بال در توفیق بخش کشاورزی
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کشـاورزی اسـت و این دو بال هستند 
می تواننـد  همدیگـر  کمـك  بـه  کـه 
بخـش  در  را  مـا  توفیـق  نوعـی  بـه 
امیدواریـم  بزننـد،  رقـم  کشـاورزی 
دولتـی،  سـرمایه های  تزریـق  بـا 
خصوصـی، تسـهیاتی و شـبکه های 
بیشـتری  امکانـات  بتوانیـم  تعاونـی 
بـرای کشـاورزان چه به لحـاظ دانش، 
چـه بـه لحـاظ امکانـات و تجهیـزات 
سـخت افزاری فراهـم کنیـم تـا بـه کمك خـود ایـن عزیزان بـا بهره وری بیشـتر، 
ضمـن خودکفایـی در محصـوالت مدنظـر، تولیداتـی بـا توجیـه اقتصـادی در این 

عرصـه داشـته باشـیم.
در خاتمـه رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس با اشـاره به تولید نهال شناسـه 
دار در ایـن اسـتان، بیان داشـت: قـوه قضائیه اسـتان فارس همکاری بسـیار خوبی 
در جهـت قرنطینـه نهـال انجـام دادنـد، کـه منجر بـه کاهش میـزان توزیـع نهال 

آلـوده یا نهـال بدون لیبل شـد.
در ادامـه ایـن جلسـه حسـین پژمـان، 
تولیـدات  بهبـود  معاونـت  سرپرسـت 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  گیاهـی 
فـارس، بـا اشـاره بـه این کـه در حال 
میلیـون   10 تولیـد  پتانسـیل  حاضـر 
وجـود  اسـتان  ایـن  در  نهـال  اصلـه 
دارد، از ایـن ده میلیـون اصلـه نهـال 
نزدیـك به شـش میلیون اصلـه نهال 
جـز نهال های شناسـه دار بـوده، اظهار 

داشـت: نهال هـای شناسـه دار بـه نهال هایـی اطـاق می شـود که اصالـت ژنتیکی 
یعنـی نـوع پایـه و پیونـدک مشـخص اسـت.

وی افـزود: بایـد سـمت تولیـد نهـال سـالم و گواهـی شـده در اختیار کشـاورز قرار 
بگیـرد و بدیـن منظـور بایـد بـه جـای تولیـد نهـال در شـرایط زمیـن، در شـرایط 
گلدان و به جای تولید در هوای آزاد در شـرایط کاما کنترل شـده یعنی اسـکرین 
هـاوس و گلخانـه نهـال تولیـد کنیـم. عاوه بـر آن نهال هـای تولید شـده در این 
در شـرایط بایـد جـز نهال هـای پـر محصول، بـا اصالـت ژنیتکی مشـخص، دارای 
یکنواختـی صدرصـد بـوده تا در شـرایط مزرعـه بتوان کلیـه عملیات به باغـی را به 

نحـو یکسـان در آنها انجـام داد.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: در اسـتان فارس تولیـد نهـال گلخانه ای در 
حـال حاضـر خیلـی کـم بـوده، بیشـتر از 90 درصد نهال تولید شـده در هـوای آزاد 
اسـت کـه بـرای تولیـد نهـال گواهـی شـده احتیاج بـه یکسـری زیر سـاخت ها از 
جملـه تکنولـوژی کشـت بافـت داشـته کـه احتیاج بـه هزینه هـای میلیـاردی دارد 
و بایـد بخـش خصوصـی وارد ایـن جریان شـود کـه بتوانیـم نهال گواهی شـده را 

تولیـد کنیم.
وی بـا اشـاره بـه رتبه اول اسـتان در تولید محصـوالت باغی و رتبه دوم در سـطح 

زیـر کشـت، افـزود: هم اکنـون دو هزار و 900 هکتـار باغ در اسـتان وجود دارد .
پژمـان بـا اشـاره بـه گـردش مالـی 1500 میلیـارد تومانی حـوزه باغداری اسـتان، 
تصریـح کـرد: در کنـار درآمـد بـاالی ایـن حـوزه در زمینه اشـتغال نیـز 110 هزار 

شـغل در باغ هـا و 800 شـغل در زمینـه تولیـد نهـال ایجـاد می شـود.
وی بـا بیـان تفـاوت میـان نهال های شناسـه دار با دیگـر نهال ها، بیان داشـت: ما 
در محصـوالت باغـی سـه نـوع نهـال داریم، نهال سـنتی کـه در فضای بـاز تولید 
و اصالـت و سـامت آن هـا مـورد تایید نیسـت، نهال های شناسـه دار کـه اصالت 
ژنتیکـی آن مـورد تاییـد و بیـش از 95 درصـد سـامت آن نیز مورد تایید اسـت و 

در آخـر نهادهـای گواهـی شـده کـه اصالت و سـامت آن بـه طور کامـل تضمین 
شـده است.

ایـن مقـام مسـئول تاکیـد کـرد: هـم اکنـون 48 نهالسـتان دارای مجـوز و 400 
نهالسـتان بـدون مجـوز در اسـتان فعالیت دارنـد و در زمینه تولید نهـال مثمر میوه 

رتبـه اول کشـور را داریم.
وی بـا اشـاره بـه برخـی مزیـت هـا و توانمنـدی باغبانـی اسـتان، تاکید کـرد: هم 
اکنـون امـکان کشـت و پرورش بیـش از 50 گونه انـواع محصـوالت باغی و 500 
رقـم انـواع محصوالت باغـی و دارویی در اسـتان وجود دارد که کاشـت 38 درصد 

محصـوالت باغی اسـتان بـه صورت دیم اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان این کـه تولیـد نهـال سـالم و گواهـی شـده در ایجـاد 
باغ هـا اهمیـت بـه سـزایی دارد کـه از جملـه آن  هـا مـی تـوان بـه کمـك آن بـه 
ایجـاد اشـتغال پایدار و مسـتقیم بـرای 3 نفر در هکتار باغ اشـاره کرد، یادآور شـد: 
تـا پیـش از سـال 78 تنهـا 5 نهالسـتان دارای مجـوز بـا تولیـد سـاالنه 500 هزار 
اصلـه نهـال در اسـتان وجـود داشـته امـروز ایـن رقم بـه 28 نهالسـتان مجـوزدار 
بـا تولیـد 6 میلیـون اصلـه نهـال شناسـه دار رسـیده کـه بیـش از 11 درصـد از 

نهال هـای مـورد نیـاز کشـور در اسـتان مـا تامیـن می شـود.
وی تصریـح کـرد: یکـی از اهـداف مـا در چشـم انـداز اسـتراتژیك تولیـد نهال در 
اسـتان ایجـاد 150 هکتـار بـاغ مـادری از گونه هـا و ارقـام تجـاری در اقلیم های 
مختلـف اسـتان به منظـور تامین انـدام تکثیری و سـالم توسـعه فناوری های نوین 
ماننـد: کشـت بـاغ و واردات ژرم پاسـم ارقـام تجـاری خرما از جملـه رقم مجول 

بـه منظـور ایجـاد خزانه تولیـد و تکثیر از آن اسـت.
در ادامـه ایـن جلسـه حمیدرضـا ابراهیمـی مدیـر هماهنگـی ترویج سـازمان جهاد 
کشـاورزی فـارس گفـت: درترویج دو هدف اساسـی توانمند سـازی شـبکه عاملین 
و  تکنولـوژی  انتقـال  و  بهره بـردارن بخـش کشـاورزی  بـه خصـوص  و  ترویـج 

نوآوری هـا بـه بهر ه بـرداران بـا رویکـرد مشـارکتی دنبـال می شـود.
وی بـا اشـاره بـه ایـن که بـرای تحقق و توسـعه این اهـداف نظامی تحـت عنوان 
نظـام نویـن ترویـج ایجـاد کردیـم کـه ایـن نظـام نویـن ترویـج سـه رکـن دارد، 
گفـت: یـك رکـن پهنه بنـدی عرصه هـای کشـاورزی و یـك نفـر مـروج مسـئول 
پهنـه پیگیـر امـور بهره بـرداران در ایـن عرصه هـا اسـت، در رکـن بعـدی تجهیـز 
مراکـز جهـاد کشـاورزی را بـه عنوان جایـگاه و پایگاهـی که حلقه ارتباط سـازمان 
بـا بهره بـرداران اسـت در دسـتور کار قـرار گرفت که بخشـی هم انجام شـده و راه 
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زیـادی داریـم و بحث دیگر شـبکه دانش 
اسـت کـه ما دانـش را جاری و سـاری در 
ایـن شـبکه کنیم بـه نوعی کـه منجر به 

ارتقـاء بهـره وری گردد.
ابراهیمـی در بخـش دیگـری از سـخنان 
خـود افـزود: در اسـتان فـارس 610 پهنه 
کشـاورزی وجـود دارد کـه زیـر نظـر 95 
مرکـز جهـاد کشـاورزی فعالیـت دارنـد و 
578 کارشـناس بـه عنـوان مـروج بـرای 

هـر پهنـه تعیین شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: 
یکـی از نیازهـای اساسـی مـا در مراکـز 
جهـاد کشـاورزی کمبـود خودرو اسـت و 

90 خـودرو بـرای مراکـز نیـاز داریـم.
وی بـا اشـاره به فعالیـت 95 محقق معین 
در کنـار مراکـز جهاد کشـاورزی اسـتان، 
تصریـح کـرد: یکـی از اقدامـات مـا طی 
ایجـاد سـایت هـای جامـع  مـدت  ایـن 
الگـوی تولیدی -ترویجـی در قالـب طرح 
امیـد بوده و در سـال زراعـی 97-96 بالغ 
بـر 345 سـایت در ایـن زمینـه اجرا شـد، 
که 170 سـایت زراعی، 125 سـایت باغی 
و 30 سـایت دامی را شـامل می شـود. در 
ادامـه مدیـر هماهنگـی ترویـج سـازمان 
تشـریح  بـه  فـارس،  کشـاورزی  جهـاد 
برنامه هـای ایـن سـازمان ازجمله سـامان 
دهـی و تجهیـز مراکـز جهـاد کشـاورزی 
کشـاورزی،  اراضـی  پهنه بنـدی  اسـتان، 
افزایـش تعـداد مروجان جهاد کشـاورزی 
و در اختیـار قـرار دادن تبلت به مسـئولین 
پهنـه اشـاره کرد و اظهار داشـت: توسـعه 
در سیسـتم نویـن آبیاری، توسـعه گیاهان 
دارویـی، افزایـش دانش مروجـان، تعامل 
محققیـن و مروجـان از اهـم اقدامات این 

اسـت.  مدیریت 

بـا اشـاره بـه وجـود 371 صنـدوق  وی 
اعتبـاری خـرد زنـان روسـتایی از تقویت 
و  داد  خبـر  صندوق هـا  ایـن  توسـعه  و 
بیـان داشـت: جهاد کشـاورزی فـارس با 
مشـکاتی ازجمله کمبود وسـیله نقلیه در 
مراکـز، نیـاز بـه تقویـت انگیـزه کارکنان 
سـاختمان های  احیـای  کشـاورزان،  و 
فرسـوده در شهرسـتان ها، عـدم تناسـب 

بودجـه و ... مواجـه اسـت.
ابراهیمـی در خاتمـه سـخنان خـود تاکید 
کـرد: اسـتان فـارس در سـکوی نخسـت 

آمـوزش کشـور قـرار گرفت.
تبـادار  اسـماعیل  جلسـه  ایـن  ادامـه  در 
اسـتاندار فـارس گفـت: مجموعـه هـای 
دانشـکده کشـاورزی و مرکـز تحقیقـات 
کشـاورزی بحـث مبـارزه بـا آفـت هـای 
هـای  بـاغ  آفـت  ویـژه  بـه  کشـاورزی 
کار  دسـتور  در  جدیـت  بـا  را  مرکبـات 

باشـند. داشـته 
وی افـزود: بحـث آفت ها و آسـیب های 
مرکبـات یـك مسـاله واقعا نگـران کننده 
اسـت و همـه مجموعـه هـای ذی ربـط 
بایـد بـه ایـن مسـاله مهـم اهتمـام ویژه 

باشند. داشـته 
این مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: باید 
هـر اقدامـی را کـه مـی تـوان در جهـت 
عـاری کـردن هـر نهالـی از آفـت انجـام 

داد در دسـتور کار قـرار گیـرد.
وقتـی  کـرد:  تصریـح  فـارس  اسـتاندار 
سـاالنه بیـش از سـه و نیـم میلیـون تـن 
محصـوالت باغـی در اسـتان تولیـد مـی 
شـود و نیمـی از آن هـم مرکبـات اسـت 
و  مسـئوالن  کـه  کـه  رود  مـی  انتظـار 
مجموعـه هـای ذی ربـط بکوشـند کـه 
باغ هـای اسـتان از هـر خطـر و تهدیدی 

ادامه سرمقاله از صفحه اول
ــور  ــایر غی ــش و عش ــز و زحمتک ــتائیان عزی ــات روس ــر از زحم و تقدی
ــا  ــد ت ــرده ان ــذاری ک ــایر نام گ ــتائیان و عش ــام روز روس ــه ن روزی را ب
ــتایی  ــگ روس ــج فرهن ــعه و تروی ــه توس ــن روزی ب ــی چنی ــا معرف ب
ــًا نقــش روســتا و روســتائیان کشــور در هــر دوره  کمــك شــود و قطع
ــد  ــادی نبای ــد اقتص ــعه و رش ــه توس ــژه در زمین ــه  وی ــه ای را ب و زمان
ــات  ــرا ایــن قشــر شــریف و بعضــًا محــروم از امکان ــده گرفــت؛ زی نادی
اولیــه زندگــی و امــور رفاهــی، بــرای عمــران و آبادانــی کشــور عزیزمــان 
زحمــات فراوانــی را متحمــل گردیــده انــد و در کنــار آنــان نیــز عشــایر، 
ایــن مردمــان غیرتمنــد و صبــور کــه امــام راحــل آنــان را ذخایــر ایــن 
مملکــت نامیــده انــد، در راه داشــتن وطنــی ســرافراز جــان فشــانی هــا 

ــد. ــی از خــود نشــان داده ان و ایثارگــری هــای فراوان
ایــن دو روز فرخنــده بــر تمــام تاشــگران زحمتکــش تولیــد و مراقبــت 
ــدگان دام،  ــد کنن ــژه تولی ــه وی ــردم ب ــامت م ــان س ــا و حامی از دام ه
ــارس  ــتان ف ــه در اس ــن عرص ــران ای ــاش گ ــه ت ــکان و کلی دامپزش

ــاد.  خجســته ب
علیرضا واحدی پور

روز جهانی دامپزشکی و روز ملی 
روستا و عشایر گرامی باد

در امـان باشـد.
وی بـا تاکیـد بـر لـزوم توجـه بـه بحـث ترویـج و آمـوزش در کشـاورزی 
اظهارکـرد: بـا توجه به جایگاه فارس در زمینه کشـاورزی در کشـور، ضرورت 
دارد کـه بـه مقولـه ترویـج و آمـوزش در زمینـه هـای مختلـف بـه فعـاالن 

عرصـه کشـاورزی روز بـه روز بیشـتر توجـه شـود.
تبـادار تصریـح کـرد: قطعـا توجه به مسـاله ترویـج در کنار کمك بـه افزایش 
دانـش کشـاورزان در اسـتفاده از فنـاوری هـای نوین، سـبب افزایـش تولید و 
بهـره وری خواهـد شـد. اسـتاندار فـارس، بـر لـزوم توجه بـه هدف گـذاری، 
برنامـه ریـزی و نتیجـه گیـری در امـر کشـاورزی نیـز تاکیـد کـرد و بیـان 
داشـت: تمـام کسـانی که کمـك می کننـد فارس در امـر کشـاورزی و تولید 
محصـوالت زراعـی و باغی جایگاه نخسـت را در کشـور داشـته باشـد باید به 
گونـه ای عمـل کننـد که بتـوان در پایان هر سـال مشـارکت عمومـی، بهره 
وری آب و میـزان تولیـد محصـول را بر اسـاس یك معیار و میزان مشـخص 
کـرد. وی، بـر لـزوم حمایـت از توسـعه کشـت هـای گلخانـه نیز تاکیـد کرد 
و گفـت: هـم بانـك هـا و هـم مسـئوالنی کـه در زمینـه صـدور مجـوز در 
ایـن زمینـه نقـش دارنـد بـه این مقولـه به عنـوان یك ضـرورت مهـم توجه 

بیشـتری داشـته باشند.
تبـادار یـادآور شـد: بـه ویـژه در بحـث راه انـدازی گلخانـه مخصـوص تولید 
محصـوالت باغـی کـه تاکنـون در اسـتان ایجـاد نشـده اگـر اقدام شـود، هم 
کنتـرل بیماری هـا در همـه عرصه ها ممکن می شـود و هم بـه صرفه جویی 

در مصـرف آب و بهـره وری مناسـب کمـك خواهد کرد.
اسـتاندار فـارس همچنیـن بـا اشـاره بـه راه انـدازی 270 صنـدوق اعتبـارات 
خـرد زنـان روسـتایی این اسـتان طی سـال هـای گذشـته گفت: امسـال نیز 

راه انـدازی 100 صنـدوق دیگـر در دسـتور کار قـرار دارد.
وی افـزود: قطعـًا ایـن صندوق هـا بـه کسـانی کـه قصـد تقویـت زمینه های 
کشـاورزی را دارنـد کمـك خواهـد کـرد کـه بتواننـد شـرایط مطلوبـی را در 

عرصـه کشـاورزی رقـم بزنند.
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با حضور آیت اهلل تقوی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی 
و رئیس شورای عالی زکات کشور

هشتمین شب شعر عاشورایی اقوام و 
ایالت عشایر جنوب کشور

در فارس برگزار شد
هشـتمین شـب شـعر عاشـورایی اقـوام و ایـات عشـایر جنـوب کشـور بـا هـدف 
تقویـت انسـجام اقـوام، شناسـایی و سـامان دهی شـعرای آئینی عشـایر بـا حضور 
گسـترده عاقـه منـدان برگـزار شـد عاوه بر مردم، مسـئوالن و شـاعران عشـایر 
جنـوب کشـور در مجتمـع فرهنگی، مذهبی، هنری ایات عشـایر فـارس و جنوب 

در مهدیـه شـهر صدرای شـیراز برگزار شـد. 
به گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید"، 
ولـی  نماینـده  تقـوی  اهلل  آیـت 
فقیـه در وزارت جهـاد کشـاورزی 
زکات  عالـی  شـورای  رئیـس  و 
گفـت:  مراسـم  ایـن  در  کشـور 
شـعر از موضـع خـودش بـا همـه 
خصوصیاتـی کـه دارد مـی خواهد 
حـوادث و وقایعـی کـه در جامعـه 
اتفـاق افتـاده اسـت را روایت کند.

وی افـزود: شـعر کامـی مـوزون و مقفـی اسـت کـه در آن یـك فضـای متعالـی 
وجـود دارد، شـعر کامـی مخیـل و شـورانگیز اسـت و در بسـیاری از جاهـا باید با 
زبـان شـعر سـخن گفـت تـا احساسـات را برانگیخـت و یـك تحـول در جامعه به 
وجـود آورد چـرا کـه زبـان رسـمی و زبـان معمـول نمـی توانـد ایـن رسـالت را بر 
عهـده بگیـرد و ایـن زبان شـعر اسـت که مـی تواند یك تحـول عظیـم را در جان 
انسـان هـا بـه وجود آورد. این مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: شـعر کامی اسـت 
کـه از تلفیـق و ترکیـب تخیل و اندیشـه شـکل می گیـرد و تفاوت نظم و شـعر در 
همیـن اسـت. نظـم چیـدن کلمات کنـار یکدیگـر و نظم بـه کلمات پراکنده اسـت 
ولـی شـعر اگـر مایه تخیل نداشـته باشـد نمـی تواند در حـوزه این هنر قـرار گیرد.

وی در ادامـه بـا اشـاره بـه تعبیـر مقام معظـم رهبری در ارتبـاط با شـعر و هنر که 
فرمـوده انـد: بارهـا گفتـه ام کـه هر دعوتـی، هـر پیامی، هـر انقابی، هـر تمدنی 
و هـر فرهنگـی تـا در قالـب هنـر ریختـه نشـود شـانس نفوذ و گسـترش نـدارد و 
مانـدگار نخواهـد بـود گفـت: فرقـی بین پیـام های حـق و باطل نیسـت باطل هم 
اگـر بخواهـد کار خـود را پیـش ببـرد باید ایـن نکتـه را رعایت کند کـه آن کام و 
اندیشـه اش را و یـا محتـوای فکـرش را در قالـب بیـان هنـری بریزد تـا هم موثر 
باشـد و هـم مانـدگار و بیـان شـاعرانه بیانی هنری اسـت و شـعر خـود از مقوالت 
هنـر محسـوب مـی شـوند و بـه خاطـر همیـن خصوصیـت اسـت کـه مـی ماند و 
مانـدگار مـی گـردد مثـل سـعدی و حافـظ، فردوسـی و امثال ایـن شـعراء و در هر 
مجلـس و محفلـی کـه بخواهیـم مقامـی بـاال و متعالـی را عـرض کنیـم سـعی 

می کنیـم از اشـعار حافـظ اسـتفاده کنیم.
تقـوی در ادامـه اظهـار داشـت: شـعرا همیشـه در طـول تاریخ نقشـی بسـیار مهم 
داشـته و دارنـد و بی جهت نیسـت که پیغمبـر اکرم )ص( فرموده اند: شـعر خودش 
پرتویـی از حکمـت اسـت، زبـان شـاعری کـه در حذف زیبایـی های مختلـف قرار 
مـی گیـرد کلیـد گنـج، گنجینه های عـرش الهی اسـت یعنی گنجینـه های عرش 
خـدا را بـا لسـان شـعر مـی تـوان درش را بـاز کـرد و بـه صحنـه جامعـه آورد و 
شـاعران هسـتند کـه با شـعر می تواننـد گوهر های عـرش را نصیب جامعـه کنند.

وی در ادامـه تصریـح کـرد: بـی جهـت نیسـت کـه ائمـه مـا نیز بـه شـعر اهمیت 

می دادنـد و امـام صـادق )ع( فرمـود: به بچه هایتان شـعر عبدی را آمـوزش دهید، 
عبـدی کیسـت؟ سـفیان بـن عبـدی کوفی یکـی از شـعرای اهل بیت اسـت یعنی 
شـعری بـا محتـوای ارزنـده ارائه شـود. توصیه ائمه ما این اسـت کـه فرزندان خود 
را با شـعرهای حکیمانه، عارفانه، روشـن گرانه آشـنا کنید و شـعر خود یك وسـیله 

بسـیار ارزشـمند برای پـرورش فکـر فرزندان شـما خواهد بود.
ایـن مقـام مسـئول در ادامه بیان داشـت: در فرهنـگ دینی و در حـوزه ادبیات دینی، 
شـعر جایگاهـی بـس واال دارد و حتی امامان ما در مبارزه با دشـمنان از شـعر و زبان 
شـعرا مثـل یـك تیـغ تیـز اسـتفاده کردند مثـل دعبـل و ... کـه در زمان خودشـان 

توانسـتند کارهای بزرگی را انجام دهند و سـینه به سـینه دشـمنان بایسـتند.
وی در ادامـه تصریـح کـرد: شـعر عاشـورایی جـز فرهنـگ عاشـورا اسـت، بعـد از 
واقعـه عاشـورا یـك عـده شمشـیر ارادت گرفتنـد و بـه مبـارزه بـا قاتان حسـین 
قـدم برداشـتند، یـك گـروه بـا زیـارت امـام حسـین )ع( نگذاشـتند واقعه عاشـورا 
فرامـوش شـود، یـك گروهـی بعـد از شـهادت حضرت ابـا عبدالـه دفـاع کردند و 
نگذاشـتند ایـن واقعـه را فرامـوش کننـد کـه آن هـا زائریـن بودند و یـك عده ای 
هـم بـا عـزاداری و مجالـس سـوگواری زنده نگـه داشـتند و در طول تاریـخ مردم 
عاشـق کربا و عاشـورا با بیان وقایع عاشـورا نگذاشـتند این واقعه فراموش شـود 
و امـروز روز بـه روز مریـدان امـام حسـین )ع( زیادتـر می شـوند و اما گـروه دیگر 

شـعرا بودنـد کـه در زنـده نگـه داشـتن عاشـورا نقش بسـیار مهمی داشـتند.
نماینـده ولـی فقیـه در وزارت جهـاد کشـاورزی اظهـار داشـت: ادبیـات کربایی و 
عاشـورایی، عـزت طلبـی در جامعـه، شـهادت طلبـی، تقویت عواطف و احساسـات 
جامعـه، ابـراز محبـت بـه اهـل بیـت، ابـراز محبت مسـلمین نسـبت بـه یکدیگر و 
بیـان تاریـخ در قالـب هنر از رسـالت های شـعر عاشـورایی اسـت و در بسـیاری از 
جاهـا بایـد بـا زبـان شـعر سـخن گفـت تـا احساسـات را بـر انگیخت و تحـول در 
جامعـه بـه وجـود آورد. تقـوی در ادامـه افـزود: بزرگ فلسـفه نهضت حسـین این 
اسـت کـه مـرگ سـرخ بـه از زندگـی ننگیـن اسـت و بایـد روح شـهادت طلبـی 
را ترویـج داد و احساسـات جامعـه را بـه سـمت ارزش هـا و مبـارزه بـا سـتم و 
شـعر  و  برداریـم  تعقـل  برابـر  در  گامـی  می توانیـم  و  برانگیزیـم  سـتم گری ها 
عاشـورایی بایسـتی تاریـخ را نیـز بیـان کنـد و تاریـخ را در قالـب هنـر ارائـه دهد.

وی بـا قرائـت اشـعاری در بیـان حادثـه کربـا گفـت: شـاعران در پاسـداری از 
ارزش هـای عاشـورایی نقـش مهمـی داشـته چـرا کـه ورود شـاعران متعهـد و 
هنرمنـد باعـث شـده بـا گذشـت بیـش از 1400 سـال واقعه عاشـورا هـم چنان با 

شـور و شـعور زنـده بمانـد. 
گفتنـی اسـت در ایـن مراسـم بـا شـکوه بهرامی مدیـرکل امور عشـایر، سـرهنگ 
افسـری فرمانده سـپاه عشـایر فارس و جمعی از مدیران سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، اداره کل امـور عشـایر و شـاعرانی از اقصی نقاط کشـور نیز حضور 
داشـتند کـه اشـعار خـود را در منقبـت و مظلومیت حضـرت ابا عبداهلل الحسـین)ع( 

و یـاران بـا وفایش قرائـت کردند.
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سـتاد چغندرقنـد فارس به ریاسـت تبادار اسـتاندار فارس 
و بـا حضـور یزدانی مشـاور وزیـر و مجری طـرح چغندر 
قنـد وزارت جهـاد کشـاورزی، محمـد مهـدی قاسـمی 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی و جمعی از مسـئولین 
اسـتانی بـه منظـور بررسـی وضعیـت کشـت چغندرقنـد 

پائیزه تشـکیل جلسـه داد. 
نشسـت  ایـن  در  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
اسـماعیل تبـادار اسـتاندار فـارس با اشـاره بـه این که در 
فارس از اقتصاد کشـاورزی نمی توان چشـم پوشـی کرد، 
گفـت: بخش کشـاورزی یکـی از ظرفیت هـای مهم این 
اسـتان محسـوب می شـود کـه بایـد بـه اقتضـای زمان 
مدیریـت کـرد، راه کارهـای مناسـب و عملیاتـی را برای 
کنتـرل و مدیریـت آب مصرفـی در این بخـش تدوین و 
از محققـان، تحلیل گران،کارشناسـان و راهبران اسـتفاده 

. د کر
وی افـزود: کشـت چغندرقند پائیزه بهـره وری جدی را در 
آب همراه داشـته و بـا توجه به فعالیـت کارخانه های قند 
در این اسـتان، توسـعه این کشـت امر بسـیار خوبی بوده 
کـه بـرای سـال هـای اول باید برنامـه نظام منـد در نظر 
گرفتـه شـود و بـا توجه بـه میزان بـذر بایـد اولویت های 
منطقـه ای بـرای کاشـت تعریـف شـود کـه بدون شـك 
لـزوم فراهـم کـردن مشـوق ها و حمایت هـای مختلـف 
بـرای کشـاورزان و کارخانه هـای قنـد در تسـهیل ایـن 

امـر موثر خواهـد بود.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: از تمام کسـانی 
کـه بـا اجـرای ایـن کار باعـث فراهـم کـردن اشـتغال، 
بهـره وری آب و تـداوم تولیـد شـده اند، تشـکر و قدردانی 

می کنـم.
اسـتاندار فـارس در ادامـه بـا بیـان این کـه در توسـعه 
کشـت چغنـدر قنـد پائیـزه بـه لحـاظ ویژگی هـای آن، 

بایـد در زمـان کاشـت و برداشـت محصـول، پیش بینـی 
شـرایط حمـل محصـول بـه کارخانـه و هماهنگـی بین 
کشـاورزان و کارخانـه برنامه ریـزی کـرد، تصریـح کـرد: 
مدیریـت بایـد نظـام گرفتـه و قبـل از واقعه انجام شـود.
مجـری  و  وزیـر  مشـاور  یزدانـی  علیرضـا  ادامـه  در 
بیـان  بـا  جهادکشـاورزی  وزارت  قنـد  چغنـدر  طـرح 
این کـه توسـعه کاشـت چغندرقنـد پائیـزه در سـطح 23 
هـزار هکتـار در کشـور پیش بینـی شـده، گفـت: کشـت 
چغندرقنـد پائیـزه از سـال 1393، در سـطح 2000 هکتار 
در سـطح اسـتان خوزسـتان آغـاز شـد تـا سـال زراعـی 

97 - 96 بـه 17 هـزار هکتـار رسـید.
وی بـا بیان این که بعد از اسـتان خوزسـتان، اسـتان های 
فـارس و گلسـتان بیشـترین سـطح زیرکشـت چغندرقند 
پائیـزه را دارنـد، افـزود: در سـال گذشـته بـا تولیـد 8 
محصـول  ایـن  تولیـد  رکـورد  چغندرقنـد  تـن  میلیـون 
شکسـته شـد و با احتسـاب شـکر اسـتحصالی از نیشکر 
بیـش از 2 میلیـون تن شـکر در کشـور تولید شـد که در 

تاریـخ صنعـت قنـد بی سـابقه اسـت.
در ادامـه محمـد مهـدی قاسـمی رئیـس سـازمان جهاد 
کشـاورزی فـارس در این نشسـت با بیـان این که فارس 

از اسـتان های مسـتعد کشـت چغندر پائیزه اسـت، گفت: 
درصـد   50 پائیـزه  چغندرقنـد  کشـت  در  آب  مصـرف 
کمتـر از چغندرقنـد بهـاره بـوده و بهـره وری از آب در 
ایـن نـوع کشـت باالتـر اسـت، بنابرایـن آموزش هـای 
ترویجـی الزم در ارتبـاط بـا توسـعه ایـن نوع کشـت به 

بهره بـرداران ارائـه شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه این کـه در چغنـدر قنـد پائیـزه رعایـت 
تاریخ کاشـت و برداشـت مناسـب اهمیت خاصی داشته، 
افـزود: بهتریـن زمـان کاشـت ایـن محصـول 15 مهر تا 

10 آبان اسـت.
رئیـس سـازمان جهادکشـاورزی فـارس بـا اشـاره بـه 
این کـه در سـال گذشـته 1300 هکتـار چغندرقنـد پائیزه 
در اسـتان فـارس کشـت شـد و برنامـه اباغی از سـوی 
وزارت متبوع امسـال کاشـت چغندر قند در 2500 هکتار 
در فـارس اسـت، تاکیـد کـرد: عـدم پرداخـت بـه  موقـع 

پـول، مهمتریـن مانـع کشـت در سـال جاری اسـت.
در ادامـه توکلـی مشـاور اسـتاندار در امـور کشـاورزی 
اظهـار کـرد: بـه ازای هـر متر مکعـب چغندر قنـد پائیزه 
1400 گـرم شـکر و در چغندر قند بهـاره 700 گرم تولید 

است. شـده 

استاندار فارس:
کاشت چغندرقند پائیزه در بهره وری آب، تداوم تولید و اشتغال مؤثر است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:
•• در سال گذشته 1300 هکتار چغندرقند پائیزه در 

استان فارس کشت شد

•• عدم پرداخت به  موقع پول، مهم ترین مانع 
کشت در سال جاری است

•• مصرف آب در کشت چغندرقند پائیزه 50 درصد 
کمتر از چغندرقند بهاره است
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رئیس هیأت  مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق 
حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی: 

پایه اقتصاد مقاومتی، اندیشه و فکر 
مقاومتی است

رئیس سازمان جهادکشاورزی فارس:
 تجربه مشارکت مردمی در پیشرفت لپویی، تجربه موفقی است

سـید عبدالکریـم رضـوی رئیـس هیأت مدیـره و مدیرعامـل شـرکت مـادر تخصصـی 
صنـدوق حمایـت از توسـعه سـرمایه گذاری در بخـش کشـاورزی در سـفر خـود بـه 
شهرسـتان شـیراز به همراه محمد مهدی قاسـمی رئیس سـازمان جهادکشـاورزی فارس 
در بازدیـد از مـوزه مردم شناسـی و اقامتـگاه بوم گـردی لپویـی واقـع در این شهرسـتان 
کـه بـا حضـور شـهردار، رئیـس و اعضـای شـورای شـهر لپویـی، مدیرعامـل و اعضای 
هیـات  مدیـره صنـدوق خـرد زنـان روسـتایی لپویی انجـام پذیرفـت، ابتدا قسـمت های 
مختلـف مـوزه و اقامتـگاه بوم گردی مـورد بازدید قـرار گرفت و توضیحات الزم توسـط 
بنیانگذاران آن ارائه شـد و پس از آن نشسـتی در این زمینه در سـالن شـهرداری لپویی 

برگـزار و مسـائل و مشـکات صندوق خـرد زنان روسـتایی لپویـی بررسـی شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، در ابتـدای ایـن نشسـت، جعفـری رئیـس شـورای 
شـهرلپویی گفـت: از دهـه 80 شـاهد تحـول فکـری در این شـهر بوده ایم کـه ماحصل 
زحمـات مجموعـه جهـاد کشـاورزی از زمـان تصدی گـری آقـای رضـوی و همـکاری 
سـایر دوسـتانی بـود کـه به واقـع خالصانـه و به صـورت شـبانه روزی برای تغییـر تفکر 

مـردم ایـن منطقـه زحمت کشـیدند.
وی افـزود: در ایـن 17 سـال کـه از تشـکیل شـرکت عمران و توسـعه لپویـی می گذرد، 
تنهـا سـازمانی کـه هرموقـع این شـرکت مشـکل داشـته همـه گونـه حمایـت کرده اند 

مجموعـه جهـاد کشـاورزی بوده اسـت .
در ادامـه ایـن نشسـت، جعفری عضـو هیأت مدیـره صندوق خـرد زنان روسـتایی لپویی 
گفـت: درسـال 1383 ایـن صنـدوق ایجاد و بـا تعداد اعضـای 62 نفر و با سـرمایه اولیه 
هرعضـو تقریبـًا مبلـغ 10 هـزار تومان شـروع به فعالیت کـرد که درحال حاضر سـرمایه 

هـر عضو قریـب یك میلیـون و 500 هزار تومان اسـت.
وی افـزود: اعضـاء صنـدوق در سـال 1390 به 100 نفر رسـیده و صنـدوق دوم با تعداد 
50 نفـر و سـرمایه اولیـه 200 هـزار تومـان تشـکیل شـد و در حـال حاضر بـه هر عضو 
صنـدوق در راسـتای فعالیـت های اعضـاء از قبیل کشـاورزی، دامپـروری، تولید گیاهان 
دارویـی، خیاطـی، تولیـد محصـوالت خانگـی ماننـد عرقیـات، ترشـیجات و پخـت نان 

محلـی3 میلیـون تومان تسـهیات داده می شـود.
جعفـری درادامه عدم وجود مکان مناسـب، نیاز به تسـهیات بیشـتر با زمـان بازپرداخت 
طوالنی تـر بـه واسـطه این که خیلـی از اعضاء بی سرپرسـت یا بد سرپرسـت هسـتند از 

مشـکات صندوق های خرد زنان روسـتایی دانسـت.
در ادامـه ایـن نشسـت، قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس بـا تشـکر 

و قدردانـی از زحمـات اعضـای ایـن صنـدوق و تشـکر از حضـور مدیرعامـل شـرکت 
مادرتخصصـی صنـدوق حمایـت از توسـعه سـرمایه گذاری در بخش کشـاورزی کشـور 
در ایـن منطقـه گفـت: تجربـه لپویـی، تجربـه موفقـی اسـت و طی یك سـال گذشـته 
جلسـات متعـددی در رابطـه بـا ایـن نوع مشـارکت مـردم داشـته ایم و به عنـوان نمونه 
در برگـزاری همایـش بین المللـی نقـش زنـان و دختـران در حوزه های آبخیـز، همکاری 
مـردم کم نظیـر بـود بـه خصـوص بخشـی کـه در لپویـی برگـزار شـد، فعالیـت زنـان و 
دختـران ایـن منطقـه از نزدیـك مـورد توجـه شـرکت کنندگان در همایش قـرار گرفت.
وی افـزود: خوشـبختانه بـا حمایـت ویژه اسـتاندار فارس شـرح خدماتی نوشـته شـده و 
بـا حضـور صاحب نظران و اسـاتید بخش ترویج دانشـکده کشـاورزی در راسـتای روش 
توانمندسـازی در جوامـع روسـتایی و احیـای آنهـا در دسـتورکار قـرار دارد و همـواره از 
الگـوی لپویـی، نوایـگان، الیزنـگان بـه عنوان الگـوی موفق یاد شـده اسـت. این مقام 
مسـئول خاطـر نشـان کـرد: وقتی تفکر انسـانی عوض می شـود قطعـًا ایـن دوام دارد و 
وقتـی عـده ای نسـبت به ظرفیت هـا توانمند می شـوند، نمی تـوان آن ها را پـس گرفت.

رئیـس سـازمان جهادکشـاورزی فـارس بیـان داشـت: توسـعه فکـر باعـث پیشـرفت 
کشـورهای پیشـرفته شـده، شـاید ثروت هـای طبیعی و مـادی بتوانـد در مقطعی آدم ها 
را جلـو بینـدازد، ولـی آن چیـزی کـه باعـث دوام و پایـداری می شـود تفکـر انسـان هـا 
و انسـان هایـی هسـتند کـه ایـن تفکـر را می سـازند و کار و رفتـار شـما و اقداماتی که 

انجـام شـده بـه عنـوان یـك نمونـه موفق قابـل تمجید اسـت.
وی تصریـح کـرد: سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی فارس ایـن آمادگی را اعـام کرده 
کـه مـا در 5 روسـتا ایـن کار را انجام دهیم. قاسـمی در خاتمه بیان داشـت: صندوق خرد 
زنـان لپویـی توفیقات خوبی را داشـته اسـت و جای خرسـندی دارد و مـا آمادگی کمك 

بـه این صنـدوق را داریـم و حتما کمـك خواهیم کرد.
در ادامـه ایـن نشسـت، سـید عبدالکریـم رضـوی مدیرعامـل شـرکت مـادر تخصصـی 
ابـراز  بـا  کشـور،  کشـاورزی  بخـش  در  سـرمایه گذاری  توسـعه  از  حمایـت  صنـدوق 
خرسـندی از فعالیـت هـای انجـام شـده در ایـن منطقـه گفـت: خیلـی خوشـحالیم کـه 

کاری کـه شـروع کرده ایـد در حـال ادامـه اسـت.
وی افـزود: امـروز علـم سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس بـر دوش شـخصی توانمنـد، 
عاقه منـد، عالـم، عامـل، خوش فکـر و صـادق اسـت کـه سـرمایه ای بـرای اسـتان ما 
اسـت و پیشـنهاد مـن ایـن اسـت کـه رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس را رها 

نکنیـد و دائـم بـه ایشـان گـزارش بدهید.
رضـوی اردکانـی بـا اشـاره به این که شـما خیلـی کار کرده ایـد و نباید آن را دسـت کم 
بگیریـد، بیـان داشـت: در تاریـخ هـر تجربـه زمانـی مانـدگاری دارد کـه مکتوب شـده، 

تجربه هـای ارزشـمند خودتـان را ثبت کنیـد تـا پایداربماند.
وی اظهـار کـرد: قـرآن می فرماید کسـی کـه یك نفر را احیـاء کند، یعنی تمـام جماعت 
را احیـاء کـرده اسـت و مهمتریـن احیـاء، احیـاء فکـری اسـت و مهمتریـن زنده شـدن، 
زندگـی دوبـاره فکری اسـت و شـما ایـن کار را در رابطه با سـرزمین تان انجـام داده اید، 
ایـن کـه شـما روز لپویـی را در فـارس ثبـت کرده ایـد کار بسـیار ارزشـمندی اسـت، 
کـدام منطقـه از فـارس آمده انـد، طرح توسـعه را خودشـان تهیـه کنند و بعـد در مجامع 
شهرسـتان و اسـتان ببرنـد آن هـا را تصویـب کننـد؟ در کـدام منطقـه از فـارس وام 

گرفته انـد تـا سـد خاکـی احـداث کنند؟
رضـوی با اشـاره به مشـارکت مردم در توسـعه لپویـی، تاکید کرد: برای توسـعه مملکت 
مخصوصـًا در مناطقـی که بیشـتر متکی به بخش کشـاورزی و روسـتایی هسـتند راهی 

بـه جـز روش اجرا شـده در لپویی وجـود ندارد.
رئیـس هیـأت  مدیره شـرکت مـادر تخصصی صندوق حمایت از توسـعه سـرمایه  گذاری 
در بخـش کشـاورزی کشـور در خاتمه سـخنانش بیان داشـت: اقتصـاد مقاومتی پایه اش 
اندیشـه و فکـر مقاومتـی اسـت و وقتـی فکـر مقاومتـی نباشـد محـال اسـت اقتصـاد 
مقاومتـی بـه وجـود نیایـد وقتـی خودمـان را بـاور نکنیـم و بـه خودمـان تکیـه نکنیـم 
امکان پذیـر نیسـت کـه مقاومتی بوجود بیاید و شـما خودتـان را باور کرده ایـد و کارهای 

بزرگـی را انجـام داده اید.
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بـا حضـور رئیس سـازمان حفـظ نباتات کشـور، مدیر 
کل دفتـر ترویـج و مدیـر کل دفتـر پیـش آگاهـی 
کشـاورزی وزارت جهـاد کشـاورزی، رئیـس سـازمان 
و  محققیـن  از  جمعـی  و  فـارس  کشـاورزی  جهـاد 
کارشناسـان ملی، اسـتانی و شهرسـتانی ضمن بازدید 
باغ هـای مرکبـات دچـار زوال در شهرسـتان های  از 
جهـرم و قیروکارزیـن بـا برگزاری نشسـت  تخصصی 
در شهرسـتان جهـرم عارضـه زوال مرکبـات بررسـی 

. شد
محمدرضـا  امیـد"  پرتـو  "خبرنـگار  گـزارش  بـه 
درگاهـی رئیـس سـازمان حفـظ نباتـات کشـور پـس 
شهرسـتان های  مرکبـات  باغ هـای  از  بازدیـد  از 
جهـرم و قیروکارزیـن واقـع در اسـتان فـارس گفـت: 
زوال مرکبـات از سـال 1393 در سـطح اسـتان های 
فـارس، هرمـزگان و کرمان مشـاهده شـد و محققین 
و کارشناسـان در سـازمان تحقیقـات، خاص موسسـه 

کردنـد. پیگیـری  را  موضـوع  گیاه پزشـکی 
وی بـا بیـان این کـه جمع بندی هـا در جلسـات متعدد 
بـا باغـداران و مدیـران اسـتانی، نشـان داد کـه ایـن 
عارضـه تنهـا توسـط آفـات و یـا عوامـل بیمـاری   زا 
ایجـاد نشـده، افـزود: عوامـل مختلفـی از جملـه بـاال 
رفتـن گرمای تابسـتان در ماه های گذشـته، همچنین 
تغذیـه ای،  مسـائل  نهـال،  نظیرجابه جایـی  مسـائلی 
مشـکل خـاک و مجموعه ای از عوامـل مختلف باعث 
بـروز ایـن عارضـه در یـك درخـت یـا باغ می شـود.

رئیـس سـازمان حفـظ نباتـات کشـور بـا اشـاره بـه 
برگـزاری نشسـت تخصصـی در ارتبـاط بـا عارضـه 
زوال مرکبـات، مقـرر شـد بـا جمـع  بنـدی گزارشـات 
و تحقیقـات بـه عمل آمـده، دسـتورالعمل الزم تهیه و 
در اختیـار کشـاورزان قـرار گیـرد، همچنین مقرر شـد 
سـتادی در هر اسـتان و نهایتا سـتاد مرکزی در تهران 
بـا حضـور رئیـس سـازمان تحقیقـات کشـور، معاون 
باغبانـی وزارت متبـوع و رئیـس سـازمان هـای جهاد 

کشـاورزی سـه اسـتان درگیـر و مجموعـه موسسـه 
تحقیقاتی تشـکیل شـود، سیاسـت های کان در آنجا 
دنبـال شـده و همکاران در سـتاد اسـتانی سیاسـت ها 

کنند. پیگیـری  را 
وی در ادامـه بـا بیـان این که تمام تـاش خود جهت 
یافتـن علـت عارضـه زوال مرکبات را بـه کار گرفته و 
از نتایـج تحقیقـات سـایر کشـورها و محققین خارجی 
نیـز کمـك می گیریـم تـا در اسـرع وقت این مشـکل 
رفـع شـود، تاکیدکـرد: عـاوه بـر این کـه دولـت بنـا 
بـه وظایـف ذاتـی خـود اهتمـام الزم را در جهت حل 
ایـن معضـل می کنـد، کشـاورزان نیـز باید بـا رعایت 
تامیـن  همچنیـن  فنـی،  توصیه هـای  بـه  عمـل  و 
هزینه هـای الزم در حـد امـکان، عـاوه بـر کمـك 
هـای دولتـی بـه مدیریـت این مشـکل کمـك کنند.
ایـن مقـام مسـئول در قسـمت دیگـری از سـخنان 
خود خاطر نشـان کرد: در بحث سـموم کشـاورزی در 
کشـور هیچ مشـکلی نداریم، سـموم الزم برای فصل 
زراعـی جدیـد و در طـول فصـل زراعـی آینـده تامین 
شـده اسـت و هیـچ دغدغـه ای بـرای ایـن موضـوع 

نداریم.
بـا  هـم  سـموم  هـای  قیمـت   داشـت:  بیـان  وی 
سـازمان حمایـت از تولیدکننـدگان و مصرف کنندگان 
جمع بنـدی شـده و بـه اسـتان ها ابـاغ شـده اسـت، 
تعزیـرات  سـازمان  بـا  تفاهم نامه هایـی  طرفـی  از 
حکومتـی و پلیـس امنیـت اماکـن نوشـته شـده و بـه 
فروشـگاه های  بـا  تـا  اسـت  شـده  ابـاغ  اسـتان ها 
غیرمجاز سـموم برخورد شـده و جلـوی فعالیت آن ها 
گرفتـه شـود، سـموم هـم بـا قیمـت مناسـب و مورد 
تاییـد سـازمان حمایت از تولید کننـده و صادرکننده از 
کانـال عوامـل مجـاز در اختیار بـاغ داران، کشـاورزان 
و زارعیـن در سـال زراعـی پیـش رو بـه نحو شایسـته 

بگیرد. قـرار 
رئیـس  قاسـمی  مهـدی  محمـد  راسـتا  همیـن  در 

سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس بـا بیـان این کـه 
چنـدی اسـت کـه در مناطـق مختلـف مرکبـات  خیز 
هسـتیم،  روبـرو  مرکبـات  زوال  عارضـه  بـا  اسـتان 
گفـت: ایـن عارضـه کـه در مرکبـات مختلـف اعم از 
پرتقـال، لیموتـرش و لیموشـیرین دیـده شـده، باعث 

مرکبـات می شـود. بـاره  یـك  خشـکیدگی 
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه این کـه همـراه بـا گروهی 
از محققیـن و کارشناسـان مرتبـط از سـازمان حفـظ 
نباتـات، موسسـه تحقیقـات گیاه پزشـکی و باغبانـی 
و  اسـتانی  متخصصیـن  و  کارشناسـان  کشـور، 
شهرسـتانی از باغ هـا بازدیـد شـد، افـزود: بـر کسـی 
پوشـیده نیسـت  کـه کمپلکسـی از عوامـل مختلـف 
باعـث ایجـاد ایـن عارضـه شـده و ایـن مشـکل در 

سـایر اسـتان ها وکشـورها نیـز دیـده شـده اسـت.
این مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: متاسـفانه شرایط 
گرمـی هوا، خشـکی و خشـك سـالی حادث شـده در 
اسـتان و کشـور و شـاید بعضی از سـوء مدیریت ها در 
بـاغ داری بـه ایـن قضیـه دامـن زده و باعث تشـدید 
عارضـه شـده، بنابرایـن بـرای یافتن راه کار مشـخص 
و ارائـه بـه باغـداران، کارشناسـان از چنـدی پیـش 
اقدامـات مختلـف آزمایشـگاهی- تحقیقاتی را شـروع 
کـرده انـد کـه بعضی از تحقیقـات جواب داده شـده و 

بعضـی از آن هـا در حـال بررسـی می باشـد.
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت مشـارکت همه جانبـه بـاغ 
داران در مدیریـت ایـن عارضـه، تاکید کـرد: با تلفیق 
دانـش بومـی کشـاورزان و متخصصیـن امـکان ارائه 
راه کار بـه کشـاورزان وجـود دارد و با توجـه به این که 
زوال مرکبـات در سـایر کشـورها نیـز وجود داشـته و 
راه کارهـای مختلفی نیـز وجود دارد، کشـاورزان عزیز 
بایـد بداننـد که کشـاورزی امـروز بدون بـه کارگیری 
علـم، دانـش و تکنولـوژی میسـر نخواهـد بـود، چـرا 
کـه بـرای غلبـه بـر تغییـرات اقلیمـی و بیماری  هـای 
نوظهـور قطعـا بایـد بـا بهره گیـری از دانـش، علـم و 
فـن بـه کشـاورزی ای بپردازیـم تا درآمـد اقتصادی و 

پایـداری را کسـب کنیم.
قاسـمی در خاتمـه بیـان داشـت: بـا توجـه بـه این که 
عارضـه زوال مرکبـات در اکثـر مناطـق مرکبات خیـز 
اسـتان مشـاهده شـده اسـت، در نشسـت تخصصـی 
پیشـنهاد شـد کمیتـه ای بـا محوریت اسـتان فارس و 
متشـکل از محققین کشـوری تشکیل شـود و در کنار 
کمیتـه اسـتانی کمیته هـای شهرسـتانی نیـز بـه طور 
مسـتمر باغ هـای آلوده را شناسـایی و پیگیـر حل این 
معضل باشـند، همچنین بابت رصـد موضوع، پیگیری 
گرفتـن ردیـف ملـی بـرای اصـاح و احیـای باغ های 
مرکبـات جنـوب کشـور و به طـور ویژه اسـتان فارس 
شـده اسـت و عـاوه بـر آن مقـرر شـد شناسـنامه ای 
دقیـق از باغ هـای آلـوده بـه عارضـه مرکبـات جهت 
دسـتیابی بـه راه کار مناسـب مدیریـت ایـن مشـکل 

تهیه شـود.

با حضور رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، محققین و کارشناسان

عارضه ی زوال مرکبات در فارس بررسی شد
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بایسـتی سـرمایه صندوق های خرد زنان روسـتایی و 
عشـایری افزایش یابد.

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، فـروغ السـادات 
و  روسـتایی  زنـان  امـور  دفتـر  مدیـرکل  بنی هاشـم 
عشـایری وزارت جهاد کشـاورزی، در مراسم رونمایی 
از خـط تولیـد گیاهـان دارویـی سـایت تحفـه سـبز 
سـامت صندوق های خرد زنان روسـتایی شهرسـتان 
مرودشـت که رئیس سـازمان جهادکشـاورزی اسـتان 
سـرمایه  افزایـش  بـر  داشـت،  حضـور  نیـز  فـارس 
عشـایری  و  روسـتایی  زنـان  خـرد  هـای  صنـدوق 
کشـور تأکید کـرد و گفت: یکـی از برنامه های بسـیار 
جـدی وزارت جهـاد کشـاورزی افزایـش اعتبـار ایـن 
صندوق هـا بـوده کـه در ایـن راسـتا در سـال هـای 

اخیـر تفاهم نامه هایـی بـا صنـدوق کارآفرینـی امید و 
بانـك توسـعه تعـاون بسـته شـد کـه بـر اسـاس این 
هیـچ  اخـذ  بـدون  ایـن صندوق هـا،  نامه هـا  تفاهـم  
وثیقـه و ضامنـی از زنـان روسـتایی و صنـدوق هـای 
خـرد، حاضـر شـدند تـا یـك سـقف معیـن بـه ایـن 

صنـدوق هـا تسـهیات بدهنـد.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا اشـاره به 
"روز جهانی زن روسـتایی" بیان داشـت: تا چند سـال 
گذشـته اعتقـاد بـر این بـود که زنـان روسـتایی، افراد 
محـروم و ناتوانـی بـوده کـه نیازمند حمایـت دولت ها 
و حکومت هـا هسـتند، امـا توجه به توسـعه روسـتایی 
در  مطالعـات  و  هندوسـتان  ماننـد  کشـورهایی  در 
ایـن زمینـه نشـان داد کـه ایـن امـر مرهـون تـاش 

زنـان توانمنـد روسـتایی بـوده، ایـن نتایـج منجـر به 
اختصـاص روزی بـه زنـان روسـتایی شـد و در ایـن 
راسـتا برنامه هـای مختلفـی طـی سـال هـای اخیـر 
اجـرا شـد، بـه عنـوان مثـال دهـه 90 را "دهـه زن و 

نامیدند. توسـعه" 
ایـن مقـام مسـئول با بیـان این کـه در گذشـته صرفا 
نتیجـه آن  بـزرگ توجـه می شـد کـه  بـه کارهـای 
شـهرهای بزرگ پر از آسـیب بـود، خاطر نشـان کرد: 
نامگـذاری "روز جهانـی زن روسـتایی" فرصتی اسـت 
کـه سیاسـتگذاران بـا بازبینـی در برنامه هـای خـود و 
توجـه بـه زنان روسـتایی به توسـعه درون زا و متوازن 

یابند. دسـت 
وی بـا اشـاره بـه اولیـن صنـدوق زنـان روسـتایی در 
مـدت کوتاهـی بـه شـبکه اقتصـادی تبدیـل شـد و 
هـر روز یـك فعالیـت اقتصـادی جدیـد در آن ایجـاد 
می شـود، تصریـح کـرد: ایـن پیشـرفت گام بـه گام 

صنـدوق ، تـا رسـیدن بـه ثبـات ادامـه دارد.
مدیر کل دفتر امور زنان روسـتایی و عشـایری وزارت 
جهادکشـاورزی بیـان داشـت: امـروز شـاهد تکمیـل 
زنجیـره تولیـد و افتتـاح بخـش دیگـری از گیاهـان 
دارویـی در ایـن صندوق هسـتیم و امیـدوارم در آینده 
نزدیـك از طریـق همیـن صنـدوق های شهرسـتانی 
شـاهد کارگاه هـای تولیـد دارو و کارگاه هـای فرآوری 
کـه  شـکلی  بـه  باشـیم،  دارویـی  گیاهـان  انـواع 
پاسـخگوی بسـیاری از نیازهـای نیـاز کشـور باشـد.

وی تاکیـد کـرد: بـا مشـارکت و هم افزایـی بخـش 
هـای مختلـف کار بسـیار بزرگـی در این اسـتان و در 
ایـن صنـدوق انجام شـد کـه امیـدوارم الگویـی برای 

سـایر شهرسـتان ها باشـد.

مدیرکل دفتر امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی:

افزایش سرمایه صندوق های خرد زنان روستایی و عشایری

بـه گزارش خبرنـگار "پرتو امید"، جعفـر صبوری پور 
معـاون برنامـه ریـزی و امـور اقتصـادی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی فـارس، از گشـایش سـه صندوق 
حمایت از توسـعه بخش کشـاورزی شهرسـتانی در 
ایـن اسـتان، با حضـور علیرضا اشـرفی عضو هیئت 
مدیـره و داریـوش اعرابـی، مدیـر امـور مجامـع و 
نمایندگان شـرکت مادر تخصصـی صندوق حمایت 
کشـاورزی،  بخـش  در  سـرمایه گذاری  توسـعه  از 
خبـر داد و گفـت: ایـن صنـدوق هـا بـا مشـارکت 
شـرکت مـادر تخصصی صنـدوق حمایت از توسـعه 
سـازمان  و  کشـاورزی  بخـش  در  سـرمایه گذاری 
شهرسـتان های  در  و  فـارس  کشـاورزی  جهـاد 

فیروزآبـاد، جهـرم و اقلیـد گشـایش یافـت.
وی بـا اشـاره بـه این که هـر کـدام از صندوق  های 
ریالـی  میلیـارد   10 اولیـه  سـرمایه  بـا  مذکـور 
شـروع بـه کار کردنـد، افـزود: تعـداد سـهام  دار در 

صنـدوق شهرسـتانی فیروزآباد 1067 نفـر، صندوق 
شهرسـتانی جهـرم 724 نفـر و صندوق شهرسـتانی 

اقلیـد 953 نفـر اسـت.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: گسـترش 19 
صندوق شهرسـتانی حمایت از توسـعه کشاورزی در 
دسـتور کار سازمان جهاد کشـاورزی فارس در سال 
جـاری قـرار دارد و پیش بینـی می شـود تـا 3 سـال 
آینـده، تمـام شهرسـتان هـای اسـتان از صنـدوق 

شهرسـتانی بهره مند شـوند.
معـاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سـازمان جهاد 
کشـاورزی فـارس با بیـان این که صنـدوق حمایت 
از توسـعه بخـش کشـاورزی، یکـی از راه کارهایـی 
اسـت کـه با مشـارکت دولت و بهره بـرداران بخش 
کشـاورزی بـرای افزایـش سـرمایه در ایـن بخـش 
اتفـاق مـی افتـد، بیـان داشـت: دانـش، تکنولوژی 
و سـرمایه سـه ضلـع مهـم تولیـد پایـدار در بخش 

سـه  ایـن  در  سـرمایه  نقـش  و  اسـت  کشـاورزی 
ضلـع از اهمیـت بیشـتری برخـوردار اسـت، چرا که 
کشـاورز بـا سـرمایه مـی توانـد کسـی کـه دانـش 
خوبـی دارد را جـذب و تکنولـوژی خوبـی را تهیـه 

. کند
بـر صنـدوق  عـاوه  فـارس  در  کـرد:  تاکیـد  وی 
توسـعه بخـش کشـاورزی، 3  از  اسـتانی حمایـت 
صنـدوق حمایت از توسـعه فعالیت های کشـاورزی 
زنـان، یك صنـدوق حمایت از توسـعه منابع طبیعی 
و 7 صندوق حمایت از توسـعه بخش کشـاورزی در 
شهرسـتان های نـی ریـز، سـپیدان، مهر، فراشـنبد، 

فیروزآبـاد، جهـرم و اقلید فعالیـت دارد. 

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

حمایت  مالی از بخش کشاورزی رو به گسترش است
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بخـش  توسـعه  از  حمایـت  صندوق هـای  عملکـرد 
کشـاورزی نشـان داد کـه در بخـش کشـاورزی بـا 
اسـتراتژی  های نـه چنـدان پیچیده و با سـرمایه های 

انـدک می تـوان کارهـای بزرگـی انجـام داد. 
محمدمهـدی  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
قاسـمی، رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، 
از خـط  ایـن مطلـب در مراسـم رونمایـی  بیـان  بـا 
تولیـد گیاهـان دارویی و سـایت تحفه سـبز سـامت 
شهرسـتان  روسـتایی  زنـان  خـرد  صندوق هـای 
مرودشـت، گفـت: در کشـور مـا زمینـه بـروز و ظهور 
ظرفیـت زنـان، بـه ویژه زنـان روسـتایی که همیشـه 
بخـش  بهره بـرداران  کنـار  در  فعاالنـه ای  نقـش 

اسـت. فراهـم نشـده  کشـاورزی داشـتند، 
وی افزود: در توانمندسـازی دو بحث اساسـی را دنبال 
می کنیـم یکـی توانمندسـازی بـه لحاظ نـوع نگرش، 
فکـر، اندیشـه کـه بـا آگاهـی بخشـی و دانش افزایی 
توانمندسـازی  این هـا  کنـار  در  و  می گیـرد  صـورت 
مالـی مکمـل می شـود تـا علـم و آگاهـی در کنـار 
نگرشـی کـه پیـدا شـده بـه ظهـور برسـد کـه تمـام 
انجـام  زمینه هایـی کـه در حـوزه جهـاد  کشـاورزی 
می شـود چـه در حـوزه زنان روسـتایی و چـه در بحث 
بهـره داران کشـاورزی از ایـن دو شـق خـارج نیسـت.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه این کـه دانش افزایی، 
علـم و ترویـج از طریـق نظـام نویـن ترویـج انجـام 
می شـود و در سـطح زنان روسـتایی از طریق دوره ها، 
کاس هـا و توانمندسـازی بـه شـکل های مختلفـی 
زمینـه  در  کـرد:  نشـان  خاطـر  می گیـرد،  صـورت 

مالـی، بهتریـن نوع حمایـت سـرمایه ای، صندوق های 
حمایـت از توسـعه بخـش کشـاورزی اسـت.

ایـن مقـام مسـئول با بیـان این که با کمی اندیشـیدن 
در زنجیره هـای تولیـد در حـوزه کشـاورزی و با همین 
فعالیت هـای متـداول و تزریـق مالـی نه چنـدان زیاد، 
بـود،  بزرگـی  بسـیار  دسـتاوردهای  شـاهد  می تـوان 
تصریـح کرد: خوشـبختانه در حـوزه گلخانـه، گیاهان 
دارویی، زنبور عسـل و فرآوری محصوالت کشـاورزی 
ایـن بسـتر فراهـم شـده و وزرات جهـاد کشـاورزی و 
از  فـارس  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  آن  تبـع  بـه 
اقدامـات در جهـت شـکل گیری زنجیره هـای تولیـد 
حمایـت می کنـد، چـرا کـه مـا نیـاز بـه شـکل گیری 
زنجیره هـای تولیـد داشـته و یکـی از ایـن اقدامـات 
اسـتفاده از ظرفیت زنان روسـتایی چـه در کنار مردان 

روسـتایی چـه بـه صورت مسـتقل اسـت.
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی فارس بیان داشـت: 
بـا عضویـت بانـوان در صندوق هـا ظرفیـت بزرگـی 
تمـام  فعالیـت  و  مشـارکت  امـکان  و  شـده  ایجـاد 
زنجیره هـای تولیـدی در حـوزه کشـاورزی و مشـاغل 

خانگـی ایجـاد می شـود.
بسـیار  و  توجـه  قابـل  نـکات  از  شـد:  یـادآور  وی 
زنـان  خـرد  صندوق هـای  فعالیـت  در  ارزشـمند 
 IT،ICT روسـتایی شهرستان مرودشـت، بهره گیری از
و اسـتارت آپ ها بـوده کـه بدیـن وسـیله راهـی جهت 
ارائـه محصـوالت گواهـی شـده  بـه جوامـع مختلـف 
از  بهره گیـری  بـا  آن  بـر  وعـاوه  می شـود  فراهـم 
ایـن تکنولـوژی و کوتـاه کردن دسـت دالل هـا بهره 

می شـود. اعضـای صنـدوق  نصیـب  بیشـتری 
تاثیـرات  و  بـرکات  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  قاسـمی 
مثبـت اقتصـادی صندوق هـا بـه خصوص در شـرایط 
خشکسـالی حاکـم بـر جامعه حقیقتـی غیرقابـل انکار 
بـوده و زنان روسـتایی بـا فعالیت خـود و دگرگونی در 
اقتصـاد خانـواده روحیه امیـد را مثل همیشـه به کالبد 
خانـواده و جامعـه دمیدنـد، تاکیـد کـرد: از همـه توان 
خـود در حمایـت و توسـعه "صندوق هـای حمایـت از 

توسـعه بخـش کشـاورزی" اسـتفاده می کنیم.

رئیس سازمان
جهاد کشاورزی فارس:

توســعه کشاورزی
با استراتژی های
نه چندان پیچیده

لزوم رعایت تراکم کشت
در محصول کلزا

بایستی تراکم کشت در محصول کلزا رعایت شود.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، منصـور رشـیدی 
کارشـناس مسـئول دانـه هـای روغنـی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس بـا اعـام این مطلـب گفت: 

بـذور ارقـام هیبریـد جدیـد و پر محصـول کلـزا دارای خصوصیـات مثبتـی از قبیل: 
سـرعت رشـد بـاال به خصـوص در اوایل رشـد، مقاومت بیشـتر به کم آبـی، مصرف 
کمتـر بـذر در هکتـار، قدرت شـاخه دهـی بـاال، یکنواختـی در گلدهـی، مقاومت به 
ریـزش، وزن هـزار دانه بـاال، درصد روغن باالتـر، افزایش عملکـرد و افزایش درآمد 

کشـاورزان مـی باشـد. وی افـزود: در ایـن راسـتا بـه اسـتحضار همـکاران و عوامل 
اجرایـی کشـت کلـزا در مناطـق 3، 4 و 5 کلـزا شـامل مناطـق نیمـه گرمسـیری و 
گرمسـیری اسـتان مـی رسـاند با توجـه به قدرت بـاالی بـذور ارقام هیبریـد هایوال 
50 و تراپـر و آگاماکـس در تولیـد شـاخه هـای جانبـی زیـاد و غاف هـای بیشـتر 
ضـروری اسـت کـه بـه منظـور مصـرف بهینـه میـزان بـذر در هکتـار بـرای تولیـد 
حداکثـر شـاخه های جانبـی، میـزان مصرف بذر در هکتـار از ارقام فـوق 4 تا حداکثر 

5 کیلوگـرم در هکتـار توصیـه می گـردد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: لـذا بـر اسـاس بررسـی هـای انجـام شـده 
مصـرف بـذر بیشـتر از مقادیـر توصیـه شـده فـوق نـه تنها باعـث افزایـش عملکرد 
نخواهـد شـد بلکـه باعـث افزایـش هزینه هـا و کاهـش عملکـرد در هکتـار خواهد 

گردید.
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سـرمایه صندوق هـای حمایت از کشـاورزی اسـتان تا 
سـه سـال آینـده افزایـش 270 میلیارد تومانـی خواهد 

داشت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، جعفـر صبوری پور 
معـاون برنامـه ریـزی و امـور اقتصادی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فارس در حاشـیه نشسـت مشترک 
توسـعه  مدیـره  هـای صندوق هـای  اعضـای هیئـت 
گفـت:  فـارس  شهرسـتان های  کشـاورزی  بخـش 
سـند توسـعه صندوق هـای اسـتان در پایان سـال 96 
در جلسـه شـورای کشـاورزی اسـتان کـه به ریاسـت 
اسـتاندار فـارس و بـا حضـور مدیر عامل شـرکت مادر 
تخصصـی صنـدوق حمایت از توسـعه سـرمایه گذاری 

در بخـش کشـاورزی بـه تصویب رسـید.
وی افـزود: براسـاس ایـن سـند مقـرر شـد طـی سـه 
سـال سـرمایه صندوق هـای اسـتان فـارس بـه 270 
 6 هـم  بحـث  ایـن  در  کـه  برسـد  تومـان  میلیـارد 
صندوقـی کـه در آن مقطـع تشـکیل شـده بـود یعنی 
صنـدوق های اسـتان، شهرسـتان نی ریـز، 3 صندوق 
زنـان شهرسـتان های شـیراز، مرودشـت و اسـتهبان و 
صنـدوق منابـع طبیعـی بـا حـدود 47 میلیـارد تومـان 

افزایـش  نیـز  صندوق هـا  ایـن  شـد  قـرار  سـرمایه، 
 29 در  این کـه  اضافـه  بـه  باشـند،  داشـته  سـرمایه 
شهرسـتان نیـز صنـدوق شهرسـتانی تشـکیل شـود.

ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: هـدف گذاری 
سـال 97 بـه عنـوان سـال اول برنامـه، تشـکیل 19 
صنـدوق شهرسـتانی و افزایـش سـرمایه صندوق هـا 

بـه رقـم 100 میلیـارد تومـان بود.
وی اظهـار داشـت: از ابتـدای سـال جاری بـا پیگیـری 
موضـوع در شهرسـتان های هدف، طرح های تاسـیس 
صندوق در 19 شهرسـتان نوشـته و دفاع شد، اقدامات 
اولیـه بـرای پذیره نویسـی و تامیـن سـهم بهره برداران 
در تشـکیل صنـدوق هـا هم دنبال شـد و خوشـبختانه 
6 صنـدوق شهرسـتان های سـپیدان، مهـر، فراشـنبد، 
فیروزآبـاد، جهـرم و اقلیـد بـا برگزاری مجمـع عمومی 

و موسـس در مراحـل ثبت صندوق هسـتند.
صبـوری پـور در ادامـه بیـان داشـت: اقدامـات پذیـره 
 نویسـی و تامیـن سـهم بهره بـرداران در 5 صنـدوق 
صندوق هـای  شـده،  انجـام  دیگـر  شهرسـتان های 
شـیراز، کوار و ارسـنجان کـه تا دو هفتـه آینده مجمع 
صندوق هـای  می شـود،  برگـزار  موسسـین  عمومـی 
بوانـات و سـرچهان تا پایـان آبان ماه تشـکیل خواهند 

. شد
وی تصریـح کـرد: صندوق هـا در 5 شهرسـتان دیگـر 
ممسـنی، فسـا، داراب، خـرم بیـد والمـرد در مرحلـه 
بهره بـرداران  سـهام  پذیره نویسـی  یـا  آوری  جمـع 
هسـتند کـه از حـدود 170 میلیـون تـا 260 میلیـون 
سـهم و بهـره بـردار را تامیـن کردند و منتظر هسـتیم 
کـه ظـرف یکـی دو مـاه آینـده 510 میلیـون سـهم 

بهره بـردار را تامیـن کننـد تـا بـا کمك هـای شـرکت 
مـادر در ارتبـاط با سـهم دولت در تشـکیل صندوق ها، 
ایـن صندوق هـا نیـز مرحلـه به مرحله تاسـیس شـود 
و شهرسـتان های قیروکارزیـن، زریـن دشـت و الر در 

مراحـل ابتدایـی پذیره نویسـی هسـتند.
سـازمان  اقتصـادی  امـور  و  برنامه ریـزی  معـاون 
جهادکشـاورزی فـارس تاکید کـرد: تامیـن مالی برای 
افزایـش سـرمایه صنـدوق متناسـب بـا پیشـرفت کار 
درتأسـیس صنـدوق، دنبال شـد که از محـل 3 درصد 
مبادلـه  و  تعییـن  تومـان  میلیـون   540 گاز،  و  نفـت 
موافقتنامـه هـم شـده اسـت، 65 درصـد آن هـم بـه 
اسـت  شـده  داده  تخصیـص  صندوق هـا  از  بعضـی 
و همچنیـن از اعتبـارات سـال 96 نیـز 4 میلیـارد و 
بـه  سـرمایه  افزایـش  بـرای  تومـان  میلیـون   900
بـه  کـه  شـد  داده  تخصیـص  موجـود  صندوق هـای 
جهـت مشـکلی که بـرای افزایـش سـرمایه پیش آمد 

هنـوز افزایـش سـرمایه صـورت نگرفتـه اسـت.
جهـت  الزم  رایزنـی  شـد:  یـادآور  خاتمـه  در  وی 
تخصیـص 18 میلیـارد تومـان بـه صندوق هایـی کـه 
تـا پایـان سـال تشـکیل می شـود انجـام شـده اسـت 
و در جلسـات کمیتـه برنامه ریـزی شهرسـتان 500 تـا 
یـك میلیـارد تومان برای هـر صندوق شهرسـتانی در 
نظـر گرفتـه شـده کـه بـا ثبـت صندوق هـا اعتبـارات 
در اختیارشـان قـرار می گیـرد کـه بـا ترکیـب منابـع 
تـا  گیـرد  صـورت  سـرمایه  افزایـش  سـرمایه گذاران 
بتوانیـم صنـدوق هـای فعـال تـر و توانمندتریـن در 
حـوزه سـرمایه گـذاری در بخـش کشـاورزی داشـته 

. شیم با

افزایش 270 میلیاردی سرمایه صندوق های حمایت از کشاورزی در فارس

وام خسـارت دیـدگان بخـش کشـاورزی بـه مـدت 3 
سـال امهـال می شـود.

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـود کجوری 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  گـذاری  سـرمایه  مدیـر 
اسـتان فـارس بـا بیـان این مطلـب گفت: بـا توجه به 
اصاحیـه مصوبـه هیئـت محتـرم وزیـران به شـماره 
74166/ت55695ه مـورخ 97/6/6 بانـك های عامل 

موظفنـد ضمـن بخشـودگی سـود، کارمـزد و جرایـم 
وام هـای سـر رسـید شـده خسـارت دیـدگان بخـش 
کشـاورزی ناشـی از حـوادث غیـر مترقبـه تـا تاریـخ 
ابـاغ ایـن تصویـب نامـه، تسـهیات دریافتـی آنان 

رابـه مـدت سـه سـال امهـال کنند.
سـوی  از  الزم  اباغیـه  راسـتا  ایـن  در  افـزود:  وی 
بانـك مرکـزی جمهـوری اسـامی به مدیـران عامل 
کلیـه بانـك هـای دولتـی، غیـر دولتـی و موسسـات 
اعتبـاری در خصـوص مشـمولین واجد شـرایط امهال 
تسـهیات از طریـق کار گروه ارسـال گردیده اسـت.
همچنیـن  کـرد:  نشـان  خاطـر  مسـئول  مقـام  ایـن 
دسـتورالعمل هـای اجرایـی ایـن مصوبه نیـز به بانك 
کشـاورزی واصـل گردیـده لیکـن بـا توجه بـه بند 1 
تصویـب نامـه هئیـت وزیـران بایسـتی اسـتان هایی 
کـه در سـال زراعـی 97-96 تحت تاثیر حـوادث غیر 

مترقبـه قـرار گرفتـه انـد از سـوی سـازمان مدیریـت 
بحـران کشـور بـه اسـتانداری هـا اعـام گردنـد تـا 
امـکان اقـدام از سـوی کار گـروه اعـام شـده در بند 
خ مـاده 33 قانـون برنامه ششـم توسـعه ایجـاد گردد.

امهال سه ساله وام خسارت دیدگان بخش کشاورزی
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بـا حضـور مشـاور وزیـر و مدیـرکل دفتـر محیط 
زیسـت و سـامت غذا در وزرات جهاد کشـاورزی
بازدیـد از بزرگتریـن سـایت باغی تولیـد محصول 
گواهی شـده کشـور در آبـاده و برگزاری نشسـت 
ایـن  در  غذایـی  امنیـت  و  سـامت  کارگـروه 
شهرسـتان و صـدور مجـوز صد محصـول گواهی 
شـده در فـارس با حضور مشـاور وزیـر و مدیرکل 
دفتـر محیط زیسـت و سـامت غـذا وزرات جهاد 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس  کشـاورزی، 
فـارس، فرمانـدار شهرسـتان آبـاده و سـایر اعضاء 
کارگـروه سـامت و امنیـت غذایی در شهرسـتان 

آباده تشـکیل جلسـه داد.
جهـاد  سـازمان  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی فـارس، سـعید سـعادت مشـاور وزیـر 
و مدیـرکل دفتـر محیـط زیسـت و سـامت غذا 
کارگـروه  نشسـت  در  وزرات جهـاد کشـاورزی، 
سـامت و امنیـت غذایـی در شهرسـتان آبـاده 
جلسـه  اصلـی  موضـوع  این کـه  بـه  اشـاره  بـا 
سـامت و ایمنـی محصوالت کشـاورزی و تولید 
محصـول گواهـی شـده بـود، گفـت: محصـول 

گواهـی شـده بـه محصولـی اطاق می شـود که 
آالینده هـای  و  آفت کش هـا  باقی مانـده سـموم، 
شـیمیایی در آن پایین تـر از حـد مجـاز بـوده و 
ایـن محصول حـاوی کلیـه عناصر غذایـی مورد 
نیـاز بـدن باشـد و نقش خوبـی در تغذیه انسـان 
هـا و افـراد جامعـه داشـته باشـد، بنابرایـن تولید 
محصول سـالم یکـی از اهـداف و ماموریت هایی 
اسـت کـه امسـال وزارت جهاد کشـاورزی به جد 

دنبـال مـی کند.
وی بـا بیـان این کـه در فرآینـد تولیـد محصـول 
بهداشـت،  وزرات  همـکاری  بـا  شـده  گواهـی 
ملـی  سـازمان  پزشـکی،  آمـوزش  و  درمـان 
اسـتاندارد و وزرات جهـاد کشـاورزی کارگروهـی 
تشـکیل و دسـتورالعملی تهیه شـد کـه به زودی 
از طـرف وزیـر جهـاد کشـاورزی اباغ می شـود، 
افـزود: در ایـن دسـتورالعمل فرآیندهـای تولیـد 
محصـول گواهی شـده، تدویـن و از ابتدای تولید 
کشـاورزان عزیـز از خدمـات رسـان ها و خدمات 
شـرکت های بازررسـی اسـتفاده کـرده، محصول 
تحـت نظـارت تولیـد می کننـد و تـا انتهـا بـرای 

بـازار، فـروش و عرضـه بـه مـردم ایـران آمـاده 
 می شـود.

مدیـرکل دفتـر محیـط زیسـت و سـامت غـذا 
وزرات جهـاد کشـاورزی تصریـح کـرد: در تولیـد 
محصول گواهی شـده آماده سـازی زیرسـاخت ها 
از جملـه بازار رسـانی و عرضـه این محصوالت و 
تحـت پوشـش بیمه قـرار دادن ایـن محصوالت 
از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت که به شـدت 
و بـا هـدف نتیجه گیـری در اسـرع وقـت دنبـال 

می شـود.
محصـوالت  تولیـد  امسـال  داشـت:  اظهـار  وی 
گواهـی شـده از طریق سـامانه الکترونیکـی تعبیه 
شـده در پنجـره واحـد وزرات جهـاد کشـاورزی 
انجـام می گیـرد کـه کشـاورزان از آن پنجره واحد 
اقـدام بـه ثبـت نـام در سـایت خواهنـد کـرد و از 
خدمـات خدمات رسـان هایی نظیـر کلینیك هـای 
آزمـا،  خـاک  آزمایشـگاه های  گیاهپزشـکی، 
بـا  همچنیـن  و  مهندسـی  فنـی  شـرکت  های 
کـه  بازرسـی  شـرکت  در  سـازمان  های  نظـارت 
هسـتند،  اسـتاندارد  ملـی  سـازمان  تاییـد  مـورد 

مدیر کل دفتر محیط زیست و سالمت غذا در وزارت جهاد کشاورزی:

در محصول گواهی شده، سموم در پائین ترین حد است
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محصـول را تولیـد می کننـد و پـس از گرفتـن دو 
مشـخصه کدشناسایی از سـازمان جهاد کشاورزی 
اسـتان و یـك آرم اسـتاندارد که در واقـع حد مجاز 
آالینده هـا مـی باشـد، ایـن محصـول شناسـایی 

می شـود. 
این مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: حمایت های 
کودهـا  بیولوژیـك  فرآورده هـای  از  یارانـه ای 
و  بیمـه ای  حمایت هـای  و  بیولوژیـك  سـموم  و 
تحـت پوشـش بیمـه قـرار دادن محصـوالت بـا 
حداقـل سـهم سـرمایه گذار از حمایت هایـی کـه 
دولـت در تولیـد محصـول گواهـی شـده خواهـد 
داشـت، همچنین در بازار رسـانی تاش می شـود 
بـا بـه حداقل رسـاندن واسـطه گـری هزینه های 
تولیـد را کاهـش داده تـا مـردم بتواننـد از مزایای 
محصوالت گواهی شـده اسـتفاده بهینـه کنند که 
در همیـن راسـتا هلدینگ ها در بخش کشـاورزی 
می تواننـد بـه  عنوان شـرکت های خدمات رسـان 
محصـوالت  تولیـد  خـود  برنـد  بـا  پشـتیبان  و 
گواهـی شـده را حمایـت، هدایت و نظـارت کنند 
و بـه  عنـوان صنعت سـامت محور ایفـای نقش 

. کنند
در ادامـه ایـن نشسـت و در بازدیـد از بزرگ تریـن 
سـایت باغـی تولیـد محصول گواهی شـده کشـور 
در شهرسـتان آبـاده محمـد مهدی قاسـمی رئیس 
بـا  گفـت:  فـارس  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
همـکاری کشـاورزان فهیـم آبـاده، امـروز شـاهد 
تولیـد محصـول اسـتاندارد و گواهـی شـده سـیب 
در سـطحی حـدود 180 هکتار هسـتیم، تولید این 
محصـول از چندی پیش با همـکاری وزارت جهاد 
کشـاورزی بـا همـکاری سـایر وزراتخانه هـا نظیـر 
علـوم پزشـکی و اداره کل اسـتاندارد شـروع شـده 
و در اسـتان فـارس نیـز بـا هـدف تامین سـامت 

جامعـه ایـن امـر بـه جدیـت دنبال می شـود.

وی بـا اشـاره بـه این کـه تاکنـون صـد گواهـی 
اسـتاندارد در اسـتان فـارس صـادر شـده کـه 28 
محصـول را در بر می گیـرد، افـزود: اگرچه اولویت 
اسـتان فـارس و کشـور 8 محصولـی اسـت که در 
سـبد خانـوار نقـش اساسـی داشـته، امـا عـزم آن 
داریـم کـه تمـام محصوالتـی در حوزه کشـاورزی 
تولید می شـوند از اسـتاندارد الزم برخوردار باشـند، 
تـا بـه ایـن ترتیـب دغدغه مـردم را در ایـن رابطه 

شـود. کم 
ایـن مقـام مسـئول با بیـان این کـه اسـتان فارس 
بـا تولیـد بیـش از 300 هزار تن سـیب، رتبه سـوم 
در تولیـد سـیب کشـور داشـته، خاطر نشـان کرد: 
خوشـبختانه رکـورد تولیـد کشـوری بیـش از 120 
تن در هکتار در دو سـال گذشـته متعلق به اسـتان 
فـارس و مربـوط بـه شهرسـتان های آبـاده و اقلید 
بـوده که نشـان دهنده پتانسـیل و ظرفیـت تولیدی 

اسـت که در ایـن مناطق وجـود دارد.
وی بـا اشـاره بـه عملکـرد خـوب بـزرگ تریـن 
باغـی کـه در چارچـوب محصـول گواهـی شـده و 
اسـتاندارد اقـدام به تولیـد محصول کـرده، تصریح 
کـرد: در ایـن تولیـد محصـول اسـتاندارد با کمك، 
راهنمایـی و مشـاوره کلینیك هـای گیاهپزشـکی 
صـورت گرفـت و تولیـد کننـده ایـن باغ توانسـت 
بـا  از سـموم شـیمیایی و صرفـا  اسـتفاده  بـدون 
مکانیکـی،  و  بیولوژیـك  روش هـای  از  اسـتفاده 
اسـتفاده از تله هـای نـوری، فرمون هـا، کارت های 
زرد و آبـی و سـایر روش های موجـود کنترل آفات 
تولیـد  بـر  عـاوه  و  باشـند  داشـته  بیماری هـا  و 
عملکـرد  بـه  اسـتاندارد  و  گواهی شـده  محصـول 

یابد.  خوبـی دسـت 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس در ادامه 
بـازار رسـانی  و  بـازار  تاکیـد کـرد: در خصـوص 
هیـچ  شـده  گواهـی  و  اسـتاندارد  محصـوالت 

دغدغـه ای وجـود نـدارد، چـرا کـه بـا برندسـازی 
و اخـذ مجوزهـای الزم توسـط تولیـد کننـدگان، 
و  مـردم  مطالبـه  دلیـل  بـه  اسـتاندارد  محصـول 
مصـرف کننـدگان بـا پرداخـت هزینه های بیشـتر 
راسـتا  ایـن  در  می گیـرد،  قـرار  اسـتقبال  مـورد 
بـا ترویـج و فرهنـگ سـازی و پلـت فرمـی بیـن 
مصـرف کننده و تولیدکننده وسـاطت کند، شـرایط 
ایجـاد  ایـن محصـوالت  بهتـری جهـت فـروش 
می شـود کـه خوشـبختانه ایـن قضیـه در اسـتان 

فـارس ایجـاد شـده و دنبـال می شـود.
در ادامـه غیاثـی مسـئول دفتـر حفاظـت از محیط 
زیسـت و سـامت محصـوالت غذایـی سـازمان 
ایـن  در  نیـز  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
جلسـه گفـت: ایـن دفتر با همـت سـایر واحدهای 
تخصصـی بـه ویژه نـگاه ارزشـمند رئیـس محترم 
سـازمان درسـطح ملـی در بیـن سـایر دفاتـر رتبه 

نخسـت را از آن خـود کـرده اسـت.
وی افـزود: گام هـای خوبـی در زمینـه اقدامـات 
امنیـت غذایـی وسـامت محیط زیسـت برداشـته 
شـده اسـت و برنامه اجرایـی و دسـتورالعمل جامع 
تولیـد محصـول گواهی شـده که توسـط این دفتر 
تهیه شـده بود و درسـال گذشـته توسـط کارگروه 
امنیـت غذایی اسـتان توسـط مشـاور وزیـر، رئیس 
اسـتانداری  امنیتـی  سیاسـی  معـاون  و  سـازمان 

شـد. رونمایی 
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: امسـال در 
وزارتخانـه  امنیـت غذایـی  ارتقـاء ضریـب  طـرح 
جهـاد کشـاورزی و وزارت بهداشـت توانسـت بـا 
صـدور صدگواهـی icm سـازمان جهاد کشـاورزی 
فـارس را درجایـگاه اول اجـرای ایـن برنامـه قرار 
دهـد کـه همراهـی یـك دسـت مدیریـت هـای 
بیـن  افزایـی  هـم  بـا  سـازمان  ایـن  تخصصـی 
بخشـی از جملـه دانشـگاه علـوم پزشـکی و اداره 
کل اسـتاندارد، شـورای شـهر در ایـن زمینـه حائز 

اهمیـت بـوده اسـت.
شـیراز  شـهرداری  داشـت:  بیـان  ادامـه  در  وی   
بـا در اختیـار گذاشـتن پایانـه اختصاصـی خریـد 
محصـوالت گواهـی شـده و اختصـاص سـردخانه 
ایـن  ارائـه  بسـتر  نیـز  خصوصـی  بخـش  بـه 
محصـوالت را مهیـا کـرده اسـت و امروز بـا بهره 
بـرداری از بـزرگ  تریـن سـایت الگویـی محصول 
گواهـی شـده در کشـور کـه بـا نظـارت کلینیـك 
هـای گیاهپزشـکی در سـطح 180 هکتـار انجـام 
پذیرفـت فـارس در جایـگاه ممتازی قـرار گرفت و 
گواهـی icm زائیده اندیشـه همـکاران دفتر محیط 
زیسـت و سـامت غذای سـازمان جهاد کشاورزی 

فـارس می باشـد.
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تحقیقـات  مرکـز  محقـق  گاتـاال،  کومـار  ماهـش 
مسـئول  و  )سـیمیت(  ذرت  و  گنـدم  المللـی  بیـن 
پـروژه کشـاورزی حفاظتـی در طـرح ایـران سـیمیت، 
مرکـز  دفتـر  مسـئول  کمالـی،  جـال  محمدرضـا 
تحقیقـات بیـن المللی ذرت و گندم )سـیمیت( در ایران 
و جمعـی از مسـئوالن ملی و اسـتانی با هـدف انتخاب 
پلت فرم هـای آموزشـی-ترویجی در مـزارع کشـاورزان 
پـروژه  حفاظتـی  کشـاورزی  سـامانه  اجـرای  بـرای 

ایـران- سـیمیت، از اراضـی فـارس بازدیـد کردنـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمدرضـا جال 
کمالی مسـئول دفتـر مرکز تحقیقات بیـن المللی ذرت 
و گنـدم )سـیمیت( در ایـران بـا بیـان ایـن کـه پـروژه 
کشـاورزی حفاظتـی ایـران - سـیمیت در فـارس اجرا 
می شـود، گفـت: پروژه مشـترک ایـران و هند موسـوم 
بـه سـیمیت در راسـتای افزایـش عملکـرد و پایـداری 
تولیـد گندم در شـرایط آبی و دیم طراحی شـده اسـت. 
شـش  پـروژه  سـیمیت  مرکـز  و  دولـت  افـزود:  وی 
سـاله ای را امضـاء کردنـد کـه از سـال 1396 شـروع و 
بـه مـدت یـك سـال اجرا شـده اسـت کـه تاکیـد این 
پـروژه برسیسـتم های گنـدم بنیـان و گندم آبـی و دیم 
در ایـران اسـت و هـدف افزایـش عملکـرد و پایـداری 

تولیـد گنـدم در شـرایط دیـم و آبـی اسـت.
ایـن محقـق بـا اشـاره بـه  این کـه تعهـد کمـی ایـن 
پـروژه افزایـش 25 درصـد عملکـرد گنـدم دیـم و 30 
درصـد گنـدم آبـی در اسـتان های هـدف بـوده، اظهار 
کـرد: اسـتان های هـدف گندم آبـی فارس، خوزسـتان 
و گلسـتان و بـرای گندم دیـم اردبیل، همـدان، زنجان 

اسـت. قزوین  و 
وی بیـان داشـت: این طرح در فارس از سـال گذشـته 

بـا ایجـاد پلـت فـرم تحقیقاتـی در ایسـتگاه تحقیقـات 
زرقـان شـروع شـده و پیشـرفت مناسـبی داشـتیم و 
امروز بـرای انتخـاب پلت فرم های آموزشـی- ترویجی 
در مـزارع کشـاورزان در دو منطقـه جنـوب فـارس در 
داراب و در منطقـه معتـدل درمرودشـت سـایت هایی 
بازدیـد کردیـم و اطاعاتـی جمـع آوری شـد کـه بـه 
زودی تصمیـم نهایـی بـرای ایجـاد ایـن پلت فرم ها در 

مـزارع کشـاورز گرفتـه می شـود.
مسـئول دفتـر سـیمیت در ایـران تاکید کـرد: ماهیت 
پـروژه مشـارکتی بـوده و بـا شـرکت کشـاورز همـه 
ذی نفعان از جمله سـازندگان ماشـین های کشـاورزی، 
متخصیصیـن خاک شناسـی، علف هـای هـرز، آفـات، 
همـه  و  به نژادگـران  ماشـین آالت،  و  بیماری هـا 
سیسـتم های  و  کشـاورزی  بـر  دسـتی  کـه  افـرادی 
زراعـی گندم بنیـان دارنـد، ایـن پـروژه اجرا می شـود.

وی بـا بیـان این کـه در ایـن سیسـتم بیشـتر تاکید بر 
بـدون خاک ورزی، پوشـش خـاک با بقایـای گیاهی و 
تنـاوب سـودمند برای کشـاورزان اسـت، خاطر نشـان 
کـرد: سیسـتم های زراعـی و محصـوالت مختلـف در 
تنـاوب با گندم سـال اول در پلت فرم کشـت می شـود 
و گنـدم محصـول اصلی پـروژه و ذرت، سـویا، ماش، 
گلرنـگ جـز تنـاوب اسـت و پیشـترفته ترین ارقـام را 
در پلت فـرم اسـتفاده می کنیـم، ضمـن این کـه ایـن 
پـروژه شـامل دو قسـمت به نژادی و به زراعی اسـت و 
نتایـج قسـمت به زراعـی در پلت فرم تسـت می شـود.

کمالـی تصریـح کـرد: مسـاحت پلت فرم هـای آبـی 5 
هکتـار و دیـم 10 هکتـار اسـت و پلت فرم به شـکلی 
طراحـی شـده کـه می تواند بـرای سـال های متمادی 
باقـی مانـده و آثـار تیمارهایـی کـه در پـروژه ارزیابی 

می شـود در طوالنـی مدت روی خـاک منطقه ارزیابی 
همـکاران  همـه  همـکاری  بـا  امیـدوارم  کـه   شـود 
فـارس  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  پشـتیبانی  و 
دسـتاوردهای خوبـی برای کشـاورزان اسـتان داشـته 

. شیم با
رئیـس  قاسـمی  مهـدی  محمـد  راسـتا  همیـن  در 
سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس، با اشـاره بـه این که 
یکـی از راه کارهایـی کـه امـروز پیـش روی ماسـت، 
کشـاورزی حفاظتـی بـوده چـرا که بـه افزایـش ماده 
آلـی خـاک کمـك می کنـد، گفت: پـروژه کشـاورزی 
دولـت  تاکیـد  مـورد  سـیمیت  ایـران-  حفاظتـی 
جمهـوری اسـامی ایـران و وزیـر جهـاد کشـاورزی 
اسـت، بنابرایـن عـزم اجـرای ایـن پـروژه را داریـم تا 
نتایـج مفیـد حاصلـه بـه جامعـه کشـاورزان ترویـج و 

آمـوزش داده شـود.
وی بـا ییـان این کـه تجـارب بسـیاری در خصـوص 
کشـاورزی حفاظتـی در فـارس وجـود دارد و چندیـن 
کتـاب در ایـن زمینـه نوشـته شـده، افـزود: بـا تعامل 
بیشـتر بـا محققیـن پروژه هـا بهتـر تعریف می شـود و 

چندیـن پلـه جلوتـر می رویـم.
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس تاکیـد کرد: 
علی رغـم تاثیـر مثبـت کاربـرد کشـاورزی حفاظتـی 
در  دغدغه هایـی  خـاک،  آلـی  مـاده  افزایـش  در 
خصـوص کنتـرل علف هـای هـرز، آفـات و بیماری ها 
و مکانیزاسـیون وجـود داشـته کـه بایـد بـه کمـك 
یکدیگـر برطـرف کنیـم کـه در این راسـتا همـکاران 
سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس و مرکـز تحقیقات از 
هـر گونـه همراهی و همـکاری که امکان پذیر باشـد، 

کرد. نخواهنـد  کوتاهـی 

مسئول دفتر مرکز تحقیقات بین المللی ذرت و گندم )سیمیت( در ایران:

پروژه کشاورزی حفاظتی ایران - سیمیت در فارس اجرا می شود 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس: 

کشاورزی حفاظتی به افزایش ماده آلی خاک کمک می کند



17 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  43 - مهرمـــــاه 1397

خوش خلق سیما رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی کشور:

در این پژوهشگاه به 
هیچ عنوان پژوهش 

بدون تولید انجام 
نمی شود

نشسـت "معرفـی و دسـتیابی بـه تولیـد نهال کشـت 
بافـت خرمـا )رقم مجـول( توسـط موسسـه تحقیقات 
بیوتکونولـوژی" بـا حضـور خـوش خلق سـیما رئیس 
ریاسـت  بـه  و  بیوتکنولـوژی کشـاورزی  پژوهشـگاه 
جهـاد  سـازمان  رئیـس  قاسـمی  مهـدی  محمـد 

کشـاورزی فـارس برگـزار شـد. 
در این نشسـت محمد مهدی قاسـمی رئیس سـازمان 
جهـاد کشـاورزی فـارس با اشـاره بـه این کـه چندی 
در شـورای  مجـول  خرمـای  کاشـت  توسـعه  پیـش 
کشـاورزی مطرح شـد و دانشکده کشـاورزی دانشگاه 
شـیراز توانمنـدی خـود را در ایـن حـوزه اعـام کرد، 
گفت: این دانشـکده بـا ارائه پروپوزالـی اعام آمادگی 
کـرد که بـه اتفاق مرکـز تحقیقات، تکنولوژی کشـت 

بافـت را بـه نوعی در اسـتان ایجـاد کند.
وی افـزود: هـم زمـان و بـه مـوازات پیگیری توسـعه 
و  مدیریـت  سـازمان  در  بافـت  کشـت  تکنولـوژی 
مرکـز  در  و  کشـاورزی  دانشـکده  در  برنامه ریـزی، 
تحقیقـات، با خبر شـدیم که پژوهشـگاه بیوتکنولوژی 
کشـاورزی موفق بـه تولید نهال کشـت بافت خرمای 

مجول شـده اسـت.
بیـان  بـا  رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس 
ویـروس  از  عـاری  نهـال  گذشـته  در  اگـر  این کـه 
اسـتفاده شـده بـود، امروز مشـکات کمتـری گریبان 
گیـر باغـداران بـود، خاطر نشـان کـرد: اسـتان فارس 
بـا داشـتن خبرگانـی در ایـن زمینـه و به عنـوان یك 
اسـتان باغـی آمادگـی ایـن را دارد کـه شـعبه ای از 
پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی را داشـته باشد تا 
عـاوه بـر تامین نهال عـاری از ویروس برای اسـتان 
بـه سـایر اسـتان ها نیـز در ایـن زمینـه کمـك کنـد.

در ادامـه ایـن نشسـت خـوش خلـق سـیما رئیـس 
پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی، بـا بیـان این که 
کشـت بافت بیشـتر بـرای گیاهانـی انتخاب می شـود 
کـه نتوانیـم از طریـق بـذر افزایـش دهیم، گفـت: در 
روش کشـت بافـت در زمـان کوتـاه با کشـت سـلول 
و بـدون محدودیـت مکانی تعـداد زیادی نهـال ایجاد 

می شـود.
از  زیـادی  تعـداد  رفتـن  بیـن  از  بـه  اشـاره  بـا  وی 
نخلسـتان های کشـورمان در طـول جنـگ تحمیلـی، 
اظهـار داشـت: بـا توجـه به ضرورت دسـتیابی سـریع 

بـه تعداد زیـاد خرما جهـت جایگزینی بـا نخل های از 
بیـن رفته، از سـال 74 کشـت بافت خرما در موسسـه 
تحقیقـات اصـاح و تهیه نهال و بذر شـروع و کشـت 
بافـت از 80 رقـم خرمـا انجـام شـد و در نهایـت رقم 

خرمـای مجـول انتخـاب و تکثیر شـد.
رئیـس پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی تصریـح 
کـرد: خرمـای مجـول در کشـورهای عربـی از جملـه 
بـه  متحمـل  رقـم  ایـن  و  تکثیـر  مراکـش  و  اردن 
شـرایط سـخت و شـوری، دارای عملکـرد بـاال و بـا 
تولیـد خرماهـای درشـت بـازار پسـندی خیلـی خوب 
از  اسـتفاده  بـا  موسسـه  ایـن  کارکنـان  کـه  داشـته 
فنـی  دانـش  و  بافتـی  کشـت  روش  پیشـرفته ترین 

تولیـد خرمـای مجـول را بـه دسـت آوردنـد.
وی افـزود: بـا اسـتفاده از سـالم تریـن قسـمت گیاه، 
پـس از انجام شـیمی درمانی و گرمـا درمانی، نهال از 
طریـق کشـت بافت تولیـد شـده، بنابرایـن نهال های 
سـالم عـاری از ویـروس تولید شـده که آماده کاشـت 

در باغ اسـت.
تعـداد  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  مسـئول  مقـام  ایـن 
بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه  در  تولیـدی  نهال هـای 
کشـاورزی بـه تعداد محدود اسـت، خاطر نشـان کرد: 
مـا آمادگـی داریـم تـا دانـش تولیـد این نهـال جهت 
تولیـد انبـوه را در اختیـار شـرکت هـای دانـش بنیان 
قـرار دهیـم کـه ایـن امر بـا عقد قـرارداد 15 سـاله با 
ایـن شـرکت ها و ارائـه مشـاوره بـه آنهـا تا دسـتیابی 

بـه اقتصاد قابـل توجیـه در این زمینه صـورت خواهد 
گرفـت کـه در گام اول اسـتان فـارس پیشـگام در 
در  مجـول  خرمـای  تولیـدی  نهال هـای  از  اسـتفاده 

پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی اسـت.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان بیـان داشـت: در 
بـدون  پژوهـش  عنـوان  هیـچ  بـه  پژوهشـگاه  ایـن 
تولیـد انجـام نمی شـود بلکـه بـا توجـه به نیـاز جامعه 
و مشـتری محـوری، پژوهش هـای کاربـردی بـرای 

جامعـه انجـام می  شـود.
خـوش خلـق سـیما بـا اشـاره بـه اقدامـات صـورت 
گرفتـه از جملـه کشـت بافـت بـه عنـوان اصلی ترین 
اقـدام، زیسـت شناسـی سـامانه هـا، نانـو تکنولوژی، 
فیزیولـوژی مولکولی، مهندسـی ژنتیك و محصوالت 
تراریختـه، متابولیت هـای ثانویـه و صنایـع غذایـی، 
اظهـار داشـت: تولیـد علـم و ثـروت، اشـتغال زایـی 
پژوهش هـای  در کشـاورزی،  اتکایـی  و خـود  مولـد 
هـای  چالـش  رفـع  بـرای  را  کاربـردی  و  بنیـادی 
کشـاورزی، توسـعه فنـاوری هـای بایوتـك را جهـت 
ارتقـا و دسـتیابی بـه امنیـت غذایـی از اهـداف ایـن 

پژوهشـگاه اسـت.
ایـن مقـام مسـئول تصریح کرد: بـه نقـل از کنفراس 
ایـران  در  خطـرات  تریـن  متحمـل   ،2016 داووس 
خشـکی و خشکسـالی و دیگر بیکاری اسـت، بنابراین 
در کنـار اقدامـات جـدی در جهـت مقابله بـا تغییرات 
اقلیمـی، هـر اقدامـی را بـا کارآفرینـی و اشـتغالزایی 

کنیم. همـراه 
محصـوالت  کل  مالـی  گـردش  شـد:  یـادآور  وی 
تراریختـه در دنیـا بیـش از 200 میلیـارد دالر بـوده 
و فقـط بـذر ایـن نـوع محصـوالت 20 میلیـارد دالر 
کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  و  داشـته  مالـی  گـردش 
متاسـفانه کشـور ما سـهمی در تجارت ایـن محصول 
اروپـا  اتحادیـه  و  جهانـی  بهداشـت  اگرچـه  نـدارد، 
بی ضـرر بـودن ایـن نوع گیاهـان را تایید کرده اسـت.
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عضـو  این کـه  بیـان  بـا  سـیما  خلـق  خـوش 
پروتـکل در مهندسـی ژنتیـك و ایمنی زیسـتی 
اسـت، افزود: همـکاران ما در سـنتیك بایولوژی 
علی رغـم محصـوالت تراریختـه همگام بـا دنیا، 
پیشـرفت خوبـی داشـته و قسـمتی از صـادرات 
دنیـا را هم در این زمینه خواهیم داشـت و سـود 

خوبـی حاصـل می شـود.
وی در قسـمت دیگری از سـخنان خود با اشـاره 
بـه موفقیت هـای حاصل از کشـت بافـت گفت: 
سـیب زمینی  بافـت  کشـت  مثـال  عنـوان  بـه 
دالر  میلیـون   29 رسـانده،  خودکفایـی  بـه  را 
صرفه جویـی ارزی داشـته که این امر مشـارکت 
25 شـرکت دانـش بنیـان و اشـتغال زایـی 143 

نفـری را بـه دنبال داشـته اسـت.
ایـن مقام مسـئول ایجاد باغ سـالم مـادری ارقام 
مختلـف سـیب،گابی، زیتـون، شـلیل، زردآلـو، 
بافـت  کشـت  دسـتاوردهای  از  بـادام  و  هلـو 
دانسـت و بیـان داشـت: نتیجـه ایـن تحقیقـات 
در اختیـار معاونـت باغبانـی و موسسـه تحقیقات 

قـرار گرفته اسـت.
اهمیـت  بـا  ارتبـاط  در  سـیما  خلـق  خـوش 
تحقیقـات تاکیـد کـرد: بـا هزینـه 88 میلیونـی 
پایه هـای  درختـی  سـیب  مـورد  در  تحقیقاتـی 
سـیب مالینگ مرتـون، 183 میلیـارد اثر تجاری 
در جامعـه داشـت کـه ایـن اثـر تجـاری شـامل 
شـرکت   14 ایجـاد  نفـری،   170 اشـتغال زایی 
دانـش بنیـان از ایـن دانش، 0.3 درصـد افزایش 
محصـول بـرای کشـاورز، کاهش هزینه داشـت 
و در تولیـد ناخالص کشـور هـم 12 هزارم درصد 

هـم در جـی دی پـی تاثیرگـذار بـود.

بازدید از شرکت فناوران صدرا، الگوی 
موفق تولید نهال کشت بافتی

در ادامـه سـفر رئیـس پژوهشـگاه بیوتکنولوژی 
کشـاورزی بـه اسـتان فـارس بـه اتفـاق رئیـس 
طبیعـی  منابـع  و  کشـاورزی  تحقیقـات  مرکـز 
ایـن اسـتان، بازدیدی از شـرکت فنـاوران صدرا 

. شتند ا د
تحقیقـات  مرکـز  رئیـس  زارع  راسـتا  ایـن  در 
شـرکت  گفـت:  طبیعـی  منابـع  و  کشـاورزی 
نهـال  انـواع  تولیـد  زمینـه  در  صـدرا  فنـاوران 
به ویـژه نهال کشـت بافتـی درختان میـوه دارای 

اسـت. ارزنـده ای  تجربیـات 
زارع افـزود: پـس از ایـن بازدیـد در خصـوص 
واگـذاری دانـش فنـی تولیـد نهال کشـت بافتی 
خرمـای مجـول بحث و تبـادل نظر شـد و مقرر 
شـد بـا حمایت سـازمان جهاد کشـاورزی فارس 
و سـایر مقامـات اسـتانی ایـن مهـم بـه انجـام 

. برسد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:

مدیریت ریسک در تولید بذر با هم اندیشی، هم افزایی و 
مساعدت شرکت های بذری

افزایش سودآوری برای شرکت های بذری با تنوع بخشی و خرید رویالیتی بذور

هم اندیشـی،  بـا  بـذر  تولیـد  در  ریسـك  مدیریـت 
هم افزایـی و مسـاعدت شـرکت های بـذری امـکان 

پذیـر اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار “پرتـو امیـد”، محمـد مهـدی 
اسـتان  رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی  قاسـمی 
فـارس، در جلسـه کمیتـه فنـی بـذر ایـن اسـتان به 
ضـرورت راه انـدازی سـامانه پایـش تولیـد و توزیـع 
بـذور اصـاح شـده بـا هماهنگـی معاونـت بهبـود 
کاهـش  جهـت  در  آمـار  اداره  و  گیاهـی  تولیـدات 
هزینه هـا و تسـریع در امـر تولید و توزیع بـذور تاکید 

. د کر
وی بـا بیـان این کـه بـذر بـه عنـوان مهـم تریـن 
نهـاده تولیـد همواره مـورد توجه قـرار گرفته، خطاب 
بـه شـرکت های بـذری گفـت: شـما بـا گام نهـادن 
در حـوزه امنیـت غذایـی و کمـك بـه تامیـن معاش 
کشـاورزان بـه خصـوص کشـاورزان خـرده پـا بـه 

خیـری بـزرگ دسـت یافته ایـد.
ارتقـای  کـرد:  نشـان  خاطـر  مسـئول  مقـام  ایـن 
عملکـرد در واحد سـطح در محصـوالت مختلف طی 
سـالیان متمـادی، نشـان دهنده پیشـرفت علـم بوده 
و هنـوز امـکان ارتقـا وجـود دارد، اگرچـه بـا توجـه 
بـه تحریم هـا و شـرایط موجـود کشـور در تولیـد بذر 
بـا هم اندیشـی، هم افزایـی و مسـاعدت شـرکت های 

بـذری، در پـی مدیریـت ریسـك هسـتیم.
اظهـار  خـود  سـخنان  از  دیگـری  بخـش  در  وی 
داشـت: بـه گفتـه مجـری طـرح دانه هـای روغنـی، 

اصلـی ترین هدف توسـعه کلـزا پایـداری تولید گندم 
بـوده، بنابرایـن انتظار مـی رود شـرکت های بذری به 
عنـوان افـراد پیشـرو در کشـاورزی در جهت توسـعه 
کشـت کلـزا اقـدام کننـد تا عاوه بـر پایـداری تولید 
گنـدم، بـه خودکفایـی در تولیـد روغن کشـور کمك 

 . کنند
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه این کـه در برنامـه 
اقتصـاد مقاومتـی ضریـب نفـوذ بـذر گنـدم آبـی از 
تعییـن  سـوی وزرات جهـاد کشـاورزی 65 درصـد 
شـده، بیـان داشـت: بـا تـاش شـما شـرکت های 
بـذری ایـن ضریـب در سـال گذشـته افزایـش یافت 

کـه جـای تقدیـر و تشـکر دارد.
مشـکات  این کـه  بیـان  بـا  پایـان  در  قاسـمی 
شـرکت های بـذری و مطالبات آن ها به طور مسـتمر 
از طریـق اسـتاندار از وزراتخانـه پیگیـری می شـود، 
به شـرکت های بـذری توصیـه نمود: جهـت افزایش 
سـودآوری بـا خرید امتیـاز تولید بذور اصاح شـده و 
تنـوع بخشـی بـه بذور اقـدام کنید و در صـورت عدم 
اخـذ رویالیتـی بـذور ناگزیـر به ادامـه کار بـه عنوان 
پیمانـکار شـرکت های سـایر اسـتان  ها خواهیـد شـد.
 کمیتـه فنی بذر اسـتان فـارس با حضـور نمایندگان 
شـرکت های بـذری تشـکیل جلسـه داد، مسـائل و 
مشـکات مطـرح شـده در ایـن جلسـه شـامل عدم 
تامیـن مطالبـات سـنوات شـرکت های بـذری و عدم 
شـفافیت در زمـان پرداخـت یارانـه بذر اصاح شـده 

جـو وگنـدم بود.
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بـازررس  و  مدیـره  هیئـت  انتخابـات  دوره  سـومین 
نظـام صنفـی کارهـای کشـاورزی اسـتان فـارس بـا 
حضـور محمـد شـفیع ملـك زاده رئیس نظـام صنفی 

کشـاورزی کشـور برگـزار شـد. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، در ابتـدای ایـن 
جلسـه محمـد مهـدی قاسـمی رئیس سـازمان جهاد 
اکنـون  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  فـارس،  کشـاورزی 
از گذشـت سـه دوره نظـام صنفـی کارهـای  پـس 
کشـاورزی انتظـار مـی رود ایـن مجموعـه بـه بلـوغ 
قابـل توجهـی دسـت پیـدا کـرده و عضوگیری شـما 
بـه حـد مطلوبـی رسـیده باشـد، گفـت: ایـن نظـام 
صنفـی با هـدف سـهولت در مطالبه گری کشـاورزان 
و بخـش کشـاورزی و تاثیرگـذاری آن هـا در برنامه و 
اسـتراتژی های بخـش کشـاورزی اسـت کـه حضـور 
رئیـس نظـام صنفـی کشـاورزی کشـور در شـورای 
مدیـران وزراتخانـه نشـان  دهنـده عـزم وزرات جهاد 
تصمیـم  در  کشـاورزان  مشـارکت  در  کشـاورزی 
 گیری هـا و تصمیم سـازی ها اسـت و وزیـر محتـرم 

نیـز تاکیـدات موکـدی در ایـن زمینـه داشـتند.
وی بـا بیـان این کـه در اسـتان فارس نیـز نمایندگان 
کشـاورزان زبـان گویـای آن ها بوده، از حـق و حقوق 
آن هـا دفـاع کـرده و در تصمیم گیری هـا نقش آفرینی 
داشـته اسـت، افـزود: هنـوز تـا حـد مطلـوب ایـن 
تاثیرگـذاری فاصلـه زیـادی داریـم، بایـد مطالبه گری 
از  و  دهیـد  ارتقـا  آرام  بـا صـدای  را  منطقـی خـود 
ایـن فرصـت در جهـت ارائـه راهکارهـا بـه منظـور 

هم افزایـی در بخـش کشـاورزی اسـتفاده کنیـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: بـه عنـوان 
تولیـد گنـدم در فـارس  نمونـه قیمـت تمـام شـده 
بـاران  آب  از  کـه  کردسـتان  ماننـد  اسـتان هایی  از 
اسـتفاده می کننـد، باالتـر اسـت، اما قیمـت تضمینی 
در سراسـر کشـور یکسـان بوده و این در حالی اسـت 
کـه در قانون دیده شـده که قیمـت تضمینی متفاوت 
باشـد و هیـچ اجبـاری بـه این نیسـت کـه قانون گذار 
یـك قیمـت تضمینـی را بـرای تمـام کشـور اعـام 
کنـد، کـه پیگیـری ایـن امر، نقش شـماها بـه عنوان 

مطالبه گـران هسـت.

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس در ادامـه 
بیـان داشـت: از یـك  سـویی کار شـما مطالبه گری و 
از سـوی دیگـر نظام مند کـردن، چارچـوب دار کردن، 
سـامان دهـی کـردن و بـه هویـت رسـاندن نظـام 

صنفـی در حـوزه مطالبه گـری اسـت.
وی تصریـح کـرد: همـه شـماها بـه اعضای شـورای 
مرکـزی نظـام صنفی اسـتان خوراک فکـری، علمی 
و فنـی بدهیـد، پیگیـری کنیـد کـه این دوسـتان هم 
بتواننـد پیگیـر مطالبـات شـما را در سـطح اسـتان و 

باشند. کشـور 
در ادامـه قاسـمی یادآور شـد: از نگاه نظامـات داخلی 
شـما، کشـاورزان باید بـدون اجبار در جمع شـما وارد 
شـوند و چارچوب هایـی کـه در شـرایط مختلف برای 
کشـت و کار در عرصه هـای مختلـف کشـاورزی بـه 
صـورت تفاهـم در بیـن خودتـان اجرایی کنیـد برای 
مثـال بـا توجـه به بحـران خشکسـالی در اسـتان ما، 
مدیریـت آب توسـط خـود کشـاورزان صـورت گیـرد 
و از طریـق نظـام صنفـی بهره منـدی از آب را بـه 
تناسـب سـطوح زیر کشـت، زمیـن، نیاز هر کشـاورز 

و سـهم هـر کشـاورز تقسـیم بندی کند.
وی تاکیـد کـرد: بـا افزایـش تعـداد اعضـای نظـام، 
تشـکیات منسـجم تر، قدرتمندتـر و هماهنگ تـری 
بـا رسـمیت و صـدای  را  امورات شـان  داشـته کـه 

می کننـد. پیگیـری  قوی تـر 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس در بخـش 

دیگـری از سـخنان خـود اظهـار داشـت: پیـرو آب 
محـور بـودن اسـتراتژی های ایـن سـازمان، چندیـن 
و  گلخانـه  فشـار،  تحـت  آبیـاری  جملـه  از  راه کار 
انتقـال کشـت های بهـاره به پائیـزه مثل چغنـدر قند 
پیشـنهاد شـده کـه اجرایی شـدن ایـن اسـتراتژی ها 
نیازمنـد اقدام شـما به عنـوان رهبران و پیشکسـوتان 
جوامـع کشـاورزی و همـکاری در زمینـه ترویـج بـه 

کشـاورزان اسـت.
وی بـا اشـاره بـه این که کشـت پائیـزه چغنـدر قند از 
اولویت هـای وزرات جهـاد کشـاورزی اسـت و اگرچه 
در سـال گذشـته بـه دلیـل این که بـرای اولیـن بار در 
سـطح وسـیع کشت شـد مشـکاتی به همراه داشت، 
بیـان داشـت: بـا توجـه بـه صرفه جویـی 50 درصدی 
در آب بایـد در الگـوی کشـت شـما کـه بـا کمبـود 
چـرا  قرارگیـرد،  نـرم می کنیـد،  پنجـه  و  آب دسـت 
کـه عـاوه بـر عملکرد بـاالی چغنـدر قند پائیـزه، در 
تنـاوب با محصـوالت یکی از ضروریـات برای تقویت 
خـاک و از بیـن بـردن علف هـای هـرز اسـت، پـس 
بـرای انعـکاس به کشـاورزان فراخوانی و اقـدام کنید.

وی بـا توجـه بـه اهمیت کشـت کلزا، کاهـش میزان 
و  دانسـت  مهـم  را  کلـزا  کاشـت  در  بـذر مصرفـی 
توصیـه نمود: اسـتفاده حداکثـر 4.5 کیلو بـذر هیبرید 
در هکتـار، تراکـم بوتـه کافـی را بـه دنبال داشـته و 
اسـتفاده از بـذر زیـادی سـبزینگی گیـاه را افزایش و 

عملکـرد را کاهـش می دهـد.
قاسـمی در خاتمـه تاکیـد کـرد: بـا توجـه بـه نقـش 
علـم و دانـش در ارتقـای کشـاورزی، نظـام نویـن 
ترویـج پیـاده سـازی شـده، در این راسـتا عرصه های 
کشـاورزی پهنه بنـدی شـده و بـرای هـر پهنـه یك 
بـا  شـما  کـه  شـده  مشـخص  مسـئول  کارشـناس 
بررسـی بازخـورد نحوه عملکرد کارشناسـان مسـئول 
پهنـه، می توانیـد بـازوان و مشـاوران مـا در این حوزه 

. شید با

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:
هدف نظام صنفی سهولت در مطالبه گری کشاورزان است
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همایـش محققـان معیـن اسـتان فـارس بـا موضـوع 
فعالیـت  بخشـی  اثـر  بهبـود  کارهـای  راه  بررسـی 
حضـور  بـا  دانـش  مدیریـت  حـوزه  در  محققـان 
فـارس،  رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی  قاسـمی 
زارع رئیـس مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی 
اسـتان، مدیران، کارشناسـان و محققـان معین بخش 
کشـاورزی فارس در سـالن مرکـز تحقیقات و آموزش 

کشـاورزی برگـزار شـد.

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس  قاسـمی 
فـارس در ایـن همایـش گفـت: همـکاران تحقیقاتی 
بـاال و عملکـرد  بـا ظرفیـت علمـی  اسـتان فـارس 
خـوب در داخـل و خـارج اسـتان، از افتخـارات فارس 
در  پررنگ تـری  نقـش  مـی رود  انتظـار  و  می باشـد 

بخـش کشـاورزی اسـتان ایفـا نماینـد.
وی بـا اشـاره بـه فاصلـه بیـن بهـره وری درسـت و 
بهـره وری موجـود، افـزود: بهـره وری پاییـن در هـر 
مدیریتـی از جملـه مدیریت کشـاورزی و دامی ناشـی 
ازکمبـود دانـش بـوده و بـا تزریق علـم و دانـش و با 
انتقـال تجربیـات امکان پر کـردن این فاصلـه فراهم 

می شـود.
اگرچـه  کـرد:  نشـان  خاطـر  مسـئول  مقـام  ایـن 
کشـاورزی اسـتان فارس طی سـالیان متمادی پیشرو 
در کشـور بـوده، امـا بـه دنبـال اسـتفاده از ظرفیـت 
علمـی محققـان اسـتانی و در صـورت نیـاز محققـان 
ملـی و بیـن المللی هسـتیم چـرا که هـدف بهره وری 
حداکثـری از امکانـات و رسـیدن بـه نرم هـای جهانی 

. ست ا
وی بـا بیـان اهمیت تعامل دوسـویه در سـطح وسـیع 
بـا کشـاورزان و برقـراری ارتبـاط تنگاتنـگ بـا آن ها 
در جهـت پیشـبرد اهـداف تحقیقی-ترویجـی، اظهـار 
داشـت: به عنوان مثال اسـتان فارس در طی سـالیان 
متمـادی رتبـه اول در اجـرای آبیـاری تحـت فشـار 
داشـته و سـال گذشـته نیز در این زمینـه رکوردی در 
تاریـخ کشـاورزی فـارس بـر جـای گذاشـت، اگر چه 
سـامانه فیزیکـی راه  انـدازی شـده، امـا در بهـره وری 

سیسـتم ها مشـکل داریـم کـه ایـن ضعف بـا آموزش 
و ارتبـاط تنگاتنـگ بـا کشـاورزان برطرف می شـود.

میـزان  باالتریـن  داشـت:  بیـان  ادامـه  در  قاسـمی 
ایـن  بـه  مربـوط  کشـور  در  بهره بـرداران  آمـوزش 
اسـتان بـوده، امـا هم چنـان در زمینـه جـاری شـدن 
علـم در تمـام اجـزای بخـش کشـاورزی تـا رسـیدن 
بـه بهـره وری حداکثـری فاصلـه داریـم و ایـن فاصله 
صرفـا بـا بـه کارگیـری علـم و دانـش پـر می شـود.

وی با اشـاره به انتقاد محققـان از کمبودهای اعتباری 
جهـت تحقیقـات، تصریـح کـرد: الزامـی نیسـت کـه 
تحقیقـات در مراکـز و ایسـتگاه های تحقیقاتـی اجـرا 
شـود و بایـد از ظرفیت هـای مغفول از جملـه ظرفیت 
کشـاورزان در عرصـه وسـیع کشـت و کاری اسـتفاده 
و   PVS طرح هـای  از  بهره گیـری  همچنیـن  کـرد، 
مـزارع الگویـی جهت دسـتیابی بـه نتایـج علمی موثر 

و کاربردی اسـت.
قاسـمی بـا بیـان این  کـه کشـاورزی امروز بـدون به 
کارگیـری علـم، دانـش و تکنولـوژی مسـیر نخواهـد 
بـود، تاکیـد کرد: بـرای دسـتیابی به درآمـد اقتصادی 
دانـش  و  کشـاورزان  بومـی  دانـش  بایـد  پایـدار،  و 
آکادمیـك تلفیـق شـده کـه در همیـن راسـتا با هدف 
نزدیـك کـردن تحقیقات بـا اجـرا، از ظرفیت محققان 
معیـن در مراکـز خدمـات به عنـوان خط مقـدم تولید 

شد. اسـتفاده 
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی در پایـان از زحمات 
محققـان کـه بـا نهایـت سـخاوت در خدمـت بخـش 

کشـاورزی فـارس بودنـد، قدردانـی کرد.

آمـوزش  و  تحقیقـات  مرکـز  رئیـس  زارع  ادامـه  در 
کشـاورزی فـارس گفـت: حضـور محققـان در ایـن 
جلسـات جهت اسـتفاده از نقطـه نظرات کارشناسـان 
و محققـان بخـش معیـن کشـاورزی ضـروری اسـت 
بحـث  فـارس  رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی  و 
کارشناسـان معیـن تحقیقـات کشـاورزی را مرتبـا از 
طریـق فضـای مجازی و اندیشـکده کشـاورزی رصد 

نمایند. مـی 
وی افـزود: بـا توجـه به برگـزاری جلسـات مختلف با 

محوریـت کشـاورزی در اقصـی نقاط اسـتان و بازتاب 
حضـور موثـر و فعالیـت محققـان معیـن کشـاورزی 
قابـل تمجیـد اسـت و در ایـن راه همکاران احسـاس 
مـی کنند که حضورشـان ملموس و تاثیر گذار اسـت.

در ادامـه ایـن همایـش پژمـان سرپرسـت معاونـت 
بهبـود تولیـدات گیاهـی گفـت: همـه مـا در خانـواده 
ای بـه نـام جهاد کشـاورزی قـرار داریـم و هیچ گونه 
مـرزی بیـن واحدهـا نیسـت کـه خوشـبختانه بـا نظر 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس همـکاری و 
ارتبـاط خوبـی بیـن تمـام همـکاران برقرار و بـه بلوغ 

فکری رسـیده اسـت. 
وی بـا ذکـر ایـن موضـوع کـه آب محـور اصلـی 
وزارت و سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـت گفـت: 
برنامـه ریـزی شـده که یـازده میلیـارد متـر مکعب 
آب صرفـه جویـی داشـته باشـیم کـه یـك میلیارد 
متـر مکعـب آب از ایـن مقـدار را بایـد در اسـتان 
فـارس صرفه جویی داشـته باشـیم و بـرای این که 
بتوانیـم ایـن مقـدار آب را صرفه جویـی نماییم باید 
توسـعه کشـت متراکـم را در سـطح اسـتان داشـته 

باشـیم .
پژمـان افـزود: امـروز بـه دلیـل صرف جویی بیشـتر 
احـداث  کشـاورزی  جهـاد  وزارت  درکشـور،  ازآب 
روسـتاهای گلخانـه ای را جـزء اولویـت هـای خـود 

قـرار داده اسـت .
آقایـان افشـار  از  ایـن همایـش  گفتنـی اسـت: در 
بـذر  محسـن  حسـینی،  ماشـاءاهلل  سـید  اسـتخر، 
کاووسـی،  بیـژن  عبدالرسـول شـیروانیان،  افشـان، 
معیـن  محققـان  عنـوان  بـه  کریمـی  عبدالحمیـد 
و مسـئولین گـروه هـای شـش گانـه و همچنیـن 
از منوچهـر دسـتفال بـه دلیـل همـکاری در زمینـه 
بـه  معاف پوریـان  بهره بـرداران،  آمـوزش  و  گنـدم 
دلیـل همـکاری در تغذیـه گیاهی، بخشـی بـه دلیل 
همـکاری بـا سـازمان در آمـوزش تسـهیل گـری و 
سـیاوش کریمـی به دلیـل همـکاری در زمینـه بذر 
تجلیـل شـد و لـوح تقدیـر از دسـت قاسـمی رئیس 
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس دریافـت کردنـد.

بررسی راه کارهای بهبود اثر بخشی فعالیت محققان در حوزه مدیریت دانش؛
از محققان معین کشاورزی استان فارس تجلیل شد
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اسـتان  دامپزشـکی  بـزرگ  خانـواده  گردهمایـی 
فـارس بـا حضور اسـاتید، دانشـجویان، اعضـای نظام 
دامپزشـکی کارکنـان اداره کل دامپزشـکی اسـتان و 
فعـاالن بخـش خصوصـی در دانشـکده دامپزشـکی 

دانشـگاه شـیراز برگـزار شـد. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، سـیاری رئیـس 
دانشـکده دامپزشـکی دانشـگاه شـیراز، در گردهمایی 
بـزرگ خانـواده دامپزشـکی اسـتان فارس گفـت: روز 
دامپزشـکی فرصتـی بـرای شناسـاندن ظرفیـت های 

مختلـف ایـن رشـته اسـتراتژیك بـه جامعه اسـت.
وی افـزود: علـی رغـم تهدیدهـا و تحریم هـا، جامعه 
اسـت  توانسـته  تحقیـق  و  تـاش  بـا  دامپزشـکی 
بهداشـت و امنیـت غذایـی را تامیـن نمایـد و در راه 

بـردارد.  گام  خودکفایـی 
در ادامـه محمدرضـا صفـری، رئیـس سـازمان نظـام 

دامپزشـکی کشـور نیـز در بخشـی از سـخنان خـود 
داشـت:  اظهـار  اسـتان  دامپزشـکان  گردهمایـی  در 
در  دانشـجو  پذیـرش  گسـیختگی  هـم  از  متاسـفانه 
ایـن رشـته، زمینه سـاز بروز مشـکات فراوانی شـده 

. ست ا
دامپزشـکی  کل  مدیـر  مهنـدس  یعقـوب  ادامـه  در 
فـارس، هـم در ایـن مراسـم بـه کیفیـت آموزشـی 
برخـی دانشـگاه ها اشـاره و گفـت: دانـش آموختگان 
توانمنـد و آشـنا به مسـائل مختلف می توانند اشـتغال 
مناسـبی داشـته و در کشور و سـطح بین الملل حضور 

موثر داشـته باشـند. 
وی افـزود: همـان گونـه کـه سـاالنه بودجـه بـرای 
رفـع نقـاط حادثـه خیـز جـاده ای و نوسـازی بافـت 
های فرسـوده شـهری اختصـاص می یابـد، باید برای 
اصـاح، بهسـازی و یـا جابجایی واحدهـای نگهداری 

دام و طیـور در مناطـق پـر تراکـم و پر خطـر از نقطه 
نظـر شـیوع بیمـاری هـای دام و طیـور اقـدام الزم از 

طـرف مسـئولین ذیربـط بـه عمـل آید.
دانشـگاه  رئیـس  مقـام  قائـم  افشـاری فر  ادامـه  در 
در  دامپزشـکان  مراسـم گفـت:  ایـن  در  نیـز  شـیراز 
توسـعه پایـدار و سـامت جامعـه نقشـی بـی بدیـل 
دارنـد کـه متاسـفانه زیـاد به آن توجه نشـده اسـت و 
نقـش دامپزشـکی در اقتصـاد ملی، بهداشـت عمومی 
و پیشـگیری از بیمـاری هـا بسـیار مهـم و ضـروری 
اسـت که می بایسـت این مـوارد از طریق رسـانه های 

مختلـف اطـاع رسـانی شـود.
رئیـس سـازمان  قاسـمی،  ادامـه محمـد مهـدی  در 
جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، ضمن تبریـك هفته 
دامپزشـکی بـه خانـواده بـزرگ دامپزشـکی، گفـت: 
اسـتان فـارس در رتبـه چهارم دامـی ایران قـرار دارد 
و بخـش عظیمـی از کشـاورزان ما را دامداران پیشـرو 

در ایـن عرصـه تشـکیل می دهنـد.
وی افـزود: امـروز مـا نیازمنـد کار جدی تـر در حـوزه 
پیش گیـری، سـامان دهی و مقابلـه بـا بیمـاری  های 
واگیر هسـتیم که خوشبختانه دسـت اندرکاران عرصه 
دامپزشـکی فـارس در مقابلـه با ایـن بیماری ها موفق 

نموده اند. عمـل 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس بیـان کرد: 
زنجیـره تولیـد دامـی بـه عنـوان یکی از بخـش های 
کشـاورزی از دغدغه اصلی سـازمان جهاد کشـاورزی 
مـی باشـد و امیدواریـم شـرایط دامـداری فـارس را 
علیرغـم قابـل قبول بودن در سـطح کشـور به جایگاه 

آرمانـی خود برسـانیم.
کارگاه  ایـن مراسـم دو  در  اسـت کـه  شـایان ذکـر 
آموزشـی قبل از شـروع مراسم برگزار شـد و در پایان 

از برترین هـای دامپزشـکی فـارس تقدیـر شـد.

در گردهمایی خانواده بزرگ دامپزشکی فارس

قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:
نیازمند کار جدی تر در حوزه پیشگیری، ساماندهی 

و مقابله با بیماری های واگیر هستیم

فرجی مشـاور معاون امور دام وزارت جهاد کشـاورزی 
و مسـئول امـور اسـتان ها جهت بازدیـد از طرح های 
شـاخص اسـتان و گفتگو بـا تشـکل های دام و طیور 

در تاریـخ 97/7/17 به این اسـتان سـفر کرد.
بـه گفتـه عبـد المجیـد رنجبـر کارشـناس مسـئول 

بهبـود  معاونـت  پروتئیـن  فنـی  شـورای  دبیرخانـه 
تولیـدات دامـی اسـتان فـارس، مشـاور معـاون امـور 
دام وزارت جهاد کشـاورزی با شـرکت در جلسـاتی با 
حضـور کارشناسـان معاونـت و تشـکل ها، در جریان 

چالش هـا و مشـکات ایـن حـوزه قـرار گرفـت. 

فرجـی هـم چنیـن از مرکـز اصـاح نـژاد دام هـای 
شـیری و پروژه در حال سـاخت پرورش شـتر شیری، 
پـروژه اصـاح نـژاد بـز آلپایـن در منطقـه خرامـه و 
طـرح پـرورش پولـت 50 هـزار قطعـه ای و مرکـز 

فـرآوری محصـوالت بازدیـد کـرد.
بازدیـد از بزرگتریـن زنجیـره پـرورش شـتر مـرغ در 
اسـتان برنامـه روز دوم سـفر وی بـه اسـتان فـارس 

 . د بو

بازدید مشاور معاون اموردام وزیر جهاد کشاورزی از بعضی از طرح ها 
در حوزه دام و طیور استان فارس
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بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، 
ابوالقاسـم شـمس عضو هیات مدیره 
صندوق حمایت از کشـاورزی، گفت: 
امانـت داری نقدینگی سـهام داران، از 
وظایف و رسـالت سـنگینی است که 
بـردوش اعضـای هیئت مدیـره قرار 
دارد تـا بتوانیـم عـاوه بـر این کـه 
ببریـم،  بـاال  را  اجتماعـی  سـرمایه 
سـرمایه مـادی و منابـع مالـی را در 
بخـش  از  حمایـت  توسـعه  جهـت 

کشـاورزی تقویـت کنیـم. 
مشـترک  نشسـت  حاشـیه  در  وی 
اعضای هیئـت مدیره هـای صندوق  
کشـاورزی  بخـش  توسـعه   هـای 
شهرسـتان هـای فارس، بـا بیان این 
مسـئولیت ها،  نشسـت  ایـن  در   کـه 
وظایـف و نقشـی کـه هیئـت مدیره 
دارنـد،  هـا  صنـدوق  امـور  اداره  در 
بررسـی شـد، افـزود: اعضـای هیئت 
مدیـره بـه عنـوان کسـانی کـه امور 
صنـدوق را تدویـن و تمدیـد کرده و 
مدیریـت عالـی صنـدوق را برعهـده 
دارنـد، نقـش بـه سـزایی در توفیـق 
و یـا عـدم توفیـق صنـدوق دارنـد. 
اعضـای  این کـه  بیـان  بـا  شـمس 
هیئـت مدیـره باید با انسـجام فکری 
و دیدگاهـی، شـرایط مطلوب تری در 
جهـت همگرایی در جمع و در نهایت 
توفیـق صندوق هـا ایجاد  کننـد، بیان 
داشـت: مهم تریـن مسـئولیت هیئت 
مدیـره صندوق هـای توسـعه بخـش 
عمومـی  سـطح  ارتقـاء  کشـاورزی، 
اعتمـاد در بیـن جامعـه بهره بـرداران 
سـرمایه  اعتمـاد  ایـن  کـه  بـوده 

کـه  چـرا  اسـت  مهمـی  اجتماعـی 
ایـن صندوق هـا بـا مشـارکت مالـی 
تولیدکنندگان و بهـره برداران بخش 

کشـاورزی شـکل گرفتـه اسـت.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: 
اعضـای هیئـت مدیـره بایـد برنامه 
راهبردی مشـخصی بـرای اداره امور 
کـرده  طراحـی  و  تدویـن  صنـدوق 
بتوانـد  برنامـه  ایـن  اسـاس  بـر  تـا 
تعریـف  را  خـود  اجرایـی  گامهـای 
واقـع  در  نشسـت  ایـن  در  و  کننـد 
ایـن  نـکات مطـرح شـده  از  یکـی 
بـود که شـرایط و مقتضیـات تدوین 
بخـش  بـرای  خـوب  برنامـه  یـك 

چیسـت؟  کشـاورزی 
بخـش  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
کشـاورزی حاصـل جمـع مـراودات 
سـازمان های  مسـاعی  تشـریك  و 
داشـت:  اظهـار  اسـت،  مختلفـی 
اعضـای هیئت مدیـره، باید مراودات 
الزم را بیـن اجـزای مختلفـی که در 
موثـر  کشـاورزی  بخـش  توسـعه 
هسـتند، برقـرار کـرده تـا از ظرفیت 

آن هـا اسـتفاده کنـد.
شـمس تصریـح کـرد: برای توسـعه 
کمـك  بـه  کشـاورزی  بخـش 
اسـتانداری، سـازمان برنامه و بودجه، 
دسـتگاه هایی  همـه  و  فرمانـداری 
کشـاورزی،  حـوزه  بـا  مرتبـط  کـه 
اعضـای  ایـن  بـر  بنـا  هسـت  نیـاز 
و  تعامـل  بـا  بایـد  مدیـره  هیئـت 
مـراودات الزم از همراهـی و کمـك 
بـرای  دیگـر  دسـتگاه  معاضـدت  و 
کننـد. اسـتفاده  صندوق  هـا  توفیـق 

عضو هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی:

امانت داری؛ عامل توفیق 
صندوق های توسعه کشاورزی است

مدیر تسهیالت صندوق حمایت از توسعه بخش  کشاورزی:

صندوق های توسعه کشاورزی واقعی ترین 
صندوق های غیردولتی هستند

بـرای  مناسـب  افـزوده  ارزش  ایجـاد 
صنـدوق  هـدف  اصلی تریـن  تولیدکننـده 

اسـت.  کشـاورزی  از  حمایـت 

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امید"، شـهریار 
مـادر  تسـهیات شـرکت  مدیـر  رسـتمی 
توسـعه  از  حمایـت  صنـدوق  تخصصـی 
حاشـیه  در  کشـاورزی،  سـرمایه  گـذاری 
نشسـت مشـترک اعضـای هیئـت مدیـره 
 هـای صنـدوق  هـای توسـعه کشـاورزی 
شهرسـتان  هـای فـارس گفـت: یکـی از 
اهـداف در تدوین شـیوه خدمت  رسـانی به 
شهرسـتانی  صندوق هـای  در  سـهام داران 
و  بـازار  و  تولیـد  بیـن  فاصلـه  کم کـردن 
توزیـع عادالنـه ارزش افـزوده محصوالت 
کشـاورزی بیـن همـه عوامل تولید اسـت.
بیشـترین  دنبـال  بـه  مـا  افـزود:  وی 
بهـره وری، بازدهـی و ایجـاد ارزش افزوده 
طرفـی  از  و  تولید کننـده  بـرای  مناسـب 
ایجـاد زمینـه تولیـد محصـول سـالم، بازار 
پسـند و بـا قیمـت مناسـب بـرای مصرف 

هسـتیم. کننـده 
کـه  ایـن  بیـان  بـا  مسـئول  مقـام  ایـن 
در  کشـاورزی  توسـعه  صندوق هـای 
حـوزه شهرسـتان بـه نوعـی واقعی تریـن 
بخـش  ایـن  در  غیردولتـی  صندوق هـای 
بـا جامعـه کشـاورزی  هسـتند، چـرا کـه 
و افـراد حقیقـی حـوزه تولیـد محصـوالت 
کشـاورزی سـرو کار دارنـد، خاطـر نشـان 
کـرد: صندوق هـا نهـاد مالـی و اعتبـاری 
فعالیت هایشـان  عمده تریـن  کـه  هسـتند 
نیـز در ایـن حـوزه قابـل تعریـف اسـت، 
خدمـات مالـی و اعتبـاری در صندوق های 
نوعـی  بـه  کشـاورزی  بخـش  توسـعه 
بیشـترین خدمـات رسـانی را بـه عرصـه 
تولیـد از تامیـن مـواد اولیـه و نهاده هـای 
تولیـد تـا مرحله تولیـد، پرورش، برداشـت، 

بازاررسـانی و در نهایت فروش محصوالت 
شـیوه  ایـن  کـه  دارنـد  را  کشـاورزی 
خدمت رسـانی مـا در 50 صنـدوق توسـعه 
بخـش کشـاورزی در حـوزه شهرسـتان در 
کشـور در حـال بررسـی بـوده و بـه دنبال 
دسـتیابی به بهترین شـیوه خدمات رسـانی 
بـه سـهام داران ایـن صندوق هـا هسـتیم.
اظهارکـرد:  مذکـور  نشسـت  دربـاره  وی 
سـهام داران  از  برخـی  بـا  نشسـت  ایـن 
ایـن صندوق هـا بـا هـدف هم اندیشـی و 
هم فکـری به منظور دسـتیابی بـه بهترین 
ایـن صندوق هـا  در  خدمت رسـانی  شـیوه 
صـورت گرفـت. همچنین در این نشسـت، 
الزامـات و ضرورت هایـی کـه بایـد رعایت 
شـود تا بیشـترین بهره وری مالـی از منابع 
صندوق هـا به سـهام داران برسـد، بررسـی 

. شد
ایجـاد  ایـن  کـه  بیـان  بـا  رسـتمی 
کشـاورزی  بخـش  توسـعه  صندوق هـای 
شهرسـتانی در کل شهرسـتان های اسـتان 
فـارس در دسـتور کار قـرار دارد، بیان کرد: 
همراهـی  کشـاورزی،  جهـاد  اهتمـام  بـا 
صندوق اسـتان فـارس در ایـن زمینه روند 
توسـعه صندوق های شهرسـتانی در استان 
بسـیار مطلـوب اسـت اگرچـه بـا توجـه به 
گسـتردگی اسـتان فارس طبیعی اسـت که 
جلسـات توجیهی، ترویج و اشـاعه فرهنگ 
کشـاورزی  بخـش  توسـعه  صندوق هـای 
کمـی بـا کنـدی صـورت بگیـرد ولـی این 
کنـدی در اسـتان فـارس بـه نوعـی عمق 
بخشـیدن بـه فعالیـت صنـدوق، شـناخت 
فلسـفه  از  سـهامداران  بیشـتر  چـه  هـر 
بـا  امیدواریـم  و  بـوده  وجـودی صنـدوق 
مدیریـت مدبرانه صندوق قوی و منسـجم 

شـکل بگیرنـد.
وی یـادآور شـد: در فـارس، اولین صندوق  
توسـعه بخـش کشـاورزی شهرسـتانی در 
شهرسـتان نی ریـز حدود 5 سـال پیش راه 
انـدازی شـد که ایـن صندوق اثرات بسـیار 
خوبـی را در محصوالت اساسـی در عرصه 
تقویـت  بازاررسـانی  تولیـدات کشـاورزی، 
فعالیـت کشـاورزان از خـودش نشـان داده 

ست. ا
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جلسـه کمیته سـامان دهی سـموم اسـتان با دستور 
کار ارائـه راهکارهـای بهینـه جهت نظارت مسـتمر 
اسـتان  بـر قیمـت فـروش سـموم کشـاورزی در 

شد. تشـکیل 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت حفـظ نباتات 
حضـور  بـا  کـه  جلسـه  ایـن  در  فـارس  اسـتان 
تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  نماینـدگان 
اسـتان، مدیریـت عملکـرد و ارزیابـی اسـتان، مدیر 
عامل شـرکت شـیمیایی مشـکفام فـارس، اتحادیه 
فروشـندگان سـموم شهرسـتان شـیراز، مدیریـت 
حراست اسـتان، سـازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابـع طبیعـی اسـتان، مدیریـت توسـعه و تنظیم 
بـازار، مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، 
کارشـناس معاونـت بهبود تولیدات گیاهـی در دفتر 

مدیریـت حفـظ نباتـات اسـتان تشـکیل شـد، پس 
از تبـادل نظـر تصمیمـات الزم در جهـت نظـارت 
کنتـرل  و  سـموم  هـای  فروشـگاه  بـر  مسـتمر 

قیمت هـا اتخـاذ گردیـد. 
در ایـن نشسـت مقـرر گردیـد بـا توجه به شـرایط 
فعلـی بـازار و تعلـق گرفتـن ارز دولتـی بـه مـواد 

اولیـه سـموم آفت کـش، بازدیـد از فروشـگاه های 
سـموم بـه صـورت هفتگـی انجـام گیـرد و دبیری 
سرپرسـت مدیریـت حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد 
کشـاورزی فـارس برخـورد مناسـب و مطابـق بـا 
قانـون بـا تخلفـات احتمالـی و تسـریع در صـدور 

احـکام را خواسـتار شـد. 

برگزاری جلسه کمیته سامان دهی 
سموم استان فارس

بررسی چالش ها و مشکالت اتحادیه های دام و طیور استان فارس 
توسط فرجی مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی

بـه گفته عبد المجید رنجبر کارشـناس مسـئول 
دبیرخانـه شـورای فنـی پروتئین معاونـت بهبود 
تولیدات دامی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
اتحادیه هـای  عامـل  مدیـران  جلسـه  فـارس 

صنعـت دام و طیـور اسـتان برگزار شـد.
وی افـزود: در ایـن جلسـه چالش هـای موجود 
و  دام  نهاده هـای  کمبـود  موضـوع  جملـه  از 
طیـور و مشـکات عدیـده آن کـه بـه دلیـل 

عـدم حمـل و نقـل ایجـاد شـده مطرح گردیـد. در پایان فرجـی راه کارهایـی را جهت حـل آنها ارائه 
کـرد و تصمیمـات الزم جهـت توزیـع نهاده هـای دامـی اتخـاذ گردیـد. 

میزان توزیع نهاده در سال جاری
بـه گفتـه حبیب اهلل سـاجدی مدیـر امور دام سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس از ابتدای سـال جـاری تاکنون با 
پی گیـری بـه عمل آمـده و با همکاری شـرکت پشـتیبانی 
امـور دام اسـتان، میزان 5250 تن کنجاله سـویا، 8119 تن 
ذرت دانـه ای و 3331 تـن جـو بیـن دامـداران و مرغداران 
اسـتان و از طریـق اتحادیه هـا و تشـکل های زیـر بخـش 

دام و طیـور بـا قیمت تعادلـی توزیع گردیده اسـت.
وی افـزود: همچنیـن در ایـن مـدت میـزان 15000 تـن 
سـبوس گنـدم بین دامـداران و مرغداران از طریق سـامانه 
نهـاده هـای دامـی و با قیمـت یارانه ای نیـز توزیع گردیده 

است.

صیـد ماهـی در سـد تنـگاب فیروزآبـاد 
یافت. افزایـش 

به گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، علی 
فاحـی مدیـر شـیات و امـور آبزیـان 
بـا  فـارس  سـازمان جهـاد کشـاورزی 
بیـان ایـن مطلـب گفـت: بـر اسـاس 
اداره  کارشناسـان  مـداوم  بازدیدهـای 
تولیـد ایـن مدیریـت از وضعیـت صیـد 
و صیـادی و انجام عملیـات آمارگیری، 
نمونـه بـرداری و بیومتـری از ماهیـان 
صیـد شـده از سـد تنـگاب فیـروز آباد، 
پیـش بینـی می شـود تـا پایـان فصـل 
صیـد بـا افزایـش چشـمگیر و صـد در 
صـدی برداشـت نسـبت بـه سـال قبل 

برخـوردار شـویم. 
وی افـزود: افزایـش صیـد در این منبع 
آبـی ناشـی از شـرایط مناسـب آب و 
هوایی و اکوسیسـتم منطقـه، همکاری 
صیـد  مقـررات  و  قوانیـن  رعایـت  و 
توسـط صیـادان از جملـه بـه کارگیری 
ادوات صیـد اسـتاندارد، رعایـت زمـان 
و مـکان صیـد و همچنیـن برگـزاری 
صیـادان،  جهـت  توجیهـی  جلسـات 
مدیریـت  ایـن  کارشناسـان  توسـط 

. ست ا
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کرد: 
فعالیـت صید و صیـادی در این دریاچه 
بـا حضـور 4 گروه صیـادی دو نفره، در 

قالـب تعاونـی مدتـی اسـت آغاز شـده 
کـه همچنـان بـا صیـد انـواع ماهیـان 
گرمابـی شـامل کپـور، سـرخه و دیگر 

گونه هـای بومـی ادامـه دارد.
بـه  داشـت:  بیـان  خاتمـه  در  فاحـی 
دریاچـه  کاهـش شـدید سـطح  دلیـل 
پشـت سـد تنـگاب، بـه پیشـنهاد ایـن 

کمیتـه  هماهنگـی  بـا  و  مدیریـت 
آبزی پـروری مجـوز صیـد از ایـن سـد، 
خـارج از فصـل و دو مـاه زودتـر صـادر 
و بـه تعاونـی منطقـه ابـاغ شـد کـه 
صیـادان نیـز میـزان صیـد خـود را بـر 
اسـاس ضوابط و قوانین محیط زیسـت 
و سـازمان آب منطقـه تنظیـم  کننـد.

افزایش صید ماهی در سد تنگاب فیروزآباد
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صیـد و برداشـت ماهیـان گرمابـی از دریاچـۀ سـد 
سـلمان فارسـی در محدوده شهرسـتان قیروکارزین 

شـد. آغاز 
بـه گزارش خبرنـگار گپرتو امید"، علـی فاحی مدیر 
شـیات و امـور آبزیـان سـازمان جهـاد کشـاورزی 

اسـتان فـارس بـا اعـام این مطلـب گفـت: فعالیت 
صیـد و صیـادی در دریاچه سـد سـلمان فارسـی در 
حـوزۀ شهرسـتان قیروکارزین توسـط تعـداد 4 گروه 
صیـادی )دونفـره( در قالـب تعاونـی و بـا دریافـت 
مجـوز صیـد از مراجـع ذیصـاح روز نهـم مهـر ماه 

گردید. آغـاز 
وی افـزود: گونـه هـای اسـتحصالی از ایـن دریاچه 
شـامل ماهـی کپـور، سـرخه و سـایر گونـه هـای 
بومی اسـت که شـروع فصـل صید براسـاس بازدید 
کارشناسـان اداره تولیـد ایـن مدیریـت و انجـام چند 
مرحلـه صید آزمایشـی با همـکاری تعاونـی صیادی 

تعییـن مـی گردد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: بـا توجه به 
شـرایط آب و هوایی مناسـب و همـکاری صیادان و 
تعاونـی صیـادی در زمینـه حفـظ ذخایر آبزیـان اعم 
از بـه کارگیـری ادوات صیـد اسـتاندارد و رعایـت 
مـکان و زمـان صیـد، پیـش بینـی مـی شـود تولید 
سـال جـاری نسـبت بـه سـال قبـل افزایش داشـته 
باشـد کـه ایـن امر ضمـن تهیـه و تولیـد پروتئین و 
گوشـت آبزیـان بـه عنـوان غـذای سـالم و افزایش 
سـرانه مصـرف، زمینـه ایجـاد اشـتغال و افزایـش 

درآمـد سـاکنین را در بـر خواهـد داشـت.

بـرای اولیـن بـار در اسـتان فـارس تعـداد 15000 
قطعـه ماهـی از گونـه کپـور دریایـي در یـك بـاب 

اسـتخر خاکـي رهاسـازي گردیـد.
علـی فاحـی مدیر شـیات و امـور آبزیان سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس با اعـام این مطلب 
گفـت: ماهـي کپـور دریایـي از گونه هـاي مهـم و 
اقتصـادي قابـل برداشـت حـوزه جنوبي دریـاي خزر 
اسـت کـه از گونـه هـای مـورد پسـند مردم بـوده و 
جـزو گونـه هاي مناسـب جهت پـرورش درآبهائي با 
شـوري 8 گـرم در لیتـر معـادل 13000میکروموس 

بر سـانتي متـر EC= مي باشـد.
فعالیت هـاي  گذشـته  هـاي  سـال  در  افـزود:  وی 
از  بهینـه  بهره بـرداري  راسـتاي  در  موفقـي 

اسـتخرهاي ذخیـره کشـاورزي در زمینـه پـرورش 
ماهیـان گرمابـی صـورت گرفتـه کـه سـاالنه زمینه 
تولیـد مناسـبی از آبزیـان و اشـتغال را در بـر داشـته 
اسـت ولـی از آنجـا کـه اخیـراً بسـیاري از آب هـا 
مناسـب  و  گردیـده   3000 از  بیـش   EC داراي 
آمـور  و  معمولـي  کپـور  ماهیـان  رهاسـازي  بـراي 
نمـي باشـند، رهـا سـازی و پـرورش کپـور دریائـي 
مي توانـد یکـي از گزینه هـاي مناسـب بـراي تولید 

آبزیـان در آب هـاي غیـر متعـارف باشـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: براسـاس 
مطالعـات صـورت گرفتـه تعـداد 15000 قطعه بچه 
ماهـي کپـور دریائـي بـا وزن متوسـط سـه گـرم از 
مرکزحفاظـت از ذخائـر ژنتیکي آبزیان شـهید رجائي 

اسـتان مازنـدران تهیـه و بطـور آزمایشـي بـه یـك 
واحـد اسـتخر خاکـي یـك هکتـاري در شهرسـتان 

فراشـبند منتقـل و رهاسـازي شـد.
جهـاد  سـازمان  آبزیـان  امـور  و  شـیات  مدیـر 
کشـاورزی اسـتان فـارس در خاتمـه بیـان داشـت: 
امیـد اسـت بـا تولیـد و پـرورش بچـه ماهیـان در 
اوزان بیـش از 50گـرم و رهاسـازي در اسـتخر هاي 
ذخیـره کشـاورزي اسـتان، بتـوان به توسـعه و تنوع 
گونـه اي پـرورش ماهـي کمك نمـود و با اسـتفاده 
از بیـو تکنیـك تکثیرگونه هـاي بومي کشـور ضمن 
توسـعه صنعـت آبـزي پروري بـراي تامیـن پروتئین 
سـالم مـورد نیاز جامعه بـه اقتصاد و معیشـت خانوار 

بخصـوص در مناطـق روسـتائي کمـك گـردد. 

تعداد 15000قطعه ماهی از گونه کپور دریایي در استخر خاکي 
رهاسازي گردید

آغاز صید و برداشت ماهیان گرمابی از دریاچه سد سلمان فارسی

برای اولین بار در استان فارس:
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بازدید هیات اعزامی خوزستان 
از مدیریت امور اراضی سازمان 

جهاد کشاورزی استان فارس
بـه منظـور اسـتفاده از نقطـه نظـرات و تجـارب همـکاران امـور اراضـی 
اسـتان در ثبـت و ورود اطاعـات در سـامانه جامـع امور اراضـی، هیاتی 
متشـکل از مدیـر امـور اراضـی خوزسـتان و روسـای ادارات تابعـه بـا 
هماهنگـی سـازمان امـور اراضـی کشـور، از مدیریت امـور اراضی فارس 

نمودند. بازدیـد 
جهـاد  سـازمان  اراضـی  امـور  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی اسـتان فـارس در ایـن بازدیـد، ارغـون مدیـر امـور اراضـی 
ایـن سـازمان در خصـوص عمـده مشـکات موجود بـا عنایـت به حجم 
زیـاد پرونـده های واگـذاری و عملیاتی شـدن ورود اطاعات به سـامانه 
مذکـور سـخنانی را ایـراد نمـود و هیـات اعزامـی از خوزسـتان نیـز بـه 
صـورت عملـی از نحـوه ورود اطاعـات بـه سـامانه بازدیـد و در ایـن 

خصـوص تبـادل نظـر گردیـد.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه هـدف از اجـرای طرح فـوق، ثبت پرونـده های 
واگـذاری و تغییـر کاربـری اراضـی در این سـامانه می باشـد کـه تحول 
عظیمـی در بخـش زمیـن ایجـاد خواهـد نمـود به نحـوی که رسـیدگی 
بـه امـور مربـوط بـه ارباب رجـوع و اخـذ عواید دولـت در کمتریـن زمان 
ممکـن انجـام خواهـد گرفت. بر این اسـاس امـکان نظارت و دسترسـی 
آسـان بـه سـوابق پرونده هـا، زمـان اتمـام قراردادهـای اجـاره و انعقـاد 

قراردادهـای جدید میسـر خواهد شـد.

اقدامات مدیریت امور اراضی فارس 
در جلوگیری از تغییر کاربری

غیر مجاز اراضی
بـا توجـه بـه این که زمیـن مهم ترین عامل شـکل گیری محیط و بسـتر 
فعالیت هـای تولیـدی اسـت و همیشـه بـه عنوان یـك عامل مهـم مورد 
توجـه برنامـه ریـزان بـوده اسـت، چگونگـی کاربـری اراضی کشـاورزی 
یکـی از ابزارهـای مهـم بـرای دسـتیابی بـه اهـداف کان اجتماعـی و 

اسـت. اقتصادی 
قطـع درختـان و تخریـب اراضـی کشـاورزی بـه منظـور رسـیدن بـه 
سـودهای مقطعـی و سـودجویی افـراد در ایـن زمینـه از دالیـل تغییـر 

می باشـد. کشـاورزی  اراضـی  کاربـری 
یکـی دیگـر از دالیـل تغییـر کاربـری اراضـی کشـاورزی و باغـی، عـدم 
اطـاع کافـی بهـره بـرداران از قوانیـن موجـود در این زمینه می باشـد و 
بـا توجـه به لزوم حفظ اراضی کشـاورزی بـه منظور پایداری اکوسیسـتم، 
در نظـر گرفتـن مجـازات هایـی کـه بـرای تغییـر کاربـری غیر مجـاز از 
سـوی قانـون گـذار پیـش بینی شـده اسـت، ضروری بـه نظر می رسـد.
پوشـش گیاهـی نقـش مهمـی در حفظ خـاک و حاصل خیزی آن داشـته 
و ساختمان سـازی و احـداث بنـا در اراضـی کشـاورزی و باغـی موجـب 

تخریـب اکوسیسـتم موجـود می گردد.
نشـینی،  حاشـیه  و  بـزرگ  شـهرهای  در  ویـژه  بـه  جمعیـت  افزایـش 
پیامدهـای گسـترده ای را بـه همـراه داشـته کـه از آن جملـه مـی تـوان 
بـه تغییـر کاربـری اراضـی کشـاورزی اشـاره نمود کـه منجر بـه تخریب 
اراضی کشـاورزی و سـاخت و سـازهای مسـکونی و غیر مسـکونی شـده 

. ست ا
در همیـن راسـتا و بـا عنایـت بـه لـزوم فرهنگ سـازی و آگاهی بخشـی 
بـه مـردم و بهره بـرداران در حفظ و نگهـداری اراضی کشـاورزی و باغی 
و جلوگیـری از تغییـر کاربـری ایـن اراضـی توسـط آن ها و سـودجویان، 
مدیریـت امـور اراضی فارس نسـبت به آمـوزش کارکنـان و بهره برداران 
چـاپ  تلویزیونـی،  زیرنویس هـای  از  اسـتفاده  بـا  کشـاورزی،  بخـش 
پیام هـای ترویجـی در جرایـد، نصـب بیلبوردهای اختصاصـی در خروجی 
کان شـهر شـیراز بـا موضوع حفظ کاربـری اراضی کشـاورزی و باغی و 
تهیـه بروشـورهای اطاع رسـانی و ترویجی، در جهـت جلوگیری از تغییر 

کاربـری غیـر مجـاز اراضی اقـدام نموده اسـت.
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ارزیابی عملکرد طرح ها و پروژه های شهرستان های 
استهبان، نی ریز، ممسنی، رستم، فیروزآباد و فسا

عملکـرد طـرح هـا و پـروژه های شهرسـتان هـای اسـتهبان، نی ریز، ممسـنی، 
رسـتم، فیروزآباد و فسـا ارزیابی شـد.

کارشـناس  گـزارش  بـه 
مدیریـت  عمومـي  روابـط 
بازرسـي، ارزیابـي عملکـرد 
و پاسـخگویي به شـکایات، 
در ادامـه ارزیابـی عملکـرد 
پروژه هـای  و  طرح هـا 
شهرسـتانی، عملکرد ساالنه 
مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
اسـتهبان،  شهرسـتان های 

نـی ریـز، ممسـنی، رسـتم، فیروزآباد و فسـا مورد بررسـی و ارزیابی قـرار گرفت. 
محقـق زاده اظهـار داشـت: در ایـن دوره از ارزیابی، طرح ها و پـروژه های حوزه 
هـای آب و خـاک، زراعـت، باغبانـی، حفـظ نباتات، ترویـج وآموزش، امـوردام و 
شـیات، امـور اراضـی، صنایـع و مکانیزاسـیون، مالـی و اداری شهرسـتان های 
مذکور با بررسـی مسـتندات، گزارشـات و بازدیدهـای میدانی مطابـق با موافقت 
نامـه مالـی ارزیابـی گردیـد و نقـاط قـوت، نارسـایی هـا و مشـکات طـرح ها، 
براسـاس شـاخص ها و دسـتورالعمل ها، شناسـایی و طی گزارش هـای تحلیلی 
مجـزا بـه مدیریـت شهرسـتان هـا، مدیریـت هـای سـتادی مربوطـه و ریاسـت 

سـازمان اعـام گردیـد. 
وی افـزود: ارزیابـی عملکـرد طرح هـا و پروژه های سـال 96 براسـاس موافقت 
نامـه هـای مالـی، دسـتورالعمل ها و شـاخص های تعییـن شـده براسـاس مدل 
تعالـی سـازمانی انجـام مـی گیـرد و بازخـورد آن اصـاح و بهبـود رونـد اجرای 

طـرح هـا و پروژه هـای سـازمان می باشـد.

بررسی 150 طرح مکانیزاسیون کشاورزی در ارزیابی 
سال زراعی 96-97

مکانیزاسـیون  طـرح   150
ارزیابـی  در  کشـاورزی 
 96  -  97 زراعـی  سـال 

شـد. بررسـی 
کارشـناس  گـزارش  بـه 
مدیریـت  عمومـي  روابـط 
بازرسـي، ارزیابـي عملکرد 
و پاسـخگویي به شکایات، 
زراعـی  سـال  ارزیابـی  در 

97-96 از 145 مـورد طرح هـای مختلـف مکانیزاسـیون کشـاورزی بازدیـد بـه 
آمد. عمـل 

وزیریـان کارشـناس ارزیـاب امـور مکانیزاسـیون کشـاورزی گفـت: طـرح هـا و 
پروژه هـای مکانیزاسـیون کشـاورزی 19 شهرسـتان اسـتان فـارس در 7 ماهـه 
راسـتا شـاخص های  ایـن  در  قـرار گرفـت.  بازدیـد  و  ارزیابـی  گذشـته مـورد 
ماننـد جـذب تسـهیات بانکـی خـط اعتبـاری مکانیزاسـیون، افزایـش ضریـب 
مکانیزاسـیون باغـی و زراعـی، اجـرای کشـت مکانیـزه محصـوالت مختلـف 
زراعـی و پیشـرفت فیزیکـی طـرح هـای مختلـف در قالـب دسـتورالعمل هـا و 

موافقـت نامـه هـای مالـی بررسـی گردیـد. 
اولویت هـای  از  باغـی  و  زراعـی  مکانیزاسـیون  افزایـش ضریـب  افـزود:  وی 

راهبـردی سـازمان مـی باشـد کـه در ایـن دوره ارزیابـی مـد نظـر قـرار گرفتـه 
اسـت. طـرح هـا از طریـق اختصـاص اعتبـارات در قالـب تسـهیات بانکـی در 
شهرسـتان هـا اجرایـی گردیـده کـه بررسـی هـا و بازدیدهـای میدانـی نشـان 

می دهـد عملیـات بـا پیشـرفت قابـل قبولـی در حـال اجراسـت.
وزیریـان اظهـار داشـت: امیـد اسـت ادامـه ایـن رونـد منجر بـه افزایش کشـت 
مکانیـزه محصـوالت مختلـف زراعی بـه ویژه گنـدم، کاهش هزینه هـای تولید 

و ارتقـاء ضریب مکانیزاسـیون باغـی گردد.

برگزاری پنجمین جلسه داخلی مدیریت بازرسی، ارزیابی 
عملکرد و پاسخگویی به شکایات

پنجمیـن جلسـه داخلـی مدیریـت بازرسـی، ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی به 
شـکایات برگزار شـد.

بـه گـزارش کارشـناس روابـط عمومـي مدیریـت بازرسـي، ارزیابـي عملکـرد و 
پاسـخگویي بـه شـکایات، پنجمیـن جلسـه هماهنگـی و برنامـه ریـزی ارزیابی 
طـرح هـا و پـروژه های شهرسـتانی و پاسـخگویی به شـکایات مردمی روز سـه 

شـنبه 97/07/10 رأس سـاعت 10 صبـح برگـزار گردیـد.
در ایـن جلسـه عباسـی مدیـر بازرسـی و ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی بـه 
شـکایات، گزارشـی از فعالیـت هـای شـش ماه گذشـته مدیریـت را ارائـه نمود. 
سـپس کارشناسـان ارزیاب بـه منظور بهبود رونـد اجرای برنامـه هفتگی ارزیابی 
طرح هـا و پـروژه هـای شهرسـتان هـا در سـال زراعـی 97-96 پیشـنهادات 

سـازنده ای ارائـه نمودند.
محقـق زاده مباحـث دیگـری مطـرح شـده در جلسـه را برنامـه ریـزی درجهت 
کاهـش هزینـه های مدیریت هـای شهرسـتانی در برنامه های هفتگـی ارزیابی 
مکاتبـات محرمانـه،  رونـد  پروژه هـای سـال 97-96، سـاماندهی  و  طرح هـا 
اجـرای منصفانه ارزیابی شهرسـتان ها براسـاس مفاد دسـتورالعمل ها و موافقت 
نامـه هـای مالـی، تهیه سـریع گـزارش بازدیدهـا جهت ارائـه بـه مدیریت های 

مربوطـه و ریاسـت سـازمان و ... عنـوان نمود.

بررسی 143 طرح صنایع تبدیلی غذایی کشاورزی در 
ارزیابی سال زراعی 96-97

143 طـرح صنایـع تبدیلـی غذایی کشـاورزی در ارزیابی سـال زراعـی 96-97 
بررسـی شد.

بـه گـزارش کارشـناس روابـط عمومـي مدیریـت بازرسـي، ارزیابـي عملکـرد 
و پاسـخگویي بـه شـکایات، در ارزیابـی سـال زراعـی 97-96 از 143 مـورد 
طرح هـای مختلـف صنایـع تبدیلـی غذایـی کشـاورزی بازدیـد بـه عمـل آمد.
وزیریـان کارشـناس ارزیـاب امـور صنایـع تبدیلـی غذایـی کشـاورزی گفت: در 
7ماهـه گذشـته، طرح هـا و پروژه هـای امور صنایـع تبدیلی غذایی کشـاورزی 
19 شهرسـتان اسـتان فـارس مـورد بازدیـد و ارزیابـی قـرار گرفـت و شـاخص 
هایـی ماننـد جـذب تسـهیات بانکـی، صـدور مجوزهـا، پیشـرفت فیزیکـی 
طرح هـای در حـال احداث و مسـایل و مشـکات پیش روی طرح ها، بررسـی 

گردید. 
وی افـزود: یکـی از اولویـت هـای راهبـردی سـازمان کـه در ایـن دوره مـورد 
ارزیابـی قـرار گرفتـه اسـت بهبـود فضـای کسـب و کار اسـت کـه از طریـق 
اختصـاص اعتبـارات در قالـب تسـهیات بانکـی بویـژه طـرح ایجـاد مشـاغل 
پایـدار روسـتایی صـورت گرفته اسـت. بررسـی هـا و بازدیدهای میدانی نشـان 

مـی دهـد ایـن عملیـات بـا پیشـرفت قابـل قبولـی در حـال اجـرا می باشـد.
وزیریـان اظهـار داشـت: امیـد اسـت ادامـه ایـن رونـد منجر بـه بهبـود فضای 

کسـب و کار، ایجـاد اشـتغال پایـدار، توسـعه صـادرات و رونـق تولیـد گـردد.
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اداره  رئیـس  قاسـمی  والمسـلمین  االسـام  حجـت 
آمـوزش عقیدتـی و امور فرهنگی و توسـعه ارزش های 
اسـامی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس به 
همراه کارشناسـان این اداره ضمن سـفر به شهرسـتان 
جهـرم از مرکـز خدمـات کردیـان، چنـد طـرح تولیدی 
و مدیریـت ایـن شهرسـتان بازدیـد نمـوده و پـس از 
شـنیدن مشـکات و نقـاط قـوت در جمـع همـکاران 
ایـن مدیریـت بـه بیـان نکاتـی اخاقـی و اجتماعی و 

پرداخت. مذهبـی 
در این سـفر ابتـدا پس بازدید از مرکـز خدمات کردیان 
و خـدا قـوت بـه همـکاران این مرکـز از طـرح تولیدی 
شـتر مـرغ بازدید انجام شـد این مزرعه ضمـن تولید و 
پـرورش شـترمرغ گوشـتی و عرضـه آن مولـد نیز بوده 
و بـا تولیـد تخـم شـترمرغ و همچنیـن جوجه کشـی و 
عرضـه جوجـه یك روزه سـهم به سـزایی در این تولید 
دارد. پـس از آن از بـاغ و نخلسـتان یکـی از باغـداران 
پیشـرو در تولیـد مرکبـات و همچنیـن خرمـای رقـم 

زاهـدی بازدید شـد.
در ادامه این سـفر با حضور در مدیریت شهرسـتان و 
اقامـه نمـاز در این مدیریت رئیـس و معاون مدیریت 
جهـرم بـه ارائـه گزارشـی از فعالیـت هـای فرهنگی 
پرداختنـد.  جهـرم  کشـاورزی شهرسـتان  جهـاد  در 
حجـت االسـام قاسـمی نیـز در این نشسـت گفت: 
دیـار جهـرم عالِـم خیـز اسـت و معتقد بـه والیت. از 
افتخـارات ایـن شهرسـتان حضـرت آیـت الـه دژکام 
امـام جمعـه شـیراز و نماینده ولی فقیه اسـتان فارس 

. هستند
وی گفـت: سـعی کنیـم در زندگـی از اهلبیـت بهـره 
منـد شـویم، در زمـان هـای قدیـم زمانـی بـوده که 
حتـی ممنوعیـت جهـت روضه هـای امام حسـین و 
گریـه بـر امـام حسـین علیـه السـام وجـود داشـت 
و حتـی در زمـان متـوکل حـرم مطهـر امام حسـین 
بـا خـاک یکسـان شـده اما مـردم و دل های عاشـق 
بـاز گـرد امـام جمـع شـدند، امـروز نیـز دشـمنان 

نمی خواهنـد مـا در دنیـا و آخرت خوشـبخت شـویم 
و مـی خواهنـد مـا را از فرهنـگ اهلبیـت دور کنند و 

آن را تحریـف و تخریـب نماینـد. 
قاسـمی اظهـار داشـت: تـاش کنیـم هـدف امـام 
حسـین از قیـام را حفـظ کنیـم و حیـا را رعایت و به 
مقـام رضـا در مقابـل خداونـد برسـیم کـه از تسـلیم 
بـودن بسـیار باالتـر اسـت و سـیره ی اهلبیـت را در 
زندگـی خـود جـاری و سـاری نمـوده و بـه فرزندان 
خـود نیـز انتقـال دهیـم. وی در زمینه هـای فعالیت 
فرهنگـی نیـز مـوارد خـود را ذکـر نمـود و از کلیـه 
همـکاران درخواسـت کـرد تا بـا اعام نقطـه نظرات 

خـود مـا را در ایـن راه یـاری نماینـد. 
رئیـس اداره آمـوزش عقیدتـی و امـور فرهنگـی و 
از آن  ارزش هـای اسـامی سـازمان پـس  توسـعه 
بـا سرکشـی بـه اتـاق همـکاران بـه آن هـا خداقوت 
خواهـران  از  یکـی  منـزل  بـه  خاتمـه  در  و  گفـت 
کارآفریـن ایـن شهرسـتان رفـت و با تولیـدات بومی 
ایـن بانـوی فعـال آشـنا شـد و آرزو نمود تا بـا یاری 
خداونـد و کمـك مسـئولین فعالیـت خـود را توسـعه 

. هد د

سفر رئیس و کارشناسان اداره آموزش عقیدتی و امور فرهنگی 
به شهرستان جهرم

نشسـت تخصصـی آموزش سـبك زندگی شـهدای زن 
بـا معرفـی شـهیده جهادگـر بانو نسـرین افضـل برگزار 
شـد. بـه گـزارش روابـط عمومـی حـوزه نمایندگی ولی 
فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا 
حضور حجت االسـام والمسـلمین قاسـمی رئیس اداره 
آمـوزش عقیدتـی، کاووسـی مشـاور رئیس سـازمان در 
امـور بانـوان، تقـی زاده مشـاور اداره کل حفـظ آثـار و 
نشـر ارزش هـای دفـاع مقـدس، زارع مهذبیـه مشـاور 
امـور بانـوان فرمانداری شـیراز و مسـئولین شهرسـتان، 
نشسـت تخصصـی آمـوزش سـبك زندگـی شـهدای 
زن بـا معرفـی شـهیده جهادگـر بانـو نسـرین افضـل 
برگـزار گردیـد. در ایـن جلسـه بعـد از تـاوت قـرآن 

اختـری مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز ضمن 
خـوش آمدگویـی بـه مهمانـان در مـورد نقـش زنان در 
دفـاع مقـدس از برگـزاری ایـن نشسـت بسـیار خوب و 
خاقانه تشـکر کرد. در ادامه تقی زاده مشـاور اداره کل 
حفـظ آثـار و نشـر ارزش هـای دفـاع مقـدس بـه بیان 
نقـش عملکـرد زنـان در دوران دفـاع مقـدس پرداخت.
بانـو  جهادگـر  شـهیده  معرفـی  ضمـن  ادامـه  در  وی 
و  تحصیـات  زندگینامـه،  مـورد  در  افضـل،  نسـرین 
نحـوه ورود بـه جهـاد سـازندگی، اعـزام، ویژگی هـای 
فـردی، تخصصـی و اخاقی وی سـخن گفـت و نحوه 
شـهادتش را بـه عنـوان هدیـه و الگویـی بـرای کلیـه 

بانـوان برشـمرد.

برگزاری نشست تخصصی آموزش سبک زندگی شهدای زن با معرفی 
شهیده جهادگر بانو نسرین افضل

اعزام کاروان کارکنان و 
خانواده های عاشقان حسینی به 

پیاده روی اربعین
ولـی  نمایندگـی  حـوزه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا 
هماهنگی هـا و پیگیری هـای ایـن حـوزه و تامیـن یك 
دسـتگاه اتوبـوس، تعـدادی از همکاران جهاد کشـاورزی 
اسـتان و شهرسـتان ها، مهرمـاه بـه پیـاده روی اربعیـن 
حسـینی اعـزام گردیدند. ایـن همکاران با عنـوان هیئت 
اعزامی سـازمان بـا بدرقه تعدادی از همـکاران و مدیران 
و معاونیـن راهـی ایـن سـفر پـر از معنویـت شـدند و بـا 
هماهنگـی بیـن زوار نیز در تاریخ مشـخص بـا تجمع در 

جهـاد کشـاورزی خرمشـهر بـه اسـتان باز گشـتند.
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مهرآسا حیدری

شهرستان آباده 

برداشت انگور از0 749 هکتار از تاکستان های آباده
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان آبـاده مجیـد 
یعقوبـی مدیـر جهادکشـاورزی ایـن شهرسـتان آبـاده بـا اعـام این خبـر گفت: 
متوسـط برداشـت انگـور از تاکسـتانهای شهرسـتان آبـاده 7490 تـن بـوده کـه 

نسـبت بـه سـال گذشـته تغییر محسوسـی نداشـته اسـت.
وی افـزود: شهرسـتان آبـاده دومیـن تولیبـد کننده انگور در شـمال فارس اسـت 
کـه انـواع ارقـام انگـور از جمله شـاهانی، بواناتی، عسـکری، ریش بابـا، یاقوتی و 

مثقالـی در ایـن شهرسـتان تولید و بازار رسـانی می شـود.
یعقوبـی خاطرنشـان کرد: انگـور آباده از کیفیت و بازار پسـندی باالیـی برخوردار 
اسـت کـه بـازار مصـرف ایـن محصـول شـهرهای آبـاده اصفهـان و تهـران می 

باشد.
ایـن مقـام مسـئول در پایـان گفـت: هـرس مناسـب، آبیـاری و تغذیـه درسـت، 
اسـتفاده از سیسـتم داربسـتی و همچنین اسـتفاده از ارقام مناسـب و سـازگار به 
سـرما، از مهم تریـن دالیـل عملکـرد بـاالی محصـول انگـور در تاکسـتان های 

ایـن شهرسـتان محسـوب می گـردد.

برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری 
در شهرستان آباده

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده گفـت: شهرسـتان آبـاده بـا دارا بـودن 
16 هـزار هکتـار اراضـی کشـاورزی و تولیـد 170هـزار تن محصول در اسـتان از 

جایـگاه ویـژه ای برخوردار اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آباده؛ در همایش 
» فرصـت های سـرمایه گذاری در شهرسـتان آبـاده « مجید یعقوبـی مدیر جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان ضمـن بیـان مطلب باال افـزود: شهرسـتان آبـاده در تولید 
گوشـت سـفید مقـام دوم و در تولیـد گوشـت قرمـز مقام سـوم اسـتان فـارس را 

دارد امـا متاسـفانه ایـن شهرسـتان از وجود صنایـع تبدیلی محروم می باشـد. 
در ادامـه محمـد اسـدالهی فرمانـدار شهرسـتان گفت: شهرسـتان آبـاده به لحاظ 
موقعیـت جغرافیایـی و دارا بـودن اراضـی مسـتعد، قابلیـت الزم برای اشـتغال در 

بخش کشـاورزی را دارد.
اسـدالهی بـا بیـان ایـن کـه سـرمایه گـذاری در زمینـه ایجـاد و توسـعه صنایـع 
تبدیلـی و فـرآوری محصـوالت کشـاورزی در شهرسـتان ضروری اسـت، افزود: 
حمایـت از سـرمایه گـذاری در بخـش صنایـع کشـاورزی و بـا هـدف کاهـش 
ضایعـات، افزایـش جـذب مـاده خـام و ایجـاد اشـتغال از عوامـل تاثیرگـذار در 

توسـعه کشـاورزی شهرسـتان مـی باشـد. 
در ادامـه ایـن نشسـت صادقی مدیر صنایع کشـاورزی سـازمان جهاد کشـاورزی 
فـارس گفـت: یکـی از بهترین روش های توسـعه اشـتغال و افزایـش درآمدهای 
غیـر کشـاورزی در مناطـق روسـتایی، ایجـاد و توسـعه صنایع تبدیلـی و تکمیلی 
کشـاورزی و صنایـع روسـتایی اسـت و از سـوی دیگـر ایجـاد صنایـع تبدیلـی و 
تکمیلـی، مؤثرتریـن راهـکار بـرای کاهـش حجـم ضایعات کشـاورزی به شـمار 

می رود.
وی افـزود: هـم اکنـون ضایعـات بخـش کشـاورزی حـدود 30 درصد اسـت که 
ارزش ایـن حجـم از ضایعـات 3 تـا 5 میلیـارد دالر بـرآورد می شـود کـه توسـعه 
صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی و صنایـع در دو دهـه اخیـر بـه صـورت یـك راهبـرد 
مشـخص در امر توسـعه و برنامه ریزی روسـتایی در دسـتور کار بخش کشاورزی 

قـرار گرفته اسـت. 
صادقـی بـا بیان این کـه صنایع تبدیلـی و تکمیلی بخش کشـاورزی به صنایعی 
گفتـه مـی شـود که بـه فـرآوری و عمـل آوری نباتـی و حیوانی )زراعـی، باغی، 
شـیاتی، دام و طیـور، جنـگل و مرتـع( مـی پردازد، افـزود: عملیات فـرآوری، در 

برگیرنـده تغییـرات فیزیکی، شـیمیایی، نگهداری، بسـته بندی و توزیع اسـت.
مدیـر صنایـع کشـاورزی سـازمان جهادکشـاورزی فـارس در ادامه خاطر نشـان 
سـاخت: یکـی از بهتریـن راهکارهـای توسـعه اشـتغال در مناطـق روسـتایی و 
جلوگیـری از مهاجـرت بـی رویـه، کاهـش ضایعـات محصـوالت کشـاورزی، 
مناطـق  اجتماعـی  اقتصـادی  توسـعه  و  محصـوالت  افـزوده  ارزش  افزایـش 

روسـتایی، توسـعه صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی بخـش کشـاورزی اسـت.

کاشت نشایی اسطوخودوس برای اولین بار
در شهرستان آباده 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان آبـاده ؛ خانـم 
کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  حومـه  دفتـر  نباتـات  حفـظ  کارشـناس  خدامـی 
 شهرسـتان آبـاده ضمـن اعام ایـن خبر که نشـای گیـاه دارویی اسـطوخودوس

Lavandula angostifulia در مزارع کم آب حومه شهرسـتان آباده کاشـته شـد، 

گفـت: قـرارداد کشـت و خریـد تضمینـی گیـاه الونـد بـا شـرکت تعاونی اسـپاد 
رایمـون پاسـارگاد و پیـش فروشـنده )کشـاورز( منعقد گردیـده و تاکنـون انتقال 

نشـاء بـه سـطح 5000 متـر مربـع از اراضی ایـن منطقه انجام شـده اسـت. 
وی افـزود: کاشـت و برداشـت ایـن گیـاه براسـاس تعهـدات شـرکت و پیـش 
فروشـنده بـه صـورت منـدرج در قـرارداد منعقـد گردیـده کـه درصـورت رعایت 
دسـتورالعمل توسـط طرفیـن، محصـول تولیدی بـه دوصورت قیمـت تضمینی و 

قیمـت عرفـی خریـداری خواهد شـد.
خانـم خدامـی اظهار نمود: اسـت ایـن گیاه یکی از خوشـبوترین گیاهـان دارویی 
در جهـان محسـوب می شـود کـه در مناطـق مختلفـی از ایـران، هنـد، چیـن، 
انگلیـس و کانـادا بـه صـورت خودرو رشـد می کند و عـاوه بر آن که بـه عنوان 
یـك گیـاه دارویـی پرخاصیـت در طـب سـنتی ایـران و طب سـنتی کشـورهای 
چیـن و هنـد مـورد اسـتفاده قرار می گیـرد به عنوان یـك خوراکی مفید در سـبد 

غذایـی بسـیاری از خانواده هـای آسـیایی و اروپایی وجـود دارد.
ایـن کارشـناس مسـئول خاطر نشـان کـرد: تغذیه زنبـور عسـل از گل های این 

گیـاه باعـث افزایـش عملکـرد و بهبـود کیفیت عسـل تولیدی می شـود .
کارشـناس حفـظ نباتات دفتـر حومـه مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آباده 
افزود: صنعت گیاهان دارویی منبع عظیم اقتصــادي و بــا ارزش افــزوده بسیار 
بــاال در ایران محسـوب می شـود که شـناخت زمینه ها و برنامه هاي اشــتغال 
در آن مــی توانــد موقعیـت ارزشـمندي بـه ایـن صنعـت در داخـل کشـور و در 

بخـش صـادرات بازارهاي جهانی ببخشـد.



29 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  43 - مهرمـــــاه 1397

سمیه قلندری

شهرستان اقلید 

مبلغ 20697 میلیون ریال در سال زراعی گذشته 
برای اجرای طرح های آب و خاک

هزینه شد

اقلیـد،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
محمدرضـا ارجمندنیـا مسـئول اداره آب و خـاک ایـن مدیریـت گفـت: مدیریت 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید در سـال 97-1396 بـا اعتبار کلـی به میزان 
20697 میلیـون ریـال در قالـب اعتبـارات ملـی و اسـتانی جهـت طـرح هـای 
عمرانـی، اقـدام بـه اجرای پوشـش کانـال و خـط انتقـال آب با اعتبـار 15900 
میلیـون ریـال، احیـاء و مرمـت 9 رشـته قنات بـا اعتبـار 2730 میلیـون ریال و 
انجام عملیات تسـطیح لیزری در روسـتاهای خنجشـت، آسـپاس و شـهرمیان با 

اعتبـار 5200 میلیـون ریـال نموده اسـت.
 وی افـزود: بـا اجـرای کاس هـای آموزشـی و ترویجـی و ترغیب کشـاورزان 
بـه اسـتفاده از سیسـتم هـای آبیـاری نوین موفق بـه اجرای این سیسـتم ها در 
سـطح 3584.29 هکتـار و بـا اعتبـار 250900 میلیـون ریـال از محـل بند الف 
تبصـره 4 گردیـده و حائـز رتبـه اول در اجـرای عملکرد آبیاری تحت فشـار بین 

سـایر شهرسـتان های اسـتان فارس می باشـد. 

آغاز برداشت گردو از سطح 1148 هکتار باغ بارور
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد، زینب 
محاسـدت کارشـناس باغبانـی ایـن مدیریـت گفـت: برداشـت گـردو در ایـن 
شهرسـتان از بیسـتم شـهریور آغـاز و تـا بیسـت و پنجـم مهـر مـاه ادامـه دارد 
وهـم اکنـون 1200 هکتـار بـاغ گـردو در اقلیـد وجـود دارد کـه از ایـن میـزان 

1148 هکتـار آن بـارور مـی باشـد.
وی افزود:متوسـط برداشـت گـردو در هر هکتـار چهار تن برآورده شـده و پیش 
بینـی مـی گـردد 4000 تـن گـردو از باغات گـردوی شهرسـتان اقلید برداشـت 
شـود کـه به علت سـرمای بهاره و خسـارت خشکسـالی محصول باغـات گردو 

نسـبت بـه سـال های قبـل کاهش یافته اسـت.
محاسـدت اظهـار نمـود: مهمتریـن ارقام گـردو در شهرسـتان اقلید ارقـام بومی 

اسـت کـه ارقامـی بـا ژنوتیپ برتـر نیز در میـان آنها وجـود دارد.
وی یـادآور شـد: بـرای کاهـش مشـکات موجـود در بـاغ هـا از جملـه ارقـام 
نامناسـب، سـرمازدگی و مشـکات محیطـی در پـرورش گـردو، تکنیـك های 
کارشناسـی و فنـی در خصـوص اجرای مـکان یابی بر اسـاس داده های صحیح 
و موازیـن علمـی از طـرف کارشناسـان باغبانی ارائه شـده و جهت دسـتیابی به 

اهـداف مـورد نظـر در بلنـد مـدت برنامه ریـزی های الزم انجام شـده اسـت. 

کاشت زعفران در شهرستان اقلید

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد، زینب 
محاسـدت کارشـناس باغبانـی ایـن مدیریـت گفـت: کاشـت زعفـران طـی دو 

سـال اخیـر در سـطح وسـیع گسـترش یافته اسـت.
وی افـزود: زعفـران در همـه روسـتاهای تحت پوشـش این شهرسـتان کشـت 
مـی شـود و هـم اکنون 32 هکتار زیرکشـت این محصول سـپرده شـده اسـت.
محاسـدت تصریح کرد: شـرایط اقلیمی وآب وهوای سردسـیری مناسـب باعث 
کیفیـت بسـیارعالی در رنـگ، طعـم و عطـر زعفران گردیده اسـت کـه با توجه 
بـه سـودآوری و نیـاز آبـی کم این محصول، سـبب اسـتقبال کشـاورزان منطقه 
گردیـده اسـت کـه بـا توجـه بـه کاهـش سـطح آب هـای زیرزمینی و چشـمه 
سـاران در ایـن شهرسـتان، توسـعه کشـت هـای کـم آب بـر از قبیـل گیاهان 
دارویـی و زعفـران مـی توانـد ضمن حفـظ ظرفیت کشـاورزی شهرسـتان گام 

مهمـی در راسـتای صرفـه جویـی آب و ایجـاد اشـتغال بردارد.

مرضیه هوشمندنژاد

شهرستان جهرم 

تولید ساالنه 28 هزار تن خرما در شهرستان جهرم
روابـط  گـزارش  بـه 
عمومـی مدیریـت جهاد 
شهرسـتان  کشـاورزی 
جهـرم، ایـن شهرسـتان 
بـر  بالـغ  سـطحی  بـا 
هکتارنخلسـتان   4700
و تولیـد بیش از 28000 
اول  رتبـه  خرمـا  تـن 
تولیـد خرما در اسـتان را 
اسـت.  نمـوده  کسـب 

شـهابی مدیر جهادکشـاورزی شهرسـتان جهـرم گفت: بیـش از 95 درصد خرما 
در ایـن شهرسـتان، رقـم شـاهانی اسـت و برداشـت رطـب از نخلسـتان های 

جهـرم از اول شـهریور آغـاز و تـا اواسـط مهرماه ادامـه دارد.
وی بـا اعـام ایـن که بیـن 5 تـا 10 درصد محصـول تولیدی به صـورت رطب 
برداشـت مـی شـود، افـزود: رطب بـه خرمای تـازه و نـورس که رنـگ آن تیره 
نشـده، اطـاق می شـود و بـا توجه بـه بازار پسـندی خوبـی که دارد بخشـی از 
آن جهـت تازه خـوری صـادر و بخـش دیگـر نیـز بسـته بندی و در سـرخانه ها 

نگهـداری مـی گـردد تـا در فصول دیگر سـال به بـازار عرضه شـود.
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 مریم برزگر

شهرستان خرامه 

راه اندازی ترمینال فرآوری پسته
در شهرستان خرامه

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، 
هـم زمـان با فصـل برداشـت پسـته، اولین ترمینـال فـرآوری پسـته در خرامه 

شـد. راه اندازی 
کاووس همتـی مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه بـا اعام ایـن خبر 
گفـت: بـا توجـه بـه خشکسـالی و کاهـش کیفیت منابع آبی، سـطح زیرکشـت 
پسـته در خرامـه رو بـه افزایـش اسـت و رقـم های مـورد اسـتفاده دو رقم کله 
قوچـی و احمدآقایـی می باشـند که در سـطحی معادل 1180 کشـت شـده اند. 
ایـن  در  پسـته  فـرآوری  ترمینـال  اهمیـت وجـود  بـه  توجـه  بـا  افـزود:  وی 
شهرسـتان، در زمینـی بـه مسـاحت 9213 متـر مربـع و بـا یـك خـط تولیـد 
بـه مبلـغ12000 میلیـون ریال سـرمایه در گـردش از محـل اعتبارات اشـتغال 

فراگیـر ایـن ترمینـال راه انـدازی گردیـده اسـت.
همتـی خاطـر نشـان کـرد: در سـنوات گذشـته پسـته کاران محصـول تولیدی 
خـود را تحویـل شهرسـتان هـای دارای ترمینـال ضبـط پسـته مـی دادنـد که 
منجـر بـه افزایـش هزینـه می شـد و بـا راه انـدازی ایـن واحد فـرآوری نقش 

موثـری جهـت کاهـش هزینـه هـای تولید کننـدگان برداشـته می شـود.
الزم بـه ذکـر اسـت در ایـن ترمینـال فـرآوری کلیـه عملیـات پوسـت گیـری، 
پـوک گیـری، حوض شـناوری، نم گیری و خشـك کـردن به صـورت مکانیزه 

و بهداشـتی انجـام می شـود.

کارگاه آموزشی
"اهمیت سایبان ها در باغات" برگزار شد.

بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه، کارگاه 
آموزشـی آشـنایی بـا احـداث سـایبان هـا در باغـات با حضور شـرکت توسـعه 

کشـت گل خانه ای فـرآوران برگزار شـد.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه بـا اعـام ایـن خبـر گفـت: هـدف 
ازبرگـزاری ایـن کارگاه آموزشـی آشـنایی باغداران بـا نحوه اجرای سـایبان ها 

و نقـش آن در باغـات بوده اسـت.
کاووس همتـی بیـان کـرد: از مزایایـی اسـتفاده از سـایبان هـا در باغـات مـی 
تـوان بـه افزایـش راندمـان آبیـاری، بـاال بـردن تولیـد در واحـد سـطح، تولید 
محصـول بـا کیفیـت، کاهش مصـرف سـموم، کاهش شـدت گرمـا و تبخیر و 

تعـرق اشـاره کرد.

 وی افـزود: کلیـه مراحـل اخـذ مجـوز سـایبان هـا بـه مدیریـت هـای جهـاد 
کشـاورزی شهرسـتان هـا واگذار شـده اسـت و متقاضیـان می توانند بـا مراجعه 
بـه واحـد باغبانـی ایـن مدیریت بـدون پرداخـت هرگونـه هزینه ای بـا مراجعه 
بـه واحـد باغبانـی در این زمینـه اقدام و پـس از اخذ مجوز، از تسـهیات بانکی 
اسـتفاده کننـد و در صـورت فعـال شـدن مجـدد سـامانه کارا امکان اسـتفاده از 

تسـهیات کـم بهـره نیز وجـود دارد.
الزم بـه ذکـر اسـت در ایـن کارگاه آموزشـی محمـد حسـین فرحـی جهرمی از 
شـرکت توسـعه کشـت گلخانـه ای فـرآوران درباره نحـوه احـداث، هزینه، مدت 

بازگشـت سـرمایه، مزایـا و معایـب سـایبان هـا مطالبی بیـان نمودند. 

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با گلخانه های 
کوچک مقیاس در شهرستان خرامه 

بـه گـزارش روابـط عمومـی شهرسـتان خرامـه، کارگاه آموزشـی- ترویجـی 
آشـنایی بـا گلخانـه هـای کوچك مقیـاس با حضـور نماینـدگان شـرکت فدک 

گل و جمعـی از بهـره بـرداران در بخـش کربـال تشـکیل شـد.
نیمـا گرامـی رئیـس مرکـز ترویـج و خدمات کشـاورزی سـلطان شـهر بـا بیان 
ایـن مطلـب، هـدف از برگزاری این کارگاه آموزشـی را آشـنایی بهره بـرداران با 
گلخانـه هـای کوچك مقیـاس، اصول پـرورش، هزینـه های تولیـد کاکتوس و 
سـاکولنت، نحـوه انعقاد قرارداد توسـط نمایندگان شـرکت فـدک گل بیان کرد.

در پایـان از گلخانـه مصطفـی زارع یکی از تولیدکنندگان کاکتوس و سـاکولنت، 
واقع در روسـتای حسـین آبـاد بخش کربال بازدید شـد.

مرضیه کریمی

شهرستان خرم بید 

برداشت 2500 تن لوبیا در شهرستان خرم بید
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد، 
عملیـات برداشـت محصول لوبیا درسـطح حـدود 1200 هکتـار از اراضی زراعی 
شهرسـتان خـرم بیـد به پایان رسـید و کشـاورزان حبوبـات کار این شهرسـتان 

2500 تـن لوبیـا بـا متوسـط 2.15 تن در هکتـار تولیـد نمودند.
کریمـی سرپرسـت زراعـت ایـن مدیریـت بـا اعـام ایـن خبـر گفـت: بیـش از 
420 هکتـار از اراضـی زیـر کشـت محصـول لوبیـا بـه سیسـتم هـای نویـن 
آبیـاری مجهـز شـد. وی تصریـح کـرد: معرفـی ارقـام جدید سـازگار با شـرایط 
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اقلیمـی ایـن شهرسـتان و انجـام عملیـات هـای زراعی بـه صـورت مکانیزه از 
عمده تریـن دالیـل افزایـش عملکـرد محصـول لوبیـا در شهرسـتان خـرم بید، 
طـی سـال هـای اخیـر بـوده اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت ارقـام کوشـا، غفـار، 

صـدری ازعمـده تریـن ارقـام کشـت در ایـن شهرسـتان مـی باشـند.

آغاز کشت 5 هکتار پیاز پائیزه
در شهرستان خرم بید 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد، 
کاشـت پائیـزه محصـول پیاز زرد و سـفید با اسـتفاده از دسـتگاه کمبینات، برای 

اولیـن بار در شهرسـتان آغاز شـد. 
شـجاع، سرپرسـت مرکـز جهاد کشـاورزی قادرآبـاد گفت: پیش بینـی می گردد 
کشـت ایـن محصـول در سـطح 5 هکتـار از اراضی شهرسـتان خرم بیـد انجام 
پذیـرد و البتـه بذر کشـت شـده در این شهرسـتان از نـوع رقم زرگان می باشـد 

و ایـن مـزارع بـه روش مه پـاش آبیاری مـی گردند. 

عباس رستم پور

شهرستان خنج 

برگزاری جلسه کارگروه شهرستانی برای 
تمدید تسهیالت کشاورزان

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنج، اسـامی 
مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان گفـت: در راسـتای حمایـت دولـت از 
فرمانـدار،  بـا حضـور  شهرسـتان  ایـن  فرمانـداری  در  ای  جلسـه  کشـاورزان 

مسـئولین بانـك هـای شهرسـتان وسـایر ادارات برگـزار گردیـد.

در ایـن جلسـه تمدیـد تسـهیات کشـاورزان خسـارت دیـده از حـوادث بنـد خ 
تبصـره 33 مـورد بحـث و برسـی قـرار گرفت.

وی افزود: در این جلسـه هماهنگی الزم جهت تمدید بخشـش سـود و دیرکرد 
تسـهیات دریافـت کشـاورزان انجـام گردید و مقرر شـد به کشـاورزان و بهره 
بـرداران جهـت مراجعـه بـه بانك های عامـل و اسـتفاده از فرصت فـوق برای 

جبران خساراتشـان اطاع رسـانی شود.

خلیل حاج ابراهیمی

شهرستان داراب 

پنج رقم جدید زودرس پنبه در داراب
رونمایی شد

پنـج رقـم جدیـد زودرس پنبـه که کارشناسـان بـه مدت 10 سـال بـرای تولید 
آن کار تحقیقاتـی انجـام داده بودنـد در ایسـتگاه تحقیقـات کشـاورزی و منابـع 

طبیعـی داراب رونمایی شـد.

بـه گـزارش روایط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان داراب؛ محمد 
حسـن حکمـت محقـق بخـش پنبـه و عضو هیـات علمی ایـن ایسـتگاه که به 
تازگـی یـك رقـم جدیـد پنبـه با نـام وی 'حکمـت' به ثبت ملی رسـیده اسـت، 
در حاشـیه آییـن رونمایـی از ارقـام پنبـه گفـت: کمبـود آب و نحـوه برداشـت 
محصـول، 2 مشـکل عمـده پنیـه در سـال هـای اخیـر بـود کـه به ایـن خاطر 
ضـرورت داشـت تـا رقم هـای جدیـدی را تولیـد کـرده و در اختیار کشـاورزان 
قـرار دهیـم. وی بـا اشـاره به تولیـد 2 نوع رقم پنبـه جدید زودرس در ایسـتگاه 
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تحقیقـات کشـاورزی داراب، افـزود: رقـم 'حکمـت' و 'خورشـید' بـا کاهـش 
مصـرف آب تا سـه هـزار متر مکعـب در هر هکتـار و قابلیت برداشـت مکانیزه 
از موفقیـت هـای تولیـد پنبـه در کشـور مـی باشـد کـه جایگزین خوبـی برای 
رقـم هـای سـنتی و قدیمـی اسـت. حکمـت در ادامه به معرفی سـه رقـم پنبه 
جدیـد اشـاره کـرد و گفـت: یکـی از ایـن ارقام 'تـی جی 82' اسـت کـه مقاوم 
بـه تنـش شـوری اسـت و 2 رقم دیگـر 'ارم 3' و 'گلسـتان' اسـت کـه متحمل 
بـه تنش خشـکی اسـت. بـه گفتـه کارشناسـان، پیـش بینـی می شـود ترویج 
و توسـعه کشـت ایـن ارقـام زودرس معرفـی شـده از سـوی محققان ایسـتگاه 
تحقیقـات کشـاورزی و منابـع طبیعـی داراب، افـزون بـر صرفـه جویـی 20 
درصـدی آب، کاهـش قابـل توجه هزینه های تولید را نیز در پی داشـته باشـد.

فرماندار داراب:
 برداشت بی رویه آب در حوزه کشاورزی خیانت 

به آیندگان است

فرمانـدار داراب گفـت: برداشـت بـی رویـه آب در حـوزه کشـاورزی خیانـت به 
آینـدگان اسـت و اگـر در گذشـته برنامه ریـزی در حـوزه آب انجـام شـده بـود 

اکنـون ایـن گونه مشـکات را نداشـتیم.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب، علی 
مظفـری فرمانـدار داراب در ایـن دیـدار بـا اشـاره بـه ایـن نکته کـه حمایت از 
کشـاورزان بایـد در اولویت باشـد، امـا در چارچوب قانون؛ گفت: بـا برنامه ریزی 

و راهنمایـی خـوب، کشـاورزان می توانند برداشـت بهتری داشـته باشـند .
وی افـزود: کاشـت بعضـی از محصـوالت کشـاورزی بـه نفـع کشـور نیسـت 
و تکلیـف مـا ایـن اسـت کـه بایـد سیاسـت هـای جایگزیـن را بـه کشـاورزان 
آمـوزش بدهیـم. مظفـری تاکیـد کـرد: صرفـه جویـی در آب را در اولویـت کار 
قـرار دهیـد، از آبیـاری تحـت فشـار حمایـت و چـاه هـای غیرمجـاز را تعییـن 
تکلیـف و بـا چاه هایـی که برداشـت اضافی دارنـد مطابق قانون برخـورد نمائید 
و موظـف کنیـد که بهره برداران از چشـمه ها نیـز، پروانه بهره بـرداری بگیرند. 
وی در ادامـه افـزود: صنایـع تبدیلـی در شهرسـتان را پررنگ تر و بیشـتر کنید 

چـون در ایـن زمینـه در حـق داراب ظلم بزرگ شـده اسـت.
انجیـر، انـار، گل محمـدی و مرکبات و خیلی از محصوالت دیگر شهرسـتان در 
کشـور بهتریـن اسـت اما هر یـك را به نـام شـهرهای دیگر می شناسـند چون 

صنایـع تبدیلی و برند و بسـته بنـدی نداریم.

فرماندار داراب در شورای کشاورزی شهرستان:
از سرمایه گذران بخش کشاورزی به ویژه در 

زمینه صنایع تبدیلی حمایت قاطع می کنیم
شـورای کشـاورزی شهرسـتان داراب بـا حضـور فرمانـدار و مشـاور اسـتاندار 

تشـکیل جلسـه داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب، در 

ابتدای این جلسـه، سـیدی مدیر جهاد کشـاورزی داراب گفـت: مقدمات صورت 
گرفتـه جهـت کشـت شـتوی سـال زراعی جـاری، حمـل بذر کلـزا، توزیـع کود 
ازتـه و عـدم پرداخـت وجـه چغندرقند پائیـزه تحویلـی از جمله مواردی هسـتند 

کـه در حـال پی گیـری آن ها هسـتیم.
علـی مظفـری فرمانـدار شهرسـتان داراب نیـز در ایـن جلسـه گفـت: بایسـتی 
صنایـع تبدیلـی بـرای فـرآوری و بسـته بندی گل محمـدی، انجیـر، بـادام، انار 
و دیگـر محصـوالت کشـاورزی در شهرسـتان راه انـدازی شـود. مـا بـا آمادگی 
کامـل، قاطعانـه از سـرمایه گذاران شهرسـتان خصوصـا سـرمایه گـذاران صنایع 

تبدیلـی حمایـت می کنیـم.
وی افـزود: شهرسـتان داراب قطـب کشـاورزی اسـت امـا متاسـفانه در زمینـه 
صنایع تبدیلی کشـاورزی مکانیزه و برندسـازی عقب می باشـد؛ داراب پتانسـیل 

و اسـتحقاق راه انـدازی صنایـع تبدیلی کشـاورزی را دارد.
مظفـری گفـت: ورود کلیـه نهال هـای کشـاورزی بـدون مجـوز بـه شهرسـتان 
ممنـوع اسـت و تولیـد نهـال در سـطح شهرسـتان حتمـًا بایـد بـا مجـوز جهـاد 
کشـاورزی و بـا نظارت کامـل صورت پذیرد و تـاش نمائیم کلکسـیون درختان 
مثمـر و غیـر مثمـر در شهرسـتان را راه انـدازی نمائیـم و بـذر و کـود بـه انـدازه 
کافـی وارد شهرسـتان شـود تـا کمبودی جهت سـال زراعـی جاری پیـش نیاید.

فرمانـدار داراب اضافه کرد: متاسـفانه کشـت های کشـاورزی بـدون برنامه ریزی 
اسـت بـه همیـن دلیـل به یـك بـاره تولید یك کشـت زیـاد می شـود و در زمان 
دیگـری تولیـد کمتـر می شـود، جهـاد کشـاورزی بایسـتی خـوب برنامه ریـزی 
نمایـد و خـوب نظـارت کنـد، باید به سـمت و سـویی برویـم که تغییـر در روش 
کشـاورزی و آبیـاری بـه وجـود بیاوریـم، باید به سـمت گلخانه ای شـدن برویم.

گفتنـی اسـت: پـاک گـذاری تراکتورهـا ی کشـاورزی تولید سـال هـای 73 تا 
95، لـزوم ایجـاد نهالسـتان اسـتاندارد در جهـت پیشـگیری از خسـارات بیماری 
زوال مرکبـات، جلوگیـری از ورود اندام هـای گیاهـی از طریـق پسـت قرنطینـه 
نباتـی قاتویه، لـزوم بازدید از حوضچه هـای ذخیره آب در جهـت ایجاد آمادگی 
جهـت حـوادث غیرمترقبـه از مـوارد مهمـی بود که در این جلسـه بررسـی شـد. 
در پایـان توکلـی مشـاور اسـتاندار فـارس در امـور کشـاوررزی، تمرکـز مدیران 
بـر مراحـل کاشـت، داشـت و برداشـت را مانـع توجـه آنـان بـه صنایـع تبدیلی 
کشـاورزی دانسـت و لـزوم برنامـه ریـزی در جهـت گسـترش صنایـع تبدیلـی 
کشـاورزی را امـری واجـب عنـوان کـرد و گفـت پرداختـن بـه ایـن امـر باعث 

ایجـاد اشـتغال و مانـع هـدر رفـت آب می گـردد. 
وی در ادامـه بـر تغییـر رویکـرد آبیاری سـطحی به زیر سـطحی، تغییـر الگوی 
کشـت بـا رویکـرد کاشـت گیاهـان دارویی، حضـور و مشـارکت کشـاورزان در 
برنامـه ریزی های کشـاورزی، عدم خـروج وش پنبه تولیدی در این شهرسـتان 

و افزایـش تعـداد شـرکت هـای تولیـد کننده کنتـور هوشـمند تاکید کرد. 
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هادی نیکنام

شهرستان رستم 

برگزاری شورای کشاورزی مشترک شهرستان های 
ممسنی و رستم 

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم؛ جلسـه 
شـورای کشـاورزی مشـترک شهرسـتان های ممسـنی و رسـتم در محل سالن 
جلسـات مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی و بـا حضـور ایوبـی 
فرمانـدار ممسـنی، حسـینی فرمانـدار رسـتم، امیری و گـودرزی مدیـران جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان های ممسـنی و رسـتم و اعضـای شـورای کشـاورزی 

گردید.  برگـزار 
در ابتدای ایوبی فرماندار شهرسـتان ممسـنی گفت: تشـکیل جلسـات مشـترک 
در خصـوص بخـش کشـاورزی بـا توجـه به مشـترکات فـراوان دو شهرسـتان 
قابـل تقدیـر اسـت و نبـود مرکـز تحقیقـات کشـاورزی و منابع طبیعـی در این 
دو شهرسـتان بـا توجـه بـه پتانسـیل آب و خـاک موجـود یکـی از حلقـه هـای 
مفقـوده توسـعه بخـش کشـاورزی اسـت. وی افـزود: تغییـر الگـوی کشـت به 
جـای ممنوعیـت کشـت محصـوالت زراعی، جلوگیـری از تصرف اراضی بسـتر 
رودخانـه فهلیـان توسـط سـودجویان و معرفـی آنان بـه مراجع قضایـی و جمع 
آوری پمـپ هـای غیرمجـاز در مسـیر رودخانـه فهلیـان از مـواردی اسـت کـه 

متولیـان امـر بایـد نسـبت بـه آن ها بـا حساسـیت بررسـی و اقـدام نمایند. 
حسـینی فرمانـدار شهرسـتان رسـتم گفـت: دردهـای مشـترک دو شهرسـتان 
ممسـنی و رسـتم با توجـه به مشـترکات قوی اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگی 
بـا برگزاری جلسـات مشـترک و تعامل مثبت دسـتگاه های اجرایـی یکی از راه 
حـل هـای بـدون هزینـه و اثرگـذار خواهد بـود و مدیریـت بحران بایـد قبل از 

بـه وجود آمـدن صـورت پذیرد.
امیـری مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی گفـت: بر اسـاس تقسـیم 
بنـدی محصـوالت سـبزی و صیفـی و ابـاغ سـطح زیـر کشـت ایـن گونـه 
محصـوالت توسـط سـازمان متبـوع مقـرر شـده تا بـا جلوگیـری از انتقـال آب 
بـه خـارج از کروکـی مدیریت منابـع آب در زمینه کشـت و کار این محصوالت 

گردد. اقـدام 
در ادامـه علـی گـودرزی مدیرجهـاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم گفـت: ایـن 
مدیریـت بـر اسـاس برنامـه اباغی سـازمان جهاد کشـاورزی فارس نسـبت به 
تقسـیم بندی کشـت محصـوالت سـبزی و صیفی بر اسـاس موتـور پمپ های 
مجـاز و سـطح زیـر کشـت کروکی موتـور پمپ ها اقـدام نموده اسـت و الگوی 
کشـت، بـا توجه بـه وضعیت آبـی و خاکی شهرسـتان برای محصـوالت پر آب 
بـر، اسـتفاده از کشـت های نوین وآمـوزش مدیریت منابـع آب از جمله مواردی 
اسـت کـه در مدیریـت جهاد کشـاورزی رسـتم به جد مـورد پیگیـری و در حال 

عملیاتی شـدن می باشـد. 

در همایش سرمایه گذاری صنایع کشاورزی
اولویت های سرمایه گذاری در شهرستان رستم 

بررسی شد
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم؛ جلسـه 
تشـریح اولویـت هـای سـرمایه گـذاری صنایـع کشـاورزی بـا حضـور صادقـی 
مدیـر صنایـع تبدیلـی، غذایـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، علی 
گـودرزی مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم و جمعی از سـرمایه گذاران 
در سـالن جلسـات این مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم برگزار شـد. 
در ایـن جلسـه صادقـی گفـت: بـا توجـه بـه نقـش پـر رنـگ اسـتان فـارس و 

توانمنـدی هـای شهرسـتان رسـتم در تولیـد محصـوالت کشـاورزی، ایجـاد 
صنایـع تبدیلـی بـه منظـور کاهـش ضایعـات، ایجـاد ارزش افـزوده و عبـور از 
کشـاورزی سـنتی بـه صنعتی و خشکسـالی های پـی در پی، توسـعه صنایع در 

شهرسـتان رسـتم اهمیـت بسـزایی دارد. 
وی افـزود: درجهـت سـهولت کار، فرهنـگ سـازی و برنامـه ریـزی توسـعه 
صنعـت کشـاورزی در ایـن شهرسـتان بـا توجـه بـه پتانسـیل و ظرفیـت های 
موجـود، میـزان و نـوع محصـوالت تولیدی و باالتـر از این، سـرمایه گذاری در 

محصوالتـی کـه در شهرسـتان تولیـد نمـی شـود نیـز مـورد نظر اسـت. 
صادقـی تصریـح کـرد: ایجـاد سـردخانه های بـاال و زیـر صفر درجـه، فرآوری 
انگـور، تصفیـه و بسـته بندی کشـمش، درجه بندی و بسـته بنـدی میوه جات، 
تولیـد چیپـس و پـودر میـوه جـات، بسـته بنـدی عسـل، فـرآوری پیـاز، بسـته 
بنـدی انـواع سـبزیجات تـازه، بسـته بنـدی گیاهـان دارویـی و دمنـوش هـای 

گیاهـی از اولویـت هـای سـرمایه گـذاری به شـمار مـی روند. 
مدیـر صنایـع جهادکشـاورزی فـارس در پایـان گفـت: زمینـه صـدور موافقـت 
اصولـی در ایـن شهرسـتان و اسـتان تسـهیل گردیـده و تسـهیات از منابـع 
صنـدوق توسـعه ملـی و سـامانه کارا برای سـرمایه گذاران فراهم شـده اسـت. 

تراکتورهای کشاورزی فاقد پالک زیر 25 سال عمر 
سوخت نمی گیرند 

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم: جلسـه 
رفـع موانـع پـاک گـذاری ماشـین هـای کشـاورزی و تحویـل سـوخت فصل 
پاییـز بـه آنها با حضـور علی گودرزی مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم 
اشـرف زاده معاون اداره مکانیزاسـیون سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس، رامین 
حاجـی زاده نماینده تعاونی تراکتورداران فارس، کسـایی مسـئول مکانیزاسـیون 

ایـن مدیریـت و جمعی از تراکتورداران شهرسـتان رسـتم برگزار شـد . 
بـه گفتـه اشـرف زاده جهـت رفع موانـع پاک گذاری ماشـین های کشـاورزی 
جلسـه ای در مرکز اسـتان با حضور مسـئولین نیروی انتظامی و دسـتگاه های 
ذی ربـط برگـزار گردیـد و موانـع پـاک گـذاری مـورد بحـث و بررسـی قـرار 
گرفـت و موانـع موجـود رفـع و صاحبان ماشـین های کشـاورزی مـی توانند با 
مراجعـه بـه نماینده تعاونی تراکتورداران در شهرسـتان رسـتم نسـبت به مراحل 
انجـام پاک گـذاری اقدام نمایند. وی افزود: از 330 دسـتگاه تراکتور مشـمول 
پـاک گـذاری بیش از پنجـاه درصد آن ها پـاک گذاری شـده و دارای کارت 
سـبز مـی باشـند و سـایر صاحبـان ماشـین هـای کشـاورزی تـا پایـان آذرمـاه 
فرصـت دارنـد نسـبت بـه پـاک گـذاری اقـدام نماینـد و در غیـر ایـن صورت 
بـر طبـق مصوبات جلسـه سـتاد مرکزی مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز از تحویل 

سـوخت بـه آنان خـودداری خواهد شـد . 
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احمد ابراهیمی

شهرستان زرین دشت 

بازدید نماینده مردم شهرستان های زرین دشت و 
داراب در مجلس شورای اسالمی از پروژه های اجرا 

شده بخش کشاورزی زرین دشت 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت، 
رضـا انصـاری نماینده مردم این شهرسـتان در مجلس شـورای اسـامی، خرم 
فرمانـدار، بصیـری و جمعـی از مسـئولین ادارات و شـورای شـهر از پروژه های 

اجـرا شـده در منطقـه دبیـران بازدید به عمـل آوردند.
در ایـن بازدیـد بصیری مدیر جهاد کشـاورزی ضمن تشـکر از بازدیـد کنندگان 
توضیحـات تکمیلـی در خصـوص پـروزه های اجرا شـده و اعتبـارات تخصیص 
یافتـه ارائـه داد و گفـت: مدیریت بهینـه منابع آب مهمتریـن راهکارهای تثبیت 
و رونـق بخـش کشـاورزی ایـن شهرسـتان کـه اسـتفاده از روش هـای نویـن 
آبیـاری و اجـرای آبیـاری تحـت فشـار موجـب جلوگیـری از هـدر رفتـن آب 

می شـود.
رضـا انصـاری نیز ضمـن ابراز رضایـت از عملکرد مدیریت جهادکشـاورزی این 
شهرسـتان به لزوم توسـعه روسـتایی و با اسـتفاده از ظرفیت قانونی تاکید کرد 
و گفـت: حساسـیت منابـع آبی شهرسـتان زرین دشـت اهمیت ایـن موضوع را 
دو چنـدان مـی کنـد زیـرا حیـات اقتصـادی شـهر و روسـتا بـه نوعی بـه تولید 

محصوالت کشـاورزی وابسـته است.

رها سازی 60000 زنبور براکون در سطح 30 هکتار
از مزارع پنبه شهرستان زرین دشت 

جهـت مقابلـه بـا آفـات کـرم خـاردار و کـرم غـوزه 60000 زنبـور براکـون در 
مـزارع پنبـه ایـن شهرسـتان رها سـازی شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی زرین دشـت، عسـکر 
خشـنودی مسـئول حفـظ نباتـات ایـن مدیریـت ضمن اعـام این خبـر گفت: 
روش مدیریـت تلفیقـی آفـات )ipm( مبـارزه بیولوژیـك گام بلندی در راسـتای 
حفـظ حشـرات مفیـد در مزارع پنبه می باشـد و با اسـتفاده از زنبـور براکون در 
برنامـه کنتـرل تلفیقـی عاوه بـر کاهش مصرف سـموم و هزینه هـای مربوط 

بـه سـم پاشـی باعث حفـظ حشـرات مفیـد در مزارع می شـود.
خشـنودی خاطـر نشـان کرد: تمـام عوامل کنتـرل بیولوژیك به طـور یارانه دار 
در اختیـار کشـاورزان قـرار گرفته اسـت و با توجه به بررسـی های کارشناسـان 

ایـن طـرح مفیـد و قابل قبول می باشـد.

کشت گیاه کینوا برای اولین بار 
در شهرستان زرین دشت

در راسـتای تغییـر الگـوی کشـت و بـا توجـه بـه اهمیـت مسـئله آب و پدیـده 
خشکسـالی های چند سـاله اخیر، کاشـت گیاه کینوا در شهرسـتان زرین دشـت 

آغاز شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت؛ 
دیانـت مسـئول مرکز جهاد کشـاورزی خسـویه گفـت: امروزه اهمیـت و جایگاه 
آب در بحـث توسـعه پایدار بر کسـی پوشـیده نیسـت و در این بیـن راه کارهای 
کاهـش مصـرف آب تغییر الگوی کشـت یکـی از کارآمد تریـن روش های موثر 

در زمینـه بحـران آب از طریـق کاشـت گیاهانـی با نیـاز آبی کم می باشـد.
وی افـزود: کشـت گیـاه کینوا از طریق دسـتگاه بذر کار کودکار کفکار در سـطح 
3هکتـار از اراضـی ایـن منطقه با میزان بـذر مصرفی 9 کیلوگـرم در هکتار آغاز 
گردیـده و پیـش بینـی می شـود بالغ بـر 30هکتـار از اراضی این شهرسـتان در 

سـال زراعـی جاری به این کشـت ایـن گیاه اختصـاص یابد.

مریم حق با علی

شهرستان سپیدان 

3 مزرعه گوجه فرنگی به مساحت 35/5 هکتار 
گواهی ICM دریافت کردند

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان؛ 
باصـری مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان گفت: پیـرو مصوبات جلسـات 
کمیتـه فنـی تولیـد محصـول گواهـی شـده و بـا همـکاری کلینیك هـای گیاه 
پزشـکی مسـتقر در ایـن شهرسـتان، فرآینـد تولیـد و اخـذ گواهـی محصـول با 
همـکاری کلینیـك 222 در بخـش بیضا، منجر به عقـد قرارداد با بهـره برداران 

 . شد
وی افـزود: از ابتـدای کشـت تا تولید محصـول، در مزارع گوجـه فرنگی، تمامی 
مـوارد اعـم از کـود مصرفـی، کاربرد تجهیـزات غیر شـیمیایی، رهاسـازی زنبور 
براکـن، اسـتفاده از سـموم با دوره کارنـس پایین و کم خطر با نظـارت و توصیه 
کلینیـك انجـام گردیـد و در نهایت پـس از نمونه گیری از محصوالت و ارسـال 
بـه آزمایشـگاه سـامت محصـوالت موفـق بـه اخـذ سـه مـورد گواهـی تولیـد 
محصـول )ICM( در مـزارع محمـد جـواد باقری فـرد در سـطح 10 هکتار، علی 
بابـا جـوکار در سـطح هکتـار 5/5 و فیض الـه زارع در سـطح 20 هکتار به مدت 

یك سـال زراعـی گردیدند.
وی افـزود: در سـال هـای اخیـر فعالیت هـای زیـادی در زمینه تولیـد محصول 
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گواهـی شـده در ایـن شهرسـتان انجـام شـده اسـت و بـا توجـه بـه مخاطرات 
اسـتفاده از سـموم شـیمیایي بـرای سـامت جامعـه، ایجـاد مشـکات زیسـت 
محیطـي و اهمیـت موادغذایـی سـالم در حفـظ سـامت انسـان ها، هـر روز بر 
تعـداد کشـاورزانی کـه در زمینـه تولید محصول گواهی شـده فعالیـت می کنند، 

افـزوده می شـود.

بازدید معاون استاندار فارس و نماینده مردم 
سپیدان از دهستان سرناباد بخش همایجان

این شهرستان

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان؛ با 
حضـور خـادم نماینـده مردم شهرسـتان سـپیدان در مجلس شـورای اسـامی، 
رحمانـی معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی و منابـع اسـتانداری فـارس، عربی 
مدیـر کل امـور اقتصادی اسـتانداری فارس، جـوادی جهرمی فرماندار سـپیدان، 
بوسـتانی مدیـر کل منابـع طبیعـی اسـتان فـارس، صبـوری پـور معـاون برنامه 
ریـزی و امـور اقتصـادی سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، اسـامی مدیر آب 
و خـاک و امـور فنـی مهندسـی ایـن سـازمان، جمعـی از مدیـران اسـتانی و 
شهرسـتانی از کانـال هـای انتقـال آب روسـتای چشـمه زیتون و اراضی شـیب 

دار دهسـتان سـرناباد و روسـتای اردشـیری بازدیـد کردند.
در این بازدید کشـاورزان منطقه راشـك و چشـمه زیتون به بررسـی مسـائل و 
مشـکات خـود پرداختنـد و با توجه به پتانسـیل موجود در این منطقه خواسـتار 

گسـترش صنایع تکمیلی و سـاماندهی شـیره پزی های سـنتی شـدند.
فرمانـدار سـپیدان در ایـن مراسـم تصریـح کـرد: محرومیـت زدایـی در همـه 
حوزه هـا جـزء اولویت های اساسـی اسـت و بایـد روز به روز شـاهد تاش های 

بیشـتری در ایـن زمینه داشـته باشـیم.

سـپس خـادم نماینـده مـردم سـپیدان در مجلس شـورای اسـامی با بیـان این 
کـه محرومیـت زدایی و توسـعه روسـتایی بـا وجـدان کاری همراه اسـت اظهار 
داشـت: خدمـت کـردن به قشـر محـروم روسـتایی دارای فضیلت هایی اسـت و 
ایـن فضیلـت هـا ممکـن اسـت همیشـه و در همـه حـال شـامل حـال مدیران 

نشـود، خدمـت به روسـتاییان بـا روحیه جهـادی و وجدان کاری همراه اسـت و 
نتایـج آن در بیـن مـردم مانـدگار خواهد بود.

رحمانی نیز در این جلسـه اظهار داشـت: اسـتان فارس جایگاه بسـیار مناسـبی 
در بخـش کشـاورزی در سـطح کشـور دارد کـه بـر اسـاس برنامه ریـزی های 
انجـام شـده و در صـورت تامیـن اعتبارات و تسـهیات مورد نیاز سـطح اراضی 
زیرکاشـت گیاهـان دارویـی این اسـتان افزایش مـی یابد که ایـن موضوع نوید 
بخـش آینـده ای روشـن بـرای اشـتغال جوانـان عاقـه منـد بـه ایـن بخش و 

تولیـدات کشـاورزی مربوطـه خواهیم بود.
باصـری مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان در حاشـیه ایـن بازدیـد 
گفـت: بـا اجـرای عملیـات بهسـازی، هـدر رفـت آب از مسـیر کانال تـا اراضی 
کشـاورزی بـه حداقل رسـیده و از هدر رفـت آب جلوگیری می شـود که همین 
امـر باعـث بهـره وری بیشـتر از آب موجود، افزایش سـطح زیر کشـت، افزایش 

تولیـد، اشـتغال زایـی و درآمد بیشـتر برای کشـاورزان خواهد شـد.

برگزاری کارگروه کشاورزی شهرستان سپیدان
کارگـروه کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان بـا حضـور خـادم نماینـده مـردم این 
امـور  اسـتاندار در  توکلـی مشـاور  شهرسـتان در مجلـس شـورای اسـامی، 
کشـاورزی، جوادی جهرمی فرماندار، باصری مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
سـپیدان، فرصـت خـواه مدیـر طـرح هـای زود بـازده سـازمان آب منطقـه ای 
فارس و اعضا کارگروه کشـاورزی این شهرسـتان درسـالن فرمانداری سـپیدان 

گردید.  برگـزار 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان؛ در 
ابتـدای ایـن جلسـه جـوادی جهرمی بـا برشـمردن قابلیت های این شهرسـتان 
در بخـش کشـاورزی، توجـه ویژه به بهره بـرداران و واحد هـای مختلف بخش 
کشـاورزی را الزم و ضـروری دانسـت و گفـت: دسـت یابی به جایگاه شایسـته 
شهرسـتان منـوط به تغییر الگو کشـت مناسـب، ایجـاد واحد هـای گلخانه ای، 
افزایـش واحـد های آبـزی پروری و اجـرای روش های آبیاری نوین می باشـد.

در ادامـه باصـری مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان بـه فعالیت های 
صـورت گرفتـه در سـال های اخیـر در حوزه تولیـدات گیاهی، امـور اراضی، آب 
و خـاک، امـور دام و شـیات و مشـکات هـر یـك از زیر بخش هـا مانند الزام 
در نظـر گرفتـن تغییر الگوی کشـت متناسـب با شـرایط منطقه، نبـود اعتبارات 
کافـی، مشـکات صنایـع کوچـك و بـزرگ، نبود شـرایط الزم جهـت مقابله با 
تغییـر کاربـری هـای غیر مجاز، مشـکات مربوط بـه گلخانه داران، مشـکات 
بهـره بـرداران جهت اخذ اسـتعام های الزم جهـت اجرای آبیاری تحت فشـار 

نمود.  اشاره 
در پایـان ایـن جلسـه خـادم نماینـده مـردم شهرسـتان سـپیدان گفـت: برنامـه 

مـدون بـرای کلیـه ادارات الزم و ضـروری اسـت.
وی در ادامـه خواسـتار فراهـم نمودن شـرایط جهـت تولید محصوالتـی با بازار 
پسـندی بـاال، پـی گیـری مسـائل مختلف توسـط مسـئولین، ارائـه برنامه های 

مـدون متناسـب با این شهرسـتان شـد.
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صادق رحیمی

شهرستان سروستان 

شاپور نوبهاری

شهرستان شــیراز 

آغاز کشت کلزا در مزارع شهرستان سروستان

کشـت کلـزا در مـزارع شهرسـتان سروسـتان بـا دسـتگاه ردیـف کار مخصوص 
دانـه ریـز آغاز شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان، با 
پی گیری هـای صـورت گرفتـه جهـت ترویـج و تشـویق کشـاورزان بـه کشـت 
محصـول کلـزا، از طریـق برگـزاری کاس هـای آموزشـی، تهیـه اطاعیـه و 
بروشـورهای ترویجـی، عقـد قـرارداد بـا کشـاورزان از اوایل شـهریور مـاه انجام 

فت. گر
بنفشـه حقیـر مسـئول زراعت ایـن مدیریت گفت: مزارع کشـت شـده هم اکنون 
در حـال خـاک آب مـی باشـند و درصـد زیـادی از ایـن مـزارع بـا اسـتفاده از 

روش هـای نویـن تیـپ و بارانـی آبیـاری مـی گردند.
وی افـزود: بـا توجـه بـه اهمیـت کشـت کلـزا و محدودیـت زمانـی در کشـت 
ایـن محصـول، جلسـات سـتاد کشـت کلزا به صـورت روزانـه در مدیریـت جهاد 
کشـاورزی ایـن شهرسـتان و مرکـز خدمـات بخـش کوهنجـان برگـزار گردید و 
تاکنـون 176 هکتـار قرارداد کشـت کلزا منعقد گردیده اسـت کـه 60 هکتار آبی 
و 116 هکتـار دیـم مـی باشـد و حدود 50 هکتار بیشـتر از سـال قبل می باشـد.

انجام عملیات کیل گیری پسته در باغات 
شهرستان سروستان

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان، 
ایـن عملیـات در باغ محمد باقر شـیخ االسـام یکی از کشـاورزان پیشـرو واقع 
در بخـش کوهنجـان و بـا حضور کارشناسـان باغبانـی و ترویج سـازمان جهاد 

کشـاورزی اسـتان فـارس و مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان 
صـورت گرفت.

حمیـد رضـا احسـانی مسـئول باغبانـی این مدیریـت در این راسـتا گفـت: علی 
رغـم کاهـش تولیـد محصـول پسـته در سراسـر ایـران، در ایـن عملیـات کیل 
گیـری شـاهد ثبـت رکـوردی جدیـد هسـتیم. وی بـا بیـان ایـن کـه عملکـرد 
پسـته تـر در هکتـار 39.9 تن، معادل 13.3 تن پسـته خشـك می باشـد، افزود: 
ایـن بـاغ که سـایت آمـوزش مدیریت جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان نیز می 
باشـد کلیـه مسـائل مدیریتـی باغبانـی، تغذیـه بر اسـاس آزمایش خـاک، برگ 
و مدیریـت آفـات و بیمـاری هـا رعایـت گردیده اسـت و همین امر باعث شـده 

اسـت تـا شـاهد عملکـرد بسـیار مناسـبی در این باغ باشـیم.

پرداخت تسهیالت در حوزه امور زنان روستایی
در بخش سیاخ شهرستان شیراز

در جامعـه امـروز ایـران، زنـان نشـان داده انـد کـه توانایـی هـا و قابلیـت های 
بالقـوه فراوانـی دارنـد و تحت شـرایط مناسـب می تواننـد مشـارکت مؤثری در 

توسـعه اقتصـادی اجتماعـی و فرهنگی کشـور داشـته باشـند.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز؛ محمد 
حسـن موسـوی رئیـس مرکز خدمـات جهاد کشـاورزی سـیاخ ضمن بیـان این 
مطلـب گفـت: از آنجایـی کـه در دهـه هـای اخیـر زنـان دسترسـی بهتـری به 
دانـش و اطاعات فنـی درعرصه های اقتصادی داشـته اند، مشـارکت داوطلبانه 

و آگاهـی هـای آنهـا در ایـن زمینه هـا افزایش یافته اسـت. 
وی افـزود: از این رو افزایش و بهبود مشـارکت زنـان در فعالیت های اقتصادی، 
از عمـده تریـن اهداف بسـیاری از سـازمان های دولتـی از جمله سـازمان جهاد 
کشـاورزی درقالـب ارائـه طـرح هایی چون طـرح صنـدوق اعتبارات خـرد زنان 
روسـتایی و گسـترش تعاونـی هـای کارآفرینـی و اشـتغال زایی را می تـوان نام 

برد.
موسـوی اظهـار داشـت: توسـط بانـك کارآفریـن بـه 7 صنـدوق خـرد زنـان 
روسـتایی سـیاخ ایـن تسـهیات جهـت اشـتغال زایـی در حـوزه هـای پرورش 
بوقلمـون، پـرورش مـرغ بومـی، قالـی بافـی، پـرورش گل، تهیـه نـان محلی و 
فـرآورده هـای محصـوالت کشـاورزی بصـورت سـنتی شـامل تهیـه رب انار و 

ترشـیجات بیـن اعضـاء توزیـع گردید.
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ترویج کشت زعفران در منطقه
کوهمره سرخی

قاسـمی مسـئول مرکز خدمات جهاد کشـاورزی بخش ارژن با اشـاره به کشـت 
زعفـران در مـزارع ایـن بخـش گفـت: در راسـتای اجرایـی شـدن برنامه هـای 
اقتصـاد مقاومتـی، اصـاح الگـوی کشـت و جایگزینـی محصوالت با نیـاز آبی 
کـم، کشـت زعفـران در دسـتور کار کارشناسـان این بخـش قرار گرفته اسـت.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز؛ قاسـمی 
بـا اعـام ایـن خبـر گفـت: رقـم  پیـاز کشـت شـده در بخـش ارژن، مقاومـت 
بیشـتری در مقابـل تنش هـا، آفـات و بیماری هـا داشـته و زعفـران تولیـدی بـا 
عطـر و طعـم عالـی از بازارپسـندی خوبـی برخـوردار بـوده و نیاز آبـی این گیاه 

نسـبت به سـایر گیاهـان کمتر اسـت.
در  سـرخی  کوهمـره  منطقـه  زعفـران  بـاالی  مرغوبیـت  بـه  اشـاره  بـا  وی 
سـال های اخیـر بـه دلیـل کیفیـت آب، خـاک و هـوای معتـدل افـزود: کشـت 
صحیـح زعفـران قطعـًا تأثیر بسـزایی درکیفیت محصـول نهایـی دارد و انتخاب 
زمیـن، خـاک مناسـب، زمـان کشـت، نوع و مقـدار پیـاز، عمق و روش کاشـت 
از جملـه عواملـی هسـتند که مـی تواننـد درکیفیـت و میزان محصـول تولیدی 

نقش اساسـی داشـته باشـند.
قاسـمی بـا بیـان ایـن مطلب کـه حداکثـر نیاز آبـی زعفران سـه بار در سـال و 
اشـتغالزایی آن بصـورت دائـم و فصلی حـدود 30 نفر در هکتار می باشـد، خاطر 
نشـان کـرد: در سـال زراعـی جـاری، مزرعه الگویـی دو راهی کوهمره سـرخی 
بـه کشـت زعفـران اختصـاص یافتـه که آبیـاری این مزرعـه به صـورت نواری 
و از کـود گاوی، کمپوسـت، کـود نیتـرات آمونیـوم و سـوپر فسـفات ترپل برای 
تغذیه آن اسـتفاده شـده اسـت و ضمن این که قبل از کاشـت، پیازها با سـموم 

قـارچ کش ضدعفونـی گردیدند. 

محمد مهدی قاسمی

شهرستان فراشبند 

پیش بینی تولید 29000 تن خرما در 
شهرستان فراشبند

برداشت خرما از 2950 هکتار از نخلستان های این شهرستان آغاز شد.
وی افـزود: عمـده محصـول خرمـای این شهرسـتان رقـم زاهدی اسـت که به 
خرمـای قصـب مشـهور مـی باشـد و پیش بینی می شـود در هر هکتـار به طور 

متوسـط 10 تن خرما برداشـت شـود.
نادرپـور تصریـح کـرد: خرمـای ایـن شهرسـتان بـا توجـه بـه کیفیـت بـاالی 
و فاقـد هرگونـه بقایـای مسـموم و کودهـای شـیمیایی می باشـد کـه عـاوه 
بـر اسـتان های دیگـر بـه کشـورهای پاکسـتان، هنـد، افغانسـتان، بعضـی از 

کشـورهای آسـیایی میانـه و حاشـیه خلیـج فـارس نیـز صـادر می شـود.

برای 37 هکتار از باغ های مرکبات مجوز احداث 
سایبان صادر شد

 سـایبان یـك نـوع شـیوه نویـن تولیـد در کشـاورزی می باشـد که با اسـتفاده 
از پوشـش هـای خاصـی ) از قبیـل سـایه اندازهـا، تـوری هـای ضـد تگـرگ، 
توری هـای ضـد حشـرات، پوشـش هـای بـاد شـکن و ... ( نسـبت بـه کنترل 
یـك یـا چنـد عامـل از عوامـل محیطـی زنـده و غیـر زنـده مؤثـر در تولیـد 
محصـوالت کشـاورزی و باغبانـی، باعث جلوگیـری از تبخیر و تعـرق وکاهش 
مصـرف آب، جلوگیـری از ایجـاد خسـارت و در نتیجـه افزایـش کمـی و کیفی 

محصـول می گـردد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند؛ 
امـان الـه رضایی مسـئول باغبانی ایـن مدیریت گفـت: از زمان تفویـض اختیار 
در امضـاء صـدور مجـوز تأسـیس و بهـره بـرداری سـایبان بـه مدیریـت جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان هـا، تاکنـون بـرای 37 هکتـار مجـوز احداث سـایبان بر 
روی بـاغ هـای مرکبات توسـط مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند 
صـادر گردیـد اسـت کـه از این سـطح 26 هکتـار از طریق تسـهیات اشـتغال 
پایـدار روسـتایی و سـامانه کارا بـه بانـك معرفـی شـده انـد و بقیـه نیـز بـه 
کمیسـیون تسـهیات اسـتان معرفی شـده انـد کـه 14 هکتار از این سـطح در 

شـرف دریافـت تسـهیات می باشـند.
وی افـزود: در همیـن راسـتا تعـدادی از کشـاورزان در سـطح پنج هکتـار اقدام 
بـه احـداث سـایبان بـه صورت خـود اجرایی نمـوده انـد و پیش بینی می شـود 
در صـورت تسـهیات، تعـداد متقاضیـان بیشـتری نسـبت به اجـرای این طرح 

اقـدام نمایند.
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برداشت کنجد از 700 هکتار اراضی
شهرستان فراشبند

 بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند؛ 
ایـن  تبـار کارشـناس زراعـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی  امیـری  مصطفـی 
شهرسـتان گفـت: در راسـتای سیاسـت هـای کان اقتصـاد مقاومتـی و بـا 
توجـه بـه خشکسـالی هـای اخیـر و لزوم اصـاح و تغییـر الگوی کشـت، طرح 
جایگزینـی محصـوالت ُپـر آب بـر با محصوالت کـم آب بر در این شهرسـتان 
آغـاز گردیـده و در همین راسـتا کشـت کنجد بـه عنوان جایگزین کشـت ذرت 

در شهرسـتان رونـق گرفته اسـت.
وی افـزود: در سـال جـاری برداشـت کنجـد از سـطح 700 هکتـار از مـزارع 
فراشـبند آغـاز گردیـده و پیـش بینـی می شـود هـزار تن دانـه کنجـد از مزارع 

این شهرسـتان برداشـت شـود.

ابراهیم باغبان

شهرستان فسا 

برگزاري کارگاه تکثیر و پرورش زالو در 
شهرستان فسا

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا؛ کارگاه 
آموزشـي دو روزه تکثیـر و پـرورش زالـو در محل سـالن همایش ایـن مدیریت 
برگـزار شـد. حشـمت کارشـناس اداره آموزش و ترویـج این مدیریـت با اعام 
ایـن خبـر گفت: ایـن کارگاه با حضور بهره برداراني از شهرسـتان هاي مشـهد، 
کـرج، شـیراز و شـهرهاي هـم جوار اسـتان فـارس و بـا هـدف برنامه ریزي در 

اشـتغالزایی مشـاغل خانگـی و ترویـج و توسـعه پرورش زالو برگزار شـد.
وي افـزود: عاقـه منـدان از طریق سـایت، بـا جزئیات این دوره آشـنا شـده و 
بـه صـورت کامـا رایـگان در ایـن کارگاه حضور یافتـه اند و مطالب ارئه شـده 
بـه صـورت تئـوري، عملي و بازدید بوده اسـت. شـایان ذکر اسـت تـا کنون دو 
واحـد یـك هـزار و 500 قطعـه اي زالـوي مولد در شهرسـتان فسـا راه اندازي 

شـده است.

برگزاری کارگاه آموزشی اصول به زراعی 
چغندرقند پائیزه در شهرستان فسا 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا؛ کارگاه 
آموزشـی یـك روزه اصول به زراعـي چغندرقنـد پائیزه بـه منظوراجرایي کردن 
برنامـه هـاي اقتصـاد مقاومتـي و بـا هـدف کاهش مصـرف بهینه آب، کشـت 
محصـوالت کـم آب بر و تغییرالگوی کشـت از زراعت تابسـتانه به زمسـتانه در 
محـل سـالن مدیریـت جهاد کشـاورزی این شهرسـتان برگزار شـد. اسـماعیل 

زاده رئیـس اداره آمـوزش و ترویـج جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا ضمـن 
اعـام ایـن خبـر گفـت: در ایـن کارگاه آموزشـي، بذرافشـان محقـق مرکـز 
تحقیقـات، فیـروزی کارشـناس مدیریـت ترویـج اسـتان، مدیـر و کارشناسـان 
مراکـز جهـاد کشـاورزی بخـش مرکـزی و بخـش شـیبکوه شهرسـتان فسـا و 
مسـئولین مراکز خدمات جهاد کشـاورزی و کارشناسـان شهرسـتان های داراب 
و زریـن دشـت حضـور داشـتند. وي افـزود: در ایـن کارگاه آموزشـي در مـورد 
ارقـام مناسـب چغنـدر قند، تاریخ کشـت وخاک آب بـه موقع، مسـائل به زراعی 
چغنـدر قنـد پاییـزه و آمـاده سـازی زمیـن زراعي مـواردي مطـرح گردید.گفتني 
اسـت در سـال جـاري در شهرسـتان فسـا بالغ بـر پنج هـزار و 350 تـن چغندر 
قنـد پاییـزه برداشـت و به کارخانه قند این شهرسـتان تحویل داده شـده اسـت. 

برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری
صنایع غذایی و تبدیلی بخش کشاورزی 

در شهرستان فسا
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا؛ اولین 
همایـش فرصـت هـای سـرمایه گـذاری در صنایـع بخش کشـاورزی در سـال 
تبدیلـی و غذایـی سـازمان جهـاد  بـا حضـور صادقـی مدیـر صنایـع  جـاري 
کشـاورزی اسـتان فـارس، دهقـان نماینـده فرمانـدار، مدیـر، معاونیـن و سـایر 
روسـای ادرات و واحدهـای مرتبـط ایـن مدیریـت، رئیـس و کارشناسـان اداره 
تعـاون روسـتایی، مدیـران پهنـه ها و سـرمایه گـذاران بومی این شهرسـتان در 

سـالن همایـش جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان برگزار شـد. 

در ابتـدا سـاماني مدیـر جهاد کشـاورزي شهرسـتان فسـا ضمن ارائـه گزارش و 
اشـاره بـه اهمیت توسـعه صنایـع تبدیلـي و تکمیلي بیان داشـت: ایجـاد صنایع 
تبدیلـی و تکمیلـي باعـث ارتباط بین دو بخش صنعت و کشـاورزی مي شـود و 

از میـزان بیکاری هـای فصلـی در مناطق روسـتایی خواهد کاسـت. 
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سعید نصیری

شهرستان قیروکارزین

وي همچنیـن افـزود: یکـي از راهکارهـاي اصلـي در حفـظ منابـع موجـود، 
اشـتغالزایي بـا توجه به شـرایط خشکسـالي و توسـعه و احیاي صنایـع مرتبط با 

بخـش کشـاورزي مي باشـد. 
در ادامـه صادقـی مدیـر صنایـع سـازمان گفـت: شـرایط نگهـداري تولیـدات 
کشـاورزي و اضافـه بـر نیاز تولید، ایجـاد ضایعات باالي محصوالت کشـاورزي 
از تولیـد در مزرعـه تـا عرضـه در بازار که در حـدود30 درصد مي باشـد یکي از 
معضـات مهـم در تولیـد مـي باشـد که با احـداث صنایـع کشـاورزي مي توان 

ایـن مقـدار ضایعـات را کاهش داد. 
وي افـزود: درراسـتاي تسـهیل در اعطاي مجـوز احداث صنایع تبدیلـي، ادارات 
مرتبـط مـي بایسـت در موعد مقـرر، همـکاري و مسـاعدت الزم را انجام دهند 

و عـدم جـواب دهـي بـه منزلـه موافقـت با انجـام طرح مـورد نظر مي باشـد. 
وي در ادامـه بـا تاکیـد بـر رونـق شـهرک هـاي صنعتـي تاکیـد کـرد و گفـت: 
تجمیـع واحدهـاي صنعتـي در شـهرک صنعتـي باعـث صرفه جویـي اقتصادي 

در هزینه هـاي سـاخت صنایـع تبدیلـي مي شـود. 

آغاز صید ماهی در 
دریاچه سد 

سلمان فارسی 
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت 
شهرسـتان قیـر و کارزیـن، ناصـر 
رضائـی کارشـناس شـیات ایـن 
هـای  فعالیـت  گفـت:  مدیریـت 
صیـد و صیـادی از دریاچـه سـد 
کارزیـن  و  قیـر  فارسـی  سـلمان 
توسـط تعاونـی صیادان قـره آغاج 

قیروکارزین آغاز شـده و بر اسـاس مجوزهای صادر شـده از سـوی اداره محیط 
زیسـت شهرسـتان، تعاونـی صیـادان فعالیـت هـای صیادی خـود را تا سـی ام 
آبـان مـاه ادامـه خواهنـد داد و بـر این اسـاس تعـداد 12 نفـر صیـاد در قالب 4 

گـروه، طـی فصـل جدیـد در دریاچـه مذکـور فعالیـت مـی کننـد.
وی بـا اشـاره بـه ایـن که ایـن دریاچـه دارای انواع گونـه های ماهیـان بومی و 
گرمابـی از جملـه کپور، آمور، شـکاری، لجن خوار، فیتوفاک، سـر گنده، سـرخه 
اسـت اظهـار داشـت: در فصـل صیـد آینـده، پیـش بینی می شـود بیـش از 80 

تـن از انـواع ماهی صید شـود.
 

بازدید رئیس سازمان حفظ نباتات کل کشور از 
باغات آلوده به زوال شهرستان قیروکارزین

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
درگاهـی رئیـس سـازمان حفـظ نباتـات کل کشـور و قاسـمی رئیـس سـازمان 
بخـش  مسـئوالن  و  فرمانـدار  همـراه  بـه  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
کشـاورزی ایـن شهرسـتان از باغـات آلوده بـه عارضه زوال مرکبات شهرسـتان 

قیروکارزیـن بازدیـد بـه عمـل آوردند.
در ایـن بازدیـد انصـاری مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن با بیان 
گـزارش اجمالـی در خصوص اقدامات انجام شـده در خصوص شناسـایی باغات 
آلـوده و همچنیـن راه کارهـای انجـام شـده بـرای مقابلـه بـا عارضـه و کاهش 

اثـرات آلودگـی در باغـات گفت: بر اسـاس آمار ارائه شـده بیـش از 900 هکتار 
از باغـات ایـن شهرسـتان درگیـر عارضـه زوال مرکبـات هسـتند کـه از ایـن 
مقـدار درختان لیمو خارگی)لیسـبون( با سـطحی بیش از 750 هکتار، بیشـترین 

میـزان آلودگـی را دارا می شـد.
کریمی فرماندار این شهرسـتان نیز خواسـتار نگاه ویژه وزارت جهاد کشـاورزی 

بـه بخـش باغبانی این شهرسـتان جهـت مقابله با این عارضه داشـتند.
در ادامـه قاسـمی رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس ضمـن تقدیر 
و تشـکر از اقدامـات انجـام شـده در خصـوص شناسـایی و ارائـه راهـکار برای 
جلوگیـری از زوال مرکبـات توسـط ایـن مدیریـت، بـه بیـان مطالبـی راجـع به 
اقدامـات انجـام شـده در سـطح اسـتان فـارس بـرای مقابلـه بـا زوال مرکبات 
پرداخـت. در پایـان ایـن هیـات ضمـن بازدیـد از باغات آلـوده و بحـث و تبادل 
نظـر، پیشـنهاداتی بـا اولویـت اسـتفاده از پوشـش هـای حفاظتـی در باغـات 
مرکبـات بـا هدف کاهـش دما و تشعشـعات نور آفتـاب عنوان گردید مقرر شـد 

در کمیتـه هـای فنـی مـورد بررسـی و ارزیابـی قـرار گیرد. 

تشکیل جلسه برنامه ریزی جهت بازگشایی آب سد 
سلمان فارسی 

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین؛ 
جلسـه ای بـا هـدف برنامـه ریـزی جهت بازگشـایی آب سـد سـلمان فارسـی 
در سـال زراعـی جدیـد در محـل ایـن مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان با 
حضـور شـهریاری رئیـس اداره آبیـاری شهرسـتان، ناصـر انصاری مدیـر جهاد 
کشـاورزی، کارشناسـان سـتادی، روئسـای مراکز خدمـات و همچنیـن مدیران 
پهنـه هـای زراعـی کـه از آب سـد سـلمان فارسـی قیروکارزیـن مشـروب می 

شـوند تشـکیل گردید.
در ابتـدا انصـاری ضمـن خـوش آمد گویی بـر لزوم تعییـن و بـرآورد دقیق نوع 
و سـطح زیـر کشـت بـا توجه بـه نیاز آبـی تاکیـد کـرد. در ادامه کوهکـن دبیر 
جلسـه گفـت: میـزان سـهمیه آب تخصیص یافته این شهرسـتان بـه میزان 70 
میلیـون متـر مکعـب مـی باشـد. در ادامـه مدیـران پهنـه بـه تفکیك کشـت و 
سـطوح بـرآوردی خود را اعـام کردند. در پایان شـهریاری رئیـس اداره آبیاری 
ضمـن تشـکر از همکاری هـا و برنامـه ریزی مدیریـت جهاد کشـاورزی گفت: 
میـزان تخصیصـی آب شهرسـتان حداکثـر پتانسـیل مصـوب مـی باشـد و رها 
سـازی آن منـوط بـه عقد قـرارداد و پرداخت حقآبـه از طرف زارعین یـا نماینده 

آنهـا بـه اداره آبیاری شهرسـتان کرد.
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وحید نیاکان

شهرستان کازرون 

برداشت 2 تن انجیر دیم از یک باغ نمونه 
در دوسیران

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، 
عملیـات کیـل گیـری از بـاغ نمونـه انجیـر دیـم واقع در دوسـیران شهرسـتان 
کازرون با حضور کارشناسـان باغبانی و ترویج سـازمان جهادکشـاورزی اسـتان 
فـارس و شهرسـتان کازرون انجـام شـد و در پایان برداشـت 2 تـن انجیر از هر 

هکتـار، مـورد تایید قـرار گرفت.

برگزاری دوره مهارتی آموزش تسهیل گری 
در شهرستان کازرون

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون یك 
دوره مهارتـی بـا عنـوان آمـوزش تسـهیل گـری بـا هـدف فرآگیری و کسـب 
تکنیـك هـا و مهـارت های تسـهیل گـری بهـره بـرداران، جهت کارشناسـان 
مـروج مسـئول پهنه ها در محل مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، 
بـا حضـور 31 نفـر از مدیـران پهنـه هـای مراکـز هفـت گانـه این شهرسـتان 
تدریـس توسـط هاکیـان مهر و بذرافکن از مدرسـین مرکـز تحقیقات و آموزش 
کشـاورزی و منابـع طبیعی فارس در محل سـالن جلسـات ایـن مدیریت برگزار 

گردید.

آغاز سرشماری کلنی های مزارع زنبور عسل 
در کازرون 

سرشـماری کلنی هـای مـزارع زنبـور عسـل از 14 مهرمـاه هـم زمان با سراسـر 
اسـتان فـارس در شهرسـتان کازرون آغاز شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان، از 14 
لغایـت 30 مهـر سرشـماری کلنی های مزارع زنبور عسـل از طریق کارشناسـان 

جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ها انجـام می پذیرد.
زنـدی رئیـس اداره بهبـود تولیـدات دامـی شهرسـتان کازرون بـا بیـان این که 
اطاعـات سرشـماری بـه صـورت الکترونیکـی در سـامانه داده های کشـاورزی 
ثبـت می شـودگفت: 80 هـزار کلنـی زنبور عسـل مـدرن در شهرسـتان کازرون 

وجـود دارد کـه سـاالنه 650 تـن عسـل تولید می شـود.

مرضیه ترکمان

شهرستان کوار 

عملکرد باالی باغ انگور در روستای فرود 
شهرستان کوار

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کوار ؛شـهرام 
امیـر حشـمتی مسـئول ترویـج جهاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار با اعـام این 
خبـر گفـت: بـا کیل گیری بـاغ مجید صادقی از روسـتای فرود توابع شهرسـتان 

کـوار، متوسـط تولیـد انگـور بـه میـزان 72 تن به ثبت رسـید.
وی افـزود: عملیـات کیـل گیـری بـا حضـور ماشـفیع کارشـناس مدیریـت 
باغبانـی و انصـاری ازمدیریـت هماهنگـی ترویـج جهـاد کشـاورزی فـارس در 
سـطح 3 هکتـار از مجمـوع کل مسـاحت 10 هکتاری این باغ صـورت پذیرفت.

حشـمتی با اشـاره به سـرمازدگی و خسـارات باغات شهرسـتان در سـال زراعی 
گذشـته، خاطر نشـان کرد: حجم گسـترده سـرمازدگی باغات انگور موجب شـد 
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میانگیـن تولیـد متوسـط تنـاژ شهرسـتان از 35 تـن در هکتار به 22 تـن تقلیل 
یابـد کـه بـا توجـه به شـرایط منطقـه متوسـط میانگین تولیـد شـده در این باغ 

نمونـه خیره کننده اسـت. 
الزم بـه ذکـر اسـت کل مسـاحت باغات انگـور در این شهرسـتان 5900 هکتار 
بـرآورد مـی شـود که شهرسـتان کـوار را تبدیل به قطـب بزرگ تولیـد انگور در 

سـطح کشـور نموده است.

اعطای نشان تقدیر از وزیر جهاد کشاورزی در 
شاخص بهره وری آب به کشاورز گندم کار کواری

نشـان تقدیـر وزیـر جهاد کشـاورزی و عنوان افتخار به کشـاورز نمونـه بهره ور 
آب گنـدم "مـراد زارعـی آباده" با تولیـد عملکرد گندم 9 تـن و 100 کیلوگرم در 
هکتـار بـا اسـتفاده از آبیاری تیـپ و مصرف بهینه آب در سـال زراعی 97 - 96 

به وی اعطا شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار؛ ملك 
زاده مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار بـا اعـام ایـن خبـر گفـت: این 
کشـاورز پیشـرو بـا اجرای روشـهای نوین آبیـاری )آبیاری تیپ(، مصـرف بهینه 
آب مصرفـی و افزایـش راندمـان آبیـاری خـود بـه ازای هـر متـر مکعـب آب 
مصرفـی، 4/2 کیلوگـرم گنـدم در هکتـار برداشـت نمـوده اسـت کـه باالتـر از 

میانگیـن کشـوری می باشـد. 
اسـتفاده از شـاخص بهـره وری آب کشـاورزی در محصـول گنـدم، روش هاي 
مدیریـت صحیـح مزرعـه و بکارگیـری تکنولوژی هـای نویـن را بایـد از دالیل 
موفقیـت وی دانسـت. وی بـا اشـاره بـه محـدود شـدن منابـع آبـی در بخـش 
کشـاورزی و اهمیـت این موضـوع در برنامه ریزی های وزارت جهاد کشـاورزی 
افـزود: افزایـش شـاخص بهره وری آب و مصـرف بهینه آب با اسـتفاده از روش 
هـای نویـن آبیـاری، حفاظت از خـاک با اجـرای صحیح الگوی کشـت منطقه، 
کشـت گیاهـان کـم آب بـر، ایجـاد روسـتای گلخانـه ای کشـت کلـزا و ... مي 
توانـد راهـکار مهمي براي ارتقا کیفی محصوالت کشـاورزی شهرسـتان باشـد.

 
کاشت 1000 اصله نهال زرشک بدون هسته برای 

نخستین بار در شهرستان کوار 
1000 اصلـه نهـال زرشـك بدون هسـته برای نخسـتین بار در شهرسـتان کوار 

کاشـته شد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار؛ جعفری 
مسـئول باغبانـی ایـن مدیریـت بـا ذکـر خبر فـوق گفـت: تغییر الگوی کشـت 
و توسـعه گیاهـان دارویـی، افزایـش تـوان اقتصـادی، اشـتغالزایی، و درآمدزایی 

اهـداف کشـت پایلـوت نهال زرشـك در شهرسـتان می باشـد.
وی بـا اشـاره بـه معرفـی ایـن گیـاه کـه زرشـك گیاهـی اسـت چندسـاله، 
اغلـب خـاردار و بـه صـورت درختچـه هـای کوچـك هسـتند کـه بـا گل های 

منظم،کامـل، منفـرد یـا مجتمـع بـه صورت خوشـه سـنبله مـی باشـد. قطعات 
گل معمـوال دو تـا سـه تایی بـوده و در دو ردیف قـرار دارند، افزود: زرشـك بی 
دانـه در مناطقـی کـه ارتفـاع آن از سـطح دریـا بیـش از 1500 متر اسـت بهتر 

پـرورش مـی یابـد و نسـبت بـه سـرما مقاوم اسـت. 
جعفـری بـا ذکـر ایـن مطلـب که زرشـك بـی دانه بـرای تولیـد میـوه کافی به 
یـك محـل آفتابـی با جریـان هوای خـوب احتیـاج دارد بیـان کرد: زرشـك ها 
بـا نیازهـای آبـی متفاوت هسـتند متناسـب به خاک های نسـبتًا سـبك لومی-
شـنی بـا زهکشـی خـوب نیازمنـد کـه البتـه در خـاک هـای گچـی آهکـی به 

خوبـی رشـد کـرده و شـوری را تحمل مـی نمایند. 
وی گفـت: زمـان برداشـت زرشـك معمـواًل اوایل تا اواسـط پاییز اسـت و میوه 
آن دارای خـواص طبـی فراوانـی از جملـه؛ تقویت کننده قلب، صفـرا بر، تنظیم 

کننـده دسـتگاه گـوارش، از بین برنده سـوء هاضمه و... می باشـد.

عالیه سادات رفعت حقیقی

شهرستان الرستان 

افزایش راندمان آبیاری در الرستان
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
مدیریـت  و  سـازمان  معاونـت 
جهاد کشـاورزی الرسـتان؛ علی 
سـعیدی نـژاد رئیـس اداره بهبود 
تولیـدات گیاهی این شهرسـتان 
زیـر  آبیـاری  طـرح  اجـرای  از 
سـطحی بـرای نخسـتین بـار در 

داد. خبـر  الرسـتان 
ایـن  کـه  ایـن  بیـان  بـا  وی 
سیسـتم در یـك مزرعـه یونجه 
واقع در روسـتای فیشـور از توابع 
اسـت  شـده  اجـرا  اوز  بخـش 
افـزود: ارتقـای راندمـان آبیـاری 

یکـی از رسـالت هـای سـازمان جهاد کشـاورزی اسـت و اجـرای روش آبیاری 
زیـر سـطحی ضمـن صرفـه جویـی در مصـرف آب، افزایـش راندمـان تولیـد 

محصـول را نیـز بـه دنبـال دارد.
وی تصریـح کـرد: آبیـاری قطـره ای زیر سـطحی یکـی از روش هـای آبیاری 
اسـت کـه در آن بـه منظـور تامین نیـاز آبی و غذایـی گیاه از لوله هـای مدفون 
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شـده در زیـر خـاک اسـتفاده می شـود و آب و مـواد غذایی به طور مسـتقیم در 
دسـترس ریشـه گیاه قرار مـی گیرد.

سـعیدی نـژاد در پایـان گفت: محصول یونجه برداشـت شـده در ایـن روش در 
مقایسـه بـا روش غرقابـی با احتسـاب یکسـان بـودن سـایر شـرایط در منطقه 
مذکـور، دارای تعـداد دفعات برداشـت و عملکـرد باالتری بوده و سـاالنه 18 تا 

20 تـن علوفـه خشـك در ایـن مزرعه تولید می شـود.

الرستان پیشتاز در تولید سیب زمینی طرح استمرار 
در استان فارس

بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
الرسـتان؛ فـرزاد قاسـمی مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان از کاشـت 
سـیب زمینـی طرح اسـتمرار در روسـتای چاه نهـر از توابع بخـش مرکزی این 

شهرسـتان خبـر داد.
وی با اشـاره به این که کار کاشـت سـیب زمینی طرح اسـتمرار در الرسـتان در 
دو فصل تابسـتان و پاییز انجام می شـود، اظهار داشـت: برداشـت این محصول 
در ماه هـای دی تـا اسـفند و همچنیـن فروردین تـا اواخر اردیبهشـت ماه انجام 

. می شود 

ایـن مقـام مسـئول افزود: سـیب زمینی طرح اسـتمرار با هـدف تامین محصول 
در بـازار مصـرف در فصـول سـرد سـال کـه امـکان کاشـت تـا برداشـت برای 

اکثـر نقاط کشـور میسـر نمـی باشـد، در این منطقه کشـت می شـود.
قاسـمی بـا اشـاره بـه ایـن کـه 500 هکتـار از زمین های شهرسـتان الرسـتان 
زیرکشـت سـیب زمینی طـرح اسـتمرار اسـت، عنـوان کـرد: 95 درصـد ارقـام 
کشـت شـده در ایـن طـرح رقـم سـانته که تمامـی مراحل کاشـت تا برداشـت 

بـه صـورت مکانیزه صـورت گرفته و تمامی مـزارع در این طرح بـه روش قطره 
ای آبیـاری مـی گردد.

وی بـا بیـان ایـن که سـیب زمینی تولید شـده در الرسـتان عاوه بـر تأمین نیاز 
شهرسـتان ها و اسـتان های هم جـوار بـه کشـورهای همسـایه صـادر می شـود، 
ادامـه داد: پیـش بینـی مـی شـود در سـال جـاری حـدود 15 هـزار تـن از ایـن 

محصـول تولیـد و روانه بازار شـود.

آغاز برداشت کاکتوس علوفه ای در الرستان
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
الرسـتان؛ فـرزاد قاسـمی از عملیات برداشـت کاکتـوس علوفه ای در الرسـتان 

خبـر داد.

قاسـمی بـا بیـان ایـن کـه تغییـر الگوی کشـت بـه سـمت محصـوالت کم آب 
بـر در شـرایط خشکسـالی از الزامـات تولید محصوالت کشـاورزی اسـت، اظهار 
داشـت: کاشـت کاکتـوس علوفـه ای از سـال 94 بـه منظـور اسـتفاده در جیـره 
غذایـی دام در الرسـتان آغـاز گردیـده اسـت بـه نحوی کـه تا کنون حـدود 20 
هکتـار کاکتـوس علوفـه ای در بخـش های مختلف شهرسـتان کشـت شـده و 

40 تـن علوفـه از هـر هکتار مزارع سـه سـاله برداشـت می شـود.
وی بـا ذکـر ایـن مطلـب کـه کاکتـوس علوفـه ای گیاهی کـم آب بـر و مقاوم 
بـه خشـکی اسـت افـزود: این محصول بـا بهره گیـری از حداقـل آب و بازدهی 
بـاال، نیـاز آبـی دام هـا را بـه میـزان بسـیار زیـادی رفـع مـی کند ضمـن آنکه 
بـرای کشـت آن نیـز نیـاز به آب زیـادی نیسـت و تقریبا هر 15 تـا 20 روز یك 

بـار آبیاری می شـود.
قاسـمی افـزود: در جهـت فرهنـگ سـازی مصـرف ایـن علوفـه در جیـره دام، 
سـعی بـر ایجـاد مزارع در کنـار مجتمع هـای دامداری بـوده تا دامـداران علوفه 
مـورد نیـاز خـود را بـا حداقل نیازهـای آبـی و خاکی تامیـن نماینـد. مدیر جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان در پایـان گفـت: کاکتـوس علوفه ای اسـت که  

عـاوه بـر اسـتفاده خوراکی بـرای دام، مصـرف غذایـی و دارویی نیـز دارد. 
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 مسعود قاسمی

شهرستان المرد 

آغاز کشت کلزا در المرد 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان المرد؛ سـال 
جدیـد زراعـی 98-97 با شـروع توزیع نهاده های کشـت محصـوالت زراعی در 

بخـش هـای مختلف این شهرسـتان آغاز شـد.
اولیـه  اقدامـات  انجـام  ایـن گـزارش برگـزاری جلسـات هماهنگـی و  طبـق 
سـال زراعـی در اولیـن مرحلـه 6500 کیلوگـرم بـذر گواهی شـده کلـزا در بین 
متقاضیـان توزیع شـده اسـت و با پیـش بینی کارشناسـان این مدیریت کاشـت 

ایـن محصـول در سـطح 1000 هکتـار اسـت. 
گفتنـی اسـت در سـال زراعـی گذشـته 800 هکتـار از اراضـی قابل کشـت این 
شهرسـتان بـه کلـزا اختصـاص یافته بـود که از این سـطح 1380 تـن محصول 

برداشـت و تحویـل مراکز خرید شـد.
قاسـمی مسـئول روابـط عمومـی این مدیریـت در رابطه با کشـت گنـدم گفت: 
بـا تمهیـدات اندیشـیده شـده و معرفی عامل توزیـع، مقدار 845 تـن بذر گواهی 
شـده گنـدم اباغـی اسـتان در بین مراکـز پخش شـده و عاملیـن توزیع جهت 
دریافـت و توزیـع بـه شـرکت هـای تولید کننـده معرفی شـده انـد و پیش بینی 
مـی شـود 3200 هکتـار از اراضـی این شهرسـتان زیرکشـت گندم بـرود ضمن 
ایـن کـه امسـال 2 رقم جدیـد بذر مهـرگان و بهاران بـرای اولین بـار در المرد 
کشـت خواهـد شـد و ایـن در حالـی اسـت کـه در صـورت شـروع زود هنـگام 
بارندگـی هـا پیـش بینـی می شـود در سـال زراعی جدیـد 1 هزار هکتـار گندم 

دیم کشـت شـود .

خودکفایی المرد در تولید تخم مرغ 
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان المرد؛ حسـین 
شـبانی نـژاد فرمانـدار ایـن شهرسـتان، بـه اتفـاق فانی مدیـر جهاد کشـاورزی 
ایـن شهرسـتان و تعـدادی از کارشناسـان فرمانداری از طرح در دسـت سـاخت 
مـرغ تخـم گـذار واقع در بخـش اشـکنان و طرح تغذیـه مصنوعی دره شـیرینو 

کـه در حـال مرمـت و تکمیـل می باشـد، بازدیـد کرد .
در ایـن بازدیـد وی ضمـن تشـکر از سـرمایه گذاران اجـرای ایـن طـرح اظهـار 
منطبـق  کامـًا  قطعـه ای  هـزار   120 تخم گـذار  مرغـداری  طـرح  داشـت: 
بـا فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری در خصـوص اجـرای طرح هـای اقتصـاد 
مقاومتـی اسـت و می بایسـت سـرمایه گذاران را بـه این سـمت و سـو تشـویق 

و ترغیـب نمـود.
شـبانی نژاد افـزود: با سـرمایه گذاری 180 میلیـارد ریالی صـورت گرفته در این 
طـرح ضمـن تأمیـن نیـاز و خـود کفایی ایـن شهرسـتان در مصـرف تخم مرغ 

می توانـد نیـاز شهرسـتان هـای مهـر، کنـگان، دیـر و جـم را نیز تأمیـن کند و 
ایـن حرکـت تأثیر بسـیار خوبی بر بخش کشـاورزی شهرسـتان خواهد داشـت.

فرمانـدار المـرد بیـان کرد: بـا به بهره بـرداری رسـیدن این طرح ضمـن تولید 
2800 تـن تخـم مـرغ در سـال، جهت 40 نفر بـه صورت مسـتقیم و 25 نفر به 

صورت غیر مسـتقیم ایجاد اشـتغال خواهد شـد.
در ادامـه ایـن بازدید فانی مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد نیز پیرامون 
اهـداف و مشـکات طرح تغذیـه مصنوعی مطالبـی را بیان نمـوده و گفت: این 
طـرح بـا هـدف تقویت و تغذیـه سـفره هـای آب زیرزمینی و همچنیـن اراضی 

کشـاورزی پایین دسـت اجرا شـده است.
وی افـزود: طـرح تغذیـه مصنوعی دره شـیرینو در سـال 1388 احـداث و بر اثر 
سـیل 1394 قسـمتی از آن دچـار آسـیب گردیـد که پس از طراحـی و مطالعه و 

تخصیـص اعتبـار مورد نیـاز عملیات اجرایی آن آغاز شـده اسـت.

آغاز کوچ زمستانه زنبورداران استان فارس
به المرد

طبق سـنوات گذشـته و در راسـتای زمسـتان گذرانـی، تعداد 65 نفـر زنبوردار با 
30 هـزار کلنـی زنبـور عسـل از نقـاط مختلف اسـتان هـای فـارس، اصفهان و 

کهگیلویـه و بویراحمـد بـه شهرسـتان المرد کـوچ کردند .
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان المـرد؛ 
ایـن زنبـورداران بـا دریافـت مجـوز اسـکان از اداره بهبـود تولیـدات دامـی 
جهادکشـاورزی شهرسـتان المـرد عمدتـًا در بخـش عامرودشـت اسـتقرار 
یافتـه و اوایـل فروردیـن مـاه سـال آینـده بـه شهرسـتان هـای خـود بـاز 

می گردنـد.
ایـن گـزارش حاکی اسـت با برگـزاری دوره های آموزشـی، ترویجی و تشـویق 
بخـش عامرودشـت  سـاکنان  از  نفـر   25 تعـداد  بـرداران،  بهـره  ترغیـب  و 
شهرسـتان نیـز وارد عرصـه تولید عسـل شـده اند که سـالیانه 80 تن عسـل را 

تولیـد مـی کنند.
در همیـن راسـتا هـم زمـان بـا کل کشـور از تاریـخ 97/7/14 لغایـت پایـان 
مهرمـاه توسـط 7 نفـر از کارشناسـان مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
المـرد طـرح آماربـرداری کلنـی هـای زنبـور عسـل نیـز اجـرا گردیده اسـت . 
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حسن مرادی

شهرستان مهر 

اجرای طرح آمیخته گری نژاد سیمنتال
در گاوهای بومی

دورگ گیـری بـا نژادهای بومـی از اولویت های اصاح نژاد و دام در شهرسـتان 
مهـر مـی باشـد. به گـزارش روابـط عمـوم مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان 
مهـر احمدعلـی شـاهین مسـئول امـور دام ایـن مدیریـت بـا بیـان ایـن مطلب 
گفـت: بـه دلیل کاهش نـزوالت آسـمانی، کمبود علوفـه و افزایش دما اسـتفاده 
از نـژاد گاوهایـی کـه بتوانـد بـا اسـتفاده از علوفـه هـای کـم ارزش و کاهـش 
مصـرف، کنسـانتره و مـواد دانـه ای مقـدار قابـل توجهـی شـیر و گوشـت تولید 

نمایـد را بیـش از پیـش مـورد توجـه مسـئوالن و دامـداران قرار مـی دهد.
مسـئول امـور دام مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مهر در ایـن خصوص 
گفـت: بنابرایـن توسـعه نـژاد سـیمینتال بـا توجـه بـه لـزوم پایـداری فعالیـت 
پـرورش گاو شـیری در روسـتا و بـا توجـه بـه اقتصـاد مقاومتی از طریـق تلقیح 
مصنوعـی اسـپرم گاو هـای برتر نژاد سـیمنتال با گاوهای بومـی و دورگ گیری 
را بـه عنـوان اولویتـی مهـم در فعالیـت های اصـاح نژاد نمودار سـاخته اسـت 
.  شـاهین افـزود: در همیـن راسـتا تاکنـون بالـغ بـر 170 گاو بومـی بـا اسـپرم 
گاو نـژاد سـمینتال در شهرسـتان مهـر تلقیـح مصنوعـی شـده و منجر بـه تولید 
گوسـاله های با نژاد دورگ و سـیمنتال شـده اسـت و نشـانه ها و شـواهد نشـان 

دهنـده موفقیـت ایـن طرح می باشـد.

برداشت 1000 هکتار دانه روغنی کنجد
در شهرستان مهر

برداشت هزار هکتار دانه روغنی کنجد در شهرستان مهر آغاز شد.
محمـد محمودی رئیـس اداره تولیدات گیاهی و دامی مدیریت جهاد کشـاورزی 
مهـر ضمـن اعام این خبـر گفت: محصول تولیدی در شهرسـتان های اسـتان 
فارس، بوشـهر، قـم، یزد، کرمان، اصفهـان و ... به صـورت محصوالت فراوری 

شـده مثـل ارده، روغـن کنجـد، حلوا شـکری، حلـوا ارده، مصـرف در نانوایی ها 
و شـیرینی پـزی ها و ... مصرف شـده و کاربرد دارد.

محمـودی افـزود: آماده سـازی اراضی کشـاورزی برای کشـت کنجـد بافاصله 
پـس از برداشـت محصول توسـط برخـی از کشـاورزان انجام گرفـت و نیمی از 
کشـاورزان در سـطح 500 هکتـار بـدون عملیـات خاک ورزی در بقایای کشـت 

گنـدم اقـدام به کشـت کردند.
محمـودی بـا بیان ایـن که کنجد در شهرسـتان مهر تقریبًا بـه صورت محصول 
سـالم و گاهـی بـه صـورت ارگانیك بـه تولید می رسـد افـزود: در سـال جاری 
برداشـت کنجـد از نیمـه شـهریور مـاه شـروع شـده و تـا پایـان مهر مـاه ادامه 
دارد و پیـش بینـی مـی شـود 1500 تن کنجد تولیـد و روانه بازار مصرف شـود.  
وی افـزود: ارقـام غالـب کشـت شـده در شهرسـتان مهـر شـامل داراب 14، 
دشتسـتان، صفی آبـاد و ارقـام محلـی می باشـد و بـا توجه به مصـرف کم بذر و 
همچنیـن کشـت در بقایـای گیاهی هزینه کاشـت و داشـت کمـی دارد و عمده 
هزینـه تولیـد ایـن محصـول مربوط به مرحله برداشـت اسـت که نیاز می باشـد 
مراکـز تحقیقـات بـر روی ارقـام بـا قابلیـت هـم زمان رسـی و یا ماشـین های 

برداشـت همکاری الزم را داشـته باشـند. 
محمـودی در پایـان افـزود: در سـال جـاری یـك دسـتگاه کنجدبـر در منطقـه 
دارالمیـزان مشـغول بـه فعالیـت اسـت کـه در صـورت رضایـت کشـاورزان و 

عملکـرد مناسـب در سـال آینـده بـه کشـاورزان توصیـه خواهـد شـد.

اختصاص بیش از 9 میلیارد تومان اعتبار به زیر 
بخش آب و خاک، شهرستان مهر

غامحسـین مظاهری مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهر گفت: در راسـتای 
بهـره وری بیشـتر از منابـع آبـی و پایـداری تولید در کشـاورزی در سـال زراعی 
97 - 96 آبیـاری نویـن بـه صـورت نـواری قطره ای و کاسـیك ثابـت در این 

شهرسـتان اجرا شـده است.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر؛ مظاهری 
بـا بیـان ایـن مطلـب افـزود: عـاوه بـر توزیـع اعتبـار در آبیـاری نویـن در 
بخش هـای دیگـر آب و خـاک اعتبـارات دیگـری نیـز توزیـع گردیـده اسـت. 
حمیدرضـا قصابـی مسـئول اداره فنـی و زیربنایـی مدیریت جهاد کشـاورزی نیز 
در همیـن رابطـه با اشـاره بـه این کـه 236 میلیون تومـان اعتبار در پنج رشـته 
قنـات ایـن شهرسـتان عـاوه بـر اعتبـارات دیگر هزینه شـده اسـت، گفـت: از 
محـل صنـدوق توسـعه ملـی و تبصـره چهـار قانـون بودجه سـال نود و شـش، 
82.26 میلیـارد ریـال هزینـه اجـرای آبیـاری تحت فشـار در سـطح 990 هکتار 
بـوده اسـت کـه از ایـن میـزان 72.32 میلیـارد ریـال سـهم باعـوض دولت و 
16.278 میلیـارد ریـال سـهم خـود یـاری بوده اسـت و در حال حاضـر نیز 100 

هکتـار در حـال اجـرا و 480 هکتـار هـم در دسـت طراحـی می باشـد.
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سید ابراهیم فقیهی

شهرستان نی ریز 

انتخاب باغ نخبه کشور؛
در تأمین اندام تکثیری سالم و عاری از ویروس

در شهرستان نی ریز

شهرسـتان نـی ریز بـا دارا بـودن 8000 هکتار بـاغ انجیر و تولیـد 6300 تن، رتبه 
دوم را در اسـتان فـارس بـه خـود اختصـاص داده و توانسـته محصـول تولیدی را 
بـه کشـورهایی چـون هند، چین، اروپای شـرقی و حـوزه خلیج فارس صـادر کند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز، ذبیح 
الـه سیروسـی، مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان با اعـام این خبـر اظهار 
داشـت: کشـور ایـران با قـرار گرفتـن در منطقه خشـك و بیابانی با بارشـی حدود 
یـك سـوم متوسـط جهانـی از جملـه کشـورهایی اسـت کـه خسـارت هنگفتی را 
از ایـن تهدیـد طبیعـی در گسـتره مختلـف به ویـژه دهه هـای اخیر تجربـه کرده 
اسـت، لـذا مدیریـت بهینـه مصـرف آب در بخش کشـاورزی و جلوگیـری از هدر 

رفـت آن بـا رعایـت رونـد تولیـد از اهمیـت باالیی برخوردار اسـت.
وی افـزود: یکـی از راه هـای بـرون رفـت و مقابلـه بـا خشکسـالی اسـتفاده از 
گونه هـای دیـم و مقـاوم بـه خشـکی اسـت و در همیـن راسـتا فتحعلـی زارعـی 
یکـی از کشـاورزان ایـن شهرسـتان در منطقه باال شـهر مشـکان نی ریز در سـال 
1391 اقـدام بـه احـداث بـاغ انجیر )رقم سـبز( با مسـاحت 30 هکتار نموده اسـت 
کـه هـم اکنـون بـا بـه بـار نشسـتن آن، و پـس از بازدیدهـای مکـرر بازرسـین، 
مسـئوالن و کارشناسـان شهرسـتانی، اسـتانی و کشـوری بـه عنـوان بـاغ نخبـه 
کشـوری در زمینـه تهیـه انـدام تکثیـری سـالم و عـاری از ویـروس مـورد تاییـد 

قـرار گرفته اسـت.
سیروسـی ادامـه داد: در کنـار ایـن بـاغ نخبـه، نامبـرده بـه منظـور مدیریـت بهتر 
آب اقـدام بـه تولیـد نهـال شناسـه دار انجیـر در محیـط بسـته نمـوده که سـاالنه 

پتانسـیل تولیـد بیـش از 500 هـزار اصلـه نهـال گلدانـی را دارا می باشـد.
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریز تصریح کرد: در شـرایط بحـران کنونی 
آب، تولیـد محصـوالت ارزآوری چـون انجیـر دیـم، در راسـتای حفـظ آب هـای 
زیرزمینـی، اشـتغالزایی، جلوگیـری از مهاجـرت روسـتائیان به شـهرها و در نهایت 

رونـق چـرخ اقتصـادی کشـور می بایسـت در دسـتور کار قـرار گیرد. 

کاهش 90درصدی تولید پسته در نی ریز 
قریـب 16600 هکتـار از بـاغ هـای شهرسـتان نی ریز به کشـت ارقـام مختلف 
پسـته از جملـه، اکبـری، احمدآقایـی، کلـه قوچـی و اوحدی اختصـاص دارد که 
بیـش از 13000 هکتـار آن مثمـر و متوسـط برداشـت هـر هکتـار بـاغ مثمر در 
شـرایط عـادی یـك تن پسـته خشـك مـی باشـد و بدیـن ترتیب قطـب تولید 

پسـته در اسـتان فارس محسـوب می شـود. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز، ذبیـح الـه 
سیروسـی مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان بـا بیان ایـن مطلـب اظهار 
داشـت: بـا توجـه بـه پتانسـیل های موجـود در مناطـق مختلف این شهرسـتان 
بـرای تولیـد پسـته، در سـال های اخیـر بـه علـت کاهـش سـطح آب هـای 
زیرزمینـی و افـت کیفـی آب در مناطـق مختلف، بسـیاری از باغـداران با ایجاد 

بـاغ هـای پسـته بـه تولیـد ایـن محصـول روی آورده اند .
وی افـزود: پیـش بینـی مـی شـود امسـال حـدود 1300 تن پسـته از بـاغ های 
ایـن شهرسـتان برداشـت و پـس از فرآوری توسـط 16 ترمینال ضبط پسـته در 
ایـن شهرسـتان بـه بـازار های داخلی و خارجی صادر شـود که نسـبت به سـال 
قبـل 90 درصـد کاهـش خواهد داشـت. سیروسـی تصریح کرد: در سـال جاری 
بـه علت نوسـانات شـدید دمایی و گرم شـدن بی سـابقه که موجـب عدم گرده 
افشـانی پسـته گردیـده اسـت بـا کاهـش تولیـد 90 درصـدی این محصـول را 
شـاهد هسـتیم که خسـارت قابل ماحظه ای بـه تولیدکنندگان در این شـرایط 
سـخت اقتصـادی وارد کرده اسـت.گرچه صنـدوق بیمه محصوالت کشـاورزی 
موظـف بـه جبران خسـارت باغات زیر پوشـش بیمه بنـا به تعرفه هـای موجود 
اسـت ولـی بـه علـت عـدم پوشـش بیمـه ای بسـیاری از باغـات، مکاتباتـی با 

مراجـع بـرای جبران خسـارت باغداران انجام شـده اسـت.
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریز با اشـاره به این موضوع که مشـکل 
بزرگـی در تولیـد، فـرآوری، بارگیری و خـروج این محصول هنگام برداشـت به 
شـهرها و اسـتان های همجـوار وجـود دارد، گفـت: که بـا ایجاد صنایـع تبدیلی 
و بسـته بندی در ایـن شهرسـتان توسـط سـرمایه گذاران عاقـه منـد، عـاوه 
بـر رونـق اقتصـادی، محصـوالت فـرآوری شـده بـا نشـان منطقـه تولیدکننده 

محصـول، بـه بازارهای خارجـی صادر خواهد شـد. 

خشکسالی و تگرگ 60 درصد تولید گردو شهرستان 
نی ریز را کاهش داد

برداشـت 160 تـن گـردو از سـطح 140 هکتـار بـاغ هـای شهرسـتان نی ریـز 
برداشـت شـد کـه با توجه بـه 400 تن عملکرد سـال گذشـته،60 درصد کاهش 

تولید محصول داشـته اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی نـی ریز، سیروسـی مدیر 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اظهار داشـت: از مجموع 140 هکتار بـاغ گردو در 
شهرسـتان، 135 هکتار آن مثمر اسـت و عمدتًا این محصول در بخش پشـتکوه 
می باشـد. وی گفـت: عملیـات برداشـت گـردو در شـهریور ماه انجـام می گیرد 
و در زمـان برداشـت،2000 فرصـت شـغلی موقت ایجاد می شـود. سیروسـی با 
اشـاره بـه درآمد 70 میلیـارد ریالی حاصـل از فروش 160 تن گردوی برداشـت 
شـده، یادآور شـد: با توجه به کاهش نزوالت جوی، خشکسـالی سـال گذشـته 
و خسـارت تگـرگ امسـال، شـاهد عملکـرد مطلوب ایـن محصـول نبودیم که 
تـاش می کنیـم بـا احـداث بـاغ مـادری بـه منظـور اسـتفاده از ارقـام جدید و 
پرمحصـول، تولیـد گـردو را در سـطح شهرسـتان افزایش دهیـم و تغییر رقم به 

عنـوان یـك برنامه راهبردی در سـتور کار قـرار دارد.
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هاشم قاسمی
معاون اداری مالی

محمود هرجی زاده
معاون فنی اجرایی

غالمحسین مظاهری 
مدیر

سیمای کشاورزی شهرستان ُمـهر در یک نگاه

موقعیت جغرافیایی
شهرسـتان مهـر به مرکزیت شـهر مهر، با وسـعت 1729 کیلومتـر مربع، حدود 
1.4 درصـد از کل مسـاحت خاکـی اسـتان فـارس را بـه خـود اختصـاص داده 

است. 
• ایـن شهرسـتان در محـدوده جغرافیـای 55 درجـه و 15 دقیقـه طول شـرقی 
و 29 درجـه و 56 دقیقـه عـرض شـمالی قـرار گرفتـه اسـت و از شـمال بـه 
شهرسـتان هـای المـرد و خنـج،از جنـوب بـه شهرسـتانهای کنـگان )منطقـه 
ویـژه پـارس جنوبـی( و جـم، از شـرق بـه المـرد و از غـرب به شهرسـتانهای 

خنـج و فراشـبند محـدود می شـود. 
• بر اسـاس آخرین تقسـیمات کشـوری در سـال 1384، این شهرسـتان دارای 
چهـار بخـش )گلـه دار،اسـیر، وراوی، و مرکـزی(، 4 نقطـه شـهری )مهـر، گله 
دارو وراوی واسـیر( و 8 دهسـتان )ارودان، مهـر، فـال، گلـه دار، اسـیر، دشـت 

اللـه، وراوی و خـوزی( می باشـد.
همچنیـن ایـن شهرسـتان دارای 114 پارچـه آبادی اسـت کـه 93 پارچه آبادی 
مسـکونی و 21 پارچـه خالـی از سـکنه می باشـد. فاصلـه مرکـز شهرسـتان تا 

مرکـز اسـتان 340 کیلومتر اسـت. 
• ایـن شهرسـتان 25کیلومتـر بـا دریـا و منطقه پـارس جنوبی فاصلـه داردوراه 

ارتباطـی اسـتان فـارس بـه خلیج فـارس از ایـن شهرسـتان می گذرد. 
• طبق قانون تقسـیمات کشـوری، شهرستان مهر در سـال 1380 از شهرستان 

المـرد منتزع و به تصویب هیئت دولت رسـیده اسـت. 

آمار بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان مهر

بهره برداران باغی: 1200 نفر

400 نفر بهره برداران باغی: 

بهره برداران دام و طیور:   800 نفر

بهره برداران صنایع تبدیلی:  10 نفر

بهره برداران ماشین های کشاورزی: 150 نفر

• تعداد شاغلین بخش دایمی و موقت در بخش کشاورزی حدود 10000 نفر

سطح زیر کشت محصوالت زراعی، باغی و دامی
250هکتارمرکبات7000هکتارگندم آبی
20هکتارانگور2500هکتارگندم دیم
20هکتارگیاهان دارویی360هکتارجو آبی 
5هکتارکنار پیوندی1500هکتارجو دیم

15هکتارنرگس زار1400هکتارکلزا
130000راسدام سبك650هکتارکنجد

4500رایدام سنگین100هکتارحبوبات
15واحدمرغداری گوشتی2500هکتارصیفی جات

1واحدمرغ تخمگذار2500هکتارنخیات

گزارش عملکرد باغبانی

سال 96شرح فعالیت

15 هکتارنظارت بر کاشت انگور رقم یاقوتی

12 هکتارنظارت بر کاشت گیاه دارویی

)Shade house( 26 هکتارصدور مجوز احداث سایبان

150 هکتارمکان یابی و انتخاب باغات فرسوده جهت حذف و جایگزینی

700 هکتارانجام عملیات هرس و تکریب نخیات 
افزایش ماده آلی خاک بوسیله کود های آلی و کمپوست 

100 هکتارگرانوله در باغات با روش چالکود

11 واحدپیگیری جهت صدور مجوز گلخانه سبزی و صیفی

5500 تننظارت بر تولید ارقام مختلف خرما در سطح شهرستان

130 تننظارت بر تولید محصوالت گلخانه ای

3 دورهبرگزاری کاسهای آموزشی جهت کاشت گیاهان دارویی

4 دورهبرگزاری کاس آموزشی تغذیه باغات

1450 اصلهتوزیع نهال یارانه ای کشت بافت پیارم
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گزارش عملکرد واحد زراعت
1- تعییـن سـطوح اجرایـی طـرح هـای مختلـف مدیریـت بـرای پارسـل ها با 

توجـه بـه پتانسـیل موجـود در هر پارسـل 
2- تشـکیل سـتاد گندم-کلـزا و گلخانـه در شهرسـتان و برگـزاری جلسـات 

منظـم در هفتـه و بررسـی مسـائل و مشـکات
3- همـکاری و هماهنگـی بـا بخشـهای بـرون مدیریتـی جهت تامیـن و تهیه 

نهـاده هـا بخـش کشـاورزی و خریـد و حمـل بـه موقع به شهرسـتان
4- ترویـج و راهنمایـی و نظـارت در جهـت کاهـش هزینـه های تولید شـامل 

ترویـج دسـتگاه های مـدرن بـذر کار ها-توسـعه کشـاورزی حفاظتی
5- اجـرای مـزارع طـرح امیـددر زراعـت هـای مختلـف و در پارسـل هـای 

شهرسـتان
6- پیگیـری و هماهنگـی بـا صندوق بیمـه محصوالت کشـاورزی در خصوص 

پرداخت خسـارت سـال قبل
7- افزایش طرح کشت کلزا به 1400 هکتار در شهرستان

8- هدایـت و نظـارت بـر عملیـات کاشت-داشـت و هماهنگـی برداشـت گندم 
آبـی و دیـم در سـطح 9500 هکتار

9- هدایـت و نظـارت بـر عملیـات کاشت-داشـت و هماهنگی برداشـت جوآبی 
و دیـم در سـطح 2100 هکتار

10- تشکیل ستاد برداشت محصوالت شهرستان درسال جاری
11- پیگیـری، حمـل و توزیـع انـواع کودهـای شـیمیایی بـه میـزان 3000 تن 

شهرسـتان به 
12- پیگیـری، حمـل و توزیـع بذور گندم شهرسـتان جهـت 9500 هکتار گندم 

آبـی و دیـم به میـزان 2100 تن
13- نظـارت بر عملیات کاشـت، داشـت و برداشـت صیفی جـات، گوجه فرنگی 

زیر پاسـتیك و آزاد درسـطح 2500 هکتار
ایجاد مزرعه آزمایشی الگویی کشت پنبه در سطح 20 هکتار در شهرستان

صنایع و مکانیزاسیون
- معرفی متقاضیان تسهیات تراکتور به مبلغ 600 میلیون تومان 

- بررسـی و تاییـد درخواسـت سـوخت تراکتـور، چاه کشـاورزی، کمباین هـا  و 
مرغداری هـا

- اخذ یارانه چهار دستگاه ریزدانه کار به مبلغ 30 میلیون تومان 
- بازدید مستمر از طرح های صنایع کشاورزی 

- معرفی متقاضیان دریافت جواز تاسیس واحد تبدیلی صنایع کشاورزی 
- برگـزاری کاس هـای ترویجـی و تشـویقی کشـت مکانیزه کـه نتیجًا حدود 

6000 هکتـار از اراضـی کشـاورزی به صـورت مکانیزه کشـت گردیده 

- معاینه فنی سم پاش ها
- پاک گذاری تعداد 220 دستگاه تراکتور در سطح شهرستان

- تامین تعداد 55 دستگاه کمباین جهت برداشت مزارع
- معرفـی متقاضیـان جهـت دریافـت تسـهیات صنایـع تبدیلـی بـه مبلـغ 35 

ریال میلیـارد 

گزارش زیر بخش دام و طیور
آمارگیـری از کلنـی هـای زنبـور عسـل بـه میـزان 29397 کلنـی در سـطح 

شهرسـتان و 117 نفـر زنبـوردار.
تولید 202 تن عسل کنار در فصل برداشت عسل.

برگـزاری 6 مـورد کاسـهای آموزشـی و ترویجـی بـا عناوین کارگاه آموزشـی 
جلوگیـری از سـرقت دام-بهداشـت دام،پـرورش دام و تغذیـه دام و ...(.

اجـرای طـرح آمیختـه گـری گاو های بومـی با اسـپرم گاو نژاد سسـیمینتال به 
تعداد 125 راس.

تولیـد سـالیانه 1750 تـن گوشـت قرمـز و 3200 تـن گوشـت سـفید، 600 تن 
مرغ. تخـم 

معرفی متقاضیان تسهیات مشاغل خانگی با هماهنگی اداره کار و ترویج.
معرفـی جهـت تسـهیات بسـیج سـازندگی بـا هماهنگـی بسـیج سـپاه مهر 5 

مورد.
مصـوب شـدن 3 طرح زیـر بخش دام و طیور در سـامانه کارا جهت تسـهیات 

روستایی.
شـروع و احـداث یـك واحـد مـرغ گوشـتی 20000 قطعـه ای بـا پیشـرفت 

.%70 بـاالی  فیزیکـی 
صدور مجوز زنبورداری 2 مورد با هماهنگی تعاونی زنبورداران فارس.

بـا ترویـج و تشـویق حرفـه زنبـورداران در سـطح شهرسـتان 10 نفـر بـه کار 
زنبـورداری مشـغول هسـتند.

وجـود پـرورش دهندگان شـتر مرغ)4 مورد( کبـك)2 مورد( بلدرچیـن )3 مورد( 
و مـرغ بومـی )5 مورد( در قالب مشـاغل خانگی در شهرسـتان.

گزارش عملکرد واحد حفظ نباتات

مبـارزه بـا آفـات، بیماری هـا و علف هـای هـرز مرکبـات و نخیات در سـطح 
هکتار  1800

2. مبـارزه بـا آفـات، بیماری هـا و علف هـای هـرز مزارع گنـدم، جـو و کلزا در 
سـطح 12000 هکتار

3. مبـارزه بـا آفـات، بیماریهـا و علفهـای هرز مزارع سـبزی و صیفی در سـطح 
هکتار  5000

4. ردیابـی آفـات و بیماریهـای قرنطینه ای سـرخرطومی حنایـی خرما، جاروک 
مرکبـات و مگـس میـوه مدیترانه ای در سـطح 2500 هکتار

خدمـت  خریـد  طـرح  در  گیاهپزشـکی  کلنیکهـای  عملکـرد  بـر  نظـارت   .5
هکتـار  2700 سـطح  در  دار  یارانـه  کارشناسـی 
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6. پیگیری خرید و حمل سموم علفکش گندم و کلزا 8500 کیلو/لیتر
7. کالیبراسیون ناوگان سمپاشی جهت انجام مبارزه شیمیایی بهینه 60 دستگاه

گزارش عملکرد اداره فنی و زیر بنایی
• تسـطیح اراضی کشـاورزی در بخشـهای اسـیر وگله دار در سـطح 80هکتار 
بـا اعتبـاری معادل 400میلیـون تومان که معـادل 120میلیون خودیاری سـهم 

متقاضـی و280 میلیـون سـهم دولت)باعوض(اجراشـده از محل ملی
• اجـرای ابیـاری نویـن در سـطح 521هکتار با اعتبـاری معـادل3900 میلیون 
تومـان کـه ازایـن میـزان 800 میلیـون تومان سـهم خودیاری و معـادل 3100 

میلیـون تومـان سـهم باعـوض دولت از محـل صندوق توسـعه ملی
• جـاده بیـن مـزارع بـا اعتبـار 150 میلیـون تومـان بـه طـول 3.5کیلومتـردر 

گلـه دار
• احیاء ومرمت قنات تنگ شول با اعتبار بالغ بر 32 میلیون تومان 

• احـداث کانـال انتقـال آب تنگ دهو چاه شـرف با اعتبـار 130 میلیون تومان 
به طـول 1000متر

گزارش عملکرد امور اراضی

شرح فعالیتعنوان

واگذاری

120موردتعداد متقاضیان
26هکتارواگذاری کشاورزی وصنعتی

400 هکتارنظارت بر واگذاری 
84 هکتارلغو واگذاری

100مورداخطاریه صادره
5/7هکتارصدور سند قطعی

1.020795757ریالوصول عواید

اصاحات ارضی
8 فقرهتعداد اسناد صادره

تعداد زارعین معرفی به دفتر 
20 نفرخانه

حقوقی

تعداد پرونده های مطرح در 
15موردشورا

تعداد پرونده حقوقی و کیفري 
6 موردتشکیل شده

حفظ کاربری

تعداداخطاریه به مرتکبین تغییر 
80 موردکاربری

 8 موردتعداد متقاضیان تغییر کاربری
36 موردنظارت بر مجوزهای صادره

نظام اجرایی رفع تداخالت 

میزانعنوان 
10موردتعداد جلسات تشکیل شده

1300هکتارشناسایی اراضی پیشنهادی دارای تداخل
4موردارسال نقشه به استان جهت تثبیت طرح کاداستر

امور اداری، رفاه و پشتیباني
1-اعام بازنشستگی 2 نفر از پرسنل

2- قرارداد بیمه تکمیلی پرسنل 
3- دریافت هزینه های درمانی بیمه مازاد 

4-برگزاری دوره های اموزشی
5- ثبـت ورود و خـروج - مرخصـی بـدون حقـوق- اسـتعاجی- اسـتحقاقی 

وغیبـت پرسـنل مراکـزو بخشـها .
6-تغییـرات حکـم پرسـنل کارکنان اعم از مـدرک تحصیلـی - ازدواج - بیمه- 

گـروه- طبقه
7- برگـزاری دوره هـای آموزشـی عقیدتـی - نماز جماعت - احـکام و برگزاری 

اعیاد وشـهادت امـام معصوم در نمازخانه و سـخنرانی .
8- برگزاری مراسم روز زن و تقدیر از زنان.

9- اهداء لوح تقدیر به کارکنان جهت شرکت در نماز جماعت
10- پیگیری امورات قرارداد خود روهای اجاره ای.

11-پرداخت وام جهاد گران به پرسنل به مبلغ 80000000
12- پرداخـت تسـهیات )وام( به پرسـنل 80000000 تومـان و گواهی ضمانت 

پرسنل.  وام 
13-اجرای نظام 5 اس

طرح و برنامه و صدور مجوزها )سال 1396(
9895 میلیون ریالتسهیات کلزا

157 نفراشتغال
2موردپروژه آمارگیری محصوالت کشاورزی

20000میلیون ریالتسهیات سلف گندم
37000میلیون ریالتسهیات آبیاری تحت فشار

59 موردصدور مجوزها )موافقت اصولی- تاسیس بهره برداری(
775میلیون ریالتسهیات پرداختی بسیج سازندگی 

51300میلیون ریال تسهیات طرح های اشتغال پایدار روستایی 
47400میلیون ریالمعرفی تسهیات اشتغال فرگیر 
40 سیستمپیگیری کارهای شبکه مدیریت 

3923هکتاربیمه محصوالت کشاورزی
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ترویج و آموزش کشاورزي
• آموزش زنان روستایی 250 نفر روز

• تجهیـز مراکـز خدمـات اسـیر، وراوی، گلـه دار، خریـد رایانـه، لـوازم جانبـی، 
لـوازم اداری، میـز و صندلـی
• آموزش ترویج 950نفر روز

• ایجـاد مـزارع الگویـی طـرح امیـد بـه تعـداد 12 سـایت در چهـار بخـش 
شهرسـتان

• آموزش فنی و حرفه ای کوتاه مدت بهره برداران 132نفر روز
• ایجاد مزارع تحقیقاتی کلزا و گندم 14 مورد

• تشکیل پرونده و صدور مجوز تعداد 38 فقره گواهی مشاغ خانگی 
• تشکیل صندوق خرد زنان روستیی در بخش های اسیر گله دار و وراوی

• تشکیل صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی شهرستان مهر

عملکرد واکسیناسیون دامی از ابتدای سال 96 تا کنون
تعداد دام واکسینه 

شده نوع دام نوع واکسیناسیون

590 گاو واکسن عمومي تب برفکي

324 گاو RD RB51 واکسن بروسلوز گاو

193 گاو FD RB51 واکسن بروسلوز گاو

248 گاو واکسن تب برفکي – راپل

107 گاو واکسن آبله بزي )پیشگیري المپي اسکین(

80 گاو واکسن تب برفکي برلیانت هند

5.990 گوسفند واکسن عمومي تب برفکي

7.040 گوسفند واکسن عمومي آبله

95.459 بز واکسن عمومي تب برفکي

107.815 بز واکسن عمومي آبله

44.915 بز PPR واکسن

14.699 بز FD واکسن بروسلوز گوسفندو بز

318 سگ واکسن هاري

277.778 جمع کل

ظرفیت ها و نقاط قوت بخش کشاورزی
در سطح شهرستان 

• امـکان تولیـد خـارج از فصـل محصوالت سـبزی وصیفـی باتوجه به شـرایط 
آب وهوایی شهرسـتان 

• پاییـن بـودن هزینـه های تولیـد در واحدهـای گلخانه ای کشـتهای خارج از 
فصـل بـه دلیل کاهـش هزینه سیسـتم های گرمایشـی 

• امکان صادرات محصوالت کشاورزی باتوجه به نزدیکی به دریا
• امـکان پـرورش ماهـی ومیگـو در پسـاب حاصـل از آب شـیرین کـن در 

شهرسـتان 
• امـکان توسـعه باغـات نخیـات شهرسـتان باتوجـه بـه شـرایط آب وهوایی 
ودر دسـت احـداث بـودن دو واحـد فـراوری وبسـته بنـدی خرما در شهرسـتان 
• توسـعه بخـش کشـاورزی بویـژه در بخـش گلخانه ای بـا انتقـال آب دریا به 

شهرسـتان باتوجـه بـه فاصلـه کم شهرسـتان تا خلیـج فارس
مخاطرات وچالش های بخش کشاورزی شهرستان

• خشکسالی وکاهش کمی وکیفی آبهای زیر زمینی شهرستان
• شـور شـدن اراضـی کشـاورزی به دلیـل آبیاری با آبهـای شـور واز بین رفتن 

سـاختمان خاک
• خرد شدن اراضی کشاورزی 

• دانش کم بهره برداران وپایین بودن بهره وری در بخش کشاورزی
• کمبـود ظرفیـت فضـای انبـاری وسـرد خانـه جهـت نگهـداری محصـوالت 

کشـاورزی 
• کمبود واحدهای سرت وبسته بندی وفراوری محصوالت کشاورزی 

• فرسـوده شـدن ماشـین آالت وادوات فعـال در بخـش کشـاورزی کـه باعث 
کاهـش بهـره وری وافزایـش مصـرف انـرژی مـی گردد

• باال بودن ضایعات در بعضی از محصوالت تولیدی 
• اعتبارات وسرمایه گذاری اندک دولتی وخصوصی در بخش کشاورزی 

طرحهای پیشنهادی و در دست مطالعه شهرستان 
• طرح ساماندهی، توسعه،اصاح و احیاء در سطح 1200 هکتار از نخیات

• پیگیری واحداث شهرک گلخانه ای شهرستان به مساحت 215هکتار
• تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی 

• ایجاد مزارع پرورش ماهی ومیگو در شهرستان 
• توسعه کشت دانه های روغنی خصوصا کلزا وتناوب آن با گندم

• توسعه کشت گیاهان دارویی وسازگار با شرایط آب وهوایی منطقه 
• پـرورش ماکیـان مقـاوم بـه شـرایط اب وهوایـی منطقـه ماننـد شـترمرغ و 

بلدرچیـن
• اجرای سیستم های آبیاری نوین باتوجه به کیفیت آب و خاک مزارع
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سازمان تعاون روستایی فارس
فیروزه حجتی

افتتاح انبار بسته بندی خرمای زاهدی
در شهرستان فراشبند

بـا حضـور رئیـس سـازمان تعـاون روسـتایي فـارس، کارگاه و انبار بسـته بندی 
خرمـای زاهدی شهرسـتان فراشـبند با ظرفیت هشـتصد تن در سـال به افتتاح 

رسـید. بهره برداري  و 
بـه گزارش روابط عمومی سـازمان تعاون روسـتایی فارس، احـد بهجت حقیقی، 
در حاشـیه افتتـاح ایـن انبـار در شهرسـتان فراشـبند، ورود شـرکت ها به عرصه 
خریـد محصـوالت توافقـي و صـادرات خرمـاي زاهـدي را موجـب اشـتغال به 
کار 120 نیـروي مـرد در کنـار ایجـاد اشـتغال براي بانوان روسـتایی و عشـایر 

عنـوان کرد.
وي افـزود: عـاوه بـر اشـتغال150 نفـر به طـور مسـتقیم، بالغ بـر 600 نفر به 

صـورت غیـر مسـتقیم در این پروسـه مشـغول بکار شـده اند.
بهجت حقیقـي بـا تاکیـد بـر قابلیت هـا و پتانسـیل هاي تعاونـي بـراي خـروج 
از رکـود و رونـق اقتصـادي، خاطرنشـان کـرد: بایـد از امتیـاز تولیـدات باغـی 
شهرسـتان هـا بـا خریـد توافقـی محصـوالت تولیـد را بـه بـازار متصـل نمود.

وي همچنیـن در جریـان این سـفر ضمن بازدیـد از کارگاه تولید لبنیات سـنتي 
شـرکت تعاونـی دامـداران و فرآورده هـاي لبنـي بـا ظرفیـت تولید 4 هـزار لیتر 

در مـاه بازدیـد کرد.

رئیس سازمان تعاون روستایی فارس خبر داد:
اختصاص 6 میلیارد ریال اعتبار برای تقویت و توسعه 

پروژه گردشگری کمهر سپیدان
رئیـس سـازمان تعـاون روسـتایی فـارس از اختصـاص 6 میلیـارد ریـال اعتبار 
بـرای اجـرای پـروژه گردشـگری کمهـر شهرسـتان سـپیدان خبـر داد و گفت: 
بـا تخصیـص ایـن میـزان اعتبـار، پـروژه گردشـگری کمهر تـا دو هفتـه آینده 

کلنگ زنـی خواهـد شـد.
بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان تعاون روسـتایی فارس، احـد بهجت حقیقی 
در جریـان سـفر یـك روزه بـه شهرسـتان سـپیدان بـا اعـام ایـن خبـر گفت: 
ایـن شهرسـتان نقطه ای بکـر برای توسـعه گردشـگری و دارای توانمندی های 

مناسـبی برای توسـعه پروژه های گردشـگری اسـت.
وی بـا بیـان این که بخشـی ازظرفیت های این شهرسـتان دسـت نخورده باقی 
مانـده، تـاش برای جـذب سـرمایه گذار در بخش روسـتایی این شهرسـتان را 

از مطلوب تریـن راهکارهـا برای رشـد اقتصـادی این منطقـه عنوان کرد.

رئیس سـازمان تعاون روسـتایی همچنین با حضور در شـرکت تعاونی روسـتایی 
زنـان همایجـان بـر توسـعه بیشـتر صنعـت گردشـگری، بوم گـردی و مشـاغل 
خانگـی در ایـن منطقـه تاکیـد کـرد و از مدیرعامـل ایـن شـرکت خواسـت تـا 
طرح هـای توجیهـی گردشـگری ایـن منطقـه را ظـرف مـدت یك هفتـه برای 

تصمیم گیـری و تخصیـص اعتبـار بـه سـازمان متبـوع ارسـال کند.
بهجت حقیقـی در جریـان سـفر یـك روزه بـه سـپیدان بـا امـام جمعـه ایـن 
شهرسـتان نیـز دیـدار و بـر واگـذاری وظایـف و خدمـات مربـوط بـه حـوزه 
روسـتایی بـه تشـکل های بخـش کشـاورزی طبـق اصـل 44 قانـون اساسـی 
تاکیـد کـرد و نقـش مهـم شـبکه تعاونی هـای روسـتایی در خریـد محصـوالت 

توافقـی و کوتـاه کـردن دسـت واسـطه ها را یـادآور شـد.

نماینده ولی فقیه در فارس:
سازمان تعاون روستایی نقش بی بدیلی در پویایی 

اقتصاد دارد
• ایجاد ارزش افزوده هدف اصلی این سازمان باشد

نماینده ولی فقیه در فارس از ریاسـت تعاونی روسـتایی اسـتان خواسـت تا ایجاد 
ارزش افـزوده بـه عنـوان یکـی از اهداف اصلی در دسـتور کار این سـازمان قرار 
گیـرد و گفـت: بایـد تـاش کنیم تـا از اتکا بـه منابع نفتـی خارج شـویم که در 
ایـن راسـتا سـازمان تعاون روسـتایی می تواند نقـش مهم و بی بدیلـی در پویایی 

اقتصـاد ایجاد کند.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان تعاون روسـتایی فـارس، آیـت اهلل لطف اهلل 
دژکام در دیـدار بـا رئیـس سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان از نـگاه و دقـت 
همه جانبـه ریاسـت ایـن سـازمان تشـکر و خاطرنشـان کـرد: وقتـی مدیـری 
نگاهـی دلسـوزانه دارد بی شـك همـه نـگاه و فکـر سـاختار و پرسـنل اداری 

متبـوع بـه همـان سـمت سـوق داده خواهـد شـد.
وی بـا تاکیـد بـر دقـت در عملکـرد تعاونـی روسـتایی به عنـوان نهـادی دولتی 
و خصوصـی، تصریـح کـرد: بحثـی کـه بـه عنـوان شـفافیت در مجلـس مطرح 

می شـود بایـد ایـن نهـاد را نیـز پوشـش دهد.
 امـام جمعـه شـیراز بـا بیـان ایـن کـه قوانین حاکـم بر این سـازمان از گذشـته 
تاکنـون برپایـه وابسـتگی بـه فـروش نفـت وضـع شـده، خواسـتار تغییـر ایـن 
رویکـرد شـد و تاکیـد کرد که سـازمان تعاون روسـتایی باید به سـمت اقتصادی 

شـدن تولیدات پیـش رود.
آیـت اهلل دژکام همچنیـن خواسـتار پیشـگامی شـبکه تعاونـی روسـتایی فـارس 
بـه عنـوان یـك مـدل موفـق و شـفاف در عرصـه اقتصـادی شـدن تولیـدات 

کشـاورزی در کشـور شـد.
ایجاد ارزش افزوده باال با راه اندازی کارخانجات کوچک در کنار مزارع

احـد بهجـت حقیقـی، رئیـس سـازمان تعـاون روسـتایی فـارس نیـز در ادامه 
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ایـن دیـدار بـه راه انـدازی کارخانجـات و کارگاه هـای کوچـك در کنـار مـزارع 
بـا قیمـت مناسـب اشـاره و اظهـار کـرد کـه این امـر سـبب ارزش افـزوده باال 
می  شـود و کشـاورزی را بـه سـمت اقتصـادی شـدن بـه جای معیشـتی سـوق 

خواهـد داد.
بهجـت حقیقـی در ادامـه اقتصـاد دولتـی را یـك اقتصاد پـدر سـاالرانه معرفی 
کـرد و گفـت: در ایـن نـوع اقتصـاد هیـچ گاه مسـئولیت بـه فرزنـدان واگـذار 
نمی شـود؛ چـرا کـه نگـران هسـتند کـه وظایـف محـول شـده توسـط بخـش 

خصوصـی بـه خوبـی انجام نشـود .
وی افـزود: در شـرایط فعلـی کـه رکـود در بـازار حاکـم شـده اسـت بهتریـن 
فرصـت را بـرای ورود بخـش خصوصـی فراهـم کـرده و در مقابـل دولـت نیز 
بایـد بـا اعتمـاد بـه ایـن بخش فضـا را بـرای رفـع مشـکات و خـروج از این 

بحـران فراهـم کند.
رئیـس سـازمان تعـاون روسـتایی فـارس در بخـش دیگـری از سـخنان خـود 
اقتصـادی کـردن تولیـدات کشـاورزی، برقـراری ارتبـاط موثـر بین تولیـد کننده 
و بـازار و اشـتغال را سـه اولویـت مهـم ایـن سـازمان در سـال 97 عنـوان کـرد 
و گفـت: همچنـان شـاهد کشـت سـنتی و معیشـتی در کشـاورزی هسـتیم، در 
حالی کـه بایـد بـه سـوی اقتصادی کـردن این حـوزه پیـش برویم کـه این مهم 

نیـز نیاز بـه مطالعـه و تحقیقـات علمـی دارد.
بهجت حقیقـی بـه حاکمیـت رکـود در برخـی از کارخانجـات بـزرگ بـه دلیـل 
بی ثباتـی ارز و شـرایط بـازار هـم اشـاره و بـا بیـان ایـن کـه ایـن دسـته از 
کارخانجـات بـرای ادامه فعالیـت تردید دارند، بـه راه انـدازی کارخانجات کوچك 
در کنـار مـزارع بـا قیمـت مناسـب و ارزان اشـاره و اظهـار کـرد: ایـن امر سـبب 
ارزش افـزوده بـاال می  شـود و کشـاورزی را بـه سـمت اقتصـادی شـدن سـوق 

خواهـد داد و سـهم کشـاورز از تولیـد را بـاال خواهـد بـرد.
وی کـه افزایـش بهـره وری و ایجـاد ارزش افـزوده در محصـوالت کشـاورزی را 
در گـرو فـرآوری و بسـته بندی محصـوالت تولیـدی می دانـد، خاطرنشـان کـرد: 
دانشـکده کشـاورزی در زمینـه پیش بینـی دقیق بـارش باران در اسـتان فارس با 

شـبکه تعاون روسـتایی همـکاری دارد.
رئیـس سـازمان تعـاون روسـتایی فـارس ادامـه داد: در راسـتای علمـی کـردن 
اقتصـاد کشـاورزی بـا دانشـکده کشـاورزی و جهـاد دانشـگاهی اسـتان فـارس 

ارتبـاط برقرار شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول همچنین بـه ارتباط موثـر بین تولید کننـده و بازار بـه عنوان 
دومیـن محـور فعالیت هـای ایـن سـازمان در سـال جـاری هـم اشـاره و عنـوان 
کـرد: ارتبـاط بیـن دو بدنـه اصلـی تولیـد کننـده و بـازار، از طریـق تعاونی هـای 
کشـاورزی و روسـتایی تسـهیل می شـود؛ چـرا که خـود تولیدکنندگان بـه عنوان 

سـهامدار شـرکت محسـوب می شوند.
وی بـا تصریـح بـر ایـن موضـوع کـه فضـای خاقیـت بـرای جوانـان تحصیل 
کـرده بسـته  شـده و به کارمند شـدن تشـویق می شـوند، گفت: در شـبکه تعاون 
روسـتایی آزمـون تعیین سـطح نیروهای جوان تحصیل کرده برگزار شـده اسـت.
در ایـن راسـتا افـراد توانمنـد شناسـایی و بـر اسـاس توانمنـدی در دوره هـای 
آموزشـی شـبکه تعـاون روسـتایی شـرکت می کنند و بـه عنوان مدیـران عامل و 

کارمنـدان شـرکت های روسـتایی و کشـاورزی مشـغول بـه کار می شـوند.
رئیس سـازمان تعاون روسـتایی فارس همچنین با تشـریح موقعیت فعلی کشـور 
در عرصـه اقتصـادی بـا تاکیـد بـر ایـن نکتـه کـه در ایـن برهـه خـاص نیازمند 
همراهـی و حمایـت تمام نیروهای انقاب و حرکت پشـت سـر رهبری هسـتیم، 
بـه سـخنان رهبـر معظـم انقـاب مبنی بـر این کـه "دشـمن در حـال فرافکنی 
اسـت تـا مـردم را به نظـام و دولت بی اعتمـاد کند"، اشـاره کرد و گفت: سـیمرغ 
نظـام جمهـوری اسـامی بـرای پرواز بـه دو بال نیـاز دارد که دو جنـاح اصولگرا 

و اصاح طلـب بال هـای آن را تشـکیل داده انـد.

اداره کل دامپزشکی استان فارس
احمدرضا زارع

برگزاری گردهمایی خانواده بزرگ دامپزشکی 
استان فارس در دانشکده دامپزشکی

دانشگاه شیراز 

اسـاتید،  حضـور  بـا  فـارس  اسـتان  دامپزشـکی  بـزرگ  خانـواده  گردهمایـی 
دانشـجویان، اعضای نظام دامپزشـکی، کارکنان اداره کل دامپزشـکی اسـتان و 
فعـاالن بخش خصوصی در دانشـکده دامپزشـکی دانشـگاه شـیراز برگزار شـد.

بـه گـزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشـکی اسـتان فارس، سـیاری، رئیس 
دانشـکده دامپزشـکی دانشـگاه شـیراز در گردهمایی بزرگ خانواده دامپزشـکی 
اسـتان فـارس اظهار داشـت: روز دامپزشـکی فرصتی برای شناسـاندن ظرفیت 

هـای مختلـف این رشـته اسـتراتژیك به جامعه اسـت. 
وی افـزود: علیرغـم تهدیـد هـا و تحریـم هـا، جامعـه دامپزشـکی بـا تـاش 
و تحقیـق توانسـته اسـت بهداشـت و امنیـت غذایـی را تامیـن نمایـد و در راه 

خودکفایـی گام بـردارد. 
دکتـر محمدرضـا صفـری، رئیس سـازمان نظام دامپزشـکی کشـور در بخشـی 
از سـخنان خـود در گردهمایـی دامپزشـکان اسـتان اظهار داشـت: متاسـفانه از 
هـم گسـیختگی پذیـرش دانشـجو در ایـن رشـته، زمینـه سـاز بروز مشـکات 

فراوانی شـده اسـت .

یعقـوب مهنـدس، مدیـر کل دامپزشـکی فـارس هم در این مراسـم بـه کیفیت 
آموزشـی برخـی دانشـگاه هـا اشـاره و خاطرنشـان کـرد: دانـش آموختـگان 
توانمنـد و آشـنا بـه مسـائل مختلـف مـی تواننـد اشـتغال مناسـبی داشـته و در 

کشـور و سـطح بیـن الملـل حضـور موثر داشـته باشـند. 
مدیـرکل دامپزشـکی فـارس تصریـح کـرد: همانگونه که سـاالنه بودجـه برای 
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رفـع نقـاط حادثـه خیـز جـاده ای و نوسـازی بافـت هـای فرسـوده شـهری 
اختصـاص مـی یابـد، بایـد بـرای اصـاح، بهسـازی و یـا جابجایـی واحدهای 
نگهـداری دام و طیـور در مناطـق پـر تراکـم و پـر خطـر از نقطـه نظـر شـیوع 
بیمـاری هـای دام و طیـو ر اقدام الزم از طرف مسـئولین ذیربط بـه عمل آید . 
افشـاری فر، قائـم مقـام رئیـس دانشـگاه شـیراز نیـز در ایـن مراسـم گفـت: 
دامپزشـکان در توسـعه پایـدار و سـامت جامعـه نقشـی بـی بدیـل دارنـد کـه 
متاسـفانه زیـاد بـه آن توجـه نشـده اسـت و نقش دامپزشـکی در اقتصـاد ملی، 
بهداشـت عمومـی و پیشـگیری از بیمـاری هـا بسـیار مهـم و ضروریسـت که 
می بایسـت ایـن مـوارد از طریـق رسـانه هـای مختلـف اطـاع رسـانی شـود.

در ادامـه قاسـمی، رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس نیـز بیان 
تولیـدات دامـی اسـت. وی  اسـتان چهـارم کشـور در زمینـه  کـرد: فـارس، 
همچنیـن بـه نقش موثر دامپزشـکان در بهداشـت و معیشـت مردم اشـاره کرد 
و گفـت: امـروز نیازمنـد کار جدی در حوزه پیشـگیری و مقابله بـا بیماری های 
نوظهور هسـتیم و خوشـبختانه اسـتان فارس در ایـن زمینه از جایـگاه مطلوبی 

اسـت.  برخوردار 
شـایان ذکر اسـت دو کارگاه آموزشـی قبل از شـروع مراسـم برگزار و در پایان 

از برتریـن های دامپزشـکی اسـتان فارس تقدیر شـد.
 

انتصاب سرپرست جدید اداره دامپزشکی 
شهرستان الرستان

سـروش اسـدی بـه سـمت سرپرسـت اداره دامپزشـکی شهرسـتان الرسـتان 
منصـوب شـد .

یعقـوب  فـارس،  اسـتان  دامپزشـکی  اداره کل  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
مهنـدس مدیـرکل دامپزشـکی فارس، طی حکمی سـروش اسـدی را به عنوان 

سرپرسـت اداره دامپزشـکی شهرسـتان الرسـتان منصـوب کـرد.

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
حسن باصری

بخش تولید واکسن های ویروسی موسسه رازی 
شعبه جنوب کشور در شیرازگواهی استاندارد 

کیفیت دریافت می کند
رئیـس موسسـه تحقیقـات واکسـن و سـرم سـازی رازی شـعبه جنـوب کشـور 
)شـیراز( از دریافـت گواهـی مطابقـت فراینـد تولیـد بـا اسـتانداردهای کیفیـت 
موسـوم بـه جـی ام پـی )GMP( بـرای بخـش تولید واکسـن های ویروسـی در 

آینـده ای نزدیـك خبـر داد. 

 بـه گـزارش روابـط عمومـی موسسـه سـرم سـازی رازی شـیراز، محمـد جواد 
مهربانپـور در حاشـیه بازدیـد معـاون تضمیـن کیفیـت موسسـه رازی از شـعبه 
جنـوب کشـور در شـیراز گفـت: ایـن بازدیـد بـا هـدف تسـهیل رونـد دریافـت 
گواهـی مطابقـت فراینـد تولید بـا اسـتانداردهای کیفیـت )GMP( بـرای بخش 
تولیـد واکسـن هـای ویروسـی موسسـه تحقیقات واکسـن وسـرم سـازی رازی 

شـعبه شـیراز انجام شـد.
وی افـزود: راسـخی از واحدهـای تولیـدی، کنترل کیفی و بخـش های حیوانات 
آزمایشـگاهی، انبارهـا و واحدهـای تاسیسـاتی و پشـتیبانی تولید، مـوارد انطباق 

بـا مقـررات و عدم ا نطباق ها بررسـی شـد.
مهربانپـور یـادآور شـد: تمـام فعالیـت های صـورت گرفته بـه منظـور رفع عدم 
انطبـاق هـای بخـش تحقیـق و تولیـد واکسـن های طیورکـه در ممیـزی های 
سـازمان دامپزشـکی و ممیـزی هـای خـود موسسـه مشـخص شـده بـود، بـه 

اطـاع معـاون محتـرم تضمیـن کیفیت موسسـه رسـید.
رئیـس موسسـه رازی شـعبه شـیراز بـا ابـراز امیـدواری بـرای رفع عـدم انطباق 
هـای باقیمانـده گفـت: بـا توجـه بـه امکانـات موجـود و تـاش هـای صـورت 
گرفتـه در ایـن بخـش بـا مسـاعدت موسسـه و تاش های شـعبه اخـذ گواهی 

جـی ام پـی )GMP( دور از دسـترس نخواهـد بـود.



53 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  43 - مهرمـــــاه 1397

اداره کل امور عشایر استان فارس
محمد اعتمادی

دیدار مدیرکل امور عشایر فارس با جامعه عشایر 
شهرستان های سپیدان، ممسنی و رستم

مدیـر کل امـور عشـایر فـارس بـه اتفاق هیئـت همراه ضمـن بازدیـد ازمناطق 
عشـایری شهرسـتان هـای سـپیدان، ممسـنی و رسـتم از نزدیـك در جریـان 

مسـائل و مشـکات ایـن جامعـه قـرار گرفت. 
 بهرامـی سـپس در جلسـه ای کـه در منطقـه عشـایری مهکـون شهرسـتان 
سـپیدان با حضور مسـئوالن و شـوراهای اسـامی تیره های عشـایری و جمعی 

از عشـایر منطقـه تشـکیل شـده بود شـرکت کرد. 
در ایـن جلسـه گـودرزی نماینـده مـردم شهرسـتان هـای ممسـنی و رسـتم در 
مجلـس شـورای اسـامی، عشـایر را مردمـی نجیـب، قانـع، مولد ولـی محروم 
خوانـد و ابـراز امیـدواری کـرد بـا هـم فکـری و هـم افزایـی بتوانیم بـرای این 

جامعـه غیرتمنـد کاری انجـام دهیم.
 گودرزی گفت: امروزه مهم ترین مشـکل عشـایر مسـئله آب اسـت و حاضریم 
چنانچـه طرحـی در ایـن زمینـه پیشـنهاد شـود به جـد آنـرا دنبال کنیـم. وی با 
اشـاره بـه اینکـه جـاده هـای دسترسـی به مناطـق عشـایری بایسـتی مرمت و 
بازسـازی شـود خاطـر نشـان کـرد: معتقـدم کـه مدیریت عشـایر بایسـتی یك 

مدیریـت یکپارچه باشـد.
نماینـده مـردم شهرسـتان هـای ممسـنی و رسـتم ابـراز امیـدواری کـرد؛ مراکز 
خدماتـی در مـکان هایی نزدیك کانون اسـکان عشـایر مسـتقر شـده و به انجام 
خدمـات گوناگـون از جملـه خدمات بهداشـتی، آموزشـی و مشـاوره ای بپردازد. 

وی بـا اشـاره بـه اینکه عشـایر هرچند از بعـد جمعیت جامعه اندکی هسـتند ولی 
از نظـر اقتصـادی و تحـوالت اجتماعـی نقـش موثـری در کشـور دارنـد تصریح 
کـرد: ما در مجلس شـورای اسـامی سـعی کردیـم مصوباتی بررسـی و تصویب 
کنیـم کـه بـه ارتقـای وضعیـت معیشـت جامعـه عشـایر کمـك کنـد و تصویب 

بهـره منـدی عشـایر از مالیـات بر ارزش افـزوده یکی از آنهاسـت. 
مدیـرکل امـور عشـایر فـارس نیـز در ایـن جلسـه ضمـن بیـان پتانسـیل ها و 
امیـد  و  تدبیـر  دولـت  در  خوشـبختانه  گفـت:  عشـایر  جامعـه  توانمندی هـای 
همـکاری خوبـی میـان دولـت و مجلس صـورت گرفته کـه نتیجـه آن تصویب 
قوانین و دسـتوالعمل های موثر در ارتقای وضعیت معیشـت عشـایر بوده اسـت.
بهرامـی افـزود: اخیـراً نیـز هیئت محتـرم دولت 50 میلیـارد تومان جهـت تامین 
علوفـه دامـداران عشـایر ابـاغ نموده کـه با توجه به خشکسـالی اخیـر می تواند 
در تامیـن علوفـه دام عشـایر مفید باشـد. وی با اشـاره به بند ت مـاده 29 قانون 
برنامه ششـم توسـعه کشـور خاطر نشـان کـرد: بر اسـاس این قانـون در مراتعی 
کـه میـان روسـتا و عشـایر اختـاف وجـود دارد می توان بـا تشـکیل کمیته ای 

نسـبت بـه تنسـیق و ممیزی کـردن مراتع و تعییـن تکلیف آن اقـدام نمود. 
وی ابـراز امیـدواری کـرد: تـا پایـان سـال بتوانیـم حداقـل یـك هـزار پکیـچ 
خورشـیدی در میان جامعه عشـایر سـیار اسـتان توزیع کنیـم. بهرامی همچنین 
از شـورای اسـامی تیـره هـای عشـایری نیـز خواسـت، افراد مـورد اعتمـاد را 
معرفـی نمـود تـا ضمـن آمـوزش و اخذ گواهـی هـای الزم از مراجـع ذیصاح 
در حـوزه امنیـت عشـایر بتوانند همیـار این جامعه باشـند. مدیرکل امور عشـایر 
فـارس رونـق و تنـوع به اشـتغال پایـدار را از اولویت های سـازمان امور عشـایر 
کشـور خوانـد و گفـت: در همین راسـتا بـا توجه بـه ظرفیت های خوبـی که در 
عشـایر وجـود دارد در حـوزه هایـی مانند صنایع دسـتی، جمـع آوری و فرآوری 
گیاهـان دارویـی، دامپـروری، کمـك بـه راه انـدازی شـرکت هـای خدمـات 
مشـاوره ای بـا اولویـت فرزنـدان تحصیلکـرده عشـایر و همچنیـن گردشـگری 

برنامـه هـای راهبـردی تعریـف کـرده ایـم و بـه جـد از ایـن طرح هـا حمایت 
کنیم.  مـی 

فرمانـدار ممسـنی نیـز در ایـن جلسـه بـا تشـکر از همـکاری امـور عشـایر بـه 
ویـژه در حـوزه آبرسـانی گفـت: عشـایر خدمـات زیـادی به کشـور داشـته اند. 
ایوبـی همچنیـن خواسـتار اسـتفاده از خبـرگان و بـزرگان عشـایر در انجمن ها 

و جلسـات مشـورتی شد.
وی اظهـار داشـت: بـا توجـه به اسـتقرار تیم پزشـکی ارتـش در آبان ماه سـال 
جـاری در شهرسـتان ممسـنی در راسـتای ارائـه خدمـات بهداشـتی بـه مناطق 
محـروم در خواسـت نمـود تـا بـه نحـو مطلوبی اطاع رسـانی شـود تـا جامعه 

عشـایری از منافـع ایـن طـرح بهره مند شـوند. 
نماینـده عالـی دولـت در شهرسـتان ممسـنی خاطر نشـان کـرد: بـا تعاملی که 
بـا شـرکت نفـت و گاز گچسـاران صـورت گرفتـه مقرر شـد شـرکت مذکور در 
زمینـه ایجـاد زیـر سـاخت هـای مناطق اسـکان عشـایر کـه در مجـاورت چاه 

هـای نفـت و گاز ایـن شـرکت قرار دارنـد، همـکاری الزم انجـام دهد.
وی همچنیـن آمادگـی مجموعـه دسـتگاه هـای اجرایـی و اداری شهرسـتان 
متبـوع خـود را در جهـت ارائه خدمـات به جامعه عشـایر بیش از گذشـته اعام 

و بـر همـکاری و تعامـل بیشـتر تاکیـد کرد.
مسـئول اداره امور عشـایر شهرسـتان ممسـنی نیز بـه بیان فعالیت هـای انجام 

شـده و مشـکات پیش رو پرداخت.
اکابـری خـواه گفـت: بـا توجه بـه خشکسـالی اخیر و فقـر مراتع، بخـش عمده 
تغذیـه دامـی از طریـق علوفـه دسـتی تامیـن مـی شـود بنابرایـن الزم اسـت 

تعاونـی هـای عشـایری تقویت شـوند.
وی بـا اشـاره بـه بیـش از 2 هـزار کیلومتـر جـاده عشـایری در شهرسـتان و 
پراکندگـی مناطـق عشـایر، افـزود خدمـات دهـی به عشـایر با سـختی صورت 
مـی گیـرد و خواسـتار اضافـه شـدن حداقـل دو تانکـر آبرسـانی در شهرسـتان 
ممسـنی شـد. در ادامه تنی چند از نمایندگان شـوراهای اسـامی به نمایندگی 
از سـایرین بـه بیـان دغدغـه هـا و انتظـارات خـود پیرامـون جامعـه عشـایر 

شهرسـتان پرداختنـد. 

عینیت بهره وری در زندگی عشایر است 
نماینـده مـردم شهرسـتان اقلیـد در مجلـس شـورای اسـامی در جلسـه هـم 
اندیشـی عشـایر شـمال فـارس گفـت: عشـایر بـه عنـوان یـك مجموعـه بـا 
حداقـل امکانـات، بیشـترین بازدهـی را دارند و ایـن یعنی حداکثر بهـره وری و 

در واقـع مـی تـوان گفـت عینیـت بهـره وری در زندگـی عشـایر اسـت. 
افضلـی در ایـن جلسـه کـه بـه منظـور بررسـی مسـائل و مشـکات جامعـه 
عشـایری شـمال اسـتان در محـل فرمانـداری شهرسـتان اقلیـد برگـزار شـد با 
اشـاره به تاریخ سراسـر از رشـادت عشـایر، این جامعـه را به عنـوان قانع ترین، 
فعـال تریـن و غیـور ترین جامعه کشـور دانسـت که هر جا بسـتری بـرای آنان 

فراهـم شـود، افتخـار آفرینی مـی کنند. 
وی افـزود: در شـرکت هـای تولیـدی نیز که بـار تولید و سـازندگی را به دوش 
مـی کشـند عمدتـًا فرزندان عشـایر هسـتند و مـا هرجا بـه آنان اعتمـاد کردیم 
شـاهد پیشـرفت بودیـم. افضلـی ابـراز امیـدواری کـرد با توجـه به شـیوه تفکر 
و منـش مدیـر کل امـور عشـایر فـارس کـه یـك نـگاه سیسـتماتیك و علمی 
بـه مشـکات عشـایر اسـت بتوانیـم با تعامـل در جهـت حل مشـکات جامعه 

عشـایری گام برداریم. 
وی بـا بیـان ایـن کـه باید همـت کنیم که بهداشـت و سـامت جامعه عشـایر 
بـه دسـت خـود فرزنـدان عشـایر و در کنـار آنـان انجـام شـود، راه انـدازی 
نخسـتین خانه بهداشـت عشـایری کشـور در شـمال فارس را نقطـه عطفی در 

حوزه بهداشـت دانسـت.
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نماینـده مـردم شهرسـتان اقلیـد در مجلـس شـورای اسـامی بـا اظهـار ایـن 
کـه خوشـبختانه امـروز مسـئولین امور عشـایر از جنس خـود عشـایر و افرادی 
دلسـوز و پـر تاش هسـتند،  خواسـتار اسـتفاده از تکنولـوژی روز در کنار حفظ 
اصالـت و فرهنـگ غنـی عشـایری شـد. امـام جمعـه اقلید نیـز با تسـلیت ایام 
محـرم گفـت عشـایر مهمـان مـا هسـتند و از آنجائیکـه بهتریـن و بیشـترین 
خدمـت را بـه ایـران داشـته و دارنـد مـا نیز بایـد تمام تـوان خـود را در خدمت 
بـه آنـان بـکار گیریـم. حجت االسـام طالبی افـزود: امـام )ره( و مقـام معظم 

رهبـری بـه عشـایر عشـق داشـته و دارند.
مدیـر کل امور عشـایر اسـتان با اشـاره بـه بند 5 مـاده 27 قانون برنامه ششـم 
توسـعه که بر اسـاس آن دولت مکلف اسـت سـالیانه 5 درصد از شـاخص های 
توسـعه انسـانی در مناطق عشـایری را ارتقا دهد از سـایر دسـتگاه های اجرایی 

خواسـت تـا با تعامل در این زمینه بیش از گذشـته کوشـا باشـند. 
بهرامـی گفـت: 80 درصـد اشـتغال عشـایر دامـداری اسـت بنابـر این بـا توجه 
بـه کاهـش نـزوالت جوی مـا نیز تنـوع اشـتغال عشـایر را در دسـتور کار خود 
قـرار دادیـم و در همین راسـتا توانسـتیم، عاوه بـر طرح زنجیره تولید گوشـت 
قرمـز از مزرعـه تـا سـفره طـرح های اشـتغال دیگری نیـز از جمله بـوم گردی 
عشـایری، توسـعه و رونـق صنایع دسـتی، ترویج و فـرآوری گیاهـان دارویی و 

تأسـیس شـرکت های تعاونـی پشـتیبانی خدماتی عشـایری تعریـف کنیم. 
وی همچنین در مورد تسـهیات نیز گفت: تسـهیات خشکسـالی و تسهیات 
زنجیـره تولیـد گوشـت قرمـز که از سـنوات قبل آغاز شـده بود در سـال جاری 
نیز ادامه خواهد داشـت، همچنین تسـهیات اشـتغال پایدار در حوزه روسـتایی 
و عشـایری نیـز در قالـب ارائـه طـرح توجیهـی امسـال بـه عشـایر پرداخـت 

می گـردد.
فرمانـدار اقلیـد نیـز در ایـن جلسـه ابـراز امیدواری نمـود با تـاش و همفکری 
بیـش از گذشـته بتوانیـم درخدمت رسـانی به جامعه مولد عشـایر قـدم برداریم. 
مشـتاقی الر گفـت: همچنانکـه تحوالت و خواسـته های جامعه به سـرعت در 
حـال انجـام اسـت امـروز جامعـه عشـایر نیـز دارای مطالبـات بروز اسـت و ما 

بایسـتی در حل مشـکات آنان بکوشـیم. 
وی خواسـتار هـم افزایـی در حـوزه آب و آبرسـانی و همچنیـن تعییـن تکلیف 

اراضـی واگذار شـده به عشـایر شـد.
در این جلسـه چند نفر از شـوراهای عشـایری بـه نمایندگـی از مناطق مختلف 
جامعـه عشـایری بـه بیـان مشـکات پیرامـون خـود از جملـه امنیت عشـایر، 
واگـذاری مراتـع چـرای دام عشـایر بـه صورت معادن سـنگ به اشـخاص غیر 
عشـایر، مسـدود شـدن ایـل راه هـا، افزایش قیمت خـوراک دام، عدم پوشـش 
کافـی اینترنـت در مناطـق اسـکان عشـایر، مشـکل وثیقـه در ارائه تسـهیات 

بانکی و خشکسـالی و خشـك شـدن چشـمه هـا و قنـوات پرداختند.
بیشـترین  اجرایـی کـه  تعـدادی مسـئوالن دسـتگاه هـای  از  نیـز  پایـان  در 
همـکاری و مسـاعدت در زمینـه حـل مشـکات جامعـه عشـایری داشـتند، با 

اهـدای لـوح سـپاس، تقدیـر شـد. 
گفتنی اسـت شهرسـتان  هـای اقلید و آباده محل ییاق بخشـي از عشـایر ایل 
قشـقایي و خمسـه از طوایف عمله، ششـبلوکی، کرد شـولی و باصری جمعًا به 

تعـداد 5960 خانوار کوچنده مي باشـد.

نقش مردم و به ویژه عشایر در تحوالت همواره 
نقش محوری است

مدیـر کل حفـظ آثـار و نشـر ارزش هـای دفـاع مقـدس بـا گرامی داشـت یاد 
و خاطـره شـهدا دفـاع مقـدس بـه ویـژه 2 هـزار شـهید واالمقـام عشـایری 
گفـت: مـردم و بـه ویژه عشـایر همـواره نقش محـوری در تحـوالت و پیروزی 
رزمنـدگان اسـام داشتند.سـرهنگ گرامـی افـزود: در همـان روزهـای آغازین 

جنـگ کـه دشـمن بعثـی از راه هـای مواصاتـی به کشـوران حمله کـرد اولین 
کسـانی کـه جلـو دشـمن ایسـتادند همیـن عشـایر منطقـه بودنـد. وی کـه در 
جلسـه هم اندیشـی و تجلیل از یادگاران شـهدا و ایثارگران پرسـنل ادارات امور 
عشـایر اسـتان فارس سـخن مـی گفت اظهار داشـت: عشـایر به واسـطه نحوه 
خـاص زندگـی کـه دارنـد بـا اسـلحه و رزم بیگانـه نیسـتند و این آمادگـی آنان 

بـه آنهـا کمـك مـی کند تـا جلو هـر متجـاوزی از خـود و جامعـه دفـاع کنند.
مدیـر کل حفـظ آثـار و نشـر ارزش هـای دفـاع مقدس بـا بیان این کـه ما هیچ 
گاه دنبـال جنـگ نبـوده و نیسـتیم ولـی چنانچـه کسـی بخواهـد بـه سـرزمین 
اسـامی مـان حملـه کنـد در کنـار مقـام عظمای والیـت تا آخـر ایسـتاده ایم. 
سـرهنگ گرامـی مهم تریـن عامـل پیـروزی را حضور مـردم در کنـار نیروهای 
نظامـی دانسـت و گفـت: قیـام امـام حسـین )ع( در جهـت احیـای دیـن مبیـن 
اسـام و در مسـیر جریـان حق صورت گرفته و ما شـاهد هسـتیم بعـد از 1400 

سـال روز بـه روز بـر عـزت و جهانـی شـدن آن افزوده می شـود.
ایـن رزمنـده دوران دفـاع مقـدس افـزود انقـاب اسـامی ایـران یـك جریان 
در امتـداد همـان قیـام عاشـورا اسـت و مـا مـی بینیم پس از گذشـت 40 سـال 

همچنـان بـا قـدرت و صابـت بـه پیش مـی رود.
مدیـر کل امـور عشـایر فارس نیز در این جلسـه با یاد آوری رشـادت هـا و ایثار 
مـردم ایـران در دوران دفـاع مقدس آن را سـند افتخاری بر تارک این سـرزمین 
دانسـت و گفـت: بـه فرمـوده امـام راحـل)ره( مـا در جنـگ ابهـت دو ابرقـدرت 

شـرق و غرب را شکسـتیم. 
بهرامـی بیـان داشـت: جامعه عشـایری در طـول تاریخ نقش بی بدیلـی در دفاع 
از میهن اسـامی داشـته اسـت و امـروزه نیز در سـنگر تولید نمـاد عینی اقتصاد 

مقاومتـی و تولید کاالی ایرانی اسـت. 
بهرامـی در پایـان بـا نگاهـی به تحوالت اخیر، از همکاران خواسـت تـا با تعامل 

و سـعه صـدر کارهای مردم را سـریع و در چارچوب قانـون انجام دهند. 
مدیر کل حوزه گردشـگری و امور زائرین اسـتانداری فارس نیز در این نشسـت 
ضمـن تشـکر از مجموعـه مدیریت امور عشـایر بابـت ارائه خدمـات مطلوب به 
جامعـه عشـایر گفـت: وظیفـه مـا ایـن اسـت همـان طـور کـه در دوران دفـاع 
مقـدس تمامـی آحـاد جامعـه دوش بـه دوش هـم جنگیدنـد اکنون نیز فـارغ از 
هـر جنـاح بنـدی سیاسـی و قومی در کنـار هم باشـیم و کمك کنیم تـا انقاب 
از ایـن گـذر حسـاس نیـز عبـور کند. چـراغ سـحر افزود مـن مطمئن هسـتم با 
الگـوی کار و تـاش و پیـروی از والیت و دولتمردان دسـت پاک و دلسـوز این 

بـار هـم ملت ایـران از ایـن آزمایـش الهی سـربلند بیرون خواهـد آمد.
در پایـان جلسـه مسـئول دفتـر نمایندگـی ولـی فقیـه در اداره کل دامپزشـکی 

فـارس گفـت: انقـاب مـا چـون تاسـی از قیـام عاشـورا بـود ماندگار شـد. 
حجـت االسـام شـهوندی افـزود: دفـاع مقـدس مـا جنگ بـا تمام جهـان بود 
زیـرا تمامـی اسـتکبار بـه کمك صـدام آمدنـد و به خیال خـود می خواسـتند تا 

نهـال تـازه انقـاب را در همـان اوایـل از بیـن ببرند. 
شـایان ذکـر اسـت ایـن جلسـه به منظـور گرامی داشـت هفتـه دفـاع مقدس و 
بـا حضـور فرزنـدان شـهدا و جانبـازان، بـرادران و خواهـران شـهدا و ایثارگران 
همـکار برگـزار شـده بـود و در پایان مراسـم با اهداء لـوح یاد بود از آنـان تقدیر 

بـه عمـل آمد.
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مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
عباس نعمتی

برگزاری هشتمین همایش 
سازگاری با خشکسالی و مدیریت بحران

شهرستان های ممسنی و رستم 

هشـتمین همایش سـازگاری با خشکسـالی و مدیریت بحران شهرسـتان های 
ممسـنی و رسـتم برگزار شد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع 
طبیعـی فـارس، ایـن همایش یـك روزه با حضور فرماندار شهرسـتان ممسـنی 
و رسـتم و 180 نفـر از دهیـاران و بخشـداران شهرسـتان ممسـنی و رسـتم 
رؤسـای ادارات تابعـه و مدیریت های مختلف سـازمان جهاد کشـاورزی فارس 
و همچنیـن ادارات وابسـته هـر دو شهرسـتان ذکـر شـده در سـالن آمـوزش و 

پـرورش ممسـنی برپـا گردید.
هـدف از برپایـی ایـن همایـش آمـوزش و ارتقـاء دانـش و بینـش دهیـاران و 
بهره بـرداران بـا مسـائل خشکسـالی، وضعیـت آب هـای زیرزمینی، آشـنایی با 
برنامه هـای شـرکت آب منطقـه ای فـارس، در خصوص چاه هـای مجاز و غیر 
مجـاز، برنامه ریـزی جهـت کشـت های جایگزیـن و ارقـام زودرس و مقاوم به 
خشـکی، برنامـه ریـزی منطقـه ای جهـت شـغل هـای جایگزیـن مربـوط بـه 
بخـش هـای مختلف کشـاورزی، روش های حفاظـت از منابع طبیعـی و منابع 
آب،شـیوه هـای نویـن و صحیـح اطفـاء حریـق جنگل هـا و مراتع، آشـنایی با 
مخاطـرات بخش کشـاورزی و شـیوه های نویـن و صحیح رویارویـی با بحران 
از اهـداف برگـزاری ایـن همایش ها محسـوب شـده و نیز در زمینه سـازگاری 
بـا خشکسـالی و مخاطـرات حاصـل از آن و نیـز مدیریـت نمـودن آب مـورد 
اسـتفاده، بـه صـورت کامـًا کاربـردی مورد بحـث قـرار گرفت و نیـز در مورد 
آب شـرب و کشـاورزی روسـتاها بـوده نیـز صحبـت گردیـد که در ایـن رابطه 

مدرسـین و اسـاتید ذیـل به تدریـس و سـخنرانی پرداختند:
1- آزادی مدیر اداره کل مدیریت بحران استانداری فارس

2- شریفی مدیر برنامه ریزی اقتصادی شرکت آب منطقه ای فارس
3- محمدی رئیس اداره مخاطرات و بحران سازمان جهاد کشاورزی فارس

آمـوزش  و  تحقیقـات  مرکـز  محقـق  و  علمـی  هیـأت  عضـو  ابول پـور   -4
فـارس کشـاورزی 

5- موسوی کارشناس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس
6- اسام پناه کارشناس آبفا روستایی فارس

در ادامـه با تشـکیل پنل پرسـش و پاسـخ با حضـور نامبردگان حضـار به طرح 

سـئوال پرداخته و مدرسـین هم به سـئواالت طرح شـده پاسـخ کافی و شـفاف 
بیـان نمودنـد ایـن همایش در بعدازظهـر همان روز به کار خـود پایان داد.

بازدید نماینده شرکت هیلشوگ سوئد
)سینجنتا سابق( از پروژه های سفارشی این شرکت 

در بخش تحقیقات چغندرقند فارس 
پیـرو همکاری هـای گسـترده مؤسسـه تحقیقات اصـاح و تهیه بـذر چغندرقند 
بـا شـرکت های بین المللـی تولیـد کننـده بـذر، خانـم ماریـا فاتـوری نماینـده 
شـرکت هیلشـوگ سـوئد )سـینجنتا سـابق( به همـراه کاظمیان نماینـده ایرانی 

شـرکت مربوطـه روز چهارشـنبه 1397/7/4 از دو پروژه سفارشـی این شـرکت 
"مطالعـه صفـات زراعـی هیبریدهـای امیدبخـش چغندرقنـد در مناطـق آلـوده 
بـه ریزومانیـا" و "مطالعـه صفـات زراعـی هیبریدهـای امیدبخـش چغندرقند در 

مناطـق آلـوده بـه نماتد" در ایسـتگاه زرقـان بازدیـد نمودند. 
در ایـن بازدیـد کـه محققیـن بخـش تحقیقـات چغندرقنـد مرکـز نیـز حضـور 
داشـتند تمامـی کرت هـا مـورد ارزیابـی قـرار گرفـت و یادداشـت برداری هـای 
مربوطـه انجـام شـد. در پایان عملیات زراعی انجام شـده شـامل تاریخ کاشـت، 
تاریـخ تنـك، وضعیـت مدیریـت آفـات و بیماری هـا، آبیـاری و تغذیـه تشـریح 

. شد

برگزاری هفتمین همایش 
سازگاری با خشکسالی و مدیریت بحران 

شهرستان های نی ریز و استهبان 
هفتمیـن همایـش سـازگاری با خشکسـالی و مدیریـت بحران شهرسـتان های 
نـی ریـز و اسـتهبان بـا حضـور معـاون فرمانـدار شهرسـتان های نی ریـز و 
اسـتهبان، 90 نفر از دهیاران و بخشـداران شهرسـتان های نی ریز و اسـتهبان 
رؤسـای ادارات تابعـه و مدیریـت های مختلف سـازمان جهاد کشـاورزی فارس 
و همچنین ادارات وابسـته هردو شهرسـتان ذکر شـده در سـالن ارشـاد اسامی 

نی ریـز برپـا گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع 
طبیعـی فـارس ایـن همایش یـك روزه با پیـام خوشـامدگویی معـاون فرماندار 

نی ریـز آغـاز شـد.
آمـوزش و ارتقـاء دانـش و بینش دهیاران و بهره برداران با مسـائل خشکسـالی، 
وضعیـت آب هـای زیرزمینـی، آشـنایی بـا برنامه هـای شـرکت آب منطقـه ای 
فـارس در خصـوص چاه های مجـاز و غیرمجاز، برنامه ریزی جهت کشـت های 
جایگزیـن و ارقـام زودرس و مقـاوم به خشـکی، برنامه ریـزی منطقه ای جهت 
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سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس
مهرنوش بافهم

شـغل های جایگزیـن مربـوط بـه بخش هـای مختلـف کشـاورزی، روش های 
حفاظـت از منابـع طبیعـی و منابع آب، شـیوه های نوین و صحیـح اطفاء حریق 
جنگل هـا و مراتـع، آشـنایی با مخاطرات بخش کشـاورزی و شـیوه های نوین 
و صحیـح رویارویـی بـا بحـران از مهم ترین اهـداف برگزاری ایـن همایش ها 

محسـوب می شود.
همچنیـن در زمینـه سـازگاری بـا خشکسـالی و مخاطـرات حاصـل از آن و نیز 
مدیریـت نمـودن آب مـورد اسـتفاده و روش کشـت جـوی و پشـته امـا نـه به 
روش مرسـوم سـنتی بلکـه بـا مطالعه دقیق و بـرای جلوگیری از شـوری خاک 
و نابـودی گیـاه توسـط ابول پـور عضـو هیأت علمـی و محقق مرکـز تحقیقات 
و آمـوزش کشـاورزی فـارس، بـه صـورت کامـًا کاربـردی مـورد بحـث قرار 

گرفت.

در مورد آب شـرب و کشـاورزی روسـتاها نیـز صحبت گردید کـه در این رابطه 
مدرسـین و اسـاتید ذیل به تدریس و سـخنرانی پرداختند:

1 - وکیل زاده معاون اداره کل مدیریت بحران استانداری فارس 
2 - شریفی مدیر برنامه ریزی اقتصادی شرکت آب منطقه ای فارس 

3 - محمدی رئیس اداره مخاطرات و بحران سازمان جهاد کشاورزی فارس 
آمـوزش  و  تحقیقـات  مرکـز  محقـق  و  علمـی  هیـأت  ابول پـور عضـو   -  4

فـارس  کشـاورزی 
5- موسوی کارشناس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس 

6- اسام پناه کارشناس آبفا روستایی فارس
در ادامـه بـا تشـکیل پنـل پرسـش و پاسـخ بـا حضـور نامبـردگان، حضـار به 
طـرح سـئوال پرداختـه و مدرسـین هـم به سـئواالت طرح شـده پاسـخ کافی 
و شـفاف بیـان نمودنـد ایـن همایـش در بعـد از ظهـر همـان روز بـه کار خود 

داد. پایان 

رئیس شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
منابع طبیعی استان فارس معرفی شد

بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان 
اسـتان  کشـاورزی  مهندسـی  نظـام 
فـارس، بـا صـدور حکمـی از سـوی 
جهـاد  وزیـر  حجتـی؛  محمـود 
کشـاورزی حسـین رئیسـی به عنوان 
مهندسـی  نظـام  شـورای  رئیـس 
اسـتان  طبیعـی  منابـع  و  کشـاورزی 

شـد. منصـوب  فـارس 
در حکم وزیر جهاد کشاورزی خطاب به رئیسی آمده است؛

جناب آقای حسین رئیسی
سام علیکم

در اجـرای تبصـره)3( بنـد)4( مـاده)7( قانـون تاسـیس سـازمان نظـام مهندسـی 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی جمهوری اسـامی ایران و به پیشـنهاد شـورای نظام 
مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان، جنابعالی بـه عنوان رئیس شـورای 
نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس منصـوب می شـوید. 
توفیـق شـما را در عرصـه خدمت به بخش کشـاورزی از خداوند متعال خواسـتارم.

برگزاری پنجمین دوره آموزشی ناظرین طرح های 
مرتعداری با حضور 45 نفر از دانش آموختگان

بـه منظـور نظـارت بر بهـره برداری صحیـح و اصولی بـر مراتـع از جمله چرای 
متناسـب بـا ظرفیـت مراتـع، از دانـش آموختـگان رشـته هـای منابـع طبیعـی 
جهـت نظـارت بـر طـرح هـای مرتعـداری در اسـتان از سـال 1394 تاکنون با 
همکاری مشـترک سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی  فارس و 

اداره مرتـع منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان صورت پذیرفته اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان نظـام مهندسـی قبـل از شـروع بـه کار 
ناظریـن بـه منظـور آشـنایی آنـان بـا قوانین و مقـررات منابـع طبیعی و شـرح 
خدماتـی کـه بایـد انجام دهند، دوره آموزشـی توسـط سـازمان نظام مهندسـی 

کشـاورزی برگـزار می شـود .
معـاون آموزشـی سـازمان نظام مهندسـی بـا حضـور در این دوره ضمـن تقدیر 
و تشـکر از اداره کل منابـع طبیعـی و اداره مرتـع بـه دلیل همکاری با سـازمان 
نظـام مهندسـی و اسـتفاده از ظرفیت کارشناسـان عضو سـازمان  طـرح نظارت 
بـر مراتـع را یـك فرصـت جهت حضور فـارغ التحصیـان در عرصه دانسـت و 
ابـراز امیـدواری کـرد :که حضـور ناظریـن با انگیـزه و تاش مسـتمر در جهت 
تحقـق اهـداف طرح باعـث جلب اعتماد دسـتگاه هـای دولتی و تـداوم حرکت 
آن مـی شـود. علـی کمالـی مقـدم یادآور شـد: دوره هـای آموزشـی تکمیلی به 
منظـور توانمندسـازی ناظریـن و اسـتفاده از ظرفیـت هـای موجـود در مراتع از 
جملـه کاشـت گیاهـان داروئـی بومـی مراتـع، گردشـگری و طرح هـای حیات 
وحـش، بـرای بهـره بـرداری پایـدار و اقتصـادی از مراتـع الزامی می باشـد که 

تاکنـون چهار دوره آموزشـی برگزار شـده اسـت. 
وی اظهـار داشـت: تاکنـون 70 نفـر از اعضـا نظـام مهندسـی در قالـب طـرح 
مذکـور مشـغول بـه فعالیت هسـتند که سـازمان در نظـر دارد با همـکاری اداره 
مرتـع، جهـت توسـعه آموزش اولین دوره آمـوزش تکمیلـی را در هفته اول آبان 

مـاه در شهرسـتان بوانات برگـزار نماید.
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اکبر ریاحی 
کارشناس ارشد مدیریت صنایع

تبدیلی و غذایی

- بخش گیـاهی: اراضی زراعی، باغات، زباله شهری، پارک ها و فضای سبز، منابع طبیعی و نهالستان ها، صنایع کشاورزی، سایر
- بخش کـــود: دام، طیور، انسانی، سایر

- بخش بقایای جانوری: دام، طیور، شیات و آبزیان، سایر

مواد آلی خاک
» بخش سوم «

 

 حدود) هکتار در کیلوگرم 51/394 میکرو در شرایط ایده آل و ماکرو شیمیایی کودهای نیاز متوسط ترتیب بدین*
 .گردد می تعیین(  درهکتار کیلوگرم 395

 

 

 

 

 (مساحت و تعیین  مقدارکود شیمیایی مورد نیاز در اراضی دیم و آبی کشاورزی استان فارس 6جدول )
 )مصرف بهینه درصورت تامین تمامی کودهای شیمیایی مورد نیاز(

 ردیف
نوع 

 اراضی

مساحت 
 اراضی دیم

 )هکتار(

متوسط 
مقدار 

کودشیمیایی 
مورد نیاز در 
 اراضی دیم 

)کیلوگرم در 
 هکتار(

مجموع کود 
شیمیایی مورد 
نیازدر اراضی 

 دیم 
 )هزار تن(

مساحت 
 اراضی آبی

 )هکتار(

متوسط مقدار 
کودشیمیایی 
مورد نیاز در 
 اراضی آبی 

)کیلوگرم در 
 هکتار(

مجموع کود 
شیمیایی مورد 
نیازدر اراضی 

 آبی
 )هزار تن(

 کل مساحت
 )هکتار(

کل کود 
مورد 
 نیاز

)هزار 
 تن(

 321.1 735471 281.37 500 562733 39.73 230 172738 زراعی 1

 119.28 380800 92.25 400 230637 27.03 180 150163 باغی 2

 440.38 1116271 373.62 470.9 793370 66.76 206.8 322901 جمع کل

امکان سنجی تولید انبوه کودهای آلی غنی شده در کشور
به منظورمصرف بهینه کودهای شیمیایی و تولیدگسترده محصوالت سبز

• بدین ترتیب متوسط نیاز کودهای شیمیایی ماکرو و میکرو در شرایط ایده آل 
394/51 کیلوگرم در هکتار )حدود 395 کیلوگرم در هکتار( تعیین می گردد.
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(  هکتار در کیلوگرم 1775حدود)هکتار در کیلوگرم 1776 /208  شده غنی آلی کودهای  نیاز متوسط ترتیب بدین*
بدلیل گستردگی اراضی کشاورزی و وجود مواد اولیه آلی و بخصوص سطح  اراضی آبی و چند کشتی  .گردد می تعیین

 بودن  اراضی ، سهم هر هکتار در استان فارس بیشتر از متوسط سهم هر هکتار در کشور شده است.

ن ها به تعیین به منظور عملیاتی شدن طرح پیشنهادی مناسب است که در هر استان به تفکیک مناطق و یا شهرستا
مقدار و تنوع مواد آلی گیاهی و حیوانی اقدام نموده و در ادامه متناسب با مجموع مواد آلی قابل جمع آوری به احداث 
کارگاه ها و کارخانه هایی با ظرفیت تعریف شده و معین پرداخت. با توجه به هزینه های حمل و نقل ، احداث 

  امکان پذیر نخواهد بود.کارخانجات بزرگ و متمرکز در استان عمالً

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( مساحت و  تعیین مقدار کودهای آلی غنی شده مورد نیاز در اراضی دیم و آبی کشاورزی استان فارس7جدول )
 ) درشرایط برنامه ریزی شده  طرح پیشنهادی ( 

 ردیف
نوع 

 اراضی

مساحت 
اراضی 

 دیم
 )هکتار(

متوسط مقدار 
کودهای آلی غنی 
شده  مورد نیاز در 

 اراضی دیم 
)کیلوگرم در 

 هکتار(

مجموع  
کودهای آلی 
غنی شده  
مورد نیازدر 
 اراضی دیم 
 )هزار تن(

مساحت 
 اراضی آبی

 )هکتار(

متوسط  
کودهای آلی 
غنی شده  
مورد نیاز در 
 اراضی آبی 

)کیلوگرم در 
 هکتار(

مجموع  کودهای 
آلی غنی شده 
مورد نیازدر 
 اراضی آبی
 )هزار تن(

کل 
 مساحت
 )هکتار(

کل 
کودآلی 

غنی شده 
 مورد نیاز
 )هزار تن(

 1445.7 735471 1266.81 2251.17 562733 178.88 1035.556 172738 زراعی 1

 537.03 380800 415.34 1800.838 230637 121.7 810.452 150163 باغی 2

 1982.73 1116271 1682.15 2120.259 793370 300.58 930.873 322901 جمع کل

• بدیـن ترتیـب متوسـط نیـاز کودهـای آلـی غنـی شـده 208/ 1776 کیلوگـرم در هکتار )حـدود1775 کیلوگـرم در هکتـار( تعیین می گـردد. به دلیل گسـتردگی اراضی 
کشـاورزی و وجـود مـواد اولیـه آلـی و بـه خصـوص سـطح اراضی آبی و چند کشـتی بودن اراضی، سـهم هر هکتار در اسـتان فارس بیشـتر از متوسـط سـهم هـر هکتار 

در کشور شـده است.
• بـه منظـور عملیاتـی شـدن طـرح پیشـنهادی مناسـب اسـت که در هر اسـتان به تفکیـك مناطق و یا شهرسـتان ها به تعییـن مقدار و تنوع مـواد آلی گیاهـی و حیوانی 
اقـدام نمـوده و در ادامـه متناسـب بـا مجمـوع مـواد آلـی قابـل جمـع آوری به احـداث کارگاه هـا و کارخانـه هایی بـا ظرفیت تعریف شـده و معیـن پرداخت. بـا توجه به 

 هزینه هـای حمـل و نقـل، احـداث کارخانجات بـزرگ و متمرکز در اسـتان عمـًا امکان پذیـر نخواهد بود.

 درصد 33.34 احتساب به -  استان کل نیاز مورد شده غنی آلی کود تهیه در مواد ترکیب و برآورد میزان(  8)  جدول
 ناخالصیها و رطوبت افت

 نوع مواد ردیف

 
)کیلوگرم  مقدار

برای تولید یک تن 
 خروجی کود آلی(

 

 مقدار
)تن برای تولید تمام نیاز 

 کودآلی غنی شده در
(فارس استان  
 

 درصد مواد
 ورودی

قیمت حدود 
 هرکیلوگرم 

 ) تومان(

 60 53.33 1586085 800 بقایای گیاهی متنوع 1
 150 30.00 892228 450 کودهای حیوانی متنوع 2
 750 4.00 118964 60 گوگردپودری 3
 850 4.00 118965 60 اوره 4
 1200 3.33 99037 50 سوپرفسفات تریپل 5
 1700 2.00 59482 30 سولفات پتاسیم 6
 1000 1.00 29741 15 سولفات آهن 7
 2200 1.00 29741 15 سولفات روی 8
 1600 0.67 19926 10 سولفات منگنز 9
 2300 0.67 19926 10 سولفات منیزیم 10

 جمع  )  خروجی محصول (
1000 

 )یک تن(
 

1982730 
 

- - 

 - - 2974095 1500 جمع  )  ورودی مواد(
 سود تومان 120 و اولیه مواد  تومان 410 و تولید  های هزینه تومان  120با)  تومان 650کیلوگرم هر فروش قیمت حداقل

 ( کیلوگرم هر برای
 

درضمن برنامه ریزی و ارایه فرمولهای متنوع تهیه کودهای آلی غنی شده ، در سطح هر شهرستان با توجه به نوع و 
مرحله  3کشت و کیفیت آب و خاک هر مزرعه امکان پذیر خواهد بود.همچنین کشاورز اوال فقط یک تا فصل محلی هر 

برای تغذیه نمودن کشت خودبجای ترددهای مکرر اقدام نموده و از سوی دیگر ناخواسته کودهای متنوع و ضروری که 
پرمصرف استفاده خواهد نمود برای نمونه  در شرایط عادی از آنها استفاده نمی نماید را ناخودآگاه در کنار کودهای

 کشاورزان کمتر کودهای پتاسه ,روی،منگنز،منیزیم،بر و... را مصرف می نمایند.

مسئله مهم در این زمینه آموزش و ترویج مصرف گسترده و اجرای مزارع الگویی و همچنین انجام تحقیقات محلی تا 
اث و راه اندازی این کارگاه ها و کارخانه ها و بخصوص کنترل زمان جذب سرمایه گذاران ، اخذ جواز تاسیس و احد

 کیفی تولیدات آنها طبق فرمولهای محلی ارایه شده هرکشت می باشد.



59 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  43 - مهرمـــــاه 1397

در ضمـن برنامـه ریـزی و ارایـه فرمول هـای متنوع تهیـه کودهای آلی غنی شـده، در 
سـطح هـر شهرسـتان بـا توجه به نـوع و فصل محلی هر کشـت و کیفیـت آب و خاک 
هـر مزرعـه امـکان پذیـر خواهـد بـود. همچنیـن کشـاورز اواًل فقـط یك تـا 3 مرحله 
بـرای تغذیـه نمودن کشـت خود بـه جای ترددهای مکـرر اقدام نموده و از سـوی دیگر 
ناخواسـته کودهـای متنـوع و ضروری که در شـرایط عـادی از آنها اسـتفاده نمی نماید 
را ناخـودآگاه در کنـار کودهـای پرمصرف اسـتفاده خواهـد نمود برای نمونه کشـاورزان 

کمتـر کودهـای پتاسـه، رویمنگنز، منیزیـم و ... را مصرف مـی نمایند.
مسـئله مهـم در ایـن زمینه آموزش و ترویج مصرف گسـترده و اجرای مـزارع الگویی و 
همچنیـن انجـام تحقیقـات محلـی تا زمان جذب سـرمایه گـذاران، اخذ جواز تاسـیس، 
احـداث و راه انـدازی ایـن کارگاه هـا و کارخانـه هـا و بـه خصـوص کنتـرل کیفـی 

تولیـدات آنهـا طبـق فرمـول هـای محلی ارایه شـده هرکشـت می باشـد.
مجموعـه ایـن اقدامـات سـبب تولیـد و مصرف منطقـه ای کودهـای آلی غنی شـده و 
تولیـد و عرضـه انـواع محصوالت سـبز )سـالم( به شـکل گسـترده و سـامت عمومی 

جامعـه، بـدون افـت کمـی و بـا افزایـش کیفیـت محصول خواهد شـد. 
در ضمـن اجـرای صحیـح ایـن طـرح در راسـتای اقتصـاد مقاومتـی سـبب خودکفایی 
کشـور در تامیـن کودهـای بخـش کشـاورزی و اشـتغالزایی در سـطح شهرسـتان ها 

شـد. خواهد 

ب( مطالعه موردی در استان فارس و اثرات اجرای طرح:
دسـت یافتـه هـای حاصـل از تجزیـه وتحلیـل تعـداد بیـش از 45 هـزار نمونـه خـاک 
بـا پراکنـش مناسـب در 30 شهرسـتان اسـتان فـارس نشـان داد متأسـفانه 70 درصـد 
از خـاک هـای کشـاورزی اسـتان درصـد مـواد آلـی کمتـر از یك درصـد دارنـد و این 
بـه معنـای وضعیـت بحرانـی حاصلخیـزی خاک های کشـاورزی اسـت وجالـب اینکه 
از ایـن مقـدار، 43 درصدخاکهـا کمتـر از 0/5 درصـد مـاده آلـی دارنـد واین مسـئله به 
معنـای وضعیـت فـوق بحرانـی بـاروری خاک هـای کشـاورزی اسـت . ایـن در حالی 
اسـت کـه یـك خـاک حاصلخیـز در شـرایط آب و هوایـی نیمـه خشـك ایـران مـی 

بایسـت بیـش از 2 درصـد مـاده آلی داشـته باشـد . 
بنابرایـن بـه منظـور بـرون رفـت از ایـن بحـران و بهبود وضعیـت باروری خـاک های 
کشـاورزی اسـتان طـرح ))افزایـش مـواد آلـی خاکهـای کشـاورزی(( تهیـه و از سـال 
1388 بـه مرحلـه اجـرا درآمـد. ایـن طرح با آمـوزش عمومی به کارشناسـان سـتادی و 
شهرسـتانی، کشـاورزان، مدیـر و اعضـاء هیئـت مدیره تعاونیها و شـرکت هـای مرتبط 
آغـاز گردیـد و در ادامـه به اجـرای طرحهای الگویـی، برپایی مزارع نمایشـی و آموزش 
عملـی بـه کشـاورزان در خصوص شـیوهای افزایـش مواد آلی خـاک با تأکیـد بر تهیه 
کمپوسـت هـای محلـی پرداختـه شـد. اسـتفاده مطلـوب از بقایـای گیاهـی و کودهای 
حیوانـی و تبدیـل ایـن مواد به موادی با ارزش افزوده بسـیار بیشـتر، بجای سـوزاندن و 
ایجـاد آلودگی هـای زیسـت محیطـی، امحاء کـردن و حتـی مصرف مسـتقیم این مواد 
کـه گاهـی بـا انتشـار آفات و اسـپور بیمـاری ها، انتقـال بذور علـف های هـرز، الرو و 

تخـم حشـرات و ... همـراه اسـت هدف گزاری شـده بود. 

هـدف بهبـود بـاروری خاک هـای کشـاورزی بـا افزایـش مـواد آلـی، افزایـش عناصر 
مفیـد غذایـی و تکثیـر میکروارگانیسـم هـای مفیـد خـاک اسـت. امـا ایـن اهـداف از 
دیـدگاه کارشناسـی و پژوهشـی اهمیـت دارد و بـرای اجرایی نمودن آن می بایسـت به 
اهـداف کشـاورزان و تولیـد کننـدگان کـه افزایش محصول اسـت توجه نمود تـا بتوان 
بـا گـره زدن ایـن مسـئله بـه اقتصاد کشـاورزان مشـارکت گسـترده آنان را بـا توجه به 
وضعیـت مالکیـت اراضـی در ایـران، انتظار داشـت. بدین سـبب افزایش کمـی و کیفی 
محصـوالت بـا تولیـد انبـوه محصوالت سـالم )سـبز( به عنـوان هدف اصلـی این طرح 

برگزیده شـده اسـت.
نتایـج بررسـی هـای بـه عمـل آمـده در 225 مزرعـه الگویـی و پایلـوت اجرایـی در 
محصـوالت متنـوع کشـاورزی اسـتان فـارس طـی 3 سـال آمـار بـرداری و با اشـکال 
متفـاوت مصـرف کودهـای آلـی غنـی شـده نشـان داد کـه بطـور متوسـط بـا مصرف 
کودهـای آلـی غنـی شـده، در سـال سـوم، عملکـرد محصوالت نسـبت به سـال اول ، 
بیـش از 2 برابـر شـده اسـت. در ایـن بررسـی هـا میـزان مصـرف بهینه کودهـای آلی 
غنـی شـده در95 محصـول زراعـی و باغـی اسـتان فـارس بـه منظـور دسـتیابی بـه 
حداکثرافزایـش تولیـد تعییـن و اعـام گردید. نتایج این بررسـی عملی نشـان می دهد 
بـا ایـن شـیوه می تـوان بـه اهـداف زیربنایـی ترسـیم شـده دسـت یافـت. در ضمـن 
در ایـن بررسـی دامنـه مصـرف بهینـه کودهـای آلـی غنـی شـده براسـاس عملکـرد 
محصوالت،هزینـه درآمـد و تجـارب اجرایی بـرای 50 محصول زراعـی و 86 محصول 

باغـی تعییـن گردید.
همچنـان کـه از نتایـج تمامـی شـیوه هـای بررسـی و دقـت نظرهـای کارشناسـی بـر 
می آیـد اجرایـی نمـودن مصـرف انـواع کودهـای آلـی از الزامـات اساسـی و بنیادیـن 
بخـش کشـاورزی در شـرایط بحرانـی منابع خاکی و آبی کشـور می بایسـت محسـوب 
گـردد. شـرایط بحرانـی منابـع خاکـی وآبی کشـور و مخاطـرات پیش آمـده و پیش رو 
در بخـش سـامت کمـی و کیفـی تولیـدات کشـاورزی، مـی طلبد تـا با بهـره برداری 
مناسـب از مـواد اولیـه وخـام موجـود، افزایـش مـواد آلـی خـاک را به عنوان شـاهرگ 

بـاروری خـاک هـا و کاهـش نیاز آبـی مدیریـت نمود. 
در ایـن راسـتا بـا تکیه بر نتایـج پژوهشـها و تحقیقات گسـترده بعمل آمـده وهمچنین 
نتایـج کاربـرد کمپوسـت و کودهـای آلی غنی شـده در مـزارع متعدد و متنـوع الگویی، 
مـی تـوان عنـوان داشـت، تولیـد ایـن کودها متناسـب با شـرایط خـاک و نوع کشـت 
در هـر منطقـه اقلیمـی درکارخانجـات منطقه ای تحت نظـارت کیفی و آموزش شـیوه 
مصـرف آن، سـبب افزایـش کمی و کیفـی وتولید گسـترده محصوالت سـالم به همراه 
بهبـود در شـرایط خـاک ها، کاهـش تدریجی و دایمی مصـرف آب و افزایـش درآمد و 

مشـارکت کشـاورزان خواهد شد.

ج( پیشنهادات و توصیه ها 
1 - احیـاء و اجـرای بنـد )ز( مـاده 143 قانـون برنامه پنجم توسـعه و گنجانـدن آن در 

دولت:  برنامه هـای 
ترویـج اسـتفاده از کودهاي آلي و زیسـتي)ارگانیك( در سـطح مزارع و باغ هاي کشـور 
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حداقـل در سـقف یارانـه سـال آخـر برنامـه چهـارم و 
افزایـش میـزان مصـرف این گونـه کودها به سـي و پنج 

درصـد )35%(کل کودهـاي مصرفـي در پایـان برنامه
2 - تهیـه نقشـه راه شـیوه تهیـه و مصـرف کـود در 

کشـور.   اسـتان های 
3 - پیگیـری جـدی تصویـب قانون کـود و قانون خاک 

در مجلس شـورای اسامی
اراضـی  تناسـب  و  حاصلخیـزی  نقشـه  تهیـه   -  4

کشـور کشـاورزی 
انـواع  برتولیـد  قـوی  نظارتـی  واحدهـای  ایجـاد   -  5
کودهـای آلی،زیسـتی وشـیمیایی با هماهنگی سـازمان 

تعزیـرات حکومتـی 
اجـرای  و  نیـاز  مـورد  اسـتانداردهای  تدویـن   -  6
و عرضـه  تولیـد  کیفیـت  تدویـن شـده  اسـتانداردهای 

آلـی کودهـای 
7 - برخـورد جـدی بـا تولیـد کننـدگان غیـر مجـاز و با 

تولیـد کننـدگان کودهـای بـی کیفیـت و نامناسـب .
8 - توزیـع کودهـای آلـی غنـی شـده از طریق شـرکت 
خدمـات حمایتـی و ... برای شـرکت های دارای تائیده و 
گواهـی تطابـق محتوی و بر چسـب کیفیـت محصول از 

موسسـه تحقیقات خاک و آب کشـور . 
9 - اختصـاص اعتبـار ویـژه در جهـت افزایـش مـواد 
آلـی خـاک پـس از اجـرای پـروژه هـای آبیـاری تحـت 
فشـار، تسـطیح اراضی و زهکشـی اراضـی در طرح های 
دسـتورالعمل های  در  آن  گنجانـدن  و  خـاک  اصـاح 

اجرایـی آب و خـاک . 
10 - ترویـج مصـرف کودهـای آلی غنی شـده در انواع 
پـروژه های مدیریـت باغبانی و زراعـت )تغذیه گیاهی( .

11 - اختصـاص اعتبـار ویـژه در جهـت ترویـج مصرف 
بـه  ترویـج  و  )آمـوزش  شـده  غنـی  آلـی  کودهـای 
کارشناسـان دولتـی، شـرکت ها و کشـاورزان، فرهنـگ 

الگویـی(. سـایت های  در  مصـرف  سـازی 
12 - توصیـه جـدی مصـرف مکانیـزه کودهـای آلـی 

غنـی شـده دراراضـی زراعـی و باغـی.
13 - اختصـاص یارانـه کودهـای شـیمیایی بـه تجهیـز 
نقشـه  خاک،تهیـه  آزمـون  کشـور،  هـای  آزمایشـگاه 
خاک،پایـش خاکهـا، نظـارت بـر تولید، توزیـع و مصرف 

انـواع کودهـا، بیمـه محصـوالت و ... 
14 - معرفـی تولیدکننـدگان مجاز و دارای گواهی تائیده 
کـود بـه تولیدکننـدگان محصـوالت سـالم و ارگانیك و 
صادرکننـدگان ایـن محصـوالت و ورود ایـن کودهـا در 

زنجیره هـای تولیـد محصوالت کشـاورزی.
15 - تشـکیل و سـاختار دهـی دفتـر خـاک و تغذیـه 
گیاهـی در یکـی از معاونت هـای وزارتخانـه و بالطبـع 

اسـتان ها.  در 
16- تدویـن و ابـاغ دسـتورالعمل ملـی حاصلخیـزی 
خـاک و کـود دهـی بـه اراضـی کشـاورزی بـه منظـور 

تعـادل بخشـی و رعایـت اصـول کشـاورزی پایـدار .

تهدیدات مدرن و نقش آن در طرح ریزي
» قسمت دوم«

"رویکردهای اساسی در توسعه سازکارهای پدافند غیر عامل"
1- رویکردهای توسعه تهدید محور: سازو کارهای پدافند غیر عامل بر اساس محورهای تهدید و متناسب با 

آنها و به منظور کاهش تهدیدات توسعه یابند.
2- رویکردهای قابلیت محور: سازو کارهای پدافند غیر عامل بدون توجه ویژه به ماهیت تهدیدات و در راستای 

ایجاد مجموع ازقابلیت ها توسعه می یابند.
3- رویکردهای فرصت محور: سازو کارهای پدافند غیرعامل با ارزیابی دقیق نقاط ضعف دشمن که با تضعیف 

هر یك از آنها، از قابلیت های دشمن کاسته می شود.
مدیریت روزمره زمینه ساز بحران مدیریت:

بحران زمانی اتفاق می افتد که آن را فراموش کرده ایم
سناریوهای تهدیدات فرماندهی و کنترل آمریکا علیه ج.ا.ا.:

سناریوي اول: هك سیستم های رایانه ای
سناریوي دوم: انجام جنگ رواني

سناریوي سوم: مختل کردن سیستم مخابراتی کشوری و لشکری
سناریوي چهارم: استفاده از بمب های الکترومغناطیسی برای از کاراندازی سیستم های رایانه ای و الکترونیکی

سناریوي پنجم: جنگ  اطاعاتي  دفاعي  و دفاع  در برابر تهاجم  به  فرآیندهاي  اطاعاتي  
سناریوي ششم: جنگ  رسانه ای 

جنگ اطالعاتی چیست؟ 
استفاده از شبکه های الکترونیکی برای تخریب و یا از کار انداختن اطاعات دیجیتالی و غیر عملیاتی کردن 

زیر ساخت های وابسته که می تواند علیه یك جامعه یا نیروی نظامی باشد.
ویژگي هاي جنگ اطالعات:  

• بهره گیري از نقاط ضعف و آسیب پذیر دشمن
• استفاده از روش هاي مبتکرانه

• استفاده از فناوري هاي پیشرفته
• تضعیف اراده ي دشمن برتر

• تأکید بر تأثیر نامتناسب
 عدم تقارن در جنگ اطالعات معلول عوامل زیر است:

• ماهیت متفاوت مهاجمین ؛ )دولت، قواي نظامي، مردم، گروه هاي غیردولتي، گروه هاي جنایتکار و ...(
- ناشناس بودن مهاجم

- دشواري کشف حمله، اهداف و نوع حمله
- هزینه عملیاتي اندک

- نامتناسب بودن اثر حمله
- نامتناسب بودن پاسخ دشمن به حمله اول

- حذف محدودیت هاي سنتي
- نقش بازدارندگي 

هدف: جمع آوری اطاعات شناسایی استعدادهای نظامی مکالمات رادیویی و استراق سمع و فعالیت های 
نظامی ، هنگام حمله جهت هدایت موشکها استفاده می گردد.

گردآوری: محمدجعفر خاکسار
کارشناس مسئول امور اداری 

رابط پدافند غیر عامل
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معصومه رنجبر 
سرپرست اداره حقوقی و مالکیت اراضی 

)مدیریت امور اراضی استان فارس(

کلیات :
اصاحـات ارضـی عبـارت اسـت از تغییرات اساسـی درمیـزان ونحوه مالکیـت اراضی 
)خصوصـًا اراضـی کشـاورزی و مراتـع( بـه منظور افزایـش بهره وری عمومـی جامعه.

اصاحـات ارضـی در کشـور ایـران عبـارت اسـت از تغییر شـیوه مالکیـت زمین های 
زراعـی از فئـودال سـهم بری بـه خرده مالکـی و توزیع مجـدد آن بین زارعـان، که با 
تصویـب قانـون اصاحـات ارضی و سـپس قانـون اصاحـی قانون اصاحـات ارضی 
طـی 3 مرحلـه انجام گرفـت . به عقیده برخی از نویسـندگان، هـدف اصلی محمدرضا 
پهلـوی پادشـاه وقـت ایـران از اصاحات ارضـی، کاهش فشـار سیاسـی موجود روی 
نظـام حاکـم بـود بـه ایـن ترتیـب با تشـویق دولـت ایـاالت متحـد آمریکا، دسـت به 
یـك سلسـله اقدامـات اصاح طلبانـه زد که مهم تریـن آن اصاحات ارضی بـود. البته 
اجـرای اصاحـات ارضی در ایـران دالیل مختلفـی از جمله: کاهش قدرت سیاسـی و 
اقتصـادی بـزرگ مالکان، ایجاد محبوبیت میان قشـر روسـتایی، افزایش سـطح درآمد 
و توانایـی اقتصـادی زارعـان، افزایـش بهره وری و پیشـگیری از مهاجرت به شـهرها 
داشـته اسـت کـه ایـن مسـاله بعدهـا به یك مشـکل اساسـی در سـطح کشـور ایران 
تبدیـل شـده و یکـی از عوامـل عمـده بیـکاری کنونـی در سـطح این کشـور و بهبود 

نظـام عرضـه و تقاضا در سـطح ملی می باشـد .

تاریخچه اصالحات ارضی:
اجـرای اصاحـات ارضـی در ایـران بـا تصویـب " قانـون اصاحـی قانـون اصاحات 
ارضـی " در تاریـخ 19 دی 1340 )مرحلـه اول اصاحـات ارضـی( آغاز شـد. در مرحله 
اول محـدود کـردن مالکیـت هـا یـا تحدیـد مالکیـت هـا، مالـکان مشـمول بایـد از 
مجمـوع کل مالکیـت های خود در سـطح کشـور شـش دانـگ به صورت یـك پارچه 
یـا پراکنـده انتخـاب کننـد و بقیه مالکیت طـی اظهار نامـه ای جهت فـروش به دولت 
معرفـی شـده و یـا مالکیـن خـود نسـبت بـه فـروش اراضی بـه زارعـان اقـدام کنند . 
بـا تصویـب قانـون مـواد الحاقی به قانـون اصاحات ارضـی در تاریـخ 27 دی 1341، 
مرحلـه دوم اصاحـات ارضـی آغـاز شـد. در این مرحله شـش دانـگ باقیمانـده برای 
مالـك از مرحلـه اول و همچنیـن اراضـی مالکینی که کمتر از شـش دانگ داشـتند به 

یکـی از سـه شـیوه، معـروف به سـه شـق زیـر تعیین تکلیف شـد:
1- مالکین می توانستند ملك خود را با توافق با زارعان ملك به آنها بفروشند.

2- ملـك خـود را بـا توجـه بـه سـود سـالهای 1340، 1341 و 1342 و طبـق عـرف 
محـل بـه مـدت 30 سـال بـه زارع اجـاره دهند.

3- اراضـی آبـی و دیـم تحـت نسـق زارعـان را بـه نسـبت بهـره مالکانـه بـا زارعان 
تقسـیم کـرده و سـهم زارعـان و مالـکان تعییـن شـود.

البتـه دو شـق دیگـر نیز در تاریخ 3 مرداد 1343 توسـط " کمیسـیون خاص مشـترک 
مجلسـین وقت " تصویب شـد:

1- خرید میزان محدودی از حق ریشه زارع با توافق وی.
2- بهـره بـرداری از ده بـه صـورت واحـد سـهامی زراعـی، در صورت توافـق اکثریت 

زارعـان و مالکان.
مرحلـه سـوم اصاحـات ارضـی در کشـور ایـران بـا تصویب قانـون تقسـیم و فروش 
امـاک مـورد اجـاره بـه زارعـان مسـتاجر در تاریـخ 2 دی 1347 آغـاز شـد. تعییـن 

تکلیـف اراضـی اجـاره داده شـده در مرحلـه دوم و اراضـی مالکانـی کـه هیچکـدام از 
شـق هـای مرحلـه دوم را انتخـاب نکـرده بودنـد بـه ایـن مرحلـه موکـول شـد. ایـن 

مرحلـه دارای دو شـق بـود:
1- شق فروش زمین های مالك به زارعان.

2- شق تقسیم به نسبت بهره مالکانه.
پـس از انقـاب سـال 1357 در ایـران و بـه کار آمدن نظـام جمهوری اسـامی، روند 
اصاحـات ارضـی بـه طـور کلـی دسـتخوش تغییر شـد . شـورای نگهبـان جمهوری 
اسـامی ایـران در تاریـخ 21 تیـر 1363 اجـرای قوانیـن اصاحـات ارضـی را مخالف 
بـا مذهـب اسـام تشـخیص داد و رونـد اصاحـات ارضی به طـور کلی متوقف شـد. 
هفـت سـال بعـد، مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام در 2 خـرداد 1370 ادامـه رونـد 
اصاحـات ارضـی را قانونـی اعـام کـرد و در نهایـت در 3 بهمـن 1381، شـورای 
اصاحـات ارضـی مرکـز تعییـن تکلیف بـاغ های مشـمول مـواد 27 و 28 آییـن نامه 
اصاحـات ارضـی را نیزمشـمول مصوبـه مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام و مجـاز 
دانسـته و رونـد تعییـن تکلیـف امـور باقیمانـده اصاحـات ارضی از سـر گرفته شـد.

در حـال حاضـر سـازمان امـور اراضـی تنهـا متولـی تعییـن تکلیـف امـور باقیمانـده 
اصاحـات ارضـی در ایـران می باشـد و کارشناسـان اصاحـات ارضـی مسـتقر در 
مدیریـت حفـظ کاربـری و امور زمین ایـن سـازمان، آخرین متولیـان اصاحات ارضی 
در ایـران هسـتند. بـه دلیل تعـدد روسـتاها و مزارع مشـمول قانون اصاحـات ارضی، 
مشـکات متعـدد در اجـرای قانـون، عـدم همـکاری مالـکان و حتی گاهـی زارعان و 
مسـایل دیگـر، مراحـل سـه گانه اصاحـات ارضـی در ایران بـه صورت کامـل انجام 
نشـد. بـه ایـن ترتیب بـه تعیین تکلیـف کلیه اراضی مشـمول قانـون اصاحات ارضی 
کـه در زمـان اجـرای قانـون انجـام نگرفـت، امـور باقیمانـده اصاحـات ارضـی گفته 

می شـود.

جایگاه قانونی شورای اصالحات ارضی:
 بـر اسـاس مـاده 7 قانـون اصاحـی قانـون اصاحـات ارضـی، شـورایی به ریاسـت 
وزیرکشـاورزی و 5 نفـر از صاحـب منصبـان وزارت کشـاورزی بـا حداقل سـمت مدیر 
کل یـا مدیـر عاملـی بـه نام شـورای اصاحات ارضی تشـکیل شـد. هدف از تشـکیل 
ایـن شـورا، تعییـن روش و خـط مشـی واحـد و همچنیـن نظـارت بـر حسـن اجـرای 
وظایـف پیـش بینی شـده در قانـون اصاحات ارضـی بود. ضمنـًا تصحیح اشـتباهات 
موجـود در اسـناد زارعـان اصاحـات ارضـی بر اسـاس مـاده 38 آیین نامـه اصاحات 
ارضـی بـه این شـورا واگذار شـد. جهت جلوگیـری از بروز اشـتباه در مکاتبـات اداری، 
شـورای اصاحـات ارضـی مسـتقر در اسـتان » شـورای اصاحـات ارضـی اسـتان« 
و شـورای اصاحـات ارضـی مسـتقر در سـازمان امـور اراضـی، »شـورای اصاحـات 
ارضـی مرکـز« و بـه نـدرت »شـورای عالـی اصاحـات ارضـی« نامیـده می شـود. با 
افزایـش تعـداد پرونده هـای شـورای اصاحـات ارضـی و قبـل از ادغام سـازمان امور 
اراضـی و سـازمان جنـگل هـا و مراتع، اختیـارات مربوط به شـورای اصاحـات ارضی 
مسـتقیمًا توسـط وزیـر کشـاورزی بـه رئیـس سـازمان امـور اراضـی تفویض می شـد. 
پـس از ادغـام سـازمان امـور اراضـی در سـازمان جنگل هـا و مراتـع، اختیـارات وزیر 
کشـاورزی بـه رئیـس سـازمان جنـگل هـا و مراتـع تفویـض شـده و سـپس توسـط 

ـــارات شـورای  اختیــ
اصـــــالحات ارضــی
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رئیـس سـازمان جنگل هـا و مراتع به رئیس سـازمان امـور اراضی 
تفویـض می شـود. در حـال حاضر به دلیـل ادغـام دو وزارت جهاد 
سـازندگی و کشـاورزی و تشـکیل وزارت جهـاد کشـاورزی، عمل 
تفویـض اختیـار توسـط وزیـر جهـاد کشـاورزی صـورت می گیرد. 
اعضـای شـورای اصاحـات ارضـی مرکـز در حـال حاضر شـامل: 
رئیـس سـازمان امور اراضی )عضو و رئیس شـورا(، معـاون اجرایی 
سـازمان امـور اراضـی، مدیر حفـظ کاربـری و امور زمین سـازمان 
امـور اراضـی، مدیر ممیزی و واگذاری سـازمان امـور اراضی، مدیر 
امـور حقوقـی سـازمان امـور اراضی می باشـد. براسـاس مـاده 38 
آییـن نامـه اصاحـات ارضـی، تصحیـح اشـتباهات کلیـه اسـناد 
اصاحـات ارضـی بـه شـورای اصاحات ارضـی محول شـده بود 
کـه بـا توجه بـه حجم بسـیار زیـاد پرونده هـای موجود، رسـیدگی 
بـه پرونده هـا ممکن نبـود. به همین دلیـل »الیحه قانونـی اضافه 
نمـودن یـك تبصـره بـه مـاده 38 آییـن نامـه اصاحـات ارضی« 
در تاریـخ 17 آذر 1358 تصویـب شـد کـه بـه موجـب آن شـورای 
اصاحـات ارضـی می توانـد تمـام یـا بخشـی از اختیـارات خـود را 
بـه 5 نفـر از کارمنـدان واجـد شـرایط در اسـتان تفویـض کند. در 
حـال حاضر شـورای اصاحات ارضـی هر اسـتان در مدیریت امور 
اراضـی آن اسـتان مسـتقر بـوده و بـه ریاسـت مدیـر امـور اراضی 
اسـتان و بـا عضویـت 4 نفـر از کارشناسـان اصاحـات ارضـی 
تشـکیل می شـود. در حـال حاضر رسـیدگی در شـورای اصاحات 
ارضـی در مقولـه اصـاح اسنادکشـاورزی زارعیـن صاحـب نسـق 
اسـت کـه بـرای بررسـی و رسـیدگی بـه امـر، مـدارک ارسـالی 
در شهرسـتان هـا کـه شـامل گواهـی ثبـت احـوال )مشـخصات 
متقاضـی(، تحقیقـات محلـی کـه به تایید شـورای اسـامی شـهر 
یـا روسـتا بایـد رسـیده باشـد، فـرم آمـاری پرونـده کـه در آن نام 
متقاضـی و سـایر مشـخصات وی تکمیـل شـده و فـرم نمـوداری 
مبنـی بـر اشـتباهات و اصاحات مشـخصات متقاضـی در آن ذکر 
شـده کـه مراتـب در کمیسـیون مـاده 38 آییـن نامـه اصاحـات 
ارضـی مصـوب 1343 رسـیدگی مـی شـود و اسـناد اصـاح مـی 

گردد.
مرجـع تظلـم خواهـی در خصـوص آراء شـورای اصاحـات ارضی 
اسـتان ها، دیـوان عدالـت اداری اسـت، لیـك آراء صـادره دیـوان 
عدالـت اداری چـه در شـعب دیـوان و چه در هیـات عمومی دیوان 
در خصـوص شـورای اصاحـات ارضـی تعـداد زیـادی نیسـتند اما 
در یـك تقسـیم بندی کلـی بدیـن صـورت مـی تـوان ایـن آراء را 

دسـته بنـدی کرد:
1 - انطبـاق آرای صـادره از شـورای اصاحـات ارضـی بـا موازین 

قانونـی از نظر رسـیدگی.
2 - صاحیت شـورا اصاحات ارضی در بررسـي و اصاح اشـتباه 

یا تنظیم اسـناد اراضي کشـاورزي واگذار شـده.
3 - تعـارض آراء صادره از شـعب دیـوان عدالت ادرای در خصوص 

اعتـراض به رای شـورای اصاحات ارضی.
4- ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی.
حدود اختیارات شورای اصاحات ارضی

بـه اسـتناد مـاده 7 قانون اصاحـی قانون اصاحـات ارضی و ماده 
38 آییـن نامـه اصاحـات ارضـی و آراء اصداری از هیـات عمومی 
دیـوان عدالـت اداری، شـورای اصاحات ارضی تنهـا متولی تعیین 

تکلیـف امـور باقیمانده اصاحـات ارضی در ایران می باشـد.

در دو دهـه اخیـر، با توجـه بـه موضوعاتی نظیر 
بهـره وری پائیـن آب و زمیـن، تغییـر کاربـری 
اراضـی کشـاورزی و واردات برخـی محصوالت 
زراعـی و باغـی و ... مسـئولین را برآن داشـته تا 
بـه موضـوع خردشـدن و تغییـر کاربـری اراضی 
بـه شـکلی واقـع بینانـه تر نگریسـته و بـا وضع 
قوانینـی نظیـر حفـظ کاربـری اراضـی زراعـی 
و بـاغ هـا و جلوگیـری از خـرد شـدن اراضـی 
کشـاورزی، سیاسـت هایـی را اتخـاذ نماینـد تـا 
از نابـودی هـر چـه بیشـتر اراضـی کشـاورزی 
کـه در آینـده ای نه چنـدان دور، امنیـت غذایی 
کشـور را بـا مخاطـره جـدی روبرو خواهـد کرد، 

ممانعـت بـه عمـل آورند.
در همیـن راسـتا و بـا عنایـت بـه فرمایشـات 
مقـام معظـم رهبـری در تیرماه سـال 1393 که 
"تبدیـل، تغییـر کاربـری و نابـودی زمیـن های 
کشـاورزی را یـك خسـارت غیـر قابـل جبـران 
دانسـته انـد" قانـون جلوگیـری از خـرد شـدن 
اراضـی کشـاورزی و تجمیـع و یکپارچه سـازی 
و  کشـاورزی  جهـاد  وزارت  کار  دسـتور  در  آن 

دسـتگاههای ذیربـط قـرار گرفـت.
تولیـد،  عوامـل  وری  بهـره  ارتقـا  منظـور  بـه 
تخصیـص بهینـه منابـع و اسـتفاده از مزایـای 
کشـاورزی  اراضـی  شـدن  خـرد  از  جلوگیـری 
همچـون تسـهیات مالـی، اعتبـاری، حقوقـی، 
بازرگانـی، فنـی و سـاخت زیربناهـای تولیـدی 
قانـون  حمایتـی،  هـای  یارانـه  از  اسـتفاده  و 
کشـاورزی  اراضـی  شـدن  خـرد  از  جلوگیـری 
و ایجـاد قطعـات مناسـب فنـی و اقتصـادی در 
سـال 1395 توسـط هیـات وزیـران بـه اسـتناد 
مـاده 1 قانـون جلوگیـری از خردشـدن اراضـی 
کشـاورزی مصـوب سـال 85 مجمع تشـخیص 

مصلحـت نظـام مصـوب گردیـد.
بـه  گردیـد  مکلـف  کشـاورزی  جهـاد  وزارت 
منظـور رعایـت ایـن قانـون، حـد نصـاب هـای 
بـر  را  کشـاورزی  اراضـی  واقتصـادی  فنـی 
اسـاس شـرایط اقلیمـی، الگوی کشـت، ضوابط 
مکانیزاسـیون و کمیـت و کیفیـت منابـع آب و 

خـاک را رعایـت نماید و تفکیـك و افراز اراضی 
مذکـور بـه قطعـات کمتـر از نصاب تعیین شـده 

باشـد. می  ممنـوع 
ارائـه هـر گونـه خدمـات ثبتـی از قبیـل صـدور 
سـند مالکیـت تفکیکـی یا افـرازی مجـاز نبوده 
و بـرای اینگونـه اراضـی در صورت تقاضا، سـند 
مشـاعی صـادر و نقـل و انتقـال اسـناد بـه طور 

مشـاعی بـا مانع اسـت.
دسـتگاه های ذیربـط موظفند به منظور تشـویق 
مالکیـن اراضـی کشـاورزی کـه میـزان مالکیت 
آنـان کمتـر از حـد نصـاب فنی و اقتصـادی می 
باشـد بـه تجمیـع و یکپارچـه سـازی آن اراضی 
بـه مسـاحت هـای در حد نصـاب تعیین شـده و 
باالتـر نسـبت به اعطـای امتیازات و تسـهیات 

اقـدام نمایند.
سـازمان ثبـت اسـناد و اماک کشـور نیز مکلف 
اسـت بـرای اراضـی بهـره بـرداران کشـاورزی 
کمتـر از حـد نصـاب فنی،اقتصـادی کـه در اثـر 
عمـل تجمیـع قطعـات مجـاور به صـورت واحد 
درآمـده، بـه درخواسـت مالـك یـا مالکیـن، بـا 
ترسـیم نقشـه تجمیعـی و مقـررات ثبـت از نظر 
حقـوق اشـخاص، بـدون اخـذ هـر گونـه وجهی 
)مالیـات، عـوارض وحقوق دولتی( سـند مالکیت 

نماید. صـادر 
کشـاورزان و بهـره بـرداران عزیـز مـی تواننـد 
بـه منظـور اطـاع از نحـوه تجمیـع و یکپارچـه 
و  فنـی  هـای  نصـاب  حـد  و  اراضـی  سـازی 
امـور  اداره  بـه  هـا  شهرسـتان  در  اقتصـادی، 
اراضـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
هـا و در مرکـز اسـتان بـه مدیریت امـور اراضی 
سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس مراجعه نمایند. 

 

مجید روشندل
مسئول روابط عمومی مدیریت

امور اراضی فارس

جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی



63 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  43 - مهرمـــــاه 1397

اجـرای پـروژه هـای عمرانـی و به ویـژه پروژه های مرتبـط با حوزه سـازمان جهاد 
کشـاورزی بـه دالیـل گوناگـون گاهـی دچـار مشـکات و آسـیب های می شـود 
کـه نتیجـه آن تاخیر در اتمـام پروژه، پایین آمـدن کیفیت، افزایـش قیمت پروژه و 
بروز مشـکات حقوقی یا اجتماعی برای سـازمان و عوامل انسـانی آن می شـود .

بخشی از مشکات )به صورت کلی( بر اساس فهرست ذیل بدین شرح است:
1-تاخیر در تخصیص اعتبارات.

2-تاخیـر در پرداخـت صـورت وضعیـت هـا، پیـش پرداخت هـا، الی الحسـاب هاو 
تعدیل هـا از سـوی کارفرما.

3-انتخاب غلط روش اجرا. )پیمانی، امانی، مقطوع و...(.
4-تعلل در تصمیم گیری .

5-تغییـر در محـدوده کارهـا: )تغییـر در مقادیـر احجـام و ابعـاد کارهـا و عملکـرد 
پروژه هـا(.

6-تغییر عوامل یا نیروی کارفرما در قبل یا حین اجرای پروژه .
7-تغییـر عوامـل پیمانـکار یـا مجـری طـرح .مسـؤل دفتـر فنـی، اکیـپ اجرایی، 

تغییـر ابـزار و ماشـین آالت، تغییـر نماینـده مجـری.
8- تجربه ناکافی پیمانکار یا مشاور.

9- برنامه ریزی نامناسب.
10- ضعف در مدیریت کارگاه، .

11- میزان خطا در حین اجرا کار.
12- تعلل در تصویب نقشه های اجرای.

13- برنامه زمان بندی نا مناسب .
14-کنترل یا تضمین کیفیت.

15-مشکات طراحی.
16-برآورد ناکافی یا بیش از نیاز هزینه اجرای پروژه .

17-تاخیر در تایید نتایج تحقیقات و آزمایشات.
18- کمبود نیروی انسانی.

19- عدم تخصص نیروی انسانی .
20-عدم بازدهی نیروی انسانی.

21-رفاقت و نزدیکی بیش از حد با نیروی انسانی.
22-برخورد، تحکمی و خشن در کارگاه.

23-عدم کیفیت و استاندارد نبودن مصالح .
24- کمبود یا تاخیر در تهیه مصالح.

25-تعداد بیشتر از نیاز نیرو های انسانی در گارگاه.
نخاله هـای  و  آالت  ابـزار  و  مصالـح  اصولـی  غیـر  و  نـا صحیـح  26-چیدمـان 

کارگاه.  در  سـاختمانی 
27-راندمان پائین ماشین آالت موجود در کارگاه.

28-تورم و افزایش قیمت ها.
29-تغییر در قوانین و استاندارد ها .

30-تغییر در نوع و مشخصات مصالح مورد نیاز پروژه .
31-بیمه نبودن پروژه و عوامل اجرایی .

32-عدم رعایت نکات ایمنی و بروز حوادث در کارگاه.
33-وجود مشکات اجتماعی.

34-عـدم پیـش بینـی و نا آمادگـی پیمانکار طـرح بـرای مقابله با بایـای طبیعی 

و حوادث غیـر مترقبه.
35- عدم اخذ مجوز از مراجع و دستگاهای ذیربط برای شروع پروژه.

36- تاخیـر زمانـی بیـن اتمـام مطالعـات از سـوی مشـاورین طرح و زمان شـروع 
پـروژه از سـوی کارفرمـا یـا پیمانکار.

37-مصامحـه و گذشـت با پیمانـکار و مشـاورین متخلف که از دسـتورات کارفرما 
سـرپیچی کـرده یا خـاف تعهدات عمل مـی کند.

38-عـدم کنتـرل صحیـح مطالعات و اسـناد مناقصه ارائه شـده توسـط مشـاورین 
طـرح بـه خصـوص مطالعـات فنی ماننـد طراحی سـازه ای، پان هـای معماری و 

ترسـیم نقشـه ها، زمین شناسـی و هیدرولـوژی و... .
39-تاخیـر و تعلـل در بازدیـد هـای کارگاهـی توسـط عوامـل کارفرمـا و مشـاور 

طرح. ناظـر 
40-اختاف نظر بین عوامل کارفرما مستقر در مراکز استان با شهرستانها .
41-ناکافی بودن مدت زمان پیش بینی شده اجرای طرح در قرارداد پروژه.

42- ارزیابـی غلـط از توانـای هـا پیمانـکار در کمیسـیون مناقصـات و کمیته های 
بازرگانی.

43-شفاف نبودن قوانین .
44- افزایش سقف قرارداد.

45-ابهام در متن قراردادو امکان برداشت های مختلف از متن قرارداد.
46- اعمـال تغییـر در روش اجـرا و احجـام طرح و.. به دلیل درخواسـت یا اعتراض 

برداران. بهره 
47- پایین یا باال بودن غیر متعارف ضریب پیمان)مینوس یا پلوس(.

48- اشتباه در پیاده کردن نقاط مبناء و ارتفاعی پروژه.
49- تاخیـر در پرداخـت دسـتمزد کارگـران و عوامـل اجرایـی شـاغل در کارگاه از 

پیمانکار. سـوی 
50- توزیع ناعادالنه ریسك های پروژه در متن قرارداد.

شناخت آسیب ها و
موانع در پروژه های عمرانی

نعمت اهلل کیال 

کارشناس مدیریت آب و خاک و امور فنی و 
مهندسی سازمان جهاد کشاورزی فارس
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حشمت اله صادقی 
کارشناس ارشد گیاهان دارویی و رئیس 

کمیته گیاهان دارویی سازمان جهاد 
کشاورزی فارس

کشت ایروپونیک زعفران
» باید ها و نباید ها «

ارزشـمندترین  و  محصـول  گرانبهاتریـن  زعفـران 
ادویـه جهانـی بـه شـمار مـی رود و کشـور ایـران بـا 
سـطحی معـادل 120 هـزار هکتـار بـا تولیـد بیش از 
400 تـن، رتبـه اول جهانی را به خـود اختصاص داده 
کـه سـاالنه بیـش از 300 تـن آن بـه خارج از کشـور 
صـادر می شـود. شـرایط اقلیمـی و کیفیـت محصول 
تولیـدی، زعفـران ایـران را از نظر عطـر، طعم و رنگ 
از سـایر کشـورهای تولیدکننده متمایز می سـازد. این 
موضـوع باعـث شـده که عـده ای عاوه بـر تولید آن 
در فضـای آزاد، اقـدام بـه کشـت زعفـران بـه صورت 
ایروپونیـك یا در محیـط گلخانه نمایند لـذا از آنجایی 
کـه تولیـد زعفـران بـه صـورت ایروپونیـك از جنبـه 
هـای علمـی، تجربـی، اقتصـادی و کمیـت و کیفیت 
مـورد تاییـد مراکـز علمـی و تحقیقاتـی قـرار نگرفته، 
در شـرایط فعلـی تولیـد و توسـعه آن به کشـاورزان و 

بهـره بـرداران توصیـه نمی شـود.
زعفـران گیاهی خاص بـا نیازهـای اکولوژیکی خاص 
و شـرایط فیزیولوژیکـی خـاص مـی باشـد. بنابرایـن 
بـدون توجه به این شـرایط نـه تنها از نظـر اقتصادی 
مقـرون بـه صرفـه نمـی باشـد و باعـث هـدر رفتـن 
نهـاده هـا و سـرمایه مـی گـردد، بلکـه ممکن اسـت 
از نظـر کیفیـت و کمیـت نیـز محصول را تحـت تاثیر 

قـرار بدهـد لـذا نیازمنـد بررسـی دقیـق تر می باشـد.
در کشـت ایروپونیـك یـا گلخانـه ای زعفـران مقـدار 

زیـادی پیـاز )کورم( زعفـران در یك فضـای کم و در 
جعبـه هـای چوبی و یـا بر روی طبقات قـرار می گیرد 
کـه از هیـچ محیط کشـتی اسـتفاده نمی شـود و فقط 
محیـط مرطـوب می شـود و ممکـن اسـت کـه تولید 
کننـده برخـی از عناصـر غذایی را به صـورت محلول 

پاشـی در محیط کشـت اسـپری نماید. 
در این نوع از سیسـتم کشـت، مشـاهده می شـود که 
پیـاز )کـورم( زعفـران هیچ ریشـه ای تولیـد نمی کند 
از اندوختـه پیـاز بـرای تولیـد گل و بـرگ و  و لـذا 
مبنـای  کـه  جانبـی  جوانه هـای  تکثیـر  همچنیـن 
تکثیـر در سـال هـای بعـد محسـوب گـردد، اسـتفاده 
مـی شـود. بنابرایـن پیـاز به شـدت ضعیف شـده و در 
نهایـت از بیـن خواهد رفت. همچنین مشـاهده شـده 
کـه برخـاف ضـد عفونـی کـردن، پیازهـا در مـوارد 
متعـدد بـه شـدت کپـك زده و غیـر قابـل اسـتفاده 

شـده اند.
لـذا از آنجایی کـه نیازمند تایید نهایـی مراکز علمی و 
تحقیقاتی هسـتیم و هیـچ یك از تولیـد کنندگان نیز، 
سـال دوم کشـت را تجربـه نکرده اند تـا اعام نتیجه 

نهایی، روش کشـت مذکور توصیـه نمی گردد.
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وزیـر جهـاد کشـاورزی بنیه اقتصادی کشـور نسـبت 
و  دانسـت  قوی تـر  فوق العـاده  را  جنـگ  دوران  بـه 
گفـت: امـروز از نظـر ذخایر کاالهای اساسـی کشـور 
وضعیـت خوبـی داریـم و بـرای بیـش از یـك سـال 
ذخیـره گنـدم در داخل سـیلوها وجـود دارد؛ چیزی که 

در هیـچ دوره ای سـابقه نداشـته اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومـی اداره ایثارگـران، »محمود 
فرماندهـان  گردهمایـی  سـی امین  در  حجتـی« 
مهندسـی رزمـی جنـگ جهـاد پنجشـنبه 5 مهرمـاه 
97، کـه بـا حضور سـردار سرلشـگر »محمـد باقری« 

»حسـین علی  مسـلح،  نیروهـای  کل  سـتاد  رئیـس 
امـور مجلـس،  امیـری« معـاون رئیـس جمهـور در 
سـردار سـرتیپ بسـیجی»بهمن کارگر« رئیـس بنیاد 
حفـظ آثار دفاع مقدس و مقامات کشـوری و لشـگری 
در سـالن خوشـه وزارت جهاد کشـاورزی برگزار شـد، 
اظهار داشـت: ما بعـد از انقاب دوره هـای مختلفی را 
پشـت سـر گذاشـتیم امـا هیچ وقت دفـاع و مبـارزه و 
جهـاد در ایـن دوره 40 سـاله از کشـورمان و انقـاب 

رخت نبسـته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه این کـه ایـن روزها که یـك جنگ 
سـخت اقتصـادی بـا حمات جنـگ روانـی در کوچه 
و بـازار و افـکار عمومـی شـکل گرفتـه اسـت و آثـار 
مخـرب جنـگ روانـی بـه مراتـب از جنـگ اقتصادی 

است. بیشـتر 
وزیـر جهاد کشـاورزی با بیـان این که بنیـه اقتصادی 
مـا نسـبت بـه دوران جنـگ فوق العاده قوی تر اسـت، 
تصریـح کرد: وضعیت، ظرفیت و مشـکات اقتصادی 
فضـای  بیگانـه،  رسـانه های  در  کـه  طـور  ایـن   مـا 
مجـازی و در ال بـه الی برخـی رسـانه های داخلـی 

نشـان داده می شـود، نیسـت؛ بلکـه بنیـه مـا خیلـی 
قوی تـر از چیـزی اسـت کـه نشـان داده می شـود.

وی خاطرنشـان کـرد: تـا زمانـی کـه خـود را بـاور 
نکنیـم نمی توانیـم ایسـتادگی کنیـم. حجتـی اظهـار 
امیـدواری کـرد بـا تکیـه بـر لطـف خداونـد متعـال 
ملـت،  پشـتیبان  هـا  همـه عرصـه  در  همـواره  کـه 
نظـام و کشـور مـا هسـت و بـا تکیـه بـر ظرفیت هـا 
فشـار  ایـن  از  بتوانیـم  کشـورمان  توانمندهـای  و 
تمـام  خارجـی  دشـمن  البتـه  کنیـم.  عبـور  روانـی 
توانمندی هـا و ظرفیت هـای بین المللـی خـود در دنیا 
را بـه کار گرفتـه اسـت؛ امـا بـا توجـه بـه ظرفیت هـا 
و برنامه ریزی هـای انجـام شـده اگـر در دام جنـگ 
نخواهیـم  مشـکلی  نشـویم،  گرفتـار  دشـمن  روانـی 

داشـت.
امـروز در کاالهای اساسـی وفـور نعمت داریـم اما در 
برخـی کاالهـا متأثـر از بحـث روانـی و واردات تغییر 
قیمـت داشـته ایم؛ از نظـر ذخایـر کاالهـای اساسـی 
کشـور وضعیـت خوبـی داریـم و امـروز بـرای بیش از 
یـك سـال ذخیره گندم در داخل سـیلوها وجـود دارد؛ 

برگزاری سی امین گردهمایی فرماندهان مهندسی رزمی جنگ جهاد



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس66
شماره  43 - مهرمـــــاه 1397

چیـزی کـه در هیچ دوره ای سـابقه نداشـته اسـت. 
وی افـزود: میـزان واردات کاالهـا و نیازهای اساسـی 
نیـز ماننـد سـنوات  مـا در همـه زمینـه هـا امسـال 
گذشـته بیـش از 40 تـا 50 میلیـارد دالر نخواهـد بود. 
امیـدوارم بـا کمك و پشـتیبانی ملت بتوانیـم این دوره 
را بـه خوبـی پشـت سـر بگذاریـم و یـك بـار دیگر به 
دنیـا ثابـت کنیـم که ملـت ایران بـا تکیه بـه ارزش ها 
و پشـت سـر رهبر انقاب، کشـور و دین خود را حفظ 

خواهـد کرد.
سرلشـگر محمدحسـین باقـری سـخنران بعـدی ایـن 
گردهمایـی بـود. وی اظهار داشـت: جنگی کـه آمریکا 
و همدسـتانش بـه راه انداختنـد عاوه بر ابعـاد روانی، 
ابعـاد جاسوسـی، امنیتـی و اطاعاتـی نیـز دارد. اگـر 
بخواهیـم بـا سـاز و کارهـای معمـول بـا ایـن جنـگ 
جدیـد مقابلـه کنیم قطعـا توفیقی نداریـم بنابراین باید 
بـه تجربیات و سـاز و کارهای دفاع مقـدس بازگردیم.

رئیـس سـتاد کل نیروهای مسـلح تاکید کـرد: باید بر 
طبـق همـان فرمول حرکـت کنیم و اگـر کمك الهی 
را مـی خواهیـم بایـد بازگردیـم و روشـها را اصـاح 
کنیـم امـروز کشـور تشـنه خدمـات و روحیـه جهادی 

است.
سرلشـگر باقـری تصریح کرد: دفاع مقـدس یك گنج 
اسـت و بایـد ایـن گنـج را حفـظ کنیـم چـرا کـه این 
گنـج قرنهـا این ملـت را سـربلند نگاه خواهد داشـت. 
مقـام معظـم رهبـری نیز شـب گذشـته خواسـتند در 
تدویـن واقعیـات و انتقـال آن بـه نسـل هـای بعـدی 

تـاش و ایـن واقعیـات را حفـظ کنیم.
رئیـس سـتاد کل نیروهـای مسـلح در ایـن مراسـم 
ضمـن بزرگداشـت سـالروز عملیـات ثامـن االئمـه و 
آزادسـازی آبـادان از محاصـره دشـمن بعثـی گفـت: 
اقدامـات مهندسـی جهاد سـازندگی بویژه در سـاخت 
جـاده راهبردی »وحدت« مسـتمرین نقـش را در رفع 
محاصـره آبـادان داشـت و امـروز پـس از سـه دهه از 
پایـان دفـاع مقـدس مـی توانیـم از درس و اقدامـات 

راهبـردی ایـن دوران درس بگیریـم.
وی تـوان نیروهـای مسـلح را در دفـاع از سـرزمین 
بـه سـه گـروه تقسـیم کـرد و گفـت: یـك دسـته 
توانایـی های محسـوس مربـوط به تجهیـزات دفاعی 
توانمنـدی هـای غیـر  اسـت، دسـته دوم  و جنگـی 
محسـوس و غیر فیزیکی و دسـته سـوم نیـز فرهنگ 
نظامـی اسـت. واقعیـت این اسـت که در صحنـه نبرد 

تجهیـزات و تسـلیحات نقش غیرقابـل جایگزین دارد 
و مـا در ایـن بخـش در زمـان دفـاع مقـدس مشـکل 

داشتیم. اساسـی 
سرلشـگر باقـری گفت: ما برای اینکه سـنگر بسـازیم 
گونـی اسـتاندارد نداشـتیم و از مـردم سراسـر کشـور 
درخواسـت مـی کردیـم تـا گونی هـای شـکر و برنج 
را بـه جبهه هـا ارسـال کننـد در حالـی کـه عراقی ها 
گونـی هـای اسـتاندارد بـرای سنگرسـازی در اختیـار 
داشـتند. عراقی هـا در روز اول جنـگ 400 هواپیمای 
قدیمـی داشـتند که البته تمـام آنها در طـول جنگ از 
دسـت دادنـد مـا در پایان جنـگ 700 هواپیمـای روز 

را در اختیار داشـتند.
فرمانده سـتاد کل نیروهای مسـلح جمهوری اسـامی 
ایـران دربـاره عوامـل غیر محسـوس و غیـر فیزیکی 
گفـت: تاش، فداکاری، خسـتگی ناپذیـری از عواملی 
بـود کـه کسـری هـا را در بخـش تجهیـزات جبـران 
مـی کـرد. غافلگیـری، فریـب دادن دشـمن، طراحـی 
ابتـکاری عملیـات و تسـلط و غلبـه اطاعاتـی و بهره 
عوامـل  از  جهـاد  رزمـی  مهندسـی  علـم  از  گیـری 

برتـری رزمنـدگان و فرماندهـان جنـگ بود.
جهادگـران با اسـتفاده از توان مهندسـی و با پوشـش 
آلومینیومـی توانسـتند در رمل ها جایی که در شـرایط 
عـادی امـکان راه رفتـن وجـود نـدارد جاده بسـازند و 
رزمنـدگان از آن عبـور کننـد. در والفجـر 8 نیروهـای 
جهـاد با محاسـبات دقیق علمـی توانسـتند پل بزرگ 
بعثت را که در علم مهندسـی جنـگ پدیده معجزه وار 
بـود را احـداث کننـد و ایـن پـل با عـرض 800 متر و 
پایـه هـا و سـتون هـای قـوی در رودخانه پـر تاطم 

ارونـد رود در مقابـل بمبـاران ها مقـاوم بود.
عضـو شـورای عالـی امنیـت ملی افـزود: جهـادی ها 
کارهـای بسـیار بزرگـی در دوران دفـاع مقـدس بـا 
اسـتفاده از تـوان مهندسـی رزمـی انجـام دادنـد ایـن 
اقدامـات بـود که امـکان برتـری و پیـروزی را فراهم 

کـرد. جهـاد سـازندگی در دوران دفاع مقـدس عاوه 
بـر جبهـه هـای جنگ در پشـت جبهـه نیز با توسـعه 
روسـتاها، احداث جاده ها و توسـعه تاسیسـات شهری 
شـامل آب، بـرق و تلفـن عملیـات روانـی دشـمن را 

خنثـی مـی کرد.
باقـری بـن بسـت شـکنی را از مهمتریـن درسـهای 
دفـاع مقـدس دانسـت و افـزود: در هیـچ مرحلـه ای 
از دوران دفـاع مقـدس بـه علـت ایمان قلبـی، اخاق 
در تصمیـم و تـاش و حرکـت احسـاس بـن بسـت 
نکردیـم بـن بسـتی وجـود نداشـت و ایمـان داشـتیم 

هیـچ راهـی بن بسـت نیسـت.
او پرهیـز از روزمرگـی، همـکاری، هم افزایـی، پرهیز 
از خودسـتایی و پرهیـز از ناامیـدی و بیـان ناتوانـی 
را از مهمتریـن ویژگـی هـا و خصوصیـات اخاقـی 
جهادگـران در دوران دفـاع مقـدس دانسـت و تاکیـد 
کـرد: دفـاع مقـدس گنـج اسـت و بایـد ایـن گنـج را 
حفـظ کنیـم. امـروز بایـد در هـر پسـت و مقامـی که 
ایمـان  اخـاص،  کـه  بپرسـیم  از خودمـان  هسـتیم 
قلبـی، تاش جهادی، بن بسـت شـکنی، امیدواری و 
توکل، دوری از خودسـتایی، دوری از اشـرافی گری و 
مـردم داری، چقـدر در رفتارهـای امروز مـا جای دارد 
بایـد بـه خودمـان رجـوع کنیـم و در این سـرفصل ها 
کجاسـت.  کار،  گیـر  ببینیـم  و  کنیـم  نظـر  تجدیـد 
»امـروز اگـر انتظار داریـم آمریکا و اروپـا و یا دیگران 
مشـکل مـا را حل می کنند سـخت در اشـتباهیم باید 
از همـان دسـتورالعمل هـا و فرمـول هـای جهـادی 

اسـتفاده کنیـم و حرکـت کنیم.«
خاطـر نشـان مـی گـردد در ایـن گردهمایـی 20 تـن 
از فرماندهـان مهندسـی رزمـی جنـگ جهـاد فـارس 
بـه دعـوت وزارت حضـور داشـتند کـه از عبدالرحمن 
جزایـری فرمانده مهندسـی رزمی جنـگ جهاد فارس 
بـه عنوان چهـره مانـدگار دوران دفاع مقـدس تجلیل 

بـه عمـل آمد. 



67 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  43 - مهرمـــــاه 1397

ایثارگـران،  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
ایثارگـران  گرامیداشـت  تلویزیونـی  برنامـه  ویـژه  
فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  خانواده هـای  و 
دوشـنبه شـنبه شـب، 2 مهرمـاه بـا حضـور جمعـی 
از ایثارگـران ارجمنـد و خانواده هـای ایـن عزیـزان، 
معاونیـن،  سـازمان،  رئیـس  قاسـمی  محمدمهـدی 
مدیران سـتادی سـازمان جهاد کشـاورزی و مدیران 
سـرهنگ  وابسـته،  سـازمان های  و  ادارات  کل 
حمیدرضـا گرامـی مدیـرکل بنیـاد حفظ آثار و نشـر 
ارزش هـای دفـاع مقـدس فـارس و همراهـان در 
مجموعـه بـاغ مـوزه دفـاع مقـدس فـارس واقع در 
میـدان غدیـر )فلکـه مصدق سـابق( برگـزار گردید. 
در ایـن ویـژه برنامـه کـه بـا عنـوان سـمن بویـان 
از شـبکه اسـتانی فـارس بـه صـورت زنـده پخـش 
می گردیـد در ابتدا حسـین رسـتگاری و حاج قاسـم 
ظریفکارفـرد از ایثارگـران و جانبـازان سـرافراز ایـن 
سـازمان بـه غـزل سـرایی در مـورد دفـاع مقدس و 

پرداختند. مدیحـه سـرایی 
در ادامـه رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی فارس در 
نشسـت تلویزیونـی ایـن برنامـه مقابـل لنـز دوربین 

ایـن برنامـه رفت. 
محمدمهدی قاسـمی با گرامی داشـت رشـادت ها و 
از جـان گذشـتگی های شـهداء و ایثارگران 8 سـال 
دفـاع مقدس، گزارشـی از فعالیت هـای جهاد فارس 
در جنـگ تحمیلـی هشـت سـاله ارائـه داد و اظهـار 
داشـت: پیونـد جهـاد و سـازندگی در دفـاع مقـدس 
شـکوهمند  انقـاب  پیـروزی  از  پـس  بافاصلـه 
اسـامی بـه دلیـل محرومیتـی کـه در روسـتاهای 
مختلف وجود داشـت بـا فرمان رهبـر فرزانه انقاب 
بحـث محرومیت زادیی از روسـتاها و عقب افتادگی 
که سرتاسـر کشـور در اکثر روسـتاها دیده می شـد؛ 
شـکل گرفـت. بـه فرمـان حضـرت امـام )ره( و بـا 
همـت جوانـان چـه قشـر دانشـجو و چـه از اقشـار 
مختلـف بـه روسـتاها روانه شـدند که به هـر ترتیب 

ایـن عقـب افتادگـی را از چهـره روسـتاها بزدایند.
طولـی نکشـید کـه متأسـفانه جنگ تحمیلـی عراق 
علیـه ایـران بـه وجـود آمـد. رسـالت بزرگتـری بـر 
دوش ایـن عزیزان گذاشـته شـد و اولویـت باالتری 
هـم نسـبت بـه کارهـای دیگـر نیـز داشـت. البتـه 
همزمـان بـا اقداماتـی کـه هـم انجـام مـی شـد بـا 
اول  روزهـای  در همـان  اولویـت جنـگ، عزیـزان 
در جبهـه هـای نبـرد حـق علیـه باطل حضـور پیدا 
از خـود  کردنـد و رشـادت هـا و فـداکاری هایـی 
برجـای گذاشـتند و خیلـی از ناشـدنی هـا را هـم 

معنـای توانسـتن و شـدن بخشـیدند.
رئیـس جهـاد کشـاورزی فارس عنـوان کـرد: جهاد 
و  ماسـت  دینـی  فرهنـگ  در  و  قرآنـی  عبـارات  از 
سـازندگی هـم بـا آن عقـب افتادگـی هـا و کاسـتی 
هایـی کـه وجـود داشـت بایسـتی در کنار هـم قرار 
مـی گرفـت تـا بتوانـد مشـکات را بـه هـر صورت 

در داخـل کشـور جبـران کنـد. البتـه جنـگ اولویت 
داشـت و در مهندسـی جنـگ؛ جهادگـران، پشـت 
جبهه هـا در پشـتیبانی جنگ همزمـان در خط مقدم 
و در پل سـازی، جاده سـازی، دکل سـازی، موشك 
سـازی، سـکوی پرتاب موشـك، تحقیقات مهندسی 
کـه درایـن حـوزه هـا انجـام می شـد نقـش آفرینی 

کردند. 
دکتـر قاسـمی در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه االن 
چگونـه می شـود جهادگرانـه سـنگرها را فتـح کـرد 

و اهـداف را پیـش بـرد؟ 
وی گفـت: جهادگـران هـم در پشـت جبهـه، هـم 
در روسـتاها و هـم در خـط مقـدم بودنـد. بـه نحوی 
کـه بـه گفتـه امـام خمینـی)ره( سنگرسـازان بـی 
سـنگر لقـب گرفتنـد. همزمـان یـك فـرد کارهـای 
مختلفـی را انجـام مـی داد. مثـًا یك مهنـدس ما، 
شـاید پشـت بلـدوزر هم می نشسـت و در کنـار این 
طراحـی پـل و خاکریـز هـم می کـرد و هیـچ کاری 
برایشـان ننـگ و عار نبـود و آن روحیـه جهادی که 
نیـاز بود یك فرد در آن شـرایط داشـته باشـد، امروز 

نیـز بـه نحوی دیگـر وجـود دارد. 
حیطـه و گسـتره مسـئولیت های جهـاد کشـاورزی 
بسـیار سـنگین و فـراوان اسـت و در حـال حاضر ما 
در حـوزه ی امنیـت غذایـی وظیفـه داریـم این مهم 

را بـرای کشـور فراهـم کنیم. 
بـرای مثـال در زمینـه ی محصوالت زراعـی و انواع 
نـان  آن،  رأس  در  کـه  ایـن محصـوالت  مختلـف 
مـردم قـرار دارد و سـایر محصوالت نظیـر دانه های 
روغـی کـه روغـن از آنهـا تهیه می شـود، میـوه ها، 
انـواع محصـوالت باغی و دامی، شـیر، مرغ و سـایر 

حضور سنگرسـازان بی سنـگر سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و خانواده ایشان 
در برنامه سـمن بویان



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس68
شماره  43 - مهرمـــــاه 1397

فـرآورده هایـی کـه از آنها اسـتحصال می شـود، در بحث زمیـن و امورات 
آن، در بحـث بـازار و بـازار رسـانی محصـوالت و تنظیـم بـازار و در حوضه آب و 

خـاک و ... همـه بـر عهـده این مجموعه اسـت.
قاسـمی تصریـح کـرد: امـروز هـم اگـر آن روحیه جهـادی نبود شـاید ایـن همه 
مسـئولیت بـه وزارت جهـاد کشـاورزی هرگـز داده نمـی شـد و شـاید به واسـطه 
همـان روحیـه و نفـوس شـهدایی کـه از جهـاد شـکل گرفتنـد و جـان خـود را 
بـرای ایـن مـرز و بـوم فـدا کردنـد. کمـاکان به ایـن مجموعـه اعتماد می شـود 
و مأموریت هـای سـختی کـه شـاید از عهـده دیگـران برنمیـاد بـه عهـده وزارت 
جهـاد کشـاورزی گذاشـته مـی شـود. با وجـود همیـن حیطه گسـترده، سـربازان 
جبهـه امنیـت غذایـی امـروز نیز با فـداکاری پیش می روند. شـاید همـکاران من 
بـا کمتریـن حقـوق ها نسـبت به سـایر سـازمان ها بسـر مـی برنند و یـا زحماتی 
کـه مـی کشـند با کمتریـن امکانـات سـازمانی که در اختیارشـان اسـت بـاز هم 
همـان روحیـه، شـرایط، ایثارگری ها و فـداکاری ها را از خودنشـان داده و تاش 
مـی کننـد. انشـاءا... بـا شـرایط و ظرفیت های عظیمی که در کشـور و اسـتان ما 
وجـود دارد؛ قـادر خواهیـم بـود این امنیـت غذایی را بـرای جامعه فراهـم کرده و 

دغدغـه ی مـردم را از ایـن بابـت الاقل بـه حداقل برسـانیم.
بعـد از سـخنان رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس، نوبت به خاطـره گویی 
پیشکسـوتان عرصـه  و  جانبـازان  از  و سـیدمحمود دوکوهکـی  چالیـك  اصغـر 
مهندسـی رزمـی جنـگ جهـاد فارس رسـید که هـر دو از نحـوه پیوسـتن خود به 
جهاد سـازندگی سـخن گفتنـد و به بیان خاطراتـی در مورد جهادگران و شـهدای 

سنگرسـاز بـی سـنگر پرداختند.
مسـابقه ای نیـز از سـوی اداره ایثارگران این سـازمان طراحی شـده بـود که به 4 

تـن از حضـار هدایایی به رسـم یادبود اهـداء گردید.
در پایـان ایـن ویـژه برنامـه نیـز از آزادگان شـاغل ایـن سـازمان بـا اهـداء لـوح 

سـپاس و هدیـه نقـدی تجلیـل بـه عمـل آمـد.

حضور خانواده بزرگ جهاد 
کشاورزی فارس در مراسم تشییع 

شهدای گمنام

بـر هیچ کس پوشـیده نیسـت؛ امنیت و اقتـدار کنونی ایران اسـامی مرهون 
ایثـار و فـداکاری های شـهدایی اسـت کـه با گذشـتن از جان شـیرین خود، 
نهـال انقـاب اسـامی را آبیـاری کردنـد و ارزش هـای الهی و اسـامی را 
در ایـن سـرزمین زنـده نگه داشـتند. امـروز اسـتکبار جهانی و قبیلۀ شـیطان 
و شـیطان صفتـان تاریـخ، بـا همراهی برخـی دوسـتان داخلی خـود، با تمام 
تـوان مـی کوشـند تا بـا بهره گیـری از جهل و نادانـی و راه انـدازی عملیات 
روانـی و جنـگ رسـانه ای، بـه تطهیـر چهـره های دسـت نشـاندۀ مـزدور و 
جیـره خـواران خـود در منطقـه و جهـان اسـام بـرای تأمین مقاصـد پلید و 
مطامـع شـوم خود، دسـت یافتـه، اما در این کـوران حـوادث و رویدادهای نو 
بـه نـوی روزگار پـر زرق و بـرق امـروزی که مجـال را برای تفکـر و تدبر و 
خلـوت تنـگ کرده، باز هم شـهدا، این شـاهدان شـهید و فروزنـدگان تاریخ 
و عرشـیان قدسـی از راه رسـیده و بـا حضـور مجـدد در میـان مـا زمینیان و 
بـا دم مسـیحایی خـود، بـا وزیـدن رایحـۀ عاشـورایی، مجالـی می شـوند تا 

سـیری در راه و روش حسـینیان زمـان کنید.
در مـورخ 26 /1397/6 همزمـان بـا سراسـر ایـران اسـامی پیکـر پـاک 9 
شـهید گمنـام هشـت سـال دفـاع مقـدس بـا حضـور پرشـور مـردم شـیراز 
از میـدان شـهداء تـا حـرم مطهـر شـاهچراغ )ع( تشـییع و سـپس جهـت 

خاکسـپاری عـازم شهرسـتان هـای اسـتان فـارس شـد.

خانـواده بـزرگ جهاد کشـاورزی فـارس نیز بر خـود واجب دانسـت با حضور 
عاشـورایی، معنـوی و دشمن شـکن خـود در مراسـم وداع و تشـییع عابـدان 
پـاک و مطهـر شـهیدان گمنام دفاع مقـدس و فرزندان برومنـد حضرت امام 
خمینـی )ره( و رهـروان مکتـب حسـینی، بار دیگـر، ضمن زنده نگه داشـتن 
نـام و یـاد و آرمان هـای واالی شـهیدان، بـا شـهدا و امـام شـهیدان تجدید 

میثـاق کنند.



با چشم باز

بر گرفته از کتاب »تشنه به دریا رسید«
)زندگی جهادگر شهید حسین آقاعبدالهی(

تألیف: آمنه عوض پور

»شـهید سـعید پورجعفری« همرزم حسـین، او را در یکی از شـب ها 
در حالتـی مـی بینـد کـه عمـق فشـار کار و زحمات خالصانـه اش را 

است. نشـان می داده 
آن شـب، هنـگام زدن خاکریز بـود، می گفت: ناگهان دشـمن، آتش 
سـنگینی را روی مـا ریخـت. دشـمن آتـش مـی گداخـت و پشـت 
سـر هـم منـور می زد و شـدت آن تـا حدی بـود که گفتیم: دشـمن 

پاتـك کرده اسـت.
اوضـاع آن شـب حسـابی عجیـب بـود. بچـه هـا چنـد لحظه ای 
متوقـف شـدند. اما از روی دسـتگاه هـا پایین نمـی آمدند و مرتب 
بـا پـدال گاز، بـازی می کردنـد تـا دشـمن جـای آن هـا را پیـدا 

. نکند
چـون اگـر غیـر از ایـن بود، دشـمن بـه خیـال آن که گلولـه هایش 
بـه هـدف مـی خـورد، آتـش بیشـتری مـی ریخـت. آن شـب، مـن 
بـودم و شـهیدان»پرویزی« و»مقصـود بیگـی نـژاد« کـه خاکریز را 

دنبـال می کردیـم.
ناگهـان متوجـه شـدیم که یـك جای خاکریز شـکافته شـده و ردی 
از یـك بلـدوزر کـه از آنجا گذشـته اسـت کامـًا دیده می شـود. رد 

شـنی بلـدوزر را گرفتیـم و حـدود صدمتری جلـو رفتیم.
یکدفعـه بلـدوزری را دیدیـم کـه مقـداری زیـادی خـاک، جلـوی 
خـودش دپـو کـرده اسـت و بـا موتـور روشـن متوقـف شـده اسـت. 
جلوتـر کـه رفتیـم، حسـین را دیدیم که پشـت فرمان خوابـش برده. 
او بـه حـدی خسـته بـود که حتی صـدای گلولـه ها و انفجـار پی در 

پـی را هـم نمی شـنید.
آن شـب جال عجیبی داشـتم. پشـتکار او واقعًا تحسـین برانگیز بود 

و همـه مـی دانسـتند که او تـا حد توان پیـش می رود.
آن قـدر آرام بـه خـواب رفتـه بـود کـه انـگار نـه انـگار آنجـا میدان 
جنـگ اسـت و هـزاران دشـمن و ترکـش و آتـش، دور تـا دور او را 

اند. گرفتـه 
حـاج خلیـل پرویـزی، حسـین را که دید، اشـك در چشـمانش حلقه 

زد و او را بیـدار کرد. 
حسـین پاییـن آمـد و حـاج خلیل بـا چشـمانی گریان بقیـه ی کارها 

داد. انجام  را 

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد

سنگر ساز بی سنگر
فرمانده مهندسی رزمی

جنگ جهاد فارس

شهید حسین آقاعبدالهی
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مدفن: قم- گلزار شهداء

برپایی نمایشگاه مبارزه دیروز، امروز، فردا
به مناسبت هفته دفاع مقدس

دفـاع هشـت سـاله ی ملـت ایـران، مجموعـه ی در هـم تنیـده  ای از عظمت هـا و جلوه هـای جال و 
جمالـی اسـت کـه یـك ملـت می توانـد در نمایشـگاه زندگـی تاریخـی خود بـه نمایش بگـذارد.

بـی تردیـد، مقـدس تریـن جهـاد، جهادی اسـت که به عنـوان دفـاع از حقوق انسـانی صـورت گرفته 
باشـد. در جنـگ تحمیلـی، رژیـم بعث عـراق، جنگی ناخواسـته را به کشـور ما تحمیل کـرد و با نادیده 

گرفتـن اسـتقال سـرزمین ما به ایران اسـامی تجـاوز کرد. 
از ایـن رو، مـردم غیرتمنـد ایـران، در دفاعـی مقـدس، از حـق خـود کـه دفاع از اسـتقال سـرزمین و 

هویـت دینـی- ملـی خود بـود، دفـاع کردند. 
خانـواده بـزرگ سـازمان جهاد کشـاورزی فارس نیز همسـو و هم قدم بـا دیگر اقشـار جامعه هم زمان 
بـا آغـاز هفتـه دفـاع مقدس بـا برپایی نمایشـگاهی جلـو درب ورودی این سـازمان، یـاد و خاطره این 

رشـادت ها و از جان گذشـتگی ها را گرامی داشـت.
ایـن نمایشـگاه بـا هدف حفـظ ارزش های انقاب اسـامی و گرامی داشـت حماسه سـازان و حماسـه 

آفرینـان دفـاع مقـدس با عنـوان مبـارزه دیروز، امـروز، فردا برپـا گردید.
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