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رحیم زارع نماینده مردم شهرستان های آباده، 
بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسالمی :
در صدد حذف کامل مالیات بر ارزش افزوده 

بخش کشاورزی هستیم

علیرضا یزدانی مجری طرح چغندرقند وزارت 
جهاد کشاورزی :

متوسط مصرف آب چغندرقند پاییزه حدود 50 
درصد مصرف آب در کشت چغندرقند بهاره است

دکتر قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس:

در کشت های گلخانه ای، افزایش 5 تا 15 برابری 
بهره وری آب مشاهده می شود

تبادار استاندار فارس :
باید زمینه های الزم

برای پیشرفت بخش خصوصی در 
دستور کار مسئولین امر قرار گیرد

زارع مجری آبیاری تحت فشار :
از ابتدای سال جاری

20 درصد از اجرای سامانه های آبیاری 
کشور، در استان فارس انجام شد

رحمانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و 
توسعه منابع استانداری فارس :

کمبود سرمایه از چالش های بخش 
کشاورزی است 

صرفه جویی 12 هزار متر مکعب آب 
در هر هکتار مزرعه برنج

با اجرای آبیاری تیپ موضعی برای اولین بار در استان فارس:



تعدادی از پروژه های افتتاحی هفته دولت در یک نگاه



آنچه در این شماره می خوانیم: 

سرمقاله:

روز کارمند ؛
خداقوت و ارج نهادن به این قشر 

شریف و زحمتکش 
هر ساله دوم تا هشتم شهریورماه 
یاد  به  اسالمی  ایران  تقویم  در 
معلمان  مجاهدانه  تالش های 
شهیدان  عمل،  و  ایمان  بزرگ 
مسیر  در  که  باهنر  و  رجایی 
ایران  شهادت خدمت صادقانه در 
اسالمی را عینیت بخشیدند مزین 
هفته  این  و  گشته  دولت  نام  به 
فرصت مغتنمی است تا در کنار تقدیر از تالش های دولت مردان 
گرامی  نیز  کارمندان  بی دریغ  زحمات  مدیران،  و  مسئوالن  و 
داشته شود. تالشگران شریف، زحمتکش و خدومی که با تعهد 
خالصانه و خدمت صادقانه به عنوان پیش قراوالن مسیر تحقق 

اهداف نظام جمهوری اسالمی ایران گام برمی دارند.
بدون شک هفته دولت مجال گرامی داشت یاد و خاطره شهدای 
در  استوارانه  که  شهیدانی  است،  آورده  وجود  به  نیز  را  کارمند 
مسیر  در  تحمیلی  جنگ  دوران  و  اسالمی  انقالب  سال های 
از  دل  ایثارگرانه  اسالمی  ایران  مقدس  آرمان های  اعتالی 
دلبستگی های دنیوی گسستند و بر اعتقاد خویش استوارانه راسخ 

ماندند.
امروز نیز بر همگان واضح و مبرهن است که در تمام سازمان ها 
و ارگان ها همدلی و تشریک مساعی منابع انسانی در پیشبرد و 
ارتقاء آن ها نقش بسزایی را ایفا می نماید و بنابراین توفیقاتی که 
در خانواده بزرگ جهاد کشاورزی استان فارس تاکنون وجود داشته 
به دلیل وجود منابع انسانی آن بوده است که همواره توانسته اند 
نه تنها در این استان پهناور بلکه در کشور و در خیلی از زمینه ها 
زبانزد باشند، الگو قرار گرفته و باعث تحرک افزایی وزارت متبوع 
نیز شده اند و به عنوان نمونه جاری سازی مدل تعالی سازمانی 
)EFQM( در این سازمان، به عنوان تنها سازمان دولتی در کشور 
است که به طور مستقیم و در وهله اول سبب ارتقاء سطح فکری 
می شود. کارکنان  سایر  و  کارشناسان  مدیران،  تمام  بینشی   و 

واالمقام  شهدای  خاطره  و  یاد  داشت  گرامی  ضمن  اینجانب 
به  روز  این  تبریک  و  باهنر  و  رجایی  شهیدان  ویژه  به  دولت، 
یکایک همکاران وزارت جهاد کشاورزی و به ویژه خانواده بزرگ 
جهاد کشاورزی استان فارس، امیدوارم با همکاری و همدلی در 
انجام کلیه وظایف و جلب رضای باری  تعالی موفق  تر از گذشته 
اخالقی سازمان جهاد  به منشور  و در همه حال  نموده  حرکت 
کشاورزی استان فارس و منشور حقوق شهروندی وزارت متبوع 
نفعان  را در جهت جلب رضایت ذی  بوده و تالش خود  پایبند 

سازمان و از همه مهم تر رضای ایزد متعال به کار بندیم.
همچنین امیدوارم به فرموده مقام معظم رهبری در این روز و 
این مناسبت، براي دست اندرکاران فرصتي پیدا شود که برخي 
از مسائل مهمي را که مربوط به کارمندان دولت در سراسر کشور 
است را تبیین کنند؛ قدر کارمندي و اشتغال به کار در دستگاه ها 

را بشناسانند و اهمیت این کار را نیز تبیین نمایند.
علیرضا واحدی پور

اخبار

شهرستان ها

گفتمان کشاورزی
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81 پـروژه  بـا اعتبـاری بالغ بـر 213 میلیـارد تومان به 
بهـره برداری می رسـند. 

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی 
قاسـمی رییـس سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس، در 
جلسـه مدیـران سـتادی ایـن سـازمان ضمـن تبریک 
در آسـتانه قـرار گرفتـن هفتـه دولت گفـت: 81 پروژه 
در بخـش کشـاورزی در ایـن اسـتان، بـا اعتبـار 213 
میلیـارد و 586 میلیـون و 600 هـزار تومـان با حضور 
مقامات کشـوری و اسـتانی بـه بهره برداری می رسـد. 
 451 پروژه هـا  ایـن  از  بهره بـرداری  بـا  افـزود:  وی 
اشـتغال جدید در اسـتان ایجاد شـده و 9 هزار و 540 
خانـوار از خدمـات ایـن پروژه هـا بهره مند می شـوند.

ایـن مقـام مسـئول تصریح کـرد: از 81 پـروژه مذکور 
19 طـرح در زمینـه باغبانـی، 11 طـرح صنایع غذایی 
و تبدیلـی، 8 طـرح درزمینـه امـور دام، 5 طـرح در 
بخـش آب و خـاک و امـور فنـی مهندسـی، 5 طـرح 
در زمینـه امـور طیـور، زنبـور عسـل و کرم ابریشـم و 
در زمینـه هـای شـیالت و ترویج هر کـدام یک طرح 

بـه بهره بـرداری می رسـد.
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس در ادامـه با 

اشـاره بـه پروژه هـای مرتبط به دسـتگاه های وابسـته 
نیـز اظهـار داشـت: اداره کل امـور عشـایر 25 طرح و 
سـازمان تعاون روسـتایی 6 طرح افتتـاح خواهند کرد.
وی در ادامـه بیـان داشـت: علـی رغـم تحریم هـای 

و  اسـالمی  انقـالب  پیـروزی  از  پـس  پـی  در  پـی 
همـه هجمـه سـازی هـا، کشـور مـا توانسـته اسـت 
بـه موفقیـت هـای بسـیاری در حوزه هـای مختلـف 
دسـت یابد کـه این موفقیـت ها حاصل رشـادت های 
رزمنـدگان و شـهدا در پیـروی از ولـی فقیـه و تـوکل 

بـه خدا اسـت.
قاسـمی ضمـن اشـاره بـه جنـگ اقتصـادی دشـمن 
توسـط  منفـی  سـازی  فضـا  و  ایـران  ملـت  علیـه 
دشـمنان بـا هـدف کاهش اعتمـاد به نفس مـردم، به 
لـزوم ارائه دسـتاورد ها، در جهـت تنویـر افکارعمومی 

و افزایـش روحیـه امیـد در جامعـه تاکیـد کـرد.
وی اظهـار داشـت: به منظور بزرگداشـت هفته دولت، 
همچون سـال های گذشـته، دیـدار با خانـواده معظم 
شـهداء، تجلیـل از کارمنـدان نمونـه و حضـور فعـال 
در نمایشـگاه توانمنـدی، عملکـرد و دسـت آوردهای 
دولـت در دسـتگاه های اجرایی از جملـه فعالیت های 
شـاخص در ایـن هفتـه مـی باشـد و مردم عزیـز و به 
ویـژه بهـره بـرداران ارجمنـد بخـش کشـاورزی مـی 
تواننـد بـا توجه به حضـور مدیران و کارشناسـان زبده 
ایـن سـازمان در این نمایشـگاه، مسـائل و مشـکالت 
خـود را مطـرح کننـد و در صورت نیاز بـه راهنمایی از 
نظـرات آن هـا بهره منـد شـوند و نیزبـا دسـت آوردها 
و عملکـرد ایـن سـازمان در زمان فعالیـت دولت تدبیر 

و امید بیشـتر آشـنا شوند.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

بهره برداری از 81 پروژه کشاورزی در هفته دولت
با ۲1۳ میلیارد تومان اعتبار
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بـه مناسـبت هفته دولـت 1038 پـروژه آبیـاری نوین 
در سـطح 10847 هکتـار از اراضـی اسـتان فـارس به 

بهره بـرداری رسـید.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، بـا حضـور زارع 
طـرح  مجـری  و  کشـاورزی  جهـاد  وزیـر  مشـاور 
سـامانه های نویـن آبیـاری، تبـادار اسـتاندار فـارس، 
قاسـمی رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس و 
جمعی از مسـئولین اسـتانی و شهرسـتانی هـم زمان، 
اسـتان  اراضـی  از  از 10847 هکتـار  بـرداری  بهـره 
شـامل  را  نویـن  آبیـاری  پـروژه   1038 کـه  فـارس 
اراضـی روسـتای درمـه  از  می شـود، در 52 هکتـار 

بخـش خفـر آغـاز گردیـد.
جهـاد  سـازمان  رئیـس  قاسـمی  مهـدی  محمـد 
کشـاورزی اسـتان فـارس در این مراسـم گفـت: این 
پـروژه مربـوط بـه 92 بهره بردار اسـت که بـه صورت 
تجمیعـی انجـام شـده و حاصـل آن احیـای باغ هـای 
در حـال خشـک شـدن منطقـه بود، چـرا که بـا توجه 
بـه کاهـش دبی چشـمه، در ایـن  منطقه دیگـر امکان 

آبیـاری بـه روش سـنتی وجود نداشـت.
وی افـزود: افزایـش بیـش از 70 درصـدی راندمـان 
متـر  میلیـون   43 از  بیـش  صرفه جویـی  و  آبیـاری 
مکعـب آب در اسـتان فـارس از نتایـج اجـرای پـروژه 

آبیـاری نویـن مذکـور اسـت.
در ادامـه اسـماعیل تبـادار اسـتاندار فـارس، با اشـاره 
بـه این کـه خشکسـالی های اخیـر نگرانـی جـدی را 
در کشـور و اسـتان به دنبـال داشـته و از طرفی حفظ 
کشـاورزی منطقـه در تامیـن معشـیت مـردم الزامـی 
اسـت، گفـت: اسـتمرار در اجرای سـامانه نوین آبیاری 
در عرصـه کشـاورزی، بـه منظـور افزایش بهـره  وری 

آب ضـرورت جدی اسـتان اسـت.
وی افـزود: باعـث خرسـندی اسـت کـه اجـرای ایـن 
سـامانه نویـن آبیـاری باعث احیـای باغ هـا و حفظ در 
آمـد کشـاورزان منطقـه شـده و در پی آن کشـاورزان 
خسـارت دیـده از خشکسـالی که به شـهرها مهاجرت 

کـرده بودند، به روسـتا برگشـتند.
اسـتاندار فـارس تاکید کرد: از وزرات جهاد کشـاورزی 
و بـه الطبـع آن از سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس 
امـر  ایـن  بـا خودیـاری حداقلـی در  و مردمـی کـه 
خداپسـندانه گام برداشـتند، تقدیـر و تشـکر می کنم.

شـایان ذکر اسـت که اسـتان فارس رتبـه اول آبیاری 
تحـت فشـار در کشـور بـا تفـاوت صد در صد نسـبت 
بـه اسـتان دوم را داشـته و بـه مناسـبت هفتـه دولت 
1038 پـروژه آبیـاری نویـن در سـطح 10847 هکتار 
از اراضـی ایـن اسـتان، بـا اعتبـارات دولتـی بالـغ بـر 
89 میلیـارد و 780 میلیـون تومـان و 21 میلیـارد و 
397 میلیـون سـهم مشـارکت مـردم بـه بهره برداری 

است. رسـیده 

افتتاح همزمان بیش از هزار پروژه آبیاری نوین با حضور مشاور وزیر

قاسمی رئیس سازمان
جهاد کشاورزی استان فارس :
افزایش بیش از 70 درصدی 
راندمان آبیاری و صرفه جویی 
بیش از 43 میلیون متر مکعب 
آب در استان فارس از نتایج 
اجرای پروژه آبیاری نوین 
مذکور است
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81 پـروژه  بـا اعتبـاری بالغ بـر 213 میلیـارد تومان به 
بهـره برداری می رسـند. 

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی 
قاسـمی رییـس سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس، در 
جلسـه مدیـران سـتادی ایـن سـازمان ضمـن تبریک 
در آسـتانه قـرار گرفتـن هفتـه دولت گفـت: 81 پروژه 
در بخـش کشـاورزی در ایـن اسـتان، بـا اعتبـار 213 
میلیـارد و 586 میلیـون و 600 هـزار تومـان با حضور 
مقامات کشـوری و اسـتانی بـه بهره برداری می رسـد. 
 451 پروژه هـا  ایـن  از  بهره بـرداری  بـا  افـزود:  وی 
اشـتغال جدید در اسـتان ایجاد شـده و 9 هزار و 540 
خانـوار از خدمـات ایـن پروژه هـا بهره مند می شـوند.

ایـن مقـام مسـئول تصریح کـرد: از 81 پـروژه مذکور 
19 طـرح در زمینـه باغبانـی، 11 طـرح صنایع غذایی 
و تبدیلـی، 8 طـرح درزمینـه امـور دام، 5 طـرح در 
بخـش آب و خـاک و امـور فنـی مهندسـی، 5 طـرح 
در زمینـه امـور طیـور، زنبـور عسـل و کرم ابریشـم و 
در زمینـه هـای شـیالت و ترویج هر کـدام یک طرح 

بـه بهره بـرداری می رسـد.
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس در ادامـه با 

اشـاره بـه پروژه هـای مرتبط به دسـتگاه های وابسـته 
نیـز اظهـار داشـت: اداره کل امـور عشـایر 25 طرح و 
سـازمان تعاون روسـتایی 6 طرح افتتـاح خواهند کرد.
وی در ادامـه بیـان داشـت: علـی رغـم تحریم هـای 

و  اسـالمی  انقـالب  پیـروزی  از  پـس  پـی  در  پـی 
همـه هجمـه سـازی هـا، کشـور مـا توانسـته اسـت 
بـه موفقیـت هـای بسـیاری در حوزه هـای مختلـف 
دسـت یابد کـه این موفقیـت ها حاصل رشـادت های 
رزمنـدگان و شـهدا در پیـروی از ولـی فقیـه و تـوکل 

بـه خدا اسـت.
قاسـمی ضمـن اشـاره بـه جنـگ اقتصـادی دشـمن 
توسـط  منفـی  سـازی  فضـا  و  ایـران  ملـت  علیـه 
دشـمنان بـا هـدف کاهش اعتمـاد به نفس مـردم، به 
لـزوم ارائه دسـتاورد ها، در جهـت تنویـر افکارعمومی 

و افزایـش روحیـه امیـد در جامعـه تاکیـد کـرد.
وی اظهـار داشـت: به منظور بزرگداشـت هفته دولت، 
همچون سـال های گذشـته، دیـدار با خانـواده معظم 
شـهداء، تجلیـل از کارمنـدان نمونـه و حضـور فعـال 
در نمایشـگاه توانمنـدی، عملکـرد و دسـت آوردهای 
دولـت در دسـتگاه های اجرایی از جملـه فعالیت های 
شـاخص در ایـن هفتـه مـی باشـد و مردم عزیـز و به 
ویـژه بهـره بـرداران ارجمنـد بخـش کشـاورزی مـی 
تواننـد بـا توجه به حضـور مدیران و کارشناسـان زبده 
ایـن سـازمان در این نمایشـگاه، مسـائل و مشـکالت 
خـود را مطـرح کننـد و در صورت نیاز بـه راهنمایی از 
نظـرات آن هـا بهره منـد شـوند و نیزبـا دسـت آوردها 
و عملکـرد ایـن سـازمان در زمان فعالیـت دولت تدبیر 

و امید بیشـتر آشـنا شوند.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

بهره برداری از 81 پروژه کشاورزی در هفته دولت
با ۲1۳ میلیارد تومان اعتبار
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بـه مناسـبت هفته دولـت 1038 پـروژه آبیـاری نوین 
در سـطح 10847 هکتـار از اراضـی اسـتان فـارس به 

بهره بـرداری رسـید.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، بـا حضـور زارع 
طـرح  مجـری  و  کشـاورزی  جهـاد  وزیـر  مشـاور 
سـامانه های نویـن آبیـاری، تبـادار اسـتاندار فـارس، 
قاسـمی رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس و 
جمعی از مسـئولین اسـتانی و شهرسـتانی هـم زمان، 
اسـتان  اراضـی  از  از 10847 هکتـار  بـرداری  بهـره 
شـامل  را  نویـن  آبیـاری  پـروژه   1038 کـه  فـارس 
اراضـی روسـتای درمـه  از  می شـود، در 52 هکتـار 

بخـش خفـر آغـاز گردیـد.
جهـاد  سـازمان  رئیـس  قاسـمی  مهـدی  محمـد 
کشـاورزی اسـتان فـارس در این مراسـم گفـت: این 
پـروژه مربـوط بـه 92 بهره بردار اسـت که بـه صورت 
تجمیعـی انجـام شـده و حاصـل آن احیـای باغ هـای 
در حـال خشـک شـدن منطقـه بود، چـرا که بـا توجه 
بـه کاهـش دبی چشـمه، در ایـن  منطقه دیگـر امکان 

آبیـاری بـه روش سـنتی وجود نداشـت.
وی افـزود: افزایـش بیـش از 70 درصـدی راندمـان 
متـر  میلیـون   43 از  بیـش  صرفه جویـی  و  آبیـاری 
مکعـب آب در اسـتان فـارس از نتایـج اجـرای پـروژه 

آبیـاری نویـن مذکـور اسـت.
در ادامـه اسـماعیل تبـادار اسـتاندار فـارس، با اشـاره 
بـه این کـه خشکسـالی های اخیـر نگرانـی جـدی را 
در کشـور و اسـتان به دنبـال داشـته و از طرفی حفظ 
کشـاورزی منطقـه در تامیـن معشـیت مـردم الزامـی 
اسـت، گفـت: اسـتمرار در اجرای سـامانه نوین آبیاری 
در عرصـه کشـاورزی، بـه منظـور افزایش بهـره  وری 

آب ضـرورت جدی اسـتان اسـت.
وی افـزود: باعـث خرسـندی اسـت کـه اجـرای ایـن 
سـامانه نویـن آبیـاری باعث احیـای باغ هـا و حفظ در 
آمـد کشـاورزان منطقـه شـده و در پی آن کشـاورزان 
خسـارت دیـده از خشکسـالی که به شـهرها مهاجرت 

کـرده بودند، به روسـتا برگشـتند.
اسـتاندار فـارس تاکید کرد: از وزرات جهاد کشـاورزی 
و بـه الطبـع آن از سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس 
امـر  ایـن  بـا خودیـاری حداقلـی در  و مردمـی کـه 
خداپسـندانه گام برداشـتند، تقدیـر و تشـکر می کنم.
شـایان ذکر اسـت که اسـتان فارس رتبـه اول آبیاری 
تحـت فشـار در کشـور بـا تفـاوت صد در صد نسـبت 
بـه اسـتان دوم را داشـته و بـه مناسـبت هفتـه دولت 
1038 پـروژه آبیـاری نویـن در سـطح 10847 هکتار 
از اراضـی ایـن اسـتان، بـا اعتبـارات دولتـی بالـغ بـر 
89 میلیـارد و 780 میلیـون تومـان و 21 میلیـارد و 
397 میلیـون سـهم مشـارکت مـردم بـه بهره برداری 

است. رسـیده 

افتتاح همزمان بیش از هزار پروژه آبیاری نوین با حضور مشاور وزیر

قاسمی رئیس سازمان
جهاد کشاورزی استان فارس :
افزایش بیش از 70 درصدی 
راندمان آبیاری و صرفه جویی 
بیش از 43 میلیون متر مکعب 
آب در استان فارس از نتایج 
اجرای پروژه آبیاری نوین 
مذکور است
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فـاز نخسـت مجتمع کشـت و صنعت گیاهـان دارویی 
اسـپاد رایمون پاسـارگاد واقع در شهرسـتان مرودشت 
بـا حضور اسـتاندار و رییس سـازمان جهاد کشـاورزی 
فـارس، بـا اشـتغال زایـی 200 نفـری و تولیـد 200 
هـزار تـن محصول در سـال و بـا اعتباری بالـغ بر 15 

میلیـارد تومان راه اندازی شـد.
بـه گـزارش خبرنگار "پرتـو امید"، در مراسـم افتتاحیه 
قاسـمی  مهـدی  محمـد  رایمـون"  اسـپاد  "مجتمـع 
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، بـا اشـاره 
همـه  از  ای  مجموعـه  حاضـر  مجتمـع  این کـه  بـه 
اسـتان  کشـاورزی  بخـش  اولویت هـای  و  طرح هـا 
شـامل گلخانه، کشـت نشـاء، گیاهان دارویی، صنعت 
زنبـورداری، آبیاری قطره ای، آموزش و توانمندسـازی 
کشـاورزان، صنایـع تبدیلی تکمیلـی را در بر می گیرد، 
گفـت: دسـت انـدرکاران ایـن طـرح بـا هـدف ایجاد 
ارزش افـزوده در خـور توجـه  از تولیـدات کشـاورزی، 
تشـکیل زنجیـره ای از فعالیت هـای مختلـف و مرتبط 
را در کنـار هـم و بـا کمک کشـاورزان دنبـال کردند.

وی افـزود: گیاهـان دارویـی در جهـان ارزش بسـیار 
باالیـی داشـته، به گونه ای که سـهم تجـارت گیاهان 
دارویـی در دنیـا 150 میلیارد دالر بـوده، این در حالی 
اسـت که علـی رغم همـه ظرفیت و پتانسـیل اقلیمی 
کشـور مـا، سـهم ایـران چیـزی حـدود 100 میلیـون 

دالر بـرآورد می شـود.
طرح هـای  از  این کـه  بیـان  بـا  مسـئول  مقـام  ایـن 
کاشـت و فـرآوری گیاهـان دارویی حمایت می شـود، 
پایـدار  توسـعه  تسـهیالت  در  کـرد:  نشـان  خاطـر 
از اولویت هـای اساسـی مـا بعـد از  روسـتایی یکـی 

گلخانـه گیاهان دارویی اسـت، اگرچه توسـعه کشـت 
گلخانـه ای بـه دلیـل افزایـش بهـره وری آب اولویـت 
اول بـوده کـه در مجموعـه حاضـر به ایـن مهم توجه 

است. شـده 
دلیـل  بـه  نیـز  نشـاء  کشـت  داشـت:  اظهـار  وی 
آب،  مصـرف  در  درصـدی   40 تـا   30 صرفه جویـی 
و  یکنواخـت  محصـول  تولیـد  و  کشـت  یکنواختـی 
سـازمان جهـاد  هـای  اولویـت  دیگـر  از  همگون تـر 
کشـاورزی بـوده کـه در ایـن مجتمـع به خوبـی اجرا 

شـده اسـت.
قاسـمی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بیـان 
داشـت: ایـران بـا تولیـد حـدود 71 هـزار تـن عسـل 
رتبـه هشـتم جهانـی داشـته و بـا چیـن بـا باالتریـن 

میـزان تولیـد عسـل در دنیـا، تفـاوت زیـادی دارد.
وی بـا اشـاره بـه این کـه نقش زنبـور عسـل در گرده 
افشـانی و افزایـش تولیـدات کشـاورزی حـدود 150 
برابـر تولیـدات مسـتقیم آن اسـت و بـه عنـوان مثال 
پـرورش زنبـور عسـل در مزرعه کلـزا باعـث افزایش 
یـک تنـی در عملکـرد مـی شـود، تاکیـد کـرد: ایـن 
مجموعـه بـا در نظـر گرفتـن نقـش پـرورش زنبـور 

عسـل، در تامیـن معشـیت خانواده هـا به دنبـال ایجاد 
صنایـع فـرآوری عسـل بـوده، عـالوه بـر آن زنبـور 
داری بـا توجـه بـه منابـع طبیعـی غنـی منظقـه بـه 
توسـعه این منابـع طبیعی، توسـعه کشـاورزی و حتی 

توسـعه گیاهـان دارویـی کمـک می کنـد.
در ادامـه اسـماعیل تبـادار اسـتاندار فـارس، با اشـاره 
گیاهـان  صنعـت  و  کشـت  مجتمـع  ایـن  کـه  بـه 
دارویـی اسـپاد رایمـون نمونه و الگویی مناسـب برای 
برنامه ریـزی و اقـدام بـر اسـاس نیازهـای روز بـوده، 
گفـت: کشـاورزی سـنتی فـارس دچار مخاطره شـده، 
لـذا در جهـت رفـع موانـع و مخاطـرات موجـود بایـد 
بـا هـم فکـری مـردم، نسـخه ای مبتنی بـر اقتضای 

زمـان تدویـن و در دسـتور کار قـرار دهیـم.
بایـد  مترتـب  مشـکالت  از  فـارغ  افـزود:  وی 
ظرفیت هـای جدیـد هر منطقـه، مانندگیاهـان دارویی 
در ایـن منطقـه، شناسـایی شـود و بـا بهره گیـری از 
کشـاورزان  بـرای  را  معـاش  موجـود  ظرفیت هـای 

کنیـم. تعریـف 
تبـادار تصریـح کـرد: در ایـن مجتمـع زنجیـره کامل 
تولیـد اعـم از تولیـد نشـاء گیاهـان دارویـی، آمـوزش 
کشـاورزان و روسـتاییان منطقه، بسـته بندی، فرآوری 
و بازاریابـی بـا هدف گسـترش تولید گیاهـان دارویی 

منطبـق بـر اسـتاندارد ها در نظـر گرفته شـده اسـت.
چنیـن  انـدازی  راه  کـرد:  تصریـح  فـارس  اسـتاندار 
مجموعه هایـی بایـد بـه عنوان یک فرهنـگ ضروری 
در همـه نقـاط اسـتان مورد توجـه قرار گیـرد، چرا که 
بـدون وجـود حلقه های پیوسـته تولید موفـق نخواهد 

. بود
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: همه مسـئولین 
امـر بـا توجـه ویـژه بـه بخـش خصوصـی و بـه رغم 
مشـکالت موجـود باید زمینـه  های الزم پیشـرفت از 
جملـه تسـریع در صـدور مجوزهـا در دسـتور کار قرار 
دهنـد و بخـش خصوصی نیـز با همتـی مضاعف وارد 
عرصـه فعالیـت شـده و بیشـترین بهـره را از حداقـل 

تسـهیالت موجـود کسـب کند.
شـایان ذکـر اسـت کـه تکمیـل چرخـه هـای تولیـد 
اسـپاد  دارویـی  گیاهـان  صنعـت  و  کشـت  مجتمـع 
رایمون پاسـارگاد واقع در روسـتای َکَمرَزرد مرودشـت 
در سـه مرحلـه پیـش بینی شـده کـه فاز نخسـت آن 
مربـوط بـه تولیـد و فـرآوری گیاهـان دارویـی اسـت 
و در زمینـی بـه مسـاحت 18 هکتـار و بـا اعتبـاری 
بالـغ بـر15 میلیـارد تومـان راه انـدازی شـدو بـا بهره  
بـرداری از ایـن طـرح سـاالنه امـکان فـرآوری 200 
هـزار تـن گیاهـان دارویـی ایجـاد و همچنیـن 200 
فرصـت شـغلی نیـز فراهـم می شـود و پیـش بینـی 
شـده تـا پایان امسـال بـرای 5 هـزار نفر شـغل ایجاد 

و محصـوالت هـم خریـد تضمینـی  شـود.

افتتاح بزرگترین مجموعه کشت و صنعت گیاهان دارویی در مرودشت

استاندار فارس:
مسئولین استان حمایت های الزم از زنجیره تولید را

در دستور کار قرار دهند

با حضور استاندار فارس انجام گرفت؛
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اسـتاندار  تبـادار  اسـماعیل  حضـور  بـا 
جهـاد  سـازمان  رییـس  قاسـمی  و 
کشـاورزی فـارس بـه طـور هـم زمان 
و  صیفـی  و  سـبزی  گلخانـه  واحـد   6
شهرسـتان  بریـده  شـاخه  گل هـای 
 47 بـر  بالـغ  اعتبـاری  بـا  مرودشـت 
در  تومـان  میلیـون   770 و  میلیـارد 
سـطح 21 هـزار و 500 متـر مربـع و 
بـا اشـتغالزایی دائـم 270 نفر و اشـتغال 
زایـی فصلـی هـزار و 50 نفـر گشـایش 

یافـت. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، در 
مراسـم افتتاحیـه ایـن گلخانـه محمـد 
مهـدی قاسـمی رییـس سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه 
بهـره وری  برابـری   15 تـا   5 افزایـش 
آب در کشـت گلخانـه  ای، گفت: کشـت 
گلخانـه ای از طرح هـای مـورد توجه در 
مناطـق خشـک و نیمـه خشـک به ویژه 

در اسـتان فـارس اسـت.
هکتـاری  هـزار   7 توسـعه  افـزود:  وی 
گلخانـه در دسـتور کار سـازمان جهـاد 
کشـاورزی فـارس قـرار دارد و در ایـن 
گلخانه هـا  توسـعه  اسـتراتژی  راسـتا 
اسـتاندار  اهتمـام  بـا  و  شـده  تدویـن 

صـورت  ویـژه ای  حمایت هـای  فـارس 
بـه  می تـوان  جملـه  از  کـه  پذیرفتـه 
تخصیـص منابـع اسـتانی بالغ بـر 18.5 
میلیـارد تومـان بـه عنـوان یارانـه سـود 
تسـهیالت به افرادی که تسـهیالت 15 
درصـدی بـرای احداث گرفتـه اند، تعلق 
گرفـت و به این ترتیب سـود تسـهیالت 
ایـن افـراد بـه 6 درصـد تقلیـل یافـت.

کـرد:  مقـام مسـئول خاطرنشـان  ایـن 
بـرای اولین بار در کشـور سـه روسـتای 
گلخانـه ای در فـارس کلنگ زنی شـده و 
در حـال اجـرا اسـت و علـی رغـم همه 
افزایـش قیمت هـا، سـایر  و  مشـکالت 
توسـعه  تسـهیالت  نظیـر  تسـهیالت 
بـه  نیـز  درصـد   6 سـود  بـا  روسـتایی 
گلخانـه اختصـاص داده شـد و تاکنـون 
متقاضیـان احـداث 211 هکتـار گلخانه 
جهـت دریافـت بیـش از 290 میلیـارد 
تومـان از ایـن تسـهیالت معرفی شـده 

. ند ا
وی تاکیـد کـرد: امیدواریـم بـا توجه به 
خشکسـالی های اخیر، تسـهیالت لحاظ 
کشـاورزان  دولـت،  حمایـت  و  شـده 
عزیـز قسـمتی از سـطوح کشـت خـود 
را بـه خصـوص در سـبزی و صیفـی به 

گلخانـه منتقـل نماینـد.
اسـتاندار  تبـادار  اسـماعیل  ادامـه  در 
بـه تـداوم ده سـاله  بـا اشـاره  فـارس 
و  فـارس  اسـتان  در  خشکسـالی 
تامیـن  در  اسـتان  ایـن  بـاالی  رتبـه 
درصـد   10 تامیـن  و  غذایـی  امنیـت 
از محصـوالت غذایـی کشـور، گفـت: 
مدیریـت  منظـور  بـه  گلخانـه  احـداث 
منابـع آب بـه اقتضـای زمان در اسـتان 

اسـت. ضـروری  امـری  مـا 
جهـاد  امـور  متولیـان  افـزود:  وی 
بحـث  در  جـدی  اهتمـام  کشـاورزی 
الگـوی  تغییـر  از  اعـم  آب  مدیریـت 
کشـت، اسـتفاده از کشـت های کـم آب 
بـر، ترویـج سـامانه نوین آبیـاری تحت 
فشـار و طرح هـای گلخانـه ای داشـته و 
در سـال جـاری توسـعه هـزار هکتاری 
جـدی  ضـرورت  عنـوان  بـه  گلخانـه  

اسـتان تعریـف شـده اسـت.
اسـتاندار فـارس تاکیـد کرد: مسـئولین 
کشـت های  فرهنگ سـازی  در  امـر 
توسـعه  رونـد  تسـهیل  و  گلخانـه ای 
گلخانـه همـت گمارنـد، چـرا کـه ایـن 
نـوع کشـت ها عـالوه صرفـه جویی در 
آب و خـاک تولید چند برابـری را دارند.

وی در خاتمـه خاطـر نشـان کرد: در هر 
سـرمایه گـذاری تولیـدی، بازاریابـی به 
عنـوان حلقـه اصلـی تولیـد دیده شـود 
و همـه مسـئولین ذی ربـط در کمـک 
بـه بازاریابی محصـوالت تولیدی جهت 
جلوگیـری از خدشـه به صنایـع تولیدی 

کنند. کمـک 
صنایـع  کارخانـه  ادامـه  در  همچنیـن 
دبش مرودشـت بـا سـرمایه 13 میلیارد 
و 500 میلیـون تومـان بـا ظرفیت تولید 
سـاالنه 11 هـزار و 150 تـن رب، پوره، 
سـس، آب گوجـه فرنگی، شـوریجات و 
ترشـیجات و اشـتغال زایی دائـم 25 نفر 

و فصلـی 20 نفـر افتتاح شـد.
در ادامـه در راسـتای توسـعه بزرگترین 
واحـد جوجـه کشـی اسـتان فـارس در 
شهرسـتان شـیراز کارخانـه جدیـد ایـن 
شـرکت کـه بـا اسـتفاده از تولیـدات بـا 
کیفیـت داخلـی راه اندازی شـده اسـت، 
بـا ظرفیـت تولیـد 11 میلیـون قطعه در 
سـال، با سـرمایه گـذاری ثابـت بالغ بر 
5 میلیارد تومان، اشـتغال زایی مسـتقیم 
30 نفـر و غیـر مسـتقیم 20 نفـر، زمینه 
سـاز تولیـد سـاالنه 20 هزارتـن مـرغ 
شـده اسـت با حضـور اسـتاندار و رییس 
سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس افتتاح 

و آغـاز بـه کار کرد.
گفتنـی اسـت: شـرکت مجتمـع طیـور 
فـارس یـک زنجیـره ارزش در بخـش 
کشـاورزی محسـوب مـی شـود کـه به 
دلیـل در اختیـار داشـتن 3 واحـد مـرغ 
مـادر بـا ظرفیـت 150 هـزار قطعـه و 
و  دام  تولیـد خـوراک  مـدرن  کارخانـه 
طیـور و آبزیـان بـا ظرفیـت 76 هـزار 
نیـاز  مـورد  تخصصـی  تولیـدات  تـن، 
صنعـت دام و طیـور را به بهـره برداران 
عرضـه مـی نمایـد کـه در واحدهـای 
تخصصـی مـرغ مـادر نژادهـای تعریف 
شـده ژنتیکی از مـرغ و خروس پرورش 
داده می شـوند کـه جوجه هـای حاصـل 
ایـن  در  نطفـه دار  مرغ هـای  تخـم  از 
کارخانـه بـه عنـوان جوجـه گوشـتی از 
طریق پـرورش در واحدهـای مرغداری 
تامیـن کننـده بخـش قابـل توجهـی از 
می شـود،  اسـتان  نیـاز  مـورد  گوشـت 
امنیـت  نظـر  از  واحـد  ایـن  بنابرایـن 
غذایـی دارای اهمیـت ویـژه ای بوده که 
در راسـتای خودکفایی اسـتان در تامین 

جوجـه گام برداشـته اسـت.

با حضور استاندار فارس انجام گرفت؛

افتتاح پروژه های گلخانه ای، صنایع تبدیلی و طیور
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آییـن گشـایش جشـنواره خدمـت بـه مناسـبت هفتـه دولـت بـا حضـور اسـتاندار 
فـارس شـامگاه شـنبه 3 شـهریور، در پیسـت اسـکیت بلوار شـهید چمران شـیراز 
برگـزار شـد. در ایـن نمایشـگاه کـه بـه مـدت بـه مـدت 4 روز برپـا بـود، دسـت 
کـم 80 غرفـه بـه سـازمان هـا و ادارات دولتـی اختصـاص یاقـت کـه بـه معرفی 

دسـتاوردهای خـود پرداختنـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی قاسـمی رییس سـازمان جهاد 
کشـاورزی فارس با بیان این که نمایشـگاهی از دسـتاوردهای سـازمان ها و ادارات 
دولتـی در قالـب جشـنواره خدمـت در هفتـه دولـت برگـزار شـده و غرفه  هایی هم 
بـه سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس و ادارات وابسـته اعـم از مرکـز تحقیقـات و 
آمـوزش کشـاورزی و منابع طبیعـی، اداره کل منابع طبیعی، اداره کل امور عشـایر، 
اداره کل دامپزشـکی فـارس اختصـاص پیـدا کـرده اسـت، گفـت: ایـن نمایشـگاه 
فرصتـی اسـت تـا دسـتاوردها و خدمـات دسـتگاه های مختلـف بـه منصـه ظهور 
گذاشـته شـود، همچنین در این نمایشـگاه اقدامـات مجموعه خانـواده بزرگ جهاد 
کشـاورزی، بـه عنـوان تامیـن کننـده امنیـت غذایی و نقـش کشـاورزی در عمده 
اشـتغال جامعـه بـه نمایـش گذاشـته شـده و مـردم از نزدیـک بـا فرآینـد اجرایی 

شـدن خدمـات مـورد نظر خود آشـنا می شـوند. 
وی افـزود: نمایشـگاه های اینچنینـی باعـث تقویـت روحیـه امید، تـالش و کار در 
جامعـه شـده، عـالوه بر آن باعـث معرفی ظرفیت ها و پتانسـیل های اسـتان فارس 

بـه جوانـان جویای کار می شـود.
ایـن مقـام مسـئول در ارتبـاط بـا اقدامـات صـورت گرفتـه در سـازمان جهـاد 
کشـاورزی، در راسـتای حمایـت از کاالی داخلـی اظهار داشـت: همـه محصوالت 
کشـاورزی کاالی داخلـی بـوده و هر اقدامی کـه وزرات جهاد کشـاورزی و به تبع 
آن سـازمان جهـاد کشـاورزی در راسـتای تولید ایـن کاالها انجـام دهد،حمایت از 
کاالی ایرانـی اسـت. وی بیـان داشـت: تسـهیالت خـط اعتبـاری مکانیزاسـیون، 
تنـوع بخشـی بـه بـذرو تهیـه بـذور گواهـی شـده، تامیـن کودهـای مختلـف، 
تسـهیالت ارزان قیمـت سـرمایه در گردش در واحدهای مختلـف، عرضه نژادهای 
دام سـبک و سـنگین و حمایـت از تولیـد ایـن دام هـا بوسـیله تسـهیالت مختلـف 
و توانمندسـازی بهره بـرداران مختلـف زراعـی، باغـی، دام، طیـور و شـیالت تنهـا 

بخشـی از حمایت هـای مذکـور در جهـت حمایـت از کاالی ایرانـی مـی باشـد.
قاسـمی در پایـان خاطـر نشـان کـرد: از سـرمایه گـذاران در زمینه صنایـع تبدیلی 
تکمیلـی اسـتقبال می کنیـم، چـرا که اسـتان فارس بـا 10 درصد تولیـدات باغبانی 
رتبـه اول کشـور را داشـته، بنابراین عرضه محصـوالت خام، ضایعاتـی را به دنبال 

دارد.

حضور خانواده بزرگ کشاورزی در جشنواره خدمت

تسهیالت خط اعتباری مکانیزاسیون،
تنوع بخشی به بذرو تهیه بذور گواهی شده،

تامین کودهای مختلف، تسهیالت ارزان قیمت 
سرمایه در گردش، عرضه نژادهای دام سبک 
و سنگین و حمایت از تولید این دام ها بوسیله 
تسهیالت مختلف و توانمندسازی بهره برداران 
مختلف زراعی، باغی، دام، طیور و شیالت تنها 

بخشی از حمایت  از کاالی ایرانی می باشد
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و  روسـتاییان  توانمندی هـای  نمایشـگاه 
عشـایر فـارس در ضلـع شـرقی پـارک 

آزادی شـیراز برگـزار شـد
و  روسـتاییان  توانمندی هـای  نمایشـگاه 
عشـایر فـارس در ضلـع شـرقی پـارک 

آزادی شـیراز برگـزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، جعفر 
صبوری پـور معـاون برنامه ریـزی و امور 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  اقتصـادی 
نمایشـگاه  این کـه  بیـان  بـا  فـارس؛ 
توانمندی هـای روسـتاییان و عشـایر بـه 
مـدت یـک هفتـه در پـارک آزادی دایـر 
اسـت، گفـت: نماینـدگان صندوق هـای 
غرفـه  دو  در  روسـتایی  زنـان  خـرد 
نمایشـگاه دسـتاوردها و محصوالت خود 

می کننـد. عرضـه  را 
زنـان  خـرد  صندوق هـای  افـزود:  وی 
روسـتایی بـا هـدف کمـک بـه اشـتغال 
و  روسـتایی  مناطـق  در  زنـان  پایـدار 
راه  روسـتاها  در  جمعیـت  مانـدگاری 
انـدازی شـده کـه شـرکت صنـدوق هـا 
در نمایشـگاه در جلب حمایت مسـئولین، 
و در  داشـته  نقـش  بـه جامعـه  معرفـی 
همیـن راسـتا اقداماتی که سـازمان جهاد 
کشـاورزی در حوزه توانمند سـازی زنان، 
آمـوزش، تشـکیل صندوق هـای خـرد و 
صنـدوق حمایـت از توسـعه فعالیت های 
کشـاورزی زنـان روسـتایی را داشـته بـه 
شـکل بروشـور و گزارش ارائه می شـود.

ایـن مقـام مسـئول از اقدامـات صـورت 
گرفتـه در حمایت و توسـعه صندوق های 
خـرد، بـه آمـوزش و توانمند سـازی900 
زن تسـهیل گر روسـتایی در ایـن زمینـه، 
زنـان  خـرد  صنـدوق   341 تشـکیل 

روسـتایی بـا سـرمایه 6 میلیـارد و 600 
بیـان  و  کـرد  اشـاره  تومـان  میلیـون 
کـه  خـرد  صنـدوق   318 بـه  داشـت: 
تشـکیل  زمـان  از  یـک سـال  از  بیـش 
آن هـا گذشـته، مبلـغ 40 میلیـون تومان 
تسـهیالت 6 درصـد از اعتبارات اشـتغال 

پایـدار روسـتایی اعطـا مـی شـود.
سـید کمـال پاک فطـرت مدیـر کل امور 
روسـتایی اسـتانداری فـارس، در حاشـیه 
افتتـاح ایـن نمایشـگاه، تقویـت اقتصـاد 
روسـتایی  اشـتغال  توسـعه  روسـتاییان، 
و شناسـاندن کارآفرینـان برتـر در حـوزه 
اشـتغال روسـتایی را از اهـداف برگزاری 

نمایشـگاه فـوق عنـوان کرد.
توانمنـدی  نمایشـگاه  افـزود:  وی 
اسـتان در  هـای روسـتایی و عشـایری 
و  آزادی  بوسـتان  شـرقی  ضلـع  محـل 
روسـتایی  امـور  کل  اداره  مشـارکت  بـا 
اسـتانداری فـارس بـه معرفـی توانمندی 
هـا و محصـوالت تولیـدی روسـتایی و 

پرداخـت. خواهـد  اسـتان  عشـایری 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: 
 26 قالـب  در  اسـتان  شهرسـتان   15
غرفـه همـراه بـا دسـتگاه هـای اجرایـی 
اسـتان در ایـن نمایشـگاه حضـور دارنـد 
و همچنیـن 3 سـیاه چـادر و یـک خانـه 
روسـتایی ایجاد شـده اسـت و ایـن خانه 
چـه  هـر  آشـنایی  هـدف  بـا  روسـتایی 
زندگـی  بـا  مـردم  ملموس تـر  و  بیشـتر 
روسـتایی در این نمایشـگاه سـاخته شده 

. ست ا
ایـن  در  داشـت:  بیـان  ادامـه  در  وی 
به عنـوان  نیـز  بخشـی  نمایشـگاه 
نمادیـن بـه خانـه روسـتایی و همچنیـن 

ایـل نمادیـن بـا اِلمـان هـای روسـتایی 
مختلـف  اقـوام  عشـایری  چادرهـای  و 
نظـر  در  آنهـا  زندگـی  نحـوه  و  فـارس 

اسـت. گرفتـه 
اسـتانداری  روسـتایی  امـور  مدیـرکل 
فـارس اظهـار داشـت: در این نمایشـگاه 
بخشـی نیـز بـا عنـوان محوطـه مراسـم 
آئینـی و بـازی و موسـیقی هـای بومـی 
و محلـی ایجـاد شـده اسـت کـه یـک 
فضـای جداگانـه بـه همـراه ِسـن جهت 

ارائـه نمایـش های ورزشـی و بازی های 
محلـی و برگـزاری مراسـم هـای آئینـی 

باشـد. می 
وی غرفـه گلیـم بافی و گبـه، غرفه زیور 
آالت و انگشترسـازی، غرفـه معرق روی 
چـوب، غرفـه سـفال گـری، غرفـه تولید 
توسـعه  و  رشـد  غرفـه  گیـوه،  بافـت  و 
کارآفرینـی زنـان روسـتایی، غرفه صنایع 
دسـتی، را از جمله غرفه هـای موجود در 

ایـن نمایشـگاه ذکـر کرد.

برگزاری 
نمایشگاه 

توانمندی های 
روستاییان و عشایر 

فارس در هفته 
دولت 
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شهرستان فیروزآباد دارای رکورد بی سابقه 
اجرای سامانه های نوین آبیاری

عبـاس زارع مشـاور وزیـر جهـاد کشـاورزی و مجری 
آبیـاری، محمـد مهـدی  طـرح سـامانه هـای نویـن 
فـارس  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رییـس  قاسـمی 
از  شهرسـتانی  و  اسـتانی  مسـئولین  از  جمعـی  و 
سـامانه های نویـن آبیـاری در مزرعـه الگویـی برنج و 
در سـایر اراضـی زراعـی و باغـی شهرسـتان فیروزآباد 

بازدیـد کردنـد.
به گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، عباس زارع مشـاور 
وزیـر جهـاد کشـاورزی و مجـری طـرح سـامانه های 
نویـن آبیـاری در ایـن بازدیـد گفـت: در شهرسـتان 
بـه  باغـی  و  زراعـی  اراضـی  درصـد   80 فیروزآبـاد 
سـامانه های نویـن آبیاری تجهیز شـده، ایـن در حالی 
اسـت که نـرم تجهیز به سـامانه های نویـن آبیاری در 

اکثـر شهرسـتان های کشـور 20 درصـد اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه این کـه بـرای اولیـن بار در کشـور و 
در اسـتان فارس آبیـاری تیپ موضعـی در چند مزرعه 
الگویـی برنـج انجـام شـد، افـزود: از سـال 84 تحقیق 
در ایـن زمینـه صـورت گرفـت و اکنـون نتایج نشـان 
می دهـد کـه در مـزارع برنج در این روش بـه ازای هر 
هکتـار 10 هـزار مترمکعب آب مصرف شـده و این در 
حالـی اسـت کـه در روش غرقابـی بالـغ بـر 22 هـزار 

مترمکعـب آب بـه ازاءی هـر هکتار مصرف می شـود.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: میـزان تولیـد 
در واحـد سـطح در دو شـیوه آبیـاری سـنتی و تیـپ 
موضعـی تقریبـًا یکسـان بـوده، بنابرایـن در مناطقـی 
کـه بـا توجـه بـه سیاسـت های وزارتخانه کشـت برنج 
انجـام می شـود، اسـتفاده از ایـن روش میـزان مصرف 

آب را 50 درصـد کاهـش می دهـد.
طـرح  مجـری  و  کشـاورزی  جهـاد  وزیـر  مشـاور 
ادامـه تصریـح کـرد:  آبیـاری در  سـامانه های نویـن 
یکـی از اقدامـات مهم دولت در راسـتای بهینه سـازی 
مصـرف آب کشـاورزی و تولیـد پایـدار محصـوالت 
کشـاورزی بـا حفـظ پارامترهـای محیط زیسـت برای 
بهـره وری بیشـتر از منابـع آب و خـاک کشـور اجرای 

توسـعه طـرح سـامانه های نویـن آبیـاری اسـت.
وی بـا بیـان این کـه بالـغ بـر 2 میلیون هکتـار اراضی 

آبی کشـور بـه سـامانه های نوین آبیاری تجهیز شـده، 
اظهـار داشـت: اسـتان فارس بـه لحاظ کمـی و کیفی 
در  اول  رتبـه  آبیـاری  نویـن  توسـعه سـامانه های  در 
کشـور را داشـته به طوری که در سـال 96، حدود 24 
هـزار هکتـار اراضـی آبـی این اسـتان به سـامانه های 
نویـن آبیـاری تجهیـز شـد کـه رکـورد باالیـی بـود و 
در سـال جـاری هـم بـا آخریـن آمـاری که از سـامانه 
آبیـاری داریـم حـدود 20 درصد از اجرای سـامانه های 
آبیاری کشـور در اسـتان فـارس انجام شـده، یعنی 11 
هـزار و 200 هکتـار از 56 هـزار و 500 هکتـار طـرح 
اجـرا شـده در کل کشـور به اسـتان فارس تعلـق دارد.

زارع بیـان داشـت: یکـی از اقدامـات بسـیار خـوب در 
سـال های اخیـر تعـادل آبیـاری قطـره ای و موضعـی 
همچنیـن  و  کشـور  در  بارانـی  آبیـاری  بـه  نسـبت 
در اسـتان فـارس بـوده اسـت بـه عنـوان مثـال در 
شهرسـتان فیروزآبـاد 80 درصد اراضـی زراعی و باغی 
بـه سـامانه های نویـن آبیـاری تجهیـز شـده، ایـن در 
حالـی اسـت کـه نـرم تجهیـز بـه سـامانه های نویـن 
درصـد   20 کشـور  شهرسـتان های  اکثـر  در  آبیـاری 

. ست ا
شـایان ذکر اسـت کـه مجهز بودن بیـش از 70 درصد 
مـزارع ذرت شهرسـتان فیروزآبـاد به آبیـاری نوین، از 

نـکات جالب توجـه در ایـن بازدید بود.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح سامانه های نوین آبیاری:

آبیاری تیپ موضعی در مزارع برنج فارس، 
برای اولین بار در کشور 
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سـتاد چغندرقنـد پاییزه اسـتان فـارس با حضور مشـاور 
وزیـر و مجری طرح چغندرقند وزارت جهاد کشـاورزی، 
معـاون هماهنگـی و امـور اقتصادی اسـتانداری فارس، 
رییـس سـازمان جهاد کشـاورزی فارس و سـایر اعضاء 

تشـکیل جلسه داد.
جلسـه  ایـن  در  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
رحمانـی معاون هماهنگـی و امور اقتصادی اسـتانداری 
فـارس گفـت: مطالبـات چغنـدرکاران در اسـرع وقـت 

پرداخـت شـود. 
نماینـدگان  حضـور  بـا  فنـی  کمیتـه  افـزود:  وی 
کارخانجـات، بخـش خصوصـی و کارشناسـان مرکـز 
تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و منابـع طبیعی فارس، 
توجیـه کشـاورزان،  جهـاد کشـاورزی تشـکیل شـود، 
تشـریح سیاسـت های حمایتـی، مسـائل فنـی، تاریـخ 
کشـت، عادالنـه بـودن قراردادهـا، تامیـن نهاده هـا از 
مباحـث اصلـی مطـرح شـده در کمیتـه فنـی باشـد و 
مدیـران شهرسـتان ها در جریـان نتایـج جلسـات ایـن 

کمیتـه قـرار گیرنـد. 
در ادامـه ایـن جلسـه محمـد مهـدی قاسـمی رییـس 
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، با اشـاره بـه این که 
اساسـی  هـای  اسـتراتژی  از  یکـی  پاییـزه  چغندرقنـد 
وزرات جهـاد کشـاورزی اسـت، گفـت: خوشـبختانه در 
اسـتان فـارس، شهرسـتان هـای جهـرم، فسـا، قیـر و 
داراب و مناطـق گرم تر مسـتعد کشـت چغندرقند پاییزه 
اسـت. وی افـزود: در الگوی کشـت بـا جایگزینی فصل 
کشـت چغنـدر قنـد از بهـار بـه پاییز بـه دنبـال کاهش 
هسـتیم،  شـکر  تولیـد  در  خودکفایـی  و  آب  مصـرف 
بنابرایـن توسـعه کشـت چغندرقنـد پاییـزه در دو سـه 
سـال گذشـته مدنظـر قـرار گرفـت و در سـال گذشـته 
بیـش از 1300 هکتـار کشـت شـد، اگرچـه مشـکالتی 
و  کشـاورزان  کنـار  در  کشـاورزی  جهـاد  امـا  داشـت 

انجمـن صنفـی کشـاورزان قـرار گرفـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کرد: جلسـه امـروز با 
موضـوع پرداخـت مطالبـات چغنـدرکاران و برنامه ریزی 
کشـت آتـی تشـکیل شـده کـه اجرایـی شـدن هـر دو 
موضـوع بـا همـکاری کارخانجـات چغندر قنـد صورت 

می گیـرد.
مطالبـات  پرداخـت  عـدم  بـه  اشـاره  ضمـن  وی 
چغنـدرکاران، علـی رغـم مصوبات جلسـات قبـل مبنی 
بـر تسـریع در روندپرداخـت، بـه کارخانجات قنـد تاکید 

را  چغنـدرکاران  مطالبـات  تـر  سـریع  چـه  هـر  کـرد: 
پرداخـت کننـد، چرا که الزمـه تعامل بین کشـاورزان و 

کارخانجـات اعتمـاد سـازی اسـت. 
رییـس سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس تصریـح کرد: 
بـا توجـه بـه فـرا رسـیدن زمـان کاشـت، کارخانجـات 
جهـت کشـت بـا دغدغـه کمتـر، در اراضـی بهتـر و 
بـا برداشـت مطلوب تـر در اسـرع وقـت اقـدام کنیـد و 
بـه همـکاران خـود گفـت: کمیتـه فنـی چغنـدر پاییـزه 
بـه فوریـت تشـکیل شـده، قراردادهـا بازنگـری شـده، 
کالس هـای ترویجـی- آموزشـی بیش از پیـش برگزار 
شـود و کلیـه اقدامات الزم جهت سـرعت بخشـیدن به 

کشـت تـا 15 مهرمـاه صـورت گیرد.
در ادامـه ایـن جلسـه علیرضـا یزدانـی مشـاور وزیـر و 
مجـری طـرح چغنـدر قنـد وزارت جهـاد کشـاورزی، با 
اشـاره بـه این که حـدود 21 اسـتان در تولیـد چغندرقند 
بهـاره نقـش داشـته کـه اسـتان فـارس یکـی از ایـن 
اسـتان ها اسـت، اظهـار داشـت: بـه دلیـل بحـران آب 
حاکـم بـر کشـور و نیـاز آبـی باالی چغنـدر قنـد بهاره، 
در دولـت دهـم بـر پایـه تحقیقـات و تجربیاتـی کـه 
در گذشـته دور در کشـور بـود، توسـعه کشـت پاییـزه 
چغندرقنـد در دسـتور کار وزرات جهـاد کشـاورزی قرار 
گرفـت. وی بـا بیـان این که هـدف اصلی کشـت پاییزه 
چغنـدر قنـد، تولید محصول اسـتراتژیک شـکر، کاهش 
وابسـتگی بـه خـارج و افزایـش بهـره وری آب بـوده، 
افـزود: بـه طـور متوسـط در کشـت بهـاره در کشـور 
در هـر هکتـار مصـرف آب حـدود 13 هـزار مترمکعـب 
اسـت کـه بـا توجـه بحـران آب در اسـتان فـارس بـه 
عنـوان یکـي از کانون های اصلی کشـت چغنـدر قند با 

کاهـش جـدی سـطح زیـر کشـت مواجه شـدند.
کشـاورزی  جهـاد  وزارت  قنـد  چغنـدر  طـرح  مجـری 
تصریـح کرد: متوسـط مصـرف آب چغندر پاییـزه حدود 
6 هـزار مترمکعـب، یعنـی 50 درصـد مصـرف آب در 

چغنـدر بهـاره بـوده و این در حالی اسـت کـه بهره وری 
آب در تولیـد شـکر در چغنـدر بهـاره در سـال جـاری 
حـدود 700 گـرم بـه ازای هـر مترمکعـب مصـرف آب 
و در چغندرقنـد پاییـزه حـدود 1400 گـرم بـه ازای هـر 
مترمکعـب آب مصرفـی تولیـد می شـود. وی بـا اشـاره 
بـه این کـه جنوب غـرب تا جنوب شـرق اسـتان فارس 
از مناطق بسـیار مسـتعد کشـت پاییزه چغندرقند اسـت، 
اظهـار داشـت: تثبیت اشـتغال کشـاورزان و افزایش در 
آمـد آن هـا از وظایـف وزارت جهـاد کشـاورزی بـوده، 
بنابراین سـعی شـده با توسـعه کشـت چغندرقنـد پاییزه 
به کشـاورزان خسـارت دیده از خشکسـالی کمک شود.
یزدانـی تاکیـد کـرد: با توجـه بـه ارزش افزوده توسـعه 
کشـت چغندرقنـد پاییزه برای کشـاورزان و تاثیر بسـیار 
زیـاد در تنـاوب زراعـی، کمیتـه ای متشـکل از نماینـده 
کارخانجـات قنـد، معاون بهبـود تولیـدات گیاهی، مدیر 
زراعـت و رییـس اداره فناوری هـای مکانیـزه سـازمان 
جهـاد کشـاورزی فـارس و بخـش خصوصـی تشـیکل 
شـده، بـا اسـتفاده از ظرفیـت بخـش خصوصـی و بـا 
توجـه اهمیـت رعایت تاریخ کاشـت با همدلـی و تعامل 
در اسـرع وقـت نسـبت بـه توسـعه کشـت چغندرقنـد 

پاییـزه اقـدام کنید.
وی در بخـش دیگـر از سـخنان خـود بـا اشـاره بـه 
کشـاورزان،  بـه  بـذر  یارانـه  درصـدی  تخصیـص50 
بیـان داشـت: وزرات جهاد کشـاورزی به سیاسـت های 
حمایتـی عمـل کـرده و در کشـت جدید نیـز ارز دولتي 
بـه بـذر تخصیـص داده شـد و مشـکلی از بابـت تامین 
بـذر نداریـم. مجـری طـرح چغنـدر قنـد وزارت جهـاد 
کشـاورزی در ادامـه یـادآور شـد: در پایان سـال 96، به 
85 درصد خوداتکایی در تولید شـکر در کشـور رسـیدیم 
کـه در تاریـخ 120 سـاله صنعت قند کشـور بی سـابقه 
بـود و بـا توجـه بـه بهره بـرداری حـدود 10 کارخانـه 
کشـور از چغنـدر قنـد پاییـزه از اوایـل اردیبهشـت ماه، 
وزرات جهـاد کشـاورزی اعـالم کـرد کـه ما نیـازی به 

واردات شـکر خـام نخواهیـم داشـت. 
دولـت  هیئـت  مصوبـه  طبـق  گفـت:  پایـان  در  وی 
کارخانجـات ارز بـا نـرخ دولتـی در اختیـار کارخانجـات 
قـرار می گیـرد و ایـن ارز تـا بـه دسـت مصـرف کننده 
برسـد رصـد شـده، بنابراین عقد قـرار داد کشـاورزان با 
کارخانجـات قنـد صرفـا با معرفـی نامه مدیریـت جهاد 

کشـاورزی شهرسـتان صـورت مـی گیرد.

مشاور وزیر و مجری طرح
چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی:

بذر چغندرقند پاییزه 
تامین شد

از این پس واردات شکر خام 
نخواهیم داشت
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اولین نشسـت هم اندیشـی کشـاورزان اسـتان فارس 
با مسـئولین بخش کشـاورزی این اسـتان به ریاسـت 
قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس و 
بـا حضور پژمـان سرپرسـت معاونـت بهبـود تولیدات 
گیاهـی، صبـوری پـور معـاون برنامـه ریـزی و امـور 
اقتصـادی، کیانـی معـاون توسـعه مدیریـت و منابع و 
تعـدادی از مدیران سـتادی سـازمان جهاد کشـاورزی 
فـارس و کشـاورزان پیـش رو اسـتان فـارس برگـزار 

 . شد
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، در ابتـدای ایـن 
جلسـه تقریبـًا 6 سـاعته ابراهیمـی مدیـر هماهنگـی 
فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  ترویـج 
گفـت: از آن جایـی کـه درصـدد فراهم کـردن زمینه 
بیـن بهره بـرداران خبـره و  پایـدار  ارتبـاط  تعامـل و 

تصمیم گیـران بخـش دولتـی هسـتیم کسـب دیدگاه 
و نقطـه نظـرات تولیدکننـدگان آگاه و صاحـب نظـر 
قطعـا در تصمیم گیری هـا مثمـر ثمـر واقـع می شـود.

کارهـای  راه  بـه  دسـتیابی  دنبـال  بـه  افـزود:  وی 
عملـی بـرای توسـعه بخـش کشـاورزی، همـکاری 
بـا  مرتبـط  برنامه هـای  کـردن  عملیاتـی  جهـت  در 
ارتقـای بهـره وری در بخـش کشـاورزی، کمـک بـه 
ترویـج دانـش نوین و دانـش بومی حاصـل از تجارب 
بهره بـرداران صاحب نظـر هسـتیم و بـر ایـن باوریـم 
کـه بـا کمـک یکدیگـر بـه ایـن اهـداف دسـت پیدا 

می کنیـم.
در ادامـه ایـن نشسـت محمدمهـدی قاسـمی رییـس 
سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس با اشـاره بـه این که 
پیـش قـراواالن بخـش کشـاورزی افتخار ایـن مرز و 

بـوم هسـتند، گفـت: نـام آور بـودن کشـاورزی فارس 
در کشـور، بـه دلیـل هدایـت این بخش توسـط شـما 

کشـاورزان نخبـه و صاحبـان فکر و اندیشـه اسـت.
وی افـزود: نشسـت امـروز بـا هـدف ایجـاد کانـال 
آینـده  منظـور  بـه  شـما  بـا  قوی تـر  ارتباطـی 
بررسـی  بـوده، چـرا کـه  نگـری بخـش کشـاورزی 
بازخـورد  بررسـی  و همچنیـن  و مشـکالت  مسـائل 
سیاسـت گذاری ها بـا هم فکـری شـما باعـث اتخـاذ 
تصمیمـات عاقالنـه و منطقی تـری در حیطه اختیارات 

می شـود. مـا 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: تجربـه چنـد 
سـال اخیر نشـان داده اسـت که مشـارکت کشاورزان 
در تصمیم گیری هـا منجـر بـه بهتـر عملیاتـی شـدن 
دسـتورالعمل ها و کمـک بـه حـل مشـکالت بخـش 

اولین نشست هم اندیشی کشاورزان استان فارس با 
مسئولین بخش کشاورزی این استان

رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس:

پیش قراواالن بخش کشاورزی افتخار این مرز و بوم هستند
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی فارس:
تسهیالت اشتغال پایدار روستایی به 290 طرح پرداخت شد

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی فارس مطرح کرد:
اصالح الگوی کاشت بهترین راه کار افزایش راندمان آب
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می شـود.
قاسـمی بـا بیـان اهمیـت نقـش مشـارکتی کشـاورزان در اجـرای فرآیندهـا اظهار 
و  مشـکالت  آب  منابـع  مدیریـت  شـدن  دولتـی  بـا  مثـال  عنـوان  بـه  داشـت: 
چالش هـای متعـدد در ایـن بخـش ایجـاد شـده اسـت و حـال آن کـه در گذشـته 
کـه از قنـات بـه عنـوان سـنت دیریـن و راه کار بهره منـدی از آب های زیـر زمینی 
اسـتفاده می شـد و مدیریـت ایـن منابـع نیز توسـط کشـاورزان و میرآب هـا صورت 

مـی گرفـت، شـاهد مشـکالت کمتـری بودیم.
وی تصریـح کـرد: بـه اعتقـاد بنـده اکنـون نیـز بایـد مسـلوب المنفعه کـردن چاه 
هـاي غیـر مجـاز و تجهیز چاه های مجـاز به کنتور حجمی برداشـت، با مسـئولیت 

تشـکل هـاي مردم نهـاد صـورت گیرد.
قاسـمی بـا اشـاره بـه این کـه آب یـک کاالی عمومی اسـت و طبق بررسـی های 
صـورت گرفتـه در چنـد سـال گذشـته بـه ازای هر یـک متر افـت آب زیـر زمینی 
حداقـل یـک میلیـون تومـان رفـاه اجتماعـی کل بهره بـرداران بخش کاهـش پیدا 
راه کار  اصلی تریـن  و  فـارس مهم تریـن  اسـتان  در  امـروز هـم  افـزود:  می کنـد، 
تحویـل حجمـی آب بـوده، چـرا کـه علی رغـم وجـود 20 هـزار چـاه  غیرمجـاز در 
فـارس، بـر اسـاس آمـار شـرکت آب منطقـه ای اضافـه برداشـت چاه هـای مجـاز 

بسـیار فراتـر از چاه هـای غیرمجـاز اسـت.
وی تصریـح کـرد: آب صرفـا متعلـق به ما نیسـت و به نسـل آینده نیـز تعلق دارد، 
چالـش آب امنیـت کشـور و اسـتان را دچـار مخاطـره مـی کنـد و ایـن مشـکل با 

همـت مـردم و تشـکل های مـردم نهـاد قابل حل اسـت.
قاسـمی در ادامـه بـا بیـان این کـه بخـش کشـاورزی تامین کننـده امنیـت غذایی 
بـه عنـوان پایـه سـایر امنیت هـای کشـور و در شـرایط فعلـی تحریم ها بـه عنوان 
گلوگاهـی بـرای فشـار از طرف دشـمنان نظام اسـت، تاکید کرد: کشـاورزی عالوه 
بـر امنیـت غذایـی بـه عنـوان تامین کننـده اشـتغال باید مـورد توجه همـگان قرار 
گیـرد و اختصـاص ارز دولتـی بـه 20 کاالی کشـاورزی از 25 کاالی برخودار از ارز 

دولتـی ، بیانگـر اهمیـت ایـن بخش نـزد دولت مردان اسـت.
وی در بخش دیگری از سـخنان خود با اشـاره به اهمیت تغییر کشـاورزی سـنتی 
بـه صنعتـی، بیـان داشـت: ایجـاد فرصت هـای دیگـر اشـتغال کشـاورزی از جمله 
ایجـاد و توسـعه صنایـع فـرآوری محصـوالت کشـاورزی در جهت ارتقـای ارزش 

افـزوده از ضروریات اسـتان فارس اسـت.
دلیـل  بـه  گفـت:  خـود  سـخنان  از  دیگـری  بخـش  در  مسـئول  مقـام  ایـن 
افزایـش بهـره وری آب در گلخانه هـا، توسـعه کشـت گلخانـه ای اساسـی ترین و 
اسـتراتژی ترین اولویـت وزراتخانـه و بـه تبـع آن سـازمان جهاد کشـاورزی فارس 
بـوده، بنابرایـن بـه حداقـل رسـاندن مجوزهـای احـداث گلخانـه و کاهـش رونـد 
صـدور مجوزهـا از اولویت های این سـازمان اسـت کـه در همین راسـتا کارگروهی 

تشـکیل شـده، امـا نیازمنـد کمـک و همفکـری شـما کشـاورزان هسـتیم.
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس در ادامـه بـا بیـان این کـه امـروز چالش 
بـزرگ مـا بـه کار نگرفتـن دانـش، علـم و تجربـه اسـت، یادآور شـد: خشکسـالی 
بـه عنـوان قهـر طبیعـی به دلیل عـدم مدیریـت و بهره منـدی از دانش مشـکالت 
فعلـی را بـه دنبـال داشـته و علی رغـم همـه مشـکالت بـا اسـتفاده از روش هاي 
افزایـش بهـره وري، از آب در اختیـار بایـد متوسـط میـزان تولیـد را بـه دو برابـر 

کنونـي افزایـش دهیم.
وی افـزود: کشـاورزان و تشـکل ها بـه عنوان بازوان جهادکشـاورزی بـا پیش بینی 
آینـده، مطالبه گـری منطقـی در جهـت رفع مشـکالت کشـاورزی از مسـئولین امر 

را داشـته باشند.
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس در پایـان بـا اشـاره بـه اهمیـت ایجـاد 
اشـتغال ونیـز حفـظ اشـتغال موجـود، گفت : دسـت هر فـردی را که یک اشـتغال 

در بخـش ایجـاد کنـد، بـه گرمـی می فشـاریم.
در ادامـه ایـن نشسـت جعفـر صبوری پـور معـاون برنامه ریـزی و امـور اقتصادی 

سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس گفـت: از تسـهیالت اشـتغال پایدار روسـتایی با 
سـود تسـهیالت 6 درصـد، هـزار و 753 طـرح بـا اعتبـار 966 میلیـارد تومـان بـه 
بانک هـا معرفـی شـد کـه از ایـن میـزان 471 طرح بـا اعتبـار 185 میلیـارد تومان 
در بانـک مصـوب شـد، بـا 309 طرح به اعتبـار 93 میلیـارد تومان انعقاد قـرارداد و 

80 میلیـارد تومـان بـه 290 طـرح پرداخت شـد. 
وی بـا اشـاره بـه ایـن  که عالوه بر رسـته های مشـمول در موارد مورد نیاز اسـتان 
نیـز ماننـد مرغ مادر گوشـتی، مـرغ تخم گذار، کمبایـن پنبه، کمبایـن چغندرقند و...

بـا حضـور در بانک هـا از طرح هـا دفاع شـد که منجر بـه تصویب طرح تسـهیالت 
شـد، تصریـح کـرد: در زمینـه شـیالت نیـز 83 طـرح بـا اعتبـار84 میلیـارد تومان 
از محـل صنـدوق توسـعه ملـی و 6 طـرح شـیالتی نیـز از محـل اشـتغال پایـدار 

روسـتایی بـه سیسـتم بانکی معرفی شـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: 297 طرح گلخانـه ای با اعتبـار 343 میلیارد 
تومـان، 50 طـرح گیاهـان دارویی با اعتبـار 56 میلیارد تومان و 50 طرح سـردخانه 
بـا اعتبـار 88 میلیـارد تومـان معرفـی شـد و عـالوه بـر اولویـت های سـازمان در 

سـایر حوزه هـا نیز تسـهیالت پرداخت شـد.
وی بـا اشـاره بـه این کـه طـرح انـواع تـوری و شـید گلخانه حوزه شـهری شـامل 
تسـهیالت 6 درصد نمی شـود، بیان داشـت: درصورتی که متقاضیان از تسـهیالت 
10 درصـد منطقـه محـروم، 14 درصـد منطقـه برخـوردار و یـا 18 درصـد منابـع 
ترجیحـی بانک کشـاورزی اسـتفاده نماینـد، از محـل یارانه در نظر گرفته شـده ما 

بقـی سـود تـا 6 درصد بـه آن هـا پرداخت می شـود.
در ادامـه ایـن نشسـت حسـین پژمـان معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی فـارس گفـت: بـه دنبـال افزایـش بهـره وری در واحـد سـطح 
در محصـوالت زراعـی و جایگزینـی محصـوالت باغـی بـه خصـوص در اراضـی 

شـیب دار بـا اسـتفاده از گونه هـای دیـم مثـل انگـور، بـادام و... هسـتیم. 
وی بـا اشـاره بـه این کـه در حـوزه تولیـدات گیاهـی در کشـور سـه ابـر چالـش 
خشکسـالی و کـم آبـی، تغییـرات اقلیمـی و آلودگـی محیـط زیسـت وجـود دارد، 
افـزود: در ارتبـاط بـا تغییـرات اقلیمـی هـر یـک درجـه افزایش دمـا از حـد بهینه 
مـورد نیـاز گیـاه ده درصـد کاهـش تولیـدات کشـاورزی را بـه دنبـال داشـته یـا 
در سـال گذشـته بـا میـزان بارندگـی نصـف متوسـط اسـتان بـه عنوان یک سـال 
بحرانـی بـرای کشـاورزی بـود و یـک میلیـون تـن کاهـش تولیـدات کشـاورزی 

نسـبت بـه متوسـط تولیـدات اسـتان داشـت.
پژمـان تصریـح کـرد: در حوزه تولیـدات گیاهی اصـالح الگوی کاشـت بهترین راه 

کار بـرای افزایـش راندمان مصـرف آب و افزایش کارایی آب اسـت.
وی بـا بیـان این کـه الگـوی کاشـت، نظـام کشـت مبتنـی بـر مزیـت اقتصـادی 
و سیاسـت کالن کشـور بـر اسـاس دانـش فنـی روز و دانـش بومـی و بـا در نظـر 
گرفتـن ظرفیت هـای منطقـه اسـت، بیـان داشـت: بنابرایـن دو سیاسـت کلـی در 
برنامـه توسـعه ششـم یکی امنیـت غذایی کشـور و افزایش بهـره وری آب را دنبال 
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می کنیـم، توسـعه کاشـت کلـزا بر اسـاس سیاسـت های کالن کشـور برنامه ریزی 
شـد چـرا که وابسـتگی بـه تامین روغـن از خارج از کشـور مشـکالتی را بـرای ما 

داشـت. خواهد 
پژمـان تصریـح کـرد: با هـدف کاهش مصرف آب در کاشـت کلزا اسـتفاده از ارقام 

زودرس، اسـتفاده از تیپ و کشـت جوی و پشـته در دسـتور کار قرار دارد.
ایـن مقـام مسـئول در بخـش دیگـری از سـخنان خـود با اشـاره بـه این که حذف 
بعضـی از محصـوالت ماننـد سـبزی و صیفـی وجالیـز از سـبد غذایـی مـردم بـه 
راحتـی امکان پذیـر نیسـت، خاطر نشـان کرد: بنابراین با توسـعه کشـت گلخانه ای 
و انتقـال کشـت بالـغ بر 80 هـزار هکتار سـبزی و صیفی از فضـای آزاد به 7 هزار 
هکتـار گلخانـه در جهـت کاهش مصرف آب گام برداشـته، همچنیـن در فضای باز 
نیـز بـا تلفیقی از کشـت نشـایی، سیسـتم مالـچ و تیپ تـا 75 درصـد صرفه جویی 

در مصـرف آب خواهیم داشـت.
وی در ارتبـاط بـا توسـعه کشـت گلخانـه ای تاکیـد کـرد: سـاخت گلخانه هایـی 
بـا حداقـل هزینـه متشـکل از سـازه فلـزی و پوشـش تـوری در قالب روسـتاهای 
گلخانـه ای بـا هـدف افزایـش تولیـد، کاهـش میـزان مصـرف آب و تسـهیل روند 
بازدهـی ایـن گلخانه هـا در قالـب تشـکل ها و تعاونی در دسـتور کار سـازمان جهاد 

کشـاورزی فارس قـرار دارد.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: توصیه ما به کشـت محصـوالت جدیـد کم آب 
بـر از جملـه کینـوا بـا نیـاز آبـی کـم و تولید بـاال، گلرنـگ به عنـوان گیـاه مقاوم 
بـه خشـکی اسـت و نیز توسـعه کاشـت زعفـران، تریتیکاله و سـورگوم در دسـتور 

کار قـرار دارد.
وی بـا اشـاره بـه این کـه سـطح زیـر کشـت محصـوالت زراعـی در این اسـتان 

در سـنوات اخیـر بـه میـزان 50 درصـد کاهـش یافتـه اسـت، اظهـار داشـت: به 
هیـچ عنـوان بـه دنبـال افزایـش سـطح زیـر کشـت نبـوده و بـه دنبـال افزایش 
بهـره وری در واحـد سـطح در محصوالت زراعـی و جایگزینی محصـوالت باغی 
بـه خصـوص در اراضی شـیب دار بـا اسـتفاده از گونه هـای دیم مثل انگـور، بادام 

و ... هسـتیم.
گفتنـی اسـت در ایـن نشسـت کـه با حـدود قریـب 100 نفر از کشـاورزان پیشـرو 
از اقصـی نقـاط اسـتان فـارس برگـزار گردیـد تعـداد کثیـری از آن هـا مسـائل و 
مشـکالت این بخش گسـترده را بیان کردند و از مسـائل و مشـکالت مطرح شـده 
توسـط بهره بـرداران در ایـن جلسـه تشـکیل زنجیـره تولیـد، راه انـدازی کارگـروه 
تخصصـی در زنجیره هـا ، تجمیـع سـرمایه های خـرد، ورود تشـکل ها بـه کمیتـه 
قیمت گـذاری میادیـن تره بـار و کـم کـردن تاثیـر غرفـه داران بـر قیمـت گـذاری 
محصـوالت کشـاورزی، تعدیـل حقابـه پروانـه بهره بـرداری توسـط سـازمان آب، 
همچنیـن عـدم جـذب تسـهیالت بانکـی متقاضیـان شـیالت ، بـه دلیـل مسـائل 
و مشـکالت بانکـی، تقاضـای نظـارت وتعامـل بیشـتر اداره دامپزشـکی بـا آبـزی 
پـروران و تجدیـد نظـر در نحوه محاسـبه حقابه سـازمان آب برای آبـزی پروران با 
توجـه بـه خشکسـالی های اخیـر از دیگـر درخواسـت ها بود، ضمـن این کـه بنا به 
گفتـه مرغـداران باتوجـه بـه این که مدیریـت سـاماندهی جوجه ریزی با مشـارکت 
تولیدکننـدگان در تصمیـم گیـری از اسـتان فارس آغاز و در سـطح ملی گسـترش 
پیـدا کـرده اسـت که نتیجـه خوبی در مدیریت مـازاد تولید داشـت و در حال حاضر 
جهـت جلوگیـری از ضـرر و زیـان مرغـداران این سـامانه بایـد تقویت شـود و نیز 
بـا توجـه بـه این کـه عامل تعییـن کننـده اصلی قیمـت مـرغ، دان مرغ اسـت، لذا 

نظـارت بیشـتر بـر قیمـت ذرت و سـویا از درخواسـت  های مرغـداران بود.
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مراسـم تودیـع و معارفه مدیر شـعب بانک کشـاورزی 
اسـتان فـارس بـا حضـور رحمانـی معـاون هماهنگی 
امـور اقتصـادی و توسـعه منابـع اسـتانداری فـارس، 
خدارحمـی رییـس هیـات مدیـره و مدیرعامـل بانک 
جهـاد  سـازمان  رئیـس  قاسـمی  کشـور،  کشـاورزی 
معـاون  پـور  صبـوری  س،  فـا  اسـتان  کشـاورزی 
کجـوری  سـازمان،  اقتصـادی  امـور  و  برنامه ریـزی 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  گـذاری  سـرمایه  مدیـر 
فـارس، طلعتـی مشـاور عالـی رییـس سـازمان جهاد 
کشـاورزی  بانـک  شـعب  مدیـران  و  کشـاورزی 

شهرسـتان هـای اسـتان فـارس برگـزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار “پرتـو امیـد”، رحمانـی معـاون 
هماهنگـی امـور اقتصادی و توسـعه منابع اسـتانداری 
فـارس گفـت: هـدف بانک کشـاورزی توسـعه بخش 

کشـاورزی می باشـد.
وی افـزود: اسـتان فارس بـا تولید بیـش از 10 درصد 
محصـوالت کشـاورزی در کشـور جایـگاه ویـژه ای 
دارد بـه گونـه ای کـه در تولیـد محصـوالت باغـی 
مقـام اول کشـور، در تولیـدات زراعی رتبه دوم کشـور 

و در تولیـدات دامـی رتبـه 4 را در اختیـار دارد.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: بایسـتی دانش 
بنیـان کـردن کشـاورزی در دسـتور کار قـرار گیـرد و 
بهـره وری در بخـش کشـاورزی بـا ارائـه تسـهیالت 
بـرای توسـعه گلخانـه هـا، توسـعه صنایـع تبدیلـی و 
تکمیلی و توسـعه مکانیزاسـیون بایسـتی در دستورکار 

بانـک کما فی السـابق باشـد.
وی در خاتمـه اظهـار داشـت: کمبود سـرمایه یکی از 
چالش هـای بخـش کشـاورزی مـی باشـد و بایسـتی 
تسـهیالت ارزان قیمـت در اختیـار بهره بـرداران قرار 

. گیرد
مدیرعامـل بانـک کشـاورزی از افزایـش 40 درصدی 

منابـع بانک کشـاورزی در سـال گذشـته خبر داد.
وی گفـت: در حـال حاضـر جـزو 4 بانک برتر کشـور 
هسـتیم و بایسـتی بـا انسـجام، همدلـی و کوشـش 

بیشـتر بـرای ارتقـای ایـن جایـگاه تـالش کنیم.
وی، بـا اشـاره بـه پیشـینه درخشـان 85 سـاله بانـک 

یکـی  بانـک،  ایـن  قدمـت  و  تاریخچـه  کشـاورزی، 
از  مالـی  را حمایـت  بانـک کشـاورزی  افتخـارات  از 
بانـک  کـرد:  اظهـار  و  دانسـت  تولیـدی  طرح هـای 
بـه درخواسـت  کشـاورزی همـواره تـالش می کنـد 
مشـتریان بـرای تامیـن مالـی طرح هـا جـواب مثبـت 

. هد د
خدارحمـی با اشـاره بـه عملکـرد برتر بانـک در طرح 
توسـعه اشـتغال پایـدار روسـتایی و عشـایری و اثرات 
بهبـود  اشـتغال زایی،  در  طـرح  ایـن  تحقـق  مثبـت 
معیشـت و امنیـت غذایی جامعه، خواسـتار تسـریع در 
پرداخـت این تسـهیالت کـم بهره به واجدان شـرایط 

. شد
در ادامـه محمـد مهدی قاسـمی رئیس سـازمان جهاد 
کشـاورزی فـارس در این مراسـم، با اشـاره به این که 
کشـاورزی ایـن اسـتان از دیر بـاز رتبه اول کشـوری 
را داشـته، گفـت: در حـال حاضر نیز علی رغـم کمبود 
آب، رتبـه دوم تولیـد محصـوالت مختلـف مربـوط به 
اسـتان فـارس اسـت و ایـن اسـتان بـا تولیـد بیش از 
10 میلیـون تـن محصـوالت مختلـف کمـاکان نقش 

اساسـی را در کشـور برعهده دارد.
چالش هـای  خشکسـالی،  بـر  عـالوه  افـزود:  وی 
مختلفی در اسـتان فارس گریبانگیر بخش کشـاورزی 
بـوده کـه یکـی از مشـکالت اساسـی خـرده مالکی و 
مسـائل  ایـن  کنـار  در  و  اسـت  بهره بـرداران  تعـدد 
فضـای کسـب و کاری بـه لحاظ اشـتغال و معیشـت 

بـه کشـاورزی وابسـته اسـت.
این مقام مسـئول وابسـتگی اشـتغال به کشـاورزی را 
از یـک منظر حسـن دانسـت ولی پاسـخگویی به این 
همـه اشـتغال را کار سـختی برشـمرد و تصریـح کرد: 
کمبـود سـرمایه به خصـوص سـرمایه ارزان قیمت در 
ایـن بخش شـاید یکـی از چالش های اساسـی باشـد، 
چـرا کـه در طـول سـالیان سـال متمادی نـگاه کالن 
بـه کشـاورزی نشـد و اعتبـارات متناسـب بـا ظرفیت 

بخـش کشـاورزی اختصاص داده نشـد.
و  تدبیـر  دولـت  در  خوشـبختانه  داشـت:  بیـان  وی 
امیـد بـا تعامل بسـیارخوب بانـک کشـاورزی، خطوط 

اعتبـاری مختلفـی از طرف بانک به بخش کشـاورزی 
اختصاص داده شـد و توجه ویژه ای از سـوی دولت به 
بدهکاری هـا و افزایش سـرمایه بانک کشـاورزی شـد 
کـه نیـاز به تقدیـر و تشـکر دارد، اما کمـاکان با توجه 
بـه فضـای کسـب و کار و این کـه بانـک کشـاورزی 
یـک بانک تخصصـی و مهم تریـن منبـع تامین کننده 
سـرمایه در بخـش کشـاورزی اسـت، انتطـار مـی رود 
ارزان  ارتقـای سـرمایه های  در جهـت  کـه همـگان 

قیمـت تـالش کنیم.
قاسـمی بـا اشـاره به اقدامـات خوب بانک کشـاورزی 
در ارتبـاط با سـرمایه های ارزان قیمت، اظهار داشـت: 
در اعطـای تسـهیالت ارزان قیمـت بـه آبیـاری تحت 
فشـار در جهـت مقابلـه با چالش خشکسـالی کشـور، 
فـارس مقام اول در بین بانک های کشـاورزی کشـور 
را داشـته کـه جا دارد از همه دسـت اندرکاران تشـکر 

. کنیم
از  عمـده ای  بخـش  کمـاکان  کـرد:  تصریـح  وی 
بـا  تدویـن شـده در جهادکشـاورزی  اسـتراتژی های 
اختصـاص  در  بانـک  تسـهیل گری  نقـش  بـه  اتـکا 
سـرمایه بـوده و از آن جمله اسـتراتژی احداث 7 هزار 
گلخانـه اسـت کـه جهـت تحقـق ایـن امـر و سـایر 
برنامه هـا بـا توجه به شـرایط خـاص حاکم بـر جامعه 
بایـد رونـد اجـرای فرآیندهـا اصـالح و تسـریع شـود 
و انتظـار داریـم اختیـارت شـعب و سرپرسـتی اسـتان 

کند. پیـدا  افزایـش 
رییـس سـازمان جهادکشـاورزی فـارس بـا تشـکر از 
زحمـات مدیر سـابق شـعب بانـک کشـاورزی، گفت: 
منصـور بیگـی تعامـل خـوب بـا بخـش کشـاورزی 
داشـته و با روی گشـاده تمـام پیشـنهادات و انتقادات 
پذیرفتـه و اقدامـات بسـیار خوبـی را اتجـام دادنـد، 
اکنـون انتطـار مـی رود مدیر جدیـد با توجه به شـروع 
فصـل کشـت و این کـه کشـاورزان درآمـد خوبـی در 
سـال گذشـته نداشتند،گشـایش ویـژه در تسـهیالت 
سـلف بـه خصـوص در محصوالتـی مثـل کلـزا کـه 

اسـتراتژی کشـور اسـت، داشـته باشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس در مراسم معارفه مدیر شعب بانک کشاورزی استان فارس:
تدوین بخش عمده ای از استراتژی های امنیت غذایی با اتکا به بانک کشاورزی

منصوربیگی مدیر سابق شعب بانک کشاورزی استان فارس محمدحسن رزاق منش مدیر جدید شعب بانک کشاورزی استان فارس روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی
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بـه  غذایـی  امنیـت   تامین کننـده  کشـاورزی  بخـش 
عنـوان پایـه سـایر امنیت هـای کشـور بـوده، بنابراین 
تغییـر کشـاورزی سـنتی بـه صنعتـی امـری اجتنـاب 
ناپذیر اسـت. از سـویی امنیـت غذایـی از اولویت های 
امنیـت ملـی بـوده کـه علی رغـم همـه چالش هـا بـه 
خصوص مشـکل خشکسـالی، وزرات جهاد کشاورزی 

گام هـای موثـری در این راسـتا برداشـته اسـت. 
از 10 میلیـون تـن  بیـش  تولیـد  بـا  اسـتان فـارس 
محصوالت کشـاورزی رتبه دوم در کشـور را داشـته و 
نقـش موثـری در تامین امنیت  غذایـی ایفا می کند، در 
همیـن راسـتا محمـد مهدی قاسـمی رئیس سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان در گفت  و گـوی تفصیلی با 
خبرنـگار "پرتـو امید"، در شـیراز از سیاسـت ها، بایدها 
و نبایدهـای ایـن سـازمان سـخن گفـت کـه ماحصل 

آن از نظرتـان می گـذرد.

مهم ترین چالش های پیش روی کشاورزان 
خشکسالی است، در این باره بهترین شیوه و راه 

کار برای مقابله با این پدیده چیست؟

بایـد بدون افزایش سـطح زیرکشـت، از آب در اختیار، 
بایـد بـا اسـتفاده از شـیوه های بهـره وری، دو برابـر 
متوسـط میـزان تولیـد کنونـی تولیـد داشـته باشـیم، 
چـرا کـه اسـتفاده بیـش از حـد از آب نـه تنهـا باعث 
افزایـش محصـول نمی شـود، بلکـه هزینه هـای تولید 
را افزایـش و باعـث کاهـش رفـاه اجتماعی می شـود.
بـرای رسـیدن بـه شـرایط تعـادل، همـه کشـاورزان 
بایـد با اسـتفاده از روش های علمـی، صرفه جویی 20 

درصـدی در مصـرف آب را داشـته باشـند.
عملیـات تسـطیح، اجـرای آبیـاری نویـن، تامیـن نیاز 
آبـی براسـاس پایـش رطوبتـی خـاک و تغییـر انتقال 
آب از کانال هـای سـنتی به لوله، موجـب صرفه جویی 
در مصـرف آب و پایـداری کشـاورزی می شـود که در 
ایـن راسـتا کشـاورزان می توانند از یارانه و تسـهیالت 

دولـت اسـتفاده کنند.
توسـعه آبیـاری قطـره ای بـا تأکیـد بـر آبیـاری زیـر 
سـطحی در زراعـت و باغ هـای موجـود انجام شـود و 
کشـاورزان در در شـرایط آب شـراکتی و با محدودیت 
نیـاز  از  بیشـتر  آب  مصـرف  و  اسـتحصال  از  زمیـن 

خـودداری کننـد.
گسترش آبخیزداری

همچنیـن آبخوانـداری و آبخیـزداری بایـد بـه  عنوان 
بهتریـن روش هـای جلوگیـری کننـده از تبخیر آب و 
از دسـترس خـارج شـدن بـاران و سـیل در مناطـق 
مختلـف اسـتان گسـترش یابـد، همچنیـن اسـتفاده 
از مالچ هـای گیاهـی و غیرگیاهـی عـالوه بـر حفـظ 
رطوبـت باعـث کاهـش تبخیـر و افزایـش راندمـان 

می شـود. آبیـاری 
توسعه گلخانه ها

سـبزی  کشـت های  خصـوص  بـه  کشـت  انتقـال 
و صیفـی از فضـای بـاز بـه گلخانـه از راه کارهـای 

اسـت. آب  مصـرف  کاهـش  اساسـی 
و  مجتمـع  به صـورت  گلخانـه ای  کشـت  توسـعه 
شـهرک های گلخانه ای توسـط تشـکل ها و تعاونی ها 
بـا پیش بینـی بازار مصـرف صورت گیرد، تسـهیالت 
کم بهـره به توسـعه کشـت های گلخانـه ای اختصاص 

است. داده شـده 
محـدود کـردن سـطح زیرکشـت محصـوالت آب بـر 
نظیـر برنـج، هندوانـه، چغندرقنـد بهاره، انـواع جالیز و 
ذرت و جایگزینـی سـورگوم و تریتیکالـه به جای ذرت 
دانـه ای و علوفـه   ای از دیگـر راه کارهـای کاهـش 

اسـت. آب  مصرف 
توسـعه کشـت نشـایی در محصوالتـی ماننـد ذرت، 
گوجه فرنگـی و خیـار، عـالوه بـر کاهـش چنـد نوبت 
کلـی  بـه  طـور  و  سـموم  بـذور،  مصـرف  آبیـاری، 

. می دهـد  کاهـش  را  تولیـد  هزینه هـای 
البتـه در ایـن میـان بایـد نقش مشـارکت کشـاورزان 
را بـا اهمیـت دانسـت و همـه مـوارد گفتـه شـده را با 

حضـور تشـکل های مـردم نهـاد انجـام داد.

با توجه به نقش خاک در تامین امنیت غذایی
و کشاورزی پایدار توصیه شما در حفظ

منابع خاک چیست؟
خـاک از منابـع طبیعی و پس از آب و هـوا، مهم ترین 
جـزء محیـط زیسـت محسـوب می شـود، بـرای تولید 
طبیعـی هـر سـانتی متـر خـاک قرن هـا زمـان نیـاز 
اسـت، بنابرایـن بـا اجـرای کشـاورزی حفاظتـی در 
جهـت افزایـش مـاده آلـی خـاک و حفـظ رطوبـت 

شـود. اقدام 
هرگونـه تغییرکاربـری اراضـی زراعـی و باغی شـامل 
خاک بـرداری، دیوارکشـی و سـاختمان سـازی به جـز 

مـوارد خـاص، ممنوع اسـت.
توسـعه باغ هـای دیـم متناسـب بـا شـرایط اقلیمـی، 
خـاک و نیـاز آتـی بازارهـا در مناطـق مسـتعد صورت 

رئیس جهادکشاورزی فارس:

زنجیره تولید، پایه تامین امنیت غذایی

فارس با دارا بودن آزمایشگاه های مرجع، 
کلینیک های تخصصی ارزشمند و کارشناسان 

خبره از توان فنی باالیی در تولید محصول 
سالم و استاندارد برخوردار است

•••
جهت جلوگیری از افت قیمت در زمان 

برداشت، رعایت سطح تعیین شده و اعالم 
شده به کارشناس مسؤل پهنه برای هر 

محصول ضروری است
•••

استان فارس سهم قابل توجهی در تولیدات 
محصوالت باغی کشور داشته، به همین دلیل 
توسعه صنایع تبدیلی برای کشاورزان یک 

الزام است
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گیـرد، اسـتفاده از کودهـای مختلـف در مـزارع براسـاس آزمـون خـاک و در باغ ها 
بـر اسـاس آزمـون بـرگ انجام شـود و همچنیـن با توجه بـه اهیمـت رعایت آیش 
و تنـاوب در حفـظ منابـع خاک، دانه هـای روغنی شـامل گلرنگ، کلـزا و کنجد در 

الگوی کشـت قـرار گیرد.

نقش مکانیزاسیون در کشاورزی پایدار چیست؟
اسـتفاده متناسـب از ماشـین آالت و تجهیـزات کشـاورزی مـدرن باعـث افزایـش 
بهـره وری و تسـهیل در امور کشـاورزی شـده کـه این موضوع با تسـهیالت بانکی 

بـدون محدودیـت حمایت می شـود.

درباره توسعه صنایع غذایی تبدیلی برای کشاورزان 
چه توصیه ای دارید؟

صنایع تبدیلی ارزش افزوده را برای کشـاورزان به همراه داشـته، از سـویی اسـتان 
سـهم قابـل توجهـی در تولیـدات محصوالت باغی کشـور داشـته، بـه همین دلیل 

توسـعه صنایـع تبدیلـی برای کشـاورزان یک الزام اسـت.
در همیـن راسـتا بـرای نخسـتین بار در کشـور سـند توسـعه صنایـع تبدیلی بخش 
کشـاورزی در فـارس، در سـال جـاری تدویـن و پس از تصویب از سـوی شـورای 

کشـاورزی اسـتان بـه وزارت جهاد کشـاورزی ارسـال و مـورد تائید قـرار گرفت.
بـا فـرآوری و بسـته بندی محصـوالت کشـاورزی عـالوه بـر کاهـش ضایعـات، 

فـروش محصـوالت راحت تـر شـده و از قیمـت بهتـری برخـوردار می شـود.

راه کار رونق کشاورزی، شکل گیری زنجیره تولید است. نقش زنجیره 
و بازار در تامین امنیت غذایی چیست؟

راه نجـات از رکـود فعلـی در بخـش کشـاورزی شـکل گیری زنجیره تولیـد بوده و 
در زنجیـره تولیـد بایـد همـه حلقه هـا پیـش، حین و پـس از تولیـد در نظـر گرفته 

شـود، تا تولیـد سفارشـی، اقتصـادی و دارای ارزش افزوده شـود.
در ایـن زمینـه تشـکیل تعاونی هـا و حضور فعـال تولیدکننـدگان در راسـتای فائق 
آمـدن بـر مشـکالت تولیـد بسـیار مهـم اسـت، از ایـن رو تولیدکننـدگان بخـش 
بایـد پـی گیـر عضویـت و حضورشـان در  بـه زنجیره هـا  بـا توجـه  کشـاورزی 

باشـند. تشـکل ها 
بسـیاری از محصـوالت کشـاورزی فـارس دارای مزیـت صادراتـی بـوده و ایـن 

امـکان توسـط تشـکل ها به طـور ویـژه بـرای کشـورهای هـدف دنبـال شـود.
بـا توجـه بـه تنـوع اقلیمـی و ظرفیت هـای موجـود طبیعی امـکان توسـعه گیاهان 
دارویـی در اسـتان وجـود دارد، بنابرایـن توصیـه می شـود بـه صـورت الگویـی و 
براسـاس بـازار مصـرف حتـی در سـطوح کـم و در کنـار مـزارع دیگرکشـت ایـن 

گیاهـان انجام شـود.

الگوی کشت در توسعه صادرات اثرگذار است
قبـل از انتـزاع، وظایـف و اختیـارات بخـش کشـاورزی از وزارت صنعـت، معدن و 
تجـارت و الحـاق آن بـه وزارت جهـاد کشـاورزی، توجـه بـه بـازار و بـازار رسـانی 
کـم بـود. امـروزه می دانیـم کـه نوسـانات قیمت محصـول در بـازار و نیاز بـازار به 
محصـول، الگـوی کشـت را تعییـن می کنـد، بنابرایـن جهـت جلوگیـری از افـت 
قیمـت در زمـان برداشـت، رعایت سـطح تعیین شـده و اعالم شـده به کارشـناس 

مسـؤل پهنـه بـرای هر محصـول ضروری اسـت.
توجـه بـه اسـتاندارد سـازی محصـوالت کشـاورزی عـالوه بـه کمـک به بـازار و 
بازاریابـی محصـوالت و ایجـاد ارزش افـزوده بیشـتر، فرآینـد تولیـد را علمـی و 
مهندسـی کـرده و دغدغـه مـردم در خصـوص کیفیـت محصوالت را کـم می کند، 

ایـن موضـوع بـه عنـوان یـک الـزام قانونـی باید مـورد توجـه قـرار گیرد.
توسـعه بهره گیـری از فناوری هـای نویـن بـه  خصـوص فناوری هـای اطالعاتـی 
و ارتباطـی )ICT(، امـکان تحـول در نظـام بـازار و اطالعـات پایـه و در نتیجـه 

مهندسـی کـردن تولیـد و بـازار را فراهم کرده و سـهولت در فرآینـد تولید و فروش 
می کنـد. امکان پذیـر  را 

تولید محصوالت استاندارد در اولویت قرار دارد
چه آینده ای برای تولید محصول سالم متصور هستید؟

فـارس بـا دارا بـودن آزمایشـگاه های مرجـع، کلینیک هـای تخصصـی ارزشـمند 
و کارشناسـان خبـره از تـوان فنـی باالیـی در تولیـد محصـول سـالم و اسـتاندارد 
برخـوردار اسـت. بـه منظـور ارتقـا سـطح سـالمت اجتماعـی، بـرای 8 محصـول 
تازه خـوری بـا رعایـت حـد مجـاز آالینده   هـا بـا نظـارت و تاییـد سـازمان جهـاد 

کشـاورزی، گواهـی مجـوز سـالمت صـادر شـده اسـت.
همچنین در راسـتای تولید پایدار محصوالت کشـاورزی و سـالمت جامعه آموزش 

کشـاورزان و توانمند سـازی کارشناسـان را در اولویت قرار داده ایم.
بـه دنبـال آینـده ای هسـتیم کـه در میادین میـوه و تره بـار پالکارد علوم پزشـکی 

بـا نوشـته "فقط محصـوالت اسـتاندارد پذیرفته می شـود" نصب شـود.

درباره افزایش تولید و پایداری مواد پروتئینی توضیح دهید؟
عناصـر اصلـی در بهبـود تولیـد شـیر و گوشـت، اسـتفاده از دان و خـوراک دام 
اسـتاندارد، بهره گیـری از جیـره غذایـی علمـی و بهداشـت جایـگاه دام اسـت.

آمیخته گـری کارشناسـی دام های سـبک و سـنگین با حفظ ذخایر ژنتیکی اسـتان 
موجـب افزایش بهره وری و توسـعه دامپروری می  شـود.

تولیـد مـرغ بـا وزن اسـتاندارد و با حداقـل مصرف آنتـی بیوتیک ها جهـت افزایش 
بهـره وری و حفظ سـالمت مصـرف کنندگان ضروری اسـت.

نقـش زنبـور عسـل در گـرده افشـانی و افزایـش تولیـدات کشـاورزی حـدود 150 
برابـر تولیدات مسـتقیم آن اسـت و به عنوان مثـال پرورش زنبور عسـل در مزرعه 
کلـزا باعـث افزایـش یـک تنـی در عملکـرد می شـود، توسـعه صنعت زنبـورداری 

بایـد بیـش از پیـش مـورد توجه قـرار گیرد.

توسعه تحقیقات و ایجاد مزرعه الگویی
برای مهندسی کردن کشاورزی چه راهکارهایی مدنظر است؟

بهره بـرداران کشـاورزی بـرای پیگیـری مسـائل و مشـکالت مختلـف مرتبـط بـا 
وظایـف سـازمان جهـاد کشـاورزی و نیازهـای علمـی خود به کارشـناس مسـئول 
پهنـه مراجعـه کننـد و مطالبه گـری منطقی در جهت رفع مشـکالت کشـاورزی از 

مسـئوالن امر را داشـته باشـند.
توصیـه می شـود کشـاورزان بـه  صـورت داوطلبانـه و بـا همـکاری کارشناسـان و 
محققـان کشـاورزی، مزرعـه خود را بـا بهره گیری از علوم مهندسـی کشـاورزی و 

تلفیـق بـا دانش بومـی بـه مزرعه الگویـی تبدیـل کنند.
به دلیـل پیشـرفت روز افـزون علـوم و بـرای بهره گیـری و بومـی کـردن آن، بایـد 
بـه تحقیقـات کشـاورزی بیـش از پیـش اهمیت دهیـم و ارتبـاط تولیدکننـدگان و 

تشـکل های مرتبـط بـا محققـان افزایـش یابد.

سرمایه گذاری در صندوق های حمایت
توصیه های آخر شما به بهره برداران کشاورزی فارس چیست؟

بـا توجـه به کمبود سـرمایه در بخش کشـاورزی، عدم امکان بازپرداخت سـودهای 
بانکـی در برخـی مـوارد، نیـاز بـه سـرمایه در جهت تولیـد محصوالت کشـاورزی، 
توصیـه می شـود مـردم و دولـت در ایجـاد صندوق هـای حمایـت از توسـعه بخش 
کشـاورزی شهرسـتانی و صندوق هـای خـرد بـرای تامیـن تسـهیالت ارزان قیمت 
کشـاورزان و مـورد نیاز توانمندسـازی خانواده های روسـتایی سـرمایه گذاری کنند.

کشـاورزان بـا بهره گیـری از ظرفیـت توریسـم کشـاورزی در کنـار فعالیت هـای 
متنـوع کشـاورزی، بـه بهره گیـری اقتصـادی بیشـتر از واحدهـای تولیـدی کمک 

. کنند
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همایـش برنامه ریـزی کشـت شـتوی و آمـوزش مروجیـن مسـئوالن پهنـه جهت 
شهرسـتان های معتـدل اسـتان بـا حضـور رئیـس سـازمان جهادکشـاورزی فارس 
و شـرکت بیـش از 100 نفـر از کارشناسـان، مدیـران، مروجیـن و مسـئولین پهنـه 

شـد. برگزار 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهدی قاسـمی رئیـس سـازمان جهاد 
کشـاورزی فـارس گفـت: بخش کشـاورزی بـه عنوان تامیـن کننده امنیـت غذایی 
پایـه و اسـاس اقتصـاد مقاومتـی اسـت، بنابرایـن انتظارمـی رود همگی بـا همدلی، 
رفتـاری عالمانه تـر از گذشـته و بـا اسـتفاده از همـه اندوخته های علمـی و تجارب 
در جهـت ارتقـای بخش کشـاورزی گام برداشـته و شـرایط بهتری را برای کشـور 

رقـم بزنیم. 
وی بـا بیـان این کـه اولویـت اساسـی وزرات جهـاد کشـاورزی افزایـش بهره وری 
بـوده کـه هسـته افزایـش بهره وری آب اسـت، افـزود: در طـرح نظام نویـن ترویج 
بـا آمـوزش و توانمندسـازی بهره بـرداران، افزایـش بهـره وری، افزایـش عملکرد و 

پاییـن آوردن قیمـت تمـام شـده محصـول را دنبـال می کنیم.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: اگرچـه آب بـه عنـوان کمیاب تریـن و 
افزایـش  راسـتای  در  امـا  استراتژهاسـت،  تمـام  تولیـد محـور  نهـاده  مهم تریـن 
بهـره وری آب ناگزیـر بـه اسـتفاده از بذور پرپتانسـیل و مناسـب با شـرایط اقلیمی 
هـر منطقـه، کشـت ارقـام زودرس، اسـتفاده از کشـاورزی حفاظتـی، اسـتفاده از 
کودهـای پتاسـه و ... هسـتیم کـه اجرایـی شـدن این امور بـا بهره گیـری از علم و 
دانـش و آخریـن یافته هـای تحقیقاتـی در جهـت توانمندسـازی کشـاورزان امکان 

اسـت. پذیر 
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه رکوردهـای باالی 
محصـوالت مختلـف، اظهـار کـرد: ایـن رکوردهـا بیانگـر توانایـی و دانـش قابـل 
ارتقـای بشـر بـوده، بنابرایـن بـا دانـش افزایـی کشـاورزان در جهـت افزایـش 
حداکثـری بهـره وری و تولیدی در سـطح رکوردهای ملی در محصـول گام بردارید.

وی بـا بیـان این کـه عدم آگاهی کشـاورزان از ضرورت کشـت کلزا یکـی از دالیل 
عـدم دسـتیابی بـه تولیـد پایـدار در این محصول اسـت، بیان داشـت: کاشـت گیاه 
کلـزا تولیـد روغـن و کنجالـه را به دنبال داشـته در جهت جلوگیـری از واردات این 

دو محصـول وکمک بـه خودکفایی ضروری اسـت.
قاسـمی ضریـب اسـتحصال 45 درصدی روغن از دانـه کلزا، کیفیـت باالی روغن 
کلـزا، پایـداری تولیـد گنـدم در تنـاوب کشـت بـا کلـزا، نیـاز بـه واردات روغـن و 
کیفیـت بـد روغـن وارداتـی از دالیـل اهمیت کشـت کلزا دانسـت و تصریـح کرد: 
توسـعه کشـت کلـزا بـا رویکـرد دسـتیابی بـه رکـورد ملـی تولیـد و هـدف گذاری 

حداقـل عملکـرد 3.5 تـن در هکتـار در دسـتور کار قـرار گیرد.
وی تاکیدکـرد: کشـت کلزا بـا روش های نوین آبیاری، اسـتفاده از بذرکار، اسـتفاده 
از بـذور مناسـب منطقـه، مصـرف گوگـرد و کودهـای متناسـب بـا هـر منطقـه، 
کاهـش بـذر مصرفـی حداکثر تـا 4 کیلوگرم و اجـرای طرح های الگویـی در جهت 

ارتقـای دانـش بهره بـرداران همراه باشـد.
رییـس سـازمان جهادکشـاورزی فـارس در پایـان بـه تنـوع بخشـی بـذور گندم و 
اسـتفاده حـد مطلـوب کودهـا در ایـن محصـول توصیه کـرد و یادآور شـد: با توجه 
بـه مقـاوم بـودن جو به شـوری و خشـکی و کمـک به تامیـن علوفـه  در تغذیه دام 

به توسـعه کشـت این محصـول در دسـتورکار قـرار گیرد.

کشاورزی در امنیت غذا،
پـایه اقتـصاد مقاومـتی است

رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس در همایش برنامه ریزی کشت شتوی:

بـه مناسـبت بزرگداشـت هفته دولـت طرح سیسـتم های آبیـاری نوین 
کشـاورزی هنرسـتان شـهید مطهـری )آب باریـک( بـه مسـاحت 62 

هکتـار افتتاح شـد.
در ایـن طـرح 39 هکتـار از اراضـی آموزشـی ایـن مجتمـع آموزشـی 
بـه صـورت آبیـاری بارانـی،18 هکتـار آبیـاری قطـره ای و 5 هکتـار به 

صـورت آبیـاری نـواری اجـرا گردیـده اسـت.
در ایـن مراسـم قاسـمی رییس سـازمان جهادکشـاورزی اسـتان فارس، 
دکتـر نجفـی رئیس سـازمان آمـوزش و پـرورش فارس، اسـالمی مدیر 
آب و خاک و فنی مهندسـی این سـازمان، اختری مدیر جهادکشـاورزی 
شهرسـتان شـیراز و تعدادی از معاونین و مدیران هر دو سـازمان حضور 

داشتند.
شـایان ذکر اسـت در پایان این مراسـم ضمن قدردانی از مساعدت های 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس با سـازمان آمـوزش و پرورش، 

از رئیس و تعدادی از مدیران و کارشناسـان این سـازمان تجلیل شـد.

همزمان با هفته دولت صورت گرفت

افتتاح طرح ۶2 هکتاری سیستم های آبیاری نوین 
کشاورزی هنرستان شهید مطهری )آب باریک(
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تقدیر وزیر جهادکشاورزی از 
برترین های کشاورزی فارس 

وزیـر جهادکشـاورزی در ششـمین گردهمایـی سراسـری کشـت محصـوالت 
زراعـی سـال 98 - 97، بـا اهـداء لـوح تقدیر از رئیس سـازمان جهادکشـاورزی 

فـارس قدردانـی کرد. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، برنامه ریـزی، سـازماندهی، هماهنگـی و 
نظـارت دقیـق بـر اجـرای پروژه هـای ابالغـی وزارت متبـوع از دالیـل اصلـی 

ایـن قدردانـی بود.
در ایـن همایـش همچنیـن سـامانی مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا به 
دلیـل مدیریـت تهیـه بـذر پنبـه، رحیم رمضانلـی کشـاورز کینوا کار شهرسـتان 
خرامـه بـه دلیل کشـت کینـوا در سـطح 2 هکتار بـا عملکرد 3 تـن در هکتار و 
افزایـش کارآیـی مصـرف آب، مراد زارع کشـاورز گنـدم کار شهرسـتان کوار به 
عنـوان کشـاورز بهـره ور آب گنـدم، محمـد علـی انصـاری مدیر عامـل تعاونی 
پنبـه کاران داراب بـه دلیـل ایجـاد مزرعه آموزشـی، تحقیقاتی و تولیـد بذر پنبه 

از سـوی مقـام عالـی وزارت مفتخـر به دریافـت لوح تقدیر شـدند.
گفتنـی اسـت: قبـاد شـیبانی از شهرسـتان شـیراز و ابراهیـم انصـاری کشـاورز 
کلـزاکار از شهرسـتان مرودشـت از کشـاورزان برتـر در زمینـه بهـره وری آب 

بودنـد، کـه بـه ایـن همایـش دعوت شـدند.

رحیـم رمضانلی، کشـاورز کینوا کار شهرسـتان خرامه، 
اولیـن کینـواکاری کـه بـه عنـوان کشـاورز برتـر در 
سـطح ملـی شـناخته و موفق به دریافت لـوح تقدیر از 

سـوی وزیر جهاد کشـاورزی شـد. 

بـه گزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، احمد دهقـان مدیر 
زراعـت سـازمان جهاد کشـاورزی فارس، بـا بیان این 
مطلـب گفـت: رمضانی در سـال گذشـته بـرای اولین 
بـار کشـت بهـاره کینـوا در سـطح حـدود 2 هکتـار 
داشـت، کـه عملکـرد در واحـد سـطح ایـن محصول 

بیـش از 3 تـن در هکتـار بود.
وی بـا اشـاره بـه این کـه در مزرعـه کینـوا مذکـور به 
ازای هـر یـک متـر مکعـب آب مصرفـی 900 گـرم 
محصـول تولید شـد، تصریـح کرد: کشـاورز مذکور به 
دلیـل بهره وری مناسـب از آب ، کاشـت بهـاره کینوا 
بـرای اولین بـار در اسـتان فارس، برداشـت اقتصادی 

دانـه بـه عنوان کشـاورز برتر شـناخته شـد.

مدیـر زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس خاطر 
نشـان کـرد: این کشـاورز پیـش از این یونجـه کاری 
داشـته کـه بـه دلیـل سـود بـاالی تولیـد کینـوا علی 
رغـم صرفـه اقتصـادی باالی یونجه، توسـعه کاشـت 
کینـوا را در دسـتور کار خـود قـرار داده، ایـن در حالی 
اسـت کـه میـزان مصـرف آب در تولیـد کینوا بسـیار 

پاییـن تـر از یونجه اسـت.
وی افـزود: کینوا در کشـورهای بولیوی، شـیلی و پرو 
بـه صـورت عمده کشـت می شـود و متوسـط عملکرد 
ایـن گیاه در خرامه از کشـورهای مذکور بسـیار باالتر 

است.
دهقـان یـادآور شـد: کینـوا یـک شـبه غلـه اسـت، با 
قابلیـت کشـت در آب  و خـاک شـور، ایـن گیـاه از 
اراضـی نامسـاعدکه بـرای تولیـد سـایر محصـوالت 
مقـرون  بـه  صرفـه نیسـت درآمدزایـی داشـته، طـول 
دوره رشـد کوتـاه )کمتر از صـد روز( و کارآئی مصرف 
آب باالتـر در گیـاه کینـوا در مقایسـه بـا محصـوالت 
اساسـی مانندگنـدم، ذرت، برنـج، جـو؛ قابلیت کشـت 
بهـاره و پاییـزه، از دیگـر ویژگی هـای اسـت کـه گیاه 
را مناسـب کشـت در شـرایط خشک سـالی حاکـم بـر 

جامعه قـرار داده اسـت.

کینوا در کشورهای بولیوی، شیلی و پرو 
به صورت عمده کشت می شود و متوسط 
عملکرد این گیاه در خرامه از کشورهای 

مذکور بسیار باالتر است.

کینواکار فارس از دست وزیر جهاد کشاورزی لوح تقدیرگرفت
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ششـمین جلسـه مجمـع مدیـران جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان هـای اسـتان فـارس برگـزار شـد.

در ششـمین جلسـه مجمـع مدیـران جهاد کشـاورزی 
محاسـبه  آمـوزش  فـارس،  اسـتان  شهرسـتان های 
حفـظ قـدرت خرید اسـناد خزانـه اسـالمي و اعتبارات 
آب و خاک در سـال 1397، بررسـي چگونگي تًاسیس 
صنـدوق هـاي حمایـت از توسـعه بخـش کشـاورزي 
در شهرسـتان هـا و نحـوه نظـارت بـر توزیـع اقـالم 
اساسـی و تأمیـن نهاده های کشـاورزی بررسـی شـد.

بـه گزارش خبرنـگار "پرتو امید" در ابتدای این جلسـه 
اسـالمی مدیـر آب و خـاک و امـور فنـی مهندسـی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس و همکارانش؛ آیین 
نامـه اجرایـی بنـد )ب(، بنـد )ه( تبصـره 5، وضعیـت 
اعتبـارات ملـی در سـال 1396، تبصـره هـای قانونی 
اسـناد خزانـه اسـالمی و مقایسـه آییـن نامـه اجرایی 
بنـد )ه( و )ب( تبصـره 5 قانون بودجه سـال 96 و 97 

را بیـان نمودند.
در ادامـه طهماسـبی کارشـناس معاونـت برنامه ریزی 
و امـور اقتصـادی سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس 
گزارشـی از صنـدوق هـای حمایـت موجود در اسـتان 
و جـدول زمـان بنـدی مبلـغ پذیـره نویسـی و فروش 
سـهم غیردولتـی جهـت تشـکیل صنـدوق حمایت از 

توسـعه بخـش کشـاورزی ارائـه نمود. 
در ادامـه صبـوری پـور معـاون برنامه ریـزی و امـور 
اقتصـادی سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس ضمـن 
پاسـخگویی بـه سـئواالت مدیران و بررسـی مسـائل 

و مشـکالت موجود گفـت: تا پایان سـال 97 صندوق 
حمایت از توسـعه بخش کشـاورزی در 20 شهرسـتان 

اسـتان دایـر خواهد شـد.
بازرگانـي سـازمان  ادامـه رحیمـي مدیـر توسـعه  در 
جهـاد کشـاورزی فـارس ضمـن تاکیـد بـر سـخنان 
وزیـر گفـت: اولویـت کنونی سـازمان نظارت بـر بازار 
نهاده هـای تولیـد و کاالهـای مصرفـی اسـت که می 
شهرسـتان ها  مدیـران  توسـط  جدیـت  بـه  بایسـت 
روزانـه  صـورت  بـه  آن  گـزارش  و  گـردد  پیگیـری 

شود.  ارسـال 
در ادامـه صمدنـژاد مشـاور رئیس سـازمان و مسـئول 
امـور شهرسـتان هـا گفـت: بحـث نظـارت بـر تنظیم 
بـازار، بهتر اسـت با مشـارکت فرمانـداران و اسـتفاده 
از ظرفیت هـای نظارتـی آن هـا نظیر امکانات بسـیج، 

شـوراها و دهیـاری هـا صـورت پذیرد. 
وی افـزود: مدیـران شهرسـتان هـا باید اولویـت ها را 
دسـته بنـدی نماینـد و بـا حساسـیت ویژه ایـن امر را 

دنبـال کنند.

برگزاری ششمین جلسه مجمع مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های استان فارس

در تاریخ یک شـنبه 25 شـهریور مراسـم زیارت عاشـورای جهاد کشـاورزی فارس با 
حضور شـهید گمنـام دفاع مقدس متبرک شـد. 

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، هـم زمـان بـا ششـمین روز از دهه محـرم، پیکر 
شـهید گمنـام 16 سـاله ای کـه در عملیـات " ایذایـی والفجـر 8 " بـه فیض شـهادت 
نائـل شـده بـود، در مراسـم پرفیـض زیـارت عاشـورا مهمـان خانـواده بـزرگ جهـاد 
کشـاورزی فـارس شـد کـه بیش از همـه مورد اسـتقبال فرزندان شـاهد ایـن خانواده 

گرفت. قـرار 
شـایان ذکـر اسـت کـه مراسـم عـزاداری، روضـه خوانـی و قرائـت زیـارت عاشـورا 
بـه همـت حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس و هیئت 
شـهدای سنگرسـازان بی سـنگر همه سـاله دهـه اول محـرم در این سـازمان برگزار 

می شـود.

پیکرشهید گمنام مهمان خانواده بزرگ جهاد کشاورزی فارس
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کارگاه آموزشی پرورش قارچ خوراکی برگزار شد.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریـت باغبانی سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، پـاکاری مدیـر باغبانی 
ایـن سـازمان گفت: مـواد پروتئیني، یکـي از مهم ترین 
اجـزاي مـواد غذایـي مورد اسـتفاده انسـان ها اسـت و 
نیـاز طبیعـي بـدن انسـان به این مـواد، مبیـن ضرورت 

اسـتفاده آن هـا در سـبد غذایـي خانواده ها اسـت. 
وی افـزود: از دیرباز انواع گوشـت ها، خصوصا گوشـت 
قرمـز منبـع اصلي تامیـن پروتئین موردنیاز انسـان بوده 
اسـت، لکـن در حـال حاضـر، بـه واسـطه تغییـر روش 
زندگـي از سـنتي به ماشـیني و کاهش تحـرک افراد در 
زندگـي روزمـره، اسـتفاده از گوشـت قرمز بـه دلیل دارا 
بـودن مقـدار زیـادي مواد چـرب رو به کاهـش نهاده و 
در عـوض، اسـتفاده از مـواد غذایـي اي کـه با داشـتن 
مقـدار کافـي پروتئین، براي سـالمتي زیان آور نباشـند 

مـورد توجه واقع شـده اسـت. 
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: حبوبات ، سـویا و 
قـارچ خوراکـي مهم تریـن منابـع پروتئین غیـر حیواني 
هسـتند کـه امـروزه بـه طـور وسـیع مصرف مي شـوند 
کـه در ایـن میان بـازار مصرف قـارچ خوراکـي به دلیل 
افزایـش سـطح آگاهي جامعه نسـبت به فوایـد و روش 

مصـرف آن، رونـد رو بـه رشـدي را تجربـه مي کند.
وی بیـان داشـت: قـارچ، بـه علـت ایـن که سرشـار از 
مـواد پروتئیني، گلوسـیدي، ویتامین ها و لیپیدها اسـت 
مـي توانـد غـذاي مناسـب و کاملـي بـراي انسـان بـه 
شـمار آیـد ضمـن این کـه به واسـطه سـهولت پرورش 
قـارچ هـاي خوراکـي مـي تـوان آن هـا را بـه صـورت 
تـازه، خشـک، کنسـرو و پـودر بـه بـازار عرضـه نمود. 

مصـرف  تاریخچـه  کـرد:  تاکیـد  مسـئول  مقـام  ایـن 
قـارچ بـه عنـوان غـذا و دارو بـه زمان های بسـیار دور 
نوشـته هـای کالسـیک و مذهبـی  در  و  برمی گـردد 
بابلیـان قدیـم، یونان و ُرمی هـا نیز در مورد اسـتفاده از 
قارچ هـا مطالبـی آمده اسـت و کشـت و پـرورش قارچ 
در غارهـای طبیعی در فرانسـه برای اولیـن بار در اوایل 
قـرن نوزدهـم بـود و اوایل نیمـه دوم قـرن نوزدهم در 
ایـاالت متحـده آمریـکا سـالن های اسـتاندارد پرورش 
قـارچ همـراه بـا کنترل دقیـق درجه حـرارت، رطوبت و 
تهویـه در تمام فصول سـال سـاخته شـد و در ایران در 
سـال 1337 در منطقـۀ کـن تهـران بـه صورت سـنتی 
پـرورش قـارچ خوراکی دکمه ای سـفید انجام شـد و در 

سـال 1353 بـه صـورت صنعتـی درآمد.
دارای  خوراکـی  قـارچ  پـرورش  داشـت:  اظهـار  وی 
فوائـد بسـیار زیـادی اسـت کـه از آن جملـه می تـوان 
بـه: اسـتفاده از بقایـای گیاهـی از قبیـل کاه و کلـش 
گنـدم، برنـج، بقایـای محصـوالت جنگلـی و ضایعـات 
صنعتی سـلولزدار و سـایر مواد زائد کشـاورزی، استفاده 
از کمپوسـت مصرف شـده بـه عنوان کود آلـی مرغوب 

شـغلی  فرصت هـای  ایجـاد  راه  بهتریـن  مـزارع،  در 
جدیـد و ایجـاد جاذبه در روسـتاها، دسترسـي بـه منابع 
جدیـد پروتئیـن، امـکان پـرورش قـارچ در اتاق هـا یـا 
سـالن های سربسـته، تولیـد بیشـترین میـزان محصول 
در سـالن هـای پـرورش قـارچ در واحـد سـطح نسـبت 
بـه سـایر سـبزیجات و گیاهـان گلخانه ای اشـاره کرد.

پـاکاری در ادامـه بیـان داشـت: قـارچ دکمـه ای، قارچ 
 Lentinus( قارچ شـی تاکـه ،Pleurotus spp صدفـی
 )Volvariella volvaceae( قـارچ کاه برنـج ،)edodes

از مهم تریـن قارچ هـاي کشـت شـده جهـان هسـتند.
وی افـزود: مراحـل پـرورش قـارچ دکمـه اي شـامل: 
تولیـد کمپوسـت، پاستوریزاسـیون، مایـه زنـي، شـوک 

سـرما، خـاک دهـي و برداشـت مـی باشـد.
ادامـه یـادآور شـد: از دالیـل  ایـن مقـام مسـئول در 
تهیـه کمپوسـت مـی تـوان بـه تولید بسـتری مناسـب 
بـرای رشـد، تهیـه مـواد غذایی سـهل الوصـول، بهبود 

سـاختمان فیزیکـی بـرای رشـد میسـلیوم نـام بـرد.
مراحـل:  شـامل  کمپوسـت  تهیـه  کـرد:  تصریـح  وی 
)تخمیـر  خـام  مـواد  کـردن  مخلـوط  اول  مرحلـه 
میکروبـی( ایـن مرحلـه 7 تـا 10 روز بـه طـول مـی 
انجامـد، مرحلـه دوم قالب زنی اسـت که بـه مدت 7 تا 
14 روز مـی باشـد، مرحله سـوم پاستوریزاسـیون اسـت 
کـه در درجـه حرارات60 درجه سـانتیگراد بـه مدت 12 
سـاعت انجـام مـی گیرد، مرحلـه چهارم شـیرین کردن 
کمپوسـت )تبدیـل آمونیاک بـه بیومـاس میکروبي( در 
دمـای 52 - 48 درجـه سـانتی گـراد اسـت کـه ایـن 

مرحلـه 7 تـا 10 روز می باشـد. 
خـوب  کمپوسـت  مشـخصات  داشـت:  بیـان  پـاکاری 
عبارتند از: وقتي در مشـت به هم فشـرده شـود شـکل 
خـود را حفظ کنـد، نیتروژن : 2 تـا 2/3% ، رنگ: قهوه 
اي شـکالتي، پـی اچ: خنثي، رطوبـت: 67 درصد، نرم و 

قابـل انعطاف، بـوي آمونیـاک ندهد، می باشـد.
وی در ادامه خاطر نشـان کرد: شـرایط الزم جهت مایه 
زنـی عبارتنـد از: وقتـی کـه درجه حرارت کمپوسـت به 
25 درجـه برسـد مناسـب ترین زمـان مایه زني اسـت، 
میـزان مایـه زنـي برابـر 300 گـرم در متر مربع باشـد، 
درجـه حـرارت رشـد، 23الـي 25 درجـه سـانتی گـراد 
مـی باشـد، غلظـت دي اکسـید کربـن مناسـب بـرای 
مایـه زنـی برابـر 2000تـا 5000 پـي پـي ام اسـت و 

شـرایط مناسـب بـرای القـاء شـوک سـرما عبارتنـد از: 
دمـای مناسـب 16 تـا 18 درجـه سـانتی گـراد به مدت 
7 تـا 10 روز، بـا رطوبـت 85-80 درصـد )نحـوه ایجاد 
رطوبـت هـم از طریـق آب پاشـی کف سـالن و دیوارها 
در صـورت نیـاز آبیـاری )می باشـد، ریشـه هـاي قارچ 
میسـیلیوم پـس از حـدود دو تـا سـه هفته تمـام محیط 
کشـت را فـرا مـي گیرند  کـه در ایـن مرحلـه نوبت به 

خاکریـزي مي رسـد. 
پـاکاری یادآور شـد: پوشـش سـطح کمپوسـت با خاک 
بـه دالیلـی از جملـه: تامیـن رطوبـت کمپوسـت، وارد 
کـردن تنـش به میسـیلیوم بـراي شـروع دوره زایشـي 
)تنـش غذایـي(، محیطـي براي اسـتقرار انـدام باردهي، 
فعـال کـردن ژن هـاي عامل تولیـد اندام هاي زایشـي 

ست.  ا
وی افـزود: خـاک مـورد اسـتفاده برای پوشـش سـطح 
کمپوسـت بایـد شـرایطی از قبیـل: فاقـد مـواد غذایي، 
ظرفیـت نگهـداري آب زیاد، عاري از آلودگـي پارازیتي، 

سـاختمان متخلخل و سـبک را داشـته باشـد.
مدیـر باغبانـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
در ادامـه اظهـار داشـت: از انـواع خـاک های پوششـی 
مـی تـوان بـه خـاک تـورب )پیـت( و سـنگ آهـک، 
کـود دامـي پوسـیده + کمپوسـت مصـرف شـده، کـود 
دامـي پوسـیده + خـاک لومي، کـود دامي + کمپوسـت 
مصـرف شـده، کـود دامـي پوسـیده بـه تنهایـي ، لـوم 

نیمـه سـنگین اشـاره کرد. 
وی افـزود: پـس از دو تـا سـه هفتـه قـارچ ها با شـکل 
گرفتـن خـود، شـروع به رشـد کـرده و پـس از چند روز 
تمـام سـطح کشـت را مـي پوشـانند و برداشـت قـارچ 
در ایـن زمـان آغـاز مـي گـردد کـه در هر دوره کشـت 
معمـوال بیـن پنـج تا شـش نوبت برداشـت وجـود دارد 
کـه هـر نوبـت حـدود یک هفتـه بـه طـول مي انجامد 
و فواصـل زمانـي بیـن برداشـت ها برابـر 10 - 7 روز 
اسـت و مقـداري کـه هـر کارگـر در روز برداشـت مـي 
کنـد برابـر15-12 کیلوگـرم اسـت و مـدت زمانـي که 
مـي توان محصول برداشـت کـرد 35 الـي 60 روز و یا 
حتـي 150 روز مـی باشـد و بعـد از پایـان دوره کشـت، 

کمپوسـت باقیمانـده مسـتقیما قابـل فروش اسـت. 
بهداشـتي  نـکات  رعایـت  گفـت:  خاتمـه  در  پـاکاری 
زیـر در پـرورش قـارچ ضـروری اسـت: ایزولـه بـودن 
مـکان تولیـد کمپوسـت از مـکان پـرورش )سـالن ها(، 
شستشـوي سـالن ها بـه صـورت کامـل و اسـتفاده از 
فرمالیـن 2% بـراي ضدعفونـي منافذ، اسـتفاده از فیلتر 
در سـر راه هـواي ورودي و خروجـي، تعبیـه حوضچـه 
مایـع ضدعفونـي کننـده در جلـوي درب ورودي هـر 
سـالن، کنتـرل حشـرات، اسـتریل کـردن وسـایل مورد 
اسـتفاده از قبیـل چاقـو، سـطل و ترموسـتات، رعایـت 

بهداشـت محیـط اطـراف سـالن ها. 

برگزاری کارگاه آموزشی پرورش قارچ خوراکی
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کشـت بافـت گیاهـی تکنیکـی اسـت بـرای تولیـد و 
تکثیرگیـاه کامـل از بخـش هایـی از سـلول یـا بافت 
گیـاه در شـرایط خـاص کـه به ایـن نـوع روش تکثیر 

خـرد یـا ریزازدیـادی نیـز گفته می شـود. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، غالمرضـا جباری 
باغبانـی  مدیریـت  مرکبـات  و  نخیـالت  کارشـناس 
بیـان  بـا  سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
ایـن مطلـب گفـت: در ایـن روش در مراکـز تولیـد 
کشـت بافـت اقـدام به تولیـد انبـوه نهال هـای خرما 
در مقایسـه بـا پاجـوش هـای محـدود هرنخـل خرما 

درشـرایط متـداول صـورت مـی پذیـرد.
وی افـزود: تکنولـوژی تولیـد نهـال کشـت بافـت در 
چنـد سـال اخیر در کشـور وارد و بومی شـده اسـت و 
آن چـه اهمیـت دارد ایـن اسـت که توسـعه و اصالح 
نخلسـتان هـای کشـور در آینده بـر محور اسـتفاده از 

نهـال های کشـت بافـت اسـتوار خواهـد بود. 
جبـاری در ادامـه خاطـر نشـان کـرد: کشـت بافـت 
خرمـا مـی توانـد روشـی بـا پتانسـیل بـاال در تولیـد 
انبـوه نهـال هـای خرمـا بـه حسـاب آیـد و تحقیقات 
نشـان داده اسـت که دسترسـی به دانش فنی کشـت 
بافـت خرمـا بـه دلیـل پیچیـده بـودن مراحـل انجام 
کار بسـیار دشـوارتر از سـایر گونـه هـا مـی باشـد و 
پروتـکل کامـل روش فـوق الذکـر بـا سـابقه طوالنی 
مـدت در انحصـار شـرکت هـای اروپایـی اسـت امـا 

اقدامـات خوبـی در جهت مشـارکت بخـش خصوصی 
در کشـور ایـران جهـت تولیـد پایـدار و طوالنی مدت 
نهـال در آزمایشـگاه هـا و فضـای رشـد گلخانـه هـا 

انجـام گرفته اسـت. 
وی اظهـار داشـت: از آنجـا کـه مناطـق خرمـا خیز و 
اسـتان فارس بسـتر مناسـب بـرای کاشـت و پرورش 
خرمـا محسـوب مـی شـود کمـک بـه ایجـاد مراکـز 
تولیـد نهـال کشـت بافـت مـی توانـد در بازسـازی و 

اصـالح باغـات خرمـا موثـر واقع شـود.
باغبانـی  مدیریـت  مرکبـات  و  نخیـالت  کارشـناس 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در ادامـه 
بیـان داشـت: از مزایـای تکثیرخرمـا به روش کشـت 
بافـت مـی تـوان بـه مـواردی از جملـه کامـاًل شـبیه 
بـودن بـه والدیـن، امـکان تولید انبـوه نهال شـبیه به 
گیـاه مـادری با درصـد خطای کـم تولیـد واریته های 
کمیـاب و تجـاری خرمـا در مقیـاس وسـیع تولیـد و 
قابـل  حـد  بـه  نهـال  تولیـد  زمـان  مـدت  کاهـش 
مالحظـه، انتقـال نهـال راحـت تـر بـا هزینـه انتقـال 
پاییـن، مشـخص و تضمینـی بودن هویـت رقم نهال، 
امـکان تکثیـر نهـال ارقـام برتـر، واریته هـای مقاوم 
و پایـه هـای نـر گـرده زا بـا ویژگـی هـای مطلوب و 
تکثیـر نهـال خرما به روش کشـت بافـت در هر زمان 

و فصلـی اشـاره نمود.
وی در ادامـه بـه سـابقه ورود این تکنولـوژی و انجام 
پروسـه تولیـد در کشـور و اسـتان فـارس اشـاره نمود 
و اظهـار داشـت: بـرای اولیـن بـار به صورت رسـمی 
در دهـه هشـتاد خورشـیدی تعـدادی نهـال حاصل از 
کشـت بافـت خرمـا عمدتـا بـا رقـم مجول از شـمال 
مناطـق  در  باغـات سـازگاری  ایجـاد  آفریقـا جهـت 
مختلـف کشـور و به خصوص شهرسـتان هـای خرما 
خیـز جهـت کاشـت بـه فـارس وارد و پـس از یـک 
دوره چنـد سـاله و انجـام بررسـی هـای متعـدد و بـه 
ثمـر رسـیدن ایـن رقـم در ایسـتگاه هـای تحقیقاتی 
و باغـات در طـرح پایلـوت توسـط محققیـن مرکـز 
طبیعـی  منابـع  و  کشـاورزی  آمـوزش  و  تحقیقـات 
فـارس بـه عنوان یـک رقم برتر و سـازگار با شـرایط 

اقلیمـی اسـتان معرفـی گردید.
جبـاری در ادامـه تاکیـد کـرد: در سـال هـای پیـش 
بـا همـکاری یکـی از شـرکت هـای دانش بنیـان در 
بخـش خصوصـی و بـا نظـارت موسسـه تحقیقـات 
بـذر و نهـال کشـور ارقـام تجـاری و بـازار پسـندی 
نظیـر پیـارم، برحـی و زاهـدی در کشـور تولیـد و در 
سـطح وسـیع توزیع و در اختیـار بهره برداران پیشـرو 
و متقاضـی قـرار داده شـده اسـت کـه در ایـن بیـن 
از اعتبـارات جـاری نهـال نیـز جهـت خریـد نهـال به 
باغـداران حمایـت هـای الزم انجـام گرفتـه اسـت و 
انتقـال دانـش فنـی و نظـارت بـر باغات احداث شـده 
بـا نهـال های کشـت بافـت و راهنمایی باغـداران در 
بـه کارگیـری روش هـای مناسـب کاشـت، داشـت 
و  آموزشـی  هـای  کارگاه  برگـزاری  بـا  برداشـت  و 
بازدید هـای منطقـه ای در قالـب طرح هـای مختلف 
توسـط کارشناسـان مدیریـت باغبانـی انجـام گرفتـه 

. ست ا

فواید تکثیر نهال خرما 
به روش کشت بافت 

)ریز ازدیادی( 
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کارگاه آموزشـی پایـش و کنتـرل هوشـمند گلخانـه 
شـد.  برگزار 

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت باغبانی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی فـارس، پـاکاری مدیـر باغبانی این 
سـازمان بـا اشـاره به ایـن کـه در ابتدای ایـن کارگاه 
به تشـریح سـه واژه مکانیزاسـیون، هوشـمند سـازی 
مکانیزاسـیون  گفـت:  شـد،  پرداختـه  اتوماسـیون  و 
مجموعـه ای از علـوم و فنـون کاربـردی اسـت کـه 
مختلـف  انـواع  کارگیـری  بـه  و  شـناخت  مطالعـه، 
ماشـین و ابـزار نیـروی محـرک، در مراحـل مختلـف 
تولیـد و در فـرآوری محصـوالت را شـامل می شـود.

وی افـزود: بـه عبـارت دیگر مکانیزاسـیون، اسـتفاده 
از وسـایل و ادوات مکانیکـی و بـه عبـارت کلی تـر 
اسـتفاده از تکنولـوژی روز بـرای افزایـش بهـره وری 
از  اسـتفاده  معنـی  بـه  اتوماسـیون ،  و  می باشـد 
میکروکنترلرهـا  کامپیوتـر،  مثـاًل  کنترلـی  ابزارهـای 
بـه منظـور هدایـت و کنتـرل ماشـین آالت صنعتی و 

پروسـه هـای تولیـد اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: اتوماسـیون به 
بهـره گیـری از سـامانه های کنتـرل بـرای پایـش و 
کنتـرل خـط تولیـد گفتـه می شـود کـه در آن هدف، 

کاهـش نیاز بـه دخالت انسـان اسـت. 
وی بیـان داشـت: اتوماسـیون یـا خودکارسـازی یک 
گام فراتـر از مکانیـزه کـردن اسـت و هوشمندسـازی 
در نظـر گرفتـن تمـام جنبه هـای هـوش انسـان در 
سیسـتم های کنترلـی بـرای اجـرای فرامیـن مـورد 
نیـاز توسـط سیسـتم کنتـرل و توانایـی تصمیم گیری 
مطابـق بـا شـرایط موجوداسـت، هوشمندسـازی گام 
بعـدی اتوماسـیون صنعتـی اسـت کـه اجزاء سیسـتم 

پایش و کنترل هوشـمند گلخانه شـامل سـه قسـمت 
 : ه عمد

1- انـدازه گیرهـا )سنسـورها(: دمـا ، رطوبـت محیط 
و خـاک، سـرعت و جهـت بـاد، شـدت نـور، سـطح 

مخـزن، شـبکه بـرق و ...
تخلیـه،  فن هـای  )تجهیـزات(:  هـا  محـرک   -2
کننـده،  خنـک  پـد  هیترهـا،  چرخشـی،  فن هـای 

... و  تغذیـه  سیسـتم  آبیـاری،  سیسـتم 
3- رابـط هـای کاربـر: پیامـک، اینترنـت )موبایـل و 

کامپیوتـر(، پنـل لمسـی مـی باشـد.
پـاکاری تصریـح کـرد: سـطوح دسترسـی مـورد نیـاز 
سـه  قالـب  در  هوشـمند  کنتـرل  و  پایـش  سیسـتم 
الیـه کلـی: الیـه اول کاربـر )اپراتور سـامانه و کنترل 
کننـده(، الیـه دوم مدیـر )تنظیمـات( و الیـه سـوم 

شـرکت )طـراح سـامانه و قوانیـن کنتـرل( اسـت. 
وی اظهـار داشـت: برخـی از سـامانه هـای کنترلـی 
و  بـرای عملکـرد  بـه طـور مسـتقل  اسـت  ممکـن 
تجهیـزات خاصـی وجـود داشـته باشـند، امـا پیـاده 
یکپارچـه  سیسـتم  یـک  قالـب  در  آن هـا  سـازی 
هوشـمند، عـالوه بـر افزایـش ویژگـی ها، انسـجام و 
هوشـمندی بیشـتری را بـه سیسـتم پایـش و کنتـرل 

بخشـد. می 
ایـن مقـام مسـئول بیان داشـت: مزایـای اسـتفاده از 
سیسـتم پایـش و کنترل هوشـمند گلخانـه عبارتند از: 
کاهـش هزینـه ها، کاهـش آفـات، کاهش اسـترس، 
افزایـش رفـاه، افزایـش کیفیـت، افزایش بهـره وری، 
افزایـش امنیت، طـول عمر تجهیـزات، افزایش دقت، 
مدیریـت انـرژی، مدیریـت زمان و نیـروی متخصص 

می باشـد.

وی در ادامـه تصریـح کـرد: ویژگـی هـای سـامانه 
پایـش و کنتـرل هوشـمند گلخانه عبارتند از: اسـتفاده 
از تجهیـزات سـخت افـزاری بـا اسـتاندارد صنعتـی، 
پایـش و کنترل هوشـمند کلیه پارامترهـا و تجهیزات، 
رابـط گرافیکـی لمسـی بـه زبـان فارسـی مطابـق بـا 
محیـط کنتـرل، قابلیـت پایـش و کنتـرل از راه دور 
از طریـق کامپیوتـر و موبایـل، ارسـال پیامـک هـای 
ضـروری سیسـتم از قبیـل قطـع و وصـل بـرق، ثبت 
آمـاری کوتـاه  و گـزارش گیـری  نمودارهـا  ارائـه  و 
مـدت و بلنـد مـدت، ثبت و اعالم هشـدار در شـرایط 
اضطـراری و رفـع عیـب اتوماتیـک، امنیـت برنامـه و 
تعریـف میـزان دسترسـی کاربـران، مدیریـت انرژی: 
آب، بـرق، گاز، گازوئیـل، امنیـت فیزیکـی، حفاظت از 
سـازه و تجهیـزات، انعطاف پذیر و قابـل برنامه ریزی 
متناسـب بـا نـوع کشـت و تنظیـم برنامـه آبیـاری، 

تغذیـه و کـود رسـانی می باشـد.
پـاکاری تاکیـد کـرد: چالـش هـای عـدم اسـتفاده از 
قطعیـت  عـدم  از:  عبارتنـد  هوشـمند  هـای  سـامانه 
شـرایط اقلیمـی و شـرایط تولید محصول، مشـکالت 
دقـت  زمـان،  هزینـه،  )خسـتگی،  انسـانی  نیـروی 
محاسـبات، تخصـص(، شـرایط محیطـی و توانایـی 
نیـروی کار، محاسـبات پیچیـده و زمان بـر و عـدم 

اعتمـاد بـه سیسـتم هـای کنترلـی مـی باشـد.
وی در خاتمـه یـادآور شـد: در کارگاه آموزشـی پایش 
و کنتـرل هوشـمند گلخانـه، بازدیـد از گلخانـه تولیـد 
نشـاء در منطقـه شـیخ عبـود کـه بـه صـورت پایلوت 
یـک دسـتگاه اتوماسـیون دمـا و رطوبت نصب شـده 
اسـتان  و  شهرسـتان ها  کارشناسـان  توسـط  بـود 
بازدیـد بـه عمـل آمـد و آقـای کاووسـی در خصوص 
گلخانه ها، سـازه های اسـتاندارد و سـپس اسـتفاده از 
اتوماسـیون دمـا و رطوبـت در جهـت کنتـرل شـرایط 

محیطـی توضیحاتـی ارائـه دادند.
سـپس مدیـر مکانیزاسـیون سـازمان ایـن دسـتگاه را 
افتتـاح نمـود و سـپس مدیر شـرکت صنعتی سـیمرغ 
هوشـمند انـرژی دمـا، رطوبـت، میـزان نور هر سـالن 
را از روی دسـتگاه بـه بازدیـد کننـدگان نمایـش داد 
و دربـاره کنتـرل شـرایط محیطـی در جهـت افزایش 
تولیـد اظهاراتـی نمود و سـپس نحوه کارآیی دسـتگاه 

بـه کارشناسـان آموزش داده شـد.

برگزاری کارگاه آموزشی پایش و کنترل هوشمند گلخانه
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از ابتـدای سـال جـاری برگـزاری همایش سـرمایه 
گـذاری صنایـع کشـاورزی از اولویـت هـای برنامه 
کاری مدیریـت صنایـع تبدیلـی و غذایـی سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فارس می باشـد و تاکنون 
در 16 شهرسـتان همایـش اولویـت هـای سـرمایه 
گـذاری صنایـع کشـاورزی برگـزار گردیده اسـت. 

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، مهـدی صادقی 
جهـاد  سـازمان  غذایـی  و  تبدیلـی  صنایـع  مدیـر 
ایـن مطلـب  بیـان  بـا  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
گفـت: بـا توجـه به ایـن که اسـتان فـارس از مهم 
تریـن اسـتان هـای کشـور در تولیـد محصـوالت 
کشـاورزی مـی باشـد و خشکسـالی هـای طوالنی 
مدت سـبب تشـدید و فشـار مضاعف بـر منابع پایه 
گردیـده اسـت بنابـر ایـن بـرای جلوگیـری از هدر 
رفـت محصـوالت تولیـد شـده و همچنیـن ایجـاد 
ارزش افـزوده محصوالت کشـاورزی الزم اسـت به 

صنایـع تبدیلـی ایـن بخـش اهمیـت ویـژه داد.
وی افـزود: تجربـه نشـان داده اسـت کـه حمایـت 
از صنعـت در بخـش کشـاورزی عـالوه برکاهـش 
ضایعـات و ایجـاد ارزش افـزوده عبور از کشـاورزی 
سـنتی بـه کشـاورزی صنعتی نیـز به دنبـال خواهد 
داشـت و الزم اسـت بـا توجـه بـه شـرایط موجـود 
افزایـش روز افـزون جمعیت و نیاز به مـواد غذایی، 
توزیـع و مصـرف  تولیـد، نگهـداری،  روش هـای 
مـواد غذایـی بر اسـاس اصول علمی در دسـتور کار 
قـرار گیـرد. ایـن مقام مسـئول خاطـر نشـان کرد: 
در ایـن راسـتا یکـی از فعالیـت هـای مهـم کـه در 

سـال جاری انجام شـده اسـت تهیه و تدوین سـند 
توسـعه صنایع کشـاورزی می باشـد کـه از الزامات 
فعالیـت هـای سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس 
اسـت کـه بـه دنبـال تهیـه سـند توسـعه )برنامـه 
توسـعه صنایـع تبدیلـی و غذایـی اسـتان فـارس( 
بـرای کلیـه شهرسـتان هـای تابعـه اسـتان، برنامه 
و بـرش ایجـاد صنایـع کشـاورزی تهیـه گردید که 
در جهـت سـهولت کار، فرهنـگ سـازی و برنامـه 
ریـزی توسـعه صنعت غـذا در شهرسـتان، مدیریت 
برگـزاری  بـه  اقـدام  غذایـی  و  تبدیلـی  صنایـع 
"همایـش اولویـت هـای سـرمایه گـذاری صنایـع 
کشـاورزی"، بـرای هـر شهرسـتان بـه تفکیک در 
سـال جـاری نمـوده اسـت کـه در ایـن راسـتا 16 
شهرسـتان اسـتان فـارس بـا توجـه بـه پتانسـیل 
محصـوالت  نـوع  و  میـزان  موجـود،  ظرفیـت  و 
کشـاورزی تولیـدی، دسترسـی بـه ماده خـام اولیه، 
برگـزار  اولویـت هـای سـرمایه گـذاری  همایـش 

اسـت. گردیده 
وی بیـان داشـت: ایـن برنامـه بـا حضـور فرماندار، 

جهـاد  مدیـران  بخشـداران،  فرمانـداران،  نماینـده 
جهـاد  خدمـات  مراکـز  مسـئولین  کشـاورزی 
کشـاورزی، مسـئولین صنایع شهرسـتان و سـرمایه 
گـذاران برگـزار شـد کـه در خـالل برگـزاری اهـم 
مطالـب شـامل وضعیت اسـتان از نظـر صنعت غذا 
در سـطح ملی، شـاخص های سـرمایه گذاری، برند 
سـازی محصوالت تولیـدی، وضعیت صـادرات و... 
توسـط مدیـر صنایـع تبدیلـی و غذایی مطـرح و به 
بحـث گذاشـته شـد. صادقـی اظهـار داشـت: نکته 
حایـز اهمیـت این که علـی رغم مشـکالت موجود 
بیـش از 700 نفـر روز در برنامـه همایـش شـرکت 
کـرده انـد و در ایـن همایـش عـالوه بـر عناویـن 
برنامـه هـای قابل اجرا در هرشهرسـتان که شـامل 
ایجـاد سـردخانه هـای بـاال و زیـر صفـر، فـرآوری 
انگـور، تصفیه و بسـته بندی کشـمش، درجه بندی 
و بسـته بنـدی میـوه جـات، درجـه بنـدی و بسـته 
بنـدی خرمـا و انجیـر، تولیـد چیپـس و پـودر میوه 
جـات، تولیـد فرآورده های گوشـتی، بسـته بندی و 
فـرآوری تخـم مرغ، بسـته بنـدی و فـرآوری ماهی 
و میگـو و... بـوده اسـت و شـاخص هـای اقتصادی 
بـا توجـه به ظرفیت و مسـاحت واحـد تولیدی برای 

هـر طرح بـه تفکیـک ارایـه گردید. 
شـایان ذکر اسـت که در خـالل برگـزاری همایش 
اهمیـت کاهش ضایعـات از بعد اقتصـادی، تاثیر بر 
میـزان واردات محصـول، حفـظ منابـع پایـه، تامین 
امنیـت غذایـی جامعـه بـرای شـرکت کننـدگان به 

تفصیـل توضیح داده شـد.

برگزاری همایش سرمایه گذاری صنایع کشاورزی در شهرستان های تابعه استان فارس

اولویت هـای سـرمایه گذاری صنایـع  معرفـی  و  بررسـی  بـا هـدف  16 همایـش 
برگـزار شـد.  فـارس  اسـتان  کشـاورزی در شهرسـتان های 

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، مهدی صادقـی مدیر صنایـع تبدیلـی و غذایی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس بـا بیان ایـن مطلب و با اشـاره به نقـش پررنگ 
فـارس در تولیـد محصـوالت کشـاورزی، گفـت: ایجـاد صنایـع تبدیلی بـه منظور 
کاهـش ضایعـات، ایجاد ارزش افزوده و عبور از کشـاورزی سـنتی بـه صنعتی مورد 

توجـه ویژه قـرار دارد.
وی افـزود: بـا توجـه بـه اهمیت توسـعه صنایع برای نخسـتین بار در کشـور سـند 
توسـعه صنایـع تبدیلـی بخش کشـاورزی در فارس، در سـال جـاری تدوین و پس 
از تصویب از سـوی شـورای کشـاورزی اسـتان به وزارت جهاد کشـاورزی ارسـال 

و مـورد تائید قـرار گرفت. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: در جهـت سـهولت کار، فرهنـگ سـازی 
و برنامه ریـزی توسـعه صنعـت غـذا در هـر شهرسـتان، بـا توجـه بـه پتانسـیل و 
ظرفیـت موجـود، میـزان و نـوع محصـوالت کشـاورزی تولیـدی، دسترسـی بـه 
مـاده خـام اولیـه؛ "برش شهرسـتانی ایجـاد صنایـع کشـاورزی" تهیـه و "همایش 

اولویت هـای سـرمایه گذاری صنایـع کشـاورزی" برگـزار شـد.
وی بیـان داشـت: ایجـاد سـردخانه های بـاال و زیـر صفـر درجـه، فـرآوری انگـور، 
تصفیـه و بسـته بندی کشـمش، درجه بنـدی و بسـته بندی میوه جـات، درجه بندی 
و بسـته بندی خرمـا و انجیـر، تولیـد چیپـس و پودر میـوه جات، تولیـد فرآورده های 
گوشـتی، بسـته بندی و فـرآوری تخـم مـرغ، بسـته بندی و فـرآوری ماهـی و میگو 

و... از عناویـن برنامه هـای مطـرح شـده در ایـن همایش هـا بود.
صادقـی بـا اشـاره به  ایـن کـه در این همایش هـا شـاخص های اقتصادی بـا توجه 
بـه ظرفیـت و مسـاحت واحـد تولیـدی بـرای هـر طـرح بـه تفکیـک ارائـه شـد، 
اظهـار داشـت: اهمیـت کاهش ضایعـات از بُعـد اقتصـادی، تاثیر بر میـزان واردات 
محصـول، حفـظ منابـع پایه، تامیـن امنیـت غذایی جامعـه برای شـرکت کنندگان 

بـه تفصیـل توضیح داده شـد.
وی در خاتمـه تصریـح کـرد: بیـش از 700 نفـر روز در 16 همایـش برگـزار شـده 
در شهرسـتان های فـارس شـرکت کـرده و در خـالل برگـزاری ایـن همایش هـا 
وضعیـت اسـتان از نظـر صنعـت غذا در سـطح ملی، شـاخص های سـرمایه گذاری، 

برندسـازی محصـوالت تولیـدی، وضعیـت صـادرات و... به بحث گذاشـته شـد.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی فارس:

برگزاری 1۶ همایش اولویت های سرمایه گذاری صنایع کشاورزی
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برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران مراکز 
تکثیر سردابی جهت تامین بچه ماهی مورد 

نیاز مزارع پرورش استان

جلسـه هـم اندیشـی بـا مدیـران مراکـز تکثیـر سـردابی و ارائـه راه کارهـای 
الزم جهـت تامیـن بچـه ماهی مـورد نیاز مـزارع پرورش اسـتان برگزار شـد.

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید"، علـی فالحی مدیر شـیالت و امـور آبزیان 
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس گفـت: فعالیـت مراکـز تکثیـر اسـتان بـه 
منظـور تامیـن بچـه ماهـی مورد نیـاز مـزارع و کاهش وابسـتگی به خـارج از 
کشـور و ضـرورت حفظ ایـن مراکز و اسـتمرار جهت تولید در راسـتای تحقق 

اهـداف اقتصـاد مقاومتـی از اهمیت زیـادی برخوردار اسـت . 

وی افـزود: جهـت تامیـن بچـه ماهـی spf بـه منظور مولـد سـازی، دو مرکز 
تکثیـر دلخـان و مهـکان بـه موسسـه تحقیقات علوم شـیالتی کشـور معرفی 
و گواهـی سـالمت مرکـز خـود را از اداره کل دامپزشـکی دریافـت کـرده انـد 
و همچنیـن بـا همکاری سـازمان شـیالت ایـران دو مرکـز دارای ماهی مولد 
سـالم در ارومیـه و همـدان شناسـایی و بـه مراکز تکثیر اسـتان جهـت اجرای 

مولدسـازی معرفی شـده اند.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه ضرورت تامیـن کمبود بچـه ماهی مـورد نیاز 
اسـتان خاطـر نشـان کرد: از آنجـا که باید واردات تخم چشـم زده سـاماندهی 
و حتـی االمـکان در فصـل تکثیر صدور مجـوز واردات لغو گـردد، مدیر عامل 
اتحادیـه و تعاونـی تامیـن نیـاز آبـزی پـروران اسـتان، آمـار تعـداد کل بچـه 

ماهـی مـورد نیـاز مـزارع را تهیه و اعـالم نماید. 
وی در ادامـه یـاد آور شـد: طـی هماهنگی به عمـل آمده با شـیالت ایران به 
زودی کارگاه آموزشـی تکثیـر ماهیان سـردابی با حضور اسـاتید مجرب جهت 

مراکـز تکثیر در این اسـتان برگزارخواهد شـد. 

اجرای صید آزمایشی و عملیات ارزیابی ذخایر 
آبزیان در منابع آبی استان فارس

صیـد آزمایشـی و عملیـات ارزیابـی ذخایر آبزیـان در منابع آبی اسـتان فارس 
اجرا شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت شـیالت و امـور آبزیـان سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، علـی فالحـی مدیـر شـیالت و امـور آبزیـان ایـن 
سـازمان بـا اعـالم ایـن خبرگفـت: ارزیابـی ذخایر آبزیان توسـط کمیتـه نظام 
نامـه آبـزی پـروری اسـتان، برنامـه ریـزی، تدویـن و به طـور معمـول در تیر 

مـاه هـر سـال عملیاتی می شـود. 
وی افـزود: در سـال جـاری در سـه منبـع آبـی سـد درود زن ) شهرسـتان 
مرودشـت(، مالصـدرا ) شهرسـتان اقلیـد( و سـلمان فارسی)شهرسـتان هـای 
جهـرم و قیـر و کارزیـن( انجـام شـده اسـت کـه البتـه بهـره برداری در سـد 
هـای تنـگاب فیـروز آبـاد و سـد رودبـال اسـتهبان نیـز بـا توجـه به شـرایط 

اکوسیسـتم ویـژه آن انجـام خواهـد گرفـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: کمیتـه نظام نامـه آبزی پروری اسـتان 
فـارس کـه شـامل: مدیر شـیالت، سـازمان آب منطقـه ای، اداره کل حفاظت 
محیـط زیسـت ، اداره کل دامپزشـکی و مرکـز تحقیقات و آموزش کشـاورزی 
و منابـع طبیعـی اسـتان اسـت بـا هـدف کلـی حفـظ اکوسیسـتم هـای منابع 
آبـی طبیعـی و نیمـه طبیعی و بهره بـرداری وتوسـعه پایدار تولیدات شـیالتی 
تشـکیل گردیـده و هرسـاله نسـبت به بررسـی ذخایـر آبزیان منابـع آبی نیمه 
طبیعـی اسـتان با هـدف: تعیین فصل صید، رهاسـازی بچه ماهی و بازسـازی 
ذخایـر، ممنوعیت صید، تعیین چشـمه اسـتاندارد تورهای گوشـگیر، محاسـبه 
و تخمیـن سـقف قابـل برداشـت، تعییـن وضعیـت رونـد برداشـت و ارزیابـی 
ذخایـر کپـور ماهیـان و گونـه های بومـی هر منبع آبـی متمرکز اسـت که در 
نهایـت میـزان بهـره بـرداری، صیـد گاه، زمان و مـکان صید مجاز مشـخص 
گـردد و بـا توجـه بـه ایـن که مسـاحت منابـع آبـی مذکـور و میـزان تولید و 
برداشـت آبزیـان، تحـت تاثیـر مسـتقیم نـزوالت جـوی متفاوت می باشـد در 

نتیجـه مـد نظـر قـرار دادن و رعایـت موارد مذکـور الزم و ضروری اسـت. 
وی بـه صیـادان توصیـه نمـود: جهـت حفـظ ذخایر آبزیـان ازصید غیـر مجاز 
مخصوصـا در فصـول تکثیـر خـودداری و در ز مینـه رهاسـازی بچـه ماهی با 
کمیتـه نظـام نامـه آبزی پروری همـکاری نماینـد همچنین در فصـل صید از 

ادوات صیـادی اسـتاندارد اسـتفاده نمایند .
فالحـی در ادامـه بیـان داشـت: در سـال 1396 بـا تولیـد بیـش از 500 تـن 
ماهـی از منابـع آبـی طبیعی و نیمه طبیعی در 14 شهرسـتان زمینـه فعالیت و 

اشـتغال زایـی مسـتقیم تعـداد 120 نفر فراهم شـده اسـت. 
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کارگاه آموزشـی معرفـی و بازآمـوزی فعالیـت هـای شـیالت و آبـزی پـروری بـا 
حضـور تعـداد 40 نفـر از روسـای مراکـز خدمـات جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ها 

در شـیراز برگزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، علی فالحی مدیر شـیالت و امـور آبزی پروری 
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس گفت: هـدف از برگـزاری این کارگاه آموزشـی، 
آشـنایی روسـای مراکـز خدمـات جهاد کشـاورزی با اهـم فعالیت هـای زیر بخش 
شـیالت در شهرسـتان ها بـا توجـه بـه پتانسـیل و توانمنـدی آبزی پـروری در هر 

منطقه اسـت.
وی بـا اشـاره بـه سیاسـت گـذاری شـیالت براسـاس اسـتفاده بهینـه از حداقـل 
آب موجـود جهـت آبـزی پـروری بیـان داشـت: علیرغـم خشکسـالی و کـم آبی با 
اسـتفاده از سیسـتم بـاز چرخـش آب در مـزارع پـرورش می توان ظرفیـت تولید را 
حفـظ کـرد و حتـی آب هـای تغییـر کیفیت یافتـه اعم از شـور، لب شـور را جهت 

پـرورش میگـو، آرتمیـا ... می تـوان مورد اسـتفاده قـرار داد.

ایـن مقـام مسـئول در ادامـه به موضـوع پایین بودن مصرف سـرانه آبزیان نسـبت 
بـه میانگیـن جهانـی پرداخـت و خاطرنشـان کردنـد: ایـن مدیریـت از سـال های 
گذشـته تاکنـون در زمینه عرضه بهداشـتی آبزیـان و ارتقا فرهنـگ مصرف آبزیان 
در راسـتای افزایـش سـالمت جامعـه فعالیت های خوبـی انجـام داده و هم اکنون 
طرح هـای مختلفـی از جملـه ایجـاد و راه انـدازی مراکـز عرضـه در مـکان هـای 
تفرجگاهـی شـیالتی در دسـت اقدام دارد که ایـن امر ضمن ایجاد اشـتغال موجب 
اشـاعه فرهنـگ آبـزی مصرفـی و آبزی پـروری و افزایـش مصرف سـرانه آبزیان 

خواهد شـد. 
وی در پایـان اظهـار داشـت: از آنجـا کـه بسـیاری از وظایـف مدیریت شـیالت به 
مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ها واگذار شـده ایـن مدیریـت آمادگی الزم 
جهـت اعـزام کارشناسـان خـود بـه مراکـز خدمـات بـه منظـور آمـوزش و انتقـال 
دانـش آبـزی پـروری بـه کارشناسـان و آبزی پـروران هـر منطقـه را دارد و ایجاد 
ارتباط کاری دو طرفه و مناسـب باعث پیشـبرد اهداف عالیه سـازمان خواهد شـد.

با حضور تعداد 40 نفر از روسای مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستان ها در شیراز

برگزاری کارگاه آموزشی معرفی و بازآموزی فعالیت های شیالت و آبزی پروری

برگزاری جلسه بررسی و تبادل نظر
پیرامون اجرای طرح گردشگری

شیالتی تیپ روستایی
جلسـه بررسـی و تبـادل نظـر پیرامـون اجـرای طـرح گردشـگری شـیالتی تیـپ 
روسـتایی در مجتمـع گردشـگری؛ اقامتـی حـاج مختـار زارع بـه میزبانـی مدیریـت 
شـیالت و امـور آبزیـان و بـا حضـور سـرمایه گـذار و مدیـر اجرایـی ایـن مجتمع و 

رئیـس مرکـز فـاروق شناسـی در سـالن جلسـات ایـن مدیریـت برگـزار گردیـد.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت شـیالت و امور آبزیان سـازمان جهاد کشـاورزی 
فـارس، علـی فالحـی مدیر شـیالت و امـور آبزیـان این سـازمان با اعـالم این خبر 
گفـت: در اسـتان مـکان هـای زیـادی جهت ایجـاد مرکز عرضـه ابزیـان در مجتمع 
گردشـگری شناسـایی شـده اسـت ولی روسـتای فاروق - شهرسـتان مرودشـت به 
دلیـل قـرار گرفتـن در اقلیم مناسـب، وجود جاذبه گردشـگری و امکانات و پتانسـیل 
هـای الزم، دارای قابلیـت هـای شـایان توجهـی جهـت اجـرای طرح می باشـد که 
در همیـن راسـتا بازدیدهـای الزم از مکان مربوطه توسـط کارشناسـان این مدیریت 
صـورت گرفتـه و در جلسـات متعـددی کـه بـه همیـن منظـور تشـکیل گردیـده به 
بررسـی شـرایط الزم، اصـول و جوانـب اجرای این طـرح پرداخته شـده و در صورت 

موافقـت نهایـی سـرمایه گـذار طرح بـه زودی اجرا خواهد شـد. 
وی ضمـن معرفـی طـرح ایجـاد مراکـز عرضـه در مناطـق گردشـگری مسـتعد در 
اسـتان بـه عنـوان یکـی از اولویـت هـای مدیریـت شـیالت، افـزود: با اجـرای این 

طـرح می تـوان مکانـی جهـت عرضه محصوالت شـیالتی تـازه، با کیفیـت و قیمت 
مناسـب ایجـاد نمـود و گامـی در جهـت ایجـاد انگیـزه و اشـاعه فرهنـگ مصـرف 
آبزیـان )ایـن گونـه بـا ارزش غذایـی بـاال( و بـا هدف توسـعه بـازار همچنیـن ارتقا 
مصـرف سـرانه برداشـت. ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: اسـتفاده بهینه از 
ظرفیت هـای منطقـه و جـذب گردشـگر از دیگـر اهـداف برنامـه بـوده و منطقـه 
فـاروق جهـت اجـرای ایـن گونـه طـرح ها بسـیار مسـتعد مـی باشـد و بـا توجه به 
ایـن کـه یکـی از برنامه هـای مرکـز ایجـاد دهکـده سـالمت مـی باشـد از طریـق 
همـکاری هـای فی مابیـن مـی توان بـه اهـداف مشـترک در زمینه ارتقاء سـالمت 

یافت.  دسـت 
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کسب رتبه برتر فارس
در رفع تداخالت امور اراضی

رفع تداخل از 178 پالک اراضی کشاورزی استان فارس انجام شد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امـور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی 
فـارس علـی ارغـون مدیـر امـور اراضـی ایـن سـازمان بـا بیـان ایـن مطلب 
گفـت: ایـن اسـتان بـا رفع تداخـل از 178 پالک از اراضی کشـاورزی در سـه 
ماهه نخسـت سـال جاری موفق به کسـب رتبه نخسـت کشـور شـده اسـت.

وی افـزود: بـه منظـور بررسـی سـوابق اصالحـات ارضـی و انطبـاق آن بـا 
قوانیـن اراضـی منابـع ملی جهـت صیانت از حقـوق مردم و دولت در راسـتای 
مـاده 54 قانـون رفـع موانـع تولید و رسـیدگی و اصـالح اشـتباهات موجود در 
اسـناد اصالحـات ارضی و تشـخیص و تعیین تکلیف اراضـی و تثبیت مالکیت 
دولـت و هماهنگـی جهـت صـدور اسـناد اشـخاص، کارگـروه رفـع تداخالت 
اراضـی در هـر اسـتان متشـکل از رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی، مدیر کل 
منابـع طبیعـی، مدیر کل ثبت اسـناد و امـالک، مدیر امور اراضـی و مدیر کل 
امـور اقتصـاد و دارایـی موظـف به بررسـی پالک هـای دارای تداخل هسـتند 
کـه از ابتـدای سـال جـاری تـا کنـون 178 پـالک از کل پالک هـای دارای 

تداخـل اسـتان فـارس، تعییـن تکلیف و رفع تداخل شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: رفـع تداخـالت قوانیـن مـوازی در 
عرصه هـای کشـاورزی یـک کار پیچیـده، حقوقـی و بـی سـابقه در حـوزه 
زمیـن اسـت کـه وزارت جهـاد کشـاورزی در حـال اجـرای ایـن قانون اسـت 
و بـا اجـرای آن بسـیاری از پرونده هـای قضایـی و پرونـده هـای کمیسـیون 
مـاده واحـده حـل و فصل خواهنـد شـد. وی در خاتمه بیان داشـت: تداخالت 
اراضـی در طـول سـال های متمادی بـه دلیل عـدم تثبیت مالکیـت ها باعث 
تزلـزل سـرمایه گـذاری در بخش کشـاورزی، بی سـند ماندن سـطح وسـیعی 
از اراضـی کشـاورزی و اراضـی ملی، بروز اختالفـات حقوقی عدیـده، افزایش 
پرونـده هـا در محاکـم قضایـی و عدم امـکان حد نگاری اراضی شـده اسـت 
کـه بـا تصویـب مـاده 54 قانون رفـع موانـع تولید رقابـت پذیر مبنی بـر لزوم 
رفـع تداخـل پـالک هـا و تثبیـت مالکیـت اراضـی و صـدور اسـناد اراضـی 
کشـاورزان، تثبیت مالکیت دولت و کشـاورزان در اسـتان فارس در دسـتور کار 
کارگـروه مذکـور بـوده که در نهایـت منجر به صدور سـند اراضی کشـاورزی 

در راسـتای قانـون جامـع حـد نگار کشـور خواهد شـد.

انتصاب
طـی حکمـی از سـوی مدیر امور اراضی اسـتان و بـا هماهنگی های بـه عمل آمده 
بـا رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی فارس آقـای نادر کامـکار به عنوان سرپرسـت 
معاونـت توسـعه و سـامان دهـی اراضی تعییـن و از زحمات آقای حمید هوشـمندی 

کـه بـه افتخـار بازنشسـتگی نائل گردیـده بود، تقدیر و تشـکر بـه عمل آمد.

جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی
در دو دهـه اخیـر، بـا توجـه بـه موضوعاتـی نظیـر بهـره وری پائیـن آب و 
زمیـن، تغییـر کاربـری اراضـی کشـاورزی و واردات برخی محصـوالت زراعی 
و باغـی و ... مسـئولین را بـرآن داشـته تـا بـه موضـوع خردشـدن و تغییـر 
کاربـری اراضـی بـه شـکلی واقـع بینانـه تـر نگریسـته و بـا وضـع قوانینـی 
نظیـر حفـظ کاربـری اراضـی زراعـی و بـاغ هـا و جلوگیـری از خـرد شـدن 
اراضـی کشـاورزی، سیاسـت هایی را اتخـاذ نمایند تا از نابودی هر چه بیشـتر 
اراضـی کشـاورزی کـه در آینـده ای نه چنـدان دور، امنیت غذایی کشـور را با 

مخاطـره جـدی روبـرو خواهـد کـرد، ممانعـت بعمـل آورند.
در همیـن راسـتا و بـا عنایـت بـه فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری در تیرماه 
سـال 1393 کـه "تبدیـل، تغییـر کاربری و نابـودی زمین های کشـاورزی را 
یـک خسـارت غیـر قابل جبـران دانسـته اند" قانـون جلوگیری از خرد شـدن 
اراضی کشـاورزی و تجمیع و یکپارچه سـازی آن در دسـتور کار وزارت جهاد 

کشـاورزی و دسـتگاههای ذیربط قـرار گرفت.
بـه منظـور ارتقا بهـره وری عوامل تولید، تخصیـص بهینه منابع و اسـتفاده از 
مزایـای جلوگیـری از خرد شـدن اراضی کشـاورزی همچون تسـهیالت مالی، 
اعتبـاری، حقوقـی، بازرگانـی، فنی و سـاخت زیربناهـای تولیدی و اسـتفاده از 
یارانـه هـای حمایتـی، قانـون جلوگیـری از خـرد شـدن اراضـی کشـاورزی و 
ایجـاد قطعات مناسـب فنی و اقتصادی در سـال 1395 توسـط هیـات وزیران 
بـه اسـتناد مـاده 1 قانـون جلوگیـری از خردشـدن اراضی کشـاورزی مصوب 

سـال 85 مجمـع تشـخیص مصلحـت نظام مصـوب گردید.
وزارت جهـاد کشـاورزی مکلـف گردیـد بـه منظـور رعایـت ایـن قانـون، حد 
نصـاب هـای فنـی واقتصادی اراضی کشـاورزی را بر اسـاس شـرایط اقلیمی، 
الگـوی کشـت، ضوابـط مکانیزاسـیون و کمیـت و کیفیـت منابـع آب و خاک 
را رعایـت نمایـد و تفکیـک و افـراز اراضی مذکـور به قطعات کمتـر از نصاب 

تعییـن شـده ممنوع می باشـد.
ارائـه هـر گونـه خدمـات ثبتـی از قبیـل صـدور سـند مالکیـت تفکیکـی یـا 
افـرازی مجـاز نبـوده و برای اینگونـه اراضی در صورت تقاضا، سـند مشـاعی 

صـادر و نقـل و انتقـال اسـناد بـه طـور مشـاعی بـال مانع اسـت.
دسـتگاههای ذیربـط موظفنـد بـه منظور تشـویق مالکیـن اراضی کشـاورزی 
کـه میـزان مالکیـت آنـان کمتـر از حد نصـاب فنـی و اقتصادی می باشـد به 
تجمیـع و یکپارچـه سـازی آن اراضـی به مسـاحت های در حد نصـاب تعیین 

شـده و باالتـر نسـبت بـه اعطای امتیـازات و تسـهیالت اقـدام نمایند.
سـازمان ثبـت اسـناد و امـالک کشـور نیـز مکلف اسـت بـرای اراضـی بهره 
بـرداران کشـاورزی کمتـر از حـد نصـاب فنی،اقتصـادی کـه در اثـر عمـل 
تجمیـع قطعـات مجـاور بـه صـورت واحـد درآمـده، بـه درخواسـت مالـک یا 
مالکیـن، با ترسـیم نقشـه تجمیعـی و مقررات ثبـت از نظر حقوق اشـخاص ، 
بـدون اخـذ هر گونه وجهـی )مالیـات، عوارض وحقـوق دولتی( سـند مالکیت 

نماید. صـادر 
کشـاورزان و بهـره بـرداران عزیـز مـی تواننـد بـه منظـور اطـالع از نحـوه 
تجمیـع و یکپارچـه سـازی اراضـی و حـد نصـاب های فنـی و اقتصـادی، در 
شهرسـتان ها بـه اداره امـور اراضـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ها 
و در مرکـز اسـتان بـه مدیریـت امـور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی فارس 

نمایند. مراجعـه 

مجید روشندل
روابط عمومی مدیریت امور اراضی فارس
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ارزیابی عملکرد طرح ها و پروژه های
شهرستان های استان فارس

در ادامـه ارزیابـی عملکـرد طرح هـا و پروژه های شهرسـتانی، طی ماه گذشـته 
عملکـرد سـاالنه مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان های سروسـتان، خرامه، 

مرودشـت، ارسـنجان و سـپیدان مورد بررسـی و ارزیابی قـرار گرفت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت بازرسـي، ارزیابـي عملکرد و پاسـخگویي 
بـه شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس، فرج اهلل عباسـی مشـاور 
رئیـس سـازمان و مدیـر بازرسـی، ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی به شـکایات 
ایـن سـازمان بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت: ایـن ارزیابـی هـا بـا نشسـتی بیـن 
کارشناسـان ارزیـاب، مدیـر و کارشناسـان شهرسـتان هـا آغاز می گردد، سـپس 
ادارات و واحدهـای تخصصـی گزارشـات و مسـتندات اجـرای طرح هـا و پروژه 

هـای سـال زراعـی 97-96 را بـه کارشناسـان ارائـه نمودند. 
وی افـزود: ایـن مسـتندات بـا مفـاد موافقت نامه ها و دسـتورالعمل هـا در حوزه 
هـای آب و خـاک، زراعـت، باغبانـی، حفظ نباتـات، ترویج و آمـوزش، اموردام و 
شـیالت، امـور اراضـی، صنایع و مکانیزاسـیون، مالـی و اداری مطابقـت می یابد 
و متناسـب بـا اعتبـار تخصیصـی، پیشـرفت مالی و محـل هزینه کـرد اعتبارات 
بررسـی مـی گـردد و در نهایت بـه منظور ارزیابی پیشـرفت فیزیکـی، نحوه اجرا 

و رعایـت اسـتانداردها بازدیـد میدانـی از طـرح ها به عمـل می آید. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: ارزیابـی فعالیـت هـای مدیریـت جهـاد 
کشـاورزی شهرسـتان هـا بـا برنامـه ریـزی و اعـالم قبلـی، به صـورت هفتگی 
در چارچوب شـاخص های تدوین شـده در راسـتای تعالی سـازمانی و براسـاس 
موافقـت نامـه هاي مالی سـال 96، اولویت هـا، تعهدات و شـرح وظایف ابالغی 

از سـوی سـازمان بـه مدیریـت انجام می شـود. 
وی بیـان داشـت: در ارزیابـی هـای صـورت گرفتـه نقـاط قـوت، نارسـایی ها و 
مشـکالت طـرح هـا، براسـاس شـاخص هـا و دسـتورالعمل ها شناسـایی و طی 
گـزارش هـای تحلیلـی مجـزا بـه مدیریـت این شهرسـتان هـا، مدیریـت های 

سـتادی مربوطـه و ریاسـت سـازمان اعـالم گردید. 

بازدید از 55 مرکز جهاد کشاورزی
در ارزیابی های شهرستانی

در ارزیابـی سـال زراعـی 97-96 از تجهیزات و سـاختمان اداری 55 مرکز جهاد 
کشـاورزی و دفتـر ترویـج بازدید بـه عمل آمد.

بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت بازرسـي، ارزیابـي عملکرد و پاسـخگویي 
بـه شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، محقـق زاده کارشـناس 
ارزیـاب ترویـج ایـن مدیریـت بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت: در ارزیابـی هـای 
سـاالنه شهرسـتان هـا، پروژه هـا و طرح های حـوزه آموزش و ترویج براسـاس 
دسـتورالعمل هـا و موافقـت نامـه های مالی بررسـی می گردد کـه در این حوزه 
3 طـرح آمـوزش و ترویـج، امور زنـان روسـتایی و تجهیز و نوسـازی مراکز قرار 

مـی گیرد .
بـا بررسـی مسـتندات، گزارشـات و بازدیـد میدانـی از فعالیـت شهرسـتان ها در 
زمینـه آمـوزش هـای یـک روزه، بازدیدهـا، آمـوزش هـای مهارتـی، امـور زنان 
روسـتایی، طـرح سـایت هـای الگویـی امیـد، طـرح پهنـه بنـدی و تجهیـز و 

نوسـازی انجـام مـی پذیرد. 

وی افـزود: بـا توجه به تأکیدات ریاسـت سـازمان مبنی بر بهبـود وضعیت مراکز 
جهـاد کشـاورزی و بـه منظـور بررسـی نحـوه هزینـه کـرد اعتبـارات تجهیـز و 
نوسـازی مراکـز جهاد کشـاورزی، از 55 مرکز جهـاد کشـاورزی و دفتر ترویجی 
در 17 شهرسـتانی کـه در 6 ماهه گذشـته مـورد ارزیابی قرار گرفته اسـت بازدید 

و درصـد پیشـرفت طـرح ها بررسـی گردید. 
محقـق زاده خاطـر نشـان کـرد: بررسـی هـا و بازدیـد هـای میدانی نشـان می 
دهـد وضعیـت مراکـز جهـاد کشـاورزی از نظـر نیـروی کارشناسـی، تجهیـزات 
اداری، میـز، صندلـی، کامپیوتـر و تعمیـرات داخلـی بهبـود یافتـه اسـت ولـی با 
توجـه بـه فرسـوده بـودن نـاوگان خودرویـی، ضـرورت تأمیـن خـودرو، راننده و 

نیـروی خدماتـی در اکثـر مراکـز احسـاس می شـود.

بررسی 128 طرح امور دام در ارزیابی
سال زراعی 96-97

در ارزیابـی سـال زراعـی 97-96 از 128 مـورد طـرح هـای مختلـف دامداری و 
مرغـداری بازدیـد به عمـل آمد.

بـه گـزارش روابط عمومـي مدیریت بازرسـي، ارزیابـي عملکرد و پاسـخگویي 
بـه شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، شـهدادی کارشـناس 
و  طرح هـا  گذشـته،  ماهـه   6 در  گفـت:  مدیریـت  ایـن  دام  امـور  ارزیـاب 
پروژه هـای امـور دام 17 شهرسـتان اسـتان فـارس در حـوزه هـای بهبـود و 
افزایـش تولیـدات دام و طیور، عملیات اصالح نژاد دام های سـبک و سـنگین، 
بهبـود تغذیـه دام و تسـهیالت بانکی مـورد بازدید و ارزیابی قـرار گرفت و این 
طرح هـا براسـاس تعهـدات ابالغـی سـازمان در چارچـوب موافقـت نامه های 

مالـی بررسـی گردید.
وی افـزود: یکـی از اولویـت هـای راهبردی سـازمان و پروژه های شـاخصی که 
توسـط شهرسـتان هـا در ایـن دوره ارزیابـی اجـرا گردیـده، پـروژه آمیخته گری 
گاوهـای بومـی بـا نـژاد سـمینتال اسـت کـه بررسـی هـا و بازدیدهـای میدانی 

نشـان مـی دهـد ایـن عملیات بـا روند قابـل قبولـی در حال اجراسـت.
شـهدادی در خاتمـه اظهـار داشـت: امیـد اسـت ادامـه ایـن رونـد منجـر بـه 
بهبـود 10 تـا 15 درصـدی کمیـت و کیفیـت محصـول شـیر و گوشـت، کاهش 

هزینه هـای تولیـد و نگهـداری دام در دامـداری هـای سـنتی گـردد.

خبرهای مدیریت بازرسي، ارزیابي عملکرد و پاسخگویي به 
شکایات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
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انتصاب مشاور رییس سازمان و
مدیر حوزه ریاست

بـه گزارش خبرنـگار "پرتو امید"، در حکمی از سـوی 
رییـس سـازمان جهادکشـاورزی فـارس، عبدالرحیـم 
پیشـکار بـه عنـوان مشـاور رییـس سـازمان و مدیـر 

حـوزه ریاسـت ایـن سـازمان منصوب شـد. 
در قسـمتی از ایـن حکـم آمـده بـا توجـه بـه اهمیت 
ایـن جایـگاه و لزوم هماهنگـی و ایجاد انسـجام بین 
معاونت هـا، مدیریت هـا و ادارات سـازمان و همچنین 
ضـرورت تکریـم مراجعیـن، امیـد اسـت با اسـتعانت 
از خداونـد متعـال و اسـتفاده بهینـه از قابلیت هـای 
موجـود بـه ویـژه منابـع انسـانی ارزشـمند در انجـام 
امـور محولـه موفـق و منصـور باشـید. توفیـق شـما 
را در مسـیر قانـون مـداری، اعتدال گرایـی و رعایـت 
منشـور اخالقـی دولـت تدبیـر و امیـد و خدمـت بـه 
نظـام مقـدس جمهـوری اسـالمی از خداونـد متعـال 

خواسـتارم.
پیشـکار دارای مدرک کارشـناس ارشـد GIS و پیش 
از ایـن رییـس اداره آمـار سـازمان جهـاد کشـاورزی 
فـارس بـود که بـا بازنشسـتگی مهـر علی درویشـی 

مدیـر قبلـی حوزه ریاسـت جانشـین او شـد.

انتصاب در معاونت امور اقتصادی سازمان
برنامه ریـزی و  از سـوی معـاون  در حکـم دیگـری 
امـور اقتصـادی سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، 
محمدرضـا خالقـی پور به سـمت سرپرسـت مدیریت 

امـور برنامـه و بودجـه ایـن سـازمان منصـوب شـد.
در قسـمتی از ایـن حکـم آمـده انتظـار دارد بـا اتخاذ 
تدابیـر الزم در راسـتای سیاسـت وزرات متبـوع و بـا 
بهره گیـری از توانمندی هـای موجـود و همـکاری و 

همدلـی بـا معاونیـن، مدیـران و روسـای ادارات در 
سـازمان  مختلـف  واحدهـای  هدایـت  و  هماهنگـی 
در تدویـن برنامـه، تنظیـم بودجـه، اخـذ تخصیص و 
ابـالغ اعتبارات جـاری و تملکی، کنتـرل و نظارت بر 
هزینه کـرد ادارات در قالب موافقـت نامه های مصوب 
اقـدام و گزارش هـای دوره ای آن را بـه اینجانب ارائه 
مدیریـت  معـاون  ایـن  از  پیـش  خالقی پـور  نماییـد. 
امـور برنامه و بودجه سـازمان جهادکشـاورزی فارس 
بـود کـه با بازنشسـتگی راسـتی مدیـر ایـن مدیریت 

او شد. جانشـین 

برگزاری مراسم تودیع و معارفه
مراسـم تودیـع و معارفـه، مدیران جدید و سـابق این 
دو حـوزه، بـا حضـور رئیس سـازمان جهادکشـاورزی 

برگزار شـد.
جهادکشـاورزی  رئیـس  قاسـمی،  مهـدی  محمـد 
فـارس در ایـن مراسـم؛ متانـت، بردبـاری، صبـوری، 
شـکیبایی و همراهـی گام به گام با رئیس سـازمان را 
از ویژگی هـای بـارز و دلیـل موفقیت درویشـی، مدیر 

قبلـی حـوزه ریاسـت اعـالم کرد.
پیشـکار، مدیـر جدیـد حـوزه ریاسـت سـازمان نیز در 

این مراسـم گفت: بـا توجه به اهتمام رییس سـازمان 
بـه "مدیریـت تغییر" اسـاس اجـرای مسـئولیت جدید 

را بـر پایـه "مدیریت تغییر" قـرار دادم.
همچنیـن، درویشـی مدیـر سـابق این حـوزه، ضمن 
ارائـه گزارشـی از فعالیت هـای چنـد سـاله خـود در 
انجـام  جهادکشـاورزی،  سـازمان  ریاسـت  حـوزه 
موفـق امـور را حاصـل جدیـت، دقـت نظـر و ارائـه 
طریـق رییس سـازمان جهاد کشـاورزی و همکاری، 
همدلـی وتعامل مجموعـه بزرگ خانواده کشـاورزی 

نست. ا د
در ادامـه این مراسـم از زحمات راسـتی، مدیر سـابق 

برنامه و بودجه سـازمان قدردانی شـد.
صبـوری پـور، معـاون اقتصـادی جهاد کشـاورزی در 
این مراسـم، نظـم و ترتیب در کارها، رعایت سلسـله 
مراتـب، خـودکار بودن، تعامل بسـیار بـاالی درون و 
بـرون سـازمانی در کنـار اقتـدار الزم مدیریتـی را از 

ویژگی هـای مثبـت راسـتی اعـالم کرد.
بـزرگ  بـه خانـواده  ادامـه راسـتی خدمتگـزاری  در 
جهـاد کشـاورزی و جامعـه را انجـام وظیفـه اداری و 
انسـانی خـود دانسـت و افـزود: انجام امـور محوله به 

پشـتوانه همدلـی همـه همـکاران صـورت گرفت.

 دو انتصاب در سازمان جهاد کشاورزی فارس
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اسـتان فارس با بیـش از 50000 
هکتـار باغـات و تولیـد بیـش از 
مرکبـات  میـوه  تـن   1200000
مقـام دوم سـطح زیـر کشـت و 
باشـد  مـی  دارا  را  تولیـد کشـور 
 5 از  بیـش  و همچنیـن سـاالنه 
میلیـون نهـال مرکبـات در ایـن 
اسـتان تولیـد و به نقـاط مختلف 

کشـور انتقـال مـی یابـد. 
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
مدیریـت حفـظ نباتـات سـازمان 

جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، عزیزالـه امیـری مدیر حفـظ نباتات این سـازمان 
بـا بیـان ایـن مطلب گفت: از سـال 1393 عارضه ای به نـام زردی و زوال مرکبات 
در سـطح وسـیعی از مرکبـات اسـتان فـارس شـایع شـده کـه بـه دلیـل وسـعت 
پراکنـش و اهمیـت اقتصـادی تهدیـدی جـدی بـرای صنعـت مرکبـات در اسـتان 

فـارس محسـوب مـی شـود.
وی افـزود: عارضـه زوال تـا بـه حـال در اکثر مناطـق مرکبات خیز اسـتان به ویژه 
داراب، جهـرم، جویـم الرسـتان، قیر و کارزین، فسـا و ... گزارش شـده اسـت، این 
عارضـه محـدود بـه گونـه خاصـی از مرکبـات نمی باشـد ولی بیشـترین خسـارت 
روی لیمـو لیسـبون )خاگـی(، پرتقـال، نارنگـی و لیموتـرش مشـاهده مـی شـود و 
عالئـم بـارز ایـن عارضـه عبارتنـد از زردی، قرمـزی، سـوختگی و تا حـدودی لوله 
شـدن و در نهایـت ریـزش بـرگ هـا، تنک شـدن تاج درخـت و مـرگ درخت، در 
درختـان دارای عارضـه زوال، ریشـه هـای موئیـن از بین رفته و ریشـه های اصلی 
سـیاه شـده و مـی میرنـد و سـبز خشـکیدگی و مـرگ ناگهانـی درختـان از دیگـر 

عالئـم بیمـاری اسـت که خصوصا امسـال مشـاهده می شـود.
ایـن مقـام مسـئول در ادامه بـه اقدامات انجـام شـده در این خصوص اشـاره نمود 
و اظهـار داشـت: تشـکیل تیـم کارشناسـی متشـکل از تخصـص هـای مختلف از 
بخـش تحقیقـات و اجـرا شـامل گرایـش هاي ویروس شناسـي، حشـره شناسـي، 
قـارچ شناسـي، نماتـد شناسـي، تغذیـه و خاکشناسـي بـرای بررسـی عارضـه زوال 
مرکبـات دراسـتان، عزیمـت تیـم کارشناسـی بـه شهرسـتان هـای مرکبـات خیـز 
ماننـد داراب، جهـرم و کازرون کـه عارضـه زوال از آنها گزارش شـده اسـت، نمونه 
برداري و انجام آزمایشـات اولیه )خاکشناسـي و گیاهپزشـکي( و بررسـي مقدماتی 
نتایـج، بـا توجـه به مصوبـات کمیته بررسـی زوال، پرسـش نامه در خصـوص مواد 
شـیمیائي )سـم، کـود، هورمون ها و سـایر مواد شـیمیائي( مصرف شـده در باغات 
مرکبـات تهیـه و بـه سـه شهرسـتان داراب، کازرون و جهـرم ارسـال و پـس از 
تکمیـل 150 فـرم توسـط باغـداران به مدیریت جهت بررسـی و آنالیـز عودت داده 

شـد، آنالیـز پرسـش نامـه هـای تکمیل شـده و اسـتخراج نتایـج که نقـش و تاثیر 
مصـرف بـی رویـه مـواد شـیمیائی )کودهـا، سـموم ، هورمـون هـا و ...( در ایجـاد 
ایـن عارضـه بیشـتر از سـایر عوامل تشـخیص داده شـد، تشـکیل جلسـات متعدد 
بـه منظـور برنامـه ریـزی و مدیریـت عارضـه زوال، پیگیـری اعزام تیـم تحقیقاتی 
مرکـز تحقیقـات مرکبـات کشـور از باغات اسـتان به منظور بررسـی ایـن عارضه، 
بازدیـد مدیـر کل محتـرم دفتـر میوه هـای گرمسـیری و نیمه گرمسـیری معاونت 
باغبانـی از وضعیـت زوال مرکبـات در داراب، اجـرای آزمایشـی امـکان ردیابـی 
عارضـه از طریـق تکنیک پردازش تصاویر با اسـتفاده از دسـتگاه اسـپکترورادیومتر 
و پهبـاد بـا همـکاری سـازمان حفظ نباتـات کشـور، وزارت دفاع و دانشـگاه تهران 
در دو شهرسـتان داراب و فسـا، تهیـه طـرح بررسـی تاثیـر مدیریت مواد شـیمیائی 
)کـود، سـم، هورمون، اسـید و ...( بـر روی عارضـه زردی و زوال مرکبات و اجرای 
آزمایشـی آن در شهرسـتان هـای داراب و جهـرم در سـال جـاری از طریـق عقـد 
قـرارداد بـا کلینیـک هـای خصوصـی بـه منظـور انجـام عملیـات اجرائـی طـرح، 
بازدیـد محققـان و تیـم کارشناسـی از شهرسـتان هـای داراب و جهـرم و انتخـاب 
بـاغ مناسـب جهـت اجـرای طـرح هـا و تهیـه نمونـه خـاک و انجـام آزمایـش به 
منظـور تعییـن برنامـه تغذیـه درختان توسـط محققیـن محترم بخـش آب و خاک 
مرکـز تحقیقـات و ارائـه توصیـه کـودی بـه بـاغ دار بـر اسـاس نتایـج آزمایش در 
باغـات پایلـوت در داراب و جهـرم، تهیه برنامـه مدیریت آفات و بیمـاری ها و ارائه 
توصیـه هـای الزم بـه کلینیـک هـای مجری طـرح به منظـور کنترل آفـات مهم 
بـاغ )تریپـس، پسـیل، شپشـک و ...( جهـت اجـرا در باغـات پایلـوت، تهیـه نمونه 
خـاک و انجـام آزمایشـات قـارچ و نماتد شناسـی از باغات پایلوت، انجام آزمایشـی 
آبیـاری غرقابـی در تعـدادی از درختـان در باغـات پایلـوت بـه منظـور شستشـوی 
امـالح مضـر خـاک و بررسـی تاثیـر آن در بـروز عارضـه زوال مرکبـات، دعوت از 
محققان، مسـئولین و کارشناسـان معاونت باغبانی، سـازمان حفظ نباتات، موسسـه 
گیاهپزشـکی و مرکز تحقیقات مرکبات کشـور به اسـتان فارس و تشـکیل جلسـه 
سـتاد گیاهپزشـکی اسـتان بـه منظورتامین اعتبـارات و تهیه دسـتورالعمل مدیریت 
عارضـه، برگـزاری جلسـات متعـدد سـتاد گیاهپزشـکی اسـتان بـا حضـور مدیران، 
کارشناسـان و محققیـن کشـوری و اسـتانی بـه منظـور بررسـی علـل بـروز ایـن 
عارضـه و راه کارهـای مدیریـت آن، پیگیری موضوع از طریق سـتاد گیاهپزشـکی 
کشـور و ارائه مشـکالت و درخواسـت های اسـتان در این سـتاد، تهیه طرح جامع 
مدیریت زوال و مرگ مرکبات اسـتان و ارائه در جلسـات سـتاد بحران اسـتانداری 
، شـورای کشـاورزی اسـتان و ... و تصویب طرح و قول مسـاعد اسـتانداری فارس 
بـرای تامیـن اعتبـار مـورد نیـاز و درخواسـت پیگیری و تامیـن اعتبارات مـورد نیاز 
بـرای اجـرای طـرح جامع زوال و مـرگ مرکبـات از محل مـواد 10 و 12 مدیریت 
بحـران از جملـه اقدامـات انجام شـده در خصـوص زوال مرکبات در اسـتان فارس 

بوده اسـت.

اقدامات انجام شده جهت مدیریت زوال مرکبات
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وی اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه اهمیـت زوال مرکبـات و اعـالم شهرسـتان 
هـای مرکبـات خیـز مبنـی بـر تشـدید عارضـه در سـال جـاری و پـس از بازدید 
کارشناسـان و محققـان و طـرح موضـوع در جلسـه شـورای تحقیقـات اسـتان و 
بـا تاکیـد قاسـمی رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس جلسـه ای در ایـن 
زمینـه در مدیریـت حفـظ نباتـات اسـتان و بـا حضـور پژمـان سرپرسـت معاونت 
بهبـود تولیـدات گیاهی سـازمان جهاد کشـاورزی فارس، توکلی مشـاور اسـتاندار 
فـارس در بخـش کشـاورزی، محققیـن مرکـز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و 
منابـع طبیعـی فـارس، مدیـران و کارشناسـان بخـش اجـرا و شهرسـتان هـای 
داراب، جهـرم و قیـر و کارزیـن و همچنیـن نماینـدگان تعاونـی هـای باغـداران 
شهرسـتان های درگیـر موضـوع برگـزار گردیـد که در این جلسـه ضمن بررسـی 
و بـه روزرسـانی دسـتورالعمل ردیابـی و مدیریـت عارضـه زردی و زوال مرکبات 
مقـرر گردیـد تا با همـکاری بخش خصوصی و دولتی طرح جامع سـبب شناسـی 
وقـوع عارضـه زوال مرکبـات از زوایـای مختلـف طـی دو سـال اجـرا و نتایج در 

اختیـار باغـداران قـرار گیـرد کـه در ایـن طـرح مسـائل اقلیمـی و فیزیولوژیـک، 
آزمایشـات ویروس شناسـی، نماتدشناسـی، قارچ شناسی، حشـره شناسی و مسائل 

مربـوط بـه آب و خـاک و تغذیـه باغـات مـورد بررسـی قـرار مـی گیرد.

در 26 مـرداد 69 میهـن اسـالمی شـاهد حضـور 
در  اسـارت  سـال ها  از  پـس  کـه  بـود  عزیزانـی 
زندان هـای مخـوف رژیـم بعـث صـدام، قـدم بـه 
می گذاشـتند. خـود  اسـالمی  میهـن  پـاک  خـاک 

ایـن روز یکـی از خاطره انگیز تریـن روزهـای تاریخ 
انقـالب اسـالمی اسـت که شـاهد حضـور و آزادی 
مردانـی بـود کـه در راه عهـد و پیمانـی که بـا خدا 
بسـته بودند، مجاهدت و اسـتقامت ورزیدند و بعد از 
بازگشـت به ایـران اسـالمی در صحنه های مختلف 
اجتماعـی، و سـازندگی سرمشـق و نمونـه ای برای 
صالبـت و اسـتقامت مـردان و زنان ایران اسـالمی 

شدند.

در  ایثارگـران،  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
ایـن روز بـه مناسـبت سـال روز بازگشـت آزادگان 
بـه میهـن خـود اداره امـور ایثارگران سـازمان جهاد 
کشـاورزی فـارس بـا پذیرایـی از همـکاران مقابـل 

درب ورودی سـازمان و ارسـال پیامـک تبریـک به 
آزادگان ایـن سـازمان یـاد و خاطره رشـادت ها و از 
خودگذشـتگی های ایـن سـتاره هـای درخشـان را 

داشـت. گرامی 

گرامیداشت سال روز بازگشت آزادگان در 
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
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حـوزه  مسـئول  بحرانـی  والمسـلمین  االسـالم  حجـت 
نمایندگی ولی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس ضمـن سـفر بـه شهرسـتان فیـروز آبـاد از چنـد 
طـرح تولیدی شـاخص این شهرسـتان بازدیـد ن و پس 
از مالقـات بـا امـام جمعـه شهرسـتان حجـت االسـالم 
مدیریـت  همـکاران  در جمـع  زاده  هاشـم  والمسـلمین 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان حضـور یافـت و بـه ایـراد 

پرداخت. خـود  سـخنان 
بـه گـزارش روابـط عمومـی حـوزه نمایندگی ولـی فقیه 
در سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، حجـت االسـالم 
بحرانـی در سـفر خـود بـه شهرسـتان فیـروز آبـاد ابتـدا 
از واحـد تولیـدی لبنیـات پادنـا بازدیـد نمـود و رشـیدی 
یکـی از مسـئولین ایـن واحـد از روند تولید و مشـکالت 
موجـود از جملـه محاسـبات دارایـی و نحـوه پرداخت آن 

گفت.  سـخن 
در ادامـه ایـن سـفر بحرانـی بـه مـزارع الگویـی برنـج 
کاری بـا آبیـاری تیـپ و واحـد تولیـدی گیاهـان دارویی 
بـا 20 نـوع گیـاه و تولیـد 15 نـوع نشـا رفـت و پـای 

صحبـت تولیـد کننـدگان نشسـت.
در ادامـه مسـئول حـوزه نمایندگی ولی فقیه در سـازمان 
االسـالم  حجـت  دیـدار  بـه  فـارس  کشـاورزی  جهـاد 
والمسلمسـن هاشـم زاده نماینده ولی فقیـه و امام جمعه 
شهرسـتان فیروزآبـاد رفـت و در ایـن دیـدار به بررسـی 
مسـائل مربـوط بـه منطقـه و همچنیـن تبـادل نظـر در 
رابطـه با کمک به قشـر فقیر جامعه و همچنین اسـتفاده 

از راه هـای مختلـف قانونـی در جهـت خدمت بـه مردم 
و مبـارزه بـا هرگونـه ظلـم در حـق افراد مختلف توسـط 
هرمقامـی پرداخـت. در خاتمـه ایـن سـفر وی بـا حضور 
در جمـع همـکاران مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 

و ادارات تابعـه بـه ایـراد سـخنان خـود پرداخت. 
بحرانـی بـا اشـاره بـه روایـت امـام محمـد باقـر علیـه 
السـالم در خصـوص پذیـرش حـق گفـت: ایشـان مـی 
فرماینـد خـود را در برابـر پذیـرش حق به صبـوری وادار 
کنیـد زیـرا کسـی که حـق را ادا نکنـد به انـدازه دو برابر 

آن در باطـل بایـد خـرج کنـد.
وی افـزود: حـق طلبـی و حـق گرایـی یک میـل فطری 
در انسـان هاسـت کـه در همه ریشـه و وجـود دارد میلی 
کـه از حقیقـت و جوهـره ی وجودی انسـان نشـات می 
گیرد، انسـان حق گراسـت و در برابر هـر دلیلی که بداند 
یـا بفهمـد در حـوزه ی عملی قرار بگیرد کـه تضییع حق 
اسـت عکـس العمـل نشـان مـی دهـد، شـناخت حق و 
اهـل آن و باطـل و اهـل آن بسـیار دشـوار اسـت، حتی 
شـناخت خـود حق نسـبت به شـناخت کسـانی کـه اهل 

حـق انـد سـاده تر اسـت، همین طـور از نظـر باطل. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: همـان طـور که 
در تاریخ اسـالم شـیعه و جنگ جمل مشـخص شـد که 
سـخن حـق از اهـل باطـل بلند شـد تـا در جهـت هدف 
باطـل اسـتفاده نماینـد و مشـاهد شـد کـه شـناخت حق 
و باطل بسـیار سـخت اسـت و بایـد اول حـق و باطل را 

شـناخت و بعد اهلشـان را.

وی بیـان داشـت: امـروز نیـز می توان از سـخن حضرت 
کـه  نمـود  گونـه شـناخت حاصـل  ایـن  امیرالمومنیـن 
مسـتکبران از کـه حمایـت مـی کننـد، حـق گرایـی و 
حـق خواهـی اثـر تعبد خداسـت و همـان طور کـه قابل 
رویـت اسـت حـق طلـب هـا در دنیـا بـه دنبـال زور و 
جنـگ و ... نیسـتند، حـق گرایـی و مـردم گرایـی با هم 
اسـت و نمونـه ای از آن نامـه حضرت علی علیه السـالم 
بـه مالـک اشـتر اسـت، کسـانی که دنبـال حق هسـتند 
ارتباطشـان را بـا مردم قطـع نمی کنند، حـرف از عدالت 
و حـق و .. زیـاد اسـت امـا در عمل چیز دیگری اسـت و 
فهمیـدن ایـن همـان بصیرت اسـت، امـروز در دنیا تمام 
مسـتکبرین علیـه ایـران بـوده و ادعـای حـق و قضاوت 
مـی کننـد. بحرانـی اظهـار داشـت: در شـرایط حسـاس 
کنونـی اگـر مواظب نباشـیم همـه ی ارزش ها از دسـت 
مـی رود بـه همین خاطـر باید متحـد بوده و بـا عملمان 
در مقابـل دشـمن ایسـتادگی نماییـم، دیـن داری ماننـد 
نگـه داشـتن زغـال روشـن در کف دسـت اسـت، اکنون 
هرکـس در هـر جـا و وظیفـه ای باید خدمت کنـد و اگر 
قـرار باشـد در جمهـوری اسـالمی کسـی وظیفـه ای را 
قبـول کنـد و پـس از آن بـه مظلومیـن خدمـت نکند در 
کجـا باید توقع داشـت. در پایان حجت االسـالم بحرانی 
از کارمنـدان خـدوم خانواده جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
تشـکر نمـود و درخواسـت کـرد تا مـی توانید بـه خدمت 
بـه زحمت کشـان و بهـره بـرداران این عرصـه بپردازید 

کـه اجـرش را از خداونـد دریافـت خواهیـد کرد.

گزارشی از سفر حجت االسالم والمسلمین بحرانی به شهرستان فیروزآباد
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برگزاری کارگاه آموزشی عفاف و حجاب در 
جهاد کشاورزی استان فارس

حضـور  بـا  حجـاب  و  عفـاف  آموزشـی  کارگاه 
رابطیـن عفـاف و حجـاب مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان ها بـه تعـداد 30 نفـر بـا محوریـت خـود 
شناسـی و آشـنایی بـا حیـا و عفت به مدت 4 سـاعت 
از سـاعت 8.30 لغایـت 12.30 روز چهارشـنبه مـورخ 
97/5/17 در سـالن کوثـر سـاختمان شـماره 2 جهـاد 
اسـتاد  بهبـودی  خانـم  مربی گـری  بـا  کشـاورزی 
دانشـگاه و دبیـر انجمـن حمایـت از زنان برگزار شـد.
قاسـمی  مهـدی  حجت االسـالم  جلسـه  ابتـدای  در 
لـزوم  و  اهمیـت  بـه  آمـوزش عقیدتـی  اداره  رئیـس 
فعالیـت هـر چـه بیشـتر در زمینـه عفـاف و حجـاب 

در محیـط اداره اشـاره کردنـد و فرمودنـد بـا توجـه به 
فعالیـت دشـمن و جنگ نرم، دغدغه مسـائل فرهنگی 

و تربیتـی هیـچ گاه نبایـد فرامـوش شـود.
بهبـودی مربـی کارگاه نیـز با ارائـه پاورپوینـت عفاف 
و حجـاب ایشـان بیـان داشـت: زمینـه شـناخت حیا و 
عفـت و لـزوم رعایـت حجـاب ابتـدا از خـود شناسـی 
شـروع می شـود. حیا و عفت ریشـه ی حجاب اسـت. 
منظـور از حجـاب، پوشـش و حریـم قایـل شـدن در 
معاشـرت زنـان و مـردان نـا محـرم بـه شـکل هـای 

اسـت. مختلف 
حجـاب درنـگاه ، درگفتـار و در رفتـار باید دیده شـود. 
آثـار فـردی و آثار اجتماعی از پیامدهای حجاب اسـت.

کـه از آثـار فردی می تـوان به احترام به شـخصیت و 

کرامـت زن و از آثـار اجتماعـی به سـالمت خانوادگی 
و پیشـگیری از فسـاد اخالقی در جامعه اشـاره کرد.

وجـود حیـا و عفـت نشـان دهنـده ی ایـن اسـت کـه 
آحـاد جامعـه بـه ارزش هـای وجـودی خود پـی برده 
و در مقابـل دیگـران احسـاس مسـئولیت مـی نمایند.
رعایـت حجـاب یعنی افراد ایـن مسـئولیت را پذیرفته 
انـد کـه در سرنوشـت یکدیگـر و در سـالمت روانـی 
ایجـاد  بـا  بدینوسـیله  و  دارنـد  نقـش  جامعـه  افـراد 
آرامـش و امنیـت روانـی شـرائط بهداشـت روانـی را 

کنند. فراهـم مـی 
در پایـان ایـن دوره از 3 نفـر از رابطیـن محترم عفاف 
را در طـول سـال  بهتریـن عملکـرد  و حجـاب کـه 

داشـته اند بـا اهـدا لـوح تقدیـر و تشـکر شـد.
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جشـن عیـد غدیـر و تجلیـل از بازنشسـتگان مرکز 
تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی 
اسـتان فـارس با حضـور مسـئول حـوزه نمایندگی 
ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 

گردید.  برگـزار  فـارس 
بـه گـزارش روابـط عمومـی حـوزه نمایندگـی ولی 
فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، در این 
مراسـم حجت االسالم والمسـلمین بحرانی مسئول 
حـوزه نمایندگـی ولی فقیـه در این سـازمان ضمن 
تبریـک عیـد سـعید غدیر خـم به آیه ی 67 سـوره 
مائـده اشـاره نمـود و گفـت: بـا توجـه بـه حضـور 
محققـان و متفکـران بحـث مـن در رابطـه بـا این 
آیه تعقلی اسـت و قضاوت آن بسـیار سـاده اسـت. 
بحرانـی افـزود: در قـرآن کریـم دو مرتبـه خداونـد 
الرسـول  ایهـا  یـا  گونـه  ایـن  و  ندایـی  را  پیامبـر 
خطـاب مـی کنـد کـه یکـی در ایـن آیـه اسـت و 
خداونـد مسـتقیم خـود پیامبـر را خطـاب قـرار داده 
مـی فرمایـد بازگـو کن آنچه کـه خدا به تو دسـتور 
داده کـه اگر نرسـانی انـگار رسـالت و وظیفه ات را 
کـه به خاطـر آن مبعوث شـده ای انجام نـداده ای 
و خداونـد تـو را محفوظ مـی داردف غدیـر یکی از 
فـراز های بزرگ اسـالم اسـت و همـه ی مورخین 
شـیعه باالتفـاق ایـن آیـه را در غدیـر مربـوط بـه 
رسـاندن امـر والیـت می داننـد و بیـش از صد نفر 
از مورخیـن اهـل سـنت نیـز بـه ایـن مـورد اذعان 

اند.  داشـته 
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: در ایـن آیه 
اهمیـت آن چیـزی کـه خـدا دارد می دهـد برابری 
مـی کنـد بـا امـر رسـالت چـون مـی فرمایـد اگـر 
ایـن مـورد را نگویـی انـگار رسـالت را انجـام نداده 
ای، ماننـد آیـه ی 87 سـوره حجـر که مـی فرماید 
مـا قـرآن عظیـم و هفـت آیـه را نـازل کردیـم که 
منظـور از هفـت آیـه سـوره ی حمـد اسـت و بـه 
گفته ی بسـیاری از مفسـرین اهمیت این سـوره با 
کل قـرآن برابـری مـی کنـد، در آیـه ی 67 مائـده 
نیـز چنیـن مقایسـه ای جهت امـر رسـالت و ابالغ 
جدیـد پیامبـر در غدیـر خـم طـرح گردیـده اسـت، 
حـال ایـن سـئوال مطـرح مـی گـردد که ایـن چه 

امـری اسـت کـه 23 سـال در صـورت عـدم ابالغ 
نادیـده گرفتـه می شـود انـگار کاری نکرده اسـت.

مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان 
داشـت:  اظهـار  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
حجـه الـوداع در سـال 10 هجـری انجـام شـد و 
پـس از آیـه مذکـور 72 روز یـا نهایتـًا بـه تعبیـر 
اهـل سـنت 6 مـاه پیامبـر رحلـت نمـوده و تـا آن 
روز همـه ی دسـتورات مثـل نمـاز و حـج و امـر به 

معـروف و زکات و ... گفتـه شـده بـود و نمی شـود 
مجموعـه دسـتورات منظـور ایـن آیـه باشـد وقتی 
همـه ابـالغ شـده اسـت و اگـر ابـالغ شـده دلیلی 
نیسـت گفتـه شـود انـگار انجـام نشـده اسـت پس 
آیـه می بایسـت در صـدد موضوع خاصی باشـد که 
ابالغـش مکمل رسـالت اسـت از جهتـی دیگر این 
موضـوع باعـث هراسـی در پیامبـر شـده اسـت که 
خداونـد مـی فرماید نترس کـه خداوند خـود حافظ 
توسـت، ایـن هـراس هراسـی اسـت کـه در جامعه 
ایشـان در  پیامبـر چـون  اسـت و نـه مخصـوص 
صـدر اسـالم تحدیـد و وعده هـای تطمیـع و هیچ 
مـوردی او را نترسـاند پـس هـراس پیامبـر جانی و 
مالـی و نفسـانی نیسـت بلکه هراس جامعه اسـالم 
اسـت در جهـت اثبـات ایـن که ایـن آیـه در رابطه 
بـا غدیـر و امامـت نیسـت بسـیار هجمه بـوده این 

خـود بـه اهمیت غدیـر اشـاره دارد.
در خاتمـه  بحرانـی  والمسـلمین  االسـالم  حجـت 
ضمـن تقدیـر از بازنشسـتگان کـه عمـر و جوانـی 
خـود را در راه خدمـت و تحقیـق و پژوهـش صرف 
کرده انـد بیان داشـت: بازنشسـته هـا مجموعه ای 
از سـال هـا تـالش، تجربیـات و ... مـی باشـند که 
پتانسـیل هایی هسـتند کارآمـد، کارآفرین و صراط 
ایجـاد کـن در همه شـرایط بایـد از آن ها اسـتفاده 
کـرد کـه دریایـی از آموخته ها هسـتند که بخشـی 
بـه کار گرفتـه شـده و بخشـی نیـز زمـان و مکان 
اجـازه نـداده اسـت کـه کارایـی یابـد و همـه مـی 
بایسـت بعد از 30 سـال خدمت بازنشسـته شوند اما 
هنـر این اسـت که بتـوان اتاق فکری از اسـتعدادها 
و توانمنـدی افـراد در مجموعـه ایجـاد کند که فکر 
و اندیشـه ی بلنـد و سـردی و گرمی های چشـیده 

شـده در مـدت خدمـت می تواند ره گشـا باشـد.

جشن عید غدیر و تجلیل از 
بازنشستگان مرکز تحقیقات 

و آموزش کشاورزی و منابع 
طبیعی استان فارس
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جشـن عیـد بزرگ غدیـر و تجلیل از آزادگان شـاغل 
و بازنشسـته اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
اسـتان فـارس با حضور حجت االسـالم والمسـلمین 
بحرانی مسـئول حـوزه نمایندگی ولـی فقیه در جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس و مدیـر کل و معاونیـن و 

همـکاران ایـن اداره برگـزار گردید. 
مدیـر  بوسـتانی  مهنـدس  جشـن  ایـن  ابتـدای  در 
کل ایـن اداره ضمـن تبریـک عیـد سـعید غدیـر و 
اعیـاد و مناسـبات یـک مـاه اخیر از زحمـات کلیه ی 

همـکاران ایـن اداره تقدیـر نمـود.
وی افـزود: کسـب مقام برتر جشـنواره شـهید رجایی 
بر اسـاس شـاخص هـای تخصصـی به همـت کلیه 
همـکاران خـدوم ایـن اداره منجـر بـه دریافـت لوح 

گردید. 
در ادامـه این مراسـم حجت االسـالم بحرانی پس از 
اشـاره بـه نامه حضـرت امیر بـه مالـک در خصوص 
اخـالق و برخـورد بـا مـردم و اربـاب رجوع، بـه بیان 

خصوصیـات حضرت علـی پرداخت.
جهـاد  در  فقیـه  ولـی  نمایندگـی  حـوزه  مسـئول 
شـناخت  داشـت:  بیـان  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
حکمـت و علـم و حقیقـت ایشـان چیـزی اسـت که 
همـه قبـول دارنـد کـه امیرالمومنیـن از همـه باالتر 
اسـت وقتی کـه پیامبـر میفرمایند من شـهر علمم و 
علـی در ایـن شـهر و در جای دیگری کـه خود علی 
علیـه السـالم می فرماید: بپرسـید از مـن قبل از این 

کـه مـرا از دسـت بدهید.
بحرانـی افـزود: شـجاعت علـی آن قـدر قابل وصف 
علـی  کردنـد  مـی  پشـت  همـه  وقتـی  کـه  اسـت 
شـجاعت و حفاظـت از دیـن را عیـان مـی نمـود، 
خصوصیـات حضـرت امیر بـا همه متفاوت اسـت اما 
نکتـه ای کـه علی را مسـتثنی کـرده دنیـا گریزی و 

در نتیجـه عدالـت و انصـاف اوسـت. ایـن شـاخصه 
ایسـت کـه هیـچ کـش حتـی نمـی توانـد بـه گـرد 
پـای او برسـد. همـه گرفتاری هـای امروز بـه خاطر 

دنیاسـت. به  تعلقـات 
وی یـادآور شـد: زهـد علـی یـا دنیـا گریـزی و بـی 
اعتنایـی او بـه دنیـا بـه ایـن معناسـت کـه او تعلـق 
خاطـر بـه دنیـا نـدارد نه ایـن که بـی تفاوت اسـت.
ایشـان مـی فرماید والـه اگر مرا بر روی خار سـعدان 
بگذارنـد و در غـل و زنجیـر باشـم بهتر از آن اسـت 
کـه در روز قیامـت بـه خاطـر مـن بـه کسـی ظلـم 

باشد. شـده 
و  غرایـض  انسـان  در  خـدا  خـود  افـزود:  بحرانـی 
شـهوات را قـرار داده امـا هنـر رعایـت خـط قرمـز 
هاسـت. اسـتفاده و بهـره منـدی در دنیا تا آنجاسـت 
نباشـد.  ظلـم  و  دیگـران  حقـوق  بـه  تجـاوز  کـه 
امیرالمومنیـن بـه اهـل دنیـا مـی فرمایـد دو اخالق 
در زندگـی انسـان را از بیـن مـی بـرد و ماننـد دو 
گرگـی هسـتند کـه بـه گلـه های بـی چوپـان حمله 
مـی کننـد و آن دو حـب دنیا و حب مقام اسـت. این 
دو وقتـی دسـت بـه دسـت هـم مـی دهنـد عدالـت 
و انصـاف را از انسـان مـی گیـرد. امـروز نیـز آفـت 
هـر کـس در جامعـه همین ها هسـتند و باید بسـیار 

مواظبـت کنیـم.
وی در خاتمـه بـه جایـگاه واالی آزادگان اشـاره کرد 
و ضمـن تقدیـر از ایشـان گفـت اقتـدای شـما بـه 
حضـرت زینب سـالم الـه علیهـا و صبوری شـما در 
تحمـل مشـقت های اسـارت به ویژه توسـط خانواده 
هـای شـما مثـال زدنـی و قابـل احتـرام و مباهـات 
اسـت. در خاتمه ی این مراسـم از تعدادی از آزادگان 
شـاغل و بازنشسـته تقدیـر و به تعـدادی از همکاران 

هدایایـی اهـدا گردید. 

جشن عید بزرگ غدیر، 
اخالق اداری و تجلیل از 

آزادگان شاغل و بازنشسته 
اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان فارس
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مهرآسا حیدری

شهرستان آباده 

آغاز برداشت دانه روغنی گلرنگ 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آباده مسـئول 
مرکـز جهادکشـاورزی دهسـتان خسروشـیرین از آغـاز برداشـت دانـه روغنـی 
گلرنـگ خبـر داد و گفـت: در سـال زراعـی جـاری از 170 هکتـار از مـزارع ایـن 
دهسـتان کـه به کشـت گلرنگ اختصاص داده شـده بـود، مقـدار 150 هکتار آن 
قابـل برداشـت می باشـد. وی افـزود: از این سـطح 116 هکتار به صـورت کاماًل 
دیـم و 34 هکتـار بـا آبیـاری تکمیلـی کـه پیـش بینـی مـی شـود 80تـن دانـه 
روغنـی گلرنـگ کـه در ایـن منطقـه به علت کوهسـتانی بـودن و شـرایط آب و 

هوایـی گل از کیفیـت باالیـی برخـوردار مـی باشـد، برداشـت گردد.
مهـدی یعقوبـی عنـوان کـرد: اسـتقبال از کشـت دانـه هـای روغنـی گلرنگ در 
ایـن منطقـه بسـیار مطلـوب بـوده اسـت که بـا افزایـش سـطح زیر کشـت این 
محصـول در سـال جـاری همـراه بـوده کـه در همیـن راسـتا کشـت گلرنـگ از 
اواخـر اسـفند مـاه شـروع و برداشـت این محصـول از اواخر مـرداد ماه آغـاز و تا 

نیمـه شـهریور ماه ادامـه خواهـد یافت.
شـایان ذکـر اسـت گلرنـگ گیاهـی اسـت مقـاوم در برابـر خشـکی و شـوری و 
عـالوه بـر دانـه هـای روغنـی آن بـرای روغـن کشـی، از گل هـای آن هـم در 

صنایـع غذایـی و رنگـرزی اسـتفاده خواهـد شـد.

تسهیالت صندوق توسعه کشاورزی با
بازپرداخت پنج ساله

بـه گـزارش روابـط عمومیـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده؛ رییس 
اداره امـور فنـی و زیربنایـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده با اعالم 
ایـن خبـر گفـت: رشـد و توسـعه اقتصادی هـر کشـوری در گرو سـرمایه گذاری 
مولـد و فعالیـت هـای تولیدی آن اسـت و سـرمایه بـه عنوان یکـی از مهم ترین 
عوامـل رشـد و پیشـرفت اقتصـادی می باشـد که در همین راسـتا اگر سـرمایه و 
منابـع مالـی الزم و کافـی در اختیـار بخش کشـاورزی قـرار گیرد قطعـًا از زمین 

بـه عنـوان یـک واحد تولیـدی اسـتفاده بهتری خواهد شـد. 
وی افـزود: در همیـن راسـتا جهـاد کشـاورزی بـه کشـاورزانی کـه در زمینه امور 
زیـر بنایـی کشـاورزی ماننـد احـداث اسـتخر،تجهیز چـاه، بـرق رسـانی، خریـد 
لولـه و ... نیـاز بـه سـرمایه داشـته باشـند، تسـهیالت 14 درصد بـا بازپرداخت 5 
سـاله از محـل صنـدوق توسـعه بخش کشـاورزی پرداخـت که به همیـن منظور 

کشـاورزانی کـه نیـاز به تسـهیالت دارند جهت کسـب اطالعات بیشـتر به مراکز 
خدمـات جهـاد کشـاورزی و یـا اداره فنـی و زیربنایـی مدیریت جهاد کشـاورزی 

شهرسـتان آبـاده مراجعـه نمایند.
 گفتنـی اسـت از ابتـدای سـال 96 تعـداد 112 پرونده بـه بانک های کشـاورزی 
شهرسـتان آبـاده ارجـاع گردیـده کـه تا کنـون 9 نفر از ایـن متقاضیـان موفق به 

دریافت تسـهیالت شـده اند.

کسب رتبه سوم شهرستان آباده 
در اجرای آبیاری نوین تحت فشار استان

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده؛ مهدی 
امینـی رییـس اداره امـور فنـی و زیر بنایـی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان 
آبـاده گفـت: از ابتـدای سـال زراعـی 96 تاکنـون مقـدار 1607 هکتـار از اراضی 
ایـن شهرسـتان مجهـز به سیسـتم هـای آبیـاری تحت فشـار )بارانـی، قطره ای 

و تیـپ( شـده انـد کـه از ایـن حیث آبـاده دارای رتبه سـوم در اسـتان می باشـد 
و مقـدار 1411 هکتـار از اراضـی ایـن شهرسـتان جهـت انجام این طـرح هم در 

دسـت هـم مطالعـه و طراحی می باشـد.
وی افـزود: دولـت جهـت اجـرای آبیـاری تحت فشـار به صـورت بارانی تـا مبلغ 
65 میلیـون ریـال و بابـت اجـرای هـر هکتـار آبیـاری قطـره ای و تیـپ تا 100 
میلیـون ریـال کمـک بالعـوض پرداخـت مـی نمایـد کـه البتـه بایـد 15 درصد 
از هزینـه ایـن طـرح توسـط متقاضـی تامیـن گـردد کـه امیـد اسـت بـا توجـه 
بـه کمـک هـای بالعـوض دولـت، کشـاورزانی کـه تـا کنـون موفق بـه اجرای 
سیسـتم آبیـاری تحـت فشـار نشـده انـد، جهـت بهـره وری بهتـر و بـاال رفتـن 
راندمـان آبیـاری بـا مراجعـه بـه مراکـز جهاد کشـاورزی جهـت تشـکیل پرونده 

نمایند.  اقـدام 

آغاز مرمت و الیروبی قنوات 
شهرستان آباده

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده؛ رییس 
اداره امـور زیربنایـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آباده گفـت: از محل 
اعتبـارات سـال 1396 تعـداد 8 قنـات در ایـن شهرسـتان بـه طـول 4200 متـر 
الیروبـی و مرمـت گردیـد کـه در همیـن راسـتا اعتبـار مالی سـه قنـات از محل 
منابـع مالـی اسـتان و پنـج قنـات دیگـر از محـل منابـع ملـی و صندوق توسـعه 
بخـش کشـاورزی تامین می گـردد و عملیات اجرایـی این قنـوات از اوایل خرداد 
97 آغـاز و پیـش بینـی مـی گـردد تـا پایـان مـرداد مـاه سـال جـاری بـه اتمام 

 . برسد
وی افـزود: قنـات دارای فوائـد اقتصـادی زیـادی از جملـه این سـازه مفید امکان 
کشـت محصـوالت گوناگونـی نظیـر غـالت )گنـدم و جـو( و انـواع محصـوالت 
صیفـی و بهـاره را بـه خصـوص در نواحی خشـک و کـم آب فراهم مـی نماید و 
از فوائـد اقتصـادی دیگـر قنـات می توان به امـکان صید ماهی و جذب توریسـم 

اشـاره کرد. 
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ولی محمد خادمیان

شهرستان ارسنجان 

کلنگ ساخت سرد خانه 1000 تنی شهرستان ارسنجان 
به زمین زده شد

هـم زمـان بـا دومیـن روز از هفتـه دولـت و بـا حضـور رحیمـی معـاون عمرانی 
اسـتاندار و کاظمـی فرماندار این شهرسـتان کلنگ سـاخت سـردخانه 1000 تنی 

شهرسـتان ارسـنجان بـه زمین زده شـد. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان، 
در ایـن مراسـم کـه بـا حضـور پژمـان معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی، صادقـی مدیـر صنایع کشـاورزی و اعضای شـورای اداری این 
شهرسـتان برگزار شـد، امیدی مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان گفت: 
ایـن شهرسـتان یکـی از قطـب هـای مهـم محصـوالت باغـی، بـه ویـژه انـار و 
محصـوالت صیفـی بـه خصـوص گوجـه فرنگـی مـی باشـد کـه نیازمنـد ایجاد 
زنجیـره هـای تولیـد اعم از سـردخانه جهـت انبار و ذخیره سـازی، صنایع بسـته 

بنـدی و فـرآوری محصـوالت می باشـد . 
وی افزود: در همین راسـتا این طرح توسـط سـرمایه گذار در زمینی به مسـاحت 
2000 متـر مربـع و زیـر بنـای 1200 متر مربـع و با ظرفیت 1000 تن با سـرمایه 
گـذاری 2 میلیـارد تومان به مرحله اجرا رسـیده اسـت و امید اسـت بـا راه اندازی 

ایـن واحـد، برای 15 نفر به صورت مسـتقیم و غیر مسـتقیم شـغل ایجاد شـود.

برگزاری همایش اولویت های سرمایه گذاری
صنایع تبدیلی و غذایی محصوالت کشاورزی 

شهرستان ارسنجان
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان؛ 
همایـش اولویـت هـای سـرمایه گـذاری صنایـع تبدیلـی و غذایـی محصوالت 
و  تبدیلـی  صنایـع  مدیـر  باحضـور صادقـی  ارسـنجان  شهرسـتان  کشـاورزی 
غذایـی سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس، کاظمی فرمانـدار، بخشـدار و تعدادی 
از صاحبـان صنایـع و متقاضیـان سـرمایه گـذاری بخـش کشـاورزی در سـالن 

والیـت فرمانـداری برگـزار شـد. 
در ابتـدای ایـن جلسـه کاظمی فرماندار شهرسـتان گفت: با توجه بـه بحران آب 
در ارسـنجان، بایـد عـالوه بـر افزایـش بهـره وری با ایجـاد زنجیره هـای تولید 
بـه خصـوص در محصـوالت کشـاورزی، ضمـن اشـتغالزایی، ارزش اقتصـادی 

محصـوالت فـرآوری شـده را در بازار فروش چنـد برابر کرد که در همین راسـتا 
حمایـت کلیـه دسـتگاه های مختلـف را طلـب می نماید. 

در ادامـه امیـدی مدیـر جهـاد کشـاورزی هـدف از برگـزاری ایـن همایـش را 
معرفـی اولویـت هـای سـرمایه گذاری ایـن شهرسـتان در زمینه صنایـع تبدیلی 
و غذایـی بـا توجـه بـه پتانسـیل های شهرسـتان، شناسـایی متقاضیـان بـه امر 
سـرمایه گذاری در زمینـه صنایـع تبدیلـی، ارتقـاء بهـره وری با ایجـاد و تکمیل 
زنجیره هـای تولیـد، بـاال بـردن ارزش افـزوده محصـوالت کشـاورزی، افزایش 
از خـام فروشـی محصـوالت  تولیـد محصـول و جلوگیـری  از  ناشـی  درآمـد 

کشـاورزی ذکـر کرد.
سـپس صادقـی مدیـر صنایع تبدیلی و غذایی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس با اشـاره بـه اولویت های سـازمان که در سـطح اسـتان و شهرسـتان ها 
بـرای اجـرا ابـالغ شـده اسـت، گفـت: مشـکالت متعـدد تولیـدات کشـاورزی 
باعـث گردیـده تـا برنامه ریـزی ایـن بخـش بسـیار سـخت، قیمت هـا پاییـن 
و فسـاد پذیری محصـوالت کشـاورزی و ضایعـات ایـن بخـش زیـاد باشـد و 
بنابرایـن لـزوم توسـعه صنایـع تبدیلـی و غذایـی را بـرای مـا دو چنـدان نموده 

ست. ا
وی افـزود: در حـال حاضـر از لحـاظ تعـداد کمـی، صنایـع تبدیلـی مشـکلی 
نداریـم ولـی از لحـاظ کیفی جای کار بسـیاری وجـود دارد و با توجـه به بحران 
بیـکاری، مشـکالت و تنگناهـای موجـود، سـرمایه گـذاری در بخـش صنایـع 
تبدیلـی می توانـد کمـک بزرگـی بـه حـل ایـن مشـکالت داشـته باشـد و مـا 
آمادگـی هـر گونـه همـکاری را داریم کـه صنایع تبدیلی در شهرسـتان توسـعه 

. بد یا

به مناسبت هفته دولت 
بهره برداری از یک واحد گلخانه 10 هزار متر مربعی 

تولید سبزی و صیفی
همزمـان بـا دومیـن روز از هفتـه دولـت بـا حضـور رحیمـی معـاون عمرانـی 
اسـتاندار، کاظمـی فرماندار شهرسـتان، پژمان معـاون تولیدات گیاهـی و صادقی 
مدیـر صنایـع کشـاورزی و اعضای شـورای اداری شهرسـتان، اصحاب رسـانه و 
تعـدادی از بهـره بـرداران بخـش کشـاورزی بهره بـرداری از یـک واحـد گلخانه 
تولیـد سـبزی و صیفی در روسـتای قالتخوار شهرسـتان ارسـنجان آغـاز گردید.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی ارسـنجان، امیـدی مدیر 
جهاد کشـاورزی شهرسـتان در این مراسـم گفت: توسعه کشـت های گلخانه ای 
از اولویت های اصلی سـازمان جهاد کشـاورزی و در راسـتای سیاسـت های کلی 
اقتصـاد مقاومتـی در حـوزه کشـاورزی و اسـتفاده بهینـه از مصـرف آب، افزایش 

تولیـد و اشـتغال و کاهـش هزینه می باشـد.
وی از دیگـر مزایـای کشـت هـای گلخانـه ای تولیـد بیـش از یـک محصول در 
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سـال، افزایـش کیفیـت محصـول تولیـدی و عـدم وابسـتگی تولیـد به شـرایط 
محیطـی برشـمرد و اظهار داشـت: ایـن گلخانه به مسـاحت 10 هـزار متر مربع 
بـا سـرمایه گـذاری 2/2 میلیـارد تومـان به بهـره برداری رسـیده اسـت و برای 
15 نفـر بـه صـورت مسـتقیم و غیـر مسـتقیم بـه صـورت فصلـی شـغل ایجاد 

نمود. خواهـد 

سمیه قلندری

شهرستان اقلید 

سمرا اسدیان

شهرستان استهبان 

تامین امنیت 24000 هکتار انجیرستان

بـا توجـه بـه اهمیـت اقتصـادی و گسـتره سـطح باغـات انجیـر در شهرسـتان 
اسـتهبان، وجـود تعـداد زیـاد بهره بـردار و طـول مـدت 45 روزه حضـور آن ها 
در باغـات خـود جهـت برداشـت، جلسـات متعـددی در فرمانـداری و مدیریـت 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان جهت تامیـن امنیت باغات انجیـر برگزار 

گردید.
شـرافت  مصطفـی  سـید  اسـتهبان  شهرسـتان  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
سرپرسـت حراسـت جهـاد کشـاورزی اسـتهبان با بیـان این مطلب گفـت: مقرر 
گردیـد طـرح امنیـت باغـات انجیـر اسـتهبان در سـطح 24000 هکتـار از اول 

شـهریور لغایـت 15 مهـر 1397 بـه طـور مـداوم انجـام گیـرد. 
بـر اسـاس این گـزارش طرح مذکـور بـا نظـارت و برنامه ریزی مدیریـت جهاد 
کشـاورزی و همـکاری فرماندهـی نیـروی انتظامـی، سـپاه پاسـداران انقـالب 
اسـالمی و تعاونـی باغـداران، اکیـپ گشـت و تامیـن امنیـت باغـات انجیـر بـا 
اسـتفاده از یـگان تـکاور و گشـتی هـای نیـروی انتظامـی و یگان های گشـتی 
سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی اسـتهبان و نیروهـای مردمـی مـورد تاییـد 

نیـروی انتظامـی، اجـرا خواهد شـد.

برداشت گیاه دارویی بابونه در شهرستان اقلید
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد، وحید 
سـرداریان کارشـناس زراعت مرکز جهاد کشـاورزی حسـن آباد گفت: برداشـت 
گیاهـان دارویـی و بـه طـور خـاص بابونـه طـی سـه مرحلـه از تاریـخ 97/6/9 

اغاز شـده اسـت.
وی افـزود: پیـش بینـی مـی شـود کـه از ایـن میـزان سـطح زیـر کشـت بـه 
طـور متوسـط 250 کیلوگـرم گل خشـک بابونـه در هـر هکتـار برداشـت شـود 
کـه بـا توجـه بـه قیمـت مناسـب آن در بـازار بـه ازاء )هـر کیلـو 40000 هـزار 
تومـان( متوسـط درآمـد آن 10000000 میلیـون تومان در هر هکتار اسـت و با 
توجـه بـه هزینـه هـای پاییـن این محصـول از جملـه نیاز آبـی پاییـن و هزینه 
پاییـن مرحله داشـت نسـبت به سـایر محصـوالت، متوسـط دارآمـد خالص آن 

8000000 میلیـون تومـان در هکتـار اسـت. 

سـرداریان در ادامه پیرامون کشـت آویشـن و ترخون نیز اظهار داشـت: متوسط 
برداشـت آویشـن 1500 کیلوگرم، ترخون 1000 کیلوگرم در هکتار می باشـد و 
بـا توجـه بـه میانگین قیمت بـازار که برای یـک کیلوگرم آویشـن 17000 هزار 
تومـان و بـرای ترخـون 15 تـا 16 هزار تومان اسـت، که در مقایسـه با کشـت 
محصـوالت متـدوال ایـن منطقه از جملـه لوبیا و حتی محصوالت شـتوی چون 

گنـدم و جو بسـیار مقرون به صرفه اسـت.
ایـن کارشـناس تصرییـح کرد: بـا توجه به بحـران آب در منطقه و ایـن که نیاز 
آبـی ایـن گیاهان بسـیار پایین می باشـد، کشـت ایـن محصـوالت می تواند به 
عنـوان جایگزیـن محصوالتـی نظیـر لوبیـا و ... مد نظر باشـد و بـه عنوان یک 

الگوی کاشـت مناسـب در اختیـار بهره برداران قـرار گیرد.
الزم بـه ذکـر اسـت: گیـاه بابونـه عالوه بـر گل که بـه عنوان محصـول اصلی 
برداشـت می شـود بعـد از برداشـت مرحلـه سـوم گل، باقیمانـده گیـاه )سـاقه( 
نیـز جهـت تهیـه عـرق بابونه بـا قیمت مناسـب هـر کیلـو 5000 هزارتومان به 

عنـوان یـک محصـول جانبـی قابلیت فـروش در بـازار را دارد.

اجرای مبارزه بیولوژیک با هلیوتیس )کرم پیله خوار(
در مزارع حبوبات 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد، علی 
سـاالری کارشـناس حفـظ نباتـات ایـن مدیریـت گفت:بـا توجـه بـه وضعیـت 
خسـارت زایـی و طغیـان هلیوتیـس درسـال زراعـی گذشـته )96-95( در اکثر 
مـزارع لوبیای این شهرسـتان و ضـرورت تمهیدات الزم به منظـور جلوگیری از 
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هادی خوارزمی

شهرستان بوانات 

طغیـان و خسـارت این آفت در سـال جاری بـا برگزاری کالس های آموزشـی 
توسـط کارشناسـان حفـظ نباتـات، کلینیک هـای گیاه پزشـکی و کارشناسـان 
مراکـز خدمـات جهـاد کشـاورزی و همچنیـن نصـب بنـر توسـط کارشناسـان 
حفـظ نباتـات از اواخر فصل زراعی گذشـته نسـبت به اقدامـات الزم در کاهش 
و مبـارزه بـا آفـت مذکـور از جملـه انجـام شـخم عمیق بعـد از برداشـت،جمع 
آوری بقایـای گیاهـی و بـه کارگیری تله هـای فرمونی از ابتـدای فصل زراعی 
جـاری بـه منظـور پیـش آگاهـی از وضعیـت ایـن آفـت صـورت پذیرفـت بـه 
طـوری کـه در ایـن مدت بیش از سـه میلیـون زنبـور براکون با سـهمیه دولتی 
و آزاد در سـطح مـزارع بـر اسـاس پیـش آگاهـی و بازدیـد رهـا سـازی گردید. 
شـایان ذکراسـت در بررسـی هـای به عمل آمـده خوشـبختانه نتیجه اسـتفاده 
از عوامـل بیولوژیـک رضایـت بخش بوده اسـت و ایـن عملیات، اقـدام موثری 
در راسـتای تولیـد محصـول گواهی شـده، کاهـش مصرف سـموم، هزینه های 
جانبـی آن و در نهایـت حفـظ محیـط زیسـت و تولیـد محصـول عاری از سـم 

می گـردد.

آغاز برداشت انگور در سطح 5000 هکتار از 
تاکستان های شهرستان بوانات 

پیـش بینـی می شـود 75هزار تـن انگور از سـطح 5000 هکتار کشـاورزی این 
اسـتان برداشت شود.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد گشـاورزی شهرسـتان بوانـات 
نوربخـش مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان گفـت: انگـور برداشـتی از 

تاکسـتان هـای این شهرسـتان بیشـتر به صورت تـازه خـوری در بازارهای میوه 
اسـتان و شـهرهای هـم جـوار صادر کـه بیشـتر ارقام تولید شـده انگـور به رقم 

خلیلـی یـا همـان کشمشـی بوانـات می باشـد.
وی افـزود: برداشـت اتگـور هر سـاله از نیمـه دوم مرداد آغاز و تا پایان شـهریور 
مـاه ادامـه دارد و پیش بینی می شـود 75 هـزار تن انگور از سـطح 5000 هکتار 

تاکسـتان های این شهرسـتان برداشت شود. 
نوربخـش ادامـه داد: باتوجـه به تولید سـاالنه 75 هـزار تن انگور در شهرسـتان 
بوانـات و بـه دلیل اشـباع شـدن این محصـول در ماه های پایان سـال، تقاضای 
ایـن محصـول به صـورت تازه خـوری ناچیز می باشـد که بیشـتر آن به صورت 
محصوالتی از قبیل کشـمش سـبز، سـایه خشـک، آفتابی، تیزآبی، مویز و شـیره 

به بـازار ارائه می شـود.
سـپس هاشـمی مسـئول باغبانی این مدیریت گفت: شهرسـتان بوانات پتانسیل 
خوبـی در زمینـه سـرمایه گذاری و راه انـدازی صنایع تبدیلی و بسـته بندی دارد 
کـه بـا ورود ارقـام جدیـد پر بار و بازار پسـند و مقـاوم می تواند گامـی در جهت 

اصالح باغات انگور در شهرسـتان برداشـته شـود.

به مناسبت هفته دولت
 افتتاح پروژه آبیاری تحت فشار بارانی

)کالسیک ثابت( و احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی 

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان بوانات جعفری 
رئیـس آب و خـاک ایـن مدیریـت گفت: پـروژه آبیـاری بارانی کالسـیک ثابت 
بـه مسـاحت 30 هکتـار در منطقـه بجدانه و در زمیـن زراعی شـعبانعلی کریمی 
اجـرا گردیـد بـه نحـوی که سـهم آورده بهـره بـردار 466 میلیون ریال و سـهم 

مشـارکت دولـت 196300 میلـون ریال می باشـد.
در ادامـه نوربخـش مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان بوانات گفت: در راسـتای 
اسـتفاده بهینـه از منابـع آب و خـاک و بهـره وری در مصـرف آب بـا توجـه بـه 
افزایـش عملکـرد کاهـش آفـات و بیمـاری هـا و همچنیـن حمایـت دولـت در 
اجـرای طـرح هـای آبیـاری نویـن از ابتـدای سـال 97 تاکنـون 110 هکتـار از 
اراضـی زراعـی و باغی این شهرسـتان تحت پوشـش آبیـاری نوین قـرار گرفته 
اسـت. وی افـزود: جهـت احـداث شـبکه فرعـی آبیاری و زهکشـی نهـر موضع 
سـوریان بـه طـول 650 متـر، بالـغ بـر دو میلیـارد ریـال از محل اعتبـارات ملی 
سـال 96 تخصیـص داده شـده اسـت کـه این شـبکه آبیـاری به مسـاحت 100 

هکتـار و تعـداد 80 بهـره بـردار افتتـاح گردید.
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 مریم برزگر

شهرستان خرامه 

مرضیه هوشمندنژاد

شهرستان جهرم 

استفاده از خاک زئولیت در کشاورزی جهرم 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم درخصـوص اجـرای طرح آزمایشـی 
اسـتفاده از خـاک معدنـی زئولیـت در باغ هـای بخـش خفـر شهرسـتان جهـرم 

داد. خبر 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم؛ این 
طـرح بـه صـورت آزمایشـی و بـه منظـور کاهـش مصـرف آب در بـاغ درختان 
مرکبـات انجـام گرفتـه اسـت که در این طـرح باغات مذکور هـر 3 روز به مدت 

30 دقیقـه آبیاری می شـوند.
محمدرضـا شـهابی دربـاره مزایـای ایـن طـرح گفـت: خـاک زئولیـت از تجمع 
امـالح و شـوره بسـتن پـای درختان جلوگیـری کرده، چنـد برابـر وزن خود آب 

جـذب نمـوده و بـه تدریـج ایـن آب را بـه خـاک بـر می گرداند.
وی افـزود: کاربـرد زئولیت در کشـاورزی در زمینه افزایـش عملکرد محصوالت 
کشـاورزی و بهبـود بهـره وری خـاک و همچنین صرفه جویـی در میزان مصرف 

کودهای شـیمیایی، آب و اسـتفاده بهینه از کودهای حیوانی اسـت.

قنات های جهرم احیاء و مرمت می شوند 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی جهـرم؛ بـا توجـه بـه 
کمبـود آب در اسـتان فـارس، اسـتفاده صحیـح از قنات هـا کمـک بزرگـی بـه 

اقتصـاد مـردم خواهنـد کرد.
شـهابی مدیـر جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان بـا بیـان این که احیـاء و مرمت 
چندیـن قنـات بـا اعتباری بالـغ بر2 میلیـارد ریال در شـش ماهه اول سـال 97 
در دسـتور کار ایـن مدیریـت قـرار گرفته اسـت افـزود: پیشـرفت فیزیکی قنات 

بـزرگ “روسـتای کتـه نو” به 70درصد رسـیده اسـت.
وی افـزود: عملیـات الیـه روبـی “قنـات کتـه نـو” بـه طـول بیـش از 120 متر 
مربـع، خاکبـرداری بـه طول 40 متـر مربع و عملیـات کول برگـردان این قنات 
بـه طـول 25 متـر مربـع انجـام شـده اسـت و تـا دو هفته آتـی کار مرمـت این 

قنـات بـه اتمـام رسـیده و تحویل بهره بـرداران می شـود.
شـهابی تصریـح کـرد: مرمـت قنات هـا مانـع از ریـزش دیواره هـای قنـات در 
هنـگام حـوادث طبیعـی شـده و باعـث اسـتفاده بهتـر بهره بـرداران از قنات هـا 

می شـود.

به مناسبت هفته دولت
افتتاح سورتینگ مرکبات در شهرستان جهرم

اولیـن پـروژه هفتـه دولت در شهرسـتان جهرم بـا افتتاح سـورتینگ مرکبات در 
شـهرک صنعتی کلیـد خورد. 

بـه گـزارش ورابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم، این 
واحـد سـورتینگ بسـته بندی میـوه با سـرمایه ای بالغ بـر 1میلیـارد و 200هزار 

تومـان آغاز بـه کار کرد.
شـهابی مدیرجهـاد کشـاورزی جهـرم گفـت: فعالیـت ایـن واحـد سـورتینگ 
بسـته بندی میـوه بـا حجـم 3 هـزار تـن فعالیـت می کنـد و اشـتغال زایی برای 

96 نفـر را بـه دنبـال دارد.
وی تصریـح کـرد: 105 واحـد سـورتینگ در شهرسـتان جهرم، در زمینه بسـته 

بنـدی مرکبـات و میوهـای خشـک و حبوبـات فعالیـت می کنند.
گفتنـی اسـت: رضایی نماینده شهرسـتان جهـرم در مجلـس، صحراییان معاون 
اسـتاندار و فرماندار ویژه، شـهابی مدیر جهاد کشـاورزی و دیگر روسـای ادارات 

شهرسـتان در این مراسـم حضور داشتند.

به مناسبت هفته دولت :
افتتاح سالن پرورش قارچ خوراکی به ظرفیت

15 تن در سال 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه؛ 
مراسـم افتتـاح سـالن پـرورش قـارچ خوراکی با حضـور حجت االسـالم محمد 
صباحـی امـام جمعـه، فرهاد جهانخـواه فرمانـدار، همتی مدیر جهاد کشـاورزی، 
جهـاد  مدیریـت  کارشناسـان  اجرایـی،  دسـتگاه های  مسـئولین  بخشـداران، 
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کشـاورزی و بهـره بـرداران بخـش کشـاورزی ایـن شهرسـتان برگزار شـد.
در ایـن مراسـم همتـی مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه گفـت: بـا 
توجـه به وضعیت خشکسـالی، سـالن هـای پرورش قـارچ خوراکی یکـی از راه 
هـای اشـتغال و کسـب درآمـد این شهرسـتان می باشـد و بدین منظور سـالن 
پـرورش قـارچ پنـج واحـدی متعلـق به محمـد قائـدی در روسـتای خیرآبـاد با 
حضـور مسـئولین شهرسـتانی در زمینـی بـه مسـاحت هر سـالن پـرورش قارچ 

100 متـر مربـع و داری ظرفیـت تولیـد 15 تـن در سـال افتتاح شـد. 
همتـی افـزود: امیـد اسـت با بـه ثبـت رسـیدن شـرکت تعاونـی تولیدکنندگان 
قـارچ کار شـاهد راه انـدازی واحدهـای نگهـداری، بسـته بندی و فـرآوری این 

محصـول در شهرسـتان خرامه باشـیم.
الزم بـه ذکـر اسـت شهرسـتان خرامـه دارای 140 واحـد سـالن پـرورش قارچ 

خوراکـی بـا ظرفیـت تولیـد 2200 تن در سـال می باشـد. 

رهاسازی 50 هزار زنبور براکون در مزارع گوجه 
فرنگی شهرستان خرامه

بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، اولین 
مرحلـه رهاسـازی زنبـور براکون به منظور مبـارزه با آفت هلیوتیـس و مینوز در 

مـزارع گوجه فرنگی شهرسـتان آغاز شـد.
زینـب علـی نـژاد کارشـناس حفـظ نباتـات ایـن مدیریـت ضمـن اعـالم ایـن 
خبرگفـت: یکـی از اهـداف مدیریت حفظ نباتات اسـتان فـارس کاهش مصرف 
سـموم و افزایـش سـطح مبـارزه بیولوژیـک بـا آفت هـا و بیماری هـای نباتی، 

تحـت عنـوان IPM یـا مدیریت تلفیقی اسـت.
وی در ادامـه افـزود: رهـا سـازی زنبـور براکـون که معمـواًل در زمان تشـکیل 
میـوه گوجـه فرنگـی آغاز می شـود نقش مهمـی در تولید محصول سـالم دارد 
و ایـن عمـل معمـواًل طـی سـه مرحلـه در مزارع رها سـازی کـه با ایـن اقدام 

الروهـای آفـات پارازیتـه و منجـر بـه کاهش جمعیت و خسـارت مـی گردد.
علـی نـژاد خاطـر نشـان کـرد: از مزایای اسـتفاده از ایـن زنبورهـای آفت کش 
مـی تـوان بـه جلوگیری از سمپاشـی هـای متوالـی، کاهش هزینه سمپاشـی و 

تولیـد محصول سـالم گواهی شـده اشـاره کرد.

 الزم بـه ذکـر اسـت، در مرحلـه اول تعـداد 50000 زنبـور براکـون بـا همکاری 
کلینیـک گیاهپزشـکی اندیشـه سـبز در مـزارع گوجـه فرنگی شهرسـتان خرامه 

رهاسـازی شد.

آغاز نمونه گیری از مزارع برای اخذ گواهی 
استاندارد

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، 
نمونه گیـری از مزرعـه گوجـه فرنگـی جهـت دریافـت گواهـی تولیـد محصول 

اسـتاندارد در ایـن شهرسـتان آغـاز شـد.
نـگار دانـش نیـا کارشـناس حفـظ نباتات ایـن مدیریت بـا اعالم ایـن خبرگفت: 
در سـال زراعـی جـاری و بـا همـکاری مدیریـت حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد 
کشـاورزی فـارس و کلینیـک گیاهپزشـکی اندیشـه سـبز سـه طـرح کاربـردی 
مدیریـت تلفیقـی در باغـات پسـته، انـار و مزرعه گوجـه فرنگـی در خرامه اجراء 

. شد
وی افـزود: بـا همـکاری کلینیـک گیاهپزشـکی بـر کلیـه مراحـل تولیـد اعم از 
نشـاء، تغذیـه، مبارزه با آفـات، بیماری ها و نوع سـموم مصرفـی نظارت صورت 
پذیرفـت و بـا فرا رسـیدن فصل برداشـت مـزارع گوجه فرنگی، نمونـه گیری به 

منظـور تعییـن باقـی مانده سـموم انجام و به آزمایشـگاه ارسـال گردید.
دانـش نیـا بیـان کـرد: بـه منظـور ردیابـی و شـکار انبـوه آفـات در ایـن مزرعه 
تله هـای فرمونـی نصـب و بـه منظـور کنتـرل و مبارزه بـا آفات از حشـره کش 

B.T، گوگـرد و زنبـور براکـون نیز اسـتفاده شـد.

الزم بـه ذکـر اسـت عـالوه بـر طـرح هـای فـوق، در سـال زراعـی جـاری بـا 
نظـارت کارشناسـان حفـظ نباتـات ایـن شهرسـتان، یـک هکتـار مزرعـه توت 
فرنگـی گواهـی تولیـد محصول سـالم دریافـت نمـوده و ردیابی و پایش شـش 
هکتـار بـاغ انجیـر جهـت اخذ مجـوز محصول سـالم در دسـت اقدام می باشـد. 
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مرضیه کریمی

شهرستان خرم بید 

به مناسبت بزرگداشت هفته دولت
افتتاح خط تولید حلب سازی در بخش 

مشهد مرغاب 

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید ؛ طی 
مراسـمی خـط تولیـد حلـب سـازی کارخانه آنوشـا در بخـش مشـهد مرغاب با 
حضـور پژوهـش معاون سیاسـی امنیتی اسـتانداری فارس، فرماندار شهرسـتان، 
صادقـی مدیـر صنایـع تبدیلی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، سـعیده 
صادقـی سرپرسـت مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرم بیـد و تعدادی از 

مسـئولین جمعـی از بهـره برداران این شهرسـتان افتتاح شـد.
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  تبدیلـی  صنایـع  مدیـر  صادقـی  مراسـم  ایـن  در 
اسـتان فـارس اظهـار داشـت: ایـن طرح بـا سـرمایه گـذاری 2 میلیـارد و 300 
میلیـون تومـان از محل تسـهیالت اشـتغال پایدار بانـک کشـاورزی قادرآباد به 
بهره بـرداری رسـیده و بـا توجه بـه این که این واحـد تولیدی بـرای تهیه حلب 
بسـته بندی محصـوالت خـود از خـارج اسـتان بـا مشـکالت عدیـده ای مواجه 
بـوده اسـت لـذا بـا راه انـدازی این خـط تولید عـالوه بر تامیـن حلب مـورد نیاز 
و صرفـه اقتصـادی، موجـب اشـتغال زایـی 10 نفـر گردیـده اسـت. وی افـزود: 
کارخانـه صنایـع تبدیلـی کیاندیـس بـا برنـد آنوشـا بـا ظرفیـت تولیـد 46.500 
تـن در سـال انـواع شـوریجات و ترشـیجات را تولیـد و روانه بازارهـای خارجی 
و داخلـی مـی نمایـد و ایـن کارخانه یکـی از کارخانجـات صنایـع تبدیلی عمده 

اسـتان فـارس و یکـی از برندهـای مطـرح در کشـور می باشـد.

افتتاح طرح مرغ مادر گوشتی 35 هزار قطعه ای 
در بخش مشهد مرغاب 

 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید ؛ با 

حضـور پژوهـش معاون سیاسـی امنیتی اسـتانداری فارس، فرماندار شهرسـتان، 
جزایـری معـاون بهبـود تولیدات دامی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
صادقـی سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرم بید تعـدادی از 
مسـئوالن ادارات و جمعـی از بهره بـرداران ایـن شهرسـتان "طـرح مـرغ مـادر 
35 هـزار قطعـه ای گوشـتی مهـر جوجـه سـرحد" در بخـش مشـهد مرغـاب 
افتتـاح شـد. صادقـی سرپرسـت مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرم بید 
در مراسـم افتتـاح ایـن طـرح گفت: طرح فـوق با هزینـه ای بالغ بـر 80 میلیارد 
ریـال راه انـدازی گردیـده اسـت کـه توانایـی تولیـد 7/5 میلیـون قطعـه جوجه 

یـک روزه گوشـتی در طـول یـک دوره 64 روزه را دار می باشـد.
وی افـزود: بـا افتتاح این طرح زمینه اشـتغال 50 نفر شـغل به صورت مسـتقیم 

و 100 فرصت شـغلی به صورت غیر مسـتقیم فراهم می شـود.

به مناسبت بزرگذاشت هفته دولت
افتتاح کارخانه ترشیجات و شوریجات شرکت 

پارسه دشت مرغاب

معـاون  پژوهـش  بـا حضـور  و  دولـت  هفتـه  از  روز  چهارمیـن  بـا  همزمـان 
سیاسـی امنیتـی اسـتانداری فـارس، میمنـدی مدیـر کل تقسـیمات کشـوری، 
صـادق کریمـی فرمانـدار ایـن شهرسـتان، صادقـی مدیـر صنایـع غذایـی و 
تبدیلـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، صادقـی سرپرسـت مدیریت 
جهـاد کشـاورزی خرم بیـد و جمعـی از بهره بـرداران ایـن شهرسـتان کارخانـه 

شـوریجات و ترشـیجات شـرکت پارسـه دشـت مرغـاب افتتـاح شـد.
 بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید ؛ 
سـعیده صادقـی سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرم بیـد در 
ایـن مراسـم گفـت: ایـن کارخانـه در زمینـی بـه مسـاحت 19 هـزار متـر مربع 
و زیـر بنـای 5 هـزار متـر مربـع با هزینـه ای بالـغ بـر 40 میلیارد ریال سـاخته 
شـده کـه بـا افتتاح این پـروژه زمینه اشـتغال بـرای 52 نفر به صورت مسـتقیم 

و 150 نفـر بـه صـورت کارگـر فصلـی فراهم می شـود.
تولیـد  توانمنـدی بسـیاری در  ایـن شهرسـتان دارای ظرفیـت و  افـزود:  وی 
محصـوالت مختلـف کشـاورزی اسـت بنابرایـن جهـت توسـعه صنایـع تبدیلی 
و غذایـی بـا توجـه بـه ظرفیت های بخـش کشـاورزی این شهرسـتان حمایت 
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مسـئولین را طلـب مـی نماید تا این شهرسـتان از رونق و توسـعه بیشـتری در 
بحـث توسـعه صنایـع تبدیلـی بهره منـد گردد.

عباس رستم پور

شهرستان خنج 

برگزاری کارگاه آموزشی سوسک حنائی 
سرخرطومی خرما در شهرستان خنج

بـا توجـه به مشـاهده اولین سوسـک حنائـی سـرخرطومی خرمـا بالفاصله کار 
مبـارزه بـا ایـن آفـت خطرنـاک در دسـتور کار قرار گرفته اسـت .

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنج، رسـولی 
مسـئول حفـظ نباتـات ایـن مدیریت ضمـن بیان ایـن مطلب گفت: بـا توجه به 
اهمیـت موضـوع در ابتـدای امـر توسـط گـروه مالزهـی از باغات ایـن منطقه 
بازدیـد بـه عمـل آوردنـد و در منطقـه چهل گـزی اولیـن مـورد آفت سوسـک 

حنائی سـرخرطومی مشـاهده شـده است. 
وی ضمـن بیـان ایـن مطلـب کـه همسـایگی منطقه چهـل گزی با روسـتای 
فیشـور احتمـال آلـوده شـدن ایـن دو منطقـه اسـت گفـت: جهـت مبـارزه بـا 
ایـن آفـت خطرنـاک بالفاصلـه جلسـه ای در محل مدیریـت جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان تشـکیل و بـا دعـوت از فرمانـداری، باغـداران وکارشناسـان کارگاه 

آموزشـی برگـزار گردید. 
رسـولی خاطـر نشـان کـرد: در ایـن کارگاه کـه تعـداد زیـادی از باغـداران 
حضـور داشـتند بـا توجـه بـه اهمیت موضـوع راه های مبـارزه به طـور عملی و 
چگونگـی انتقـال ایـن آفـت و آنچـه باغـداران بایـد در حفاظت از باغـات خود 
بـرای جلوگیـری از هجـوم این آفـت خطرناک انجـام دهند، آموزش داده شـد.

 کنترل بیماری بوته میری در 430هکتار از مزارع 
کنجد انجام شد

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنـج؛ امری 
کارشـناس بخـش مرکـزی ایـن مدیریـت گفـت: علی رغـم کشـت گسـترده 
کنجـد بـه مسـاحت 430هکتـار در مناطـق تحـت پوشـش بخش مرکـزی این 
شهرسـتان، بیمـاری رایـج بوته میـری که باعث پوسـیدگی ریشـه و از پا افتادن 

بوتـه هـا مـی شـود درسـال زراعی جـاری بـه خوبی کنترل شـده اسـت. 
وی افـزود: در همیـن راسـتا کارشناسـان مسـئول هـر یـک از پهنه ها بـا انجام 
بازدیدهـای مسـتمر و بـه موقع و به صـورت چهره به چهره با کشـاورزان کنجد 
کار، در جهـت راه هـای پیش گیـری و کنتـرل این بیمـاری از جمله؛ اسـتفاده از 
ارقـام مقاوم، تنظیم سـیوکنترل سیسـتم آبیـاری، برقراری آیـش و تناوب زراعی 
و اسـتفاده از قارچ کش های مناسـب را به کشـاورزان کنجد کار آموزش داده و 

ایـن بیمـاری به خوبی کنترل شـده اسـت.
 

مبارزه با موش های صحرایی در 350 هکتار از
اراضی زراعی و باغی

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنـج ؛کامران 
نیـا مسـئول مرکـز خدمـات بخـش مرکـزی این شهرسـتان گفـت: بـا توجه به 
اهمیـت مبـارزه بـا جونـدگان مضـر کشـاورزی، مرکـز خدمـات بخـش مرکزی 
ایـن شهرسـتان در مناطـق تحـت پوشـش خـود ضمـن آمـوزش بهره بـرداران 
بـرای مبـارزه بـا مـوش صحرایـی، اقـدام به توزیع سـم فسـفر دوزنـگ رایگان 



41 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  42 - شهریورمـــــاه 1397

خلیل حاج ابراهیمی

شهرستان داراب 

جهـت مبـارزه با ایـن جونده از طریـق طعمه را طی دوماه گذشـته کرده اسـت.
وی افـزود: مـوش صحرایـی ضمن تغذیـه از محصـوالت کشـاورزی و کاهش 

عملکـرد، باعـث صدمـه زدن بـه نوارهـای تیـپ مزارع می شـود.

به مناسبت هفته دولت
بهره برداری از فاز 7 و 8 کانال انتقال آب 

کشاورزی فورگ

در هفتمیـن روز از هفتـه دولـت و بـا حضـور فرمانـدار، مدیـر جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان داراب و دیگـر مسـئولین محلـی، بهـره بـرداری از فـاز 7 و 8 کانال 

انتقـال آب کشـاورزی فـورگ داراب آغـاز گردید.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان داراب؛ سـیدی 
مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان در این مراسـم گفت: کانـال انتقال آب 
کشـاورزی مربـوط بـه چشـمه هـای نریـان و مادیـان واقـع در بخـش فـورگ 
شهرسـتان داراب مـی باشـد کـه بـا اعتبـاری بالـغ بـر 4 میلیـارد ریـال اجـرا 

اسـت. گردیده 
وی افـزود: مجـری ایـن طـرح شـرکت بریـن سـازان داهـی بـا کار فرمایـی 
مدیریـت جهاد کشـاورزی داراب بـوده و با تامین اعتبار آن از محل شـبکه های 

آبیـاری و زهکشـی در طـول حـدود 630 متـر اجرا شـده اسـت. 
مظفـری فرمانـدار این شهرسـتان گفت: جهـت خدمت هرچه بهتـر و بهره وری 
هرچه بیشـتر کشـاورزان، پـروژه کانال انتقال آب کشـاورزی افتتاح خواهد شـد 

و هـم زمـان مابقی پـروژه ها نیز مـورد بهره بـرداری قـرار خواهند گرفت.
وی افـزود: آبـی کـه از طریـق این کانـال انتقـال می بایـد مورد اسـتفاده 200 
کشـاورز قـرار خواهـد گرفـت و مـا هم خوشـحالیم کـه در این شـرایط بحرانی 

آب ایـن پـروژه اجرا و کشـاورزان را خوشـحال نموده اسـت.
گفتنـی اسـت: فـاز 7 و 8 کانـال آب نریـان و مادیـان فـورگ بـا اعتبـار 400 
میلیـون تومـان از محـل اعتبارات شـبکه آبیاری و زهکشـی به طـول 582 متر 
و ظرفیـت انتقـال 1000 لیتـر در ثانیه، آورد سـاالنه 11 میلیـون متر مکعب آب 
چشـمه ها، مشـروب سـاختن یـک هزار هکتـار از اراضـی زراعی کشـاورزان را 

دارد.
ایـن پـروژه در مـدت 4 مـاه سـاخته شـده و امـروز مـورد بهـره بـرداری قـرار 

. فت گر

هادی نیکنام

شهرستان رستم 

برگزاری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری 
روستایی شهرستان رستم

جلسـه کار گـروه اشـتغال و سـرمایه گـذاری روسـتایی شهرسـتان رسـتم بـه 
ریاسـت حسـینی فرمانـدار شهرسـتان و با حضـور نوعی مدیر جهاد کشـاورزی، 
اجتماعـی، مسـئولین موسسـات  تعـاون، کار و رفـاه  اداره  نیکنـام سرپرسـت 
مالـی، روسـای بانـک های عامـل و تعـدادی از متقاضیان شهرسـتان رسـتم با 
هـدف بررسـی نحوه پرداخت تسـهیالت اشـتغالزایی و رسـیدگی به مشـکالت 

متقاضیـان در محـل فرمانـداری تشـکیل گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم، در 
ابتـدای ایـن جلسـه حسـینی فرمانـدار شهرسـتان رسـتم گفـت: دسـتگاه های 
اجرایـی بـا رعایـت دسـتورالعمل ابالغـی نسـبت بـه جـذب و ایجـاد اشـتغال 
واقعـی، طرح هـای خـود را کارشناسـی و ارائـه دهنـد و از ثبـت نـام طرح های 
غیـر مشـمول خـودداری نماینـد. وی در ادامـه از بانک ها خواسـت بـا توجه به 
ناآگاهـی متقاضیـان از دسـتورالعمل هـای بانکـی با حـذف موارد غیـر ضروری 
بـا جدیـت نسـبت بـه روان سـازی و جذب تسـهیالت بهـره بـرداران همکاری 

. یند نما
در ادامـه نیکنـام گـزارش مفصلـی از رونـد ایجـاد اشـتغال پایدار در روسـتاها و 
مشـکالت متقاضیـان ایـن شهرسـتان ارائـه کـرد و گفت: بـا پیگیـری های به 
عمـل آمـده بخـش اعظمـی از مشـکالت سـرمایه گـذاران مرتفع و حـل موانع 
باقیمانـده نیـاز بـه همکاری دسـتگاه هـای اجرایی مرتبـط می باشـد. در پایان 
تعـدادی از متقاضیـان شهرسـتان رسـتم بـه بیان مشـکالت مربوطـه پرداختند 
کـه از سـوی ادارات و دسـتگاه هـای ذی ربط پاسـخ هـای الزم بیـان گردید.

برگزاری مراسم تکریم و معارفه مدیر جهاد 
کشاورزی شهرستان رستم

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم؛ در 
روز یکشـنبه مـورخ 97/06/11 مراسـم تکریـم و معارفه مدیر جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان رسـتم در محـل سـالن پـرورش فکری کـودکان و نوجوانـان برگزار 
شـد. بنـا بـه ایـن گـزارش در ایـن مراسـم کـه بـا حضـور حسـینی فرمانـدار 
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مریم حق با علی

شهرستان سپیدان 

ایـن شهرسـتان، گـودرزی بخشـدار مرکـزی، اوج فـرد مسـئول هماهنگـی 
امـور مجلـس، صمدنـژاد مسـئول هماهنگـی امـور شهرسـتان هـا در سـازمان 
جهادکشـاورزی اسـتان فارس، مسـئولین ادارات و جمعی از بهره برداران برگزار 
شـد، از خدمات نوعی خدابادی مدیر اسـبق جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم 
تقدیـر و سـپس حکـم انتصـاب علی گـودرزی بـه عنـوان سرپرسـت مدیریت 
جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم که از سـوی ریس سـازمان جهاد کشاورزی 

فـارس صادر شـده بـود، بـه وی ابـالغ گردید.

به مناسبت هفته دولت
افتتاح گلخانه گل رز به ظرفیت 300 هزار شاخه گل 

در سال در بخش همایجان 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی سـپیدان؛ هـم زمان 
بـا هفتـه دولـت گلخانـه گل رز با حضور جـوادی جهرمـی فرمانـدار، باصری 
کارشناسـان  و  ایـن شهرسـتان  ادارات  روسـای  و  کشـاورزي  جهـاد  مدیـر 
مدیریـت جهاد کشـاورزی سـپیدان در روسـتاي سـر بسـت بخـش همایجان 

گردید. افتتـاح 
در ایـن افتتاحیـه باصـری مدیـر جهاد کشـاورزی سـپیدان گفت: ایـن گلخانه 
در مسـاحت 3000 مترمربـع بـا ظرفیت تولید 300 هزار شـاخه گل در سـال و 
بـا سـرمایه گـذاری 10 میلیـارد ریـال به بهـره برداری رسـیده، کـه 7 میلیارد 
ریال آن به صورت تسـهیالت توسـط بانک کشـاورزي پرداخت شـده اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه ایـن موضـوع کـه بـا افتتـاح ایـن گلخانـه بـرای 5 نفـر 
اشـتغال زایی دائـم و بـرای 6 نفـر اشـتغال زایی موقـت ایجاد گردیده اسـت، 
از احداث 3 روسـتای گلخانه ای در روسـتاهای شـیخ عبود و تنگ تور بخش 
بیضـا و رودبـال بخـش همایجـان و احداث شـهرک های گلخانـه ای در این 
شهرسـتان شـامل سـایت 80 هکتـاری هرایجان، سـایت ملوسـجان، مجتمع 

دولـت آبـاد و حسـین آبـاد و ابراهیم آبـاد بیضا خبـر داد.
باصـری در پایـان گفـت: امید اسـت بـا توجه به اولویـت های سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس و بـا توجه به خشکسـالی هـای اخیـر بتوانیم گامی 

مهـم در تولیـد محصوالت داخلـی برداریم.
در ادامـه جـوادی جهرمـی فرمانـدار سـپیدان در ایـن مراسـم اظهـار داشـت: 
امـروز در همـه جـای کشـور چـرخ توسـعه عمـران و آبـادی مناطـق در حال 
حرکـت اسـت کـه ایـن پیشـرفت و بالندگـی بـه برکـت انقـالب شـکوهمند 

اسـالمی و بـه رهبـری امـام راحل، خون پـاک شـهدا، رهبری حکیمانـه مقام 
معظـم رهبـری و دولـت تدبیـر و امیـد صـورت گرفته اسـت.

به مناسبت هفته دولت
افتتاح طرح مرغداری گوشتی 36700 قطعه ای

در بخش مرکزی 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان؛ 
هـم زمـان بـا هفته دولـت طی مراسـمی بـا حضـور جـوادی جهرمـی فرماندار 
شهرسـتان سـپیدان، باصـری مدیر جهاد کشـاورزي این شهرسـتان، مسـئوالن 
شهرسـتانی و کارشناسـان مدیریـت جهـاد کشـاورزی، طرح مرغداری گوشـتی 
بـا ظرفیـت 36700 قطعـه در زمینـی به مسـاحت 10000 مترمربع و با سـرمایه 
11 میلیـارد ریـال در روسـتای گلومهـر بخش مرکـزی افتتاح و بـه بهره برداری 

رسید.
در ایـن مراسـم باصـری مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان گفـت: با 
افتتـاح ایـن طـرح بـرای 5 نفر اشـتغال ایجاد شـده اسـت که به لطف پیشـرفت 
هـای ژنتیکـی، امـروز مـرغ هـای گوشـتی در کمترین زمـان از جوجـه به یک 
مـرغ کامـل تبدیـل و آمـاده فـروش مـی شـوند کـه بـه جهـت رشـد سـریع، 

بازدهـی بهتـری را در بـازار دارند.
وی افـزود: بـا توجـه بـه رونـد رو بـه رشـد جمعیـت بایـد تولیـدات متناسـب با 
نیازهـای غذایـی بهبـود و افزایـش یابد کـه در این راسـتا تولید گوشـت مرغ به 
سـبب مزیـت هـای فراوانی کـه دارد بـه عنوان یکـی از منابـع تامیـن پروتئین 

مـی توانـد نیـاز مـردم ایـن شهرسـتان را در این زمینـه برطـرف نماید .
جـوادی جهرمـی فرمانـدار سـپیدان نیـز در این مراسـم گفت: منزلت مسـئوالن 
بـر پایـه خدمتگزاری اسـت و بایـد با احصاء موقعیـت ها در جهت رفـع نیازهای 
مـردم تـالش بیشـتری داشـته و مردم نیز در سـایه اتحـاد و همدلی بـا یکدیگر 

و با مسـئوالن، برای توسـعه و پیشـرفت مناطق دخیل باشـند.
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صادق رحیمی

شهرستان سروستان 

بیژن قائدی

شهرستان سرچهان

به مناسبت هفته دولت
افتتاح پروژه های جهاد کشاورزی سرچهان 

هـم زمـان بـا هفتـه دولت چنـد طرح کشـاورزی بـا حضـور فرماندار، بخشـدار 
از  جمعـی  و  شهرسـتان  و  اسـتان  اجرایـی  هـای  دسـتگاه  مدیـران  سـایر  و 

بهره بـرداران در سـر چهـان افتتـاح گردیـد.
بـه گـزارش روابط عمومی مرکـز ویژه جهاد کشـاورزی سـرچهان؛ داداله بیگی 
سرپرسـت ایـن مرکـز در افتتاحیـه ایـن طـرح هـا گفـت: ایـن طرح ها شـامل؛ 
کانـال آبرسـانی سـیاهو بـه طـول 400 متـر، کانـال آبرسـانی قـالت بـه طول 
400 متر،جـاده بیـن مـزارع کـره ای بـه طـول 3 کیلومتـر، طـرح آبیـاری نوین 
بـه مسـاحت 30 هکتـار در روسـتای توجردی وگلخانـه 2000 متـر مربعی واقع 

در شـهر حسـامی بود.
گفتنـی اسـت تاکنـون در 192 هکتـار از اراضی زراعی و باغی بخش سـرچهان 
از محـل اعتبـارات دولتـی سیسـتم هـای نویـن آبیـاری بـه روش نـواری و 

قطـره ای اجـرا گردیده اسـت.

بازدید مدیریت بازرسی سازمان جهاد کشاورزی 
فارس از طرح ها و پروژه های جهاد کشاورزی 

شهرستان سرچهان 

بـه گـزارش روابـط عمومـی جهـاد کشـاورزی سـر چهـان، طـی ایـن بازدیـد 
عباسـی مدیـر بازرسـی، ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی بـه شـکایات، ضمـن 
دیـدار بـا کارکنـان مرکـز ویـژه جهـاد کشـاورزی سـرچهان، رونـد اجرایـی 
طرح هـا و پروژه هـای ایـن مدیریـت رادر سـال 96 مـورد ارزیابـی قـرار دادند.

در ایـن دیـدار فـرج اله عباسـی خواسـتار تالش مضاعـف کارکنان در راسـتای 
سیاسـت هـای ابالغی از سـوی وزارتخانـه در تمامی زمینه ها گردید و مسـائل 

و مشـکالت ایـن مجموعه را بررسـی نمود.
علـی ضامـن راحمین معـاون اداره بازرسـی در حاشـیه این بازدید به سـئواالت 
کارشناسـان در خصـوص رونـد اجـرای طرح هـا و مراحـل انجام صـدور مجوز 

گلخانه هـا پاسـخ داد.
گفتنـی اسـت در ادامـه هرکـدام از کارشناسـان ارزیـاب این مدیریت بـه منظور 
بررسـی رونـد پـروژه های انجـام گرفته ازطـر ح ها توسـط واحدهـای مربوطه 

بازدیـد به عمـل آوردند.

همایش اولویت های سرمایه گذاری 
صنایع کشاورزی شهرستان سروستان برگزارشد

همایـش اولویت های سـرمایه گذاری صنایع کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان 
در سـالن جلسـات فرمانداری این شهرسـتان برگزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان، 
ایـن همایـش با حضـور مهدی صادقـی مدیر صنایـع تبدیلی و غذایی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، میرزایـی مدیـر، معـاون و کارکنـان مدیریت 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان و جمعـی از صاحبـان صنایـع تبدیلی و 

غذایـی برگـزار گردید.
تبدیلـی  ایروانـی مسـئول صنایـع غذایـی و  ایـن همایـش کتایـون  از  پـس 
مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان اظهار داشـت: در این همایش 
ظرفیت هـای شهرسـتان در توسـعه صنایـع تبدیلـی مورد بررسـی قـرار گرفت 
و طرح هـای صنعتـی دارای اولویـت احداث، معرفـی و از نظر توجیـه اقتصادی 

مـورد ارزیابـی قـرار گرفتند.
وی افـزود: در حـال حاضـر 52 مجـوز در سـطح ایـن شهرسـتان صـادر شـده 
اسـت کـه از ایـن تعـداد، 21 واحـد بـه بهره بـرداری رسـیده و در حـال فعالیت 

می باشـند.
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ُسـوُل بَلِّـْغ َمـا ُأنْـِزَل إِلَْیَک ِمـْن َربِّـَک َوإِْن لَْم  اکـرم )ص( می فرمایـد: »أَُیَّهـا الَرّ
تَْفَعـْل َفَمـا بَلَّْغـَت ِرَسـالََتُه َواهلَلّ َیْعِصُمـَک ِمـَن الَنّـاِس«، به همین منظـور پیامبر 
)ص( یـک همایـش در روز غدیـر برگـزار کردنـد و ایـن گونـه نبـوده اسـت که 

فقـط بـه ایراد خطبـه اکتفـا کنند.
 

اجرای طرح مقایسه ارقام سورگوم علوفه ای 
در بخش زرقان

ترویـج و توسـعه کشـت سـورگوم از سـال 1395 بعنـوان یـک راهبـرد اساسـی 
مقابلـه بـا کاهـش کمـی و کیفـی منابـع آب کشـاورزی و لـزوم تغییـر الگـوی 

کشـت بـه منظـور تامیـن علوفـه مـورد نیاز دامـداران
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز؛ امینی 

رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی بخـش زرقـان بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت: در 
راسـتای تغییـر الگوی کشـت در سـال زراعی جـاری بالغ بر 27 هکتار سـورگوم 
علوفـه ای در ایـن بخـش کشـت گردیـده اسـت کـه این رقـم باالترین سـطح 

کشـت در اسـتان فارس می باشـد. 
وی افـزود: بـا عنایـت بـه توسـعه کشـت سـورگوم در ایـن بخـش و اسـتقبال 
خـوب دامـداران و کشـاورزان از تولیـد ایـن محصـول، معرفی ارقـام جدید و پر 
پتانسـل مـورد توجـه قـرار گرفت و بـه همین منظور سـه رقم سـورگوم خارجی 
)وارداتـی( از شـرکت اورالیـس فرانسـه بـا رقم اسـپیدفید در قالب طرح مقایسـه 

ارقـام سـورگوم علوفـه ای در بخـش زرقان اجـرا گردید.
در همیـن رابطـه صداقت کارشـناس زراعـت مرکز گفت: طرح مذکور در سـطح 
1000 مترمربـع در حومـه زرقـان به صـورت مکانیزه اجرا گردیـده و کلیه اصول 

شاپور نوبهاری

شهرستان شــیراز 

 پیش بینی کاهش 30 درصدی تولید محصول پسته 
شهرستان سروستان در سال جاری

پیـش بینـی مـی شـود تولیـد پسـته سـال جـاری در شهرسـتان سروسـتان به 
کمتـر از 30 درصـد سـال گذشـته برسـد. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان 
حمیدرضـا احسـانی مسـئول باغبانـی ایـن شهرسـتان گفـت: علـی رغـم ایـن 
که در سـال گذشـته رقمـی بالغ بر 13000 تن پسـته از شهرسـتان سروسـتان 
راهـی بازارهـای داخلـی و خارجـی گردیـد اما متاسـفانه در سـال جـاری پیش 

بینـی می گـردد ایـن رقـم بـه کمتـر از 4000 تن برسـد.
وی افزود: از جمله دالیل کاهش شـدید تولید پسـته در سـال جاری، نوسـانات 
دمایـی در آغـاز فصـل رویـش و بارندگـی بهاری که هـم زمان بـا فصل گرده 
افشـانی درختـان پسـته اتفـاق افتـاد مـی باشـد کـه سـبب گردیـد بـا افزایش 

رطوبـت نسـبی محیـط بـه عدم تلقیـح گل های پسـته منجـر گردد.
احسـانی اظهـار کـرد: بر اسـاس گـزارش هـای واصله ایـن شـرایط اقلیمی در 
نیمـه جنوبـی کشـور عمومیـت داشـته و در اغلب مناطق پسـته خیز گزارشـات 

کاهـش شـدید تولیـد پسـته در سـال جـاری ارائه گردیده اسـت.

گوگردپاشی باغات پسته در شهرستان سروستان
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان، 
بـا توجـه بـه خسـارت پسـیل در باغات پسـته و عـدم کارایـی و تاثیر سـموم 
روی ایـن آفـت در طرحـی 3 سـاله بررسـی تاثیر گوگـرد مورد آزمایـش قرار 

گرفت.
زهـرا روحانـی رئیـس اداره تولیـدات گیاهی ایـن مدیریت گفـت: در این طرح 
از 3 نـوع گوگـرد مایـع، گوگـرد پاالیشـگاهی و سـولفور اسـتفاده گردیـد کـه 
خوشـبختانه در مقایسـه بـا سـایر روش هـا بـه عنوان یـک کنتـرل کننده کم 
خطـر بـا هـدف تولید محصول سـالم، کاهش مصرف سـموم تاثیـر قابل قبول 

داشـته و باعـث کاهـش 70 درصـدی مصرف سـموم در باغات شـده اسـت.

برگزاری جشن دهه والیت و امامت
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز؛ 
همزمـان بـا ایـام دهـه والیـت و امامـت و عیـد غدیر خم مراسـمی بـا حضور 

کارکنـان ایـن مدیریـت برگـزار شـد .
در ابتـدای ایـن مراسـم مجیـد اختـری ضمـن تبریک ایـن اعیاد مبـارک لزوم 
برگـزاری جشـن های ملـی و مذهبی جهت ایجـاد تحکیم و بـرادری و رعایت 
الزامـات عیـد غدیـر را ضـروری دانسـت و بـه اعمالـی از جملـه مصاحبـت، 
بـرادری، عبادت،کنـار گذاشـتن اختالفـات و سـایر مـوارد مرتبط اشـاره نمود .

در ادامـه حجت االسـالم والمسـلمین فیروزجنگ مسـئول دفتـر نمایندگی ولی 
فقیـه در ایـن مدیریـت گفت: عیـد غدیر عید والیـت، رهبری، انسـانیت، کمال 

دیـن و اتمـام نعمـت الهـی بـوده و از اعیاد بزرگ اسـالمی به شـمار می رود .
وی افـزود: غدیـر کاشـت بـذر والیـت در جان هـا و نـور افشـانی خورشـید به 
تمامـی انسانهاسـت و در عرصـه غدیـر حقیقـت والیـت در بتـن دیـن تعبیـه 

گردیـده و آن را تبدیـل بـه دیـن کاملـی نمـوده اسـت.
در ادامه این مراسـم حجت االسـالم والمسـلمین شـفیعی شـاهرودی به عنوان 
میهمـان ویـژه بـا تأکید بـر این که نخسـتین مبلغ واقعـه غدیر شـخص پیامبر 
اعظـم )ص( بـوده اسـت، گفـت: در واقعـه غدیـر پـروردگار خطـاب به رسـول 
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کشـت اعـم از میـزان بـذر مصرفـی، کودهـای زیرپـاش و کودهـای سـرک به 
درسـتی رعایـت گردیـده و در پایـان طرح تعـداد پنجه هـا، ارتفاع بوتـه و دیگر 

اجـزای عملکـرد مورد بررسـی قرار خواهـد گرفت.
وی افـزود: بـا توجـه به تداوم شـرایط خشکسـالی و لـزوم تغییر الگوی کشـت، 
معرفـی ارقـام پـر پتانسـیل و جدیـد می توانـد به عنـوان یک راهبـرد علمی در 

تولیـد مـورد توجه قـرار گیرد.

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت
غبار روبی گلزار شهدای دارالرحمه شهرستان شیراز

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز؛ به 
مناسـبت هفتـه دولـت و گرامیداشـت یـاد و خاطره شـهیدان رجایـی و باهنر، با 
حضـور جمعـی از کارکنـان ایـن مدیریت، گلـزار شـهدای دارالرحمـه غبارروبی 
و بـا اهـدای شـاخه های گل و قرائـت فاتحـه یـاد شـهدای انقـالب اسـالمی 
گرامی داشـته شـد. اختری مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز در حاشـیه 
ایـن مراسـم بـا اشـاره به عظمـت و جایگاه شـهدا گفـت: در کنـار عظمت دفاع 
مقـدس و دالوری هـای ایثارگـران، انتقـال زوایـای پیـدا و پنهان هشـت سـال 

دفـاع مقـدس اهمیت فـوق العـاده ای دارد.
وی افـزود: شـهادت، شـهید، جانبـاز و ایثارگـر واژگانـی درخشـان در قامـوس 
فرهنـگ اسـالمی و تضمینـی بـرای پویایـی و حیـات مکتـب عـزت بخـش و 

ارزش آفریـن اسـالم اسـت.

محمد مهدی قاسمی

شهرستان فراشبند 

اجتماعی شدن سالمت، راهکاری نوین در ارتقای 
سالمت

مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند اداره برتـر عرصـه سـالمت 
شـناخته شـد .

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند؛ 
ایـن  فرمانـدار  ریاسـت  بـه  فراشـبند  شهرسـتان  سـالمت  مجمـع  نخسـتین 
شهرسـتان و بـا حضـور کرامـت الـه افراشـی معـاون اجتماعـی دانشـگاه علوم 
پزشـکی شـیراز، صمـد امانـی رییـس دبیرخانه سـالمت و امنیت غذایی اسـتان 

فـارس و سـایر مسـئوالن شهرسـتانی برگـزار شـد.

در این مراسـم صادق فروغی فرماندار شهرسـتان فراشـبند در نخسـتین مجمع 
سـالمت شهرسـتان فراشـبند بـه بیـان اهـداف مجمـع سـالمت شهرسـتان 
فراشـبند پرداخـت و گفـت: بهداشـت همیشـه اصـل و مقـدم بر درمـان بوده و 
همـه دسـتگاه هـای اجرایی باید در انجام اقدامات پیشـگیرانه مشـارکت نمایند.

وی افـزود: دسـتگاه هـای اجرایـی بایـد بـه انـدازه وظایـف و در حـد تـوان 
خـود بـه حـل مسـائل بهداشـتی و درمانی کمـک نمایند تـا وزارت بهداشـت و 

دانشـگاه های علـوم پزشـکی بـه انجـام وظایـف تخصصـی خـود بپردارنـد.
در ایـن مجمـع از نیکـوکاران سـالمت شـاخص شهرسـتان، مؤسسـات خیریـه 
و سـازمان های مـردم نهـاد سـالمت، خانـواده هـای اهـداء کننـدگان عضـو و 
دسـتگاه هـای اجرایِی همراِه سـالمت و همچنیـن از مدیریت جهاد کشـاورزی 
و  سـالمت  عرصـه  تالشـگر  و  برتـر  اداره  عنـوان  بـه  فراشـبند  شهرسـتان 
کشـاورزان دریافـت کننـده گواهـی ICM در سـال زراعـی 97-96 بـه عنـوان 
تالشـگران ارتقـای سـالمت در شهرسـتان بـا اهـدای لـوح سـپاس و تندیـس 

مجمـع قدردانـی بـه عمـل آمد.

برگزاری جلسه مجمع عمومی مؤسس صندوق 
حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان 

فراشبند

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند؛ 
جلسـه مجمـع عمومی مؤسـس صنـدوق حمایـت از توسـعه بخش کشـاورزی 
شهرسـتان فراشـبند بـا حضـور علیرضـا اشـرفی عضـو هیئـت مدیـره شـرکت 
مـادر تخصصـی صنـدوق حمایت از بخش کشـاورزی کشـور، داریـوش اعرابی 
مدیـر امور مجامع شـرکت مـادر تخصصی، صـادق فروغی فرماندار شهرسـتان 
فراشـبند، جعفـر صبـوری پـور معـاون برنامه ریـزی و امـور اقتصـادی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی فـارس، روح الـه مزارعـی معـاون فرمانـدار، محمـود رحمانی 
رییـس شـورای اسـالمی شـهر فراشـبند، کرامـت اله روییـن تن مسـئول دفتر 
ارتباطـات مردمـی نماینـده مردم شهرسـتان فراشـبند، بیژن نادرپـور مدیر جهاد 
کشـاورزی، رفعـت پنـاه رییـس اداره  کار، رفاه و تعـاون فراشـبند و بهره برداران 
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ابراهیم باغبان

شهرستان فسا 

عضـو صنـدوق در تاالر وحدت اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمی فراشـبند برگزار 
. شد

در ابتـدای ایـن جلسـه نادرپـور مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند 
جلـب  رونـد  کشـاورزی،  بخـش  هـای  ظرفیـت  و  توانمندی هـا  از  گزارشـی 

بیـان نمـود. را  ایـن صنـدوق  مشـارکت بهره بـرداران و تأسـیس 
سـپس حسـین دهقانـی یکـی از اعضـای هیئـت مؤسـس صندوق شهرسـتان 
گزارشـی از فعالیـت هـای آن هیئـت را ارائـه نمـود کـه در پایـان جلسـه پـس 
از رأی گیـری، اعضـای هیئـت مدیـره و بازرس از سـوی سـهامداران صندوق 

گردیدند. انتخـاب 
شـایان ذکـر اسـت صنـدوق حمایـت از بخش کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند 
سـومین صندوق تاسـیس شده در سـال جاری در سطح اسـتان فارس می باشد 

کـه یـک مـاه زودتـر از برنامـه زمان بنـدی پیش بینی شـده تشـکیل گردید.

به مناسبت هفته دولت
افتتاح کانال آبیاری عمومی روستای خوشاب 

شهرستان فراشبند 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند؛ در 

ایـن مراسـم که بـا حضور مزارعـی معـاون فرماندار، بیـژن نادرپـور مدیر جهاد 
کشـاورزی و مسـئولین ادارات اجرایـی ایـن شهرسـتان، کانال آبیـاری عمومی 

روسـتای خوشـاب در هفتـه دولت افتتاح شـد.
در ایـن مراسـم بیژن نادرپور مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند ضمن 
گرامـی داشـت هفتـه دولـت و یـاد و خاطـره شـهیدان رجایـی و باهنـر گفت: 
کانـال آبیـاری عمومی روسـتای خوشـاب جهـت آبیـاری باغ های پایین دسـت 
بـه طـول 420 متـر و بـا اعتبـار یـک میلیـارد و 195 میلیـون ریـال از محـل 

اعتبـارات ملـی احـداث گردیده اسـت.
وی افـزود: ایـن کانـال بـا ِدبـی 50 لیتـر در ثانیـه امـکان آبیـاری 30 هکتار از 
باغـات ایـن منطقـه را فراهـم کـرده اسـت کـه 850 متر ادامـه این کانـال نیز 
در دسـت مطالعـه اسـت که بـا اجرای کامـل این طرح عـالوه بـر جلوگیری از 
هـدر رفـت آب، سـطح زیـر کشـت باغـات نخل ایـن منطقه نیـز افزایـش پیدا 

خواهـد کرد.

جلسه شوراي کشاورزي شهرستان فسا 
برگزار شد

جلسـه شـوراي کشـاورزي شهرسـتان فسـا بـا حضـور توکلی مشـاور اسـتاندار 
فـارس در امـور کشـاورزي، کرمـي معـاون اسـتاندار و فرماندار ویژه شهرسـتان 
فسـا، سـاماني مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان، بخشـداران، دهیـاران، 
رؤسـاي ادارات وابسـته، مدیـران عامـل تعاونـي هـا و تشـکل هـاي بخـش 
کشـاورزي و تعـدادي از بهـره بـرداران بـا دسـتورکار ارائـه گـزارش کشـاورزي 
و اقدامـات انجـام گرفتـه در راسـتاي تغییـر الگـوي کشـت، مصـرف بهینـه 
آب، بررسـي مسـائل و مشـکالت بهـره بـرداران در محـل سـالن همایـش این 

شـد.  برگزار  مدیریـت 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزي شهرسـتان فسـا، در 
ابتـدای ایـن جلسـه سـاماني مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ضمـن ارائـه 
سـیماي کشـاورزي شهرسـتان و اقدامـات صـورت گرفتـه در خصـوص اجراي 
اولویت هـاي سـازمان در این شهرسـتان از جمله کشـت کلـزا، چغندرقند پاییزه، 
گیاهـان دارویـي، آبیـاري تحـت فشـار، توسـعه گلخانـه هـا و تشـکیل صندوق 
حمایـت از توسـعه بخش کشـاورزي به بیـان راهکارها و برنامه هاي در دسـتور 
کار سـازمان جهـاد کشـاورزي بـه منظـور گذر از بحـران خشکسـالي پرداخت و 
در ادامـه مسـئوالن اداره تعـاون روسـتایي و امـور آب گـزارش عملکـرد خود را 
در مـورد خریـد گنـدم، نصـب کنتورهـاي حجمي و پلمـپ چاه هاي غیـر مجاز 

کردند. عنـوان 
در ادامـه ایـن جلسـه کرمـی فرمانـدار ویژه فسـا ضمن اشـاره به بحـران آب از 
مسـئولین مربوطـه درخواسـت نمود که تولیـد محصوالت کشـاورزی بر پایه آب 
محـور باشـد در دسـتور کار قرارگرفتـن طـرح هایي بـه منظور کاهـش مصرف 
آب، ایجـاد صنایـع تبدیلـي، توسـعه گلخانه هـا و نصب هرچه بیشـتر کنتورهاي 

نمود. تأکید  هوشـمند 
سـپس دهقـان مدیـر زراعـت سـازمان جهـاد کشـاورزی، بـه ارائـه گزارشـي از 
برنامـه هـاي ابالغـي وزارت متبـوع و سـازمان درخصـوص اقتصـاد مقاومتـي، 
اسـتراتژیک در  تولیـد محصـوالت  اهمیـت  اجرایـي سـازمان،  اولویـت هـاي 
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موقعیـت فعلـي پرداخـت و موفقیت هـاي ایـن شهرسـتان در تولیـد محصـول 
کلـزا و پنبـه را یکـي از شـاخص هـاي مهـم ایـن مدیریـت برشـمرد.

در پایـان این مراسـم توکلي مشـاور اسـتاندار فـارس در امور کشـاورزی، به بیان 
موضـوع برنـد سـازي، مزیت هـاي اقتصادي کشـاورزي ایـران جهت صـادرات، 
اقتصـادي کردن تولید، مقایسـه تولیـد گلخانه اي در ایران و جهـان، برنامه محور 
بـودن و بهـره گیـري ازکارشناسـان بـا تجربـه و بهـره بـرداران پیشـرو در امـور 
پرداخـت و اظهـار داشـت: کارهاي بسـیار خوبی در بخش کشـاورزی شهرسـتان 
فسـا صـورت گرفتـه و ایـن نشـان از بدنـه کارشناسـي قـوي در این شهرسـتان 
اسـت. وي در ادامـه به سـئواالت و مشـکالت ارائه شـده از قبیـل گراني خوراک 
دام، ارزان بـودن قیمـت شـیر و غیـر اقتصـادي بـودن تولیـد بـا وضعیـت کنوني 
پاسـخ داد و گفت: مسـایل مطروحه در جلسـه شـوراي کشـاورزي اسـتان مطرح 
و به سـمع و نظر اسـتاندار و مسـئوالن اسـتاني جهت رفع مشـکل خواهد رسـید.

برگزاري همایش سازگاری با خشکسالی و مدیریت 
بحران در شهرستان فسا

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا همایش 
یـک روزه سـازگاری بـا خشکسـالی و مدیریت بحـران با هدف آمـوزش، ارتقاء 
دانـش و آشـنایي دهیـاران، روسـاي ادارات مرتبـط وبهره  بـرداران بـا مسـائل 
خشکسـالی، وضعیـت آب هـای زیرزمینـی، برنامـه ریـزی جهـت جایگزینـی 
کشـت هـای مقـاوم بـه خشـکی، همچنین آشـنایی بـا برنامه های شـرکت آب 
منطقـه ای در خصـوص چاه هـای مجـاز و غیرمجـاز، روش هـای حفاظـت از 
منابع آب و مخاطرات بخش کشـاورزی در سـالن بعثت دانشـگاه علوم پزشـکي 
شهرسـتان فسـا برگـزار شـد. در ایـن همایـش کـه بـا حضـور کرمـی معـاون 
اسـتاندار و فرماندار ویژه شهرسـتان فسـا، تمامي بخشـداران بخش هـاي تابعه، 
سـاماني مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان، روسـای ادارات مرتبط وبیش 
از 130 نفر از دهیاران شهرسـتان های فسـا و سروسـتان حضور داشـتند برگزار 
شـد، در ابتـدا کرمـی گفـت: اصـالح الگوی مصـرف مـورد توجه قـرار گرفته و 
الزم اسـت فرهنـگ الگـوی مصـرف در جامعه تشـریح و ترویج شـود که انجام 
ایـن مهـم با همـکاری همه متولیـان امر و مشـارکت مردم امـکان پذیر خواهد 
بـود. در ادامـه ایـن همایش وصالي مدیـرکل مدیریت بحران اسـتانداری فارس 
و حسـینی نماینـده سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس بـه ترتیـب در خصـوص 
سـاختار مدیریـت بحـران و ایمنـی در برابـر مخاطـرات طبیعی و خشکسـالی و 
راهکارهـای سـازگاری با آن در بخش کشـاورزی مطالبی ارائـه کردند. در پایان 
شـریفی نماینـده شـرکت سـهامی آب منطقه ای فارس، موسـوی نماینـده اداره 
کل منابـع طبیعـی، اسـالم پنـاه نماینده آبفـا روسـتایی و محمدی رئیـس اداره 
مخاطـرات سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس نیز ضمـن حضور در ایـن همایش 

مطالـب خـود را بـرای حاضرین بیـان نمودند. 

سعید نصیری

شهرستان قیروکارزین

به مناسبت هفته دولت 
افتتاح مرکز جهاد کشاورزی شهر مبارک آباد 

شهرستان قیروکارزین 

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، در 
آخریـن روز از هفتـه دولـت سـاختمان مرکز جهاد کشـاورزی شـهر مبارک آباد 
قیروکارزیـن بـا حضور کریمـی فرماندار این شهرسـتان، اعضا شـورای اداری و 
جمعـی از معتمدیـن محلـی افتتـاح گردیـد. گفتنی اسـت ایـن مرکز بـه عنوان 
دومیـن مرکـز جهاد کشـاورزی با حضور 7 نفر کارشـناس کشـاورزی راه اندازی 
شـده اسـت و در حـال خدمت رسـانی بـه کشـاورزان منطقه شـهر مبارک آباد و 
روسـتاهای اطـراف و منطقـه بـاروس با سـطحی بالغ بـر 5000 هکتـار اراضی 

باغـی و زراعـی خواهند بود.
در ایـن مراسـم انصـاری مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان گفـت: ایـن 
مرکـز بـا زیـر بنـای 240 متـر مربـع و بالـغ بـر 210 میلیـون تومـان از محـل 
اعتبـارات 3 درصـد نفت و گاز شهرسـتان بنـا گردیده اسـت و امیدواریم بتوانیم 
سـطح علمـی و اطالعـات بـه روز کشـاورزی را بـه ایـن زحمت کشـان عرصه 

آب و خـاک و تولیـد محصـول سـالم، افزایـش دهیم.

آغاز برداشت لیمو ترش در شهرستان قیروکارزین
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهادکشـاورزی قیروکارزیـن انصاری مدیر 
جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان گفـت: محصـول لیموتـرش در شهرسـتان 
قیروکارزیـن از ارقـام محلـی، پیونـدی بـدون خار، پیونـدی خار کوتاه، پرشـین 
و لیمـو خارگـی می باشـند کـه بـا تولیـد سـاالنه 115000 هزار تـن 64 درصد 
لیمـوی اسـتان فـارس و 28 درصد لیموی کشـور، رتبه نخسـت تولید اسـتان و 
کشـور در بیـن شهرسـتان های تولیـد لیموترش به خـود اختصاص داده اسـت.

وی افـزود: نبـود صنایـع تبدیلـی، فـرآوری و بسـته بنـدی، ظهـور و شـیوع 
بیماری هـای مهلـک جـاروک، شـانکر و سـر خشـکیدگی شـاخه، آینـده لیمـو 

تـرش در ایـن منطقـه را تهدیـد می کنـد.
انصـاری در ادامـه بـا اشـاره بـه عرضـه این محصـول به نـام شهرسـتان های 
هـم جـوار در سـال های گذشـته گفـت: در سـال جاری بـا اطالع رسـانی های 
صـورت گرفتـه و همچنیـن ورود متقاضیـان زیـادی از سراسـر کشـور بـرای 
خریدلیمـو تـرش در فصـل برداشـت بـه ایـن شهرسـتان، تا حـدودی محصول 
مرغـوب، خـوش طعـم و بـا کیفیـت قیروکارزیـن بـه بـازار معرفـی شـده که با 
توجـه بـه قیمـت مناسـب آن، این محصـول در بازارهـای داخلی و کشـورهای 

حـوزه خلیـج فـارس از طرفـداران ویـژه ای برخوردار اسـت.
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وحید نیاکان

شهرستان کازرون 

مدیـر جهادکشـاورزی قیروکارزیـن تصریـح کـرد: حجم بـاالی تولیـد مرکبات 
)لیمـو تـرش و لیمـو شـیرین( این شهرسـتان در کشـور خـود زمینـه و ظرفیت 
بسـیار مناسـبی بـرای حضـور سـرمایه گـذاران داخلـی و خارجـی و بخـش 
خصوصـی در زمینـه هـای صنایـع تبدیلی و بسـته بندی در شهرسـتان اسـت. 
وی خاطـر نشـان کـرد: بر داشـت ایـن محصـول بـا ارزش از نیمـه دوم مرداد 

مـاه شـروع و تـا پایـان آبان مـاه ادامـه دارد. 

پیش بینی اجرای بیش از 400 هکتار پوشش توری 
درباغات مرکبات

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی قیروکارزیـن، ادیبی فرد 
مسـئول باغبانـی این مدیریت گفت: اسـتفاده از پوشـش توری بـرای جلوگیری 
از گرمازدگـی، سـرمازدگی و نفـوذ آفـات صـورت می گیـرد بـه نحـوی کـه در 
زمسـتان ایـن پوشـش، هوا را تا حـدود 5 الی 6 درجـه تعدیل نموده و از سـرما 

زدگـی درختـان جلوگیـری می کند.
وی افـزود: از دیگـر مزایـای ایـن طـرح جلوگیـری ازخسـارت تگـرگ ، برفک 
شـبانه، جلوگیـری از آفـات سـوختگی تابسـتانه و کاهـش مصـرف آب تا حدود 

7 درصـد می باشـد. 
ادیبـی اظهارداشـت: تاکنـون تعـداد 50 نفـر بـرای ایجـاد این پوشـش در 273 
هکتـار مجـوز احـداث سـایبان گرفتـه اند و بـرای اخـذ تسـهیالت 235 هکتار 
آن متقاضیـان بـه سـازمان معرفـی شـده انـد و پیـش بینی می شـود بـا توجه 
بـه اسـتقبال خـوب باغداران بـرای اجـرای این طـرح از 400 هکتـار تعهد این 

مدیریـت در سـال جـاری فراتر رود.

سرپرست جدید مدیریت جهاد کشاورزی 
شهرستان کازرون معرفی شد

سـوی  از  حکمـي  طـي 
قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد 
فـارس،  اسـتان  کشـاورزی 
عنـوان  بـه  رشـیدی  حمیـد 
سرپرسـت جدیـد مدیریت جهاد 
کازرون  شهرسـتان  کشـاورزی 

گردیـد. منصـوب 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون ؛ 
تکریـم ومعارفه قائمی ورشـیدی مدیر اسـبق وسرپرسـت جدیـد مدیریت جهاد 
کشـاورزی ایـن شهرسـتان با حضـور صمد نـژاد و اوج فرد، مسـئول هماهنگی 
امـور شهرسـتان هـا و امـور مجلـس، حجـت االسـالم قائمـی مسـئول دفتـر 
نمایندگـی ولـی فقیـه در مدیریـت جهـاد کشـاورزی کازرون، رؤسـای ادارات 
منابـع طبیعـی، دامپزشـکی، امـور عشـایر، تعـاون روسـتایی و مدیـر عامـل و 
اعضـای هیئـت مدیره اتحادیه تعاونی های روسـتایی شهرسـتان کازرون، مدیر 
بانک کشـاورزی مرکزی کازرون و پرسـنل جهاد کشـاورزی شهرستان کازرون 

در محـل سـالن اجتماعـات ایـن مدیریـت برگـزار گردید.
در ایـن مراسـم رشـیدی سرپرسـت جدید ایـن مدیریت بـا بیان اینکـه توجه به 
بخـش اقتصـادی بـه ویژه حـوزه کشـاورزی از دغدغه های مسـئوالن اسـت و 
ُپسـت های مدیریتـی بعـد از ایـن امانتـی کـه در اختیارمدیـران قـرار مـی گیرد 
گفـت: همـه بایـد بـا تمام تـوان از ایـن فرصـت موجود بـرای خدمتگـزاری به 
نظـام اسـتفاده کنیـم و امیـد اسـت بـا همـکاری و همراهـی مسـئوالن بتوانیم 

قـدم هـای خوبی در راسـتای توسـعه کشـاورزی شهرسـتان کازرون برداریم.
وی در گزارشـی مختصـر نسـبت بـه تبییـن برنامـه هـای آتی خـود مطالبی در 
رابطـه بااجـرای نظام نویـن ترویج، اصالح الگوی کشـت و الگـوی مصرف آب 
،توسـعه کشـت گیاهـان دارویـی و ارقـام کم مصـرف و افزایش بهـره وری آب 

مطالبـی را بیان داشـت.
درادامـه ایـن جلسـه قائمـی مدیر سـابق جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون 

گزارشـی از عملکـرد 5 سـاله مدیریـت کشـاورزی خویـش را ارائـه نمـود.

160هکتار از اراضی شهرستان کازرون در 6ماهه اول 
سال جاری مجهز به سیستم های نوین آبیاری شدند 
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون؛ بهمن 
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جوانمـرد رئیـس اداره فنـی و زیربنایـی ایـن مدیریـت گفـت: بـا توجـه اهمیت 
اسـتفاده بهینـه از منابـع آب و خـاک و افزایش راندمـان آبیاری، اجـرای آبیاری 
تحـت فشـار یکـی از گزینـه های نیـل به اهداف و سیاسـت هـای وزارت جهاد 
کشـاورزی در راسـتای افزایـش بهـره وری مـی باشـد کـه در ایـن زمینـه در 
شـش مـاه اول سـال جاری بیـش از 160هکتـار از اراضـی شهرسـتان کازرون 
بـه سیسـتم های آبیـاری نوین مجهـز گردیده انـد و درهمین راسـتا مبلغ 14.5 
میلیـارد ریـال یارانـه پرداخـت شـده اسـت. وی افـزود: بیـش از 100 هکتـار 
آبیـاری تحـت فشـار دیگر در دسـت اجرا اسـت که اتمـام این طرح هـا، به باال 

رفتـن راندمـان آبیـاری منطقـه کمک شـایانی خواهد داشـت. 
الزم بـه ذکـر اسـت کـه در سـال گذشـته بالـغ بـر 650 هکتـار از اراضی تحت 
کشـت بـه ایـن سیسـتم مجهـز گردیـده اسـت و بیـش از 37 میلیـارد ریـال 
اعتبـار جهـت اجـرای این سـطح به عنـوان کمک بالعـوض این شهرسـتان به 

کشـاورزان پرداخت شـده اسـت.

برداشت رطب از 6500 هکتار نخلستان هاي 
شهرستان کازرون

معاون فنی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون از آغاز برداشـت خرما 
در 6500 هکتار نخلسـتان های این شهرسـتان خبر داد. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون؛ 
مهـرداد بازیـار گفـت : بیـش از 5500 هکتـار از نخلسـتان های این شهرسـتان 
مربـوط بـه منطقه خشـت و کنارتخته و مابقـی در منطقه بـاالده، حومه کازرون 

و شـاپور می باشـد.
وی افـزود: بـا بیـان ایـن کـه وضعیـت پیـش بینـی مـی شـود حـدود 44 هزار 
تـن خرمـا و رطـب از نخلسـتان های این شهرسـتان برداشـت شـود و در همین 
راسـتا ارقـام مهـم خرما در این شهرسـتان را شـامل رقم های کبـکاب، زاهدی 
)قصـب(، مکتیو، شـیخ العالی، شـکر، حـاج باقری، گنتـار، هلویی، خـوش خوار، 

برحـی، بریمـی، پیارم و مجول هسـتند.
بازیـار تصریـح کـرد: تمـام اجـزای درخـت خرمـا در صنایع مـورد اسـتفاده قرار 
مـی گیـرد بـه گونـه ای کـه از شـاخ و بـرگ ایـن درخـت در صنایـع دسـتی و 
تعلیـف دام هـا، چـوب آن در صنایع چوبی و نئوپان سـازی، اسـپات های آن در 
صنایـع عرقیـات گیاهـی و نیـز از میوه هـای آن در صنایع غذایی بهـره برداری 

می شـود.

شـایان ذکـر اسـت: مهم تریـن فرآورده هـای میـوه خرما کـه در صنایـع تبدیلی 
بیشـتر تولیـد می شـود شـامل قنـد خرمـا، شـکالت، لواشـک، الـکل، سـرکه، 
نوشـابه، خمیـر و آرد خرمـا مـی باشـد و نیـز ضایعـات ایـن محصول بـا ارزش 
نیـز در تغذیـه دام هـا و تهیـه کمپوسـت به عنـوان ماده آلـی در تغذیـه باغات و 

مـزارع مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد.

فعالیت ساالنه 48 واحد صنایع تبدیل غذایی با 
ظرفیت 124205 تن در شهرستان کازرون 

صنایـع تبدیلـی، تکمیلـی و نگهدارنـده در بخـش کشـاورزی نـه تنهـا باعـث 
افزایـش بهـره  وری در تولیـد می شـود بلکـه درآمد کشـاورزان و روسـتاییان را 
رونـق داده و زمینه مناسـبی برای توسـعه مناطق روسـتایی فراهـم می آورد که 
بـه افزایـش تولیـدات روسـتایی و ایجاد فرصت های شـغلی منجر خواهد شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون؛ 
جعفـری سرپرسـت واحـد صنایـع تبدیلـی و غذایـی ایـن مدیریـت با بیـان این 
مطلـب گفـت: در شهرسـتان کازرون 48 واحـد صنایـع تبدیلـی غذایـی دارای 
پروانـه بهـره بـرداری بـا ظرفیـت 124205تـن درسـال مشـغول بـه فعالیـت 

 . هستند

مرضیه ترکمان

شهرستان کوار 

 به مناسبت بزرگداشت هفته دولت
افتتاح 3 پروژه عمرانی تولیدی و کشاورزی

مدیـر جهـاد کشـاورزی کوار از افتتاح3 طـرح عمرانی، تولیدی و کشـاورزی هم 
زمـان با هفته دولـت در این شهرسـتان خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار؛ محمد 
جعفـر ملـک زاده گفـت: ایـن پـروژه ها شـامل گلخانـه گل رز بـه روش هیدرو 
پونیـک، مرغـداری مـرغ تخم گـذار و جـاده بین مزارع روسـتای مظفـری بود

وی تصریـح کـرد: گلخانـه گل رز بـه روش هیـدرو پونیک در مسـاحت 6 هزار 
متـر مربـع بـا اعتبـار 3 میلیـارد تومـان، مرغـداری مـرغ تخم گذار در روسـتای 
شـاه شـهیدان در زمینـی بـه مسـاحت 12000 مترمربـع و بـا ظرفیـت 60 هزار 
قطعـه مـرغ و بـا تولیـد سـاالنه بالـغ بـر هـزار تن تخـم مرغ بـه بهره بـرداری 

 . رسید
وی افـزود: بـرای ایـن طرح ها بیـش از 6 میلیارد تومـان اعتبار هزینـه گردیده 
کـه بـا بهـره بـرداری از آنهـا بـرای 13 نفر به صـورت مسـتقیم اشـتغال ایجاد 
شـده اسـت. ملـک زاده بیـان کـرد: جـاده بیـن مـزارع بـه طـول 8 کیلومتـر و 
عـرض 5 متـر بـا اعتبـار 200 میلیـون تومـان در روسـتای مظفـری بـا حضور 
فرمانـدار و شـورای اداری ایـن شهرسـتان گشـایش یافـت کـه 300 نفـر از 
بهره بـرداران در هـزار هکتـار از اراضـی تحـت پوشـش ایـن جـاده، از مزایـای 

ایـن طـرح بهره مند شـدند.

جلسه مدل تعالی سازمانی در شهرستان کوار 
برگزار شد

در جهـت اسـتقرار مـدل تعالی سـازمانی و در راسـتای توانمند سـازی کارکنان، 
اولیـن جلسـه مـدل تعالـی سـازمانی EFQM در سـالن فرمانـداری شهرسـتان 

کـوار برگزار شـد .
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار؛ در این 
جلسـه ابتـدا مقصـود بیگـی بررسـی و مشـاور تعالـی سـازمانی رییس سـازمان 
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سعیده سروعلیشاه

شهرستان گراش 

جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، تاریخچه ای از آغاز شـکل گیـری مدل تعالی 
سـازمانی در کشـور ژاپن، روند رشـد و توسـعه آن در سـایر نقاط جهان و ایران 
مطالبـی ارائـه نمـود و گفـت: تعالـی سـازمانی مختـص بـه یـک دوره و یـک 
مقطـع نیسـت و همـه بایـد در این مسـیر همواره قـدم برداریم، موضـوع تعالی 
سـازمانی مـی توانـد جزئـی از عملکـرد همـه مـا باشـد بدیـن ترتیـب عملکرد 
مناسـب سـازمان را در گـرو تعییـن اسـتراتژی ها و اهـداف، تعییـن تاکتیک ها 
و سیاسـت گـذاری هـا، بـه کار بسـتن روش هـا در دو حـوزه 9 گانـه توانمنـد 
سـازی و نتایـج، همچنیـن همـکاری با رهبری کـه دارای ویژگی هـای به روز 
بـودن، ایمـان کامـل بـه هـدف ها و سیاسـت هـا و خدمتگـزار بودن بـه معنی 

واقعی آن باشـد، دانسـت.
وی هـدف نهایی اسـتقرار مدل تعالی سـازمانی را شناسـایی وضعیـت موجود و 
در نهایـت برنامـه ریـزی در جهـت حرکـت به سـوی وضعیت مطلوب بـر پایه 
شناسـایی نقـاط قوت و ضعف در سـازمان دانسـته و تحوالت عمیـق و بنیادین 
در سیسـتم هـا و روش هـای نویـن مدیریتـی دنیـای امـروز اشـاره نمـوده و 
ضمن تاکید بر اسـتفاده و اسـتقرار شـیوه های نوین موجود در تعالی سـازمانی 
خاطرنشـان کـرد: توجـه بـه ریشـه های فرهنگـی هر جامعـه در اسـتقرار مدل 
تعالـی سـازمانی سـبب توسـعه و تعالـی سـازمان در تمامـی سـطوح از جملـه 
کیفیـت ارائـه خدمات ، مسـولیت های اجتماعی و مشـتری مداری خواهد شـد.

مقصـود بیگـی ابـراز کـرد: بـا بـه کارگیري ایـن گونه مـدل ها، ضمـن این که 
یـک سـازمان میـزان موفقیت خـود را در اجراي برنامـه هاي بهبـود در مقاطع 
مختلـف زمانـي مـورد ارزیابي قـرار مي دهد، مـي تواند عملکرد خود را با سـایر 
سـازمان هـا و بـه ویـژه بهتریـن آنها مقایسـه نماید کـه حاصل ایـن تجربه در 
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس به کسـب گواهی تعهـد به تعالی سـازمانی و 
دریافـت نشـان آن از دبیرخانـه تعالـی سـازمانی منجـر گردیـد که بسـیار مفید 

و کارآمـد بوده اسـت.
مدیریـت تعالـی سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس اضافـه نمـود: مـدل تعالـي 
سـازماني بعنـوان الگویـي جامـع در سـنجش تـوان عملکـردي سـازمان هـا از 
طریـق طراحـي و اجـراي نظـام ارزیابـي عملکـرد سـازمان هـا، میـزان تحـرک 
هوشـمندانه آنهـا را در طراحـي مطلـوب مسـیر حرکتـي، اجـراي بهینـه اهداف، 
بررسـي نتایـج حاصله و سـنجش اثر بخشـي اقدامـات انجام شـده را موردتحلیل 
قـرار داده و سـطح کامیابـي سـازمان ها را در نیل به تعالي مشـخص مي سـازد.
در ادامـه وی اظهـار داشـت: مـدل تعالـی سـازمان را می تـوان با ویژگـی هایی 
نظیـر مدیریـت مبتنـی برفرآیند های سـازمانی، توجه ویژه به نتایج کسـب شـده 
توسـط سـازمان، ارزیابـی مبتنی بـر واقعیت، شناسـایی نقاط قـوت و زمینه های 
قابـل بهبـود، ارایـه تصویـر واقعـی از فعالیتهای سـازمان، تبادل تجربیـات درون 
و بـرون سـازمانی بـا بکارگیـری ابـزار بهینـه کاوی و نهایتـا اسـتفاده از رویکرد 
خـود ارزیابـی بـه منظـور تعالـی سـازمان معرفـی نمـود ومـدل تعالي سـازماني 
چهارچوبـي قانـون منـد بـراي ارزیابي عملکـرد دسـتاوردهاي حاصـل از ارزیابي 

در دو حـوزه فرآینـد هـا و نتایـج حاصـل از ایـن فرآیند ها اسـت.
میعـاد امیـن پـور رئیس تحـول اداری نیز ضمن اهـداء لوح تقدیر تعالی سـازمانی 

بـه ملـک زاده ایشـان را مدیر موفـق و الیق در اجرای این طرح دانسـت.

تمام مطالبات کلزا کاران کواری پرداخت شد
بهـای کلـزای تحویلـی به مراکـز خرید تضمینـی به حسـاب بانکی آنهـا واریز 
شـد. بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کوار؛ در 
سـال زراعـی 1396-1397 قیمـت خریـد تضمینـی کلـزا با 2 درصـد ناخالصی 
و 10 درصـد رطوبـت 28664 ریـال تعییـن شـد کـه نسـبت بـه سـال زراعـی 

گذشـته بیـن 6 تـا 8 درصد افزایش داشـت.
گفتنـی اسـت در 189 هکتـار از مـزارع شهرسـتان کـوار کـه بـه کشـت کلـزا 

اختصـاص داشـت از هـر هکتـار بـه طـور میانگیـن 3 تـن و 300 کیلوگـرم 
محصـول کلـزا برداشـت شـد کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه در سـال گذشـته 
بیـش از یـک تـن افزایـش میانگیـن تنـاژ در هکتار حاصـل شـد و همچنین با 
کیل گیـری در مزرعـه الگویـی ملی در روسـتای باغـان این شهرسـتان، رکورد 

بـی سـابقه 7153 کیلوگـرم در هکتـار بـرای اولیـن بـار بـه دسـت آمد. 
الزم بـه ذکـر اسـت کـه کلـزا یکـی از بهتریـن محصـوالت زراعـی در تنـاوب 
کشـت غـالت و دانـه هـای روغنـی در اراضی آبی اسـت کـه موجـب افزایش 
حاصلخیـزی خـاک ،کاهـش جمعیـت آفـات و بیماری علـف هرز مـزارع و باال 

رفتـن 30 درصـدی راندمـان تولیـد می شـود. 

همزمان با هفته دولت
افتتاح طرح بره پرواری 1000 راسی

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان گراش از افتتاح یک واحد بـره پرواری 1000 
راسـی بـا حضور اصغـر فرودی فرمانـدار و مسـئوالن ادارات این شهرسـتان در 
هفتـه دولـت، خبـر داد. بـه گزارش روابـط عمومی جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
گـراش، علـی جـوکار بـا بیـان ایـن مطلب گفـت: این پـروژه بـا اعتبـاری بالغ 
بـر 13000میلیـون ریـال و در اراضـی ملی به وسـعت 6000 مترمربـع، به بهره 
بـرداری رسـید. وی افـزود: بـا بهـره بـرداری از ایـن طـرح، 6 فرصـت شـغلی 
به طـور مسـتقیم ایجـاد شـده و سـاالنه 50 تـن گوشـت قرمـز به تولیـدات این 
شهرسـتان اضافـه خواهـد شـد و در کل میزان تولید سـاالنه گوشـت قرمز این 

شهرسـتان، بـه بیـش از 1700 تن در سـال افزایـش می یابد.

توزیع بیش از 20 تن مرغ با نرخ تعاونی 
در شهرستان گراش

جهـت تعدیـل قیمـت مـرغ، میـزان 21 تـن مـرغ منجمـد طـرح تنظیم بـازار، 
در شهرسـتان گـراش توزیـع گردیـد. بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت 
جهـاد کشـاورزي شهرسـتان گـراش، علـی جـوکار مدیر جهـاد کشـاورزی این 
شهرسـتان خبـر از توزیـع مـرغ منجمـد بـا نـرخ تعاونـی در شهرسـتان را داد و 
گفـت:21 تـن مـرغ منجمد با نـرخ تعاونی در راسـتای برنامه ریزی بـرای توزیع 
مـرغ دولتـی با نرخ متعادل در سـطح شهرسـتان توزیع شـد. علی جـوکار اظهار 
داشـت: بـه منظـور تنظیـم بازار مـرغ، ایـن مدیریت بـا هماهنگی سـتاد تنظیم 
بـازار اسـتان و بخـش خصوصـی نسـبت بـه برنامه ریزی توزیـع مـرغ دولتی با 

نـرخ متعادل در سـطح شهرسـتان اقـدام کرد.



51 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  42 - شهریورمـــــاه 1397

 مسعود قاسمی

شهرستان المرد 

عالیه سادات رفعت حقیقی

شهرستان الرستان 

رها سازی 14 هزار قطعه بچه ماهی در استخرهای 
پرورش ماهی الرستان

سـاغر  الرسـتان؛  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
رحیمی فـر کارشـناس امـور دام ایـن مدیریت از رهاسـازی 14 هـزار قطعه بچه 
ماهـی در سـال جـاری خبـر داد و گفـت: بـا توجـه بـه این کـه دو گونـه ماهی 
کپـور و آمـور در شهرسـتان الر پـرورش می یابد ایـن تعداد بچه ماهـی با وزن 
متوسـط 50 گـرم در 5 بـاب اسـتخر بتنـی و خاکـی پـرورش ماهـی با وسـعت 
هـزار و صـد و پنجـاه متر مربع رها سـازی گردیـد و پیش بینی می شـود مقدار 
12 تـن ماهـی از ایـن اسـتخرها صیـد و بـه بـازار مصـرف عرضـه شـود. وی 
افـزود: آب خروجـی از اسـتخرهای پـرورش ماهـی نوعـی کـود آلـی تلقی می 
شـود کـه عـالوه بر صرفه جویـی در مصرف آب سـبب بهبود خـواص فیزیکی، 
شـیمیایی و بیولوژیکـی خـاک گردیـده و در نتیجـه در افزایـش حاصلخیـزی 

خـاک موثـر می باشـد.

معدوم سازی 154 عدد اندام گیاهی و توقیف 952 
تن چوب مرکبات و 7/4 تن لیمو ترش

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی الرسـتان؛ کارشـناس 
حفـظ نباتـات جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان از معـدوم سـازی انـدام هـای 
گیاهی فاقد مجوز توسـط کارشناسـان مسـتقر در پسـت قرنطینه نباتی فرودگاه 
بیـن المللـی آیـت اهلل آیـت اللهی الرسـتان و پسـت قرنطینه نباتی چهـار برکه 

داد. خبر 
اسـما جـوکاری گفـت: بـا توجه بـه اهمیت نظـارت بـر ورود اندام هـای گیاهی 
به کشـور، در شـش ماهه نخسـت سـال جـاری تعـداد 154 عدد انـدام گیاهی، 
کـه بـدون مجـوز وارد کشـور گردیـده بـود توسـط کارشـناس پسـت قرنطینـه 
نباتـی مسـتقر در فـرودگاه، اخـذ و اقدامـات قانونـی در ایـن خصـوص صـورت 

پذیرفت.
وی افـزود: بـه  منظـور جلوگیـری از ورود آفـات و بیماری هـای قرنطینـه ای 
بـه ایـن شهرسـتان و اسـتان، در ایـن مـدت 952 تـن چـوب مرکبـات و 7/4 
تـن لیموتـرش کـه فاقـد مجوزهـای الزم بـرای عبـور بوده انـد توسـط پسـت 
قرنطینـه ای نباتـی چهـار برکـه توقیف و به اسـتان هرمـزگان عودت داده شـد.

بازدید از فروشگاه های سموم نباتی
در شهرستان الرستان 

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی الرسـتان؛ اسـماء جوکاری 
کارشـناس حفـظ نباتـات ایـن شهرسـتان بـا اشـاره به نقـش مدیریـت صحیح 
مصـرف سـم و کـود شـیمیایی در تولیـد غـذای سـالم و کاهـش آلودگی  های 
زیسـت محیطـی از فروشـگاه  هـای عرضـه سـموم نباتـی در ایـن شهرسـتان 

نمود. بازدیـد 
وی هـدف از ایـن پایـش را جلوگیـری از تولیـد و توزیـع سـموم ثبـت نشـده و 
تاریـخ گذشـته بیـان کرد و افزود: در شهرسـتان الرسـتان 10 فروشـگاه عرضه 
سـموم نباتـی وجـود دارد که به طور مسـتمر توسـط کارشناسـان حفـظ نباتات 

مراکـز جهـاد کشـاورزی از آن هـا بازدیـد به عمل مـی آید. 
در  فنـی  مسـئول  وضعیـت حضـور  پایـش  ایـن  در  نمـود:  اظهـار  جـوکاری 
فروشـگاه، ثبـت اطالعـات کامـل فـروش سـموم، عـدم فـروش سـموم بدون 
نسـخه گیاهپزشـکی، خریـد سـموم از شـرکت های پخـش مجـاز، عـدم وجود 
سـموم تاریـخ منقضـی در فروشـگاه و نیـز نحـوه ی عرضـه، میـزان و فـروش 

انـواع سـموم وآفـت کـش هـا مـورد بررسـی قـرار مـی گیرد.

به مناسبت بزرگداشت هفته دولت 
بهره برداری از 1263 هکتار آبیاری نوین 

در شهرستان المرد 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان المـرد؛ بـه 
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مناسـبت هفتـه دولـت و با حضور فرماندار، اعضای شـورای اداری و کشـاورزی 
شهرسـتان المـرد، امـام جمعـه، بخشـدار و مسـئولین بخـش اشـکنان، طـرح 
آبیـاری نویـن اجـرا شـده در روسـتای کشـکو بخـش اشـکنان بـه نمایندگـی 
از طـرح هـای آبیـاری نویـن اجـرا شـده در شهرسـتان المـرد مـورد افتتـاح و 

بهره بـرداری قـرار گرفـت. 
الزم بـه ذکـر اسـت طـی یـک سـال گذشـته بـا کمـک بالعـوض 115035 
میلیـون ریالـی دولـت و سـهم مشـارکت بهـره بـردار 22876 میلیـون ریالـی، 
1263 هکتـار آبیـاری نوین در سـطح این شهرسـتان اجرا شـده اسـت و از این 
میـزان بخـش عالمرودشـت بـا 580 هکتـار و 46 درصـد، بخـش مرکـزی بـا 
509 هکتـار و 40 درصـد و بخـش اشـکنان بـا 174 هکتار و 14 درصد سـهیم 

بوده انـد.

پالک گذاری 42 دستگاه تراکتور 
در شهرستان المرد 

بـا اسـتقرار و شـروع فعالیت نماینـده تعاونی تراکتـورداران در شهرسـتان المرد 
بـه نمایندگـی دفتر پیشـخوان دولت سـیداحمدرضا علـوی، عملیات شناسـایی 

بازدیـد و تشـکیل پرونـده جهت دریافـت پالک اغـاز گردید.
 بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان المـرد؛ در 
ایـن زمـان جهـت 90 دسـتگاه تراکتور پرونده الزم تشـکیل و از ایـن تعداد 42 
دسـتگاه پـالک گـذاری شـده انـد و همچنیـن پرونده انتقـال پالک تعـداد 14 
دسـتگاه تراکتـور دیگر در دسـت اقدام و در اختیـار پلیس راهنمایـی و رانندگی 

جهـت صـدور پالک قـرار گرفته اسـت.
براسـاس ایـن گـزارش: تعـداد کل تراکتورهـای فعـال در بخـش کشـاورزی 
شهرسـتان المرد 612 دسـتگاه اسـت که در مرحله اول پالک گذاری ماشـین 
آالت کشـاورزی، تراکتورهـای بـا عمـر کمتـر از 13 سـال مشـمول دریافـت 

پـالک شـده انـد کـه تعـدادی از آنهـا توسـط کارخانـه تراکتورسـازی تبریـز با 
پـالک توزیـع شـده انـد و تراکتورهـای تولید سـال 1372 به بـاال و کمتر از 25 

سـال در ایـن طـرح قـرار دارند.
شـایان ذکر اسـت: در کشـاورزی توسـعه یافته به طـور طبیعی نیاز بـه تراکتور و 
ماشـین های کشـاورزی جهت جبران توان انسـانی، روز به روز بیشـتر می شـود. 

به مناسبت بزرگداشت هفته دولت 
عالمرودشت پیشرو کشاورزی شهرستان المرد شد 

روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد؛  بـه گـزارش 
محمـد صـادق فانـی مدیر جهاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان که در آئیـن افتتاح 
پروژه هـای آبیـاری نویـن بـه مناسـبت هفتـه دولـت سـخن مـی گفـت، اظهار 
داشـت: طی چندسـال گذشـته شاهد پیشـرفت چشمگیری در کشـاورزی بخش 
عالمرودشـت هسـتیم و ایـن بخـش گـوی سـبقت را از دیگـر بخـش هـای 

شهرسـتان ربوده اسـت .
وی افـزود: کشـاورزان عالمرودشـتی بـا بـه کارگیـری توصیه های کارشناسـی 
کارشناسـان جهادکشـاورزی علیرغـم مشـکالت و موانـع پیش روی کشـاورزی 
بخـش امـا توانسـته اند کشـاورزان بخش های مرکزی و اشـکنان شهرسـتان را 

پشـت سـر گذاشـته و تبدیل به قطب کشـاورزی این شهرسـتان شـوند.
فانـی گفـت: مبیـن و نشـانه ایـن پیشـرفت اجـرای 46 درصـد از سـهم 100 
درصـدی آبیـاری نوین یکسـال گذشـته شهرسـتان در این بخش عالمرودشـت 
کـه در یکسـال منتهـی به شـهریور و هفته دولت امسـال، در مجموع در سـطح 

بخـش عالمرودشـت 580 هکتـار آبیـاری نوین اجرا شـده اسـت.
بـه گفتـه وی در اجـرای این طـرح با وجود کمـک 85 درصدی دولـت، 52826 
میلیـون ریـال کمـک بالعـوض دولـت و 8924 میلیـون ریال سـهم مشـارکت 

بهره بـردار بوده اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد در ادامه گزارشـی نیز از رونـد اجرای 
طـرح هـای کشـاورزی در بخـش عالمرودشـت ارائـه داد و گفـت: الیروبـی و 
مرمـت قنـات سـیف الدینی بـا 570 مترمکعـب، الیروبی، خاکبـرداری و 20 متر 
دوس گـذاری بـا اعتبـار 390 میلیـون ریـال ، 50 متـر مکعـب الیروبـی، خاک 
بـرداری و مرمـت قنـات خفرویـه بـا اعتبـار 90 میلیـون ریـال، تسـطیح لیزری 
اراضـی کشـاورزی در سـطح 60 هکتـار و اعتبـار 1626 میلیـون ریـال و ترمیم 
و تکمیـل تغذیـه مصنوعـی گهلویـه بـا اجـرای دیوار سـنگ و سـیمانی به 340 
متـر مکعـب ، عملیـات خاکـی 100 متـر مکعب بـا اعتبـار 1000 میلیـون ریالی 
از جملـه طـرح هایـی بود که طی یکسـال گذشـته در عالمرودشـت اجرا شـد و 

به بهـره برداری رسـید.
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محمد حق پرست

شهرستان مرودشت 

اجرای آزمایشی پرورش میگو در شهرستان 
مرودشت

 در راسـتای پـرورش گونـه هـای جدیـد آبزیـان تعـداد 110 هـزار قطعـه بچه 
میگو )پسـت الرو( در دو اسـتخر ذخیره آب کشـاورزی در شهرسـتان مرودشت 
رهاسـازی شـد. رحیمـی مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت بـا اعالم 
ایـن خبـر گفـت: رشـد جمعیـت و افزایش نیـاز غذایی و بـه دنبـال آن ضرورت 
تامیـن امنیـت غذایـی. ایجـاب مـی کنـد تـا از منابـع محیطـی بـرای تولیـد 
محصـوالت کشـاورزی، برنامـه ریـزی الزم انجـام گیـرد. وی افـزود: این طرح 
بـا هـدف مطالعـه پـرورش ایـن موجـود آبزی انجـام شـده و در صـورت موفق 
بـودن ایـن طـرح، روند رها سـازی در سـال های آینـده ادامه پیـدا خواهد کرد. 
وی خاطرنشـان کـرد: بـا کاهـش منابع آب شـیرین، افزایش منابع آب شـور، به 
دنبـال راه کاری جهـت مقابلـه بـا ایـن پدیـده هسـتیم و در این راسـتا، با وجود 
اقلیـم مناسـب، گسـتردگی زمیـن هـای کم بـازده و دسترسـی به آب شـور چاه 

کشـاورزی، زمینه پرورش میگو در شهرسـتان مرودشـت فراهم شـده اسـت.
گفتنـی اسـت میگـوی مـورد اسـتفاده در این طرح آزمایشـی از گونـه وانامی، با 
دوره رشـد 4 ماهه اسـت که با شـرایط و با دمای آب 28 الی 30 درجه سـانتی 

گـراد شـوری 6 الی 35 گـرم در لیتر پرورش مـی یابند.

پیش بینی تولید 25000 تن گوجه فرنگی از مزارع 
کشاورزی نقش رستم 

برداشت گوجه فرنگي در مزارع نقش رستم مرودشت آغاز شد.
امیـری کارشـناس سـبزي و صیفي مرکز جهاد کشـاورزي نقش رسـتم از توابع 
شهرسـتان مرودشـت بـا اعالم ایـن خبر گفت: با شـروع برداشـت این محصول 
از سـطح 350 هکتـار گوجـه فرنگـي کشـت شـده، انتظار مـي رود بالـغ بر 25 

هـزار تـن گوجه فرنگـي مرغوب برداشـت و روانه بـازار گردد. 
ایـن در حالـی اسـت کـه محصـول برداشـتي بـه صـورت سـورت شـده روزانه 

بـراي فـروش به میادیـن میوه و تره بـار و همچنین صنایـع تبدیلی محصوالت 
کشـاورزی مرودشـت ارسـال مـي گـردد. وی افـزود: دز سـطح 330 هکتـار از 
مـزارع گوجـه فرنگـي منطقـه نقـش رسـتم، عملیات کشـت به صورت نشـایي 
انجـام گرفتـه اسـت. گفتني اسـت در همه مزارع کشـت گوجه فرنگـي عملیات 
آبیـاري بـا سیسـتم آبیـاري قطـره اي )تیپ( انجـام گردیده اسـت کـه این امر 
عـالوه بـر صرفه جوئـي در مصرف آب و اسـتفاده بهینه در کود دهـي، افزایش 

کمـي و کیفـي عملکـرد محصـول را نیز در پي داشـته اسـت.

در کشت هندوانه و آبیاری نواری 22درصد
کاهش مصرف آب خواهیم داشت

اسـماعیلی و شـاه نعمتـی از کارشناسـان مرکـز جهـاد کشـاورزي نقش رسـتم 
مرودشـت طـي مطالعـه اي در روسـتاي میـان قلعه میـزان آب مصرفـي و بهره 
وري مصرف آب در کشـت نواري هندوانه را از ابتداي کاشـت تا پایان برداشـت 
مـورد بررسـي قـرار داده و ضمن مقایسـه آن با کاشـت غرقابـي، میانگین تولید 

و مصـرف و آب آن را در کشـور مـورد مقایسـه قـرار دادند. 
نقـش رسـتم  زراعـت مرکـز جهـاد کشـاورزی  اسـماعیلی کارشـناس  ابـوذر 
مرودشـت بـا اعـالم ایـن خبـر گفـت: طـي مطالعـه صـورت گرفته میـزان آب 
مصرفـي در مزرعـه مذکـور طـي 17 نوبـت آبیـاري مجموعـا 9792 مترمکعب 
در هکتـار بـوده اسـت و بـا توجه بـه عملکرد 40 تـن در هکتار محصـول، بهره 
وري فیزیکـي مزرعـه مذکـور را 4.08 کیلوگـرم بـه ازاي هـر مترمکعـب آب 
مصرفـي بـه دسـت آمـده اسـت. وی افـزود: در خصـوص آب مجـازي نیـز بـا 
توجـه بـه میـزان آب مصرفـي بـه ازاي هـر کیلوگـرم هندوانه تولیـدي 244/8 
لیتـر آب مصـرف شـده اسـت، که نسـبت به میانگیـن مصرف آب در کشـور در 

شـرایط مشـابه کـه 286 لیتـر هسـت، نیـز کمتـر مي باشـد. 
وی خاطرنشـان کـرد میـزان آب مصرفـي هندوانه در روش غرقابـي با توجه به 
آمـار وزارت جهـاد کشـاورزي بـه طـور میانگیـن 12500 مترمکعـب مي باشـد 
کـه جهـت تولیـد هـر کیلوگـرم هندوانه بـا ایـن روش 455 لیتر آب نیاز اسـت 
و بهـره وري فیزیکـي مـورد انتظـار 2/2 کیلوگـرم بـه ازاي هر متـر مکعب آب 
مصرفـي مـي باشـد. نتیجـه مطالعـه انجـام شـده نشـان مـي دهـد که کشـت 
نـواري هندوانـه در مقایسـه بـا روش غرقابـي میـزان آب مصرفـي را حدود 22 
درصـد کاهـش داده و کارآیـي مصـرف آب نیـز 1/88 کیلوگـرم بـه ازاي هـر 

مترمکعـب آب مصرفـي افزایـش یافته اسـت. 
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علی ناز رستمی

شهرستان ممسنی 

برگزاری 13 کالس آموزشی ترویجی مبارزه
با مگس مدیترانه ای در دهستان جاوید ممسنی

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی؛ 13 
کالس آموزشـی- ترویجـی مبـارزه با مگـس مدیترانه ای در روسـتاهای تحت 

پوشـش مرکز خدمـات جاوید برگزار شـد.
عمـار چوبینـه رییـس مرکـز خدمـات جهـاد کشـاورزی جاویـد بـا اعـالم این 
خبـر گفـت: بـا توجـه بـه اهمیـت ایـن آفـت و خسـارت باالیـی که مـی تواند 
بـه باغـات سـیب، انـار و هلـوی منطقـه وارد نمایـد، بـا برگـزاری کالس های 
آموزشـی ترویجـی یـک روزه بـا همـکاری اداره آمـوزش و ترویـج، واحد حفظ 
نباتـات مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی، دهیـاران و شـوراهای 
ایـن مرکـز، سـعی کردیـم  دهسـتان جاویـد در روسـتاهای تحـت پوشـش 

اطالعـات باغـداران را افزایـش دهیـم .
وی افـزود: ایـن کالس هـای آموزشـی بـه منظـور بـاال بـردن سـطح آگاهـی 
بهربـرداران در خصـوص آشـنایی بـا سـیکل زندگـی مگـس، نحـوه ی ردیابی 
وکنتـرل آفـت و زمـان سمپاشـی در روسـتاهای مهرنجـان، جویجـان، جـوزار 
جاویـد، جـوزار بکـش، ده گـردو، سـرتنگ، گجسـتان و ... به صـورت تئوری و 

عملـی برگـزار گردید. 
شـایان ذکـر اسـت در ایـن کالس ها 300 نفـر روز آموزش داده شـد و 60 لیتر 
پروتئیـن هیـدرو لیـزات ، 35 تلـه فرمونـی و50 عـدد کارت زرد بیـن باغداران 

توزیـع گردید.
همچنیـن بـه گفتـه شـهریور مسـئول حفظ نباتـات مدیریـت جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان ممسـنی در همیـن راسـتا یـک کارگاه آموزشـی مبـارزه بـا مگـس 
مدیترانـه ای با حضور کارشناسـان مسـئول پارسـال شهرسـتان های ممسـنی 
و رسـتم و کلینیک هـای گیـاه پزشـکی در سـالن مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان ممسـنی برگـزار شـد و عباسـی مسـئول قرنطینـه مدیریـت حفـظ 
نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس مـوارد مختلف را بیـان نمود.

برگزاری دوره مهارت زنبورداری صنعتی درجه 2
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی؛ دوره 
آموزشـی مهـارت زنبـورداری صنعتـی درجه 2 در راسـتای برنامه هـای اقتصاد 

مقاومتـی، تولیـد و ایجاد اشـتغال جهت بهـره برداران برگزار شـد. 
در ایـن دوره ایـزدی، رئیـس اداره آمـوزش و ترویـج ایـن مدیریـت گفـت: این 
دوره بـا حضـور تعـداد 24 نفـر از فراگیـران عالقه منـد و زنبورداران شهرسـتان 
بـه مـدت 5 روز در محـل سـالن اجتماعات مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان 

برگـزار گردید.
وی آمـوزش مهارتـی را یکـی از راه هـای رسـیدن به اقتصـاد مقاومتـی، تولید و 
ایجـاد اشـتغال دانسـت و افـزود: هـدف از برگـزاری ایـن دوره مهارتی آشـنایی 
فراگیـران بـا اصـول پـرورش زنبورعسـل، شـناخت مرفولـوژی زنبـور، آفـات و 
بیمـاری هـای زنبـور بـوده اسـت و در پایان جهـت صـدور گواهینامه آموزشـی 

بهربـرداران از فراگیـران، آزمـون کتبـی بـه عمـل آمد.

سید ابراهیم فقیهی

شهرستان نی ریز 

بررسی مسائل و مشکالت نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی در نی ریز

در جلسـه ای کـه بـا حضـور حسـین رییسـی، رئیـس سـازمان نظام مهندسـی 
کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان فارس، کلینیک های گیاهپزشکی شهرسـتان، 
نمایندگـی نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی در نی ریـز، نماینـده 
فرمانـدار و کارشناسـان ایـن مدیریـت برگـزار گردیـد، در خصوص همـکاری و 
تعامـل بخـش های کشـاورزی این شهرسـتان با سـازمان نظام مهندسـی بحث 

و تبـادل نظر شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریز در 
ابتـدای ایـن جلسـه ذبیح اله سیروسـی، مدیـر جهاد کشـاورزی این شهرسـتان 
بـا بیـان اهمیـت سـازمان نظـام مهندسـی و نقـش بـه سـزای آن در راسـتای 
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بـرون سـپاری فعالیـت ها، خواسـتار پیگیری مسـائل و مشـکالت از طریق این 
سـازمان شـد و ابـراز امیـدواری کرد بخـش کشـاورزی بتوانـد از ظرفیت کامل 
ایـن سـازمان به بهترین شـکل ممکن اسـتفاده کنـد. در ادامه کارشناسـان این 
مدیریت،کلینیـک هـا و نماینـده فرمانـدار در خصـوص رونـد پـر پیـچ و خـم و 
طوالنـی صـدور و تمدیـد مجوزهـا، پاییـن بـودن مبلـغ قراردادها و عـدم توزیع 
مناسـب سـم فروشـی هـا مطالبـی را بیـان کردنـد . سـپس رییسـی بـا اشـاره 
بـه فلسـفه وجـودی تشـکیالت سـازمان نظام مهندسـی و رسـالت اصلـی آن، 
اظهـار داشـت: بزرگتریـن تحـول سـال هـای اخیـر در ایـن سـازمان، واگذاری 
صـدور مجوزهـا بـه آن بوده اسـت که ایـن امر در قالب سیاسـت برون سـپاری 
دولـت صـورت گرفتـه اسـت. گفتنـی اسـت تاکید بـر نسـخه نویسـی کلینیک 
هـا و انتقـاد از عـدم انجـام آن تـا کنـون، تولید محصول سـالم و عدم اسـتفاده 
از سـموم غیـر مجـاز و برخـورد بـا سـم فروشـی هـای بـدون مجـوز از دیگـر 

محورهـای صحبـت ایشـان در ایـن جلسـه بود. 

برگزاری همایش علمی
"پوشش های حفاظتی باغات" 

در شهرستان نی ریز

در ادامـه برگـزاری همایـش های علمی پوشـش هـای حفاظتی در شهرسـتان 
هـای اسـتان فـارس، ابراهیمـی مدیـر هماهنگی ترویج کشـاورزی سـازمان به 
همـراه رشـیدی و انصـاری از کارشناسـان آن مدیریـت، همایـش علمی "سـایه 
بـان" با حضورکاووسـی، تدین و جعفـری از محققین مرکـز تحقیقات و آموزش 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فارس، پـاکاری و مالشـفیع از مدیریت امور 
باغبانـی، بهـره بـرداران، مدیـر و کارکنان مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 

نـی ریز در دانشـگاه آزاد اسـالمی برگـزار گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریز، در 
ابتـدای ایـن همایش، ذبیح اله سیروسـی مدیر جهاد کشـاورزی این شهرسـتان 
بـا بیـان ایـن که اکوسیسـتم نـی ریز مختل شـده و دچـار بحران های زیسـت 
محیطی گردیده اسـت، به تشـریح وضعیت کشـاورزی شهرسـتان و مشـکالت 

ناشـی از خشکسـالی پرداخت.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه نی ریـز بـا دارا بـودن 35000هکتـار بـاغ و یکی از 
قطـب هـای باغبانی اسـتان فارس می باشـد بـر لزوم اسـتفاده از سـایه بان ها 

در بخـش کشـاورزی شهرسـتان تاکید کرد.
در ادامـه همایـش، ابراهیمـی مدیـر هماهنگی ترویج کشـاورزی سـازمان جهاد 
کشـاورزی فـارس دربـاره اسـتفاده بهینه از سیسـتم های آبیـاری نوین، اصالح 
الگـوی کشـت و ترویـج کشـت هـای کـم آب بـر بـا توجـه بـه بـازار پسـندی 

آن بیاناتـی را اظهـار داشـت و سـپس کاووسـی، تدیـن و جعفـری از مرکـز در 
خصـوص مباحـث علمـی مرتبط با پوشـش هـای حفاظتی و طرح های مشـابه 

اجـرا شـده در دنیـا سـخنرانی کردند.

پیش بینی تولید 1487 تن بادام
در شهرستان نی ریز

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز گفـت: این شهرسـتان با سـطح زیر 
کشـت 2 هـزار و 300 هکتـاری بادام رتبه سـوم اسـتان را داراسـت. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریز، ذبیح 
الـه سیروسـی، مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز بـا بیـان ایـن  کـه 
نی ریـز بـا حـدود 35 هـزار هکتـار بـاغ آبـی و دیـم بـه عنـوان قطـب باغبانی 
اسـتان فـارس مطـرح اسـت، افـزود: ایـن شهرسـتان بـا سـطح زیـر کشـت 2 
هـزار و 300 هکتـاری بـادام رتبـه سـوم سـطح زیر کشـت اسـتان را داراسـت 
کـه از ایـن سـطح هـزار و 752 هکتـار بـادام دیـم و مابقـی بـادام آبی اسـت و 

پیش بینـی می شـود هـزار و 487 تـن بـادام تولیـد می شـود.
وی در ادامـه سـرمازدگی، تغییـر کمیـت و کیفیـت آب هـا، آفـات و بیماری هـا، 
واردات مغـز بـادام از خـارج، عـدم تغییـر قیمت بادام طی سـه سـال اخیر، عدم 
پرداخـت بـه موقـع و کافـی غرامت صنـدوق بیمه به کشـاورزان خسـارت دیده 
از جملـه مشـکالت بـادام کاران شهرسـتان دانسـت و افـزود: با توجه بـه موارد 
مذکـور ایجـاد یـک تشـکل تخصصـی - بازرگانـی درخصوص محصـول بادام 
بـه منظـور صـادرات، ارزآوری و اسـتفاده حداکثـری باغـداران از ارزش افـزوده 

محصـوالت خود ضروری اسـت.

گفتنـی اسـت: ارقـام عمده بادام شهرسـتان نی ریز شـامل شـاهرودی، شـکوفه 
تبریـز و محلـی مـی شـود و قیمت بـادام و مغز آن بـه ترتیب هر کیلـو 12 هزار 

و 50 هزار تومان اسـت. 
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شهرسـتان زرین دشـت به مرکزیت شـهرحاجي آباد با وسـعت 4581 کیلومترمربع، 
3.7 درصـد کل مسـاحت خاکي اسـتان فـارس را به خود اختصاص داده اسـت. این 
شهرسـتان بـر روی طـول جغرافیایـی 54 درجـه و 20 دقیقـه و عـرض جغرافیایی 
28 درجـه و 20 دقیقـه قـرار گرفته اسـت و از شـمال به شهرسـتان هـاي داراب و 
فسـا، ازجنوب به شهرسـتان الرسـتان، از شـرق به شهرسـتان هاي داراب و الر و 
از غـرب بـه شهرسـتان هاي فسـا، جهرم و الرسـتان محـدود مي شـود. ارتفاع آن 

از سـطح دریا 1150 می باشـد. 
بـر اسـاس آخریـن تقسـیمات کشـوري )1390( ایـن شهرسـتان داراي دو بخـش 
ایزدخواسـت و مرکـزي، 3 نقطـه شـهري حاجـي آبـاد، شـهرپیر و دبیـران و 5 
دهسـتان ایزدخواسـت غربـي، ایزدخواسـت شـرقي، دبیـران، خسـویه و زیرآب مي 
باشـد. همچنیـن ایـن شهرسـتان داراي 143 پارچـه آبـادي اسـت کـه 33 پارچـه 

آبـادي آن مسـکوني و 110 پارچـه آبـادي خالـي از سـکــنه مي باشـد. 
فاصلـه مرکـز شهرسـتان تـا مرکـز اسـتان 270 کیلومتـر اسـت. شهرسـتان زرین 
دشـت بـه دلیـل کشـت 4000 هکتـار پنبـه در سـطح شهرسـتان و نیز ایجـاد زیر 
سـاخت یـک شـهرک صنعتـی در مرکز شهرسـتان زمینـه را برای سـرمایه گذاری 

جهـت ایجـاد صنایـع تبدیلـی ایـن محصـول فراهم نموده اسـت. 
همچنیـن بـه دلیـل شـرایط اقلیمی دارای پتانسـیل بالقوه توسـعه کشـت محصول 
خرمـا بـوده کـه نیاز اسـت با یـک برنامـه ریزی مـدون ظرفیـت های شهرسـتان 

را بالفعـل نمود.

منابـع آب: در ایـن شهرسـتان 1147 حلقـه چـاه عمیـق و نیمـه عمیق، 4 رشـته 
قنـات و 5 دهنـه چشـمه وجـود دارد .

موقعیـت پسـتی هـا و بلندی ها : مهـم ترین دشـت هاي این شهرسـتان عبارتند 
از: دشـت حاجـي آبـاد و دشـت ایزدخواسـت ولـی ایـن شهرسـتان ارتفاعـات قابل 

توجهـی ندارد. 
رودخانـه هـا و دریاچه هـا : رودخانـه تنـگ چرخي در دشـت حاجي آبـاد جریان 
دارد کـه در نزدیکـي روسـتاي قالتویـه درجنـوب شـرق از شهرسـتان خـارج مـي 
شـود . ایـن رودخانـه در واقـع امتـداد رودخانـه رودبـال اسـت . همچنیـن در 15 
کیلومتـري غـرب حاجـي آبـاد، دریاچـه فصلي به نـام کفه میـدان گل شـهرپیر به 

مسـاحت 45 کیلومتـر مربـع بـا ارتفـاع 1150 متـر از سـطح دریا قـراردارد .

وضعیت جمعیتی شهرستان زرین دشت
جمعیـت شهرسـتان، براسـاس سرشـماري سـال 1395 برابـر با 73199 نفـر که با 
37110 نفـر مـرد و 36089 نفـر زن، 1.5 درصـد از جمعیـت اسـتان را شـامل می 
شـود. جمعیت شـاغل شهرســتان براسـاس سرشـماری برابر 18233 نـفــر است 
کـه از ایـن تعداد 5235 نفر معادل 28.7 درصد در بخش کشـاورزي فعال هسـتند.

هواشناسي و اقلیم
میـزان بارندگـي : میـزان بارندگی شهرسـتان زرین دشـت درسـال زراعی 97-96 
برابـر بـا 81.5 میلـی متـر مـی باشـد . متوسـط بارندگـی ده سـاله 210 میلـی متر 

گزارش شـده اسـت .
دمـا : میانگیـن حداقـل دمـای شهرستــان 3.7درجه سـانتی گراد در بهمـن ماه و 
میانگیــن حداکثـر دمـا 43.5 درجه در تیرماه می باشـد . همچنیـن حداکثر رطوبت 

88 درصـد دردی مـاه و حداقـل آن 4 درصـد در خـرداد ماه می باشـد.
• شهرسـتان زریـن دشـت از نظـر اقلیمـي بـا توجه به اقلیـم نماي کوپـن در گروه 

اقلیمـي گرم و خشـک قرار مـي گیرد.

آمار و عملکرد شهرستان زرین دشت

بخش زراعت
سطح برداشت، تولید و عملکرد در هکتار محصوالت زراعي زرین دشت96

سطح محصول/ آبی
عملکرد میزان تولید )تن()هکتار(

)کیلوگرم در هکتار(

5700199503500گندم 
50012502500جو
3500122503500پنبه 
1001769کنجد
4006401600کلزا
5200040000پیا ز

200600030000خربزه 
2070035000هندوا نه 
1015015000خیا ر

سا ير 
515030000محصوالت جا لیزى 

150180012000يونجه 
• کلیـه محصـوالت ذکر شـده به صورت آبی کشـت می شـود و سـطح زیرکشـت 

محصـوالت زراعـی بـه صورت دیم صفر اسـت .

عبدالمجید باقری 
معاون اداری مالی

روح اله دیانت
معاون فنی اجرایی

علیرضا بصیری 
مدیر

سیمای کشاورزی شهرستان زرین دشت در یک نگاه
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بخش باغبانی
سطح برداشت، تولید محصوالت باغي شهرستان زرین دشت در سال 96

محصول
عملکرد )کیلوگرم در هکتار(میزان تولید )تن(سطح )هکتار(

ديمآبیجمعديمآبیجمعديمآبی

 52500 2025 انگور

25010035065015080026001500 خرما

 307500 40430 پرتقال

 364000 90936 لیموترش

 650650 100001000650 زيتون

 غیرمثمر
000  155100255)درخت و درختچه ها(

 1594350 52052159 گیاهان دارويی

1472200167215301501680کل
گلخانه : این شهرستان دارای یک گلخانه به مساحت 0/05 هکتار است.

مکانیزاسـیون : ادوات کشـاورزی شهرسـتان شـامل 416 عـدد تراکتـور، 39 
عـدد کمبایـن، 28 عـدد انـواع کارنـده و بذرکارها و 2 عدد هد برداشـت کلزاسـت.

 

آب و خـاک : در سـال 96، در شهرسـتان زریـن دشـت آبیـاری تحت فشـار 
در سـطح 346 هکتـار، تجهیـز و نوسـازی اراضی مدرن در سـطح 176 هکتار، احیا 
و مرمـت 1 رشـته قنـات و همچنیـن مرمـت حوضچـه تغذیـه مصنوعـی مدیـران 

انجام شـد.

امور دام و طیور

تعداد دام شهرستان زرین دشت در سال96
مالحظات تعداد )راس/قطعه/نفر(  نوع دام

450000 گوسفند و بز
4300 گاو و گوساله
1000 شتر
80000 طیور بومي

21 واحد به ظرفیت640 هزار قطعه در هر دوره جوجه ریزي طیور صنعتي
4 واحد جمعًا 125 راس گاو شیري
14 واحد جمعًا 720 راس  پرواربندي گوساله
23 واحد جمعًا 7500 راس  پرواربندي بره
1 واحد  مرغ تخمگذار 30000 قطعه

450کندو زنبورعسل

میزان تولید محصوالت عمده دامي شهرستان زرین دشت سال96
میزان تولید)تن( نوع محصول دامي 

1280 گوشت قرمز
5120 گوشت سفید
8122 شیر

3 عسل
525 تخم مرغ

آبزیان
آبـزی پـروری : شهرسـتان زریـن دشـت در سـال 96، 4 تـن ماهیـان گرجاتی در 

اسـتخرهای ذخیـره آب کشـاورزی تولیـد کرده اسـت.
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فعالیت های انجام شده در واحد امور اراضی در سال 1396

مقدارتوضیحعنوان

48000000حفظ کاربریوصول عواید )ریال(

510513000اجاره اراضی واگذار شده

121000000فروش اراضی واگذار شده

ترویج و آموزش و 
اطالع رسانی

برگزاری دوره های آموزشی 
12ترویجی ویژه بهره برداران

5انتشارات ترویجی اطالع رسانی

نظارت بر اراضی 
واگذار شده

نظارت بر اراضی واگذار شده )118 
580 هکتارمورد(

تشخیص نوعیت اراضی زراعی و 
17باغ ها

نظارت بر مصوبات کمیسیون 
18تبصره 1 ماده 1

نظارت بر مصوبات کمیسیون 
32تبصره 4 ماده 1

6مصوبات تبصره 4 ماده 1

حفظ کاربری اراضی 
کشاورزی

تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی 
10شده

5اخطار توقف عملیات

واگذاری اراضی 
کشاورزی و غیر 

کشاورزی
طرح وابسته به کشاورزی / 

7غیرکشاورزی

3فروش

6شناساییتداخل پالک

2تعیین تکلیف

صنایع کشاورزی

در سـال 96، جـواز تاسـیس یـک واحـد صنایع کشـاورزی بـه ظرفیـت 300 تن و 
بـا اشـتغال زایـی 3 نفـر صادر شـد کـه مجمـوع جوازهای صادر شـده بـه 11 عدد 
بـا ظرفیـت تولیـد 56 هـزار و 100 تن و اشـتغال زایـی 139 نفر و با سـرمایه ثابت 

97 هـزار و 745 میلیـون ریال رسـید . 
در ایـن شهرسـتان در سـال 96، 2 واحـد بـه ظرفیت 27 هـزار تن و اشـتغال زایی 
35 نفـر بـه تولیـد رسـید که در مجمـوع در این شهرسـتان 4 واحد بـه ظرفیت 30 
هـزار تـن، اشـتغال زایـی 49 نفـر و سـرمایه ثابـت 49745 میلیـون ریال بـه تولید 

رسـیده است.
فعالیت های شاخص صورت گرفته

در بخش کشاورزی شهرستان

اجـرای طـرح pvs در مـزارع گنـدم ، جو، پنبـه به منظور شناسـایی ارقام مناسـب. 
اجـرای 10 سـایت الگویـی در مناطـق مختلـف شهرسـتان بـر اسـاس نیازهـای 
آموزشـی منطقـه و اولویـت هـای سـازمانی . پیگیـری تاسـیس صنـدوق حمایـت 
از توسـعه ی بخـش کشـاورزی شهرسـتان .کمـک بـه اصـالح و احیـای باغـات 
در سـطح 15 هکتـار از طریـق خریـد کمپوسـت . ترویـج کشـت گیاهـان دارویـی 
و توسـعه کشـت آن در سـطح 52 هکتـار . پیگیـری خریـد توزیـع نهـال یارانه دار 
کشـت بافـت خرمـا رقـم پیـارم تعـداد 1781 اصله و نظـارت بر کاشـت آن . ایجاد 
واحـد هـای صنعتـی بـا توجه بـه ظرفیت هـای موجـود در زمینـه ی دامپـروری . 
افزایـش سـطح زیر کشـت کلـزا از 141 هکتار در سـال 95 به 718 هکتار درسـال 

96 . پیگیـری و جـذب یـک دسـتگاه کمبایـن وش چیـن پنبه .
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کینوا کار نمونه کشور

رحیم رمـضانـلی
اولین کینواکار به عنوان کشاورز برتر 

در سطح ملی

یک کینواکار در گفت وگو با "پرتو امید"، مطرح کرد:

تامین امنیت غذایی با کاشت گیاهان کم آب بر 

کینـوا یـک شـبه غله زراعـی با نیاز آبـی بوده که در سـبد غذایی جایگزین مناسـب 
بـرای برنـج اسـت، یک کشـاورز در شهرسـتان خرامه با تولیـد کینوا با بـا عملکرد 
بیـش از سـه تـن در هکتـار، موفـق بـه دریافـت لـوح تقدیر از دسـت وزیـر جهاد 

کشـاورزی شد. 
رحیـم رمضانلـی اولیـن کینـواکار بـه عنوان کشـاورز برتر در سـطح ملـی موفق به 
دریافـت لـوح تقدیـر از دسـت وزیـر جهـاد کشـاورزی شـد، در گفتگـو بـا خبرنگار 

"پرتـو امیـد"، از تجربـه موفـق خود سـخن گفت.

رمضانلـی گفـت: در سـال گذشـته بـرای اولین بـار در اسـتان فارس و شهرسـتان 
خرامـه کینـوا بهـاره در سـطح دو هکتـار کینـوا کشـت کـردم و موفق بـه تولید با 
عملکـرد در واحـد سـطح بیـش از سـه تن شـدم، ایـن در حالی اسـت که متوسـط 
عملکـرد ایـن گیـاه در کشـورهای بولیـوی، شـیلی و پـرو کـه بـه صـورت عمـده 

کشـت می شـود بسـیار پاییـن تـر از 3 تن اسـت.
ایـن کشـاورز بـا اشـاره بـه این کـه کینوا یک شـبه غله  زراعـی متحمل به شـوری 
و خشـکی متحمـل بـوده، افـزود: کینوا در آب های با شـوری بیـش از 12 هزار نیز 
قابـل کشـت اسـت و بـه دلیـل نیـاز آبی کـم این گونـه زراعـی پـس از تحقیق و 

بررسـی تصمیـم به کشـت بهـاره کینوا در سـطح دو هکتـار گرفتم.
رمضانلـی می گویـد: علـی رغم صرفـه اقتصـادی باالی یونجه، کشـت کینـوا را به 

دلیـل نیـاز آبی کمتـر از یونجه در دسـتور کار خود قـرار دادم.
ایـن کشـاورز کینـواکار بـا اشـاره بـه این که کشـت در ایـن مزرعـه با اسـتفاده از 
دسـتگاه کشـت مسـتقیم ریـز دانـه کار و میـزان بـذر مصرفی شـش کیلوگـرم در 
انجـام شـد، می گویـد: در مزرعـه کلیـه نـکات فنـی از جملـه مبـارزه بـا آفـات و 
بیماری هـا، علف هـای هـرز و سـایر عوامـل خسـارت زا بـا مشـورت کارشناسـان 
انجـام شـد که حاصـل آن جایگزینـی گیاه کم آب بر در الگوی کشـت، بـا عملکرد 

بود. بـاال 
رمضانلـی گفـت: برداشـت در مزرعـه بـا دو روش سـنتی و مکانیـزه با اسـتفاده از 
کمبایـن جاندیـر انجـام شـد و هـدف بررسـی و تعییـن بهترین روش برداشـت بود 

کـه برداشـت مکانیـزه نتیجه بهتری داشـت.
گفتنـی اسـت: رحیـم رمضانلـی در جهـت تغییـر الگـوی کشـت، اسـتفاده بهینه از 
منابـع آبـی، تولیـد روغن خوراکـی "گیاه روغنـی- دارویـی کاملینا" را بـرای اولین 
بـار در اسـتان فـارس و شهرسـتان خرامه در سـطح نیم هکتارکاشـت، کـه در این 

تجربـه نیز موفـق بود.
او همچنیـن از کشـاورزان پیشـرو در اجـرای سیسـتم های نویـن آبیـاری به روش 
بارانـی در مـزارع گنـدم، سـیب زمینـی، پیاز و نوار تیـپ در مزارع گوجـه فرنگی در 

شهرسـتان اسـت که از اجـرای آن رضایـت کامل دارد.
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 مـراد زارعـی از شهرسـتان کـوار، کشـاورز بهـره ور آب در گندم، که بـه ازای هر 
متـر مکعـب آب 2.46 کیلوگـرم گنـدم تولید کرد.

زارعـی کـه موفـق بـه دریافت لـوح تقدیر از دسـت وزیر جهاد کشـاورزی شـد، در 
گفتگـو بـا خبرنـگار ایانـا در شـیراز، از دالیـل موفقیت خود سـخن گفت.

ایـن کشـاورز با اشـاره بـه این که بـا اسـتفاده از روش  آبیاری تیـپ در مزرعه گندم 
خـود موفـق بـه صرفه جویـی در آب شـده، افزود: در آبیـاری بـه روش غرقابی هر 
دور آبیـاری 24 سـاعت طـول می کشـد که در مزرعـه من با اسـتفاده از روش تیپ 
هـر دور آبیـاری 8 سـاعت طـول کشـید، در ایـن روش عـالوه بـر این کـه مصرف 
آب بـه یـک سـوم تقلیل پیـدا می کند، بـه دلیل کاهش مـدت کارکـرد موتور پمپ 
در مصـرف بـرق صرفه جویـی و اسـتهالک موتـور پمپ نیـز کاهش پیـدا می کند.

زارعـی می گویـد: بـا اسـتفاده از روش آبیـاری نویـن بـدون پرداخت هزینـه کارگر 
و بـا سـهولت مزرعـه خـود را آبیـاری می کنـم، امـا نکتـه قابـل توجـه اسـتفاده 
از نوارهـای تیـپ اسـتاندارد و رعایـت فواصـل مناسـب در جایگـذاری ایـن نوارها 

اسـت. عـالوه بر این بسـتر سـازی مناسـب باعـث بهـره وری بیشـتر از روش  های 
آبیـاری نویـن شـده، چرا کـه وجودکلوخ ها در زمین مـدت زمان آبیـاری را افزایش 
می دهـد و در ایـن مزرعـه بسترسـازی با دسـتگاه های حفاظتی کم خـاک ورز انجام 
شـد تـا ضمن حفـظ بقایای گیاهـی و در نتیجه بـاال بردن مواد آلـی خاک، کاهش 

تلفـات آب را به دنبال داشـته باشـد.
ایـن کشـاورز از دیگـر دالیـل موفقیـت خـود در افزایش بهـره وری آب بـه رعایت 
تاریخ مناسـب کشـت، اسـتفاده از رقم زودرس مناسـب منطقه دانسـت و افزود: با 

انتخـاب ایـن رقم زودرس یـک دور آبیـاری را کاهش داد.
کشـاورز بهـره ور آب در گنـدم بـا اشـاره به این که کشـت در این مزرعه با اسـتفاده 
از دسـتگاه کمبنیـات و میـزان بذر مصرفـی 175 کیلوگرم در هکتار بـود، می گوید: 
در مزرعـه مـن تمـام نـکات فنـی، از جمله مبـارزه به موقـع با عوامل خسـارت  زا با 
مشـورت کارشناسـان رعایت شـد کـه حاصل آن عـالوه بر صرفه جویی بسـیار باال 

در مصـرف آب، دسـتیابی بـه عملکرد باالی 9 تـن در هکتار بود.

یک تجربه موفق از شهرستان کوار

موفقیت یک کشاورز در شهرستان کوار؛ 
تولید 2/5 کیلوگرم گندم به ازای هر متر مکعب آب

وزارت جهاد كشاورزي
سازمان جهاد کشاورزی استان یزد

مدیریت هماهنگي ترویج 

وزارت جهاد كشاورزي
سازمان جهاد کشاورزی استان یزد

مدیریت آب و خاك و امور مهندسي

وزارت جهاد كشاورزي
سازمان تحقيقات، آموزش   و ترویج  كشاورزي

مركز ملي تحقيقات شوري

نشریه ترویجی

مالحظات استفاده از سیستم تیپ 
براي آبیاري گندم در شرایط شور

نویسنده: محمدحسن رحيميان
محقق مركز ملي تحقيقات شوري

همكاران: عبداهلل عزیزیان نسب، مجيد نيكخواه، حكيمه دهقان 
كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي استان یزد و مركز ملي تحقيقات شوري

نشریه شماره 204 مردادماه  1395       
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سازمان تعاون روستایی فارس
فیروزه حجتی

انعقاد تفاهم نامه همکاری تعاون روستایی
با دانشکده کشاورزی شیراز

را  تولیـد  زنجیـره  تولیـد،  تعاونـی  اتحادیـه  در  مهندسـی  بـاز  بهجت حقیقـی: 
می کنـد سـاماندهی 

رئیـس سـازمان تعـاون روسـتایی فـارس اعتقـاد دارد بـاز مهندسـی در اتحادیه 
تعاونـی تولیـد، زنجیـره تولیـد را حـل و سـاماندهی می کنـد، گفـت: تولیـد در 
حـوزه محصـوالت باغـی، زراعی، طیـور، صنعت زنبـورداری و دامـداری نیازمند 
ایـن اسـت کـه شـاکله تعاونـی تولیـد از نظـر پژوهشـی و علمی مجهـز به علم 

شوند.  روز 
بـه گـزارش راوبـط عمومـی سـازمان تعـاون روسـتایی، احـد بهجت حقیقـی در 
حاشـیه امضـای تفاهم نامه همـکاری علمی اتحادیـه تعاونی تولید این سـازمان 
با دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه شـیراز با بیـان اینکـه اتحادیه تعاونـی تولید از 
ابتـدا بـا نگاه دولتی تاسـیس شـد، بـه دلیـل جدایی فرآینـد اجرایـی پروژه های 
جهـاد کشـاورزی از این بخش اشـاره و خاطرنشـان کـرد: ایراد قانونی دوشـغله 
محسـوب شـدن نیروهـای دولتـی که سـازمان های نظارتی نسـبت بـه تعاونی 
تولیـد داشـتند، منجـر بـه جدایی ایـن اتحادی از بخـش دولتی شـد و در نهایت 

بـه عنـوان تشـکلی تعاونی و مدیریـت خصوصی شـکل گرفت. 
وی ادامـه نیافتـن اجـرای پروژه هایـی چـون طـرح یحیـی یـک را نتیجـه این 
جدایـی برشـمرد و افـزود: همـه اتحادیه هـای تحـت پوشـش شـبکه اعـم از 
مرغـداران، زنبـورداران ،باغـداران، دامـداران و دانه های روغنـی در دل اتحادیه 
تعاونـی تولیـد قرار داشـتند که بـه دلیل نگاه تخصصـی دولت بـه تعاونی تولید، 
اجـرای ایـن نـوع پروژه هـا از ایـن اتحادیـه جـدا و بـه دنبـال آن اتحادیه هـای 

متعـدد تخصصی تشـکیل شـد. 
رئیـس سـازمان تعـاون روسـتایی فارس بـا تاکید بر ایـن موضوع کـه مدیریت 
زنجیـره تولیـد از پیـش از تولیـد تـا سـفره بایـد در مدیریـت اتحادیـه تعاونـی 
تولیـد دیـده شـود، عنـوان کـرد: فلسـفه وجـودی تعاونـی تولیـد نیز بـر همین 
اسـاس شـکل گرفتـه و در اساسـنامه آن قیـد شـده کـه مدیریت تولیـد تمامی 

محصـوالت کشـاورزی بـر عهـده تعاونـی تولید اسـت. 
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه قوانیـن دسـت و پاگیـر دولتـی در شـبکه های تعاونـی 
تولیـد وجـود نـدارد، اضافه کرد: بـا توجه به ابـالغ هیآت دولت بـه وزارت جهاد 
کشـاورزی مبنـی بـر تسـهیل فضای کسـب و کار، مکلـف به همراهـی در این 

رابطه هسـتیم. 
رئیـس سـازمان تعـاون روسـتایی فـارس ابـراز امیـدواری کـرد کـه انعقـاد این 
حـوزه  در  پژوهشـی  و  علمـی  بسـترهای  شـدن  روز  بـه  موجـب  تفاهم نامـه 

کشـاورزی شـود. 

بهجت حقیقـی بـه ضـرورت تقویـت اتحادیـه تعاونی تولیـد هم اشـاره و با بیان 
اینکـه هم اینـک ایـن اتحادیه بـا 170 تعاونی فعال در کشـور حـدود 35 درصد 
از اراضـی تحـت پوشـش را در اختیـار دارد، بـر لزوم ارتباط بین بخشـی بیشـتر 
میـان دانشـکده کشـاورزی و اتحادیـه تعاونـی تولیـد سـازمان تعاون روسـتایی 

اسـتان فارس تاکیـد کرد. 
وی همچنیـن بـا تصریـح بـر اینکه ارتباط دو سـویه مسـیری را فراهـم خواهد 
کـرد تـا دانـش در سـطح مزرعـه بـه مرحلـه اجرا برسـد، تاکیـد کـرد: معتقدیم 
اولویت هـای پژوهشـی در قالـب آمـوزش می تواند منجـر به ارتقـای یافته های 

پژوهشـی به کشـاورز از طریق دانشـکده کشـاورزی شـود.
در ادامـه آییـن انعقـاد تفاهم نامه همـکاری علمی اتحادیه تعاونی تولید سـازمان 
تعاون روسـتایی فارس با دانشـکده کشـاورزی دانشـکاه شـیراز، عدالت؛ رئیس 
ایـن دانشـکده نیـز بـه بررسـی عوامـل موثـر بـر ارتقـای کارآفرینی در شـبکه 
تعـاون روسـتایی فـارس در سـه بخش ترویـج باغبانـی و اقتصاد کشـاورزی با 
رویکـرد علمـی در مـدت زمـان کوتـاه با همـکاری سـازمان تعاون روسـتایی و 

اتحادیه هـای تحـت پوشـش اشـاره کرد.

بیش از 300 میلیارد ریال پروژه تعاون روستایی در 
استان فارس افتتاح می شود

مدیـرکل سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس گفـت: همزمـان بـا هفتـه 
دولـت 7 پـروژه تعاون روسـتایی بـا اعتبار بیـش از 300 میلیارد ریال در اسـتان 
بـه بهره بـرداری می رسـد. بـه گزارش روابـط عمومی سـازمان تعاون روسـتایی 
فـارس: احـد بهجـت حقیقـی در گفت وگو بـا خبرنگار تسـنیم در شـیراز، با بیان 
اینکـه همزمـان بـا هفته دولـت 7 پروژه تعاون روسـتایی با اعتبـار بیش از 300 
میلیـارد ریـال در اسـتان بـه بهره برداری می رسـد، اظهار داشـت: شـاخص ترین 
پـروژه افتتاح سـاختمان تجـاری با اعتبـار 250 میلیارد ریال در نورآباد ممسـنی 
اسـت. وی بـا بیـان اینکـه ایـن سـاختمان تجـاری بـه عنـوان هایپـر مارکـت 
بـزرگ جهت عرضه مسـتقیم محصوالت کشـاورزی بـه بهره برداری می رسـد، 
افـزود: بـا افتتـاح ایـن پـروژه نقـش واسـطه ها کم رنگ تـر شـده و محصوالت 

بـه قیمت مناسـب بـه دسـت مصرف کننده می رسـد.
مدیـرکل تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس گفـت: عالوه بـر این پـروژه 6 پروژه 
دیگـر بـا اعتبـار 55 میلیـارد ریال شـامل سـاختمان اداری، مراکز خریـد و غیره 

نیـز در شهرسـتان های فـارس افتتاح می شـود

رئیس سازمان تعاون روستایي فارس مطرح کرد:
تسهیل فضاي کسب و کار در شبکه 

تعاوني روستایي فارس 
رئیـس سـازمان تعـاون روسـتایي فـارس بـا اشـاره بـه فراهـم کـردن زمینـه 
تسـهیل فضـاي کسـب و کار در شـبکه تعاونـي روسـتایي ایـن اسـتان، تحقق 
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ایـن مهـم را از جملـه رویکردهـای اصلـی سـازمان متبـوع خـود در سـال 97 
کرد. عنـوان 

بـه گـزارش روابـط عمومـي سـازمان تعـاون روسـتایي فـارس، احـد بهجـت 
حقیقـي در جلسـه هم اندیشـي با معاونت و کارکنان توسـعه تشـکل هاي تعاون 
روسـتایي اسـتان، تصریـح کـرد: امـروزه تعاوني ها اهرم مناسـبي براي توسـعه 
فعالیت هـاي اقتصـادي و اجتماعـي بـه شـمار مي رونـد و تجربـه کشـورهاي 
توسـعه یافتـه نشـان مي دهـد کـه تعاونی هـا، بهتریـن تشـکل ها بـراي تجمیع 

سـرمایه هاي خـرد و نیروهـاي خـالق و مسـتعد محسـوب می شـوند.
وی ضمـن بـر شـمردن توانمندي های تعاوني هایـی که رویکرد تولیـدی دارند، 
نقـش ایـن نـوع از تعاوني ها را در بسترسـازي زنجیـره تولید بخش کشـاورزي 
مهـم تلقـي کـرد و خواسـتار هم افزایـي تـوان اتحادیه هـا در تشـکیل زنجیـره 

تولید بخش کشـاورزي شـد.
رئیـس سـازمان تعـاون روسـتایي فـارس کـه شـرکت های سـهامي زراعـي را 
صـداي رسـاي کشـاورز و تنهـا را ه نجـات کشـاورزي مي دانـد از تاسـیس 20 
شـرکت سـهامي زراعي در فـارس خبـر داد و  در این باره خاطرنشـان کرد: این 
شـرکت ها موجـب فراهم شـدن امکانات زیسـتي بهتـر، بهبود فضاي کسـب و 

کار و اخـذ تسـهیالت براي روسـتاییان می شـود.
بهجـت حقیقـی همچنیـن راه انـدازی شـرکت های سـهامي زراعـي در کنـار 
نظام هـاي بهره بـرداري کشـاوزي نوین را به مثابه اسـتراتژي مهمـي به منظور 

اصـالح کشـاورزي سـنتی بـه نویـن و یکپارچه توصیـف کرد.
بنابرایـن گـزارش، در ایـن دیـدار بهنام عسـکري، مدیـر عامل اتحادیـه تعاوني 
تولیـد اسـتان فـارس نیـز بـه ارائـه اقدامـات انجـام شـده و در دسـتور کار این 

پرداخت. اتحادیـه 

آیت اهلل سیدعلی اصغر دستغیب :
خدمات شبکه تعاون روستایی فارس

قابل تقدیر است

 تولیـت آسـتان احمدی و محمدی)ع( گفت: در شـرایطی کـه بخش اعظمی از 
مشـکالت این نظام در رابطه با بحث کشـاورزی اسـت، اهمیت جایگاه شـبکه 
تعـاون روسـتایی در خدمـات رسـانی به قشـر روسـتایی و کشـاورز کـه نیازمند 

خدمـات بیشـتر اسـت در کنار دسـتگاه دولتی قابل تقدیر اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فـارس، آیت اهلل 
سـیدعلی اصغـر دسـتغیب در حاشـیه دیـدار رئیـس ایـن سـازمان بـا تولیـت و 
معاونیـن آسـتان مقـدس شـاهچراغ)ع( با تصریح بـر اینکه ثابت قـدم بودن در 
اسـتقالل تنهـا در تولیـد صنایـع نیسـت، بیان کرد: آمـوزش و برنامـه ریزی در 
بخـش تولیـد محصـوالت کشـاورزی در راسـتای اصل اسـتقالل کـه از اصول 

اولیـه انقـالب بوده اسـت همچنـان مورد توجـه جدی قـرار دارد. 

وی مسـیر و مقـررات شـبکه تعـاون روسـتایی را مسـیری پاکیـزه خوانـد و از 
ریاسـت و دسـت اندرکاران این شـبکه خواسـت که در این شـرایط دشوار کشور 
در کار و تـالش و تولیـد از پـا ننشـینند و بـا تشـویق و ترغیب و تعلیـم و برنامه 

ریـزی در مسـیر موفقیـت، پرتالش تـر از گذشـته حاضر شـوند. 
رئیـس سـازمان تعـاون روسـتایی فـارس نیـز در ادامه این نشسـت ضمـن ارائه 
گزارشـی از فعالیت هـای شـبکه تعاون روسـتایی اسـتان، گفـت: مجموعه تعاون 
روسـتایی از ظرفیـت بسـیار خوبـی برای خدمات رسـانی بـه روسـتاییان وایجاد 

اشـتغال بـه واسـطه داشـتن فعالیت هـای اقتصادی برخوردار اسـت. 
احـد بهجـت حقیقـی همچنیـن بـا اشـاره به اجـرای اصـل 44 قانون اساسـی و 
در راسـتای افـق چشـم انـداز دولـت در سـال 1404 مبنـی بـر کوچـک سـازی 
دولـت، گفـت: شـبکه تعـاون روسـتایی بـه عنـوان بخـش خصوصـی در کنـار 

دولـت می توانـد وظایـف حاکمیتـی دولـت را بـه خوبـی بـه دوش بکشـد. 
وی اظهـار کـرد: مـا توانسـته ایـم بـا دارا بـودن یـک مجموعـه 200 نفـری 
دولتـی، بـرای سـه هـزار نیروی غیـر دولتـی اشـتغال ایجاد کنیـم و ایـن اقدام 
را می تـوان تجربـه ارزشـمندی بـرای بهـره بـرداری سـایر مدیران تلقـی کرد. 
رئیـس سـازمان تعـاون روسـتایی فـارس از شـبکه تعـاون روسـتایی بـه عنوان 
بـازوی توانمنـد اجرایـی دولـت نـام بـرد و اشـاره کـرد: همـه آییـن نامـه و 
بخشـنامه های ابالغی وزارت جهاد کشـاورزی در شـبکه تعاون روستایی فارس 
اجرایـی شـده اسـت. بهجت حقیقـی خطاب بـه نماینده مردم فـارس در مجلس 
خبـرگان رهبـری گفـت: بـا توجـه به اینکـه دغدغـه جنابعالـی به عنـوان عضو 
خبـرگان رهبـری ایجـاد اشـتغال در فارس اسـت و ازآنجا که شـرایط موجود در 
اقتصـاد باعـث شـد بسـیاری از کارخانجـات مرتبط بـا بخش کشـاورزی تعطیل 
و بـه بانک هـا واگـذار شـود، می تـوان از ظرفیت شـبکه تعـاون روسـتایی برای 

احیـاء کارخانجـات و ایجاد اشـتغال اسـتفاده کرد. 
وی خواسـتار همکاری بخش خصوصی در راسـتای تحول در اقتصاد کشـاورزی 
و همچنیـن همـکاری بانک ها در واگـذاری این کارخانجات در قالب تسـهیالت 

به شـبکه تعاون روسـتایی در راسـتای پویایی اقتصاد و ایجاد اشـتغال شـد. 
مدیـرکل سـازمان تعـاون روسـتایی فـارس بـا بیـان اینکـه ایـن شـبکه تعاونی 
ظرفیـت باالیـی در ایجـاد اشـتغال دارد افزود: هدفمند کردن اشـتغال بر اسـاس 

تخصـص از اقدمـات شـاخص ایـن شـکبه در ابتدای سـال جاری اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه سـخن امـام )ره ( مبنـی بـر ایـن کـه "نیـاز هسـت تخصص 
در کنـار تعهـد وجـود داشـته باشـد" بـه تدویـن آیین نامـه جذب مدیـران عامل 
بـر اسـاس صالحیـت هـای عمومی و تخصصی اشـاره و خاطرنشـان کـرد: این 
اقـدام بـرای نخسـتین بـار در کشـور توسـط سـازمان تعـاون روسـتایی فـارس 
تدویـن شـده کـه امیـد اسـت بـه زودی براسـاس فراخـوان عمومـی نسـبت 
بـه جـذب نیروهـای متخصـص اقـدام کنیـم. بنابرایـن گـزارش، در ایـن دیدار 
معاونیـن و مدیـران عامـل اتحادیـه های اسـتانی تحت پوشـش سـازمان تعاون 

روسـتایی فـارس، رئیـس ایـن سـازمان را همراهـی کردند.

در دیدار با رئیس جهاد دانشگاهي فارس عنوان شد:
بهترین مکان شکوفایی و به ثمر نشستن 

محصوالت تولیدی در جهاد دانشگاهی، شبکه 
تعاون روستایی و کشاورزی ست 

رئیـس سـازمان تعـاون روسـتایي فـارس معتقـد اسـت کـه اگـر تعاونی هـای 
کشـاورزی در کنـار یک مجموعه دانش بنیـان و علمی همانند جهاد دانشـگاهی 
بنگاه هـای  بـه عنـوان  ایـن مجموعـه می تواننـد  بگیرنـد، شـرکت های  قـرار 
اقتصـادی، صنعت کشـاورزی را در اسـتان را دانـش بنیان نمـوده و رونق دهند.

بـه گـزارش روابـط عمومـي سـازمان تعـاون روسـتایي فـارس، احـد بهجـت 
حقیقـي در دیـدار بـا رئیـس جهـاد دانشـگاهي اسـتان ضمـن تاکیـد بـر تعامل 
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و همـکاری ایـن دو مجموعـه، خاطرنشـان کـرد: جهـاد دانشـگاهی در ابتـدای 
انقـالب بـا فلسـفه تعهـد در کنـار تخصـص و تخصـص در کنـار تعهـد و نگاه 

عمیـق امـام راحـل بـه حـوزه علـم و فن آوری تشـکیل شـد. 
وي کـه قـرار گرفتـن کلمه جهاد در کنار دانشـگاه را حاکي از آینـده نگری امام 
)ره( بـه ایـن مجموعـه مي دانـد، افـزود: اسـاس شـکل گیری جهاد دانشـگاهی 
راه انـدازي شـرکت هاي دانش بنیـان بـوده که با تبدیـل علم به دانـش کاربردی 
و تولیـد علـم بر پایه نیـاز اقتصاد در شـرایط تحریم، رکود اقتصادی را شکسـته 

و اقتصـاد را رونق دهد.
رئیـس سـازمان تعاون روسـتایي فارس همچنیـن گفت: در شـرایط عدم امکان 
بواسـطه تنش هـای  حضـور کارخانجـات در فـرآوري محصـوالت کشـاوری 
قیمتـی و تسـهیالت بانکـی درحجـم هـای بـزرگ تصریـح کـرد: در چنیـن 
شـرایطی بایـد فضـا را بـرای کارگاه هـای کوچـک فـرآوری و البتـه بـا قیمـت 
ارزان در کنـار مـزارع و باغـات ایجاد کـرد که در این شـرایط تعاونی های بخش 
کشـاورزی در کنـار یـک مجموعـه دانش بنیان و علمـی مانند جهاد دانشـگاهي 
می تواننـد ایـن موضـوع را به سـرانجام برسـانند، تا در شـرایط تحریـم به جای 
واردات دسـتگاه های گـران قیمـت از کشـورهای خارجـی از تولیـدات نخبـگان 

جهـاد دانشـگاهی اسـتفاده کنیم.
در ایـن جلسـه مقرر شـد پـس از عقد تفاهم نامـه تولیدات علمـی و محصوالت 
سـاخت جهاد دانشـگاهی در اختیار تعاونی های کشـاورزی اسـتان قرار گیرد. 

اداره کل دامپزشکی استان فارس
احمدرضا زارع

سمپاشی بیش از 597 هزار و متر مربع جایگاه 
نگهداری دام در فارس

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشـکی اسـتان فارس، منصور بسـتانیان 
معـاون سـالمت اداره کل دامپزشـکی فارس ، اظهار داشـت: یکـی از مهم ترین 
اهـداف دامپزشـکی پیشـگیری و مراقبـت از بیماری هـای مشـترک بین انسـان 

و دام می باشـد. 
وی گفـت: بدین منظور اکیپ های دامپزشـکی در سراسـر اسـتان فـارس اقدام 
بـه سمپاشـی دام و اماکـن دامـی در روسـتاها و مناطـق عشایرنشـین را بـه 
صـورت جـدی در دسـتور کار داشـته و تاکنـون 88 هزار و نهصـد و هفتاد راس 
دام و مسـاحت 597 هـزار و نهصـد و چهـل و چهار متر مربع جایـگاه نگهداری 

دام سمپاشـی انجام شـده اسـت. 
منصـور بسـتانیان افـزود : دامـداران عزیـز جهـت پیشـگیری از بیمـاری تـب 
خونریـزی دهنـده کریمـه کنگـو مـی بایسـت دام هـای خـود در فصـل گرما با 
سـموم مخصوص دامی و برابر دسـتورالعمل شـرکت سـازنده سمپاشـی نمایند.

شـایان ذکر اسـت که عملیات سمپاشـی جایـگاه های نگهـداری دام از اقدامات 
موثـر در کنتـرل انـگل هـای خارجـی دام بـه  منظـور مبـارزه بـا بیمـاری های 

مشـترک بیـن انسـان و دام بـه ویـژه تب کریمـه کنگو می باشـد.
 

عملیات واکسیناسیون علیه بیماری طاعون 
نشخوارکنندگان کوچک در الرستان 

بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل دامپزشـکي اسـتان فارس،محجوب رئیس 
دامپزشـکي شهرسـتان الرسـتان گفت: در زمینه جلوگیری از شـیوع بیماریهای 
واگیـر حیـات وحش اقدامـات پیشـگیرانه مطلوبی انجـام پذیرفته کـه می توان 
بـه طـرح واکسیناسـیون علیـه طاعـون نشـخوار کننـدگان کوچـک )ppr( در 
دامهـای روسـتایی و عشـایری همجـوار مناطـق حفاظـت شـده محیط زیسـت 

اشـاره کرد.
محجـوب بیـان کـرد: که طی این عملیات واکسیناسـیون تعـداد 9هزار و یکصد 
و نـود و نـه راس گوسـفند و بـز علیـه بیمـاری مذکـور واکسـینه شـدند و طبق 
آخریـن اسـتعالم انجـام گرفتـه شـده از اداره محیـط زیسـت شهرسـتان هیـچ 
گونـه تلفاتـی بـا عالئـم بالینـی بیماری طاعـون نشـخوار کننـدگان کوچک در 

دامهـای حیات وحش مشـاهده نشـده اسـت.
شـایان ذکـر اسـت: بیمـاری طاعـون نشـخوارکنندگان کوچـک از بیماریهـای 
ویروسـی و مسـری اسـت که احتمـال انتقـال از دامهـای اهلی مجـاور مناطق 
حفاظـت شـده بـه حیات وحش وجود داشـته کـه قطعـًا واکسیناسـیون دامهای 
پیرامـون ایـن مناطـق کمـک بسـزایی به سـالمت حیـات وحش خواهـد کرد.

 
ارائه رایگان خدمات دامپزشکی به عشایر کازرون

بـه گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشـکی اسـتان فـارس ، میالد کاظمیان 
سرپرسـت اداره دامپزشـکی کازرون گفـت: بـا حضـور اکیـپ های دامپزشـکی 
دامـداران مناطـق عشـایری سـرحد جروق و سـرحد دردانـه از توابع شهرسـتان 

کازرون از خدمـات رایـگان دامپزشـکی بهره مند شـدند.
وی اظهـار داشـت : از جملـه خدمـات رایـگان ارائه شـده به دامـداران می توان 
بـه سـم پاشـی 25 هزار مترمربع جایـگاه نگهداری دام و توزیـع مواد ضدعفونی 

کننده اشـاره کرد.
میـالد کاظمیـان افـزود: در ایـن طـرح ضمن آمـوزش دامـداران در زمینه نحوه 
مقابلـه بـا بیمـاری هـای عفونـی ، تعـداد 3 هـزار و پانصـد راس دام بـر علیـه 

بیمـاری طاعـون نشـخوارکنندگان کوچک واکسـینه شـدند.

فعالیت 116 اکیپ دامپزشکی ویژه 
عید سعید قربان در فارس

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل دامپزشـکی اسـتان فارس، دکتـر یعقوب 
مهنـدس مدیـر کل دامپزشـکی اسـتان فـارس ضمـن تبریـک و تهنیـت بـه 
مناسـبت فرارسـیدن عیـد قربـان، اظهـار داشـت: اکیـپ هـای ویـژه بازرسـی 
دامپزشـکی در سراسـر اسـتان در روز عیـد قربـان )چهارشـنبه ، سـی و یکـم 
مردادمـاه(از سـاعت هفـت صبح تـا اذان ظهـر در مکان های تعیین شـده مجاز 

مسـتقر خواهند شـد.
 دکتـر یعقـوب مهنـدس تصریح کرد : در عید قربان امسـال در سراسـر اسـتان 
فـارس 116 اکیـپ ثابـت و سـیار با حضـور 137نفر از کارشناسـان دامپزشـکی 
و 41نفـر از روحانیـون ناظر ذبح شـرعی ، وظیفه نظارت بهداشـتی و شـرعی را 

بـر دام هـای قربانی بر عهـده دارند.
اسـتان در روز عیـد سـعید  تمـام کشـتارگاه های دام در سـطح  افـزود:   وی 
قربـان آمـاده ارائـه خدمـات بـوده و بـه منظـور رعایـت مسـائل بهداشـتی و 
زیسـت محیطی توصیـه مـی گـردد برای قربانـی کـردن دام ها بـه مراکز مجاز 
مـورد تاییـد از سـوی دامپزشـکی و ترجیحا کشـتارگاههای دام مراجعـه کنند و 
پـس از ذبـح دام نیـز گوشـت قربانـی خـود را حداقـل به مـدت 24 سـاعت در 
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یخچـال و در دمـای 0 تـا 4 درجه نگهداری کرده و سـپس مصـرف کنند، زیرا 
نگهـداری گوشـت تـازه در یخچال خطر انتقـال عوامل بیمـاری  زا را به حداقل 

مـی رسـاند و از انجمـاد گوشـت بالفاصلـه پس از کشـتار خودداری شـود.
دکترمهنـدس همچنیـن در توصیـه ای به ذابحیـن گفتند: الزم اسـت درهنگام 
ذبـح دام حتمـا از وسـایل محافظـت فـردی ازقبیل لباس مناسـب، دسـتکش و 

نمایند. اسـتفاده  چکمه 
جهـت اطـالع هـم اسـتانی های گرامی ،سـامانه پیامگیـر1512 آمـاده دریافت 
ادارات  برایـن،  باشـد عـالوه  مـی  اسـتان  در سراسـر  گزارشـات شـهروندان 
دامپزشـکی شهرسـتان های تابعه اسـتان آماده پاسخگویی مسـتقیم می باشند.

شـایان ذکـر اسـت آدرس محـل هـای مجـاز و تحـت نظـارت دامپزشـکی در 
سـایت ایـن اداره کل بـه آدرس http:/fars.ivo.ir درج شـده اسـت.

اداره کل امور عشایر استان فارس
محمد اعتمادی

بررسی مسائل و مشکالت عشایر شهرستان 
سپیدان در جلسه شورای عشایری این شهرستان 

معـاون هماهنگـی امـور اقتصادی و توسـعه منابع اسـتانداری فارس در جلسـه 
شـورای عشـایری شهرسـتان سـپدان گفت: جامعه عشـایری بارزترین مصداق 
بـرای اقتصـاد مقاومتی اسـت و ما بایسـتی کمک کنیـم تا بالندگـی این جامعه 

مولـد بیـش ازگذشـته و برمبنای شـرایط کنونی مهیا شـود. 
مهنـدس رحمانـی در ایـن جلسـه که در منطقه عشـایری سـهلکی شهرسـتان 
سـپیدان و در زیـر چـادر عشـایری برگـزار شـد بـا بیـان ایـن کـه عشـایر بـا 
کمتریـن هزینـه باالتریـن بهره را برای کشـور دارند، خاطر نشـان کـرد تمامی 
افـراد عشـایر از بـزرگ و کوچـک، زن و مـرد درگیـر کار تولیـد هسـتند و بـا 

اسـتفاده از منابـع خـدادادی موجـود بیشـترین بهـره وری را دارنـد.
 وی افـزود کمتریـن تخریـب در اراضـی و منابـع طبیعـی در محـدوده تحـت 
کنتـرل عشـایر صـورت گرفتـه چـرا کـه خـود عشـایر بهتریـن محیـط بانان و 

حافظـان محیـط زیسـت و عرصـه هـای منابـع طبیعـی هسـتند.
 وی بـا اشـاره بـه اینکـه عشـایر هرچند از بعـد جمعیـت جامعه اندکی هسـتند 
ولـی از نظـر اقتصـادی و تحـوالت اجتماعـی نقـش موثـری در کشـور دارنـد 
تصریـح کـرد در دولـت تدبیـر و امیـد بسـته هـای حمایتـی خوبـی در زمینـه 
اشـتغال پایـدار و تنـوع بخشـی به اشـتغال عشـایر ارائه شـده و ما در جلسـات 

شـورای عشـایری اسـتان بـه جـد آنهـا را پی گیـری می کنیـم. 
نماینـده ولـی فقیـه و امـام جمعـه سـپیدان نیـز در ایـن جلسـه با بیـان برخی 
خصوصیـات عشـایر از جملـه غیرت، تکاپـو، والیت پذیری و احتـرام به بزرگان 
گفـت: چنانچـه ما بتوانیم این خصائص را در جامعه گسـترش دهیم مشـکالت 

جوامـع یقینـآ کمتر خواهد شـد.
حجـه االسـالم موسـوی انـور افـزود: اوج واگـذاری انسـان بـه خـدا در عشـایر 
اسـت چـرا کـه یک خانـواده عشـایری تنهـا در یک بیابـان و صحرا با تمسـک 
بـه خـدا، قـرآن و ائمـه اطهار زندگی مـی کند. وی با اشـاره به آداب و رسـوم و 
فرهنـگ غنـی اسـالمی ایرانـی عشایرخواسـتار تقویت این سـرمایه بـی نظیر و 

تهیـه فیلـم و مسـتند از زندگی واقعی عشـایر شـد. 
امـام جمعـه سـپیدان بیـان داشـت پایبنـدی عشـایر بـه انقـالب و آرمـان های 
شـهدا سـتودنی اسـت و این جامعه با وجود مشـکالتی که دارند هیچگاه در دام 
توطئـه هـای اسـتکبار نیفتاده و همیشـه بدون حاشـیه بـوده اند. حجه االسـالم 
موسـوی انـور تصریـح کـرد: مطالبه عشـایر یـک درخواسـت حداقلی اسـت که 

مسـئولین بایسـتی مطالبـات به حق عشـایر را پیگیـری کنند.
مدیـرکل امـور عشـایر فـارس نیـز در ایـن جلسـه بـا اشـاره بـه پتانسـیل ها و 
توانمندی هـای جامعـه عشـایر گفـت: اقدامـات خوبـی در رابطـه بـا همـکاری 
وتعامـل هرچـه بهتـر دسـتگاه هـای متولـی بـرای ارائـه خدمـات مطلـوب بـه 
عشـایر انجـام گرفته اسـت و در تالش هسـتیم بـا افزایش تخصیص هـا و ارائه 
تسـهیالت بـه موقـع بـه عشـایر در حد ممکن یـاری رسـان این جامعـه مولد و 

باشـیم.  زحمتکش 
بهرامـی افـزود: رونـق و تنـوع بـه اشـتغال پایـدار از اولویت هـای مـا در سـال 
جـاری بـوده و در همیـن راسـتا بـا توجه بـه ظرفیت هـای خوبی که در عشـایر 
وجـود دارد در حـوزه هایـی ماننـد صنایع دسـتی، جمع آوری و فـرآوری گیاهان 
دارویـی، دامپـروری و گردشـگری برنامـه هـای راهبردی تعریف کـرده ایم و به 

جـد از ایـن طـرح هـا حمایت مـی کنیم. 
جـوادی جهرمـی فرمانـدار شهرسـتان سـپیدان نیـز بـا تقدیـر از فعالیت هـای 
صـورت گرفتـه آمادگی خود و دسـتگاه های شهرسـتان را در همـکاری و کمک 

بـه جامعـه عشـایری اعـالم نمود.
درادامـه تنـی چنـد از نماینـدگان شـوراهای اسـالمی بـه نمایندگی از سـایرین 
بـه بیـان دغدغـه هـا و انتظـارات خـود پیرامـون جامعـه عشـایر شهرسـتان 
بـه فراخـور  اجرایـی هـر یـک  نماینـدگان دسـتگاه هـای  پرداختنـد. سـپس 
سـئواالت و مطالبـات نماینـدگان شـوراهای اسـالمی عشـایری پاسـخ گفتنـد. 
در ادامـه مسـئولین بـا حضـور در چادر عشـایری مناطـق مختلف شهرسـتان در 
دیـداری صمیمـی از نزدیـک در جریـان مسـائل و مشـکالت آنان قـرار گرفتند 
و دسـتورات الزم جهـت حـل برخـی از این مشـکالت صـادر و برخـی دیگر نیز 

قـول پی گیـری داده شـد.
شـایان ذکـر اسـت شهرسـتان سـپیدان محـل ییـالق 2503 خانـوار عشـایر از 
ایـل بـزرگ قشـقایی و لرممسـنی از طایفـه هـای کشـکولي بزرگ-کشـکولي 

کوچـک- جاویـد می باشـد.

به مناسبت هفته دولت
جشنواره خدمت برگزار شد

هـم زمـان بـا هفته دولت دسـتگاه هـای اجرایی اسـتان فـارس به بیـان و ارائه 
عملکـرد خود درقالـب برپایی غرفـه پرداختند.

 ایـن جشـنواره تحـت عنـوان “جشـنواره خدمـت “برای نخسـتین بار درسـطح 
کشـور از طـرف اسـتانداری فـارس و بـا همت و همـکاری بیش از 60 دسـتگاه 

اجرایـی از 2 الـی 7 شـهریور مـاه در شـیراز، بلـوار چمران برگزار شـد.
اسـتاندار فـارس در آییـن افتتاح این جشـنواره درخواسـت نمود: با توجـه به این 
که زمان جشـنواره خارج از سـاعت اداری اسـت حتما مدیران کل دسـتگاه های 

اجرایی شـخصا در غرفه ها حاضر شـوند و پاسـخگوی مراجعان باشـند.
از نـکات جالـب این جشـنواره پخش مسـتقیم گفتگوهـای مدیران بـا مردم بود 

کـه بصـورت زنده از شـبکه فارس پخش شـد.



65 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  42 - شهریورمـــــاه 1397

 از برنامـه هـای دیگر این جشـنواره نشسـت خبـری با حضور مطبوعات اسـتان 
و مدیـران دسـتگاه هـای اجرایـی بـود کـه در ایـن نشسـت مدیـران بـه ارائـه 

عملکـرد و شـرح فعالیت هـای خـود پرداختند.
اداره کل امـور عشـایر فـارس نیـز در ایـن جشـنواره بـا برپایـی غرفـه، گوشـه 
ای ازعملکـرد و فعالیـت هـای خـود را در قالـب نصـب بنـر و بروشـور عرضـه 
داشـت. همچنیـن در ایـن غرفـه پکیـج هـای خورشـیدی و حمـام خورشـیدی 

مـورد اسـتفاده عشـایر اسـتان در معـرض دیـد عمـوم قـرار گرفت.
مدیـر کل امـور عشـایر فـارس در نشسـت خبـری که در حاشـیه این جشـنواره 
برگـزار شـد با اشـاره بـه توانمنـدی و ویژگی های عشـایر این اسـتان بـه بیان 
عملکـرد ایـن اداره کل و شـرح فعالیـت هـای صـورت گرفتـه در سـنوات اخیر 
پرداخـت. بهرامـی گفـت: محـور تمامـی برنامه هـا سـاماندهی جامعه عشـایر، 
تنـوع اشـتغال و اشـتغال پایدار در راسـتای ارتقـای وضعیت معیشـت این جامعه 
مـی باشـد. وی افـزود در هفتـه دولـت نیـز 13 طـرح عمرانی بـا اعتبـاری بالغ 
بـر 27 میلیـارد ریـال بـه بهـره بـرداری می رسـد کـه 290 خانوار عشـایری از 

مزایـای ایـن طرح هـا بهـره مند خواهند شـد. 
گفتنـی اسـت: عشـایر فـارس بـا داشـتن سـه ایـل بـزرگ قشـقایی، خمسـه و 
لـر و 8 طایفـه مسـتقل بیـش از 12 درصـد جامعه عشـایری کشـور را تشـکیل 

می دهنـد و بـه همیـن خاطـر قطـب عشـایر کشـور اسـت.

جلسه مشاوران سالمت و امنیت غذایی دستگاه های 
اجرایی استان برگزار شد

مدیـر کل امـور عشـایر فـارس در جلسـه مشـاوران سـالمت و امنیـت غذایـی 
دسـتگاه هـای اجرایـی ایـن اسـتان گفـت: جامعـه عشـایری فـارس مسـتحق 
دریافـت خدمـات مطلوب بـه ویژه در مقوله خدمات بهداشـتی و حوزه سـالمت 
اسـت. بهرامـی بـا تشـکر از دسـتگاه هـای اجرایی که در سـال گذشـته اهتمام 
ویـژه ای جهـت حل مسـائل و مشـکالت جامعه عشـایری داشـته اند، بـر ادامه 
تعامـل و همـکاری هـا جهـت محقـق شـدن اهـداف برنامـه ششـم و افزایش 

سـالیانه 5 درصـد زیـر سـاخت هـای توسـعه ای جامعـه مولـد عشـایری تاکید 
 . د نمو

وی تصریـح کـرد: هیئت وزیران در راسـتای توجه به مسـائل معیشـتی عشـایر 
آئیـن نامـه سـاماندهی مصـوب نمـوده که بـر اسـاس آن تمامی دسـتگاه های 
اجرایـی موظـف شـدند خدماتـی کـه بـه جوامـع شـهری و روسـتایی ارائـه 

می دهنـد بـه جامعـه سـوم کشـور یعنـی جامعـه عشـایری نیـز ارائـه کنند. 
بهرامـی ازمشـاوران سـالمت دسـتگاه های اجرایی خواسـت بر اسـاس صورت 
جلسـه فروردیـن ماه سـال جاری شـورای عشـایر اسـتان برنامه های سـال 97 
خـود را در حـوزه سـالمت ویـژه جامعـه عشـایر تبییـن کننـد تـا مـا شـاهد آن 
باشـیم کـه در پایـان سـال جـاری بخشـی از شـاخص های توسـعه ای در ایـن 

مناطـق ارتقـاء یابد.
مشـاور ریاسـت دانشـگاه علوم پزشـکی فـارس در کارگروه تخصصی سـالمت 
و امنیـت غذایـی اسـتان گفـت: در اکثر کشـورهای جهان جامعه کـوچ رو وجود 
دارد و ایـن جامعـه بـا توجـه بـه ویژگـی خاص زیسـتی مسـائل خاص خـود را 

دارد.
 موسـوی بـا اشـاره بـه همگرایـی، زندگی قبیلـه ای و احتـرام بـه ارزش ها در 
عشـایر بیـان داشـت: ایـن آداب و رسـوم جامعـه عشـایری موجب شـده در آن 
احتـرام بـه بزرگترهـا و مشـارکت همگی در انجام کارها بیشـتر از سـایر جوامع 

شـود وایـن یـک فرصت اسـت کـه باید قـدر آنرا دانسـت. 
معـاون اجتماعـی دانشـگاه علـوم پزشـکی فارس در این جلسـه گفـت: ما برای 
اینکـه بتوانیـم بحـث اجتماعـی شـدن سـالمت را همگانـی کنیم باید مـردم را 

در فعالیت هـا وارد نمائیـم.
 افراشـی افـزود: نخسـتین مرحله اجتماعی شـدن سـالمت، مشـارکت اسـت و 

عدالـت اجتماعـی و آمـوزش در مراحـل بعدی قـرار دارند. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه هر سـاله ده درصـد تولیـد ناخالص ملی صـرف هزینه 
هـای ناشـی از حوادث می شـود خاطر نشـان کرد تمـام برنامه هـای ما، درمان 
محـور اسـت و ایـن کار هزینـه را بـاال مـی بـرد، در صورتـی که ما بایسـت در 

برنامـه ریـزی هـای خود سـالمت محور عمـل کنیم.
 معـاون اجتماعی دانشـگاه علوم پزشـکی فارس اظهار داشـت: سـالمت جامعه 
در گـروه سـالمت تـک تـک افـراد جامعـه اسـت، بنابر ایـن حتما باید مـردم را 

در تصمیـم گیری و تصمیم سـازی مشـارکت داد.
رئیـس دبیرخانـه شـورای سـالمت و امنیـت غذایـی دانشـگاه علـوم پزشـکی 
فـارس نیـز ابـراز امیـدواری کـرد: بـا تعامـل و هـم افزایی مـی توانیـم خدمات 

بهتـری بـه جامعـه پویـا و مولـد عشـایر ارائـه دهیم.
امانـی بـا اشـاره بـه نقش مـردم در سـالمت جامعه گفـت: پژوهش ها بایسـتی 
در سـایه مشـارکت باشـد. وی از مشـاوران سـالمت دسـتگاه هـای اجرایـی 
اسـتان درخواسـت نمـود تمامی برنامـه ریزی هـا و فعالیت هـای ادارات متبوع 
خـود را در راسـتای سـالمت انسـانی تهیـه و تنظیـم نماینـد. در ایـن نشسـت 
کـه در سـالن جلسـات اداره کل امـور عشـایر فـارس و بـا حضـور مشـاوران 
سـالمت دسـتگاه های اجرایی اسـتان برگزار شـد، سـعید صالحی مسـئول واحد 
مطالعـات و اسـماعیل زارعـی مسـئول سـاماندهی اداره کل امور عشـایر فارس 
بـه بیـان وضعیـت و توانمندی عشـایر اسـتان پرداختنـد. در خاتمه نیـز مدیران 

بـه سـئواالت مطرح شـده از طـرف حاضـران پاسـخ گفتند.

کلنگ زنی مخزن آب شرب سایت اسکان عشایر 
چاه سرخ شهرستان جهرم

بـا حضـور رضایـی نماینـده محترم مردم شـریف شهرسـتان جهـرم در مجلس 
شـورای اسـالمی، صحراییـان فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ، چابک رییـس اداره 
امـور عشـایر، یوسـفی معـاون توسـعه عمـران و امـور زیربنایـی اداره کل امـور 
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عشـایر فارس، شـهابی مدیر جهاد کشـاورزی جهرم ، جمعي از روسـاي ادارات 
و مسـولین محلـي، شـوراي اسـالمي بخـش خفـر آییـن کلنـگ زنـی احـداث 
مخـزن آب شـرب سـایت اسـکان عشـایري چاه سـرخ قالینی مورخـه 97/6/5 

در هفتـه دولـت انجـام گرفت.
رضایـی در خصـوص طرح احداث مخزن آب شـرب سـایت اسـکان عشـایری 
چـاه سـرخ بیـان کرد: مخزن بتونی آب شـرب این سـایت اسـکان عشـایری با 
حجـم 100 متـر مکعـب با یـک میلیارد ریـال اعتبـار از محل اعتبـارات مالیات 

برارزش افـزوده احداث می شـود
رضایـی افـزود: بـا بهره بـرداری از ایـن طـرح نزدیـک بـه 70 خانـوار عشـایر 
ایـل قشـقایی سـایت اسـکان عشـایر چـاه سـرخ قالینـی از مزایـای ایـن طرح 

بهره منـد خواهنـد شـد
سـایت اسـکان عشـایر چاه سـرخ قالینی یا رسـتم آباد در فاصله 50 کیلومتری 

شهرسـتان جهرم قرار دارد

نمایش گوشه ای از پتانسیل های عشایر فارس
در نخستین جشنواره توانمندی روستائیان

و عشایر این استان

عشـایر فـارس بـه منظـور ارائـه توانمنـدی هـای خـود در نخسـتین جشـنواره 
توانمندی روسـتائیان و عشـایر این اسـتان سـیاه چـادر خود را در پـارک آزادی 

شـیراز برپـا کردند.
ایـن جشـنواره کـه از 2 الـی 8 شـهریور ماه در حال برگزاری اسـت روسـتائیان 
و عشـایر اسـتان پهنـاور فـارس بخشـی از توانمنـدی هـای خود را که شـامل 
صنایـع دسـتی، محصـوالت لبنـی، گیاهـان دارویـی و غذاهای سـنتی، نمایش 

آداب و رسـوم محلـی اسـت در معـرض دیـد حاضریـن قرار مـی دهند.
 در ایـن جشـنواره صنـدوق خرد زنان عشـایری برخی از شهرسـتان ها از جمله 

فسـا، فیروزآباد و مرودشـت نیز حضور دارند و دسـتاوردهای بانوان عشـایری را 
در زمینـه هـای مختلـف به ویژه صنایع دسـتی عرضه مـی دارند. 

برپایـی اینگونـه جشـنواره ها و ارائـه سـادگی و صمیمیـت زندگـی عشـایری 
خواهـد توانسـت عطـش سـرعت را از زندگـی افسـار گسـیخته انسـان ها گرفته 
و قـدری تامـل و اندیشـه کننـد کـه از کجا آمـده اند و بـه کجا خواهنـد رفت و 

حقیقتـا فلسـفه وجـود حیات بشـری در چیسـت.
شـایان ذکر اسـت جامعه عشـایری اسـتان فارس شـامل 3 ایل بزرگ قشـقایی، 
خمسـه و لر)ممسـنی و بویـر احمـد( و 8 طایفـه مسـتقل مشـتمل بـر 28 هـزار 
خانـوار و جمعیتـی بیـش از 148 هـزار نفـر بـه عنـوان بزرگترین جامعه عشـایر 
کشـور محسـوب مـی شـوند کـه سـالیانه بیـش از 57 هـزار متـر مربـع صنایع 
دسـتبافت تولیـد و بـه بازارهای داخلی و خارجـی عرضه می دارنـد و این میزان 

تولیـد معـادل 44 درصـد از صنایـع دسـتی اسـتان فارس می باشـد.

هم افزایی توانمندی ها در جهت خدمت بهتر به 
جامعه عشایر فارس

نماینـده مـردم شـیراز در مجلس شـورای اسـالمی با بیـان گوشـه ای از فعالیت 
هـای صـورت گرفته در جهـت ارتقای وضعیت معیشـت زندگی عشـایر آمادگی 
خـود و همکارانـش در مجلـس شـورای اسـالمی را در جهـت پی گیـری و حل 

مشـکالت جامعه عشـایر اعـالم نمود. 
اکبـری گفـت: فراکسـیون عشـایر مجلـس در جهـت کمـک بـه جامعـه سـوم 
کشـور یعنـی جامعـه مولـد و پویـای عشـایری تشـکیل شـد و در همین راسـتا 
نیـز توانسـته مصوبـات خوبی داشـته باشـد کـه از آن جمله می تـوان به مصوبه 
برخـورداری عشـایر از مالیـات بـر ارزش افـزوده و تصویـب طـرح هـای جامـع 
فرهنگـی و مذهبـی، بهداشـتی جامعه عشـایر و برخـورداری عشـایر از اعتبارات 

تسـهیالتی صنـدوق توسـعه ملی نـام برد.
مدیـر کل امـور عشـایر فـارس نیـز در جلسـه هم اندیشـی شـوراهای اسـالمی 
تیـره های عشـایری شهرسـتان هـای شـیراز، کوار، سروسـتان و خرامـه گفت: 
هـدف مـا از برگـزاری این جلسـات برقـراری یک ارتبـاط دو سـویه و حضوری 
میان شـورای اسـالمی عشـایری که نماینده قانونی عشایر هسـتند و نمایندگان 
دسـتگاه هـای اجرایـی اسـت تـا از این رهگـذر بتوانیـم مطالبات قانونـی جامعه 

عشـایر را بـدون واسـطه پی گیـری کنیم.
 بهرامـی افـزود در برنامـه ششـم توسـعه کشـور تمامـی دسـتگاه هـای اجرایی 
موظـف شـدند کـه خدمـات تعریـف شـده خـود را جهـت جامعـه عشـایر نیـز 
تخصیـص دهنـد. مدیـر کل امـور عشـایر فـارس دربحـث امنیـت عشـایر نیـز 
گفت در جلسـاتی که با سـردار گودرزی داشـتیم مقرر شـد پلیس همیار عشـایر 

بـا مشـارکت خود عشـایر تشـکیل شـود. 
بهرامـی همچنیـن با اشـاره بـه اینکه 80 درصد مناطق اسـکان عشـایر خارج از 
سـرویس دهـی خانه بهداشـت روسـتایی و شـهری اسـت گفـت: با تفاهـم نامه 
ای که با دانشـگاه علوم پزشـکی اسـتان بسـتیم مقرر شـد خانه های بهداشـتی 
سـیار عشـایری بصـورت کانکـس در مناطـق اسـکان عشـایر مسـتقر شـود که 

اولیـن خانه بهداشـت سـیار کشـور در ماه گذشـته افتتاح شـد.
 وی همچنیـن از شـوراهای اسـالمی عشـایر در خواسـت نمود بـه منظور حفظ 
کرامـت انسـانی ایـن جامعـه مولـد و محـروم، عشـایر را ترغیـب کننـد کـه به 
عضویـت صنـدوق هـای بیمه اجتماعی روسـتائیان، عشـایر و کشـاورزان درآیند 

و از مزایـای آن اسـتفاده نمایند. 
درادامـه تنـی چنـد از نماینـدگان شـوراهای اسـالمی بـه نمایندگی از سـایرین 
بـه بیـان دغدغـه هـا و مطالبـات موکلیـن خـود از جملـه وضعیـت اراضـی و 
مراتع چرای دام، همکاری بیشـتر سـایر دسـتگاه ها، مسـدود شـدن ایلـراه ها و 

مشـکالت گرفتـن تسـهیالت بانکـی پرداختند.
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سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس
مهرنوش بافهم

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
عباس نعمتی

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
حسن باصری

تشکیل کمیته نظارت و ارتقاء کیفیت پروژه های 
تحقیقاتی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 

و منابع طبیعی فارس 
بـا حضـور مدیـر و معـاون پژوهـش و فـن آوری مرکـز و تعـدادی از محققیـن 
و اعضـاء محتـرم هیـأت علمی،کمیتـه نظـارت و ارتقـاء کیفیـت پـروژه هـای 

تحقیقاتـی تشـکیل گردیـد.
ابتدا زارع مدیر مرکز و نیز شاکر معاون پژوهش و فن آوری پیرامون نقش و   
اهمیت تشکیل این کمیته گفت: در همین راستا حاضرین نقطه نظرات خود را 
بیان نمودند و مقرر گردید دستورالعمل آئین نامه ی ارزشیابی پروژه های تحقیقاتی 

ضمن هماهنگی با دبیر منتخب کمیته تهیه و در جلسه آتی ارائه گردد.

بر گزاری جشن بزرگ قربان تا غدیر 
بـه مناسـبت گرامیداشـت اعیـاد مبـارک قربـان تـا غدیـر، مراسـمی بـا حضور 
مسـئوالن موسسـه تحقیقـات واکسـن و سـرم سـازی رازی شـیراز در ایـن 

مجموعـه برگـزار شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی موسسـه رازی شـیراز، ایـن مراسـم که بـا حضور 
مسـئوالن و کارکنـان در نمازخانـه ایـن موسسـه بـر گزار شـد، در ابتـدا حجت 
االسـالم محبـی امـام جماعـت موسسـه با تبریـک این عید خجسـته، بـا بیان 
شـخصیت و سـیره عملـی وی افـزود: رسـول مکرم اسـالم به امر الهـی، نظام 
اسـالمی را پایـه گـذاری نمـود و در روز غدیر خـم حضـرت امیرالمومنین علیه 
السـالم را بـه عنـوان جانشـین و امام امت اسـالمی ومـروج مکتب اسـالم بعد 

از خـود معرفـی و منصـوب کرد.
وی در ادامـه بـه بخـش هائـی از خطبـه غدیریـه اشـاره کـرد وگفـت: پیامبـر 
عظیم الشـان اسـالم فرمـود: خداوند مـرا مامورکرد که به هر سـیاه و سـفیدی 
اعـالم کنـم که علـی ابن ابیطالب بـرادر ، وصی و جانشـین بعد از مـن بر امتم 
خواهـد بـود. حجـت االسـالم محبی بـا بیـان سـخنانی پیرامون مبحـث غدیر 
پرداخـت، غدیـر را ریشـه و اصـل کیـان اسـالم و حضـرت علـی )ع( را آیینـه 
تمام نمـای فضائـل انبیـا و اولیـا دانسـت و آن کـه هیـچ راهـی بـرای رسـیدن 
انسـان بـه حقیقـت وجود نـدارد به جـز اینکه انسـان تسـلیم محبـت و والیت 

حضـرت علی )ع( باشـد.

رییـس سـازمان نظام مهندسـی اسـتان فارس در این نشسـت با تأکیـد بر اصل 
44 قانـون اساسـی دولـت بـه منظـور کوچـک کـردن بدنـه دولتـی و واگذاری 
امـور تصـدی گـری در راسـتای چابک کـردن بخـش خصوصی اظهار داشـت؛ 
سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی قائم به اعضا اسـت که در این راسـتا جهت 
تقویت و تثبیت جایگاه نظام مهندسـی کشـاورزی از ظرفیت و پتانسـیل اسـتان 
هـا در جهـت قـوی تـر شـدن بدنـه سـازمان مرکزی بـا حضـور کارشناسـان با 

تجربـه در اسـتان ها اسـتفاده نمود.
حسـین رئیسـی بـا اشـاره بـه برخـی خـالء هـا در سـازمان نظـام مهندسـی، 
خواسـتار ارائـه خدمـات بـه صـورت مجتمـع از سـازمان کشـور شـد و گفت: در 
صورتـی کـه سـازمان نظام مهندسـی کشـور برخـی از خدمات تفریحـی رفاهی 
را بـه صـورت گروهـی و مجتمـع ارائـه دهد عالوه بـر وحدت رویه کلیه اسـتان 

هـا شـاهد بهـره منـدی کافـی و وافـی از خدمـات ارائه شـده خواهیم شـد.
بـرای  آمـوزش ضمـن خدمـت  و  بیمـه تکمیـل درمـان  اجبـاری شـدن  وی 

دانسـت. ضـروری  را  کارمنـدان 
معـاون اداری مالـی کشـور اذعـان داشـت: رشـد و پویایـی در سـازمان نظـام 
مهندسـی کشـور در گـرو بهـره منـدی از تجربیـات و پیشـنهادات اسـتان هـا، 
کـه بـه عنـوان بـازوان اصلی سـازمان نظـام مهندسـی کشـور در حـال فعالیت 

باشـد. هسـتند، می 
علیـزاده ایجـاد انگیـزه و هـم سـویی در جهـت احـراز هویـت را الزامی دانسـت 
و گفـت : قدرتمنـد کـردن نظـام مهندسـی مبنـی بـر مشـارکت و تعامـل کلیـه 
اسـتان ها اسـت و ایـن مهم فقط با پیشـنهادات سـازنده، بازنگـری برنامه های 
بلنـد مـدت، حضـور افـراد مجـرب و کارشناسـی در عرصه هـای اجرایی محقق 
می گـردد. در ایـن جلسـه کـه معاونیـن اداری مالـی، برنامـه ریـزی و توسـعه 
کارآفرینـی، آمـوزش و فناوری و مسـئول روابـط عمومی حضور داشـتند بر بیان 
مسـائل و مشـکالت حوزه های مربوطـه پرداختند و مقرر گردید پیشـنهادات در 
جهـت تسـریع فرایندهـا به صـورت مکتوب بـه سـازمان مرکزی ارسـال گردد. 

حسین رئیسی سکان دار سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس شد

اولیـن جلسـه دوره پنجـم شـورای سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابع 
طبیعـی اسـتان فـارس بـا حضـور اعضاء جدید شـورا ، کمیتـه اجرایـی و نظارت 
بـر پنجمیـن دوره انتخابـات شـورای اسـتانی در محل اتـاق بازرگانـی صنایع و 
معـادن کشـاورزی شـیراز بـا هـدف انتخـاب هیـات رئیسـه )رئیس شـورا ،نائب 
رئیـس، خزانـه دار ،دبیـر شـورا و نماینـدگان اسـتان بـرای شـرکت در شـورای 

مرکـزی( برگزار شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان در این جلسـه اعضـاء محترم شـورا جهت 
معارفـه بهتـر و بیشـتر نسـبت بـه معرفـی و بیـان سـوابق کاری و اجرایـی خود 
پرداختنـد،در ادامـه داوطلبیـن هیـات رئیسـه پـس از اعـالم آمادگـی و انجـام 

رای گیـری هیـات رئیسـه جدید سـازمان بشـرح ذیـل انتخاب شـدند.
حسـین رییسـی)رئیس شـوا(، سـید حبیب علوی )نایب رئیس شـورا(، محمد جواد 
احمـدی )خزانـه دار شـورا( ، نواله نظری)دبیر شـوراي( و حسـین پژمـان و محمد 

حسـن گرامی )نماینده شـوراي اسـتان در مجمع عمومي شـوراي مرکزي(.

برگزاری جلسه شورای معاونین با حضور
معاون اداری مالی سازمان نظام مهندسی کشاورزی 

و منابع طبیعی کشور
جلسـه شـورای معاونیـن سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
اسـتان فارس با حضور معاون ادارای مالی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی 

و منابـع طبیعی کشـور تشـکیل گردید. 
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گفتگو با رحیم زارع نماینده مردم 
شهرستان های آباده، بوانات و خرم بید 
در مجلس شورای اسالمی

گفتمان کشاورزی

در ایـن شـماره از پرتو امیـد، در صفحه گفتمان کشـاورزی با دکتـر زارع نماینده مردم 
شهرسـتان هـای آبـاده، بوانـات و خـرم بید در مجلـس شـورای اسـالمی در رابطه با 

وضعیـت کشـاورزی اسـتان فارس و حـوزه انتخابیه شـان به گفتگـو پرداختیم.

پرتـو امیـد: دیـدگاه نماینـدگان محتـرم مجلـس دهـم در خصوص بخش کشـاورزي 
چیسـت؟ اقدامـات عمـده و گام هـاي موثـري کـه در مجلس براي کشـاورزي کشـور 
برداشـته شـده چـه بوده اسـت؟ چه مـوارد یـا برنامـه اي را در دسـت اقدام اسـت؟

• بخـش کشـاورزی ارزش افـزوده ایجـاد مـی کنـد و کشـور با کشـاورزی عجین 
شـده اسـت و اقتصـاد اسـتان فارس بر پایه کشـاورزی اسـت و ما به عنـوان قانون 
گـذار در بحـث بودجـه در زمینه آبیـاری تحت فشـار، آب و خاک، یارانـه کاالهای 
کشـاورزی مثـل کشـمش، آبخیـزداری، حمایت از آب های مـرزی و در حوزه های 
مختلـف امـور دام، عشـایر و منابـع طبیعی حمایت های خوبی انجام شـده اسـت و 
در حـوزه قانـون ما مشـکلی نداریـم و مجلس نهم و دهم حامی بخش کشـاورزی، 
منابـع طبیعـی، عشـایر و روسـتاها بوده اسـت، اکثریت بـه اتفاق نماینـدگان حامی 

بخش کشـاورزی هستند.

پرتـو امیـد: بـه عنوان یکـي از نمایندگان مردم شـریف اسـتان فارس در خـا نه ملت، 
دیـدگاه شـما در خصـوص بخـش کشـاورزي چیسـت؟ مهمترین اقـدام هایـي را که 
بـراي بخش کشـاورزي اسـتان داشـته ایـد یا در دسـت اقـدام دارید بیـان فرمایید؟

• مـن کـه عضو کمیسـیون اقتصادی مجلس هسـتم در صدد حـذف کامل مالیات 
بـر ارزش افـزوده بخـش کشـاورزی هسـتیم و ایـن قانـون بـه زودی در صحـن 
علنـی مجلـس تصویـب خواهـد شـد زمانی کـه نائـب رئیس تلفیـق بودجـه بودم 
هـر جـا صحبـت از بخـش کشـاورزی بـوده اسـت کمـک کـرده ام و بـه عنـوان 
نمونـه در تـالش هسـتیم بـا اصـالح بودجـه سـال هـای 95، 96 و 97 پیرامـون 
سـود تسـهیالت تـا سـقف 100 میلیـون تومـان بخش کشـاورزی معاف شـود که 
ان شـاءاهلل دولـت ایـن مهـم را اجـرا کنـد و بنابراین بخـش کشـاورزی در اولویت 
اول اسـت، بـرای اجـرای طـرح های آبخیـزداری به عنـوان یکی از ارزشـمندترین 
کارهـای حفـظ و بهـره بـرداری از آب بـرای اولیـن بـار از منابـع صنـدوق توسـعه 
ملـی بـرای بخـش کشـاورزی بودجـه در نظـر گرفتـه شـده اسـت و نیـز 1 درصد 
بـرای امـور عشـایر از محـل همین صنـدوق در بودجه اختصاص داده شـده اسـت 
بدون شـک کشـاورزی بخشـی اسـت که می تواند در اشـتغال کشـور بسـیار موثر 
واقـع شـود و ارزش افـزوده خوبـی را بـه همـراه داشـته باشـد ولـی بـا وضعیـت 
فعلـی آب کـه داریـم مـی بایسـتی به صـورت هدفمند از آن اسـتفاده کنیـم، آن را 
مدیریـت نمـوده و از کشـت محصـوالت آب بـر جلوگیـری کنیـم و البتـه کارهای 
خوبـی کـه در نظـام نویـن ترویـج، مدیریـت آب، مطالعـات علمی الگوی کشـت، 
اسـتخدام ناظرین، مکانیزاسـیون کشـاورزی و ... شـده اسـت روی ریـل افتاده ایم 
کـه خـوب اسـت و جـای تقدیـر دارد ولـی بهتر اسـت تا بـه یک وضعیت مناسـب 

و ایده آل تـری برسـیم.

پرتـو امیـد: خشکسـالي و شـرایط بحرانـي آب و خـاك چـه تاثیراتـی را بـر بخـش 
کشـاورزی خواهـد گذاشـت؟ 

• از آنجایی که اقتصاد اسـتان فارس بر این پایه کشـاورزی ولی خشکسـالی های 
چنـد سـال اخیر و بحـران کم آبی تاثیر بسـزایی را در تولید محصوالت کشـاورزی 
داشـته اسـت و البتـه بـه جـز شـرایط جـوی خـود ماها هـم مقصر بـوده ایـم و به 
عبارتـی هم سیاسـت گـذاران، هم کشـاورزان و هـم دولتی ها مقصر بـوده اند چرا 
کـه منابـع آبـی را در اسـتان خـوب مدیریـت نکرده ایـم و بهـره وری پاییـن بوده 
اسـت و مـی بایسـت کشـت محصـوالت آب بـر مثـل گنـدم و ذرت را از دسـتور 
کار کنـار ببریـم و بایسـتی بـه سـمت کشـت هـای گلخانـه ای برویم و به سـمت 
توسـعه گسـترده تـر سیسـتم هـای آبیـاری تحت فشـار کـه تسـهیالت خوبی هم 
بـرای آن در نظـر گرفتـه شـده اسـت حرکـت کنیم و مجلـس هم نظر مسـاعد در 

این زمینـه دارد. 

پرتـو امیـد: اشـتغال مردم حـوزه انتخابیه شـما در بخش کشـاورزي چه مقدار اسـت 
؟ چـه راهـکار و توصیـه اي بـراي افزایـش یـا حفـظ ایـن تعـداد داریـد و مهمتریـن 
درخواسـت کشـاورزان یـا چالش بخـش کشـاورزي درحوزه انتخابیه شـما چیسـت؟

• خوشـبختانه آن اشـتغالی کـه طـی چنـد سـال آسـیب دیده بـود در حـال ترمیم 
شـدن اسـت ولـی بایسـتی مواظـب باشـیم کـه غیـر علمـی نباشـد، از سـویی 
شهرسـتان بوانـات خیلـی مهاجر داشـته اسـت و اگر نتوانیـم این ذخایـر و منابع را 
کـه داریـم حفـظ کنیم دچار مشـکل خواهیم شـد در سـال 93، 94 خوب کار شـد 

ولـی سـال هـای 95 و 96 خیر. 
در سـال 97 یـک روزنـه هـای امیدواری وجـود دارد و بزرگترین معضـل ما معضل 
آب اسـت و بـرای طـرح بـاروری ابرهـا نیز ردیـف بودجـه ای بـرای آن در بودجه 

در نظـر گرفتـه ایم.

پرتـو امیـد: مسـتحضرید چندیـن سـال اسـت کـه اسـتان فـارس رتبـه اول آموزش 
و توانمندسـازي بهره بـرداران را داراسـت، تـا چـه حـد ایـن موضـوع را در عملکـرد 
تولیدکننـدگان و بهره بـرداران موثـر مي دانیـد ؟ آیـا آموزش هـا در رفتـار و معیشـت 

کشـاورزان مشـهود مي باشـد؟
• آمـوزش در ایجـاد ارزش افـزوده، بهره وری و توسـعه پایدار بسـیار موثر اسـت و 
خیلـی می توانـد اثـر گـذار باشـد. در حقیقـت از کسـی کـه در مزرعـه کار می کند 
گرفتـه، تـا کارشناسـان و حتی افـرادی کـه کاالی کشـاورزی را در فرآیند مصرف 
اسـتفاده می کننـد بسـیار موثـر و مهـم هسـت و از جملـه بازخوردهـای آن کمتـر 
شـدن اسـراف ها و نحـوه اسـتفاده از نهاده هـای کشـاورزی مـن جمله کـود، آب، 
بـذر می باشـد و می بایسـتی به مسـئله آمـوزش، ترویج و پژوهش هـم وزارتخانه، 
هـم دولـت و هـم مجلـس نـگاه ویـژه ای داشـته باشـند و به واقـع ریلی کـه تازه 
شـروع شـده اسـت نبایسـتی در آن توقفـی ایجاد کـرد و اعتبـارات آن را نیـز نباید 

محـدود کرد.
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پرتـو امیـد: در خصـوص صنایـع تبدیلـي و تکمیلـي بخـش کشـاورزي در 
حـوزه انتخابیه اتـان چـه نظـري دارید ؟ آیـا تناسـب الزم با نـوع و میزان 

محصـوالت تولیدي کشـاورزي شهرسـتان دارد؟ 
• در زمینـه صنایـع تبدیلـی، دامـداری و آبیاری تحت فشـار مدیریت ما 
علمـی تـر شـده اسـت و به سـمت بهـره وری آب رفته ایم کـه اولویت 

اول کشـور در بخش کشـاورزی است.
نظرتـان در خصـوص طـرح نظـام نویـن ترویـج چیسـت؟ نظـام نویـن 
ترویـج همـان دیدگاه علمی و منطقی اسـت و سـاختار و چارچوب دارد.

تـا چـه انـدازه مدیریـت جهـاد کشـاورزي شهرسـتان هـا توانسـته انـد 
فعالیـت هایـي را که در خصوص تولید بیشـتر محصول سـبز و سـالم و 
همچنیـن ارگانیـک انجـام مـي دهنـد را به اطالع شـما برسـانند؟ بهره 
وری در ایـن حـوزه خیلـی بیشـتر از صنعـت اسـت زیـرا کـه بـا حداقل 
امکانـات مـا مـی توانیـم حداکثـر اسـتفاده را ببریـم و کار خوبـی که در 
تولیـد محصـوالت کشـاورزی، تولید محصوالت کشـاورزی انجام شـده 
اسـت اسـتاندارد و گواهی شـده اسـت که روند امیدوار کننده ای اسـت. 

پرتـو امیـد: وضعیـت صادرات محصوالت کشـاورزي اسـتان/ شهرسـتان 
را چگونـه ارزیابـي مـي کنیـد ؟ چه موانعـي را مشـاهده مي فرماییـد و چه 

دارید؟  توصیـه اي 
• متاسـفانه در صـادرات در حـوزه مـا ضعیف بوده اسـت ولی با کشـت 

گلخانـه ای مـی توان ایـن نقیصه را جبـران کرد. 

پرتـو امیـد: آیـا خبرنامـه " پرتوامیـد" به صـورت مرتب و ماهانه به دسـت 
شـما مي رسـد؟ آیا مطالب آن شـوق مطالعه را در شـما برانگیخته اسـت؟ 
سـازمان چقـدر توانسـته اسـت در زمینـه اطالع رسـاني پیرامـون عملکرد 
خـود ، بـه نماینـدگان خصوصـاً جنابعالـي موفـق باشـد؟ از چه مسـیرهاي 
ارتباطـي و رسـانه اي در جریـان عملکـرد و فعالیـت هـاي انجام شـده در 
بخـش کشـاورزي و سـازمان جهاد کشـاورزي قـرار مي گیرید؟ نظر شـما 

بـراي بهبـود خبرنامه جهاد کشـاورزي چیسـت؟ 
• خبرنامـه "پرتـو امیـد" هم در راسـتای آموزش و هـم در زمینه اطالع 
رسـانی گام هـای موثـری را بـر مـی دارد و بـا توجه به ایـن که اطالع 
رسـانی خـود زیر بنـای مدیریت و برنامه ریزی اسـت در راسـتای تعالی 

بخـش بزرگ کشـاورزی گام بـر می دارد.

پرتـو امیـد: چـه توصیـه هایـي به مـردم و بـه ویژه بهـره بـرداران بخش 
دارید؟  کشـاورزی 

• برنامـه ریـزی مـردم بایـد بـرای بهـره وری بیشـتر از آب باشـد و 
بهـره وری از آب و کشـاورزی را بـه صـورت مکانیـزه در مـزارع خود با 

اسـتفاده از سیسـتم هـای نویـن آبیـاری انجـام دهنـد.

پرتـو امیـد: چـه توصیـه هایـي بـه مسـئولین و دسـت انـدر کاران بخش 
دارید؟ کشـاورزي 

• مدیریـت آب و خـاک سـازمان جهـاد کشـاورزی فعـال تر باشـد و از 
طـرف دیگـر سـازمان برنامه و بودجه و منابع انسـانی دسـت در دسـت 
هـم دهنـد تا مثل کشـورهای بـالروس و هلند و با اسـتفاده از الگوهای 
درون کشـوری و بیرونـی بتوانیـم کشـاورزی علمی تری داشـته باشـیم 

باشـیم.  موفق  تا 

پرتـو امیـد: بـه نظـر جنابعالـي چـه قوانینـي را باید در راسـتاي توسـعه و 
بهبـود بخش کشـاورزي و معیشـت کشـاورزان و دامـداران و .. تغییر داد و 

اصـالح کـرد ؟ جـاي چـه قوانیني خالي اسـت ؟ 
• قانـون بـه انـدازه کافـی داریـم ولـی علـی رغـم وجـود قوانیـن کـه 
زیـاد اسـت، بعضـی از آن هـا بـه روز نیسـتند و مسـتهلک شـده اند که 

می بایسـتی پاالیـش کنیـم و نیـاز بـه قانـون جدیـد نداریـم.

کورش سیار 
کارشناس صنایع غذایی

مقدمه :
مدیریـت ضایعـات بـه عنـوان یک چالش مهم در سـطح جهانی مطرح اسـت زیرا سـاالنه 
مقـدار زیـادی از محصـوالت کشـاورزی و مـواد غذایـی کـه بـا صـرف هزینـه ، زمـان ، 
امکانـات و زحمـات فـراوان تولیـد می شـوند ، به صورت ضایعـات از بین رفتـه به طوری 

کـه خسـارت بزرگـی بـرای منابـع غذایی جهـان ایجاد مـی کند .
کشـور مـا طـی سـال هـای گذشـته در زمینـه بسـیاری از مـواد و محصـوالت بـه مـرز 
خودکفایـی رسـیده ایـم ولی عواملـی چون افزایـش جمعیت در کنار عـدم کاهش ضایعات 

راه را بـرای رسـیدن بـه نقطـه اتصـال ،طوالنـی تر نموده اسـت. 

: FAO تعریف ضایعات از دیدگاه
هرگونـه تغییـر در کیفیـت کـه منجر به غیر قابل دسـترس شـدن و عـدم ایمنی محصول 
شـود و در نهایـت محصـول کشـاورزی را بـرای انسـان غیر قابـل مصرف کنـد از دیدگاه 
سـازمان خواربـار جهانـی و برنامـه محیـط زیسـت ، ضایعات مـواد غذایی تلقی می شـود.

ضایعات از چند جنبه بر اقتصاد ضربه وارد مي کند:
1 - میـزان تولیـد را کاهـش، نیـاز به واردات را افزایـش، نهاده های الزم بـرای تولید )که 

بـه سـختی تهیه می شـوند( را هـدر می دهد 

عوامل مؤثر در ایجاد ضایعات محصوالت کشاورزی :
ضایعات کشـاورزی در پنج مرحله کاشـت ، داشـت ، برداشـت ،توزیع و مصرف ایجاد می 
شـود ولـی قسـمت عمـده ضایعات در مراحل برداشـت و پس از آن اسـت . مـواردی نظیر 
زمـان برداشـت محصـول ، عـوارض پاتوبیولوژیکـی ، تکنولـوژی انبارداری ، بسـته بندی 
و حمـل ونقـل بـه عنـوان مهمتریـن عوامـل ایجاد ضایعـات پـس از برداشـت محصول ، 
معرفـی شـده انـد . انجـام مقدمات الزم جهـت کاهش ضایعـات در مراحـل مختلف تولید 
محصـوالت کشـاورزی ، سـبب افزایـش بهـره وری و تولیـد در این بخش خواهد شـد که 
موجـب کاهـش مهاجـرت و ایجاد اشـتغال در مهم ترین بخـش تولیدی کشـور با حداکثر 

سـود اقتصـادی نیـز خواهد بود.

راهکارها

1 - ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی:
یکـی از بهتریـن روش هـای توسـعه اشـتغال و افزایـش درآمدهـای غیر کشـاورزی ، ایجاد 
و توسـعه صنایـع تبدیلـی و تکمیلی کشـاورزی اسـت . از سـوی دیگر ایجاد صنایـع تبدیلی 
و تکمیلـی، راهـکار موثـر بـرای کاهـش حجـم ضایعات کشـاورزی ، مقـاوم سـازی اقتصاد 

مدیریـــت ضایعـــات
ـــاورزی ـــوالت کش محص
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و افزایـش راندمـان بـه شـمار مـی رود. همچنیـن بـا 
ایجـاد ایـن صنایع ، ایجـاد فرصت های شـغلی جدید ، 
تولیـد محصـوالت نو و بـه کارگیری نیروی کار بیشـتر 
خواهـد شـد. هـم اکنـون ضایعـات بخـش کشـاورزی 
از  حجـم  ایـن  ارزش  کـه  اسـت  درصـد   30 حـدود 
ضایعـات 3 تـا 5 میلیارد دالر برآورد می شـود . توسـعه 
صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی در دو دهه اخیـر به صورت 
یـک راهبـرد مشـخص در امـر توسـعه و برنامـه ریزی 

در دسـتور کار بخـش کشـاورزی قـرار گرفته اسـت .

۲ - زمان برداشت صحیح:
محصـوالت  برداشـت  صحیـح  زمـان  تشـخیص 
کشـاورزی نقـش مهمـی در عمر انبـارداری و کاهش 
ضایعـات آن هـا دارد . چنانچـه محصـول دیرتـر از 
زمان مناسـب برداشـت شـود نـه تنها عمـر انباری آن 
کاهـش مـی یابد بلکـه ضایعـات آن در طـی حمل و 
نقـل و جابـه جایـی افزایـش خواهـد یافـت و چنانچه 
کیفیـت  شـود،  برداشـت  موقـع  از  زودتـر  محصـول 
مناسـبی را نخواهـد داشـت لـذا در هر منطقـه و برای 
هـر محصـول رعایـت زمـان و و عملیات برداشـت با 

توجـه بـه معیارهـای صحیـح ضروری اسـت.
اولیـن اقدامـی که پس از برداشـت محصول بایسـتی 
صـورت گیرد ، درجـه بندی و سـاماندهی محصوالت 
اسـت به طـوری که محصـوالت درجه یک در بسـته 
بنـدی هـای کامـال بهداشـتی و در بعضـی مواقـع بـا 
برندهـای مختلـف بـه بـازار فـروش ارسـال شـده و 
محصـوالت درجـه دو، سـه و چهار در صنایـع تبدیلی 
مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد، در حقیقـت چرخـه مزرعه 
و بـازار مصـرف از چنـد مسـیر مجـزا صـورت گرفتـه 
تـا سـبب توسـعه اشـتغال، افزایـش توانمنـدی هـای 
تکنولوژیکـی، گسـترش منابـع مالـی، رونـق اقتصـاد 
کشـاورزی و صنایـع غذایـی، ایجـاد ثبـات اقتصـادی 
بیشـتر و از همـه مهم تـر حمایـت اسـتاندارد از تولید 
کننده شـود. نکته مهم دیگر اسـتفاده از مکانیزاسـیون 
در برداشـت صحیح محصوالت کشـاورزی و عملیات 

پیش سـرمادهی اسـت.

3 - ارتقاء تکنولوژی انبارداری:
بیشـتر محصـوالت کشـاورزی فصلـی بـوده و بایـد 
پـس از برداشـت در انبارهـا، سـیلوها و یـا سـردخانه 
هـا نگهـداری شـوند ، ضمـن ایـن کـه انبـار کـردن 
جهـت برقـراری تعـادل در عرضـه و تقاضـا امـری 

ضـروری اسـت . از سـویی شـرایط انبـارداری نقـش 
مهمـی در افزایـش زمان نگهـداری و کاهش ضایعات 
دارد . احـداث سـردخانه و انبارهایی با اسـتاندارد های 
جهانـی مانند سـردخانه های با آتمسـفر کنترل شـده 
و یـا ارتقـای انبارهای موجود از نظر تاسیسـات کنترل 
کننـده عوامل مهم مانند اکسـیژن، دی اکسـید کربن 

و اتیلـن گامـی اساسـی به شـمار مـی آید.

۴ - افزایش کیفیت بسته بندي:
یکـی از روش هایـی کـه همیشـه در سـطح جهـان 
بـرای جلوگیـری از ضایعـات و جلب رضایت مشـتری 
محصـوالت  بنـدی  بسـته   ، بـوده  تحـول  حـال  در 
غذایـی اسـت . در حقیقـت بسـته بنـدی نقـش اصلی 
را در ایجـاد ارزش افـزوده ایفـا مـی کنـد . بـه طـور 
مثـال چنـد محصـول غذایـی کشـورمان بـه دلیـل 
ضعـف بسـته بندی بعـد از صدور از کشـور به وسـیله 
کشـورهای واسـط مجـددا صـادر مـی شـود از ایـن 
محصـوالت به طـور نمونه می تـوان خرمـا، زعفران، 

خشـکبار، خاویـار و غیـره را نـام بـرد.

۵ - افزایش کیفیت حمل و نقل 
محصوالت کشاورزی:

جهـت حفـظ خـواص فیزیکـی و کیفیـت مـواد اولیه 
بایسـتی دقت و مراقبت های ویـژه در زمان بارگیری، 
حمـل و نقـل و تخلیـه بـه عمـل آیـد . آسـیب هایی 
کـه در طـی جابـه جایـی به محصـول وارد می شـود 

شـامل خسـارات ناشـی از فشـار، ضربـه، سـاییدگی، 
گرمـا و فسـاد خواهـد بـود . بنابرایـن یکـی از اهداف 
مهـم آن اسـت که خسـارات ناشـی از حمـل و نقل را 

بـه حداقل رسـاند. 

6 - فرآوری:
فـرآوری یـا همـان صنایـع تبدیلـی کـه به آن اشـاره 
شـد ، عامـل کاهـش حجـم و وزن مواد اولیه شـده و 
محصـوالت به شـکلی کـه از نظر علمـی و اقتصادی 
تبدیـل   ، باشـند  مبادلـه  و  حمـل  قابـل  تـر  راحـت 
بـه فـرآوری و عمـل آوری  ایـن صنایـع  می شـوند 
نباتـی و حیوانـی شـامل زراعـی، باغی، شـیالتی، دام 
و طیـور، جنـگل و مرتـع مـی پـردازد و در برگیرنـده 
تغییـرات فیزیکـی، شـیمیایی، نگهداری، بسـته بندی 
و توزیـع مـی باشـد . یکـی از دالیـل مهـم وجـود 
ضایعـات یـا افـت کیفیـت در محصوالت کشـاورزی، 
عـدم توسـعه فعالیـت هـای صنعتـی و تبدیلی اسـت. 

۷ - بازاریابي مناسب:
بـرای افزایـش سـهم محصـوالت غذایـی در ترکیب 
صـادرات غیـر نفتـی ، الزم اسـت اقداماتـی در جهت 
بهبـود کیفیـت محصـوالت غذایـی صـورت پذیـرد 
پیشـرفته  هـای  روش  اعمـال   ، آن  بـا  همزمـان  و 

بازاریابـی مـد نظـر قـرار گیـرد. 

نکته:
بخشـی از ضایعـات محصـوالت کشـاورزی بـه ویژه 
محصـوالت اساسـی، مربـوط بـه نحوه مصـرف بوده 
کـه بـا اصـالح در شـیوه مصـرف ایـن محصـوالت 
ضایعـات  کاهـش  زمینـه  در  موثـر  گاهـی  اساسـی، 
برداشـته مـی شـود کـه تحقـق آن نیازمند عـزم ملی 
و راهنمایـی کارشناسـان متخصـص در ایـن بخـش 

 . ست ا
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گوشـت ماهـی بعنـوان یکی ازمنابـع پروتئینی با کیفیت شـناخته شـده اسـت. نیاز 
روزافـزون بـه پروتئیـن حیوانـی بـه خصـوص توسـعه مصـرف آبزیان در سـالمت 
خانـواده نقـش مهمـی دارد. هرسـاله صنعـت پـرورش آبزیـان بـا ارائـه خدمـات 
کارشناسـی بـه منظـور اسـتفاده بهینـه از اسـتخر هـای ذخیـره کشـاورزی بـرای 
تولیـد آبزیـان اعـم ازپـرورش ماهـی و میگـو بـا ایجاد شـغل هـای موقـت و دائم 
بعنـوان یکـی از بـا مهمتریـن صنایـع اشـتغال زا مطـرح بـوده و تاثیـر مهمـی بـر 
افزایـش تولیـد آبزیان، محرومیت زدایی و درآمدزایی داشـته اسـت. اهـداف برنامه 
توسـعه آبـزی پـروری در اسـتان، به لحـاظ تغییـرات خصوصیات فیزیکو شـیمیائی 
منابـع آب )لـب شـور، شـور و شـیرین( ضـرورت عـدم اتکا بـه پرورش یـک گونه 
خـاص را ایجـاب می کنـد. تولید آبزیـان در اسـتخرهای ذخیره کشـاورزی موجود 

یـک تولیـد معیشـتی در جهـت بهبود اقتصـاد خانوار اسـت.

ماهی سـی باس آسـیایی که در اسـترالیا با نام باراموندی )Barramundi( شـناخته 
می شـود، یـک ماهـی شـکارچی فرصت طلب بـا رژیم غذایی گوشـتخواری اسـت 
کـه اخیـرا در ایـران مـورد توجـه پـرورش دهنـدگان قـرار گرفتـه و عمدتـًا بـرای 
پـرورش در قفس هـای دریایی در نظر گرفته شـده اسـت .سـی بس آسـیایی با نام 
علمـی Lates calcarifer از خانـواده Centropomidae و از رده Pisces در زمـره 
ماهیـان مهم پرورشـی در کشـورهای آسـیای جنوب شـرقی بوده و عـالوه بر این، 
جـزء ماهیـان خلیـج فـارس و دریایـی عمـان بـه خصوص سـواحل جنوب شـرقی 
ایـران نیـز اسـت. ایـن ماهی رشـد سـریعی داشـته و سـازگاری بسـیار مطلوبی با 
تغییـرات وسـیع دمایـی و شـوری دارد. پـرورش ایـن ماهی نخسـتین بـار در مرکز 
تحقیقاتـی Songkhala در تایلنـد در 1970 آغـاز و بـه سـرعت در سراسـر جنوب 
شـرق آسـیا گسـترش یافت. در دهـه 1988 میـالدی تکثیـرو پـرورش باراموندی 
در کشـورهای چیـن، هنـد، اندونـزی، مالـزی، فیلیپین، سـنگاپور، تایـوان، ویتنام و 

اسـترالیا رونق چشـمگیری یافت.
بارامونـدی در سـال هـای اخیـر بـه قصـد آبـزی پـروری بـه ایـران، گـوام، پلـی 
نـزی فرانسـه، ایاالت متحـده آمریـکا )هاوایی و ماساچوسـت(، هلند، انگلسـتان و 
اسـرائیل نیـز معرفـی شـد. باتوجه به اهمیـت تجاری ماهی سـی بس آسـیایی، جا 
دارد کـه امـکان پـرورش این گونـه ارزشـمند درمنابع آبـی چاه های کشـاورزی با 

شـوری بیـش از ppt 10 مـورد توجه بیشـتری قـرار گیرد. 

ورود ماهـی سـی بـس آسـیایی به عنـوان یـک گونه تجـاری در سیسـتم پرورش 
مـی توانـد بـه رونـق صنعـت آبـزی پـروری اسـتان و کل کشـور کمـک قابـل 

مالحظـه ای کنـد.
ماهـی سـی باس آسـیایی از مهم تریـن گونه هـای سـاحلی، مصـب رود خانه و آب 
شـیرین مـی باشـد، کـه توانایـی زیسـت در آب شـور، لـب شـور و آب شـیرین را 
داراسـت. ایـن گونـه به دلیل قیمت بسـیار مناسـب در بـازار از اهمیت ویـژه ای در 
صنعـت تکثیـر و پـرورش دنیـا برخوردار اسـت. ایـن ماهـی توانایی تراکـم پذیری 
باالیـی در محیط پرورشـی داشـته و از لحـاظ فیزیولوژیکـی دارای محدوده تحمل 
بسـیار باالیـی اسـت. ماهیـان مـاده سـی بـاس آسـیایی دارای هـم آوری باالیـی 
هسـتند و اسـتحصال تخـم آنهـا در مراکز تکثیر بسـیار راحت تر از سـایر گونه های 
مشـابه اسـت. ماهـی سـی بـاس را بـه راحتـی مـی تـوان با غـذای دسـتی و پلت 
تجاری پرورش داد. رشـد این گونه نسـبتا سـریع اسـت و سـایز برداشـت در ماهی 
سـی بـاس آسـیایی می تواند در مدت شـش مـاه به 500-350 گـرم و در مدت دو 
سـال بـه 3-4 کیلوگرم برسـد. لـذا آگاهـی از بیولـوژی و فیزیولوژی ایـن گونه در 
دسـت یابـی هرچـه بهتر بـه بیوتکنیـک تکثیر و پـرورش آن ضروری اسـت. تخم 
ریـزی در دمـای 26 تـا 29 درجه سـانتی گـراد و در عمـق 10 تا 40 متـری انجام 
مـی شـود. در شـرایط مناسـب در طول یـک دوره پرورش بـه وزنی حـدود 1/5 تا 

3 کیلوگـرم و طـول 25 تـا 100 سـانتی متر می رسـد. 
هرچنـد ایـن ماهی گونـه مقاومی اسـت ولی پارامترهـای فیزیکوشـیمیایی که باید 
رعایـت شـود: حداقل اکسـیژن آب بـاالی 4/5 میلی گرم در ، شـوری ppt 5 تا 40 
، دمـای اپتیمـال آب 22 درجـه ، امـا ایـن ماهـی بیـن 8 تـا 27 درجه سـانتی گراد 
یعنـی دامنـه وسـیعی از دمـا را تحمـل مـی کنـد. درجه حـرارت مطلوب رشـد 23 
-24 درجـه سـانتی گـراد و تراکـم ماهـی در هـر اسـتخر ذخیره به میـزان تعویض 
آب آن بسـتگی دارد کـه بـرای سـال اول تعـداد 2 تـا 3 قطعـه در هـر مترمکعـب 

توصیـه می شـود. 
تعـداد رهاسـازی 5 هـزار قطعـه در هـر هکتار اسـتخر خاکـی و 15تـا 20 قطعه در 
متـر مکعـب پـرورش ماهـی در قفس اسـت. رنـگ بـدن در آب های شـیرین تیره 
و در آب شـور نقـره ای شـفاف اسـت. بـا توجـه بـه ایـن کـه بسـیاری از آب چـاه 
هـای کشـاورزی شـور شـده و از آنجای کـه در EC>5000mµ/cm پـرورش کپور 
ماهیـان توصیـه نمی شـود، این گونه مـی توانـد جایگزین مناسـبی جهت پرورش 

در اسـتخرهای ذخیره باشـد. 
در سـال هـای اخیـر تکثیـر ایـن ماهـی تامین بچـه ماهـی آن را در کشـور امکان 
پذیـر کـرده اسـت. جهت افزایـش تولید در واحد سـطح و نیز بهینه کـردن پرورش 
بـه لحـاظ اقتصـادی بـه کارگیـری برخـی تدابیـر مدیریتـی و تغذیـه ای پیشـنهاد 
می شـود. ایـن تدابیر شـامل سـورت بنـدی های منظم جهـت جلوگیـری از تلفات 
ناشـی از همنـوع خـواری و اسـتفاده از غـذای تجـاری مخصوص سـی بـس مانند 
پلـت هـای اکسـترود اسـت. بـه دلیـل تاثیـر منفی کاهـش دما بـر ضریـب تبدیل 
غذایـی سـی بـس آسـیایی، بهتر اسـت که پـرورش این گونـه بیشـتر در نیمه اول 

سـال کـه دمای هـوا باالتر اسـت، انجام شـود.

مازیار یعقوبعلی پور 

کارشناس تکثیر و پرورش آبزیان

بررسی امکان پرورش
ماهی سی باس آسیایی

در استخرهای ذخیره کشاورزی
 با آب لب شور و شور
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مقدمه:
سـویا گیاهـی بـا نـام علمـی Glycin max از خانـواده Fabaceae اسـت. در نیـم 
قـرن گذشـته سـویا از نظـر میـزان تولیـد پـس از گنـدم و ذرت در رده سـوم، و از 
نظـر ارزش پـس از ذرت در رده دوم جهانـی قـرار داشـته، اسـت. این گیـاه عالوه 
بـر تولیـد دانـه، از شـاخ و بـرگ آن به عنـوان علوفـه و کنجالـه آن در تغذیه دام و 
طیـور اسـتفاده می شـود. همچنین کشـت ایـن گیاه به دلیـل تثبیـت ازت، موجب 
تقویـت خاک هـای زراعـی می گـردد. از دانـه این گیـاه 75 نوع محصـول تجاری 
مختلـف اسـتحصال می شـود کـه از جمله می تـوان بـه فرآورده های لبنـی مانند 
شـیر، پنیـر، مارگاریـن، فرآورده هـای داروئی ماننـد داروهای ضد پوکی اسـتخوان 
و ضـد سـرطان، فرآورده هـای غذایـی ماننـد نوشـیدنی، شـکالت و غیـره اشـاره 
کـرد. پروتئیـن دانـه سـویا دارای کیفیـت باالیی بـوده و پس از روغن کشـی مورد 

اسـتفاده قـرار گیـرد و جانشـین پروتئیـن حیوانی در غذای انسـان می شـود. 
دانـه سـویا دو برابـر گوشـت قرمـز و پنیـر و 10 برابر شـیر پروتئیـن دارد. پروتئین 

دانـه حـاوی بسـیاری از اسـیدهای آمینه ضروری اسـت.
تاریخچه کشت سویا:

سـویا از دانه هـای روغنـی بومی آسـیا به خصـوص منطقه منچوری، چیـن و ژاپن 
اسـت و از یـک گونه وحشـی بـه نام Glycine ussuriensis مشـتق شـده اسـت.

سـویا اسـامی فارسـی مختلفـی مانند سـوژا،لوبیا چینـی، لوبیا روغنی، پشـم باقال و 
خـرس باقـال دارد. طـی سـال های 1318 و 1319 انـواع مختلفی از سـویا از آلمان 
وارد ایـران شـد و در بنـگاه اصـالح نباتـات مـورد آزمایش قـرار گرفـت. علی رغم 
عملکـرد خـوب آن در کلیـه ایـن آزمایـش هـا، به علـت عدم وجـود بـازار فروش 
رونقـی پیـدا نکـرد امـا اولین بـار گـروه صنعتی بهشـهر بـا وارد کردن ارقام سـویا 
از آمریـکا در اوائـل دهـه 40 کشـت و کار آن را جهـت مصارف صنعتـی آغاز کرد. 
امـروزه سـطح زیر کشـت ایـن محصول بـه هـزاران هکتار می رسـد و در اسـتان 
فارس نیز کشـت سـویا از سـابقه طوالنی برخوردار اسـت و از سـال 1347کشـت 

آن بـه صورت تحقیقاتی شـروع شـد.
ترکیبات دانه سویا : 

دانـه سـویا شـامل 8 درصـد پوسـت،90 درصـد کوتیلـدون و 2 درصـد هیپوکوتیل 
اسـت.60 درصـد دانـه از روغن و پروتئیـن و 30 درصد آن از کربوهیدرات تشـکیل 
مـی شـود. مـواد کانـی موجـود در دانـه سـویا حـدود 5 درصـد اسـت.دامنه میزان 
روغـن سـویا بیـن 23-14 درصـد و دامنـه میـزان پروتئین آن بیـن 50-32 درصد 
متغیـر و مبتنـی بـر اثـرات محیطـی و ژنوتیـپ اسـت. اهمیـت اقتصـادی پروتئین 

سـویا بیشـتر از روغـن آن اسـت، زیـر بخش عمـده دانه سـویا را پروتئین تشـکیل 
مـی دهد.

میزان و کیفیت روغن سویا:
میانگیـن میـزان روغن سـویا به طـور طبیعی20 درصد بـوده و میـزان روغن متأثر 
از دمـا اسـت بـه طـوری که میزان روغـن از 19 درصـد در دمای 21 درجه سـانتی 
گـراد بـه 23 درصـد در دمـای 29 درجـه سـانتی گـراد مـی رسـد. روغن سـویا در 
حـدود 88 درصـد چربـی خنثـی، 10 درصد فسـفولیپید و 2 درصـد گلیکولیپید دارد.

روغـن خـام سـویا بـا اسـتفاده از پـرس یـا اسـتخراج توسـط حـالل ها به دسـت 
می آیـد. روغـن خـام مرغـوب، کهربائـی رنـگ اسـت و تحـت شـرایط قلیایـی در 

هنـگام تصفیـه بـه رنـگ زرد روشـن در مـی آید.
ترکیب اسیدهای چرب روغن سویا:

ترکیب )درصد( اسید چرب 
پالمیتیک 12-7 ٪، استئاریک 5/5-2 ٪، اولئیک 30-19 ٪، لینولئیک58 -48 ٪

لینولنیک 5-8/8 ٪
میـزان اسـیدهای چرب اشـباع روغـن سـویا از 26-11 درصد متغییر اسـت. روغن 
تجـاری دارای 9-5 درصـد اسـید لینولنیک و56-43 درصد اسـید لینولئیک اسـت. 
روغـن طبیعـی سـویا به خاطـر دارا بـودن مقادیر زیاد اسـید های چرب غیر اشـباع 

از جملـه اسـید لینولئیـک )18:3( تـا حدودی ناپایدار می باشـد.
کنجاله و پروتئین سویا:

کنجالـه سـویا عمـده تریـن کنجالـه ای اسـت کـه از دانه هـای روغنـی به دسـت 
مـی آیـد و 45-50 درصـد پروتئیـن خـام داشـته کـه بـه کنجاله سـویا بـه عنوان 
یـک مکمـل پروتئینـی در تغذیـه دام هـا بـه کار مـی رود. چـون سـویا اغلـب بـا 
اسـتفاده از حالل هـای شـیمیایی روغـن کشـی مـی شـود، در نتیجـه کنجالـه آن 

معمـواًل روغن بسـیار اندکـی دارد. 
کنجالـه سـویا یـک مکمـل پروتئینـی عالـی بـرای گاوهـای شـیری و گوسـاله 
اسـت. کنجالـه بـه دسـت آمـده از طریـق اسـتخراج حاللـی 44 درصـد پروتئیـن 
دارد. فرآورده هـای پروتئینـی سـویا کـه خـوب عمـل آوری شـده باشـند جایگزین 

مناسـبی بـرای گوشـت و پروتئیـن ماهـی هسـتند. 
دانـه سـویا مقـدار نسـبتا زیـادی لیزیـن دارد و بنابرایـن می تـوان از آن بـه عنوان 

مکمـل غذاهـای مبتنـی بر غـالت اسـتفاده کرد.
هیدرات های کربن، ویتامین ها و مواد معدنی سویا:

اسـت.  درصـد   18-30 حـدود  در  سـویا  دانـه  کربـن  هیدرات هـای  کل  مقـدار 
هیدرات هـای کربـن دانـه سـویا 13/2 درصد قند قابـل اسـتحصال و 17/6 درصد 
قنـد غیـر قابـل اسـتحصال دارنـد. آرد بـدون چربـی عمدتـًا دارای 8-7 درصـد 
سـاکارز، 6-5 درصـد اسـتاچیوز و حـدود یـک درصـد رافینـوز اسـت کـه دو مـاده 

آخـر، نفـاخ می باشـند.

نقش سـویا
در الگوی کشت استان فارس

قسمت اول

سارا دهقانیانمنصور رشیدی 
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حشمت اله صادقی 
کارشناس ارشد گیاهان دارویی و رئیس 

کمیته گیاهان دارویی سازمان جهاد 
کشاورزی فارس

مشخصات گیاه شناسی
مرزنجـوش بـا نـام علمـی Origanum vulgare گیاهـی اسـت از خانـواده نعنایان 
)lamiaceae( پایـا و علفـی، بـه ارتفـاع 20 تـا60 سـانتی متر، شـامل تارهای غده 
ای. بـرگ هـا متقابـل، دارای دمبـرگ، تخـم مرغی شـکل، در حاشـیه صـاف و یا 
کنگـره ای بـوده و هـر چـه بـه طـرف راس گیـاه مـی رود، کوچکتر می شـود. به 
عـالوه از تمامـی قسـمت هـای گیاه بـوی معطری متصاعـد می گـردد. گل ها به 
طـول 4 تـا 7 میلـی متـر، بـه رنـگ صورتی یا سـرخ، به صـورت مجتمع و خوشـه 
ای اسـت کـه در انتهـای شـاخه هـا ظاهـر مـی گردنـد. فصـل گلدهی به تناسـب 
شـرایط محیـط زیسـت، خـرداد تـا مهر اسـت کـه بهترین فصـل برداشـت هم به 
حسـاب می آید. قسـمت مورد اسـتفاده گیاه، تمام قسـمت های هوایی آن اسـت. 
اصـوال گیـاه وحشـی مرزنجـوش را می تـوان در جنگل هـا، کنار جاده های بیشـه 
زارهـا، در دامنـه هـا، تنگـه هـای مرطوب و نیـز در بعضـی صخره ها پیـدا کرد. 

خواص درمانی 
از سرشـاخه هـای گلـدار گیاه به عنوان محرک اشـتها، نیرودهنده، مسـکن سـرفه 
و سـیاه سـرفه، رفع آسـم و دردهای عصبی، رفع تشـنج و نزله های روده و معده، 
و نیـز مـداوای یرقـان و زردی اسـتفاده می شـود. از اسـانس این گیاه بـرای التیام 

و ضـد عفونـی زخم ها اسـتفاده می شـود.
نیازهای اکولوژیکی

مرزنجـوش در طـول رویـش بـه نـور فـراوان نیـاز دارد. ایـن گیـاه بـه الیـه های 
کـم عمـق خـاک و خـاک های شـنی کـه ترکیبـات آهکـی باشـد نیازمند اسـت. 
مرزنجـوش بـه آسـانی قادر به تحمل خشـکی اسـت ولی بـرای افزایـش عملکرد، 

گیاهـان بایـد تحـت آبیـاری منظم و مناسـب قـرار گیرند. 
Ph مناسب خاک برای کشت مرزنجوش، بین 4/5 تا 8/7 است.

تناوب کاشت
از آنجـا کـه مرزنجـوش 5 تـا 6 سـال در یـک رمیـن مـی مانـد، تنـاوب کشـت با 
گیاهـان مناسـب و همچنیـن انتخـاب مکانـی مناسـب از نظر نوع خاک بـرای این 
گیـاه، ضـرورت دارد. زمیـن هایـی کـه در آنهـا مرزنجـوش کشـت می شـود، باید 
عـاری از علـف هـای هـرز چندسـاله باشـند. غـالت، گیاهـان تیـره پروانه آسـا و 

گیاهـان وجینـی، بـرای تنـاوب کشـت بـا مرزنجوش مناسـب می باشـند. 

اصول کاشت تا برداشت گیاه دارویی
مرزنــجوش
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مواد و عناصر غذایی مورد نیاز 
مـواد و عناصـر غذایـی در خـاک، نقـش عمـده ای در افزایـش عملکـرد دانـه 
دارنـد. قبـل از کاشـت گیـاه )در فصـل پاییـز(، 10 تـا 20 تـن در هکتـار کودهای 
دامـی پوسـیده یـا کمپوسـت بـه خـاک هایـی که بـرای کشـت مرزنجـوش آماده 

می شـوند، توصیـه مـی گـردد. 
چنانچـه زمیـن تهـی از مـواد و عناصـر غذایـی باشـد، همـه سـاله، در اوایـل بهار، 
50 تـا 100 کیلوگـرم در هکتـار ازت بـه خـاک اضافـه مـی کننـد. در سـال سـوم 
و چهـارم رویـش در فصـل پاییـز، افـزودن عناصـر ضروری نظیر اکسـید فسـفر و 
اکسـید پتـاس هـر یک به مقـدار 50 تـا 100 کیلوگـرم در هکتار، نقـش عمده ای 

در افزایـش عملکـرد دارد. 

آماده سازی خاک 
فصـل پاییـز، پس از افـزودن کودهای حیوانی مورد نیاز گیاه شـخم متوسـطی زده 
و پـس از تسـطیح زمیـن و افـزودن کودهـای شـیمیایی مـورد نیاز گیاه بـه خاک، 

اواخـر اسـفند بسـتر خاک را برای کاشـت بـذر آماده مـی کنند. 

تاریخ و فواصل کاشت 
زمـان مناسـب برای تکثیر رویشـی مرزنجـوش، اواخر بهار )اواسـط خرداد( اسـت. 
فاصلـه ردیـف هـای کاشـت بین 50 تـا 60 سـانتی متر، مناسـب اسـت. فاصله دو 

بوتـه روی ردیـف کاشـت بایـد بین 40 تا 50 سـانتی متر باشـد. 
در تکثیـر بـه وسـیله بذر، اوایل فروردیـن بذرها را در خزانه ) خزانه زیر پالسـتیک( 
یـا خزانـه هـوای آزاد در ردیـف هایـی به فاصله 25 سـانتی متر کشـت مـی کنند. 
عمـق کشـت بـذر مرزنجـوش بایـد 2 تـا 3 میلـی متـر باشـد. اگـر از خزانـه زیـر 
پالسـتیک اسـتفاده شـده باشـد، اواخر اردیبهشـت مـاه و چنانچـه از خزانـه هوای 
آزاد اسـتفاده شـده باشـد اوایـل پاییـز همان سـال نشـاها را به زمین اصلـی منتقل 
مـی کننـد. فاصلـه ردیف های کاشـت در زمین اصلی 50 سـانتی متـر و فاصله دو 

بوتـه روی ردیـف کاشـت، 15 تـا 20 سـانتی متر باید باشـد.

روش کاشت
تکثیر مرزنجوش به دو روش رویشی و تکثیر به وسیله بذر، صورت می گیرد. 

تکثیـر رویشـی به روش تقسـیم بوتـه انجام می گیـرد. اواخر بهار بوته های سـالم 
2 تـا 3 سـاله را از خـاک خـارج می کننـد. هـر بوتـه را بـه 2 تـا 3 قطعـه تقسـیم 

می کننـد و در ردیـف هـای ذکـر شـده در زمیـن مـورد نظر مـی کارند. 
در تکثیـر بـه وسـیله بـذر، بذرهـا را در خزانه )زیر پالسـتیک یا هوای آزاد( کشـت 
مـی کننـد. بـرای هـر متـر مربع، بـه یک گـرم بذر بـا کیفیـت مطلوب نیاز اسـت. 

پـس از آبیـاری منظـم و مبـارزه بـا علف هـای هـرز سـطح خزانـه در زمـان ذکـر 
شـده، نشـاها را بـه زمیـن اصلـی منتقل مـی کنند. 

مراقبت و نگهداری 
رشـد مرزنجـوش در سـال اول رویـش بسـیار کنـد اسـت و علف های هـرز بدون 
رقابـت و بـه سـرعت توسـعه مـی یابند. از ایـن رو، کنتـرل علف های هـرز قبل از 
کاشـت و تهیـه بسـتر عـاری از علف های هرز، ضـرورت دارد. مبـارزه با علف های 
هـرز در طـول دوره رویـش گیاهـان نیز ضـروری اسـت. در کنار مبـارزه مکانیکی 
بـا علف هـای هـرز، آبیـاری بـه موقع، بخصـوص پـس از انتقال نشـاها بـه زمین 
اصلـی و همچنیـن در فصول خشـک سـال، مهم اسـت و باعث سـرعت در رویش 

گیاهان می شـود. 
در سـال اول، اواسـط تابسـتان ) مردادمـاه (، بریـدن گیاهـان از فاصلـه 8 تـا 10 
سـانتی متری از سـطح زمین، سـبب گسـترش انشـعاب های سـاقه ای شـده و در 
افزایـش محصـول نقـش موثـری دارد. نیـاز گیاهـان بـه آب، از سـال دوم رویـش 
کمتـر مـی شـود. تاکنـون آفـت خاصی بـرای مرزنجوش شناسـایی نشـده اسـت. 

برداشت محصول
برداشـت محصول، به شـرایط اقلیمی محل رویش گیاهان بسـتگی دارد. در سـال 
اول، تنهـا یـک بـار مـی تـوان محصول را برداشـت نمود. امـا از سـال دوم به بعد، 
مـی تـوان 2 و یـا حتی 3 بـار محصول را برداشـت کرد. گیاهـان در مرحله گلدهی 
)اواخـر خـرداد- اوایل تیر(، حاوی حداکثر مقدار اسـانس هسـتند. از ایـن رو، اولین 

برداشـت در همیـن مرحله انجـام می گیرید. 
پـس از رویـش مجـدد گیاهـان و تولیـد شـاخ و بـرگ هـای جدیـد و نمـو گل ها، 

ماه هـای مـرداد - مهـر، زمـان مناسـبی بـرای دومیـن برداشـت خواهـد بود. 
برداشـت محصـول در سـطوح کوچـک بـا داس، ولـی در سـطوح وسـیع کشـت 
بـه وسـیله کمبایـن مخصـوص انجـام میگیـرد. پیکـر رویشـی برداشـت شـده را 
جمـع آوری نمـوده و خشـک مـی کننـد. گیاهـان را پـس از خشـک شـدن، پـاک 
نمـوده، قسـمت هـای نامناسـب را از آنها جدا و سـپس گیـاه را خرد و بسـته بندی 
مـی کننـد. مقـدار محصـول 2 تـا 3 تـن در هکتـار اسـت. نسـبت انـدام تـازه بـه 

خشـک، 5 الـی 6 بـه 1 می باشـد. 

هزینه کلقیمت واحدواحدمقدار/تعدادنوع عملیات
10000001000000دفعه1شخم با ماشین آالت

700000700000دفعه1دیسک
7000000105000000تن15کود دامی پوسیده با هزینه حمل

500000500000نفر/روز1کودپاشی)دستی(
00کیلوگرم0بذر

100001000000کیلو گرم100کود فسفاته
100001000000کیلوگرم100کود شیمیایی ازته
100001000000کیلوگرم100کود شیمیایی پتاس

400020000000مترمکعب5000هزینه آبیاري 
150067500000اصله45000هزیته تهیه نشا همراه با هزینه حمل

5000003000000نفر/روز6هزینه کاشت 
5000005000000نفر/روز10مراقبت و نگهداري

50000025000000نفر/روز50جمع آوري دستی محصول
10000003000000تن3بارگیري و حمل محصول

233700000
11685000هزینه هاي پیش بینی نشده )5 درصد(

جمه هزینه تولید
عملکرد)کیلوگرم(

قیمت  یک کیلو گرم 
درامد ناخالص 

354615000درآمد خالص ساالنه

برآورد هزینه و درآمد کاشت تا برداشت یک هکتار مرزنجوش در سال 97)ریال(

245385000
3000

200000
600000000
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کاربرد نانوتکنولوژی در بخش 
کشاورزی

مقدمـه: کشـاورزی بـه عنـوان بلـوک اصلـی سـازنده اقتصـاد بـه طـور مسـتقیم و 
غیرمسـتقیم بیـش از 60 درصـد تامیـن معـاش اقتصـادی را بـه خـود اختصـاص داده 
اسـت. البتـه بـه دلیـل اسـتفاده بی رویـه از کودهـای شـیمیایی، علف کش هـا و آفت 
کـش هـا و تکنیـک هـای نامناسـب آبیـاری و تشـدید عوامل محیطـی، اراضـی پایدار 
کشـاورزی بـه شـدت کاهـش یافتـه اسـت. نانوتکنولـوزی بـه عنـوان برجسـته تریـن 
پیشـرفت فنـی در عصـر جدید در نظـر گرفته می شـود و در تمام صنایع مورد اسـتفاده 
قـرار مـی گیـرد. تقریبـا همه کشـورها آینده خـود را در پرتـو نانوتکنولـوژی پیش بینی 

و ارزیابـی مـی کنند. 
کشـاورزی بـه عنـوان مهم تریـن منبع درآمد کشـورها، اسـتفاده از نانوتکنولـوژی را به 
عنـوان راه حـل غلبه بر مشـکالت پیش روی تولیدکنندگان و مصـرف کنندگان مدنظر 
قـرار داده اسـت. کاهـش مصرف نهـاده های کشـاورزی از طریق افزایـش کارایی آنان 
بـا اسـتفاده از نانـو ناقـل هـا، شناسـایی دقیـق شـرایط محیطـی و رشـد محصـول در 
مزرعـه بـه طور همزمان با اسـتفاده از نانوحسـگرها، تسـریع رشـد محصول با اسـتفاده 
از نانـوذرات، همچنیـن کاهـش حجـم نمونه و میزان حـالل به دلیل کاربـرد نانوآری از 

مهـم تریـن کاربردهـای نانوتکنولوژی در صنایع کشـاورزی می باشـند.

جایگاه نانوتکنولوژی در کشاورزی

ناقل هـای نانومقیـاس: ناقـل هـای نانومقیـاس بـرای تولیـد موثـر و دقیـق انواع 
مـورد  کودهـا  و  گیاهـی  رشـد  کننده هـای  تنظیـم  علف کش هـا،  آفت کش هـا، 
اسـتتفاده قـرار مـی گیرنـد و طـوری طراحـی شـده اند کـه در خـاک و مـواد آلی به 
ریشـه گیاه می چسـبند، باعـث افزایش حاللیـت آن ها و کاهش مصـرف نهاده های 
کشـاورزی و در نتیجـه پیشـگیری از دفرمیتـه ناشـی از عوامـل محیطـی می شـوند.

نانوکودهـا: گیاهـان بـرای رشـد و نمـو بـه عناصـر غذایـی مختلفـی نیـاز دارنـد. 
نیتـروژن، فسـفر، پتاسـیم، کلسـیم، منیزیـم، گوگرد، منگنـز و روی از عناصـر غذایی 
محسـوب مـی شـوند و اکثریـت آنـان در خـاک بـه وفـور یافت شـده امـا در صورت 
لـزوم بـه صـورت کود در اختیار گیـاه قرار داده می شـوند. البتـه در نتیجه مصرف بی 
رویـه کودهـا تنهـا کمتـر از 50 درصـد به وسـیله گیاه جنب شـده و مابقـی از طریق 
تبخیـر و آبشـویی از دسـترس گیـاه خـارج شـده و باعـث مخاطـرات متعدد انسـانی، 
جانـوری و زیسـت محیطـی نظیـر عـدم تعـادل عناصر غذایـی در خـاک، تجمع مواد 

سـمی در گیـاه می شـود. 
نانوکودهـا کـه تحـت عنـوان کـود هوشـمند شـناخته مـی شـوند بـا داشـتن نسـبت 
بـاالی سـطح بـه حجـم و امـکان تمـاس نزدیک با ریشـه گیـاه از طریق آزادسـازی 
کنتـرل شـده عناصـر غذایـی باعـث افزایش کارایـی و کاهش میـزان کود مـورد نیاز 

در خـاک شـده و بـه ایـن طریـق آلودگی ناشـی از مصرف کـود در آب، خـاک و مواد 
غذایـی بـه حداقـل مـی رسـد. در مطالعـه لیـو و همـکاران نانوکربنـات کلسـیم بـا 
هومیـک اسـید و کودآلـی در بـادام زمینی مقایسـه و نتایج نشـان داد کـه نانوکربنات 
کلسـیم حتـی در غلظـت کـم باعـث افزایـش تعـداد بـرگ، وزن خشـک و مسـاحت 
سـطح بـرگ، میـزان پروتئیـن وقند محلـول در بادام زمینی شـد. لو و همـکاران تاثیر 
نانـوذرات دی اکسـید تیتانیـوم را بـر رشـد ذرت مطالعـه و گـزارش کردنـد کـه ایـن 
تیمـار بـا تاثیـر معنـی دار بـر شـاخص های رشـد ذرت باعـث افزایـش ضریب جذب 

نـور و انتقـال انـرژی فوتون شـد.

نانوآفـت کش هـا: نانوآفـت کـش هـا بـرای مهار آفـات مختلـف گیاهی اسـتفاده 
مـی شـوند و علـی رغـم برخـی تاثیـرات مطلـوب، هزینـه هـای مالـی، مخاطـرات 
زیسـت محیطی، انسـانی )ناهنجـاری های کروموزومـی، اختـالل عملکردآنزیم ها و 
اریتروسـیت هـا( و جانـوری متعـدد در بـر دارند کـه نانوتکنولـوژی در ایـن زمینه هم 

کاربـرد گسـترده ای دارد. 
بـه طـور مثـال مـی تـوان تغییـر خـواص ناقل ها بـا هـدف آزادسـازی کنترل شـده 
آفـت کـش هـا از طریق کپسـوله نمـودن و اتصال بـه نانومـواد را ذکر کـرد. افزایش 
طـول زمـان فعالیـت نانوآفـت کـش هـا باعث کاهـش حجم مصـرف آن ها شـده و 
همچنیـن بدلیـل نسـبت بـاالی سـطح بـه حجـم و تمـاس نزدیـک تـر بـا ارگانیزم 
هـدف، تاثیـر سـمیت خـود را در زمان کوتاه تری نشـان مـی دهند و باعـث رفع نیاز 
بـه اسـتفاده حـالل هـای قابل اشـتعال که در آفـت کش های مرسـوم اسـتفاده می 

شـوند شـده و سـالمت کارگـران را در بر خواهد داشـت. 
از مزایـای دیگـر مـی تـوان بـه کاهـش تجمـع سـموم در محیـط و کاهـش هـدر 
رفـت آن هـا تحـت تاثیـر عوامـل محیطـی نظیـر نـور خورشـید و تبخیر اشـاره کرد. 
در ایـن زمینـه نانوتیـوب هـای توخالـی halloysite بـه طـول 500 نانومتـر تـا 1/2 
میکـرون و قطـر کمتـر از 10 نانومتر اسـتفاده می شـوند. لیو و همـکاران در مطالعات 
خـود گـزارش کردنـد کـه نانـوذرات سـیلیس متخلخـل بـه طـور موثر بـا علف کش 

پرکاربـرد والیدامایسـین قابل اسـتفاده اسـت.

نانوعلـف کـش هـا: مـواد شـیمیایی که بـرای کنتـرل علف هـای هرز در بـاغ ها 
و اراضـی کشـاورزی اسـتفاده می شـوند علـی رغم برخـی فوایدی که دارنـد در بدن 
انسـان و جانـوران تجمـع یافتـه و آلودگـی محیطـی و آب هـای زیرزمینـی را نیز در 

بـر دارند. 
در راسـتای کاهـش مصـرف علـف کـش هـای شـیمیایی از سیسـتم هـای ناقـل 
هوشـمند اسـتفاده مـی شـود کـه بـه دلیـل نسـبت بـاالی سـطح بـه حجـم و میان 
کنـش بیشـتری کـه بـا ذرات خاک برقـرار می کننـد کارایـی بیشـتر در غلظت کمتر 
دارنـد و در مقایسـه بـا علـف کـش هـای شـیمیایی که تنها قسـمت هـای علف هرز 
کـه در سـطح زمیـن ظاهـر مـی شـوند را نابـود می کننـد باعث آسـیب قسـمت زیر 
زمینـی علـف هـای هـرز می شـوند و نیاز به مبـارزه با علـف هرز در سـال های آتی 
مرتفـع مـی شـود. گریلـو و همـکاران از نانـوذرات چیتـوزان- تـری پلی فسـفات به 
عنـوان سیسـتم ناقـل علف کـش پاراکـوات اسـتفاده و گـزارش کردند کـه نانوذرات 

رضیه امینی 
کارشناس ترویج و آموزش زنان روستایی 

مدیریت جهاد کشاورزی ارسنجان
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اسـتفاده شـده قـادر بـه کاهـش سـمیت علف کش 
بودند.

سـایر کاربردهـای: بـا توجـه بـه این کـه کنترل 
دقیـق عوامـل محیطـی نقـش مهمـی در مدیریـت 
مطلوب عملکرد کشـاورزی دارد نانوحسـگرها برای 
ارزیابـی همزمـان رطوبـت خـاک، آفـات و بیمـاری 
هـای گیاهـی، علف های هـرز، دما، سـطح رطوبت 
می شـوند.  اسـتفاده  خـاک  حاصلخیـزی  و  خـاک 
حسـگرهای بـر پایـه نانـوذرات برای کشـف بقایای 
محصـول  و  خـاک  در  کش هـا  آفـت  و  سـموم 
اسـتفاده مـی شـوند کـه مزایـای بسـیار زیـادی در 

مقایسـه بـا کروماتوگرافـی دارند. 
سـو و همـکاران در مطالعـات خود از نانوسـیم های 
سـیلیکونی پوشـیده بـا نانـوذرات طـال اسـتفاده و 
مشـاهده کردنـد که اسـتفاده از این حسـگر قادر به 
کشـف سـریع و دقیـق آفـت کـش حتـی در غلظت 
کمتـر از 8 نانـو گـرم برلیتـر بـود. کاهـش سـطح 
منابـع آب زیرزمینـی و افزایـش روزافـزون جمعیت، 
باعـث جلـب توجه به سـمت تکنولوژی هـای نوین 
تصفیـه و بازیافت آب شـده اسـت. در ایـن زمینه از 
غشـاء و فیلترهـای بـر پایـه نانوتیـوب هـای کربن 
اسـتفاده می شـود. فیلترهای بر پایـه نانوتیوب های 
کربـن کـه ممکـن اسـت دارای خـواص فلـزی یـا 
نیمـه هـادی باشـند بـرای حـذف پاتوژنهـا، فلـزات 
سـنگین، اورانیوم، سـرب و ارسـنیک، مواد سـمی و 
سـایر آلودگـی هـای آب در حـد نانـو اسـتفاده مـی 
شـوند. آن هـا سـاختار اسـتوانه ای خـود را بـه طور 
کامـل حفـظ مـی کننـد و عـالوه بـر داشـتن طول 

عمـر بـاال به سـهولت تمیـز می شـوند. 
فیلترهـای نانوسـرامیک از ایـن خاصیـت اسـتفاده 
مـی کننـد کـه بارهـای منفـی یکدیگـر را جـذب 
مـی کننـد بنابرایـن فیلترهـای نانوسـرامیک دارای 
بـار مثبـت به سـهولت ویروس هـا و باکتـری های 
دارای بـار منفـی در آب را جـذب مـی کننـد. ایـن 
سیسـتم هـای تصفیـه کننـده قـادر بـه جداسـازی 
میکروبـی،  هـای  اندوتوکسـین  و  ژنتیکـی  مـواد 
پاتـوژن هـای ویروسـی و ذرات در حـد میکـرون 

باشـند.  می 
از کاربردهـای دیگـر نانوتکنولـوژی در کشـاورزی، 
تکنیـک  در  کارایـی  افزایـش  و  مقیـاس  کاهـش 
مطالعـه  و  آنالیـز  بـرای  کـه  اسـت  میکـروآری 
ژن هـای گیاهـی دخیـل در بـروز شـاخص هـای 
بیولوژیکـی مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. بنابراین 
بـه نظر مـی رسـد کاربـرد نانوتکنولـوژی در بخش 
کشـاورزی بتوانـد چشـم انـداز نوینـی در راسـتای 
تولیـد محصول سـالم عـاری از مواد شـیمیایی مضر 
و تصفیـه آب و افزایـش عملکرد کـه از چالش های 

مهـم در بخـش کشـاورزی مـی باشـند بسـازد.

تهدیدات مدرن و نقش آن در طرح ریزي
 قسمت اول

فرماندهي معظم کل قوا: فرض را بر این بگذارید که حمله به ایران حتمي است. 
 

چرا به پدافند غیرعامل نیاز داریم؟
حفـظ قـدرت اداره مـردم، دمیـدن روح آرامـش در جامعـه، حفـظ جـان و مـال انسـان هـا، حفـظ و اسـتمرار 
خدمـت دهـی سـازمانی جامع)سـخت افزار ، نـرم افزار(، افزایش عمر مفید سیسـتم ها، سـازه هـا و تجهیزات، 

جلوگیـری از بحـران هـای ثانویـه، مدیریـت صحنـه و ... از دالیـل نیـاز بـه پدافند غیرعامل اسـت.
ماموریـت پدافند غیرعامل )سـند راهبرد ملـي( : کاهش آسـیب پذیري، افزایش ایمني زیرسـاخت هاي 
ملـي و مراکزحیاتـي، حسـاس و مهـم درمقابـل تهدیـدات خارجـي ازطریـق فرهنگ سـازي ، سیاسـت گذاري، 
تدویـن ضوابـط، افزایـش آسـتانه تحمـل ملـي مقابل تهدیـدات و افزایـش هزینه تهاجـم دشـمن از ماموریت 
پدافنـد غیرعامـل اسـت. همچنیـن اداره امـور مـردم و تـداوم خدمـات در شـرایط جنـگ و تسـهیل کننده 
و اسـتمرار بخـش خدمـات عمومـي در شـرایط تهدیـد دشـمن، تعامـل سـازنده و پیشـبرنده بـا بخش هـاي 
کشـوري ، لشـکري در خصـوص اعمـال تدابیـر دفاعـي امنیتي، بـرآورد تهدیـدات و احصاء آسـیب پذیري هاي 
زیرسـاخت هاي کشـور و شـناخت محیـط و تدویـن سیاسـت ها، راهبردهـا و دسـتورالعمل هاي عمومـي و 

تخصصـي در زمینـه پدافنـد غیرعامـل از دیگـر ماموریـت هـای پدافنـد غیـر عامل اسـت.

مشکالت فرا روی استقرار و پیاده سازی
تعییـن تکلیـف بودجـه و روش تأمیـن و تخصیـص آن، تعییـن مدیریـت واحـد در بحـث پدافنـد غیرعامـل، 
توجیـه بخـش خصوصـی برای سـرمایه گـذاری و رعایت اجـرای الزامـات پدافنـد غیرعامل، توجه بـه مباحث 
پدافنـد غیرعامـل بـه عنـوان یک اصـل، توجه به مبحـث فرهنگ سـازی در حـوزه پدافند غیرعامـل، اختالط 
و اختـالف در مفهـوم مدیریـت بحـران و پدافند غیرعامـل، و ... آموزش مداوم و مسـتمر کارکنان، متخصصین 
و مدیـران در حـوزه هـای پدافنـد غیرعامـل و اختالط و اختالف در مفهـوم مدیریت بحـران و پدافند غیرعامل 

و ... از مشـکالت اسـتقرار و پیاده سـازی اسـت.

تهدیـدات: تهدیـد عبـارت اسـت از: هـر عامـل که ثبـات و امنیـت را به خطـر بینـدازد، تهدید نقطـه مقابل 
امنیـت اسـت، کاهـش تهدیـد منجر بـه ایجاد امنیت اسـت.

طیـف تهدیـدات: تهدیـدات نظامـی، تهدیـدات طبیعـی، تهدیـدات زیسـت محیطـی، تهدیـدات اقتصادی، 
تهدیـدات صنعتـی، تهدیـدات فناورانـه، تهدیـدات تروریسـتی و تهدیـدات نرم اسـت.

تهدید نرم
بـر انـدازی خزنـده و خامـوش: تمامی اقداماتـی را که موجب می شـود تا اهـداف، ارزش های حیاتـی و اصیل 
یـک نظـام سیاسـی و امنیـت ملـی کشـور از لحـاظ فرهنگـی بـه خطـر افتـد یا موجـب ایجـاد تغییـر و تحول 

سیاسـی در بـاور و ارزش هـای اصلـی نظـام )اسـتحاله فرهنگـی( شـود تهدید نـرم می گویند.
تروریسـم فضـا سـازی در رسـانه هـا: جلـب نظـر و تغییر ذائقـه ها، کنتـرل واکنـش ها، تغییـر رفتار هـا، فضا 
سـازی در رسـانه هـا و جنگ اعصـاب و اعتصاب، فـرو ریختن باورهای ملـی مذهبی و هدایـت اذهان عمومی.

ویژگی های تهدیدات نرم
تصـرف اراده ، فکـر و اندیشـه یـک ملـت، برانـدازی آرام، تدریجـی، خزنده و خاموش، اجرا در شـکل و بسـتر 
قانونـی مسـالمت آمیـز، همـراه بـا روش هـای غیـر فیزیکیـو تسـلیم ناخـودآگاه و تمکیـن به خواسـت قدرت 

سـلطه گـر از ویژگـی هـای تهدیدات نرم اسـت.

گردآوری: محمدجعفر خاکسار
کارشناس مسئول امور اداری 

رابط پدافند غیر عامل
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در هر حال از نظر اسالم حکومت و سیاست یک امر ضروری است که الزمه 
زندگی و جهت بخشی به حیات انسانی است.

فاجرة  او  برة  امارة  من  للناس  " البد  فرمود:  اکرم )ص(  پیامبر  که  گونه  همان 
البرة فتعدل فی القسم و تقسم بینکم )فیکم( بالسویۀ و اما الفاجرة فیبتلی  فاما 
فیها المؤمن و االمارة خیر من الهرج . قیل یا رسول اهلل و ما الهرج؟ قال القتل 

و الکذب" 
مردم چاره ای جز قبول حکومت و داشتن حکومت ندارند، چه نیکوکار باشد و 
چه بدکار. اما حکومت نیکوکار در رعایت حقوق مالی و اجتماعی و اجرای عدالت 

همت می کند. 
عدالت،  اجرای  مردم،  حقوق  رعایت  حدیث  این  در  )ص(  اسالم  مکرم  رسول 
نیکوکاری حاکمیتی و مردم، تکریم و تعظیم انسان ها و بخصوص انسان های 
مومن و درستکار، آرامش و امنیت در همه ابعاد و پرهیز از دروغ و خیانت به عنوان 

ویژگی های یک حکومت اسالمی بیان کرد .
امام امیرمؤمنان علی )ع( نیز حکومت را برای تأمین مصالح جامعه و مردم الزم 
می دانند. وقتی از ایشان سئوال می شود، نیاز جامعه را به رهبر نیکوکار مشخص 

است، اما چگونه مردم از امام و رهبر فاجر بی نیاز نیستند؟ 
حضرت در پاسخ می فرماید:

" یعمل فی امرته المؤمن، و یستمتع فیها الکافر، و یبلغ اهلل فیها االجل، و یجمع 
به الفی ء، و یقاتل به العدو، و تامن به السبل، و یؤخذ به للضعیف من القوی حتی 

یستریح بر و یستراح من فاجر" )بحاراالنوار ج 33 ص 358 ( 
مؤمن در حکومت او کار می کند، کافر در آن بهره می گیرد و خداوند سرنوشت 
هر کس را تعیین کرده و ابالغ می کند. به وسیله او بیت المال گردآوری می شود، 
به مساعدت او با دشمنان مبارزه و از حکومت مردم دفاع می شود. امنیت جاده ها 
تأمین و حق ضعیفان از قوی دستان و زورمندان اخذ می شود، زمینه رفاه مردم 

نیکوکار فراهم و آنان از دست بدکاران در امان می مانند.
چند  هر  است،  نهایت ضرورت حکومت  گویای  »علیه السالم«  امام  این سخن 
معنای سخن این نیست که مردم تابع حکومت جائر و فاجر باشند و به حکومت 
است  نیکوکار  و  عادل  های  انسان  حق  زمامداری  و  حکومت  کنند.  اکتفا  آنان 
مخلص  بندگان  و  نیکوکاران  دست  به  انصاف  رعایت  و  عدالت  اجرای  قطعًا  و 
خداوند عملیاتی می شود، اما سخن، گویای این نکته است که اگر زمینه حکومت 
زمامداران نیکوکار و عادل فراهم نشد و دسترسی به حکومت عادل نبود، وجود 

حکومت فاجر از هرج و مرج و بی حساب و کتابی بهتر است.
همان گونه که گفته شد، از نظر اسالم، حکومت وسیله ای برای ایجاد زمینه رشد 
و تعالی بشر نبوده و در حکومت دینی و اسالمی رعایت حدود و حقوق آسمانی 

مبنای رسیدن انسان ها به کمال است.
مردم نیز مکلف هستند زمینه حکومت اسالمی و حاکمیت زمامداران نیکوکار را 

فراهم آورند.
امام علی »علیه السالم« به صراحت می فرماید:

و  امام  که  آن  از  بعد  است  واجب  مسلمین  بر  اسالم  و حکم  خدا  »طبق حکم 
 ، هدایت  اهل  یا  باشد  گمراه  خواه  شود،  می  کشته  یا  می رود  دنیا  از  پیشوایی 
به  نکنند و دست  یا حرام، هیچ کاری  باشد  مباح  یا ظالم، خونش  باشد  مظلوم 

برنامه جدیدی نزنند و گامی برندارند و چیزی را آغاز نکنند، پیش از آن که برای 
و سنت  قضائی  مسائل  به  آگاه  پارسا،  عالم،  پاکدامن،  پیشوای  و  امام  خودشان 
پیامبر )ص( برگزینند، تاکارهای آن ها را جمع و جور کند، در میان آن ها حکومت 
را  بیت المال  اموال  کند،  نگهبانی  را  مرزها  بگیرد،  ظالم  از  را  مظلوم  کند، حق 
جمع آوری کند، حج را )به طور منظم( بر پا دارد، و زکات را جمع کند، سپس 
هنگامی که امور آن ها سامان یافت درباره پیشوایی که معتقدند مظلوم کشته شده 
نزد او به داوری روند، اگر آن پیشوا مظلوم بوده، داوری می کند که صاحبان خون، 
حق او را بگیرند و اگر ظالم بوده نگاه می کند که حکم در این میان چیست؟« 

)نهج البالغه - شرح ابن ابی الحدید ص7 (
در این نامه که حضرت »ع« نوشته اند، تمامی تکالیفی که برای یک زمامدار و 

یک حکومت و حاکم برشمرده، بیانگر یک حکومت اسالمی است.
آمیختگی اسالم با حکومت و مدیریت و جدا ناپذیری آن با سیاست امری قطعی 
است و حتی کسانی غیر از مسلمان که عناد و دشمنی نداشته و رویه انصاف در 
پیش گرفته اند به این که پیامبر اسالم )ص( با نظرات دقیق و داشتن یک نظام 
سیاسی استوار و پابرجا مدیریت جامعه را پی ریزی کرد، اذعان کرده اند که از 

جمله آن ژان ژاک روسو از جمله علمای بزرگ مسیحیت است.
حکومت اسالمی توسط پیامبر )ص(، اولیاء الهی و انسان های نیکوکاری که در 

راستای حکومت خداوند زمامداری می کنند، اجرا می شود.
این  اجرای  اعمال و  اما  از آن خداوند است،  هر چند والیت و حاکمیت مطلق 
حاکمیت با خواست پروردگار به پیامبران و جانشینان آنها واگذار شده است. حق 
حکومت و حد و حدود اداره زندگی مردم از خداوند است که پیامبران و امامان 
و در زمان غیبت امام معصوم و وصی رسول )ص( افرادی دارای شرایط الزم 
این جایگاه هستند به عنوان ولی فقیه، آشنایان و عامالن و حافظان به حدود و 
قوانین و دستورات آسمانی از سوی خداوند مأمور و مأذون تصدی این جایگاه 
و زمامداری هستند. این مأموریت و اذن برای تصدی و زمامداری حکومت در 
جهت اجرای عدالت با عمل به دستورات و حدود و اوامر خداوند در روی زمین 
و برای تأمین سعادت و نجات بشر از نفسانیت، خودخواهی و خودمحوری است. 

خداوند فرمود: 
ْمِر ِمْنُکْم َفإِْن تَناَزْعُتْم  ُسوَل َو ُأولِي اْلَ َ َو أَِطیُعوا الرَّ "یا أَیَّها الَِّذیَن آَمُنوا أَِطیُعوا اهللَّ
ِ َو الَْیْوِم اْلِخِر ذلَِک َخْیٌر  ُسوِل إِْن ُکْنُتْم ُتْؤِمُنوَن بِاهللَّ ِ َو الرَّ ِفي َشيْ ٍء َفُرّدوُه إِلَی اهللَّ

َو أَْحَسُن تَْأِویاًل " )سوره نساء آیه 59( 
در آیه امر حاکمیت به پیامبر )ص( و صاحبان امر که جانشینان پیامبرند واگذار 
شده است و می فرماید: ای مؤمنین خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر 

خود را اطاعت کنید.
نباید فراموش کنیم همه اطاعت ها باید به اطاعت خداوند منتهی شود، همانگونه 

آیه ها، نکته ها

حجت االسالم والمسلمین عبدالعلی بحرانی مسئول حوزه نمایندگی
ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

علم در قرآن
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ابتکارات و خالقیت های مهندسی رزمی 
در دوران دفاع مقدس )2(

اشاره
تکنیـک هـای کـه درعرصـه نبـرد فقـط برای یـک بار بـه کار 
گرفتـه مـی شـود و دشـمن بـه سـرعت بـدل آنـرا مـی یابـد. 
تکنیـک هایـی از قبیـل تعویـض محیـط و مناطـق جغرافیایی 
جنـگ، تغییـر تاکتیک هـا، غافلگیـر کـردن دشـمن در مناطق 
مختلـف عملیاتـی، تعویـض شـیوه های نبـرد، انتخـاب زمـان 
نبـرد و مجبـور کـردن دشـمن بـه ادامـه نبـرد در مناطـق غیر 
مناطـق  جغرافیایـی  هـای  پتانسـیل  از  اسـتفاده  دلخواهـش، 
مختلـف بـه منظـور جبران نقـاط ضعف خـودی، کاهـش نقاط 
قـوت دشـمن، پنـاه بـردن بـه عملیـات هـای شـبانه بـه دلیل 
نیازهـای غیـر قابـل تأمیـن و پوشـش ضعـف هـای خـودی و 
کاهـش اثـر و دقـت سـالح های دشـمن، ایجـاد قابلیـت ها و 
سـاخت تجهیـزات مهندسـی مناسـب بـا مناطـق جغرافیایـی و 
عملیاتـی ماننـد پل هـای کوثـری و خیبری جهت امـکان نبرد 
در هـور یـا احـداث جـاده در مناطـق رملـی بـه منظـور امکان 

عملیـات از جنـاح دشـمن و دسترسـی بـه عقبـه آن.

 نمونه های شاخص ابتکار و خالقیت مهندسی رزمی دفاع 
مقدس

خالقیـت هـای مهندسـی رزمـی بنـا بـه نیـاز و ضـرورت و 
فرصـت هـا، بصورت خودجـوش و ابتکاری از سـوی رزمندگان 
در مقاطـع مختلـف بـروز و ظهـور پیـدا می کـرد. در زیر بخش 
هایـی از خالقیـت ها و ابتکارات نیروهای مهندسـی کشـور در 

جبهـه هـای مختلـف را مـورد بررسـی قرار مـی دهیم:

1. منحرف کننده موشک

در زمـان جنـگ، عراق از کشـور فرانسـه موشـک هـای مجهز 
بـه کالهـک راداری خریـداری کـرد کـه در ارتفاع پاییـن پرواز 
مـی کـرد و کشـتی های نفـت کش را بـه دلیل سـطح راداری 
بـاال مـورد هدف قـرار می داد. نیروهای پشـتیبانی و مهندسـی 
جنـگ جهـاد بـا اسـتفاده از صفحـات آلومینیومـی بـا زاویـه 
محاسـبه شـده نسـبت بـه یکدیگـر و نصـب آنهـا روی گـوی 
هـای شـناور یدک شـونده توانسـتند با انعـکاس امـواج راداری 
دریافت شـده از موشـک و ایجاد سـطح راداری کاذب و بزرگتر 
از هـدف اصلـی نسـبت بـه انحـراف اصابـت موشـک از هدف 

اصلـی بـه هـدف مجـازی ایجاد شـده اقـدام کنند. 
ادامه دارد ...
)برگرفتـه از نشـریه فرهنگـی- خبـری سنگرسـازان بی سـنگر »شـماره 88 

و 89«(

از خداوند باشد. اولی االمر در نزد همه مفسرین شیعه،  باید  که هر زمامداری و حاکمیتی 
امامان معصوم می باشند که رهبری مادی و معنوی جامعه اسالمی ، در تمام شئون زندگی از 
طرف خداوند و پیامبر )ص( به آنها سپرده شده است و غیر آن ها را شامل نمی شود، مساله 
امامت و رهبری از نظر اسالم یک امر مسلم و اجتناب ناپذیر است و در جای خود با دالیل عقلی 

و نقلی ضرورت وجود امام مورد بحث قرار گرفته و به اثبات رسیده است. 
امام صادق ) علیه السالم ( فرمود : " جعلهم اهلل حیاة لالنام و مصابیح للظالم و مفاتیح للکالم 
و دعائم لالسالم جرت بذلک فیهم مقادیر اهلل علی محتومها فاالمام هو المنتجب المرتضی ..." 
خداوند آن ها )امامان- علیهم السالم( را حیات بخش مردم و چراغ های تاریکی و کلیدهای 

سخن و پایه های اسالم قرار داده است .. )کافی ج 1 ص 203( 
امام رضا )علیه السالم( در حدیثی درباره فلسفه امامت مطالبی جامع را بیان نموده که به شرح 

ذیل است.
" ان االمامۀ زمام الدین، نظام المسلمین و صالح الدنیا و عز المؤمنین" امامت زمام دین و مایه 

نظام مسلمین و صالح دنیا و عزت مؤمنین است.
" ان االمامۀ اس االسالم النامی و فرعه السامی باالمام تمام الصالة و الزکاة و الصیام و الحج 
و الجهاد و توفیر الفی ء و الصدقات و امضاء الحدود و االحکام و منع الثغور و االطراف" همانا 
امامت ریشه نمو اسالم و شاخه بلند آن است، کامل شدن نماز، زکاة، روزه، حج و جهاد و بسیار 
شدن غنیمت و صدقات و اجراء حدود و احکام و نگهداری مرزها و اطراف به وسیله امام است.

" االمام یحل حالل اهلل و یحرم حرام اهلل و یقیم حدود اهلل و یذب عن دین اهلل و یدعوا الی سبیل 
ربه بالحکمۀ و الموعظۀ الحسنۀ و الحجۀ البالغۀ" امام است که حالل خدا را حالل و حرام او را 
حرام می کند و حدود خدا را به پا می دارد و از دین خدا دفاع می کند و با حکمت و اندرز نیکو 

و حجت رسا ]مردم را[ به طریق پروردگارش دعوت می نماید.«
" االمام امین اهلل فی خلقه و حجته علی عباده و خلیفته فی بالده و الداعی الی اهلل و الذاب عن 
بالحلم،  الموسوم  بالعلم،  المخصوص  العیوب،  المبرا عن  الذنوب و  المطهر من  حرم اهلل، االمام 
نظام الدین و عز المسلمین و غیظ المنافقین و بوار الکافرین. " امام امین خدا در میان خلقش و 
حجت او بر بندگانش و خلیفه او در به دانش و دعوت کننده به سوی او و دفاع کننده از حقوق 
او است. امام از گناهان پاک و از عیب ها برکنار است، بدانش مخصوص و به خویشتن داری 
نشانه دار است، موجب نظام دین و عزت مسلمین و خشم منافقین و هالک کافرین است. )کافی 

ج 1 ص 198( 
" البته کسانی که از طرف آنها به مقامی منصوب شوند و پستی را در جامعه اسالمی به عهده 
بگیرند. با شروط معینی اطاعت آنها الزم است. نه به خاطر این که اولی االمرند، بلکه به خاطر 

این که نمایندگان اولواالمر می باشند. " )تفسیر نمونه در ذیل آیه(
در ذیل آیه شریفه در تفاسیر مختلف از جمله تفسیر شریف نمونه نظرات مختلف آورده شده است 
پاسخ های مقتضی و الزم داده شده است که برای پرهیز از طوالنی شدن مبحث به این موضوع 
نمی پردازیم و عزیزان عالقمند را دعوت به مطالعه، تحقیق و بررسی موضوع در منابع مختلف 
دعوت می کنیم. از طرفی در این اینجا غرض فقط توجه به اصل قضیه در بحث حکومت است. 
امام رضا )ع( نیز در پاسخ به این سؤال که »چرا خداوند فرمانبرداری از اولی االمر را الزم شمرده 
است؟« دالیلی مطرح می کند، که به خوبی بر جدایی ناپذیری دین از حکومت، مهر تایید می 

زند.
در قسمتی از این روایت آمده است: »ال نجد فرقۀ من الفرق و ال ملۀ من الملل بقوا و عاشوا 
اال بقیم و رئیس لما البد لهم منه فی امر الدین و الدنیا . فلم یجز فی حکمۀ الحکیم ان یترک 
الخلق مما یعلم انه ال بد لهم منه و ال قوام لهم اال به فیقاتلون به عدوهم و یقسمون به فیئهم 

و یقیمون به جمعتهم و جماعتهم و یمنع ظالمهم من مظلومهم; )بحاراالنوار، ج 6، ص 60( 
ما گروه و ملتی را که بدون قیم و بدون مدیر دین و دنیای خود، به حیاتشان ادامه دهند نداریم 
. بندگان خود را نسبت به نیاز ضروری زندگی شان به خود واگذارد; ]زیرا او ضرورت این امر را 

به خوبی می داند[ .
اصواًل قوام و برپایی یک جامعه، تنها به وجود رهبر و سرپرستی متکی است که افراد آن ملت، به 
رهبری او با دشمنان خود مبارزه نموده، اموال خود را با نظارت او تقسیم نمایند، و مراسم جمعه 

و جماعت خود را به وسیله او برپا سازند و ظالم آن ها از مظلومشان منع شود.



عنوان:
اصول و ابزارهای برنامه ریزی آبیاری مزارع و باغ ها

نویسنده: محمدعلی شاهرخ نیا 
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس 

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

برخی از موضوعاتی که در این مجموعه می خوانید:
ریزی  برنامه  در  انتظار  مورد  منافع  آبیاری،  ریزی  برنامه  تعریف 
آبیاری،  ریزی  برنامه  در  بیشتر  موفقیت  حصول  شرایط  آبیاری، 
ابزارهای  معرفی  آبیاری،  ریزی  برنامه  برای  نیاز  مورد  اطالعات 
معمول برنامه ریزی آبیاری، استفاده از دمای پوشش گیاه، پتانسیل 
گیری  اندازه  های  دستگاه  انواع  سنجی،  تبخیر  روش  برگ،  آب 
و  اتوماتیک  آبیاری  ریزی  برنامه  های  سامانه  خاک،  رطوبت 

هوشمند، 

معرفی تالیفات همکاران

در اولیـن روز فروردیـن مـاه سـال 1336 درمیمنـد فـارس دیـده 
بـه جهـان گشـود تـا مقطـع تحصیلـی سـوم ابتدائـی در زادگاهـش 
تحصیـل کرده و سـپس بـا توجه به سـکونت خانواده در شـیراز بقیه 

تحصیـالت او در ایـن شـهر سـپری مـی شـود .
بـه نمـاز اول وقـت اهمیـت زیـادی مـی داد. بـه اعتقـادات مذهبی 
شـدیداً پایبنـد بـود و بـا تمام وجـود معتقد بـه اصل والیـت فقیه در 

زمـان غیبت ولـی عصر)عـج( بود.
او بـه قرائـت قـرآن عشـق مـی ورزیـد در پرداخـت وجـوه شـرعیه 
ماننـد خمـس تأمـل جایز نمی دانسـت. از تجمـل گرائـی دور بود و 
سـاده مـی زیسـت. در امور خانوادگی اهل مشـورت بود و بـا خانواده 

خـود بـا احتـرام رفتار مـی کرد.
همزمـان بـا پیروی انقـالب اسـالمی همگام بـا دیگـر خدمتگزاران 
اسـالم بـه خدمـت در راسـتای اهداف انقـالب پرداخت. درسـال 58 
جهـت خدمتگـزاری به محرومان وارد سیسـتان و بلوچسـتان شـد و 
بـه همـراه عـده ای دیگـر با غلبـه بر مشـکالت، جهاد سـازندگی را 
در شهرسـتان خـاش تأسـیس نمـود و بـا کمتریـن امکانـات کار را 

نمود.  شـروع 
شـهید میمنـدی عالوه بر خدمـت در آن منطقـه، در جبهه های حق 
علیـه باطـل نیز حضـور داشـت. از جهادگرانـی بود که تمـام زندگی 
اش را وقـف محرومیـت زدائـی، عمـران و آبادانـی منطقـه بـه ویژه 
روسـتاهای دور افتـاده و محـروم از هرگونـه امکانـات کـرده بود . از 
امکانـات اداری جهـاد سـازندگی هرگز اسـتفاده شـخصی نمی کرد. 
حتـی پرداخـت هزینـه تلفنهـای شـخصی در اداره را از تلفـن کاری 

تفکیـک و از جیـب خـود مـی پرداخت .
انسـانی متدّیـن، بـا اخـالص، مهربان و بسـیار جدی در کار و سـراپا 
دلسـوز بـرای خدمـت بـه مـردِم روسـتاهای محـروم منطقـه خاش 

 . بود
در عصـر23 اسـفند مـاه سـال 1369 کـه با توجـه به ایـن که عضو 
هیـأت نظـارت بـر انتخابـات مجلس خبـرگان رهبری بـود. در حالی 
کـه مشـغول فراهم کـردن برنامه هـا و امـورات برگـزاری انتخابات 
بـود. در جلـو درب منـزل شـخصی و دیـده گان همسـر و فرزندانش 
بدسـت اشـراِر ضد انقـالب ترور و بـه درجه رفیع شـهادت نایل آمد.

فرازی از بیانات شهید: 
مـن بـا آرزوی خدمت در رسـیدن به فیض شـهادت، بـه این منطقه 
آمـده ام و بزرگتریـن آرزویـم این اسـت کـه در حال خدمت، شـهید 

شوم. 

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد

جهادگر شهید
محمدرضا قدمی 

میمندی
تولد: 1336/01/01 - میمند 

شهادت: 1369/12/23

محل شهادت: ترور به دست عوامل ضد انقالب 
سیستان و بلوچستان )خاش(

مدفن: شیراز- گلزارشهدای دارالرحمه قطعه 13 - ردیف 
12- شماره 18

دیدار با خانواده شهید قدمی،
همزمان با هفته دولت

تاریخ هر ملت روزهایی جاوید دارد که یادآور خاطراتی سرنوشت ساز برای آن ملت است. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره ایثارگـران سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، باغبانـی رئیس 
اداره ایثارگـران ایـن سـازمان بـا بیـان ایـن مطلب گفـت: ملت غیـور ایران نیز پـس از انقالبـی تاریخ 
سـاز کـه بـا جان فشـانی مردم و به رهبـری بزرگ مردی وارسـته رقم خـورد، روزهایی تلخ و شـیرین 

را تجربـه کردنـد کـه در هـر برهـه، وفاداری مـردم را بـه آرمان های اصیـل انقـالب، تثبیت کرد. 
وی افـزود: شـهادت دولتمـردان بـزرگ انقـالب، شـهیدان رجایـی و باهنر نیـز از روزهای مهـم تاریخ 
ایران اسـت که سـال هاسـت بـا یادمان»هفتـه دولت« گرامی داشـته می شـود تا پـاس بداریم حرمت 

خـون آنـان که در مسـیر اعتالی میهـن، از هیـچ همتی فروگـذار نبودند. 
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: دسـتیابی کشـور بـه پیشـرفت های غرورآفریـن در عرصه های 
گوناگـون علمـی، اقتصـادی، پزشـکی، سیاسـی و فرهنگـی که زمینه سـاز خودکفایی شـده اسـت، بی 

شـک تنهـا در سـایه ایـن جان فشـانی ها ممکـن بود.
وی بیـان داشـت: هرگونـه قدردانی و سـپاس از سـرداران رشـید انقالب اسـالمی در مقابـل عظمت و 
مجاهـدت هـا و دالوری هـای ایشـان، کوچـک و ناچیز اسـت و همان طور کـه امام عزیزمـان فرمود: 
"نمـی دانـم بـا چه بیانـی احساسـات و عالقه خویش را به شـما سـربازان گمنـام و سـرداران دالوری 

کـه طوفـان خشـم این امـت حزب اله از سـینه صحنه کارزار شـما جوشـیده اسـت، بیـان نمایم."
باغبانـی بـا اشـاره بـه ایـن کـه محمد مهـدی قاسـمی رئیس سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس، سـید 
ابراهیـم هاشـمی مسـئول خیریـه انفـاق و مشـاوره رییس سـازمان در امـور ایثارگران، محمـود باغبانی 
رییـس اداره ایثارگـران و علیرضـا واحدی پور رییس روابط عمومی این سـازمان در مورخ 1397/06/07 
بـا تأسـی از امـام خـود و بـه مناسـبت هفتـه دولت بـا خانـواده معـزز جهادگر شـهید محمدرضـا قدمی 
میمنـدی دیـدار کردنـد، اظهـار داشـت: شـهید قدمـی در اسـفند مـاه سـال 1369در زمانـی کـه عضـو 
هیـأت نظـارت بـر انتخابات مجلس خبـرگان رهبری بود در جلـو درب منزل شـخصی و مقابل دیدگان 

همسـر و فرزندانـش بـه دسـت اشـراِر ضـد انقالب ترور و به شـهادت رسـید.



حضور مردم و مدیران خانواده بزرگ جهاد کشاورزی در نمایشگاه خدمت استان فارس

انتخاب دکتر قاسمی به عنوان مدیر نمونه استان سال 96 
در بیست و یکمین جشنواره شهید رجایی استان فارس

برگزاری نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر فارس در هفته دولت



آدرس: شیراز - بولوار آزادی - نبش بولوار ارم
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

تلفن سازمان: 8 - 32272180
نمابر: 32293572

تلفن گویا: 32271771
تلفن روابط عمومی: 32292670

farsro@yahoo.com : ایمیل روابط عمومی
www.fajo.ir :پورتال سازمان
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