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 370میلیارد تومان
زکات در سال گذشته
جمع آوری شد
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طراحی و چاپ :موسسه فرهنگی هنری پرنیان سپهر جاویدان

انجمن قلم ایران و تصویب
فرهــنگی روز چـــهاردهم

تیــــرماه به عنـوان روز قلم
در تقویم رســمی جمهــوری

آنچه در این شماره میخوانیم:

اسالمــی ایران به ثبت رسـید
و البته توجه به قلم در سـرزمین

مـا پیشینهای دیـرینه دارد ،در سـدههای پیش ایرانیان

باستان از سیزده تیر به مدت ده روز جشن تیرگان را برگزار
میکردند و روز چهاردهم تیر را به نام روز عطارد نامگذاری

کرده بودند و آن را کاتب دیگر سیارات مینامیدند و در این

روز هوشنگ ،پادشاه پیشدادی ایران ،نویسندگان و کاتبان را
به رسمیت شناخت و آنان را گرامی داشت و مردم هم این روز

را جشن گرفتند و آن جشن به یاد ارجمندی قلم در ذهن ها
برجای ماند و نیز بر پایۀ اعتقادی دیگر ،سیزدهم تیر روزی بود
که آرش کمانگیر ،مرزبان اسطورهای ایران ،تیر معروف خود
را پرتاب کرد تا مرز ایران را تعیین کرده از آن محافظت کند.

در واقع این روز فرصتی است برای یادآوری منزلت و حرمت
قلم و صاحبان آن که عمر خود را برای ارتقای فرهنگ و هنر

این مرز و بوم در طبق اخالص گذاشتهاند.

از سویی جای بسی تاسف است که این روز بعد از گذشت

سالها هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است و هنوز
چندان در میان مردم و حتی اصحاب قلم و اندیشه شناختهشده
نیست و در این سالها برنامههای چندانی برای شناساندن و

ارج نهادن آن درنظر گرفته نشده و یا بسیار کم بوده است.

بدون شک نوشتن ،نوعی تخلیه ذهنی افرادی است که
در وجودشان استعداد نویسندگی قرار داده شده و بسیار
مسئولیتزا است چرا که همواره باید به یاد داشته باشیم که

خداوند دانا و توانا در قرآن کریم بر نور ،قلم و هر آنچه قلم
مینگارد ،در سوره قلم قسم خورده اند و ارزش واالی نوشتن

و نگارش را برای ما بیان فرموده اند و همین نشان میدهد که
قلم وقتی به درستی بر صفحات حرکت کند میتواند بسیاری

نقایص را برطرف کند و بدین ترتیب ارزش و جایگاه واقعی که

خالق هستی برایش تصور کرده قابل استناد است و میتوان

بر آن قسم خورد.

البته باید توجه داشت که قلم همچون زبان دارای آفت هایی

است که نشان از فساد آن دارد ،به عبارتی قلم که از ابزار
نگارشی متنها می باشد همچون زبان که ابزار بیان کالم

می باشد دارای آفت هایی است که نشان از فساد آن دارد.
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دیدار با خانواده
“شهید علیرضا پوست فروش”
یکی از فرماندهان جهاد فارس
آیـت اهلل تقـوی ،نماینـده ولـی فقیـه در وزارت جهـاد کشـاورزی بـه همـراه
حجت االسلام ابراهیمـی معـاون امـور اسـتان هـا ،حجـت االسلام اسلامی نیا
مشـاور حقوقـی ،حجـت االسلام سـیدمحمدرضا طباطبایی نسـب مشـاور در امور
تشـکلها و حرکتهـای جهـادی حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در وزارت جهـاد
کشـاورزی و حجتاالسلام زمانـی مسـئول دفتـر نمایندگـی حـوزه ولـی فقیه در
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان کهگیلویـه و بویراحمد ،قاسـمی رییس سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و هیـات همراه بـا خانـواده معظم شـهید علیرضا
پوسـت فـروش ،یکـی از فرماندهـان جهـاد فـارس ،دیـدار داشـتند.
در ایـن دیـدار مـادر شـهید بـا اشـاره به این کـه فرزندم فـرد خاص ،خیلـی مظلوم
و بـی توقـع بـود ،گفـت :شـهید گرانقدر در ایـن راه به انتخـاب خود قدم برداشـته،
مـن بعـد شـهادتش متوجه درجاتش شـدم و این که همـه در خانواده او را دوسـت
داشتند.

مـادر شـهید اظهـار داشـت :سـایه مقـام معظـم رهبـری بـر سـر مـا باشـد کـه تا
ایشـان هسـتند هیـچ ضربـه ای بـه ایـران و کشـورمان وارد نمـی شـود.

در ایـن دیـدار آیـت اهلل تقـوی نماینده ولی فقیـه در وزارت جهاد کشـاورزی گفت:
مـن سلام مقـام معظـم رهبـری را خدمـت شـما عـرض مـی کنـم و ایشـان هم
تاکیـد داشـتند و دارنـد کـه هـر زمـان خدمـت خانواده شـهدا مـی روید سلام مرا
برسانید.
وی بـا بیـان ایـن کـه همـه اوصافـی که در شـهید متجلـی بـوده دلیل بـر خوبی،
پاکـی ،صفـا و ایمـان شـما و پدرش اسـت ،افـزود :خداوند شـما را حفظ کند ،شـما
بـرای حـل مشـکالت کشـور و جوانان مـا هم دعـا کنید.
آیـت الـه تقـوی با بیـان این کـه در روز قیامت مادر شـهید مقام شـفاعت داشـته،
اظهـار داشـت :خانـواده شـهدا باگذشـت عظیمـی پـاره تـن خـود در راه دیـن و
مملکـت اهـدا نمـوده و همـه ما سـر سـفره پـر برکت شـهدا نشسـتیم ،اگر شـهدا
از مـا راضـی نباشـند ،خداونـد هـم از مـا راضـی نخواهـد بـود و خداونـد بـه همه
مسـئولین توفیـق دهـد کـه بتوانند در جهـت آرمان های شـهدا گام برداشـته و در
خدمـت مردم باشـند.
نماینـده ولـی فقیـه در وزارت جهـاد کشـاورزی بـا اشـاره بـه ایـن کـه از ابتـدای
انقلاب بـه فرمـان امـامخمینـی (ره) سـپاه و جهـاد دو بـال ایـن انقالبنـد ،بیـان
داشـت :ولـی در حـال حاضر شـرایط اداری دوسـتان را محصور کرده اسـت و نمی
تواننـد دیگـر کار جهـادی کننـد بنـده در خصوص احیـای فرهنگ جهـادی گام بر
می دارم.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه  ۱۵هـزار گـروه جهـادی اعـم از پزشـکان انقالبـی به
صـورت خودجوش در اسـتان هـای محروم کشـور فعالیت می کننـد ،تصریح کرد:
در پـی شناسـایی ،برنامـه ریـزی و انسـجام بخشـی بـه فعالیـت های ایـن جوانان
مخلـص در جهـت رونق کشـاورزی ،عمران و اشـتغال هسـتیم.

دیدار با آیت اهلل سید علی اصغر دستعیب نماینده مردم شیراز در مجلس خبرگان رهبری
آیـت اهلل تقـوی نماینـده ولـی فقیـه در وزارت جهـاد کشـاورزی و هیئـت همراه با
آیـت اهلل دسـتغیب تولیـت آسـتان احمـدی و محمـدی و نماینـده مردم شـیراز در
مجلـس خبـرگان رهبـری دیـدار نمودند.
آیـت اهلل دسـتغیب تولیـت آسـتان احمـدی و محمـدی و نماینـده مردم شـیراز در
مجلـس خبـرگان رهبـری در ایـن دیدار خطاب بـه آیت اهلل تقوی گفـت :هرجا که
نـام نمـاز جمعـه ذکر شـود ،خدمـات جنابعالی به چشـم مـی آید و اکنـون در جهاد
نیـز بهتـر و باالتـر خواهد بود.
وی افـزود :مجموعـه جهـاد کشـاورزی و در راس آن بـرادر ارزشـمند قاسـمی نیز
آنچـه در تـوان داشـته انـد به کار گرفتـه اند و امیدواریـم خدمات بهتر و بیشـتر نیز
در پیش داشـته باشـند.
در ادامـه آیـت اهلل تقـوی بـا اشـاره به خدمـات جهاد کشـاورزی و گسـتره فعالیت
آن ،گفـت :اسـتان فـارس بـه لحـاظ تنـوع آب و هوایـی و محصوالت خـود مانند
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یک کشـور اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در وزارت جهـاد کشـاورزی بـا اشـاره بـه ایـن کـه بخـش
کشـاورزی یکـی از ارکان اقتصـاد مقاومتـی اسـت ،افـزود :اگـر مـا در ایـن بخش
خودکفـا شـویم ،فریادهـای دشـمن از تحریـم ،بـی اثـر خواهـد بـود.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه از ماهـی کـه در کـف دریاسـت ،تـا گیاهی کـه در قله
کـوه مـی رویـد ،در گسـتره فعالیـت جهاد کشـاورزی قرار داشـته و میتـوان گفت
مـردم سـر سـفره کشـاورزی می نشـینند ،اظهـار داشـت :بـا توجه به خشکسـالی
 11سـاله اسـتان فـارس ،مـردم توقـع دارنـد کـه همـه مشـکالت مربوط بـه آب،
محیـط زیسـت ،منابـع طبیعـی ،سـبد خانـوار ،محصوالت کشـاورزی ،دامـی و ...را
حـل کنیم.
آیـت اهلل تقـوی بـا بیـان ایـن کـه وزارت جهـاد کشـاورزی  27مرکـز تحقیقاتی و
علمـی بـا بیـش از چهار هـزار و پانصـد محقق و اسـتاد برجسـته دارد ،افـزود :این
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وزرات خانـه ،بـه تمـام معنـا علمی نیز هسـت.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه در بسـیاری از محصـوالت به خـود کفایی رسـیده ایم،
ولـی در روغـن نیـاز کشـور سـاالنه  800هزار تـا یک میلیـون تن روغـن خوراکی
اسـت کـه  120هـزار تـن آن تولیـد داخلی اسـت که وابسـتگی زیادی بـه خارج از
کشـور داریـم ،بیـان داشـت :بـه توصیه ی مقـام معظم رهبـری ،در جهت توسـعه
کشـت دانـه هـای روغنـی تلاش شـود ،اگرچه در سـال جـاری پیش بینـی تولید
دویسـت هزارتـن روغن شـده ،ولـی هنوز بـه میزان زیادی وابسـته هسـتیم.
آیـت اهلل تقـوی ،همچنیـن بـه شـیوع برخـی از بیمـاری هـا در دام و طیـور کـه
موجـب معـدوم شـدن کل تولیدات منطقه می شـود ،اشـاره داشـت و خاطر نشـان
کـرد :ایـن خـود یـک تهدیـد و شـرایط سـخت اسـت کـه بایسـتی توسـط جهـاد
کشـاورزی مدیریـت شـود و بعضـی از ایـن مشـکالت و شـرایط کنتـرل آن عامه
مـردم خبـر ندارند.
وی بـا اشـاره بـه ایـن که در جهـاد کشـاورزی صرفا تولیـد مطرح نیسـت ،تصریح
کـرد :بعضـی مواقـع مـا در مقابـل تهدیـدات سـرقت علمـی از تولیـدات کشـور
هسـتیم ،باالخـص در مـورد تولیداتـی مثـل خاویـار کـه منحصـر به ایران اسـت،
بـه همیـن خاطر بـه نوعی جنـگ نیز اسـت و کنتـرل بیولوژیک و غیـر بیولوژیک
آفـات و بیمـاری هـای ،همچنین مباحـث علمی کنترل ورود و خـروج در این حوزه
بسـیار سـخت است.
نماینـده ولـی فقیـه در وزارت جهـاد کشـاورزی تاکیـد کـرد :روزی کـه ابلاغ این
پسـت بـه مـن صـورت پذیرفـت ،مقـام معظـم رهبـری توصیـه نمودنـد :بـا توجه
بـه اهمیـت فعالیـت هـای جهـاد کشـاورزی و نیـاز فعالیـت ویـژه در ایـن عرصه،
فرهنـگ جهـادی و مدیریـت جهـادی سـابق تقویـت گردد.
وی بـا اشـاره بـه ایـن که بـه گفته یکـی از مراکـز تحقیقاتی کشـور در امـور بذر،
دوهـزار و چهارصـد نـوع بـذر تحقیـق شـده ایرانـی داریـم و بـا توجـه بـه این که
دشـمن نیـز بـه دنبـال ایـن اطالعـات اسـت و مـی بایسـت در شـرایطی بسـیار
حسـاس مثـل انرژی هسـته ای حفـظ گردد ،افـزود :تامیـن امنیت غذایـی و تولید

مایحتـاج مـردم در داخـل کشـور در جهـت خوداتکایی بسـیار قابل توجه بـوده ،ما
تکیـه بـر کشـاورزی را مهـم تـر از نفت مـی دانیم.
آیـت اهلل تقـوی بـا بیـان این که مسـئله دیگر زکات اسـت که مسـئولیت شـورای
عالـی زکات در کشـور بـه اینجانـب واگـذار گردیـد و بـا توجه به جمـع آوری 370
میلیـاردی زکات در سـال گذشـته سـعی بر این اسـت کـه با فتـوای عزیزانی چون
مقـام معظـم رهبـری بـاالی  60درصـد آن بـه فقـرای محـل جمـع آوری شـده،
تخصیـص یابـد ،اظهار داشـت :در بعضـی از مواقع محصوالت شـامل زکات واجب
نمـی شـود امـا مـردم زکات مسـتحب می دهند کـه بسـیار قابل تقدیر اسـت.
وی خطـاب بـه آیـت اهلل دسـتغیب بـا اشـاره بـه ایـن کـه وجـود شـما و خانـواده
دسـتغیب ،باالخـص سـتاره درخشـان ایـن مجموعـه شـهید دسـتغیب ،در اسـتان
فـارس در همـه شـرایط مغتنـم بـوده ،امیـدوارم کمیتـه امـداد و جهـاد کشـاورزی
بتواننـد از حضـور جنابعالـی اسـتفاده ی کامل ببرند ،یادآور شـد :خواهشـی که دارم
ایـن اسـت کـه با توجـه بـه توصیه مقـام معظـم رهبـری در همایش زکات سـال
گذشـته جنابعالـی نیـز در حـوزه ها و کالس هـای خود نگاه ویـژه ای به این بحث
داشـته باشـید ،تـا ذهـن ها بیشـتر آشـنا گردد.
در ادامـه ایـن دیـدار آیـت اهلل دسـتغیب ضمن تشـکر از بیانـات نماینـده ولی فقیه
در وزارت جهـاد کشـاورزی گفـت :بحـث حمایـت از کاالی ایرانی کـه آقا فرموده
انـد ،فقـط صنعـت و پوشـاک و ...نیسـت ،شـاید یکـی از مهـم ترین آن هـا همین
تولیدات کشـاورزی اسـت.
نماینـده مـردم شـیراز در مجلـس خبـرگان رهبری با اشـاره به این کـه عریضه ی
متروکـه اسـت ،افـزود :ذهن هـا با خمس بیشـتر آشناسـت در صورتی کـه اهمیت
زکات بـه انـدازه ای اسـت کـه بسـیار مهـم در روایـات جایی ذکر نشـده کـه ائمه
ی معصومیـن زکات را بخشـیده باشـند در صورتـی کـه داریـم کـه خمـس را
بخشـیده اند.

اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء و سخنرانی در صحن مطهر شاهچراغ(ع)
در ادامـه ایـن دیـدار آیت اهلل تقوی "نماینـده ولی فقیه در وزارت جهاد کشـاورزی"
پـس از دیـدار با نماینده مردم شـیراز در مجلـس خبرگان رهبـری در نماز جماعت
کـه به امامت آیت اهلل دسـتغیب برگزار شـد ،شـرکت کردند.
سـپس بـه مناسـبت "دهـه کرامـت" در جمـع زائـران و مجـاوران حـرم احمـد بن
موسـی شـاهچراغ (ع) ،تولیـت ایـن آسـتان مقـدس " آیـت اهلل دسـتغیب" ،رییس
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس" محمد مهدی قاسـمی" بـه همراه همـکاران و
دیگر مسووالن استانی به ایراد سخنرانی پرداخت.
نماینـده ولـی فقیـه در وزارت جهـاد کشـاورزی ،بـا ذکـر آیـه ای از قـرآن کریم با
ایـن مضمـون کـه ﴿ ...إِن ََّما ُي ِريـ ُد َّ ُ
ِـب َع ُ
ـت َو ُي َط ِّه َر ُك ْم
ـس أَ ْه َل الْ َب ْي ِ
الل ل ُِي ْذه َ
نك ُم ِّ
الر ْج َ

يـرا ﴾ ،گفـت :دهـه کرامـت ،والدت فاطمـه معصومه (س) و علی بن موسـی
ت َْط ِه ً
الرضـا (ع) را در کنـار مرقـد نورانـی احمـد بن موسـی شـاهچراغ(ع) ،محضر رهبر
فرزانـه انقلاب ،ملت شـریف ایران به ویـژه خانواده های معظم شـهداء ،ایثارگران،
شـما نمازگـزاران و مومنـان خـدا ،تولیـت معظـم و مکرم آسـتان احمد بن موسـی
شاهچراغ (ع) " آیت اهلل دستغیب" تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
وی افـزود :قصـد مزاحمـت عزیزان را نداشـتم ،محبـت تولیت این آسـتان مقدس
باعـث شـد چنـد دقیقـه ای انجـام وظیفـه نمایـم تا یـاد و نامـی از دهـه کرامت و
شخصیت های نوارانی این دهه داشته باشم.
رییـس شـورای زکات کشـور تصریح نمود" :تشـیع" به عنوان یـک جریان عظیم و
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سفر آیت اهلل تقوی ،نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی به استان فارس

اصیـل اسلامی همیشـه بر یـک موضوع تاکید داشـته اسـت و آن موضوعی را که
مـورد تاکیـد پیامبـر اکـرم (ص) و حتی تاکیـد قرآن کریـم و امامان معصـوم بوده،
موضـوع محبـت اسـت و به عنـوان یکـی از ویژگی های تشـیع و از سـرمایه های
عظیم برای شیعه می باشد.
نماینـده ولـی فقیـه در وزارت جهـاد کشـاورزی با اشـاره به این مطلب کـه خداوند
در قـرآن کریـم بـه پیغمبـرش مـی فرماید بـه مردم بگـو مـزد رسـالتم را در برابر
همـه تلاش هـا و فعالیـت هایـی نظیـر هدایـت هـا ،ارشـادها و دسـتگیری ها از
شـما نمـی خواهـم ،افـزود :پیامبـر اکـرم (ص) قریـب بـه  13سـال در مکـه در
سـخت ترین شـرایط تبلیـغ رسـالت ،پرچـم دیـن و دیانـت را همـواره حفـظ نمود،
حتـی در شـعب ابی طالـب کـه تحریم سـختی بر پیامبـر و یارانش تحمیـل کردند،
بـا توجـه بـه همه فشـارها یک قـدم از تبلیغ رسـالت الهی خـود مایوس نشـدند و
در برابر دشمن ایستادگی نمودند.
وی بـا بیـان ایـن کـه بعـد از  13سـال فشـار و تحریم بـر علیـه پیامبـر و یارانش
در مکـه ،از طـرف خداونـد متعـال دسـتور هجرت بر وی صادرشـد ،اظهار داشـت:
پـس از آن پیامبـر در مدینـه حکومت اسلامی تشـکیل داد ،کار به شـکل دیگری
پیـش رفـت و ایـن  10سـال دیـن داری پیامبر در مدینـه به گونه ای بـود ،که باید
بگوییـم هرچـه داریـم از ترویج و نشـر حکومت اسلامی در این مدت زمان اسـت.
آیـت الـه تقـوی بـا ذکر ایـن مطلب کـه پیامبـر با ایـن همـه زحماتی که کشـیده
اسـت مـی فرمایـد کـه من هیـچ توقعی از شـما نـدارم به جز مـودت و دوسـتی با
اهـل بیـت ،گفـت :این خواسـت خداوند اسـت و این محبـت از آن روز برای شـیعه
بـه عنـوان یـک دسـتور کار و در طـول تاریـخ سـعی شـده اسـت که ایـن محبت
حفظ شود.
ایـن مقـام روحانـی می افزایـد :در روایات دیـن را به محبـت خداوند تفسـیر کرده
الل َو َي ْغف ِْر لَ ُك ْم ُذنُوبَ ُك ْـم َو َّ
ـم َّ
ـون َّ
الل َغفُو ٌر
ـم تُحِ ُّب َ
الل َفاتَّبِ ُعون ِـي ُي ْحبِ ْب ُك ُ
انـد " إِ ْن ُك ْن ُت ْ
َرح ٌ
ِيـم " یعنـی اگـر محبـت صادقانـه سـاری گـردد ،بدون تردیـد پیـروی و تبعیت
بـه دنبـال آن خواهـد آمـد ،در روایـات آمده اسـت که روز قیامت انسـان هـا با هر
کسـی کـه در ایـن دنیـا اظهار محبـت نمـوده اسـت در روز قیامت با وی محشـور
خواهد شـد یعنی اگر شـما ثروت و یا شـخصی را دوسـت داشـته باشـید ،با همان
در روز قیامت محشور خواهید شد.
آیـت اهلل تقـوی متذکـر مـی شـود :انسـان هـا با محبیـن و دوسـتان شـان در روز
قیامـت بـه صحنـه خواهنـد آمـد ،پس بایـد از هـم اکنون رفیـق و دوسـت خود را
بـرای روز قیامـت انتخـاب نماییـم و اگر در این راه بـه خدا ،پیامبـران و معصومین
عشـق بورزیـم ،در روز قیامـت در صـف محبین اهـل بیت (ع) قـرار خواهیم گرفت
و ایـن محبـت اثراتـی دارد کـه شـیعه در طـول تاریـخ سـعی کرده اسـت کـه این
محبـت خـود را بـا عشـق بـه اهل بیـت عصمت و طهـارت حفـظ نماید.
رییس شـورای عالی زکات کشـور با اشـاره به این که این حرم نورانی (شـاهچراغ
علیـه السلام) جلـوه عشـق و محبـت اسـت ،بیـان داشـت :ایـن هنرمنـدی ها در
سـاخت بقـاع و اماکـن متبرکـه اهل بیـت و معصومیـن (ع) نشـان از محبت مردم
دارد ،مردمـی کـه از اطـراف و اکناف به ایـن حرم وارد می شـوند و روبروی ضریح
مطهـر عـرض ارادت میکننـد و در این صراط ،محبت خودشـان را نسـبت به اهل
بیت(ع) به نمایش می گذارند.
وی بـا بیـان اینکـه ،وقتـی مـاه محـرم فرا می رسـد ،کل کشـور ایـران بهصورت
یـک حسـینیه در مـی آیـد ،گفـت :ایـن محبـت مـردم بـه امامشـان را نشـان می
دهـد ،همیـن محبـت و عشـق بـوده اسـت که شـیعه را تـا حـدود زیـادی حفظ و
نگذاشـته ایـن جریـان عظیـم و عمیـق اسلامی در طول فـراز و نشـیب تاریخ به
دست فراموشی سپرده شود.
آیـت اهلل تقـوی بـا توصیـه بـه ایـن کـه سـعی نماییـم بـا محبـت اهل بیـت کام
فرزنـدان خـود را سـیراب نماییـم ،تاکیـد نمـود :محبـت اهـل بیت علیهم السلام
یـک سـرمایه اسـت کـه در روز قیامـت در یـک موکـب و ایسـتگاه از محبـت
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اهـل بیـت و معصومیـن سـوال میشـود ،کـه شـما با ایـن سـرمایه "محبـت" چه
کرده اید؟
نماینـده مقـام معظـم رهبـری در وزارت جهاد کشـاورزی افزود :محبـت فقط لقلقه
زبـان نیسـت ،وقتـی کسـی را دوسـت داشـته باشـیم سـعی مـی کنیـم در اخالق،
رفتـار و سـقف زندگـی مـان ماننـد او شـویم ،یک عاشـق همیشـه سـعی می کند
مثل معشوق خود تغییر رویه دهد.
وی اظهـار داشـت :وقتـی وارد حـرم مطهـر معصومیـن مـی شـویم چـرا درب و
ضریـح را مـی بوسـیم؟ آیـا فلـز و چـوب مقـدس اسـت؟ بلـه ،هیـچ فلـز و چوبی
مقـدس نیسـت ،بلکـه ایـن چـوب و فلز مـورد نظر بـا محبوب مـن ارتبـاط دارد و
یعنـی ایـن خانـه ،خانـه دلـدار مـن مـی باشـد کـه از درب و پیکرش بـوی یار من
می آید.
آیـت اهلل تقـوی بیـان داشـت :میگویند وقتی مجنون وارد محله لیلی شـد ،شـروع
بـه بوسـیدن درب و دیوارهـای ایـن محلـه نمود که مـردم به او گفتنـد :مجنون تو
دیوانـه ای! چـرا خشـت و گل را مـی بوسـی؟ مجنـون در جـواب گفت :شـما نمی
فهمیـد ،ایـن خانـه لیلـی مـن اسـت و حتـی سـگ محلـه را بغل کـرد و بـاز گفت
ایـن سـگی کـه به تعبییر شـما نجس اسـت ولـی همین سـگ کوی لیلی اسـت و
چـون ارتباط با معشـوقه مـن دارد آن را می بوسـم.
آیـت اهلل تقـوی اشـاره نمـود :وقتـی در روز عاشـورا بـه سـر و سـینه مـی زنیم به
خاطـر ایـن اسـت کـه امـام حسـین(ع) محبـوب ماسـت و همـه بناهـا بقعـه های
امامان و معصومین هم نشانه ارادت ما به اهل بیت (ع) است.
نماینـده ولـی فقیـه در وزارت جهـاد کشـاورزی خاطـر نشـان کرد :دهـه کرامت را
ارج مـی گذاریـم ،امامـان و معصومیـن را بزرگ مـی داریم ،زیرا به عنوان سـرمایه
هـای معنـوی مـا قلمـداد مـی شـوند و بـا عشـق بـه این هـا زنـده هسـتیم ،فلذا
هـر کسـی کـه بـه آن هـا وابسـته ،اعتقـاد و ارتباط داشـته باشـد به آن ها عشـق
مـی ورزیـم و هـر کسـی در ایـن دنیا به حسـین بـن علی(ع) و اسلام و انسـانیت
ارتبـاط داشـته باشـد بـا او دوسـت خواهیـم بود ،چـون اینها بـه عنوان بنـده خدا
و محبوب خدا برای ما یک اصل پذیرفتنی می باشند.
وی تاکیـد کـرد :ایـن کـه چگونـه در طـول تاریـخ ایـن قدر شـعر در مناقـب اهل
بیـت سـروده شـده و ایـن همـه بناهـای هنـری بـر روی قبـور متبرکه برپا شـده،
همـه ایـن هـا مولـود عشـق بـه خانـدان عصمـت و طهـارت اسـت و بایـد ایـن
سـرمایه هـای عظیـم را گرامـی بداریـم و مبـادا خـدای ناکـرده این سـرمایه های
گران بها صدمه ببیند که دشمن به شدت در کمین است.
آیـت اهلل تقـوی در پایـان گفـت :امـروز چطـور شـهدای مـا حرکـت کردنـد و در
دفـاع از آل اهلل شـربت شـهادت نوشـیدند ،ایـن همـان عشـق و محبـت بـه اهـل
بیـت علیهم السلام اسـت کـه بـا همـه وجـود از حـرم امامیـن معصوم بـه عنوان
سـرمایه های مـا در طـول تاریـخ دفـاع خواهیم کـرد و در ایـن راه عزیرانـی را فدا
نموده ایم تا این سرمایه ها همواره حفظ گردد.
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دیدار با رییس ،مدیران ارشد و کارکنان خانواده جهاد کشاورزی فارس
آیـت اهلل تقـوی" نماینـده ولـی فقیـه در وزارت جهاد کشـاورزی و رییس شـورای
عالـی زکات کشـور" بـا رییس ،معاونین ،مدیران سـتادی و کارکنـان خانواده بزرگ
جهاد کشـاورزی اسـتان فارس دیـدار کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،در ایـن
نشسـت صمیمـی کـه در نمازخانه سـازمان جهاد کشـاورزی فارس برگزار شـد ،در
آغـاز حجـت االسلام و المسـلمین بحرانـی "نماینده ولـی فقیه در سـازمان جهاد
کشـاورزی فـارس" ضمـن خیـر مقـدم و تقدیـر و تشـکر از حضـور آیت الـه تقوی
نماینـده ولـی فقیـه و هیـات همراه در سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس ،گفت :در
دهـه پربرکـت و بـا معنویـت کرامت هسـتیم کـه روز آغـاز آن مصادف بـا والدت
معصومـه (س) و همـراه بـا بزرگداشـت و تکریـم سـاحت مقدس احمدبن موسـی
شـاهچراغ (ع) و انتهـای آن منـور بـه والدت امـام مهربانـی هـا ،علی ابن موسـی
الرضا(ع) شـده اسـت.
وی افـزود :ایـن ایـام خجسـته و پربرکـت را بـه سـروان گرامـی تبریـک و تهنیت
مـی گوییـم و تـوام شـدن دهه کرامـت با حضـور نماینده مقـام معظـم رهبری در
وزارت جهـاد کشـاورزی و هیـات همراهشـان را از طـرف خـود ،ریاسـت سـازمان
و کلیـه جامعـه روحانیـت ،مدیـران ،معاونـان و کارکنـان جهاد کشـاورزی فارس و
ادارات و دسـتگاه هـای وابسـته حضورشـان گرامـی مـی داریم.
حجـت االسلام و المسـلمین بحرانـی در ادامـه بیان کـرد :جا دارد یـاد و خاطرات
شـهیدان جهـاد کشـاورزی و امـام راحل را که همـواره با ایثارگری ها و جانفشـانی
خـود در راه ایـن انقلاب بـا جان و دل مایـه گذاشـتند را گرامی داریم.
در ادامـه ایـن نشسـت ،آیـت اهلل تقـوی اظهار داشـت :شـما کارکنان این سـازمان
در سـنگر کشـاورزی بـا مجاهـدت خالصانه بـرای تامین نیازهای مـردم تالش می
کنیـد کـه در همیـن جـا از رییس پرتالش سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس ،کلیه
کارکنـان و حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در این سـازمان که مقدمات این جلسـه را
در دهـه کرامـت فراهـم آوردند ،کمال تشـکر و قدردانی مـی نمایم.
وی افـزود :خداونـد را سپاسـگزارم کـه در کنـار ملجـاء امامـزاده واجـب التعظیـم،
"احمدبـن موسـی شـاهچراغ(ع)" و مـردم ایـن دیار که همیشـه در کنـار اهل بیت
بـوده انـد و از ایـن خانـدان انـرژی گرفتـه انـد و نیز مردمی کـه از قدیـم االیام در
شـعر ،شـاعری و سـخنوری همیشـه در دفـاع از ارزش هـای اسلامی پیـش قدم
بـوده اند و هسـتیم.
آیـت اهلل تقـوی در ادامـه بیـان نمود :اسـتان فـارس تنهـا از لحـاظ فرهنگی پیش
قـدم نبـوده بلکـه همـواره از لحـاظ اقتصـادی کشـور را کمک کـرده و بـه عنوان
یـک ایـران کوچـک از لحـاظ تنـوع اقلیمـی ،گیاهـی و فرهنگـی می باشـد که از
هـر جهـت قابل توجه اسـت
رییـس شـورای عالـی زکات کشـور با بیان ایـن که این حضـور را در اولین پسـت
جدیـد در میـان ایـن مـردم بـه فـال نیک مـی گیـرم ،گفت :یکـی از مسـایلی که
الزم اسـت بـه آن بیاندیشـیم ایـن اسـت کـه جایـگاه خـود را بشناسـیم و این که

بدانیـم در کجـای ایـن کشـور هسـتیم و چه تاثیـری در زندگـی مـردم داریم حائز
اهمیت اسـت و اگر هرکسـی این جایگاه را بشناسـد ،بسـیاری از مشـکالت موجود
حل خواهد شـد.
آیـت اهلل تقـوی در ادامـه بـا اشـاره بـه ایـن کـه در آسـتانه ورود به چهل سـالگی
انقلاب بـه رهبـری مرجـع تقلیـد فقیـد قـرار داریـم گفـت :بایـد بدانیـم در میان
نهادهـا و سـازمان هـای مختلـف دولتـی و حاکمیتـی ،جایـگاه سـازمان جهـاد
کشـاورزی کجاسـت و چـه سرنوشـتی در زندگـی مـردم دارد و در کجـای تاریـخ
قـرار داریـم ،بنایرایـن بـا این تاریـخ ،جمهوری اسلامی ایـران را بشناسـیم و این
انقلاب بـه پیـروزی نرسـید مگـر بـا انفـاق و خـون بهترین انسـان ها و کسـانی
کـه در زنـدان هـا شـکنجه ،تبعیـد و رنـج های بسـیاری کشـیدند ،ایـن انقالب به
پیـروزی نرسـید مگـر با وجـود مردمی که در ژالـه تهران خون جاری سـاختند و در
سـینمای رکس آبادان و پرت شـدن طالب از مدرسـه فیضیه یا در سـیزدهم آبان
مـاه کـه در اطـراف تهـران دانـش آمـوزان را به خـاک و خون کشـیدند.
وی بـا ذکـر ایـن نکته کـه ملتی که جنگ هشـت سـاله را با دادن شـهداء و وجود
کودتاهای متعدد و همین طور  17هزار شـهید ترور که عامل اسـتکبار سـر سـفره
افطـار حتـی بـه بچه های شـیرخوار رحـم نکرد ،افـزود :انقلاب ما ایـن دوران پر
فـراز و نشـیب را طـی نموده و اکنـون به اینجا رسـیده ایم.
آیـت اهلل تقـوی ایـن چنیـن گفت :دشـمن امـروز از حمله نظامـی به ایـران ناامید
گشـته و بـا روی آوردن بـه تهاجـم فرهنگـی و تحریـم اقتصـادی سـعی در ذلیـل
کـردن ایـن نظـام را دارد کـه بـه حـول و قـوه الهی ایـن ملت بـا قـدرت و افتخار
دمـاغ دشـمن را در ایـن جبهـه هـم به خـاک خواهـد مالید.
وی بـا بیـان ایـن کـه هنوز دشـمن از پـای ننشسـته و از هر راهی تلاش می کند
کـه حرکـت پـر شـتاب این انقلاب را بـا کنـدی مواجه سـازد ،افـزود :دشـمن به
هسـته ای و نداشـتن آن بـرای ایـران قانـع نمی شـود و بحث موشـکی را به میان
مـی کشـد و بـاز قانع نخواهد شـد.
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نماینـده ولـی فقیـه در وزارت جهـاد کشـاورزی بـا اشـاره بـه این نکته که دشـمن
مـی خواهـد مـا به خواسـته آن ها تـن بدهیم ،گفـت :رهبری ،خانـواده های معظم
شـهداء و مـردم ایـن را قبـول ندارنـد و آنهایـی کـه دوسـت دارنـد فـرش قرمز را
زیـر پـای دشـمن پهن کننـد ،آرزوی شـان محقـق نخواهد شـد و به تعبییـر رهبر
انقلاب رابطـه مـا بـا آمریـکا رابطـه گـرگ و میش اسـت و حتـی اگر مـا را بر دار
بکشـند بـا پیروی از نهضت عاشـورایی ،امان نامه دشـمن را امضـاء نخواهیم کرد.
دبیـر شـورای عالی زکات کشـور با هشـدار این موضـوع که اکنون عـده ای تحت
تاثیـر فضـای مجـازی قـرار گرفتـه انـد تـا بخواهنـد علیرغـم تمامی مشـکالت و
کمبودهـا ایـن ملـت را تسـلیم آمریـکا نماینـد ،گفت :ایـن امر محقق نخواهد شـد
زیـرا امـروز خانـواده هـای معظـم شـهداء و مـردم ایـران در راه مبـارزه با دشـمن
در خـط اول مقـدم و دفـاع از ایـن کشـور قـرار دارنـد و اگـر هم الزم باشـد همان
صحنـه انقلاب را در دهـه  57بـه منصه ظهـور خواهند رسـانید.
آیـت اهلل تقـوی تاکیـد کرد :یا بایـد راه شـرافتمندی را طی نماییم و یـا ذلت را که
از وجـود این ملـت به دور اسـت انتخاب کنیم.
وی بـا یـادآوری ایـن موضـوع کـه نقش مـا در وزارت جهاد کشـاورزی بـا دریای
مـواج نیـروی انسـانی کـه شعارشـان خدایـی و الهـی اسـت و این که چه مشـکل
و بـاری را بایـد از دوش ایـن مـردم برداریـم ،افـزود :وزارت جهـاد کشـاورزی بـه
عنـوان یکـی از حسـاس تریـن و ارزشـمندترین نهادهای دولتـی ،نیازهای شـبانه
روزی یـک ملـت را بـر دوش گرفته اسـت.
ایـن مقـام عالـی در وزارت جهـاد کشـاورزی گفـت :لبنیات ،گوشـت ،غلـه و حتی
بسـیاری از داروهـا و شـیرینی ،مربـوط بـه تلاش ها و برنامـه ریزی هایی اسـت
کـه در ایـن وزرات خانـه صـورت می پذیـرد که در تنظیـم بازار و سلامت جامعه،
حتـی قبـل از وزارت بهداشـت نقـش اول را ایفـا مـی نماید.
نماینـده ولـی فقیـه در وزارت جهـاد کشـاورزی بـا توصیـف ایـن که تغذیه سـالم
یـک جامعـه را به رشـد و ترقـی می رسـاند ،افزود :اگـر تغذیه مناسـب و با کیفیت
باشـد مـی تواند به اسـتعدادهای درخشـان کمک کـرده و بدین ترتیب مـی توانیم
ایـن اسـتعدادها را تحویـل جامعـه بدهیم و اگر چهـره های علمی داریـم همه این
ها بسـتگی به سلامت جسـمی و تغدیه مناسـب دارد.
رییـس شـورای عالـی زکات کشـور بـا ایـن بیـان ایـن کـه اگـر  24سـاعت درب
مجموعـه وزارت خانـه جهـاد کشـاورزی را ببندنـد آیـا زندگـی مردم ادامـه خواهد
داشـت و آیـا کشـور مـی توانـد مسـیر خـود را طـی نمایـد ،تصریـح نمود :دشـمن

ایـن را فهمیـده و بـا تحریـم اقتصـادی هـر روز این حلقـه را تنگ تر مـی نماید و
رهبـری بـا درایت خویش نقش اقتصاد مقاومتی را در برابر نقشـه دشـمن مسـجل
مـی سـازد .آیـت اهلل تقـوی افزود :یکـی از پایـه های اقتصـاد مقاومتـی در وزارت
جهـاد کشـاورزی پـی ریـزی شـده اسـت و بایـد تلاش کنیـم در ایـن حـوزه بـه
خودکفایـی برسـیم ،کشـاورزی را علمـی کنیـم که کشـاورزی سـنتی پاسـخگوی
نیازهـای مردم نیسـت.
وی بـا ذکـر ایـن مطلب که اسـتان فارس قریب به  11سـال اسـت با خشکسـالی
دسـت و پنجـه نـرم مـی نمایـد ،افـزود :بایـد آبیـاری تحـت فشـار و کشـت های
گلخانـه ای را بیـش از پیـش در دسـتور کار خـود قـرار دهیم.
نماینـده ولـی فقیـه در وزارت جهـاد کشـاورزی در ادامـه از تمـام نماینـدگان خود
در سـازمان هـای تابعـه و کارکنـان ایـن حوزه خواسـت بـا حضـور در بخش های
مختلـف کشـاورزی ،فرهنـگ خـود اتکایـی ،کار ،تعامـل و دانـش را بـا کمـک
همکارانـی کـه در بخـش ترویـج قـرار دارنـد پیـاده نمایند.
رییـس شـورای عالـی زکات بـا ذکـر ایـن نکته کـه جنگ اقتصـادی تعـارف ندارد
و همـان طـور کـه جنـگ فرمانـده ،لشـکر و نقشـه جنگـی مـی خواهـد ،جنـگ
اقتصـادی همـه ویژگـی های همـان جنـگ را دارد و باید در ایـن راه ظرفیت بهره
وری ،الگـوی ترویـج مصـرف را بـاال ببریم.
آیـت اهلل تقـوی خاطـر نشـان کرد :بایـد از طریـق دانش و علـم ،کشـاورزی را به
صـورت علمـی جهـت تامین نیازهای جامعه بـه کار ببندیم و علـم و دانش را برای
اسـتفاده از منابـع طبیعـی اسـتفاده کرد و حق نداریـم که با تخریـب طبیعت ،آینده
نسـل هـای بعـدی را به خطـر انداختـه و در این صـراط باید از زمیـن ،آب و خاک
خـود اسـتفاده بهینـه نماییـم .وی بـا بیـان ایـن موضـوع کـه اسـتان فـارس یک
سـرزمین بـی نظیـر در تولیـدات گیاهـی ،گل هـای زینتـی و زراعت اسـت ،افزود:
بـا ایـن امتیـازات جایـگاه ما در این انقالب بسـیار حسـاس تـر می شـود و باید به
وظیفـه تکلیفـی خـود عمـل نماییـم ،همان طور کـه در جنگ هشـت سـاله با فدا
کـردن بهتریـن نیروهـای انقالبی خود پیروز شـدیم.
آیـت اهلل تقـوی نماینـده ولـی فقیـه در وزارت جهـاد کشـاورزی در پایـان گفـت:
امـروز بایـد نقـش خـود را در جنـگ اقتصادی ایفـا نموده و بـا اسـتفاده از امکانات
موجـود و واگـذاری کار بـه بخـش خصوصی ،کار را بـه خود مردم واگـذار نماییم و
کاری کنیـم کـه ،صنعـت در خدمت کشـاورزی قرار گیـرد تا از میـزان ضایعات در
بخش کشـاورزی کاسـته شود.

دیدار با مدیران ستادی و اصحاب جهادی بازنشسته و شاغل سازمان جهاد کشاورزی فارس
آیـت الـه سـید رضا تقـوی نماینده ولـی فقیـه در وزارت جهاد کشـاورزی و رییس
شـورای عالـی زکات و هیـات همـراه بـا رییـس ،معاونیـن ،مدیـران سـتادی و
شهرسـتانی ،جهادگـران و بازنشسـتگان و مدیـران کل ادارات وابسـته به سـازمان
جهـاد کشـاورزی فـارس در سـالن کوثـر سـاختمان شـماره  2ایـن سـازمان دیدار
نمود .در این جلسـه طباطبایی نسـب مشـاور حـوزه نمایندگی ولی فقیـه در وزارت
جهـاد کشـاورزی در امـور تشـکل ها گفت :هدف از این جلسـه ،دیدار با تشـکل ها
و نشسـت صمیمـی و شـفاف بـا تشـکل هایی اسـت که در اسـتان فـارس فعالیت
دارند.
وی افـزود :در حکمـی کـه مقـام معظـم رهبـری خدمـت تقـوی دادنـد جمله ای
دارنـد کـه آقـا ایشـان را بـه مدیری کارآمـد و جهـادی توصیف می کننـد و توقعی
کـه آقـا از ایشـان دارند این اسـت که با ورود ایشـان بـه جهاد یک تحول اساسـی
و انقالبـی در راسـتای همـان ماموریتـی کـه مقـام معظـم رهبـری بـرای ایشـان
توصیـف کرده انـد صـورت پذیـرد ،از ایـن جهت بـرای این کـه ایشـان بتوانند این
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سفر آیت اهلل تقوی ،نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی به استان فارس

نشـاط ،تحـرک و حرکـت جهـادی را در مجموعـه وزارت جهـاد کشـاورزی دنبال
نماینـد و بنـا را بـه ایـن گذاشـته اند که با تشـکل ها یـک ارتباط قـوی و صمیمی
برگـزار کنند.
طباطبایـی نسـب خاطـر نشـان کـرد :از ایـن جهـت در تهـران یـک جلسـه ای
را تشـکیل دادیـم کـه  4تشـکل شناسـنامه دار در ایـن زمینـه داریـم کـه شـامل
سنگرسـازان ،جهادگـران ،بازنشسـتگان و ایثارگـران مـی باشـد ،البتـه در جلسـه
تهـران تشـکل هـا مجموعـه ای از کمیته امـداد ،سـتاد اجرایی فرمان امام ،بسـیج
سـازندگی ،بنیـاد برکـت ،بنیـاد علوی ،بنیاد مشـکات کـه مجموع ًا  15000تشـکل
جهـادی در کشـور داریـم ،لـذا برنامـه آیت اهلل تقوی در سـفرها به این گونه اسـت
کـه بـا تشـکل هـا جلسـه ای برگـزار مـی نماینـد تا بـه اهـداف مطروحه برسـند.
در ادامـه آیـت اهلل تقـوی نماینـده ولـی فقیـه در وزارت جهـاد کشـاورزی گفـت:
بـا احیـا جهـاد سـازندگی حرکتـی بـر محـور تولیـد و اشـتغال شـکل میگیـرد تـا
مهاجـرت معکـوس محقـق شـود زیرا تجربـه نیروهای جهـادی نشـان داده در هر
روسـتایی کـه ایجاد اشـتغال شـده ،روسـتاییان دوباره به روسـتای خود بازگشـتند.
وی بـا اشـاره بـه خدمـات ارزنـده نیروهـای جهـاد سـازندگی در اوایـل انقلاب
اسلامی اظهـار داشـت :مسـئوالن نظام وظیفـه دارند کـه از این تاریـخ پرحادثه و
پرافتخـار و ارزشهایـی کـه خلقکننده آن شـما نیروهای جهادی بودید پاسـداری
و آن را بـه نسـلهای آینـده منتقـل کنند.
آیـت اهلل تقـوی بـا بیـان این کـه این ارزشهـا پشـتوانه هویتی یک ملت اسـت و
در واقـع هویـت ملتها همین حماسـهها ،مجاهدتها و ایثارها اسـت ،خاطرنشـان
کـرد :هـر نظـام و ملتـی افتخـارات تاریخـی دارد کـه به آن هـا میبالد و بـا توجه
بـه همیـن افتخـارات نقشـه راه آینـده را ترسـیم میکنـد پـس بنابرایـن افتخارات
جهادگـران مـا بایـد بـه عنـوان امانت به نسـل بعد منتقل شـود.
نماینـده ولـی فقیـه در وزارت جهـاد کشـاورزی بـا بیـان ایـن کـه آنهایـی کـه در
روز واقعـه پـای ایـن انقلاب ایسـتادند و از کیـان کشـور دفـاع کردند نبایـد مورد
بـی توجهـی و غفلـت قـرار بگیرنـد ،افـزود :تلاش شـده در سـفرهای اسـتانی با
نیروهـای جهـادی سـابق و گروههـای خودجوش و جهـادی امروز دیدار شـود و از
راهنمایـی و دلسـوزی آن هـا بـرای پیشـرفت نظام اسـتفاده شـود.
وی بـا بیـان ایـن کـه مـا رسـالت خـود را در احیـا جهـاد سـازندگی میبینیـم و
میخواهیـم بـا همـان روحیـه جهـادی بـه کمـک سـازمانها برویـم نـه ایـن که
رقیـب آن هـا باشـیم ،عنوان کرد :بـه طور مسـتمر در تهران با گروههـای جهادی
جلسـه برگـزار میشـود و اگر شـما در اسـتانها بـرای احیا جهاد سـازندگی طرحی
داریـد بـه مـا بدهید تا از آن اسـتفاده شـود.
آیـت اهلل تقـوی بـا بیـان ایـن کـه مـا نمیخواهیـم یـک وزارتخانـه و یـک
سـازمان دیگـر ایجـاد کنیـم و بـا این همـه کارمنـد که در بدنـه دولت وجـود دارد
نمیخواهیـم بـاری بـر دوش دولـت ایجـاد کنیـم ،اظهار داشـت :ما به دنبـال زنده
کـردن جهـاد سـازندگی بـا همـان شـور و شـوق انقالبی هسـتیم.
وی بـا بیـان ایـن که در بسـیاری از روسـتاهای کشـور با وجـود این کـه امکاناتی

ماننـد آب ،بـرق ،گاز ،جـاده ،بهداشـت و غیـره وجـود دارد امـا بـه دلیـل بیـکاری
و نبـود شـغل شـاهد مهاجـرت روسـتاییان بـه شـهرها و گسـترش حاشیهنشـینی
هسـتیم ،بیـان داشـت :بـا احیـا جهـاد سـازندگی یـک حرکـت بـر محـور تولید و
اشـتغال شـکل میدهیم تـا مهاجرت معکوس شـکل بگیـرد زیرا تجربـه نیروهای
جهـادی نشـان داده در هـر روسـتایی کـه ایجـاد اشـتغال شـده اسـت روسـتاییان
دوبـاره بـه روسـتای خود بازگشـتند.
نماینـده ولـی فقیه در وزارت جهاد کشـاورزی خاطر نشـان کرد :اگـر جریانی برای
بازگشـت روسـتاییان به روسـتاها شـکل گیرد ،سـازمان جهـاد کشـاورزی نوآوری
و طرحهایـی ماننـد کشـت گلخانـهای و اصلاح نـژاد دام و طیـور دارد که توسـط
همیـن مـردم روسـتایی میتواند اجرا شـود.
وی بـا تاکیـد بـر این کـه اقتصـاد مقاومتـی باید بـا مدیریـت جهادی تحقـق یابد
و مدیریـت جهـادی نیـز سـاختار جهـادی میخواهد ،گفـت :مدیر جهـادی در یک
سـاختار دیوانسـاالرانه موفـق نخواهـد بـود بلکه در یـک سـاختار روان و جهادی
میتوانـد موفق باشـد.
آیـت اهلل تقـوی بـا بیان این کـه در کنار مدیر جهادی و سـاختار جهـادی به قانون
و ضوابـط متناسـب بـا کار جهـادی نیز نیاز اسـت ،اظهار داشـت :قانون ،سـاختار و
مدیـر اگر همـراه باشـند مدیریت جهـادی نیز شـکل میگیرد.
وی بـا بیـان ایـن کـه راه احیـا جهـاد سـازندگی را آغـاز کردهایـم و درصـدد تهیه
طـرح بـرای آن هسـتیم کـه در آینـده نزدیـک اساسـنامه ایـن طـرح نیـز تنظیـم
میشـود ،تصریـح کـرد :در حـال حاضـر در حـال شناسـایی و ارتباطگیـری بـا
گروههـای جهـادی و خودجـوش هسـتیم.
حضور در مجلس ترحیم آیت اهلل حاج شیخ محمدرضا حدائق

آیـت اهلل تقـوی نماینـده مقام معظـم رهبـری در وزرات جهاد کشـاورزی ،همراه با
رییـس سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس و هیئـت همـراه در مجلس ترحیـم فقیه
عالـی قـدر و امـام جمعـه موقـت شـیراز ،آیـت اهلل حاج شـیخ محمد رضـا حدائق
قـدس اهلل نفسـه الزکیه شـرکت نمودند.
در ایـن سـفر آیـت اهلل تقـوی نماینـده مقـام معظـم رهبـری در وزرات جهـاد
کشـاورزی و هیئـت همـراه از بقـاع متبرکـه را زیـارت نمودنـد.
گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران مرکز فارس

آیـت اهلل سـیدرضا تقـوی در گفتگـو بـا خبرنـگار صـدا و سـیما بـا اشـاره بـه این
کـه زکات در چنـد سـال اخیـر در کشـور رونـق پیـدا کـرده و بـا تبلیغـات ،کمـک
رسـانه ها و مبلغیـن مـردم بـا ایمـان مـا نسـبت بـه فریضه الهـی زکات احسـاس
تعهـد و مسـئولیت داشـته انـد و به مراحـل خوبی رسـیده ایم ،گفت :شـورای عالی
زکات طبـق قانـون مصوب مجلس متشـکل از شـخصیت ها ،چهرهها و مسـئولین
کشـوری هستند.
نماینـده مقـام معظـم رهبـری در وزارت جهـاد کشـاورزی تصریـح نمود :بـا توجه
بـه ایـن کـه کمیتـه امـداد بـا محرومیـن سـروکار دارد هـم بـا نیازها آشناسـت و
هـم نیازمنـدان را دقیقـا مـی شناسـد کمیته امـداد مجـری زکات اسـت و گروهی
از مبلغیـن هـم در اختیـار ایـن کمیتـه هسـتند ،کـه بـا مراجعه بـه روسـتاها مردم
را بـه پرداخـت زکات تشـویق مـی کننـد .وی افزود :اگـر برای جمع کـردن زکات
سـرمایه گـذاری کنیـم ،بخش قابل توجهی از مشـکالت کشـور بـا زکات حل می
شـود و سـال گذشـته بـا توجـه بـه این کـه برخی از اسـتان هـای کشـور در حال
خشکسـالی بودنـد  370میلیـارد تومـان زکات جمع شـد که با تدبیر بیشـتر افزایش
زکات قابـل اجراسـت و بـه گفته برخی از کارشناسـان میزان زکات تـا هزار میلیارد
تومـان در کشـور قابل افزایش اسـت.
نماینـده مقـام معظـم رهبـری در وزارت جهـاد کشـاورزی بـا اشـاره بـه رتبـه اول
فـارس در پرداخـت زکات ،اظهـار داشـت :این اسـتان با تنوع فصلـی و محصوالت
متنـوع ماننـد یـک ایـران کوچـک اسـت و همیشـه بـه کشـور کمک کرده اسـت
کـه امیدواریـم شـتاب بیشـتری را در افزایـش زکات در این اسـتان شـاهد باشـیم.
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برگزاری همایش بزرگ استانی زکات با شعار "شکوه عبادت سرچشمه برکت"
همایـش بـزرگ اسـتانی زکات بـا شـعار “شـکوه عبادت سرچشـمه برکت” بـا حضور آیـت اهلل تقوی ،نماینـده ولی فقیـه در وزارت
جهـاد کشـاورزی ،تبـادار اسـتاندار اسـتان فارس ،حجت االسلام دژکام نماینـده مقام معظم رهبری در اسـتان فـارس و امام جمعه
شـیراز ،فتـاح رییـس کمیتـه امـداد امـام خمینـی(ره) کشـور ،حجت االسلام ابراهیمـی معـاون امـور اسـتان ها ،حجـت االسلام
اسلامی نیـا مشـاور حقوقـی ،حجت االسلام سـید محمدرضـا طباطبایی نسـب مشـاور در امور تشـکلها و حرکتهـای جهادی
حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در وزارت جهـاد کشـاورزی ،نماینـدگان مـردم در مجلـس خبـرگان رهبـری اسـتان فـارس ،رضایـی
نماینـده مـردم شـیراز در مجلـس شـورای اسلامی ،کرم پـور نماینـده مردم شهرسـتان هـای فیروزآبـاد و قیروکارزیـن در مجلس
شـورای اسلامی ،خادم نماینده مردم سـپیدان در مجلس شـورای اسلامی ،قاسـمی رییس سـازمان جهادکشـاورزی استان فارس،
حجـت االسلام و المسـلمین بحرانی مسـئول دفتـر حوزه نمایندگی ولی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،جمعی
از مسـئولین دفاتـر حـوزه نمایندگـی ولـی فقیه ،معاونین و مدیران سـتادی و شهرسـتانی این سـازمان ،ائمه جمعه سراسـر اسـتان،
روحانیـون مبلـغ زکات کمیتـه امـداد خمینـی(ره) ،جمعـی از فرمانداران و مدیـران کمیته امـداد خمینی (ره) برگزار شـد.
نماینده مقام معظم رهبری در وزارت جهاد کشاورزی:

جمعآوری  370میلیارد تومان زکات در سال گذشته

در ایـن همایـش آیـت اهلل سـیدرضا
تقـوی نماینـده مقـام معظـم رهبری
در وزارت جهـاد کشـاورزی و رییـس
شـورای عالـی زکات کشـور گفـت:
سـال گذشـته بـا توجـه بـه ایـن کـه
برخـی از اسـتانهای کشـور در حـال
خشکسـالی بودنـد  370میلیارد تومان
زکات جمع شـد .وی افـزود :زکات در
چنـد سـال اخیـر در کشـور رونق پیدا کـرده و با تبلیغـات ،کمک رسـانهها و مبلغان
مـردم بـا ایمـان مـا نسـبت بـه فریضـه الهـی زکات احسـاس تعهـد و مسـئولیت
داشـته اند.
نماینـده مقـام معظـم رهبـری در وزارت جهـاد کشـاورزی بـا اشـاره بـه رتبـه اول
فـارس در پرداخـت زکات ،اظهـار داشـت :این اسـتان بـا تنوع فصلـی و محصوالت
متنـوع ماننـد یـک ایـران کوچـک اسـت و همیشـه بـه کشـور کمک کرده اسـت،
امیدواریـم شـتاب بیشـتری را در افزایـش زکات در این اسـتان شـاهد باشـیم.
رئیـس شـورای زکات کشـور بـا اشـاره بـه ایـن کـه زکات امـر حاکمیتـی اسـت و
پرداخـت کننـده زکات بـه دنبـال تقویـت حاکمیـت ،در جهـت فقـر زدایـی با حس
انسـان دوسـتی ایـن فرضیـه را انجام مـی دهد ،افـزود :زکات سـرمایه الهی اسـت
کـه باعـث تالیـف قلوب و تربیت انسـان مـی گردد .آیـت اهلل تقوی با بیـان این که
اقتصـاد مقاومتـی به منزله اقتصاد ریاضتی نیسـت ،بیان داشـت :شـرایط ما شـرایط
تحریـم اسـت و در ایـن شـرایط مـا بایـد روی پـای خود بایسـتیم ،درسـت مصرف
کنیـم و از انجـام کارهـای غیر ضـروری اجتنـاب کنیم.
ت هـای
وی بـا تأکیـد بـر ایـن کـه جهـاد اقتصـادی و اقتصـاد مقاومتـی از ضـرور 
امـروز جامعـه اسـت ،ادامـه داد :امـروز صحنـه جنـگ نظامـی بـه جنـگ اقتصادی
تبدیـل شـده اسـت که بـرای مقابله بـا آن باید به صـورت جهادی اقتصـاد مقاومتی
را اجـرا کنیـم و در ایـن شـرایط باید بهـره وری را بـاال و از همین امکانـات موجود
بهتریـن اسـتفاده را ببریـم .آیت اهلل تقوی خاطر نشـان کرد :همه مسـئوالن تالش
مـی کننـد و خدمـات خوبـی انجـام میدهنـد ،امـا هرچـه تلاش مـی کننـد هنوز
مـردم ناراضـی هسـتند ،چـرا کـه تبلیغات به درسـتی انجام نشـده اسـت.
وی بـا بیـان ایـن کـه زکات امـری واجب اسـت و باید ماننـد نمـاز آن را تبلیغ کرد،
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افـزود :زکات یـک واجـب چندجانبه اسـت که سـبب فقرزدایـی ،تقویـت حاکمیت،
منتقلکننـده پیـام انساندوسـتی و محـروم دوسـتی نظام اسلامی اسـت.
آیـت اهلل تقـوی بـا اشـاره بـه ایـن کـه  15هـزار نیـروی جهادی کـه در اسـتانها
فعالیـت میکننـد ،گفـت :بایـد ایـن نیروها سـامان دهـی شـوند البتـه نمیخواهیم
بـاری بـر روی دولـت ایجـاد شـود بلکه بـه دنبال ایـن هسـتیم کـه از ظرفیت این
نیروهـای جهـادی بهتریـن بهـره را ببریـم و بـر همین اسـاس اسـت که پیشـنهاد
شـده جهـاد سـازندگی در جهاد کشـاورزی احیا شـود.
وی بـا تأکیـد بر ایـن که پرداخـت کنندگان اصلی زکات کشـاورزان هسـتند ،اظهار
داشـت :بایـد بـرای رشـد زکات ،کشـاورزی رونـق گیـرد تا کشـاورز تـوان پرداخت
زکات داشـته باشـد و یکـی از ارکان اقتصاد مقاومتی کشـاورزی اسـت زیـرا تقویت
ایـن بخـش در واقـع تقویـت اسـتقالل کشـور را بـه دنبـال دارد ،وابسـتگی غذایی
را بـه کشـورهای دیگـر بـه حداقـل میرسـاند ،بنابراین مدیـران کشـاورزی تالش
کننـد بهـرهوری ایـن بخش را باال ببرند و سـطح زیرکشـت محصـوالت را افزایش
دهنـد .رئیـس شـورای زکات کشـور در خصـوص رویکـرد شـورای عالـی زکات در
رابطـه بـا تبلیغـات مؤثـر در راسـتای ترویـج فرهنگ پرداخـت زکات تصریـح کرد:
ی
آنچـه مسـلم اسـت تبلیغـات مؤثـر اسـت و رسـانهها هـم بایـد در این زمینـه یار 
رسـان باشـند ،اعتقـاد بنـده نیز بر این اسـت کـه با تبلیغ مـی توان یـک موضوع را
در اذهـان مـردم جـا انداخت و کشـاورزان را بـه انجام ایـن کارخداپسـندانه ترغیب
کرد.
وی افـزود :از همیـن بودجـه زکات هـم میشـود بخشـی از آن را صـرف تبلیغـات
زکات نمـود و ایـن نیسـت که حتمـ ًا منتظر بخشـنامه اداری بود زیـرا کارهای دینی
و اسلامی بخشـنامهای نیسـت کـه با یـک دسـتورالعمل و بخشـنامه همـه چیز را
درسـت کـرد .تقوی در خصوص مصرف زکات در راسـتای جلوگیری از آسـیبهای
اجتماعـی اظهـار داشـت :در دیـن اسلام هم آمـده کـه بخشـی از زکات باید خرج
نیازمنـدان شـود ،پـس اسـتفاده از آن در راسـتای کمـک بـه زنـان بیسرپرسـت و
نیازمندانـی کـه دچـار آسـیبهای اجتماعی هسـتند بالمانع می باشـد البتـه این امر
بسـتگی بـه ظرفیـت وتوان سـتاد زکات هر منطقـه دارد.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود گفـت :هرکسـی از هـر زاویهای بـه زکات
اندیشـه میکند که بسـیار ارزشـمند اسـت و اعتبار یک کشـور به نیروهای انسـانی
اسـت ،نه نفـت و گاز.

قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

استان فارس رتبه اول پرداخت زکات کشور در دو سال اخیر
در ادامـه ایـن همایش محمـد مهدی
قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس با اشـاره به
پرداخـت  40میلیـارد تومـان زکات در
سـال گذشـته در ایـن اسـتان ،گفـت:
در دو سـال اخیـر اسـتان فـارس
رتبـه اول پرداخـت زکات را داشـته
وامیدواریـم کـه بتوانیـم در این واجب
دینـی در جهـت کمـک بـه بهبـود وضعیت اقتصـادی جامعـه بیش از گذشـته نقش
آفرینـی کنیـم .وی بـا بیـان این که اسـتان فـارس به دلیـل دارا بودن غلات اربعه
و انعـام سـه گانـه سـهم باالیـی در پرداخـت زکات دارد ،افـزود :در حـوزه تولیـدات
کشـاورزی ،فـارس بـا تولیـد گنـدم بـه میـزان یک میلیـون و صـد هزار تـن ،جو به

میـزان  ۲۰۰هـزار تـن ،خرمـا  ۱۷۰هـزار تـن و در زمینـه تولیـدات دامی شـتر سـه
هـزار نفـر ،گاو  ۳۰۰هـزار راس و گوسـفند  ۴میلیـون راس سـهم زیـادی از تولیدات
کشـور را داراسـت .ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :مـا بـا تکیه بـر دانش و
افزایـش بهـره وری بـه دنبـال بهبـود تولیدات کشـاورزی هسـتیم که در این راسـتا
در اسـتان فـارس عرصـه هـای کشـاورزی بـه  ۶۱۲پهنـه تقسـیم بندی شـده و در
هـر پهنـه یـک مدیـر وظیفـه علمـی و فنـی کـردن کشـاورزی را بـر عهـده دارد و
همچنیـن  ۹۲مرکـز خدمـات جهاد کشـاورزی فعال در این اسـتان در کنـار مروجین
یـک محقـق معیـن فعالیـت می کند .قاسـمی در خاتمه سـخنان خود تصریـح نمود:
بـا توجـه بـه اعتبـارات پاییـن دولتـی ،از دبیـر و رییـس شـورای زکات درخواسـت
می شـود ،بخشـی از اعتبـارات زکات در بهبـود امـور زیـر بنایـی مناطـق محـروم از
جملـه منطقـه قالتویـه مصـرف گردد کـه ماحصـل تخصیص ایـن اعتبـارات باعث
افزایـش تولیـدات محصـوالت کشـاورزی و در نتیجـه افزایـش زکات مـی شـود.

امام جمعه شیراز :

ضرورت توسعه نگاه عالمانه و دقیق در موضوع زکات

در ادامـه ایـن همایش آیـتاهلل لطـفاهلل دژکام نمایند ه ولی فقیه در اسـتان فارس
و امـام جمعـهی شـیراز ،با تاکید بر توسـعه نـگاه عالمانه و دقیـق در موضوع زکات
گفـت :مـا زكات را بـه عنـوان یـك واجـب در نظـر میگیریم كـه وجـوه مختلفی
دارد ،بـه عنـوان مثـال وقتی بحث مشـكالت اقتصـادی را مطرح میكنیـد آیا این
صرفـ ًا وجهـه اقتصـادی دارد؟ در تحلیلـی كه مـا میكنیم میگوییم نـگاه فرهنگی
و آسیبشناسـی اجتماعـی و اقتصـادی بایـد بـا هـم تلفیق شـوند كه البتـه كمیته
امـداد ایـن حركت را سـالها پیـش آغاز كرده اسـت.
وی بـا بیـان ایـن كـه برخـی از مسـائل را نمیتـوان یك جانبـه حل كـرد ،افزود:
مـا بایـد به مرحلهای از رشـد فعالیتهـای اداری برسـیم كه تمام اینهـا را بتوانیم

بـه صـورت متمركـز ارائـه دهیـم وگرنـه بخـش فرهنگـی كمیتـه امـداد ناظـر به
نیازهایـی كـه مددجوهـا دارنـد و كارهـای خوبی انجـام میدهد.
نماینـده ولـی فقیه در اسـتان فـارس اظهار داشـت :معمو ًال ما اگر به كسـی خیری
رسـانده باشـیم بعـد از آن اگـر توقع كنیـم كه كار خیـری بكن ،جـواب میدهد اما
وقتـی خیر نرسـاندیم سـخت اسـت كه جـواب به مـا دهـد ،بنابراین بایـد نحوه ادا
و اخـذ زكات مورد بحث و بررسـی قـرار گیرد.
امـام جمعـه شـیراز همچنیـن با بیـان این کـه زكات غیر از مسـئله مالیـات و غیره
اسـت و یـك كار واجـب و فریضـه الهـی با قصـد قربت اسـت ،بیان داشـت :امروز
بحـث زكات را بایـد با همین شـكل طـرح كنیم كه ایـن یك نگاه صرف ًا معیشـتی
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نیسـت بلكـه یـك واجـب الهی
اسـت كـه از نـگاه عبـادی آن
كـه زكات پرداخـت میكنـد
قصـد قربت كنـد و تنها مسـئله
انساندوسـتی مطـرح نیسـت
بلكـه بایـد حس خدادوسـتانهای
هـم داشـته باشـیم و بـرای خدا
زكات پرداخـت كنیـم تـا اثـرش
چیـز دیگـری شـود .نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس بـا تأكیـد بـر ایـن كه
همـه جهـات را بـرای تبلیـغ زكات بایـد در نظـر بگیریـم ،تصریـح کـرد :در عیـن
حـال زكات را بایـد بـه همیـن عنوانی كـه خداوند فرمـوده واجب الهی اسـت ،اخذ
كنیـم و نـگاه جامـع علمـی بـه زكات را توسـعه و در اخـذ و خـرج زكات بایـد كار
علمـی دقیـق كنیـم و در مجامـع علمـی بایـد به تـك تك ایـن مـوارد بپردازیم و
بازنگـری داشـته باشـیم .آیـتاهلل دژكام تاکیـد کـرد :شـرع ًا مكلف هسـتیم هرچه
بعـد از كسـب خـرج و رسـیدن بـه حـد نصـاب اسـت را اخـذ كنیـم و قبـل از آن
موظـف نیسـتیم كـه چیـزی بگیریـم و اگـر همـان كـه قانون الهـی اسـت را اجرا
كنیـم مسـلم ًا بركـت بـه دنبال آن اسـت.
وی اظهـار داشـت :بایـد برخـی از حسـابها را كـه شـرع مقـدس بـه ما یـاد داده
اسـت و در آییـن اسلامی مـا اسـت یـادآوری كنیـم و نباید تمـام كارهایـی را كه
در اقتصـاد ایـران قـرار اسـت انجـام دهیم به حسـاب كارهـای اقتصـادی بگذاریم

بلكـه بایـد یـك عوامـل و پارامترهـای دیگـری در معـادالت خـود وارد كنیـم كه
در دیـن مـا بـه ایـن تأكید شـده اسـت ولـی متأسـفانه هنوز بـه آن مرحلـه از نظر
نظریهپـردازی نرسـیدهایم.
آیـتاهلل دژکام در پایـان ابـراز امیـدواری کـرد :در بـاب زكات و مجموعـه فرایض
دینـی و مباحـث اقتصـادی به نقطهای برسـیم كـه نظریههـای ما دقیقـ ًا مطابق با
نـگاه شـرعی باشـد و پاسـخی كـه در اجـرا میگیریم مـورد رضای خداوند باشـد.

استاندار فارس :

مردم باید نتایج صرف هزینه های زکات را به صورت ملموس ببینند

پرداخت زکات نشان دهنده ایمان عملی افراد است
در ادامـه همایش بزرگ اسـتانی
زکات اسـماعیل تبـادار اسـتاندار
فـارس گفـت :زکات دریافـت
شـده از مـردم بایـد در مـواردی
بـه کار گرفتـه شـود کـه نتایـج
آن بـرای زکات دهنـدگان و
سـایر افـراد ملمـوس باشـد چرا
کـه این امر سـبب ایجـاد انگیزه
و تشـویق در راسـتای گسـترش

عمـل بـه ایـن تکلیـف دینـی خواهـد بود.
وی از فرمانـداران ،بخشـداران ،ائمـه جمعـه ،کمیته امـداد امام خمینی(ره) و سـایر
دسـت انـدرکاران حوزه زکات در شهرسـتان ها خواسـت با تشـکیل کارگروهی که
برخـی از زکات دهنـدگان نیـز در آن حضـور دارنـد ،چگونگـی صـرف هزینه های
زکات را بـه دقت بررسـی و انتخـاب کنند.
تبـادار بـا اشـاره به اهمیت توجـه به زکات در مبانی دین مبین اسلام ،یادآور شـد:
خداونـد در قـرآن همـواره پرداخـت زکات را در کنـار بر پاک کردن نمـاز از تکالیف
تقواپیشـگان برشمرده است.
وی ادامـه داد :زمانـی کـه بـر پایـی نمـاز بـه عنـوان مهم تریـن رکن و اسـاس
دیـن بیـان شـده و پـس از آن بـه پرداخـت زکات تاکیـد مـی شـود داللـت بـر
ایـن موضـوع دارد کـه نظـام زیسـتی بعـد از تفکـر ایدئولوژیـک مبتنی بـر نظام
معیشـتی است.
نماینـده عالـی دولـت در اسـتان فـارس بـا بیـان ایـن کـه خداونـد در دیـن مبین
اسلام مالکیـت خصوصـی را بـرای افـراد جایـز دانسـته اسـت ،اظهـار داشـت :در
کنـار ایـن حـق مالکیـت ،تکالیفـی درباره دارایـی های افـراد تببین و تعریف شـده
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کـه زکات یکـی از ایـن تکالیف اسـت.
تبـادار ،پرداخـت زکات را نشـان دهنـده ایمـان عملـی دانسـت و تصریـح کرد:
از آنجـا کـه چندان آسـان نیسـت افراد دارایی کسـب شـده را به راحتـی در راه
خـدا انفـاق و ایثـار کننـد ،انجـام این تکلیـف الهی دلیلـی بر ایمان عملـی افراد
است.
اسـتاندار فـارس در ادامـه بـا تاکیـد بـر اهمیت نقـش و جایـگاه کمیته امـداد امام
خمینـی (ره) در یـاری رسـاندن بـه نیازمنـدان ،بیـان داشـت :در دین مبین اسلام
پیـش از آن کـه از فـرد نیازمندی که در سـایه نظام اسلامی ،دیـن ،آیین و مذهب
آن هـا سـوال شـود تلاش می کنـد که نیـاز زندگی شـان برطرف شـود.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه بایـد اقدامـات فرهنگـی مناسـب بـرای تقویـت
بنیان هـای دینـی افـراد انجـام شـود ،گفـت :یاری رسـاندن بـه نیازمنـدان بدون
در نظـر گرفتـن دیـن و مذهـب آن ها ،با نشـان دادن چهره رحمانی دین اسلام
زمینه هـای الزم بـرای گرایـش بیـش از پیـش افـراد بـه این دیـن مبیـن را نیز
مهیـا خواهـد کرد.
تبـادار تاکیـد کـرد :بایـد بـا راه کارهـای مختلـف زمینـه اشـتغال زایـی و توانمند
سـازی مـدد جویـان کمیتـه امـداد را فراهـم کنیـم تا علاوه بـر این که قـادر به
تامیـن معـاش خـود باشـند ،بتواننـد به عنـوان فـردی مولد برای سـایر افـراد نیز
اشـتغال زایـی کنند.
نماینـده عالـی دولـت در اسـتان فـارس خاطـر نشـان کـرد :بـدون تردیـد یـاری
رسـاندن بـه افـرادی کـه توانایـی کار و فعالیت را ندارنـد فریضه ای دینـی و تاکید
نظـام جمهـوری اسلامی و دولت اسـت.
تبـادار ابـراز امیـدواری کـرد :تنگناهـای موجـود بـا عنایـت خداونـد ،یـاری خـون
شـهدا ،همـت مسـئوالن و به پشـتوانه مـردم برطـرف و امیدواریم مجال بیشـتری
بـرای توجـه به قشـر آسـیب پذیـر فراهم شـود.

رییس کمیته امداد کشور :

حقالزحمه عاملین با زکات مردم پرداخت نمیشود
در ادامـه ایـن همایـش پرویـز
فتـاح رییس کمیت ه امـداد گفت:
در شـورای زکات ،ریالی از زکات
مردم بـرای حقالزحمـه عاملین
پرداخت نمیشـود.
وی افـزود :آنچـه عاملیـن
مـا دریافـت میکننـد ماننـد
کارمنـدان کمیتـه امـداد ،حتـی
یـک ریـال از صدقـات ،انفاقـات و زکات نیسـت و ما یـک ریال از اینهـا را صرف
عوامـل نمیکنیـم و ایـن مسـئلهای اسـت که همـه باید بدانند البته درسـت اسـت
مسـیر گرفتـن زکات سـخت اسـت امـا دلسـوزی و ایمـان و ایثـار عوامـل ،مـا را
همراهـی میکنـد.
فتـاح از افزایـش  ۱۴درصـدی مسـتمری مددجویـان کمیتـهی امداد امـام خمینی
(ره) خبـر داد و اظهـار داشـت :از ایـن مـاه مسـتمری مددجویـان بـا ایـن میـزان
افزایـش بهحسـاب سرپرسـتان خانوارهـا واریز و تا پایان سـال هم بـه همین روال

ادامـه خواهد داشـت.
وی از پرداخـت  ۱۳۵هـزار فقره تسـهیالت بـه مبلغ دو هـزار و  ۳۰۰میلیارد تومان
از محـل تبصـرهی  ۱۶و صنـدوق قرضالحسـنهی امـداد در یـک سـال اخیـر بـه
مددجویـان خبـر داد و بیـان داشـت :پرداخـت این وامها باعث شـده در دو سـال و
نیـم اخیـر  ۲۷۵هـزار خانـوادهی تحت پوشـش ایـن کمیته خودکفا شـوند.
فتـاح در ایـن همایـش از هزینـهی صـد در صـدی زکات در همـان منطقـهی
جمعآوریشـده خبـر داد و تاکیـد کـرد :بـر اسـاس مصوبهی شـورای عالـی زکات
کشـور  ۶۰درصـد زکات جمعآوریشـده صرف امـور نیازمنـدان و  ۴۰درصد مابقی
هـم بـرای امـور عمرانـی عامالمنفعـه مناطـق محـروم هزینه میشـود.
در ادامـه ایـن همایـش محمـد بذرافشـان مدیـرکل کمیتـهی امـداد امـام خمینی
فـارس ،از پرداخـت  ۴۰میلیـارد تومـان زکات در سـال  ۹۶توسـط مـردم اسـتان
فـارس خبـر داد و میـزان زکات جمعآوریشـده در سـهماهه اول امسـال را ۱۲
میلیـارد و  ۵۰۰میلیـون تومـان اعلام کـرد.
وی افـزود :بـر اسـاس پیشبینیهـا امسـال پرداخـت زکات در اسـتان فـارس بـا
رشـد  ۳۰درصـدی همـراه خواهـد بود.

جلسه کمیته سامان دهی سموم استان
فارس برگزار شد

روز قــلم گرامی باد

جلسـه کمیتـه سـامان دهـی سـموم
اسـتان فـارس بـا حضـور اعضـاء
کمیتـه سـامان دهی سـموم در محل
مدیریـت حفـظ نباتات تشـکیل شـد.
به گـزارش روابـط عمومـی مدیریت
حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس ،در ایـن
جلسـه عزیزالـه امیـری مدیـر حفـظ
نباتـات ایـن سـازمان ضمـن ارائـه
گـزارش اقدامـات انجـام شـده در زمینـه سـامان دهـی فروشـگاه هـای
سـموم ،ادامـه روند همـکاری دسـتگاه های مرتبط با موضـوع در خصوص
بازدیدهـای مشـترک از فروشـگاه های سـموم و همچنیـن برنامـه ریـزی
جهـت اجرایـی شـدن طـرح نسـخه نویسـی را مـورد تاکیـد قـرار داد.
بـر اسـاس این گزارش در جلسـه مذکـور همچنین مقرر گردید در راسـتای
اجـرای طـرح جامع نظـارت بر فروشـندگی های سـموم ،پیگیـری الزم به
منظـور تدوین و اجرای برنامه نسـخه نویسـی سـموم انجام شـود.

فساد زبان ،که در بسیاری از روایات به آن ها اشاره شده و مثال از غیبت
و دروغ گرفته تا تکذیب و کفران نعمت و همه جز آفات زبان محسوب
می شوند و به موازات آن قلم نیز چنین آفت هایی را به خود می گیرد و
مصداق بارز آن را امروزه می توانیم در شبکه های مجازی مشاهده نماییم
که عده ای به سادگی افکار مردم را تحت تاثیر مطالب درج شده قرار می
دهند.
بدین ترتیب آنچه ارزش نوشتههای یک نویسنده را در هر جایگاه و هر
مرتبهای ،هر شغل ،هر تفکر و هر شیوه ای و نیز با هر سبکی از زندگی،
مشخص میکند میزان حس مسئولیتی است که در جایگاه نگارنده قرار
دارد.بنابراین قلم به عنوان ابزار رسانه ای باید صالح باشد؛ صالح بودن همه
مؤلفه ها و فرآیند پیام رسانی باعث کشف و انتشار حقیقت می شود و حقیقتی
که بر پایه صداقت فعلی و فاعلی شکل گرفته و انتشار یابد بستر سعادت
جامعه را فراهم می کند.
ت ارزشمندی است و چه خوب است در
به هر حال بزرگداشت روز قلم حرک 
این روز از پیشکسوتان و کسانی که برای قلم زحمت کشیدهاند و یا کسانی
که برای اهداف انسانی کوشیدهاند تقدیر و تشکر شود و این اتفاق باعث
میشود تا مردم کم کم متوجه شوند چنین روزی وجود دارد .همچنین وزارت
ارشاد با بزرگداشت این روز و تجلیل از بزرگان باعث میشود مردم اهل قلم
برجسته را بشناسند و حتی ناشران خصوصی نیز میتوانند برنامههایی را برای
مترجمان و نویسندگان خود داشته باشند چرا که ایجاب می نماید اگر روزی
را برای قلم انتخاب کردهایم باید توجهها به آن جلب شود؛ البته مشروط بر
این که کارهایی که صورت میگیرد کار شایسته و چشمگیری باشد.
به امید روزی که رسانهها و اهالی فرهنگ و ادب بیش از اینها برای
شناساندن این روز به مردم و جامعه تالش کنند.

ادامه سرمقاله

علیرضا واحدی پور
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دیدار رئیس ،روحانیون و مدیران خانواده جهاد کشاورزی فارس با نماینده مردم استان در مجلس خبرگان
آیت اهلل سید علی اصغر دستغیب:

خودکفایی در تولیدات کشاورزی یکی از

راه های برون رفت از مشکالت اقتصادی است
قاسمی :برای بهبود شرایط مشقت بار کشاورزان،
نیازمند هم افزایی تمام مسئوالن هستیم

قاسـمی رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس بـه همراه حجت االسلام والمسـلمین بحرانی مسـئول
نمایندگـی ولـی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،معاونیـن و مدیران کل دسـتگاه های وابسـته

بـا آیـت اهلل سـید علی اصغر دسـتغیب نماینـده مردم فـارس در مجلس خبـرگان در دفتر ایشـان دیـدار کردند.

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" در ابتـدای ایـن دیـدار ،محمدمهـدی قاسـمی
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس گفت :همـکاران ما بـه عنوان مسـئولین
سلامت غذایـی جامعـه می باشـند و در جهـاد کشـاورزی که نهاد مقدسـی اسـت
ایـن عزیـزان مسـئولیت آمـوزش ،هدایت و نظارت بر امر کشـاورزی بهـره برداران
را بـه عهـده دارند.
وی افـزود :اسـتان فـارس از اسـتان های کشـاورزی خیـز کشـور مـی باشـد کـه
ارتـزاق ،معیشـت مـردم و فضـای کسـب و کار مرتبط با کشـاورزی در این اسـتان
بیش از سـایر اسـتانهای کشـور اسـت و با تولید بیش از  10میلیون تن در حدود
 10درصـد تولیـدات کشـور را در بخـش هـای مختلف اعـم از زراعـت ،دام ،طیور،
شـیالت ،باغبانـی و ...را بـه خود اختصاص داده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه به چالش مهم آب و خشکسـالی اشـاره کـرد و خاطر
نشـان کرد :خشکسـالی از  ۱۱سـال گذشـته این اسـتان را فراگرفته و باعث شـده
منابـع زیرزمینـی آب بـا توجـه بـه ایـن کـه در اقلیـم خشـک و نیمهخشـک قرار
گرفته ایـم کاهـش یابد.
وی بیان داشـت :حوزه آبخور سـد درودزن که در گذشـته دارای بهترین کشـاورزان
و تولیـدات در ایـنمنطقـه بـوده اسـت ،امروز متاسـفانه آبی برای کشـت نـدارد و
این شـرایط خشکسـالی که بر عرصه کشـاورزی وارد شـده اسـت شـرایطی را رقم
مـی زنـد کـه سـایر شـغل هـای جایگزین بـرای کشـاورزان تـدارک دیده شـود و
بایسـتی شـرایط خاصـی را برای اسـتان رقـم بزنیم و اگـر بخواهیـم از این چالش
بـه سلامت بگذریـم نیازمنـد هـم افزایـی تمام کسـانی هسـتیم که در ایـننظام
کارمـی کننـد تا شـرایط مشـقت باری که برای کشـاورزان اسـت ،کنتـرل و بهبود
یابد.
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قاسـمی در ادامـه بـا اشـاره بـه این که بـا روش های علمـی ،امکان ایـن که بهره
وری از آب و نهـاد هـا افزایـش پیـدا کنـد وجـود دارد ،از اقدامـات انجـام شـده در
راسـتای خشکسـالی خبـر داد و گفـت :در حال اجـرا کردن طرح نظـام نوین ترویج
در اسـتان فـارس هسـتیم بـه نحـوی کـه در این طـرح روش هـا و اصـول علمی
بـه کشـاورزان آمـوزش داده می شـود و با تقسـیم کردن اسـتان فارس بـه بیش از
 ۶۰۰پهنـه کشـاورزی ،بـرای هر پهنه یک کارشـناس در نظر گرفته شـده اسـت و
 ۲۰۰۰تـا  ۲۵۰۰هکتـاری و کشـاورز اطلاع دارد که مسـائل و مشـکالت را به چه
کسـی مطـرح کنـد و کارشـناس مربوطـه موظف اسـت کـه کمبود های آموزشـی
و علمـی را منعکـس نمایـد و ایـن طرح در سراسـر ایـران در حال اجرا می باشـد.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه ایـن کـه اسـتان فـارس یکـی از اسـتانهای پیشـرو
آموزش در کشـور اسـت ،گفت :بیشـترین آموزش کارکنان در حوزه سـخت افزاری
و باالتریـن میـزان اجـرای آبیـاری تحـت فشـار کشـور با رکـورد  ۲۴هـزار هکتار
در سـال گذشـته را داشـته ایـم کـه این میـزان بیش از  ۲برابر اسـتان دوم کشـور
می باشـد ،ضمـن ایـن کـه دولـت ظرفیـت اجـرای آبیـاری تحت فشـار در سـطح
 ۷۰۰۰۰هکتـار را بـرای اسـتان فـارس بـا توجـه بـه شـرایط خشکسـالی در نظـر
گرفتـه اسـت کـه امیدواریـم با اجرای این سـطح اجرایی شـود و در ایـن حوزه ۸۵
درصـد هزینـه آبیـاری تحت فشـار ،به صـورت بالعوض توسـط دولت به کشـاورز
داده می شـود و فقـط  ۱۵درصـد ایـن هزینه توسـط خود کشـاورز پرداخـت گردد.
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس در ادامـه تاکید کرد :توجـه به بذر
بـه عنـوان مهـم ترین نهـاده تولید کـه  ۳۰الی  ۴۰درصـد تولید را در بـر می گیرد
در دسـتور کار دولـت قـرار گرفتـه اسـت و اسـتان فـارس تالش کرده اسـت که از
ایـن مهـم بـه بهتریـن نحـو ممکـن اسـتفاده کند و تولیـد نهال هـای لیبـل دار از

برنامـه هـای اساسـی در این سـازمان اسـت که دنبال می شـود.
وی افـزود :گیاهـان دارویـی بـه عنـوان جایگزین کشـت محصوالت پـر آب بر مد
نظر قرار گرفته اسـت که خوشـبختانه توسـعه قابل قبولی داشـته اسـت و با توجه
بـه تسـهیالت روسـتایی بـا بهـره  ۶درصد کـه بـه کشـاورزان پرداخت می شـود،
بـه دنبـال ایجـاد صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی بـا اولویت گیاهـان دارویی در اسـتان
فارس می باشـیم.
قاسـمی خاطـر نشـان کـرد :در حوزه صنایـع تبدیلـی و تکمیلی ،بیـش از  ۲۵درصد
کل اقدامـات انجـام شـده در ایـن بخـش بعـد از انقلاب ،طی چهار سـال گذشـته
شـکل گرفتـه و تمرکـز مـا در ایـن حـوزه مـی باشـد زیـرا که مانـع خام فروشـی،
کاهـش ضایعـات محصوالت کشـاورزی ،مانـدگاری محصوالت و در حوزه اشـتغال
نقـش آفرینـی مـی شـود و ارزش افـزوده محصوالت کشـاوری را نیز بـاال می برد.
وی در خاتمـه با اشـاره به توسـعه کشـت هـای گلخانه ای گفت :گلخانـه راهکاری
اسـت بـه عنـوان بهره وری هر چه بیشـتر از آب زیـرا که در گلخانـه بهره وری آب
 ۵تـا  ۱۵برابـر بیشـتر از فضـای بـاز اسـت و همچنیـن بـا ایـن روش افزایش چند
برابـری تولیـد را حتـی تـا  ۲۰۰درصـد داشـته ایـم و این روش متناسـب با شـرایط
خشـکی است.
در ادامـه ایـن دیـدار آیـت اهلل سـید علـی اصغر دسـتغیب نماینـده مردم فـارس در
مجلـس خبـرگان گفت :در سـال حمایت از کاالی ایرانی هسـتیم که از سـوی مقام
معظـم رهبـری (مدظلـه العالـی) بـه عنـوان شـعار سـال در نظـر رفته شـده و طبعا
مـورد توجـه قـرار گرفتـن ایـن موضوع به صـورت کاربـردی و عملی مطرح اسـت.
وی خاطـر نشـان کـرد :در کنـار تولیدات کشـاورزی اعـم از زراعی ،باغـی ،تولیدات
دامـداری و امثـال ایـن ها کـه در حقیقـت از عمده تریـن کاالهای تولیـدی داخلی
و ایرانـی هسـتند ،مسـئله تولیـدات صنعتـی داخلی نباید مـورد غفلت واقع شـود.
سـیدعلی اصغـر دسـتغیب بـا تاکیـد بـر ایـن کـه حمایـت از کاالی ایرانـی راهـی
بـه سـوی خودکفایـی ،اسـتقالل و بـر پـای خـود ایسـتادن اسـت ،تصریح کـرد :با
حمایـت از کاالی ایرانـی نیـاز کشـور و محدودیت هایی کـه از دوران بعد از انقالب
بـرای کشـور ایجاد شـده اسـت از بین مـی رود.
نماینـده مـردم اسـتان فـارس در مجلس خبـرگان رهبری با بیان ایـن که تالش در
جهـت پیشـبرد اهـداف جهاد کشـاورزی ،خود جهاد بزرگی اسـت ،عنـوان کرد :این
جهـاد ،در حقیقـت ادامـه جهـاد در بخش نظامی و در همه ابعاد اسـت.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه جهـاد در مکتـب ما به جهـاد نظامـی محدود نمی شـود
کمـا ایـن که خودسـازی یکـی از ابعـاد جهاد اسـت و بلکه جهـاد اکبر نامیده شـده
و عبـارت از مبـارزه بـا نفـس امـاره اسـت ،بیـان کرد :مبـارزه بـا هواهای نفسـانی،
مبـارزه بـا شـیاطین جـن و انـس اسـت و یک فرصـت و موقعیـت ویژه بـرای همه
عزیـزان و بـرادارن و خواهرانی اسـت که در سراسـر میهن اسلامی بـه گونه ای در
جهـاد کشـاورزی خدمـت می کننـد .اجر عظیم جهـاد را خداوند بـه جهادگران اعطا
می کنـد و همـه ایـن پـاداش الهـی منحصـر به آخـرت نیسـت ،خیلـی از این ها در
زندگـی دنیـوی هـم تاثیـر گذار اسـت ،مخصوصـا که در جهـت رفع نیازهـای عامه
مـردم هم می باشـد.
وی بـا بیـان ایـن که نیازهـا فقط متوجـه طبقات ضعیف جامعه نیسـت ،افـزود :این
نیازهـا بـه صـورت نیازهـای فـردی و اجتماعـی اسـت و مـن فکـر می کنـم جهاد
کشـاورزی پاسـخگوی نیازهـای اصلـی و عمـده جامعه اسـت کـه البتـه در جایگاه
خـودش بایـد بـا توجـه بـه معارف دینـی و منابع اسلامی ما تشـریح شـود.
مسـئول حـوزه علمیـه رضویـه شـیراز تصریح کرد :رسـیدگی بـه نیازهای مـردم در
چهـار دهـه پـس از پیروزی انقلاب در بسـیاری از زمینهها به خوبی انجـام و برای
همـه مردم ثابت شـده اسـت که کشـاورزان ،باغـداران و دامـداران کارهایـی انجام
میدهنـد کـه موجب رضای خداسـت.
معظـم لـه بیـان کـرد :تشـکیالتی کـه بـا تدبیـر ،برنامهریـزی و ایجـاد تسـهیالت
بـرای کشـاورزان و دامـداران و رفـع موانـع از کار آنهـا تلاش میکنـد از دیـدگاه

اسلام کار بزرگـی انجـام میدهـد و بـا اشـاره بـه ایـن که اگـر در گذشـته تالش
در زمینـه خدمـت رسـانی به دامداران ،کشـاورزان و باغـداران با دوراندیشـی همراه
بـود ،امـروز بـا خیلی از مشـکالت در عرصه کشـاورزی مواجه نبودیم ،خاطر نشـان
کـرد :کـه ایـن حـوزه بسـیار مهـم و تخصصـی اسـت کـه بـه عنـوان نمونـه حفر
چاههـا بـدون برنامـه و دوراندیشـی ،بـه خشکسـالیهای اخیـر دامـن زده اسـت.
تولیـت آسـتان مقـدس شـاهچراغ (ع) گفـت :اگـر تدبیری اندیشـیده میشـد یا در
حـد باالتـر بـه آن توجـه مـی شـد مـا امـروز بـا ایـن مشـکالت مواجـه نبودیـم یا
مشـکالت کمتـر بـود و پـر واضـح اسـت کـه کار جهادی یـک کار تـوام بـا تدبیر،
دقـت و برنامهریـزی صحیـح و دوراندیشـی اسـت کـه بایـد بـه آن توجـه داشـت،
البتـه اسـاس و بنیـان جهاد ،تقـوا ،پاکی ،صداقت ،دلسـوزی برای دیگـران و اهتمام
بـرای خدمـت به مردم اسـت کـه ارزش آن گاهی از بسـیاری عبادات باالتر اسـت.
وی در قسـمت دیگری از سـخنان خود با اشـاره به روایتی از موسـیبن جعفر (ع)
مبنـی بـر ایـن که کسـانی کـه برای رفـع نیازهـای مردم تلاش میکننـد در عالم
قیامـت کـه کارها سـخت و دشـوار و روز بسـیار پر دغدغه ای اسـت آنهـا در امن
و امـان هسـتند ،بیـان کـرد :ایـن حوائج مـردم فقـط به شـکل آنچه کـه در کمیته
امـداد یـا خیریههـا انجـام میدهنـد نیسـت بلکـه برخـی از نیازهـا ،نیازهایی اسـت
کـه بهصـورت عمومـی و کلـی ،کسـانی متکفـل آن هسـتند کـه از جملـه عزیزانی
کـه در مجموعـه جهـاد کشـاورزی کار میکنند را شـامل می شـوند.
آیـت اهلل دسـتغیب تاکیـد كـرد :امیدواریـم در اسـتان پهنـاور فـارس هـم کـه یک
اسـتان با گرایش کشـاورزی اسـت و مقتضیات بیشـتر به این سـمت و سـو اسـت
بـا کار دقیـق کارشناسـی شـده ،مشـکالت ایـن حـوزه برطرف شـود و کشـاورزان،
باغـداران و دامـداران بتواننـد محصـوالت با کیفیت عرضـه کنند و نیازهای اسـتان
در ایـن زمینـه برطرف شـود.
نماینـده مـردم اسـتان فـارس در مجلـس خبـرگان رهبـری ،خودکفایـی در زمینـه
محصـوالت کشـاورزی و باغـداری را یکـی از مؤثرتریـن راه حلهـای مشـکالت
اقتصـادی دانسـت و گفـت :امیدواریـم کـه بـه نحـو بهتـر و خـوب تـر از گذشـته،
فعالیـت در ایـن زمینـه انجـام شـود و تریبونهـای نمازهـای جمعـه ،مسـاجد،
حسـینیهها و تکایـا خصوصـ ًا در زمانهـای مناسـب بـه نظـر بنـده میتوانـد در
ترویـج امـر مهـم آگاهـی دادن بـه قشـرهای مختلـف مـردم نقش داشـته باشـند.
آیـت اهلل دسـتغیب در پایـان گفـت :شـاید یـک روحانی نسـبت به جزئیات مسـائل
جهادکشـاورزی آن چنـان آگاهـی نداشـته باشـد ،خیلـی از عزیـزان مـا هـم در حد
باالیـی حتـی بعضـی هـم در حد کارشناسـی آگاهیهایـی دارند اما همـه این چنین
نیسـتند ،بنابرایـن یـک ارتبـاط نزدیـک بیـن مسـئوالن جهـاد کشـاورزی بـا ائمـه
جمعـه و جماعـات و مبلغیـن دینـی مـا میتوانـد این مشـکل را حل کنـد .البته این
ارتبـاط برقـرار بـوده و حضـور روحانیـون و نماینـدگان محتـرم ولی فقیـه در دفاتر
جهـاد کشـاورزی ایـن رابطـه را همـواره برقـرار داشـته اسـت ،ولـی بهتر اسـت که
مسـتمر نیازها ارائه شـود.
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معاون وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از شهرستان سپیدان مطرح کرد:

اختصاص بیش از  12میلیارد دالر اعتبار برای مهار و تنظیم آبها در کشور
هیئتـی متشـکل از احمـد علـی کیخـا رییـس کمیسـیون کشـاورزی ،آب و منابـع طبیعـی مجلس شـورای اسلامی ،علی
مـراد اکبـری معـاون آب و خاک وزارت جهاد کشـاورزی ،سـید عالءالدیـن خادم عضو کمیسـیون کشـاورزی ،آب و منابع
طبیعـی و نماینـده مردم شهرسـتان سـپیدان در خانـه مردم ،ناصر حیـدری پور معاون سـازمان جنگل ها و مراتع کشـور،
محمـد مهـدی قاسـمی رییس سـازمان جهاد کشـاورزی فارس ،جعفر صبـوری پور معـاون برنامه ریزی و امـور اقتصادی
و تعـدادی از مدیـران سـتادی ایـن سـازمان بـه منظـور بررسـی مشـکالت آب شهرسـتان سـپیدان به این شهرسـتان
عزیمـت نمـوده و از کانـال ها و جـداول آب کشـاورزی بیضاء ،کانال انتقـال آب خانی و جداول کشـاورزی کمهـر بازدید و
نیـز در همایـش بحران آب و کارگروه کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان بـا محوریت آب شـرکت کردند.

احمد علی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی در بازدید از شهرستان سپیدان:

سهم  10درصدی فارس در تولید محصوالت کشاورزی کشور
سید عالءالدین خادم نماینده مردم شهرستان سپیدان در مجلس شورای اسالمی:

اختصاص اعتبار مورد نیاز برای طرحهای آبخیزداری در بودجه 97
محمد مهدی قاسمی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان:

سهم  50درصدی کشاورزی در اقتصاد فارس

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد" ،در حاشـیه این بازدیـد علی مراد اکبـری معاون
آب و خـاک وزارت جهـاد کشـاورزی گفـت :دولـت تدبیـر و امیـد در ایـن مـدت
رویکـرد جدیـدی را در بحـث آب کشـور باز کرده اسـت ،به همین دلیـل علی رغم
تحریـم هـای ظالمانـه قبـل و بعـد از برجـام ،منابعـی بالغ بـر  12میلیـارد دالر در
زمینـه مهـار و تنظیـم آب هـا ،بهینه کردن مصـرف آب ،توسـعه روش های مدرن
آبیـاری ،احـداث گلخانـه ،نشـاء کاری و مباحثـی کـه مـی توانـد در بهینـه کـردن
مصـرف آب تاثیـر گـذار باشـد در کشـور در نظر گرفته شـده اسـت.
وی افـزود :خوشـبختانه در برنامـه ششـم هـم در زمینـه آب برنامـه هـای خیلـی
خـوب در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه بـا حمایـت خیلـی خـوب نماینـدگان قرار
گرفتـه اسـت و در نهایـت دولـت در جهـت بهینه کـردن مصرف آب بـرای جبران
عقـب ماندگـی هایـی کـه در  40 -50سـال گذشـته پیش آمـده عزم خـود را جزم
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کرده اسـت.
معـاون آب و خـاک وزارت جهـاد کشـاورزی خاطـر نشـان کـرد :در چنـد سـال
گذشـته در اثـر خشکسـالی ،کمبـود بـارش ها ،رواناب هـا و کاهش ظرفیت سـدها
مشـکالت عدیـده ای داشـته ایـم ،دمای کشـور نیز حـدود 1تا  1.5درجـه افزایش
پیـدا کـرده و ایـن در حالـی اسـت که اگـر در کشـور ما دمـا  2درجه افزایـش پیدا
کنـد حـدود  35میلیـارد متـر مکعـب تبخیـر آب خواهیـم داشـت .ضمـن ایـن که
تغییـر در رژیـم بـارش هـم داشـته ایـم یعنـی در گذشـته بیشـتر بارش بـرف بوده
ولـی اکنـون بـاران اسـت و بـارش هـا نیـز در گذشـته بـاالی  10میلی متـر بوده
اسـت و در حـال حاضـر زیـر  10میلـی متـر اسـت و معموال بـارش هـای زیر 10
میلـی متـر هـم در تلـه تبخیـر قـرار گرفتـه و هم نفـوذ عمقـی ندارند.
اکبـری افـزود :بیـش از  30درصـد اجـرای آبیـاری تحت فشـار کشـور در سـنوات

اخیـر رخ داده اسـت و در ایـن راسـتا ،اسـتان فـارس یکـی از اسـتان های پیشـرو
می باشـد بـه گونـه ای که در سـال گذشـته حـدود  24هـزار هکتار آبیـاری تحت
فشـار انجام شـده اسـت و در سـال جـاری نیز تاکنون بالـغ بر  6هـزار هکتار انجام
شـده و  5هـزار هکتـار در دسـت اجـرا اسـت کـه پیـش بینـی می شـود در سـال
جـاری توسـعه آبیـاری تحـت فشـار در ایـن اسـتان بـه بیـش از  30هـزار هکتـار
برسد.
معـاون آب و خـاک وزارت جهـاد کشـاورزی در ارتبـاط بـا بازدیـد از شهرسـتان
سـپیدان گفت :این شهرسـتان دارای منابع آب خوبی اسـت ،که بایسـتی در جهت
اسـتفاده بهینـه از ایـن منابـع آبی گام برداشـت.
وی تصریـح کـرد :در سـال گذشـته حـدود  7میلیارد تومـان در این شهرسـتان در
توسـعه روش هـای مـدرن آبیـاری و بهینه کردن مصـرف آب هزینـه گردیده و در
سـال جـاری نیـز اعتبار بیشـتری معـادل  170میلیـارد تومان برای این شهرسـتان
در نظر گرفته شـده اسـت.
اکبـری در پایـان اظهـار داشـت :مقرر شـد بـا کمک منابـع اسـتانی ،وزرات نیرو و
وزرات جهادکشـاورزی با احداث شـبکه های مدرن و توسـعه شـبکه های آبیاری،
از منابـع آب در دسـترس اسـتان اسـتفاده شـود ،همچنیـن مقـرر گردیـد در جهت
توسـعه آبیـاری تحـت فشـار در این شهرسـتان به هر میـزان که موفق بـه اجرای
روش هـای نویـن آبیاری شـوند منابع در اختیارشـان قرار دهیم که در سـال جاری
بالـغ بـر  170میلیـارد تومـان برای توسـعه آبیاری تحت فشـار برای اسـتان فارس
پیش بینی شـده اسـت.
در ایـن سـفر احمـد علی کیخـا رییس کمیسـیون کشـاورزی ،آب و منابـع طبیعی
مجلـس شـورای اسلامی در ارتبـاط بـا رویکردهـای این کمیسـیون در اجالسـیه
سـوم مجلـس دهـم گفـت :رویکـرد مـا تعامـل بیـن دولـت و مجلـس و برمبنای
قانـون اسـت و از آن جایـی کـه باالخـره دسـتگاه هـا بر اسـاس قانون تاسـیس و
راه انـدازی شـده انـد ،انتظـار می رود کـه وظایـف و ماموریت های خـود را بر این
مبنـا ،نـه کمتـر و نه بیشـتر انجـام دهند.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه ایـن کـه بسـیاری از تحقیقـات و تجربیات در خـارج از
مرزهـای کشـور وجـود دارد ،افـزود :یکـی از رویکردهـای ایـن کمیسـیون ،برنامه
ریـزی در جهـت اسـتفاده از ظرفیـت هـای بیـن المللی اسـت و ایـران در خیلی از
سـازمان هـا و نهادهـای بین المللی مثل سـازمان خـوار و بار کشـاورزی جهانی با
پرداخـت حـق عضویـت ،هنوز نتوانسـته اسـت از ظرفیت هـای علمـی و فنی این
نهادهـا اسـتفاده الزم را داشـته باشـد و یکـی از برنامـه هـای محوری کمیسـیون
کشـاورزی فراهـم نمـودن زمینـه اسـتفاده از ظرفیت های بیـن المللـی در ارتقای
دانـش و تکنولـوژی کشـاورزی ،آب و محیـط زیسـت در کشـور خواهد بود.
وی در ادامـه از دالیـل حضـور خـود در اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه سـهم 10
درصـدی ایـن اسـتان در تامیـن تولیـدات کشـاورزی کشـور گفـت :رسـیدگی بـه
مسـائل کشـاورزی ایـن اسـتان وظیفـه ملی اسـت و بـر این بـاورم که بـا همدلی
و همـکاری دولـت و مجلـس ،اقدامـات مناسـبی در حـوزه کشـاورزی این اسـتان
صـورت خواهـد گرفـت تـا همانند گذشـته در خیلـی از مـوارد دیگـر ،الگویی برای
کشـاورزی در سـایر مناطق کشـور باشـد.
کیخـا در خاتمـه تاکیـد کرد :اقدامات بسـیار خوبی در اسـتان فارس صـورت گرفته
امـا کافـی نیسـت و تهیه سـند اسـتراتژیک جامع در حـوزه های مختلـف که مورد
اتفـاق دسـتگاه های ذی ربط و مردم باشـد ،ضـرورت دارد.
در ادامـه خـادم گفـت :در بودجه سـال  97بـرای اولین بار از محل صندوق توسـعه
ملـی ،اعتبـاری بـرای آبخیزداری لحـاظ گردیده که در این راسـتا با هدف بررسـی
مسـائل آب ،آبخیـزداری و رفـع موانع آب بـه دلیل کمبود آب با حضـور معاون آب
و خاک وزارت جهاد کشـاورزی ،رییس کمیسـیون کشـاورزی ،آب و منابع طبیعی،
معـاون سـازمان جنـگل هـا و مراتـع کشـور و رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی
فارس از شهرسـتان سـپیدان بازدید شـد.

نماینـده مـردم شهرسـتان سـپیدان در مجلـس شـورای اسلامی بیـان داشـت :از
سـال گذشـته ،آبخیـزداری بـه عنـوان یکـی از راه هـای تامیـن آب در برنامه این
شهرسـتان قـرار گرفتـه و اکنـون نیـز بـا حضـور معـاون آبخیـزداری سـازمان
جنگل هـا  11نقطـه شناسـایی گردیـده کـه مطالعـات جهـت تخصیـص اعتبار در
دسـت اجرا اسـت.
وی بـا اشـاره به وجود چشـمه ها و آب هـای موجود این منطقه گفـت :از نیازهای
منطقـه انتقـال آب موجود به مزرعه در جهت بهره وری حداکثر توسـط کشـاورزان
بـه گونـه ای کـه تلفـات آب کاهـش پیـدا کنـد می باشـد و در سـال  96ایـن امر
آغـاز و در سـال جـاری نیز قول اعتباراتی داده شـده اسـت.
خـادم اظهـار داشـت :مقـرر بـوده انتقـال آب بیشـتر از طریـق روش کـم فشـار با
اسـتفاده از لولـه انتقـال و پمپاژی کـه در بخش مرکزی در حـوزه کمهر وجود دارد،
از محـل رودخانـه بـرای اراضـی شـیب دار اسـتفاده شـود کـه ایـن از قبل شـروع
شـده و ناتمـام مانـده بـود ،از سـال گذشـته اعتباری لحاظ شـده و قول مسـاعد در
جهت تامیـن اعتبارداده شـد.
وی در ارتبـاط بـا احـداث سـد شـش پیر بیان داشـت :مقرر شـد رییس کمیسـیون
کشـاورزی ،آب ومنابع طبیعی مجلس شـورای اسلامی ،پس از بررسـی چنان چه
بـه نتیجـه برسـند بـا ایجـاد آن بـر روی رودخانـه شـش پیـر ،مسـیر روش هـای
عملیاتـی را ارائـه و پیگیـر اقدامـات عملیاتـی شـوند و در صورتی که امـکان ایجاد
سـد نباشـد ،راه هـای بعـدی جلوگیـری از پـرت آب و محافظـت را در دسـتور کار
قـرار دهیم.
در ادامـه محمـد مهـدی قاسـمی گفت :اسـتان فارس سـهم ده درصـدی تولیدات
کشـاورزی کشـور را دارا مـی باشـد کـه در زمینـه زراعـت  8درصـد ،باغبانـی 15
درصـد و امـور دام و شـیالت  5درصـد از تولیـدات ملـی را به خـود اختصاص داده
اند .ضمن این که بیش از  50درصد فضای کسـب وکار اسـتان کشـاورزی اسـت.
وی افـزود :نـاوگان مکانیزاسـیون در اسـتان فـارس بـه بیش از  ۲۵اسـتان کشـور
ارایـه خدمـات مـی دهند.
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس عمـده ترین چالش هـا و کمبودها
در کشـاورزی را سـرمایه و سـرمایه گـذاری و نیـز مسـائل علمی دانسـت و گفت:
بایـد بـا علمـی ،فنـی و مهندسـی کـردن کشـاورزی مشـکالت موجـود را برطرف
نماییم.
محمـد مهـدی قاسـمی در ادامه اظهار داشـت :با اجـرای نظام نوین ترویج ،اسـتان
فـارس بـه  ۶۱۲پهنه تقسـیم شـده اسـت کـه با این اقـدام ارتبـاط موثرتر بـا بهره
بـرداران برقـرار شـده و آمـوزش بهره بـرداران ،احیـاء مراکز خدمـات و ...در جهت
اقدامـات نـرم افـزاری انجـام گردیـده و در زمینـه سـخت افـزاری نیـز اقداماتی از
جملـه اجـرای آبیـاری تحـت فشـار ،گلخانـه ،تولید بـذر و نهـال و تامین بـه موقع
نهـاده هـا اقدامات خوبی انجام شـده اسـت.
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بازدید طهماسبی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی از باغات مثمر دیم
منطقه دشمن زیاری شهرستان ممسنی استان فارس
به زودی در استان فارس دوره آموزشی بن سای انگور و زیتون با حضور مدرسین مالزیایی برگزار خواهد شد

طهماسـبی معـاون وزیـر جهاد کشـاورزی در امور باغبانی در سـفر یـک روزه خود
بـه اسـتان فـارس در روز جمعـه مـورخ  29تیرمـاه از باغـات مثمـر دیـم (انجیـر،
انگـور ،گل محمـدی) واقـع در منطقه دشـمن زیاری شهرسـتان ممسـنی اسـتان
فـارس بازیـد بـه عمـل آورد و از نزدیـک ضمـن بررسـی مسـائل و مشـکالت
باغـداران و پـس از بازدیدهـای میدانـی با برگزاری جلسـه به پرسـش هـای آنان
پاسخ داد.
وی اظهـار داشـت :در منطقـه دشـمن زیـاری با قریـب  ۸۰۰۰هکتار موسـتان در
اراضـی شـیبدار ایجـاب می نمایـد باغداران با تشـکیل شـرکت تعاونی نسـبت به
راه انـدازی صنایـع تبدیلـی انگـور اقـدام کننـد و نیـز ضـروری اسـت کـه در این
اراضـی شـخم زدن را تعطیـل نمـوده ،نسـبت بـه احـداث حوضچه پـای درختان
اقـدام کننـد تـا هم اسـتحصال آب باران بیشـتر شـود و هـم با کشـت علوفه بین
درختـان درآمد حاصـل نمایند.
وی افـزود :سـرمایه گـذاران تحقیـر را دوسـت ندارنـد و بایـد کارشـکنی نکنیم و
کمـک هـای زیـر سـاختی را در دسـتور کار خـود قـرار دهیم.
طهماسـبی تصریـح کـرد :در اراضـی شـیبدار مـی توانیـد گیاهـان دارویـی را بـه
صـورت تلفیقـی بـا درختـان مثمـر دیم کشـت نمایید حال اگـر اراضی شـیب دار،
زمیـن متعلـق بـه خود شـخص اسـت که مشـکلی نیسـت ولـی اگر اراضـی ملی
اسـت بـر اسـاس مـاده  ۳بـه صـورت اجـاره طویـل المـدت بـه اشـخاص واگذار
می شـود.
وی در ادامـه بـا انتقـاد از اعضاء سـتاد اراضی شـیبدار اسـتان فارس گلـه کرد که
ایـن اعضـاء بیـش از حد در مسـائل دخالت مـی کنند.
در ادامـه ایـن جلسـه طهماسـبی معـاون وزیر جهـاد کشـاورزی در امـور باغبانی
اظهـار داشـت :باغداران انارکار بایسـتی بالفاصلـه بعد از این که متوجه نامناسـب
بـودن نهال برای شـرایط اقلیمی شـدند ،سـریع ًا نسـبت به اسـتفاده از نهـال ها به
عنـوان پایـه و ایجـاد پیوندک اقـدام می کردند.
وی افـزود :مشـکالت نهـال مربـوط بـه شـرایط اقلیمـی منطقـه بـوده و تغییرات
اقلیمـی در سـنوات اخیر به این مشـکالت دامـن زده که تاثیرات متفاوتی داشـته،
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بـه عنـوان مثـال در برخـی مناطـق آفت ثانویـه کم اهمیـت تبدیل به آفـت اولیه
و خطرنـاک شـده و نیاز بـه مبارزه شـیمیایی دارد.
معـاون وزیـر در ادامـه بـرای حل شـدن سـریعتر مشـکل چنـد انارکار شهرسـتان
گفـت :مـا در اسـرع وقـت (هفته آینـده) با اعزام چنـد نفر متخصص مشـکالت را
ریزبینانـه تر بررسـی و راهکار مناسـب را ارائـه خواهیم داد.
معـاون باغبانـی وزیـر جهـاد کشـاورزی در خاتمه سـخنان خـود گفت :بـه زودی
در اسـتان فـارس دوره آموزشـی بن سـای انگور و زیتـون را با مدرسـین مالزیایی
برگـزار خواهیـم کـرد و زمینـه اشـتغال جدیـدی را در این اسـتان فراهـم خواهیم
کرد.
گـودرزی نماینـده مـردم شهرسـتان هـای ممسـنی و رسـتم در مجلـس شـورای
اسلامی نیـز اظهـار داشـت :در ممسـنی دو منبـع درآمـدی ،یکـی کشـاورزی و
اداری (کارمنـد دولـت) وجـود دارد و اگـر کشـاورزی آسـیب ببینـد ،کسـی کـه
تمـام زندگـی اش بـه کشـاورزی وابسـته اسـت به کجـا بایـد بـرود ،در باغات چه
کارهایـی انجـام بدهیـم تـا مشـکل حل شـود؟
در ادامـه محمـد مهـدی قاسـمی اظهار کـرد :هیچ توسـعه ای بدون مـردم پایدار
نیسـت و توسـعه باغـات مثمر در اراضی شـیبدار مربـوط به زمین های شـیبداری
اسـت کـه کاری بر روی آن انجام نشـده اسـت و به جای کشـت جـو و گندم دیم
در اراضـی شـیبدار ،گل محمـدی ،انجیـر ،انگور یـا گیاهان دارویی کشـت نمایید.
رئیـس سـازمان جهادکشـاورزی اسـتان فـارس در ادامـه بـا تاکیـد بـر ایـن کـه
کشـاورزی محـرک اقتصـاد و بـه طور ویژه در اسـتان فـارس اسـت تصریح کرد:
در اسـتان فارس و در منطقه دشـمن زیاری پتانسـیل باغبانی بسـیار خوبی هسـت
و بایـد بهـره بـرداران قبـل از احـداث بـاغ کامال توجیه شـوند.
گفتنـی اسـت در ایـن بازدیـد زینعلـی مجـری گیاهـان دارویـی وزارت جهـاد
کشـاورزی ،گـودرزی نماینـده مردم شهرسـتان های ممسـنی رسـتم در مجلس
شـورای اسلامی ،ایوبـی فرماندار شهرسـتان ممسـنی ،قاسـمی رییس سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،پژمـان معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی ایـن
سـازمان ،صمدنـژاد مسـوول امور شهرسـتان ها ،پـاکاری مدیر باغبانـی ،امیری
مدیـر حفـظ نباتـات ،اوج فـرد مسـئول امـور مجلس این سـازمان ،امیـری مدیر
جهـاد کشـاورزی ممسـنی و تعـدادی از مدیـران ایـن شهرسـتان نیـز حضـور
داشتند.
در ادامـه ایـن جلسـه محمـد مهـدی قاسـمی بـا اشـاره به ایـن که رونـق همه
کسـب و کارهـا کشـاورزی اسـت و حـوزه مسـئولیت کشـاورزی بسـیار بـزرگ
اسـت و تمـام کشـتها از جملـه گنـدم ،جـو ،کلـزا ،باغـات ،تمـام مرکبـات،
درختـان رزاسـه ،میوه هـای سردسـیری ،میـوه هـای گرمسـیری ،دام وطیـور
شـامل دام سـبک و سـنگین ،زنبـور عسـل ،صنایـع تبدیلـی وتکمیلـی بخـش
کشـاورزی ،حـوزه بازرگانـی ،صـادرات و واردات محصـوالت کشـاورزی و بـازار
ایـن محصـوالت ،آب و خـاک و بهـرهوری از آب ،بیماریهـای گیاهـی ،عرصه
هـای منابـع طبیعـی و منابـع ملی ،دامپزشـکی و امور عشـایر را در بـر می گیرد
و نیـاز اسـت نـگاه ویـژه ای بـه آن شـود گفـت :کشـاورزی محـرک اقتصـاد و
بـه طـور ویـژه در اسـتان فارس اسـت کـه به انـدازه محـرک بودن آن سـرمایه
گـذاری نشـده اسـت و بایسـتی بیـش از پیـش مـورد توجـه قـرار گیرد.
قاسـمی در ادامـه بـا تاکید بـر اهمیت آمـوزش در افزایش بهـره وری گفت :من
بـه آمـوزش اعتقـاد دارم و آنچـه کـه در هـر شـرایط معجـزه می کنـد آمـوزش

اسـت ،چـرا کـه افزایـش اطالعـات و آگاهـی ،قطع ًا بـه بهبـود رفتـار و عملکرد
کمـک می کنـد.
وی تصریـح کـرد :بـر اسـاس آمـار مسـتند ،باالتریـن آمـوزش بهره بـرداران
کشـاورزی کشـور مربـوط بـه اسـتان فارس اسـت ،اما کافی نیسـت و مـن راضی
نیسـتم .مـا خیلـی بیشـتر از اینهـا بـه آمـوزش نیـاز داریـم.
وی افـزود :باالتریـن آمـوزش کارکنان کشـور را داشـته ایم و در این حـوزه ها بر
اسـاس توانمـان کار کـرده ایم و بـا حداکثر تـوان کار خواهیم کرد.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس در ادامـه بـا اشـاره بـه نقـش ترویج در
پیشـبرد اهـداف نهایی سـازمان گفـت :هر اعتبـاری مصوب و تخصیـص دارد که
مـن اول اعتبـارات ترویـج را صـد در صـد تخصیـص مـی دهـم ولـی اعتبـارات
ترویـج کـم بـوده و انتظار مـی رود همه عزیـزان و افراد ذی مدخـل در این حوزه
کمـک کنند.
قاسـمی در قسـمت دیگری از سـخنانش گفت :تسـهیالت اشتغال بسـیار متفاوت
اسـت و بابـت ایجـاد شـغل تخصیـص داده مـی شـود ،ولی بابـت امـورات جاری
تسـهیالت بـه کسـی تخصیـص داده نمـی شـود و ایـن تسـهیالت بـرای تثبیت
اشـتغال هم نیسـت برای اشـتغال جدید اسـت و بابت هـر ریال پرداختی بایسـتی
شـغلی ایجـاد شـود و البته اولویت بـه ترتیب با گلخانهها ،توسـعه کاشـت گیاهان
دارویـی ،فـرآوری گیاهـان دارویی ،صنایـع تبدیلی -تکمیلی اسـت.
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه یـادآور شـد :در شهرسـتان ممسـنی نیز مانند سـایر
شهرسـتان هـا جهـت امـور مذکـور متقاضیـان شناسـایی و متمولیـن شناسـایی
و جهـت سـرمایه گـذاری در بخـش کشـاورزی و صنایـع تبدیلـی -تکمیلـی
ترغیـب شـوند ،چـرا کـه صنایع تبدیلـی -تکمیلـی قطعـا ارزش افزوده و اشـتغال
ایجـاد میکنـد ،در هـر شهرسـتان همایـش صنایـع تبدیلـی -تکمیلـی و بسـته
سـرمایه گذاری جهـت معرفـی ظرفیـت های آن شهرسـتان تهیه شـده اسـت ،به

عنـوان مثـال کارخانـه فـرآوری انگـور و مرکبـات از پتانسـیل های بسـیار خوبی
برخوردار اسـت.
وی افـزود :در سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس واحدهـای صنعتـی فـرآوری
کشـاوررزی هـر شهرسـتان شناسـایی و بـه متقاضیـان مشـاوره داده مـی شـود،
سـاالنه نمایشـگاه صنایـع تبدیلـی -تکمیلـی اسـتانی و ملـی برگزار مـی گردد و
شـما جهـت آشـنایی بیشـتر افـراد مسـتعد آن ها را بـه ایـن نمایشـگاهها هدایت
نما یید .
قاسـمی در قسـمت دیگری از سـخنان خـود در ارتباط بـا کود اوره اظهار داشـت:
کارخانههـای پتروشـیمی بـه دنبـال افزایش قیمت کـود اوره بودند کـه وزیر جهاد
کشـاورزی در چنـد سـال اخیـر و به طـور ویژه یک تنه ایسـتاده انـد و تاکید دارند
کـه کشـاورزی مـا تـوان افزایش قیمـت اوره را نداشـته و نبایسـتی افزایـش پیدا
کنـد ،در یـک مقطعـی بابت این مسـائل مشـکل بود اما االن مشـکلی نیسـت.
قاسـمی در ادامه گفت :با توسـعه کاشـت حـدود  5هزار هکتار گیاهـان دارویی در
اسـتان فارس ،باالترین افزایش سـطح گیاهان دارویی در کشـور را داریم و سـتاد
گیاهـان دارویـی بـا همـکاری علوم پزشـکی تشـکیل شـده و به توسـعه کاشـت
گیاهـان دارویـی توجه ویژه شـده ،اما توسـعه بیشـتر از این ،تا زمانی کـه کارخانه
فرآوری نباشـد ،به ضرر اسـتان اسـت.
وی در ادامـه پیرامـون مشـکالت انـارکاران گفت :حسـن پور مدیـر کل میوههای
گرمسـیری و محققیـن متخصصیـن تغذیـه جهـت ارائـه راهـکار بـه ایـن منطقه
مراجعـه نمـوده اند و اظهار داشـت :مشـکل رقم نهـال در این منطقـه وجود ندارد
بلکـه مشـکل تغذیه و کـم آبی وجـود دارد.
اقلیـم و واریته مشـکل نداشـته ،آبیـاری ،تغذیه و تیمار درخت مشـکل داشـته که
بایسـتی راهکارهـای علمـی بپذیریـم و یـا کنار بگذایم و با ایجاد پوشـش سـایبان
در جهـت کاهـش میزان تبخیـر و تعرق اقـدام کنیم که تسـهیالت گلخانهای کم
بهـره به آن اختصاص داده شـده اسـت.
پژمـان معـاون جدید بهبـود تولیـدات گیاهی سـازمان جهاد کشـاورزی فارس نیز
بـا ابـراز سـخنانی در پاسـخ بـه یکـی از باغـداران ،ضمـن اظهـار ایـن مطلب که
از  2سـال پیـش سـموم در حـال پایـش مـی باشـند ،گفـت :علفکش رانـداپ به
خصـوص در باغهـا نبایسـتی اسـتفاده شـود چـرا کـه ایـن علـف کـش در داخل
خـاک بـه دلیـل تشـکیل کالت بـا روی ،منگنـز و آهـن مانـع جذب ایـن عناصر
می شـود و مشـکل دوم اسـتفاده از آن ،ایجـاد شـرایط مناسـب جهـت تشـدید
یکسـری از بیماریهـای خـاک زی ،ماننـد بیمـاری زوال مرکبات می باشـد .حتی
االمـکان از علفکـش رانـداپ اسـتفاده نشـود و در صـورت نبـود راه کار دیگری
بایـد بـا اسـتفاده از روشهـای مکانیکـی و ضمـن مشـورت بـا کارشناسـان حفظ
نباتـات اسـتفاده شـود بـه گونـه ای کـه در هـر هـزار لیتـر آب  8کیلـو سـولفات
آمونیـم در جهـت افزایـش کارایی سـم رانداپ اسـتفاده شـود.
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مدیر عامل و رییس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق
حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی:

سرمایه اصلی صندوق حمایت از توسعه بخش
کشاورزی ،اعتماد عمومی مردم است

نقـش اساسـی دارنـد .وی بـا بیـان ایـن کـه بیـش از
 1700تشـکل در کشـور سـهامدار ایـن صنـدوق هـا
بـوده و بـا آینـده نگـری مردمـی موفـق هسـتند ،بـه
توفیقـات صنـدوق حمایـت از توسـعه فعالیـت هـای
کشـاورزی زنـان اشـاره نمـود و افـزود 16 :صنـدوق
زنـان در کشـور عزتمندانـه بـه دنبـال ایجاد کسـب و
کار برای زنان روسـتایی هسـتند .رضـوی همچنین به
فعالیـت صنـدوق حمایـت از توسـعه منابـع طبیعـی در
زمینـه احیـاء ،توسـعه و بهره بـرداری صحیـح مردمی
از منابـع طبیعـی و صندوق تخصصـی در فعالیت های
کالن کشـور اشـاره نمـود و اظهـار داشـت :صنـدوق
یـک ظرف قرض الحسـنه نیسـت ،بلکه ظـرف بانکی
بـا اداره مردمـی ،بـه دنبـال نفـع اقتصـادی تـک تک
سـهامداران با توسـعه کشـاورزی اسـت.

دومیـن صنـدوق حمایـت از توسـعه بخش کشـاورزی اسـتان فارس ،در شهرسـتان سـپیدان
بـا سـرمایه اولیـه حـدود یک میلیـارد و 34میلیـون تومـان و عضویت  86نفـر آغاز بـه کار کرد.

بـه گـزارش خبرنـگار “پرتـو امیـد” ،محمـد مهدی قاسـمی رییس سـازمان

جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در مراسـم مجمـع عمومـی موسسـین خادم :کمک به توسعه بخش کشاورزی
در قالب مشارکت مردم
شـرکت صندوق حمایت از بخش کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان با اشـاره

بـه ایـن کـه پـس از صنـدوق شهرسـتانی نی ریـز ایـن دومیـن صنـدوق
شهرسـتانی اسـت کـه بعـد از  5سـال تالش و پیگیـری مسـتمر راه اندازی
می گـردد ،گفـت :برنامـه توسـعه  ۱۹صندوق شهرسـتانی در این اسـتان در
دسـتور کار قـرار دارد .وی بـا اشـاره به این کـه چرا صندوق؟ بیان داشـت:
کمبـود سـرمایه بخش کشـاورزی و عـدم امـکان بازپرداخت سـودهای بانکی در برخـی موارد ،نیاز به سـرمایه
در جهـت تولیـد محصـوالت کشـاورزی ،نیاز بـه سـرمایه ارزان قیمت در بخش کشـاورزی جهـت جلوگیری از
ایجـاد معوقـات بانکـی ،تخصیـص سـرمایه بـدون گیـر و دارهـای رایج بانکـی و بدون نیـاز به وثایـق بانکی و
بروکراسـی رایـج اداری از جملـه دالیـل ضـرورت ایجـاد صندوق دانسـت و تامین سـرمایه این صنـدوق ها ،با
توجـه بـه سـاختار مـردم نهـاد در بسـتر تصمیـم گیـری مردمی و بـا حمایـت های دولـت صورت مـی گیرید.
قاسـمی تصریـح کـرد :مـا به دنبال تسـهیالت دادن به صندوق ها نیسـتیم و شـکل گیری زنجیـره های تولید
بـرای بـه سـامان کـردن تولیـدات کشـاورزی مهم ترین هـدف تشـکیل صندوق حمایـت از بخش کشـاورزی
اسـت .وی افـزود :بـا توجه بـه نقش بخش های مختلـف بیضا ،همایجـان و مرکزی ،منتخبیـن  2نفر از بخش
بیضـا و  2نفـر از بخش هـای همایجان و مرکـزی خواهند بود.

رضوی :سرمایه اصلی صندوق حمایت از توسعه
بخش کشاورزی ،اعتماد عمومی مردم است

در ادامـه این مراسـم سـید عبدالکریم رضوی اردکانی مدیـر عامل و رییس
هیئـت مدیره شـرکت مـادر تخصصـی صندوق حمایت از توسـعه سـرمایه
گـذاری در بخـش کشـاورزی گفـت :امـروز صـدو پانزدهمیـن صنـدوق در
کشـور تشـکیل شـد ،که سـرمایه اصلی ایـن صندوق هـا ،اعتمـاد عمومی
مـردم اسـت .وی بـا بیـان ایـن کـه ماهیـت ایـن صندوق هـای مـرد نهاد
یـک سـاختار پولـی ،مالـی ،توسـعه ای بـا دو بـال مردمـی و دولتـی به دنبال توسـعه بخش کشـاورزی اسـت،
افـزود :نفـع اقتصـادی صنـدوق هـا بـه بخـش مردمـی برگشـته و دولـت جهـت تقویـت ایـن هیچ سـودی از
صنـدوق برداشـت نمی کنـد و تمـام سـودها تبدیـل بـه افزایـش سـرمایه سـهم دولت می شـود.
رضـوی در ارتبـاط بـا اهمیـت انتخـاب هیئت موسـس بیـان داشـت :انتخـاب اولین هیئـت مدیره بسـیار مهم
و تاثیرگـذار اسـت ،چـرا کـه در هـر سـاختاری نفـرات اول در برنامه ریـزی ،سیاسـت گـذاری و پیشـبرد امـور
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در ادامـه ایـن جلسـه سـید عالءالدیـن خـادم نماینـده
مردم شهرسـتان سـپیدان در مجلس شـورای اسالمی،
بـا بیـان ایـن که کشـاورزی رکـن اساسـی مملکت در
تامیـن مایحتـاج مـردم و در جهـت رفـع وابسـتگیها
اسـت ،از طرفـی اشـتغال از دغدغـه هـای اساسـی
مملکـت ماسـت ،گفـت :بخـش کشـاورزی عمـده
اشـتغال کشـور را تامیـن می کنـد کـه غفلـت از آن
نگرانـی اشـتغال را افزایش می دهد و توسـعه و ترویج
کشـاورزی نیازمنـد بـه هدایـت و کمـک اسـت.
وی افـزود :یکـی از همیـاری هایـی کـه بایسـتی در
جامعـه شـکل بگیـرد ،حمایـت و تقویـت نهادهـای
مردمـی اسـت کـه از اهـداف صنـدوق تقویـت مبادی
رفتارهـای مردمـی و کمـک بـه توسـعه بخـش
کشـاورزی در قالـب مشـارکت مـردم اسـت.
خـادم در ادامـه خاطر نشـان کـرد :امیدواریـم این نهاد
در سـایه اعتمـاد مـردم و بـا تعامـل خـوب ،بخشـی
از فعالیـت هـای توسـعه کشـاورزی و ترویـج توسـعه
کشـاورزی را در منطقه ،اسـتان و کشـور سـامان دهی
نمـوده و الگویـی جهـت تسـری خوبـی هـا در ابعـاد
مختلف گـردد.

شـایان ذکـر اسـت کـه در اسـتان فـارس علاوه بـر
صنـدوق اسـتانی حمایت از توسـعه بخش کشـاورزی،
 3صنـدوق حمایـت از توسـعه فعالیت های کشـاورزی
زنـان ،یـک صنـدوق حمایـت از توسـعه منابـع طبیعی
و  2صنـدوق حمایـت از توسـعه بخـش کشـاورزی در
شهرسـتانهای نـی ریـز و سـپیدان فعالیـت دارد.

برگزاری نشست مسئوالن اجرایی سازمان جهاد کشاورزی فارس
با رئیس و اساتید دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
مسـئوالن اجرایی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس در جلسه ای
بـا رئیـس و اسـاتید دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه شـیراز ،بـرای حل
مسـائل کشـاورزی این اسـتان بـه بحث و تبـادل نظـر پرداختند.

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"؛ محمـد مهـدی قاسـمی رئیـس سـازمان
جهـاد کشـاورزی فـارس در نشسـت مسـئوالن اجرایـی اسـتان بـا رئیـس و
اسـاتید دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه شـیراز ،بـا اشـاره بـه این کـه محققان،
پژوهشـگران ،اسـاتید و کارشناسـان اجرایـی بخش کشـاورزی فـارس توانمند
هسـتند ،گفـت :بـا عزمی جـزم در بدنه دانشـگاه ،اجـرا ،تحقیقات و بـا نظاممند
کـردن ارتبـاط علـم بـا اجـرا بـه دنبـال همافزایـی در جهـت رفـع چالـش
کشـاورزی هسـتیم.
وی با بیان این که فضای کسـب و کار در اسـتان فارس بر اسـاس کشـاورزی
ب و کارهای دیگر ب ه نوعی متأثر از کشـاورزی است،
شـکلگرفته و سـایر کسـ 
افـزود :وضعیـت درآمدی کشـاورزی در سـالهای اخیـر متأثر از خشکسـالی تا
حـدودی کاهـش پیداکرده و به وضوح شـاهد رکود در سـایر بخشها هسـتیم.
ایـن مقام مسـئول با اشـاره بـه این که تأمیـن امنیـت غذایی در کنـار پایداری
منابـع آبو خـاک ،نیازمنـد هـم فکـری بیـن محققان ،کارشناسـان ،اسـاتید و
بـا اسـتفاده فـن آوری نویـن و بهکارگیـری راه کارهـای عملیاتـی اسـت ،بیان
داشـت :بـا اسـتفاده از تجربه سـایر کشـورها بـا بومیسـازی بر چالشهـا فائق
بیایم.
قاسـمی تصریـح کـرد :چالشهـای بخـش کشـاورزی درزمینههـای مختلـف
شـامل :کاهـش کیفیـت و کمیـت آب ،عـدم وجـود بـازار متشـکل در حـوزه
کشـاورزی ،نوسـانات قیمـت محصـوالت کشـاورزی ،عـدم تعادل بیـن عرضه
و تقاضـا در بـازار ،نیـاز بـه شـکلگیری زنجیـره تولید ،نبـود قـرارداد خرید بین
کشـاورزان و کارخانههـا ازجملـه مشـکالت بخـش کشـاورزی بـوده کـه باهم
اندیشـی قابلحـل اسـت.
وی بـا اشـاره بـه این کـه کشـت گلخانهای روشـی بـرای افزایش بهـره وری
بـوده و علیرغـم تسـهیالت ارزانقیمت کشـاورزان تمایل زیادی بـه این نوع
کشـت نداشـته اند ،اظهار داشـت :شـاید دلیـل عمـده آن عدم تولیـد اقتصادی
گلخانـه در سـنوات گذشـته بـوده کـه امیدواریـم بـا ارائـه راه کار و تعییـن نوع
محصـول بـا صرفـه اقتصادیتـر جهت تولیـد در شـرایط گلخانهای و اسـتفاده
از قوانیـن و مشـوقها بـه ایـن مهم دسـتیابیم.

دانشـکده و مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس
بـه عنـوان بازوهـای تحقیقـی و پژوهشـی اسـتان و از سـوی دیگـر سـازمان
جهاد کشـاورزی و بخش خصوصی ،به منظور پشـت سـر گذاشـتن بخشـی از
بحران هـا هسـتیم ،گفـت :در غیـر این صـورت ابـر چالشها بر نبـوغ مدیریتی
افـراد غلبـه میکننـد.
وی بـا اشـاره بـه ایـن که اسـتان فـارس در کشـاورزی سـرآمد بـوده و صنعت
چنـدان پیشـرفتی در ایـن اسـتان نداشـته ،افـزود :حـل مسـائل و مشـکالت
کشـاورزی ،آب و محیـطزیسـت اسـتان فـارس برپایـه علمی و با هـم فکری
ضـروری بـوده ،تـا ماحصـل تبـادل افـکار و آرا تبدیـل بـه یـک سـندی برای
توسـعه کشـاورزی اسـتان گردد.
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه تصریـح کرد :اگرچـه همـکاری بیـن تحقیقات و
اجـرا درگذشـته وجـود داشـته اما بـه دلیل عدم تدوین مسـیر حرکت مشـخص
بـه هـدف مطلوب دسـت نیافته ایـم ،بنابراین تغییـر نگرش جهت دسـتیابی به
نتایـج ملموستـر ضروری اسـت.
در ادامـه این نشسـت ابراهیـم زارع رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشـاورزی
و منابـع طبیعـی فـارس ،بـا بیـان ایـن کـه بـ ه منظـور حـل چالش کشـاورزی
بایسـتی تحقیقـات هدفمنـد صورت گیرد ،گفت :مشـکالت اسـتان را در بخش
کشـاورزی در قالـب  7چالـش اصلـی تقسـیم بنـدی کـرده ایـم و طرحهـای
تحقیقاتـی پـس از بررسـی ایـن مشـکالت اولویتبندی میشـود.
وی افـزود :ایـن  7گـروه شـامل کمآبـی ،علـوم دامـی و تغذیـه ،حاصلخیـزی
و شـوری خـاک ،تولیـد محصـول سـالم ،کاهـش ضایعـات ،توانمندسـازی
بهرهبـرداران و الگـوی کشـت و بـازار اسـت.

عدالت رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

در ادامـه ایـن نشسـت ،محسـن عدالـت رئیس دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه
شـیراز ،بـا بیـان ایـن کـه بـه دنبـال پلهـای ارتباطـی قویتـر بیـن ایـن
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نشست مسئولين سازمان جهادكشاورزي فارس
و اساتيد پژوهشکده خشکسالی دانشكده
كشاورزي دانشگاه شیراز

بـا برگـزاری نشسـتی بـا حضـور رییس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس،
رییـس دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه شـیراز ،رییـس مرکـز تحقیقـات و آمـوزش
کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس ،معاون بهبـود تولیـدات گیاهی سـازمان جهاد
کشـاورزی و سـایر اعضـاء در دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه شـیراز ،راه كارهـاي
توسـعه و افزايـش همـكاري بين بخش اجرا و دانشـكده كشـاورزي مـورد بحث و
تبـادل نظـر قـرار گرفت.
در ابتـدای ایـن نشسـت سپاسـخواه رئیـس پژوهشـکده مطالعـات خشکسـالی
دانشـکده کشـاورزی دانشگاه شـیراز گفت :هدف پژوهشـکده مطالعات خشکسالی
دانشـکده کشـاورزی حـل مشـکل مدیریـت آب بـه خصوص آبیـاری در مـزارع و
افزایـش بهـره وری از آب در شـرایط فعلـی اسـتان اسـت.
وی افـزود :ایـن پژوهشـکده امکانـات بسـیار مناسـبی در زمینـه آزمایشـگاهی و
مزرعه ای دارا می باشـد و بسـته به طرح های خاصی که توسـط این پژوهشـکده
انجـام مـی شـود از همـکاران در بخش هـای مختلف دانشـکده کشـاورزی اعم از
آب ،اقتصـاد ،زراعـت و باغبانـی اسـتفاده مـی شـود و در این جا عزمـی وجود دارد
کـه مسـائل و مشـکالت گفتـه شـود و راه حل برای آن ها داشـته باشـیم.
وی در ادامـه بیـان داشـت :در کشـور اسـپانیا دولت به اجـرای آبیاری تحت فشـار
بـدون هیـچ گونـه مدیریـت و برنامه ای یارانـه اجرای آبیـاری تحت فشـار را ارائه
نمـوده اسـت ولـی اجـرای ایـن طـرح موفقیـت آمیـز نبـود زیرا کـه در ایـن طرح
تعـادل بخشـی انجام نشـد و گیاهان پرمصرف کاشـته شـده بودنـد .بنابراین دولت
اسـپانیا مجـدداً در ایـن طـرح بازنگری انجـام داد و طـرح دیگـری جایگزین طرح
اولیـه شـد و دولـت اعالم نمـود :در صورتی که کشـاورزان می خواهند از سوبسـید
و یارانـه اجـرای آبیـاری تحـت فشـار اسـتفاده نماینـد بایسـتی کـه شـرایط زیر را
داشـته باشند:
" سـطح زیـر کشـت آن هـا اضافـه نشـود " حقابه کشـاورزی به ازاء هـر هکتار که
میـزان  8000متـر مکعـب می باشـد بایسـتی بـه  6000متر مکعب کاهـش یابد و
" بایسـتی گفـت گیاهـان کم آب بر در دسـتور کار قـرار گیرد"
سپاسـخواه در ادامـه تاکیـد کـرد :مـا بایسـتی توافـق کنیـم کـه در مـورد خیلی از
مسـائل و مشـکالتی کـه در بخـش کشـاورزی اسـتان فـارس داریـم کارگاه های
آموزشـی برگـزار کنیم.
وی اظهـار داشـت :تعـادل بخشـی یکـی از مشـکالت مـا مـی باشـد و بایسـتی
اطالعاتـی را جمـع آوری کنیـم و ببینیـم آیا در جهت تعادل بخشـی چـه کارهایی
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را انجـام بدهیـم و بـا اجـرای ایـن کارهـا موفق بـوده ایم یا خیـر و ً
مثلا در زمینه
گیـاه جدیـد کینـوا  workshopبرگـزار کنیم.
رئیـس پژوهشـکده مطالعـات خشکسـالی دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه شـیراز
تصریـح کـرد :مـا بایسـتی بـرای کاری که طراحـی می کنیـم بـه زارع بگوییم که
نحـوه مدیریـت صحیـح ایـن روش نویـن آبیاری به چه صورت اسـت و بـرای این
منظـور بایسـتی کارگاه مدیریـت آبیـاری تحت فشـار برگـزار نمود.
وی افـزود :بایسـتی وضعیـت حقوقی آب مشـخص شـود و از آب هـای زیر زمینی
اسـتفاده صحیـح نمـود کـه یکی از روش ها این اسـت که بایسـتی سـازمان هایی
بـا مشـارکت مـردم و همه گیر در این زمینه تشـکیل دهیم و خودشـان ،خودشـان
را مدیریـت کننـد البتـه بـا نظـارت دولتـی و البتـه چنـد مـورد را داریم کـه این ها
موفق شـده اند.
ایـن مقـام مسـئول گفت :بایسـتی مدیریت کشـت گیاهـان دارویی در دسـتور کار
قـرار گیـرد و در ایجـاد بـاغ ،مدیریـت بـاغ در دسـتور کار باشـد و نوع رقـم ،نحوه
کشـت ،روش آبیـاری ،آفـات و بیمـاری هـا و ...مدنظـر قـرار گیـرد و همچنین در
زمینـه کشـت نشـایی نیز بایسـتی این مهـم در نظر گرفتـه شـود و در زمینه حفظ
نباتات جدید بایسـتی با بخش گیاهپزشـکی دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه شـیراز
مکاتبـه تـا در ایـن زمینه هـا کارگاه آموزشـی برگـزار کنیم.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه این کـه در ابتدا که از من سـئوال می شـد کـه با کدام
روش آبیـاری موافـق مـی باشـید اینجانـب جـواب مـی دادم کـه در ایـن زمینه با
آبیـاری نویـن اعـم از آبیـاری بارانـی و تحـت فشـار موافق می باشـم ،تاکیـد کرد:
ولـی زمانـی کـه تجربـه اینجانب بیشـتر شـد به ایـن نتیجه رسـیدم که بـا آبیاری
بارانـی در بعضـی از مناطـق موافـق نیسـتم و آبیـاری قطـره ای بهتـر اسـت و در
حـال حاضـر نیـز که بـا مسـئله کمبـود آب مواجه هسـتیم و بایسـتی این شـرایط
را مدیریـت کنیـم نظـر اینجانـب بـه اجرای آبیـاری قطره ای زیر سـطحی اسـت.
سپاسـخواه در ادامـه بیـان داشـت :مـواردی مانند کشـت گلخانـه ای ،تغییر الگوی
کشـت زمسـتانه بـه جـای تابسـتانه ،کاربـرد آب هـای لب شـور که در ایـن زمینه
بایسـتی مدیریـت ایـن گونـه آب هـا را در دسـتور کار قـرار دهیـم مدنظـر اسـت
و توسـعه باغـات دیـم در اراضـی شـیبدار کـه مـا از سـال  1361پرچـم دار ایـن
مهـم بودیم بایسـتی دنبال شـود ولی حسـاب شـده ،کارشناسـانه و از حضـور افراد
سـودجو کـه بـه دنبـال تملـک اراضی هسـتند در ایـن مهـم جلوگیری گـردد و از
کشـت گیاهـان پـر آب بـر از جملـه برنـج که از  20سـال پیـش دنبال اسـتفاده از
ارقـام ایروبیـک (بـدون غرقـاب) بـوده ایم و کشـت بـا آبیـاری متناوبـی را در این
زمینـه انجـام داده ایـم در دسـتور کار قـرار گیرد.
وی اظهـار داشـت :در دنیـا در هـر زمینـه ای که مشـکل وجـود دارد اگـر در زمینه
رفـع آن کاری صـورت پذیرفتـه اسـت بـا صـرف وقـت و هزینـه آن مطلـب بـه
فارسـی ترجمـه و منعکـس گـردد و در غیـر ایـن صورت بایسـتی تحقیـق گردد و
مـا ایـن توانایـی را داریـم و در زمینـه محصـوالت مختلـف اعـم از انجیـر ،کینوا،
برنـج ،گنـدم ،جـو و  ...اطالعـات الزم را داریـم و می توانیـم از طریـق برگـزاری
کارگاه هـای آموزشـی و نشسـت هـای نیـم روزه نسـبت بـه ارائـه مطالـب اقـدام
نما ییم .
در ادامـه محمـد مهـدی قاسـمی رییـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس
گفـت :هـدف از برگـزاری ایـن جلسـه هـم افزایی می باشـد.
وی افـزود :بخـش کشـاورزی تامیـن کننـده معـاش مـردم اسـت و بیـش از 50
درصـد فضـای کسـب و کار در این اسـتان در بخش کشـاورزی می باشـد و وجود
کارشناسـان خـوب ،محققیـن مجرب مرکـز تحقیقات و آموزش کشـاورزی و منابع
طبیعـی فارس و دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه شـیراز و هـم چنین امنیـت غذایی
در تامیـن نهـاده هـای مـردم ،بنابراین بایسـتی کشـاورزی زنده و پویا باشـد.
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه بـه نقـل از یـک کارشـناس فرانسـوی گفت :اسـتان
فـارس دارای طبیعـت وحشـی مـی باشـد زیـرا کـه این اسـتان انـواع پدیـده ها را

سپاسخواه رئیس پژوهشکده مطالعات
خشکسالی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز :

عدالت رییس دانشکده کشاورزی
دانشگاه شیراز :

هدف این پژوهشکده حل

تا زمانی که ضمانت

مشکل مدیریت آب به خصوص
آبیاری در مزارع و افزایش
بهره وری از آب در شرایط
فعلی استان است

اجرایی برای امور
کشاورزی وجود نداشته
باشد برای ما فایده ای
ندارد

دارد بنابرایـن هـر نـوع گونـه ای را نمـی تـوان ترویج کرد و بایسـتی با نـگاه فنی
بـه کشـاورزی نـگاه کـرد و کشـاورزی دانش بنیـان و اقتصـادی را دنبـال نمود.
وی بیـان داشـت :چالـش اصلی مـا در کشـاورزی در حال حاضر آب می باشـد که
محـور تمـام اسـتراتژی های سـازمان در تمامـی بخش ها اعـم زراعـت ،باغبانی،
مکانیزاسـیون و ...آب مـی باشـد کـه در این زمینه دولت  85درصـد یارانه در اختیار
بهـره بـرداران قـرار می دهـد و همچنین تسـهیالت  6درصـد برای ایجـاد گلخانه
در اختیـار متقاضیـان قـرار می گیرد.
قاسـمی تصریـح کـرد :در بحـث آب بایسـتی ایـن مهـم بـه صـورت حجمـی در
اختیـار کشـاورزان قـرار گیـرد و یک میزان مشـخص آب در اختیار کشـاورزان قرار
دهیـم و در بحـث طـرح تعادل بخشـی بایسـتی چاه هـای غیرمجـاز را پلمپ نمود
و چاه هـای مجـاز را نیـز بـه کنتـور حجمی مجهـز نمود که بـا این اقـدام محرکی
بـرای کشـاورز خواهـد بـود کـه خود بهـره بـردار به دنبـال اجـرای آبیـاری تحت
فشـار بـرود و در ایـن حالت کشـاورز بـه دنبـال تحقیقات و اجـرا می آیـد بنابراین
در جهـاد کشـاورزی مـا بـه دنبال مدیریـت تقاضای آب هسـتیم.
وی افزود :اسـتفاده از پوشـش سـایه بـان مزایای زیـادی اعم از آفتاب سـوختگی،
کنتـرل آفـات و بیمـاری هـا ،سـرمازدگی و ...دارد ولـی مهـم تریـن دلیـل این که
بـه دنبـال ایـن روش در باغـات هسـتیم ،کاهش تبخیـر آب و بهره وری بیشـتر از
آب می باشـد.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس تاکید کـرد :در توسـعه گلخانه ما
بـه دنبـال انتقـال  80هـزار هکتـار سـبزی و صیفی از فضـای باز بـه  7000هکتار
گلخانـه هسـتیم زیـرا کـه در ایـن روش بهـره وری از آب چندیـن برابر می شـود
و تـا سـال  92نزدیـک بـه  130هکتار گلخانه در اسـتان فارس ایجاد شـده اسـت
کـه ایـن میـزان تـا کنـون بـه  408هکتار رسـیده اسـت که البتـه بایسـتی در این
زمینـه تلاش دو چندانـی نمود.
وی بیـان داشـت :مدیریـت تقاضـای آب ،الگـوی کشـت ،انتقـال کشـت هـای
بهـاره بـه پاییـزه ماننـد انتقـال چغنـدر قنـد بهـاره بـه پاییـزه کـه بیـش از 50
درصـد در مصـرف آب صرفـه جویـی نمـوده اسـت ،اسـتفاده از بـذور زودرس و
مقـاوم بـه خشـکی و ...از جملـه اقدامـات انجام شـده سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس در زمینـه خشـکی بوده اسـت و بـا توجه بـه بیانات وزیـر محترم
در ایـن زمینـه کـه اگـر هـر کاری غم خـواری نداشـته باشـد راه بـه جایی نمی
بـرد بایسـتی گفت کـه ما نتوانسـته ایم از پتانسـیل هـای اجرا ،مرکـز تحقیقات
و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی و دانشـکده کشـاورزی به خوبی اسـتفاده
کنیم .
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد :امروز بـا اجـرای نظام نویـن ترویـج اطالعات
ثبتـی و بانـک اطالعاتـی مکانـی مـزارع را داریـم و بـه عنـوان مثـال بـا ایـن
اطالعـات مـا مـی دانیـم کـه در شهرسـتان مهـر چـه افـرادی تولید گندم شـان
بـاالی  5تـن می باشـد و ایـن ظرفیـت بسـیار خوبـی بـرای مرکـز تحقیقـات و
آموزش کشـاورزی و منابع طبیعی فارس و دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه شـیراز

مـی باشـد کـه از ایـن اطالعات بـرای اجـرای تحقیقات اسـتفاده نماینـد زیرا که
ارقـام مختلـف ،آب و هـوای مختلـف ،روش هـای مختلـف کشـت و کشـاورزان
مختلـف انجام می شـود و بایسـتی مشـخص نمـود که علل افزایـش و یا کاهش
تولیـد در محصوالتـی مثـل گنـدم ،جـو و کلـزا به چـه صورتی بوده اسـت.
وی در خاتمـه سـخنان خـود خاطر نشـان کرد :یافتـه های تحقیقاتی ما بایسـتی
قابلیـت ترویـج داشـته باشـند و ما این نشـریات را چـاپ و در تـاالر ترویج جهت
اسـتفاده بهـره بـرداران بارگـزاری مـی نماییم و بایسـتی در جهت همـکاری بین
بخـش اجـرا ،مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس و
دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه شـیراز منیـت را کنـار بگذاریـم و در اجـرای امـور
بایسـتی از ظرفیت تشـکل های مختلف اسـتفاده بهینه نمود و این سـازمان این
آمادگـی را دارد کـه در برگـزاری همایـش هـای علمـی و تحقیقاتی با دانشـکده
کشـاورزی دانشـگاه شـیراز همکاری نماید.
در ادامـه ایـن جلسـه عدالـت رییس دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه شـیراز گفت:
مـا بـه دنبال تشـکیل کارگـروه عملیاتـی  4جانبه با حضور دانشـکده کشـاورزی
دانشـگاه شـیراز ،سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،مرکـز تحقیقـات و
آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی فارس و بـازار هسـتیم که در ایـن کارگروه
چـاره اندیشـی کنیـم تا بتوانیـم راه کارهای موثـری در زمینه چالـش های بخش
کشـاورزی پیـدا کـرده و بتوانیـم از ایـن موفقیـت هـای کوچـک اسـتفاده و بـه
سـمت تحقـق موفقیت هـای بـزرگ گام موثـری برداریم.
وی افـزود :تـا زمانـی کـه ضمانـت اجرایی بـرای امور کشـاورزی وجود نداشـته
باشـد بـرای مـا فایـده ای نـدارد بنابرایـن بایسـتی قانـون گـذاری در ایـن زمینه
انجـام شـود و تشـکیل کارگروهـی متشـکل از سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان
فـارس ،پژوهشـکده مطالعـات خشکسـالی و دانشـکده حقـوق دانشـگاه شـیراز
تشـکیل شـود تـا بتـوان قانونی بـا قضایـا برخـورد کرد.
در ادامـه ایـن جلسـه رضایی مقدم معاون آموزشـی دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه
شـیراز گفـت :تفاهـم نامـه ای مـا بیـن دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه شـیراز و
مدیریـت هماهنگـی ترویـج سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس بـه نمایندگـی از
سـازمان در زمینـه انتقـال یافتـه هـا و چگونگـی انتقال دانـش های همـکاران در
کمیتـه ترویـج و نشـر علوم کشـاورزی تشـکیل شـده اسـت.
وی افـزود :طـرح های پژوهشـی که در دانشـکده همـکاران دارند برخـی از هزینه
هـای آن توسـط ایـن تفاهـم نامـه تامیـن مـی گـردد و بـه کلیـه همـکاران در
دانشـکده ابلاغ مـی کنیـم در قالـب مجموعه ای کـه پایـان نامه هایی کـه دفاع
خواهـد شـد ،مهـم تریـن یافتـه هـای تحقیقاتی موجـود در ایـن پایان نامـه ها به
کمیتـه مذکـور ارائـه و در قالب نشـریات ترویجی به کشـاورزان منتقل می شـود و
بـا تشـکیل مدیریـت دانش در نظـام نوین ترویـج و ارائه مطالب به صورت رسـانه
بـا تهیـه فیلـم از طریـق سـیمای اسـتان فـارس پخـش مـی شـود و مجموعه ای
ثابـت بـرای اجـرای سـمینارها در دانشـکده کشـاورزی خواهیم داشـت که شـاهد
همـکاری متقابـل در ایـن زمینـه ها خواهیـم بود.
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انعقاد تفاهم نامه بین دانشکده کشاورزی و اتحادیه دامداران استان فارس

تفاهمنامـه ای بیـن بخـش علـوم دامـی دانشـکده
کشـاورزی و اتحادیـه دامـداران اسـتان فـارس در
خصـوص همکاریهـای مشـترک در زمینههـای
آموزشـی و پژوهشـی ،بـا هـدف کیفیت بخشـی به
آمـوزش ،پژوهـش و حل مسـائل موجـود در بخش
دامـداری اسـتان فـارس مبادله شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،محمـد مهدی
قاسـمی رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
فـارس ،در خصـوص ایـن تفاهـم نامـه گفـت:
چالشهـای موجـود در ایـن اسـتان و درخواسـت
بـازار در خصـوص کاهـش قیمتهـای تمـام شـده
و افزایـش بهـره وری ،همچنیـن نیـاز بخش هـای
مختلـف بـه فنـی و علمـی کردن ،نیـاز به اسـتفاده
از دسـتاوردهای پژوهشـگران و اسـاتید دانشـکده
کشـاورزی را الزامـی کـرده اسـت.
وی بـا بیـان ایـن کـه ایـن موضـوع طـی جلسـات
متعـدد جمـع بنـدی و منجر بـه عقد تفاهـم نامهای
شـد کـه امـروز بـه امضـای طرفین رسـید ،افـزود:
امیـدوارم در سـایر تشـکلهای اسـتان فـارس بـا
توجـه بـه نیـاز امـروز بـه ویـژه در جهـت افزایـش
بهـره وری از منابـع و تولیـد رقابتـی از ظرفیـت و
پتانسـیل دانشـگاهها و مراکـز تحقیقاتـی بهرهمنـد
شـده تا ضمن پشـت سـر گذاشـتن چالش ها ،تولید
اقتصـادی تـری را درعرصـه هـا و زیربخش هـای
مختلـف حوزه کشـاورزی داشـته باشـیم.
در همیـن راسـتا محسـن عدالـت رییس دانشـکده
کشـاورزی دانشـگاه شـیراز ضمن اشـاره بـه قدمت
این دانشـکده با بیش از  60سـال سـابقه و ارائه ی
خدمـات زیادی در زمینه های آموزشـی و پژوهشـی
گفـت :ایـن خدمات عمدتـا و نوعا متمرکـز بر روی
بخـش دولتـی و همکاریهای دو جانبه با سـازمان
جهـاد کشـاورزی فـارس بـوده اسـت و امـروز
همـکاری هـا فراتـر از بخـش دولتـی رفتـه و وارد
همـکاری بـا بخش هـای خصوصی و تشـکل های
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اتحادیه دامداران به عنوان
اولین اتحادیه در حوزه
تشکلها و تعاونیهای
بخش کشاورزی با
دانشکده کشاورزی
تفاهمنامه منعقد کرد
تعاونـی شـدیم و بـه منظور حـل مشـکالت جامعه
هـدف ،بـر روی مسـائل آن هـا متمرکز شـدیم.
وی افـزود :اتحادیـه دامـداران در بعـد آمـوزش و
پژوهش مسـائل و مشـکالتی را داشـته و پتانسـیلی
هـم در دانشـگاه بـرای این حل مسـائل وجـود دارد
کـه امیدواریـم بـا آغـاز عملیـات اجرایـی آموزش و
پژوهـش بـرای بهـره بـرداران عرصـه هـا ،شـاهد
افزایـش بهـرهوری تولیـد در دامداریهـا و ایجـاد
تغییـرات در بازاریابـی و بازاررسـانی محصـوالت
دامـداران بـوده کـه برآینـد همـه ایـن ها پـر رنگ
کـردن اقتصـاد دامـداران عزیز باشـد.
رئیس دانشـکده کشاورزی دانشـگاه شیراز در خاتمه
اظهـار داشـت :امـروزه همه بـه خوبی پی بـرده اند
کـه ادامه دادن کشـاورزی به شـکل کنونـی امکان
پذیـر نیسـت و باید کشـاورزی علمـی را مبنای کار
قـرار دهیـم که بـا امضای ایـن تفاهم نامه مسـائل
و مشـکالت دامـداران در حـوزه آمـوزش و پژوهش
بـه جـد پیگیـری میشـود تـا آخریـن یافتههـای
علمـی بـه صـورت عملـی در اختیـار دامـداران قرار
گیـرد و انتظـار مـیرود بـا امضـای این تفاهـم نامه
بـرای کمیـت و کیفیـت تولیـدات دامـی و لبنـی
اقدامـات اساسـی و علمـی صـورت گیـرد تـا زمینه
رضایـت مندی مصـرف کنندگان و تولیـد کنندگان
محصـوالت لبنـی و دامـی ایجاد شـود.
عدالـت همچنیـن بـرای پاسـخ دادن بـه نیازهـای

اسـتان و کشـور خواسـتار تشـکیل کارگروهـی بـا
حضـور سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس ،تعـاون
روسـتایی فـارس ،دانشـکده کشـاورزی شـیراز و
مرکـز تحقیقـات کشـاورزی فـارس شـد تـا در آن
بـا تبـادالت علمـی راه کارهـای عملـی در جهـت
رفـع چالـش هـا و بحـران هایی کـه این اسـتان در
بخـش کشـاورزی ارائـه شـود.
در ادامـه ایـن جلسـه ،در خصـوص تفاهـم نامـه
فـوق الذکر احـد بهجـت حقیقی مدیر کل سـازمان
تعـاون روسـتایی فارس با اشـاره به این که اسـاس
افزایـش بهـره وری توجـه بـه علـم اسـت ،افـزود:
یکـی از دغدغههـای دولـت ایجـاد شـرکتهای
دانـش بنیـان بـه خصـوص در حـوزه کشـاورزی
اسـت و ایـن تفاهمنامـه گامـی در جهـت عملـی
کـردن تحقیقات دانشـگاهی در تولیـد کاال ها بوده،
البتـه ایـن آغـاز راه اسـت و ما بـه دنبال اسـتفاده از
پژوهـش هـای علمـی در سـایر حوزههـای دامی و
کشـاورزی نیز هسـتیم.
وی افـزود :یکـی از مصادیـق اجـرای اقتصـاد
مقاومتـی توجـه بـه علـم و دانـش و بـه کارگیـری
آن در تولیـد اسـت و بـه اعتقـاد مـا بـه جـای
ایجـاد شـرکت هـای دانـش بنیـان بایـد به سـمت
پایه گـذاری تمـام شـرکت های دولتـی و خصوصی
بـر مبنـای دانـش و علـم روز رفـت بـه طـوری که
همـه دانـش بنیـان شـوند.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد :با ارتبـاط با
محیـط دانشـگاه و پژوهشهایـی کـه در دانشـکده
کشـاورزی به خصوص دانشـگاه شـیراز اتفاق افتاد،
امـروز بـه جای تشـکیل شـرکت های دانـش بنیان
در حـوزه کشـاورزی ،اسـاس و پایـه شـرکتهای
خودمـان را بـر دانـش گذاشـتیم و در ایـن راسـتا
اتحادیـه دامـداران بـه عنـوان اولیـن اتحادیـه در
حـوزه تشـکلها و تعاونیهـای بخش کشـاورزی با
دانشـکده کشـاورزی تفاهمنامـه منعقـد کـرد.

استاندار فارس:

ترویج فرهنگ ایثار و
شهادت ،نیاز امروز
جامعه است
نخسـتین «جلسـه شـورای ترویـج فرهنـگ ایثـار و
شـهادت اسـتان فـارس» بـا حضـور غالمرضـا یاوند
عباسـی مشـاور ایثارگران وزیر کشـور ،تبادار اسـتاندار
فـارس ،کاووس کیانـی معـاون توسـعه مدیریـت
و منابـع سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و
مدیـران دسـتگاه هـای اجرایـی فـارس در شـیراز
برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره ایثارگـران سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس؛ اسـماعیل تبـادار
اسـتاندار فـارس بـا بیـان ایـن کـه در شـرایط امـروز
جامعـه بـه ترویج فرهنگ ایثار و شـهادت نیـاز داریم،
گفـت :همـه دسـتگاه هـای اجرایـی مرتبـط بـا امـور
فرهنگـی بایـد در زمینـه ترویـج فرهنـگ ایثـار و
شـهادت بـا هـم افزایـی و همراهـی تلاش کننـد.
وی افـزود :ترویـج فرهنـگ ایثـار و شـهادت تنهـا با
برگـزاری جلسـات محقـق نخواهـد شـد بلکـه بایـد
ایـن فرهنـگ را بـه جامعه و خانـه های مـردم انتقال
د هیم .
تبـادار بـا بیـان ایـن کـه مسـائل فرهنگی بر اسـاس
اهمیـت و منزلـت آن هـا رتبـه بنـدی مـی شـوند،
تاکیـد کـرد :ایثار و در اوج آن شـهادت ،مهـم ترین و
ارزشـمندترین زمینـه فرهنگی در هر جامعه محسـوب
می شـود.
اسـتاندار فـارس بـا بیـان ایـن کـه میـزان سـنجش
هـر جامعـه ،قـوم و منطقـه ای فرهنـگ رایـج در آن

جامعـه در ابعـاد مختلف اسـت ،افزود :هـرگاه با آداب،
رسـوم ،رفتـار و کنـش مناسـب بـا زیسـت انسـانی و
نـوع اجتماعـی در جامعه و یا منطقـه ای رو به رو می
شـویم ،در مـی یابیـم کـه در میـان اهالـی آن جامعه
فرهنـگ جایـگاه ویـژه ای دارد.
وی در ادامـه ترویج اموری همچـون تکریم و احترام،
نظـم و انضباط ،راسـتگویی ،سـخاوت ،کرامت ،ایثار و
از خـود گذشـتگی در جامعـه را از مصادیق فرهنگ در
آن جامعه دانسـت.
اسـماعیل تبـادار ترویـج و گسـترش بنیـان هـای
فرهنگـی را از ضـرورت هـای تاریخـی برشـمرد و
گفـت :بنیـان هـای فرهنگی همچـون واقعه عاشـورا
همـواره در جامعـه جریان داشـته و افـراد مختلف اعم
از مذهبـی و غیـر مذهبـی از ایـن واقعـه عظیم درس
مـی گیرنـد و دربـاره آن کالم فصیـح روا مـی دارند و
بـر مصائـب آن عـزاداری مـی کنند.
اسـتاندار فـارس دوران هشـت سـال دفـاع مقدس را

یکـی از ایـن بنیان های ارزشـمند فرهنگی دانسـت و
بـا تاکید بر لـزوم ترویج آن ،خاطرنشـان کـرد :دوران
هشـت سـاله جنگ ایـران و عـراق همـواره در تاریخ
 40سـاله نظـام جمهـوری اسلامی به عنوان سـندی
برجسـته مطـرح مـی شـود چـرا کـه در ایـن جنـگ
مـردم ایـران بـه رغـم کمبـود امکانـات بـا فرهنـگ
ایثـار و شـهادت در مقابـل همه دنیا ایسـتادند و پیروز
شدند.
وی افـزود :در زمـان جنـگ مـردم ایـران از همه امور
زندگـی خـود گذشـته بودنـد و بـا محوریـت ایثـار و
شـهادت اهـداف بزرگـی را دنبـال مـی کردند.
اسـتاندار فـارس همچنیـن بـا بیـان ایـن کـه بایـد
صاحبـان ایثار و گذشـت بـه عنوان نمـاد این فرهنگ
در جامعـه مـورد تکریـم قرار گیرند ،خاطر نشـان کرد:
ایـن تکریـم و احتـرام بـه معنـای نیـاز ایـن عزیـزان
نیسـت بلکـه یکـی از گام هـای مهـم در ترویـج
فرهنـگ ایثـار بـه حسـاب مـی آید.
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اکبری نماینده مردم شهرستان شیراز در مجلس شورای اسالمی:

در کالن شهر شـیراز  75درصد آب آشامیدنی
از چـاه ها تامین می شـود

شـورای هماهنگـی روسـای ادارات تعاونی روسـتایی و
مدیـران عامـل اتحادیـه های اسـتانی و شهرسـتانی و
روسـای نظـام صنفـی شهرسـتان هـای اسـتان فارس
بـا حضـور ،اکبـری نماینـده مـردم شـیراز در مجلـس
شـورای اسلامی ،قاسـمی رییـس سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس و بهجـت حقیقـی رییـس
سـازمان تعاونـی روسـتایی فـارس در سـالن جلسـات
ایـن سـازمان برگـزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"؛ محمـد مهـدی
قاسـمی رئیس سـازمان جهاد کشاورزی اسـتان فارس
در ابتـدا بـا بیـان این مطلب کـه قبل از انتـزاع وظايف
و اختيـارات بخـش کشـاورزي از وزارت صنعت ،معدن
و تجـارت و الحـاق آن بـه وزارت جهـاد کشـاورزي
توجـه بـه بـازار و بازار رسـانی کم بـود ،گفـت :امروزه
مـی دانیـم که نوسـانات قیمت محصول در بـازار و نیاز
بـازار بـه محصـول ،الگـوی کشـت را تعییـن می کند.
وی افـزود :راه نجـات از رکـود فعلـی در بخـش
کشـاورزی شـکل گیـری زنجیـره تولیـد اسـت و در
زنجیـره تولیـد بایـد همـه حلقه هـا پیش ،حیـن و پس
از تولیـد در نظـر گرفتـه شـود.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :امـروزه تمـام
هـدف وزرات جهـاد کشـاورزی ایجـاد زنجیـره هـای
تولیـدی در محصـوالت ،بخـش هـا و مناطـق مختلف
اسـت و تعاونـی ها می تواننـد نقش پررنگـی در ایجاد
ایـن زنجیـره داشـته و در اولیـن گام زنجیـره هـای
تولیـدی بحـث صـادرات را در برنامـه خود قـرار دهند.
وی بیـان داشـت :در حـال حاضـر بحث زنجیـره های
تولیـد در جریـان اسـت و قبـل از ایـن کـه مـوردی در
ایـن رابطـه نسـبت بـه کشـاورزی انجـام بدهیـم باید
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بـه فکـر ایـن باشـیم و در ایـن راسـتا قیمـت بـازار و
زمـان مناسـب عرضه و تقاضـا به عنـوان تعیین کننده
الگـوی کشـت بـا توجـه بـه نوسـانات قیمـت هـا باید
مـد نظـر باشـد و این زنجیـره تولیـد که بخـش عمده
آن بـازار اسـت مـی بایسـتی مـد نظر قـرار داده شـود.
قاسـمی تصریـح کـرد :قبلا اگـر به طـور اساسـی کار
می کردیم و زنجیره ای اندیشـیده می شـد بسـیاری از
مشـکالت فعلـی در حـال حاضر نبـود و می توانسـتیم
از رکـود فعلـی در بخـش کشـاورزی نجات پیـدا کنیم.
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس اظهـار نمود:
چـرا امـروز کشـاورزان مـا مشـکل کـود دارنـد و چـرا
محصـوالت آن هـا بـه پایین تریـن قیمـت خریـداری
و در ایـن بیـن واسـطه هـا بیشـترین نفع را مـی برند؟
چـرا خریـد تضمینی و واگذاری تسـهیالت کشـاورزی
در دسـت تعـاون روسـتایی هـا نیسـت؟ زیـرا در ایـن
راسـتا مطالبه گـری نکرده ایـم و سـهم تشـکالت
تعاونـی روسـتایی در سـطح اسـتان کـم اسـت و آیـا
ادامـه کار بـا این سـرمایه اندک قابل پیشـرفت اسـت؟
وی تاکیـد کـرد :امـروز تمـام هـدف وزارت خانـه این
اسـت کـه زنجیـره هـای تولیـد را بـه صورت بخشـی
و منطقـه ای تشـکیل و سـر و سـامان دهـد و در ایـن
راسـتا صـادرات کار پیچیده ای نیسـت و بایـد در اولین
گام در بخـش تولیـد زنجیـره ای فکـر کنیم.
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه بـا اشـاره بـه ایـن کـه
امـروز بـه لحـاظ وظیفه ذاتـی ،مـا باید در حـوزه های
مختلـف و تشـکل هـا ،ایـن نقـش آفرینـی را در بحث
زنجیره هـای تولید پیـاده نماییم ،گفـت :مدیریت تولید
را بـا تشـکیل زنجیـره هـای تولیـد می توان بـه خوبی
ارائـه نمـود و چـرا بایـد در کشـور فقـط یـک نفـر در

بخـش کشـاورزی ایفـای نقـش نمایـد؟ چرا بـه خوبی
نمی توانیـم از امکانـات موجـود اسـتفاده نماییـم؟ و در
ایـن راسـتا همـه همـکاران را در بخش هـای مختلف
بـه هـم فکـری دعـوت مـی نماییم.
وی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه در ایـن راسـتا آیـا علـم و
دانـش کـم داریـم و یـا سـهم زنجیـره هـای تولید در
کجـای کار لنـگ مـی زند ،بیان داشـت :سـرمایه های
خـرد خـرد مـی توانـد در قالـب یـک تشـکل و یا یک
سـرمایه گـذاری در فـرآورده هـای کشـاورزی ،نقـش
بـازار رسـانی را بـا هـدف برنـد سـازی مهیا سـازد که
این کار از عهده تشـکل ها سـاخته اسـت و در پی آن
نقـش تعاونـی هـای روسـتایی در ایجـاد زنجیره هـای
تولیـد پـر رنـگ مـی شـود و در ادامـه مـی توانـد
مشـکالت کشـاورزی را در تامیـن نیازهـا و تامیـن
نهاده هـا مرتفـع سـازد.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس تصریـح
نمـود :بـا تمـام تـوان در خدمـت همـه همـکاران در
تعاونی هـای روسـتایی و تشـکل هـا در هـر زمینه ای
هسـتیم و بایـد تلاش کنیـد بـا تشـکیل اتـاق فکـر،
کمـک بـه صنـدوق حمایـت در سـطح اسـتان را در
دسـتور کار خـود قرار دهید چـرا که هنوز نتوانسـته اید
بـا اسـتفاده از ظرفیـت صندوق هـای حمایتـی کارنامه
قابـل قبولـی ارائـه دهیـد.
قاسـمی گفـت :با پول هـای اندک می تـوان در بخش
کشـاورزی بـه دلیـل کمبـود سـرمایه و فکرهـای نـه
چنـدان بـزرگ کارهـای بزرگـی انجـام داد .بـه عنوان
مثـال بـا یـک بذر و یا یک سـم مورد خـاص در بخش
کشـاورزی مـی تـوان کارهـای عظیمـی در ایـن حوزه
انجام داد.
نماینـده عالی وزرات جهاد کشـاورزی در اسـتان فارس
در قسـمت دیگـری از سـخنان خـود با اشـاره بـر این
کـه در تمـام دنیـا بیشـترین مصـرف آب در بخـش
کشـاورزی اسـت اظهـار داشـت :مهمتریـن چالـش در
اسـتان فـارس آب اسـت و در حال حاضر بـا  220هزار
هکتـار گنـدم قابل آبیاری سـفره تامین معیشـت مردم
کـم شـده و بایـد در اسـتفاده بهینـه و مدیریـت آب در
ایـن زمینـه تلاش نماییـم و البتـه بایـد در میـزان آن
صرفـه جویـی نمـوده و در ایـن راسـتا تشـکل ها بایـد
تلاش کننـد کـه بخـش کشـاورزی از لحـاظ علمـی
و آگاهـی در بحـث سیسـتم و سـامانه هـا در احیـاء و
مانـدگاری آب به عنوان دغدغه کشـاورزان بکوشـند و
چرا هنوز در بخش کشـاورزی اسـتان بـه روش آبیاری
غرقابـی اسـتفاده می شـود؟
وی تصریـح کرد :فارس در مقوله اجرای سیسـتم های
آبیـاری تحـت فشـار مقام اول کشـور را دارا می باشـد
و بـرای توسـعه آن ،سـازمان تعـاون روسـتایی بایـد
حمایـت هـای الزم را از بهـره برداران انجـام دهد و با
توجـه به در نظر گرفته شـدن تسـهیالت  85در صدی
بلا عـوض ،بایـد در ایـن راسـتا تلاش دو چندانی را

داشـته باشـید و امیـدوارم روزی تمـام اراضـی اسـتان فـارس از شـیوه هـای نویـن
آبیـاری بهـره منـد باشـند به ویژه ایـن که در این اسـتان دارای ظرفیـت های باالی
مرکـز تحقیقـات و دانشـگاه معتبـر و علمی ارزشـمند شـیراز هسـتیم و با تمـام توان
در خدمـت همـکاران و تشـکل هـا برای ایجـاد راه کارهـای فیزیکی ،آبیـاری تحت
فشـار و کشـت هـای پاییـزه و گلخانه ای می باشـیم.
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس تصریح کرد :بذرهـا و نهال هـا ،در افزایش
عملکـرد محصـوالت  40درصـد موثـر هسـتند و بـا راهبـری تشـکل هـا در سـطح
اسـتان فـارس بهـره بـرداران می تواننـد با در نظـر گرفتن کلیـه جوانب در اسـتفاده
مناسـب ایـن نهـاده هـا از لحـاظ منفعتی و بازگشـت سـرمایه به خوبـی ایفای نقش
نماید.
قاسـمی در پایـان ایـن جلسـه تاکید کرد :نیـاز داریم که ظرفیت تشـکل هـا را بیش
از پیـش افزایـش داده و بـا برگـزاری جلسـات مختلف آمـاده پیشـنهادات و انتقادت
هسـتیم تـا بـا هم فکـری و مسـاعدت همـه همـکاران در بخـش هـای مختلـف به
راه کارهـای اساسـی در جهـت تهیـه و تدویـن و اجـرای هـر چـه بهتـر کشـاورزی
نویـن ،گام هـای موثرتـری را برداریم.
در ادامـه اکبـری نماینده مردم شهرسـتان شـیراز و عضو کمیسـیون کشـاورزی ،آب
و منابـع طبیعـی در مجلس شـورای اسلامی گفت :اسـتان فارس بـا تنش جدی آب
مواجـه اسـت و در پنـج سـال آینـده محدودیت آب جدی تر خواهد شـد بـه گونه ای
کـه معـاش ،امنیـت و خوداتکایی را تحـت تاثیر قـرار می دهد.
وی افـزود :بیـن بارندگـی و روان آب هـا رابطـه سینوسـی وجـود دارد و بررسـی ها
نشـان مـی دهـد که کاهـش  11درصدی بارندگـی باعث کاهـش  44درصدی روان
آب ها شـده اسـت.
نماینـده مـردم شـیراز در ادامه با اشـاره به این که شـهر شـیراز تنها کالن شـهری
اسـت که  75درصد آب آشـامیدنی آن از طریق چاه تامین می شـود گفت :اسـتان
فـارس و بـه ویـژه در اطراف کالن شـهر شـیراز 120 ،هـزار قطعه باغ شـهر ایجاد
شـده کـه  80درصـد آن ها تـا  1500متـر مربع و بقیه با وسـعت باالتـری بوده که
همـه این هـا افزایش مصرف آب را در پی داشـته اسـت.
اکبـری بـا بیـان ایـن که پایه شـغل در اسـتان فارس بر اسـاس کشـاورزی تعریف
شـده و صنعـت کمتـر شـکل گرفتـه ،افـزود :ایـن اسـتان در خیلـی از سـال ها در
تامیـن مـواد غذایـی حـرف اول را زده و همچنـان بـا همـه چالش هـا درتولید 25
محصـول غذایـی رتبـه اول و یـا دوم را دارد ،ولـی بـه هـر حـال چالـش آب بـه
صـورت جـدی اسـت و در سـال هـای آینده خـودش را نشـان می دهـد ،یعنی اگر
در حـوزه آب صرفـه جویـی و برنامـه ریـزی نشـود در آینـده منافع بلند مـدت را از
دسـت خواهیم داد.
وی تصریـح کـرد :در برنامـه ششـم ذکر شـده کـه بایسـتی  11میلیـارد مترمکعب
آب بـا اسـتفاده از تمـام راه کارهـای مصـرف بهینـه ،صرفـه جویـی گـردد و امرزه
بایـد بـه سـمت افزایش بهـره وری و محدود کردن سـطح زیر کشـت پیش برویم،
در غیـر این صـورت دچار مشـکل خواهیم شـد.
بـه گفتـه اکبـری 6 ،اَبَـر چالـش «بحـران منابـع آب کشـور»« ،مسـائل زیسـت
محیطـی»« ،بیـکاری»« ،صنـدوق بازنشسـتگی»« ،بودجـه دولـت» و «نظـام
بانکـی» در مجلـس تعییـن شـده کـه بایـد بـرای هـر یک اسـتراتژی مشـخص و
معینـی داشـت.
در ادامـه ایـن جلسـه احـد بهجـت حقیقـی مدیر سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان
فـارس گفت :شـرایط شـبکه تعاون روسـتایی فارس بـا وجود مشـکالت اقتصادی
کشـور قابـل قبـول اسـت ،امـا باید بـه دنبال راه هـای نوین کسـب درآمد باشـیم،
چـرا کـه درآمـد گندم بـرای تعـاون روسـتایی ها کافی نیسـت.
وی افـزود :امـروز بـا وجود شـرایط اقتصادی در وضعیـت اضطرار هسـتیم و باید با
تلاش مضاعـف ،اتحـاد و همدلـی در انجام وظایمان بـه نحو بهتـر و پر تالش تر
حاضر باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

برداشت لیمو ترش در استان فارس
آغاز شد
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"؛ محمد مهدی قاسـمی رئیس سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا بیان ایـن مطلب گفـت :این اسـتان با
سـطح زیـر کشـت  9هـزار و  658هکتـار و تولیـدی حدود  300هـزار تن
لیمـو تـرش در سـال گذشـته رتبـه اول تولیـد و سـطح زیـر کشـت لیمـو
تـرش در کشـور را کسـب نمود.
وی افـزود :برداشـت لیموتـرش برحسـب رقـم ،از اوایـل تیرمـاه در بخش
هنـگام شهرسـتان قیروکارزیـن آغـاز و تـا اواخر اردیبهشـت سـال بعد در
سـایر نقـاط اسـتان ادامـه خواهـد داشـت و پیش بینـی می گردد در سـال
جـاری 310 ،هـزار تـن لیموتـرش در اسـتان فارس تولیـد گردد.
قاسـمی بـا اشـاره به ایـن که لیمو تـرش عالوه بر تـازه خـوری در صنایع
تبدیلـی فـرآوری مـی گـردد ،اظهار داشـت 80 :درصـد لیموتـرش تولیدی
اسـتان فـارس به سـایر اسـتان هـا و به خـارج ازکشـور در محـدوده حوزه
خلیـج فـارس و آسـیای میانه صـادر می گردد.
وی در ادامـه بیان داشـت :بیشـترین سـطح زیر کشـت لیمو تـرش متعلق
بـه شهرسـتان هـای جهـرم ،قیروکارزیـن ،داراب ،کازرون ،الرسـتان و
فراشـبند اسـت و غالـب تریـن رقـم لیمو تـرش در اسـتان فـارس ،واریته
لیمـوی آب اسـت و از دیگـر ارقام کشـت شـده لیموتـرش در این اسـتان
مـی تـوان رقـم لیمـو لیسـبون (خارگـی) ،لیموپرشـین الیـم و لیمـو چهار
فصـل را نـام برد.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس در ادامه خاطر نشـان کرد:
بـا توجـه بـه مقاوم بـودن این درخت نسـبت به سـایر گونه هـای مرکبات
به شـرایط اقلیمی در چند سـال گذشـته در مناطق جنوبی اسـتان توسـعه
زیـادی داشـته اسـت .وی خاطـر نشـان کـرد :ایـن لیمـو نسـبت به سـایر
مرکبـات از درآمدزایـی باالتری برخـوردار اسـت و از بارزترین خصوصیات
لیموتـرش اسـتان فـارس طعم ،میزان آب و اسـیدیته مناسـب ،بـاال بودن
ویتامیـن  Cو بازارپسـندی مناسـب را مـی تـوان نام برد.
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تعالی سازمانی ضامن بالندگی و توسعه پایدار

دومیـن همایـش تعالی سـازمانی ،سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس
بـا حضـور محمـد مهـدی قاسـمی رییس ایـن سـازمان ،مشـاورین،
معاونیـن ،مدیـران و کارکنـان ایـن سـازمان در سـالن همایـش
فرهنگیـان شـیراز برگـزار شـد.

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،محمـد مهدی قاسـمی رییـس سـازمان جهاد
کشـاورزی اسـتان فـارس در ایـن همایـش گفـت :بـه تمـام عزیزانی کـه دغدغه
تعالـی و متعالـی شـدن را دارنـد خـوش آمـد مـی گویم.
وی افـزود :اولیـن سـئوالی کـه ما بـه عنـوان خدمتگزاران مـردم داریم این اسـت
کـه چـرا تعالـی را بایـد در رویکـرد سـازمان داشـته باشـیم ،چـون همه به انسـان
بـودن مـان بـه ارتقـا ء می اندیشـیم تـا فردایـی بهتـر را بـرای جامعه رقـم بزنیم
و اعتقـاد داریـم بـا توجـه بـه مقـام خلیفـه الهی بایـد ارتقاء بخـش جامعه انسـانی
باشـیم .این مقام مسـئول خاطر نشـان کرد :اگر سرگذشـت انسـان ها را در تاریخ
ورق برنیـم بـه وضوح می بینیم دانشـمندانی نظیر؛ انشـتین ،ارسـطو ،بوعلی سـینا
و شـاعرانی همچـون؛ حافظ ،سـعدی و فردوسـی مراتـب خاص تعالی خودشـان را
بسـته بـه ظرفیـت خدا دادی توانسـته انـد طی نمایند تـا به پیشـرفت های خاصی
رسـیده اند.
وی در ادامـه بیـان داشـت :در وجـود همـه ظرفیـت هـای متعددی وجـود دارد که
بایـد بـا اسـتفاده از ظرفیت تعالی به آن برسـیم و بـه تعبییر علـی (ع) نباید دو روز
مـان ماننـد هـم باشـند و اگر کارهـای جاری بـه نحو عالـی ترین هم انجـام گیرد
چیـزی جز رکـود عایدمان نمی شـود.
قاسـمی اظهـار داشـت :باید به واسـطه انسـان بودن مـان و تاکیدات دینـی در راه
تعالـی سـازمان گام برداریـم و نمـی توانیم سـاکن باشـیم همان طور کـه آب های
سـاکن بـه مـرداب تبدیـل و آب هـای جـاری بـه طهـارت مـی انجامـد و بایـد به
بحـث ارتقـاء و ایـن کـه به فـردا بیاندیشـیم و نباید بـه آرزوی فدایت شـوم دیروز،
اگـر به تعالی سـازمان می اندیشـیم بنشـینیم.
وی در ادامـه تصریـح کـرد :بعضی مواقـع حس غرور و عجب مـی گیریم که بیش
از ظرفیـت خـود کار کـرده ایـم کـه با ایـن تفکـر از راه تعالـی فاصلـه گرفته ایم و
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اگـر بـه ظرفیـت خـود اندیشـه نماییـم مـی بینیم که جـای رشـد و تعالی اسـت و
تـک تـک مـا کارکنـان و مدیـران بایـد بـه این فکـر کنیم کـه چه ظرفیـت هایی
بـرای مـا بوده اسـت کـه نتوانسـتیم از آن ها بهـره بجوییم.
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در ادامـه تاکید کـرد :با اسـتفاده
از تعالـی سـازمانی و بهـره گیـری از ظرفیـت هـا بـه عنـوان نیـروی محرکـه باید
گام برداریـم.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه سلسـله قاجـار تاریـخ مناسـبی ندارنـد زیـرا زمانـی
کـه جامعـه هـا در فکـر پیشـرفت بودنـد ایـن سلسـه چیزهـای دیگـری را دنبـال
می کردنـد ،خاطـر نشـان کـرد :بایـد بـه فکـر آیندگان باشـیم زیرا نسـل هـا یکی
پـس از دیگـری تاریـخ بشـریت را بـه نقـد مـی نشـینند و با توجـه به ایـن که در
دیـن و دیانـت مـا تاکید شـده کـه دو روز مان نسـبت به همدیگر مسـاوی نباشـد
و در برابـر شـرایط موجـود مسـئولیت داریـم باید رکـود اقتصـادی را در جامعه رفع
نماییـم و بـه رشـد و پویایـی مـورد نظـر دسـت بیابیم.
قاسـمی در ادامه بیان داشـت :در بخش کشـاورزی چون مبحث غذایی و اقتصادی
کشـور را در دسـت دارد و هیـچ جامعـه ای نمـی توانـد از این امر صرفنظـر نماید،
نیازمنـد تلاش تـک تـک مدیـران ،کارکنـان بـوده و با همـت جمعی باید دسـت
بـه دسـت هـم بدهیـم تا به مـدل تعالی سـازمانی دسـت یابیـم و باید سـازمانی با
چارچوب مشـخص داشـته باشـیم و به یک تفکر مشـخص دسـت پیدا کنیم و آیا
بـه عنـوان مثـال ،در تولیـدات دامـی به نقطه مشـارکتی دسـت پیدا کـرده ایم که
مـا چـه علوفـه هـای حجیـم و غیرحجیمی و بـا تغییـرات اقلیمی و آینـده پیش رو
نیازمندیـم؟ و آیـا مـوارد دیگری در دسـتور کار قرار دارد کـه راندمان کاری کاهش
پیـدا نکنـد و ایـن نیازمنـد هماهنگی اسـت که بـه خاطر رسـیدن به زبـان و تفکر
مشـترک و بـرای رسـیدن بـه تعالی سـازمانی همـه معاونت هـا باید روابـط درون
سـازمانی را تعریف نموده و نیازمند این هسـتیم که سیسـتمی وارد سـازمان شـود
تـا بـه ایـن نقطه مشـترک و در نهایـت به تعالی سـازمانی دسـت بیابیم.
وی اظهـار داشـت :اگـر از اموراتـی کـه داریـم انجـام مـی دهیـم ارزیابی مسـتمر

صـورت نگیـرد بـدون تردیـد ضـرر خواهیـم کـرد کـه بخشـی از ایـن ارزیابـی در
بیـرون و بخشـی دیگـر از آن در داخـل سـازمان صـورت مـی گیـرد کـه بایـد در
ایـن راه بـه دنبال سـازمان تعالـی و یاد گیرنده مشـارکت همه ذی نفعان باشـیم و
نمـی توانیـم در اتـاق های بسـته خود بـرای یک سـازمانی به این بزرگـی تصمیم
بگیریـم و ایـن نیازمنـد مشـارکت تمامـی ذی نفعان اسـت کـه باید در این راسـتا
رضایـت ذی نفعـان و اربـاب رجـوع را جلـب نماییم.
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه تصریـح کـرد :اجرایـی کـردن میـز خدمـت مبنی بر
پاسـخگویی بخشـی از مشـکالت ارباب رجوع در راسـتای رضایت و رفع نیازهای
مـردم و ذی نفعـان هسـت و مدیریـت زمـان بنـدی در سـازمان جهاد کشـاورزی
بایـد صـورت پذیرد.
وی بـا اشـاره بـه ایـن که بـرای مراحل ،کاشـت ،داشـت و برداشـت مـزارع باید با
اجرایـی کردن سیسـتم سـازمان تعالی و بر اسـاس زمان بنـدی گام برداریم ،یادآور
شـد :بـا ارتقـاء بهـره وری انسـانی ،مالـی و اولویـت بندی در چشـم انداز سـازمان
مـی تـوان به یـک مـدل تعالی دسـت یابیم.
قاسـمی در خاتمه سـخنان خود بیان داشـت :نظام شایسـتگی و شایسـته سـاالری
مـی توانـد مـدل تعالـی مـا را در این مبحث یـاری نموده و توسـعه نیروی انسـانی
مـا را در راسـتای سـازمان تعالـی یـاری نمایـد و بهـره گیـری از ابزارهـای نویـن
 I.C.Tمـی توانـد سـازمان جهاد کشـاورزی را در یاری رسـانیدن به تعالی بخشـی
کمـک نمایـد و بسـتر سـازی کارهـای مسـتمر بـا بهـره گیـری از مـدل تعالـی و
جـاری سـازی ایـن رونـد در مرکـز و شهرسـتان ها مـی تواند سـبب ارتقـاء تعالی
سـازمانی گردد و با توفیق در رسـیدن به تعالی دو سـتاره در سـال گذشـته ،امسـال
بـرای رسـیدن بـه مدل سـه سـتاره تعالی سـازمانی تلاش خواهیـم کرد.
در ادامـه ایـن همایـش فالحـی مدیـر
شـیالت سـازمان جهـاد کشـاورزی
اسـتان فـارس بـا ارایـه طـرح تعالـی،
دسـت آوردهای آن در شـیالت را
بسـیار خـوب ارزیابـی نمـود و گفـت:
پـس از برگـزاری جلسـات متعـدد در
سـال گذشـته بـرای اجرایـی کـردن
تعالی سـازمانی ،پسـت ها را بر اسـاس
توانمنـدی و رغبـت کارکنـان تعریـف کـرده و اولویـت هـای الزم را بـا توجـه بـه
نیازهـای ذی نفعـان مـورد توجـه قـرار دادیـم.
سـپس در ادامـه ایـن همایـش مقصـود بیگـی مشـاور رییـس سـازمان جهـاد
کشـاورزی گفـت :مـدل تعالی سـازمانی در جهت گیری سـازمان را به یک سـمت
مشـخص مـدون ترسـیم می کنـد و جوامعـی که زیرسـاخت شـان مدل نـدارد هر
لحظـه احتمـال دارد دچـار یـک تصمیـم و در نهایـت بهبـودی حاصل نشـود.

وی بـه روز بـودن مـدل هـا را بهتریـن
امتیـاز بـرای سـازمان هـا دانسـت و
افـزود :ایـن کـه در بلـوغ سـازمانی
در چشـم انـداز مـدل تعالـی بـدون
داشـتن سـرمایه ملـی و انسـانی قـوی
نمی تواننـد حرکـت کننـد.
مشـاور رییس سـازمان جهاد کشاورزی
فـارس بیـان کـرد :در اسـتفاده بهینه از
مـدل تعالـی ،بحـث سـرمایه هـای
انسـانی را مـورد توجـه قـرار مـی دهـد
و بـا ایجـاد فرهنـگ دسـت یابـی بـه منافع طرفیـن به صـورت فردی و سـازمانی
تعریـف می شـوند و سـازمان هایـی کـه بـا ایـن رویـه همسـو نیسـتند پیشـرفت
نخواهنـد کرد.
وی در ادامـه تاکیـد کـرد :بـه مدلـی "تعالـی سـازمانی" می گوینـد کـه همسـو بـا
اهـداف سـازمان حرکـت نمـوده و بایـد توسـعه قابلیـت هـا را در سـازمان افزایش
د هیم .
مقصـود بیگـی اظهـار داشـت :در نکتـه اول قابلیـت هـای تعالـی سـازمانی بایـد
شناسـایی و بعـد از آن اسـتعدادها توسـعه داده شـوند و مراقبـت از کارکنـان در
سـازمان بسـیار مهـم اسـت و نبایـد رها شـوند و از جهت هـای مختلف آموزشـی،
معیشـتی و اجتماعـی بایـد مـورد توجـه قرار گیرنـد که به ایـن مدل تعالـی انگیزه
مـی گویند.
وی افـزود :بلـوغ سـازمانی سـطح تجربـه و آمادگـی سـازمان در رابطـه بـا جامعه
مـردم ،فرآیندهـای فـن آوری و شـیوه هـای سـازگاری را تعریف و بهینه سـازی و
اصلاح فرآیندهـا در زمـان مـدت تعریف مـی گردد.
مشـاور رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس بـا اشـاره بـه سـازمان جهانـی
اسـتاندارد سـازی در رابطـه بـا ایجـاد تـوازن منافـع مالـی ،اقتصـادی و اجتماعـی
اظهـار داشـت :ویژگـی های سـازمان بلـوغ یافته بـه مدیران بلـوغ یافته نیـاز دارد
کـه هنـر تغییـر و بهتر کردن شـرایط و انتقال پیام خود را داشـته باشـند و در تبادل
تجربیـات در کالم از هـم آمـوزی و بـه هـم آموزی اسـت بـا هم در تعامل باشـند.
وی در خاتمـه سـخنان خـود تاکیـد کـرد :باید برای این که سـطوح بلوغ سـازمانی
ارتقـا پیـدا کنـد به سـطح هـای فـردی فرآیندی و سـازمانی وابسـته اسـت و همه
کارکنان سـازمان جهاد کشـاورزی به عنوان سـفیران سـازمانی و سـلولی در نقش
برنـد سـازمان اظهار وجود مـی کنند.
در پایـان ایـن همایـش با اهـدای لوح تقدیـر ،از مدیـران بخش هـای تعالی تقدیر
و در ادامـه میـز پرسـش و پاسـخ با حضور قاسـمی رییس سـازمان و مقصود بیگی
مشـاور سازمان تشـکیل شد.
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در بیست و نهمین جلسه ستاد گیاهان دارویی استان فارس مطرح شد:

پرداخت تسهیالت کم بهره به تولیدکنندگان گیاهان دارویی
بیسـت و نهمیـن جلسـه سـتاد گیاهـان دارویـی اسـتان فـارس بـا حضـور
محمـد مهـدی قاسـمی رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس،
علـی بهـادر رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز ،مشـاور عالـی رییـس
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس ،سرپرسـت معاونت بهبـود تولیدات
گیاهـی سـازمان ،رییـس مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع
طبیعـی فـارس و سـایر اعضـا برگزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،در ایـن جلسـه قاسـمی از اختصـاص
تسـهیالت کـ م بهـره اشـتغال پایدار روسـتایی به کشـت ،تکثیـر و فرآوری
گیاهـان دارویـی خبـر داد و گفـت :بـا توجـه بـه این کـه بخش کشـاورزی
بـه دلیـل چالـش فعلـی آب ،به دنبال توسـعه کشـت گیاهان دارویـی با نیاز
آبـی کمتـر نسـبت بـه سـایر گیاهـان زراعی اسـت و نیـز پیشـینه تاریخی
این اسـتان و شـهر شـیراز در تولید و برداشـت گیاهـان دارویـی مانند انواع
آویشـن از عرصههـا و شـرایط فعلـی کـه همچنـان در عرصـه گیاهـان
دارویـی پیشـتاز اسـت ،همچنیـن ظرفیـت اقلیمـی بسـیار بـاال و پراکنـش
وسـیع گیاهـان دارویـی ،در این شـرایط اقلیمی ،توسـعه گیاهـان دارویی در
اسـتان فـارس از اولویـت هـای برنامـه هـای این سـازمان می باشـد.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه افزایـش رونـد تغییـر داروهـای شـیمیایی بـه
داروهـای گیاهپایـه و درمـان بـا گیاهـان دارویـی و سـهم ناچیـز ایـران از
تجـارت گیاهـان دارویـی در جهـان ،بیـان داشـت :بـه دالیل مذکور سـتاد
گیاهـان دارویـی بـا محوریـت سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس بهعنـوان
تولیدکننـده ،دانشـگاه علوم پزشـکی بـهعنوان فـرآوری کننـده و با حضور
ارگانهـای مرتبـط تشکیلشـده اسـت.
قاسـمی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا بیـان ایـن کـه تا فـرآوری
گیاهـان دارویی در کشـور شـکل نگیرد ،توسـعه گیاهـان دارویی شـاید راه
بـهجایـی نبـرد ،تصریح کـرد :مـی بایسـتی ظرفیـت کارخانههـای دارویی
کشـور نیازسـنجی شـده و میـزان تولید را بر اسـاس نیـاز برنامهریزی کنیم.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه بـازار؛ هدایتکننـده مـا جهـت تعییـن الگـوی
کشـت و فرآوری گیاهان دارویی اسـت ،خاطر نشـان کرد :نوسـانات قیمت
و صـادرات گیاهـان دارویـی بهطـور مسـتمر پایـش و در جلسـات سـتاد به
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طـور منظـم گـزارش داده می شـود.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا بیـان ایـن که اسـتان
فـارس باالتریـن سـطح زیر کشـت گل محمـدی در دنیا رادار اسـت ،تاکید
کـرد :توزیع نهـال گل محمدی یارانه دار ،حمایت از فـرآوری گل محمدی،
پایـش جهـت جلوگیـری از خروج حالـت ارگانیک و طرح ایجـاد باغات دیم
در اراضـی شـیبدار از اقدامـات صـورت گرفته در راسـتای توسـعه کشـت
این گیاه اسـت.
در ادامـه ایـن جلسـه ،علـی بهـادر رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز
اهمیـت توسـعه تحقیقات در زمینه گیاهـان دارویی ،ترغیب دانشـجویان به
تحقیـق و نـگارش پایاننامـه درزمینـه گیاهـان دارویـی و توجـه به صنعت
اسـانس گیری از ایـن گیاهـان را بیـان داشـت و بـا اشـاره بـه اقدامـات
خوبصـورت گرفتـه توسـط سـتاد گیاهـان دارویـی بـه برگـزاری منظـم
جلسـات تأکیـد نمود.
از دیگـر موضوعـات مطرحشـده در ایـن جلسـه کاهـش شـدید جمعیـت
برخـی از گیاهـان دارویـی ،افزایـش قیمـت  50تـا  70درصـدی تعـدادی
از گیاهـان دارویـی بـه دلیـل خشکسـالی اخیر ،لزوم شناسـایی ژرم پالسـم
گیاهـان دارویـی و بررسـی میـزان مـاده مؤثـره ایـن گیاهـان ،قـوت پایـه
ن بیان
پژوهشـی و صنعتـی در زمینـه گیاهـان دارویی و سـهم باالی شـیری 
از صـادرات گیاهـان دارویی ایران و سـهم حدود  30تـا  40درصدی عصاره
شـیرینبیـان ایـران از صـادرات جهانـی بود.
شـایان ذکـر اسـت که کمیتـه سـتاد گیاهـان دارویی شـامل" :کمیتـه فنی
تولیـد و فـرآوری" بـا هدف ارتقاء سـطح حمایت کشـت و فـرآوری گیاهان
دارویـی متناسـب بـا اولویتهـای تعییـن شـده توسـط ایـن سـتاد" ،کمیته
فنـی تحقیـق و اسـتعدادیابی" بـا هـدف بررسـی علمـی و اعتباربخشـی
طرحهـای علمـی بـا قابلیـت تجـاریسـازی در حـوزه گیاهـان دارویـی،
"کمیتـه فنـی آمـوزش و ترویـج" بـا هـدف ارتقـاء سـطح دانـش و آگاهـی
جامعـه بـهمنظـور افزایـش تقاضـا و توسـعه و ترویـج گیاهـان دارویـی و
"کمیتـه فنـی بازاریابی" با هدف تالش در راسـتای سـاماندهی ،شناسـایی و
معرفـی بازارهـای داخلـی و خارجـی گیاهـان دارویی اسـت.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

تخصیص وام اشتغال پایدار روستایی با سود  6درصد برای توسعه گلخانه ها
عملیات اجرایی روستاهای گلخانهای تسریع می شود

بـه گـزارش خبرنـگار “پرتو امیـد” ،جعفـر صبوری پـور معـاون برنامه ریزی
و امـور اقتصـادی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،بـا اشـاره بـه
تخصیـص وام اشـتغال پایـدار روسـتایی بـا سـود  6درصـد بـه توسـعه
گلخانههـا ،همچنیـن تسـهیل و تسـریع در رونـد اعطـای ایـن وام بـه
متقاضیـان ،گفـت :تلاش در جهت توسـعه گلخانهها کار مشـارکتی اسـت
کـه بـا توجه به شـرایط خشکسـالی حاکـم در دسـتور کار وزراتخانـه و به
تبـع آن سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس قـرار گرفتـه و تکـرار نمیشـود.
وی در نشسـت کمیتـه ویـژه گلخانههـای فـارس ،دلیـل اسـتقبال کـم از
توسـعه گلخانههـا را عـدم آشـنایی کافـی بهره بـرداران کشـاورزی و
سـرمایهگذاران از شـرایط حاکـم بـر جامعـه و مزیتهای توسـعه کشـت در
محیـطهای کنترلشـده گلخانهای دانسـت و افـزود :کارشناسـان ذی ربط

تمـام تلاش خـود را در ترویـج ایـن امـر بـه کار گیرند.
ایـن مقـام مسـئول با برشـمردن دالیـل عمـده توسـعه گلخانههـا از جمله
تولیـد در محیط حفاظتشـده ،مسـتمر و خارج از فصـل و راندمان باالتر در
تمـام نهادههـا ،عمدهتریـن دلیل توسـعه کشـت در محیطهای کنترلشـده
گلخانـهای را در فـارس خشکسـالیهای اخیـر و تلاش در جهـت تـداوم
حیات کشـاورزی و رسـیدن به کشـاورزی پایدار دانسـت.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه انتخـاب مکانهایـی در شهرسـتانهای
پاسـارگاد ،مرودشـت و کـوار بـ ه عنـوان پایلـوت روسـتای گلخانـهای بـر
اسـاس مطالعـات کارشناسـی بـوده ،اظهـار داشـت :روسـتای گلخانـهای با
هـدف ایجـاد زنجیـره تولیـد ،کاهـش قیمت تمامشـده محصول ،سـهولت
در دسـتیابی بـه نهادههـای تولیـد و سـهولت در بازاریابـی در دسـتور کار
قرارگرفتـه اسـت .ایـن مقـام مسـئول با تأکیـد در تسـریع عملیـات اجرایی
روسـتاهای گلخانـهای ،تصریـح کـرد :در روند اجرای توسـعه گلخانهها و به
ویـژه روسـتاهای گلخانـهای ،رفع موانع در اسـرع وقت و بـهکارگیری تمام
روشهـا در جهـت صرفهجویـی در هزینههـا ضـروری اسـت.
وی بیـان داشـت :در ایجـاد روسـتای گلخانهای تشـکیل تعاونی بـهعنوان
بسـتر زنجیـره تولیـد ،برندسـازی و بسـتهبندی ،بـه کار گیـری متخصصان
گیاهپزشـک ،کارشناسـان بازرگانـی و افـراد آشـنا بـه صنایـع بسـتهبندی
مـورد توجـه قـرار گیـرد .رئیس سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس ،بـا تأکید
بـه آمـوزش همـ ه جانبه بـه متقاضیـان احـداث گلخانـه و تربیـت کارگران
ماهـر و حرفـهای ویـژه کشـتهای گلخانهای ب ه ویژه جهت سـه روسـتای
پایلـوت مذکـور ،تاکیـد کـرد :در جهـت آمـوزش از هـر شـیوه کاربـردی و
اسـاتید توانمنـد بـدون محدودیت مالی اسـتفاده شـود.
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صمدنژاد مشاور رئیس سازمان و مسئول امور شهرستان های سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

اصالح الگوی کشت با مدیریت برداشت از سفره آب های زیر زمینی
اصــاح الگــوی کشــت بــا مدیریــت برداشــت از ســفره آب هــای زیــر
زمینــی در دســتور کار ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان فــارس می باشــد.
بــه گــزارش خبرنــگار "پرتــو امیــد" ،عبدالحســن صمدنــژاد مشــاور رئیــس
ســازمان و مســئول امــور شهرســتان هــای ســازمان جهــاد کشــاورزی
اســتان فــارس بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت :براســاس مصوبــه هیئــت
وزیــران در اســفندماه ســال  ۹۶کشــت برنــج بــه جــز در دو اســتان
مازنــدران و گیــان محــدود یــا ممنــوع اعــام شــد و پیــرو ایــن مصوبــه
در کارگــروه شــورای کشــاورزی اســتان فــارس ،مقــرر شــد در ســال
جــاری ســطح زیــر کشــت برنــج بــه  30درصــد متوســط ســطح زیــر
کشــت  5ســال گذشــته تقلیــل یابــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه موقعیــت جغرافیایــی اســتان فــارس در  منطقــه
خشــک نیــم کــره شــمالی و خشکســالی هــای پــی در پــی منجــر بــه
کاهــش نــزوالت جــوی در ســال هــای اخیــر شــده و ایــن یــک زنــگ
خطــر جــدی اســت کــه مــا را ناگزیــر بــه صرفــه جویــی در منابــع آب و
تغییــر الگــوی کشــت در برخــی از محصــوالت پــرآب بــر از جملــه برنــج
می کنــد ،افــزود :از طرفــی کشــاورزان تامیــن کننــده امنیــت غذایــی
کشــور و ضامــن خــود اتکایــی ایــن مــرز و بــوم بــوده کــه معیشــت
جمعــی از آن هــا وابســته بــه کاشــت برنــج اســت.
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان ایــن کــه از دیــر بــاز برنــج در  13شهرســتان
اســتان فــارس کشــت مــی شــده ،خاطر نشــان کــرد :در گذشــته بیشــترین
ســطح زیــر کشــت برنــج در پایــاب ســد درودزن شــامل شهرســتان هــای
خرامــه و مرودشــت بــوده اســت کــه بــه دلیــل خشکســالی هــای طویــل
المــدت ســنوات اخیــر ،عم ـ ً
ا کاشــت برنــج و برخــی از محصــوالت در
شهرســتان خرامــه از بیــن رفتــه و کاشــت ســایر محصــوالت نیــز محــدود
شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه کاهــش منابــع آبــی ســطح زیــر کشــت برنــج
را بــه شــدت تحــت تأثیــر قــرارداده بیــان داشــت :ایــن محصــول در ســال
 ،86در ســطح  46هــزار هکتــار کشــت مــی شــده کــه در پایــان ســال 96
بــه  32هــزار هکتــار تقلیــل یافتــه اســت.
صمدنــژاد بــه اقدامــات ســازمان جهــاد کشــاورزی در ممانعــت از کشــت
برنــج پرداخــت و بیــان داشــت :دیــدار چهــره بــه چهــره بــا مســئولین
شهرســتان هــا شــامل ائمــه جمعــه ،فرمانــداران ،بخشــداران ،دادگســتری،
شــوراهای اســامی ،شــورای نظــام صنفــی صــورت گرفتــه و ضمــن
تشــکیل جلســه بــا بهــره بــرداران ،صــورت جلســاتی مبنــی بــر تقلیــل
کشــت بــه میــزان  30درصــد متوســط ســطح زیــر کشــت  5نســبت بــه
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ســال گذشــته تنظیــم گردیــد.
وی همچنیــن بــا نصــب اطالعیــه و بنــر مبنــی بــر ضــرورت کاهــش
کشــت برنــج در مراکــز ،معابــر ،مساجد ،تشــکیل دوره هــای آموزشــی و
ترویــج و انتقــال اطالعــات بــه صــورت چهــره بــه چهره اشــاره نمــود و
افــزود :بــا توجــه بــه جمیــع اقدامــات انجــام شــده شــاهد کاهــش ســطح
زیرکشــت برنــج در اســتان فــارس هســتیم.
صمدنــژاد بــا بیــان ایــن کــه کاهــش ســطح زیــر کشــت برنــج نیــاز
بــه مــرور زمــان و رفــع برخــی موانــع اقتصادی ،اجتماعــی و حاکمیتــی
داشــته ،اظهــار داشــت :بهــره وری اقتصــادی بــاالی برنــج نســبت بــه
ســایر محصــوالت ،ســابقه دیرینــه کشــت ایــن محصــول و نهادینــه شــدن
آن در فرهنــگ کشــاورزی منطقــه ،از جملــه موانــع اقتصــادی -اجتماعــی
اســت.
وی همچنیــن عــدم وجــود قوانیــن بازدارنــده ،عــدم نصــب کنتــور
هوشــمند توســط وزارت نیــرو و عــدم وجــود بــازار تضمینــی خریــد بــرای
محصــوالت کشــاورزی جایگزیــن را از موانــع حاکمیتــی در ســطح زیــر
کشــت برنــج دانســت.
ایــن مقــام مســئول مهــم تریــن راهــکار بــرای اصــاح الگــوی کشــت
و حفــظ و بهبــود منابــع آب ،مدیریــت برداشــت از ســفره آب زیرزمینــی
دانســت و تاکیــد کــرد :مهــم تریــن روش نصــب کنتورهــای هوشــمند
و تحویــل آب بــه کشــاورز بــر مبنــای پروانــه مجــاز بهرهبــرداری و بــا
محاســبه بیــان آبــی هــر دشــت اســت و بــا توجــه بــه وجــود چــاه هــای
غیرمجــاز مســلوبالمنفعه کــردن ایــن چــاه هــا و برخــورد بــا متخلفیــن از
طــرف وزارت نیــرو مــی توانــد بــر کنتــرل بیــان دشــت هــا مؤثــر باشــد.
وی در خاتمــه یــادآور شــد :تعییــن تکلیــف ادوات کاشــت ،داشــت و
برداشــت برنــج و صنایــع جانبــی احــداث شــده از جملــه کارگاه هــای برنج
کوبــی ،ایجــاد بــازار بــرای محصــوالت کشــاورزی جایگزیــن و تصویــب
قوانیــن بازدارنــده در مجلــس شــورای اســامی در خصــوص کشــت هــای
پــر آب بــر از جملــه راه کارهــا در محــدود کــردن کشــت های پــرآب بــر
ماننــد برنــج اســت.

با مشارکت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

دوره آموزشی سازگاری با خشکسالی و مدیریت بحران برگزار شد
دوره آموزشـی سـازگاری بـا خشکسـالی و مدیریـت بحـران ویـژه
دهیـاران ،مدیـران ،روسـای ادارات و ارگان هـای ذی ربـط با مشـارکت
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس در سـالن غدیر مرکز تحقیقات
و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس بـا حضـور معاون
هماهنگـی امـور عمرانـی فرمانداری شـیراز ،بخشـداران ،مدیـران جهاد
کشـاورزی ،مدیـر آبفـای روسـتایی ،مدیـر امـور آب ،رییـس اداره های
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری ،رئیـس اداره هـای محیـط زیسـت ،رئیس
اداره های امور عشـایر و کلیه دهیاران شهرسـتان های شـیراز و خرامه
و تعـدادی از مدیـران سـتادی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس
برگزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار “پرتـو امیـد” ،وکیـل زاده سرپرسـت مدیریـت بحران
اسـتانداری فـارس در ایـن دوره آموزشـی گفـت :بعـد از زلزلـه بم تشـکیل
سـازمان مدیریـت بحـران کشـور تصویـب شـد و آییننامـه اجرایـی قانون
تشـکیل سـازمان مدیریت بحران کشـور انجام شـد و اساسـنامه تشکیالت
و سـازمان دهیـاری ها مشـخص شـد.
وی افـزود :اسـتفاده از تـوان دهیاری هـا و ظرفیـت هـای محلـی بـرای
کنتـرل رویدادهـای طبیعـی و کاهش آثار ناشـی از وقوع حـوادث طبیعی در
سـاختار مدیریـت بحران کشـور ،ایجاد آمادگـی و توانایـی در جامعه ،ترویج
و توسـعه ایمنـی در برابـر حـوادث طبیعـی و شـناخت نقـاط حادثـه خیـز از
اهـداف مدیریـت بحران در روسـتا می باشـد.
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه خاطـر نشـان کـرد :اعلام وقـوع حـوادث،

جمـع آوری و تبـادل اطالعـات و اطلاع رسـانی به مـردم ،شناسـایی نقاط
آسـیب پذیـر روسـتا و ...از وظایـف مدیریـت بحـران در روسـتا مـی باشـد.
وی بیـان داشـت :فرآینـد برنامـه ریـزی ،عملکـرد و اقدامـات اجرایـی کـه
توسـط دسـتگاه های دولتـی ،غیردولتـی و عمومـی پیرامـون شـناخت و
کاهـش سـطح مخاطـرات (مدیریـت خطـر پذیـری) و مدیریـت عملیـات
مقابلـه و بـاز توانـی منطقـه آسـیب دیـده مدیریـت بحـران مـی باشـد.
وکیـل زاده در ادامـه اظهـار داشـت :میـزان آب قابل برنامه ریزی در سـطح
اسـتان برای کشـاورزی در شـرایط نرمـال  ۶.۱میلیـارد متر مکعـب ،میزان
آب قابل برنامه ریزی در سـطح اسـتان برای شـرب در شـرایط نرمال ۱۴۰
میلیـون متـر مکعـب و میـزان آب قابل برنامه ریزی در سـطح اسـتان برای
صنعـت و فضای سـبز در شـرایط نرمـال  ۲۵۰میلیون مترمکعب می باشـد.
در ادامـه صادقـی مشـاور ارشـد رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
فـارس گفـت :مـا بایسـتی تعلـق ملـی خـود را زیـاد کنیـم.
وی افـزود :مـا بایسـتی بـه ازای مصـرف هـر مترمکعـب آب  ۲کیلوگـرم
محصـول خشـک تولیـد کنیـم و ایـن در حالی اسـت که در حـال حاضر به
ازای هـر مترمکعـب آب مصرفـی تنهـا  ۲۰۰گرم محصول تولیـد می کنیم.
صادقـی بیـان داشـت :ما بایسـتی کشـت صیفی را به سـمت شـتوی ببریم
و ماننـد انتقـال کشـت چغندرقنـد بهاره بـه چغندرقند پاییزه کـه بیش از ۵۰
درصـد در مصـرف آب صرفـه جویی می شـود ،حرکـت کنیم.
وی اظهـار داشـت :مـا بـه دنبـال توسـعه گلخانـه هـا هسـتیم زیـرا کـه با
مصـرف کمتـر آب می تـوان محصـول بیشـتری را تولیـد نمـود.
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در انتخابات نظام مهندسی تیرماه : 97

نظاممهندسی بازویی توانمند برای فعالیتهای کشاورزی است

بـا پشـتوانه قویتـر از گذشـته و شـکل گیری سـازمان نظام مهندسـی ،بازویی
توانمنـد در کنـار بخش کشـاورزی بـرای فعالیتهـای اجرایی حاصـل می آید.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،محمـد مهـدی قاسـمی رئیـس سـازمان
جهـاد کشـاورزی فـارس در حاشـیه برگـزاری پنجمیـن دوره انتخابات شـورای
اسـتانی نظـاممهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس ضمـن بیـان این
مطلـب گفـت :حضـور دانشآموختـگان کشـاورزی در ایـن انتخابات نسـبت به
چنـد سـال اخیـر پرشـور و کمنظیـر اسـت و مشـارکت ایـن جمعیـت بـاالی
دانشآموختـگان در ایـن انتخابـات باهدف رقم زدن تشـکل قویتر از گذشـته،
امـری میمـون و مبـارک بـرای بخش کشـاورزی اسـت.
وی بـا بیـان ایـن کـه از اهـداف عالـی دولـت تدبیـر و امیـد و بـهتبـع آن ،در
رأس اهـداف سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس علمـی ،فنی و مهندسـی نمودن
کشـاورزی اسـت ،افـزود :همانگونـه کـه اشـاره کـردم ،ایـن حضـور پرشـور
نشـانگر شـکلگیری تشـکل بسـیار قویتر از گذشـته و نقش آفرینی در جهت
رسـیدن بـه این هـدف مهم اسـت.
قاسـمی بـا بیـان این کـه نظـا م مهندسـی در زمینه مشـارکت دادن مهندسـان
کشـاورزی در همـه زیـر بخشهـا قدم برمـی دارد ،اظهـار داشـت :در واگذاری
امـور بـه بخـش خصوصـی ،نظاممهندسـی بـا سـاماندهی و پیگیـری مباحـث
علمـی بخـش اجرایـی را یـاری میکند.
وی ،اجرایـی و عملیاتـی کـردن نظـارت بر کشـت و کار ،سـامان دهـی بازارها،
بهکارگیـری دسـتگاههای نویـن و مکانیـزه در مـزارع ،افزایـش بهـرهوری در

امـورات مختلـف و زیـر بخشهـا را از دیگـر وظایـف نظاممهندسـی در کنـار
بخش کشـاورزی دانسـت.
محمدصـادق حمیدیـان رییـس کمیتـه اجرایـی پنجمیـن دوره انتخابـات نظام
مهندسـی کشـاورزی فـارس گفت :نوبـت اول انتخابات سـال جاری بر اسـاس
برنامـهای که سـازمان نظاممهندسـی کشـور اعلام کرد ،در تاریـخ یک تیرماه
برگـزار شـد کـه به دلیـل بـه حدنصـاب نرسـیدن رأیدهنـدگان ،انتخابـات به
نوبـت دوم موکـول گردیـد کـه در حال برگزاری اسـت.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه در مجموع حـدود  34نفـر از کاندیدها تـا این لحظه
اعلام آمادگـی کردنـده اند و البته ممکن اسـت بعضـی از کاندیدهـا در جریان
انتخابـات انصـراف بدهنـد ،افـزود :ایـن انتخابـات در حضور سـه گـروه برگزار
میشـود ،کـه شـامل هیئـت نظـارت بـر انتخابـات ،کمیتـه اجرایـی و هیئـت
رئیسـه مجمـع عمومـی اسـت که دو گـروه اول از قبل مشـخص گردیـده اند و
گـروه سـوم قبـل از آغـاز رای گیری ،امـروز صبح بـارأی گیری و انتخاب سـه
نفـر از بین داوطلبان مشـخص شـد.
شـایان ذکـر اسـت که  33نفر از کاندیدهـا تا آخرین لحظه در انتخابات شـرکت
داشـته و بالـغبـر  850نفر از واجدین شـرایط ،رأی خود را بـه صندوق اخذ رأی
انداختنـد ،کـه پـس از شـمارش آراء  7نفـر اعلام شـده در ذیل بیشـترین رأی
را بـهعنـوان عضـو اصلـی از آن خـود کـرده انـد و  2نفـر نیـز بهعنـوان عضو
علیالبدل در شـورای اسـتانی نظا م مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی فارس
بـه مدت  4سـال فعالیـت میکنند.

منتخبین پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استا ن فارس به ترتیب کسب آراء :

اعضای علی البدل
سپهدار رشیدی
 294رای

سید حسین سجادی
 146رای

نوراله نظری
 386رای

بهنام عسکری
 225رای
فرزانه نوروزی
 229رای

32

محمدجواد
احمدی  389رای

حسین رئیسی
 393رای

خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

شماره  - 40تیــــرمـــــاه 1397

محمدباقر میری
 231رای

سید حبیب علوی
 247رای

پژمان ،به عنوان سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی فارس معرفی شد

تکریم و معارفه معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی فارس

مراسـم تکریـم و معارفـه معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان جهاد
کشـاورزی اسـتان فـارس برگزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"؛ در این مراسـم محمد مهدی قاسـمی
رییس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس با بیان این که مسـئولیت
در نظـام جمهـوری اسلامی یـک تکلیـف و امانـت الهـی اسـت ،گفـت:
انتقـال ایـن مسـئولیت بـرای فـردی که بـا هدف جلـب رضایـت خداوند
ادای وظیفـه نموده باعث خرسـندی اسـت.
وی افـزود :ارق سـازمانی ،تعهـد ،صداقـت و تلاش مجدانـه در جهـت
بـه انجـام رسـاندن امـور محولـه را از ویژگـی های بـارز محمـد صادقی
برشـمرد و از وی تقدیـر نمـود.
این مقام مسـئول در ادامه با اشـاره به پشـتوانه علمی و اجرایی سرپرسـت
جدیـد معاونـت بهبـود تولیـدات گیاهی سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس
اظهـار داشـت :بایسـتی اقدامـات خـوب گذشـته در ایـن معاونـت دنبـال
شـود و مـواردی کـه نیـاز بـه ارتقـای بیشـتر دارد ،اصلاح آن در دسـتور
کار قـرار گیرد.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه ایـن کـه حسـین پژمـان از محققیـن مرکـز
تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس بـوده و
دارای تـوان علمـی باالسـت ،بیـان داشـت :با انتخـاب این فرد بـه دنبال
ارتقـای تعامـل بـا مرکـز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و منابـع طبیعی
اسـتان فـارس بـوده و از همـه همـکاران درخواسـت نهایت همـکاری با
وی بـا نگاهـی تحـول گـرا داریم.
قاسـمی در پایـان با اشـاره به خشکسـالی های اخیر از راه انـدازی کمپین
نـه بـه آبیـاری غرقابـی خبـر داد و خاطر نشـان کـرد :راه انـدازی کمپین
توسـعه پوشـش هـای سـایبان در باغ های اسـتان فـارس نیز در دسـتور
کار قـرار گفته اسـت.
در ادامـه محمـد صادقی معاون اسـبق
بهبـود تولیـدات گیاهی سـازمان جهاد
کشـاورزی اسـتان فـارس با بیـان این
کـه در حوزه کشـاورزی اسـتان فارس
بـه جـای توسـعه سـطح زیـر کشـت
محصـوالت ،بایسـتی بـا محوریـت
افزایـش بهـره وری آب بـه دنبـال

افزایـش بهـره وری منابـع ،تغییـر الگـوی کشـت و ...در جهـت افزایـش
تولیـد بـود بـا اشـاره بـه توسـعه کشـت گلرنـگ در مناطـق خشـک
جایگزینـی چغنـدر قنـد پاییـزه به جـای بهـاره و جایگزینی کلـزا به جای
گنـدم ،معرفـی گیـاه کینـوا بـه جـای شـلتوک از جملـه اقدامـات صورت
گرفتـه در ایـن زمینـه بـود.
وی در ادامـه اهـم فعالیـت های صـورت گرفته در سـنوات اخیر را شـرح
داد و افـزود :بهبـود تغذیـه گیاهی بـا اجرای تدریجـی جایگزینی کودهای
آلـی و زیسـتی بـا بخشـی از کودهـای شـیمیایی رایج در سـطحی بالغ بر
 350هـزار هکتـار و اجـرای زیـر پروژه کود سـبز با اسـتفاده از بذور ماش
و منـداب در راسـتای افزایـش قـدرت بـاروری و حاصلخیزی خـاک را در
سـطحی بالـغ بـر  10هزار هکتـار از جمله ایـن فعالیت ها برشـمرد.
در پایـان حسـین پژمـان بـا بیـان این
کـه از اهـم برنامه های پیـش رو تهیه
و تدوین نقشـه راه توسـعه کشـاورزی
در حـوزه تولیدات گیاهی اسـت ،گفت:
افزایـش بهـره وری در محصـوالت
راهبـردی ،آمـوزش تخصصـی بیشـتر
بـه همـکاران و تکریم همـکاران را در
دسـتور کار خـود قرار خواهـم داد.
شـایان ذکـر اسـت کـه در ایـن مراسـم از محمـد صادقـی تقدیـر گردید
و نامبـرده از طـرف رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس بـه عنوان
مشـاور و ناظـر عالی رییس سـازمان منصـوب و همچنین حسـین پژمان،
بـه عنـوان سرپرسـت معاونـت بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان جهـاد
کشـاورزی فـارس انتخـاب گردید.
گفتنـی اسـت کـه پژمان بـا دارا بـودن مرتبه علمی اسـتاد یـار پژوهش و
 ۲۶سـال سـابقه مدیریتـی ،اجرایـی و پژوهشـی پیش از ایـن عضو هیات
علمـی مرکـز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و منابع طبیعـی فارس بوده
اسـت و در کارنامـه خـود رئیس ایسـتگاه تحقیقات کشـاورزی حاجی آباد
هرمـزگان ،رئیـس مرکـز تحقیقـات کشـاورزی اسـتان هرمـزگان ،رئیس
موسسـه تحقیقـات خرما و میوه های گرمسـیری کشـور ،رئیس ایسـتگاه
تحقیقـات زرقـان و معـاون پژوهشـی مرکز تحقیقـات کشـاورزی و منابع
طبیعـی فـارس و نیـز عنـوان پژوهشگر برتر را داشـته اسـت.
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حضور سازمان جهاد کشاورزی فارس در
نمایشگاه کشفیات کاالهای قاچاق

هـم زمـان با روز  12تیر مـاه که به فرمـان مقام معظم
رهبـری بـا عنـوان پیـش گیـری و مبـارزه بـا قاچـاق
کاال و ارز نامگـذاری شـده اسـت نمایشـگاه کشـفیات
کاالهـای قاچـاق در شـیراز برگـزار شـد و کارشناسـان
جهـاد کشـاورزی فـارس همچـون سـال های گذشـته
در غرفـه مربوطـه بـا عرضـه نمونـه کاالهـای قاچـاق
پاسـخگوی بازدیدکننـدگان بودنـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" در مراسـم افتتـاح
ایـن نمایشـگاه کـه بـا حضور پژوهـش معاون سیاسـی
امنیتـی اسـتانداری فـارس گشـایش یافـت کاووس
کیانـی معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در ایـن راسـتا گفـت:
بـه عنـوان یکـی از دسـتگاههای کاشـف کاالهـای
قاچـاق غرفـهای در ایـن نمایشـگاه بـه سـازمان جهاد
کشـاورزی اختصاص داده شـده اسـت ،تا با بـه نمایش
گذاشـتن نمونـه میوههـا و نهادههـای کشـاورزی
قاچـاق کشفشـده توسـط نیـروی انتظامـی و سـایر
دسـتگاههای کاشـف؛ در جهت آگاهسـازی شـهروندان
و جلوگیـری از فـروش ایـن کاالهـا گام برداریـم.

وی بـا اشـاره نـام گـذاری امسـال توسـط مقـام معظم
رهبـری و حمایـت از کاالی ایـران گفـت :میوههـای
قاچـاق تهدیدی جدی برای سلامت جامعـه و تولیدات
کشـاورزی اسـت و وارد کننـدگان ایـن میوههـا بـدون
پرداخـت حـقو حقـوق بـه دولـت آن ها را وارد کشـور
مـی کننـد و با گرفتـن امـکان رقابـت از تولیدکنندگان
داخلـی ،باعـث خـروج آنـان از چرخـه تولیـد میگردند
ضمـن ایـن که چـون هیـچ گونـه نظـارت و کنترلی بر
روی آن هـا نمـی شـود ممکـن اسـت بـرای سلامتی
مـردم خطرآفرین باشـد.
کیانـی در ادامـه بـا اشـاره بـه ایـن کـه ،محصـوالت
کشـاورزی قاچـاق وارداتـی ،فاقـد گواهـی بهداشـت
بـوده و در برخـی مـوارد ناقـل آفـات و بیماریهـای
قرنطینهای اسـت ،بیان کـرد :با ورود آفـات قرنطینهای
هزینههـای سـنگین و جبرانناپذیـری در جهت کنترل
سـریع بـه کشـور تحمیـل میگـردد.
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وی یـادآور شـد :بـا ورود آفـات و بیماریهـای
قرنطینـهای در برخـی مـوارد ناگزیـر بـه اسـتفاده از
روشهـای کنتـرل شـیمیایی هسـتیم کـه این سـموم
خسـارت جبـرانناپذیـری بـه تولیـد پایدار کشـاورزی،
محیـط زیسـت و سلامت مصرفکننـدگان وارد
میکنـد .
در ادامـه صمـد رنجبـری دبیـر کمیتـه پایـش قاچـاق
محصـوالت کشـاورزی سـازمان جهـاد کشـاورزی
اسـتان فـارس ،از طـرح کدگـذاری سیسـتمی انبارهای
نگهـداری کاالی قاچاق خبر داد و گفت :به این وسـیله
مبـدأ و مقصـد هر کاال مشخصشـده و بر اسـاس طرح
اجـرا شـده در انبارهـا بـا کاهـش چشـمگیری از حجم
کاالی قاچـاق مواجـه هسـتیم و تعـداد پروندههـای
اسـتعالم شـده سـیر نزولی داشـته اسـت.
وی بـا توجـه بـه ایـن کـه بسـیاری از تولیدکننـدگان
خشـکبار و فـرآوری کننـدگان ایـن محصـوالت کـه
هزینـه زیـادی متحمل میشـوند ،خاطرنشـان کرد :این

تولیدکننـدگان خواهـان مبارزه بـا ورود کاالهای قاچاق
هسـتند و از ایـنرو بـرای جلوگیـری از ورود کاالهای
قاچـاق ،سـازمان جهـاد کشـاورزی بـا همـکاری سـایر
دسـتگاهها از جملـه صنعـت و معـدن ،نیـروی انتظامی
و  ...بـهعنـوان گشـت مشـترک اقدام کـرده و آن ها را
ن صـادر میشـود.
توقیـف و دسـتور انهدام شـا 
رنجبـری یـادآور شـد :کـود و سـم قاچـاق وارد شـده
در بسـیاری از مـوارد فاقـد مـاده مؤثـره بـود چـرا کـه
نظارتـی بـر ترکیبـات آنهـا نمیشـود و صرفـ ًا هزینـه
گزافـی بـر کشـاورزان تحمیـل میکنـد.
در ادامه جاوید عباسـی کارشـناس مسـئول قاچاق آفات
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس دربـاره آفات و
بیماریهایـی که توسـط محصوالت کشـاورزی قاچاق
در سـالهای اخیـر وارد کشـور شـده گفـت :بیمـاری
جـاروک لیموتـرش از کشـور عمـان بـه اسـتانهای
هرمـزگان و فـارس و سوسـک سـر خرطومـی حنایـی
خرمـا از کشـورهای حـوزه خلیجفارس وارد شهرسـتان
الر ازجملـه ایـن موارد اسـت.
وی افـزود :هـر محصولـی جهت ورود به کشـور مقصد
بایسـتی گواهـی بهداشـت گیاهـی و گواهـی سلامت
مـورد تائیـد کشـور مبدأ را داشـته باشـد و پـس از ورود
محصـول بـه کشـور مقصـد سلامت آن محصـول از
لحـاظ آفـات و بیماریهـا و سلامت خوراکـی توسـط
کارشناسـان حفـظ نباتات و قرنطینه آن کشـور بررسـی
میگـردد.

ناوگان برداشت استان فارس در برداشت غالت  25استان کشور مشارکت می کند
اسـتان فـارس بـا در اختیار داشـتن
حـدود  4000دسـتگاه کمبایـن
غلات و برنـج ،نقـش تعییـن
کننـده ای در عملیـات برداشـت
مـزارع غلات و کلـزای کشـور به
عهـده دارد به گونـه ای که ناوگان
برداشـت ایـن اسـتان هر سـاله در
برداشـت غالت  25اسـتان کشـور
مشـارکت مـی نمایـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"؛ محمـد مهدی قاسـمی رییس سـازمان جهاد
کشـاورزی اسـتان فـارس بـا اعلام ایـن خبـر گفـت :براسـاس مصوبات سـتاد
برداشـت کشـور ،برنامـه جابجایـی کمباین هـای مهاجر در سـطح کشـور تعیین
و بـر ایـن اسـاس بیش از  3000جابجایی کمباین های اسـتان در سـطح کشـور
انجـام مـی گیرد.
وی افـزود :از آنجـا کـه کمباین ،کارخانه ای متحرک می باشـد الزم اسـت مرتب
بر عملکرد آن نظارت و کنترل شـود تا از ایجاد تلفات در سـطح مزارع جلوگیری
گـردد کـه یکی از راه های کاهش خسـارت کمبایـن معاینه فنی آن هـا در زمان
آمـاده سـازی و بازسـازی مـی باشـد و در ایـن رابطـه اداره امـور فنـاوری هـای
مکانیـزه کشـاورزی ایـن سـازمان بـا هماهنگی سـتاد برداشـت غالت کشـور و
شـرکت تعاونـی کمبایـن داران اسـتان فارس ،در فصـل آماده سـازی کمباین ها
(بهمـن و اسـفند) اقدام به سرکشـی و نظارت بـر کمباین های در حال بازسـازی
نمـوده و بـه کمبایـن هایی که بـه صورت اصولـی تعمیر و بازسـازی گردند برگ
تأییدیـه فنـی داده مـی شـود و صـدور بـرگ ترافیـک ،تحویـل سـوخت و اجازه
ورود بـه مزرعـه منـوط به داشـتن بـرگ معاینه فنی می باشـد.

ایـن مقـام مسـئول در ادامـه سـخنان خـود ضمن اشـاره بـه فعالیت هـای انجام
شـده جهت برداشـت محصوالت سـال  1397اظهار داشـت :تسـهیالت بانکی به
خریـداران هـد کلزا و تخصیـص یارانه به خریـداران هد مخصوص کلـزای تولید
داخـل در صـورت بـودن متقاضـی پرداخـت مـی شـود و پیـش بینـی می گـردد
تعـداد  240دسـتگاه کمبایـن مجهـز بـه هـد مخصوص در سراسـر اسـتان مورد
نیـاز باشـد کـه بـر اسـاس شـرایط اقلیمـی و تنـوع آب و هوایـی در طـول حدود
 5مـاه دوره برداشـت ،تعـداد کمبایـن هـا کاهـش و برداشـت شهرسـتان هـا به
تدریـج از نقـاط گرمسـیری اسـتان آغـاز و به سـمت مناطق معتدل و سـرد پایان
می یابـد و در اسـتان فـارس ،حـدود  300دسـتگاه کمبایـن مجهـز بـه هـد کلزا
موجـود اسـت کـه جـای هیچ گونـه نگرانـی در تأمیـن کمباین وجـود ندارد.

راهاندازی میز خدمت در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس ،بـه عنـوان
سـازمان پایلـوت در اجرای هوشمندسـازی و دولت
الکترونیـک در ایـن اسـتان انتخـاب شـد.
کاووس کیانـی معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس ،ضمـن اعلام
ایـن خبـر گفـت :سـازمان جهـاد کشـاورزی
فـارس از سـوی اسـتانداری و سـازمان مدیریـت و
برنامهریـزی ،بـه عنوان سـازمان پایلـوت در اجرای
هوشمندسـازی و دولـت الکترونیـک در این اسـتان
انتخاب شـده اسـت و از ابتدای آذر مـاه با همکاری

سـازمانهای مذکـور ،خدمـات جهـاد کشـاورزی
الکترونیکـی خواهـد شـد.
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه بـه راهانـدازی میـز
خدمـت در سـازمان جهاد کشـاورزی فارس اشـاره
نمـود و خاطـر نشـان کـرد :تکریـم اربـاب رجـوع،
عـدم سـرگردانی مـردم در راه روهـای اداری،
افزایش سـرعت پاسـخگویی و کاهـش هزینه تردد
اربـاب رجـوع از اهداف راهاندازی میز خدمت اسـت
کـه از ابتـدای تیرمـاه و طبق دسـتور رییس جمهور
ایـن امـر محقق شـده اسـت.
وی همچنیـن بـا اشـاره بـه این کـه به دلیـل نگاه
تعالیگـرای سـازمان جهاد کشـاورزی فارس بسـتر
راهانـدازی میز خدمـت الکترونیکی در این سـازمان
فراهم اسـت ،بیان داشـت :پیش از ایـن فرآیندهای
ارائـه خدمـت واحدهای تخصصـی و غیر تخصصی
را احصاء کـرده ایم.
کیانـی همچنیـن به اقدامات صـورت گرفته قبل از
راهانـدازی میـز خدمت اشـاره کرد و اظهار داشـت:

بـا تشـکیل جلسـات متعـدد و ایجـاد کارگـروه
تخصصـی میـز خدمـت نسـبت بـه شناسـایی و
تعییـن خدمـات پرتکـرار و واحدهـای تخصصـی
بـا بیشـترین مراجعـه کننـده پرداختیـم و جهت هر
چـه بهتـر اجرایـی شـدن میـز خدمـت ،افـرادی با
توانایـی برقـراری ارتبـاط صحیـح بـا اربـاب رجوع
شناسـایی و به آن ها آموزش های الزم داده شـد و
ایـن میز خدمـت از ابتدای تیرمـاه در محل ورودی
سـاختمان مرکـزی ایـن سـازمان شـروع بـه کار
کرده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه اسـتمرار بهبـود در
دسـتور کار سـازمان جهاد کشاورزی اسـتان فارس
می باشـد .تصریـح کرد :عملکـرد این میـز هفتگی
توسـط کارگروهـی مـورد پایـش قـرار میگیـرد و
خوشـبختانه در حـال حاضـر هیـچ گونـه شـکایت
و نارضایتـی از سـوی اربـاب رجـوع گـزارش
نشـده اسـت و کاهـش مراجعـات اربـاب رجـوع به
کارکنـان ،نسـبت به گذشـته کام ً
ال مشـهود اسـت.
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در گردهمایی مسئولین روابط عمومی خانواده بزرگ جهاد کشاورزی مطرح شد:

باید عملیاتی کار کنید
و در حوزه فعالیت
خود برنامه محور
فکر نمائید

اولیـن گردهمایـی مسـئولین روابـط عمومـی خانواده
بـزرگ جهـاد کشـاورزی در سـال جـاری بـا حضـور
کیانـی معـاون توسـعه مدیریت و منابع سـازمان جهاد
کشـاورزی اسـتان فـارس ،واحـدی پـور رئیـس اداره
روابـط عمومی این سـازمان ،مسـئولین روابط عمومی
مدیریـت هـای جهـاد کشـاورزی شهرسـتان های
اسـتان فـارس ،مدیریت های سـتادی و دسـتگاه های
وابسـته طـی دو روز برگزار شـد.

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"؛ در ابتـدای ایـن
جلسـه واحدی پـور رئیـس اداره روابـط عمومـی
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ضمـن
بیـان ایـن مطلـب کـه ایـن گردهمایـی بـا محوریت
"نحـوه ی مصاحبـه خبـری"" ،رسـانه هـای نویـن" و
"اسـتانداردهای روابـط عمومـی" برگزار شـده اسـت،
گفـت :در بیشـتر دسـتگاه ها روابـط عمومـی هرچنـد
بـه صـورت علمـی و تخصصـی مـورد توجـه قـرار
نگرفتـه امـا همـواره یکـی از حسـاس ترین مشـاغل
در سـازمان هـا مـی باشـد و بسـیار خرسـندم کـه در
ایـن سـازمان رئیـس ،معاونیـن و مدیـران نیز بـا این
دیـدگاه همـواره روابط عمومـی را مـورد حمایت خود
قـرار داده انـد.
وی افـزود :ارتبـاط نویسـنده و مخاطـب در رسـانه
الکترونیکـی نـه یـک ارتبـاط سـرد ،یـک سـویه و از
بـاال به پائین اسـت بلکـه ارتباطی صمیمانه ،دوسـویه
و تعاملـی اسـت و روابـط عمومـی بـه عنـوان هنـر
هشـتم رابطـه بسـته مصـرف کننـده منفعـل و تولیـد
کننـده مسـلط را بـه رابطـه آزاد ،فعـال و متقابل همه
انسـان هـا بدل سـاخته اسـت.
واحـدی پـور در قسـمت دیگـری از سـخنانش بیـان
داشـت :در سـال جـاری در صـدد اسـتاندارد سـازی
روابـط عمومـی هسـتیم و بـه ایـن اعتقـاد داریـم که
آفریننـده جهـان بـرای برقـراری نظـام خلقـت بـرای
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هرچیـزی حـد ،مقـدار ،معیـار و انـدازه ای را مقـرر
کرده انـد کـه امـروزه بـه آن اسـتاندارد مـی گوینـد و
روابـط عمومـی نیـز بـدون ضوابط و قواعد مشـخص
و معیـن نمـی توانـد نظـام کارا و اثـر بخشـی داشـته
با شد .
در ادامـه ایـن جلسـه کاووس کیانـی معـاون توسـعه
مدیریـت و منابـع سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
فـارس گفـت :بایـد بتوانیم عملیاتـی کار کنیـم بدین
صـورت کـه بایـد در ابتـدای سـال جامعـه هـدف
رویکرد فعالیت ها مشـخص شـود و در حـوزه فعالیت
خـود برنامـه محـور فکـر نمائید.
وی افـزود :فـی مابیـن روابط خـود ،اتاق فکـر تدوین
نمائیـد چـرا کـه نتایـج حاصلـه به ارتقـاء بهـره وری
نظـام سـازمانی کمـک به سـزایی مـی نماید.
کیانـی در ادامـه ضمـن تشـکر و قدردانـی از
تالش هـای همـکاران روابـط عمومـی این سـازمان
گفـت :روابـط عمومـی ها جایگاه بسـیار مهمـی دارند
و در واقـع روابـط عمومـی کارا و توانمند می بایسـتی
اتفاقـات داخـل وخارج از سـازمان را رصـد و با اطالع
رسـانی و گـزارش دهـی به موقـع بر اوضـاع و احوال
مسـلط باشد.
ایـن مقـام مسـئول در ادامه اظهـار داشـت :امیدواریم
بـه سـمت و سـویی پیـش برویـم کـه بتوانیـم تفکـر
بهبـود مسـتمر را پیـاده نماییـم و اعتقـادم بـر ایـن
اسـت کـه روابـط عمومـی سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فارس و دسـتگاه های وابسـته باید به سـمت
و سـوی تفکـر بهبـود حرکـت نمایند و با نشسـتن در
اتـاق فکـر بـه ایـن مهم دسـت یابیـم که آیـا ائتالف
زمانـی ،مکانـی ،تجهیزاتـی و هزینـه ای صـورت می
پذیـرد کـه در اصـل بـه ایـن ائتلاف هـا نـگاه گفته
مـی شـود و بایـد توجـه داشـته باشـید همـان طـور
کـه ائتلاف هـا را شناسـایی می کنیـد نیازمنـدی ها
را هـم شناسـایی و اگـر بحـث امروزتـان مبتنـی بـر
ایـن موضوعـات باشـد به نظـرم رصد خوبـی صورت
پذیرفته اسـت.
وی در ادامـه بـا بیـان ایـن کـه اگـر ژاپـن در حـال

حاضـر ژاپـن شـده اسـت ،بـه خاطـر همیـن تفکـر
بهبود مسـتمر (کاریزه) اسـت ،تصریح کـرد :در روابط
عمومـی آنچـه را مـورد نیـاز اسـت بایـد بـه بحـث و
گفتگـو بگذارید و تفکر نظام مشـارکت و پیشـنهادات
را در همیـن طـرز نـگاه کاریـزه پیاده سـازی نمایید تا
بدیـن ترتیـب نیازمندی هـا را وقتی شناسـایی کردید
بعـد مـوازی کاری هـا را مشـخص و از اتلاف وقـت
و صـرف هزینـه زیادتر جلوگیـری نماینـد و البته باید
ایـن موضـوع ها بررسـی ،شناسـایی و اصالح شـوند.
معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس در ادامـه ضمـن تشـکر از
فعالیت هـای روابـط عمومـی این سـازمان تاکید کرد:
بـه هـر حـال بـرای خانـواده روابـط عمومـی آرزوی
موفقیـت داریـم و قطع ًا شـما هـم موفق خواهید شـد
زیـرا آن کسـانی کـه بـه ایـن کار گرایـش پیـدا مـی
کننـد در باکـس روابـط عمومی قـرار می گیرند و قرار
گرفتـن در روابـط عمومـی باالجبـار نیسـت و قطعـ ًا
چنیـن افـرادی یـک سـری ویژگـی هایـی دارنـد که
در وهلـه اول بایـد از لحاظ روابط و ارتباطات انسـانی
قـوی بـوده و بـه ایـن بـاور اعتقادی رسـیده باشـند.
وی در قسـمت دیگـری از سـخنان خود بیان داشـت:
بـاور دیگـری کـه در افـراد روابـط عمومی بایـد نمود
داشـته باشـد این اسـت کـه بتواننـد توانمنـد گردند و
ایـن مؤلفـه را دنبال نمایند بنابراین نحـوه ارتباطات را
بدانیـد ،نحـوه اسـتفاده از زمان را به خوبی تشـخیص
دهیـد یعنـی بتوانیـد زمـان را مدیریـت کنیـد و قطع ًا
چنیـن افـرادی در ادامـه ایـن کار موفق خواهند شـد.
کیانـی در خاتمـه بـا اشـاره به سـخنان اخیر ریاسـت
جمهـوری ،اظهـار داشـت :یکـی از مباحـث وفـاق،
هـم دلـی ،هدایـت ،نظـارت و کنتـرل نقدینگـی از
بعـد روحـی و روانـی اسـت کـه در جامعـه حاکم می
باشـد و نیـز یکی دیگـر از این موضوعـات بعد صرفه
جویـی در هزینـه هـا نظیـر سـوخت ،بـرق ،آب ،گاز،
تلفـن و اینترنـت مـی باشـد کـه مباحثـی هسـتند که
دوسـتان بایـد بـه دنبـال آن برونـد و در جهـت پیاده
سـازی آن هـا و تدوین افـکار عمومی تلاش نمایند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس :

تولید محصوالت کشاورزی در محیط های
کنترل شده توسعه می یابد

بـه گـزارش خبرنگار "پرتـو امید" ،مجید رضـا پاکاری
مدیر باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس
از احـداث  113هکتـار محیـط کنتـرلشـده شـامل
گلخانـه و سـایبان در سـال  96در ایـن اسـتان خبـر
داد و گفـت :بـا توجـه به رویکـرد کاهش فضـای آزاد
محصوالت سـبزی و صیفی و اسـتفاده بهینه از منابع
آب در برنامـه ششـم و هفتم توسـعه ،تولید در سـطح
ل شـده در دسـتور کار
 7هـزار هکتـار در محیـط کنتر 
سـازمان جهاد کشـاورزی فارس قـرار دارد.
وی از اقدامـات صـورت گرفتـه در ایـن راسـتا بـه
اختصاص تسـهیالت اشـتغال پایدار توسـعه روسـتایی

بـدون محدودیـت بـه کشـتهای متراکـم گلخانهای
اشـاره کـرد و افـزود :سـعی بـر ایـن اسـت کـه حتی
تسـهیالت گلخانـهای کـه در سـال  96بـا سـود بـاال
پرداختشـده با اسـتفاده از اعتبارات اسـتانی ،نسـبت
بـه تقلیـل سـود مربوطـه اقدام شـود.
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه خاطـر نشـان کـرد:
برقـراری تسـهیالت بانکـی جهـت احـداث و توسـعه
گلخانههـا از محـل صنـدوق توسـعه ملی با سـود 12
درصـد بـرای مناطـق کمتر توسـع ه یافتـه 14 ،درصد
بـرای مناطـق توسـعهیافته و برخـوردار و ترجیحـی
 15درصـد ،از دیگـر حمایتهـای تشـویقی بهمنظـور
توسـعه تشـویقی گلخانههـای متراکـم و ...جـذب
سـرمایهگذاران اسـت.
وی در ادامـه بیـان داشـت :تسـهیل در فرآینـد صدور
مجـوز توسـط سـازمان نظاممهندسـی کشـاورزی و
منابـع طبیعـی اسـتان فارس و شـرکت شـهرکهای
کشـاورزی بـرای  5هکتـار بـه بـاال و مجوز سـایبان
توسـط مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتانها،
شناسـایی و راهاندازی روسـتاهای گلخانـهای با هدف
ایجـاد گلخانههـای کوچـکمقیـاس و تابـع اقلیم در

قالـب تعاونیهـای محلـی و زنجیره تولیـد ،راهاندازی
مجتمعهـا و شـهرکهای گلخانـهای از دیگـر
اقدامـات در راسـتای توسـعه گلخانههـا اسـت.
مدیر باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس
تاکیـد کـرد :در سـال جـاری با هدف کاهـش مصرف
آب ،ایجـاد اشـتغال پایـدار ،افزایـش کمیـت و کیفیت
محصـوالت تولیـدی ،توسـعه  1000هکتـار گلخانه و
سـایبان بـر روی محصـوالت سـبزی وصیفـی ،انواع
نشـاء و نهـال ،گیاهـان زینتـی ،گیاهـان دارویـی و
درختان میوه در دسـتور کار سـازمان جهاد کشـاورزی
فـارس قرارگرفتـه اسـت و تاکنـون مجـوز  116طرح
سـایبان در سـطح  546هکتـار توسـط مدیریت جهاد
کشـاورزی شهرسـتانها صـادر شـده و مقدمـات
پرداخـت تسـهیالت فراهـم گردیده اسـت.
وی در خاتمه یادآور شـد :سـایبان پوششـی اسـت که
بـه منظـور اسـتفاده بهینـه از منابـع ،کاهـش مصرف
آب و ضایعـات محصـوالت باغـی ،جلوگیـری از
صدمات ناشـی از آفتابسـوختگی ،خسـارت پرندگان
و کاهـش هجوم آفات بـر روی محصوالت و درختان
قـرار میگیـرد.

مدير امور سرمايه گذاري سازمان جهاد كشاورزي استان فارس:

امهال 2ساله تسهيالت خسارت ديدگان ناشي ازحوادث غيرمترقبه
در راسـتاي حمايـت از توليدكننـدگان بخـش
كشـاورزي كـه بـه علـت حـوادث غيـر مترقبـه
تـوان بـاز پرداخت تسـهيالت سررسـيد شـده خود
در سـال  1397را ندارنـد و بـه پيشـنهاد وزارت
هـاي جهـاد كشـاورزي ،كشـور و سـازمان برنامـه
و بودجـه كشـور و بـه اسـتناد اصـل  138قانـون
اساسـي جمهوري اسلامي مقررگرديده تسـهيالت
كشـاورزان خسـارت ديـده از حـوادث غيـر مترقبـه
(از جمله سـرمازدگي و خشكسـالي) كه سـر رسـيد
تسـهيالت آن هـا تـا تاريـخ  21/4/97مـي باشـد،
پـس از تصويـب در كارگـروه مربوطـه بـه مدت دو
سـال تمديد گـردد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،محمـود
كجـوري مديـر امـور سـرمايه گذاري سـازمان
جهـاد كشـاورزي اسـتان فـارس بـا اعلام ایـن
مطلـب گفـت :در ايـن راسـتا بايسـتي كارگـروه

موضـوع بندخ ماده  23قانون برنامه ششـم توسـعه
پـس از اعلام اسـتان هايي كـه در سـال زراعـي
 1396-1397تحـت تاثيـر حـوادث غيـر مترقبـه
قـرار گرفتـه اسـت و توسـط سـازمان مديريـت
بحـران كشـور بـه اسـتانداري هـا اعلام شـده اند
مشـمولين واجـد بهـره منـدي از امهال تسـهيالت
موضـوع ايـن تصويب نامـه را به بانـك هاي عامل

معرفـي كنند.
وي تصريـح كـرد :كار گـروه مصـرح در بنـد خ
مـاده  23قانـون برنامـه ششـم متشـكل از جهـاد
كشـاورزي ،بانـك عامـل مربوطـه و فرمانـداران
شهرسـتان ها مي باشـند .مديـر امـور سـرمايه
گـذاري سـازمان جهـاد كشـاورزي اسـتان فـارس
خاطر نشـان کـرد :در ايـن خصوص اطالع رسـاني
بـه ذي نفعـان از طريـق نصـب بنـر در مراكـز
خدمات جهاد كشـاورزي شهرسـتان هـا و اعالم به
بانـك هاي عامل و جهاد كشـاورزي شهرسـتان ها
صـورت پذيرفتـه اسـت.
وی در پايان اظهار داشـت :براي اجرايي شـدن اين
مصوبـه بانـك هـاي عامـل موظفنـد مانـده بدهي،
اصـل سـود و جرايـم تسـهيالت دريافتي خسـارت
ديـدگان بخـش كشـاورزي ناشـي از حـوادث غيـر
مترقبـه (ازجملـه سـرمازدگي و خشكسـالي) سـر
رسـيد شـده تـا تاريـخ تصويـب نامـه بـه مـدت 2
سـال امهـال نمايند.
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دانه کینوا جایگزینی برای برنج
دانه کینوا جایگزینی مناسب برای برنج در استان فارس می باشد.

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،احمـد دهقـان مدیـر زراعـت سـازمان جهاد
کشـاورزی اسـتان فـارس با بیـان این مطلب از اختصاص سـطحی بالـغ بر 200
هکتـار بـه کشـت کینـوا در سـال زراعی جـاری در این اسـتان خبـر داد و گفت:
دانـه هـای کینـوا سرشـار از پروتئین و یـک جایگزیـن عالی برای برنج اسـت و
ارزش غذایـی ایـن شـبه غلـه در حـدی اسـت کـه از آن بـه نـام خاویـار گیاهی
یـاد مـی کننـد و سـازمان خوار بـار جهانی سـال ۲۰۱۳میلادی را به نـام کینوا
نامگـذاری کـرده بود.
وی افـزود :در سـال گذشـته بـا توجـه بـه خشکسـالی هـای اخیـر ،لـزوم تغییر
الگـوی کشـت جهـت جایگزین نمـودن گیاهان مقاوم به خشـکی کـه عالوه بر
تامیـن نیـاز غذایی جامعه بـه بهبود وضعیت اقتصادی کشـاورزان خسـارت دیده

همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری
در بخش کشاورزی برگزار شد

از خشکسـالی کمـک کند ،کاشـت الگویـی کینوا را در دسـتور کار قـرار گرفت.
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه خاطـر نشـان کرد :بـا کاشـت الگویی ایـن گیاه در
سـال گذشـته ،پتانسـیل سـنجی و تاریخ کشت مناسـب استخراج شـد و با توجه
بـه تجربه موفق سـال گذشـته حاصل از کاشـت ایـن گیاه و عملکـرد خوب آن،
در سـال زراعـی جـاری جهـت فـروش حـدود  1000تـن از محصـول در سـال
بازاریابـی شـده و بـرای کشـت پاییـزه آن در سـطح  200هکتـار از مـرداد مـاه
برنامـه ریـزی شـده اسـت کـه در حـال حاضـر ایـن گیـاه بـا عملکـرد  3تن در
هکتـار ،جایگزیـن بسـیار مناسـبی بـرای زراعـت برنـج و حتی مزیـت اقتصادی
باالتـر از برنـج دارد .وی افـزود :کینـوا در مـزارع الگویـی بـه  4بار آبیـاری یعنی
 4هـزار تـا  5هـزار مترمکعـب در هکتـار نیـاز دارد کـه معـادل یـک پنجـم نیاز
آبـی شـلتوک اسـت و بـا اجـرای آبیـاری نوین ایـن میزان بـه  2هزار تـا 2500
مترمکعـب کاهـش پیـدا می کند.
مدیـر زراعـت سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در ادامـه از دیگـر
ضرورت هـای توسـعه کاشـت کینـوا ،قابلیـت کشـت در آب و خاک شـور ،طول
دوره رشـد کوتـاه کمتـر از حدود صـد روز ،کارآیی مصرف آب باالتر در مقایسـه
بـا محصـوالت اساسـی مثـل گنـدم ،ذرت ،برنـج و جـو ،قابلیت کشـت بهـاره و
پاییـزه و تـوان تولیـد تـا پنـج تـن در هکتار اشـاره نمـود و اظهـار داشـت :گیاه
کینـوا بـه دلیـل عاری بـودن از گلوتن بـرای بیماران مبتال به سـیلیاک مناسـب
بـوده ،دانـه این گیاه سرشـار از امـگا ،3ویتامیـن ،Eعناصر معدنی و حـاوی تمام
اسـید آمینـه هـای ضروری بدن انسـان ،منبع بسـیار غنـی فیبر گیاهـی ،غنی از
آنتـی اکسـیدان هـای ضد سـرطان ،میزان بـاالی پروتئین در مقایسـه با غالت،
کیفیـت بـاالی پروتئین در مقایسـه بـا حبوبات داشـته را دارد و در ارتباط با نحوه
مصـرف ایـن گیاه قابلیت اسـتفاده در صنایـع غذایی نظیر تولید نان ،بیسـکویت،
کیـک ،شـیر کینـوا و اسـتفاده در پخـت انـواع غذاها نظیر سـوپ ،کوکـو ،برگر،
سـاالد و جایگزیـن برنج می باشـد.

در راسـتای معرفـی فرصت های سـرمایه گذاری
در شهرسـتان هـای مختلـف اسـتان فـارس بـا
برگـزاری همایـش هـای مختلـف و دعـوت از
سـرما یه گذاران و صاحـب نظـران ،بـه منظـور
جـذب سـرمایه گـذار بـرای احـداث واحدهـای
تولیـدی جدیـد اولویـت دار صنایـع تکمیلـی
غذایـی بـا برگزاری همایشـی از سـرمایه گذاران
شهرسـتان شـیراز جهـت فرصت هـای جدیـد
بخـش صنایـع تبدیلـی دعـوت شـد.
مدیـر صنایـع تبدیلـی و غذایـی سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس گفت :در راسـتای
افزایـش ارزش افـزوده محصوالت کشـاورزی و اشـتغال زایی فرصت های بسـیاری
وجـود دارد کـه سـرمایه گـذاران مـی تواننـد واحدهـای جدید تولیـدی ایجـاد کنند.
صادقـی افـزود :بـا هدف کاهـش ضایعات ،افزایش جـذب ماده خام و ایجاد اشـتغال،
همایـش معرفـی فرصـت های سـرمایه گـذاری در این بخـش با حضـور متقاضیان
سـرمایه گذاری ،بخشـداران ،رؤسـای مراکز خدمات جهاد کشـاورزی و سـایر بخش
هـای مربوطه در سـالن اجتماعات جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز برگـزار گردید
و موقعیـت هـای جدیـد سـرمایه گـذاری تشـریح شـد .وی در ادامـه ضمن تشـریح
اهمیـت سـرمایه گـذاری در ایـن بخـش گفت :ایـن مدیریـت آمادگـی کامل جهت
مشـاوره و حمایت تسـهیالتی از طرح هـای دارای اولویـت را دارد.

38

خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

شماره  - 40تیــــرمـــــاه 1397

نقش تغذیه در کشت های متراکم

بـه گـزارش خبرگـزاری "پرتـو
امیـد" مجیدرضـا پـاکاری مدیـر
باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی
فـارس در همایـش اتحادیـه
باغـداران فارس با موضـوع تغذیه
گیاهـی با روش هـای نوین گفت:
اسـتفاده از ظرفیـت هـا ،منابـع و
نهاده های مناسـب باغـی اولویت
اصلـی در توسـعه باغـات اسـت.
وی بـا بیـان ایـن کـه؛ تغذیـه در کشـت هـای متراکم نقش اساسـی
دارد ،افـزود :تنـوع محصـوالت باغـی در کشـت هـای متراکـم جـزء
سیاسـت هـای اساسـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـت و در تمامی
محصـوالت باغـی گرمسـیری ،نیمـه گرمسـیری و سـرد و خشـک
تغذیـه نقـش منحصـر بـه فـردی را ایفـا مـی نمایـد .پـاکاری گفـت:
نقـش تغذیـه در کیفیـت محصوالت باغی ،مبـارزه با آفـات و تولیدات
کشـت های کنترل شـده اثرگذار اسـت و اسـتفاده از توان محققین در
پیشـبرد اهـداف ،اسـتفاده مطلوب از فـن آورهای مـدرن ،الگو برداری
از کشـورهای موفـق از اهدافـی اسـت که بـا رویکرد تعاملـی با بخش
هـای خصوصـی اتفـاق افتاده اسـت و اتحادیه باغداران فـارس در این
مسـیر موفـق عمل کـرده اند.

سطح زیرکشت محصوالت سبزی و صیفی استان فارس
در سال زراعی  96-97بالغ بر 63هزار هکتار می باشد
سـطح زیرکشـت محصـوالت سـبزی و صیفـی
اسـتان در سـال زراعـی  96-97بالـغ بـر 63هـزار
هکتـار مـی باشـد.
بـه گزارش خبرنـگار "پرتـو امید" ،کیـکاوس نجفی
کارشـناس مسئول سـبزی و صیفی مدیریت زراعت
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا بیـان
ایـن مطلـب گفـت :سـطح زیـر کشـت محصوالت
سـبزی و صیفی اسـتان فارس  7/9درصد از سـطح
زیرکشـت کل کشـور را شـامل می شود.
وی افـزود :پیـش بینـی مـی شـود از سـطح مذکور
تولیـدی بالـغ بـر  2650000تـن انـواع محصوالت
سـبزی و صیفـی برداشـت شـود کـه ایـن مقـدار
تولیـد حـدود  10/6درصـد از کل تولیـد محصوالت

سـبزی و صیفـی کشـور را بـه خـود اختصـاص می
دهـد و بـا توجـه بـه تـداوم خشکسـالی هـای 11
سـاله اسـتان فـارس ،سـطح زیـر کشـت و تولیـد
محصـوالت سـبزی و صیفی اسـتان نسـبت به آمار
پنـج سـال گذشـته آن بـه ترتیـب حـدود 30000

استان فارس با تولید حدود 7/5
میلیون اصله نهال دومین تولید
کننده در کشور است

اسـتان فـارس بـا دارا بـودن بالـغ بـر  390نهالسـتان؛ از
لحـاظ تعـداد اصلـه و سـطح زیـر کشـت ،دومیـن تولید
کننـده نهال کشـور اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،مجیدرضـا پـاکاری
مدیـر باغبانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس
بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت :از این تعـداد  45نهالسـتان
دارای مجـوز از سـوی موسسـه ثبـت و گواهـی ،بـذر و
نهـال کشـور اسـت کـه در ایـن نهالسـتان هـا ،سـاالنه
بالـغ بـر  7.5میلیـون نهـال اسـتاندارد تولیـد مـی گردد.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه صنعـت باغـداری یـک

سـرمایه گذاری بلنـد مـدت اقتصـادی اسـت کـه بـدون
اطمینـان از سلامت و اصالـت نهـال هـا مـی توانـد در
معـرض تهدیـد قـرار بگیـرد ،افزود :کاشـت نهـال های
سـالم و شناسـه دار می توانـد درختان مقـاوم و باغ های
سرشـار از محصـول را در آینـده تامیـن کنـد.
پـاکاری توصیـه نمـود :بـرای تهیـه نهـال هـای اصیـل

هکتـار و  1300000تـن افـت داشـته اسـت.
نجفـی در خصـوص زمان تولید محصوالت سـبزی
و صیفـی گفـت :بـا توجـه بـه گسـتردگی اسـتان
فـارس و وجـود اقلیـم هـای متفـاوت در فصـول
مختلـف سـال ،خوشـبختانه امـکان کشـت و کار و
تولیـد محصـوالت سـبزی و صیفـی در تمام فصول
سـال در اسـتان مهیـا و حـدود  75درصـد تولیـد
محصـوالت سـبزی و صیفی اسـتان تولید تابسـتانه
و پاییـزه بـوده کـه در شهرسـتان هـای معتـدل و
سردسـیر اسـتان صـورت می پذیـرد و مابقـی تولید
محصـوالت سـبزی و صیفـی اسـتان 21 ،درصد در
فصـل بهـار و  4درصـد در فصل زمسـتان بـه بهره
بـرداری می رسـد.
ایـن کارشـناس زراعـت در ادامـه بـه اقدامـات
قابـل توجـه در اسـتان فـارس در طی چند سـال
اخیـر در خصـوص افزایـش سـهم تولیـد کننده از
تولیـد و همچنیـن بـه بهـره وری آب در تولیـد
محصـوالت سـبزی و صیفی اشـاره کـرد و اظهار
داشـت :توسعه کشـت نشـایی محصوالت سبزی
و صیفـی در سـطح  20000هکتـار کـه منجـر
بـه کاهـش آب مصرفـی بـه میـزان  40میلیـون
مترمکعـب شـده و یـا بـه کشـت هـای زیـر
پالسـتیکی (تونلـی) در سـطح  25000هکتـار و
اصلاح سیسـتم آبیـاری و اسـتفاده از مالـچ های
پالسـتیکی در سـطح  56000کـه در مجمـوع
باعـث صرفـه جویـی در آب مصرفـی بـه میـزان
168میلیـون متـر مکعـب را در هـر سـال زراعـی
بـه دنبال داشـته اسـت.
کیـکاوس نجفـی در ادامـه بـه سـنجش پایـش
نیتـرات و حـذف سـموم شـیمیایی در مبـارزه بـا
آفـات از طریـق جایگزینی سـموم گیاهـی و مبارزه
بیولوژیـک بـه جـای آن ،تغذیـه بهینـه از طریـق
آزمـون خاک و مصـرف کود هـای ریزمغذی و کود
کمپوسـت غنـی شـده اشـاره نمـود.
و شناسـه دار بـه نهالسـتان هـای دارای مجـوز مراجعـه
شـود ،کـه در ایـن نهالسـتان هـا علاوه بـر ارائـه نهال
سـالم ،امـکان انتخـاب گونـه های مقـاوم به خشـکی و
شـوری نیـز فراهم شـده اسـت.
وی اظهـار داشـت :در زمـان تهیه نهال ،فاکتـور ،گواهی
سلامت و اصالـت آن نیـز دریافت گردد و شناسـه نهال
تـا زمان ثمر رسـیدن درخـت ،جهت پیگیری مشـکالت
احتمالـی از درخت جـدا نگردد.
پـاکاری در خاتمـه بیـان داشـت :نهـال هـای تولیـدی
اسـتان فـارس ،بـه سـایر اسـتان هـا و همچنیـن خـارج
از کشـور صـادر مـی شـود و ارقـام سـیب ،نهـال هـای
انـار و گل هـای گوشـتی ،بـه صـورت نشـایی و گلدانی
به کشـورهای آسـیای میانه ،قزاقسـتان ،روسـیه و عراق
صادر شـده اسـت.
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برگزاری کارگروه آموزش
آخرین دستاوردهای کاهش مصرف آب
در باغ ها

بهترین رقم تجاری خرمای جهان

خرمای مجول؛ سازگار با شرایط
اقلیمی فارس
خرمای مجول سازگار با شرایط اقلیمی فارس می باشد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،غالمرضـا جبـاری کارشـناس
نخیلات مدیریـت باغبانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس
بـا بیـان ایـن کـه خرمـای مجـول  MedjooLبهتریـن رقـم تجـاری
خرمـای جهان اسـت ،گفـت :این رقـم در بازارهای جهانـی یک میوه
لوکـس و گـران قیمت اسـت.
وی افـزود :خرمـای مجـول با داشـتن
میـوه های بسـیار درشـت ،سـیاه رنگ
متمایل به قهوه ای و بسـیار خوشـمزه؛
بـه سـلطان خرماها معروف اسـت.
کارشــناس نخیالت مدیریـت باغبانی
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
فـارس با اشـاره بـه این که خاسـتگاه
اصلـی ایـن رقـم ،کشـور مراکـش در
قـاره افریقـا اسـت ،بیـان داشـت :نهـال کشـت بافـت ایـن واریته به
صـورت پایلـوت در چنـد شهرسـتان خرما خیز اسـتان کشـت گردید و
سـیکل رویشـی و زایشـی درختـان زیر نظـر محققان مرکـز تحقیقات
و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس و کارشناسـان
مـورد ارزیابـی قـرار گرفـت و اکنـون نتایـج نشـان می دهد کـه رقم
مجـول بـا شـرایط اسـتان فارس بسـیار سـازگار اسـت.
وی در ادامـه بـا بیـان ایـن کـه دسـتیابی بـه محصـول بـا کیفیت و
مرغـوب مسـتلزم احـداث بـاغ به شـکل اصولی اسـت ،بـه باغداران
توصیـه نمـود :بـه دلیـل نیـاز آبـی متفـاوت رقـم مجـول بـا سـایر
درختـان ،از کشـت مخلـوط ایـن رقـم بـه خصـوص بـا مرکبـات
خـودداری شـود و در زمـان گـرده افشـانی جهـت اسـتفاده از پایه نر
رقم گرده دهنده مناسـب ،با کارشناسـان و محققین مشـورت شـود.
جبـاری در خاتمـه اظهـار داشـت :خرمـای مجـول دارای بافتی نیمه
خشـک ،دیـررس و شـیره زیـاد بـوده و هـر دانـه خرمـای مرغـوب
بـه طـور متوسـط  25گـرم وزن دارد و نسـبت گوشـت به هسـته آن
متناسـب اسـت و معمـو ًال محصـول آن در زمانـی که کام ً
ال رسـیده
باشـد برداشـت می گـردد.
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بـا عنایت بـه مصوبه کمیته مهندسـی ارزش پروژه های آبیـاری نوین و تصمیمات
اتخـاذ شـده در جلسـه فنـی مدیریت امـور باغبانی ،اولیـن کارگاه آموزشـی آخرین
دسـتاوردهای کنتـرل مصـرف آب در بـاغ هـا ،در روز دوشـنبه چهـارم تیرمـاه در
سـالن کوثـر سـاختمان شـماره  2سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس برگزار
شد .
در ایـن کارگاه آموزشـی کـه بیـش از  70نفـر از کارشناسـان و مسـئولین باغبانـی
مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان هـا و اتحادیـه تعاونی باغداران ،کارشناسـان
سـتادی مدیریـت امـور باغبانـی و اعضاء کمیتـه مهندسـی ارزش حضور داشـتند،
سـر فصـل مطالـب مفهـوم بـاغ آینده بـا تاکیـد بر منابـع آبـی  -خاکـی ،راه های
هـدر رفـت آب در باغـات و شـیوه های کنتـرل آنـان و مفهوم اصلاح کننده های
خـاک و تفـاوت آنـان با سـوپر جاذب هـا در دسـتور کار قرار داشـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،در ایـن کارگاه آموزشـی مطالبـی در خصوص
مسـائل ،راه کارهـا و پیشـنهادات در خصـوص اولویـت هـا و پـروژه هـای مهـم
باغبانـی و پـی گیـری امـور مربوطه از طریق کارشناسـان و پاسـخ بـه مکاتبات در
زمـان تعییـن شـده مطـرح گردیـد و در ادامـه مدیریت تولید کشـت هـای متراکم
و مدیریـت تولیـد گلخانـه ای ،تولیـد گیاهـان دارویـی ،کاشـت بـاغ هـای دیم در
اراضـی شـیبدار ،تولید نهال اسـتاندارد و نهالسـتان هـای مجوزدار ،اصلاح و احیاء
باغـات قدیمـی بـه تفسـیر مـورد بحث و بررسـی قـرار گرفت.
در ادامـه یدالهی مدیـر عامل اتحادیه باغداران اسـتان
فـارس در خصـوص ارتبـاط بیشـتر مدیریـت هـای
جهـاد کشـاورزی بـا تشـکل هـای اتحادیـه باغـداران
شهرسـتان هـا جهـت تقویـت شـرکت های باغـداران
بـرای رونـد پیشـرفت بیشـتر اجـرای پـروژه هـای
باغبانـی در شهرسـتان هـا مطالبـی بیـان نمـود و در
پایـان مدیر امـور باغبانی
و مدیـر عامـل اتحادیـه
باغـداران فـارس به سـئواالت و موارد مطرح شـده در
جلسـه پاسـخ الزم را ارائـه و تاکیـد برحضـور پررنگ
در عرصـه و پـی گیـری امـور مربوطـه و عنوان شـده
درجلسـه را خاطـر نشـان کـرد.

با تلقیح مصنوعی  10400راس گاو دورگ و بومی

گامی مهم در جهت پایداری تولید شیر
و گوشت در استان فارس برداشته شد

تلقیـح مصنوعـی بالـغ بـر 10400رأس گاو دورگ و بومـی بـا اسـپرم گاو نـژاد
سـیمنتال گامـی مهـم در مسـیر پایـداری تولیـد گوشـت و شـیر اسـتان فـارس
ا ست .
به گزارش خبرنگار "پرتو امید"؛ علیرضا مقدسـی کارشـناس مسـئول دام سـنگین

معاونـت بهبـود تولیدات دامی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت :گاو
نژاد سـیمنتال برای دورگ گیری بسـیار مناسـب می باشـد.
مقدسـی در ادامـه خاطـر نشـان کـرد :در راسـتای اقتصـاد مقاومتـی و پدافنـد
غیرعامـل و بـا هـدف عدم وابسـتگی بـه تنها یـک نژاد هلشـتاین ،گاو سـیمنتال
برای پرورش و توسـعه صنعت گاوداری از سـال  1395در دسـتور کار اسـتان قرار
گرفـت کـه در آن سـال  480راس گاو بـا اسـپرم این نـژاد تلقیح مصنوعی شـدند
و بـا توجـه بـه نتایـج اولیـه خوبی که به دسـت آمـد و همچنیـن در پی اسـتقبال
دامـداران و همـکاری ماموریـن تلقیـح مصنوعی ،تاکنـون بالغ بر ده هـزار و ۴۰۰
رأس گاو دورگ و بومـی بـا اسـپرم گاو نـژاد سـیمنتال تلقیـح مصنوعی شـده اند.
وی بـا اشـاره بـه این که در سـال  1396اسـتان فـارس از نظر توسـعه این نژاد،
در رتبه سـوم کشـور قرار گرفت ،اظهار داشـت :در سـال گذشـته بیش از ۵۰۰۰
دوز اسـپرم رایـگان جهـت تلقیح مصنوعـی در اختیار دامـداران قرار گرفت.
در شـرایط خشکسـالی های اخیـر و کمبود علوفـه ،انتخاب و پـرورش دام هایی
کـه علاوه بر سـازگاری با شـرایط آب و هوایی و تغذیه ای نامناسـب و سـخت،
تولیـدات خوبـی نیز داشـته باشـند از اهمیت باالیی برخوردار اسـت.
وی تصریـح کـرد :گاو سـیمنتال یکـی از بهتریـن نژادهای دو منظوره شـیری-
گوشـتی در جهـان از لحـاظ تولیـد اسـت کـه از نژادهـای آرام و آسـان بـرای
پـرورش و مدیریـت می باشـد و این نژاد در مقایسـه با دیگر نژادهـا از آن جهت
مناسـب اسـت کـه توانایـی اسـتفاده مطلـوب از علوفه کـم پروتئین و خشـبی را
دارد و درصـد تولیـد گوشـت الشـه مطلوب داشـته و از نظر درجه بندی گوشـت
در رده ممتـاز مـی باشـد ضمـن این کـه عملکرد کیفیت سـاالنه تولید شـیر باال
بـا درصـد چربـی و پروتئیـن زیـادی دارد که ارزش اقتصادی آن نسـبت به شـیر
موجود در بازار بیشـتر اسـت.

ارزیابی از ذخایر آبزیان در منابع آبی استان فارس آغاز گردید

ارزیابـی از ذخایـر آبزیـان در منابـع آبـی اسـتان فارس
آغـاز گردید.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"؛ علی فالحـی مدیر
شـیالت و امور آبزیان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان
فـارس ضمـن اعالم این مطلـب ،گفت :هـدف از انجام
ایـن ارزیابی هـا تحقیق و بررسـی میـزان ذخایر ماهی،
تعییـن زمـان و مکان مناسـب صیـد ،میـزان مجوزها و
زمـان هـای شـروع برای فصـل صید آینده اسـت.
وی افـزود :بـا توجـه بـه بررسـی هـای صـورت گرفته
پیـش بینـی می شـود تا پایان تیـر ماه ارزیابـی در منابع
آبـی اسـتان به پایان برسـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد 14 :شهرسـتان
اسـتان فـارس در زمینـه صیـد و صیـادی در منابـع آبی

اطالعیه آموزشی  -ترویجی

در رابطه با سوزاندن کاه و کلش

فعالیـت دارنـد کـه مسـاحت و تعـداد آن بـا توجـه بـه
تغییـرات نزوالت آسـمانی در سـنوات مختلـف متفاوت
می باشـد.
وی اظهـار داشـت :میـزان تولیـد در منابـع آبـی طبیعی
و نیمـه طبیعـی در سـال  96بـه میزان  515تـن در 26
منبـع آبـی بـا میانگیـن مسـاحت 2734.17هکتـار بوده
و اشـتغال زایـی  127نفـر بـه صـورت مسـتقیم و غیـر
مسـتقیم ایجـاد نمـوده اسـت و پیـش بینـی مـی شـود
تولیـد آبزیـان در سـال  97بـه میـزان  550تن برسـد.
فالحـی در خاتمـه اظهـار امیـدواری کـرد :در صـورت
بـارش هـای مناسـب در سـال زراعـی جـاری و بهبـود
وضعیـت منابـع آبـی و اجرای مناسـب برنامه بازسـازی
شـاهد افزایـش تولیـد مناسـب در آینده باشـیم.

نظـر بـه اثـرات جبـران ناپذیـر سـوزاندن
بقایـای گیاهـی از قبیـل تخریـب فعالیـت
بیولوژیـک خاک ،تخریب اکوسیسـتم های
کشـاورزی ،آلودگـی های زیسـت محیطی
و احتمـال سـرایت حریـق بـه عرصه های
منابـع طبیعـی و تبدیل شـدن مـاده آلی با
ارزش بقایـای گیاهـی به گازهـای مخرب
محیط زیسـت و بـا عنایت به مـواد قانونی
(مـاده  45قانـون حفاظـت و بهره بـرداری
از جنـگل هـا و مراتـع ،مـاده  688قانـون
مجـازات اسلامی ،مـواد  22و  32قانـون
نحـوه جلوگیـری از آلودگـی هـوا و مواد 4
و  6قانـون مدیریت پسـماند) اکیـداً توصیه
می گـردد نسـبت به حفـظ بقایـای گیاهی
و عـدم آتـش زدن کاه و کلـش پـس از
برداشـت غلات اهتمام الزم انجـام پذیرد.
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آغاز مبارزه با آفتی با جثه میلی متری و خسارت میلیاردی
مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد
کشـاورزی از آغـاز مبـارزه بـا مگـس میـوه
مدیترانـه در اسـتان فـارس خبـر داد.
بـه گـزارش خبرنـگار “پرتـو امیـد” ،عزیزالـه امیری
مدیرحفـظ نباتـات سـازمان جهاد کشـاورزی فارس،
بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت :مگـس میـوه مدیترانه
ای بـا نـام علمـی  Ceratitis capitataکـه بـه نـام
هـای مگـس میـوه و یا مگـس مرکبات نیـز خوانده
مـی شـود ،مهـم ترین و مخـرب تریـن گونه مگس
میـوه در دنیاسـت کـه این آفـت در دی مـاه 1386
در بـاغ هـای میوه شـیراز مشـاهده شـد .وی افزود:
ایـن مگس بـا جثه ای حـدود نیم سـانتی متر ،زیان
آورتریـن گونـه از مگـس میـوه اسـت کـه بـه بیش
از  350گونـه گیاهـی خسـارت می زنـد و میزبـان
هـای ایـن آفت انـواع درختان میوه هسـته دار ،میوه
دانـه دار ،میوه های گرمسـیری و انـواع محصوالت
جالیـزی و صیفـی می باشـد.
ایـن مقام مسـئول ،از دیگر دالیل اهمیـت مبارزه با
ایـن آفـت به توانایی انتقال و انتشـار وسـیع به دلیل
قـدرت پـرواز بـاال تـا حـدود  20کیلومتر در شـرایط

مسـاعد و همچنیـن امـکان انتقـال شـفیره مگس با
خـاک آلـوده و الرو آن بـا میـوه آلـوده اشـاره کرد و
بیـان داشـت :تلـه گـذاری علیه ایـن آفـت از ابتدای
تیـر مـاه آغـاز شـده اسـت و پیـش بینی مـی گردد
در سـال جـاری در سـطحی بالـغ بـر  2هـزار هکتار
از باغ های سـطح شـهر و حومه شـیراز بـا همکاری

سـتاد آبادگری باغات قصردشـت شـهرداری شـیراز
انجـام شـود و در اسـتان فارس عالوه بر شهرسـتان
شـیراز ،بـاغ های شهرسـتان های کازرون ،سـپیدان
و ممسـنی بـه ایـن آفـت آلـوده اسـت کـه در ایـن
شهرسـتان ها نیـز در سـطحی بالـغ بـر هـزار هکتار
تله گـذاری خواهد شـد.

آفت زنجره مو در باغات فارس رو به افزایش است
آفـت زنجـره مـو در بـاغ هـای
شهرسـتانهای شـیراز ،نیریـز و کازرون در
حـال گسـترش اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار پرتـو امیـد ،عزیزالـه امیـری
مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی
فـارس بـا بیـان ایـن کـه بازدیدهـای میدانـی و
عملیـات پایـش آفـت در سراسـر اسـتان توسـط
شـبکههای مراقبـت در حـال انجـام اسـت ،گفـت:
گزارشهـای اولیـه حاکـی از تراکم بـاالی آفت در
باغهـای مجـاور جنگلهـا و منابـع طبیعی اسـت و
در باغهـا و مـزارع بـا فاصله بیشـتر از منابع طبیعی
بـه ندرت مشـاهده شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد :اکنـون پایـش مـداوم آفـت و
برگـزاری کالسهـای آموزشـی و ترویجـی بـرای
شناسـایی آن بـه خصـوص در مناطـق آلـوده یـا
مناطـق در معـرض آلودگـی ،بـرای کنتـرل آفـت
آغـاز شـده اسـت.
مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی
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فارس ،از باغداران خواسـت با مشـورت کارشناسان
کشـاورزی یـا کلینیکهای گیاه پزشـکی بـا انجام
عملیـات مبـارزه همگانی با این آفت شـامل هرس
سرشـاخههای آلـوده بـه تخـم آفت از  ۵سـانتیمتر
پایینتـر از محـل تخمگـذاری ،شـخم یـا بیل زدن
و زیـر و رو کـردن خـاک پـای درختـان ،اسـتفاده
از کودهـای حیوانـی پوسـیده و تقویـت درختـان از
خسـارت آن جلوگیـری کنند.
وی افـزود :زنجـره مـو از آفـات انگـور بـه شـمار
مـیرود کـه علاوه بـر آن بـه درختـان میـوه
سردسـیری و غیـر مثمـر از جملـه سـیب ،گـردو،
بادام ،هلو ،سـنجد ،سـپیدار ،آلبالو و نارون خسـارت
وارد میکنـد.
امیـری بـا بیـان ایـن کـه پورههـای ایـن آفـت به
مـدت  ۴تـا  ۷سـال بر روی ریشـه گیاهـان میزبان
باقـی مانـده و از شـیره نباتـی تغذیـه میکننـد،
خاطـر نشـان کـرد :حشـرات کامـل ایـن آفـت نیز
بـرای تخمگـذاری روی سرشـاخهها شـکاف ایجاد

کـرده و باعـث متـورم و در مواردی خشـک شـدن
شـاخهها از محـل تخمگـذاری میشـوند.
وی بیـان کـرد :زنجـره مـو معمـو ًال از گیاهـان
مرتعـی و جنگلـی تغذیـه میکنـد ،و آنچـه باعـث
طغیـان ایـن آفـت شـده خشکسـالی ،تغییـرات
اقلیمـی سـال جـاری و از بیـن رفتـن مراتع اسـت.

ثبت اطالعات و آمار سال  1396بخش كشاورزي استان فارس در سامانه جامع پهنه بندی به پایان رسید
ثبـت اطالعـات و آمـار سـال  96بخش كشـاورزي اسـتان در سـامانه جامـع پهنه
بندی بـه پایان رسـید.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"؛ عبدالرحیم پیشـکار رئیـس اداره آمار سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا بیـان این مطلـب گفت :ایـن اطالعـات و آمار
در سـامانه پهنـه بنـدی بـر اسـاس اهـداف تعیین شـده در طرح کـه مهم ترین آن
«سرشـماری» بهـره بـرداران بخـش کشـاورزی اسـت و قب ً
ال بـا اسـتفاده از روش
هـای کارشناسـی و تخمینـی اقـدام مـی شـد به اتمام رسـید.
وی افـزود :در ایـن طـرح در قـدم اول ،اطالعـات و آمـار بخـش هـای تخصصـی
باغـی ،زراعـی ،آبـزی پـروری ،گلخانـه و زنبور داری در سـال  96در سـامانه صدر
الذکـر ثبت شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه خاطـر نشـان کـرد :بـر اسـاس ابلاغ سـتاد مرکزی
آخریـن مهلـت ثبـت ایـن اطالعات توسـط مسـئولین پهنه هـا ،آخرخـرداد ماه 97
بـوده اسـت و هـم اکنـون بـا تکمیـل اطالعـات ،عملیـات برداشـت و انتشـار آمار
در دسـت اقـدام اسـت و بـرای اولیـن بـار ،اطالعـات بخـش هـای فوق براسـاس

سرشـماری سـامانه منتشـر خواهـد شـد کـه سـرجمع ارقـام ثبت شـده اسـتان در
بخش هـای ذکـر شـده بـه شـرح ذیل اسـت:
تولید (تن)

سطح

تعداد بهره برداران 96

بخش تخصصی/سال

5705964

( 616276هکتار)

91370

زراعی 95-96

274911

( 9.2سطح گلخانه)

433

گلخانه 96

3087956

( 427452هکتار)

زنبورداری 96
5136
( 656720کندو)
6878
وی در ادامـه بیـان داشـت :پـس از تجربـه آزمایشـی در سـال  ،95مقـرر گردیـد
انتشـار آمـار سـال  96این اسـتان فقـط بر مبنـای اطالعات ثبت شـده در سـامانه
پهنـه بنـدی صـورت پذیـرد کـه هـم اکنـون (تیـر  )97ایـن اطالعـات در دسـت
جمع بنـدی و رفـع اشـکال بـرای انتشـار مـی باشـد و با برنامـه ریزی هـای انجام
شـده توسـط دفتـر مرکـزی آمـار وزارت متبـوع ،مقـرر گردیـد اطالعـات سـایر
بخش هـای کشـاورزی نیـز از طریـق ایـن سـامانه جمـع آوری و منتشـر گـردد.

خرید تضمینی گندم در سال  97براساس اطالعات ثبت شده
در سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده های کشاورزی
در حال انجام است

سـامانه جامـع پهنـه بنـدی و مدیریـت
داده هـای کشـاورزی ،بـر اسـاس
دسـتور مقـام عالـی وزارت طراحی و در
اختیـار سـازمان هـای جهاد کشـاورزی
اسـتان ها قـرار گرفتـه اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"؛
عبدالرحیـم پیشـکار رئیـس اداره آمـار
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس
بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت :هـدف از
طراحـی ایـن سـامانه ،سـامان دهـی
آمـار و اطالعـات بخـش کشـاورزی
بـه ویـژه انجـام «سرشـماری» از تعداد

بهره بـرداران و نـوع فعالیـت آن هـا
می باشـد.
وی افـزود :مقـرر گردیـد تـا کلیـه

95425

باغی 96

برنامه ریـزی هـا و اقدامـات اجرایـی
در بخـش کشـاورزی مرتبـط بـا
بهره بـرداران ،نظیـر خریدهـای
تضمینـی ،برنامـه ریـزی هـای کشـت،
تخصیـص یارانه هـای محصولی و ...در
بخـش کشـاورزی از طریـق اطالعـات
ثبـت شـده در این سـامانه انجـام پذیرد
و بـه عنـوان اولین تجربـه ،در پائیز ،96
خرید تضمینـی ذرت از طریق اطالعات
ایـن سـامانه انجـام پذیرفـت و هـم
اکنـون در فصل برداشـت گندم اسـتان،
خریـد تضمینـی ایـن محصول بـه طور

مسـتقیم از تولیدکننـدگان آن در دسـت
اقـدام اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد:
بـرای ایـن کار علاوه بـر اسـامی و
اطالعـات هویتـی کلیـه تولیدکننـدگان
گنـدم ،بـرای هـر کشـاورز سـطح زیـر
کشـت و میـزان پیش بینـی تولید گندم
نیـز در سـامانه جامـع پهنه بنـدی ثبـت
شـده اسـت و از آنجا که خرید تضمینی
از طریـق شـرکت غلـه و خدمـات
بازرگانـی منطقه  3اسـتان فـارس انجام
مـی پذیـرد ،ایـن شـرکت بـا طراحـی
یـک سـامانه (گسـترش) و اتصـال بـه
سـامانه جامـع پهنـه بنـدی ،اطالعـات
تولیدکننـدگان را بازیابـی کرده و پس از
تطبیـق اطالعـات ثبـت شـده بـا میزان
گنـدم تحویلـی ،نسـبت بـه خریـد و
پرداخـت وجـه آن اقـدام می نمایـد.
وی در ادامـه بیـان داشـت :تـا کنـون
تعـداد  69025کشـاورز گنـدم کار ،در
کل اسـتان در سـامانه ثبـت نـام شـده
انـد کـه بـرای ایـن تعـداد بهره بـردار،
سـطحی حـدود بیـش از  350هـزار
هکتـار و پیـش بینی حـدود 1300000
تـن (عـدد واقعـی سـطح و تولیـد
موکـول بـه برداشـت و خریـد خواهـد
بـود) ثبـت شـده اسـت و از مزایای این
روش می تـوان به شـناخت کشـاورز و
تولیـد کننـده واقعـی ،کوتاهـی دسـت
واسـطه ها و دسـتیابی بـه یـک آمـار و
ً
کاملا شـفاف اشـاره کـرد.
ارقـام
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در هفته قوه قضائیه

دیدار مدیر امور اراضی سازمان
جهاد کشاورزی استان با رئیس
کل دادگستری فارس
بـه مناسـبت هفتـه قـوه قضائیـه ،مدیـر امـور اراضی
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـه همـراه
معـاون حفـظ کاربـری و رئیس اداره حقوقـی در دیدار
بـا رئیس کل دادگسـتری اسـتان فارس ایـن هفته را
گرامی داشـتند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امـور اراضـی
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،در ایـن
دیـدار القاصـی مهـر رئیـس کل دادگسـتری ایـن
اسـتان ضمـن تاکیـد بـر حفـظ کاربـری اراضـی
زراعـی ،بـاغ هـا و بیـان حساسـیت خاطـر دسـتگاه
قضـا نسـبت به برخـورد بـا متخلفین در حـوزه زمین
اذعـان داشـت :اجرای گشـت های مشـترک توسـط
دسـتگاه هـای متولـی از نمونـه هـای بارز و آشـکار

در رفـع قانـون گریـزی سـودجویان و همچنین یک
اهـرم دفاعـی بسـیار محکـم در برخـورد بـا افـراد
سـودجو و زمیـن خـوار بـوده و بازتـاب ایـن امـر در
جامعـه بسـیار کارآمـد و پیشـگیرانه در وقـوع جـرم
خواهـد بود.
در ادامـه ایـن دیـدار ارغـون مدیـر امـور اراضـی
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس اقدامـات و
عملکـرد مدیریـت امـور اراضـی اسـتان و همچنیـن
شـفاف سـازی در امور زمیـن با اجرای طرح کاداسـتر

بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی
از مدیریت امور اراضی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی از مدیریت امور اراضی بازدید کرد.
بـه گـزارش
روابـط عمومـی
مدیریـت امـور
اراضـی سـازمان
جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس،
قاسـمی رئیـس
ایـن سـازمان
در ایـن بازدیـد
در خصـوص اهمیـت زمیـن بـه عنـوان بسـتر حیـات ،مسـئله امنیـت غذایی،
همچنیـن حفـظ محیـط زیسـت و زمینـه سـازی اشـتغال افـراد در راسـتای
حمایـت از تولیـد کاالی ایرانـی بـا رعایـت قانـون و جلوگیـری از تخریـب و
تغییـر کاربـری اراضی کشـاورزی بحـث و تبادل نظـر نمود و گفـت :با عنایت
بـه دیدگاهـی کـه نسـبت به زمیـن به عنـوان یـک کاالی سـرمایه ای ایجاد
شـده ،مـی طلبـد کـه در بحـث پیشـگیری از تغییـر کاربـری های غیـر مجاز
اقداماتـی همچـون سـامانه ارتباطـات مردمـی ،حفاظـت اراضـی کشـاورزی
( ،)131گشـت هـای یـگان حفاظـت از اراضـی کشـاورزی و ارائه مشـاوره به
بهـره بـرداران بخـش کشـاورزی از طریق سـامانه  131در خصـوص ضرورت
حفاظـت از عرصـه های کشـاورزی و راهنمایـی متقاضیان اجـرای طرح های
تولیـدی در مـواردی کـه ضـرورت اقتضـا مـی نمایـد کـه ایـن طـرح هـا در
اراضـی کشـاورزی اجـرا شـود ،تاکیـد بیشـتری شـود.
وی افـزود :بـا توجـه بـه این در اسـتان فارس صنعت رشـد مطلوبی نداشـته و
بخـش عمده ای از معیشـت مردم وابسـته بـه زمین کشـاورزی و فعالیت های
مرتبـط اسـت لـزوم جدیـت در حفاظـت از اراضـی کشـاورزی پایاب سـدها و
دشـت های یکنواخـت از اهمیـت ویـژه ای برخوردار اسـت ،تاکیـد نمود.
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اراضـی و رفـع تداخلات امـور اراضـی بـا همـکاری
دسـتگاه هـای مرتبـط را بـه طـور مختصر شـرح و از
حمایـت هـای بـی دریغ و ویژه شـورای حفـظ حقوق
بیـت المـال اسـتان نسـبت بـه قانـون حفـظ کاربری
تشـکر نمود.
در پایـان ایـن دیـدار ،مدیر امور اراضی سـازمان جهاد
کشـاورزی اسـتان فـارس بـا تقدیـم لـوح تقدیـر از
سـوی رئیـس سـازمان امور اراضـی کشـور از القاصی
مهـر و دسـتگاه قضایـی اسـتان قدردانـی نمود.

حضور معاون دفتر واگذاری سازمان امور
اراضی کشور دراستان فارس
بـه منظـور اهمیـت و ضـرورت ارزیابـی هـای مدیریتـی ،پیگیـری مسـائل،
مشـکالت و همچنیـن مراحـل ثبت اطالعـات پرونـده های واگـذاری اراضی
در سـامانه جامـع امـور اراضـی ،آشـتیانی معـاون دفتر واگـذاری سـازمان امور
اراضـی کشـور و هیـات همـراه از سـامانه فـوق کـه در حـال اجـرا و فعالیـت
می باشـد ،بازدیـد کردنـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امور اراضـی سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس ،در ایـن بازدید ارغون مدیر امور اراضی این سـازمان ،گزارشـی
از اقدامـات انجـام شـده تـا کنـون را بـا توجـه بـه حجـم زیـاد پرونـده هـای
واگـذاری ارائـه نمود.

در ادامـه آشـتیانی کشـور گفـت :بـا اجرای طـرح سـامانه جامع امـور اراضی و
ثبـت پرونـده هـای واگـذاری و تغییـر کاربـری اراضـی در این سـامانه ،تحول
عظیمـی در بخـش زمیـن ایـن اسـتان بـه وجـود خواهـد آمـد ،به نحـوی که
رسـیدگی بـه امـور مربـوط بـه ارباب رجـوع و اخـذ عوایـد دولـت در کمترین
زمـان ممکن انجـام مـی پذیرد.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی فارس:

ساخت و سازهای غیر مجاز در دهستان قره باغ قلع و قمع شد
به گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امور
اراضـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس،
علـی ارغـون مدیـر امـور اراضـی ایـن سـازمان با
بیـان ایـن مطلـب گفـت :در پـی اجـرای گشـت
همپوشـان اسـتان فـارس ،تعـداد  8مورد سـاخت و
سـازهای غیـر مجـاز در سـطح  20هزار متـر مربع
از اراضـی زراعـی و باغی دهسـتان قره بـاغ ،قلع و
قمـع و بـه حالـت اولیه بـاز گردانده شـد.
وی افـزود :قلـع و قمـع مذکـور بـا دسـتور قضایی
تبصـره  2مـاده  10قانـون حفـظ کاربـری اراضـی
زراعـی و باغـی صـادره از دادسـتانی مرکز اسـتان
و بـا حضـور نماینـده دادسـتان عمومـی و انقلاب
شـیراز ،مسـئولین گشـت حفاظت اراضی و دستگاه
هـای متولـی امـور زمین توسـط یک دسـتگاه لودر
تامیـن شـده از شـهرداری ایـن شـهر اجرا شـد.
وی تاکیـد کـرد :همـکاری بیـن دسـتگاه هـای
متولـی امـور زمین در قلـع و قمع مسـتحدثات غیر
مجـاز آثـار بازدارندگـی موثـری در اذهـان عمومی
خواهـد داشـت و بـه اسـتناد مصوبه شـورای حفظ

حقـوق بیـت المـال اسـتان فـارس بـا محوریـت
معاونـت پیـش گیـری از وقـوع جـرم دادگسـتری
اسـتان فـارس ،مقـرر شـد یـگان هـای حفاظـت و
اکیـپ هـای گشـت حفـظ کاربـری سـازمان جهاد
کشـاورزی اسـتان فـارس ،اداره کل منابـع طبیعـی
و آبخیـزداری این اسـتان ،شـهرداری شـیراز ،اداره
کل راه و شهرسـازی فارس و بنیاد مسـکن اسـتان
در امـر حفاظـت از اراضـی کشـاورزی ،اراضی ملی

و دولتـی واقـع در حریـم شـهر شـیراز بـا یکدیگـر
همـکاری کنند.
ارغـون در خاتمـه یـادآور شـد :در راسـتای انجـام
گشـت هـای مشـترک ،از ابتـدای سـال  1396در
حریم شـهر شـیراز این کار برنامه ریـزی و در حال
اجـرا مـی باشـد و بـه طـور مسـتمر هـر دو هفتـه
یـک بـار حریـم کالن شـهر شـیراز ،مـورد بازدیـد
قـرار مـی گیرد.

برگزاری جلسه هماهنگی رفع تداخالت اراضی کشاورزی
بـه منظـور اجـرای مـاده  54قانـون رفـع
موانـع تولیـد رقابـت پذیر و رفع تداخلات اراضی
ملـی و غیـر ملـی و وظایـف محولـه به کمیسـیون
اسـتانی ،جلسـه هماهنگـی رفـع تداخلات اراضی
بیـن شـرکت هـای طـرف قـرارداد و روسـای امور
اراضـی شهرسـتان هـای اسـتان فـارس بـا هـدف
تسـهیل و تسـریع در اجـرای امـر فـوق در محـل
مدیریـت امـور اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی
فـارس برگـزار گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت امـور اراضی

سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،در ایـن
جلسـه کـه بـا حضـور کلیـه روسـای امـور اراضـی
مدیریـت هـای جهـاد کشـاورزی  30شهرسـتان
اسـتان فـارس و شـرکت هـای طـرف قـرارداد
برگـزار گردیـد ،انصـاف رئیـس اداره سـامان دهی
و تعییـن تکلیـف اراضـی کشـاورزی مدیریـت امور
اراضـی ایـن سـازمان گفـت :بـا توجـه به ایـن که
دولـت مکلـف اسـت رفـع هـم پوشـانی قوانیـن،
مقـررات مـوازی ،اصلاح سـوابق نقشـه هـا کلیـه
دفاتـر و اسـناد از جمله اسـناد مالکیـت را در برنامه

ششـم توسـعه بـه سـرانجام برسـاند ،مقـرر گردید
در ابتـدا فایـل رقومی نقشـه های هندسـی توسـط
شـرکت هـای طـرف قـرارداد اصلاح شـود و پس
از اقدامـات الزم از قبیـل نقشـه بـرداری ،تهیـه
نقشـه ،تفسـیر عکـس هـای هوایـی و نقشـه های
اصالحـی را در اختیـار مدیریت امور اراضی اسـتان
قـرار دهند.
وی افـزود :مدیریـت امـور اراضـی سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس نیـز بـا تهیـه نقشـه
اصالحـات ارضـی بـا توجـه بـه اطالعـات موجود،
نسـبت بـه رفـع تداخالت اراضـی و قوانیـن موازی
در کمیسـیون مربوطه قدام نماید و در همین راسـتا
بهـره بـرداران بخش کشـاورزی در خصوص تعیین
تکلیـف اسـناد کشـاورزی کـه قبلا ملـی اعلام
گردیـده اسـت ،مـی تواننـد از مزایـای تسـهیل در
اخـذ تسـهیالت بانکـی و اخـذ اسـتعالمات الزم
جهـت مراجـع ذی ربـط اسـتفاده الزم را داشـته
با شند .
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شهرستان آباده
مهرآسا حیدری

تست و راه اندازی دستگاه نشاء کار پیاز
در آباده

بـه گـزارش روابـط عمومـی
مدیریـت جهـاد کشـاورزی
آبـاده؛ در راسـتای سیاسـت
های سـازمان جهاد کشـاورزی
فـارس و رخ داد خشکسـالی
در سـال های اخیـر ،یکـی از
مـواردی که در خصـوص تغییر
الگـوی کشـت ترویـج شـده
کشـت نشـایی اسـت .بـا توجه
بـه مزیـت هـای ایـن روش از
جملـه کاهـش مصـرف آب،
افزایـش بهـره وری و راندمـان
تولیـد ،سـالیانه بیـش از  200هکتـار از اراضـی کشـاورزی ایـن شهرسـتان بـه
کاشـت نشـایی اختصـاص می یابـد.
وی افـزود :تـا کنون کاشـت نشـاء به صـورت غیرمکانیزه و دسـتی و با اسـتفاده
از نیـروی کارگـری انجـام گرفته اسـت که این روش بسـیار زمان بـر و پرهزینه
بـود و در جهـت کاهـش هزینـه هـای تولیـد انجام کشـت بـه هنگام ،دسـتیابی
بـه آرایـش کاشـت مناسـب و یکنواخـت و نیز امکان برداشـت مکانیـزه در اوایل
خـرداد مـاه بـا همـکاری واحـد فنـاوری هـای مکانیـزه کشـاورزی سـازمان و
شـرکت ارزیـاب ماشـین فـارس و مسـئولین و کارشناسـان دفتـر ترویـج کلـوان
بـرای نخسـتین بـار مزرعـه نمایشـی الگویی کاشـت مکانیزه نشـای پیـاز ایجاد
شـد .گفتنـی اسـت کاشـت بـا یـک دسـتگاه نشـاکار خودگـردان دارای دوازده
ردیـف کاشـت بـا فاصلـه بیـن خطوط کشـت ده سـانتی متـری انجـام پذیرفت.

تشکیل اولین جلسه شورای اداری

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان آبـاده؛ محمد
اسـدالهی فرمانـدار ایـن شهرسـتان در نخسـتین نشسـت شـورای اداری گفـت:
هـدف از برگـزاری ایـن جلسـه هماهنگـی دسـتگاه هـای اجرایی شـهر و تعامل
ثمربخـش در حمایـت از تولیـد کاالی ایرانـی در راسـتای توسـعه شهرسـتان
می باشـد.
وی افـزود :بـا مولفـه هـای حاکـم بر سـختی تولید کـه در عین حال بـا افزایش
بهـره وری همـراه اسـت ،بایـد بـه صـورت رسـمی از ورود کاالی مشـابه و غیر
مشـابه کـه قاچـاق محسـوب می شـود جلوگیری کرد و نسـبت به اسـتفاده تمام
دسـتگاه هـای اجرایـی از کاالی داخلی اقدام شـود.
مجیـد یعقوبـی مدیـر جهادکشـاورزی شهرسـتان آباده بـه ارایه گـزارش از طرح
هـای اولویـت دار سـازمان جهـاد کشـاورزی و بیـان عملکـرد مدیریـت جهـاد
کشـاورزی شهرسـتان پرداخـت و بیـان داشـت :در حـال حاضـر نیروهـای ایـن
وزارتخانـه بـا تکیـه بـر تـوان علمی و تخصصـی خـود و اسـتعانت از ذات اقدس
الهـی در دورافتـاده تریـن مناطـق شهرسـتان بـه خدمت رسـانی مشـغولند.
وی افـزود :بـا توجـه به مشـکالت موجـود و اهمیت بخش کشـاورزی نقشـه راه
کشـاورزی شهرسـتان ترسـیم شـده و می توان به مواردی همچون تالش برای
بـاال بـردن راندمـان تولیـد و عملکـرد در واحد سـطح محصوالت کشـاورزی ،به
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منظـور بـاال بـردن ارزش افزوده بخش کشـاورزی و سـهم آن در تولیـد ناخالص
داخلی اشـاره کرد.
وی تصریـح کـرد :افزایـش راندمـان آب کشـور و تشـویق بـه صرفهجویـی و
تخصیـص بهینـه منابع آبـی با اسـتفاده از سیسـتمهای آبیاری صنعتی پیشـرفته
و بهـرهوری از فناوریهـای جدیـد ،تأمیـن تسـهیالت و اعتبـارات خـرد و کالن
کمبهـره در بخشهـای مختلـف کشـاورزی متناسـب بـا فعالیتهـا و نظـارت بر
حسـن انجـام اسـتفاده از وامهـا براسـاس اقتصـاد مقاومتی و سـند چشـمانداز در
دسـتور کار ایـن مدیریت قـرار دارد.

مزارع الگویی زمینه ساز همگرایی عوامل تولید

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی آبـاده؛ مدیر و مسـئوالن
مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان آبـاده از مـزارع الگویـی منطقـه بهمـن و
کلـوان بازدیـد کردنـد .ایـن بازدید که بـا همراهی کارشناسـان پهنه ایـن مناطق
و جمعـی از معتمدیـن محلـی و کشـاورزان پیشـرو همـراه بـود از مـزارع الگویی

گلرنـگ و گنـدم دیـم رقـم آذر  2بازدیـد فنـی بـه عمـل آمـد و طی ایـن بازدید
آموزشـی کـه با هدف توسـعه و ترویج کشـت محصوالت کم آب بـر و دانه های
روغنـی شـکل گرفـت ضمـن اشـاره بـه اولویت هـای موجـود مزایای کشـت و
نـکات الزم در خصـوص توسـعه کشـت این محصـوالت برای کشـاورزان حاضر
توضیح داده شـد.
الزم بـه ذکـر اسـت در سـال زراعـی جاری صـد و پنج هکتـار از اراضـی منطقه
کلـوان بـه کشـت ایـن دو محصول بـا شـرایط آبیـاری تکمیلی اختصـاص یافته
است.

برگزاری جلسه توجیهی طرح رفع تداخالت

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آباده؛ جلسـه
توجیهـی طـرح رفـع تداخلات ناشـی از اجـرای قانـون و مقـررات مـوازی در
دهسـتان خسروشـیرین برگـزار شـد .در این جلسـه که بـا حضور ناظران اسـتانی
و شهرسـتانی و مسـئول مرکـز جهادکشـاورزی دهسـتان و شـرکت مجـری این
بهـره بـرداران و کشـاورزان ایـن دهسـتان در ارتبـاط بـا نحـوه اجـرای طـرح و
مزایـای آن توجیـه شـدند و بـه سـئواالت و ابهـام بهـره بـرداران پاسـخ دادند.
رییـس امـور اراضی شهرسـتان آبـاده با اعالم این خبـر افزود :هـدف از برگزاری
ایـن جلسـه اجـرای مـاده  3آئیـن نامـه اجرایـی تبصـره  3الحاقی مـاده  9قانون
افزایـش بهـره وری بخـش کشـاورزی و منابـع طبیعـی موضوع مـاده  ،54قانون
رفـع موانـع تولیـد رقابـت پذیر و ارتقـای نظام مالی کشـور می باشـد.
وی گفت :طرح جامع کاداسـتر و نقشـه برداری از اراضی کشـاورزی و مشـخص
کـردن حـدود مـرز زمین هـای زراعی با منابـع طبیعی برای همیشـه به مسـائل
و مشـکالت مربـوط به تداخـل پایان خواهد داد و جلوی سـوء اسـتفاده کنندگان
از منابـع طبیعی گرفته خواهد شـد.

شهرستان ارسنجان
ولی محمد خادمیان

آغاز برداشت گندم در سطح  2700هکتار
از اراضی شهرستان ارسنجان

لطفـی آزاد افـزود :بـا رفـع تداخـل اراضـی زارعین بـا منابـع طبیعی موانـع تولید
برداشـته شـده و زارع مـی توانـد بـا خیـال آسـوده بـه تولید مشـغول باشـد .وی
اظهـار امیـدواری کـرد اجرای ایـن طرح مشـکالت تداخالت و ابهامـات مالکیت
اراضـی را حـل نمایـد و عالوه بر سـنددار کـردن اراضی و کاهـش حجم دعاوی
مطروحـه در زمینـه اراضـی کشـاورزی آمـار و اطالعـات دقیق و منسـجم جهت
مدیریـت اراضی کشـاورزی شهرسـتان تهیـه گردد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان؛
امیـدی مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان گفت :برداشـت گنـدم از 2700
هکتـار از مـزارع گندم شـروع شـده و پیش بینـی می گردد  14000تـن گندم در
ایـن مـزارع تولیـد گـردد .وی افـزود :بـا توجه به خشکسـالی های پـی در پی در

طرح مدرسه در مزرعه؛
رهیافتی نوین در کشاورزی پایدار

در راسـتای طـرح بسـیج همـگام بـا کشـاورز و بـا همـکاری بسـیج مهندسـین؛
رهیافـت آموزشـی مدرسـه در مزرعـه در منطقـه کلـوان برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده؛
ایـن برنامـه آموزشـی بـا حضـور جمعـی از بهـره بـرداران و کشـاورزان پیشـرو،
کارشناسـان مسـئول حفـظ نباتات و ترویج ،مسـئولین پهنه و محقـق معین طرح
در مزرعـه الگویـی لوبیـا اجـرا شـد.
مالیـی مسـئول دفتـر ترویج کلـوان با اعلام این خبر گفـت :در روز مدرسـه در
مزرعـه بـا حضـور حسـینی محقـق معین ایـن طـرح و با مشـارکت کشـاورزان،
تغذیـه اصولـی لوبیـا و مبـارزه بیولوژیـک علیـه آفـات و بیمـاری هـا آمـوزش
داده شـد .وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه روش مزرعـه در مدرسـه روش نوینـی در
آمـوزش کشـاورزان محسـوب می شـود و کامال به صورت مشـارکتی بـه همراه
کشـاورزان در طـول یـک فصـل زراعـی در محل مزرعـه برگزار می شـود اظهار
داشـت :مدرسـه در مزرعـه ایـن فرصـت را بـرای گروههـای کشـاورزان فراهـم
میکنـد تـا در مـورد شـیوه کشـاورزی پایدار آشـنا شـوند .وی اضافه کـرد :بدون
شـک نظـام خدماتـی ترویج کشـاورزی نقـش مهمی در بهبـود بهـره وری نظام
هـای زراعـی و ارتقـای زندگـی جوامـع روسـتایی ایفـا می کند.
در همیـن راسـتا رضایی کارشـناس پهنه ایـن منطقه از اسـتقبال مخاطبین طرح
خبـر داد و افـزود :کشـاورزان از طریـق ایـن رهیافـت نـه تنها اسـتراتژی کشـت
خـود را تغییـر مـی دهنـد بلکـه ایـن توانایـی را نیز مـی یابند که دالیـل پذیرش
شـیوه هـای جدیـد را نیز بـرای دیگران توضیـح دهند.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود اظهار داشـت :کشـاورزی پایـدار نه تنها
نیازهـای آتـی مربـوط بـه افزایـش تولیـد را در نظـر دارد بلکـه کیفیـت محیـط
زیسـت و همچنیـن آب و خـاک را حفـظ می کنـد.

ایـن شهرسـتان راه کارهای مناسـبی جهـت افزایش بهـره وری و تولید محصول
اسـتراتژیک گنـدم را در دسـتور کار ایـن مدیریـت قرار گرفته اسـت کـه از جمله
می تـوان بـه اسـتفاده از بـذور گواهی شـده با عملکرد باال ،تهیه بسـتر و کاشـت
مناسـب با اسـتفاده از انـواع بذرکارها بـا تکنولوژی روز دنیا ،رعایت تاریخ کشـت
مناسـب ،تغذیه مناسـب و نظارت مسـتمر بر مراحل کاشـت ،داشـت و برداشـت
توسـط کارشناسـان مسـئول پهنه هـا و مراکز خدمـات و برگـزاری کالس های
آموزشـی در قالـب طـرح بهبود مدیریـت مزرعه اشـاره کرد.

شهرستان جهرم
مرضیه هوشمندنژاد

برداشت خوشه های طالیی گندم
از سطح  3500هکتار از اراضی شهرستان جهرم

برداشـت گنـدم در شهرسـتان جهـرم از سـطح 3500هکتـار زمین هـای زراعی
بـه پایان رسـید .به گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان
جهـرم ،مریـم جعفری کارشـناس زراعـت این مدیریـت با اعالم ایـن خبر گفت:
عملیـات برداشـت گنـدم کـه از اوایـل اردیبهشـت مـاه بـا تعـداد  45دسـتگاه
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کمبایـن آغاز شـده بـود با خریـد  14550تن محصـول به قیمـت  13200ریال
در 4مرکـز خریـد خاتمـه یافـت .وی افـزود :رقـم هـای کاشـته شـده عمدتا از
ارقـام سـیروان ،شـیرودی و چمران  2بوده اسـت.

شـد .وی افـزود :ایـن کارگاه بـه صـورت چهـره بـه چهـره بـا صاحبـان صنایع
باعـث تبـادل نظـر و اطالعـات بیـن صاحبـان صنایـع و آشـنایی با مشـکالت
ایـن صنـف شـد .وی افـزود :هـم اکنـون در شـهرک صنعتـی جهـرم  16واحد
صنایـع تبدیلـی و غذایـی در حـال فعالیت می باشـند و برای  6واحـد نیز مجوز
تاسـیس صادر شـده اسـت.

شهرسـتان جهـرم بـا تولید  483تن عسـل
در سـال ،دومیـن تولیدکننـده عسـل در
اسـتان فـارس محسـوب میشـود.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریـت جهاد
کشـاورزی جهـرم؛ محمدرضا شـهابی مدیر
جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان ضمـن
اعلام ایـن خبـر اظهـار داشـت  :باغهـای
جهـرم محـل مناسـبی بـرای تغذیـهی
زنبـور عسـل فراهـم کـرده اسـت و در این
شهرسـتان  ۳۸۰زنبـوردار و  ۵۵هـزار کلنـی زنبـور وجـود دارد.
وی افـزود :بخـش خفـر بـا  150نفر زنبـوردار از مراکز تولید عسـل شهرسـتان
جهـرم اسـت که بـه دلیل تنوع آب و هوایی و پوشـش گیاهی مناسـب سـاالنه
بیـش از  ۳۵۰تـن عسـل تولیـد و روانه بازار می شـود.
شـهابی در ادامـه گفـت :کارآفرینـی بـه نام محمـود تقـی زاده از خفر توانسـته
اسـت با پرورش زنبورعسـل 40 ،نفر اشـتغالزایی داشـته و با تولید انواع عسـل
و پرورش انواع ملکه ،سـهم به سـزایی در تولید عسـل شهرسـتان داشـته باشد.
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهرم تصریـح کرد :این کار آفریـن ،کار خود
را از سـال  ۱۳۷۴بـا  ۲۰کنـدو شـروع و اکنـون هـزار و  ۸۰۰کلنی زنبور عسـل
دارد کـه علاوه بـر برداشـت دو بار عسـل در سـال ،ایـن زنبورهـا  ۲۰کیلوگرم
ژل رویـال۷۰۰ ،کیلوگـرم گـرد گل و  ۵تـن موم تولیـد میکنند.

نصب سامانه هواشناسی خودکار جهاد کشاورزی
در بخش کردیان جهرم

شهرستان جهرم با تولید 483تن عسل
دومین تولیدکننده عسل فارس

برگزاری کارگاه برندسازی کاالها
در شهرستان جهرم

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم؛ کارگاه
آموزشـی مشـاوره ای کسـب و کار موفـق ،بـا همکاری شـرکت شـهرک های
صنعتـی اسـتان فـارس در محل شـهرک صنعتـی این شهرسـتان برگزار شـد.

سـامانه هواشناسـی خـودکار جهـاد کشـاورزی در بخـش کردیان جهـرم نصب
شـد .بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان جهرم؛
شـهابی مدیـر جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان با اعلام این خبـر گفت :جهت
تهیـه ایـن سـامانه هواشناسـی  100میلیـون ریال از محـل اعتبـارات مدیریت
حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس تامیـن شـده اسـت و
راه انـدازی ایـن سـامانه در بخش هـای خفر ،سـیمکان و مرکزی جهـرم نیز در
دسـتور کار قرار دارد.
وی افـزود  :پیـش بینـی وضعیـت آب و هوایی ،پیش آگاهـی در خصوص زمان
بـروز خطـر هـای احتمالی محصوالت کشـاورزی و جلوگیری از خسـارات آفات
و بیمـاری های کشـاورزی ،بررسـی مراحل رشـد گیـاه ،بیولوژی آفـات ،کارآمد
کـردن راندمـان سـم پاشـی در بخـش کشـاورزی و تعییـن کشـت متناسـب با
موقعیـت آب و هوایـی هـر منطقه از فواید این سـامانه اسـت.
شـهابی یادآور شـد  :سـطح زیر کشت کشـاورزی در شهرسـتان جهرم  65هزار
هکتـار اسـت که  10هزار هکتـار آن در بخش کردیـان قرار دارد.

شهرستان خرامه
مریم برزگر

بازدید کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی
شهرستان شیراز از مزرعه کینوا بهاره
در شهرستان خرامه

ایمـان مصلـی نـژاد مسـول صنایـع غذایـی و تبدیلـی جهـاد کشـاورزی ایـن
مدیریـت در خصـوص ایـن کارگاه مشـاوره ای گفـت :ایـن کارگاه یـک روزه با
هـدف ارتقـای سـطح دانش ،توسـعه صادرات و برند سـازی های بیـن المللی و
مشـاور در زمینـه گمرکـی کاال با حضور صنعتگـران و صاحبان مشـاغل برگزار
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بـه گـزارش روابـط عمومـی شهرسـتان خرامـه ،کارشناسـان مدیـر جهـاد
کشـاورزی شهرسـتان شـیراز ،مرکـز خدمات جهاد کشـاورزی داریـون و جمعی
از بهره بـرداران پیشـرو از مزرعـه کینـوا بهـاره ایـن شهرسـتان بازدیـد کردنـد.
طاهـره اوجـی کارشـناس زراعـت ایـن مدیریـت ضمن اعلام این خبـر گفت:
در سـال زراعـی جـاری دو هکتـار از اراضـی این شهرسـتان به کشـت کینوای
بهـاره اختصاص یافته اسـت
وی افـزود :بـا توجـه بـه فـرا رسـیدن فصـل برداشـت ،کارشناسـان مدیریـت

شهرسـتان شـیراز و جمعـی از بهـره بـرداران بـه منظـور آشـنایی بـا شـرایط
کاشـت ،نیـاز آبـی و سـایر مسـایل زراعـی از مزرعـه کینـوا واقـع در روسـتای
مهرآبـاد بازدیـد و از نزدیـک بـا نحـوه برداشـت کینـوا آشـنا شـدند.

پیش بینی برداشت  34تن عسل
در شهرستان خرامه

مابقـی گنـدم و جـو به صـورت آزاد فروخته شـد.
همتـی افـزود :میـزان علوفـه تولیدی از مزارع نیـز نزدیک به  3200تن اسـت و
بـه دلیـل قیمت مناسـب خرید ،مشـکلی در فروش آن وجود نداشـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه خاطـر نشـان کـرد :در سـال زراعی
جـاری گزارشـی مبنـی بـر سـن زدگی گنـدم تحویلـی به مرکـز خرید بـه دلیل
حضـور فعـال مدیـران پهنـه و همـکاری آن ها با واحـد حفظ نباتات شهرسـتان
ارائـه نشـده اسـت .وی در پایـان بیـان نمود :بـا برنامـه ریزی های انجام شـده
اطالعـات بهـره بـرداران در سـامانه جامـع پهنـه بنـدی بـه طـور دقیـق ثبـت
گردیـد تـا در واریـز پـول گندم ،تاخیـری ایجاد نشـود.

پایش فروشگاه های سموم نباتی
در شهرستان خرامه

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه،
فروشـگاه هـای سـموم کشـاورزی ماهیانـه توسـط کارشناسـان حفـظ نباتـات
مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان پایـش می شـود.
زینـب علـی نـژاد کارشـناس حفظ نباتـات این مدیریـت با اعالم ایـن خبرگفت:
مدیریـت صحیـح مصـرف کود شـیمیایی و سـم در تولید غذای سـالم و کاهش
آلودگـی هـای زیسـت محیطـی نقـش موثـری دارد و هـدف از ایـن پایـش
جلوگیـری از تولیـد و توزیـع سـموم ثبـت نشـده و تاریخ گذشـته اسـت.
وی افـزود :هرگونـه تغییـر در بسـته بندی و دخل و تصرف در محتوا و برچسـب
سـموم ممنـوع بـوده و درج تاریـخ تولیـد و انقضا بر روی بسـته بنـدی ضروری
اسـت .علـی نـژاد خاطـر نشـان کـرد :در ایـن پایـش وضعیـت حضور مسـئول
فنـی در فروشـگاه ،ثبـت اطالعـات کامل فـروش سـموم ،فروش سـموم بدون
نسـخه گیـاه پزشـکی ،خریـد سـموم از شـرکتهای پخـش مجـاز ،عـدم وجود
سـموم تاریـخ منقضـی در فروشـگاه ،ثبـت اطالعـات در سیسـتم مانیتورینـگ
سـموم ،عرضـه و میـزان و انواع فروش سـموم و آفت کش هـا و نحوه مدیریت
سـموم فاسـد سـنواتی مـورد بررسـی قرار گرفـت .الزم به ذکر اسـت فروشـگاه
هـای عرضه سـموم نباتی مجوزدار در این شهرسـتان توسـط فـارغ التحصیالن
بخـش کشـاورزی بـه عنوان مسـئول فنـی اداره می شـود.

بـه گـزارش روابـط عمومی شهرسـتان خرامه ،برداشـت عسـل بهـاره از 2850
کنـدوی زنبـور عسـل در خرامه آغاز شـد.
کاووس همتـی مدیـر شهرسـتان ضمـن اعالم این خبر گفت :برداشـت عسـل
بهـاره در خرامـه از اواخـر خرداد آغـاز و تا مهـر ادامه دارد.
وی افـزود :تعـداد  110نفـر بـه صـورت مسـتقیم و غیـر مسـتقیم در زمینـه
پـرورش زنبـور عسـل در شهرسـتان فعالیـت مـی کننـد و بـا توجه به شـرایط
خشکسـالی ایـن حرفـه می توانـد نقش موثری در اشـتغال زایی داشـته باشـد.
همتـی خاطـر نشـان کرد :متوسـط تولید عسـل از کنـدو ها  12کیلوگرم اسـت
و پیـش بینی می شـود امسـال بیـش از  34تن عسـل با کیفیت در شهرسـتان
تولیـد شـود .در همیـن راسـتا رسـول کاوه مسـئول امـور دام شهرسـتان بیـان
نمـود :بـا وجـود بیـش از  100هـزار هکتـار جنـگل و مرتـع ،خرامـه یکـی از
شهرسـتان هـای مسـتعد پرورش زنبور عسـل اسـت.
وی تصریـح کـرد :از دیگـر فـرآورده هـای زنبـور عسـل تولیـد زهر می باشـد
کـه از زمـان هـای بسـیار قدیـم بـرای معالجه بعضـی بیمـاری مورد اسـتفاده
قـرار می گرفـت .کاوه افـزود :بـا آمـوزش یکی از بهـره برداران در سـال جاری
موفـق بـه تولیـد  50گـرم زهـر زنبورعسـل شـدیم و یکـی از برنامـه هـای در
دسـت اقـدام ایـن واحـد برنامـه ریـزی جهـت تولیـد زهـر زنبـور از کندوهای
عسـل شهرسـتان است.

از ابتدای سال تاکنون  ۴۸تن برنج تنظیم بازار
توسط اتحادیه تعاون روستایی شهرستان خرامه
توزیع گردید

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت شهرسـتان خرامه ،برداشـت از مزارع گندم
و جـو در خرامه به پایان رسـید.
کاووس همتـی مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان ضمـن اعلام ایـن
خبرگفـت :در سـال زراعی جاری سـطح زیر کشـت  1000هکتـار گندم و 620
هکتـار جـو بالـغ بـر  3000تـن گنـدم و  950تـن جـو از مزارع برداشـت شـد.
وی بیـان کـرد :میـزان گنـدم تحویلـی به مرکـز خریـد  2000تن می باشـد و

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه،
اتحادیـه تعـاون روسـتایی این شهرسـتان از ابتدای سـال جاری تاکنـون میزان
 ۴۸تـن برنـج هنـدی و تایلنـدی خریـداری نمـوده و بـا قیمـت مناسـب بیـن
مصـرف کننـدگان ایـن شهرسـتان توزیـع شـده اسـت.
شـایان ذکـر اسـت کـه ایـن حرکـت در راسـتای حمایـت از مصـرف کننـده و
جهـت تعـادل و تنظیـم بازار صورت پذیرفته اسـت کـه مورد اقبال بسـیار خوب
مردم قـرار گرفته اسـت.

تولید  3000تن گندم و  950تن جو در خرامه
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شهرستان خنج
عباس رستم پور

تولید محصول سالم و اقدامات انجام شده در خنج

برگزاری دوره آموزشی محققین مسئولین پهنه ها

در راسـتای تولیـد محصـول سـالم و سلامت جامعـه ،ایـن مدیریـت اقدامـات
مناسـب در راه رسـیدن به برنامه های پیش بینی شـده از سـوی سـازمان جهاد
کشـاورزی فـارس جزو شهرسـتان های پیشـرو می باشـد.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنج؛ کاظمی
مسـئول تولیـدات گیاهـی ایـن مدیریـت ضمن بیـان ایـن مطلب گفـت :اقدام
بـه برگزاری کالس های آموزشـی در روسـتا ها ،توزیع کارت هـای زرد و آبی،
نصـب تلـه هـای فرمونی و تله نوری ،آمـوزش رو در رو با کشـاورزان ،باغداران
و تولیدکننـدگان از جملـه کارهـای صـورت گرفته از سـوی این مدیریت اسـت
کـه خوشـبختانه بـا اسـتقبال خـوب تولید کننـدگان انـواع محصـوالت زراعی
قـرار گرفتـه اسـت .وی افـزود :یکـی از اقدامـات خوب انجام شـده بـاال رفتن
آگاهـی کشـاورزان نسـبت بـه درک و اثرات محصول سـالم برای افـراد جامعه
مـی باشـد که ایـن مهم با تلاش کارشناسـان و بـا برگزاری جلسـات مختلف
صـورت پذیرفتـه و امیدواریم با داشـتن آزمایشـگاه های به روز و آمـاده بتوانیم
بالفاصلـه محصـوالت تولیـدی را آزمایش و روانه بـازار نماییم.

کالس آموزشـی یـک روزه بـا حضـور  7نفـر از محققیـن مراکـز تحقیقـات و
کارشناسـان ایـن مدیریـت برگـزار شـد .بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت
جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنج؛ امری مسـئول پهنه شـماره  7این شهرسـتان
گفـت :در ایـن دوره آموزشـی که با حضورکارشناسـان این مدیریت و مسـئولین
پهنـه هـا حضور داشـتند ،اسـاتید در زمینه های آبیـاری مرکبات ،آفـات مکنده
نخیلات ،پسـیل مرکبـات ،بیماری پوسـیدگی چغنـدر قند ،شـوری آب و خاک
و راه هـای مقابلـه بـا آن ،بوتـه میـری در مـزارع کنجـد ،تغذیـه مـزارع ،تولیـد
حداکثـری ،بیمـاری هـای ویروسـی و برنامـه هـای آینـده مراکـز تحقیقـات
آمـوزش هـای الزم را ارائـه نمودنـد .امـری خاطرنشـان کـرد :در ایـن کالس
آموزشـی کارشناسـان هـر پارسـل نظرات و مشـکالت حـوزه کاری خـود را که
در طـول ایـن فصـل زراعـی با آن سـر کار داشـته اند همـراه با مسـتندات ارائه
و در همـه مـوارد مشـاهده شـده بحـث و تبـادل نظـر کردند.

اقدامات انجام شده جهت حمایت از دامداران
و تولیدکنندگان شهرستان خنج

کشت کنجد در بخش مرکزی شهرستان خنج

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنـج؛ کامران
نیـا مسـئول مرکـز خدمات بخـش مرکزی ایـن مدیریـت گفت :با فرا رسـیدن
فصـل تابسـتان و تغییـر الگـوی کشـت ،عملیـات کاشـت کنجـد شـروع و هم
چنـان ادامـه دارد .وی افـزود :مقدار سـطح کشـت شـده تـا کنـون  110هکتار
مـی باشـد کـه بیـش از  85هکتار آن به صـورت حفاظتی و بـدون خاک ورزی
انجـام شـده اسـت و پیـش بینی می شـود به سـطح  500هکتار برسـد.
وی تصریـح کـرد :بـا توجه به بحران خشکسـالی و بـرای صرفه جویی بیشـتر
آب ،اسـتفاده از دسـتگاه هـای مـدرن و آبیـاری قطـره ای در دسـتور کار ایـن
مدیریـت بـوده و در همیـن راسـتا بیـش از  250هکتار آن به صـورت قطره ای
و اغلـب مـزارع بـا شـیوه آبیاری نویـن ،آبیاری می شـوند.
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جهـاد کشـاورزی در راسـتای رسـالت خـود بـرای حمایـت از دامـداران و
تولیدکننـدگان اقداماتـی انجـام داده اسـت کـه از جمله تامین بخشـی از علوفه
مـورد نیـاز دام هـا بـا تغییـر الگـوی کشـت از ذرت بـه سـورگوم علوفـه ای
بـا تامیـن  250کیلـو بـذر سـورگوم و توزیـع بیـن کشـاورزان ،آبیـاری بـا یک
دسـتگاه تانکـر آب رسـان اجـاره ای بـه دامداری هایی کـه به دورتر از شـهرها
و روسـتاها کـه دسترسـی بـه آب بهداشـتی بـرای شـرب دام ندارنـد ،برگزاری
کالس هـای آموزشـی در زمینـه تغذیه و راه های مقابله بـرای کم کردن اثرات
خشـکی و خشکسـالی بـا توجـه بـه گونـه هـای گیاهی موجـود در شهرسـتان
صـورت پذیرفتـه اسـت .به گـزارش روابـط عمومـی مدیریت شهرسـتان جهاد
کشـاورزی خنـج :اسلامی مدیـر جهاد کشـاورزی این شهرسـتان ضمـن بیان
مطلـب فـوق افـزود :در شهرسـتان خنج دامداری ها بیشـتر مربوط به عشـایر و
روسـتائیان مـی باشـد که عشـایر در فصـل بهار بـه مناطق ییالقی کـوچ کرده
و روسـتائیان و بعضـی عشـایر سـاکن و حومـه شـهرها مشـکل کم آبـی دارند
کـه امیدواریـم بـا تخصیـص اعتبـار بتوانیم هم در بحـث تغذیه و هم آبرسـانی
بـه ایـن قشـر تولیدکننده کمـک بیشـتری نمائیم.

شهرستان رستم
هادی نیکنام

اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در اراضی زراعی
شهرستان رستم

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم؛ از
ابتـدای آبـان مـاه سـال  1396تاکنون تعـداد  177پرونده به میـزان  790هکتار
جهـت مطالعـه و طراحـی سیسـتم هـای آبیاری تحت فشـار در دسـتور کار این
مدیریـت قـرار گرفته کـه تاکنون  452هکتـار طراحی و جهت اجرا بـه پیمانکار
واگـذار گردیـده اسـت و  338هکتـار از این اراضی در حال رفـع نقص و ایرادات
قانونی می باشـد.

خالویـی کارشـناس آب و خـاک مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم
بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت :اجـرای روشهـای نویـن آبیـاری جهـت مقابله با
خشکسـالی و اسـتفاده بهینـه از منابـع آب موجـود و افزایـش راندمـان آبیـاری
بـه میـزان  75درصـد در روش آبیـاری بارانـی 90 ،درصـد در روش قطـرهای و
نـواری ،سـهولت انجـام عملیـات زراعـی و مقابلـه بـا علفهـای هـرز مزرعه و
جلوگیـری از فرسـایش خـاک و زه دار شـدن اراضـی و نهایتـ ًا افزایش محصول
در واحـد سـطح بـه کشـاورزان توصیه میشـود.
وی افـزود :بـا توجـه بـه پایین بـودن سـطح آب زیر زمینـی و بحران کـم آبی،
بـه کار بـردن روشهـای نویـن آبیـاری از مهمتریـن راه کارهـای فنـی جهـت
مدیریـت مصـرف بهینـه منابـع آبی موجود اسـت و اسـتقبال کشـاورزان از این
طـرح و اسـتفاده از آن در اراضـی کشـاورزی منجـر بـه بهرهبـرداری صحیح از
منابـع آبـی و تاثیـر مسـتقیم در افزایـش تولیـدات کشـاورزی و تحقـق اهداف
اصلـی تجهیـز اراضـی بـه سیسـتمهای نویـن آبیـاری میگردد.

احداث کانالهای بتنی انتقال آب زراعی به طول
 2100متر در شهرستان رستم

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم؛ در
راسـتای توسـعه فعالیـت های زیربنایـی و خدماتـی در بخش کشـاورزی پروژه
احـداث کانـال آبیـاری شـهرکوپن بـه طـول  100متـر و پـروژه احـداث کانال
آبیـاری اراضـی کشـاورزی روسـتای حسـین آبـاد بـه طـول  2000متـر جهت
اجـرای کار بـه پیمانـکار واگـذار گردید.
خالویـی کارشـناس آب و خـاک مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم
گفـت :مطالعـه و طراحی کانال های آب رسـانی به اراضی کشـاورزی در سـطح
ایـن شهرسـتان بـه طـول  7000متـر در حال انجام اسـت.
خالویـی افـزود :احـداث کانـال بتنـی نقـش اساسـی در سـرعت و انتقـال آب،
جلوگیـری از هـدر رفـت و افزایـش راندمـان آب را همـراه دارد کـه بـا احـداث

کانـال هـای بتنـی میتوان به میـزان قابل توجهی از رشـد بی رویـه علفهای
هـرز و تجمـع رسـوبات در مسـیر کانالهـا جلوگیـری نمـوده و شـدت تبخیر و
تعـرق و نیـز نفـوذ آب داخـل خـاک را تـا حد زیـادی پایین مـی آورد.

اجراي پروژه احداث جاده بین مزارع با بیش از 460
میلیون ریال اعتبار

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم؛ در
راسـتای اجـرای طـرح هـای زیربنایـی و تجهیز و نوسـازی اراضی کشـاورزی،
پـروژه مرمـت و به سـازی جاده بیـن مزارع روسـتاهای زیردو ،عـرب خاکگ و
مصیـری بـه طـول  3000متر در سـطح شهرسـتان رسـتم هم اکنـون در حال
اجـرا می باشـد.
خالویـی کارشـناس آب و خـاک مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم
هـدف از اجـرای ایـن طـرح را بهبـود و اصلاح جـاده هـای بین مـزارع جهت
تـردد ماشـین آالت و ادوات کشـاورزی ،تسـریع در حمـل و نقـل محصوالت و
رفـت و آمـد کشـاورزان بیـان نمود.
وی تصریـح کـرد :بـه سـازی جـاده هـا باعـث بـاال بـردن راندمـان کارکـرد
ماشـین آالت کشـاورزی ،سـهولت دسترسـی خانوارهـا به مـزارع که بـا اجرای
ایـن طـرح بیـش از  350هکتـار از اراضـی کشـاورزی از مزایـای آن بهـره مند
خواهند شـد.

پایان خرید تضمینی  15500تن گندم و  3150تن کلزا
از کشاورزان شهرستان رستم

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم؛ خرید
محصـول گنـدم در شهرسـتان رسـتم از اواخـر اردیبهشـت آغاز و گنـدم کاران
ایـن شهرسـتان  15500تـن محصول بـه پنج مرکـز خرید گندم در شهرسـتان
تحویـل دادند.
مؤمنـی مسـئول تولیـدات گیاهـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم
بـا بیـان ایـن خبـر گفـت :سـطح زیـر کشـت گنـدم در سـال جـاری در ایـن
شهرسـتان  4200هکتـار بـود کـه کاهش بارش ها نسـبت به سـال گذشـته بر
روی عملکـرد محصـول بـه شـدت تاثیر گذاشـته اسـت.
وی افزود :سـطح برداشـت کلزا نسـبت به سـال گذشـته افزایش  177درصدی
داشـته اسـت کـه از ایـن میـزان  3150تـن محصـول دانـه روغنی کلـزا به دو
مرکـز خریـد کلزا در شهرسـتان تحویل داده شـد.

خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

شماره  - 40تیــــرمـــــاه 51 1397

شهرستان زرین دشت
احمد ابراهیمی

خرید  22هزار تن گندم از کشاورزان شهرستان
زرین دشت

بـا پایـان برداشـت گنـدم در شهرسـتان زرین دشـت 22 ،هزار تـن محصول با
همـکاری اداره تعاون روسـتایی این شهرسـتان خریداری شـد.

گفتنی اسـت سـید عبدالـه جزایری معـاون بهبود تولیـدات دامی سـازمان جهاد
کشـاورزی فـارس ضمـن حضـور در جمـع دامـداران و بازدیـد از طـرح مـورد
نظـر بـا اشـاره بـه وضعیت مناسـب دامپـروری ایـن شهرسـتان قول مسـاعد و
همـکاری ایـن معاونـت بـرای تسـهیل در اجرای طـرح مذکـور را صـادر نمود.

دیدار مدیر جهاد کشاورزی و رؤسای ادارات تابعه
شهرستان زرین دشت با رئیس دادگستری

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت؛
غالمرضـا شـفاعت رئیـس اداره بهبـود تولیدات گیاهـی و زراعی ایـن مدیریت
بـا اعلام ایـن خبر گفت :در سـال زراعی جـاری  6000هکتـار از اراضی آبی و
 5500هکتـار از اراضـی دیـم ایـن شهرسـتان به کشـت گندم اختصـاص یافته
کـه بـا توجـه بـه خشکسـالی و کاهش نـزوالت جـوی میـزان  300هکتـار از
اراضـی آبـی و  5500هکتـار اراضـی دیـم دچار خسـارت  100درصـدی گردید
و تنهـا  5700هکتـار از اراضـی آبـی قابل برداشـت بود.

آغاز طرح 20000راسی پرواربندی بره در
شهرستان زرین دشت

اعضـاء کمیسـیون صـدور پروانـه هـا و مجوزهـای سـازمان جهـاد کشـاورزی
فـارس از محـل اجـرای طـرح پرواربنـدی بـره شـرکت تعاونـی دامـداران در
زیـرآب شهرسـتان زریـن دشـت بازدیـد کردنـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت؛
بـا توجـه به تقاضـای شـرکت تعاونـی دامـداران زیرآب ایـن شهرسـتان مبنی
بـر اجـرای طـرح پرواربندی بـره بـه ظرفیـت  20000راس ،اعضاء کمیسـیون
صـدور پروانـه هـا و مجوزهـای سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس بـا حضور در
ایـن شهرسـتان از محـل مورد نظـر بازدیـد کردند.
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بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت؛
هـم زمـان با هفتـه قـوه قضاییه ،مدیـر ،مسـئول دفتـر نمایندگی ولـی فقیه در
جهـاد کشـاورزی و رؤسـای ادارات تابعـه بـا رئیس دادگسـتری این شهرسـتان
دیـدار کردند.
در ایـن دیـدار علیرضـا بصیـری مدیـر جهـاد کشـاورزی ،ضمـن تبریـک هفته
قـوه قضاییـه بـه رئیـس و کارکنـان دادگسـتری از زحمـات این عزیزان تشـکر
و قدردانـی کـرد و گزارشـی از وضعیـت معیشـتی کشـاورزان بـا توجـه بـه
خشکسـالی های اخیـر را ارایـه نمـود.

حجـت االسلام عسـکری رئیس دادگسـتری نیز ضمن تشـکر از حضـور مدیر،
نماینـده ولـی فقیـه در جهـاد کشـاورزی و رؤسـای اداره هـای تابعـه ،گزارشـی
از عملکـرد دادگسـتری ایـن شهرسـتان را بیـان کـرد و گفت :شهرسـتان زرین
دشـت از شهرسـتان هـای آرام و امـن اسـتان مـی باشـد و این امنیـت مرهون
تالش همـه مدیران شهرسـتان اسـت.

فیروزی مسئول گندم موسسه تحقیقات گیاه در سپیدان:

شهرستان سپیدان

سرعت عمل نباید دقت را از مراکز خرید بگیرد

مریم حق با علی

بازدید از مزارع چغندر پائیزه شهرستان سپیدان

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان،
باصری مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان به همراه تسـلیمی جانشـین
معاونت بهبود تولیدات گیاهی ،آتشـی کارشـناس مسـئول چغندرقند ،بذرافشـان
رئیـس بخـش اصالح و تهیـه بذر چغندرقنـد مرکز تحقیقات کشـاورزی و منابع
طبیعـی فـارس وکارشناسـان ایـن مدیریـت از مـزارع چغنـدر پاییـزه و چغنـدر
نشـایی بخش بیضـا بازدیـد کردند.
باصـری مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان بیـان داشـت :یکـی از
محصوالتـی کـه در تنـاوب زراعی و کنتـرل علف های هـرز و افزایش عملکرد
غلات مـی توانـد نقـش مهمـی داشـته باشـد کشـت چغندرقند می باشـد.
وی افـزود :بـا توجـه بـه داده هـای هواشناسـی ایـن منطقـه و بررسـی هـای
انجام شـده ،کشـت پاییزه چغندرقند در قالب طرح بلوک آزمایشـی با اسـتفاده
از شـش رقـم لوانتـه ،مـراک ،سـوپرایما ،شـریف ،گیـادا و کد  10در سـه تکرار
و  3تاریـخ کشـت در بخـش بیضـا انجـام گردیـد و هـدف از انجـام آن انتقال
درصـدی از کشـت چغندرقنـد بهـاره بـه فصل پاییـز در جهـت کاهش مصرف
آب ،تغییـر الگـوی کشـت ،کاهـش هزینه هـای تولید و سـطح مبـارزه با آفات
می باشـد.

تسـلیمی ضمـن تقدیـر از اجرای طرح های اجرا شـده بیان داشـت :بـا توجه به
وضعیـت اقلیمـی اسـتان بـا اسـتفاده از ارقام جدیـد و روش های نوین کاشـت،
ایـن بسـتر فراهم شـده تـا چغندرقنـد در فصل پاییز کشـت و در بهار سـال بعد
برداشـت شـود کـه این تغییر کشـت به صرفـه جویی در مصرف آب کشـاورزی
کمـک می کند.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان؛
فیـروزی مسـئول گندم موسسـه تحقیقات گیاه پزشـکی کشـور ،باصـری مدیر
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان و جمعـی از کارشناسـان ایـن مدیریت از
مراکـز خریـد بخـش بیضـا و دهسـتان بانـش بازدیـد کردند.
در ایـن بازدیـد محمولـه هـای دریافتـی و میزان سـن زدگی مورد بررسـی قرار
گرفـت و در برخـی از مـزراع گنـدم ،تراکم سـن با تـور زنی محاسـبه گردید.
باصـری مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان طـی ایـن بازدیـد ضمن
بررسـی مسـائل و مشـكالت كشـاورزان و مراكـز خریـد گنـدم ،بـا تاكیـد بـر
حمایـت از تولیـد كننـدگان بخـش كشـاورزی در راسـتای نـام گذاری امسـال
مقـام معظـم رهبری مبنی بـر حمایـت از کاالی ایرانی وتولید کننـدگان داخلی
گفـت :حمایـت از بخـش تولیـد و ارائـه خدمـات مطلـوب بـه كشـاورزان ،از
مهاجـرت روسـتائیان به شـهر ها جلوگیری کـرده و باعث اشـتغالزایی و پویایی
اقتصـاد می شـود.
فیـروزی در طـی ایـن بازدیـد خاطر نشـان کرد :سـرعت عمل نباید دقـت را از
مراکـز خریـد بگیـرد و بایـد برای حل مشـکالت تولیـد ،تحویـل و مراکز خرید
سـرعت و دقـت را در مـوازات هم بـه کار بندیم.

بررسی موانع و چالش های موجود در کنترل آفت
سن گندم در بخشداری همایجان
شهرستان سپیدان

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان؛ جلسـه
بررسـی موانـع و چالـش های موجـود در کنترل آفت سـن گندم در بخشـداری
همایجـان شهرسـتان سـپیدان بـا حضـور باصـری مدیـر جهـاد کشـاورزی
شهرسـتان سـپیدان ،شـیخی بخشـدار همایجان ،جمعی از کارشناسان مدیریت
جهـاد کشـاورزی سـپیدان و شـوراهای روسـتاهای ایـن بخـش در بخشـداری
همایجـان برگـزار گردید.
در ایـن جلسـه باصـری مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان ضمن تشـکر
از برپایـی ایـن جلسـه از شـوراهای روسـتاها در خواسـت کـرد کـه در امـر
اطالع رسـانی بـه بهـره بـرداران جهـت کنتـرل سـن گنـدم اقـدام نماینـد.
وی افـزود :بـا توجـه بـه ایـن کـه گنـدم از محصـوالت اساسـی و اسـتراتژیک
کشـور بـوده و خودکفایـی در این محصول در تامین امنیـت غذایی خانواده های
ایرانـی نقـش بسـیار مهمـی دارد ،پایش مداوم ایـن آفت و مبارزه بـا آن و تولید
محصـول گنـدم بـا درصـد پایین سـن زدگـی دارای اهمیـت می باشـد چرا که
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گندمـی کـه بیشـتر از حـد تعییـن شـده دارای سـن زدگی باشـد فاقـد کیفیت
نانوایـی بـوده و مراکـز خرید گنـدم آن را خریـداری نمی کنند.
شـیخی بخشـدار همایجان ضمن تقدیر و تشـکر از حضور مسـتمر کارشناسـان
مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان در منطقه ،به بررسـی مسـائل و
مشـکالت کشـاورزان آن منطقـه پرداخـت و خواسـتار همـکاری هرچه بیشـتر
شـوراها بـا این مدیریت شـد.

برگزاری کمیته فنی محصول سالم در بخشداری
بیضا شهرستان سپیدان

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان؛
کمیتـه فنـی محصـول سـالم بـا حضـور باصـری مدیـر جهـاد کشـاورزی
شهرسـتان سـپیدان ،رئیسـی بخشـدار بیضا ،اعضـا کمیته فنی محصول سـالم
مدیریـت جهـاد کشـاورزی سـپیدان ،کارشناسـان شـبکه بهداشـت و درمـان و
شـبکه دام پزشـکی در بخشـداری بیضـا برگـزار گردیـد .در ایـن جلسـه موانع،
چالـش هـا و راه کارهـای مهـم در مدیریـت و ترغیـب تولیدکنندگان بـه تولید
محصـول سـالم مـورد بررسـی وارزیابـی قـرار گرفـت .باصـری مدیـر جهـاد
کشـاورزی شهرستان سـپیدان همکاری بیشـتر کشـاورزان برای اجرایی کردن
برنامـه سـالم سـازی محصـوالت کشـاورزی را خواسـتار شـد.
وی بیـان داشـت :امیـد اسـت بـا بـه وجـود آمـدن بازارهـای مناسـب بـرای
کشـاورزان و تولیـد کننـدگان محصـوالت سـالم روز بـه روز شـاهد افزایـش
تولیـد ایـن محصـوالت در منطقـه باشـیم.

بازدید گروه بازرسی ارزیابی عملکرد سازمان
جهاد کشاورزی فارس از مدیریت جهاد کشاورزی
شهرستان سپیدان

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان؛
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بازرسـین سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس اقدامـات ایـن مدیریـت را
مـورد ارزیابـی قـرار دادنـد .ایـن گروه  12نفره که شـامل کارشناسـان سـازمان
جهاد کشـاورزی اسـتان فارس با گرایشـات مختلف از جمله امور دام ،شـیالت،
زراعـت ،امـور اراضـی ،ترویج ،امـور مالی ،از طرح هـا و اقدامات انجام شـده در
سـال  1397ایـن مدیریـت بازدید و گـزارش تهیـه نمودند .
ابتـدا عباسـی مديـر بازرسـي ،ارزيابـي عملكـرد و پاسـخگوئي بـه شـكايات
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس و هیئـت همـراه ضمـن بازدیـد از مدیریـت
جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان ،در سـالن جلسـات ایـن مدیریت با رؤسـای
ادارات و کارشناسـان مسـئول هـر واحـد دیـدار کـرد.
در ایـن جلسـه باصری مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان ،ضمـن ارائه
گزارشـی از فعالیتهـا و عملکردهـای ایـن مدیریـت بیـان داشـت :مهـم ترین
چالـش در شهرسـتان سـپیدان بحـران کـم آبی اسـت و سـعی ما بر ایـن بوده
اسـت کـه بـر طبـق اولویـت هـای سـازمان بتوانیـم اقدامـات خوبـی را در این
زمینـه انجـام دهیـم که در ایـن راسـتا دفترچه هـای تغییر الگوی کشـت تهیه
و در بیـن ادارات مربوطـه و شـوراهای شـهر و بخـش توزیـع گردیده اسـت.
باصـری خاطـر نشـان کـرد :در بحـث صنـدوق حمایـت از توسـعه بخـش
کشـاورزی سـهم مردمـی تعییـن شـده از سـوی دولت بـه حد نصاب رسـیده و
صنـدوق ایـن شهرسـتان بـه زودی راه انـدازی مـی شـود .
عباسـی هـدف از ایـن بازدیـد را بررسـی و ارزیابـی پـروژه هـا و طـرح های در
حـال اجـرا بیـان نمـود وگفـت :اگر همدلـی در بیـن اعضاء وجود داشـته باشـد
کارهـا بهتـر انجام مـی پذیرد .
وی افـزود :نیـرو هـای انسـانی کارآمـد و متعهـد بهتریـن سـرمایه هـای ما در
سـازمان جهـاد کشـا ورزی فـارس مـی بـا شـند و هـدف مـا از ایـن بازدیدهـا
کمـک بـه همـکاران و برطـرف نمـودن مسـایل و مشـکالت مـی باشـد.

عباسـی در ادامـه عملکـرد و ارائـه مسـتندات و نحـوه اجـرای طـرح هـای این
شهرسـتان را مثبـت ارزیابـی نمـود و اظهـار داشـت گـزارش نهایی تهیه شـده
بـه رئیـس سـازمان ،مدیـر شهرسـتان و مدیـران سـتادی در سـازمان منعکس
می گـردد تـا نقایص مشـاهده شـده در ایـن بازدید توسـط مدیر و کارشناسـان
ایـن مدیریـت و مدیـران سـتادی رفـع نقـص و نقاط مثبـت آن تقویـت گردد.

شهرستان سرچهان
بیژن قائدی

بازدید مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی
فارس از مزارع سرچهان

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان؛
عزیزالـه امیـری مدیـر حفظ نباتـات سـازمان جهاد کشـاورزی فارس بـه اتفاق
عبدالـه کاربـر کارشـناس مسـئول آفات و بیماری هـا از مزارع گنـدم ،جو و کلزا
بخـش سـرچهان بازدیـد به عمـل آوردند.

زراعـی جـاری در ایـن منطقـه و کشـت دو رقم جـو سـرآورد و واکسـیما برای
اولیـن بـار و بـا توجه بـه اهمیت موضـوع ،عملکرد مـزارع با دقت و حساسـیت
بیشـتری مـورد ارزیابـی قـرار می گیرنـد که در نهایـت منجر به تعییـن بهترین
واریتـه هـا بـه منظـور اسـتفاده بـذری در سـال زراعی بعـد منجر می شـود.
قائـدی افـزود :وضعیـت مـزارع جـو بخـش سـرچهان در سـال زراعـی جاری،
مطلـوب ارزیابـی مـی گردد و پیش بینی می شـود حـدود  8500تن جـو از این
مـزارع برداشـت گردد .گفتنی اسـت جـو تولیدی کشـاورزان سـرچهان به علت
کیفیـت بـاال مورد اسـتقبال دامداران اسـتان های یـزد و کرمان قـرار می گیرد.

شهرستان شــیراز
شاپور نوبهاری

آشنایي صاحبان صنايع توليدي كشاورزي با فعالیت
صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي

محمدحسـین زراوشـان کارشـناس حفـظ نباتـات سـرچهان گفـت :طـی ایـن
بازدیـد مـواردی از قبیـل بیمـاری لکـه نـواری مـزارع گنـدم ،مبـارزه بـا سـن
گنـدم ،مبـارزه بـا علـف های هـرز مزارع صیفـی ،اجـرای طـرح  IPMدر مزارع
گوجـه فرنگـی ،آفـات و بیمـاری های باغـات انگور مورد بررسـی قـرار گرفت.
در ادامـه ایـن بازدیـد امیـری مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی
فـارس اظهـار داشـت :در راسـتای تولیـد محصول سـالم در بخش کشـاورزی،
فعالیت هایـی از قبیـل مبـارزه غیـر شـیمیایی در دسـتور کار قـرار گرفتـه و
خوشـبختانه بـا فرهنـگ سـازی مناسـب ،عـده زیـادی از کشـاورزان در حـال
حاضر از سـموم شـیمیایی اسـتفاده نکـرده و یا در حـد نرمال اسـتفاده نموده اند
کـه در نهایـت منجـر بـه تولیـد محصـول سـالم و امنیـت سلامت غذایـی
هم وطنـان خواهـد شـد.
گفتنـی اسـت بخـش سـرچهان دارای  5100هکتار گنـدم 2000 ،هکتـار جو و
 3500هکتـار مـزارع صیفی می باشـد.

ارزیابی عملکرد ارقام مختلف جو
هم زمان با برداشت در بخش سرچهان

بـا آغـاز عملیـات برداشـت مـزارع جو بخـش سـرچهان تاکنون برداشـت حدود
 850هکتـار از مـزارع به وسـیله  22دسـتگاه کمباین صورت گرفتـه و همچنان
ادامـه دارد .قائـدی مسـئول اداره بهبـود تولیـدات گیاهـی جهـاد کشـاورزی
سـرچهان ضمـن اعلام ایـن خبر افـزود :امسـال بررسـی عملکـرد واریته های
مختلـف مـزارع جـو ،هـم زمان بـا نظارت بر برداشـت در دسـتور کار ایـن اداره
قـرار گرفتـه و در مناطـق مختلـف ،بخـش عملکـرد ایـن مـزارع مـورد ارزیابی
قـرار گرفتـه اسـت کـه در برخـی مـوارد کیـل گیری انجام شـده اسـت.
ایـن کارشـناس اظهـار داشـت :بـا توجـه بـه تعـداد ارقـام بـذری جـو در سـال

بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت جهـاد كشـاورزي شهرسـتان شـيراز؛
بـا حضـور صاحبـان صنايـع و مديـران عامـل شـركت هـاي توليـدي صنايـع
كشـاورزي ،مسـئولين و كارشناسـان مديريـت و مراكـز تابعـه ،جلسـه اي بـا
همـكاري اداره ترويـج و آمـوزش کشـاورزی در مديريـت جهـاد كشـاورزي
شهرسـتان شـيراز برگـزار گرديـد.

اختـری مديـر جهـاد كشـاورزي شهرسـتان شـيراز در ابتـدا با اشـاره به سـابقه
فعاليـت صنـدوق هـاي حمايتـي بخـش كشـاورزي ،در رابطـه با نقـش ادارات
صنايـع و ترويـج در فعـال سـازي بهـره بـرداران و هـم انديشـي در خصـوص
چگونگي عضويت ،وام دهي و افتتاح حساب بانكي مطالبی را بیان نمود.
وی افـزود :بـا توجـه بـه اهميـت نقـش صنايـع در توليـدات كشـاورزي و بـه
منظـور حمايـت هرچـه بيشـتر از بهـره بـرداران ،شـركت هـا و صنايـع توليدي
و رفـع موانـع موجـود در زمينـه بسـته بنـدي ،فـرآوري و در نهايـت بازاريابـي
محصـول ،راهـكار سـازنده ،تشـكيل صنـدوق حمايـت از فعاليـت هـاي بخش
كشـاورزي مـي باشـد .در ایـن جلسـه رضوانـی رئيـس اداره ترويـج و آمـوزش
مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز نیـز در خصـوص مزايـا و اهداف
تشـكيل صنـدوق مذكـور مطالبـی را بیـان کرد.
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برداشت و کیل گیری مزرعه گندم آبی طرح امید
در بخش زرقان

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز؛
برداشـت و کیـل گیـری مزرعـه گنـدم آبـی  10هکتـاری طرح امیـد در بخش
زرقـان بـا حضور تعدادی از کشـاورزان در سـطح  10هکتار از اراضی روسـتای
درمنـه زار بـا هـدف انتقـال آخریـن دسـتاوردها و اقدامـات محققیـن برداشـت
گردید.
رضـا امینـی رئیـس مرکـز خدمـات جهـاد کشـاورزی بخـش زرقـان در آئیـن
برداشـت ایـن مزرعـه با اشـاره به اهمیـت سـایت های الگویی گفـت :در قالب
ایـن طـرح ،یافته هـای تحقیقاتـی ،ایجاد مـزارع و باغ هـای الگویـی در مراکز
تولیـدات کشـاورزی فـارس بـرای مدیریـت منابـع و توسـعه کشـاورزی نویـن
انجـام می شـود کـه خوشـبختانه بـا اسـتقبال خـوب کشـاورزان همـراه بـوده
ا ست .
وی افـزود :اجـرای نظام نوین پهنه بنـدی ،موجب ارتباط موثرتر کارشناسـان و
بهـره بـرداران اسـت که در مجمـوع منجر به افزایـش عملکرد و بهـره برداری
مناسـب از منابـع می گردد.
یزدانـی کارشـناس طـرح امیـد گندم نیز بـاال بردن میـزان بهره وری ،اسـتفاده
از بـذور مقـاوم بـه خشـکی و گواهـی شـده ،توسـعه آبیـاری تحـت فشـار،
تامیـن کودهـای اسـتاندارد و توانمندسـازی کشـاورزان بـه علـوم نویـن را از
اولویت هـای ایـن طـرح دانسـت و افـزود :در طرح امیـد به دنبال الگوسـازی و
اجـرای دسـتاوردهای محقیقـن و انتقـال آن هـا بـه بهره بـرداران هسـتیم.
گفتنـی اسـت در ایـن طـرح کـه بـا آبیـاری نـواری و کشـت بـر روی پشـته
صـورت گرفتـه بـود  9360کیلوگـرم گنـدم چمـران مـادری از هـر هکتـار این
مزرعـه برداشـت گردیـد.

بازدید معاون مجری طرح دانه های روغنی
وزارت جهاد کشاورزی و کارشناس فرانسوی
از مزارع کلزا بخش زرقان

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز؛
شـاهپور شـکاری معـاون مجـری طـرح دانـه هـای روغنـی کشـور بـه همراه
ژیل بونیه کارشـناس فرانسـوی شـرکت  Terres Inoviaو رشـیدی کارشـناس
دانه هـای روغنـی اسـتان از مـزارع کلـزای بخـش زرقـان بازدیـد کـرد.
در ابتـدای ایـن بازدیـد امینـی رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی بخـش زرقـان
گزارشـی از وضعیـت رویشـی مزارع این بخـش را ارائه و افزود :کلـزا در تناوب
بـا گنـدم راه کار مناسـبی بـرای کنتـرل پاخوره و علـف های هرز هـم خانواده
گنـدم می باشـد کـه امیـد اسـت بـا ترویج ایـن محصـول در منطقه بـا کاهش
خسـارت این عوامـل رو بـه رو گردیم.
در ایـن بازدیـد نیریـزی و روسـتا مدیـران پهنـه ،گـزارش کاملـی از وضعیـت
رویشـی مـزارع اعـم از تاریـخ کاشـت ،کودهـای پایـه مصرفـی ،زمـان مبارزه
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بـا آفـات و بیماری هـا ،کودهای سـرک به ویـژه مصرف سـولفات آمونیـوم و...
ارائـه نمودند.
شـایان ذکـر اسـت بازدیدکننـدگان ضمـن رضایـت از وضعیـت موجـود اعلام
نمودنـد بـه دلیـل رعایت کلیـه نکات فنی شـامل تاریخ کاشـت مناسـب ،تغذیه
مطلـوب بـه ویـژه مصـرف کـود سـولفات آمونیـوم ،مبـارزه بـه موقع بـا عوامل
خسـارت زا بـه ویـژه شـته ،بازدیـد و نظـارت مسـتمر مدیـران پهنـه و انتقـال
نـکات فنـی به کشـاورزان و همچنین مناسـب بودن شـرایط آب و هـوا در زمان
داشـت ،برداشـت مطلـوب از ایـن مزارع مـورد انتظار اسـت.

طغیان آفت زنجره انگور در باغات
بخش ارژن و سیاخ

آفـت زنجـره انگـور یکـی از آفـات مهـم انگـور بـوده کـه علاوه بـر انگـور به
درختانـی مثل سـیب ،بـادام ،گـردو ،بلوط و برخـی علف های هرز مثل شـیرین
بیـان و تلـخ بیـان خسـارت وارد می کند.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز؛ افشـین
شـیبانیان کارشـناس حفـظ نباتات ایـن مدیریت ضمـن بیان ایـن مطلب گفت:
ایـن آفـت کـه تقریبـ ًا هـر  4 -5سـال یـک بـار در مـزارع طغیـان می کنـد بـا
تخم گـذاری بـر روی سرشـاخه هـا و در
نتیجـه خشـک شـدن آن ها باعث خسـارت
بـه گیـاه می شـود و علاوه بـر ایـن پـوره
هـای ایـن آفت نیـز با تغذیـه شـیره گیاهی
از محـل ریشـه ،باعـث ضعـف عمومـی و
گاهـی خشـک شـدن درخـت می شـوند.
وی افـزود :از اواسـط خردادمـاه تاکنـون بـا
مشـاهده این آفـت در مناطق ارژن و سـیاخ،
راه هـای کنتـرل آن به صـورت کارگاه های
آموزشـی و نشـریه های ترویجـی بـه
کشـاورزان ارائـه شـده تـا بتواننـد خسـارت
وارده بـه درختـان خـود را کاهـش دهنـد.

شهرستان فراشبند
محمد مهدی قاسمی

آغاز کشت بهاره کنجد در شهرستان فراشبند

فنـی و اعتبـاری بـه مبلـغ  700میلیون ریال و اعتبارات اسـتانی بـه میزان 620
میلیـون ریـال صـورت گرفـت مشـکالت آبیـاری  6هکتـار بـاغ و  100هکتـار
اراضـی زراعـی منطقـه دهـرم بـه خوبـی انجـام مـی گیـرد و بـه گونـه ای که
دبـی آن از  5لیتـر بـه  15لیتـر در ثانیـه افزایـش یافته اسـت.
وی افـزود :بهـره بـرداران بـه منظور اسـتفاده بهینـه از آب قنات جهـت آبیاری
نخیلات ،ابتـدا آب موجود را در اسـتخر ذخیره و سـپس با پمپـاژ آن به صورت
آبیـاری تحت فشـار ،نسـبت به آبیـاری اقدام مـی نمایند.

آغاز اجرای تسطیح لیزری در اراضی کشاورزی
شهرستان فراشبند

عملیات کشت دانه روغنی بهاره (کنجد) در شهرستان فراشبند آغاز گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند؛ به
نقـل از مصطفـی امیری تبار کارشـناس زراعـت این مدیریت گفت :در راسـتای
سیاسـت هـای کالن اقتصـاد مقاومتـی و بـا توجـه بـه بـروز خشکسـالی های
اخیـر و لـزوم اصلاح الگوی کشـت ،طـرح جایگزینـی محصوالت ُپـر آب بر با
محصـوالت کـم آب بـر در شهرسـتان آغـاز گردیـده و در همین راسـتا کشـت
کنجـد بـه عنـوان کشـت جایگزیـن ذرت در شهرسـتان رونق گرفته اسـت.
وی افـزود :پیـش بینـی مـی شـود بـا اختصـاص  700هکتـار از اراضـی ایـن
شهرسـتان بـه کشـت ایـن محصـول  1500تـن دانـه کنجـد برداشـت گـردد.
امیـری تصریـح کرد :کشـت کنجد در این شهرسـتان اغلب بـدون خاک ورزی
و بـه صـورت کشـت مسـتقیم در جـای گنـدم و با سیسـتم های آبیـاری نوین،
آبیـاری صـورت مـی پذیـرد و بـا توجـه بـه این کـه ایـن روش کاشـت موجب
مصـرف بهینـه آب و همچنیـن کاهـش مصـرف بـذر مـی گـردد مـورد توجـه
کشـاورزان قـرار گرفته اسـت.

عملیـات تسـطیح لیـزری اراضـی کشـاورزی در بخـش مرکـزی شهرسـتان
فراشـبند آغـاز گردیـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند؛
صغـری ثابـت کارشـناس مسـئول واحد آب و خـاک این مدیریـت ضمن اعالم
ایـن خبـر گفـت :بـا انتخـاب پیمانـکار از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیک
دولـت (سـتاد) ،پس از برداشـت گندم اجرای عملیات تسـطیح لیـزری در بخش
مرکـزی شهرسـتان فراشـبند در سـطح  100هکتـار از اراضی و بـا اعتباری بالغ
بـر  1948میلیـون ریـال در حـال اجرا می باشـد.
وی افـزود :از مزایـای اجـرای این طـرح افزایش راندمان آبیـاری ،افزایش کمی
و کیفـی محصـول ،جلوگیـری از شـوری و ماندابـی شـدن اراضـی کشـاورزی،
اسـتقرار بهتـر گیـاه در مزرعـه ،کاهـش مشـکالت علـف هـرز و کاهـش
هزینه هـای مبـارزه بـا آن ،افزایـش بـازده عملیـات مکانیزاسـیون و کاهـش
تلفـات برداشـت محصـول توسـط کمبایـن اسـت.

برگزاری کارگاه آموزشی کشت گیاهان دارویی در
شهرستان فراشبند

احیاء و بازسازی قنات «گزو» در بخش دهرم به
اتمام رسید

عملیـات احیـاء و بازسـازی قنـات گـزو دهـرم واقـع در شهرسـتان فراشـبند به
طـول  2000متـر بـه اتمام رسـید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند،
صغـری ثابـت کارشـناس مسـئول واحد آب و خـاک این مدیریـت ضمن اعالم
ایـن خبـر گفـت :بـا بازسـازی ایـن قنـات کـه از محـل اعتبـارات کمـک های

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند؛
بـه نقـل از رامیـن نادرپـور رئیـس اداره آمـوزش و ترویـج ایـن مدیریـت گفت:
کارگاه آموزشـی کشـت گیاهـان دارویـی بـا هـدف معرفـی کشـت گیاهـان
دارویـی سـازگار بـا اقلیـم خشـک و نیمـه خشـک و کـم آب بَـر ،بـا توجـه بـه
خشکسـالی ها و بحـران هـای کم آبـی موجود با حضور کشـاورزان روسـتاهای
باچـون ،نـارک و خـور ،بـا حضـور صادقی کارشـناس مسـئول گیاهـان دارویی
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس ،حجت االسلام قاسـمی رئیـس اداره
آمـوزش عقیدتـی ایـن سـازمان ،شـهرام رشـیدی بخشـدار مرکزی شهرسـتان
فراشـبند ،اعضـای شـوراها و دهیـاران روسـتاهای یـاد شـده برگـزار گردید.
در ایـن کارگاه صادقـی ضمـن معرفـی گیاهـان دارویـی سـازگار بـا اقلیـم
شهرسـتان فراشـبند ،مطالبـی درباره نحوه کشـت ،داشـت ،برداشـت و خاصیت
دارویـی ایـن گیاهـان بیـان نمود.
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در پایان شـهرام رشـیدی بخشـدار مرکزی نیـز مطالبی در بـاره راه های مقابله
بـا بحـران خشکسـالی ،چالـش کـم آبـی و ضـرورت کشـت گیاهان مقـاوم به
خشـکی بـه جـای گیاهـان ُپـر آب بـر به منظـور کشـاورزی پایـدار و اشـتغال
روسـتاییان ارائـه کرد.

عملیات احداث و بهسازی کانال های آبیاری در
سطح  1040متر در حال اجرا است
مكانيـزه بـا تناژ دو تن در هكتار برداشـت شـد .گفتنی اسـت در راسـتاي اجراي
ترويـج و توسـعه محصـوالت كـم آب بـر و مقـاوم بـه خشـكي و بـه منظـور
اصلاح الگـوي كشـت مناسـب ،پنج هكتـار از اراضي اين شهرسـتان در سـال
زراعـي جـاري بـه كشـت دارويي مـروك اختصـاص يافتـه بود.

برگزاري روز مزرعه در شهرستان فسا

عملیـات احـداث کانال های آبیاری عمومـی و انتقال آب با لوله در روسـتاهای
شهرسـتان فراشـبند در حال اجرا می باشد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند؛
صغـری ثابـت کارشـناس مسـئول واحـد آب و خـاک ایـن مدیریـت بـا اعالم
خبـر فـوق گفـت :از محل اعتبـارات ملی و اسـتانی و با اعتباری بالـغ بر 2500
میلیـون ریـال ،احـداث کانـال هـای آبیـاری عمومی در روسـتاهای خوشـاب،
دهـرم ،خـوراب و انتقـال آب بـا لولـه در روسـتاهای باچـون و نـارک بـه طول
 1040متـر در حـال اجـرا می باشـد .وی افزود :بـا برگزاری مناقصه در سـامانه
تـدارکات الکترونیک دولت (سـتاد) انتخـاب پیمانکار صـورت پذیرفت و پس از
عقـد قـرارداد ،اجـرای طـرح توسـط پیمانـکاران مذکور صـورت گرفت.
ثابـت در ادامـه گفـت :از مزایـای اجـرای کانـال آبیـاری عمومـی ،افزایـش
راندمـان انتقـال آب بـه مزرعـه ،افزایش ظرفیـت انتقال آب کانال بتنی نسـبت
بـه کانـال خاکـی ،جلوگیـری از هـدر رفتن آب به دلیـل نفوذ عمقـی و افزایش
سـرعت انتقـال آب نسـبت به کانـال های خاکی می باشـد و از مزایـای انتقال
آب بـا لولـه نیـز مـی تـوان به کـم کـردن تلفـات ناشـی از نشـت و تبخیر آب
کـه حتـی در کانـال هـای بتنی نیـز وجـود دارد ،عـدم رویش علف هـای هرز،
کنتـرل بهتـر بـر نحـوه توزیـع آب ،عدم امـکان تخریب توسـط اشـخاص و یا
وسـیله نقلیـه ،عدم اشـغال زمین ،نصب آسـان و سـریع ،جلوگیری از برداشـت
غیرمجـاز آب در طـول مسـیر ،امـکان نصـب شـیر و کنتور اشـاره نمود.

شهرستان فسا
ابراهیم باغبان

برداشت مكانيزه گياه دارويي مروك در
شهرستان فسا

بـه گـزارش روابـط عمومـي مديريـت جهاد كشـاورزي شهرسـتان فسـا؛ براي
اوليـن بـار در ايـن شهرسـتان ،بـا همـت كارشناسـان مركـز جهـاد كشـاورزي
ششـده و قـره بالغ از سـطح يـك و نيم هكتار گيـاه دارويي مـروك به صورت
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بـه گـزارش روابـط عمومي مديريـت جهاد كشـاورزي شهرسـتان فسـا؛ برنامه
روز مزرعـه بـا حضـور طهماسـبی و دسـتفال ،رئيـس و كارشـناس ايسـتگاه
تحقیقـات کشـاورزی داراب ،سـامانی مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا،
پارسـا مسـئول واحـد زراعـت شهرسـتان ،كارشناسـان مركـز جهاد كشـاورزي
ششـده و قـره بلاغ و جمعی از کشـاورزان پيشـرو درباره مسـائل و مشـكالت
بخـش كشـاورزي و نقـاط ضعـف و قـوت آن و ترويـج اسـتفاده از ارقـام گندم
مناسـب منطقـه ،در مزرعـه صمـد جرغـه واقـع در بخـش ششـده و قره بلاغ

برگـزار شـد .در ايـن مراسـم پـس از برگـزاري كارگاه آموزشـي ،خصوصيـات
و صفـات گندم هـاي آزمايشـي كشـت شـده مـورد بررسـي قـرار گرفـت و
كشـاورزان بـا توجـه به خصوصیات ظاهري ارقام کاشـته شـده (از قبيـل ارتفاع
بوتـه ،طـول سـنبله ،وضعيـت دانه و مقاومـت بـه ورس) و بر اسـاس تجربیات
سـال های گذشـته در کاشـت گنـدم در منطقـه ،بـه هرکـدام از ژنوتیـپ هـای
کاشـته شـده گنـدم جهـت كشـت در سـال آتـي امتيـاز دادند.
در ادامـه كارشناسـان مركـز تحقيقـات ،يافته هـاي تحقيقاتـي در خصـوص
گنـدم و پيشـنهادهاي الزم جهـت افزايـش عملكـرد محصـول گنـدم را بـرای
كشـاورزان بیـان کردنـد.
در همين راسـتا سـاماني مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا ،ضمن قدرداني
از تمامـي دسـت انـدركاران اجـراي ايـن طـرح بر حمايـت هرچه بيشـتر بخش
دولتـي از كشـاورزان تاكيد كرد.

شهرستان فسا مقام اول توليد كلزا
در استان فارس

بـه گـزارش روابط عمومی مديريت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا؛ سـاماني
مديـر جهـاد کشـاورزی ايـن شهرسـتان اظهار داشـت :عمليـات برداشـت كلزا
ازسـطح  1681هكتـار از مـزارع شهرسـتان فسـا پايـان يافت و اين شهرسـتان
توانسـت بـا برداشـت  4185تـن محصول كلـزا مقـام اول توليد كلزا در اسـتان
را كسـب نمايد.

جلسه هم انديشي محققين معين مراكز جهاد
كشاورزي شهرستان فسا با مسئولين پهنه ها ،ادرات
و واحدها برگزار شد

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد كشـاورزي شهرسـتان فسـا؛ در
جلسـه ای با حضور بذرافشـان مسـئول محققين معين گـروه ( 4منطقه معتدل)،
اعضـاء محققيـن معيـن مراكز جهاد كشـاورزي شهرسـتان فسـا ،سـاماني مدير
جهـاد كشـاورزي شهرسـتان فسـا ،مسـئولين پهنـه هـا ،ادارات و واحدهـا بـا
برنامه ريـزي انجـام گرفتـه در محل سـالن همايش هـاي اين مديريـت برگزار
گرديـد .اسـماعيل زاده رئیـس اداره آمـوزش و ترویج شهرسـتان فسـا با اشـاره
بـه اينكـه حضـور محققین در سـطح مراکـز فرصت مناسـبی برای کارشناسـان
و بهـره بـرداران اسـت تـا بتواننـد از جدیـد تریـن یافتـه هـای تحقیقاتـی بهره
منـد شـوند ،بيـان داشـت :بـه کارگیـری اطالعـات فنـی و یافته هـای علمـی
نویـن و تبـادل نظـر ،نقش اساسـي در توانمندی و افزایـش عملکرد محصوالت
كشـاورزي در واحد سـطح مـزارع شهرسـتان خواهد داشـت.

پرورش زالو در شهرستان فسا توسعه می یابد

سـامانی مدیـر جهـاد کشـاورزی فسـا بـه
همـراه جمعـي از كاركنان ايـن مديريت از
واحـد تکثیـر و پرورش زالـوی عماد آبادی
بـا هـدف برنامه ريـزي در اشـتغال زایـی
مشـاغل خانگـی ،ترویج و توسـعه پرورش
زالـو ،بازدیـد به عمـل آوردند.
بـه گزارش روابـط عمومـی مدیريت جهاد
کشـاورزی شهرسـتان فسـا؛ در این بازدید
جمالـزاده رئيس اداره بهبـود توليدات دامي
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ضمـن بیـان این مطلـب گفت :پـرورش زالـوی طبی
میتوانـد در رشـد اقتصادی و اشـتغال زایی این شهرسـتان تحول ایجـاد نماید .وي
افـزود :ایـن واحـد بـا هدف پـرورش و تکثیـر زالوی نـوزاد و بالـغ با ظرفیـت تکثیر
هـزار قطعـه زالـوی مولـد آغـاز كـه در فاز يك بعد از گذشـت يك سـال ایـن تعداد
بـه  ۲۰هـزار قطعـه زالـو رسـیده و در فـاز دو نيز با توجه بـه پيشـرفت كار ،با 2000
مولـد شـروع شـده و هم اكنـون در حال بهـره برداري مي باشـد.
در ادامـه عمادآبـادی محقـق و تولیـد کننـده زالـو بیان کـرد :در کنار پـرورش انواع
زالـوي طبـي در شهرسـتان فسـا ،مشـغول بـه تحقیـق و تولیـد انـواع محصـوالت
جانبـی بهداشـتی زالـو از قبيـل روغـن زالـو ،صابـون و شـامپوی زالـو ،داروهـا و
کرم هـای آرایشـی مـی باشـیم.
وی در ادامـه بـا بيـان اينكـه تـا كنـون دو مزرعـه  1500قطعـه اي زالـوي مولد در
ایـن شهرسـتان راه انـدازي شـده اسـت ،افزود:عالقه منـدان به پـرورش زالو جهت
تکثیرهـر  1000مولـد زالـو بـه فضـاي حداقلـي  ۳۰تـا  ۴۰مترمربـع نیـاز دارنـد كه
پـس از بازدیـد و ظرفیت سـنجی ایـن فضا و گذرانـدن دوره آموزشـي کالس های
ترویجـی مي تواننـد شـروع بـه كار نمايند.

وي افـزود :در راسـتاي تحقـق شـعار اقتصاد مقاومتـي و اجرايي شـدن اهداف،
سياسـت هـا و اولويـت هاي سـازمان جهاد كشـاورزي مبني بر توسـعه كشـت
كلـزا و بـاال بـردن ضريـب خـود اتكايـي در توليـد روغـن ،ايـن مديريـت بـا
بهره گيـري از بسـته هـاي حمايتي سـازمان و بـا تشـكيل كارگاه و كميته فني
اجرايـي ،ايـن مهـم را در دسـتور كار خـود قـرار داده و موفـق شـد نسـبت بـه
كاشـت  1876هکتـار و  37درصـد باالتر از سـطح ابالغي خود اقدام به كشـت
كلـزا نمايـد .کـه از ایـن سـطح  195هکتار بـه دلیل کم آبـی از آب افتـاده و به
برداشـت نرسـیده است.
در ادامـه پارسـا کارشـناس و مسـئول واحـد زراعت جهاد کشـاورزی شهرسـتان
فسـا بـه مهـم تريـن فعاليـت هـاي اجراشـده ايـن مديريـت در هميـن راسـتا
اشـاره كـرد و بيـان داشـت :برگـزاري جلسـات مسـتمر بـا مسـئولين مراكـز و
مسـئولين پهنـه هـا ،برگـزاري كالس هـاي آموزشـي در زمان كاشـت ،داشـت
و برداشـت كلـزا ،انتخـاب كشـاورزان پيشـرو در هـر بخـش ،تاميـن و حمـل به
موقـع بـذور هيبريـد وكود مـورد نيـاز كشـاورزان ،نظارت بـر مبارزه بـه موقع با
بيماري هـا و آفـات از جملـه كك و شـته مومـي ،تامين كمباين هـاي مجهز به
هـد مخصـوص برای برداشـت بـه موقع كلزا ،نظارت مسـتمر از ابتـداي عملیات
داشـت تـا پايان برداشـت و كنتـرل ريزش كلزا در كسـب اين موفقيـت نقش به
سـزايي داشـته اسـت .وي بـا بيـان اين كه بیشـترین رقم کشـت کلزاي كشـت
شـده در شهرسـتان رقـم هايـوال  50هيبريـد توليـد داخـل ،هايـوال  ، 61تراپـر،
آگامكـس و اسـميال بـوده اسـت ،افـزود :بـا برنامـه ريـزي واحـد مكانيزاسـيون
ايـن مديريـت 11 ،دسـتگاه كارنده توسـط كشـاورزان خريـداري و همچنين 16
دسـتگاه كمبايـن نيـز مجهـز به دسـتگاه هد مخصـوص كلزا شـدند.
پارسـا افـزود :جهـت سـهولت در رونـد تحويـل محصول كلـزا به مراكـز خريد،
سـه دسـتگاه بوجاري (بخـش خصوصي) و همچنيـن دو مركز خريـد در بخش
مركزي و ششـده وقره بالغ راه اندازي شـد .شـايان ذكر اسـت شهرسـتان فسـا
از نظـر عملكـرد در واحد سـطح نيـز يكي از شهرسـتان هاي شـاخص بوده كه
بـا كيـل گيـري مزرعه توكلـي در بخش ششـده و قـره بالغ به عملكرد شـش
هـزار و  257كيلوگـرم در هكتار دسـت يافته اسـت.
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شهرستان فیـــروزآباد
سید مهرزاد رضوی

بازدید مشترک فرمانده سپاه ناحیه فیروزآباد و
کارشناسان جهادکشاورزی از مزارع شهرستان

دانسـت .وی افـزود :بخـش ترویـج کشـاورزی بـا اسـتفاده از طرح هـا و
تکنیک هـای مختلـف ازجمله برگـزاری کالس و کارگاه های آموزشـی ،مزارع
نمایشـی ،سـایت های الگویـی ،کانـون های یادگیـری دانش و فـن آوری های
نویـن را بـه کشـاورزان منتقـل می کنـد و برگـزاری ایـن دوره هـای آموزشـی
در زمینـه هـای مختلـف زراعـت ،حفظ نباتـات ،امـور دام ،آب و خاک ،اشـتغال
زنـان روسـتایی و دامپزشـکی بـا هـدف افزایش سـطح اطالعات بهـره بردارن
و آشـنایی آنـان بـا اصـول و فـن آوری هـای روز جهـت تولیـد و سـود بیشـتر
برگـزار گردیده اسـت.

آغاز برداشت انگور از  1317هکتار تاکستان دیم
شهرستان کازرون

بازدیـد مشـترک در معیـت سـرهنگ محبـی فرمانـده سـپاه ناحیـه شهرسـتان
فیروزآبـاد و کارشناسـان پهنـه مرکـز خدمـات جهادکشـاورزی حومـه از مـزارع
ایـن منطقـه صـورت پذیرفت.
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآباد ،علی
اکبـر قهرمانی مسـئول مرکـز خدمات جهاد کشـاورزی حومه این شهرسـتان با
بیـان ایـن مطلـب گفـت  :در این بازدید مسـائل و مشـکالت کشـاورزان مطرح
گردیـد و در ادامـه محبـی ضمـن تشـکر از زحمـات و تالش هـای کشـاورزان
مطالبـی در خصـوص صرفـه جویی در مصرف آب و افزایـش بهره وری ،همگام
بـا سیاسـت هـای نظام مقدس جمهوری اسلامی تاکیـد نمود .قهرمانـی افزود:
باتوجـه بـه خشکسـالی هـای اخیـر باید نسـبت به تغییـر الگوی کشـت اقدام تا
بـا حفـظ منابـع آبی در جهت رسـیدن بـه راندمان بـاالی تولید قـدم برداریم.

شهرستان کازرون
وحید نیاکان

برگزاری 70دوره آموزش کشاورزی در سه ماهه
اول سال 97

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون ؛ به
منظـور توسـعه دانـش و آگاهی بهـره برداران بخش کشـاورزی و آشـنایی آنان
بـا علـم روز ،اقتصـادی کـردن و کاهش هزینه تولیـد ،مدیریت جهادکشـاورزی
کازرون بـا همـکاری اداره ترویـج و آمـوزش کشـاورزی اقدام بـه آموزش1300
نفـر روز بهـره بـردار در قالـب کارگاه و کالس آموزشـی و بازدیدهـای ترویجی
در زمینـه هـای مختلـف در سـه ماهه اول سـال  97نموده اسـت.
وحیـد نیـاکان کارشـناس ترویج مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون
بـا اشـاره بـه جايـگاه و اهميـت ترويـج و آمـوزش بـراي باالبـردن سـطح
فكـري و بينـش بهـره بـرداران و روسـتائيان ،مشـاركت و همكاري كشـاورزان
و بهره بـرداران بخـش كشـاورزی بـا كارشناسـان مراكـز جهـاد كشـاورزی را
مناسـب ترين راه حـل ممكـن در رفـع مشـكالت آنـان و بخـش كشـاورزی
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بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون؛
عملیـات برداشـت انگـور از سـطح  1317هکتـار از تاکسـتان هـای ایـن
شهرسـتان آغـاز گردیـد.
سـید مهـدی سلالت کارشـناس مسـئول باغبانـی مدیـرت جهـاد کشـاورزی
شهرسـتان کازرون بـا اشـاره بـه ایـن کـه از جملـه ارقام کشـت شـده انگور در
شهرسـتان یاقوتـی ،عسـکری نالونـی ،کوماشـی ،ریـش بابـا و سـمرقندی می
باشـد ،گفـت :بهره بـرداران این شهرسـتان بـه صـورت میانگین در هـر هکتار
 2تـن انگـور برداشـت می کننـد که با ایـن میزان ،پیـش بینی می شـود2700
تـن انگور برداشـت شـود.

ثبت نام  551نفر متقاضی تسهیالت
در سامانه کارا

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون؛
علیرضـا چراغـی کازرونـی مسـئول طـرح و برنامـه ایـن مدیریـت از ثبـت نـام
 551نفـر متقاضـی طرح های دریافت تسـهیالت اشـتغال فراگیر بـرای دریافت
 150میلیـارد تومـان تسـهیالت ،در سـامانه کارا در شهرسـتان کازرون خبر داد.
وی اظهـار داشـت :از ایـن تعـداد  292نفـر بـرای اخـذ  64میلیـارد تومـان
تسـهیالت مـورد تائیـد کارگروه شهرسـتانی و  71نفر برای دریافـت  39میلیارد
تومـان تسـهیالت مـورد تائیـد کارگـروه اسـتانی قـرار گرفتـه اند.
وی تصریـح کـرد :تاکنـون  7نفـر از  71نفر مـورد تایید کارگروه اسـتانی موفق
به دریافت  2میلیارد تومان تسـهیالت اشـتغال روسـتایی و تسـهیالت اشـتغال
فراگیر در سـامانه کارا شـده اند.

شهرستان گراش
سعیده سروعلیشاه

برگزاری کارگاه آموزشی اصالح نژاد گاو سیمنتال
در شهرستان گراش
شیرینی کام مزارع کازرون به چغندرقند

عملیات برداشـت چغندرقند پاییزه از سـطح  70هکتار از مزارع این شهرسـتان
آغاز گردیده شـد.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون؛ سـید
عبدالصاحـب قائمـی مدیـر جهاد کشـاورزی این شهرسـتان با بیـان این مطلب
اظهـار داشـت :عملیات برداشـت چغندر قند پاییزه از سـطح 70هکتـار از مزارع
شهرسـتان کازرون آغاز گردیده و تاکنون  10هکتار برداشـت شـده اسـت.
وی بـا بیـان ایـن کـه ارقام کشـت شـده از نـوع پالمـا و اسـپارتاک می باشـد
افـزود :متوسـط عملکـرد ایـن محصـول  60تـن در هکتـار مـی باشـد و پیش
بینـی مـی شـود  4200تـن محصـول برداشـت گردد.

آغاز عملیات تکریب در نخلستان های
شهرستان کازرون

عملیات تکریب در نخلستان های این شهرستان آغاز شد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون؛
سـید مهـدی سلالت کارشـناس مسـئول باغبانـی ایـن مدیریـت با بیـان این
مطلـب که بسـیاری از حشـرات ناقـل بیماری و آفـات زیان آور البلای الیاف
ُدمبرگ هـا زندگـی می کننـد و تکریـب نخـل هـا موجـب حذف محـل تجمع
آفـات ،بیمـاری هـا و در نهایـت افزایـش عمـر درختـان نخل می شـود ،گفت:
هـر سـاله عملیـات تکریـب (زدن ُدمبـرگ درختـان نخـل) در نخلسـتان های
ایـن شهرسـتان انجـام می شـود.
وی افـزود :جلوگیـری از حملـه موریانـه هـا بـه تنـه درختـان ،جلوگیـری از
پوسـیده شـدن تنـه نخـل ها ،سـهولت صعـود از درختان بـرای عملیـات گرده
افشـانی ،هـرس ،تُنـک کـردن و برداشـت میـوه نیـز بخشـی از ویژگـی هـای
عملیـات تکریـب درختـان نخـل می باشـد.
گفتنـی اسـت :شهرسـتان کازرون بـا دارا بـودن  4500هکتـار نخلسـتان از
مهم تریـن تولیدکننـدگان خرمـا در اسـتان فـارس محسـوب می گـردد.

کارگاه یـک روزه اصلاح نـژاد گاو سـیمنتال بـه منظـور جایگزینـی ایـن نـژاد
اقتصـادی بـرای گاوداران شهرسـتان گـراش برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش؛
علیرضـا امانـی مسـئول اداره بهبـود تولیـدات دامـی ایـن مدیریت ضمـن بیان
ایـن مطلـب گفت :در این دوره آموزشـی اهمیـت نژاد دو منظوره گاو سـیمنتال،
سـازگاری آن در هـر شـرایط اقلیمـی و همچنین روش وارد کـردن ژن این نژاد
بـه گلـه بـه گاوداران توضیح داده شـد.
وی افـزود :برخـی از ویژگـی هـای منحصـر به فرد ایـن نژاد شـامل دو منظوره
بـودن (شیری-گوشـتی) ،قـدرت سـازگاری بـاال بـا همـه اقلیمها ،تولید شـیر با
کیفیـت مطلـوب از نظـر میـزان چربـی و پروتئیـن ،قابلیت پروار مناسـب جنس
نـر ،سـهولت در پوسـت کنـی بعـد از کشـتار ،گوشـت لطیف ،خوش طعـم و کم
چـرب ،داشـتن حداقـل ضایعات الشـه ،رشـد سـریع گوسـاله های نـر و در کل
اقتصـادی بودن پـرورش آن می باشـد.

برگزاری جلسه سرمایهگذاران خارجی در بخش
صنایع و فرآوری پنبه

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش ،علی
جـوکار مدیـر ایـن شهرسـتان گفـت :به منظـور جـذب سـرمایهگذاران داخلی و
خارجی در زمینه توسـعه کشـت پنبه و اشـتغالزایی در این شهرسـتان جلسهای
بـا نماینـده شـرکت خدمـات حمایتـی نویـن کشـاورزی آرکا  AANSSشـریک
ایرانـی شـرکت هنـدی  Ferro Oil teckفعـال در زمینـه صنایع و فـرآوری پنبه
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برگـزار گردید.
وی افـزود :ورود سـرمایهگذار خارجـی مزایـای فراوانـی بـرای توسـعه بخـش
کشـاورزی ایـن شهرسـتان خصوصـ ًا کشـت دانههـای روغنـی خواهـد داشـت
کـه بـا تعامـل و مسـاعدت بـا این بخـش میتـوان از ایـن ظرفیت اسـتفادهی
بهینهای داشـت.
جـوکار در ادامـه گفـت :سـرمایهگذاران خارجـی میتواننـد در اسـتفاده از
تجربیـات ،ورود تکنولوژی پیشـرفته ،توسـعه بازاریابی محصوالت کشـاورزی و
همچنیـن اشـتغالزایی در شهرسـتان ،نقش عمدهای داشـته باشـند کـه در این
راسـتا بـا برگـزاری جلسـهای در فرمانداری ،فرمانـدار قول مسـاعدت الزم را به
ایـن سـرمایهگذاران داده اسـت.

 3238نفر نهال کشت بافتی خرمای پیارم
در شهرستان گراش

شهرستان الرستان
عالیه سادات رفعت حقیقی

پرورش بلدرچین راهی در جهت درآمدزایی
زنان روستایی

دوره آموزشـی پـرورش بلدرچیـن در جهـت توانمنـد سـازی زنان روسـتایی در
روسـتای دهکویـه الرسـتان برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان؛
عالیـه سـادات رفعـت حقیقـی کارشـناس ترویج مرکز جهـاد کشـاورزی حومه،
از برگـزاری دوره آموزشـی پـرورش بلدرچیـن بـا تدریس سـاغر رحیمـی فر در
روسـتای دهکویه خبـر داد.
وی افـزود :ایـن برنامـه بـا حضـور  20نفـر از عالقـه منـدان اعضـای صندوق
خـرد زنـان روسـتایی و با هدف کلـی درآمد زایـی اعضای صندوق برگزار شـد.
رفعـت حقیقـی بیـان کـرد :امـروزه کسـب و کارهـای خانگـی بـه عنـوان راه
کارهـای مهـم بـرای ایجـاد اشـتغال و درآمـد در سراسـر جهان محسـوب می
شـود که امید اسـت برگزاری این دوره های آموزشـی به کسـب و کار مشـاغل
خانگـی کمـک نماید .وی یادآور شـد :گوشـت و تخم بلدرچین بـه لحاظ ارزش
غذایـی و درمانـی مـورد توجـه اسـت و میـزان پروتئیـن موجود در گوشـت این
پرنـده از پروتئیـن گوشـت سـایر پرندگان و نشـخوار کنندگان بیشـتر اسـت.

پرورش گیاه دارویی عدس الملک
برای نخستین بار در الرستان

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی گـراش ،رضـا دلیـر
کارشـناس مسـئول باغبانـی ایـن مدیریـت ،تعـداد ایـن نهالهـا را  3238نفـر
اعلام و میـزان یارانـه اختصاصـی را مبلغـی حـدود  81میلیون ريـال بیان کرد
و گفت :این میزان نهال بیشـترین سـهمیه جذب شـده در اسـتان اسـت که در
سـطح  32هکتـار کشـت گردید.
دلیـر در ادامـه افـزود :احـداث ایـن نخلسـتانها اقدام مهمـی در راسـتای تغییر
الگـوی کشـت ،ایجـاد باغات تجـاری و سـاماندهی وضعیت نخلسـتانهای این
شهرسـتان اسـت ضمـن ایـن کـه بـه غیـر از ایـن تعـداد نخـل 15۰۰ ،اصلـه
پاجـوش رقـم زاهـدی ،خاصویـی و هلیله (هلیلـی) یارانـهدار در میـان باغداران
ایـن شهرسـتان توزیع شـده اسـت.
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بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی الرسـتان؛ یوسـفی
مسـئول مرکـز جهـاد کشـاورزی حومه ،از کاشـت گیـاه دارویی عـدس الملک
بـرای اولیـن بـار در الرسـتان خبـر داد.
وی گفـت :کاشـت گیـاه دارویـی عـدس الملـک در سـطح یـک هکتـار و در
اواسـط آذر ماه سـال گذشـته انجام شـد و در پایان ماه گذشـته (خرداد)یک تن
محصـول از ایـن سـطح برداشـت گردید.
یوسـفی در ادامـه اظهار داشـت :عدس الملـک گیاهی از خانواده بقوالت اسـت
کـه بقایـای آن پس از برداشـت دانه ،در صـورت اختالط با خاک سـبب تقویت
زمیـن از لحـاظ مواد آلی می شـود.
عالیـه سـادات رفعـت حقیقـی کارشـناس گیـاه دارویی مرکـز جهاد کشـاورزی
حومـه نیـز در ایـن زمینـه اظهـار داشـت :کاهـش  20درصـدی نیـاز آبـی گیاه
دارویـی عـدس الملـک و ارزش دو الـی سـه برابـری محصـول تولیـدی در

مقایسـه بـا گنـدم ،از مزایـای کشـت ایـن گیـاه می باشـد.
وی خاطـر نشـان کـرد :این گیـاه دارویـی که به عـدس تلخ نیز معروف اسـت
از جملـه گیاهانـی اسـت کـه از اهمیـت خـاص تغذیـه ای و دارویـی برخوردار
مـی باشـد و دانـه هـای آن عالوه بـر مواد نشاسـته ای حـاوی مـواد پروتئینی
و لیپیـدی می باشـد کـه در زمینـه کاهـش وزن و کنتـرل دیابـت موثر اسـت.

مقام نخست کاشت کنجد فارس
به الرستان رسید

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی الرسـتان؛ علـی
سـعیدی نژاد رئیـس اداره بهبـود تولیـدات گیاهـی ایـن مدیریـت گفت :کشـت
دانـه هـای روغنـی کنجـد در ایـن شهرسـتان آغـاز و انتظـار می رود در سـال
جـاری بـا اختصـاص قریـب بـه  2هـزار هکتـار از کشـت تابسـتانه اراضی این
شهرسـتان بـه ایـن محصـول ،بالغ بـر  1500تن کنجد بـا کیفیت بـاال تولید و
مقـام اول در اسـتان کسـب گـردد.
وی افـزود :الرسـتان از لحـاظ دارا بودن شـرایط اقلیمی مناسـب جهت کشـت
دانـه روغنـی کنجـد و نیـز وجـود کارگاه هـای تولید روغـن و مشـتقات کنجد
در اسـتان فـارس شـاخص و بـازار مصـرف محصـول تولیـدی از مـزارع کنجد
عالوه بـر شهرسـتان های فارس عمدت ًا اسـتان هـای یزد و اصفهان می باشـد.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه دانـه کنجـد از جملـه دانـه هـای روغنـی سرشـار از
اسـیدهای چـرب اشـباع نشـده اسـت کـه  75درصـد آن را چربـی و پروتئین و
 25درصـد دیگـر را مـواد معدنـی ،کربوهیـدرات ها و فیبر تشـکیل مـی دهد و
علاوه بـر مصـرف خوراکـی ،خـواص دارویی نیـز دارد.

برگزاری کالس آموزشی زراعت کینوا
در بخش جویم الرستان

کالس آموزشـی بـا عنـوان کینـوا گیاهی کـم آب و مقاوم به شـوری در بخش
جویم الرسـتان برگزار شـد.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی الرسـتان؛ نگهـدار اوالد
حسـینی ،مسـئول مرکـز جهـاد کشـاورزی جویـم از برگزاری کالس آموزشـی
زراعـت کینـوا بـا حضـور معصومـی و یزدانـی بـه عنوان مـدرس و تعـدادی از
کارشناسـان بخـش هـای مختلف الرسـتان در محل سـالن ترویـج مرکز جهاد
کشـاورزی جویـم خبر داد.
وی افـزود :در ایـن دوره آموزشـی کـه با هدف آشـنایی بهره بـرداران با زراعت

کینـوا و بـازار مصـرف آن برگـزار شـد ،فراگیـران بـا نحـوه کاشـت ،داشـت و
برداشـت آن آشـنا شدند.
اوالد حسـینی یـادآور شـد :لیسـت متقاضیـان جهـت عقـد قـرارداد کاشـت و
فـروش محصـول تولیـدی بـا بخـش خصوصـی تهیـه گردیـد.

برداشت اول گیاه دارویی مریم گلی
از مزارع الرستان

کارشـناس گیاهـان دارویـی مرکـز جهاد کشـاورزی حومـه الرسـتان از مرحله
اول برداشـت گیـاه دارویـی مریـم گلـی از اراضـی کشـاورزی ایـن بخش خبر
داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی الرسـتان؛ عالیه سـادات
رفعـت حقیقی کارشـناس گیاهان دارویی مرکز جهاد کشـاورزی این شهرسـتان
گفـت :کاشـت بهـاره گیـاه دارویی مریـم گلی از اسـفند ماه سـال گذشـته آغاز
شـده است.
وی افـزود :اولیـن برداشـت ایـن محصول در تیرماه سـال جاری صـورت گرفت
کـه میـزان  700کیلوگـرم گیـاه دارویی مریم گلی از سـطح  2500متـر مربع در
منطقـه گـود ایـوان بخش مرکزی الرسـتان به دسـت آمد.
وی افـزود :دسـت یابی بـه توسـعه پایـدار از اهداف مهم کشـاورزی بـه ویژه در
مناطـق خشـک و نیمـه خشـک به حسـاب می آیـد که توسـعه کشـت گیاهان
دارویـی بـا توجـه به ظرفیت هـای اقلیمی الرسـتان ،یکـی از راه های اسـتفاده
بهتـر از مزیـت هـای موجود در منطقه اسـت.
رفعـت حقیقی بیان داشـت :توسـعه سـرمایه گـذاری در زمینه صنایـع گیاهان
دارویـی در وهلـه اول منوط به زمینه سـازی و توسـعه کاشـت گیاهان دارویی
و اسـتفاده از فـرآورده هـای آن اسـت و انتخـاب گیـاه دارویـی مریـم گلی به
عنـوان یکـی از گیاهـان دارویـی سـازگار منطقـه بـا توجه بـه تقاضـای بازار
کـه برداشـت دوم و سـوم آن در فصـول باقیمانـده از سـال جـاری صـورت
می گیـرد.
وی تصریـح کرد :تشـویق کشـاورزان به کاشـت گیاهان دارویـی از برنامه های
مرکـز جهاد کشـاورزی حومه الرسـتان در راسـتای اولویت های سـازمان جهاد
کشـاورزی اسـت و گیـاه دارویـی مریم گلـی دارای خـواص فراوانـی نظیر :ضد
درد ،آرامبخـش ،مقـوی اعصـاب و ضـد عفونی قـوی بوده و جهـت کاهش قند
خـون نیـز مفید می باشـد.
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شهرستان المرد
مسعود قاسمی

پیشاهنگ معاون فرماندار المرد:

رفع موانع تولید در کشاورزی ،عزم جدی می طلبد

اقتصـاد مقاومتـی ،اولویـت نخسـت جهاد کشـاورزی موضوع گلخانه هاسـت و
در همیـن زمینـه سـتاد گلخانه های شهرسـتان با حضـور ادارات مرتبط تاکنون
بـا برگـزاری دو جلسـه در زمینـه توسـعه گلخانـه هـا تصمیماتی اتخـاذ نموده
اسـت .وی در ادامـه گزارشـی از رونـد احـداث گلخانـه ارائه و افزود :با تشـویق
و ترغیـب سـرمایه گـذاران تاکنـون  47پرونـده تأسـیس گلخانـه تشـکیل که
بـرای  17پرونـده سـاخت گلخانه مجوز تأسـیس صادر شـده اسـت .مدیر جهاد
کشـاورزی شهرسـتان المرد در پایـان از فعالیت  7گلخانه به میـزان  47هکتار
در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت :بـا مزیت های زیـاد گلخانه ،می کوشـیم
ایـن کار رونق پیـدا کند.

شهرستان مرودشت
محمد حق پرست

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد؛
محمـد پیشـاهنگ معـاون فرمانـدار این شهرسـتان که در جلسـه سـتاد گلخانه
هـای المـرد سـخن می گفـت ،اظهار داشـت :مـی بایسـت در احـداث گلخانه
تصمیماتـی اتخـاذ شـود تـا موانع زمـان گیر و کسـل کننده پیش روی سـرمایه
گـذار برداشـته شـود و ایـن مسـئله بـا عزم جـدی قابل رفـع خواهـد بود.
وی افـزود :بـا ایجـاد روحیـه و فرهنـگ حامـی کار و تولیـد می تـوان در جهت
رفـع موانع تولید مخصوص ًا در بخش کشـاورزی و احداث گلخانه قدم برداشـت.
پیشـاهنگ در ادامـه ضمـن تاکیـد بـر ایجـاد مجتمع هـای گلخانـه ای در این
شهرسـتان خواسـتار تشـویق و ترغیـب اسـتفاده از مصرف تولیـدات گلخانه ای
شـد و گفـت :تکمیل چرخـه تولید شـامل ایجاد بـازار مصرف از جملـه مواردی
اسـت کـه باعـث رونق گلخانـه ها خواهد شـد.

آغاز برداشت  200هکتار هویج در شهرستان
مرودشت

تشکیل جلسه ستاد گلخانه های المرد

سـتاد گلخانـه های شهرسـتان المرد با حضـور اعضاء در محـل فرمانداری این
شهرستان تشـکیل جلسه داد.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد؛ دومین
جلسـه سـتاد گلخانـه هـای شهرسـتان المـرد بـا حضـور اعضـاء و در محـل
فرمانـداری تشـکیل جلسـه داد .در ابتـدای جلسـه محمـد صـادق فانـی مدیـر
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد گفـت :براسـاس مصوبـه سـتاد فرماندهی

کار برداشـت محصـول از  88هکتـار از اراضی زراعی زیرکشـت هویج در حوزه
تحـت پوشـش مرکـز جهاد کشـاورزی حومه مرودشـت ،آغـاز گردیده اسـت و
پیـش بینـی مـی شـود از این سـطح زیرکشـت 6500 ،تـن محصول برداشـت
گـردد .بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان
مرودشـت؛ اکبـر محمـودی رئیـس مرکز جهـاد کشـاورزی حومه بـا اعالم این
خبـر گفـت :متوسـط عملکـرد ایـن محصـول  74تـن در هکتـار می باشـد که
از لحـاظ درآمدزایـی منافـع مناسـبی را بـرای کشـاورزان بـه ارمغان مـی آورد.
وی افـزود :میزان کل تولید این محصول در سـطح شهرسـتان مرودشـت 200
هکتـار مـی باشـد که بخـش عمـده تولید ایـن محصـول در روسـتاهای تحت
پوشـش مرکـز جهاد کشـاورزی حومه می باشـد.
گفتنـی اسـت تقریبـا در تمام فصول سـال ،هویج در بـازار یافت میشـود ،ولی
هویـج هایـی کـه در اواخـر بهـار و اوایـل تابسـتان به بـازار عرضه می شـوند،
محصـول ارقـام زود رس و هویـج هایی که در پاییز و زمسـتان بـه بازار عرضه
میشـوند از ارقـام هویج دیـررس تولید شـده اند.

در مزرعه  7هکتاری  56تن کلزا
تولید شد

بـا کیـل گیـری از مزرعـه کلـزا واقـع در روسـتای حسـن آبـاد تـل کمیـن
مرودشـت توسـط کارشناسـان سـازمان جهاد کشـاورزی فارس و کارشناسـان
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مدیریـت جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان ،در یـک مزرعـه  7هکتـاری با به
دسـت آمـدن تنـاژ  8237کیلوگـرم در هکتـار ،تولیدکننـده آن جهـت برگزیدن
نمونـه کشـوری معرفـی گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت؛
سـمیه عیـدی کارشـناس پهنـه ایـن روسـتا گفـت :علیرغم ایـن کـه میانگین
عملکـرد کلـزا در منطقـه  3200کیلوگرم در هکتار اسـت ،ایـن مزرعه با رعایت
مدیریـت زراعـی مناسـب ،تغذیـه و رعایـت تاریـخ کاشـت بـه موقـع مطابق با
توصیـه هـای کارشناسـان مرکـز جهـاد کشـاورزی به عملکـرد دو و نیـم برابر
میانگیـن منطقـه دسـت یافتـه اسـت کـه این میـزان عملکـرد در واحد سـطح
مـی توانـد الگـوی مناسـبی بـرای ترویج کشـت کلزا در شهرسـتان باشـد.

بخـش پایانـی این مراسـم ،پس از اعمـال تنظیمـات الزم در کمباین برداشـت
و بررسـی هـای الزم از طـرف کارشناسـان مربوطـه ،عملیات برداشـت کلزا در
مزرعـه مذکـور بـا حضـور شـرکت کنندگان انجام شـد .ایـن در حالی اسـت که
کارشناسـان فرانسـوی بـه طـور مسـتمر از مـزارع کلـزا در طـول دوره رویـش
بازدیـد کـرده اند.
گفتنی اسـت در شهرسـتان مرودشـت بالغ بر  1300هکتار از اراضی کشـاورزی
بـه کشـت محصـول کلـزا اختصـاص یافته کـه پیش بینـی می گردد بالـغ بر 3
هـزار تـن دانه روغنـی کلزا از ایـن مزارع برداشـت گردد که عمده ارقام کشـت
شـده ایـن محصـول ارقام هیبرید فرانسـوی می باشـند و متوسـط عملکرد آنان
بـه مراتـب باالتـر از ارقام محلی می باشـند.

تسطیح و به سازی و تسطیح  3کیلومتر جاده
بین مزارع

برگزاری جشن برداشت کلزا در شهرستان
مرودشت با حضور کارشناسان فرانسوی

جشـن برداشـت کلـزا در مزرعـه خانـم ضرغامـی واقـع در روسـتای امیرآبـاد
شهرسـتان مرودشـت بـا حضـور فردریـک کارشـناس کلـزا از کشـور فرانسـه،
فخاریـان و زارع کارشناسـان شـرکت اورالیـس ،رشـیدی کارشـناس کلـزای
سـازمان ،محمـودی رئیـس مرکز جهاد کشـاورزی حومه مرودشـت و جمعی از
کشـاورزان کلـزا کار ایـن شهرسـتان برگـزار گردید.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت؛
گلی پـور کارشـناس مرکـز جهـاد کشـاورزی حومـه ایـن شهرسـتان بـا اعالم
ایـن خبـر گفـت :در این مراسـم ،شـرکت کننـدگان از مزرعه کلـزا بازدید کرده
و سـپس ،کارشـناس فرانسـوی در مـورد خصوصیـات ارقـام فرانسـوی کلـزا،
زمـان مناسـب برداشـت و رعایت اصـول مدیریت صحیح در کشـت و کار کلزا،
مطالبـی را بیـان کرد.
گلـی پـور افـزود :ایـن کارشـناس فرانسـوی ،مزرعـه مذکـور را به عنـوان یک
مزرعـه نمونـه معرفـی کـرد که مـی تواند الگـوی مناسـبی برای کشـاورزان و
ترغیـب آنـان بـه روی آوردن به کشـت هـای کم آب بـر نظیر کلزا باشـند .در

عملیـات تسـطیح و بـه سـازی جـاده بیـن مـزارع بـه طـول سـه کیلومتـر در
روسـتای حسـن آباد تـل کمیـن از بخـش مرکـزی دهسـتان نقـش رسـتم
شهرسـتان مرودشـت در حـال اجـرا می باشـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت؛
سـمیه عیـدی کارشـناس آب و خـاک مرکـز جهـاد کشـاورزی نقـش رسـتم بـا
اعلام ایـن خبـر گفـت :این عملیـات از محـل اعتبـارات دولتی در حـال اجرایی
شـدن است.
وی افزود :عملیات تسـطیح و بهسـازی جاده بین مزارع در راسـتای دسـت یابی
بـه اهـداف سـازمان جهـاد کشـاورزی و رفاه حـال بهره بـرداران و کارشناسـان
بخـش کشـاورزی جهـت دسترسـی راحـت تر و سرکشـی بـه موقع از مـزارع و
سـرعت در انتقـال محصـوالت تولیـدی به بـازار فروش انجام شـده اسـت.
وی گفت :امید می رود عملیات مذکور در سال های آتی نیز استمرار یابد.
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شهرستان ممسنی
علی ناز رستمی

برگزاری کالس آموزشی آفت قرنطینه ای
مگس مدیترانه در ممسنی

کالس آموزشـی ترویجـی یـک روزه آفـت قرنطینـه ای مگـس مدیترانـه ای با
حضـور کارشناسـان حفـظ نباتـات ،باغبانـی ،کارشـناس پارسـل مرکـز خدمات
حومـه مدیریـت جهاد کشـاورزی ممسـنی و 50نفـر از باغداران این شهرسـتان
برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی؛
شـهریور کارشـناس حفـظ نباتـات ایـن مدیریـت بـا اعلام ایـن خبـر گفـت:
در راسـتای آمـوزش باغـداران ،در ایـن کالس بـه مـوارد مهمـی چون سـیکل
زندگـی و نحـوه خسـارت آفـت و روش هـای ردیابـی و کنتـرل آن توضیحـات
الزم ارائـه گردیـد.
گفتنـی اسـت در ادامـه ضمـن پاسـخگویی بـه سـواالت باغـداران و توزیـع
اطالعیه هـای ترویجـی 500 ،عـدد کارت زرد 200 ،عـدد تلـه فرمونـی مگـس
مدیترانـه ای و  150لیتـر مایع سـراتراپ جهـت پایش آفت در باغـات مزبور ،به
صـورت رایـگان به باغـداران داده شـد.

کشت آزمایشی سویا در ممسنی

بـرای اولیـن مرتبـه دانه روغنی سـویا به صورت آزمایشـی در روسـتای فهلیان
کشـت شد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی؛
سـرافراز اکبـری رئیـس اداره تولیـدات گیاهی ایـن مدیریت با اعلام خبر فوق
گفـت :بـا توجـه بـه اهمیـت تغییـر الگوی کشـت در بخش کشـاورزی ،کشـت
آزمایشـی سـویا در سـطح  5/5هکتار از اراضی آبی این شهرسـتان در روسـتای
فهلیـان بـا همـکاری واحـد زراعـت ،مرکـز خدمـات فهلیـان و مدیریـت جهاد
کشـاورزی ممسـنی اجرا شـد.
وی افـزود :ارقـام سـویای مـورد اسـتفاده در ایـن طـرح شـامل ارقـام سـاری،
ویلیامـز و کتـول مـی باشـد.

پایان برداشت کلزا در شهرستان ممسنی

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی؛
عملیـات برداشـت محصـول کلـزا در شهرسـتان ممسـنی بـه پایـان رسـید.
سـرافراز اکبـری رئیـس اداره تولیـدات گیاهـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی
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شهرسـتان ممسـنی بـا بیان این خبـر گفت :در راسـتای طرح توسـعه دانه های
روغنـی باالخـص کلـزا در سـال زراعـی  ، 1396-97عملیـات برداشـت کلزا از
سـطح  801هکتـار از اراضـی قابـل برداشـت کلـزا در این شهرسـتان بـه اتمام
رسـید .وی افـزود :میـزان برداشـت محصول از این سـطح  1412تـن کلزا بوده
اسـت کـه تحویل مراکـز خریـد گردید

کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماری تب برفکی

کارگاه آموزشـی پیشـگیری از بیمـاری تـب برفکـی و راههـای انتقـال آن در
شهرسـتان ممسـنی برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی؛ علی
براتـی رئیـس اداره تولیـدات دامـی ایـن مدیریـت ضمن بیـان این خبـر اظهار
داشـت :ایـن کارگاه آموزشـی بـه منظـور آشـنایی و مبـارزه بـا بیمـاری هـای
تـب برفکـی بـا حضـور مـرادی کارشـناس اداره دامپزشـکی و جمـع کثیری از
دامـداران ایـن شهرسـتان در محـل سـالن جلسـات مدیریـت جهاد کشـاورزی
ممسـنی برگـزار گردید.
در ایـن کارگاه آموزشـی ،مرادی کارشـناس دامپزشـکی با بیان ایـن که بیماری
تـب برفکـی موجـب کاهـش تولید ،الغـری و یا حتـی مرگ در دامهـای جوان
مـی شـود ،گفـت :نیـاز اسـت اقدامـات پیـش گیرانـه الزم و هدفمند از سـوی
دامپزشـکی بـرای مقابلـه با ایـن بیماری صـورت گیرد.
وی افـزود :رعایت مسـائل امنیت زیسـتی در دامداریها و انجام واکسیناسـیون
بـه موقـع دامهـا از جملـه مهمترین راههـای پیشـگیری از بیماری تـب برفکی
به شـمار میرود.

شهرستان مهر
حسن مرادی

کشت حدود  1000هکتار کنجد در شهرستان مهر

کشـت کنجـد کـه از نیمـه خـرداد ماه شـروع و تا پایـان تیر مـاه ادامـه دارد و
محصـول تولیـدی در مهـر ماه برداشـت خواهد شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر؛ محمد
محمـودی رییـس اداره تولیـدات گیاهـی و دامـی این مدیریت ضمـن بیان این
مطلـب گفـت :آمـاده سـازی اراضـی کشـاورزی برای کشـت کنجـد بالفاصله
پـس از برداشـت گندم توسـط برخـی از کشـاورزان انجام گرفته اسـت و نیمی
از کشـاورزان در سـطح  500هکتـار نیـز بـدون عملیات خـاک ورزی در بقایای
کشـت گنـدم اقـدام به کشـت کنجد کـرده اند.
وی بـا بیـان ایـن کـه کنجـد جـز دانـه هـای روغنـی محسـوب مـی گـردد و
در شهرسـتان مهـر تقریبـا بـه صـورت محصـول سـالم و گاهـی بـه صـورت
ارگانیـک تولیـد مـی شـود ،افزود :در سـال جـاری حـدود  1000هکتـار کنجد
در شهرسـتان مهر کشـت شـده اسـت و محصول تولیدی در شهرسـتان های
اسـتان فـارس ،بوشـهر ،قم ،یـزد ،کرمان ،اصفهـان و ...به صـورت محصوالت
فـرآوری شـده مثـل ارده ،روغـن کنجـد ،حلـوا شـکری ،حلـوا ارده ،مصرف در
نانوایـی هـا و شـیرینی پـزی هـا و  ...مصـرف می شـود.
محمـودی تصریـح کـرد :ارقـام غالـب کشـت شـده در این شهرسـتان شـامل
داراب  ،14دشتسـتان ،صفـی آبـاد و ارقـام محلـی مـی باشـد و بـا توجـه بـه
مصـرف کـم بـذر و همچنیـن کشـت در بقایـای گیاهـی هزینـه کاشـت و
داشـت کمـی دارد و عمـده هزینـه تولیـد ایـن محصـول مربـوط بـه مرحلـه
برداشـت اسـت کـه نیـاز اسـت مراکـز تحقیقات بـر روی ارقـام با قابلیـت و یا
ماشـین های برداشـت همـکاری الزم را داشـته باشـند.

سیمای کشاورزی شهرستان مرودشت در یک نگاه
نگاهی کوتاه به شهرستان مرودشت

شهرسـتان مرودشـت به مرکزیت شـهر مرودشـت ،تقریب ًا در مرکز اسـتان فارس
واقـع گردیـده اسـت .ایـن شهرسـتان ،از شـمال بـه شهرسـتان اقلیـد ،از جنوب
بـه شهرسـتان هـای شـیراز و خرامـه ،از شـرق به شهرسـتان هـای پاسـارگاد و
ارسـنجان و از غـرب به شهرسـتان سـپیدان محدود گشـته اسـت.
ایـن شهرسـتان دارای مسـاحتی بالـغ بـر  3هـزار و  656کیلومتر مربع می باشـد
کـه در مجمـوع 3 ،درصـد کل مسـاحت اسـتان فـارس را بـه خـود اختصـاص
داده اسـت .بـه علاوه ایـن شهرسـتان در محـدوده جغرافیائی حداقـل  52درجه
و  1دقیقـه و حداکثـر  53درجـه و  14دقیقـه طـول شـرقی و حداقـل  29درجـه
و  41دقیقـه و حداکثـر  30درجـه و  37دقیقـه عـرض شـمالی قـرار گرفتـه
اسـت .ارتفـاع شهرسـتان از سـطح دریـا نیـز بطـور متوسـط 1 ،هـزار و  604متر
می باشد.
طبـق سرشـماری سـال  ،1390جمعیت شهرسـتان بالغ بر  307هـزار و  492نفر
مـی باشـد .مرکـز این شهرسـتان ،شـهر مرودشـت مـی باشـد که طبـق آخرین
آمـار سرشـماری بیـش از  160هـزار نفـر جمعیـت دارد کـه از لحـاظ جمعیتـی
بزرگتریـن شـهر اسـتان پس از شـیراز قـرار دارد .جمعیت شـاغل شهرسـتان نیز،
براسـاس همیـن سرشـماری 81 ،هـزار و  348نفر بـوده که از این تعـداد نزدیک
بـه  37درصـد ،یعنـی  29هـزار و  929نفـر آن در بخـش کشـاورزی مشـغول به
کار مـی باشـند .فاصلـه مرکـز شهرسـتان تـا مرکـز اسـتان  40کیلومتـر و آب و
هـوای شهرسـتان نیـز معتدل می باشـد .متوسـط بارندگی نیز در این شهرسـتان
طـی ده سـال گذشـته 365 ،میلـی متر بوده اسـت.
براسـاس آخریـن تقسـیمات کشـوری ( )1391ایـن شهرسـتان دارای  5بخـش
( درودزن ،سـیدان ،کامفیـروز ،کـر و مرکـزی ) 5 ،نقطـه شـهری ( مرودشـت،
رامجرد ،سـیدان ،کامفیروز ،خانیمن ) و  15دهسـتان ( ابرج ،رامجرد ،1رامجرد،2
درودزن ،خفـرک علیـا ،رحمـت ،خرم مـکان ،کامفیروز جنوبی ،کامفیروز شـمالی،
گرمـه ،رودبـال ،کنـاره ،مجدآبـاد ،محمدآبـاد ،نقش رسـتم ) می باشـد .همچنین
شهرسـتان دارای  198روسـتا می باشـد .این شهرسـتان دارای  135هزار هکتار
اراضـی زیرکشـت مـی باشـد کـه از ایـن مقـدار حـدود  95هـزار هکتـار آن را
محصـوالت زراعـی و  7هـزار و  800هکتـار آن را محصـوالت باغـی تشـکیل
مـی دهند.
منابـع آبـی ایـن شهرسـتان را رودخانـه هـای دائمـی و فصلـی ،سـد درودزن و
چـاه هـای عمیـق و نیمـه عمیـق تشـکیل می دهنـد .مهمتریـن رودخانـه های
ایـن شهرسـتان شـامل رودخانـه هـای کـر و رودخانـه سـیوند مـی باشـند .این
شهرسـتان دارای جاذبـه هـای تاریخی و گردشـگری بسـیار بـا اهمیتی همچون
تخـت جمشـید ،نقـش رجب ،نقش رسـتم ،آرامگاه برخی از شـاهان هخامنشـی،
ویرانـه هـای شـهر تاریخی اسـتخر ،بهشـت گمشـده ،امامـزاده سـلطان والیت،
پـل بنـد امیـر و پـل خـان و سـد دورودزن مـی باشـد .مردمـان سـاکن در ایـن
شهرسـتان دارای گویـش هایـی همچـون فارسـی ،ترکـی قشـقائی و لـری
مـی باشـد .بـه علاوه ،ایـن شهرسـتان نقـش مهمـی در تولیـد و عمـل آوری
محصـوالت زراعـی همچـون گنـدم ،برنـج ،جـو ،ذرت ،یونجـه ،کلـزا ،گلرنـگ،
چغنـدر قنـد ،پیـاز و صیفـی جـات و محصـوالت باغـی همچـون انـار ،سـیب
درختـی ،میـوه هـای هسـته دار ،زیتـون و پسـته مـی باشـد؛ به طوری که سـال
هـا در بیـن شهرسـتان های کشـور ،مقـام اول تولید گنـدم را به خـود اختصاص
داده اسـت .بـه عالوه ،شهرسـتان بـه دلیل شـرایط آب و هوائی مناسـب و وجود
مراتـع سرسـبز و کوهسـتانی ،از دیربـاز محل اسـکان عشـایر کـوچ رو و یکی از
قطـب هـای پـرورش انـواع دام های سـبک و سـنگین و همچنین پـرورش مرغ

عزیز رحیمی
مدیر شهرستان

عزیز روستا
معاون اداری  -مالی

مجید فارسی
معاون فنی اجرایی

و زنبـور عسـل بوده اسـت.
آمـار فعالیـت و عملکـرد مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت بـه
تفکیـک حـوزه های مختلـف زراعـت ،باغبانی ،حفـظ نباتات ،مکانیزاسـیون ،آب
و خـاک ،امـور دام ،ترویـج و آمـوزش و صنایـع تبدیلـی بـه شـرح جـداول ذیـل
ارائـه مـی گردد.
آمار سطح زیرکشت محصوالت زراعی شهرستان مرودشت
در سال زراعی 95-96

نوع محصول

سطح زیر
کشت (هکتار)

متوسط
عملکرد (تن)

جو

15217

2.5

گندم آبی

49580

برنج (شلتوک)

15884

ذرت علوفه ای

3845

کلزا

1322

چغندرقند
گلرنگ

83000

365000

2938

2480

1.2

3000

60

12000

سیب زمینی

36

ذرت دانه ای

143

جمع

26000

65

گوجه فرنگی

یونجه

5

264000

267000

1880

پیاز

5.2

تولید (تن)

3

60

210

40
15

2028

9

95563

3000

168000
1500

30000
1300

1223800

عملکرد و سطح زیرکشت محصوالت باغی شهرستان مرودشت
در سال زراعی 95-96

نام محصول

سطح کل (هکتار)

میزان تولید (تن)

انار

2098

31470

2015

30225

سیب

بادام دیم

619

495

انگور آبی

228

بادام آبی
زردآلو

383

189

574

1890
3420
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علف هـای هـرز پهـن بـرگ مـزارع گنـدم 23 ،هـزار و  156هکتـار مبـارزه بـا
علف هـای هـرز باریـک بـرگ مـزارع گنـدم 18 ،هـزار و  148هکتـار مبـارزه با
علف هـای هـرز مـزارع گنـدم  -دو منظـوره 727 ،هکتـار مبـارزه بیولوژیـک بـا
آفـات مـزارع گوجـه فرنگـی بـه وسـیله زنبـور براکـون 257 ،هکتار مبـارزه غیر
شـیمیایی بـا آفـات مـزارع 16 ،هکتار مبـارزه غیر شـیمیایی با آفـات باغی108 ،
هکتـار مبـارزه بـا آفت کش هـای میکربـی 4 ،هکتـار آزمایش کاربردی سـموم،
 5هـزار و  630هکتـار ردیابی آفـات و بیماری های قرنطینـه ای صورت گرفت .
وضعیت موجود ماشین آالت کشاورزی در شهرستان مرودشت؛

نام محصول

سطح کل (هکتار)

میزان تولید (تن)

انگور دیم

206

1648

هلو

775

15500

شلیل

99

1782

گردو

1045

2090

550

20

خرمالو
آلو
به

زیتون
پسته

320

16

776

97

800

40

450

150

 فقط  7هکتار پسته بارور و بقیه به محصول نرسیده است جمع کل سطح زیرکشت ( 8510هکتار) -جمع کل تولیدات باغی ( 91460تن)

فعالیت های اداره امور تولیدات دامی

تولید
استان

درصد نسبت
به استان

میزان تولید
نوع
محصول (در سال)
150000
تن

521800

28

147600

8.97
17.92

نوع دام

تعداد دام

الزم بـه ذکـر اسـت کـه از حدود  8هـزار و  510هکتـار باغ شهرسـتان 60 ،درصد
بـاغ هـای قدیمـی بـاالی  30سـال و  40درصـد ،جدید زیر  30سـال سـن اسـت
و سـاالنه قریـب بـه  92هـزار تـن محصـوالت باغـی در سـطح شهرسـتان تولیـد
می گـردد .در بـاغ هـای جدیـد فواصـل مناسـب بـوده و نهـال هـا نیـز ،از ارقـام
مطمئـن و از نهالسـتان های مجـوز دار خریـداری شـده اسـت.

گاو و گوساله

78000
راس

شیر

مرغ گوشتی

1718000
قطعه

گوشت
سفید

13250
تن

مرغ تخم گذار
صنعتی

378200
قطعه

تخم مرغ

5700
تن

31800

جدول سطوح و عملکرد گلخانه ها و واحدهای تولید قارچ و نهالستان
مرودشت در سال 96

پرورش زنبور
عسل

19200
کلنی

عسل

150
تن

4500

3.5

شیالت و
آبزیان

 7واحد

گوشت
سفید

512
تن

9652

5.3

نوع گلخانه

گلخانه گل رز و گیاه زینتی

گلخانه سبزی و صیفی

سطح کشت
(متر مربع)

72000

تولید

واحد

 5.2میلیون شاخه در سال

139500

 2643تن در سال

گلخانه تولید نهال

2000

3واحد

 24000اصله

 250000اصله

واحد تولید قارچ خوراکی

7

 1720تن در سال

گلخانه تولید نشاء سبزی و صیفی 50000
نهالستان

 10عدد

در سـال زراعـی  95-96در سـطح  27هـزار و  521هکتـار مبـارزه با سـن مادری،
 14هـزار و  194هکتـار مبـارزه بـا پـوره سـن 14 ،هـزار و  742هکتـار مبـارزه بـا

68

بـه عنـوان مثـال انـواع تراکتور زراعـی و باغی به تعـداد  5400دسـتگاه ،کمباین
برداشـت غلات و برداشـت برنـج  1هـزار و  924دسـتگاه ،فیـدر میکسـر 27
دسـتگاه ،کودپاش دامی  8دسـتگاه ،دسـتگاه کشـت مسـتقیم  8دسـتگاه ،خاک
ورز مرکـب  37دسـتگاه ،بیلـر  255دسـتگاه ،انـواع بـذر کارها و کـودکار بذرکار
 100دسـتگاه ،انـواع سـمپاش های پشـت تراکتـوری بـوم دار و النسـی  1هـزار
و  100دسـتگاه
در سـال  1396احـداث کانـال هـای آبرسـانی در مرکـز خدمـات پیرسـبز علـی
کامفیـروز  455متـر و مرکـز خدمـات سربسـت و چـم ریـز کامفیـروز  285متـر
در سـال  1396تسـطیح اراضـی آب و خـاک در بخش های حومه ،نقش رسـتم،
سـپیدان ،درودزن و رامجـرد در سـطح  488هکتـار و بـا اعتبـار  6746میلیـون
ریـال اجرای شـد.
در سـال  1858 ،96طـرح آبیـاری تحـت فشـار شـامل مطالعه و طراحـی آبیاری
نویـن ،اجـرای سیسـتم هـای آبیـاری نویـن بـا اعتبـارات دولتـی ،خوداجرایـی
سیسـتم هـای آّبیـاری نویـن در سـطح  9هـزار و  737هکتـار اجـرا شـد.
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در سـال  91 ،96واحـد صنایـع تبدیلـی فعـال بـا اشـتغال زایـی  623نفـر در
حوزه هـای کنسروسـازی ،سـرکه ،روغـن کشـی و کنجالـه ،سـردخانه ،برنج کوبی
فعـال ،ذرت خشـک کنی ،خوراک دام ،بسـته بنـدی بذر ،لبنیات ،بسـته بندی قارچ
و میـوه و تخـم مرغ ،کمپوسـت قارچ ،کمپوسـت آلی – کود بیولوژیک ،خشـکبار و
حبوبـات ،فرآوری پوسـت خام ،بسـته بندی ذرت علوفه ،بسـته بندی چای ،عسـل
و دمنـوش فعالیـت می کند.
در سـال  96آموزشـی ترویجی جهت  24هزار و  981نفر روز در قالب کارگاه های
آموزشـی ،بازدیدهـای آموزشـی ترویجـی ،آمـوزش هـای انفـرادی ،آموزش هـای
مهارتـی و آمـوزش زنان روسـتایی برگزار شـد.
در سال  166 ،96کالس ها
گزارش کلی فعالیت های آموزشی ترویجی در سال 1395

ردیف

عنوان فعالیت

2

همایش های آموزشی ترویجی

1

3

تعداد

کالسها و بازدیدهای آموزشی یک روزه

166

آموزش کارشناسان با حضور محققین

24

13

4

دوره های آموزش کوتاه مدت فنی و حرفه ای

35

6

سایت های الگویی طرح امید

27

طرح پهنه بندی

56

5
7

8
9

10

آموزش زنان روستایی
طرح مشاغل خانگی

انتخاب نمونه های بخش کشاورزی
طرح سربازان سازندگی

87

مرودشـت ،برگـزاری  4نمایشـگاه توانمنـدی هـای زنـان روسـتایی شهرسـتان
اجـرای طـرح هـای اشـتغال زا و اثربخـش در بخـش زنـان روسـتایی شـامل:
راه انـدازی  13گلخانـه خانگـی بـا موضـوع تولیـد نشـاء و گل هـای زینتـی در
صندوق هـای اعتبـارات خـرد زنـان روسـتایی ،راه انـدازی  4کارگاه خیاطـی در
صندوق هـای اعتبـارات خرد زنان روسـتایی بـا موضوعات تولید پوشـاک مدارس،
البسـه بیمارسـتان ،دوخـت لبـاس محلـی و لبـاس کار ،تولیـد سـرکه ،رب انـار و
ترشـیجات و فـروش در نمایشـگاه هـا و جشـنواره هـا ،اجـرای طـرح پخـت نـان
محلـی و توزیـع در شهرسـتان هـای شـیراز ،مرودشـت ،سـپیدان و بازاریابی های
ا ینتر نتی
گزارش طرح پهنه بندی شهرستان مرودشت

نام مرکز خدمات

تعداد پارسل

حومه

14

نقش رستم
سیدان

رامجرد

10

16
52

9

25

11

51

7

22

کامفیروز شمالی

4

جمع

55

کامفیروز جنوبی

تعداد روستا

17

183

گزارش فعالیت های انجام شده در  27سایت الگویی
طرح امید شهرستان مرودشت

برگـزاری  26جلسـه توجیهـی بـا حضـور  751نفـر روز درسـایت هـای الگویـی
زراعـی – باغـی -دامـی ،برگـزاری تعـداد  97کارگاه و بازدیـد آموزشـی بـا حضور
تعـداد  2هـزار و  136نفر روز از افراد تابعه سـایت الگویی ،بازدید کارشناسـان اداره
نظـارت و ارزیابـی اسـتان از سـایت های الگویـی طـرح امید.

80

36
7

در سـال  166 ،96کالس و بازدیـد آموزشـی یـک روزه 13 ،همایـش آموزشـی
ترویجـی 24 ،کارگاه آمـوزش کارشناسـان بـا حضـور محققیـن 35 ،کالس دوره
هـای آمـوزش کوتـاه مـدت فنـی و حرفـه ای 87 ،کالس آموزش زنان روسـتایی،
 27سـایت الگویـی طـرح امیـد 80 ،طرح مشـاغل خانگـی 56 ،طرح پهنـه بندی،
 36نفـر انتخـاب نمونـه هـای بخـش کشـاورزی 7 ،نفر طرح سـربازان سـازندگی
برگزار شـد.
فعالیـت هـای واحـد زنـان روسـتایی و عشـایری شـامل تشـکیل  14صنـدوق
اعتبـارات خـرد زنـان روسـتایی (طـرح مشـترک بـا صنـدوق کارآفرینـی امیـد)،
نظـارت بـر فعالیـت  28صنـدوق اعتبـارات خـرد زنـان روسـتایی بـا  1300عضو،
نظـارت بـر فعالیـت صنـدوق حمایـت از توسـعه فعالیـت هـای کشـاورزی زنـان
روسـتایی شهرسـتان مرودشـت ،اجرای طرح تله فود پـرورش بوقلمون در صندوق
اعتبـارات خـرد زنان سرپرسـت خانوار فـاروق با مشـارکت فائو ،نظارت بـر فعالیت
صنـدوق حمایـت از توسـعه فعالیـت هـای کشـاورزی زنـان روسـتایی شهرسـتان
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یک تجربه موفق از شهرستان الرستان
اجرای  8الگوی کاشت پنبه در الرستان
 8الگوی کاشت پنبه در بخش بنارویه الرستان اجرا شد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونت سـازمان و مدیریت جهاد کشـاورزی الرسـتان،
فـرزاد قاسـمی معاون سـازمان و مدیر جهاد کشـاورزی الرسـتان از طـرح تحقیقاتی
الگوهـای مختلـف کاشـت پنبـه توسـط كارشناسـان مركز جهـاد كشـاورزي بنارويه
خبر داد.
وی افـزود :تمامـي كشـت هـا بـه صـورت مكانيـزه توسـط دسـتگاه بـا الگوهـاي
مختلـف بـه منظـور دسـتیابی بـه الگوهـای برتر جهـت ارائه بـه پنبـه کاران منطقه
صـورت گرفته اسـت.
قاسـمی خاطـر نشـان کـرد :مهـم ترین اهـداف ایـن طرح شـامل :كاهـش مصرف
آب (مديريـت حداكثـري آب) ،كاهـش مصـرف بـذر ) كاهـش بيـش از  ٥٠درصـد
روش هـاي معمـول و رسـيدن بـه تراكـم نسـبتا مطلوب بـا ميزان مصـرف ٣٠-٥٠
كيلوگـرم در هكتـار) ،كاهـش هزينـه هاي توليد ،برداشـت مكانيزه ،انتخـاب نوع بذر
بـر اسـاس نـوع دسـتگاه كارنـده و برداشـت (ارقام بـاز ،نيمه باز و بسـته) می باشـد.
ایـن مقـام مسـئول ،مشـخصات مهـم  8الگـوی کاشـت پنبه را به شـرح ذیـل بیان
داشت:
 -١كشـت دو رديفه پنبه رقم كاريزما كركدار بوسـیله دسـتگاه بومي سـازي شـده
توسـط كارشناسـان مركـز جهـاد كشـاورزي بنارويـه جهت كاشـت بذور كركـدار به
صـورت مكانيـزه ،ميـزان بـذر مصرفـي ٤٨ :كيلوگـرم در هكتار سـبب ايجـاد تراكم
مناسـب و سـطح يكنواخت در مزرعه شـده اسـت.
ارقام گلستان و بختگان نيز به اين روش كشت شده است.

 -٢كشـت مكانيـزه دو رديفـه پنبـه رقـم بختـگان ( تيـپ بـاز) در طبقـه بـذري
نوكلئـوس (اوليـن هسـته بـذري) در سـطح  ١٢هكتـار که پیـش بینی میشـود بذر
سـوپرالیت بختـگان مـورد نیـاز سـال آینـده ،بـرای بیـش از  ٤٠٠هكتار از مـزارع را
تامیـن مـي کند.
در ايـن مزرعـه بـه دليـل كشـت مكانيـزه ،امـكان حـذف علـف هـاي هرز توسـط
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كولتيواتـور وجـود دارد.

 -٣كشـت تـك رديفـه مكانيـزه پنبـه رقـم بختـگان كركـدار (تيـپ باز) بـا فاصله
بيـش از  ٧٥سـانتيمتر مناسـب جهـت برداشـت كمبايـن وش چيـن ،ميـزان بـذر
مصرفـي ٦٥ :كيلوگـرم در هكتـار ،تراكـم  ١٥بوتـه در متر مربع و آبيـاري به صورت
غرقابي اسـت.

 -٤كشـت دو رديفـه پنبـه رقـم كاريزمـا ( تيپ نيمه باز) ،اسـتفاده از نـوار قطره اي
بيـن دو رديـف اصلـي كـه از آبيـاري بيـن دو رديف كاشـت و اتلاف آب جلوگيري
مـي كند.
ميزان بذر مصرفي ٣٥ :كيلوگرم در هكتار و آبياري به صورت نواری است.

 -٥كشـت تـك رديفـه پنبـه رقـم گلسـتان ،اسـتفاده از نوارهـاي آبيـاري در كنـار
بوتـه هـا (رديـف کاشـت در جهت نـوار آبیاری مـی باشـد) از اتالف آب بيـن رديف
هـا جلوگيـري مـي كند.
ميزان بذر مصرفي ٤٨ :كيلوگرم در هكتار و آبياري به صورت نواری است.
 -٦کشـت  NO Tillageکشـت مسـتقیم پنبـه رقـم مـای ترکیـه ای ،فاصله رديف
كاشـت  ٧٠سـانتيمتر و مقـدار بـذر مصرفي ٣٨ :كيلوگـرم در هکتار می باشـد.

 -٧كشـت پنبـه بـه شـيوه آبيـاري هيدروفلـوم و نـواري بـه صـورت تلفيقي جهت
رسـيدن بـه سـطح سـبز مناسـب و يكنواخت
 -٨كشـت تـك رديفـه پنبـه رقـم بختـگان بـا فاصلـه  ٧٥سـانتيمتر بـه منظـور
برداشـت توسـط كمبايـن وش چيـن ،ميـزان بذر مصرفـي ٦٠ :كيلوگـرم در هكتار با
تراكـم  ١٥بوتـه در مترمربـع و آبيـاري بـه صـورت نواری اسـت.

سازمان تعاون روستایی فارس
فیروزه حجتی

خريد حمايتي شير در استان فارس

بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان تعـاون روسـتایی فـارس؛ احـد بهجـت
حقیقـی مديـر تعـاون روسـتايي اسـتان فـارس گفـت :بـا توجـه بـه ابالغيـه
سـازمان تعـاون روسـتایی کشـور قـرارداد خريـد حمايتي شـير مـازاد دامداري
هـاي فـارس نهايي شـد.
وی افـزود :قيمتـي كـه در حـال حاضـر براي شـير خريـداري شـده پرداخت و
در سـامانه ثبـت گردیـده اسـت به صورت علي الحسـاب بـوده و بعـد از تعيين
قيمـت نهايـي شـير قطعـ ًا باالتـر از  1440تومان اسـت و مـا به التفـاوت خريد
شـير بـه دامـداران پرداخت مي شـود.
وي بـا بيـان ايـن كـه مباشـر خريـد شـير حمايتـی ،اتحاديـه دامداران اسـتان
فـارس اسـت ،عنـوان كـرد :خريد شـير در اسـتان فارس بـا سـهميه روزانه 50
تـن آغـاز و در صـورت لـزوم اين ميزان بـه  100تـن و حتي باالتر نيـز خواهد
رسيد.
بهجـت حقيقـي افـزود :شـركت پـگاه فـارس همـكاري خوبـي بـراي خريـد
حمايتـي شـير مـازاد دامداري هاي اسـتان داشـت و در كنار دولت قـرار گرفت
کـه اميـد اسـت نتيجـه ايـن همـكاري منجـر به كمـك بـه دامـداران گردید.
مدیـر تعاون روسـتایی فارس در پایان سـخنانش گفت :اسـتان فـارس به دليل
خدمـات خـوب اتحاديـه دامداران به دامدارهاي اسـتان نسـبت به اسـتان هاي
ديگـر در شـرايط بهتـري قـرار دارد و بـا پیگیـري كـه وزارت جهاد کشـاورزی
بـراي تاميـن نهـاده هـا با قيمـت مناسـب و اختصاص يارانـه به ايـن موضوع،
قطعـ ًا رضايـت مندي دامـداران جذب خواهد شـد.

توزیع بیش از  108میلیون لیتر مواد نفتی

بیـش از  108میلیـون لیتـر مـواد نفتـی در سـه ماهـه اول سـال جاری توسـط
شـبکه تعاون روسـتایی اسـتان فـارس توزیع شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان تعـاون روسـتایی فـارس؛ احـد بهجـت
حقیقـی مدیـر سـازمان تعـاون روسـتایی فـارس بـا بیـان ایـن کـه تعاونـی
هـای روسـتایی در تحقـق اقتصـاد مقاومتـی نقـش اساسـی دارند افـزود :یکی
از وظایـف شـبکه تعاونـی هـای روسـتایی ،عاملیـت توزیـع مـواد نفتـی و ارائه
خدمـات مناسـب بـه روسـتائیان و کشـاورزان اسـت.
وی افـزود :شـبکه تعاون روسـتایی فارس نهادههـای مورد نیاز روسـتائیان را با
قیمت مناسـب و شـرایط بهتـراز بازار آزاد تامیـن می کند که ارائـه این خدمات
میتوانـد بـه اقتصاد روسـتائیان و کشـاورزان کمک شـایانی نمـوده و آنان را از

رفـت و آمدهـای پر هزینـه و زمانبـر دور نگه دارد.
بهجـت حقیقـی بیان کرد :در همين راسـتا تعـداد  708جایگاه فروشـندگی مواد
نفتـی12 ،جايگاه سـكودار پمـپ بنزين و  2جایگاه  CNGتحت نظارت سـازمان
تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس در روسـتاها فعالیـت دارند که در سـه ماهه اول
سـال جـاری بیـش از  108/310/750لیتـر مـواد نفتـی و  1271566کیلـو گرم
گاز  CNGبین کشـاورزان و دامداران توزیع شـده اسـت.
مدیـر سـازمان تعـاون روسـتایی فـارس یـادآور شـد :در سـال گذشـته ميـزان
 433243000ليتـر انواع مواد سـوختی و  5600836کیلو گرم گاز  CNGتوسـط
فروشـندگی هـای مواد نفتی شـبکه تعاون روسـتایی اسـتان فارس توزیع شـده
است.

برگزاری همایش تغذیه گیاهی
با روش های نوین

همایـش تغذیـه گیاهـی بـا روش نوین توسـط اتحادیه باغـداران اسـتان فارس
و بـا حضـور پژمـان معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان جهاد کشـاورزی
فـارس ،امیـری مدیرحفـظ نباتـات ،پـاکاری مدیـر باغبانـی جهـاد کشـاورزی،
دهقـان مدیـر زراعـت این سـازمان وجمعی از مسـئولین اسـتانی ،شهرسـتانی و
کشـاورزان پیشـرو برگزار شـد.
بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان تعاون روسـتایی فارس؛ کمـال یدالهی مدیر
عامـل اتحادیـه باغداران فـارس و رییس هیات مدیـره اتحادیه باغداران کشـور
هـدف از برگـزاری ایـن همایـش را کاهـش هزینه هـا و افزایش راندمـان تولید
در واحـد سـطح محصـوالت باغـی ،زراعـی و دانـه هـای روغنـی با اسـتفاده از
تکنولـوژی هـای روز دنیـا از جمله اسـتفاده از کودهـای آمینوکالته اسـید آمینه
بـر پایـه گالیسـین با نـام پلکسـومین پلنت عنـوان کرد.
وی بـا بیـان اینکـه ریـز مغذی هـا نقـش اصلـی را در متابولیسـم گیاهـان ایفا
می کننـد ،وجـود آنها را برای رشـد محصول ،سلامت گیـاه و تولید محصوالت
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سـالم موثـر دانسـت و افزود :تغذیه گیـاه با اسـتفاده ترکیبی از ریـز مغذی ها با
توجـه بـه شـرایط اقلیمی وخشکسـالی کشـور را می تـوان به عنوان اسـتراتژی
اساسـی بـرای کسـب عملکرد باالتـر محصول در نظـر گرفت.
یدالهـی اظهـار داشـت :اسـتفاده از عناصـر ریـز مغـذی در تغذیـه محصـوالت
باغـی و زراعـی بـه عنـوان یـک روش فراگیـر در جهـان کـه باعـث افزایـش
چشـمگیری در عملکـرد ایـن نـوع محصـوالت مـی گـردد.
مدیـر عامـل اتحادیـه باغداران فـارس تصریح کـرد :نکته قابل توجه این اسـت
کـه در علـم تغذیـه گیـاه جهـت افزایـش بهـره وری ،مصـرف تـوام کودهـای
ماکـرو و میکـرو بـر اسـاس آزمـون خـاک ،بـرگ ،و آب توصیه و اسـتفاده تک
تـک ایـن عناصر بـه تنهایی نتیجه ای مناسـب جهـت افزایش راندمـان و بهره
وری را نـدارد ،بنابرایـن مصـرف صحیـح و بهینـه ایـن نـوع کودهـا بـه شـدت
توصیـه می شـود.
کمـال یدالهـی در پایـان گفـت :تکنولـوژی بـه کار رفتـه در ایـن نـوع کودهـا،
جـذب آن را از طریـق بـرگ بـا روش محلـول پاشـی تسـهیل نمـوده و باعـث
جـذب سـریع ریـز مغـذی هـا ،مصـرف میـزان کمتـر این کـود در واحد سـطح
نسـبت بـه سـایر کودهـای متـداول و کاهـش هزینـه تولیـد خواهد شـد.

اداره کل دامپزشکی استان فارس
احمدرضا زارع

اجرای عملیات سمپاشی مناطق روستایی و عشایری
شهرستان فسا

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل دامپزشـکی فـارس؛ مهـدی خسـروی
رئیـس دامپزشـکی فسـا گفت :بــا توجه به آغـاز فصل گرمـا و در نتیجه فراهم
شـدن شـرایط فعالیـت انـگل هـای خارجـی ،طـرح پیشـگیری از بیمـاری تب
کریمـه کنگـو و سایــر بیمـاری هـای ناشـی از انـگل هـای خارجـی در دام،
اداره دامپزشـکی شهرسـتان فسـا بـا مشـارکت کمیته امـداد امـام (ره) اقدام به
سمپاشـی در مناطـق پـر خطـر و محـروم ایـن شهرسـتان مـی نماید.

توزیع بیش از  6000تن ذرت و  2000تن کنجاله سویا
بین مرغداران فارس

بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان تعاون روسـتایی فـارس اتحادیـه مرغداران
فـارس بـه منظـور تنظیـم بـازار ،کاهش قیمـت تمام شـده مرغ زنـده و حمایت
از تولیـد کننـدگان ایـن صنعـت ،بیـش از  6000تـن ذرت و 2000تـن کنجالـه
سـویا بـا قیمـت پاییـن تـر از بـازار بین مرغـداران فـارس توزیـع کـرد .گفتنی
اسـت ایـن اقدام سـبب تعـادل بـازار و ثبات در قیمـت نهاده های طیـور گردید.

برگزاری جلسه هم اندیشی سازمان تعاون روستایی
فارس و دانشکده کشاورزی شیراز

جلسـه همـکاری و هـم اندیشـی بـا حضور احـد بهجـت حقیقی مدیر سـازمان
تعـاون روسـتایی فـارس ،معاونیـن و مدیران عامـل اتحادیه های اسـتانی تحت
پوشـش و عدالت رئیس دانشـکده کشـاورزی ،نیازی معاون پژوهشـی و رضایی
معاون آموزشـی این دانشـکده برگزار شـد.
بـه گزارش روابط عمومی سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فـارس؛ احد بهجت
حقیقـی بـا بیـان اینکه تعاونی ها تشـکلی هسـتند كه بـرای دسـتیابی به امنیت
غذایـی و پیشـرفت جوامـع محلـي تالش می کنند و دانشـگاه محـل تولید علم
اسـت؛ نقش دسـتاوردهای علمـی دانشـگاه را در زمینههای مختلف کشـاورزی
در شـبکه تعـاون روسـتایی مثبـت ارزیابـی کـرد .وی افـزود :شـبکه گسـترده
تعاونی های روسـتایی با داشـتن توانایی بالقوه در بخش کشـاورزی در راسـتای
توسـعه پایـدار روسـتایی و ایجاد زنجیره تولیـد و امنیت غذایی ،خواسـتار فراهم
نمـودن زمینـه های همـکاری نخبـگان دانشـگاهی و فارغ التحصیلان بخش
کشـاورزی با سـازمان تعاون روسـتایی شد..
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شـایان ذکـر اسـت در ایـن طـرح علاوه بـر جمعیـت دامـی ،کلیـه جایـگاه
هـا و اماکـن نگهـداری دام بـه صـورت کامـل و تحـت نظـارت ناظریـن اداره
دامپزشـکی شهرسـتان تحـت پوشـش قـرار خواهنـد گرفـت.

بازدید سرزده مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
در سازمان جهاد کشاورزی فارس از
کشتارگاه صنعتی شیراز

مسـئول حـوزه نمایندگـی ولی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس
بـه همـراه مسـئول دفتر حوزه نمایندگی ولـی فقیه در اداره کل دامپزشـکی این
اسـتان ذبح شـرعی دام در کشـتارگاه صنعتی شـیراز را مورد بررسـی قرار دادند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل دامپزشـکی فـارس؛ حجـت االسلام و
المسـلمین بحرانـی مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس بـه همـراه حجـت االسلام شـهوندی مسـئول دفتر
حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در اداره کل دامپزشـکی ایـن اسـتان بـه منظـور
نظـارت بـر ذبـح شـرعی ،از کشـتارگاه دام فـارس بازدیـد کردنـد و از نزدیـک
نحـوه کشـتار و رعایـت مـوارد خاص ذبح توسـط ذابحیـن و ناظرین شـرعی را
بررسی نمودند.
مسـئول حـوزه نمایندگـی ولی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس
ضمن اظهار خرسـندی و تقدیر از مسـئولین در اجرای ذبح شـرعی و بهداشـتی
ایـن کشـتارگاه گفت :تالش شـما در رسـاندن غـذای حالل ،طیب و بهداشـتی
بـه سـفرههای مـردم عبادتـی سـتودنی اسـت و قطعـا اجـر آن در نـزد خداونـد
محفوظ اسـت.
وی افـزود :همـان طـور کـه در کالم امـام معصوم (ع) آمـده؛ باالتریـن منزلت

انسـانی عبـادت و بندگـی خـدا و خدمـت بـه مـردم اسـت مطمئنا ایـن خدمت
شـما در تهیه گوشـت حالل و بهداشـتی ،از نظرها مخفی نبوده و ان شـاء اهلل
در دنیـا و آخـرت موجـب برکـت و رحمت برای شـما خواهـد بود.
گفتنـی اسـت ایـن کشـتارگاه بـهعنـوان تنها کشـتارگاه صنعتی شـهر شـیراز،
بـا ظرفیـت کشـتار  2000دام سـبک و  200دام سـنگین بهصورت سـه نوبت
فعالیـت دارد و در حـال حاضـر بـه طـور میانگیـن روزانـه بـا کشـتار  900دام
سـبک و  50دام سـنگین ،گوشـت سـالم ،بهداشـتی و حلال را بـه شـیراز و
بعضـی شهرسـتانهای فـارس ارسـال میکنـد.

پلمپ  31واحد غیر مجاز توسط اداره دامپزشکی
شهرستان شیراز

کشـف یـک الشـه گاو مبتال به بیمـاری زردی بـه وزن تقریبـی  300کیلو گرم
کـه بـه صـورت غیـر مجاز کشـتار گردیـده بـود شـدند و آن را از چرخـه غذایی
حـذف کردند.
ایـزدی از شـهروندان خواسـت در زمـان خریـد گوشـت بـه مهر روی الشـه که
نشـان از ذبـح دام زیـر نظـر بـازرس بهداشـتی مـی باشـد توجـه و در صـورت
مشـاهده هـر گونه تخلف بهداشـتی و کشـتار غیرمجـاز دام مراتب را به سـامانه
پیامگیـر  1512اطلاع دهند.

از سال  96تاکنون بیماری مشمشه در استان فارس
مشاهده نشده است

بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل دامپزشـکی اسـتان فـارس؛ عبدالرضا وفا
رئیس اداره دامپزشـکی شهرسـتان شـیراز گفت :در سـه ماهه نخسـت سال 97
تعـداد  31واحـد غیـر مجـاز اعم از مـرغ فروشـی ،قصابی و سـایر مراکز عرضه
فـرآورده هـای خـام دامـی که تخلـف بهداشـتی انجـام داده اند پلمـپ گردیده
و تعـداد  43پرونـده نیـز بـه دلیل تهدیـد علیه بهداشـت عمومی در حـوزه مواد
غذایـی به دادسـرا جهـت برخورد قانونی ارجاع شـده اسـت.

وفـا افـزود :مقدار 40هـزار و بیسـت کیلو گرم انواع گوشـت قرمز ،مـرغ ،ماهی
و میگـو ،بوقلمـون و سـایر فـرآورده های خام دامی فاسـد و غیـر قابل مصرف
نیز در سـه ماه نخسـت سـال جاری توسـط بازرسـین نظارت این اداره ضبط و
معـدوم شـد .وی در پایـان بـه عمـوم شـهروندان توصیه کرد :گوشـت مصرفی
خـود را از مراکـز مجـاز و تحـت نظارت دامپزشـکی خریـداری نماینـد و موارد
مشـکوک و تخلفـات را به سـامانه پیام گیر  1512و شـماره تلفـن 32233072
اطلاع دهند.
سامانه پیام گیر  1512ارتباط مردم و سازمان دامپزشکی

کشف ،ضبط و معدوم سازی
یک الشه گاو مبتال به بیماری
زردی در شهرستان گراش

کوروش ایزدی سرپرسـت اداره دامپزشکی
گـراش از کشـف ،ضبـط و معـدوم سـازی
یـک الشـه گاو مبتال به بیمـاری زردی در
شهرسـتان گـراش خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل
دامپزشـکی اسـتان فـارس؛ وی افزود :طی
بازرسـی اکیـپ سـیار اداره دامپزشـکی از
قصابـی هـا ،بازرسـین ایـن اداره موفـق به

معـاون سلامت اداره کل دامپزشـکی اسـتان فـارس گفت :بیماری مشمشـه از
جملـه بیماریهـای قدیمـی و خطرنـاک مشـترک بیـن انسـان و تـک سـمیان
(اسـب ،االغ و قاطـر) اسـت .منصـور بسـتانیان افـزود :عامـل بیماری مشمشـه
باکتـری  Burkholderia malleiاسـت و تـک سـمیان بـه عنـوان میزبان اصلی
باکتـری بورخولدریـا مالئـی (عامـل مشمشـه) در طبیعت هسـتند.
وی تصریـح کـرد :بیمـاری در اسـب معمو ًال بـه  3صورت حاد ،مزمـن و مخفی
وجـود دارد کـه در فـرم حـاد عالئـم بسـیار شـدید شـامل ترشـحات چرکـی از
دسـتگاه تنفسـی اسـت و در فرمهـای دیگـر ممکـن اسـت اسـب بیمـار عالئم
بالینـی را نشـان ندهـد ،ولـی بـه دلیـل ایـن کـه ناقـل بیمـاری اسـت بسـیار
خطرناک اسـت.
وی افـزود :در فـارس سـاالنه دو هـزار نوبـت سـر ،از مراکـز تجمـع اسـب
شـامل باشـگاههای سـوارکاری ،پانسـیون هـا و محلهـای نگهـداری اسـب
تسـت تشـخیصی مشمشـه گرفتـه میشـود .ایـن تسـت هـر شـش مـاه یـک
بـار بـا خـون گیـری و سـرمگیری و نمونههـا بـه مرکـز تشـخیص بیماریهای
دامپزشـکی کشـور جهـت انجـام آزمایش ارسـال میگـردد ،با توجه بـه این که
ایـن بیمـاری در دام قابـل درمان نیسـت ،در صورتـی که نتیجـه آزمایش مثبت
بـود ،پـس از شناسـایی اسـب آلـوده ،در کمیتهای تحـت عنوان " کمیتـه تقویم
بهـا" اسـب قیمتگـذاری شـده و مبلـغ غرامت بـه صاحب آن پرداخت میشـود
و سـپس اسـب آلـوده معـدوم و در شـرایط بهداشـتی دفن میشـود.
بسـتانیان اظهـار نمـود :از ابتـدای سـال  96تاکنون اسـب آلوده به ایـن بیماری
در فارس مشـاهده نشـده است.
معـاون سلامت اداره کل دامپزشـکی فـارس خاطـر نشـان کـرد :بیمـاری در
انسـان بـه دنبـال تمـاس مسـتقیم بـا حیوانـات آلـوده یـا تمـاس بـا بافتهای
آن هـا منتقـل میشـود کـه عامل بیمـاری از طریـق ضایعات پوسـتی یا مخاط
ملتحمـه ،دهـان یـا بینـی وارد بـدن میشـود و البتـه تشـخیص بـه موقـع این
بیمـاری در انسـان خیلـی مهـم بـوده و در صـورت عـدم درمان منجـر به مرگ
شـخص مبتلا خواهد شـد.
وی بـه مـردم توصیـه کـرد :قبـل از مراجعـه بـه باشـگاههای سـوارکاری،
پانسـیونها و محلهـای نگهـداری اسـب ،حتمـ ًا بـا دامپزشـکی شهرسـتان
تمـاس گرفتـه و از مجـاز بـودن محـل پـرورش و سلامت اسـبها اطمینـان
حاصـل نماینـد.
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موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
حسن باصری

رفع نیاز کشور به واکسن دامی آگاالکسی
در موسسه رازی شعبه شیراز

رئیـس موسسـه تحقیقـات واکسـن و سـرم
سـازی رازی شـعبه جنـوب کشـور -شـیراز بـا
اشـاره بـه تولید واکسـن دامـی آگاالکسـی در
ایـن شـعبه گفـت :تمام نیاز کشـور به واکسـن
دامـی آگاالکسـی در شـعبه شـیراز تولیـد مـی
شو د .
بـه گـزارش روابط عمومـی موسسـه تحقیقات
واکسـن و سـرم سـازی رازی؛ محمـد جـواد
مهربانپـور بـا اشـاره بـه فعالیـت هـای ایـن
موسسـه گفـت :در ایـن شـعبه در دو بخـش تحقیقـات و تولیـد ،فعالیـت هایی
بـرای تولیـد واکسـن و فـرآورده هـای بیولوژیـک انجـام می شـود و تمـام نیاز
کشـور بـه واکسـن آگاالکسـی در ایـن شـعبه تولیـد و تامیـن مـی شـود.
وی افـزود :تولیـد واکسـن های باکتریایی و ویروسـی ،تالش بـرای اخذ گواهی
نامـه  ،GMPپیگیـری اخـذ مجوز تولیـد واکسـن  ORTاورنیتوباکتریـوم و اتمام
کارهـای نیمـه صنعتی این واکسـن از مهمترین فعالیت های این شـعبه اسـت.

خدمت عشـایر منطقه هسـتند.
عـذرا جعفرپـور افـزود :در ایـن خانـه بهداشـت سـیار عشـایری ،تمامـی
فعالیت هـای یـک خانـه بهداشـت روسـتایی از قبیـل مراقبـت از زنان بـاردار و
تمامـی گـروه هـای سـنی ،افـراد دیابتی ،افـراد دارای فشـار خون ،شناسـایی و
غربالگـری بیمـاران و همچنیـن آمـوزش های بهداشـتی انجام مـی گیرد .وی
خاطـر نشـان کـرد :در ایـن خانه بهداشـت سـیار هر فـرد عشـایری دارای یک
پرونـده الکترونیکـی اسـت کـه تمامـی آزمایشـات و مراجعـات او در آن ثبت و
نگهـداری می شـود.
ن بوانـات محل ییالق بخشـي از عشـاير ايل خمسـه و
گفتنـی اسـت شهرسـتا 
طایفـه عـرب بـه تعـداد  2264خانوار مي باشـد.
مدیر کل دفتر بهسازی امور تولید سازمان امور عشایر ایران:

با تعامل و همکاری می توانیم بر مشکالت فائق آئیم

اداره کل امور عشایر استان فارس
محمد اعتمادی

افتتاح نخستین خانه بهداشت سیار عشایری کشور
در بوانات

بـه گـزراش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر فـارس؛ هـم زمـان با سـفر
وزیـر بهداشـت بـه اسـتان فـارس نخسـتین خانه بهداشـت سـیار عشـایری در
بخـش سـرچهان شهرسـتان بوانـات افتتاح و مـورد بهره بـرداری قـرار گرفت.
ایـن خانـه بهداشـت کـه در یـک کانکـس و بر اسـاس الگـوی زندگی عشـایر
طراحـی شـده اسـت و همراه عشـایر مـی تواند جابجا شـده و ییالق و قشلاق
نمایـد .در ایـن خانـه بهداشـت سـیار عشـایری پزشـک ،مامـا و بهورز مسـتقر
اسـت و خدمـات بهداشـتی بـه جامعـه عشـایری ارائه مـی دهد.
سرپرسـت منطقـه بهداشـت و درمان بخش سـرچهان شهرسـتان بوانات گفت:
بـا توجـه به کثـرت جمعیت عشـایری در این بخـش مبادرت به جذب پزشـک،
مامـا و و بهـورز عشـایری کـرده ایـم که پـس از گذرانـدن دوره کارآمـوزی در
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مدیر کل دفتر بهسـازی امور تولید سـازمان امور عشـایر ایران در شـیراز گفت:
بـا تعامـل و همـکاری مـی توانیم بـر مشـکالت فائق آئیـم .به گـزارش روابط
عمومـی اداره کل امـور عشـایر فـارس؛ نعمـت اللهـی کـه در جلسـه کارگـروه
راهبـردی و اجرایـی بنـد "ت" مـاده  29قانـون احـکام دائمـی برنامـه توسـعه
کشـور کـه بـا حضور مسـئوالنی از سـازمان جنـگل ها ،مراتـع و منابـع طبیعی
کشـور ،سـازمان امور عشـایر ایران ،مدیران کل و کارشناسـان ادارات کل منابع
طبیعـی و امور عشـایر اسـتان های فـارس ،بوشـهر ،اصفهان ،یـزد و کهگیلویه
و بویـر احمـد در سـالن جلسـات اداره کل امور عشـایر فارس برگزار شـد گفت:
در تعییـن تکلیـف مراتـع عشـایری ما مشـکل قانـون نداریـم بنابر ایـن باید بر
اسـاس قانون عمـل نمائیم.
وی بـا اشـاره بـه ایـن که بنـد ت مـاده  29ظرفیت خوبـی را در قوانین کشـور
ایجـاد کـرده ،بیـان داشـت :در راسـتای اجرایـی شـدن ایـن بند سـال گذشـته
دفتـر امـور مراتـع سـازمان جنگلهـا و مراتع کشـور و دفتر بهسـازی امـور تولید
سـازمان امـور عشـایر ایـران دسـتورالعملی را تهیـه و تنظیـم نمـود کـه در این
دسـتورالعمل  6کارگروه مشـخص گردید و در این خصوص اولین جلسـه برای
اسـتان هـای مازندران ،سـمنان و تهران برگزار گردید و جلسـه امـروز به عنوان
دومیـن جلسـه در واقـع مباحـث توجیهی ،تفسـیر و اجـرای این بند می باشـد.
اسـکندری مشـاور ریاسـت سـازمان امـور عشـایر ایـران در ادامـه این نشسـت
گفـت :بحـث هـای مربـوط بـه مراتع از سـالیان قبـل بوده کـه البته مـا باید به
گونـه ای عمـل کنیـم تا مشـکالت و تنش های بعـدی پیش نیاید .اسـکندری
افـزود :بـه هـر حـال قانون گـذار ایـن قانـون را مصوب نمـوده و ما بایـد آن را
اجـرا کنیـم و هـدف از تشـکیل این جلسـه را چگونگی نحوه اجـرای این قانون
اسـت مـا بایـد از ایـن قانـون برای حـل اختلاف مرتعی دامـداران روسـتایی و
عشـایری اسـتفاده نمـود و بـا هـم افزایـی مـی توانیـم ایـن اختالفـات را حل

نمائیم.
بهـزاد مدیـر کل امـور مراتـع سـازمان جنـگل هـا و مراتع کشـور نیـز هدف از
نوشـتن دسـتورالعمل را تعییـن تکلیـف آن دسـته از مراتـع کـه بیـن دامـداران
روسـتایی و عشـایر اختلاف عنـوان کـرد و هـدف از برگـزاری ایـن جلسـه را
بررسـی نقـاط قـوت و ضعـف دسـتور العمـل نوشـته شـده خواند.
مدیـر کل امـور عشـایر فـارس نیـز در این جلسـه با تاکیـد بر توانمنـدی های
فرهنگـی ،اقتصـادی و اجتماعـی جامعـه عشـایری اسـتان فـارس بـه اقدامات
اداره کل امـور عشایراسـتان در راسـتای اجرایـی شـدن بند ت مـاده  29قانون
احـکام دائمـی اشـاره کـرد و بـا توجـه بـه حساسـیت موضـوع و اختالفاتی که
بیـن عشـایر و روسـتائیان در خصـوص مراتـع وجـود دارد ،از همگان خواسـت
ایـن موضـوع بـه نحـوی مدیریـت شـود کـه حقـوق حقـه همـه طـرف هـای
درگیـر رعایت شـود.
بوسـتانی مدیـر کل منابـع طبیعی و آبخیزداری اسـتان فارس نیز در این جلسـه
اظهـار داشـت :اسـتان فـارس بـا داشـتن  7میلیـون و  300هزار هکتـار عرصه
هـای مرتعـی سـومین اسـتان از لحـاظ دارا بـودن عرصـه های مرتعی اسـت.
بوسـتانی افـزود :مراتع ممیزی شـده اسـتان بیـش از  7میلیون هکتـار در بیش
از  400سـامان عرفـی مشـخص شـده کـه  138سـامان عرفـی آن متعلـق به
عشـایر و روسـتائیان اسـت و در حـال حاضـر بالغ بـر  8میلیون واحـد دامی در
عرصـه هـای مرتعی اسـتان تعلیف مـی کنند.
شـایان ذکـر اسـت بند "ت" مـاده  29قانون احکام دائمی برنامه توسـعه کشـور
آن بخـش از مراتـع عشـایری کـه با مراتـع اختالفـی حریم روسـتا تداخل دارد
را مـورد بررسـی و تعیین تکلیف مـی نماید.

سرشـماری عشـایر انتخـاب و بـا یـاری خداوند در سـال  1398اجرا شـود.
وی ضمـن تشـکر از اداره کل امـور عشـایر فـارس کـه در ایـن راه پیـش قـدم
شـده اسـت خاطر نشـان کـرد :خوشـبختانه سـامانه "نمـاد" که برای نخسـتین
بـار در کشـور و بـه همـت و ابتـکار اداره کل امـور عشـایر فـارس راه انـدازی
شـده اسـت مـی توانـد الگوی مناسـبی بـرای ما باشـد تا بـا بهره گیـری از این
سـامانه و بررسـی نقاط ضعف و قوت آن بتوانیم از آن جهت سرشـماری جامعه
عشـایری برای سـایر اسـتان هـا اسـتفاده نمائیم.
گفتنی اسـت سرشـماری جامعه عشـایری در ایران هر ده سـال انجام می گیرد و
آخرین سرشـماری عشـایری در سـال  1387انجام شده اسـت .در این سرشماری
جمعیـت عشـایر ایـران  1/200/000نفـر و جمعیت عشـایر اسـتان فـارس بالغ بر
 147هـزار نفـر بـوده و عشـایر فـارس  12و نیـم درصد عشـایر کشـور را به خود
اختصـاص که در واقع قطب عشـایر کشـور اسـتان فارس اسـت.
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس
مهرنوش بافهم

دوره آموزشی اصول مدیریت گلخانه با هدف اصالح
رعایت اصول صحیح در گلخانه برگزار شد

مدیر کل امور عشایر کشور:

سرشماری عشایر سال آینده به صورت مکانیزه
انجام خواهد شد

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر فـارس؛ میزبـان مدیـر کل
دفتـر مطالعـات جامع سـازمان امور عشـایر کشـور که بـه همراه عزیـزی مدیر
کل دفتـر آمارهای کشـاورزی و کارشناسـان مرکـز آمار ایران به اسـتان فارس
سـفر کـرده انـد در بازدید از مناطق عشـایری اسـتان ،گفت :سرشـماری جامعه
عشـایری در سـال آینـده و بـه صورت مکانیـزه انجام خواهد شـد.
میزبـان بیـان داشـت :در کشـور مـا سـه جامعـه بـزرگ شـهری ،روسـتایی و
عشـایری وجـود دارد و بـر اسـاس قانـون هـر ده سـال یک بـار از ایـن جوامع
سرشـماری صـورت می گیـرد که بـا توجه به شـرایط ویژه زندگی عشـایری و
کـوچ ایـن عزیزان ،سرشـماری جامعه عشـایری به صـورت جداگانـه از جوامع
شـهری و روسـتایی انجام می شـود.
وی افزود :آخرین سرشـماری عشـایر ایران در سـال  1387به روش سـنتی و با
مراجعـه بـه سـیاه چادرهای عشـایری انجام شـد ولی بنـا داریم در سرشـماری
سـال آینـده از روش هـای نویـن اسـتفاده کنیـم ،و در همین راسـتا با سـفر به
مناطـق عشـایری ،بررسـی های میدانـی و مراجعه به عشـایر بهتریـن روش را
بـرای ایـن مهم انتخـاب و عملیاتـی خواهیم نمود.
عزیـزی مدیـر کل دفتـر آمارهـای کشـاورزی مرکز آمـار ایـران در ادامه گفت:
نخسـتین اصـل در هـر برنامه ریزی بـه ویژه در جوامع انسـانی ،داشـتن آمار و
اطالعات صحیح و به روز از آن جامعه اسـت و جامعه عشـایری همواره سـنبل
سـخت کوشـی ،آزادگـی ،غیرتمنـدی و شـجاعت بـوده و هسـت و هـر گونـه
برنامه ریـزی بـرای ایـن جامعـه والیتمـدار مسـتلزم داشـتن آمـار و اطالعـات
صحیـح و بـه روز از ایـن جامعـه اسـت بنابرایـن بـا جلسـاتی کـه بـا سـازمان
امـور عشـایر ایـران گرفته شـده اسـت مصمم هسـتیم که مناسـب ترین روش

به گزارش روابط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان
فـارس ،دوره آموزشـی اصـول مدیریـت گلخانـه بـا حضـور  43نفـر از بهره برداران
و کارشناسـان در سـالن اجتماعـات مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز
برگـزار شـد .علـی کمالی مقـدم معاون آمـوزش و فناوری سـازمان نظام مهندسـی
کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فارس بـا بیان این مطلب گفت :توسـعه کشـت
گلخانـه بـا هـدف تغییـر الگوی کشـت بـه منظـور کاهـش مصـرف آب و افزایش
بهـره وری جـزء اولویـت های وزارت جهاد کشـاورزی اسـت.
وی بـا بیـان ایـن کـه مزایـای گلخانـه در دنیـا به اثبات رسـیده اسـت و در کشـور
مـا مـورد تاکیـد دسـت انـدرکاران قـرار گرفته اسـت اما در مواردی شـاهد هسـتیم
انتظـارات مـورد نظر از کشـت هـای گلخانـه ای محقق نمی شـود که این مسـئله
ناشـی از عـدم رعایـت اصول صحیـح مدیریـت در گلخانه می باشـد.
معـاون آمـوزش و فنـاورری سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی
اسـتان فـارس در ادامـه اظهـار داشـت :ایـن سـازمان در جهـت رفع ایـن معضل با
هـدف آشـنایی بهره بـرداران و کارشناسـان بـا اصول صحیـح مدیریـت گلخانه ها
بـه منظـور دسـتیابی بـه اهـداف تعییـن شـده در کشـت گلخانـه ای ،ایـن دوره
آموزشـی را برگزار کرده اسـت .شـایان ذکر اسـت که در این دوره سـر فصل های
احـداث سـازه اسـتاندارد ،روش هـای کاهـش مصـرف آب ،پیـش گیـری و کنترل
آفـات و بیمـاری هـای ناشـی از شـرایط محیطی گلخانـه با بهینه سـازی رطوبت و
دما،کنتـرل شـرایط محیطـی گلخانـه با اسـتفاده از اتوماسـیون و کاربـرد ابزار های
فنی توسـط کاووسـی تدریس شـد.
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مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
عباس نعمتی

برگزاری سومین نشست تخصصی بررسی چالش های
توسعه باغ دیم در اراضی شیبدار در مركز تحقیقات
وآموزش كشاورزی و منابع طبیعی فارس

نشسـت سـوم بـا حضور بیسـت نفـر از کارشناسـان و محققـان و اعضـاء هیأت
علمـی مرکـز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و منابـع طبیعی فـارس ،اداره کل
امـور عشـایر ،سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،اداره کل منابـع طبیعی
فـارس و دانشـگاه شـیراز تشـکیل یافت.
موضـوع اصلـی بحـث در ایـن جلسـه بررسـی شـیوه نامههـای تعییـن انتخاب
مـکان و محلهـای مناسـب بـرای توسـعه بـاغ دیـم در اراضی شـیبدار بـود که
در ایـن رابطـه کرمـی محقـق و عضـو هیـأت علمـی مرکـز معیارهـای تعییـن
مکانهـای مناسـب بـرای احداث بـاغ دیم را ارائـه کرد و بیان مطالب سـه عامل
خـاک ،فیزیوگرافـی و اقلیـم را بـا جزییـات کامل مطـرح نمـود و روش کمی را
بـرای انتخـاب مـکان بـا توجـه به سـه معیـار ذکر شـده ملزم دانسـت.

چـه بهتـر و اجرایـی شـدن ایـن امـر و تشـکیل میز خدمـت که موجـب اجرای
طـرح تکریـم ارباب رجـوع می گردد ،شـد.
در ادامـه در مـورد بازنگـری در فرآینـد اجـرای داخلـی دوره هـای آموزشـی به
جهـت بهبـود فرآینـد و تسـریع در کار بـه بحـث و تبـادل نظـر پرداخته شـد و
در پایـان تاکیـد گردیـد بـه ویژه در مصـرف منابع انـرژی همه همـکاران دقت
نظر داشـته و از حاضرین در جلسـه درخواسـت شـد که پیشـنهاد و راه کارهای
مناسـب را ارائـه نمایند.

برگزاری دوره آموزشی مباحث خشکسالی،
مدیریت آب و اصول مشارکت مردمی و تعاون
در توسعه و ترویج کشاورزی

در ادامـه احمـدی مدیـر اجـرای پروژه شـیوه نامه هـای اجرایی (ابالغیـه وزیر)
در خصـوص ایجـاد بـاغ دیـم در اراضـی شـیب دار را مطـرح نمـود و حاضرین
در جلسـه بـا ارائـه نقطـه نظـرات خـود در خصوص مسـائل مطروحـه به بحث
و تبـادل نظـر پرداختنـد و در نهایـت مقـرر گردید ظـرف مدت یـک هفته فایل
شـیوه نامـه هـا برای کارشناسـان حاضر در جلسـه ارسـال گردد و افـراد نظرات
خـود را بـرای گروه کارشناسـی متشـکل از پنج دسـتگاه عضو جلسـه این گروه
ضمـن بررسـی نظـرات نتیجـه نهایـی برای اسـتان فـارس را تهیه و در جلسـه
بعـد کـه در تاریـخ  97/04/06برگـزار می شـود را ارائـه نمایند.

جلسه شورای مدیران مرکز تحقیقات و آموزش
کشاورزی و منابع طبیعی فارس برگزار گردید

جلسـه شـورای مدیـران مرکـز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و منابـع طبیعی
فـارس به ریاسـت ابراهیـم زارع برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی این مرکـز ،در این جلسـه که با دسـتور کار موضوع
میـز خدمـت ،بازنگـری در بهبـود فرآینـد اجـرای داخلـی دوره های آموزشـی و
صرفـه جویـی در مصرف منابع تشـکیل گردید ،ابتـدا در مورد نحـوه راه اندازی
و اجـرای میـز خدمـت مرکـز که بـه لحـاظ اجرایی از اهمیـت زیـادی برخوردار
اسـت و از اولویـت هـای سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس هم می باشـد بحث
و تبـادل نظـر صـورت پذیرفـت و مقرر شـد کـه این میـز در سـاختمان آموزش
کارکنـان مسـتقر گردد .
رئیـس مرکـز از معاونـت های مختلـف و به ویـژه معاونت آموزش خواسـتار هر

76

خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

شماره  - 40تیــــرمـــــاه 1397

دوره آموزشـی مباحـث خشکسـالی ،مدیریـت آب و اصـول مشـارکت مردمی و
تعاون در توسـعه و ترویج کشـاورزی در مرکز تحقیقات و آموزش کشـاورزی و
منابـع طبیعی فـارس برگـزار گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی ایـن مرکـز؛ در ایـن دوره حضـور تعـداد  18نفـر
از مـددکاران ترویـج کـه بـه عنـوان نماینـده بهـره بـرداران اسـتان فـارس
در دوره آموزشـی دو روزه ای کـه از روز سـه شـنبه مـورخ  97/ 4/ 5آغـاز
گردیـده بـود شـرکت نمودنـد و مباحـث اصـول و مبانـی مدیریـت در مزرعـه،
برنامه ریـزی آبیـاری ،روش هـای اندازه گیـری حجمی آب ،روش هـای ارزیابی
و سیسـتم های توزیـع و انتقـال آب ،مفهـوم ترویـج ،اهـداف ترویـج ،مفهـوم
مشـارکت ،سـطوح مشـارکت ،عوامل محدود کننده مشـارکت و مفاهیم ،اصول
و مشـکالت کارتیمـی آمـوزش داده شـد.
شـایان ذکـر اسـت پـس از آمـوزش دروس تئـوری افـراد بـه دو کار گـروه
بـه جهـت کار و آمـوزش عملـی تقسـیم شـدند و در پیـاده سـازی ماتریـس
نمره دهـی و درخـت تجزیـه و تحلیـل مشـکالت و ترسـیم آن بـر روی کاغـذ
بـه بحـث و تبـادل نظـر پرداختـه و مشـکالت خود را ضمن مشـورت بـا بهروز
ابولپـور و خدیجـه بذرافکـن اسـاتید دوره حـل و فصـل کردنـد.

ضمـن ایـن کـه افـراد حاضـر در این دوره آموزشـی بـه عنـوان مروجین بخش
کشـاورزی موظـف بـه انتقـال ایـن یافته ها بـه کشـاورزان مناطق خود شـدند.

ساخت فیلم آموزشی – ترویجی

بـه گـزارش خبرنگار "پرتـو امید" ،در راسـتای تحقق برنامه "ارائـه آموزش های
عمومـی مـورد نیـاز کشـاورزان خـرد از طریق رسـانه های جمعـی" از مجموعه
برنامـه هـای اقتصاد مقاومتـی از طرف معاونت ترویج ،فیلم آموزشـی -ترویجی

بـا عنـوان "شـناخت بیمـاری اسـکا یـا سـکته مـو و روش هـای کنتـرل آن" با
همـکاری کاووسـی و صفایـی فراهانی در باغ های شهرسـتان دشـمن زیاری و
بخـش تحقیقـات گیـاه پزشـکی مرکـز تحقیقات و آمـوزش کشـاورزی و منابع
طبیعـی فـارس از تاریـخ سـوم لغایت ششـم تیرماه فیلمبرداری شـد.

معرفی بذر "آرتا" با رقم جدید هیبرید منوژرم
دو مقاومته

سـومین رقـم جدیـد هیبریـد منـوژرم دو مقاومتـه (مقاوم بـه بیمـاری ریزومانیا
و نماتـد سیسـتی) بـا عملکـرد بـاال و مناسـب کشـت بهـاره در مناطـق معتدل
کشـور بـا نام"آرتـا" توسـط مؤسسـه تحقیقـات اصلاح و تهیـه بـذر چغندرقند

معرفی شـد.
ایـن رقـم نتیجـه  11سـال فعالیـت اصالحـی در قالـب چهار پـروژه ملـی بود.
در دسـتیابی بـه ایـن رقـم دو نفـر از اعضـای هیئـت علمـی سـعید دارابـی و
محسـن بذرافشـان و دو نفر از اعضـای هیات علمی و طمـراث البرزی و کیوان
عبداللهـی دو نفـر از تکنسـین هـای مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و

منابـع طبیعـی بـه ترتیـب به عنـوان مجـری و همـکار نقش داشـتند
رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

هنرستان کشاورزی روستای علی آباد کمین مجددا ً
راهاندازی شد

هنرستان کشاورزی روستای علی آباد کمین مجدد راه اندازی شد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،زارع رییـس مرکـز تحقیقـات و آمـوزش
کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس ،بـا بیـان ایـن خبر گفـت :توجه نکـردن به
نسـل جوان تهدیـد خامـوش برای
بخـش کشـاورزی اسـت .وی در
ادامـه بـا اشـاره به اهمیـت آموزش
رسـمی در بخـش کشـاورزی و
تربیـت کشـاورزان آینـده افـزود:
پـس از وقفـه ای  15سـاله بـا
پیگیریهـای مسـتمر و اخـذ
مجوزهـای الزم در مهرمـاه ،97
هنرسـتان شـبانهروزی علیآبـاد
کمیـن شـروع بـه کار میکنـد.
زارع در ادامـه وی بـا بیـان این که
افزایـش جمعیت سـالمندان در بین
کشـاورزان فعلـی ،ضـرورت سـوق دادن نیـروی جـوان را به عرصه کشـاورزی
ضـروری میسـازد ،گفـت :اولویت مـا در پذیرفتـن دانشآموز در این هنرسـتان
بـه روسـتا زادگان و فرزندان کشـاورزان اسـت چراکـه با پیشزمینه کشـاورزی،
در ایـن هنرسـتان بـا آموزشهـای اصولـی علـم نویـن کشـاورزی آشـنایی و
تسـلط پیـدا میکنند.
وی در ادامـه بـه تفـاوت هنرسـتان علیآباد کمین و دیگر هنرسـتانها اشـاره و
اظهـار داشـت :افراد عالقهمنـد ،به مدت دو سـال در محیطی کام ً
ال کشـاورزی
زندگـی کـرده ،بـا کشـاورزی عجیـن شـده و تمـام مهارتهـا را بهصـورت
عملـی یـاد میگیرنـد و علاوه بـر ایـن کـه بـه جـوان آمادهبـهکار در بخـش
کشـاورزی تبدیـلمـی شـوند ،مدرک فـارغالتحصیلـی را از آمـوزشو پرورش
اخـذ مینماینـد و زمینـه حضـور جهت ادامـه تحصیل در دانشـگاه نیز برایشـان
ایجاد میشـود.
وی یـادآور شـد :در تالش هسـتیم تمـام هزینههای آموزش به صـورت رایگان
در اختیـار عالقهمنـدان قـرار گیـرد ،چـرا کـه انگیـزهای بـرای جـذب افـراد در
بخش آموزش کشـاورزی اسـت.
در همیـن راسـتا آرمـان بخشـی جهرمـی معـاون آموزشـی مرکـز تحقیقـات،
آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس با اشـاره به راهانـدازی غیر
رسـمی مدرسـه طبیعـت در سـطوح پایینتـر افـزود :در ایـن برنامـه کـودکان
پیـش از دبسـتان در اوقـات فراغـت بهصـورت مـدون ،برنامهریزیشـده و
هدفمنـد بـا مفاهیـم گل ،طبیعـت و حیـاتوحـش آشـنا میشـوند.
وی بـا اشـاره بـه این کـه بحث آمـوزش کشـاورزان آینـده از اولویتهـای این
مرکـز می باشـد ،افـزود :ایجاد انگیزه و عالقه بایسـتی از کودکی شـکل بگیرد.
بخشـی جهرمـی در خاتمـه اظهـار داشـت :خوشـبختانه بیـش از  30رشـته در
مرکـز تحقیقـات ،آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس ،آمـوزش داده
میشـود کـه بـا مهارتهـای ایجادشـده کارآفرینـی صـورت میگیـرد و باعث
ایجـاد اشـتغال در افـراد میگـردد.
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مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس ثبت نام میکند:

دورههای آموزش مهارتی و کاربردی علوم کشاورزی و همچنین تحصیل در هنرستان کشاورزی وابسته

این مرکز با بیش از  50سال سابقه پژوهشی و آموزشی و حدود  130عضو هیأت علمی ،محقق و مدرس و با بهرهگیری از باغها و مزارع تحقیقاتی و آموزشی ،گلخانه ،واحدهای مرغداری و
گاوداری ،آزمایشگاههای مجهز و پیشرفته ،ازمعتبرترین مراکز علمی علوم کشاورزی و منابع طبیعی کشور ،از عالقمندان شرکت در دورههای آموزشی زیر ثبت نام بعمل میآورد.
توضیحات و رشته  /دوره

سطح دوره

دورههای مهارتی و کاربردی بهرهبرداران بهصورت دورههای آموزشی کوتاه مدت  2تا  6روزه با اعطای گواهینامه رسمی

زمان برگزاری :بصورت مستمر در طول سال

 پرورش انواع گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

شرایط شرکتکنندگان :همه عالقمندان آقا و خانم باالی  15سال
 پرورش انواع طیور (بلدرچین ،کبک ،شترمرغ ،بوقلمون ،مرغ گوشتی ،مرغ تخمگذار،
مرغ بومی ،قرقاول و غیره)

 کاشت و تولید زعفران در محیطهای بسته و باز
 کشت بافت

 پرورش پرندگان زینتی و خانگی

 کشت و پرورش گیاهان دارویی

 پرورش زالو

 فرآوری ،اسانسگیری ،روغنگیری و عرقگیری از گیاهان دارویی

 پرورش اسب و آشنایی با لوازم سوارکاری

 ساخت مواد آرایشی بهداشتی با گیاهان دارویی

دورههای مهارتی و

کاربردی بهرهبرداران
(علوم کشاورزی و صنایع
وابسته)

 پرورش عقرب

 کاشت و تولید آلوئهورا

 پرورش االغ شیری

 تکثیر و پرورش جلبک و گیاهان آبزی

 پرورش ماهی سردآبی ،گرمابی و آکواریومی

 تولید آنغوزه

 پرورش قوچ ،میش و آهو

 کاشت و پرورش انجیر  /پسته

 پرورش دامهای سبک و سنگین

 ایجاد فضای سبز در پشتبام (آردواز)

 تلقیح مصنوعی گاو و گوسفند

 تهیه و تولید تراریوم ،بنسای ،پالوداریوم ،وابیکوزا

 پرورش جیرجیرک و کرم ملیورم

 پرورش انواع قارچ خوراکی

 کمپوست و ورمیکمپوست

 ساخت سازههای گلخانهای  /پرورش گیاهان و سبزی گلخانهای

 تولید و فرآوری مواد لبنی و گوشتی  /لبنیات سنتی

 ایجاد فضای سبز در پشتبام (آردواز)

 فرآوری زیتون

 سنجش از دور و محلولپاشی با پهباد

 تولید انواع ترشیجات ،شوریجات ،نوشیدنیها

 تسطیح لیزری و کنترل ماهوارهای ماشینآالت

 افزودنیهای خوراکی

 تعمیر و رانندگی تراکتور و کمباین

 تهیه طرح کسب و کار( / )BPدوره های خالقیت /استارتآپ ویکند
 بازاریابی و مبانی صادرات و واردات محصوالت کشاورزی

 بهداشت مواد غذایی و تغذیه سالم



سایر دورههای مهارتی در زمینه علوم زراعی ،علوم باغی و علوم دامی

این هنرستان دارای خوابگاه ،صبحانه ،نهار و شام کامال رایگان است .این شرایط تا اخذ دیپلم (پایه  )12وجود دارد.

دیپلم کشاورزی

(هنرستان فنی و حرفه ای و
کاردانش پسرانه شبانهروزی
کشاورزی صددرصد رایگان)

دیپلم کشاورزی
(شاخه کاردانش،
تحصیل رایگان)

شرایط پذیرش دانشآموز و تحصیل :ثبتنام در این هنرستان شبانهروزی برای دانشآموزان پسر پایه دهم ،بدون آزمون ورودی ،بدون شرط معدل و بدون شهریه میباشد.

هرچند واحد آموزشی علیآباد کمین درسعادتشهر (شهرستان پاسارگاد) واقع شده ،اما دانشآموزان از شهرستانهای دیگر نیز میتوانند در آن ثبتنام و بصورت شبانهروزی و
رایگان تحصیل نمایند .شرایط و ضوابط آموزشی در این هنرستان ،مشابه شرایط در دبیرستان و سایر هنرستانها میباشد.

زمان ثبتنام :هماکنون تا  25شهریور 1397

شروع سال تحصیلی  :اول مهرماه 1397
رشتههای کاردانش:

رشتههای فنی و حرفهای:

امور زراعی


پرورش گیاهان دارویی و زعفران

امور دامی

پرورش صنعتی دامهای سنگین

شاخه کاردانش بهصورت مشترک با آموزش و پرورش اجرا میگردد .دروس عمومی و پایه رشتههای زیر در هنرستان و یا دبیرستان محل تحصیل ارائه میشود و دروس مهارتی
و تخصصی کشاورزی بهصورت تئوری و عملی در واحدهای آموزش کشاورزی تدریس میگردد.



کشت و کار مکانیزه
مکانیک تراکتور و تیلر

شرایط پذیرش دانشآموز و تحصیل :این مقطع مخصوص هنرجویانی (دختر و پسر) است که مهرماه  1397وارد پایه دهم کاردانش میشوند .رشتههای کاردانش کشاورزی،
تابع شرایط و ضوابط آموزشی رشتههای کاردانش آموزش و پرورش بوده و تحصیل کامال رایگان میباشد.
زمان ثبتنام :هماکنون تا  25شهریور 1397

رشتههای کاردانش کشاورزی:




شروع سال تحصیلی  :اول مهرماه 1397

کشت گیاهان دارویی و زعفران

پرورش گل و گیاهان آپارتمانی

تولید نهال و جنگلکاری



تولید صنعتی فرآوردههای لبنی



کشت و کار مکانیزه


 مکانیک تراکتور و تیلر

پرورش صنعتی دامهای سنگین

دورههای سنجش مهارت با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش و به منظور جبران کمبود واحدهای مهارتی و اخذ دیپلم کاردانش کشاورزی افراد دارای دیپلم ناقص و بازماندگان
از تحصیل اجرا میگردد .دورههای سنجش مهارت مسیری کوتاه برای جبران کمبود واحدهای دیپلم میباشد.

سنجش مهارت

(دورههای مهارتی برای
کسری واحدهای دیپلم)

شرایط پذیرش :بزرگساالن دارنده مدرک سیکل تا سوم متوسطه (حداقل سن برای آقایان  23و برای خانمها  21سال)
زمان ثبتنام و برگزاری :چهار بار در سال (هر فصل یکبار)




تولید نهال و جنگلکاری

تولید صنعتی فرآوردههای لبنی
کشت گیاهان دارویی و زعفران

 تعمیر موتور تراکتور

 تعمیر ماشینهای ثابت کشاورزی

همچنین در رشتههای زیر بهزودی پذیرش انجام میگیرد:



مرغداری صنعتی

 باغبانی گرایش میوههای دانهدار و دانهریز

برای کسب اطالعات بیشتر و یا ثبت نام با ما تماس بگیرید:

 باغبانی گرایش گل و گیاهان زینتی

سایتfars.areeo.ac.ir :

مرکز شیراز (واحد بعثت) :بلوار مدرس ،بلوار جانبازان ،نبش خیابان استاد مردانی غربی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس( .دسترسی از مترو :ایستگاه جانبازان)
تلفن مرکز شیراز (واحد بعثت)( 071 -37204080 :داخلی  )105و مستقیم ( 071- 37203010میز خدمت)  -تماس در ساعت اداری
تلفن سایر واحدها:

 واحد آموزشی علیآباد کمین (سعادتشهر ،شهرستان پاسارگاد)  09177102995 ، 071 -43585151 -52و 09302011376
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ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب 071-53610010

مـدیـریت ضــایـعات
غالمعلی مقصود بیگی

مشاور رئیس سازمان در پیاده سازی
مدل تعالی سازمانی

خـام ،ضایعـات ناشـی از حمـل و نقـل و تخلیـه و بارگیـری و نگهـداری ناصحیح
مـواد خام ومحصـوالت و قطعات
6M1E (MACHIN,METHOD,MATERIAL,MAN,MONY,MAN-

•

) A G E M E N T, E N V I O R M E N T

تعریـف ضایعـات کشـاورزی  : FAOهر گونه تغییـری در کیفیـت که منجر
بـه غیـر قابل دسـترس شـدن و عدم ایمنـی محصول شـود و در نهایـت محصول
کشـاورزی را بـرای انسـان غیـر قابـل مصـرف کنـد از دیـدگاه سـازمان خواروبـار
جهانـی ( )FAOو برنامـه محیـط زیسـت ضایعـات مـواد غذایی تلقی می شـود.

هفت عادت مردمان موثر؛
برگرفته از کتاب استفان کاوی:

 عامل بودن، شروع از پایان در ذهن نخست به اولین ها پرداختن برنده  -برنده اندیشیدن اول فهمیدن و سپس فهماندن هم افزایی (سینرژی) اره تیزکردن (پیشرفت مستمر و فرآیندهای پیشرفت).در این کتاب ،هفت عادت یک سـیر تحولی را از رشـد شـخصی (سـه عادت اول)
تـا کار تیمـی /همکاری  /ارتباطات (سـه عادت بعـد) به دوباره سـازی همه عادات
(عـادت هفت) طـی می کنند.
ضایعـات را بـه چنـد طریـق مختلـف تعریـف کرده انـد اما همـه ایـن تعاریف یک
شـعاع موضوعـی را می رسـاند:
ضايعـات شـامل اقدامـات يا دسـتورالعمل هايي هسـتند كه مي توانند بدون آسـيب
رسـاندن از يـك فراينـد حـذف شـوند و يـا مي تـوان آنهـا را بـه صـورت كاراتـر،
سـريع تر و يـا ارزان تر انجـام داد.
ضايعـات شـامل :دوبـاره کاری ها ،بازیافـت ،دور ریز ،ضایعـات را از جوانب مختلف
مـورد بررسـی قـرار می دهند .یک برآورد بسـیار واقـع گرایانه تـر از ضایعات موارد
زیـر را در بـر می گیـرد :هزینـه منابـع در حـال مصـرف ،هزینـه خرید مـواد اولیه،
هزینـه تولیـد بـرای مـواد ضایـع شـده ،زمـان مدیریـت صرف شـده بـر روی مواد
ضایـع شـده ،سـود از دسـت رفتـه بـرای آنچـه کـه مـی توانسـت به جـای ضایع
شـدن تبدیـل بـه محصـول شـود و بدهـکاری ناشـی از ضایعـات برخـی از مـوارد
متـداول ضایعـات در کارخانـه هـا و سـازمان هـا عبارتند از :
اسـتفاده ناصحیح از لپ تاپ؛ ماشـین آالت ،ابزار و ادوات ،ضایعات ناشـی از وجود
نواقـص فنـی در سـخت افـزار و نرم افـزار ،ضایعات ناشـی از نامرغوب بـودن مواد
خـام مـورد اسـتفاده در تولید ،ضایعات در اثـر بی احتیاطی کـردن و عدم تخصص،
فقـدان سیسـتم کنتـرل صحیح در مراحـل فرآیند ،بـی مباالتی در اسـتفاده از مواد

)7MODA(LEAN PRODUCTION

•

)ABC(ACTIVITY BASE COSTING

•

)6 SIGMA(Define , measure, analyze , improve , control

•

RISK MANAGEMENT

•

)POKA YOKE(ERROR PROOFING

•

)RADAR(SELF ASSESMENT

•

)PROCESS MANAGEMENT(P.S.T

•

CAPABILITY MATURITY METHOD

•

تكنيك ها و ابزارهاي كاهش قيمت در سطح بنگاه ها شامل:

سيستم مديريت هزينه ()Cost Management System
مهندسي ارزش ()Value Engineering
حسابداري مبتني بر هزينه ()Cost Accounting
حسابداري خروجي محور ()Throughput Accounting
هزينه يابي بر مبناي فعاليت ()Activity Based Costing
هزينه يابي بر مبناي هدف ()Target Costing
استراتژي حداقل هزينه ()Minimum Cost Strategy
کاهش هزينه در مرحله طراحي محصول ()Cost Reduction by Design
کاهش هزينه و توليد ناب ()Lean Production and Cost Reduction
کاهش هزينه هاي باالسري ()Overhead Cost Reduction
کاهش هزينه در زنجيره هاي تامين ()Cost Reduction in Supply Chains
کاهش هزينه هاي کيفيت ()Quality Cost Reduction
بهره وري و كاهش هزينه ()Productivity and Cost Reduction
هزينه چرخه عمر محصول ()Product Life Cycle Cost
الگوگيري ()Benchmarking
و نقش آن در كاهش قيمت مهندسي هزينه ها ()Costs Engineering
تكنيك هاي تحليل ساختار هزينه ها ()Cost Structure Analysis
ساير ابزارها و تكنيك ها.
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گفتمان کشاورزی
گفتگو با سید حسین افضلی
نماینده مردم شهرستان اقلید
در مجلس شورای اسالمی
در ایـن شـماره از پرتـو امیـد ،در صفحـه گفتمـان کشـاورزی ایـن بـار دکتر سـید
حسـین افضلـی نماینـده مـردم شهرسـتان اقلیـد در مجلـس شـورای اسلامی به
دعـوت مـا لبیـک گفتـه و سـاعتی مسـدع اوقـات شریفشـان شـدیم و گفتگویـی
انجـام دادیـم وی بـا خوشـرویی پاسـخگوی سـئواالت زیـاد مـا بودند کـه در ذیل
ماحصـل آن از نظرتـان مـی گـذرد :
بـه عنـوان يكـي از نماينـدگان مردم شـريف اسـتان فـارس در خا نـه ملت،
ديـدگاه شـما در خصوص بخش كشـاورزي چيسـت ؟

در رابطه با بحث کشـاورزی ،در گذشـته ،ما در درون کشـور به دلیل شـرایط آب و
هوایـی خوبـی کـه داشـتیم دارای دشـت های بـزرگ حاصلخیزی بودیـم که یکی
از سـتون هـای اقتصادی ما محسـوب می شـد ولی امـروز با وضعیـت موجود و به
دلیـل بحـران هـای مختلفی کـه عالوه بـر مبحث خشکسـالی داریـم و در بخش
اقتصـاد داریـم از جمله اشـکاالتی که در بخـش تولید و صنعت پیش آمده اسـت و
ریسـک سـرمایه گـذاری در بخش های مختلف باالتر رفته اسـت یکـی از جاهایی
که امکان ورود سـرمایه در آن هسـت بخش کشـاورزی اسـت.
نماینـده مـردم شهرسـتان اقلیـد در مجلس شـورای اسلامی تصریح کـرد :از این
دو منظـر اگـر نـگاه کنیـم کشـاورزی بـه عنـوان یکـی از پایـه هـای مسـتحکم
اقتصـاد کشـور ماسـت و بایـد زوایـای مختلـف آن را متناسـب بـا شـرایط علمـی
روز دنیـا و از طـرف دیگـر شـرایط اقلیمـی حاکـم بـر کشـور و مناطـق مختلف به
صـورت جـدی برنامـه ریـزی و گاهـی بازبینـی کنیم.

ديـدگاه نماينـدگان محتـرم مجلـس دهـم در خصـوص بخـش كشـاورزي
چيسـت ؟ اقدامـات عمـده و گام هـاي موثـري كـه در مجلـس بـراي
كشـاورزي كشـور برداشـته شـده چه بوده اسـت ؟ چه مـوارد يـا برنامه اي
را در دسـت اقـدام اسـت؟

یقینـ ًا همـه نماینـدگان مجلـس بـه گونـه ای بـا بحـث کشـاورزی درگیر هسـتند
و اگـر مقولـه کشـاورزی بـرای بعضـی از حوزه هـای انتخابیـه دغدغه اول نباشـد
قطعـ ًا یکـی از مسـائل مهـم آن هـا مـی باشـد گـر چـه بـرای اکثـر نماینـده هـا،
کشـاورزی مسـئله اول حـوزه هـای انتخابیـه اسـت .در اسـتان فارس قطعـ ًا برای
اکثـر نماینـدگان ایـن اسـتان ،بخـش کشـاورزی یک بحـث حیاتی و جدی اسـت
و از نزدیـک شـاهد هسـتم کـه مسـائل مرتبـط بـا کشـاورزی با یک حساسـیت و
حمیتـی خـاص توسـط نماینـدگان پیگیـری مـی شـود و به سـمتی مسـائل مورد
نظـر را جلـو مـی برنـد کـه معضالت بخـش کشـاورزی کاهـش پیـدا نماید.
وی افـزود :در برنامـه ششـم توسـعه در ایـن دو سـالی کـه افتخـار خدمـت بـه
مـردم محتـرم شـریف اقلیـد در مجلـس را دارم مهـم تریـن کار کـردی کـه در
حـوزه کشـاورزی شـده ،سـامان دهـی برنامـه ششـم توسـعه بـوده اسـت کـه در
ایـن خصـوص؛ برنامـه بخـش کشـاورزی خـوب دیـده شـده و از زوایـای مختلف
دیـده شـده ،چـه در بحـث زمین ،چه بحـث آب و چه بحـث تسـهیالت دولتی که
بایسـتی در اختیـار کشـاورز قـرار بگیـرد بـه خوبـی دیده شـده اسـت و اگـر دولت
سـریع تـر ایـن برنامـه را ابلاغ کنـد و امیدواریـم شـرایط مالـی دولت هـم اجازه
بدهـد کـه مـا همـان برنامـه ششـم را عملیاتـی کنیـم ،فکر مـی کنم بسـیاری از
مشـکالت بخـش کشـاورزی تـا حـد مطلوبـی حـل خواهد شـد.
افضلـی ادامـه داد :بخـش کشـاورزی را نمـی توان جـدای از بخش صـادرات ،آب،
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بـرق و پتروشـیمی دیـد و بایـد همـه را بـه صـورت یـک بسـته در کنار هـم نگاه
کـرد و الزم اسـت دولـت مسـائل مختلفـی را که در برنامه ششـم توسـعه دیده به
صـورت همـه جانبـه جلـو ببـرد تـا ان شـاء اهلل بـه یـک نقطـه مطلـوب در بخش
کشـاورزی دسـت یابیم.

اشـتغال مـردم حـوزه انتخابيـه شـما در بخش كشـاورزي چه مقدار اسـت؟
مهم تريـن اقدام هايـي را كـه بـراي بخـش كشـاورزي در حـوزه انتخابیـه
خـود داشـته اید يـا در دسـت اقـدام داريـد را بيـان فرمائيد.

بـا توجـه بـه این کـه در حوزه صنعت در کشـور مشـکالتی وجـود دارد و بالطبع در
ایـن شهرسـتان هـم مشـکل داریـم بنابرایـن می تـوان گفـت در حـال حاضر کل
اقتصـاد منطقـه بـه گونـه ای مرتبط با کشـاورزی اسـت و در اینجا صنایـع مرتبط
بـا بخـش کشـاورزی نظیـر کارخانـه قنـد خیلـی تاثیر گـذار اسـت ،پیگیری شـده
کـه در امـور کشـاورزی مـردم؛ گرچـه مشـکالتی در ایـن رابطـه وجـود دارد کـه
پیگیـری هایـی هم صـورت گرفتـه و امیدواریم حل شـود ولـی از مجموعه وزارت
جهـاد کشـاورزی گلـه دارم کـه علیرغـم صحبت هایی کـه در حـوزه پارلمانی این
وزارتخانـه کـرده ام متاسـفانه متناسـب بـا شـرایط حـاد منطقه ایـن موضوع جدی
گرفتـه نشـده اسـت و در همین راسـتا یکـی دو مرتبه هـم تذکر شـفاهی در رابطه
بـا مشـکالت کشـاورزی منطقـه در صحـن علنـی مجلـس داشـته ام و از همیـن
جـا از وزیـر و مجموعـه وزارت جهـاد کشـاورزی تقاضـا دارم بـا توجـه بـه این که
اکثـر کشـاورزان ایـن منطقـه ،خـرده مالک هسـتند و کوچـک ترین نوسـاناتی که
در بخـش اقتصـاد کشـاورزی آن هـا پیـش می آیـد به طـور کلی در قـوام زندگی
آن هـا تاثیرگـذار اسـت و بـه همیـن دلیـل از مجموعـه وزارت جهـاد کشـاورزی
خواهـش مـی کنـم موضـوع را جـدی تـر از آن چیـزی که هسـت ببیننـد و دنبال
نمایند.

ارزيابـي شـما از عملكـرد و اقدامـات سـازمان جهـاد كشـاورزي فـارس
چيسـت؟ درخصـوص عملكـرد دسـتگاه هـاي وابسـته وزارت مسـتقر در
اسـتان نظرتـان چيسـت ؟ اگـر توصيـه خاصـي را داريـد بفرمائيـد .

مشـکالتی کـه در حـال حاضر کشـاورزان ما بـا آن درگیر هسـتند ،علـی رغم این
کـه مسـئوالن مربوطـه زحمـات زیادی مـی کشـند و پیگیری هـای الزم را انجام
مـی دهنـد کـه جـا دارد در همیـن جا از رئیس سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس و
مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد که بنـا به اعلام همه کشـاورزان در
ایـن منطقـه بـه صـورت دائم و دلسـوزانه کنار کشـاورزان هسـتند تشـکر نمایم.

مسـتحضريد چنديـن سـال اسـت كـه اسـتان فـارس رتبـه اول آمـوزش و
توانمندسـازي بهـره بـرداران را داراسـت  ،تـا چـه حـد ايـن موضـوع را در
عملكـرد توليدكننـدگان و بهـره بـرداران موثـر مـي دانيد ؟ آيـا آموزش ها
در رفتـار و معيشـت كشـاورزان مشـهود مـي باشـد ؟

آمـوزش بـه عنـوان مهـم تریـن محـرک توسـعه مـی توانـد جوابگـوی نیازهـای
موجـود جامعـه باشـد و از طـرف دیگر این کـه دنیا لحظه به لحظـه در بخش های
مختلـف دچـار تحـوالت پیشـرفته ای مـی گـردد کـه ایـن امـر در بخـش عظیـم
کشـاورزی بـه عنـوان تولیدکننـده مـواد غذایی و ضامن حیـات مردم نیز مسـتثنی

نیسـت بـه همیـن دلیـل آمـوزش صحیـح در اقتصـاد کشـاورزی موجب می شـود
کـه مـا بـا حداقـل هزینه بیشـترین بهـره وری را داشـته باشـیم و همه ایـن ها به
ایـن بـر می گردد که کشـاورز نهایتـ ًا از ماحصـل تحقیقات و تجربیـات محققین و
کشـاورزان دیگـر و دانشـمندان در نقـاط مختلـف دنیا اسـتفاده نماید.
وی افـزود :بـه طـور کلـی همـه پیشـرفت هـای کشـاورزی از طریـق آمـوزش و
تحقیـق صـورت مـی پذیـرد فلـذا مهم تریـن بخـش در همه امـور جامعـه چه در
صنعـت و چـه در کشـاورزی بحـث آمـوزش اسـت و بایـد اطالعـات مربوطـه بـه
امـور کشـاورزی را چـه در زمینه سـخت افـزاری ،امکانـات و تجهیزاتـی که وجود
دارد و هـم بـه صـورت نرم افزاری ،نحوه کاشـت ،داشـت و برداشـت بایـد دائم به
کشـاورزان آمـوزش بدهیـم و در کنـار کشـاورز باشـیم و قطعـا آموزش بـر اقتصاد
کشـاورزی تاثیـر بـه سـزایی دارد و چـه بسـا کـه تاثیـر آمـوزش از تاثیـر پـول و
اعتبـارات در بخـش کشـاورزی اگـر بیشـتر هـم نباشـد ،کمتر نیسـت.

نظرتان در خصوص طرح نظام نوين ترويج چيست؟

در کنـار آمـوزش بایـد از ابـزار و اداوات و سـخت افزارهـای موجـود بـه گونـه ای
اسـتفاده نمائیـم کـه در حداقـل زمان بـا کمترین هزینـه بتوانیم بیشـترین بازدهی
و بهـره وری را داشـته باشـیم کـه یکـی از راه هـای بـاال بـردن بهره وری بیشـتر
اسـتفاده از سیسـتم مکانیزاسـیون کشـاورزی است.

چـه مخاطـرات  ،بحران و يا نارسـايي هايي بخش كشـاورزي حـوزه انتخابيه
شـما را تهديـد مي كند ؟

بایـد عنـوان نمایـم مهـم تریـن چالش و مشـکل مـا در شهرسـتان اقلیـد در حال
حاضـر آب اسـت و خیلـی از کسـانی کـه سـال ها کل زندگی شـان به کشـاورزی
وابسـته بـوده اسـت و حرفـه و تخصصـی غیـر از ایـن هم ندارنـد و آب مـورد نیاز
کشـاورزی شـان را از قنـات و چشـمه هـا برداشـت می کردنـد و نیز همـه این ها
خشـک شـده اسـت و تمام سـرمایه شـان در حال نابود شـدن اسـت و باید در این
مقولـه سـازمان آب ایـن موضـوع را سـریع سـامان دهـی نمایـد تـا میـزان تخلف
کمتـر شـود و بهـره بـرداری از آب صـورت پذیرد و بایـد نیاز آن هـا را تامین کنیم
و جایگزیـن مناسـبی بـرای اقتصاد معیشـتی این کشـاورزان مهیـا نماییم.
وی افـزود :الزم اسـت کـه در اینجـا از متولیـان امـر در رابطه با تامیـن نهاده های
مـورد نیـاز کشـاورزان نظیـر کود شـیمیایی و غیره اسـتدعا نمایم تلاش مضاعفی
بـه خـرج دهنـد و نگذاریـم مشـکلی پیش بیاید تـا بعـد بخواهیم در رفـع آن اقدام
نماییـم در حـال حاضـر مـا باید کـود مورد نیازکشـاورزان را بـا توجه نـوع و میزان
آن هـا تهیه و در اختیارشـان قـرار دهیم.
افضلـی تصریـح کـرد :مشـکل دیگـر در بخـش کشـاورزی قیمت تضمینـی خرید
محصـوالت کشـاورزی اسـت کـه الزم اسـت حتمـ ًا بازنگـری شـود و متناسـب
بـا اقتصـاد حاکـم بـر کل کشـور طـوری دیـده شـود کـه زحماتـی که کشـاورزان
می کشـند در آخـر کار حداقـل بـرای ایـن کـه زنـده بماننـد برایشـان بمانـد و بـه
معیشـت زندگـی آن هـا کمـک نمایـد و این را من بـه عینه می بینم که بیشـترین
زحمـات را کشـاورز مـی کشـد ولـی از آن طـرف چیـزی کـه عایـدش مـی شـود
متناسـب بـا شـرایط زندگی وی نمی باشـد و در حوزه شهرسـتان اقلیـد  600حلقه
چاه کام ً
ال خشـک شـده اسـت و کشـاورزانی که سـال های سـال زندگی شـان از
طریـق ایـن آب هـای کشـاورزی گذشـته اسـت بایـد فکری بـرای امـورات آن ها
اندیشـیده شود.
وی بیـان داشـت :متاسـفانه احسـاس مـی کنـم بیشـتر از آن چیـزی کـه االن
مجموعه جهاد کشـاورزی در رابطه با مبحث کشـاورزی حسـاس شـده اسـت باید
کل مجموعـه حاکمیـت کـه همـه این ها صرف ًا اسـتانی نیسـت روی ایـن موضوع
حساسـیت بـه خـرج دهنـد و آن را بـه عنـوان یک مسـئله حیاتـی در مـرز بحران
ببیننـد و نگذارنـد به خود بحران کشـیده شـود .ایـن نماینده پارلمانـی چنین گفت:
در مبحـث آبیـاری تحـت فشـار امکانـات بالعوض تدارک دیده شـده اسـت و هر
جـا هـم مجموعـه شهرسـتان تقاضـا نمـوده انـد در ایـن راسـتا کمک هـای الزم
صـورت پذیرفتـه اسـت و از همیـن جـا هـم از متقاضیـان ایـن امر حیاتی اسـتدعا

دارم کـه هـر چـه سـریع تـر از ایـن امکانات اسـتفاده نماینـد و این هم بـه تنهایی
کافـی نیسـت و بایـد مبحـث گلخانه هـا را نـه تنها بـه خاطـر بحـران آب بلکه به
دلیـل کیفیـت محصـوالت و ایـن که توانایی این را داشـته باشـیم کـه محصوالت
مـورد نظـر را در بهتریـن زمـان ممکـن به بـازار عرضه کنیـم را در نظـر بگیریم و
البتـه مجبوریـم بـه خاطر رقابـت از این سیسـتم اسـتفاده نمائیم.
افضلـی اشـاره کـرد :کشـت گیاهـان دارویـی در ایـن شهرسـتان بـه عنـوان مورد
مناسـب جایگزیـن بعضـی از محصوالتـی که میـزان آب آن ها باال می باشـد و به
همـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد در حـال توسـعه می باشـد تا علاوه بر
مصـرف بهینـه آب ،درآمـد زایـی کشـاورزان را بتوان بـاال برد.

خـط اعتبـاري مكانيزاسـيون در دولـت تدبيـر و اميـد امـكان بهـره منـدي
كشـاورزان را از تراكتـور  ،كمبايـن و دنبالـه بنـد فراهـم نمـوده  ،آيـا تغيير
ضريـب مكانيزاسـيون در حـوزه انتخابيه جنابعالي محسـوس شـده اسـت ؟
اگر پاسخ منفي است علت چيست؟

ایـن کـه مـا چگونـه آن محصـول نهایـی دانشـگاه هـا و مراکـز تحقیقاتـی را که
بـه دسـت مـی آیـد چگونه بـه مرحله اجـرا و کنار کشـاورز کـه غیر از خـود بحث
تحقیـق نحـوه اتصـال حاصل تحقیـق به زمین کشـاورزی یکی از مسـائل بسـیار
مهـم اسـت و اگـر مـا همیـن حاصل تحقیـق در بخـش کشـاورزی را به درسـتی
انجـام ندهیـم چـه بسـا اثـر عکـس در کشـاورزی مـا بگـذارد و هـدر مـی رود و
حتمـا بایـد بحـث طی برگـزاری جلسـاتی کار کنیم و البتـه در این زمینـه کارهای
خوبـی نظیـر طـرح نظـام نوین ترویـج ،بخش آمـوزش جهـاد کشـاورزی و ارتباط
تنگاتنگـی کـه بـا کشـاورزان دارنـد کـه آثـار خوبی بـه جای می گـذارد.
آيـا خبرنامـه “پرتواميـد” بـه صـورت مرتـب و ماهانـه بـه دسـت شـما
مي رسـد؟ آيـا مطالـب آن شـوق مطالعـه را در شـما برانگيختـه اسـت؟
سـازمان چقـدر توانسـته اسـت در زمينـه اطلاع رسـاني پيرامـون عملكـرد
خـود  ،بـه نماينـدگان خصوصـا جنابعالـي موفـق باشـد؟

جـا دارد در اینجـا از زحماتـی کـه در بخـش آمـوزش و اطلاع رسـانی می کشـید
و از ایـن کـه از تمـام ظرفیـت هـا برای پیشـرفت و رونق بخشـیدن به کشـاورزی
اسـتان فـارس اسـتفاده مـی کنیـد تقدیر و تشـکر نمایـم .وی در ادامه با اشـاره به
ایـن کـه خـودم معلم هسـتم و حکمـت و خاصیـت کار علمـی و اطالع رسـانی را
بـه خوبـی درک می کنـم افـزود :اگر مـا ارزش علمی کارکـردن را واقع ًا در سـطح
کشـور و در بخـش هـای مختلـف را مـی دانسـتیم و اراده جدی هم در کل کشـور
ایجـاد مـی شـد کـه نـگاه علمـی بـه قضایـا داشـتیم خیلـی از مشـکالت فعلی ما
قطعـ ًا به ایـن میـزان نبود.

چـرا علیرغم دعوت از سـرمایه گـذاران در بحث صنایع تبدیلی کشـاورزی،
کمتـر سـرمایه گـذاری در ایـن بخش میل بـه فعالیـت دارد و راه کار شـما
چیست ؟

مشـکل عمـده ای کـه احسـاس مـی کنم در کشـور مـا وجـود دارد این کـه تعداد
بسـیار زیـادی از افـراد مـا در دانشـگاه هـای مختلـف کشـور مـدرک دانشـگاهی
گرفتـه انـد کـه خیلـی از این هـا کشـاورزانی بـوده انـد کـه از محیـط کشـاورزی
آمدنـد و چنـد سـال از کشـاورزی جـدا شـدند و حـاال تخصـص و مـدرک دارنـد
و بـا توجـه بـه جدایـی از محیـط کشـاورزی بعـد از چنـد سـال ،دیگـر شـناخت از
کشـاورزی ندارنـد از طـرف دیگـر اطلاع و آگاهی از صنایـع مرتبط با کشـاورزی
ً
اصلا اطالعاتـی نـدارد و از طـرف دیگـر ایـن بخش
هـم در آن هـا کـم اسـت و
جـوان فعـال و مسـتعد نیازمنـد بـه کار و تولیـد منابـع مالی مناسـبی هـم ندارند و
اطالعاتـی هـم از ایـن کـه چـه صنایعـی در کشـاورزی هسـت ندارنـد .از سـوی
دیگـر هـم مـا و عزیزان دسـت انـدر کار باید به سـمتی بروند که ریسـک سـرمایه
گـذاری را در ایـن کار کاهـش دهنـد و البتـه تـرس به حقـی هم هسـت و البته به
عنـوان راه کار مـی تـوان بـا خرید هـای تضمینـی و فعال کردن بخـش هایی بین
تولیـد و بیـن بـازار و سـوق دادن آن هـا به سـمت زنجیره هـای تولید تـا حدودی
بـه این امـر کمـک کرد.
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گفتمان کشاورزی
محمد باقر شیخ االسالم
کشاورز پیشرو
استان فارس
محمدباقـر شـیخ االسلام یکـی از کشـاورزان پیشـرو اسـتان فـارس که سـالیان
متمـادی بـا تولید محصـوالت زراعـی و باغی جـزء پرافتخارترین بهره بـرداران نه
تنهـا اسـتان پهنـاور فارس بلکه کشـور محسـوب می گـردد به عنـوان میهمان در
گفتگـو بـا خبرنگار "پرتو امیـد" مطالبی را در خصوص کشـاورزی این اسـتان بیان
نمـود کـه ماحصـل آن به شـرح ذیـل از نظرتان مـی گذرد:
محمـد باقر شـیخ االسلام در ابتدا و در پاسـخ به سـئوال ما مبنی بر بحـران یازده
سـاله خشکسـالی در اسـتان فارس و راه کارهای چیره شـدن بر آن اظهار داشـت:
مـا بایسـتی بـا شـرایط خشکسـالی خودمـان را سـازگار کنیـم و راه حل ما فـرار از
خشکسـالی و ادامـه دادن بـه رفتـار گذشـته مان نیسـت و تغییـر رفتار متناسـب با
شـرایط جدیـد راه نجات بخش کشـاورزی اسـت کـه از طریق تغییر الگوی کشـت
بـه کشـت سـمت گیاهـان کـم آب بـر در برخـی از مناطـق و تغییر الگوی کشـت
از زراعـت بـه باغبانـی و نیز گسـترش کشـت دیم ،توسـعه آبیاری نوین هوشـمند،
جلوگیـری از ضایعـات کـه بـه بهـره وری کمـک می کند حاصل می شـود.
وی افـزود :در راسـتای ایـن اقدامات تغییر رفتار دولت نیاز اسـت ً
مثلا در مدیریت
مشـارکتی منابـع آب طـرح تعادل بخشـی بدون مشـارکت بهره برداران مشـخص
شـده اسـت و همچنیـن در طـرح توزیـع عادالنـه آب بهـره بـرداران در تدویـن و
سیاسـت گـذاری ایـن طـرح دخیـل نبـوده انـد و هـر بنـدی که بـه نفـع مدیریت
منابـع آب بـوده از نظـر دور مانده اسـت.
ایـن کشـاورز پیشـرو در ادامـه در رابطه بـا اجرای نظـام نوین ترویج گفـت :ارتباط
کارشناسـان بـا بهـره بـرداران از طریـق پهنـه بنـدی و نزدیـک شـدن تجـارب
کشـاورزان بـا نظریـات کارشناسـی بـا اجـرای نظـام نویـن ترویـج و یـا پارسـل
بنـدی تغییـرات قابـل توجهـی بـه وجود آورده اسـت ،لیکـن هم زمان بـا این مهم
بایسـتی مسـائل دیگـر مثـل بحث بازرگانـی محصوالت کشـاورزی ،امـکان ارتقاء
شـرکت هـای مکانیزاسـیون کـه به دسـت فراموشـی سـپرده شـده اسـت صورت
بگیـرد کـه اگر مشـترک ًا همان مسـئولین پهنه و بهره بـرداران به نتایجـی در تغییر
الگـوی کشـت مـی رسـند امکانـات بازرگانی و کاشـت و داشـت فراهم باشـد.
ایـن کشـاورز پیشـرو تصریـح کـرد :اینجانـب از اراضـی در اختیـارم بـا توجـه بـه
کاهـش منابـع آب ،کشـت دیـم انجـام داده ام و بـا توجـه بـه پراکنـش نامناسـب
بارندگـی توانسـته ام بـه یـک تولیـد حداقـل برسـم ولـی اگر بتـوان از سـاز و کار
و آبیـاری تکمیلـی بـه ویـژه آبیـاری سـیار شـرایطی فراهم شـود که بتـوان از آن
اسـتفاده نمـود مـی توانیـم راندمـان اراضـی دیم را تـا  2برابـر افزایـش دهیم چرا
کـه مشـکل مـا پراکنـش نامناسـب بارندگی اسـت به ویـژه بـا تغییر اقلیـم حادث
شـده ،نیـاز بـه آبیـاری تکمیلـی در شـرایط دیـم وجـود دارد ،بـه عنـوان مثـال در
مناطـق میـان بنـد ماه هـای آبان و آذر بـاران موثـری دارند ولی خیلی از سـال ها
بـا یـک توقـف بارندگـی در ماه هـای اسـفند و فروردین ،همـه هزینه هـای انجام
شـده شـامل بسترسـازی و کاشـت انجام شـده به هدر می رود و حتی از بارندگی
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هـای بهـاره هم نمی شـود خـوب اسـتفاده کـرد بنابراین اگـر  300میلی متـر نیاز
آبـی گیـاه و  220تـا  230میلـی متـر از آن نیـاز توسـط بارندگی تامین شـود فقط
بـا  70تـا  80میلـی متر آبیـاری تکمیلی مـی تـوان از آن بارندگی حادث شـده نیز
اسـتفاده کرد.
وی در ادامـه بـه تسـهیالت بانکی اشـاره کـرد و اظهار داشـت :در شـرایط کنونی
تسـهیالت بانکـی کـه در اختیـار بهـره بـرداران قـرار مـی گیـرد بـا توجه بـه این
کـه کشـاورزان ما به واسـطه شـرایط خشکسـالی  11سـاله اخیر ،از پـس پرداخت
اقسـاط گذشـته خـود بـر نیامـده انـد و امـکان اسـتفاده از تسـهیالت  85درصدی
آبیـاری تحـت فشـار و غیـره را نداشـته انـد و بدیـن ترتیـب یـا خودشـان و یـا
ضامنشـان بـه بانـک بدهکار مـی باشـند بنابراین نمـی توانند از این تسـهیالت به
نحـو احسـنت اسـتفاده نمایند.
در همـه سـطوح مدیریتی جهاد کشـاورزی اعم از پارسـل ها ،مراکـز خدمات جهاد
کشـاورزی ،مدیریـت جهـاد کشـاورزی و سـازمان جهـاد کشـاورزی بایسـتی یک
شـورایی از کشـاورزان خبره تشـکیل گردد و این شـورا که می تواند یک شـورای
مشـورتی باشـد از یـک طرف مسـائل و مشـکالت بهـره بـرداران را به مسـئولین
منتقـل نمایـد و از یـک طـرف راه کارهـا و منویـات وزارت جهاد کشـاورزی که در
دسـتور کار قـرار دارد بـه مشـورت گذاشـته شـود بـه عنـوان مثـال اگر قرار اسـت
مجـدداً خـود اتکایـی در تولیـد روغـن در دسـتور کار وزارت خانه باشـد این که در
چـه مناطقـی و بـا چـه محصوالتی این کار شـدنی اسـت و بـه چه صـورت زودتر
بـه نتیجـه می رسـد بایسـتی در آن شـورا مطرح شـود و ایـن طور نباشـد که یک
دسـتور فـارغ از ظرفیـت کلی بـرای همه اقلیـم ها ابالغ شـود .به عنـوان مثال در
افزایـش سـطح زیر کشـت کلزا .
وی افـزود :بـه طـور کلـی در کشـت غلات بـا توجـه بـه تـوان ظرفیتـی کـه در
کشـور وجـود دارد بـه ویـژه در محصوالت آبی؛ راه گذشـته جواب نمـی دهد یعنی
ایـن کـه مـا بـا اسـتفاده از بذور پـر پتانسـیل و پـر آب بخواهیـم به یـک حدی از
خـود کفایـی برسـیم دیگـر امـکان پذیر نیسـت به همیـن دلیل بـا توجه بـه وفور
اراضـی مسـتعد و قابل کشـت و کمبـود منابع آب مـی توانیم از طریق کشـت دیم
بـا آبیـاری تکمیلـی و تولیـد و ترویـج و یـا حتی واردات بـذور مقاوم به خشـکی به
نتایـج بهتری برسـیم.
وی در قسـمت دیگـری از سـخنانش در رابطـه بـا اولویـت هـای سـازمان جهـاد
کشـاورزی فـارس ایـن گونـه اظهـار نظـر نمـود که :طـرح هـای توسـعه گیاهان
دارویـی ،توسـعه گلخانـه هـا و مـوارد دیگـر چـون همـه جانبـه نگاه نشـده اسـت
در میانـه راه بـا مشـکالت و موانعـی مواجـه مـی شـوند ً
مثلا تولیـد در گلخانـه با
توجـه بـه هزینـه های گـزاف اولیه بسـیار گـران تـر از تولیـد در مزرعـه تمام می
شـود ولـی هـم زمـان بـا تولید یـک محصـول در گلخانـه با توجـه به اقلیـم های
متفـاوت کنـار هم در کشـور و اسـتان همان محصـول در فضای مزرعـه تولید می
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شـود و تولیـد گلخانـه ای را غیـر اقتصـادی می کند بـه عنوان مثال در شهرسـتان
شـیراز تولیـد سـبزی و صیفـی در گلخانـه هـم زمـان با تولیـد سـبزی و صیفی در
شهرسـتان بوشـهر در فضـای بـاز مـی باشـد و مشـکل دیگـر بحث صـادرات می
باشـد متاسـفانه به دالیـل متعددی مـا جایگاهی در بـازار جهانی نداریم تـا بتوانیم
تحـت یـک برنـد مشـخص محصـوالت با کیفیـت خـود را بـه بازارهـای مختلف
صادراتـی ،صـادر کنیـم در همیـن شـرایط از فواصل بسـیار دور و قاره هـای دیگر
بـه بازارهایـی کـه در چند قدمی ما هسـتند محصـوالت مختلف کشـاورزی عرضه
و مـورد اسـتقبال قـرار مـی گیـرد بنابرایـن بایسـتی زیر سـاخت هـای صادراتی را
بـرای محصـوالت گلخانـه ای فراهـم کنیـم و بـه این صـورت ما موفـق خواهیم
بود.
وی افـزود :در گل محمـدی در منطقـه الیزنـگان شهرسـتان داراب بالقـوه ایـن
محصـول خـودش ارگانیـک اسـت و همیـن شـرایط در مـورد محصـول انجیـر و
گیاهـان دارویـی نیـز صـادق اسـت بعضی از این تالش ها راه شـان اشـتباه اسـت
مـا در ترویـج برای کشـاورزان در زمینه هـای مختلف اعم از :خاکـورزی حفاظتی،
آبیـاری نویـن ،آب شـور ،گلخانـه ،گیاهـان دارویـی و ...کالس هـای زیـادی
می گذاریـم و بـه عقیـده من ،مـا داریم منابع را هـدر می دهیم و خـارج از ظرفیت
کشـاورز مـی خواهیـم در مـدت زمان انـدک مطالب زیـادی را به آن ها یـاد دهیم
کـه ایـن مهـم امـکان پذیر نیسـت ولی مـی توان بـا ایجـاد شـرکت های خدمات
فنـی و مشـاوره ای متشـکل از متخصصیـن آفـات و بیمـاری هـا ،مکانیزاسـیون،
زراعـت ،باغبانـی ،اقتصـاد ،دام و ...از توان افراد خبره و کارشـناس اسـتفاده نمود و
کشـاورز بـا مراجعـه بـه این شـرکت فقط مشـکل خود را اعلام کند و کارشـناس
شـرکت آن مشـکل را برطـرف کنـد و شـرکت مکانیزاسـیون نیز بسـته به نسـخه
اعالمـی توسـط کارشـناس حفـظ نباتات نسـبت به انجام سـم پاشـی اقـدام نماید
کـه بـا اجـرای ایـن روند می تـوان گفت که بـه نحو احسـنت تولید بهینـه از منابع
به دسـت مـی آید.
شـیخ االسلام در ادامـه بیـان داشـت :اگر ما بیاییم در یک سیسـتم حسـاب شـده
و پایـدار کشـاورزان را در سیاسـت هایـی کـه برای کشـاورزی کشـور در نظر داریم
دخالـت دهیـم و از طـرف دیگـر در بحـث آب بـا آن هـا هم فکـری کنیم بـا توجه
بـه ایـن کـه آن هـا در تبییـن و سیاسـت گـذاری هـا نقـش داشـته انـد بنابرایـن
بهتـر همـکاری در اجـرا خواهنـد داشـت و بـا اجـرای ایـن روش بـه نتایـج بهتری
می رسـیم ولـی تـا زمانـی کـه بخواهیـم مـا یـک طرفـه تصمیم گیـری کنیـم به

جایـی نخواهیم رسـید.
وی در قسـمت دیگـری از سـخنان خـود گفـت :تبلیغـات سـوء زیـادی بـر علیـه
آبیـاری تحـت فشـار صورت مـی گیرد که بـه نظر اینجانـب ظالمانه اسـت و با دید
کارشناسـی نیسـت؛ جـوی راه افتـاده اسـت که آبیاری تحت فشـار کمکـی به حفظ
آب نکـرده اسـت و آن مقـدار آبـی کـه مـا بایسـتی در آبیـاری تحـت فشـار ذخیره
مـی شـد و بـه منابـع آبـی زیرزمینی افزوده می شـده اسـت محقق نشـده اسـت و
در برخـی مناطـق کـه زمیـن زراعی بوده ولـی آب آن کم بوده اسـت با اسـتفاده از
آبیـاری تحـت فشـار سـطح زیر کشـت را افزایـش داده اند ولـی به ایـن نکته مهم
توجـه نمـی کننـد کـه ایـن آب را هدر نـداده انـد بلکـه در ازای اسـتفاده از این آب
محصـول تولیـد شـده اسـت و نمونـه بـارز آن ایـن اسـت که بـا وجود خشکسـالی
هـای اخیـر بـه حمدالـه هیـچ محصولی در کشـور کم نیسـت و آن به دلیـل اجرای
آبیـاری تحت فشـار و دیگر اقدامات موثر سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس از جمله
اسـتفاده از بـذور پـر پتانسـیل ،اسـتفاده از ارقام زودرس ،اسـتفاده از ارقـام مقاوم به
خشـکی ،گلخانـه و ...بـوده اسـت و این هـا همه نتایـج زحمت های سـازمان جهاد
کشـاورزی و کشـاورزان در جهـت تامیـن امنیت غذایی مردم می باشـد و متاسـفانه
همیشـه هـم متهم هسـتند ً
مثلا بزرگتریـن مصرف کننـده آب در کشـور و این در
حالـی اسـت کـه در همـه دنیـا ایـن مهم حکـم فرمـا اسـت و نمی گوینـد در قبال
ایـن آبـی کـه مصـرف می شـود محصـول تولیـد می شـود اگـر برقی که کشـاورز
مصـرف می کنـد معـادل برق مصرفی توسـط  40خانوار اسـت ولی بایسـتی به این
نکتـه توجـه کنیـم که این کشـاورزی غذای  40خانـوار را نیز با اسـتفاده از این برق
تولیـد مـی نمایـد و اگر یـک روزی ما گندم نداشـته باشـیم آیا می توانیم اسـتقالل
کشـور را حفـظ کنیـم؟ و چـه تضمینـی بـرای تامیـن مایحتـاج غذایـی از طریـق
واردات مـی باشـد بنابرایـن بایسـتی نسـبت بـه تامین امنیـت غذایی توسـط بخش
کشـاورزی ایمـان داشـته باشـیم و به این مهـم اهمیت بدهیـم و این بـه دلیل این
اسـت کـه مسـئولین مـا هنـوز نتوانسـته انـد در کشـور شـأن و جایـگاه کشـاورز و
کشـاورزی را بـه اثبـات برسـانند و آن را ارتقاء دهند و بایسـتی این دیـدگاه را تغییر
داد علـی رغـم سـوء مدیریت هایی که در سـطح کالن کشـور وجـود دارد اگر هنوز
در تولیـد و مصـرف غـذا محتاج و وابسـتگی شـدید نداریم مدیـون زحمات و تالش
هـای کشـاورزان و مجموعـه مدیریتـی جهاد کشـاورزی هسـتیم که هیـچ وقت به
ایـن  2مجموعـه مهم در کشـور بهایی داده نشـده اسـت.
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یکپارچگی اراضی کشاورزی
مفهـوم یکپارچه سـازی :یکپارچه سـازی اراضی کشـاورزی به معنـای هماهنگ
نمـودن کلیـه فعالیـت های کشـاورزی اعـم از آماده سـازی زمین ،تهیه بـذر ،کود،
سـم ،ماشـین آالت کشـاورزی و نگهـداری و اسـتفاده صحیـح از آن هـا ،مدیریت
صحیـح مزرعـه و بازاریابـی محصـوالت کشـاورزی اسـت ،بـه نحـوی کـه بتوان
ضمـن بـاال بـردن تـوان تولیـد ،نـوع کشـت و محصـوالت را مطابـق بـا نیازهای
جامعـه هدایـت نمود.
تجمیـع و یکپارچه سـازی اراضی خرد موجب اقتصادی شـدن کشـاورزی ،افزایش
بهـره وری و جلوگیـری از مهاجـرت می شـود .بـا ایـن کار ضمن توجیـه اقتصادی
کشـاورزی و بهینـه شـدن فعالیت هـا ،ارزش افـزوده هـم بـرای زمین کشـاورزی
ایجـاد مـی شـود و از آنجـا که رسـیدگی بـه زمین هـای پراکنده سـخت و ضریب
مکانیزاسـیون در ایـن اراضـی خـرد پاییـن اسـت در صـورت یکپارچه سـازی،
کشـاورزان از نظـر مالکیتـی مـی تواننـد زمیـن های خـود را سـنددار کنند.
یکپارچـه سـازی اراضـی مانع از تغییـر کاربـری ،افزایش بهـره وری از آب و خاک
و سـایر منابـع و جلوگیـری از خـرد شـدن و رهـا شـدن اراضـی مـی شـود و مـی
تـوان گفـت در نهایـت تثبیت تولید کشـاورزی را بـه دنبال خواهد داشـت .یکی از
دالیـل خرد شـدن اراضی کشـاورزی ،قانـون ارث و در برخی مواقـع دوری اراضی
از جـاده و امکانـات زیربنایی اسـت.
بـا خشکسـالی متعـدد سـال هـای اخیـر و کـم آبـی ،کشـاورزان هم متوجه شـده
انـد بایـد بـه سـمت روش هـای مـدرن و علمـی برونـد و روش سـنتی و داشـتن
زمیـن هـای کوچـک ،دیگـر اقتصـادی نیسـت و اگـر همین گونه باشـد بسـیاری
از روسـتاییان زمیـن و روسـتا را رهـا خواهنـد کـرد لـذا بسـیاری از کشـاورزان که
معیشـت آنهـا بـه خطر افتـاده به سـمت یکپارچه سـازی اراضی خـود رو آورده اند.
پراکندگـی اراضـی باعـث می شـود که اسـتفاده از عوامل تولید با دشـواری صورت
گیـرد .نیـروی کار کـه یکـی از عوامـل تولیـد در کشـاورزی اسـت به علـت وجود
عارضـه پراکندگـی زمین ،تضعیف شـده و کارآیی آن کاهش مـی یابد .فاصله بیش
از حـد بیـن قطعات ،رفت و آمدهـای مکرر و در نتیجه کاهش انرژی کشـاورزان را
بـه دنبـال دارد .همچنیـن به دلیـل آن که عبور و مرور ماشـین آالت کشـاورزی از
بیـن قطعـات کوچک و پراکنده با دشـواری زیادی همراه اسـت کشـاورزان ناچارند
نهـاده هـای تولیـد ماننـد کود ،سـم ،بذر و تولیـدات خود را بـا چهارپایـان جا به جا
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مجید روشندل
مسئول روابط عمومی مدیریت
امور اراضی فارس

کننـد ،بـه ایـن ترتیب مشـکالت عدیده ای بـرای بهره بـرداران به وجـود می آید.
بـه علـت یکپارچـه نبـودن اراضـی و وجـود موانـع فیزیکـی و طبیعـی کـه در این
اراضـی وجـود دارد ،بهـره بـرداران نمی تواننـد از تکنولـوژی بـه منظـور افزایـش
تولیـد بـه صـورت بهینـه اسـتفاده کننـد .سـرمایه گـذاری در امـور زیربنایـی
ماننـد احـداث سـدها ،شـبکه های آبرسـانی ،زهکشـی ،تسـطیح اراضـی و احداث
جاده هـای بیـن مـزارع ،بسـیار حائـز اهمیـت ولـی بـه علـت پراکندگـی قطعـات،
امـکان سـرمایه گذاری در ایـن اراضـی وجـود نـدارد.
آب یکـی از عوامـل مهـم تولیـد در کشـاورزی ایـران اسـت .آب بـه علـت عبور از
بیـن قطعـات متعـدد و طـی مسـیرهای طوالنـی ،افت شـدید پیدا می کنـد ،عالوه
بـرآن اختالفـات و منازعـات زیـادی را (در حیـن آبیـاری) بیـن زارعـان بـه وجود
مـی آورد .کمبـود آبـی کـه از این طریـق ایجاد می شـود ،مقـداری از اراضـی را از
چرخـه کشـت و تولیـد خـارج می کند.
پراکندگـی قطعات سـبب می شـود تا هزینه هـای تولید باال رود .درآمد کشـاورزان
کاهـش یابـد ،منابـع و عوامـل تولید تلف شـود ،کشـاورزان از دسـتآوردهای علمی
و فنـی جدیـد محـروم بماننـد و مبـادالت و ارتباطات تقلیـل پیدا کنـد و در نهایت
پدیـده مهاجـرت روسـتائیان تولید کننده به شـهرها گسـترش یابد.
آثـار زیانبـار پراکندگـی اراضی کشـاورزی باعث می شـود تـا روند گذار کشـاورزی
از سـنتی بـه پیشـرفته بـا کنـدی انجـام شـود .عـدم سـرمایه گذاری در بخـش
کشـاورزی و فراهـم نکردن تکنولوژی کشـاورزی سـبب می شـود تـا بهره برداران
نتواننـد بـه کشـاورزی صنعتـی دسـت یابند.کوچـک بـودن قطعـات زمیـن ،تعداد و
فاصلـه بیـن قطعـات و نامنظـم بودن شـکل آنها ،مسـائل و مشـکالت متعـددی را
در بهـره بـرداری از عوامـل تولید بـه وجود مـی آورد .یکی از مهمترین مشـکالت،
عـدم امـکان صحیح و کارآمد از ماشـین آالت و روش های جدید کشـاورزی اسـت.
مزایـای یکپارچـه سـازی اراضـی کشـاورزی :افزایـش عملکـرد در واحـد
سـطح ،افزایـش سـطح زیر کشـت ،افزایـش مبـادالت و ارتباطات ،افزایـش درآمد
بهره بـرداران و بهبـود سـطح زندگـی روسـتائیان و کاهـش هزینـه هـای تولیـد،
افزایـش سـرمایه گـذاری جهت انجـام امـور زیربنایـی ،از بین رفتـن مرزهای غیر
ضـروری ،کاهـش تعـداد قطعـات پراکندگی اراضـی ،جلوگیری از فرسـایش خاک،
کاهـش مهاجـرت روسـتائیان بـه شـهرها ،مکانیـزه شـدن کشـاورزی ،اسـتفاده از
دسـتآوردها و تجهیـزات علمـی و فنـی پیشـرفته ،صرفه جویـی در مصـرف آب،
گسـترش روحیـه تعـاون و مشـارکت در کشـاورزان ،بهبـود کیفیـت محصـوالت
کشاورزی.
در قانـون جلوگیـری از خرد شـدن اراضی کشـاورزی و ایجاد قطعات مناسـب فنی
و اقتصـادی ،حـد نصـاب هـای قانونی لحاظ گردیده اسـت که بایسـتی بـه عنوان
یـک واحـد تولیـدی و بـا توجه به شـرایط اقلیمـی ،الگوی کشـت منطقـه ،ضوابط
مکانیزاسـیون ،کمیـت و کیفیـت منابـع آب و خـاک و بهره وری مناسـب از عوامل
تولیـد ،دارای توجیـه فنی و اقتصادی باشـد.
در سـطح اسـتان فـارس  3000هکتـار اراضی کشـاورزی یکپارچه شـده و 10000
هکتـار نیـز در دسـت مطالعـه اسـت کـه بـا اجـرای خدمـات زیربنایـی ،افزایـش
بهـره وری در منابـع آب و خـاک را در پـی خواهـد داشـت.

خواص غذایی و درمانی
گیــالس و آلبـــالو

آلبالـو و گیلاس میـو ه هایـی زیبـا و خوشـمزه هسـتند کـه االن درسـت در فصل
آن قـرار داریـم .تـا قبـل از آن کـه فصـل آن بگـذرد تـا میتوانید آلبالـو و گیالس
بخوریـد و از فوایـد آن بهرهمنـد شـوید.
وقتـی آلبالـو و گیلاس میخوریـد از چیـزی بیشـتر از طعم خوشـمزه آن اسـتفاده
میبریـد ،آلبالـو و گیلاس سرشـار از آنتیاکسـیدان اسـت و فوایـد بسـیار زیـادی
بـرای سلامتی دارد ،ازجملـه کمـک بـه درمـان بـی خوابـی ،درد مفاصـل و آب
کـردن چربیهـای شـکم .گیلاس میتوانـد یـک نسـخه کامـل پزشـکی بـرای
تان باشـد.
نـام علمـی گیالس ( )Prunus aviumو از خانواده ( )Rosaceaeمی باشـد .درخت
گیلاس بـدون خـار و دارای میـوه ی گوشـت دار و محتـوی یـک هسـته اسـت.
گیلاس میـوه ی کوچـک ،گـرد و ملیـن اسـت کـه در هنـگام چیـدن بـه رنـگ
قرمـز یـا سـیاه مـی باشـد و دارای یک هسـته اسـت کـه در واقـع در طبیعت سـه
نـوع گیلاس بـه رنـگ هـای قرمـز ،سـیاه و زرد یافـت مـیشـود و گیالس ها را
همیشـه رسـیده مـیچینیـد ،زیرا پـس از چیدن بـه خوبی رشـد نمی کنند و شـما
س هـا را بهتر
مـیتوانیـد آن را تنهـا  1تـا  3روز بـه خوبی نگهـداری نمایید ،گیال 
اسـت تـازه تـازه پـس از چیـدن از درخت تنـاول کرد.
اغلـب از گیلاس ،مربـا و یا ژله درسـت می کنند زیـرا نمیتـوان آن را به صورت
تـازه ذخیـره و نگهـداری کـرد ،ولی میتـوان آن هـا را فریز کرد؛ البته بهتر اسـت
که اول هسـتههای آن در آورده شـود.
از مزایای گیالس می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

مجـاری ادراری و لولـه ی گوارشـی را ضـد عفونـی می کنـد ،بـرای افـراد دیابتـی
مضر نیسـت زیرا قند آن از نوع سـوربیتول اسـت که  70درصد آن در بدن انسـان
بـدون ایـن کـه بـه گلوگـز تبدیـل شـود ،صـرف تولیـد انرژی مـی شـود ،گیالس
شـیرین ملین خوبی اسـت و یبوسـت را رفع می کند ،طبیعتی سـرد دارد و مصرف
زیـاد آن باعـث نفـخ معده می شـود ،اعصـاب را آرام می کنـد ،معـده را ضدعفونی
می کنـد ،سـموم بـدن را دفع می کنـد و خون را تصفیـه می کند ،گیالس شـیرین
بـرای رفـع یبوسـت و آلبالوی ترش برای رفع اسـهال مفید اسـت ،خوردن گیالس
بـرای افـرادی کـه تصلـب شـرائین ،ناراحتـی کبـد و مشـکل جمـع شـدن گاز در
روده هـا را دارنـد ،مؤثـر و مفیـد اسـت ،گیلاس بایـد به خوبـی جویده شـود تا به
راحتـی هضـم شـود ،خـوردن گیلاس بعـد از غـذا باعث سـوء هاضمـه و نفخ می
شـود ،چـون از هضـم سـریع غـذا جلوگیـری می کنـد به همیـن دلیـل توصیه می
شـود کـه بعـد از غـذا مصرف نشـود ،خـوردن گیالس قبل از غذا شـخص را سـیر
می کنـد و جلـوی اشـتهای او را می گیـرد و در عیـن حـال او را چـاق نمی کنـد

معصومه زبرجدی شیرازی
کارشناس مدیریت باغبانی
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

بنابرایـن افـراد چاقـی کـه می خواهنـد الغر شـوند ،می تواننـد گیلاس را قبل از
غـذا مصـرف کننـد البتـه نباید در مصـرف آن زیـاده روی کنند.
جوشـانده بـرگ گیلاس در شـیر ،ملین خوبی اسـت ،در طـب سـنتی معتقدند که
گیلاس بـرای رفع خشـکی حلـق و ریه مفید اسـت.
عصـاره گیلاس یـک ضـد باکتـری علیـه فسـاد و پوسـیدگی دنـدان اسـت ،در
بررسـی ها مشـاهده شـده اسـت کـه عصـاره گیالس سـیاه تـا  89درصـد فعالیت
آنزیـم هـای عامـل تشـکیل پلاک دنـدان را متوقـف می کنـد.
در گذشـته پزشـکان از گیلاس سـیاه بـرای معالجـه سـنگ کلیـه و ناراحتی های
کیسـه صفـرا اسـتفاده مـی کردنـد .درمان بیمـاری کبد با گیلاس ،آلبالـو برطرف
کننـده تشـنگی اسـت و شـربت آن بهتریـن دارو بـرای افـرادی اسـت کـه عطش
فـراوان دارنـد ،صفـرا را از بین می برد و قی و اسـهال صفـراوی را درمان می کند.
مصـرف گیلاس بـرای گـرم مزاجـان و مبتالیـان بـه فشـار خـون و افـرادی که
چربـی زیـادی در شـکم دارنـد ،مفید اسـت.
مصـرف چنـد روز متوالـی شـربت یـا مربـای آلبالـو ،داروی نارسـایی کبـد و معالج
ورم معـده و روده اسـت.
آلبالـو ،کاهـش دهنـده فشـار و غلظت خون اسـت ،باعث افزایش اشـتها می شـود،
بنابرایـن برای افراد الغر و کم اشـتها سـودمند اسـت.
مصـرف آن باعـث آرامـش اعصاب می شـود ،ولـی نباید در مصـرف آن زیاده روی
کـرد .جوشـانده مغـز هسـته اش بـا یک دهم وزنـش از رازیانه ،سـنگ هـای کلیه
و مثانـه را از بیـن مـی بـرد ،همچنین گیالس سـینه را نـرم و معـده را ضد عفونی
می کنـد و تخمیـر معـده را از بیـن مـی بـرد و یبوسـت را رفـع می کند ،ایـن میوه
اعصـاب را آرام ،سـموم بـدن را دفـع و خـون را تصفیـه می کنـد ،خـوردن گیالس
بـرای افـرادی کـه تصلـب شـرایین و ناراحتـی کبـد دارنـد ،مفیـد اسـت ،گیالس
ویتامیـن  Cدارد ،بـه همین جهت در حفظ سلامت پوسـت ،افزایـش قدرت ایمنی
بـدن و تشـکیل بافـت پیوندی بسـیار موثر اسـت و پزشـکان توصیه مـی کنند که
گیلاس بعـد از غـذا خـورده نشـود ،زیرا از هضم سـریع غـذا جلوگیـری می کند و
نیـز باعـث سـوء هاضمـه و نفخ معده می شـود.
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معرفی گیاه دارویی
بابـونه آلمـانـی
گیاه شناسی

بابونـه آلمانـی گیاهـی اسـت از خانـواده کاسـنی  Compositae)) Asteraceaeو
بـا نـام علمـی  .Matricaria chamomillaایـن گیـاه یـک سـاله ،بسـیار معطـر و
بـه ارتفـاع  20تـا  40سـانتی متـر که بـه طور خـودرو در مزارع ،بوسـتان هـا ،کنار
جـاده هـا و اراضـی بایر و سـایه دار می روید سـاقه آن دارای انشـعاباتی اسـت که
هـر یـک بـه کاپیتـول هائـی بـه بزرگـی  1/5تـا  2سـانتی متـر منتهی می شـود
بـرگ هـای آن بریدگـی های باریـک و دراز با ظاهـر برگچه ماننـد دارد که در هر
کاپیتـول آن  2نـوع گل یکـی زبانـه ای بـه رنـگ سـفید و دیگـری لولـه ای و به
رنـگ زرد دیـده می شـود.
گل هـای زبالـه ای آن کـه در حاشـیه کاپیتـول هـا قـرار دارنـد پـس از شـکافتن
کامـل ،حالـت خمیـده بـه سـمت پائین پیـدا می کننـد به نحـوی کـه از نظر کلی
ظاهـر چتـر بـاز یـا نیمـه باز بـه کاپیتـول مـی بخشـند .میـوه اش فندقه و بسـیار
کوچـک اسـت .قسـمت مـورد اسـتفاده ایـن گیـاه کاپیتول هـای آن اسـت کـه در
فاصلـه مـاه هـای اردیبهشـت تـا مهـر آن را از سـاقه جـدا مـی کنند.
دامنه انتشار

منشـأ اصلـی ایـن گیاه نواحـی مختلف مدیترانه بوده اسـت ولی امـروزه پراکندگی
وسـیع در اروپا و نواحی معتدله آسـیا پیدا نموده اسـت.

حشمت اله صادقی
رئیس کمیته گیاهان دارویی سازمان جهاد
کشاورزی فارس

اکولوژی

بابونـه در کشـت پائیـزی قـادر اسـت سـرمای زمسـتان را تحمـل کند ولـی برای
گل دهـی نیـازی به گذراندن سـرما (بهاره شـدن) نـدارد بطوریکه در کشـت بهاره
گیاهـان نیـز بـه گل مـی رونـد .بـذر بابونـه در دمـای  6تـا  7درجـه سـانتی گراد
جوانـه مـی زنـد ولـی درجه حرارت مطلـوب برای جوانـه زنی بین  20تـا  25درجه
سـانتی گـراد اسـت .بـذر بابونـه بـرای رویش بـه نـور احتیـاج دارد .بابونه قـادر به
تحمـل خشـکی اسـت ولـی در مرحلـه رویش بـذر و همچنیـن در مرحله تشـکیل
سـاقه بـه مقادیـر مناسـبی آب نیـاز دارد .آبیـاری گیاهـان در مرحلـه پنجـه زنـی
عملکـرد گل را بـه طـور قابـل توجهـی افزایش مـی دهد.

آماده سازی خاک

چنانچـه بابونـه در خـاک هـای سـنگین رسـی بـا نیمه رسـی کشـت شـود تا یک
سـال بـه افـزودن کودهـای حیوانـی یا شـیمیایی نیـاز نیسـت .در چنین شـرایطی
عملکـرد گل مناسـب اسـت ولی از سـال های دوم بـه بعد باید بـه کوددهی زمین
اقـدام نمـود .افـزودن  20تـا  30کیلوگـرم در هکتـار ازت و  20تـا  30کیلوگرم در
هکتـار اکسـید فسـفر بـه خاکهـای تهـی از مـواد و عناصر غذایـی نتایـج مطلوبی
در افزایـش عملکـرد گل خواهـد داشـت چنانچـه خاک تهـی از پتاس باشـد باید با
توجـه بـه کمبـود مقادیـر مناسـبی اکسـید پتاس بـه خاک اضافه شـود .در کشـت
پائیـزه افـزودن مقادیـر مناسـبی ازت در فصـل پائیـز نقـش عمـده ای در رویـش
بـرگ هـای طوقـه ای (پنجه زنـی) دارد.
تاریخ و تناوب کاشت

بابونـه را بـا گیاهانـی کـه زود برداشـت مـی شـوند بـه تناوب کشـت مـی کنند تا
زمـان کافـی بـرای آماده سـازی زمیـن در ماههای مرداد – شـهریور وجود داشـته
باشـد .گیاهانـی برای تناوب کشـت مناسـبند که سـبب گسـترش علـف های هرز
نشـوند (ماننـد نخـود ،خـردل ،و …) تناوب کشـت بابونه بـا گیاهانی کـه بذر های
آنهـا بـه سـهولت ریـزش مـی کننـد (مانند غلات و اکثـر گیاهـان تیـره چتریان)
مناسـب نیسـت .بابونـه را مـی تـوان بـه صـورت یـک کشـته (چند سـال در یک
زمیـن) کشـت کـرد زمان مناسـب برای کشـت پائیـزه نیمـه دوم شـهریور و برای
کشـت بهـاره نیمـه دوم اسـفند می باشـد .بذرهـا در ردیـف هایی به فاصلـه  12تا
 15سـانتی متـر در زمیـن اصلـی کشـت می شـوند .در سـال اول کاشـت برای هر
هکتـار زمیـن بـه  3تـا  4/5کیلوگرم بـذر خوب نیاز اسـت.
کاشت

کشـت بابونـه توسـط بـذر انجام مـی گیرد .در کشـت مسـتقیم اعم از کشـت بهاره
بـا پائیـزه پـس از آبیـاری زمیـن بـه کاشـت ردیفـی بابونـه اقدام مـی شـود از آنجا
کـه نـور نقـش عمـده ای در جوانـه زنی بـذر دارد بذرهـا را باید به صورت سـطحی
در زمیـن کشـت کـرد .پـس از کاشـت غلتـک مناسـبی بایـد زده شـود و از بـه کار
بـردن وسـایلی کـه سـبب به هم خـوردن نظـم ردیف هـا و پراکنده شـدن بذرهای
کشـت شـده شـود باید پرهیز کرد .در کشـت غیر مسـتقیم در زمان مناسـب بذرها
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را در خزانـه ای کـه بسـتر آن بـه همین منظـور آماده
شـده بایـد کشـت کـرد .در زمـان مناسـب نشـاء ها را
بـه زمیـن اصلـی منتقـل و زمیـن را بالفاصلـه آبیاری
مـی کننـد .کشـت غیرمسـتقیم هزینه بر می باشـد.

داشت

بـرای مبـارزه بـا علف های هـرز بابونـه از علف کش
مالـوران بـه مقـدار  3تـا  4کیلوگـرم در هکتـار بـه
صـورت محلول پاشـی می توان اسـتفاده کـرد .زمان
مناسـب بـرای اسـتفاده از ایـن علـف کـش اواسـط
فروردیـن اسـت .و مـی تـوان تـا مرحله  2تـا  3برگی
از آن اسـتفاده نمـود .تـا قبـل از بـه گل رفتـن بابونه
مـی تـوان از علـف کـش آفالـون بـه مقـدار  3تـا 4
کیلوگـرم در هکتار اسـتفاده کرد در تکثیر یک کشـته
چنانچـه علـف هـای هـرز بـه علـف کشـهای مذکور
مقاوم شـده باشـند مـی تـوان از علف کش فوسـیالد
بـه مقـدار  1/2تا  2لیتـر در هکتار به صـورت محلول
پاشـی اسـتفاده نمود.

برداشت

کاربرد و خواص درمانی

 اشـكال موجـود :بابونـه به شـكل گل هاي خشـكدر قالـب فلـه ،چـاي ،تنتـور و همچنين در كـرم ها و
پمادهـا يافت مي شـود.
 بيشـترين مصـرف دردرمان ناراحتی های پوسـتی ومحصـوالت آرايشـي و بهداشـتي ،ضد عفونـي كننده،

مواد مؤثره

گل هـای بابونـه دارای اسـانس روغنـی آنتهمیـن
( ،)Antheminتانـن ،فیتواسـترول و همچنین مادهای
تلـخ بـه نـام اسـید آنتهمیـک Anthemique Acid
میباشـد .اسـانس (آزولـن و كامازولـن) ،الـكل هـاي
سـزكويي ترپن (كاموميلـول) ،کامازولـن ،فالونوئيد از
دیگـر مـواد موثـره ایـن گیاه می باشـد.

برآورد هزینه کاشت تا برداشت یک هکتار بابونه آلمانی در سال ( 97ریال)
ردیف

زمـان برداشـت برای برداشـت گل هنگامی اسـت که
گل هـا بـاز شـده باشـند گل هـا را بایـد حداکثـر بـه
همـراه  5سـانتی متـر از دمگل برداشـت کـرد گل ها
َ
کاملا باز می شـوند (گلچه های سـفید
هنگامـی که
رنـگ زبانـه ای بـه صـورت افقـی قـرار مـی گیرنـد)
از بیشـترین مقـدار اسـانس برخوردارنـد .ظهـر هنگام
تابـش آفتـاب گل هـا از بیشـترین مقـدار اسـانس
برخـوردار می شـوند.
برداشـت گل در سـطوح کوچـک بـا دسـت و در
مقیـاس وسـیع کشـت با ماشـین هـای برداشـت گل
بابونـه امـکان پذیر اسـت .گل هـا را پس از برداشـت
بایـد بالفاصلـه خشـک کـرد .درجـه حرارت مناسـب
برای خشـک کردن گل ها با اسـتفاده از خشـک کن
هـای الکتریکـی  40تـا  60درجه سـانتی گراد اسـت.
پـس از خشـک کـردن گل هـا بایـد آنهـا را از سـاقه
و سـایر انـدام های نامناسـب پاک کـرد .عملکرد گل
بـه شـدت بـه شـرایط اقلیمـی محـل رویـش ،روش
کشـت و روش برداشـت گل بسـتگی دارد .عملکـرد
گل بابونـه تـازه  0/5تـا  2تـن در هکتـار اسـت کـه
پـس از خشـک شـدن  0/1تـا  0/4تـن گل خشـک
بدسـت مـی آیـد .زمان برداشـت بـذز هنگامی اسـت
کـه گلچه هـای زبانـه ای از حالـت افقی خارج شـده
و بـه صـورت عمـودی (بـه طـرف پائیـن) در آیند در
ایـن مرحلـه رنگ گلچه هـای لوله ای قهـوه ای تیره
مـی شـود مقدار عملکرد بـذر  30تـا  150کیلوگرم در
هکتار اسـت.

ضـد التهـاب ،باعث افزايـش گلبول هاي سـفيد خون
مي شـود.
 درمـان ناراحتـی هـای گوارشـی ،درمـان دلپيچه هـاي ناشـي از نفـخ نـوزادان ،حالـت موضعـي
بـراي محفـوظ نگه داشـتن زخـم از آلودگـي و بهبود
آن ،زخـم نـوك انگشـتان ،رفـع التهـاب
 شـفاف كننـده و طالئـي رنـگ كـردن موهـا،اشـتها آور ،ضـد كـرم ،كمـك بـه هضم غذا ،مسـكن

درد و ضـد تشـنج مـی باشـد.

نوع عملیات

مقدار/
تعداد

واحد

قیمت واحد

هزینه کل

1

شخم با ماشین آالت

1

دفعه

1000000

1000000

2

دیسک

1

دفعه

700000

700000

3

کود دامی پوسیده با هزینه

0

تن

7000000

0

4

کودپاشی (دستی)

1

نفر /روز

500000

500000

5

بذر

4

کیلو

1000000

4000000

6

کود شیمیایی ازته

50

کیلوگرم

10000

500000

7

کود شیمیایی پتاس

50

کیلوگرم

10000

500000

8

هزینه آبیاری

2500

متر مکعب

4000

10000000

9

تهیه نشاء همراه با هزینه

0

اصله

0

0

10

هزینه کاشت

1

نفر /روز

500000

500000

11

مراقبت و نگهداری

10

نفر /روز

500000

5000000

12

جمع آوری دستی محصول

2

نفر /روز

500000

10000000

13

بارگیری و حمل محصول

0.6

تن

1000000

600000
33300000

14

1665000

15

هزینه های پیش بینی نشده

16

جمع هزینه تولید

34965000

17

عملکرد (کیلوگرم)

600

18

قیمت یک کیلوگرم

270000

19

درآمد ناخالص

162000000

20

درآمد خالص ساالنه

127035000
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آفت قرنطینه ای
سرخرطومی حنایی خرما

Red Palm Weevil
جاوید عباسی
کارشناس مسئول قرنطینه
مدیریت حفظ نباتات فارس

آفـت قرنطینـه ای سـرخرطومی حنایـی خرمـا ()Red Palm Weevil؛ بـا نـام
علمـی  Rhynchophorus ferrugineusاز راسـته  Coleopteraو خانـواده
 Dryophthoridaeمی باشـد.

پراکنش آفت در ایران

در ایـران بـرای اولیـن بـار از شهرسـتان سـراوان اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان
در سـال  1369گـزارش شـده اسـت و متاسـفانه در سـال 1393بـه دلیـل انتقال
پاچوش هـای آلـوده از کشـورهای حاشـیه خلیج فـارس بـه شهرسـتان پارسـیان
اسـتان هرمـزگان وارد شـد و سـپس در اردیبهشـت مـاه 1396 ،بـه دلیـل عـدم
رعایـت قوانیـن قرنطینـه گیاهـی و انتقـال پاجـوش از مناطـق آلـوده از جملـه
کشـورهای جنوبـی حاشـیه خلیج فـارس ،وجـود آفت و خسـارات ناشـی از آن در
منطقـه فیشـور الرسـتان اسـتان فـارس مشـاهده گردید.
اهمیـت اقتصـادی :سـرخرطومی حنایـی خرمـا یکی از آفات بسـیار مهـم خرما
مـی باشـد ،که در صـورت عدم مبـارزه با آن می تواند خسـارات جبـران ناپذیری
بـه نخیلات وارد و حتی باعث خشـک شـدن و مـرگ درختان خرما شـود.
مهم تریـن میزبـان هـا :مهمترین میزبانهـای آفت خرمـا ،نارگیـل و نخل های
زینتـی مـی باشـند .تقریبـا بیشـتر ارقـام خرمـا به ایـن آفت حسـاس بـوده ولی
حسـاس ترین رقـم خرمـا ،رقـم مضافتی می باشـد.
نحـوه خسـارت :خسـارت اصلـی ایـن آفـت در مراحـل الروی به درختـان وارد
می شـود .الروهـا با نفـوذ به داخل تنه خرما از دسـتجات آونـدی ،جوانة مرکزی،
غالف هـای تـازه و لیفـی نشـده تغذیـه و کانال-هایـی در جهـات مختلـف (باال

حمید دبیری
کارشناس مسئول نخیالت و
مرکبات مدیریت حفظ نباتات فارس

وپاییـن) در تنـه ایجـاد می کننـد .همچنیـن الروهـا از بافـت دمبرگ نیـز تغذیه
می نماینـد .در اثـر تغذیـه الروها از دسـتجات آونـدی ،درختان حالت تشـنگی از
خـود نشـان می-دهنـد و خسـارت آفت بـه جوانه مرکـزی منجر به خشـگیدگی
کامـل و مـرگ درختـان خرمـا شـده و درختـان آلـوده از ناحیـه تنـه شکسـته و
واژگون می شـوند.
عالئـم خسـارت و تشـخیص آلودگـی :تشـخیص عالئـم خسـارت در مراحل
اولیـه آلودگی بسـیار دشـوار اسـت .مهـم ترین نشـانه هـای آلودگـی درختان به
آفـت عبارتنـد از :ترشـح شـیرابه قهـوه ای رنـگ در محـل ورود الروهـا بـه تنه
(سـوراخ هـای ورودی) ،انتشـار بـوی خاص لهیدگی و پوسـیدگی از تنـه درختان
آلـوده ،شـنیدن صـدای تغذیه الروها بـه صورت صـدای خراطی در زمـان تغذیه
از الیـاف داخـل تنـه ،وجـود و مشـاهده بافـت جویده شـده و مواد فیبری (شـبیه
خـاک اره) در محـل ورودی سـوراخ های روی تنـه همـراه بـا شـیرابه قهـوه ای،
وجـود سـوراخ های متعـدد (تونـل الروی) در روی تنـه درخـت ،وجـود پیله های
شـفیرگی خالـی افتـاده در پـای درخـت و یـا روی تنـه و همچنیـن مشـاهده
حشـرات کامـل مـرده روی درخـت ،تنـه و سـوراخ ها در آلودگی هـای شـدید،
شکسـتن تنـه درخـت و واژگون شـدن تاج درخـت در آلودگی شـدید و یا آلودگی
طوالنـی مـدت ،خشـک شـدن جوانـه مرکـزی و نهایتا مـرگ کامـل درخت.
شکل شناسـی آفـت :مراحـل زندگی آفت شـامل تخم ،سـنین مختلـف الروی،
پیش شـفیرگی و شـفیرگی و حشـرات کامل می باشـد.

تخـم :ایـن آفـت تخم هـای خـود را روی تنـه نخیلات در محـل زخم هـای
حاصـل از هـرس و همچنیـن در داخل بافت نـرم قاعده برگ هـا و دمبرگ های
آسـیب دیـده خرمـا و یا در محل زخم های ایجاد شـده توسـط سوسـک کرگدنی
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مدیریت تلفیقی آفت (روش های کنترل)

خرمـا می گـذارد .تخم هـا بـه رنـگ سـفید مایـل به شـیری و شـبیه دانـه برنج
می باشـند .هـر حشـره مـاده بـه طـور متوسـط  70تخـم می گـذارد .تخم ریزی
آفـت به صـورت تدریجـی انجـام می گردد.
الروهـا از تیـپ  ،curculioniformدرشـت ،ضخیـم و بـدون پـا ،بـه رنگ سـفید
شـیری مایـل بـه زرد و کپسـول سـر قهـوه ای متمایـل به قرمـز کـه در حداکثر
رشـد بـه طـول  50میلیمتـر و عـرض  20میلیمتـر می باشـد .تا  13سـن الروی
بـرای ایـن آفت گزارش شـده اسـت.
شـفیره :شـفیره ها بـه رنـگ شـکالتی مایل بـه قهـوه ای بـوده ،کـه در درون پیله
فیبری که توسـط الرو سـن آخردر درون تنه درخت ایجاد شـده ،تشـکیل می شـود.

شـفیره بـه طـول  50تـا  59میلیمتر و عـرض  20تـا  40میلی متر می باشـند.
حشـرات کامـل :حشـرات بالـغ به رنـگ قرمـز متمایل بـه قهـوه ای (حنائی) تا
قهـوه ای تیـره و بـه طـول  30تـا  35میلیمتـر و عـرض  10میلیمتـر می باشـند.
حشـرات کامـل دارای خرطوم بلندی هسـتند که قسـمت انتهائـی خرطوم خمیده
اسـت .سـر و خرطـوم حـدودا یک سـوم طول بـدن حشـره را تشـکیل می دهند.
شـاخک ها زانوئـی و دارای 12بنـد مـی باشـد .شـاخک ها بلنـد بـوده و در موقع
اسـتراحت در داخـل شـیار روی خرطوم قـرار می گیرند.
بـر روی قسـمت پشـتی حشـره (پیش گـرده) برخی سوسـک ها لکه هایـی دیده
می شـود کـه بـه صـورت  2لکـه گـرد در دو طـرف جلـوی پیـش گـرده و یـک
لکـه نـواری کوچـک تیـره در وسـط می باشـد .از نظر تعـداد لکه هـا تغییراتی در
حشـرات مختلـف دیـده می شـود .بالپوش ها (بال هـای جلویی) کوتاه و قسـمت
انتهائـی شـکم را بخوبی نمی پوشـاند.
رفتارشناسـی :حشـرات کامـل در طـول روز و اوایـل شـب فعال بـوده ،قادرند تا
مسـافت  900متـر پـرواز کننـد و در طول عمر خـود بارها جفت گیـری می کنند.
چـون ایـن آفت بـدون دیاپوز اجبـاری بـوده و تخم ریزی آفت بصـورت تدریجی
انجـام می گیـرد بنابرایـن در طـول سـال ایـن آفـت فعـال و خسـارتزا بـوده و
مراحـل مختلـف زندگـی آفـت (تخـم ،الرو ،شـفیره و حشـره کامـل) را می توان
مشـاهده کرد.
اکولـوژی شـیمیایی :بـوی گیـاه میزبـان (بافـت تـازه و زنـده مغز و تنـه درخت
خرمـا) نقـش کایرومـون (جلب کنندگـی) داشـته و موجـب جلب حشـرات کامل
سـرخرطومی حنایـی خرمـا شـده و تخـم ریزی حشـرات کامل در محـل زخم ها
انجـام می شـود.

 -1اقدامـات پیشـگیرانه و قرنطینـه ای :جلوگیـری از انتقـال پاجـوش و سـایر
اندام هـای گیاهـی از مناطـق آلـوده و همچنیـن از سـایر کشـورهای آلـوده بـه
آفـت درحاشـیه جنوبـی خلیـج فـارس بـه اسـتان های خرماخیز کشـور بـه ویژه
اسـتان فـارس و بازرسـی مسـتمر تـک تـک درختـان نخـل در باغ هـا و منازل
و حتـی بلوارهـا در روسـتا هـا و شـهرها بـرای اطمینـان از عـدم آلودگـی و یـا
شناسـایی درختـان و کانـون هـای آلودگـی امـری ضـروری اسـت .کـه ردیابی
لـه صـورت مشـاهده ای و بـا اسـتفاده از عالئم آلودگـی روی تنه خروج شـیرابه
قهـوه ای ،وجـود مـواد فیبـری ،بوی پوسـیدگی و تخمیر ،سـوراخ هـای روی تنه
و صـدای خراطـی الروهـا در داخـل تنه و ...درختـان آلوده را می توان شناسـایی
نمـود.و ردیابـی بـا اسـتفاده از تلـه هـای فرمونـی تجمعـی جلب کننده اسـت.
در ایـن نـوع ردیابـی از نصـب تله هـای فرمونـی در مناطـق سـالم هـم جـوار
ونزدیـک و اطـراف کانون هـای آلوده خوداری شـود و بـا توجه بـه اینکه فرمون
بـه تنهائـی جلـب کننـده ضعیفـی بـرای حشـرات کامل سـرخرطومی حنائـی
می باشـد بنابرایـن الزم اسـت کـه بـه همـراه آن در داخـل تله هـا از بافت های
نـرم و آبـدار خرمـا از جمله بافـت جوانه انتهایی (مغـز ،پنیرک و یا گـچ خرما) که
نقـش کایرومـون و جلب-کنندگـی سینرژیسـتی دارند اسـتفاده شـود و همچنین
بهتـر اسـت به صـورت هفتگـی طعمه گیاهی (پنیـرک) داخل تلـه تعویض گردد.

 -2روش هـای زراعـی؛ رعایـت بهداشـت بـاغ ،حـذف پاجوش هـا ،تنه جوش ها و
محل هـای امـن تخم گـذاری ،هرس مناسـب درختـان ،جلوگیـری از ایجاد زخم
بـر روی تنـه و یـا تاج درختـان خرما و پانسـمان محل زخم ها با اسـتفاده از گچ،
سـیمان ،گل و یـا سـموم شـیمیایی (ترکیبات مسـی با غلظت یـک درصد و)...
جلوگیـری از آبیـاری بی رویـه نخلسـتان ها ،عـدم کاشـت تـوام نخـل بـا سـایر
محصـوالت بـا نیاز آبـی باال ،رعایت فاصله کشـت و تراکم مناسـب و سـوزاندن
و از بیـن بـردن کامـل بقایـای آلـوده و درختان آلوده غیـر قابل درمـان و یا خرد
کـردن بقایـا و تنه درختـان آلوده بصـورت کامال ریز با اسـتفاده از دسـتگاه های
خردکـن مناسـب از روش های زراعی اسـت.

 -3شـکار انبـوه آفـت با اسـتفاده از تله هـای فرمونی :شـکار انبوه آفات با اسـتفاده
از فرمـون تجمعـی از ترکیبـات موثـر و کارآمـد در برنامه هـای مدیریـت تلفیقی
آفـات می باشـد .در نخلسـتان های پراکنـده و متراکـم به ازای هـر  15درخت و
در نخلسـتان های ردیفـی بـا فاصلـه مناسـب به ازای هـر  50اصلـه درخت یک
تلـه نصـب می گـردد .تله هـا در نزدیـک درخـت و در روی سـطح زمیـن قـرار
داده و در باغـات آلـوده از نصـب تلـه نزدیک درختـان جـوان و دارای تنه جوش
و پاجـوش خـودداری گردد.

 -4کنتـرل شـیمیایی :در مناطـق آلوده بـه منظور کنترل آفت و پاکسـازی درختان
آلـوده از مراحـل زیسـتی آفـت در درختانـی کـه هنـوز بطور کامل خشـک نشـد
ه انـد اسـتفاده از روش شـیمیایی بـه روش تدخینـی (سـموم تدخینـی از جملـه
فسـفید آلومنیـوم) موثرتریـن روش می باشـد .لـذا می بایسـتی ابتـدا نسـبت بـه
هـرس ،حـذف تنه جـوش و پاجـوش درختـان آلـوده اقـدام و سـپس بـا توجه به
میـزان آلودگـی تعـداد  15تا  20عدد قرص فسـفید را در تنه گذاشـته و بالفاصله
دور تنـه را بـا پالسـتیک ضخیـم پوشـانده و بـا طناب محکـم کنند.
نکتـه یـک :الزم اسـت بقایـای گیاهی ناشـی از هرس درخـت آلوده سـریعا در
همـان محـل جمـع آوری ،بـه طور کامـل سـوزانده و از انتقال آن به سـایر نقاط
دیگـر در باغ جلوگیـری نمود.
نکتـه دو :بـه منظـور جلوگیـری از خروج گاز ایجاد شـده توسـط قرص فسـفید
بـه بیـرون الزم اسـت کـه از پالسـتیک سـالم و بدون سـوراخ اسـتفاده شـود و
همچنیـن می بایسـتی پاییـن و بـاالی پالسـتیک دور تنـه کاملا با اسـتفاده از
خـاک و طنـاب کاملا مسـدود گردد.
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زینب نوبهار
کارشناس ارشد صنایع تبدیلی و غذایی

انواع فرآورده ها و روش های
فرآوری سیب زمینی

فرآوری سیب زمینی
مقدمه:

اسـتان فـارس در حـال حاضـر بـا  8225هکتار سـطح زیر کشـت سـیب زمینی
و تولیـد  242582تـن رتبـه هفتم تولید کشـور داراسـت و علی رغم شـرایط آب
و هوایـی اسـتان و مشـکل کـم آبـی موجـود در منطقـه محصول سـیب زمینی
بـه دلیـل نیـازی آبی کم ،قابلیت کشـت پاییـزه و بهـار ،قابلیت ترویج و توسـعه
دارد .بـدون شـک توجـه بـه زنجیـره ی ارزش هـر نـوع محصولی از الـزام های
توسـعه و ترویـج کشـت آن محصول اسـت .لذا بـدون توجه بـه فرآیندهای پس
از برداشـت(صنایع تبدیلـی و فـرآوری) بـازار تولیـد آن با مشـکل فـروش مواجه
خواهـد بـود.و الـزام اولیـه ی هـر نـوع توصیـه و ترویجـی توجـه بـه زنجیره ی
ارزش و ایجـاد ارزش افـزوده بـرای عبور از خام فروشـی اسـت.
فـرآوری و صنایـع تبدیلـی سـیب زمینـی :سـیب زمینی علاوه بر مصـرف تازه
خـوری ،دارای مصـارف صنعتـی فراوانـی جهـت تولیـد محصوالت ذائقه پسـند
و غنـی شـده مـی باشـد .صنایـع فـرآوری سـیب زمینی در ایـران هنـوز صنعت
نوپایـی اسـت و محصـول قابـل توجـه این صنعـت عمدت ًا شـامل چیپس سـیب
زمینـی و تعـداد محـدودی فرنـچ فرایز پودر و اسـنک می باشـد و در زمینه تولید
انـواع فـرآورده هـای دیگر تاکنـون اقدامی صـورت نپذیرفته اسـت ،در حالی که
در کشـورهای پیشـرفته مثل آمریکا ،کانادا ،اسـترالیا بیش از  %50سـیب زمینی
تولیـد شـده ،فرآوری میشـود.
لـزوم و اهمیـت فـرآوری سـیب زمینـی :میـزان ضایعـات سـیب زمینـی در
کشـورمان از مرحلـه برداشـت تـا مرحلـه مصـرف حـدود 20درصـد اسـت که 4
برابـر میـزان قابـل قبـول در اروپـا اسـت .به رغـم افزایـش تولید ایـن محصول
سیسـتم انبـار کـردن ،نگهـداری و نیـز ایجـاد یـا توسـعه صنایـع تبدیلی سـیب
زمینـی بـه فـرآورده هـای قابـل عرضه بـه بازار رشـد چندانی نداشـته اسـت ،از
طرفـی بـه دلیـل عـدم تبدیل محصول سـیب زمینی بـه فراورده هـای مطبوع و
بـازار پسـند هنـوز کشـش الزم جهـت جانشـینی هر چه بیشـتر سـیب زمینی به
جـای سـایر مـواد غذایـی ایجـاد نگردیده اسـت .همچنین بـه علت عـدم وجود
صنایع فرآوری در اسـتان و کشـور ،سـیب زمینی تا کنون نتوانسـته جایگاه خود
را بـه عنـوان یـک محصـول اسـتراتژیک صنعتـی پیدا کنـد .همچنین بـه دلیل
وجـود رطوبـت بـاال در سـیبزمینی(  90-80درصـد) ،به وسـیله صنایـع تبدیلی
میتـوان ایـن رطوبـت را کـم کـرد ،کـه ایـن کاهـش رطوبـت تأثیر مسـتقیمی
بـر وزن محصـول داشـته و بـا ایـن کار میتـوان صرفهجویـی زیـادی در هزینه
حمـل بـه وجـود آورد .بدیهـی اسـت با تولیـد محصـوالت متنوع فرآوری شـده،
بـازار مناسـب تـری بـرای محصـول ایجاد مـی گردد.
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خلال درشـت (فرنـچ فرایـز) :یکـی از فرصـت های بسـیار عالـی و پرسـود در
حیطـه ی سـرمایه گذاریهـای صنایـع غذایـی ،سـرمایه گـذاری در زمینه ی خط
تولیـد فرنـچ فرایـز( -سـیب زمینی سـرخ شـده منجمـد آمـاده طبخ) می باشـد.
ایـن فـراوری بـه قطعـات سـیب زمینـی اطلاق می شـود کـه به شـکل مکعب
مسـتطیل بـه مقطـع عرضی  2تـا  10میلی متر و طـول  3تا  8سـانتی متر برش
داده شـده و در روغـن سـرخ و پـس از افزودن نمـک ،ادویه و یا سـایر مواد مجاز
مناسـب مطابـق بـا اسـتاندارد مربوطـه منجمد ،بسـته بنـدی و عرضه گـردد که
دارای مزایـای ذیل می باشـد:
فرنـچ فرایز بعد از سـرخ شـدن رنـگ یکنواختـی دارد ،با به کارگیـری تکنولوژی
انجمـاد سـریع ( )IQFتمامـی ارزش غذایی آن حفظ شـده ،به علـت کنترل های
ً
کاملا از نظر بهداشـتی سـالم
میکروبـی بـر روی مـاده اولیـه و در طـی فرآینـد
اسـت .اسـتفاده ازفرنـچ فرایز ضمـن برخورداری از سـهولت آماده سـازی موجب
صرفـه جویـی قابـل توجهـی در زمان می شـود ،بـرش هـای فرنچ فرایـز کام ً
ال
یکنواخت و یکسـان می باشـد،
فرنچ فرایز مغزدار و توپر بوده که نشان دهنده جذب کمتر روغن است.
فرنـچ فرایـز تـا یـک سـاعت پس از سـرخ شـدن شـکل ظاهـری خـود را حفظ
کـرده و تغییـر حالـت نمـی دهد و بـدون هیچ گونه مـاده نگهدارنـده ای به مدت
 18مـاه در حالـت فریـز قابل نگهداری اسـت.
بـرای تهیـه  1کیلوگـرم فرنـچ فرایـز حـدود 2/5کیلوگـرم سـیب زمینـی خـام
مصـرف میشـود کـه ایـن نشـان دهنـده جداسـازی کامـل ضایعـات اسـت.
یکـی از مهم تریـن مزیـت هـای فرنـچ فرایـز جـذب کمتـر روغن می باشـد که
علـت آن اسـتفاده از سـیب زمینـی هـای با ماده خشـک بیشـتر و رطوبـت کمتر
است.
آرد سـیب زمینـی :آردی اسـت کـه با روش خشـک کـردن ارقام مختلف سـیب
زمینـی و آسـیاب کـردن قسـمت هـای خشـک شـده آن بـه دسـت مـی آیـد.
اسـتفاده از آرد سـیبزمینی (چـه بـه صـورت گرانـول و چـه بـه صـورت پـرک)
دارای قدمتـی طوالنـی میباشـد ،بعضـی از ایـن اقالم بـه تنهایی جهـت تولید و

فـروش برخـی از نانهـای ویـژه کاربـرد فراوانی دارنـد و در تعـدادی از نانهای
دیگـر بـه همـراه مـواد اصلـی همـراه میباشـند و درصـد کمـی از آن را (حـدود
 5درصـد) کـه باعـث افزایـش طعم ،رنـگ ،افزایـش مانـدگاری و افزایش برخی
از مـواد مغـذی و در نهایتـ ًا اسـتقبال مصـرف کننـدگان مـی گردد .که بر اسـاس
تحقیقات انجام شـده ،نشاسـته تهیه شـده از سـیبزمینی شـیرین بهتر از سـایر
سـیبزمینیها در نـان کاربـرد دارد.
پـوره خشـک شـده سـیب زمینـی :نوعـی فـرآورده سـیب زمینـی می باشـد که
بـرای تولیـد آن ،غـده های سـیب زمینی سـالم پس از شستشـوی اولیه ،سـورت
کـردن ،پوسـت گیـری ،شستشـوی ثانویـه ،گوگـرد زنـی ،بازرسـی و جـدا کردن
مـواد زائـد ،بـه صـورت ورقه هایی بـا ضخامـت حـدود  15/9میلی متـر درآمده،
بعـد از طـی مراحـل پیش پخت (بالنچینگ) ،سـرد کـردن ،پخت و رنـده کردن،
توسـط خشـک کـن غلتکـی تـا حصـول رطوبت مشـخصی ،خشـک شـده و به
صـورت ریـز پـرک هایـی با انـدازه قطر متوسـط  2 ،1یـا  3میلیمتـر و ضخامتی
در حـدود  0/25-0/17میلـی متـر خـرد می گـردد .این فـرآورده پـس از آمیخته
شـدن بـا آب بـه نسـبت وزنـی خاصـی( 1بـه  ،)6قابـل مصـرف به صـورت تازه
خـوری می باشـد.
پـرک سـیبزمینی نوعـی پـورهی خشـک شـدهی سـیبزمینی میباشـد کـه
بـرای تهیـهی آن ،سـیبزمینیها پختـه شـده و بـه شـکل پـوره در میآینـد
و سـپس توسـط خشـک کـن غلتکی سـریع ًا تا میـزان رطوبـت نهایـی مطلوب،
خشـک شـده و نهایتـ ًا صفحـات پـرک بـه اندازههـای مناسـب شکسـته شـده و
آمـاده بسـته بنـدی میگـردد .پـرک سـیبزمینی به دلیـل قیمـت نسـبت ًا پایین،

کیفیـت مـورد قبول و سـهولت بازسـازی آن مورد اسـتقبال در مصرف میباشـد.
سـیب زمینـی سـرخ کرده یـخ زده :فـرآورده ای اسـت که از سـرخ کـردن و یخ
زدن سـریع سـیب زمینـی تـازه ،پـاک و سـالم پـس از شستشـو ،پوسـت گیری،
بـرش و انجـام تیمارهـای ضـروری بـرای بـه دسـت آوردن رنـگ دلخـواه بـه
دسـت مـی آید.
برگـه سـیب زمینـی (چیپـس) :به قطعـات ورقه شـده سـیب زمینی اطلاق می
شـود کـه به ضخامـت یکنواخت  1-3میلی متر برش داده شـده در روغن سـرخ
گردیـده و بـه آن نمـک ،انـواع ادویـه ،چاشـنی و یـا سـایر مـواد مجـاز مناسـب
افزوده شـده باشـد.
بـراي توليـد چيپـس ،الزم اسـت از سـيب زميني مرغوب اسـتفاده شـود .سـيب
ً
كاملا رسـيده و داراي كمتريـن مقدار گـره و حفره
زمينـي بايـد درشـت ،سـالم،
در سـطح آن باشـد .پس ازشستشـوي سـيب زميني ،توسط دسـتگاههاي سايش
آن را پوسـتگيري ميكننـد .در ايـن روش سـايش ضايعـات سـيب زمينـي بين
 1تا4درصـد اسـت ،كـه ايـن مسـئله بسـتگي بـه شـكل ،انـدازه و عمـق گرهها
و همچنيـن مـدت زمانـي دارد كـه سـيب زمينـي در انبار نگهداري شـده اسـت.
پـس از كنـدن پوسـت سـيب زمينـي ،نوبـت بـه تهيـه تراشـههاي نازكـي از آن
ميرسـد؛ بديـن ترتيـب كـه سـيب زمينـي بـه داخـل ظرف قيفي شـكل بـه نام
هاپـر ريختـه ميشـود و بـا عبور ازميان دسـتگاه مذكـور ،به درون ماشـين برش
سـرازير ميگردد.
در هنـگام بـرش و بـه منظـور شسـته شـدن نشاسـته از سـطح تراشـهها ،يـك
جريـان آب مـداوم بايـد از روي آنهـا عبـور نمايـد .چنانچـه نشاسـته از سـطح
تراشـهها شسـته نشـود ،باعـث چسـبيدن آنهـا بـه هنـگام سـرخ شـدن خواهـد
گرديد.
نشاسـته سـیب زمینـی :مهمترین مـاده اصلـی موجود در سـیبزمینی نشاسـته
اسـت ،کـه معمـو ًال  ۹تا  ۲۵درصد آن را تشـکیل میدهد ،از ایـن رو برای تامین
انـرژی مـاده مفیـدی اسـت که نسـبت بـه غالت کمتـر تحـت تاثیر آفـات قرار
میگیـرد .دسـتگاه نشاسـته گیـری مختـص خـط تولید چیپـس و سـیب زمینی
مـی باشـد.در سیسـتم نشاسـته گیـری از حوضچـه هـای آب کمـک گرفته می
شـود و بـرای عملیـات نشاسـته گیـری از سیسـتم سیرکوالسـیون آب اسـتفاده
مـی گردد .نشاسـته سـیب زمینی بسـیار پـر مصرف و در مـوارد صنایـع غذایی :
لبنیات ،شـیرینی ،شـکالت ،انواع سـس هـا ،مواد فریـزری ،کنسـروها ،ماکارونی
کاربرد دارد.
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اهمیت و ضرورت تولـید
محصــول سـالم
(استانــدارد)
کشاورزی؛

راهکارها و چالش ها
مقدمه

امـروزه جهـان بـا مشـکل بزرگـی به نام رشـد جمعیت مواجه اسـت کـه یکی از
پیامدهـای آن کمبـود غـذا می باشـد و تامین غـذای این جمعیت رو به رشـد به
بخش کشـاورزی مربوط می شـود.
افزایـش جمعیـت سـبب شـده اسـت تا کودهـای شـیمیایی ،سـموم دفـع آفات
نباتـی ،فرآورده هـای هورمونـی و سـایر عوامـل خطرزا بـرای محیط زیسـت به
صـورت کنتـرل نشـده و بی رویه به بخش کشـاورزی وارد شـوند تـا این بخش
بتوانـد بـا افزایـش تولیـد بـه تقاضـای رو به رشـد مـواد غذایی پاسـخ دهـد .اما
ایـن افزایـش تولیـد همـواره مشـکالت زیسـت محیطـی و اجتماعـی گوناگونی
همچـون آلودگـی منابـع آب ،تـداوم فشـارهای اقتصـادی بـر کشـاورزان ،نبـود
اطمینـان از بازارهـای مناسـب ،نگرانـی مصـرف کننـدگان از سلامت و کیفیت
مـواد غذایـی و بـه خطـر افتـادن سلامت افـراد و محیـط زیسـت را بـه دنبـال
داشـته است.
بـدون شـک آفـات ،عوامـل بیمارگـر گیاهـی و علف هـای هرز موجـب کاهش
درآمـد تولیدکننـدگان ،افزایـش قیمت مواد غذایـی ،محدودیت هـای تولید برای
پـاره ای از محصـوالت کشـاورزی ،خسـارت بـه منابـع طبیعی و خسـارت های
سیاسـی -اجتماعـی و تاریخـی می گردنـد و تولیـد محصـول سـالم بـه منظـور
افزایـش سـطح سلامت جامعـه بـه عنـوان مهـم تریـن راهبـرد بـرای توسـعه
کشـاورزی مـورد توجـه جـدی قـرار گرفته اسـت و خوشـبختانه تولیـد محصول
سـالم در کشـور از ظرفیت هـا و پشـتوانه هـای قانونـی الزم برخـوردار
اسـت و در این خصـوص می توان بـه تکالیف
برنامـه پنجم و ششـم توسـعه بـرای ارتقاء
کیفیـت محصـوالت کشـاورزی در
راسـتای دسترسـی مـردم بـه
محصوالتـی که از سلامتی
الزم برخوردارنـد و مـواد
 143 ،34و  149ایـن
برنامـه ،مـاده  29قانون
افـــزایـش بهــره وری
در بخــش کشـاورزی
(کــنـتــرل کیــفـی،
بـــازرســی و صـــدور
گواهـی کیفیـت بـــرای
محصوالت کشـــــاورزی
و تعریـف اسـتانداردها و
معیارهـای فرآینـد تولیـد
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بیژن نادرپور
کارشناس ارشد بیماری
شناسی گیاهی و مدیر
جهاد کشاورزی شهرستان
فراشبند

سمیه سلطانی
کارشناس حفظ نباتات،
محیط زیست و کشاورزی
پایدار مدیریت جهادکشاورزی
شهرستان فراشبند

تـا عرضـه محصـوالت و اقـدامــات اجـــرایی بـا اسـتفاده از امکانـات بخـش
غیردولتـی) ،تعییـن اسـتانداردهای ملـی حداکثـر باقیمانـده مجـاز سـموم در
محصـوالت ( ،)MRLایجـاد شـورای ( IPMمدیریت تلفیقی آفات) کشـور ،حذف
یارانـه سـموم ،ممنـوع شـدن و تعلیـق یکصـد قلـم آفتکـش و ثبـت و معرفـی
سـموم کـم خطر ،تاسـیس و راه انـدازی  965واحد کلینیک گیاهپزشـکی و 123
واحـد انسـکتاریوم تولیـد حشـرات مفیـد در سـطح کشـور اشـاره نمـود.
تعریف محصول سالم:

براسـاس آییـن نامـه اجرایـی بنـد "ب" مـاده  61قانـون برنامـه چهـارم توسـعه،
محصـول سـالم بـه محصولـی گفتـه می شـود کـه عـاری از عناصـر و ترکیبـات
سـمی و آالینـده بـوده و یا با رعایت حداکثـر باقیمانده مجـاز ( )MRLاین ترکیبات
تولیـد شـده باشـد .بـه عبارتی محصوالت سـالم در مـزارع موجود بـا رعایت نکات
بهداشـتی و اجـرای دسـتورالعمل ها و یـا اسـتانداردهای عملیات خوب کشـاورزی
( )Good Agricultural Practicesیـا  GAPتولیـد می شـوند و دارای حـد مجـاز
آالینده هـا و باقیمانـده سـموم و  ...هسـتند.

مفهوم عملیات خوب کشاورزی و اهداف نهایی استقرار (گپ) آن چیست؟

منظـور از گـپ عبارت اسـت از کلیـه فعالیت هـای مرتبط با مدیریـت عملیات
خـوب و مناسـب تولیـد محصـوالت کشـاورزی در مراحـل
کاشـت ،داشـت ،برداشت ،جداسـازی ،بسته
بنـدی ،نگهـداری و حمـل و نقـل
محصـول و یکی از پیـش نیازهای
اجـرای سیسـتم های مدیریـت
ایمنـی مـواد غذایـی بـه ویژه
میـوه و سـبزی کـه حالـت
تـازه خـوری دارند محسـوب
می شـود.
اهـداف نــــهایی اسـتقرار
اسـتانداردهای عملیات خوب
کشـاورزی به حداقل رساندن
آلـــودگی های فیـــزیکی،
شـیمیایی ،میکروبیولوژیکی
محصـوالت ،جلوگیـری از
تبعـات و آثار زیانبار اسـتفاده
بی رویـه از نـــهاده های
شـیمیایی بر ســـالمت

انسـان و محیـط زیسـت ،استانداردسـازی فرآیند تولیـد محصوالت با هـدف تولید
محصـوالت گواهی شـده سـالم ،بسترسـازی برای اسـتقرار نظام پایـش ،گواهی و
رهگیـری محصـوالت کشـاورزی ،ایمنـی زیسـتی و حفاظـت از محیط زیسـت در
فعالیت هـای کشـاورزی ،ارتقـای بهداشـت حرفـه ای کشـاورزی ،بهبـود راندمـان
مصـرف و کاربـرد کودهـا و سـموم شـیمیایی ،پیشـگیری و صرفه جویـی در مداوا
و درمـان بیماری هـای پیـدا و پنهـان بـه وجـود آمـده ناشـی از مصـرف بی رویـه
نهاده هـای شـیمیایی بـر سلامت انسـان ،حمایـت از بهره بردارانـی کـه حـدود
مجـاز اسـتفاده از نهاده هـای شـیمیایی را مراعـات می کننـد ،با گواهـی محصول
تولیـدی جهـت عرضـه بـه بازار بـا قیمت بیشـتر و فرهنگ سـازی و ترویـج مبانی
تولیـد محصـول سـالم در آحـاد جامعه.
چگونگی روند توسعه تولید محصول سالم :

تولیـد محصـول سـالم و تضمیـن سلامت محصـوالت کشـاورزی یـک وظیفـه
حاکمیتـی بـوده کـه تـا پایان برنامـه پنجم بایـد حداقـل  25درصـد از محصوالت
کشـاورزی کشـور تحـت مدیریـت برنامـه تضمیـن کیفیـت و مدیریـت تلفیقـی
آفـات ( )IPMقـرار گیـرد .در حـال حاضـر  35محصـول اصلـی کشـاورزی تحـت
مدیریـت تلفیقـی آفـات قرار دارند و در سـطحی معـادل  2/5میلیون هکتـار مبارزه
غیرشـیمیایی باآفـات گیاهی صـورت می گیرد و  6درصد از محصوالت کشـاورزی
بـه صـورت سـالم تولید می شـود.
هـدف از اجـرای برنامـه تولیـد محصـول سـالم در کشـور سـوق دادن داوطلبانـه
کشـاورزان بـه سـمت اعمـال مدیریـت تلفیقی آفـات (روش هـای غیر شـیمیایی،
بیولوژیـک ،زراعـی ،فیزیکـی ،شـیمیایی و  )...و تولیـد محصـول سـالم مطابـق
بـا اسـتانداردهای ملـی تعییـن شـده بـا اسـتفاده از امکانـات غیردولتـی در بخـش
کشـاورزی اسـت به نحوی کـه برنامه به طـور داوطلبانـه ادامه یافته و کشـاورزان
بـه ایـن بـاور می رسـند کـه جهـت اطمینـان خاطـر و تضمیـن سلامت مصـرف
کننـدگان و افزایـش تـوان رقابـت در بازارهـای داخلـی و خارجـی بایـد بـه تولیـد
محصـول سـالم روی آورده و بـه عرضـه آن در بـازار بپردازند.لذا با توجـه به اینکه
کشـاورزان در حلقـه اول ایـن برنامـه قـرار دارند می بایسـت بـا اعتقـاد الزم برای
عرضـه محصـوالت سـالم داوطلـب اجرای ایـن برنامه بـوده و از امکانـات و منابع
موجـود اسـتفاده بهینـه و بایسـته ای بنمایند.
کارشناسـان کشـاورزی نقش مهمی در ایجاد و گسـترش نوآوری های کشـاورزی
ایفـا می نماینـد ،همچنیـن آنهـا وظیفـه اطلاع رسـانی و آمـوزش کشـاورزان و
عمـوم جامعـه را از طریـق فعالیت هـای آموزشـی ترویجـی بـه عهـده دارنـد .از
سـویی دیگـر اگـر قـرار اسـت تغییری مطلـوب در سیسـتم کشـاورزی کشـور رخ
دهـد ،ایـن تغییـر تنهـا براسـاس یک شـناخت صحیـح امکانپذیـر خواهد بـود .لذا
دسـت انـدرکاران کشـاورزی بـه ویژه کارشناسـان نه تنهـا باید در مـورد چگونگی
تولیـد محصـول سـالم بیاموزنـد بلکـه الزم اسـت فرآینـد اجـرای ایـن برنامـه و
رعایـت اسـتانداردهای آن را نیـز بـه منظـور آمـوزش بـه کشـاورزان و سـایر افراد
عالقمنـد یـاد بگیرند.
نقـش مصـرف کنندگان نیـز در وادار نمودن تولیـد گنندگان به رعایت اسـتانداردها
و تولیـد و عرضـه محصـول سـالم غیـر قابـل انـکار اسـت .بدیهی اسـت بـا ارتقاء
آگاهـی مصـرف کننـدگان تقاضـا بـرای محصـوالت غذایـی سـالم (اسـتاندارد) و
خـودداری از خریـد و مصـرف مـواد غذایـی دارای باقیمانـده سـموم و ترکیبـات
شـیمیایی افزایـش خواهـد یافت.

چالش های تولید محصول سالم :

اگرچـه استانداردسـازی تولیـد محصـوالت کشـاورزی بـرای تولیـد محصـول
سـالم در دسـتور کار سـازمان اسـتاندارد قـرار گرفتـه و اسـتانداردهای حداکثـر
مجـاز باقی مانـده سـموم در محصـوالت کشـاورزی توسـط ایـن سـازمان

تعییـن گردیـده اسـت ولـی رعایـت ایـن اسـتانداردها و اخـذ گواهـی سلامت
بـرای محصـوالت تولیـدی توسـط کشـاورز اختیاری اسـت .لذا اختیـاری بودن
اسـتاندارد ،وسـعت دامنـه تولیدات کشـاورزی و تقاضای بـازار در مجموع باعث
گردیـده اسـت تـا هنـوز بسـیاری از کشـاورزان به سـمت تولید محصول سـالم
گرایـش پیـدا نکنند.
مهم تریـن چالـش بـرای تولیـد محصـوالت سـالم ،اسـتفاده بهینـه یـا حـذف
نهاده هـای شـیمیایی و یافتـن جایگزین هایـی مناسـب بـرای تغذیـه خـاک ،گیاه
و مدیریـت بهینـه آفـات ،بیماری هـا و علف هـای هرز اسـت بدون آنکـه عملکرد
محصـول چنـان کاهـش یابد کـه از نظر اقتصـادی مقرون بـه صرفه نباشـد و اگر
کاربـرد ایـن نهاده هـا به درسـتی مدیریت شـود راه بـرای تولید محصوالت سـالم
و حتـی ارگانیـک فراهـم می گردد.
موانـع دیگـر تولیـد محصـول سـالم عبارتنـد از :خـرده مالکـی بـودن زمین هـای
کشـاورزی ،سـاختار سـنتی کشـاورزی ،کشـاورزی معیشـتی ،عـدم توسـعه بـه
کارگیـری دانش هـای نویـن ،بـاال بـودن سـن و پاییـن بـودن سـطح دانـش و
آگاهـی جمعیـت قابـل توجهـی از کشـاورزان و حتـی در مـواردی کارشناسـان و
دسـت انـدرکاران بخـش کشـاورزی بـه ویـژه در ارتباط بـا تولید محصول سـالم و
اسـتاندارد ،شناسـه دار نبودن محصوالت کشـاورزی ،رشـد فزاینده توزیع کنندگان
غیرمجـاز کودهـا و سـموم شـیمیایی ،عـدم اجـرای طـرح مانیتورینـگ فـروش
سـموم بـه دلیـل ناکارآمدی سـامانه طراحی شـده  ،نبـود بازار مناسـب محصوالت
کشـاورزی بـه خصوص عدم ثبت سـفارش محصوالت اسـتاندارد و فراگیر نشـدن
ترویـج و توسـعه تولیـد محصول سـالم و اسـتاندارد.

نتیجه گیری و پیشنهادات :

بـه نظـر می رسـد بقـای بخـش کشـاورزی در کشـورمان بـه تغییـر سـامانه های
رایـج فعلـی بـه سـامانه هایی پایدارتر وابسـته باشـد که ضمـن تولید غـذای کافی
بـرای جمعیـت رو بـه رشـد کشـور ،منابـع طبیعـی را نیـز حفـظ و از آلودگـی و
زوال بیشـتر محیـط زیسـت جلوگیری و سلامت و ایمنـی غذایـی را تضمین کند.
الزمـه ایـن کار آن اسـت که :ابتدا مسـئوالن اعمال سیاسـت های تشـویقی برای
تولیدکننـدگان محصـول سـالم را در دسـتور کار خـود قـرار دهنـد و کشـاورزانی
کـه سیاسـت ها و رویکردشـان تولیـد و عرضـه غـذای سـالم اسـت مـورد حمایت
بیشـتری قـرار بگیرند.
همچنیـن روش هـا ،عوامـل و ابزارهـای کنتـرل غیرشـیمیایی آفـات گیاهـی نیـز
توسـعه پیـدا کنـد و به راحتی در دسـترس کشـاورز قـرار بگیرد و عملیـات اجرایی
کنتـرل آفـات با توصیـه کارشناسـان متخصص گیاهپزشـکی انجام شـود .با توزیع
کننـدگان غیرمجـاز کودهـا و سـموم شـیمیایی برخـورد قانونـی بـه عمـل آیـد.
همچنیـن در کنـار حمایـت و آمـوزش کشـاورزان و ترغیب آنان بـه تولید محصول
سـالم ،آمـوزش مصـرف کننـدگان نیز مـورد توجه جـدی قـرار بگیرد.
چنانچـه در برنامه های آموزشـی ،ارائه آگاهی در مورد مشـکالت زیسـت محیطی،
پیامدهـای منفـی کشـاورزی متـداول ،خطـرات کاربـرد بی رویـه کودهـا و سـموم
شـیمیایی بـرای سلامتی انسـان ،توجیـه هرچـه بیشـتر افـراد نسـبت بـه اهمیت
تغذیـه صحیـح و اسـتفاده از مـواد سـالم و باکیفیـت در ارتقـاء سلامت جسـمی و
روانـی توسـط دسـتگاه های مسـئول بـه ویـژه وزارتخانه هـای جهادکشـاورزی و
بهداشـت و درمـان از طریـق برگـزاری کارگاه های آموزشـی ،دوره هـای پودمانی،
سـمینارها و  ،...رسـانه های جمعـی به ویـژه رادیو و تلویزیون به عنـوان رایج ترین
ابـزار اطالع رسـانی در جامعـه بـه طور مسـتمر انجام بگیـرد در آن صـورت عالوه
بـر ارتقـاء سلامتی در جامعـه ،زمینه ایجـاد بازار مناسـب برای خریـد محصوالت
سـالم نیـز فراهـم می گـردد و این امـر خود عاملـی برای تشـویق تولیـد کنندگان
و مصـرف کننـدگان بـرای افزایـش تولیـد و مصـرف محصـوالت غذایـی سـالم
خواهـد بود.
خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
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آیهها ،نکتهها
علم در قرآن
حجت االسالم والمسلمین عبدالعلی بحرانی مسئول حوزه نمایندگی
ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

در مقابل حکومت اهل ایمان و صالحان ،حکومت اهل باطل است که از نظر
قرآن مطرود شمرده شده است و حتی مؤمنین از مراجعه به این نوع حکومت ها
ون أَن َُّه ْم آ َم ُنوا بِما ُأنْ ِز َل إِلَ ْي َ
ك
منع شده اند .خداوند فرمود " :أَ لَ ْم ت ََر إِلَى الَّذ َ
ِين َي ْز ُع ُم َ
ُ
َ
ون أَ ْن َي َتحا َك ُموا إِلَى َّ
الطا ُغوتِ َو َق ْد أم ُِروا أ ْن َي ْكف ُُروا
َو ما ُأنْ ِز َل م ِْن َق ْبل َِك ُي ِري ُد َ
طان أَ ْن ُيضِ لَّ ُه ْم ضَ ال ًال بَعِيداً "  1آيا نديدى كسانى را كه گمان
ب ِ ِه َو ُي ِر ُيد الشَّ ْي ُ
مىكنند به آنچه (از كتب آسمانى) بر تو و بر پيشينيان نازل شده ايمان آوردهاند
ولى مىخواهند طاغوت و حكام باطل را به داورى بطلبند با اينكه به آنها دستور
داده شده به طاغوت كافر شوند ،و شيطان مىخواهد آنها را شديدا گمراه كند (و
به بيراهههاى دور دستى بيفكند).
اولین و مهم ترین نکته ای که در آیه قابل توجه است ،این است اگر اهل ایمان
حق رجوع به طواغیت برای داوری ندارند ،در حالی که داوری هم در زندگی الزمه
ادامه حیات است ،چرا که زندگی هیچ کسی خالی از لزوم داوری و مراجعه به
حاکمیت نیست و از طرفی باید به حکومت های طاغوت هم کافر بود و آن ها را
نپذیرفت ،پس به ناچار باید حاکمیتی در مقابل حکومت طواغیت عالم وجود داشته
باشد که چیزی جز دستور برای ایجاد حاکمیت عدل برای داوری ،قضاوت و حل
و فصل امور زندگی مردم مؤمن نیست .ضمن این که اشاره شد قرآن سریع ًا به
پیامبران (ص) دستور داده است که به کتاب و آئین الهی در زمان بروز اختالف
بین مردم در میان آنان داوری کنند .از جمله دالیل و فلسفه انبعاث نیز همین
موضوع ذکر شده است که به تفصیل بحث گردید.
همین طور در آیه شریفهَ " :و تِلْ َ
ك عا ٌد َج َح ُدوا ب ِآياتِ َربِّ ِه ْم َو َع َص ْوا ُر ُسلَ ُه َو ات ََّب ُعوا
أَ ْم َر ُك ِّل َج َّبا ٍر َعنِي ٍد " 2و اين قوم عاد بود كه آيات پروردگارشان را انكار كردند و
2
رسوالن او را معصيت نمودند و از فرمان هر ستمگر دشمن حق پيروى كردند.
درباره قوم عاد که پروردگار را انکار و نافرمانی پیامبرانشان کردند ،می فرماید:
آن ها از فرمان هر ستمگر و دشمن حقی پیروی کردند ،اگر کسی معتقد به کتب
آسمانی باشد و فرستادن پیامبران از سوی خداوند باور کرد ،نباید از حاکمان جور
و ستمگر پیروی کند .گناهی بعد از ترک ایمان و نافرمانی از رسوالن الهی،
باالتر از گناه فرمانبری ستمگران و معاندان نیست .خداوند در آیه شریفه فرمود:
« ُك ِّل َج َّبا ٍر َعنِيدٍ» "جبار" معمو ًال کسی است که دیگری به خودکامگی مجبور به
اطاعت و پیروی از خود می کند و در عین خشم و غضب ،فرمان عقل نمی برد.
انسان ها آزاد و فقط تحت فرمان خداوند هستند .خداوندی که عقل کل و محض
است و به عدل فرمانروایی می کند .در حالی که جباران و ستمگران روزگار
تالش می کنند با خودبرتر بینی و تحکم به خواسته های خود نائل آمده ،نقایص
و کمبودهای خود را جبران کنند و در جهت رسیدن به این خواسته ها دیگران را
ذلیل و خوار و تحقیر کرده و همواره در جهت متعهد کردن دیگران از هیچ عملی
3
دریغ نمی ورزند.
آنهایی که به احکام و دستورات خداوند که توسط پیامبران نازل شده است حکم
نکنند ،کافرانند .فرمودَ " :و َم ْن لَ ْم َي ْح ُك ْم بِما أَنْ َز َل َّ ُ
الل َف ُأولئ َ
ِك ُه ُم الْكاف ُِرون" در
جای دیگر فرمود؛ کسانی که به آنچه خداوند نازل می کند ،حکم نکنند ،آنان
فاسقان و ظالمانندَ " .و َم ْن لَ ْم َي ْح ُك ْم بِما أَنْ َز َل َّ ُ
الل َف ُأولئ َ
ِك ُه ُم الْفاسِ قُون " " َو
ِك ُه ُم َّ
َم ْن لَ ْم َي ْح ُك ْم بِما أَنْ َز َل َّ ُ
الل َف ُأولئ َ
ون .برای مؤمنان جایز نیست تحت
الظال ُِم َ
حکومت کسانی قرار بگیرند که دشمنی خداوند می کنند .همین طور که اهل
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ایمان حق ندارند دشمنان خداوند و دشمنان خودشان دوست بگیرند .فرمود":يا
ُون إِلَ ْي ِه ْم بِالْ َم َو َّد ِة َو َق ْد َكف َُروا
أَيُّ َها الَّذ َ
ِين آ َم ُنوا ال تَتَّخِ ُذوا َع ُد ِّوي َو َع ُد َّو ُك ْم أَ ْول ِيا َء ُتلْق َ
َ
َّ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
ون ال َّر ُسول َو إِ َّياك ْم أ ْن ُت ْؤ ِم ُنوا بِاللِ َربِّك ْم إِ ْن ك ْن ُت ْم
بِما جا َء ُك ْم م َِن ال َح ِّق ُيخْ ِر ُج َ
ون إِلَ ْي ِه ْم بِالْ َم َو َّد ِة َو أَنَا أَ ْعلَ ُم بِما
خَ َر ْج ُت ْم ِجهاداً فِي َسبِيلِي َو ابْتِغا َء َم ْرضاتِي تُسِ ُّر َ
4
يل "
السبِ ِ
أَخْ ف َْي ُت ْم َو ما أَ ْعلَ ْن ُت ْم َو َم ْن َيف َْعلْ ُه ِم ْن ُك ْم َف َق ْد ضَ َّل َسوا َء َّ
اى كسانى كه ايمان آوردهايد دشمن من و دشمن خويش را دوست خود قرار
ندهيد ،شما نسبت به آنها اظهار محبت مىكنيد ،در حالى كه به آنچه از حق
براى شما آمده كافر شدهاند ،و رسول خدا و شما را به خاطر ايمان به خداوندى
كه پروردگار همه شما است از شهر و ديارتان بيرون مىرانند ،اگر شما براى جهاد
در راه من و جلب خشنوديم هجرت كردهايد پيوند دوستى با آنها برقرار نسازيد،
شما مخفيانه با آنها رابطه دوستى برقرار مىكنيد در حالى كه من آنچه را پنهان
يا آشكار مىكنيد از همه بهتر مىدانم ،و هر كس از شما چنين كارى كند از راه
راست گمراه شده است.
آيه بعد براى تاكيد و توضيح بيشتر مىافزايد :شما براى چه طرح دوستى با آنها
مىريزيد؟ با اين كه " اگر آنها بر شما مسلط شوند دشمن شما خواهند بود ،و
دست و زبان خود را به هر گونه بدى بر شما مىگشايند" (إِ ْن َي ْث َقفُو ُك ْم َي ُكونُوا لَ ُك ْم
السوءِ) قطع ًا ادعای این دوستی و به
أَ ْعدا ًء َو َي ْب ُس ُطوا إِلَ ْي ُك ْم أَ ْي ِد َي ُه ْم َو أَلْسِ َن َت ُه ْم ب ِ ُّ
ظاهر قبول کردن آن در جهت تسلط و حاکمیت بر مسلمین است که مسلمانان
باید هوشیار باشند و از این دسیسه دشمن خود را مصون دارند.
تفسیر شریف نمونه در ذیل آیه می نویسد ؛ َي ْث َقفُو ُك ْم" از ماده" ثقف و ثقافة" به
معنى مهارت در تشخيص يا انجام چيزى است ،به همين جهت به معنى فرهنگ
و يا تسلط ماهرانه بر چيزى نيز به كار مىرود.
به دلیل اهمیت همین موضوع و خطر عظیم است که خداوند در آخر آیه اول با
السبِ ِ
يل" هر كس
تهدید و با شدت می فرماید؛ " َو َم ْن َيف َْعلْ ُه ِم ْن ُك ْم َف َق ْد ضَ َّل َسوا َء َّ
از شما چنين كارى كند از راه راست منحرف و گمراه شده است" .چه کسانی
دشمن تر از کافران با خدا و مؤمنین هستند .چطور افراد بی ایمان و کافر حاکم
می شوند و بر مؤمنین دوستی می کنند؟ چطور کسانی که فرمان خدا نمی برند،
فرمان خدا در میان مردم جاری و ساری می سازند؟ لذا حاکمیت هر کس باید
در پرتو حاکمیت حق قرار گیرد و این اهل حقند که انصاف و عدالت و فرامین
الهی را عملی می سازند.
فهرست ها.....................................................................................................................................

( -1سوره نساء آیه ))60
 ( -2سوره هود آیه )59
( -3برگرفته از تفسیر نمونه در ذیل آیه)
 ( -4سوره ممتحنه آیه )1

نمودار اخبار درج شده سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و مقایسه با سایر سازمان های جهاد کشاورزی
کشور در خبرگزاری های کشور  -در  4ماهه اول سال جاری (بر اساس آمار سامانه نیوزویت)

معرفی تالیفات همکاران

اطالعیه
تبادار
باید تالش
استاندار
شود با جلوگ
زمینه توسعه ص یری از خام
فروشی،
نایع
تبدیلی و
محصوالت در ا بسته بندی
ستان
مهیا شود

فارس:

شـ

ــما

ره :

 - 37ا

سفند

 96و

فرور

تبادار

دین

استان

شـــماره :

ه
دار
فار
بخش مه فع
الیت
آ کشاورز های
ی
ب
محور باید
گردد

97
طهما

س:

سبی
گلخان
معا
ه ،احدا ون و
ث است زیر جه
اد ک
شاو
تغییر ک خر و
صنا
اربری یع تب
در کش دیلی
مح
او
سوب نم رزی
ی
شـــماره :
شود

ن

گا

آغاز

عمل

یات

م بل
ند ف

اجر

ایی

ا

عدال
تا ت رئی
زمانی س دان
که کش شکده
مش
او
کشاو
کل آب رزی دان رزی
ش بنی دانشگ
در کش
اه ش
ان
ور ما
نداشته ب یراز :
حل
نخ
اشیم
واهد
شد

 -خردا

دماه 97

نخس

ر
س بر

ستا
ی گل

ره
ری
ت کش وری
او
رزی
ب
اشیم

ا

ر
ح ضوی
مایت مدیر
در کش از توس عامل
شرک
عه
ور
ت ما
110
سرما
که صندوق یه گذار در تخ
صص
ت
حمایت ی در بخ ی ص
وسط
از
ندوق
ش
کشاو
رزان ا بخش
کشاو
داره م کشاورز رزی:
ی
ید
اریم
شوند

خ
انه ا
ی کش

ی تو

و

ر در

رئ

یس
سازمان

جهاد ک
اس شاورزی
تان
فارس :
مهم ت
مباحث عل
رین روی
کرد ما
می ،فنی
و مهند
ک سی کردن
شاو
رزی است

ستا
سع
ن پا
تولی
سارگاددساالنه
ه گل
08ه 3واحد  11هزار ت
درخقاان
ن قارچ
رچ خها تو
ماهیت
لی
ـ
د
ی
وراکی در هیچ شرا استان
فـارس
یطی به
شهر

سم

ی تغییر

بروم
کمب ندی
نماین
ود
عضو هبل
یاتراعلمیآوبمعنه ده م
که ب
ت
ی
اون بدانشرودش
کدهت:
کشور ی نها را
دان
در
شگاهکش
ی فارسکشاورزی
یراز :
خشکسا
تهد
لی ،مشکل
ید مل
بلکه
"بحران ی اس
بحران
"مدی
آب"تنیست
ریت
آب" است

رئیس
صدا و سی
مای جمه
وری اس
م
ا
رکز فارس  :المی ایران
طالع رسانی
در زمینه
امنیت غ
در تامین
ذایی مهم ت
امنیت ر
رین گام
وانی ج
امعه است

و امید
علمی،
به دنبال
فنی و مهند
ک سی کردن
شاو
رزی است
شـــماره  - 31 :شهریورمـــــاه 1396

با

7882

ا
ستان فا

ر

هکتار س

طح ز
یر کشت

س قطب

ر
ضایی نما
ینده مردم
شیراز در م
من
نماینده و دیگر جلس شورای
مسئ
به این
اعتقاد ب
والن باید
رسیم که م
به م
نافع عم
نافع خو
ومی را
دمان تر
جیح دهیم

اسالمی :

نمی کند

کشاورزی:

قا
سمی رئیس
سازمان
جهاد کشاو
د
رزی استان
فارس :
ولت تدبیر

ا
سند راهبر ستاندار
فارس :
بر مقوله دی و نگاه
مشترک
آب
کشاورزی و ش در بخش
صنعت،
رب
باید مب
در نظر نای کار
گ
رفته شود

قاسم
بایستی جهاد
ی رئی
کشا
به
دنبال ورزی ا س سا
زمان
افزای ستان
فار
س:
با مدی ش به

تی
ن رو

وزیر جهاد
آب تمدن
قرار
ایران را
داده و به مدیریت در آستانه
انحطاط
ملی
و بقای ت
مدن ما
وابسته
شده است

شاط کار با ت امام جمعه
شیراز :
فکر در م
تعطیل نمی گ ورد قیامت
ردد و
انگیزه
افزا
یش پیدا
می کند

رزی:

39

 - 38ار

دیبهشت

ماه 97
شریعت

مدار م
شاور عالی

تولید گ

وت

ولید 14

هزار تن

ل محمد

ت
قوی مدیر
کل دفتر
امور گل
و قارچ
خانه ها،
گیاهان
خوراکی و
ب
دارویی
رای اولین بار در زارت جهاد
کشاورزی :
کشور ان
تشکیل جمن تولید
گل نرگس
می شود

محصول

ی کش
ور است

عب
اسی رییس
مرکز توسعه
مکانیزا
ما
جهاد کشاورزی :سیون وزارت
هانه  100تا
ما
 150میل

شین
آالت
تولید  37هزار تن انجیر در فارس با 15
افزایشیارد تومان
درصد
نسبتدربه
حوزهسال گذشته
کشاورزی
سرمایه
گذاری

نماینده م
ردم شهر
ستان های
در
ممسنی
مجلس
شورای
هر طر
اسالمی:
حی که ب
اعث تو
سعه کشاو
م
ورد حم
ایت است

می شود

و رستم
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افشانی استاندار فارس:

فارس استان اول کشور در جذب اعتبارات روش های
نوین آبیاری است

اکبری معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی:

در سال  96تاکنون استان فارس مقام اول کشور
در اجرای سامانه های نوین آبیاری را دارا می باشد

تاجگردون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس:

در حوزه اقتصاد مقاومتی شاهد پیشرفت های بسیار باالیی
در بخش کشاورزی فارس هستیم

همکاران گرانقدر ،بهره برداران ارجمند و عزیزان صاحب نظر

و دلسوز بخش کشاورزی“ ،پرتو امید” آماده پذیرش مطالب

علمی ،کاربردی ،پژوهشی ،اخبار و اطالعات نوین و نقدهای
ارزنده شما در رابطه با مسائل بخش کشاورزی و رویکردهای

مختلف این سازمان است و مطالب دریافتی با ذکر نام نویسنده
درج خواهد شد.

لذا عزیزانی که مایل به ارائه مطالب و پیشنهادات خود هستند

می توانند نسبت به تحویل آن ها به صورت حضوری به روابط
عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس یا ارسال فایل

مربوطه از طریق ایمیل یا شبکه های مجازی اقدام نمایند.

عنوان:
وسیله ساده اندازه گیری
جریان آب برای ارزیابی
روش های آبیاری
در مزرعه
نویسنده:

سید علی محمد چراغی
عضو هیات علمی مرکز
تحقیقات و آموزش

کشاورزی و منابع طبیعی

استان فارس و مرکز ملی
تحقیقات شوری

برخی از موضوعاتی که در این مجموعه می خوانید:

ساخت و واسنجی فلوم
نحوه تعیین ارتفاع آب
شکل فلوم دایره ای شکل
روش انجام کار واسنجی فلوم
شکل شیر فلکه با صفحه مدرج
نتایج
معادله ی خط برای فلوم
شکل منحنی واسنجی برای فلوم دایره ای شکل  4اینچ
جدول پارامترهای معادله ی خط برای فلوم ها به قطر  10 ،8و  12اینچ
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جهادگر شهید

سيد حميد عبـاسپور
تولد1339/05/12 :
شهادت1365/06/04 :
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سنگرسـاز بي سـنگر شـهيد سـيدحميد عباسپور در
سـال  1339در شـهر شـيراز متولد شـد .تحصيالت
را تـا دبیرسـتان بـ ه اتمـام رسـانيد .دوران جوانی او
ن بـا حركـت بـزرگ انقلاب اسلامی مـردم
مقـار 
ایـران آغـاز شـد ،تكامـل و جهـش وی بـه سـوي
ي رفيـ ع مقـام انسـانیت بـی وقفـ ه ادامـه
قلههـا 
يافـت .درسـال  1357بـا شـجاعت كـ م نظيـر در
پخـش اعالميههـای امـام خمينـی(ره) و تظاهرات
ت نظامـی،
روزانـ ه و شـبانه شـركت داشـت و در برهـ م ریختـن بسـاط حكومـ 
مخصوصـ ًا در شـب هـا ،تلاش بـی امـان می نمـود .بارها خـود را بـه خطر می
انداخـت تـا جايـی كـه يـك بـار مأموريـن او را تـا درب منـزل تعقيـب نمودند و
خانـه شـان را مـورد هجـو م قـرار دادند.
ن دوران را در بنـدر
ت مقـدس سـربازي رفـت .ايـ 
پـس از اخـذ ديپلـم بـه خدمـ 
ی
عسـلویه سـپری نمـود و هـر زمـان ك ه به شـيراز می آمـد ،درباره ظلم و سـتم 
كـ ه مـردم از آن رنـج مـی بردنـد ،سـخن میگفت.
ف بـا شـروع جنـگ تحميلـی بـود ،او خـود را
چنـد مـا ه آخـر سـربازی او مصـاد 
ن يافتـن سـربازی بارهـا از
داوطلبانـ ه بـ ه جبهههـایجنـگ رسـانيد و بـا پايـا 
ت هـای فتح المبين ،رمضان و ...شـركت
طريـق بسـيج عازم جبهه شـد .درعمليا 
ب مینمـود .راننـده توپ 106
داشـت .درجبهـه نيـز كارهای مشـکل تـر را انتخا 
ن خوزسـتان در خط
ت فرسـای تابسـتا 
ي طاق 
ب بـود .آنقـدر درگرما 
واحـد تخريـ 
مقـدم جبهـه مانـد تا سلامتیش بـه صـورت جدی بـ ه خطر افتـاد .آنـگاه مدت
ی مشـغول به کار شـد
كوتاهـی را درجهـاد دانشـگاهی ،كتابخانـه عالمه طباطباي 
ق می ورزيـد روی آورد.
و سـپس بـ ه « جهـاد سـازندگي » كه بسـيار به آن عشـ 
ب میشـد؛
ن سـيرآ 
ن تشـنهی او از عطش خدمت ب ه مسـتضعفي 
آنجـا بـود كهجا 
ج «مسـجد عظيمی»
علاوه بـر ايـن اوقـات فراغتـش را درگـروهمقاومت بسـی 
ت مینمود.
واقـع در ابتـدای خیابـان منوچهری شـهر شـیراز فعاليـ 
ی
ن درج ه تكامل انسـان 
شـهيد عباسـپور بـه حق ،اسـتحقاق رسـيدن بـه باالتريـ 
ً
ت ب ه دنيـا آمد ه
ي شـهاد 
اصلا بـرا 
ت فـي سـبيل اهلل را داشـت .او
یعنـی شـهاد 
ت و زهد جـزء جدایی ناپذير
بـود .او مـر ِد ايمـان ،تقوا ،جهاد و شـهادت بـود .عباد 
زندگيـش بود .دوسـتان از اخالص ،نظم ،شـجاعت و صميميـت او در محيط كار
سـخنها گفتـه اند .حجـب و حيا ،ادب ،مهربانـي و تواض ع وی زبانـزد تمام اقوام
ه دخترم زينب وار بزرگ شـود".
و آشـنايان بود .همیشـه مـی گفت":آرزو دارم كـ 
ت بـه جبهه مادر و همسـر خود را به گلزار شـهداء
ل از عزيم 
شـهيد چنـد روز قبـ 
بـرده بـود و بـا نشـان دادنقبـور دوسـتان و همرزمانـش ،گفت ه بود كـه خود نيز
بـ ه آنهـا ملحـق خواهد شـد .چنـدی بعد خانـواده را ب ه خدا سـپرد و مجـدداً عاز م
ن به كار مشـغول شـد.
ق فراوا 
جبهـه هـای جنـگشـد و آنجا نيز با شـو 
سـرانجام در شـامگا ه چهـارم شـهريور ماه سـال 1365پـس از اقامه نمـاز مغرب
ی سـنگری كـه خود
ن و عشـق بـود ،در اوج ب 
و عشـاء كـه درحقيقـت نمـاز خـو 
میگفـت" :جهادگـران سنگرسـازان بـي سـنگرند ".در زمانـی کـه عـدهای از
ن سـيل بنـد در جزیـره مینـو بـه خطـوط مقـدم
همرزمـان خـود را بـرای سـاخت 
ش
ـك راضِ َیـ ًه َم ْرضِ َّی ًه» خـدای خوي 
«ار ِجعِی إِلـی َربِّ ِ
جبهـه بـرده بود ،بـه نـدای ْ
ن خويش
لبيـک گفـت و در حالـی که به مقـام اطمينان دسـت يافته بـود؛ در خو 
غلطيـد ،تـا سـرخ روی بـه مالقـات پـروردگار خويش نائـل آيد.

شیمیایی ،یک رذالت شیطانی

در گرماگـرم عملیـات بـدر ،تحـت فرماندهـی شـهید سـید محمـد صـادق دشـتی،
مشـغول احـداث یـک بیمارسـتان زیرزمینـی مجهـز با شـش اتـاق عمـل ،در جزیره
مجنـون جنوبـی بودیـم تـا بتـوان زمـان و مسـافت انتقـال مجروحیـن عمیـات ،بـه
حداقل برسـد.
در بعـد از ظهـر روز شـانزدهم فروردیـن شـصت و سـه ،شـنیدیم حـاج احمـد
پورمیدانی(معـاون و جانشـین حـاج خلیل پرویـزی) در آن طرف آب هـای هورالعظیم
در مصـاف بـا تانـک های دشـمن گم شـده و همـه ما غـرق در نگرانی و اندوه شـده
بودیـم .درسـت همیـن روز بـود کـه بشـیر مبـارز هم گم شـد!
در آن بحبوحـه هیـچ کـس فرصـت تعلـق پیدا کـردن به چیـزی پیدا نمی کـرد ،تنها
مایملـک هـر رزمنـده ،اسـلحه اش بود و یک کیف ماسـک شـیمیایی و یـک بادگیر
پالسـتیکی و "سـری" کـه بر کف دسـت به خـدا هدیـه داده بود.
بهتریـن جایـی کـه در آن شـلوغی هـای کار بـا خـاک ،آهـن و چـوب ،بـرای بشـیر
داشـتم ،کیـف ماسـک شـیمیایی ام بـود کـه در گوشـه خلوت سـنگر گذاشـته بودم.
عملیـات شـروع شـده بـود رزمنـدگان از آب هـای هورالهویـزه گذشـته و در سـاحل
دجلـه ،بـا دشـمن ،درگیر شـده بودند .دشـمن منطقـه را زیر آتـش توپ خانـه گرفته
بـود .رزمنـدگان «دسـته دسـته» از کنـار ما می گذشـتد و سـوار بر قایق هـای تندرو
بـه سـمت منطقه درگیـری می خروشـیدند.
مـا در قالـب یـک گـروه فنـی  40نفـره ،بـی وقفـه کار میکردیم تـا بیمارسـتان را به
موقـع تمـام کنیم.
در همیـن اثنـاء هواپیماهـای بعثـی منطقـه را بمبـاران کردند .اول تعجـب کردیم که
چـرا راکـت هـای منفجـر شـده در اطرافمـان قـدرت انفجـاری زیـادی نداشـتند ،اما
بـوی تنـد سـیر و سـوزش چشـمان مـان حکایت از یـک رذالت شـیطانی مـی کرد!
همـه بچـه هـا سراسـیمه بـه سـوی کیف ماسـک هـا دویدنـد ،اما مـن که سـوار بر
بیـل مکانیکـی ،مشـغول پوشـاندن بخـش هـای آمـاده شـده بیمارسـتان ،بـا مقادیر
زیـادی خـاک بـودم ،تـا بیـل مکانیکـی را بـه کنـاری گذاشـتم و به سـراغ وسـایلم
رفتـم ،نـه کیـف دیـدم و نه بشـیر! با دسـتپاچگی چفیـه ام را بـاز کـردم و داخل آب
هـور زدم و جلـوی صورتـم گرفتـم! غافـل از اینکه خـود آب هور هم آلـوده به خردل
شـده بـود! تـا نیمـه هـای شـب بـه هـر شـکلی بـود بـدون ماسـک و آمپـول ،دوام
آوردم .شـب هنـگام ،وقتـی که با صادق داشـتیم سـوار لندکـروز می شـدیم ،یکی از
بچـه هـای جوشـکار کیف بشـیر و ماسـک را برایـم آورد و پـس از عذرخواهی برایم
توضیـح داد کـه در آن شـلوغی و آشـفتگی...
مـن هـم کیـف بشـیر و ماسـک را از او گرفتـم و تشـکر کـردم .گفتم ناراحـت نباش
فکـر نمـی کنـم شـیمیایی بـوده ،چون من هم که ماسـک نداشـتم شـیمیایی نشـده
ام! امـا نفهمیـدم چـرا فـردای آن روز بـه شـکلی عجیـب ،یـازده بـار حالـم بـه هـم
خـورد ،آنچنـان کـه به زمین مـی افتادم و احسـاس میکـردم جگـر و روده هایم دارد
از حلقـم بیـرون مـی زند!
برگرفته شده از کتاب "من و ساعتم"
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