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قاسمی؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی
استان فارس :

زنجیره تولید مرکبات در جهرم
تشکیل شود

اورنگی؛ رئیس سازمان امور اراضی کشور:

اجرای قانون حفظ کاربری اراضی، به 
شیوه قهری نیست

حجت االسالم والمسلمین قائمی مسئول حوزه 
نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی فارس:

مدیریت در جامعه اسالمی خدمت است 
نه حکومت و هدایتی است نه تحکمی

آیت اهلل دکتر دژکام نماینده ولی فقیه در استان فارس
و امام جمعه شیراز:

خدمات زیاد نهادها و سازمان ها باید به 
خوبی به مردم اطالع رسانی شود

آیت اله تقوی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
در وزارت جهاد کشاورزی :

دانش بنیانی، مردم محوری و مدیریت 
جهادی از اصول اقتصاد مقاومتی است

رحمانی؛ سرپرست استانداری فارس :

مدیریت آب در شرایط کنونی نیازمند
تصمیمات یکپارچه و جامع است

با تولید 502 هزار تن در 18875 هکتار 

استان فارس بزرگترین تولیدکننده لیـموشیرین جهان



برگزاری ششمین شورای کشاورزی استان فارس

برگزاری دومین همایش بزرگداشت روز جهانی خاک در شیراز



آنچه در این شماره می خوانیم: 

سرمقاله:

نزول رحمت الهی
و بارقه امید مردم، مسئوالن و 
بهره برداران بخش کشاورزی

 
به  و  پائیز  فصل  با سپری شدن 
از  پس  ماه،  آذر  رسیدن  اتمام 
سپری شدن 11 سال خشکسالی 
نقاط  آبی و بعضی  و بحران کم 
بی آبی در استان پهناور فارس به 
زراعی  ممد خداوند رحمان سال 
جدید با نزول باران رحمتش توام 
امیدوار  روند  حمداهلل  به  و  بود 
کننده ای داشت به نحوی که در سال زراعی جاری در تمام 
نقاط استان این نعمت جاری گردیده و تاکنون میانگین بارندگی 
استان فارس 90.2 میلیمتر بوده است و این در حالی است که 
در مدت مشابه در سال گذشته 36.4 و حتی در میانگین بلند 
مدت بارندگی سال زراعی استان فارس 67/7 میلیمتر در آمار 

اداره کل هواشناسی استان فارس ثبت گردیده است.
جالب است بدانید که در این مدت بیشترین میزان رحمت الهی 
در شهرستان های سپیدان و ممسنی با نزول 7 /263 و 255 
میلیمتر بوده است و کمترین آن 23/7 و 34/3 در شهرستان 
های آباده و نی ریز می باشد ضمن این جهت استحضارتان 

نزول رحمت الهی در سد درود زن 167/7 هست. 
با این اوصاف گرچه روند خوبی را شاهد هستیم و از یگانه دانای 
هستی بخش تقاضا داریم و امیدواریم که این روند ادامه داشته 
باشد، لیکن باید بیشتر از همیشه در حفظ آب و استفاده بهینه از 
زمینی  زیر  باشیم.چرا که سفره های آب  منبع حیاتی کوشا  این 
آنقدر خالی شده اند و سطحشان پائین رفته است که جبران آن 
با نگاه مثبت  با یکی، دو سال و حتی بیشتر میسر نمی باشد و 
حتی اگر خداوند قادر و توانا نزول رحمتشان را از ما دریغ نفرمایند 
تا سالیان متمادی می بایستی مردم با صرفه جویی مصرف آب 
در منازل، معابر و مکان های عمومی و نیز بهره برداران بخش 
نوین  های  سیستم  از  استفاده  با  عزیز  کشاورزان  و  کشاورزی 
بهره  افزایش  و  حفظ  صدد  در  آب  از  صحیح  استفاده  و  آبیاری 
همچو  منابع،  از  کردن  استفاده  بد  که  چرا  باشند  آن  از  برداری 
مصرف زیاد و آلوده کردن منابع آبی موجب شده است که ما دچار 
بحران شویم و از توسعه پایدار عقب بمانیم و متاسفانه بعضا با پا 

فشاری بر اتفاقات به سمت تعمیق بحران هم می رویم.
بدون شک برای استفاده بهینه از این منبع حیاتی نخستین عامل 
فرهنگ سازی بین مردم است و نبایستی با "بحران غفلت" مواجه 
آبی  کم  بحران  و  آن  مشکل  که  خود  واهی  خیال  به  و  شویم 
کنیم.  دنبال  را  خود  گذشته  اشتباه  روش های  است،  شده  حل 
و  نکنیم  اسراف  و  افراط  آب  مصرف  در  نباشیم،  خودخواه  باید 
همان گونه که به فکر خودمان هستیم به فکر نسل های آینده و 

فرزندان این مرز و بوم هم باشیم.
علیرضا واحدی پور

اخبار

شهرستان ها

ادارات تابعه
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رییس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

مجوز های گلخانه در کمترین زمان
صادر می شود

ششـمین جلسـه شـورای کشـاورزی اسـتان فـارس در سـال جـاری بـه ریاسـت 
رحمانی سرپرسـت اسـتانداری فارس، سلحشـور معاون سـازمان مدیریت و برنامه 
ریـزی اسـتان فـارس، قاسـمی رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
توکلـی مشـاور اسـتاندار در بخـش کشـاورزی، معاونیـن و مدیران سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فارس و مدیران کل دسـتگاه های وابسـته به این سـازمان در 

سـالن شـهید قاضی اسـتانداری اسـتان فارس تشـکیل شـد.
امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
رییـس  قاسـمی  مهـدی  محمـد 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
برنامـه  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  فـارس 
توسـعه گلخانه هـا بـر اسـاس تحلیـل 
اسـتراتژیک بـوده، گفـت: ایـن برنامـه 
سـاالنه آسـیب شناسـی شـده و نقـاط 
ضعـف، قـوت، فرصـت هـا و تهدیدها 

می شـود. بررسـی 
دبیـر شـورای کشـاورزی فـارس بـا اشـاره بـه این کـه توسـعه گلخانه ها بـا توجه 
بـه بحـران خشکسـالی در 4 سـال اخیر بـه طور جدی در دسـتور کار قـرار گرفته، 
افـزود: سـال 94، گلخانه هـای فـارس در سـطح136 هکتـار بود و اکنـون به 480 

هکتـار رسـیده و ایـن توسـعه خطی نبـوده، بلکه نمایی اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیان این که توسـعه کشـت گلخانـه ای به عنـوان راه کاری 
بـرای مواجهـه بـا کم آبـی و بی آبـی اسـت، خاطـر نشـان کـرد: در ایـن توسـعه 
80 هـزار هکتـار کشـت سـبزی و صیفـی فضـای باز بـه 7 هـزار گلخانـه منتقل 
می شـود و ایجـاد بـازار جدیـد مـد نظـر نیسـت اگرچـه ممنوعیتی بـرای صادرات 

محصـوالت گلخانـه ای نیـز وجـود ندارد.
رییـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس تصریح کـرد: اگرچـه مانعی برای 

ایجـاد گلخانـه "های تـک" یـا "بـا تکنولـوژی بـاال" چـه در زمینه صـدور مجوز و 
اعطـای تسـهیالت وجود نـدارد، اما اسـتراتژی این سـازمان توسـعه گلخانه ارزان 

قیمـت بـا هـدف بهره مندی همه کشـاورزان اسـت.
وی بیـان داشـت: بـا توجـه به تحقیقـات داخلی و خارجـی صورت گرفتـه، احداث 
روسـتاهای گلخانـه ای در دسـتور کار قـرار گرفـت، امـا اکنـون بـه دلیـل افزایش 
هزینه هـا تـداوم ایـن روند با مانع مواجه شـده اسـت، چـرا که کشـاورز حتی توان 
دریافـت وام ارزان قیمـت شـش درصـدی را هـم نـدارد کـه ایـن امر سـبب سـاز 
یـک آسـیب جـدی اسـت کـه اگر شـرایط ویـژه اندیشـیده نشـود، امکان توسـعه 

گلخانـه در فـارس را از دسـت خواهیم داد. 
قاسـمی بـا اشـاره بـه این کـه محصـول تولیـدی در محیـط کنتـرل شـده گلخانه 
گلخانه هـا  توسـعه  در  عالمـان  و  تکنولـوژی  علـم،  بابـت  از  و  بـوده  سـالم تر 
محدودیتـی وجـود نـدارد، تصریـح کرد: اشـتغال از دسـت رفته در سـایر بخش ها 
از رهگـذر گلخانـه می توانـد ایجـاد شـود بنابرایـن سـهولت در ارائه اسـتعالمات و 
تسـهیالت ارزان قیمـت و همچنیـن نـگاه ویژه به صـدور مجوزها باید در دسـتور 

کار همـه دسـتگاه های ذی ربـط قـرار گیـرد.
دبیـر شـورای کشـاورزی فـارس در بخـش دیگـری از سـخنان خـود با اشـاره به 
اهمیـت پوشـش های سـایبان در کاهـش تبخیـر و تعـرق، حفـظ باغ از خسـارات 
ناشـی از عوامـل فیزیولوژیک، یادآور شـد: ایجاد پوشـش های سـایبان در باغ های 
مرکبـات، انـار، انگـور و...در کنـار توسـعه گلخانه ای در دسـتور کار قـرار گرفته تا 
عـالوه بـر صرفه جویـی آب و به نوعـی دوام کشـاورزی قدم هـای ارزنده ایی را در 

برداریم. فارس  اسـتان 
در ادامـه ایـن جلسـه حسـین پژمـان 
معـاون بهبود تولیدات گیاهی سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
بـا  مقیـاس  کوچـک  گلخانـه  ایجـاد 
از  روسـتاها  در  اشـتغال زایی  هـدف 
مهم تریـن اقدامـات در حال گسـترش 

در فـارس اسـت.
وی افـزود: حـدود 10درصـد تولیـدات 

کشـاورزی کشـور متعلق به اسـتان فارس بوده کـه حدود 6.7 درصـد آن تولیدات 
زراعـی و مابقـی تولیدات باغی اسـت.

سرپرست استانداری فارس در جلسه شورای کشاورزی استان:

افزایش بهره وری از آب و نهاده ها مهم ترین موضوع در کشاورزی است
• اطلس بخش کشاورزی برای شناخت ظرفیت های این بخش تدوین شود
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ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: نخسـتین چالـش کشـاورزی این اسـتان 
بحـران آب و در مراحـل بعـدی تغییـر اقلیـم و انباشـت مـواد شـیمیایی در پـای 

اسـت. گیاه 
وی بـا بیـان این که توسـعه کشـت گلخانـه ای نتایجـی از جمله کاهـش ضایعات، 
کاهـش هزینـه تولید      ، ایجـاد       زنجیره هاي تولید       و تشـکیل تعاونـي تولید       گلخانه اي 
را در بـردارد، بیـان داشـت: هـر نـوع محصولـی قابلیت کشـت در گلخانـه را دارد 
کـه د      ر ایـن راسـتا مقـرر شـد      ه 70 هزار هکتـار اراضي زیرکشـت سـبزي و صیفي  

فضـای بـاز به 7 هـزار هکتار کشـت در محیط بسـته منتقل شـود      .
معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس بـا بیان 
این کـه ایـن طـرح را د      ر قالب توسـعه گلخانه روسـتایي، گلخانه کوچـک مقیاس، 
گلخانـه مـد      رن و توسـعه سـایبان بـوده، تصریـح کـرد: روسـتا های گلخانـه ای در 
سـه روسـتای شهرسـتان های مرودشـت، پاسـارگاد و کوار در حال احداث اسـت.
وی بـا اشـاره بـه این کـه همجـواري ایـران بـا 15 کشـور جهـان فرصـت بزرگي 
بـراي صـاد      رات محصوالت کشـاورزي اسـت، ابراز داشـت: گرچه قیمـت ارز یک 
چالـش بـراي صـاد      رات تولیـد      ات کشـاورزي اسـت اما محصـوالت گلخانـه اي از 

بـازار مناسـبي د      ر خـارج از کشـور برخورد      ار اسـت.
پژمـان تاکیـد کـرد: ایـن اسـتان بـا 490 هکتـار گلخانـه، رتبـه هفتـم کشـور در 
توسـعه گلخانـه را بـه خـود اختصاص داده و اشـتغال زایی 4 هـزار و 900 نفر را به 
دنبـال داشـته و اکنـون اولویـت نخسـت این اسـتان در حوزه کشـاورزی، توسـعه 
گلخانـه هاسـت و مي خواهیـم فـارس را بـه قطـب تولیـد       محصـوالت گلخانه اي 

کنیم. تبد      یـل 
در ادامـه ایـن جلسـه مهنـدس رحمانـی سرپرسـت اسـتانداری فـارس گفـت: در 
بخـش کشـاورزی مهـم تریـن موضوع این اسـت که چگونـه بهـره وری از آب و 

نهـاده هـا را افزایـش دهیم.
وی افـزود: بایـد بـا افزایـش تعداد جلسـات این شـورا و کاهش تعـداد موضوعات، 
بـه صـورت دقیـق و موشـکافانه، مسـائل کشـاورزی اسـتان را بررسـی و تحلیـل 

. کنیم
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه ایـن کـه معیـار انتخـاب برتریـن هـای بخـش 
کشـاورزی در گذشـته این بوده که چه کسـی بیشـترین عملکرد را داشـته اسـت، 
خاطـر نشـان کـرد: ایـن فی نفسـه خوب اسـت ولـی اگر بـه عمق موضـوع دقت 
کنیـم میـزان اسـتفاده از آب و منابـع در این معیار مـورد توجه قرار نگرفته اسـت؛ 
بایـد ایـن معیـار را کامـل کنیـم یعنـی بررسـی کنیـم بـرای هـر واحد مشـخص 

محصـول چقـدر آب و سـایر نهادهـا مصرف می شـود.
سرپرسـت اسـتانداری فـارس بـا اشـاره به این کـه آب مهـم ترین نهاده اسـت و 
در سـال های اخیـر متأسـفانه با خشکسـالی عمیـق و گسـترده ای روبـرو بوده ایم، 
اظهـار داشـت: حتـی اگر در سـال جاری تر سـالی خیلی خوبی هم داشـته باشـیم 
بـاز هـم جبـران خشکسـالی و کمبـود آب نمی شـود و همچنان بایـد صرفه جویی 

و بهـره وری در مصرف آب را در دسـتور کار خویش داشـته باشـیم.
رحمانـی بـا بیـان این کـه بهره وری مهـم ترین فاکتور اسـت و راندمـان در واحد 
سـطح بایـد مـورد توجـه قـرار داشـته باشـد، بیـان داشـت: در انتخاب کشـاورزان 
نمونـه، کسـانی انتخـاب شـوند کـه توجه جدی بـه مصـرف نهاده هـا و آب دارند؛ 
زیـرا بـا توجـه به افزایش مسـتمر قیمـت نهاده ها، اگـر مصرف آنها کنترل نشـود 

قیمـت محصـول تمـام شـده افزایش یافتـه و قابـل رقابت در بازار نیسـت.
بتواننـد  نمونـه  کشـاورزان  کـه  شـود  فراهـم  سـازوکاری  بایـد  داد:  ادامـه  وی 
دیدگاه هـا و راه کارهـای مـد نظرشـان را مطـرح کننـد و مـا از دیـدگاه آن ها هم 

بـرای افزایـش بهـره وری در بخـش کشـاورزی آگاه شـویم.
سرپرسـت اسـتانداری فـارس بـا تاکیـد بـر این کـه متخصصیـن و پژوهشـگران 
دانشـگاه ها و دسـتگاه های اجرایـی بایـد در موضوعـات مهـم اسـتان در حـوزه 
کشـاورزی متمرکـز شـوند و تحقیقـات بر ایـن موضوعـات معطوف باشـد، یادآور 

شـد: مثـاًل کشـت گلخانـه ای که امـروز مورد توجه اسـتان اسـت باید مـورد نظر 
پژوهشـگران باشـد و بتوانیـم از نظـرات آنهـا و همـه ذینفعـان بخش کشـاورزی 

بکنیم. اسـتفاده 
زمینـه  در  اخیـر  سـال  سـه  دو  در  کـه  ایـن  بـه  اشـاره  بـا  رحمانـی  مهنـدس 
سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی در بخـش کشـاورزی کار مفیـد و خوبـی انجام 
شـده اسـت و چندیـن بسـته سـرمایه گذاری تدوین شـده اسـت، تاکید کـرد: باید 
توجـه داشـت کـه همـه ظرفیت هـای بخـش کشـاورزی فـارس در این بسـته ها 
دیـده نشـده اسـت و بایـد همـه ظرفیت هـای بخـش کشـاورزی را بـه تصویـر 

. بکشیم
وی خواسـتار تدویـن اطلس بخش کشـاورزی بـرای شـناخت ظرفیت های بخش 

کشـاورزی در شهرسـتان ها و بخش های اسـتان فارس شـد.
سرپرسـت اسـتانداری فـارس با بیـان این که کشـت گلخانه ای در اسـتان فارس 
در سـال 92 در اسـتان فـارس 125 هکتار بوده اسـت و هم اکنـون به 495 هکتار 
رسـیده اسـت، اذعان داشـت: رشـد 4 برابری کشـت گلخانه ای در فارس نشـان 
دهنـده اهتمـام ویـژه دولـت تدبیـر و امیـد به ایـن موضوع اسـت ولی تا رسـیدن 
بـه هـدف هفـت هـزار هکتـار کشـت گلخانـه ای فاصلـه زیـادی داریـم و باید با 

سـرعت بسـیار بیشـتری اقدام کنیم.
مهنـدس رحمانـی دلیـل اصلـی عـدم گسـترش کشـت گلخانـه ای را عـدم بـاور 
کشـاورزان در خصـوص بـه صرفـه بـودن کشـت گلخانـه ای دانسـت و تصریـح 
کـرد: کشـاورزان اگـر مطمئن شـوند در کشـت گلخانه ای برگشـت منابع و سـود 
مناسـب اقتصـادی وجـود دارد زودتـر از مدیـران بـرای توسـعه این حـوزه حرکت 
خواهنـد کـرد. وی بـا اشـاره بـه این کـه آمـوزش و ترویج کشـت گلخانـه ای در 
میان کشـاورزان بسـیار بیشـتر از گذشـته باید مورد توجه قرار گیرد، ابراز داشـت: 
کشـاورزان بایـد آگاه شـوند کـه با کشـت گلخانـه ای، تنظیم بازار، هزینـه کمتر و 

مصـرف کمتـر نهـاده هـا و درآمد بیشـتر بـرای آنهـا حاصل خواهد شـد.
سرپرسـت اسـتانداری فـارس خواسـتار اهتمـام ویژه بـه روسـتاهای گلخانه ای و 
شـهرک هـای گلخانه ای شـد و گفـت: این موضوع بایـد با جدیت پیگیری شـود 

و بـا ارائـه زمان بنـدی دقیق پیگیری شـود.
مهنـدس رحمانـی بـا بیـان ایـن کـه تاسـیس گلخانـه های کشـاورزی قـدم اول 
بـرای افزایـش راندمـان اسـت، افـزود: بهـره گیـری از تکنولـوژی هـای جدید و 
متناسـب، اسـتفاده مناسـب از نهـاده هـا و اسـتفاده از نیـروی انسـانی متخصـص 

می توانـد موجـب بهبـود عملکـرد در ایـن حـوزه شـود.
 وی خواسـتار توزیـع بـه موقـع بذر مـورد نیاز کشـاورزان به ویژه بذر گندم شـد و 
تاکیـد کـرد: تحویل بـذر در زمان مناسـب تاثیر زیادی در عملکرد کشـاورزان دارد 

و بایـد بـا جدیـت توسـط متصدیان این حـوزه مورد توجه قـرار گیرد.
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بـا حضـور مسـعود رضایـی و علی اکبـری نماینـدگان مردم شـیراز در مجلس شـورای 
اسـالمی، سـید عالءالدیـن خـادم نماینده مردم سـپیدان در مجلس شـورای اسـالمی، 
اصغـر مسـعودی نماینـده مـردم اسـتهبان و نـی ریـز در مجلـس شـورای اسـالمی 
پیشـنهادات الیحـه بودجـه سـال 1398 در بخـش کشـاورزی از طـرف سـازمان جهاد 

کشـاورزی فـارس ارائه و بررسـی شـد.
بـه گـزارش خبرنگار "پرتـو امید"، محمد 
مهـدی قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فارس در نشست با 4 
نفـر از نماینـدگان مردم شهرسـتان های 
شـیراز، سـپیدان، نی ریـز و اسـتهبان در 
مجلس شـورای اسـالمی، گفت: اسـتان 
فـارس بـا 10 درصـد از تولیدات کشـور، 
قطـب کشـاورزی کشـور بـوده و در این 
اسـتان تغییـر الگوی کشـت از زراعت به 

بـاغ دنبال می شـود.
وی بـا اشـاره بـه رتبه هـای برتـر فارس 
ایـن  افـزود:  کشـاورزی،  تولیـدات  در 
اسـتان در زراعـت با 9.2 درصـد از تولید 
کشـور رتبـه دوم، در باغبانـی با 15.3 درصد از تولید کشـور رتبـه اول، در تولیدات دامی 
با 5.9 درصد از تولید کشـور رتبه 4، در شـیالت با 2.5 درصد تولید کشـور رتبه ششـم 
در اسـتان های غیـر سـاحلی و همچنیـن بـا 18 درصد سـطح جنگلی بیشـترین سـطح 

جنگلـی کشـور را بـه خـود اختصاص داده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول یـادآور شـد: چالش اصلی بخش کشـاورزی خشـکی و خشکسـالی 
اسـت و از ایـن رو تمـام اسـتراتژی های سـازمان آب محـور بـوده کـه اقدامـات ایـن 
سـازمان در ایـن راسـتا به طور کلی به دو دسـته سـخت افـزاری و نرم افزاری تقسـیم 

می شـوند. 
وی تصریـح کـرد: در بخـش سـخت افزاری تغییـر الگوی کشـت، اقدامات بـه زراعی، 
اقدامـات بـه نـژادی، جلوگیـری از ضایعـات محصـوالت کشـاورزی و توسـعه عملیات 
مختلـف آب و خـاک در دسـتور کار قـرار گرفتـه و در بخـش نـرم افـزاری برنامه ریزی 
اسـتراتژیک در همـه زیربخـش و محصوالت مختلـف، فعالیت های آموزشـی ترویجی 
جهـت توانمندسـازی کشـاورزان و اجـرای نظـام نویـن ترویـج، تشـکیل کارگـروه آب 
کشـاورزی، کارگـروه سـازگاری بـا خشـکی، کمیتـه حفاظـت و بهره بـرداری از آب 

زیرزمینـی و ...اجـرا می شـود.
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس با اشـاره بـه این کـه دو راه کار عمده 
حـل چالش هـای بخـش کشـاورزی بـاال بردن علـم، دانـش و آگاهـی بهره بـرداران و 
تزریـق سـرمایه بـرای تجهیـز منابـع این بخش اسـت، بیـان داشـت: باال بـردن علم، 
دانـش و آگاهـی بهره بـرداران در بخش کشـاورزی با اجـرای نظام نویـن ترویج محقق 
می شـود کـه در همیـن راسـتا عرصه هـای کشـاورزی پهنه بنـدی و مسـئولین پهنـه 
مشـخص شـده، محققیـن کشـاورزی در کنـار مسـئولین پهنـه قـرار گرفتنـد و در 94 
مرکـز خدمـات جهاد کشـاورزی خدمات رسـانی به بخش کشـاورزی را برعهـده دارند.

راه انـدازی  منابـع،  تجهیـز  و  سـرمایه  تزریـق  مناسـب  کارهـای  راه  از  افـزود:  وی 
صندوق هـای حمایـت از توسـعه بخـش کشـاورزی اسـت کـه تاکنـون 10 صنـدوق 
حمایـت از توسـعه بخـش کشـاورزی شهرسـتانی ایجـاد شـده و 9 صنـدوق دیگـر تـا 

پایـان سـال شـکل می گیـرد.
قاسـمی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا بیـان این کـه سـطح گلخانه هـای این 
اسـتان در سـال 94، 136 هکتـار بـوده و امروز بـه 490 هکتار افزایش پیـدا کرده، ابراز 
داشـت: بـا نـگاه ایجـاد فضای کسـب و کار در قالـب تعاونـی و زنجیره ای، روسـتا های 
گلخانه ای در سـه روسـتا از شهرسـتان های مرودشـت، پاسـارگاد و کوار در حال احداث 

است.
وی بـا اشـاره بـه این که پوشـش سـایبان بـه نوعـی گلخانه محسـوب شـده و به دلیل 

با حضور چند نفر از نمایندگان مردم فارس در مجلس شورای اسالمی؛

پیشنهادات بودجه سال 98 بخش کشاورزی فارس بررسی شد
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کمبـود آب، تبخیـر و تعـرق بـاال ایـن پوشـش از الزامـات اسـتان فـارس محسـوب 
می شـود، تصریـح کـرد: برای بیـش از هزار هکتـار مجوز سـایبان در این اسـتان صادر 
شـده کـه بـه تدریج به بانـک معرفی می شـوند و امیـدوارم در تمـام باغ های اسـتان از 

پوشـش های سـایبان اسـتفاده شود.
قاسـمی در ادامـه بـه اعتبارات تملکی و هزینه  ای، اسـتانی و ملی مصـوب و تخصیصی 
سـال 97، همچنیـن دیـون سـازمان جهاد کشـاورزی بـه بازنشسـتگان و مـواردی که 
از نظـر اعتبـاری ایـن سـازمان را در مضیقـه قـرار داده، همچنیـن معوقـات اضافـه کار 
و ماموریـت کارکنـان جهـاد کشـاورزی و نیـز در زمینـه تسـهیالت بانکـی، طرح هـای 

مصـوب و تسـهیالت پرداختـی را بـه تفصیل سـخنانی را بیـان کرد.
در ادامـه جعفـر صبوری پـور معـاون برنامه ریـزی و امـور اقتصـادی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، پیشـنهادات بودجـه سـال 1398 در بخش کشـاورزی را در 
دو دسـته پیشـنهادات اصالحـی شـامل اعتباراتـی کـه در قانـون بودجه سـال 97 دیده 
شـده و تقاضـای سـازمان جهـاد کشـاورزی عالوه بـر اسـتمرار، اضافه کـردن مواردی 
بـه آن بـود و در بخـش دیگـر پیشـنهادات جدیـد را ارائـه داد و گفـت: پیشـنهادات 
اصالحـی شـامل: بـه صفـر رسـاندن مالیـات در واحدهـای صنایـع تبدیلـی و غذایـی 
بخـش کشـاورزی باالخـص صنایع فـرآورده هـای لبنی بـرای حمایت از مصرف شـیر 
و کاهـش هزینـه هـای درمـان و معافیـت 20 درصـدی بیمـه سـهم کارفرمـا بـرای 
واحدهـای فـرآورده هـای لبنـی و آبزیـان، افزایـش سـهم اعتبار برای آبرسـانی شـرب 
عشـایر از 20 درصـد بـه میـزان حداقـل 40درصـد، افزایش حداقـل دو برابـری هزینه 
پیشـگیری و کنتـرل بیماری هـای واگیـر دامـی و بیماری های مشـترک بین انسـان و 

دام، مایـه کوبـی دام هـا و بهداشـت فرآورده هـای دامـی و ... می باشـد.
وی افـزود: پیشـنهادات جدیـد شـامل: پیـش بینـی اعتبـار الزم جهـت تامیـن منابـع 

اعتبـاری بـرای افزایـش حقـوق کارکنـان دولـت و پرداخت فـوق العاده ویژه تا سـقف 
50%، تغییـر تعرفـه بـرق مصرفـی مراکز عمـل آوری، بسـته بندی و صنایـع تبدیلی از 
صنعتـی به کشـاورزی، مشـمول شـدن کارگـران و کارکنـان کارگاه های تولیـد قارچ از 
خدمـات بیمـه تامیـن اجتماعـی، پیش بینـی و تامین اعتبـار الزم جهت طرح نکاشـت، 
پرداخـت غرامـت حاصل از عدم کشـت به کشـاورزان جهت حفظ منابـع آب زیرزمینی 
و همچنیـن حفـظ حقابـه محیـط زیسـت و تـاالب هـا و دریاچـه هـا در حوزه هـای با 

شـرایط بحرانـی مانند سـد درودزن و ... می باشـد.
از  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  مجلـس  نماینـدگان  پایـان  در 
سـازمان های موفـق اسـتان بـوده و اقدامـات خوبـی در بخـش کشـاورزی صـورت 
گرفتـه، اظهـار داشـتند: بـا توجـه بـه لـزوم اطـالع رسـانی بـه جامعـه، ایـن مـوارد در 

اختیـار نماینـدگان بـه عنـوان مبلغـان نظـام قـرار گیـرد. 
همچنیـن در خصـوص اعتبارات درخواسـتی پیشـنهاد شـد، بـا توجه بـه اهمیت بخش 
کشـاورزی، بخشـی از اعتبـارات درخواسـتی در جلسـه ای بـا رئیـس سـازمان برنامـه و 
بودجـه و بخشـی در سـطح وزراتخانـه و قسـمتی در جلسـه رفـع موانـع و کمیسـیون 
کشـاورزی اسـتانی بررسـی شـده و نماینـدگان مجلـس در همـه سـطوحی کـه نیاز به 
پیگیـری باشـد، سـازمان جهـاد کشـاورزی را همراهـی می کنند، همچنین اشـاره شـد 
کـه از اعتبـارات اسـتانی و شهرسـتانی در اختیـار نماینـدگان قسـمتی از بودجه هـای 

درخواسـتی قابـل جابه جایـی اسـت.
 توجـه بیشـتر بـه نظـام نوین ترویج بـا توجه بـه تاثیر گذار بـودن در سرنوشـت مردم، 
عملیاتـی شـدن نتایـج پژوهـش و تحقیقـات، کاهش هزینه هـای صـدور مجوزها برای 
کشـاورزان، حمایـت از بخـش خصوصـی بـا توجـه به نقـش آن هـا در اشـتغال زایی و 
تولیـد از جملـه مـواردی بـود کـه در این جلسـه مـورد بحث و تبـادل نظر قـرار گرفت.

مجمع عمومی مدیران هسته گزینش منطقه 4 وزارت 
سازمان  گزینش  هسته  میزبانی  به  کشاورزی  جهاد 
جهاد کشاورزی استان فارس و با حضور رییس سازمان 
جهاد کشاورزی فارس و همچنین مدیران هسته های 
گزینش استان های چهار محال و بختیاری، اصفهان، 
مرکزی، خوزستان، بوشهر، لرستان و کهگیلویه و بویر 

احمد در شیراز برگزار شد.
به گزارش خبرنگار "پرتو امید"؛ در ابتدای این مجمع، 
جهاد  سازمان  گزینش  هسته  سرپرست  جهانگیری 
به  آمدگویی  خوش  ضمن  فارس  استان  کشاورزی 
مدیران هسته گزینش منطقه 4 کشور، مطالبی را در 
مدیریت  این  در  گرفته  فعالیت های صورت  خصوص 

بیان نمود.
جهاد  سازمان  رییس  قاسمی  مهدی  محمد  ادامه  در 
هسته  مدیران  به  مقدم  خیر  ضمن  فارس  کشاورزی 
مدیران  انتصاب  در  گفت:  جلسه  در  حاضر  گزینش 
این  چون  می گیریم  استعالم  حراست  و  گزینش  از 
با  شاخص تری  افراد  قطعًا  و  هستند  اصل  رکن  دو 
مالک ها و معیارهای بهتری جذب سیستم می شوند و 

به بهبود عملکرد سیستم کمک می کند.
وی افزود: جایگاه گزینش ارزشمند است و می تواند 
از  ببرد  باال  را  سیستم  وری  بهره  و  باشد  خیر  منشا 

جمله می توان به شهید چمران اشاره نمود که تقوا و 
تخصص الزمه یکدیگرند و می توان نتیجه گرفت که 
چون  و  کند  سیستم کمک  بهره وری  به  خیلی  تعهد 
نیاز داریم که پروژه ها را به افراد امین واگذار کنیم که 

زیبنده این سازمان باشد.
در ادامه هر کدام از مدیران هسته گزینش حاضر در 
مباحث  با  رابطه  در  را  خود  های  دیدگاه  جلسه  این 
گزینش بیان و از تعامل بسیار خوب ریاست سازمان و 

هسته گزینش ابراز خورسندی نمودند.

اولین مجمع مجمع عمومی  در  است که  شایان ذکر 
مدیران هسته گزینش منطقه 4 وزارت جهاد کشاورزی 
جاری  مشکالت  و  مسائل  خصوص  در  فکری  هم 
هسته های منطقه 4، اعم از رویه های کاری، سیستم 
و مسائل جاری هسته های گزینش صورت پذیرفت و 
همچنین در خصوص آموزش و انتقال تجربه مربیان 
و  شد  ارائه  اصالحی  پیشنهادات  تحقیق،  و  مصاحبه 
هیات  به  ارسال  جهت  مطروحه  بندی  جمع  درپایان 
مرکزی گزینش وزارتخانه جهاد کشاورزی انجام شد.

برگزاری مجمع عمومی مدیران هسته گزینش منطقه 4 وزارت جهاد کشاورزی در شیراز
به میزبانی هسته گزینش سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
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مدیـران  توسـعه  و  ارزیابـی  کانـون  پردیـس  اولیـن 
اسـتان فـارس، بـه همـت سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس و بـا حضـور رییـس مرکـز نوسـازی 
در شـیراز  وزرات جهـاد کشـاورزی  اداری  تحـول  و 

یافـت. گشـایش 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ؛ محمـد مهـدی 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس  قاسـمی 
فـارس، در نشسـت افتتـاح پردیـس کانـون ارزیابی و 
توسـعه مدیـران ایـن اسـتان گفـت: پسـت ها در نظام 
جمهـوری اسـالمی امانـت هسـتند و این امانـت باید 
بـه امانـت داران خوبـی سـپرده شـود کـه ویژگی این 
امانـت داران بـا علـم مدیریـت و در مدلـی بیان شـده 

ست.  ا
را  فـارس  در  پردیـس  راه انـدازی  از  هـدف  وی 
از  جلوگیـری  و  مدیـران  انتخـاب  کـردن  نظام منـد 
اعمـال سـالیق شـخصی دانسـت و افـزود: بـا توجـه 
به گسـتردگی اسـتان فارس بـا راه اندازی ایـن کانون 
عـالوه بـر کاهـش بعـد مسـافت در ارزیابـی مدیران، 
حرکـت عمده تـری در مسـیر جانشـین پروری صورت 

می گیـرد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: آفـت سـلیقه 
شـخصی تفـاوت مالک هـا بـوده چـرا کـه سـالیق 
نظام منـد و قانونمنـد نبـوده و دچـار خدشـه هسـتند و 
اگـر شایسـتگی ها بـر اسـاس مـدل و چارچـوب اهراز 
شـود قطعا مدیـران توانمندتـری در جایـگاه مدیریتی 

قـرار می گیرنـد.
وی بـا اشـاره بـه این کـه پردیـس کانـون ارزیابـی و 
توسـعه مدیـران اتفـاق مبارکـی اسـت کـه از وزرات 
اسـت،  ادامـه  حـال  در  و  شـروع  کشـاورزی  جهـاد 
تصریـح کـرد: به دنبـال حذف مدیـران نیسـتیم بلکه 
شناسـایی نقـاط ضعـف و تبدیـل آن ها بـه نقطه قوت 
بـا توانمنـد سـازی و همچنیـن کشـف اسـتعدادها و 
اسـتفاده از تـوان و ظرفیـت موجود به نحو شایسـته از 

اهـداف ایـن پردیس اسـت.
قاسـمی در بخـش دیگری از سـخنان خـود به جاری 
سـازی مـدل تعالی “EFQM” در این سـازمان اشـاره 
کـرد و اظهـار داشـت: انجـام تمـام امـورات سـازمان 
در بحـث مدیـران مـدل  و  بـوده  اسـاس مـدل  بـر 
شایسـتگی عمومـی نیـز وجـود دارد و امیدواریـم بـا 
جـاری سـازی ایـن مـدل، بخش کشـاورزی توسـعه 

و پیشـرفت پیـدا کنـد.
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس در خاتمـه 
تاکیـد کـرد: بـا گشـایش پردیـس کانـون ارزیابـی و 
توسـعه مدیران اسـتان فـارس، حوزه معاونت توسـعه 
مدیریـت و منابـع و گـروه نوسـازی و تحـول اداری 
ایـن سـازمان، ارزیابـی مدیران حاضر و هم شناسـایی 

و پـرورش اسـتعدادهای موجود را بیـش از پیش دنبال 
کـرده تـا از مدیـران توانمنـد بهـره ببریم.

در ادامـه کاووس کیانـی معـاون توسـعه مدیریـت و 
منابـع سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس گفـت: بـا 
راه انـدازی پردیـس کانـون ارزیابـی و توسـعه مدیران 
فـارس، مدیـران جهـاد کشـاورزی بـر اسـاس الگوی 

ارزیابـی می شـوند. شایسـتگی 
وی افـزود: در راسـتای اجـرای مصوبـه ی شـماره ی 
579095 مـورخ 1395/4/1 شـورای عالـی اداری در 
خصـوص انتخـاب و انتصـاب مدیـران اولیـن پردیس 
فـارس،  اسـتان  مدیـران  توسـعه  و  ارزیابـی  کانـون 

توسـط سـازمان جهـاد کشـاورزی راه انـدازی شـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: وزارت جهـاد 
کشـاورزی اولیـن کانـون ارزیابی و توسـعه مدیران را 
در بخـش دولتی و با کسـب مجوز ارزیابی از سـازمان 
اداری و اسـتخدامی کشـور راه انـدازی کـرد که به تبع 
آن سـازمان جهاد کشـاورزی اقدام بـه راه اندازی این 

کانـون کرد.
وی بـا اشـاره به این کـه در مرکز مذکـور ارزیابی های 

اسـتاندارد مبتنـی بـر الگـوی شایسـتگی و ابزارهـای 
تعریـف شـده انجـام می شـود، تاکیدکـرد: ایـن مرکز 
عـالوه بر کارکنان سـازمان جهاد کشـاورزی، مدیران 
فعلـی و آینده ی دسـتگاه های وابسـته همچـون اداره 
کل دامپزشـکی، منابـع طبیعـی، امـور عشـایر، تعاون 
روسـتایی و مرکـز آمـوزش و تحقیقـات کشـاورزی و 
منابـع طبیعی اسـتان فـارس را نیز تحت پوشـش قرار 

خواهـد داد. در ادامـه حجـت االسـالم سـید محسـن 
قائمی مسـئول حـوزه نمایندگی ولی فقیه در سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: راه انـدازی 
پردیـس کانـون ارزیابی و توسـعه مدیران این اسـتان 
بـا هـدف انتخاب مدیر شایسـته طلیعه خدمت رسـانی 

نوین اسـت.
وی افـزود: شـاخص انتخاب مدیران حلقـه مفقوده ای 
بـود کـه امـروز بـا همـت وزرات جهـاد کشـاورزی و 
بـه تبـع آن سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس و بـا 

راه انـدازی ایـن پردیـس بـه آن دسـت می یابیـم.
قائمـی در ادامـه با اشـاره بـه این  که خداونـد در قرآن 
فرمودنـد کـه منصـب امامت، امانـت خدا نـزد امامان 

با حضور رئیس نوسازی و تحول اداری وزرات جهاد کشاورزی

اولین کانون ارزیابی و توسعه مدیران فارس گشایش یافت
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اسـت و هـر امامـی باید امانت امامـت را به امام بعدی بسـپارد، 
تصریـح کـرد: مدیریـت در جامعـه اسـالمی نیـز امانـت بوده و 
امانتـدار قطـع بـه یقیـن بایـد بـرای ارتقـای مسـئولیتی که به 
عهـده گرفتـه کوشـش کنـد و در زمـان الزم ایـن ودیعـه را به 

شـکل عالـی و متعالـی به فـرد شایسـته تر تحویـل دهد.
ایـن مقام مسـئول با بیـان این کـه مدیریت در جامعه اسـالمی 
تحکمـی،  نـه  اسـت  هدایتـی  حکومـت،  نـه  اسـت  خدمـت 
بیـان داشـت: مدیـر بایـد بـا مشـورت، هـم فکـری، هدایت و 
روشـنگری مجموعـه زیـر نظـر خـود را به سـمت تعالـی پیش 

. د ببر
جهـاد  سـازمان  در  فقیـه  ولـی  نمایندگـی  حـوزه  مسـئول 
کشـاورزی فـارس در پایان تاکیـد کرد: پردیس کانـون ارزیابی 
و توسـعه مدیـران ایـن اسـتان با هدف شناسـایی نقـاط ضعف 
مدیـران فعلـی و تبدیـل بـه نقـاط قـوت و همچنیـن پـرورش 
مدیـران آینـده در جهـت خدمتگـزاری بهتـر بـه نظـام مقدس 

جمهـوری اسـالمی راه انـدازی شـده اسـت.

توسـعه  و  ارزیابـی  کانـون  پردیـس  مدیـر  امین پـور  ادامـه  در 
سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس گفت: طبق شـیوه نامه ابالغی 
کسـانی مـی تواننـد در پسـت هـای مدیریتـی قـرار گیرنـد کـه 

موفـق بـه کسـب گواهینامـه ی شایسـتگی شـوند.
وی بـا اشـاره بـه این که بـا راه اندازی ایـن پردیس، اجـرا پروژه 
تربیـت مدیـران آینـده محقـق می شـود، افـزود: لـزوم شـناخت 
توانمنـدی نیروهـا، بـه ویـژه کارکنـان شـاغل در شهرسـتان ها 
و اهمیـت بسترسـازی مناسـب بـرای اسـتقرار رویکرد شایسـته 
سـاالری از اهـداف کانـون ارزیابـی و توسـعه سـازمان جهـاد 

کشـاورزی فارس اسـت.
رئیـس گـروه نوسـازی و تحول اداری سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفـت: دسـتاوردهای کلی پـروژه تسـهیل در امر 
جانشـین پـروری و شایسـته سـاالری بـا اسـتفاده از بانک های 
اطالعاتی به دسـت آمده، کاهش شـانس و سـلیقه ی شـخصی 
در انتصـاب هـا، تعدیـل توقـع هـای کارکنـان، ایجـاد فضـای 
رقابـت سـازنده در بیـن کارکنـان و پذیرش مدیر آینـده در میان 
آن هـا اسـت. امین پـور تاکیـد کـرد: گـروه هـدف ایـن پـروژه 
مدیـران و کارشناسـان سـازمان متبـوع و دسـتگاه های وابسـته 
خواهـد بـود کـه در پردیـس کانـون حضور یافتـه و بـا ابزارهای 

تعریـف شـده تحـت ارزیابی قـرار مـی گیرند.

اسـتان  در  کینـوا  گیـاه  فـرآوری  تحقیقـات 
اسـت. شـده  انجـام  فـارس 

بـه گزارش خبرنـگار "پرتـو امید"، در حاشـیه 
فـارس،  پژوهشـی  دسـتاوردهای  نمایشـگاه 
محمـد مهـدی قاسـمی رئیس سـازمان جهاد 
کشـاورزی فارس از دسـتاوردهای پژوهشی- 
تحقیقاتـی این سـازمان به معرفـی گیاه کینوا 
و فـرآوری ایـن گیـاه اشـاره کـرد و گفت: در 
و جایگزیـن  الگـوی کشـت  تغییـر  راسـتای 
کـردن کشـت های کـم  آب بـر و مقـاوم بـه 
خشـکی و شـوری، پژوهـش تحقیقاتـی روی 

گیـاه کینـوا انجام شـد.
شـوری،  بـه  مقـاوم  گیـاه  ایـن  افـزود:  وی 
هـزار  بـاالی 18   EC ایـن  کـه  بـر  عـالوه 
را تحمـل کـرده، ماننـد گنـدم، جـو، ذرت و 
سـایر محصـوالت قابلیـت کشـت در مناطق 

دارد. را  فـارس  اسـتان  مختلـف 
این کـه  بـه  اشـاره  بـا  مسـئول  مقـام  ایـن 
گیـاه کینـوا عـالوه بـر کارهـای تحقیقاتـی، 
و  الگویـی  بـه صـورت  کشـاورز  مزرعـه  در 
نشـان  خاطـر  شـده،  کشـت  نیـز  ترویجـی 
کـرد: بـا هـدف پذیرش بیشـتر مردم در سـبد 
غذایـی بـه صورت صنعتـی و خانگـی، اکنون 
در مراکـز تحقیقاتـی و بـه صـورت صنعتـی 

ایـن گیـاه صـورت می گیـرد. فـرآوری 
جهـت  در  گرفتـه  صـورت  اقدامـات  از  وی 
تامیـن  بـه  شـبه  غلـه  ایـن  کشـت  توسـعه 
داشـت  کاشـت،  زمینـه  در  تحقیقـات  بـذر، 
و برداشـت اشـاره کـرد و تاکیـد کـرد: قطعـًا 

محصـول جدیـدی کـه در الگوی کشـت قرار 
می گیـرد، مـورد حمایت هایی موثرتر از سـایر 

محصـوالت قـرار گیـرد.
در همیـن راسـتا ابراهیـم زارع رئیـس مرکـز 
منابـع  و  کشـاورزی  آمـوزش  و  تحقیقـات 
منظـور  بـه  گفـت:  فـارس،  اسـتان  طبیعـی 
توسـعه هـم زمان بـازار تولید و مصـرف کینوا 
کـه به خاویـار گیاهـی معروف اسـت، در این 
مرکـز از یـک  سـال گذشـته صنایـع تبدیلـی 
این گیاه بررسـی شـده و خوشـبختانه تاکنون 
از  نـوع   20 حـدود  آزمایشـگاهی  سـطح  در 
محصـوالت مختلـف غذایـی را با اسـتفاده از 

آرد و عصـاره کینـوا تهیـه شـده اسـت.
وی افـزود: ایـن محصـوالت شـامل کیـک، 
ژلـه، شـیرینی واسـتفاده از کینـوا بـه عنـوان 

چاشـنی در دوغ و ماسـت اسـت.
ایـن مقام مسـئول با اشـاره بـه این کـه کینوا 
بـا ذائقـه غذایی ایرانیان سـازگار بـوده، یادآور 
شـد: تقریبـًا هـر غذایـی که بـا گنـدم و برنج 
تهیـه شـده بـا کینـوا نیـز تهیـه می شـود بـا 
ایـن تفاوت کـه کینوا دارای خـواص خوبی از 
جملـه پروتییـن باالتـر، چربی پایین تـر، آهن 

بسـیار بـاال، زینک بسـیار خوب اسـت.
نمایشـگاه  در  کـه  اسـت  ذکـر  شـایان 
بـه  کـه  فـارس  پژوهشـی  دسـتاوردهای 
مناسـبت هفتـه پژوهـش بـر پـا شـده اسـت، 
70 دسـتگاه اجرایـی، دانشـگاه، مرکـز علمی 
و شـرکت دانـش بنیـان آخرین دسـتاورد های 

خـود را بـه نمایـش گذاشـته انـد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس در حاشیه نمایشگاه دست آوردهای پژوهشی فارس:

تحقیقات فرآوری گیاه کینوا در فارس
• تقریباً هر غذایی که با گندم و برنج تهیه شده با کینوا نیز تهیه می شود

با این تفاوت که کینوا دارای خواص خوبی از جمله پروتئین باالتر،
چربی پایین تر، آهن بسیار باال، زینک بسیار خوب است
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جلسـه کارگـروه آب کشـاورزی بـه ریاسـت رحمانـی 
سرپرسـت اسـتانداری فـارس و بـا حضور سـایر اعضا 

شـد. برگزار 
امیـد"، محمـد مهـدی  "پرتـو  بـه گـزارش خبرنـگار 
فـارس  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رییـس  قاسـمی 
گفـت: طبـق مصوبـه هیئـت وزیـران، کشـت برنج بر 
اسـاس الگـوی کشـت صرفـا در اسـتان های گیالن و 

مازنـدران مجـاز اسـت.
وی افزود: در خارج از اسـتان های مذکور، خشکه کاری 
برنـج مشـروط بـه آبیـاری تحت فشـار، نصـب کنتور 
توسـط متقاضـی و یـا تحویـل حجمـی و اسـتفاده از 
حداکثـر 7 هـزار مترمکعـب آب در هکتـار طـی یـک 
دوره کشـت کـه بـه تاییـد مشـترک جهاد کشـاورزی 
و شـرکت آب منطقـه ای اسـتان برسـد، مجـاز اعـالم 
شـده اسـت. ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان این کـه در 
ایـن اسـتان سـطح زیـر کشـت برنـج در سـال زراعی 
97-96، بالـغ بـر 20 هـزار هکتـار بـوده، یـادآور شـد: 
در ایـن زمینـه 7 هـزار و 61 بهره بـردار کشـاورزی بـا 
تامیـن معیشـت 35 هـزار و 305 نفر فعالیـت می کنند.

وی بـا اشـاره بـه این کـه تعـداد 116 واحـد کارخانـه 
شـالکوبی، بـا اشـتغال زایی 402 نفـر به طـور مسـتقیم 
در ایـن اسـتان فعـال اسـت، بیـان داشـت: بـه منظور 
فعـال مانـدن ایـن کارخانه هـا پیشـنهاد می شـود: بـه 
جـای برنـج، واردات برنـج قهـوه ای و شـلتوک داشـته 
باشـیم. ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: بـا 7 
هـزار مترمکعـب آب در هکتـار طی یک دوره کشـت، 
امـکان پتانسـیل مطلـوب تولید در فارس وجـود ندارد، 
عمـاًل بـا 9 هـزار و 500 هزار مترمکعـب آب در هکتار 
بـا نـم کاری، نشـاءکاری و آبیـاری تیپ امکان کاشـت 

دارد. وجود 
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خود تفـاوت قیمت 
کاشـت  بـرای  انگیـزه  مهم تریـن  را  گنـدم  و  برنـج 
شـلتوک در اسـتان فـارس اعـالم کـرد و تاکیـد کرد: 

بایـد ایـن تفـاوت قیمت با اعطـای یارانه و تسـهیالت 
ارزان قیمـت بـرای کشـاورزان شـلتوک کار جبـران 

. د شو

قاسـمی در خاتمـه بـا تاکیـد بـر اهمیت اجرایی شـدن 
مصوبـه مذکـور، خواسـتار ارائـه نقطه نظـرات اعضای 
شـورای حفاظـت از منابـع آب اسـتان فـارس در ایـن 

زمینه شـد.
در ادامـه این جلسـه مهندس یداله رحمانی سرپرسـت 
اسـتانداری فـارس بـا تاکیـد بـر لـزوم اتخاذ سیاسـت 
هـای جامـع و یکپارچـه، گفـت: ایـن تصمیمـات باید 
همخوانی و سـازگاری الزم را با سیاسـت گذاری های 
کارگـروه ملـی و اسـتانی سـازگاری بـا کم آبی داشـته 

شد با
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه طـی سـال های گذشـته 
خشکسـالی هـای پیاپـی اسـتان فـارس را بـا بحـران 
همـه  افـزود:  اسـت،  کـرده  رو  بـه  رو  آب  منابـع 
تصمیماتـی کـه در خصوص مسـائل مربـوط به آب در 

بخـش هـای مختلـف گرفته می شـود باید بـا در نظر 
گرفتـن شـرایط بحرانـی آب باشـد.

اتخـاذ  لـزوم  بـر  تاکیـد  بـا  مسـئول  مقـام  ایـن 
سیاسـت های جامـع و یکپارچـه، خاطـر نشـان کـرد: 
ایـن تصمیمـات بایـد همخوانـی و سـازگاری الزم را 
بـا سیاسـت گـذاری هـای کارگـروه ملـی و اسـتانی 

سـازگاری بـا کـم آبـی داشـته باشـد.
شـبکه  خصـوص  در  فـارس  اسـتانداری  سرپرسـت 
هـای آبرسـانی اظهـار کـرد: جایگزینـی روش انتقـال 
آب از طریـق کانـال هـای رو بـاز بـا روش اسـتفاده از 
لوله هـای انتقـال آب امـری بسـیار مهـم و ضـروری 
اسـت و بایـد اهتمـام ویـژه ای در ایـن راسـتا بـه کار 
گرفتـه شـود. رحمانـی در ادامـه بیـان داشـت: بایـد 
تامیـن اعتبـارات شـبکه انتقـال آب از سـدها از سـه 
آورده  خصوصـی،  بخـش  گـذاری  سـرمایه  طریـق 

مردمـی و سـهم دولـت دنبـال شـود.
وی بـا اشـاره بـه محدودیت هـای منابع مالـی دولت، 
یـادآور شـد: بایـد طـرح هـا و اقدامـات دارای اولویت 
بـرای تخصیـص اعتبارات شناسـایی و معرفی شـده و 
در دسـتور کار قرار گیرند. سرپرسـت استانداری فارس 
بـا بیـان این کـه راه کارهایـی مانند انتقـال آب از دریا 
بـرای تامیـن منابـع آب به ویـژه در بخش کشـاورزی 
بسـیار زمـان بـر اسـت، ترویـج کشـت گلخانـه ای و 
آبیـاری تحـت فشـار را از راه کارهای موثـر و عملیاتی 

در راسـتای تامین معیشـت کشـاورزان دانسـت. 

 سرپرست استانداری فارس در جلسه کارگروه آب و کشاورزی؛

مدیریت آب در شرایط کنونی نیازمند تصمیمات یکپارچه و جامع است
• مشارکت بخش خصوصی در احداث شبکه انتقال آب بسیار ضروری است

کشت برنج صرفًا در استان های گیالن و مازندران مجاز است
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اسـتان فـارس رتبـه دوم تامین امنیت غذایی کشـور 
را در اختیار دارد.

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی 
قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
پژوهشـکده  در  کـه  علمـی  سـمینار  در  فـارس 
شـیراز  دانشـگاه  کشـاورزی  دانشـکده  خشکسـالی 
برگـزار شـد با بیـان ایـن مطلب گفـت: این اسـتان 
بـا تولید بیـش از 10 میلیون تن تولیدات کشـاورزی 
و 9.9 درصـد از تولیـدات، رتبه دوم کشـوری را دارد.

وی افـزود: سهــم شاغلیـــن بخـش کشــاورزی 
اسـتان فـارس 20.6 درصد بـوده و 40 درصد ارزش 

دالری صــادرات غیـر نفتـی این اسـتان اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه این کـه مهمترین 
چالش هـای بخش کشـاورزی اسـتان فارس شـامل: 
اجتماعـی و خـاک و  اقتصـادی، عوامـل  فنـاوری، 
اقلیـم اسـت، خاطر نشـان کـرد: تراز آب  زیـر زمینی 
فـارس بـا کاهـش سـاالنه حـدود 600 میلیـون متر 

مکعـب رونـد رو به نـزول دارد. 
وی تصریـح کـرد: رویکـرد مـا مدیریـت سـازگاری 
بـا خشکسـالی بـوده و در ایـن راسـتا بهبـود عرضه 
آب شـیرین، افزایـش بهره وری آب در کشـاورزی و 

کاهـش ردپـای مصـرف آب از راهکارهـا اسـت.
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس با 
بیـان این کـه شـرکت آب منطقـه ای مدیریـت منابع 
آب زیـر زمینـی و سـطحی را برعهـده دارد، بیـان 
داشـت: مدیریـت افزایـش بهـره وری آب، از زمانـی 
کـه آب در مزرعـه قـرار می گیرد با جهاد کشـاورزی 

ست.  ا

آب  فیزیکـي  بهـره وري  شـاخص  افـزود:  وی 
شـده  تولیـد  محصـول  مقدارکیلوگـرم  کشـاورزی، 
بـه مقـدار مترمکعـب آب مصرفـی بـوده که بـر این 
اسـاس روش هـای ارتقـاء بهره وری مصـرف آب در 
افزایـش میـزان محصول بـا ثابت نگه داشـتن میزان 
آب مصرفـی، کاهـش میـزان آب مصرفـی بـا ثابت 
نگه داشـتن محصـول و یـا افزایش میـزان محصول 
و کاهـش میـزان آب مصرفی با هم بوده که بیشـتر 
کارهـای مـا در همین حوزه سـوم خالصه می شـود.
قاسـمی اظهـار داشـت: بـر اسـاس بیـالن شـرکت 
آب منطقـه ای فـارس، میزان مصرف آب کشـاورزی 
8 میلیـارد مترمکعـب بـوده کـه بـا توجـه بـه میزان 
آب  فیزیکـی  بهـره وری  حاضـر  حـال  در  تولیـد، 
کشـاورزی حـدود 1.17 کیلـو گـرم بـر متـر مکعب 
اسـت و در برنامـه افزایـش بهـره وری فیزیکـی آب 
کشـاورزی هـدف ارتقـاء بهـره وری آب کشـاورزی 
تـا 1.21 کیلوگـرم بـر متـر مکعـب بـوده کـه بدین 
ترتیـب صرفه جویـی 250 میلیـون متـر مکعبی را در 

آب کشـاورزی خواهیـم داشـت.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس بـا اشـاره 
بـه این کـه در ایـن راسـتا اقدامـات ایـن سـازمان 
بـه طـور کلـی بـه دو دسـته سـخت افـزاری و نـرم 
افـزاری تقسـیم می شـوند، تاکیـد کـرد: در بخـش 
سـخت افـزاری تغییـر الگـوی کشـت، اقدامـات بـه 
زراعـی، اقدامـات بـه نـژادی، جلوگیـری از ضایعات 
محصـوالت کشـاورزی و توسـعه عملیـات مختلـف 
آب و خـاک در دسـتور کار قـرار گرفتـه و در بخـش 
کلیـه  در  اسـتراتژیک  ریـزی  برنامـه  افـزاری  نـرم 

هـای  فعالیـت  مختلـف،  محصـوالت  و  زیربخـش 
آموزشـی ترویجـی جهت توانمندسـازی کشـاورزان 
و اجـرای نظـام نویـن ترویج و تشـکیل کارگروه آب 
کشـاورزی، کارگـروه سـازگاری بـا خشـکی، کمیته 
حفاظـت و بهـره بـرداری از آب زیرزمینـی و ...اجـرا 

می شـود.
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه بـا اشـاره بـه این کـه 
برنـج بـه غیـر از اسـتان های گیـالن و مازنـدران، 
در سـایر اسـتان ها ظـرف مـدت سـه سـال بایـد از 
الگـوی کشـت حذف شـود، یادآور شـد: در این سـه 
سـال نیـز اگر کشـتی صورت گیـرد باید بـه صورت 
خشـکه کاری، آبیـاری قطـره ای و تجهیـز چاه هـا به 
کنتورهـای حجمـی باشـد که جهـت اجرایی شـدن 

ایـن امـر پیشـنهادات شـما راهگشـا خواهـد بود.
نبایـد  تحریـم  شـرایط  در  کـرد:  تصریـح  وی 
غذایـی  امنیـت  تامیـن  بـه  کوچکتریـن خدشـه ای 
مسـاعی  تشـریک  نیازمنـد  رو  ایـن  از  شـود،  وارد 
متخصصیـن، دانشـگاهیان، محققیـن و کارشناسـان 
مدیریـت  جهـت  در  دولتـی  و  خصوصـی  بخـش 
سـازگاری بـا خشکسـالی هسـتیم و ایـن سـازمان 
از نظـرات عالمانـه، کمک هـای فکـری و نقدهـای 

می  کنـد. اسـتقبال  همگـی 
ایـن سـمینار علیرضـا  شـایان ذکـر اسـت کـه در 
خشکسـالی  مطالعـات  مرکـز  رئیـس  سپاسـخواه 
دانشـکده کشاورزی شـیراز، دسـتاوردهای مطالعات 
دانشـجویان  پژوهش هـای  نتایـج  و  مرکـز  ایـن 
تحصیـالت تکمیلـی از سـال 1379 در ارتبـاط بـا 

داد. ارائـه  را  کاشـت زعفـران 

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس در پژوهشکده خشکسالی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز:

فارس رتبه دوم تامین امنیت غذایی کشور
• در شرایط تحریم نباید کوچکترین خدشه ای به تامین امنیت غذایی وارد شود
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دومیـن همایـش خـاک در اسـتان فـارس بـا حضـور قاسـمی رییـس سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فارس، اسـدی رییس موسسـه آب و خاک کشـور، میرزاوند رییس 
سـازمان سـیما، منظـر و فضـای سـبز شـهرداری شـیراز، اسـالمی مدیـر آب و خاک 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، ملکوتی عضـو هیات علمی دانشـگاه تربیت 
مـدرس، محققیـن مرکز تحقیقات و آموزش کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان فارس، 

کارشناسـان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس و سـایر اعضاء برگزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد 
کشـاورزی فـارس در ایـن همایـش با اشـاره به برخی آسـیب ها در این حـوزه گفت: 
بـرای رفـع مشـکالت مربوط به حـوزه خاک بایـد شـورای عالی خاک مانند شـورای 
عالی آب در سـطح کشـور تشـکیل شـود تا تمام دسـتگاه ها و سـازمان های مرتبط 

بـا هماهنگـی بهتـری از این عنصـر مطلـوب و اثرگذار حمایـت کنند.
وی بـا اشـاره بـه برگـزاری همایـش خاک اسـتان فارس بـرای دومین سـال پیاپی با 
هماهنگـی دسـتگاه های متولـی اسـتان، افـزود: بایـد بـا آگاهـی بخشـی، از خاک به 

عنـوان مهم تریـن رکـن تولیـد و مهم تریـن سـرمایه تمامـی جوامع محافظـت کرد.
 ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: راه حـل چالش بـزرگ آب از توجـه به خاک 
می گـذرد و حفـظ و حراسـت از خـاک یـک امـر بدیهـی بـرای کشـورها و ملت های 
مختلـف اسـت، نقش خـاک در زنجیـره اقتصاد و تولید مـواد غذایی و مسـائل مهمی 
همچـون محیـط زیسـت، تغیـر اقلیـم و پاالیـش آالینـده هـا بسـیار اثرگذار اسـت و 

خـاک مهـم تریـن تامین کننـده نیازهای جسـمی و معنوی انسـان اسـت. 
وی خواسـتار ترویـج شـعار حکمرانـی خـوب خـاک شـد و بیان داشـت: بنا بـه اعتقاد 
محققـان و کارشناسـان، بحـران فعلـی در حـوزه آب به دلیـل کم توجهی بـه بحران 
خـاک بـه وجود آمده اسـت و چنانچـه به حفظ رطوبـت خاک و تناسـب اراضی توجه 
ویـژه ای شـود قطعـا برای بحـران آب هم راه کارهـای خواهیم یافت و امـروز میزان 
رطوبـت در خـاک 8 برابـر آب شـیرین موجـود در رودخانه هاسـت کـه ایـن نشـان از 

اهمیـت بیشـتر خـاک در این زمینه اسـت. 
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس اظهـار داشـت: در ایـن راسـتا عـالوه بـر 
برنامه ریـزی هـای الزم جهـت مدیریـت مطلـوب رطوبـت خـاک بایـد در زمینـه 
مدیریـت و تناسـب اراضـی نیـز بـه دنبـال راه حـل های مناسـب باشـیم کـه در این 
رابطـه نیـاز بـه مدیریـت مواد آلی خـاک، افزایـش تنوع زیسـتی خاک، پیشـگیری از 

آلودگـی خـاک هـا و مدیریـت خـاک در اراضـی دیـم زارهـا داریم. 
وی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه اهمیـت ایـن موضـوع امیدواریـم بـا رفـع ایـرادات 
شـورای نگهبـان و تصویـب الیحـه حفاظـت از خـاک تشـکیالت مرتبـط بـا بحـث 

خـاک در وزارت جهـاد کشـاورزی ایجـاد شـود.
قاسـمی بـا بیـان این کـه خاک بـه نوعـی در زنجیـره تولیـد دیده شـده، تاکیـد کرد: 
تمامـی تـالش ما در حوزه کشـاورزی حفـظ، تقویـت و بهره برداری مناسـب از خاک 

بـه عنوان بسـتر تولید اسـت.
ایـن مقـام مسـئول یـادآور شـد: در همیـن راسـتا بـرای افزایـش مـاده آلـی خـاک 
در حـوزه کشـاورزی و همچنیـن حفـظ رطوبـت خـاک، طـرح هـای مشـترکی را بـا 
سـازمان های بیـن المللی مثل سـیمیت دنبـال می کنیم و بـه صورت پایلـوت تناوب، 
مباحـث کـم خاکـورزی و بی خاکـورزی را کـه هم موجـب کاهش هزینه هـا، کاهش 

تـردد ماشـین آالت، کاهـش مصـرف انـرژی کمتـر در حـوزه کشـاورزی و کمک به 
سـاختمان خـاک مـی شـود را در دسـتور کار قـرار دادیم.

وی تاکیـد کـرد: بـه آبخـوان داری و آبخیـزداری بـه عنـوان یـک مقولـه ی مهـم 
پرداختـه مـی شـود کـه اعتبـار خوبـی بـا اذن مقـام معظـم رهبـری در این حـوزه از 
صنـدوق توسـعه ملـی گذاشـته شـده اسـت و اسـتان فـارس هـم بـه تناسـب از این 
اعتبـارات بهره مهنـد شـده اسـت کـه بـاز یکـی از مقـوالت اصلـی مهمی اسـت که 

بـه آن پرداختـه شـود .
در ادامـه ایـن جلسـه اسـدی رحمانـی رییـس موسسـه تحقیقـات خاک و آب کشـور 
گفـت: تمـدن هـای بزرگـی بـه  واسـطه تخریـب خاک سـقوط کـرده که ایـن امر بر 

اهمیـت حفاظـت از خـاک می افزاید.
وی بـا بیـان این کـه خـاک پیکـره طبیعـی و عنصـری اسـت که بـا تاثیـر از اقلیم در 
زمـان و مـکان بوجـود می آیـد، افـزود: تمدن هـای بزرگی بـه  واسـطه تخریب خاک 
سـقوط کـرده کـه ایـن می توانـد بر اهمیـت دوچنـدان و حفاظـت از خـاک بیفزاید. 

ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان این کـه در ایـران چالش هـای متفاوتـی در زمینـه خاک 
وجـود داشـته و طبـق سـند ارائه شـده موسسـه تحقیقـات خـاک باید هیجـده و نیم 
میلیون هکتار اراضی قابل کشـت داشـته باشـیم، خاطر نشـان کرد: مسـاحت اراضی 
تغییـر کاربـری در محـدوده 6 کالن شـهر به سـرعت در حال افزایش بـوده به طوری 

کـه هـر سـال 3 هـزار هکتار خـاک در ایـن تغییر اراضـی از دسـت داده ایم.
رییـس موسسـه آب و خـاک کشـور بـا یـادآوری ایـن موضـوع کـه هـدف اصلـی 
مشـارکت جهانـی خـاک، اصـالح حکمرانـی منابـع محـدود ایـن عنصر در راسـتای 
صیانـت از آن بـوده، بیـان داشـت: حکمرانـی خـاک در تـالش اسـت که کشـمکش 
بیـن ذی نفعـان را بـه پایـداری خـاک تبدیل نمایـد که بـرای این حکمرانـی به یک 

بسـتر قانونـی نیازمند هسـتیم.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه ظرفیـت هـای پایداری مـواد الیحـه خاک، تصریـح کرد: 
شـورای عالی کمیته خاک می تواند بسـتر سـازی در راه پایداری خاک را مهیا سـازد 
کـه در ایـن راه نیازمنـد دسـتور العمل های مربوطه بـرای ایجاد وحدت رویه هسـتیم.
مبنـای  می توانـد  خـاک  نقشـه های  تهیـه  این کـه  بیـان  بـا  رحمانـی  اسـدی 
تصمیم گیـری در راه پایـداری خـاک باشـد، یـادآور شـد: پایـش خاک کشـاورزی در 
موسسـه تحقیقـات خـاک و آب بـرای درمـان ایـن عنصـر در حـال انجـام بـوده و 

تاکنـون 9 هـزار و 856 برنـد کـودی ثبـت و یـا در حـال ثبـت اسـت.
رییس موسسـه خاک و آب کشـور گفت: در شـش ماهه اول سـال جاری، 200 مورد 
عـدم تطابـق کـودی داشـتیم که این روند طی در مقایسـه با سـال های قبـل در حال 
تقلیـل بـوده، تصریـح کـرد: حفـظ و ارتقـاء حاصلخیـزی خـاک در دسـتورالعمل های 
موسسـه آب و خـاک قـرار دارد کـه تـالش داریـم عـالوه بـر کیفیـت محصـوالت، 

حاصلخیـزی خـاک را نیـز مد نظر داشـته باشـیم.
وی تاکیـد کـرد: بایـد افراد جامعه از سـنین خردسـالی تـا دانشـگاه در جهت حفاظت 
خـاک در بخـش هـای مختلف آموزش و ترویج و از مدرسـه دیده، همچنین پیشـنهاد 
مـا ایـن اسـت بایـد یـک شـورایی بـه نـام شـورای عالی خـاک در کشـور بـه وجود 
آیـد کـه هماهنگ کننـده دسـتگاه های مرتبـط و ذی مدخـل در راه صیانـت از خاک 

گام هـای منسـجم بردارد.

رییس موسسه تحقیقات خاک و آب کشور:
تمدن های بزرگی به واسطه تخریب 

خاک سقوط کردند
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:

پیشنهاد می شود شورای عالی خاک تشکیل شود
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در  جهادکشـاورزی  دروزارت  فقیـه  ولـی  نماینـده 
سـفر به اسـتان فـارس، بـه همـراه قاسـمی رییس 
زنجیـره  بزرگتریـن  از  سـازمان جهـاد کشـاورزی، 
پـرورش شـترمرغ کشـور واقع در این اسـتان بازدید 

. د کر
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، آیـت اهلل سـید 
رضـا تقـوی پـس از بازدیـد از بزرگتریـن زنجیـره 
پـرورش شـترمرغ کشـور، با اشـاره بـه حمایت های 
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس در شـکل گیری 
ایـن زنجیـره، گفـت: زنجیره هـا در تحقـق اقتصـاد 
در  رو  ایـن  از  داشـته،  به سـزایی  نقـش  مقاومتـی 
جهـت ترویـج تخصـص و دانـش ایـن زنجیـره در 
کشـور، تبلیغ و اطالع رسـانی بیشـتری انجام شود.

وی افـزود: گسـترش فرهنـگ ایجاد زنجیـره تولید 
به شـکل فعلـی، صرفـه جویـی در هزینه هـا، تولید 
اجنـاس بـا کیفیـت بهتـر و قیمـت مناسـب تر را به 
دنبـال خواهـد داشـت، چرا کـه فعالیت هر کـدام از 
حلقه هـای ایـن زنجیره بـه صورت جداگانـه مخارج 
قیمـت  نتیجـه  در  و  داشـته  دنبـال  بـه  را  باالیـی 

فرآورده هـا تحـت تاثیـر مخـارج قـرار می گیـرد.
 ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه این کـه زنجیـره 
پـرورش شـترمرغ مذکـور بـه لحـاظ علمـی، فنی و 
تخصصـی از سـطح باالیـی برخـوردار اسـت، خاطر 
نشـان کـرد: از ایـن زنجیـره می تـوان بـه عنـوان 
یک واحد آموزشـی اسـتفاده کـرد، بنابرایـن توصیه 
می شـود بـا راه انـدازی تـور گردشـگری کشـاورزی 
عـالوه بـر آشـنایی دانشـجویان و دانش آمـوزان به 
صـورت عملیاتـی و از صفـر تـا صد با ایـن صنعت، 

می تـوان در نسـل جـوان ایجـاد انگیـزه کـرد.
وی بـا بیـان این کـه از وظایف نظـام، کنترل حالل 
بـودن گوشـت مصرفی مردم اسـت، ابراز داشـت: از 
ویژگـی بـارز این زنجیره رعایت ذبح شـرعی اسـت.
آیـت اهلل تقـوی بـا بیـان این کـه کنتـرل سـالمت 
غذایـی در زنجیره هـای تولیـد آسـان تر از واحدهای 
جداگانـه اسـت، تصریـح کـرد: سـالمت محصـول 
تولیـدی از دیگـر ویژگی هـای زنجیـره مذکـور بوده 
و حتـی خوراک شـترمرغ نیز در ایـن مجموعه تولید 

می شـود.
وی یـادآور شـد: شـرکت سـیمرغ پـروران پارسـه 
در حـال انعقـاد تفاهـم نامـه سـه جانبـه بـا بسـیج 

سـازندگی و کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( بـوده 
کـه در ایـن تفاهـم نامـه شـرکت مذکـور جوجـه و 
نهاده هـا را تامیـن کـرده و شـترمرغ را بـه صـورت 
تضمینـی خریـد می کنـد کـه در این صـورت زمینه 
اشـتغال زایی پایـدار بـرای مددجویان تحت پوشـش 

کمیتـه ایجـاد می شـود.
در همیـن راسـتا علـی رسـتگار مدیـر امـور طیـور 
و زنبـور عسـل سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
پارسـه،  پـروران  سـیمرغ  شـرکت  گفـت:  فـارس، 
بزرگتریـن واحـد صنعتـی پـرورش شـترمرغ کشـور 
بـوده و تنهـا کشـتارگاه اختصاصی شـترمرغ در این 

زنجیـره قـرار دارد.
وی افـزود: ایـن زنجیـره تولیـدی بـه ظرفیت 450 
قطعـه مولـد و 6 هـزار قطعه پرواری، قابلیت کشـتار 

هشـتاد قطعه در هر شـیفت را داراسـت.
این مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: در این مجتمع 
تولیـدی صنعتـی و پرورشـی عـالوه بـر تولیـدات 
داخلـی این کشـتارگاه، بیش از صد واحـد تولیدی را 
در خـود اسـتان و اسـتان هـای مجاور پوشـش داده 
و بـا تمامـی واحدهـای پـرواری و تولیـدی صنعـت 

شـترمرغ متصل اسـت.
وی یادآورشـد: ایـن مجتمع به عنـوان زنجیره تولید 
دارای سـالن هـای پـرورش مولد و پرواری، سـایت 
جوجـه کشـی، کارخانـه خـوراک دام و کشـتارگاه 
کارخانه هـای  دیگـر  و  بـوده  شـترمرغ  صنعتـی 
گوشـت،  فـرآوری  شـامل  کشـتارگاه  بـه  متصـل 
سوسـیس، انـواع کالبـاس، برگرها، فـرآوری روغن، 
فـرآوری پـر، فرآوری پوسـت تا مرحلـه پیش دباغی 

اسـت. نیز 

نماینده ولی فقیه دروزارت جهادکشاورزی:

زنجیره ها در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش به سزایی دارند



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس12
شماره  45 - آذرمـــــاه 1397

جهـاد  وزارت  در  فقیـه  ولـی  نماینـده  حضـور  بـا 
کشـاورزی، مراسـم تکریـم و معارفـه مسـئول حـوزه 
نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی 

برگزارشـد. فـارس 

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، آیت اهلل سـید رضا 
تقـوی نماینـده ولی فقیـه در وزارت جهاد کشـاورزی 
در مراسـم تکریـم و معارفه مسـئول حـوزه نمایندگی 
ولـی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس، گفت: 
دانـش بنیانـی، مـردم محـوری و مدیریت جهـادی از 

اصـول اقتصاد مقاومتی اسـت.
وزارت جهـاد کشـاورزی  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
علمی تریـن وزارت بعـد از وزارت علـوم اسـت، افزود: 
اقتصـاد مقاومتـی و جهـادی بـا رعایت اصولـی مانند 
دانـش بنیانـی، مـردم محـوری و مدیریـت جهـادی 

محقـق می شـود.
ایـن مقام مسـئول تاریخ جهـاد کشـاورزی را بهترین 
سـند تأثیر گـذاری در فرهنگ کشـور دانسـت و بیان 
داشـت: فـارس شـاهد زحمـات فراوانـی از نمایندگان 
پیشـین والیت فقیـه مانند شـهید آیت اهلل دسـتغیب، 
آیـت اهلل حائـری شـیرازی و آیـت اهلل ایمانـی بـوده 

ست. ا
وی بـا اشـاره بـه شـرایط کنونـی و کینه تـوزی های 
دشـمن، تصریـح کرد: دشـمن با تهدید شـرکت های 
متقاضـی معاملـه بـا ایران و فشـارهای جهانی سـعی 
در منـزوی کـردن مـا دارد، امـا ایـن مقطـع را نیـز با 
سـربلندی پشت سـر خواهیم گذاشـت و دشمن چهل 

سـال نتوانسـته و ایـن بار نیـز نخواهد توانسـت.
ایـن مقام مسـئول با اشـاره بـه راه کارهـای آمریکا و 
دشـمنان در مقابلـه با ایـران، تاکید کـرد: گوش مردم 
ایـران از ایـن حـرف هـا پر اسـت و روش هـای آنان 
مـا را لرزان نکـرده و همچنان مقاومـت خواهیم کرد، 
مـا روزگاری در اصفهان روزی 300 شـهید را تشـییع 

کردیـم و والدیـن آنهـا اشـک نریختنـد تـا دشـمن 
گمـان نکند کـه ضعیف شـدند.

وی بـا بیـان این کـه زحمت هـا و توطئه هـای آنـان را 
باید با تالش بیشـتر پاسـخ داد، یادآور شـد: نوسـانات 
ارزی و اقتصـادی مشـکالتی بـرای معیشـت مـردم 
ایجـاد کـرده اسـت، اقتصـاد موضـوع مهمی اسـت و 
وزارت جهـاد کشـاورزی وزارتـی اقتصـادی متصل به 

معیشـت مردم اسـت.
آیـت اهلل تقـوی بـا بیـان این که معیشـت مـردم جنبه 
امنیـت ملـی دارد، اظهـار داشـت: یکـی از مایـه های 
امنیـت ملـی معیشـت مـردم اسـت، مـردم تأخیـر و 
کمبـود در مسـائل دیگـر را تحمل می کننـد اما بحث 
معیشـت پیچیـده بـوده و اگـر سـفره خانـه ای خالـی 
باشـد تحمـل پذیـر نیسـت و نمـی تـوان بـه مـردم 

گفـت کـه تحمـل کنند.
نماینـده ولـی فقیـه در وزارت جهاد کشـاورزی اذعان 
داشـت: اگـر معیشـت بـا کیفیـت و کمیـت کافـی در 
اختیـار مـردم بگذاریـم قلـه موفقیـت بزرگـی را فتـح 
دلیـل  بـه  حـوزه  ایـن  در  کنونـی  امنیـت  کردیـم، 
تالش های جهاد کشـاورزی اسـت و کمبـودی وجود 
نـدارد امـا قیمت هـای بـرای برخـی از افراد شـکننده 

اسـت کـه بایـد ایـن موضـوع حل شـود.
وی بـا بیـان ایـن که جهاد کشـاورزی معیشـت مردم 
را تامیـن مـی کنـد، متذکـر شـد: در اقتصـاد مقاومتی 
یـا جهـاد اقتصادی ما رو به روی دشـمن قـرار داریم، 
دشـمن بـا ایجاد تنگنـا سـعی در ایجاد شـورش علیه 
نظـام را دارد، بنابرایـن اولیـن اصـل اقتصـاد مقاومتی 
برنامـه ریـزی هـا در راسـتای خنثـی سـازی نقشـه 

هـای اقتصادی دشـمن اسـت.
اقتصـادی مقاومتـی  بیـان داشـت:  آیـت اهلل تقـوی 
الزاماتـی دارد، دانـش بنیان اسـت و باید بـا علم پیش 
رود چـرا کـه روش هـای سـنتی پاسـخگو نیسـت، با 
تکیـه بـر علـم مـی تـوان بـه قطـب کشـاورزی در 
منطقه تبدیل شـد بـه طوری که برخی از کارشناسـان 
کشـاورزی معتقدنـد بـا بهـره از روش هـای نوین می 
تـوان غـذای 150  میلیـون نفر را در کشـور تولید کرد.

وی افـزود: علمـی تریـن وزارت بعـد از وزارت علـوم، 
وزارت حهاد کشـاورزی اسـت، باید ایـن وزارتخانه به 
مـردم معرفی شـود چـرا که بیشـترین ارتبـاط مردمی 

را دارد و مـردم محور اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در وزارت جهـاد کشـاورزی ابـراز 

داشـت: جهـاد کشـاورزی کارمنـد طلبـه نمـی خواهد 
بنابرایـن پـا بـه پـای کارشناسـان بـه روسـتاها رفته، 
علـم کشـت را از متخصصیـن فـرا گیریـد و تبلیـغ و 
ترویـج کنیـد تـا مدیریـت جهـادی تحقـق پیـدا کند.

آیـت اهلل تقـوی در خاتمـه بـا اشـاره بـه این کـه بـا 
مدیریـت جهـادی اقتصـاد مقاومتـی تحقق مـی یابد، 
جهـاد  مـدار،  حـق  جهـادی  مدیریـت  کـرد:  تاکیـد 
فـی سـبیل اهلل، پـرکار، متـوکل، متوسـل، کـم خـرج 
عمـل،  در  پیشـتاز  خدمـت،  بـه  دلبسـته  پرسـود،  و 
شـخصیت  و  گـری  اشـرافی  ضـد  گـرا،  مسـتضعف 

دهنـده بـه پسـت اسـت.
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی فارس گفـت: نقش 
نماینـده مقـام معظـم رهبـری نگهداشـت مدیریت و 
مسـیر جهـادی و پایـش ایـن هـدف بـزرگ اسـت تا 

ایـن آرمـان کمرنگ نشـود.
در ادامـه محمـد مهدی قاسـمی رئیس سـازمان جهاد 
کشـاورزی فارس گفـت: وزارت جهاد کشـاورزی تنها 
وزارتخانـه ای اسـت کـه مقـام معظم رهبـری در آن 
نماینـده دارد، چـرا ایـن وزراتخانـه نقشـی برگرفته از 
انقـالب داشـته، سنگرسـازان بـی سـنگر، یـار و یـاور 
امـام و رهبـری بـوده و بـا هـدف محرومیت زدایـی 
فعالیـت کـرده و امـروز نیـز در شـرایطی کـه کشـور 
تحـت تحریـم هـای ظالمانـه دشـمن قـرار دارد بـا 
تبعیـت از فرامیـن رهبـر معظـم انقـالب در جهـت 

تحقـق اقتصـاد مقاومتـی گام بـر مـی دارد.
وی بـا بیـان این که اسـتان فارس 10 درصـد تولیدات 
کشـاورزی کشـور را داشـته، افزود: این نقـش آفرینی 
10 درصـدی در پایـه ای تریـن نیـاز جامعـه نشـان از 

لبیـک به دسـتور مقـام معظم رهبری اسـت.
این مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: جهاد کشـاورزی 
علی رغم خشکسـالی و کمبودهای اعتباری، توانسـته 
بـا بهـره وری و اسـتفاده مطلـوب از امکانـات، اهدافی 

همچـون خودکفایـی در تولید گنـدم را محقق کند.
وی در پایـان بـا اشـاره بـه فعالیـت هـای نماینـده 
پیشـین مقـام معظـم رهبـری در ایـن سـازمان تاکید 
کـرد: از نماینـده کنونی انتظارات پیشـین را داشـته تا 
از ظرفیـت هـای شـکوفا نشـده در جهـت خودکفایی 
بهـره ببریم و در مسـیر شـکوفایی اقتصاد کشـور قدم 

بگذاریم.
در ادامـه آیـت اهلل لطـف اهلل دژکام نماینـده ولی فقیه 
در فـارس گفـت: در فرمایشـات امام راحـل )ره( برای 

برگزاری مراسم تکریم و معارفه مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی فارس

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:
نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی نگهدار مدیریت جهادی است

آیت اله تقوی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی :

دانش بنیانی، مردم محوری و مدیریت جهادی از اصول اقتصاد مقاومتی است
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مقابلـه بـا هجـوم تمـدن غربـی ایجـاد توحیـد کلمـه بـه 
عنـوان راهـکار بیان شـده، کـه در صـورت نقطه بـه نقطه 
کار کـردن بـه هـدف نرسـیده و بـرای موفقیـت نیازمنـد 

اسـت. یکپارچگی 
از اختالفـات  بایـد  بـرای موفقیـت  این کـه  بیـان  بـا  وی 
پرهیـز کـرده و پکپارچـه شـد، افـزود: دشـمن در چهـل 
سـالگی انقـالب سـاکت ننشسـته و بـرای دی و بهمـن 

باشـید. مواظـب  دارد،  برنامـه 
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه قـرار گرفتـن در آسـتانه 
چهلمیـن سـالگرد پیـروزی انقـالب شـکوهمند اسـالمی 
خاطر نشـان کـرد: باید به این مناسـبت، اقدامـات و تالش 
هـای نظـام جمهـوری اسـالمی بـرای مـردم تبیین شـود.

نهادهـا و  امـروز در سـطح کشـور در  بیـان داشـت:  وی 
سـازمان هـای مختلـف خدمات زیـادی انجام می شـود اما 
اگـر ایـن خدمـات به جامعه اطالع رسـانی نشـود مـردم در 

جریـان قـرار نخواهنـد گرفت.
امـام جمعـه شـیراز تصریح کرد: ایـن اطالع رسـانی که به 
نظـر می رسـد قـدری در انجـام آن بی تجربگـی می کنیم 
بایـد بـه گونـه ای باشـد که مـردم به ایـن باور برسـند که 

نظـام اسـالمی موفق و رو به پیشـرفت و تعالی اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در فـارس بـا بیـان این کـه حرکـت 
کنونـی بـرای پیشـبرد و تاسـیس تمـدن اسـالمی بایـد در 
هـم تنیـده شـود، تاکید کرد: نقـش نماینـدگان رهبر معظم 
انقـالب در مجموعه هـای مختلـف نیـز هماننـد ریسـمانی 
اسـت کـه همـه را بـه نقطـه اصلـی و محـوری کـه مقـام 

عظمـای والیـت اسـت وصـل مـی کند.
امـام جمعـه شـیراز بـا تأکیـد بـر ارتبـاط بـا ولـی فقیـه به 
داشـت:  اظهـار  ایشـان  نماینـدگان  و  امـت  پـدر  عنـوان 
اختالفـات در کارهـا طبیعـی اسـت امـا نبایـد سـبب از هم 
گسسـته شـدن پیونـد بـرادری بـه ویـژه در جهـاد و سـپاه 
شـود، اگر برادری و ارتباط والیت نباشـد در سـاخت تمدن 

بـا مشـکل رو بـه رو مـی شـویم.
 آیـت اهلل دژکام در پایـان تاکیـد کـرد: قطعـا بـا اتحـاد و 
بـرادری چهلمیـن سـال پیـروزی انقـالب را کـه دشـمنان 
بـرای آن نقشـه هـا و خط و نشـان ها کشـیده انـد با عزت 

و عظمـت پشـت سـر خواهیم گذاشـت.
در ایـن مراسـم حجـت االسـالم سـید محسـن قائمـی به 
عنـوان مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان 
حجـت  خدمـات  از  و  معرفـی  فـارس  کشـاورزی  جهـاد 
االسـالم عبدالعلـی بحرانـی، مسـئول پیشـین ایـن حـوزه 

شـد. تقدیر 

جلسـه تامیـن مالـی شـبکه آبیاری و زهکشـی 
اراضـی پایـاب سـد سـلمان فارسـی در محـل 
دفتـر شـرکت فراسـان تولیدکننـده لولـه هـای 
شـبکه  دفتـر  کل  مدیـر  حضـور  بـا  و   GRP

هـای آبیـاری و زه کشـی معاونـت آب و خاک 
وزارت جهـاد کشـاورزی، رییس سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، مدیـر سـد سـلمان 
فـارس،  ای  منطقـه  آب  شـرکت  از  فارسـی 
مدیریـت آب و خاک سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، مشـاور فـرآب پایـش و مدیـر 
جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین برگزار 

گردید.

بـه گـزارش خبرنگار "پرتو امید"، در این جلسـه 
توسـط مشـاور گزینه هـای مختلف طـرح امان 
سـنجی سـاعت و تامیـن مالـی شـبکه آبیـاری 
و زهکشـی اراضـی پایاب سـد سـلمان فارسـی 
ارائـه گردیـد و پـس از بحـث و تبـادل نظـر 
گزینـه 2 کـه نظـرات کارفرمـا را درخصـوص 
انتقـال آب بـا لولـه و تامیـن کننـده مالی طرح 
 GRP را در خصـوص انتقـال آب بـا لوله هـای
و شـبکه اصلـی تامیـن خـود مـورد تصویـب 
قـرار گرفـت و مقـرر شـد در جلسـه ای کـه در 

حضـور سرپرسـت اسـتانداری فـارس، معـاون 
هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری و سـایر 
مدیـران اسـتانی برگـزار می شـود کلیـات طرح 

شود. بررسـی 
شـایان ذکـر اسـت کـه پـس از برگـزاری ایـن 
جلسـه مصوبـات بـه شـرح: تخصیـص منابـع 
میلیـون   65 شـرب  بخـش  در  آب  مختلـف 
مترمکعب، بخش سـفت 67، بخش کشـاورزی 
پایـداری  و  زیسـت  محیـط  بخـش  و   100
رودخانـه 45 میلیون مترمکعـب، گزینه منتخب 
بـرای انتقال آب، شـبکه اصلی، پمپـاژ و آبیاری 
تحـت فشـارمورد تصویـب قـرار گرفـت و در 

تومـان هزینـه  میلیـارد   550 مجمـوع حـدوداً 
سـرمایه گـذاری آن مـی باشـد، بخـش انتقـال 
و شـبکه هـای اصلـی توسـط تامیـن کننـده و 
تولیدکننـده لوله های GRP، شـرکت فراسـان، 
تقبـل نمودنـد کـه لولـه هـا و اجـرای آن را بر 
عهده بگیرند . قسـمت ایسـتگاه پمپاژ از کمک 
هـای مردمـی با تلفیـق منابع دولتـی حدود 50 
میلیـارد تومـان و آبیـاری تحـت فشـار آن از 
اعتبـارات وزارت جهـاد کشـاورزی تامین گردد، 
در خصوص سـد سـلمان فارسـی مطرح گردید.

برگزاری جلسه تامین مالی شبکه آبیاری و 
زهکشی اراضی پایاب سد سلمان فارسی
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قاسـمی  ریاسـت  بـه  فـارس  اسـتان  زراعـت  سـتاد 
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و با 

حضـور اعضـاء برگـزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی 
قاسـمی رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس بـا اشـاره بـه ایـن کـه تحلیـل کشـت های 
مختلـف از جملـه کلـزا و یافتـن نقـاط قابـل بهبـود 
امـری ضروری اسـت، گفـت: سـطوح ابالغی جهت 
توسـعه هر کشـت و برنامه اسـناد باالدستی، با هدف 
شـده  تنظیـم  اساسـی  محصـوالت  در  خوداتکایـی 
کـه در سـطح ملـی پایـه و اسـاس برنامه ریزی هـا 
در جهـت تامیـن نهاده هـا، ادوات مـورد نیـاز قـرار 

می گیـرد.
وی افـزود: بـا پیش بینـی و آینده نگـری می تـوان بـر 
مشـکالت فائـق آمـد از ایـن رو بایـد در نشسـت ها با 
راه انـدازی طوفـان فکـری و تشـریک مسـاعی، راه 

کارهایـی بـرای بهبـود امـور ارائه شـود.
ایـن مقـام مسـئول، با بیان این که سـند خـود اتکایی 
دانه های روغنی، سـندی ده سـاله اسـت، خاطر نشان 
کـرد: بررسـی دالیـل عـدم تحقـق سـطوح ابالغی و 
ظرفیـت سـنجی مجـدد راه کار موثـری بـرای تحقق 

توسـعه ای اسـت که کشـور به دنبالش هسـت.
وی با اشـاره بـه ارائـه "تحلیل وضعیـت عملکرد کلزا 
در اسـتان فـارس"، بیـان داشـت: ایـن تحلیل هـا باید 

مسـتمر بـوده و بـا ارائه نقطـه نظرات محققـان مرکز 
تحقیقـات بـه یـک تحلیـل مسـتند قابل اتـکا، جهت 

بهبـود رونـد توسـعه کلزا تبدیل شـود.
قاسـمی تصریـح کـرد: اهمیـت خوداتکایـی دانه های 
روغنـی و توسـعه کشـت کلـزا بـه انـدازه ای اسـت 
کلـزا  وجـه  تأمیـن  مشـکالت  همـه  علی رغـم  کـه 
و  می گیـرد  صـورت  ممکـن  زمـان  کمتریـن  در 
تمـام تمهیـدات الزم جهـت توسـعه کشـت از جملـه 
تخصیـص یارانـه بذر، تامیـن به موقع ادوات کاشـت، 
داشـت و برداشـت و همچنیـن نهاده هـای مـورد نیاز 

در اسـرع وقـت انجـام می شـود.
وی پیشـنهاد داد: در راسـتای توسـعه کشـت کلـزا، 
توسـعه کشـت نشـایی کلـزا در مناطـق شـمالی در 

دسـتور کار قـرار گیـرد.
بخـش  در  فـارس  جهادکشـاورزی  سـازمان  رئیـس 
دیگـری از سـخنان خـود بـا اشـاره بـه این کـه بیمـه 
تنهـا راه جبـران خسـارت بـوده، یادآور شـد: علی رغم 
افزایـش سـطوح بیمـه شـده در سـال جـاری، به طور 
کلـی وضعیـت خوبـی در محصـوالت اساسـی نداریم 
و کشـاورزان رغبتـی بـه بیمه کـردن خـود ندارند که 

دلیـل اصلـی عدم شـفاف سـازی اسـت.
ظرفیـت  از  اسـتفاده  بـا  بایـد  کـرد:  تصریـح  وی 
کشـاورزی  بخـش  تشـکل های  و  سـیما  و  صـدا 
دسـتور العمل  هـای بیمـه سـریع و شـفاف در اختیـار 

کشـاورزان قـرار گیـرد و در ایـن مقوله اطالع رسـانی، 
باشـیم. داشـته  بیشـتری  ترویـج  و  فرهنگ سـازی 

 قاسـمی در ادامـه بـا اشـاره بـه اهمیـت اسـتفاده از 
بـذر گواهـی شـده، تاکید کـرد: بـا افرادی کـه بذری 
را بـه تقلـب بـا عنـوان بـذر گواهـی شـده در اختیـار 
کشـاورزان قـرار دهنـد برخـورد قانونـی خواهـد شـد 
و بایـد بـا اطـالع رسـانی بـه کشـاورزان در جهـت 
افزایـش ضریـب نفـوذ بذر گواهی شـده کمک شـود.

وی بـا بیـان اهمیـت تنـوع بخشـی بـه بـذور گنـدم 
و  پرپتانسـیل  جدیـد  تولیـدی  بـذور  داشـت:  اظهـار 
دارای عملکـرد باالیـی هسـتند کـه باید بـا همکاری 
شناسـاندن  در  منطقـه  هـر  در  پیشـرو  کشـاورزان 
ایـن بـذور بـه بهره بـرداران تـالش کنیـم، همچنیـن 
شـبکه بـزرگ تعاونی هـا و عاملیـن توزیـع بـذر نیز به 
کشـاورزان در اسـتفاده از بـذر گواهـی شـده و تنـوع 
بخشـی بـه بـذور کمـک کننـد، بـا توجـه بـه این که 
عمـده مشـکل کشـاورزان کمبـود نقدینگی اسـت در 
صـورت نیـاز تسـهیالت در اختیـار آن هـا قـرار گیرد.

 قاسـمی در قسـمت دیگری از سـخنان خود با اشـاره 
هواشناسـی  اطالع رسـانی  و  پیش بینـی  اهمیـت  بـه 
در تصمیم گیـری کشـاورزان جهـت کشـت و مبـارزه 
بـه موقـع بـا آفـات و بیماری هـا، تصریـح کـرد: ایـن 
اطالعـات در زمـان الزم در اختیـار کشـاورزان قـرار 

. د گیر

رئیس سازمان جهادکشاورزی فارس در ستاد زراعت استان :
با آینده نگری می توان بر مشکالت فائق آمد
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اولیـن جشـنواره مردمی لیمـوی جهرم بـا حضور جمعی 
سـالن  در  شهرسـتانی  و  اسـتانی  ملـی،  مسـئولین  از 

فرهنـگ و ارشـاد ایـن شهرسـتان برگـزار شـد.
مهـدی  محمـد  امیـد"،  پرتـو  "خبرنـگار  گـزارش  بـه 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس  قاسـمی 
فـارس در جشـنواره مردمـی لیمـوی جهـرم گفـت: این 
شهرسـتان بـا سـطح زیر کشـت 11 هـزار و 500 هکتار 
و تولیـد 480 هـزار تـن لیمـو شـیرین، بزرگتریـن مرکز 

تولیـد لیمـو شـیرین در جهـان اسـت.
وی افـزود: کل سـطح زیرکشـت لیموشـیرین جهـان به 
غیـر از ایـران 2000 هکتـار بـا 85 هزار تـن تولید بوده، 
ایـران 27 هـزار هکتـار با 918 هـزار تن تولید و اسـتان 
فـارس 18هـزار و 875 هکتـار بـا 502 هـزار تـن تولید 

را دارد.
ایـن مقـام مسـئول با بیـان این که اسـتان فارس بـا دارا 
بـودن 61 هزار هکتار سـطح زیر کشـت و تولید بیش از 
1.3 میلیـون تـن انواع مرکبات، رتبـه دوم تولید مرکبات 
در کشـور را داشـته، تصریـح کـرد: در ایـن اسـتان 12 
هـزار و 350 نفـر بهره بـردار مرکبـات فعالیـت می کنـد 
کـه شهرسـتان های جهرم، قیروکارزیـن، داراب، کازرون 

و فسـا مهم تریـن مراکـز تولید مرکبات هسـتند.
و  سـال  از  مـاه   10 در  مرکبـات  تولیـد  اسـتمرار  وی 
رکوردهای کشـوری مرکبات در اسـتان فـارس از جمله 
137 تـن در هکتـار از دیگر ویژگی بـارز مرکبات فارس 

نست. دا
ایـن مقـام مسـئول با بیـان این کـه جشـنواره ها فرصتی 
بـرای شـکرگزاری از خداونـد متعـال بوده، بیان داشـت: 
در ایـن جشـنواره ها بـا معرفی جایگاه، تکیه بر داشـته ها 
و بـا تعامـل مثبـت، هم افزایـی و هم فکـری می توان در 
جهـت تقویـت داشـته ها، منافع بیشـتر و بهبود سـرمایه 

گذاری گام برداشـت.
وی تصریـح کـرد: ایران با 151 کیلوگرم سـرانه مصرف 
میوه، بیشـترین سـرانه مصرف میوه را در جهان داشـته، 

ایـن در حالی اسـت کـه در اتحادیه اروپا سـرانه مصرف 
میـوه 103 کیلوگـرم و در جهان این سـرانه 72 کیلوگرم 
اسـت کـه ایـن امر مرهـون تـالش کشـاورزان کشـور 
بـوده کـه علی رغـم شـرایط اقلیمـی سـخت حاکـم بـر 
کشـاورزی و کشـاورزی پرریسـک بـه تولیـدات خوبـی 

دسـت یافتند.
بخـش  در  فـارس  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
دیگـر از سـخنان خـود، کشـاورزان سـخت کوش، فهیم 
و پرتـالش را از پتانسـیل های ایـن اسـتان دانسـت و 
خدمتگـزاری بـه این قشـر را از افتخارات خود برشـمرد 
و تاکیـد کـرد: امـروز بـرای تولیـد اقتصـادی و بـرون 
رفـت از چالش هـا بایـد از شـرکت های دانـش بنیـان 
راه انـدازی  و  بازاریابـی  نویـن،  دانـش  بکارگیـری  در 

گرفـت. کمـک  اسـتارت آپ ها 
قاسـمی بـا اشـاره بـه این کـه ایجـاد مراکـز سـورت و 
جهـت  در  گامـی  سـردخانه  همچنیـن  و  بسـته بندی 
سـودآوری بیشـتر بـه کشـاورزان اسـت، خاطـر نشـان 
کـرد: پیشـرفت 200 درصـدی مراکـز سـردخانه در چند 
سـال اخیر نشـان دهنده عـزم دولت بر صنایـع تبدیلی و 
تکمیلـی بـوده از این رو بهترین تسـهیالت بـا نرخ بهره 
پاییـن بـه صنایع تبدیلـی و تکمیلـی از جمله سـردخانه 

اختصاص داده شـده اسـت.
ایـن مقام مسـئول بـا بیان این کـه در شهرسـتان جهرم 
از سـال 52 سیسـتم آبیـاری قطـره ای اجـرا شـده و 
اکنـون همـه باغ های این شهرسـتان مجهز به سیسـتم 
آبیـاری نویـن اسـت، تصریـح کرد: ایـن ظرفیت بسـیار 
بـزرگ بیانگـر این مهم اسـت کـه مردم این شهرسـتان 

قـدر آب را می داننـد.
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، از اقدامات و 
برنامه هـای پیـش رو در شهرسـتان جهـرم بـه پیگیـری 
جهـت  در  برنامه ریـزی  مرکبـات،  زوال  مشـکل  رفـع 
در  تسـریع  مرکبـات،  وسـیع تر  صـادرات  و  بازاریابـی 
عرضه لیموشـیرین کشـور با همکاری تعاون روسـتایی، 

تسـریع در صـدور مجوزهـا و اعطـای تسـهیالت ارزان 
قیمـت به پوشـش سـایبان در باغ هـا، حمایت از توسـعه 
صنایـع تبدیلـی- تکمیلـی بـا اعطـای تسـهیالت ارزان 
قیمـت و در دسـتور کار قرار گرفتن ایجـاد گلخانه باغی 

کرد. اشـاره 

در ایـن جلسـه محمد رضایـی نماینده مردم شهرسـتان 
بیـان  ضمـن  اسـالمی  شـورای  مجلـس  در  جهـرم 
اظهاراتـی گفـت: بایـد توجـه کـرد کـه واردات مرکبات 

بـه تولیـدات داخلـی آسـیبی وارد نکنـد.
وی بـا اشـاره بـه تولید بیـش از یـک میلیون تـن تولید 
مرکبـات در شهرسـتان جهـرم افـزود: این حجـم تولید 
نشـان از توانمنـدی مـردم جهـرم دارد کـه در شـرایط 
سـخت و خشکسـالی نیازهای کشـور را تامین می کنند.

ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: کشـاورز جهرمی 
از عمـق 500 متـری آب را برداشـت و سـرمای زیـر 
صفـر و گرمـای بـاالی 45 درجـه را تحمـل می کند اما 
صنـدوق بیمـه محصـوالت کشـاورزی بـه این مسـائل 

توجـه نمی کنـد.

فرمانـدار شهرسـتان جهـرم به عنوان سـخنران دیگر در 
ایـن جلسـه گفت: مقرر گردیده اسـت از محـل اعتبارات 
اختصاصـی وزارت جهاد کشـاورزی در مـورد خریدهای 
توافقـی حمایتی نسـبت بـه خرید محصول لیموشـیرین 
از بـاغ هـای جهرم از طریق تعاونی باغداران شهرسـتان 

بـه صـورت حق العمـل کاری و بازاریابی اقدام شـود.
علیرضـا صحرائیـان خاطـر نشـان کـرد: پیگیـری خرید 
تضمینـی خرمـا و لیمو در جهرم توسـط سـازمان تعاون 
از دیگـر  وزارت جهـاد کشـاورزی  و  روسـتایی کشـور 

اقدامـات انجـام شـده در ایـن زمینـه می باشـد.
ایـن  فرمانـدار  ریاسـت  بـه  مراسـم  ایـن  پایـان  در 
شهرسـتان و بـا حضور رییس سـازمان جهاد کشـاورزی 
و  گرمسـیری  هـای  میـوه  دفتـر  کل  مدیـر  فـارس، 
نیمـه گرمسـیری وزارت جهـاد کشـاورزی و تعـدادی از 
بهـره بـرداران ایـن شهرسـتان چالـش هـا و مسـائل و 
مشـکالت بخش کشـاورزی این شهرسـتان مورد بحث 

و بررسـی قـرار گرفـت. 

برگزاری جشنواره مردمی لیموی جهرم
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

جهرم بزرگترین مرکز تولید لیمو شیرین در جهان است
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روابط عمومی دادگسـتری اسـتان فـارس از صدور 
حکـم پرونده اخاللگـران نظام اقتصـادی از طریق 
اختـالط خـاک بـا گنـدم، دوبـاره فروشـی، کـم 

فروشـی و گران فروشـی خبـر داد.
 بـه گـزارش ایسـنا، بـه نقـل از روابـط عمومـی 
دادگسـتری فـارس متهمـان پرونـده اخاللگـران 
نظـام اقتصـادی از طریـق اختالط خاک بـا گندم، 
دوبـاره فروشـی، کـم فروشـی و گـران فروشـی 
جمعـًا بـه 81 سـال حبـس و بیـش از 754 میلیارد 

ریـال جـزای نقـدی محکـوم شـدند.
براسـاس این گـزارش، احکام متهمـان اخاللگر در 
نظـام اقتصادی کشـور از طریق کم فروشـی، گران 
فروشـی و دوبـاره فروشـی گنـدم هـای خریـداری 
شـده از دولت بـه قیمت یارانـه ای و فروش مجدد 
بـه دولـت در فصـل خریـد تضمینی به قیمـت آزاد 
و اختـالط گندم های خریداری شـده از کشـاورزان 
بـا خـاک، ماسـه، ذرت، علوفـه و سـایر ناخالصـی 
هـا جهـت افزایـش وزن و فـروش بـه دولـت در 
فصـل خریـد تضمینی بـرای جبران کسـری گندم 
هـای امانی دولت، در شـعبه ویژه دادگاه رسـیدگی 
بـه جرائـم مفسـدان و اخالگـران نظـام اقتصـادی 

مسـتقر در اسـتان فارس صادر شـد.
در ایـن حکـم امیـر )اشـکان( کمالـی سروسـتانی 
خوشـه  سـیلوی  مدیـر  حسـین،  محمـد  فرزنـد 
از  یکـی  عنـوان  بـه  کـه  سروسـتان  طالیـی 
سـیلوهای ذخیـره سـازی بخـش خصوصـی کـه 
متولـی تحویل گرفتـن گندم از مناطـق نزدیک به 
سروسـتان بوده اسـت به 20سـال حبـس تعزیری، 
جـزای نقـدی معادل خسـارت وارده بـه بیت المال 
بـه مبلـغ 35 میلیارد و 485 میلیـون و 713 هزار و 
156 ریـال، ضبط اموال ناشـی از جـرم، محرومیت 
از هرگونـه خدمـات دولتی و منع از اشـتغال به امر 
سـیلوداری بـا لغـو و تعلیق پروانه کسـب سـیلوی 
خوشـه طالیـی سروسـتان و منـع از اشـتغال در 
حـوزه گنـدم و آرد بـه مدت دوسـال محکوم شـد.
منوچهـر پورفر فرزنـد عبداهلل، مدیرعامـل کارخانه 
تعزیـری،  بـه 10 سـال حبـس  آرد نصـر المـرد 
جـزای نقـدی معادل خسـارت وارده بـه بیت المال 
جمعـا به مبلـغ 318 میلیـارد و 175 میلیون و 576 
هـزار و 319 ریـال، ضبـط کلیـه امـوال تحصیـل 
شـده از جـرم و محرومیـت از هرگونـه خدمـات 

دولتـی محکوم شـد.
اسـماعیل نصرالهـی فرزنـد حمـزه، مدیـر داخلـی 
حبـس  سـال   10 بـه  المـرد  نصـر  آرد  کارخانـه 
تعزیـری، جـزای نقـدی معـادل خسـارت وارده به 
بیـت المـال جمعـا بـه مبلـغ 318 میلیـارد و 175 

میلیـون و 576 هـزار و 319 ریـال، ضبـط کلیـه 
از  محرومیـت  و  جـرم  از  شـده  تحصیـل  امـوال 

هرگونـه خدمـات دولتـی محکـوم شـد.
فرزنـد  مزارعـی  حسـن  حکـم  ایـن  اسـاس  بـر 
شـاه میـرزا، کارمنـد سـابق شـرکت غلـه کـه از 
آن شـرکت منفصـل و شـرکتی بـه نـام تجـارت 
گسـتر فـالت فـارس را تاسـیس و در واردات گندم 
خارجـی و دیگر محصـوالت کشـاورزی فعال بوده 
نیـز به سـه سـال حبـس، جـزای نقدی معـادل دو 
برابـر خسـارت وارده بـه دولت بـه مبلـغ 3 میلیارد 
و 94 میلیـون و650 هـزار ریال، منع از اشـتغال به 
حرفـه داللـی خرید گنـدم و آرد با لغو جواز کسـب 
بـه مـدت دوسـال و محرومیـت از خدمـات دولتی، 

شـد. محکوم 
مهـدی رضایـی فرزند رمضـان، عامـل خرید گندم 
در شهرسـتان ممسـنی به سـه سـال حبس، جزای 
نقـدی معـادل دو برابـر خسـارت وارده بـه دولـت 
بـه مبلـغ 46 میلیـارد و 800 میلیـون ریـال، منـع 
از اشـتغال بـه حرفـه داللـی خریـد گنـدم و آرد بـا 
لغـو جـواز کسـب و محرومیـت از خدمـات دولتـی 

شـد. محکوم 
دالالن  از  قمصـور،  فرزنـد  نسـب  حبیبـی  ناصـر 
درآن  کـه  ممسـنی  منطقـه  در  گنـدم  مشـهور 
شهرسـتان دارای یـک انبار می باشـد و بـه عنوان 
جهـاد  سـوی  از  منطقـه  آن  کشـاورزان  نماینـده 
کشـاورزی معرفـی نامـه داشـته، بـه یـک سـال 
حبـس تعزیـری، جـزای نقـدی معـادل دو برابـر 
میلیـارد  مبلـغ 17  بـه  دولـت  بـه  وارده  خسـارت 
ریـال، منـع از اشـتغال بـه حرفـه داللـی و خریـد 
گنـدم و آرد بـا لغـو جـواز کسـب به مدت دو سـال 
محرومیـت از هرگونـه خدمات دولتی محکوم شـد.

عسـکر)افرا( براتـی فرزند نادعلـی، از دالالن خرید 
منطقـه  در  کشـاورزان  مصـرف  بـر  مـازاد  گنـدم 
فیروزآبـاد بـه پنـج سـال حبـس تعزیـری، جـزای 
نقـدی بـه مبلـغ 3 میلیـارد و 707 میلیـون و 600 
هـزار ریـال، منـع از اشـتغال به حرفـه داللی خرید 
گنـدم و آرد بـا لغـو جـواز کسـب و محرومیـت از 

خدمـات دولتـی محکوم شـد.
محمـد ثاقـب پور فرزنـد احمد، مدیرعامل شـرکت 
تعاونـی روسـتایی افـزر و مدیرعامـل مرکـز خریـد 
حبـس  سـال  هشـت  بـه  فیروزآبـاد  افـزر  مرنـد 
تعزیـری، جـزای نقـدی به مبلـغ 3 میلیـارد و 903 
میلیـون و 887 هـزار ریـال، ضبـط امـوال ناشـی 
از جـرم بـه نفـع بیـت المـال، محرومیـت از کلیـه 
خدمـات دولتـی و لغـو پروانـه کسـب و ممنوعیـت 
از اشـتغال و انجـام هرگونـه فعالیـت در حوزه آرد و 

گنـدم بـه مـدت دوسـال محکوم شـد.
غالمحسـین،  فرزنـد  قیـری  منصـوری   حسـن 
مدیرعامـل شـرکت تعاونـی ولـی عصر)عـج( بـه 
هشـت سـال حبـس تعزیـری، جـزای نقـدی بـه 
مبلـغ 3 میلیـارد و 903 میلیـون و 887 هـزار ریال، 
ضبـط امـوال ناشـی از جـرم بـه نفـع بیـت المال، 
محرومیـت از کلیـه خدمـات دولتـی و لغـو پروانـه 
کسـب و ممنوعیـت از اشـتغال و انجـام هرگونـه 
فعالیـت در حـوزه آرد و گنـدم بـه مـدت دوسـال 

محکـوم شـد.
 محمـود پورمنـد فرزند احمـد، مسـئول خرید گندم 
در مرکـز خریـد سـکه روان کـه زیـر نظر شـرکت 
تعاونـی حضـرت ولـی عصر)عـج( فعالیـت داشـته 
به هشـت سـال حبـس تعزیـری، جزای نقـدی به 
مبلـغ 3 میلیـارد و 903 میلیـون و 887 هـزار ریال، 
ضبـط امـوال ناشـی از جـرم بـه نفـع بیـت المال، 
محرومیـت از کلیـه خدمـات دولتـی و لغـو پروانـه 
کسـب و ممنوعیـت از اشـتغال و انجـام هرگونـه 
فعالیـت در حـوزه آرد و گنـدم بـه مـدت دوسـال 

شـد. محکوم 
نـام  بـه  پرونـده  متهمـان  از  احـدی  همچنیـن 
دالالن  از  عبـاس  فرزنـد  محمـدی  محمدهـادی 
شـد. تبرئـه  مربوطـه،  اتهامـات  از  گنـدم  خریـد 

گفتنـی اسـت متهمـان ایـن پرونـده طـی شـش 
جرائـم  بـه  رسـیدگی  ویـژه  شـعبه  در  جلسـه 
اخاللگـران نظـام اقتصـادی بـا حضور نامبـردگان 
پـای میـز محاکمـه قـرار گرفتنـد. جلسـه محاکمه 
متهمـان پرونـده گنـدم کـه مربـوط بـه مخلـوط 
کـردن گنـدم بـا خـاک، دوبـاره فروشـی و سـایر 
اقدامـات مجرمانـه ایـن افـراد بـه ریاسـت قاضـی 
دکتـر سـید محمـود سـاداتی و مستشـاری علـی 
فرهـادی پـور و محسـن رجایـی نیـا برگـزار شـد 
و در پنجمیـن جلسـه رییـس دادگاه بـا اشـاره بـه 
علنـی بـودن این جلسـه، با اسـتناد به مفـاد قانون 
تاکیـد کـرد که انتشـار نـام و تصویر متهمـان فاقد 

ممنوعیـت قانونـی اسـت.
همچنیـن در ذیل رای صادره از شـعبه ویژه دادگاه 
مفسـدین و اخـالل گـران نظـام اقتصادی اسـتان 
فارس مسـتند به تبصـره 2 ماده 2 قانـون مجازات 
اخاللگـران در نظـام اقتصـادی کشـور، بـر تعقیب 
قضایـی مدیـر یا مدیران، بازرسـان و بـه طور کلی 
مسـئول و یـا مسـئوالن ذی ربـط کـه بـه خاطـر 
عـدم توجـه بـه تکالیف مقـرر در این تبصـره برای 
جلوگیـری از وقـوع جـرم، اقـدام فـوری و موثـر 
انجـام نـداده اند، به اتهـام معاونت در جـرم مذکور 

تاکید شـده اسـت.

صدور حکم متهمان پرونده اختالط خاک و گندم در شیراز
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نشسـت آسـیب شناسـی خریـد گنـدم در سـال 98، بـا حضـور، رییس سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، اعضای هیئـت مدیره شـرکت غلـه و خدمات 
بازرگانـی منطقـه 3 و مدیـران نمایندگـی شـرکت غلـه شهرسـتان های فـارس 

شـد. برگزار 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید"، محمـد مهدی قاسـمی رییس سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس در ایـن نشسـت گفـت: اتفـاق مخلـوط شـدن گنـدم 
بـا خـاک و انعـکاس مغرضانـه ایـن خبـر در برخـی رسـانه ها، پیامدهـای مثبت 
داشـت کـه ایـن تهدیـد را به فرصـت تبدیل کـرد چرا که مـا را راسـخ تر کرد از 
مباشـر کیفی تـر خریـد کنیـم و سـامانه ای بوجـود بیـاد که حتمـا گنـدم از گندم 

کار خریدرای شـود. 
وی افـزود: در سـال جـاری مدیر عامل شـرکت غلـه و خدمـات بازرگانی منطقه 
3 از دسـت وزیـر لـوح تقدیـر گرفت که نشـانگر اهتمـام جـدی کل مجموعه در 

بهبود مسـتمر است. 
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: گندم غـذای اصلی مـردم بوده اسـت لذا 
بـه سـمت کیفی تـر شـدن حرکـت کنیـد و شـرکت بایـد از منافع خـود مراقبت 
کنـد و بـا اسـتفاده از ظرفیت شـرکت به نحـو احسـن، منافع شـرکت را حداکثر 

. کنیم
وی بیـان داشـت: سـامان دهـی سـیلوهای نیمه تمـام در شهرسـتان های داراب 
و اقلیـد و بـه مدار خرید و ذخیره سـازی پیوسـتن این سـیلوها از جملـه اقداماتی 
اسـت کـه بایـد بـه نتیجه برسـد و بـا حداقـل هزینـه حداکثر سـود را بـه مردم 

برسانیم.
قاسـمی اظهـار داشـت: در تولیـد توجـه بـه زنجیـره تولیـد اهمیـت دارد، از این 
رو کـه مشـکل خریـد و بـازار رسـانی، تولیـد را دچار مشـکل می کند، بـه عنوان 
مثـال تاخیـر در پرداخـت وجـه گنـدم باعـث کاهـش سـطح زیـر کشـت ایـن 

محصـول اسـتراتژیک و در نتیجـه وابسـتگی بـه واردات می شـود.
وی تاکیـد کـرد: کاشـت کلـزا در جهـت کاهـش وابسـتگی بـه واردات روغـن 
اسـت، تاکیـد مقـام معظـم رهبری بـر این موضـوع بـوده و این دسـتور و برنامه 
اجرایـی کامـال عالمانـه بـوده از ایـن رو دغدغه های خریـد را کاهـش دهید تا با 

توجـه بـه زنجیـره، پالس مثبتـی از خریـد به تولیـد برود.
رییـس سـازمان جهاد کشـاورزی فارس تصریـح کرد: زنجیره هـای تولید یکی از 
اسـاس های اسـتراتژی های مـا اسـت چرا کـه در زنجیـره امکان مدیریـت بهتر، 
تولیـد ارزان تر و کیفی تر، متناسـب  سـازی سـود، امـکان نظام مندکـردن وظایف 
و نقـش هـر کـدام از حلقه هـای زنجیـره تامیـن کننـده نهاده هـا، تولید کننـده، 

فـرآوری کننـده، بازاریـاب، شـبکه بازاررسـانی و صادرکننـده را فراهم می کند.
وی یـادآور شـد: خریـد تضمینی و بازار رسـانی آسـودگی خاطر جهت اسـتمرار و 
پایـداری تولیـد بـرای کشـاورز رقم می زنـد و اگر این بخش دچار مشـکل شـود 

همـه مباحـث تولید را بهـم می زند.
قاسـمی در خاتمـه سـخنان خـود اذعان داشـت: بد عهـدی کارخانه هـای قند به 
 خصـوص کارخانـه قنـد فسـا در خرید، تغییـر الگوی کشـت چغندرقنـد پاییزه را 

دچار خدشـه کرد.

برگزاری نشست آسیب شناسی خرید گندم در سال 98
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مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

تا پایان آبان ماه سال جاری بیش از 732 
میلیارد ریال در حوزه صنایع کشاورزی 

سرمایه گذاری شده است

تـا پایـان آبـان ماه سـال جاری بیـش از 732 میلیـارد ریال در حـوزه صنایع 
کشـاورزی سـرمایه گذاری شـده است.

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت صنایـع تبدیلی و غذایی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فارس مهدی صادقـی با بیان این مطلب گفـت: از ابتدای 
سـال 97 تاکنـون 39 پروانـه بهره برداری با اشـتغال 386 نفـر و جذب ماده 
خـام بیـش از 104 هـزار تـن صادر شـده اسـت کـه سـرمایه گذاری بیش از 

732 میلیـارد ریال را به دنبال داشـته اسـت.
وی بـا بیـان ایـن مطلب که اسـتان فـارس جزء اسـتان های برتـر در جذب 
مـاده خـام محصـوالت کشـاورزی مـی باشـد، افـزود: از ابتدا تا کنـون 671 
واحـد صنایـع تبدیلـی و غذایـی ایجـاد شـده کـه اشـتغال 9092 نفـر را بـه 
دنبـال داشـته اسـت ایـن تعداد واحـد صنعتـی سـاالنه بیـش از 3 میلیون و 

800 هـزار تـن مـاده خـام کشـاورزی جذب مـی نماید. 
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: از رسـالت هـای مهم سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، کاهـش ضایعـات محصـوالت تولیدی می باشـد 
کـه در ایـن راسـتا واحدهـای صنایـع کشـاورزی تا کنون سـاالنه نسـبت به 

کاهـش ضایعـات بالـغ بـر 488 هزارتـن اقدام مـی گردد.
وی بیان داشـت: مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس حمایـت هـای الزم در خصـوص ایجـاد واحدهـای صنایـع 
کشـاورزی را انجـام داده اسـت کـه در ایـن راسـتا در کلیه شهرسـتان های 
تابعـه اسـتان همایـش فرصـت هـای سـرمایه گـذاری صنایـع کشـاورزی 
برگـزار گردیـد که بیـش از 1500 نفر با موارد فنی و شـاخص های سـرمایه 

گـذاری متناسـب بـا وضعیـت هـر شهرسـتان و نوع طـرح آشـنا گردیدند. 
صادقـی در خاتمـه اظهـار داشـت: ایـن مدیریـت حمایـت هـای الزم در 
انجـام  بـا اعطـای تسـهیالت ابالغـی،  ایجـاد صنایـع تبدیلـی  خصـوص 
مشـاوره قبـل از اجـرای طـرح و در کلیـه مراحـل اجـرا، بسـتر الزم بـرای 

توسـعه صنایـع تبدیلـی تکمیلـی فراهـم نمـوده اسـت.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی فارس:

کشت نشایی کلزا
از اولویت های سازمان جهاد کشاورزی 

استان فارس است
• کشت نشایی تاکنون نسبت به سال شروع برنامه 

۹۷ درصد افزایش رشد داشته است

کشت نشایی کلزا از اولویت های جهادکشاورزی فارس است.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، احمـد دهقـان مدیـر زراعـت سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس با اشـاره به مزایای کشـت نشـایی از جمله 
صرفه جویـی 3 هـزار مترمکعبی در آب، گفت: کشـت نشـایی کلزا و سـبزی 

و صیفـی در دسـتور کار ایـن سـازمان قـرار گرفته اسـت.
وی افـزود: در سـال جـاری بـه عنـوان سـومین سـال اجـرای طرح توسـعه 
کشـت نشـایی، 19500 هکتـار از محصوالت سـبزی و صیفی در اسـتان به 

این روش کشـت شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان این که کشـت نشـایی تاکنون نسـبت به سـال 
شـروع برنامـه 97 درصـد افزایـش رشـد داشـته، یادآورشـد: پیـش بینـی 

می شـود ایـن سـطح تـا پایـان سـال بـه بیـش از 20 هـزار هکتـار برسـد.
وی بـا اشـاره بـه مزیت هـای فـراوان کشـت نشـایی نسـبت بـه کشـت 
مسـتقیم بـذر، تصریـح کـرد: ایـن مزیت هـا شـامل صرفـه جویـی 3 هـزار 
متـر مکعبـی آب در هکتـار، کاهـش میـزان مصـرف بـذر، صرفه جویـی در 
هزینه هـای خرید سـم و سمپاشـی، افزایش عملکـرد از طریق ایجـاد تراکم 
مناسـب بوتـه و حفـظ یکنواختـی سـایز بوتـه، زودرس کـردن محصـول به 
مـدت حداقـل بیسـت روز و کاهـش هزینه هـای جـاری اجرایی کـردن این 

اسـت. پروژه 
دهقـان تاکیـد کـرد: بـا توجـه بـه مزایـای مذکـور، کشـت نشـایی کلـزا در 
دسـتور کار سـازمان جهاد کشـاورزی فارس قـرار گرفته و به منظور توسـعه 
و ترویـج ایـن نـوع کشـت کارگاه آموزشـی یـک روزه بـا تدریـس حسـن 
مختارپـور محقق کشـاورزی و با حضور کارشناسـان زراعت شهرسـتان های 

اسـتان برگزار شـد.
مدیـر زراعـت سـازمان جهادکشـاورزی فـارس بیـان داشـت: عـالوه بـر 
مزیت هـای کشـت نشـایی بـه  منظـور غلبـه بـر شـوری خـاک و گـذر از 
سـرمای اولیـه و دسـتیابی به تاریخ کاشـت مناسـب، مـزارع الگویی کشـت 
نشـایی کلـزا در تراکم هـای مختلـف در مناطـق مختلـف اسـتان اجرایـی 

می شـود.

• از ابتدای سال جاری تاکنون
3۹ پروانه بهره برداری با اشتغال 386 نفر
و جذب ماده خام بیش از 104 هزار تن

صادر شده است
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جلسه مجمع عمومی مؤسس صندوق حمایت از توسعه 
علیرضا  حضور  با  شیراز  شهرستان  کشاورزی  بخش 
اشرفی عضو هیات مدیره و داریوش اعرابی مدیر امور 
صندوق  تخصصی  مادر  شرکت  نمایندگان  و  مجامع 
کشاورزی،  بخش  در  سرمایه گذاری  توسعه  از  حمایت 
محمدمهدي قاسمي رئیس و جعفر صبوری پور، معاون 
و  فارس  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  برنامه ریزی 
شیراز  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر  اختری  مجید 

تشکیل شد.
امید"، محمد مهدی قاسمی  "پرتو  به گزارش خبرنگار 
نقش  گفت:  فارس  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
کشاورزی  بخش  توسعه  از  حمایت  صندوق های 

شهرستان شیراز باید در در زنجیره تولید دیده شود.
وی افزود: نقش صندوق ها باید از بسترسازی تا تولید 
محصول استاندارد نقش آفرینی داشته باشد از این رو 
بازاررسانی  در  محصول  صندوق ها  این  فعالیت  با  که 

تبدیل  تولیدی  مازاد محصول  یا  و  نشده  دچار مشکل 
به ضایعات نمی شود و به واسطه همین صندوق وفاق 
پیش آمده، باعث شده که به فکر هم باشیم، یکجا فکر 

کنیم و بدانیم که در کشاورزی جدایی نیست.
بخش  در  امروز  کرد:  نشان  خاطر  مسئول  مقام  این 
کشاورزی با چالش های بی شماری از جمله چالش آب، 

خاک و شرایط اقلیمی رو به رو هستیم.
چالش های  حل  عمده  کار  راه  دو  داشت:  بیان  وی 
بخش کشاورزی باال بردن علم، دانش، آگاهی و تزریق 

سرمایه و تجهیز منابع این بخش است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس یادآور شد: 
باال بردن علم، دانش و آگاهی در بخش کشاورزی با 
اجرای نظام نوین ترویج محقق می شود که در همین 
راستا عرصه های کشاورزی پهنه بندی و مسئولین پهنه 
مسئولین  کنار  در  کشاورزی  محققین  شده،  مشخص 
روش های  به  ترویج  و  آموزش  و  گرفتند  قرار  پهنه 

در  سیما  و  صدا  ظرفیت  از  استفاده  جمله  از  مختلف 
حال اجرا است. وی با اشاره به این  که متاسفانه بخش 
کشاورزی به تناسب سهمی که در اشتغال، تامین امنیت 
غذایی و به طور کلی تامین امنیت ملی و اقتصاد کشور 
نکردند،  پیدا  را  خود  جایگاه  و  اعتباری  سطح  داشته، 
به  سرمایه  باید  مختلف  سالیان  در طول  کرد:  تصریح 
انواع مختلف به بخش کشاورزی تزریق شود که از آن 
جمله تامین بخش عظیمی از هزیته های اجرای آبیاری 

تحت فشار توسط دولت است.
قاسمی اذعان داشت: یکی از راه کارهای مناسب تزریق 
سرمایه و تجهیز منابع، راه اندازی صندوق های حمایت 
از توسعه بخش کشاورزی است چرا که این صندوق ها 
که  خوبی  نقش  آفرینی  با  کشور  و  استان  سطح  در 
داشتند،  کشاورزی  مختلف  های  فعالیت  به  کمک  در 
کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  بودند.  موفقی  تجربه 
استان فارس تاکید کرد: تاسیس این صندوق ها امری 
این  نداشته  معوقات  جا  هیچ  در  که  چرا  بوده  مبارک 
صندوق ها چون از سرمایه مردم تشکیل شده به صورت 
دنبال  را  عالی   اهداف  می کنند،  فعالیت  قرض الحسنه 

کرده، چشمه جوشان و منشاء خیر و برکت هستند.
امور  و  برنامه ریزی  معاون  جعفر صبورری پور  ادامه  در 
اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: با افتتاح 
صندوق  حمایت از توسعه بخش کشاورزی، پانزدهمین 
صندوق فارس و دهمین صندوق شهرستانی این استان 
توسعه  از  حمایت  صندوق   افزود:  وی  یافت.  گشایش 
تومان  میلیارد  یک  اولیه  سرمایه  با  کشاورزی  بخش 
این  افتتاح  با  و  شد  تشکیل  سهامدار   630 از  بیش  و 
 57 به  فارس  صندوق های  سرمایه   مجموع  صندوق 

میلیارد تومان رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس جلسه مجمع عمومی مؤسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شیراز:

نقش صندوق ها باید در زنجیره تولید دیده شود

بـرای  برنامـه جهادکشـاورزی فـارس  چابک سـازی، 
اسـت. مطلـوب  خدمات رسـانی 

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، کاووس کیانـی 
جهـاد  سـازمان  منابـع  و  مدیریـت  توسـعه  معـاون 

کشـاورزی اسـتان فـارس در بازدیـد از مدیریت جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان نی ریز و مراکز تابعه، با اشـاره 
بـه سیاسـت چابـک سـازی دولـت، گفـت: برنامـه ما 
در سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، چابـک سـازی 
و کوچک سـازی بـوده کـه منتـج بـه ارائـه خدمـات 
زیـر  کارکنـان  بـه  بهتـر  رفاهـی  و  مالـی  اداری، 

مجموعـه خواهـد شـد.
یـک  کمبودهـا  و  مشـکالت  علی رغـم  افـزود:  وی 
کارمنـد وظیفـه شـناس می تواند با انجـام مطلوب کار 
احسـاس نشـاط روحـی و معنـوی را بعـد از فراغت از 

کار بـرای خـود به ارمغـان آورد.
از سـخنان  ایـن مقـام مسـئول در بخـش دیگـری 
بـا تاکیـد بـر تاثیـر محیـط کار مناسـب بـر عملکـرد 

کارمنـدان، خاطر نشـان کـرد: ارگونومی، علـم تلفیق 
کار و شـرایط کار بـا ویژگی هـا و نیازهـای انسـانی 
بـوده کـه اجـرای ایـن مبحـث در سـازمان بـه  طـور 
قطـع افزایـش عملکرد را بـه دنبال دارد کـه با اجرای 
نظـام آراسـتگی بـه دنبـال تحقـق کامل آن هسـتیم.

 کیانـی در خاتمـه بـا اشـاره بـه اهمیـت شناسـایی 
اسـتعدادهای انسـانی سـازمان و تربیـت و نگهـداری 
افـراد بـرای پسـت های کلیـدی تاکید کرد: جانشـین 
پـروری از مباحـث مهمـی اسـت که باید بـه آن توجه 
ارزیابـی  مـدل  اسـتقرار  و  پیگیـری  بـا  کـه  داشـت 
کانـون  گشـایش  همچنیـن  و  مدیـران  شایسـتگی 
ارزیابـی تربیـت مدیـران، شـاهد اجرایـی شـدن ایـن 

بود. خواهیـم  امـر 

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی فارس:
چابک سازی و کوچک سازی از برنامه های جهادکشاورزی استان فارس  است
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زنجیره تولید مرکبات در جهرم تشکیل شود.
بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، محمد مهدی 
قاسـمی رئیـس ایـن سـازمان گفت: به منظـور حل مشـکل تولیدات باغـی باید در 
جهـرم کـه یـک شهرسـتان مرکبـات خیز اسـت، زنجیـره تولیـد مرکبات تشـکیل 

شود.
وی در نشسـت شـورای اداری جهـرم، بـا اشـاره به نقـش زنجیره ها در سـهم بری 
مناسـب تولیـد کننـده از تولیـد، تصریح کرد: در ایـن روش از ابتـدای تولید تا زمان 
مصـرف، تولیـدات در قالـب زنجیـره دیده می شـود و با انسـجام بخشـی بـه تولید 
قیمـت تمـام شـده محصـول کاهش یافتـه، همچنیـن زمینـه برندسـازی، فرآوری 
محصـول، بـازار وبازاررسـانی، صـادرات و بهره منـدی از تسـهیالت ارزان قیمت با 

ایجـاد زنجیـره فراهم می شـود.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان این کـه بـازار تعیین کننـده نوع و میـزان تولید اسـت، 
افـزود: خوشـبختانه زنجیره هـای تولیـد در شـترمرغ و مرغ گوشـتی بـه خوبی اجرا 
شـده و حـدود 60درصـد مرغ اسـتان در قالـب زنجیره تولید می شـود امـا در حوزه 

محصـوالت زراعـی و باغـی به حـد مطلـوب زنجیره ها دسـت نیافتیم.
قاسـمی در بخش دیگری از سـخنان گفت: اسـتان فارس درگیر خشکسـالی یازده 
سـاله بـوده از این رو پایه تمام اسـتراتژی های سـازمان جهاد کشـاورزی بر اسـاس 

مهم تریـن و کمیاب تریـن نهاده تولید یعنی "آب" گذاشـته شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول افـزود: چالش هـای متعـددی در بخـش کشـاورزی از جملـه 
چالـش اقلیمـی شـامل خشـکی، خشکسـالی و سـرمازدگی و مسـائل و مشـکالت 
عدیـده ای در حـوزه خـاک، بـازار، اقتصـاد، اجتمـاع و اشـتغال وجـود دارد کـه دو 
راهـکار عمـده حـل چالش هـای بخش کشـاورزی علمـی، فنی و مهندسـی کردن 

کشـاورزی و تزریـق سـرمایه ارزان بـه بخـش کشـاورزی اسـت.
قاسـمی بـا اشـاره بـه تغییـرات اقلیمـی و شـرایط جدیدحادث شـده، یادآور شـد: با 
بـکار بسـتن راهکارهـای علمی، فنـی و تکنولوژی امـکان فائق آمدن بـر چالش ها 
وجـود داشـته کـه این مهم بـا ترویج، فرهنگ سـازی، آگاهی بخشـی و بـاال بردن 

دانـش امکان پذیر اسـت.

 وی افـزود: در همیـن راسـتا نظـام نویـن ترویـج بـر پایـه پهنه بنـدی دشـت های 
مختلـف اسـتان فـارس و تقسـیم بندی ایـن دشـت ها بـه 610 پهنـه شـکل گرفته 
و بـرای هـر پهنـه یـک کارشـناس مسـئول مـروج پهنـه مشـخص شـده، ایـن  
افـراد آمـوزش مختلفـی دیدنـد کـه بتواننـد ماننـد یـک پزشـک عمومـی مسـائل 
و مشـکالت بخـش کشـاورزی را دنبـال کننـد، همچنیـن یـک محققیـن معیـن 
کشـاورزی بـه عنـوان پل ارتباطـی بین مراکـز تحقیقاتی و مراکز خدمـات، در کنار 
کارشـناس مسـئول مـروج پهنه قـرار گرفته و آخریـن یافته های علمـی را با دانش 
بومـی در جهـت ارتقـای کشـاورزی ادغـام می کند، همچنیـن برنامه هـای مختلف 
آموزشـی در صداوسـیما، آموزش هـای انفـرادی، گروهـی، روز مزرعـه و مـزارع 
الگویـی از جملـه اقداماتـی اسـت که در حـوزه نظام نویـن ترویج دنبـال می کنیم.
 رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس بـا اشـاره بـه مشـکالت سـرمایه ای 
کشـاورزان، گفـت: تزریـق سـرمایه های ارزان قیمـت بـه بخـش کشـاورزی بـا 
راه انـدازی صنـدوق هـای حمایـت از توسـعه بخـش کشـاورزی محقـق می شـود 
کـه خوشـبختانه در شهرسـتان جهـرم ایـن صنـدوق راه انـدازی و هیئـت مدیـره 
انتخـاب شـده، هـر چند این صندوق با سـرمایه اندکی تشـکیل شـده انتظـار داریم 
از منابـع مختلـف سـرمایه صنـدوق را حتـی المقـدور افزایـش دهیم تـا جوابگوی 

سـرمایه گذاری الزم بـرای کشـاورزان در شهرسـتان جهـرم باشـد.
قاسـمی از اقدامـات سـخت افـزاری وزرات جهـاد کشـاورزی و به تبع آن سـازمان 
جهـاد کشـاورزی فـارس در جهـت رفـع چالش های کشـاورزی به تولیـد محصول 
اسـتاندارد و گواهـی شـده، اختصـاص 85 درصد یارانـه بالعوض بـه آّبیاری تحت 
فشـار، تسـهیالت کارا یا تسـهیالت توسـعه روسـتایی به گلخانه و صنایع تبدیلی- 
تکمیلـی دانسـت و افـزود: در همیـن راسـتا در طـی 5-4 سـال اخیر چیـزی حدود 
250 میلیـارد تومان تسـهیالت به بخش مکانیزاسـیون اسـتان فـارس جهت خرید 

ماشـین آالت و دنباله بندها تزریق شـده اسـت.
قاسـمی تاکیـد کـرد: مـا بـه دنبـال رونـق بخشـی بـه کشـاورزی، بـا اسـتفاده از 
تکنولـوژی، دانـش، جلوگیـری از هـدر رفـت و بـاال بـردن بهـره وری در مقـوالت 

مختلـف هسـتیم.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
در جلسه شورای اداری شهرستان جهرم:

زنجیره تولید مرکبات در جهرم تشکیل شود
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برگزاری جلسه بررسی 
دستورالعمل بیمه آبزیان 

پرورشی

جلسـه بررسـی دسـتورالعمل اجرایـی بیمـه آبزیـان 
در  موجـود  هـای  چالـش  همچنیـن  و  پرورشـی 
حضـور  بـا  آبزیـان  پـرورش  مـزارع  بیمـه  زمینـه 
بیمـه  آبزیـان صنـدوق  بیمـه  کارشـناس مسـئول 
مرکـزی بانـک کشـاورزی و کارشناسـان صنـدوق 
بیمـه بانـک کشـاورزی اسـتان فـارس همچنیـن 
مدیرعامـل اتحادیـه تعاونی های پـرورش دهندگان 
ماهـی اسـتان و تعـدادی از مدیـران مـزارع تکثیر و 
پـرورش ماهیـان سـردابی، گرمابـی و خاویـاری در 
محـل سـالن کنفرانـس مدیریـت شـیالت و امـور 
آبزیـان سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 

برگـزار گردیـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت شـیالت و 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  آبزیـان  امـور 
فـارس، علـی فالحـی مدیر شـیالت و امـور آبزیان 
ایـن سـازمان بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت: در ایـن 
جلسـه دسـتورالعمل اجرایی بیمه آبزیان پرورشـی و 
تعرفـه هـای مصوب حـق بیمه و نـرخ واحد غرامت 
مربـوط به سـال زارعـی 98- 97 ارائه شـد که پس 
از بحـث و تبادل نظر، شـرکت کنندگان درخواسـت 
کردنـد؛ تخم چشـم زده و بچه ماهـی زیر یک گرم 
در مراکـز تکثیـر و همچنیـن بیماری هـا در ماهیان 
گیـرد  قـرار  بیمـه  پوشـش  تحـت  نیـز  خاویـاری 
کاهـش ضریـب  شـد ضمـن  پیشـنهاد  همچنیـن 
ریسـک بیمـه در اسـتان فـارس نسـبت بـه تجدید 
نظـر در قیمـت تمـام شـده و اخذ قیمـت جدید نرخ 

واحـد غرامـت پرداختـی بیمـه افزایـش یابد. 
دو  کشـاورزی  ذخیـره  اسـتخرهای  افـزود:  وی 
منظـوره )پـرورش ماهیـان سـردابی و گرمابـی( که 
فعالیـت و عملکـرد آن ها توسـط مدیریت شـیالت 
تاییـد شـود از امسـال مـی تواننـد هماننـد سـایر 
مـزارع پـرورش از مزایـای بیمـه بهـره منـد گردند.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: در این جلسـه 
اهمیـت »سـامانه جامـع بیمـه کشـاورزی« جهـت 
حاضریـن تشـریح و توضیحاتـی پیرامـون چگونگی 
و کاربـرد ثبـت کلیـه فعالیت هـای بیمـه ای مزارع 
شـامل: عملیـات بیمه گـری، پرداخـت حـق بیمه و 

پرداخـت خسـارت ... در سـامانه ارائه شـد. 

برگزاری کارگاه آموزشی استخراج و تولید زهر زنبور عسل

کارگاه آموزشـی اسـتخراج و تولیـد زهـر زنبـور عسـل هم زمان بـا انتخاب 
اتحادیـه زنبـورداران اسـتان فارس بـه عنوان رئیـس هیئت مدیـره اتحادیه 
سراسـری زنبـورداران کشـور بـا حضـور گسـترده و بـی نظیـر 120 نفـر از 
زنبـورداران، کارشناسـان و اعضـاء هیئت مدیـره اتحادیه زنبورداران کشـور، 
اعضـاء صنـدوق حمایـت از توسـعه زنبـورداری کشـور و عالقـه منـدان به 
تولیـد و اسـتخراج زهـر زنبور عسـل با همـکاری اتحادیه زنبورداران اسـتان 
در سـالن کوثر سـاختمان شماره دو سـازمان جهاد کشـاورزی فارس برگزار 

 . شد
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت بهبـود تولیدات دامی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس؛ علی 
رسـتگار مدیـر طیـور و زنبـور عسـل ایـن معاونـت بـا بیان ایـن مطلب گفـت: ایـن کارگاه با هـدف خروج 
زنبـورداران از تولیـد تـک محصولـی و در راسـتای تولید محصوالت فرعی زنبور عسـل به منظـور پایداری 
اشـتغال و همچنیـن افزایـش تولیـدات داخلـی سـالم و ارگانیـک و مدرس ایـن کارگاه غفوری کارشـناس 
ارشـد زنبـور عسـل کشـور بود کـه در خصـوص اهمیت اقتصـادی زهر زنبـور در دنیـا )15-50 دالر قیمت 
هـر گـرم زهـر( و روش هـای مختلـف تولید زهـر زنبورعسـل آموزش هـای الزم را ارائه نمـود. وی افزود: 
زهـر زنبـور عسـل ایـن مـاده که از غـدد انتهایـی بدن زنبور عسـل )نیـش زنبور( ترشـح می شـود و زنبور 
بـرای دفـاع در برابـر دشـمنان خـود بـه کار مـی بـرد کـه در درمـان اختـالالت عصبـی، عفونت هـای 
موضعـی، التهـاب عنبیـه چشـم، انـواع میگـرن، روماتیسـم، درد مفاصـل، نقـرس، ناراحتی هـای پوسـتی، 
ضـد التهـاب، کاهـش فشـار خون و کمـک در درمان بیمـاری های MS و سـرطان در انسـان کاربرد دارد. 
شـایان ذکـر اسـت کـه در حاشـیه ایـن کارگاه از حبیب الـه مزارعی عضو هیئـت مدیره اتحادیه سراسـری 
زنبـورداران بـه جهـت پیگیـری نامبـرده در انتخـاب اتحادیـه زنبـورداران اسـتان فـارس به عنـوان رئیس 
هیئـت مدیـره اتحادیـه سراسـری زنبـورداران ایران زمین تقدیر و تشـکر بـه عمل آمد و لوح تقدیر توسـط 

جزایـری معـاون بهبـود تولیـدات دامـی و مدیریـت طیور و زنبور عسـل اسـتان به ایشـان اعطـا گردید.

بازدید مدیر و کارشناسان معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
از مجتمع های دامی الرستان

مدیـر و کارشناسـان امـور دام معاونـت بهبـود تولیـدات دامی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس از مجتمع هـای دامـی بازدید نمودند. بـه گزارش 
روابـط عمومـی معاونـت بهبـود تولیـدات دامـی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس حبیـب اهلل سـاجدی مدیر امـور دام معاونـت بهبـود تولیدات 
دامـی ایـن سـازمان گفـت: تعـدادی از کارشناسـان امـر دام از مجتمع های 
دامـی اسـتان در شهرسـتان هـای الر، خنـج و بخـش جویم بازدیـد نمودند.
وی افزود: در روسـتای عالمرودشـت ضمن بازدید از دامداری زارع، از طرح 
آمیختـه گـری بزهـای محلی با اسـپرم بـز آلپاین کـه منجر به دوقلو و سـه 

قلـو زایی شـده بـود تقدیر به عمـل آمد.

برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با آفات و بیماری های زنبور عسل
کارگاه آموزشـی مبـارزه بـا آفـات و بیمـاری هـای زنبور عسـل به صـورت متمرکز اسـتانی در سـالن کوثر 
سـاختمان شـماره دو سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس و با حضور گسـترده و بی سـابقه زنبورداران 
و کارشناسـان برگـزار گردیـد. بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت بهبـود تولیـدات دامـی ایـن سـازمان 
غالمعبـاس رجبـی کارشـناس مسـئول زنبور عسـل این معاونت بـا بیان ایـن مطلب گفـت: کارگاه مذکور 
بـا همـکاری اتحادیـه شـرکت هـای تعاونی زنبورداران اسـتان و بـا حضور کارشناسـان و اعضـای اتحادیه 
مرکـزی زنبـورداران و صنـدوق توسـعه زنبورداری کشـور برگزار گردیـد. وی افزود: این کارگاه در راسـتای 
توانمنـد سـازی و مهـارت افزایـی کارشناسـان و پـرورش دهندگان زنبور عسـل بوده و مـدرس این کارگاه 
نبیـان اسـتاد دانشـکده دامپزشـکی دانشـگاه تهـران بـود و در رابطـه بـا مهم تریـن آفـات و بیماری های 
زنبـور عسـل و جدیـد ترین روش هـای مبارزه و درمـان آن ها از جمله بیمـاری نوزما، لـوک اروپایی، لوک 

آمریکایـی و کنـه واروا آموزش هـای الزم را ارائـه نمود.
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دور پنجم ارزیابي عملکرد طرح ها و پروژه هاي 
شهرستاني با ارزیابی شهرستان های الرستان،

گراش و خنج به پایان رسید

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت بازرسـی، ارزیابی عملکـرد و پاسـخگویی 
بـه شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، عباسـی، مشـاور رئیس 
سـازمان و مدیـر بازرسـی، ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی بـه شـکایات ایـن 
سـازمان گفـت: از اردیبهشـت مـاه تـا پایـان آبـان مـاه سـال جـاری طـرح ها و 
پـروژه هـای 29 شهرسـتان و یک مرکز ویژه جهاد کشـاورزی براسـاس موافقت 
نامـه هـاي مالـی سـال 96، تعهـدات و شـرح وظایف ابالغی از سـوی سـازمان 

گردید. ارزیابـی 
وی افـزود: در ایـن ارزیابـی هـا، کارشناسـان ارزیـاب مدیریت بازرسـی و ارزیابی 
عملکـرد بـا حضـور در شهرسـتان هـا، بررسـی مسـتندات، گزارشـات و بازدیـد 
میدانـی از فعالیت هـای مختلـف حوزه هـای آب و خاک، زراعـت، باغبانی، حفظ 
نباتـات، ترویـج و آموزش، اموردام، شـیالت، امـور اراضی، صنایع، مکانیزاسـیون، 

مالـی و اداری انجـام پذیرفت.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: در طول این مـدت 2281 بازدید از طرح ها 
و پـروژه هـای مختلف شهرسـتانی شـامل آب و خاک )جاده بین مزارع، سیسـتم 
هـای نویـن آبیـاری، طـرح تسـطیح اراضـی، شـبکه هـای آبیـاری و زهکشـی، 
کانـال هـای آبیـاری عمومـی و طرح تغذیـه مصنوعـی( 332طـرح، زراعت 252 
طـرح، نهـاده ها 124 طـرح، مراکز خرید گنـدم و جو 130 مرکـز، باغبانی )پروژه 
هـای باغبانـی، گلخانـه و نهاده هـای یارانـه ای( 194 طرح، حفـظ نباتات )طرح 
هـای حفـظ نباتات، بازدیـد از کلینک های گیاهپزشـکی و فروشـندگان سـموم( 
265 طـرح، آمـوزش و ترویـج ) آمـوزش، سـایت هـای الگویی طـرح امید، طرح 
پهنـه بنـدی اراضی کشـاورزی، امور زنان روسـتایی، فعالیت هـای صندوق های 
اعتبـارات خـرد زنان روسـتایی، تجهیـز و نوسـازی مراکز جهاد کشـاورزی( 152 
طـرح، امـور دام )دامـداری هـا، مرغـداری هـا، مراکز عرضـه نهاده هـای دامی و 
تعاونـی هـای دام و طیـور( 253 طـرح، شـیالت 52 طـرح، امـور اراضـی )طـرح 
طوبـی، مـاده2، مـاده 21، تغییـر کاربـری، حفـظ کاربـری و گروه هـای مشـاع( 

191 طـرح، مکانیزاسـیون 158 طـرح، صنایـع 148 طـرح و امـور مالی ) بررسـی 
قراردادهـا، امـوال و امالک، و بازدید از انبارهای اسـقاط( 30 طرح می باشـد. وی 
بیـان داشـت: ایـن بازدیدهـا در چارچـوب ارزیابی های سـاالنه همزمان بـا تبادل 
موافقـت نامه هـا و ارسـال بـه شهرسـتان ها و شـروع عملیـات اجرایـی توسـط 
کارشناسـان مدیریت بازرسـی، ارزیابی عملکرد و پاسـخگویی به شـکایات انجام 
مـی گیـرد و نتایـج بـه صـورت جامـع بـه مدیریـت هـای شهرسـتانی، معاونت، 

مدیریـت و ادارات سـتادی و ریاسـت سـازمان منعکـس می گردد.
عباسـی اظهـار داشـت: از ویژگی هـای متمایـز ارزیابـی سـال جـاری ارزیابـی 
براسـاس شـاخص های تدوین شـده در چارچوب طرح تعالی سـازمانی می باشـد 
کـه رویکـردی جدیـد بـا مقیـاس هـای قابـل انـدازه گیـری براسـاس کمیـت، 
کیفیـت، زمـان انجـام طرح، رعایـت اسـتانداردها و نحوه ی هزینه کـرد اعتبارات 

ارائـه مـی دهد.

حضور مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی
به شکایات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در 

گردهمایی مدیران بازرسی در تهران
مدیـر بازرسـی و ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی بـه شـکایات سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس در گردهمایـی دو روزه مدیـران بازرسـی 32 سـازمان 

جهـاد کشـاورزی اسـتانی و 11 سـازمان ملـی شـرکت نمـود.
بـه گـزارش روابط عمومـي مدیریت بازرسـي، ارزیابـي عملکرد و پاسـخگویي به 
شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، محقق زاده کارشـناس روابط 
عمومـي مدیریـت بازرسـي، ارزیابـي عملکـرد و پاسـخگویي بـه شـکایات ایـن 
سـازمان بـا بیـان ایـن مطلـب گفت: ایـن گردهمایـی با هـدف بررسـی عملکرد 
یـک سـاله سـازمان هـا و مباحـث جاری کشـور در سـالن شـهید نعمتـی جم در 

سـاختمان وزارت جهـاد کشـاورزی برگـزار گردید. 
وی افـزود: در ایـن گردهمایی جوادی، معاون توسـعه مدیریـت و منابع، مهر فرد، 
معـاون توسـعه بازرگانـی و آیـت الـه تقوی، مسـئول حـوزه نمایندگی ولـی فقیه 
وزارت جهـاد کشـاورزی شـرکت نمـوده و مطالبـی در خصوص وضعیـت نیروی 
انسـانی، شـرح وظایـف وزارت جهـاد کشـاورزی در نظارت بر توزیـع محصوالت 
اساسـی مـورد نیـاز جامعـه و وظایـف حوزه نظـارت و بازرسـی از دیـدگاه روایات 
و احادیـث ارائـه گردیـد و همچنین میری، معاون سـازمان بازرسـی کل کشـور و 
یـزدان پرسـت، مدیـرکل دفتر بازرسـی نهاد ریاسـت جمهـوری از دیگر شـرکت 
کننـدگان در ایـن گرهمایـی بودنـد کـه نقطـه نظرات خـود را در حـوزه نظارت و 

بازرسـی را مطـرح نمودند.
محقـق زاده در ادامـه بیـان داشـت: در روز دوم مدیـر بازرسـی، ارزیابـی عملکرد 
و پاسـخگویی بـه شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـه عنوان 
نماینـده تنهـا اسـتانی کـه پنـج دوره ارزیابـی مسـتمر در سـطح شهرسـتان های 
اسـتان فـارس انجـام داده بـود، گزارشـی تفصیلـی از اقدامـات انجـام شـده و 
تجربیـات به دسـت آمـده را تشـریح و نمونه گزارشـات ارزیابـی را در گردهمایی 
ارائـه نمـود. در ادامـه جلسـه برخـی از مدیـران بازرسـی سـازمان هـای جهـاد 
کشـاورزی سـایر اسـتان هـا نیز، نقطـه نظـرات و تجربیـات ارزیابی سـال جاری 
را عرضـه داشـتند. وی در پایـان گفـت: قدیـری ابیانـی، مدیـر نظارت بـر توزیع 
محصـوالت اساسـی کشـور از دیگـر سـخنرانان ایـن گردهمایـی بود کـه برنامه 

2281 بازدید میدانی از طرح ها و پروژه ها
در ارزیابی عملکرد شهرستان ها انجام شده است
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خریـد، واردات، توزیـع محصـوالت اساسـی از جملـه گوشـت، جو، سـویا، ذرت و ... 
را بـه طـور مبسـوط تشـریح نمـود و از مدیران بازرسـی جهاد کشـاورزی اسـتان ها 
خواسـت در توزیـع ایـن اقـالم با همـکاری کارگروه اسـتانی نظارت داشـته باشـند.

آغاز ارزیابی روسای
مراکز جهاد کشاورزی شهرستان ها

ارزیابی رؤسای مراکز جهاد کشاورزی شهرستان ها آغاز شد.
بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت بازرسـي، ارزیابي عملکـرد و پاسـخگویي به 
شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، هوشـمند کارشـناس روابـط 
ایـن  ارزیابـي عملکـرد و پاسـخگویي بـه شـکایات  بازرسـي،  عمومـي مدیریـت 
سـازمان، بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت: دور سـوم ارزیابـی رؤسـای مراکـز جهـاد 
کشـاورزی بـا هـدف سـنجش رفتـار حرفـه ای و عملکـردی مدیریـت 92 رئیـس 
مرکـز جهـاد کشـاورزی از اول آذرمـاه آغـاز و طبـق برنامه ریـزی انجـام شـده تـا 

پایـان بهمـن مـاه ادامـه خواهـد داشـت. 
وی افـزود: ایـن ارزیابـی براسـاس دو گـروه شـاخص هـای عمومـی و اختصاصـی 
انجـام مـی پذیـرد که شـاخص های عمومی شـامل نظر مدیر شهرسـتان، سـاعات 
آموزشـی مسـئول مرکز در سـال 96، آراسـتگی محیـط کار، فعالیت هـای فرهنگی 
و عقیدتـی، نحـوه تقسـیم کار و نظـارت بر عملکـرد همکاران، ثبـت و انعکاس آمار 
و اطالعـات حـوزه فعالیت مرکز، تعامل اثر بخش در راسـتای توسـعه حـوزه فعالیت 
مرکز، براسـاس مسـتندات ارائه شـده می باشـد که وزن این شـاخص ها 350 نمره 

از 1000 نمـره در نظر گرفته شـده اسـت.
هوشـمند بیـان داشـت: شـاخص هـای اختصاصـی شـامل وضعیـت پهنـه بنـدی 
اراضـی کشـاورزی، مدیریـت بهـره بـرداری از منابـع آبـی، وضعیـت اجرایی طرح 
امیـد، تولیـد محصـول سـالم، توسـعه کشـت هـای گلخانـه ای، بهبـود وضعیـت 
تولیـدات زراعـی، افزایـش ضریـب مکانیزاسـیون زراعـی و باغـی، بهبـود وضعیت 
تولیـدات دامـی و فعالیـت هـای ویژه مرکز، براسـاس مسـتندات قابل ارائـه در این 
گـروه می باشـد که وزن این شـاخص هـا اختصاصی 650 نمـره از 1000 نمره می 
باشـد. وی در خاتمـه اظهـار داشـت: به منظور یکسـان سـازی رونـد ارزیابی، برای 
هرکـدام از ایـن شـاخص هـا مصـداق هـای عملکـردی با نمـره مشـخص، تعیین 
گردیـده تـا کارشـناس ارزیاب بتواند براسـاس رویت مسـتندات ارائه شـده توسـط 

مسـئولین مراکز به یک سـطح مقایسـه نسـبتًا یکسـان دسترسـی داشـته باشـد.

برگزاری دومین جلسه هم اندیشی
تدوین شاخص های ارزیابی کارشناسان

مسئول پهنه اراضی کشاورزی

دومیـن جلسـه هـم اندیشـی تدویـن شـاخص های ارزیابی مسـئوالن پهنـه های 
اراضـی کشـاورزی با حضـور ابراهیمـی مدیر هماهنگـی ترویج کشـاورزی فارس، 
امین پـور رئیـس گـروه نوسـازی و تحـول اداری، نماینـده مدیر بازرسـی و ارزیابی 
عملکـرد، مسـئول طـرح پهنه هـای اراضـی کشـاورزی، 2 نفـر از مسـئوالن پهنه 
نمونـه، یـک نفـر مسـئول مرکـز جهـاد کشـاورزی نمونه و مقصـود بیگی، مشـاور 
رئیس سـازمان در طرح تعالی سـازمانی در سـالن جلسـات سـازمان برگزار گردید.
بـه گـزارش روابط عمومي مدیریـت بازرسـي، ارزیابي عملکرد و پاسـخگویي به 
شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، حمید رضـا ابراهیمـی مدیر 
هماهنگـی ترویـج کشـاورزی ایـن سـازمان بخشـی از شـرح وظایف مسـئوالن 
پهنه را شـرح داد و گفت: وظایف مسـئوالن پهنه از جمله شناسـائي اسـتعدادها، 
بانـک  ظرفیت هـا و مشـکالت موجـود در توسـعه کشـاورزي پهنـه و تهیـه 
اطالعـات مـزارع و بهـره برداران، تعییـن وضع موجود محصـوالت و موضوعات 
اولویـت دار براسـاس شـاخص هـاي عملکـردي )میانگیـن عملکـرد محصول و 
مصـرف نهاده هـا و ...(، تعییـن اولویـت هـاي محصولـي، موضوعـي و تدویـن 
برنامـه عملیاتـي پهنـه بـه تفکیک موضـوع و محصـول و ارائه به رئیـس مرکز، 
تعییـن نیازهـاي حمایتـي )نهـاده هـا، ماشـین آالت و ...( و نیازهـاي ترویجـي 

)آموزشـي( بـراي پهنه می باشـد.
شـایان ذکـر اسـت کـه در ادامـه ایـن جلسـه پیشـنهاداتی از جملـه: ))اجـرای 
طـرح آمایـش سـرزمین و تعییـن الگوی کشـت منطقـه ای براسـاس آن، ایجاد 
مکانیـزم هـای راسـتی آزمایی آمارهای ثبت شـده در سـامانه جامـع پهنه بندی 
و مدیریـت داده هـای کشـاورزی، رفع نواقـص و تکمیل نرم افزار سـامانه جامع 
پهنـه بنـدی و مدیریـت داده های کشـاورزی، توجه به حوزه جغرافیایی، وسـعت 
و ویژگـی هـای پهنـه، سـامانه جامـع اطالعـات پهنه هـای اراضی کشـاورزی، 
بهـره بـرداران پهنـه هـا، امکانـات و تجهیـزات مراکـز در بحـث پهنـه بنـدی 
اراضـی کشـاورزی، تشـکیل واحـدی به نـام نِت کشـاورزی به منظور سرکشـی 
دوره ای از مراکـز جهـاد کشـاورزی و انجام کلیـه تعمیرات مورد نیـاز در مراکز(( 

عنـوان گردید.

از انبـار سـموم مدیریـت حفـظ نباتات سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس توسـط اعضاء گـروه پدافند 

غیـر عامل کشـاورزی بازدید شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی گـروه نوسـازی و تحول 
اداری سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، بـه 
منظـور تحقـق فرامیـن مقـام معظم رهبـری پیرامون 
اهمیـت پدافنـد غیـر عامـل در سـالی کـه مزیـن بـه 
نـام "حمایـت از کاالی ایرانـی" اسـت و پیـرو مصوبه 
جهـاد  غیرعامـل  پدافنـد  کارگـروه  جلسـه  سـومین 
غیـر  پدافنـد  کارگـروه  رئیـس  کیانـی  کشـاورزی، 
عامـل سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در 
دبیـری  کارگـروه،  اعضـاء  از  متشـکل  هیاتـی  راس 
مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان، غیاثـی رئیـس دفتـر 
قاسـمی  سـازمان،  غـذا  سـالمت  و  زیسـت  محیـط 
معـاون اداره مدیریـت بحـران و کاهـش مخاطـرات 

بخـش کشـاورزی، پذیـرای پاک نژاد مدیـرکل پدافند 
غیرعامـل و هیات همراه در مجتمـع انبارهای اکبرآباد 
بودنـد کـه ضمن بازدیـد از انبار سـموم مدیریت حفظ 
سـموم  خصـوص  در  مبسـوطی  توضیحـات  نباتـات 

و  نگهـداری  از  ناشـی  زیان هـای  و  گذشـته  تاریـخ 
چگونگـی امحـاء آن ها به مدیـرکل پدافنـد غیرعامل 
و اعضـاء کارگـروه ارائـه شـد و موضـوع مـورد نقـد و 

بررسـی قـرار گرفـت.

به مناسبت گرامی داشت هفته پدافند غیرعامل

انبار سموم مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بازدید شد
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مسـابقات شـطرنج و شـنای بـرادران و مسـابقات دو 
و میدانـی 200 متـر خواهـران منطقـه چهـار وزرات 
جهاد کشـاورزی به میزبانی سـازمان جهاد کشـاورزی 

اسـتان فـارس در شـیراز برگزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، فرح زاده مسـئول 
ورزش بانـوان وزرات جهـاد کشـاورزی بـا بیـان ایـن 
مطلـب گفـت: بـر اسـاس سیاسـت ایـن وزارتخانـه، 
سـازمان های کل کشـور بـه 7 منطقه تقسـیم شـدند 
و هـر منطقـه شـامل 5 اسـتان هم جـوار بـوده و هـر 
اسـتان  در  زمان بنـدی  برنامـه  اسـاس  بـر  منطقـه 

میزبـان مسـابقات برگـزار می شـود.
مسـابقات  تیرمـاه   19 از  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
منطقـه ای وزرشـی آغاز شـده، افـزود: در رشـته هایی 
کـه مقطـع سـنی دارند ماننـد آمادگـی جسـمانی، دو 
و میدانـی و شـنا نفـرات اول و دوم و در رشـته های 
تیرانـدازی، تنیـس و شـطرنج مقـام اول تـا سـوم و 
رشـته های والیبـال و فوتسـال آقایـان مقـام اول بـه 
مرحلـه کشـوری راه پیـدا می کنند، طبـق برنامه ریزی 
انجـام شـده مسـابقات منطقـه ای تـا دی مـاه برگزار 
شـده و مسـابقات کشـوری در بهمن ماه در دهه فجر 

برگـزار می شـود.
 ایـن مقـام مسـئول ضمن تشـکر از میزبانی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس خاطـر نشـان کـرد: 
آمادگـی  وزرشـی  رشـته   4 در  بانـوان  مسـابقات 
جسـمانی، دو میدانـی، تیرانـدازی و تنیـس روی میـز 
برگـزار می شـود و ایـن سـازمان میزبان مسـابقات دو 

و میدانـی بانـوان بـود.

وی تصریـح کـرد: در مسـابقات دو و میدانـی بانـوان 
منطقـه چهـار در رده سـنی زیـر سـی سـال زینـب 
السـادات مقبلـی زاده از فـارس رتبه اول، در رده سـنی 
31 تـا 41 زهـرا موسـوی از اسـتان اصفهـان، رقیـه 
اسـکندری از اسـتان کهگیلویـه و بویر احمد و سـمیه 
عمـاد مفرد از اسـتان فـارس به ترتیـب رتبه های اول 
تـا سـوم و در رده هـای سـنی 42 تا 52 سـال فرنوش 
اسـتان  از  فـارس، مهنـاز هـادی  اسـتان  از  شـبگرد 
کهگیلویـه  اسـتان  از  حسـینی  ماهتـاب  و  اصفهـان 
و بویـر احمـد بـه ترتیـب رتبه هـای اول تـا سـوم و 
رده سـنی 53 سـال بـه باال سـونیا اسـودی از اسـتان 
اصفهـان، فخرالسـادات موسـوی از اسـتان فـارس و 
عصـری حـدادی از اسـتان کهگیلویـه و بویـر احمـد 
بـه ترتیـب رتبه هـای اول تـا سـوم را کسـب کردنـد.
در همیـن راسـتا البـرزی مسـئول برگزاری مسـابقات 
وزرات جهاد کشـاورزی گفت: در مسـابقات منطقه ای 
هـر منطقـه شـامل 5 اسـتان بـوده و منطقه 4 شـامل 
بویـر  و  کهکیلویـه  اصفهـان،  فـارس،  اسـتان های 

احمـد، بوشـهر و یزد اسـت.
وی بـا اشـاره به این که مسـابقه آقایان در رشـته های 
فوتسـال، والیبـال، شـنا، شـطرنج، تنیـس روی میـز، 
تیرانـدازی در بخـش آقایـان برگـزار می شـود، افزود: 
فـارس میزبـان مسـابقات شـنا و شـطرنج در بخـش 

بود. آقایـان 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: در مسـابقات 
راسـت  سیدرسـول  آقایـان،  چهـار  منطقـه  شـطرنج 
محمـد  محمدصـادق  اصفهـان،  اسـتان  از  مقـدم 

آبـادی از اسـتان فـارس و سـید مرتضـی موسـوی از 
اسـتان فـارس بـه ترتیب مقام اول تا سـوم را کسـب 
کرده و در مسـابقات شـنا در رده سـنی زیر 35 سـال 
محمدمحسـن  اصفهـان،  اسـتان  از  محمدرفیعـی 
ظریـف کار از اسـتان فـارس بـه ترتیـب مقـام اول و 
دوم، در رده سـنی بیـن 36 تـا 42 سـال سـید محمـد 
نبـی بحرانـی از اسـتان فـارس و حمیدرضـا انجـام از 
اسـتان کهگیلویـه و بویـر احمـد بـه ترتیب مقـام اول 
و دوم، در رده سـنی بیـن 43 تـا 50 حمیدرضـا راد از 
اسـتان یـزد و محمدرضـا احمـدی از اسـتان اصفهان 
بـه ترتیـب مقـام اول و دوم و در رده سـنی 51 سـال 
بـه بـاال رضـا عسـکری از اسـتان اصفهـان و پرویـز 
رمضانـی از اسـتان فارس بـه ترتیب مقـام اول و دوم 

را کسـب کردنـد.

فارس میزبان مسابقات ورزشی منطقه 4
وزرات جهاد کشاورزی

جهـاد  سـازمان  شـهدای  نـوردی  کـوه  گـروه 
کشـاورزی اسـتان فـارس بـه قله نصیری کـوه گنو 

کردنـد. صعـود  بندرعبـاس  شهرسـتان 
بـه گزارش خبرنـگار "پرتو امید"، به مناسـبت هفته 

وحـدت گـروه کوه نـوردی شـهدای سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، بـا مسـاعدت ریاسـت 
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، معـاون توسـعه 
ایـن سـازمان و مدیـر رفـاه و  مدیریـت و منابـع 
پشـتیبانی، در یـک برنامه چهار روزه بـه قله 2347 
متـری نصیـری کـوه گنـو واقـع در 29 کیلومتـری 
 11 توسـط  بندرعبـاس  شهرسـتان  غـرب  شـمال 
نفـر از اعضـاء گـروه کـوه نـوری، آقایان خاکسـار، 
پایـداری، علیـزاده، گهـر،  ارقمـی، سـاری خانـی، 
و موسـوی  لهراسـبی  مرادپـور،  مـرادی،  سـلیمی، 

نمودند.  صعـود 

صعود گروه کوه نوردی شهدای سازمان جهاد کشاورزی استان فارس 
به قله نصیری کوه گنو شهرستان بندرعباس
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ریاست  به  فارس  استان  اقتصادی  امور  کارگروه 
اقتصادی  امور  هماهنگی  مدیرکل  عربی  مهندس 
فوالدفر  با حضور خانم مهندس  و  فارس  استانداری 
گذاری  سرمایه  از  حمایت  و  جذب  دفتر  مدیرکل 
آقایان به گزارش خبر نگار »پرتو  استانداری فارس، 
امید » دکتر قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
برنامه  معاون  پور  صبوری  مهندس  فارس،  استان 
ریزی و امور اقتصادی این سازمان، مهندس بوستانی 

مدیرکل منابع طبیعی فارس و سایر مدیران دستگاه 
های مرتبط اقتصادی با دستور کار اول گزارش کار 
منابع طبیعی استان فارس در ترسیب کربن در حال 

برگزاری است. 
دکتر قاسمی در کارگروه امور اقتصادی استان فارس 
سازندگی  منشاء  نیز  و  تغییرات  منشاء  انسان  گفت: 

می باشد.
وی افزود: طرح ترسیب کربن از مردم نشآت می گیرد 
از فقر طبیعی مثل  به برون رفت  به نوعی کمک  و 
بیابانی شدن است و در صورت عدم اجرا پیامد ان فقر 
منابع و فقر اقتصادی است که با توانمند سازی مردم 

می خواهد راهی برای برون رفت از آن را پیدا کند.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: این طرح بر پایه 

تسهیلگری و مشارکت مردم می باشد.
زیاد  بسیار  تاثیر  طرح  این  دنیا  در  داشت:  بیان  وی 
داشته است و دستگاه های ذی مدخل از جمله راه، 

کمک  همه  روستاهاباید  در  زیست  محیط  بهداشت، 
کنند.

قاسمی اظهار داشت: در کنار مردم و با مردم مسائل 
و مشکالت را احصاء کنیم و با اولویت بندی با کمک 

دولت به توسعه و رشد آن منطقه گام برداریم.
وی افزود: پیشنهاد می نمایم اوال با محوریت مدیر 
مشارکت  با  استانداری  عشایری  و  روستایی  کل 
ثانیا  و  پیگی ی کنیم  را  دیگر مسایل  دستگاه های 
اعتبارات استانی متناسب برای آن ها اختصاص داده 
شود تا از سوی دیگر بتوانیم اعتبارات ملی هم گرفته 

شود.
قاسمی در خاتمه بیان داشت: باید توجه داشته باشیم 
ریزی  برنامه  مردم  برای  اینجا  از  ما  نیست  قرار  که 
این  که  اند  رسیده  نتیجه  این  به  مردم  و خود  کنیم 
کار انجام شود و فهوای اجرای این طرح توسعه انجام 

دادن امورات مردم به خودشان هست. 

بر گزاری کارگروه امور اقتصادی استان فارس

بـا حضـور علـی اسـحاقی رئیـس موسسـه تحقیقـات 
واکسـن و سـرم سـازی کشـور، از زحمات محمد جواد 
مهربان پور رییس سـابق موسسـه تحقیقات واکسـن و 
سـرم سازی رازی - شـعبه جنوب کشـور تقدیر و علی 
شـیرازی نژاد به سرپرسـتی این موسسـه منصوب شد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، در ایـن مراسـم 
تولیـدات دامـی  سـیدعبداهلل جزایـری معـاون بهبـود 
موسسـه  گفـت:  فـارس،  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
سـرم سـازی رازی در کشـور یکی از پایه های اساسـی 
توسـعه بخـش دامپـروری و تحقـق اقتصـاد مقاومتـی 
بـوده و بـا تـالش ایـن عزیـزان در تامیـن واکسـن ها، 
برنامه ریزی هـای توسـعه بخـش دامپـروری کشـور به 

می رسـد. نتیجـه 
وی بـا اشـاره بـه تلـف شـدن نزدیـک بـه 25 میلیون 
قطعـه مـرغ تخمگـذار بـه دلیـل آنفوالنزای فـوق حاد 
طیـور در سـال گذشـته، افزود: برای اولیـن بار در طول 
40 سـال، سـال گذشـته ناچـار بـه واردات تخـم مـرغ 
شـدیم کـه ایـن امـر بـرای بدنـه تولیـد و برنامه ریزان 
کشـور سـخت بـود و همچنـان در تـالش هسـتیم که 
رونـد تولیـد را بعد از گذشـت یک سـال بـه چرخه اول 
برگردانیـم، از ایـن رو جایـگاه و اهمیـت سـرم سـازی 
رازی در توسـعه یـا در مخاطـره قـرار گرفتـن صنعـت 

دامپـروری مشـخص می شـود.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه این که شـعبه شـیراز 
پیشـروترین  از  یکـی  رازی  سـازی  سـرم  موسسـه 
موسسـات سـرم سـازی کشـور اسـت، بیـان داشـت: 
جایـگاه ایـن موسسـه در اسـتان بـا جایـگاه صنعـت 

دامپروری اسـتان متناسـب بـوده چرا که اسـتان فارس 
رتبه اول جمعیت دام سـبک، رتبه سـوم در تولید شـیر، 
رتبه سـوم گوشـت مـرغ و در مجمـوع رتبه چهـارم در 

تولیـدات دامـی در کشـور را داراسـت.
وی بـا اشـاره بـه تالش هـای رئیـس قبلـی موسسـه 

سـرم سازی شـعبه شـیراز در ارتقای زمینه فعالیت این 
موسسـه بیـان داشـت: توفیقات امـروز موسسـه نتیجه 
تـالش ایـن بزرگوار، معاونیـن و همـکاران وی بود که 
در شـرایط تحریـم بـا ارتقـای جایـگاه علمـی توطئـه 
دشـمن را خنثی کردند و سرپرسـت جدید موسسـه نیز 
از همـکاران پرتـالش، علمی و با سـابقه سـرم سـازی 
شـیراز بـوده کـه یـک چهـره علمی شـناخته شـده در 

سـطح اسـتان و کشـور است.
جزایـری تاکید کرد: موسسـه سـرم سـازی رازی، یک 
پشـتوانه مهـم در تولیـدات کشـاورزی بـوده، از این رو 
تمـام عرصه هـای اجرایـی ایـن سـازمان همراهی، هم 
کاری، هـم فکری و حمایـت الزم را در جهت موفقیت 

روز افـزون این موسسـه دارد.

رئیس جدید موسسه سرم سازی رازی شیراز معرفی شد
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رییس جهاد کشاورزی در گردهمایی 
مدیران امور اراضی کشور در استان فارس؛

مدیریت امور اراضی در استان های 
بزرگ به اداره کل تبدیل شود

گردهمایـی مدیـران امـور اراضی کل کشـور با حضور 
علیرضـا اورنگـی رئیـس سـازمان امور اراضی کشـور 

در شـیراز برگزار شـد.
به گـزارش روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، محمـد مهـدی قاسـمی رئیـس ایـن 
سـازمان در ایـن گردهمایی گفت: به منظـور پیگیری 
بهتـر امـور، تشـکیالت وسـیع تر و منسـجم تر مـورد 
نیـاز اسـت، از این رو پیشـنهاد می شـود مدیریت امور 
اداره کل تبدیـل  اراضـی در اسـتان های بـزرگ بـه 

. د شو
اسـتان های  در  شـیالت  نظیـر  شـد:  یـادآور  وی 
سـاحلی، بـا تبدیـل مدیریـت امـور اراضـی بـه اداره 
کل در اسـتان های بـزرگ، تشـکیالت منسـجم تر و 
وسـیع تری، پیگـری وظایـف محولـه به امـور اراضی 

می گیرنـد. برعهـده  را 
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه کمبـود اعتبـارات و 
نیـروی انسـانی مدیریـت امـور اراضـی، خاطر نشـان 
کـرد: بـا تغییـر مدیریـت امـور اراضـی بـه اداره کل 
ایـن مشـکالت حل شـده و توجه بیشـتری بـه زمین 
نتیجـه  در  و  می شـود  اسـتان ها  در  اراضـی  امـور  و 
وظایفـی کـه در اسـتان ها بـر عهـده  ما اسـت به نحو 

می شـود. دنبـال  شایسـته   تر 
وی بـا بیـان این کـه در حـوزه قلـع و قمـع، احـکام 
صـادره قطعـی در اسـتان وجـود دارد که اعتبـار کافی 
جهـت اجـرای ایـن احـکام نداریـم، تصریح کـرد: به 
تناسـب حجـم کار اسـتان اعتبـار و نیـروی انسـانی 

متناسـب را خواسـتاریم.
قاسـمی با اشـاره به کمبـود نیروی حقوقی اسـتان که 
منجـر بـه ایجـاد چالـش در زمینـه دفـاع از پرونده ها 
شـده، تصریـح کـرد: جمعـی از نیروهای امـور اراضی 
در قالـب قـرار داد حجمی مشـغول به کار هسـتند که 
جهـت پیشـبرد بهتـر امـورات، پیشـنهاد می شـود بـه 
منظـور تغییـر وضعیـت این افـراد اقدام ویژه و سـریع 

تـر صـورت گیرد.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس در بخـش 
دیگـر از سـخنان خـود با اشـاره بـه این که بـه منظور 
تسـهیل و سرعت بخشـی بـه کار مـردم، بایـد ضریب 
نفـوذ II را در امور ارضی فراتر ببینیم، اظهار داشـت: 
در ایـن چنـد سـال اخیـر امـور اراضـی این اسـتان با 
توجـه بـه IT، فرآیندنگـری و نظام مند کـردن امورات 

پیشـرفت های شـایانی داشـته و کاربـرد IT، نیازمنـد 
فرآیندنگـری و تبییـن چارچـوب و فلوچـارت بوده که 

ایـن امـر در اسـتان فارس اجرا شـده اسـت.
قاسـمی در بخـش دیگـری از سـخنان خود با اشـاره 
مسـاحت  درصـد   7.4 فـارس  اسـتان  این کـه  بـه 
کشـور را داراسـت کـه 32.4 درصـد از مسـاحت آن 
21درصـد  مراتـع،  درصـد   54 روسـتایی،  جمعیـت 
جنـگل، 14درصـد اراضـی کشـاورزی و 11 درصـد 
سـایر کاربری هـا اسـت، اذعـان داشـت: ایـن اسـتان 
بـا 18.1 درصـد مسـاحت جنـگل کشـور، مقـام اول 
سـطح جنگلـی و بـا 8.6 درصـد مراتـع کشـور مقـام 

سـوم کشـور را دارد.
بیـان  بـا  رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس 
این کـه بیـش از 50 درصـد از فضـای کسـب و کار 
در ایـن اسـتان کشـاورزی اسـت، تاکیـد کـرد: سـهم 
شـاغلین بخش کشـاورزی اسـتان 20.6 درصـد بوده، 
متوسـط رشـد سـاالنه ارزش افزوده بخش کشاورزی 

17 درصـد، 40درصـد ارزش دالری صادرات غیرنفتی 
و ارزش کل تولیـدات ایـن اسـتان 24 هـزار و 540 

میلیـارد تومان اسـت.
رئیـس  اورنگـی  علیرضـا  گدهمایـی  ایـن  ادامـه  در 
سـازمان امـور اراضـی کشـور گفـت: سیاسـت مـا در 
اجـرای قانـون حفـظ کاربـری اراضـی بـا پیشـگیری 

اسـت و مقابلـه و قهـری نیسـت.
وی افـزود: از وظایـف ما به عنوان دسـتگاه حاکمیتی 
در حـوزه زمیـن برخـورد متناسـب با شـرایط حاکم بر 
کشـور بـوده، از ایـن رو هـدف اصلی ایـن گردهمایی 
تجدیـد نظـر نسـبت بـه اقدامـات، نحـوه برخـورد و 
تنظیـم برنامـه  در شـرایط فعلـی تحریـم و مبـارزه بـا 

اسـتکبار جهانـی آمریکا اسـت.
رئیـس سـازمان امـور اراضی کشـور، یادآور شـد: این 
رجایـی  شـهید  جشـنواره  چهاردهمیـن  در  سـازمان 
موفـق بـه دریافـت لـوح تقدیـر از رئیـس جمهـور به 
دلیـل اخـذ رتبه یـک در دو شـاخص اختصاصی حفظ 

رئیس سازمان امور اراضی کشور در گردهمایی مدیران امور اراضی کشور در استان فارس:

اجرای قانون حفظ کاربری اراضی به شیوه قهری نیست
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دهـی  وسـامان  باغـات  و  زراعـی  اراضـی 
اراضـی کشـاورزی شـد.

ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه این که به 
اراضـی  کاربـری  تغییـر  هکتـار  هـر  ازای 
تـن   20 کشـاورزی،  غیـر  بـه  کشـاورزی 
تولیـد  چرخـه  از  کشـاورزی  محصـول 
در  کـرد:  نشـان  خاطـر  می شـود،  خـارج 
حفـظ اراضـی زراعـی و باغـات در جبهـه 
کشـاورزی  بهره بـرداران  و  تولیدکننـدگان 
هسـتیم و بـرای رفـع دغدغـه، مشـکل و 
نیازهـای بخـش تولیـد از آن هـا حمایـت و 

می کنیـم. پشـتیبانی 
اجـرای  در  اگرچـه  داشـت:  بیـان  وی 
قانـون حفـظ کاربـری بـا اسـتفاده از نظـام 
نرم افـزاری و آی تی )IT( و در نتیجه آگاهی 
بخشـی، سیاسـت پیشـگیرانه را دنبـال می 
نمائیـم اما با افـراد سـودجو و فرصت طلب 
می کنیـم.  برخـورد  قاطعیـت  و  قـوت  بـا 
افـراد  بـرای  این کـه  بیـان  بـا  اورنگـی 
قانون گریـز، متخلف و سـودجو گشـت های 
حفاظـت از اراضـی را داریـم، تصریـح کرد: 
بعـد از پیگیری هـای زیـاد و اخـذ موافقـت 
سـتاد کل نیروهای مسـلح، در اجـرای ماده 
دسـتورالعمل  دائمـی،  احـکام  قانـون   35
تشـکیل "یـگان حفاظت اراضی کشـاورزی 
سـازمان امـور اراضی" مصوب و ابالغ شـد 
کـه بـه زودی فرمانـده ایـن یـگان معرفی 
شـده و بدیـن ترتیـب ارتبـاط سـاختاری و 
قانونـی بـا نیـروی انتظامی حفظ شـده و از 
بـاب قضایـی ایـن یـگان، به عنـوان ضابط 
قضایـی در اجـرای صحیح قانـون می تواند 

در کشـور مؤثـر باشـد.
اراضـی  دهـی  سـامان  بـا  ارتبـاط  در  وی 
کشـاورزی ابـراز داشـت: اختالفـات ناشـی 
از اجـرای قوانیـن موازی توسـط بخشـی از 
دسـتگاه ها باعـث شـد کـه در برخـی موارد 
کشـاورز مـا مدعـی بـود کـه ایـن عرصـه 
مسـتثنیات و واگـذاری قانونـی وزارتخانه ها 
بـوده و از طرفـی همـکاران منابـع ملـی، 
تشـخیص منابـع ملـی را، داشـتند از این رو 
در راسـتای اقتصـاد مقاومتـی و رفع دغدغه 
تشـکیل  بـا  مـردم،  روانـی  و  اجتماعـی 
کمیسـیون رفـع تداخـالت از سـال 1394، 
نسـبت بـه اصالح نقشـه ها، اختالف اسـناد 

می شـود. تصمیم گیـری 
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه تثبیـت 
مالکیـت ناشـی از تشـکیل کمیسـیون رفع 
تداخـالت، یادآور شـد: از نتایـج آن حمایت 
از سیاسـت های توسـعه بخـش کشـاورزی، 

الگـوی کشـت و برنامه تولیـد وزارت جهاد 
است. کشـاورزی 

وی تاکیـد کـرد: بـه دنبـال اصالحاتـی در 
دسـتورالعمل ها، بخشـنامه ها، تجدیـد نظـر 
در بخشـی از تصمیـم سـازی ها بـا توجـه 
شـرایط جدیـد کشـور هسـتیم که آثـار این 
نشسـت  بایـد آرامـش و انگیـزه در جهـت 
اراده دولـت مبنـی بـر سیاسـت های اقتصاد 
مقاومتـی بـرای تولیـد و اشـتغال بیشـترو 
بخش هـای  سـرمایه گذاران  از  حمایـت 

مختلـف اقتصـادی کشـور باشـد.

در ادامـه ایـن گردهمایـی حجت االسـالم 
حـوزه  مسـئول  قائمـی  محسـن  سـید 
سـازمان جهـاد  در  فقیـه  ولـی  نمایندگـی 
بـه  خطـاب  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی 
مدیـران امـور اراضی کشـور گفـت: اگرچه 
برخـورد قانونی بـا متخلفین تغییـر کاربری 
غیـر مجـاز اراضـی بـه حسـب وظیفـه بـر 
عهـده شماسـت امـا با سـعه صدر بـا آن ها 
برخـورد کنید و بایسـتی اصـول اخالقی در 
برخـورد بـا متخلفیـن تغییـر کاربـری غیـر 

مجـاز اراضـی رعایـت شـود. 
وی افـزود: فـردی کـه به عمد یـا غیر عمد 
تصـرف عدوانـی و غیـر قانونـی داشـته یـا 
تغییـر کاربـری غیـر مجـاز انجـام داده بـر 
حسـب وظیفـه بایـد بـا او برخـورد قانونـی 
کـرد، اما اسـاس کار مـا در این راسـتا و در 
اجـرای قانـون بایـد رعایـت اخالق و سـعه  

باشـد.  صدر 
قائمـی،  محسـن  سـید  االسـالم  حجـت 
بیـان کـرد: بـا وجـود این کـه امـور اراضی 
هجمه هـای  بـوده،  قانونمنـد  مجموعـه ای 
بـه ناحـق زیادی بـه مدیـران امـور اراضی 
در سراسـر کشـور بـه عنوان جزیـی از بدنه  
مجموعه  کشـاورزی وارد اسـت کـه رعایت 

اخـالق در ایـن امـر نجـات بخش اسـت.
در  فقیـه  ولـی  نمایندگـی  حـوزه  مسـئول 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
در پایـان تاکیـد کـرد: مدیریـت در جامعـه 
اسـالمی، مدیریـت خدمـت بـوده، از این رو 
اصـول  رعایـت  و  اخـالق  براسـاس  بایـد 
اخالقـی باشـد چـرا کـه در پذیرفتـن هـر 
مسـئولیتی در قبـال بقیه مسـئول هسـتیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:
نقشه راه تحقیقات کشاورزی فارس ترسیم شود

رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفـت: در جهـت تعالی 
بخـش کشـاورزی ایـن اسـتان، بایـد نقشـه راه تحقیقـات کشـاورزی با 

همـکاری دانشـکده و مرکـز تحقیقات کشـاورزی ترسـیم شـود.
محمـد مهـدی قاسـمی، در همایشـی که به مناسـت هفتـه پژوهش در 
مرکـز تحقیقـات و آمـوزش منابـع طبیعـی و کشـاورزی فـارس برگـزار 
شـده بـود، بـا اشـاره به این کـه پایـه اقتصـاد اسـتان فارس کشـاورزی 
اسـت، یادآورشـد: بـه منظـور تعامـل بیشـتر، هـم افزایـی، همپوشـانی 
وپرهیـز از موازی کاری دانشـکده کشـاورزی با مرکز تحقیقات، "نقشـه 
راه تحقیقات کشـاورزی" مشـترکی ترسـیم شـود تا چـراغ راه تحقیقات 

حوزه کشـاورزی اسـتان قـرار گیرد.
ایـن مقـام مسـئول افـزود: اولویت هـای جهـاد کشـاورزی بـه منظـور 
شناسـایی چالش هـا و ارائـه راهـکار قبـل از اجـرا توسـط محققیـن و 
پژوهشـگران بررسـی می شـود که به منظـور تحقیقات موثرتر پیشـنهاد 
می شـود زنجیـره تحقیقاتـی از قبـل اجـرا تا فـرآوری محصـول در کنار 
زنجیـره تولیـد کـه اولویـت اساسـی بخـش کشـاورزی بـوده، تشـکیل 

 . د شو
قاسـمی بـا اشـاره بـه تفـاوت بهـره وری آب در فـارس نسـبت بـه نـرم 
هـای جهانـی، تصریح کـرد: باید محـور تمـام تحقیقات بر پایـه ارتقای 

بهره وری از آب باشـد. 
او می گویـد : توسـعه گیاهـان دارویـی کم آب بـر و کشـت گلخانـه ای از 
اولویت هـای جهـاد کشـاورزی در جهت ارتقـای بهره وری از آب اسـت.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، یادآورشـد: دراین استان 
دانـش و تحقیقـات برای توسـعه کشـت گلخانـه ای وجود نـدارد، از این 
رو یـک موسسـه یا بخـش تحقیقاتی در این حـوزه باید راه  اندازی شـود 
اگرچـه تـا زمان راه انـدازی واحد تحقیقاتـی خاص نیز نبایـد پژوهش در 

ایـن زمینه متوقف شـود.
ایـن مقـام مسـئول تصریح کرد: توسـعه کشـت گیاهان دارویـی اقتصاد 
اسـتان را متحـول می کنـد، به عنوان مثال بیشـترین سـطح زیر کشـت 
شـیرین بیـان و کارخانـه فـرآوری آن در اسـتان فـارس وجـوددارد کـه 
انتظـار مـی رود پژوهـش و مطالعـه ایـن گیاه متناسـب با توسـعه آن در 

اسـتان باشد.
جهـاد  اولویت هـای  بـه  نـگاه  بـا  پژوهـش،  در  کـرد:  تاکیـد  قاسـمی 
تولیـد  از کشـت، حیـن کشـت،  قبـل  تحقیقاتـی  زنجیـره  کشـاورزی 
محصـول اسـتاندارد، فـرآوری محصول، بـازار و بازار رسـانی و صادرات 
محصـول درنظـر گرفتـه شـود و بسـته تحقیقاتـی بدیـن منظـور ارائـه 

. د شو
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مهرآسا حیدری

شهرستان آباده 

برای اولین بار در کشور برای محصول زردآلوی 
شهرستان آباده گواهی استاندارد صادر شد

بـه دنبـال امضـای تفاهم نامه سـه جانبـه وزارت جهادکشـاورزی، معـاون امور 
زنـان و خانواده ریاسـت جمهوری و سـازمان ملی اسـتاندارد ایـران اجرای طرح 

اسـتقرار اسـتانداردهای کشـاورزی در اسـتان فارس آغاز گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان آبـاده 
مجیـد یعقوبـی مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان با اعـالم این خبر افـزود: در 
راسـتای عملیاتـی شـدن این طرح یکـی از باغـات زردآلوی منطقه صـادق آباد 
از روسـتاهای حومـه شهرسـتان کـه متعلق بـه یک بانـوی باغدار می باشـد به 
عنـوان پایلـوت انتخاب شـد و با نظـارت کارشناسـان مدیریت جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان آبـاده و نیز بخش خصوصی کلینیک گیاهپزشـکی کلـوان، محصول 
ایـن بـاغ در بخـش میوه های هسـته دار بـرای اولین بار در کشـورموفق به اخذ 
گواهـی اسـتاندارد )پروانـه کاربـرد نشـان حـد مجاز آالینـده هـا در محصوالت 

کشـاورزی( گردید.
 وی اضافـه کـرد: هـدف از اجـرای ایـن طـرح ارتقـای سـالمت محصـوالت 
محصـوالت  سـازی  اسـتاندارد  پروسـه  سـازی  روان  و  ترویـج  کشـاورزی، 

بـوده اسـت.  کشـاورزی 

گسترش پرورش شتر مرغ در شهرستان آباده
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده اعـالم کرد: شهرسـتان آبـاده در حال 
حاضـر بـا داشـتن تعـداد 3 واحـد پرورش شـتر مـرغ پـرواری و دو هـزار قطعه 

شـتر مـرغ یکـی از قطـب هـای پـرورش این پرنـده در اسـتان می باشـد.
مجیـد یعقوبـی مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده بـا بیـان ایـن مطلب 
اضافـه کـرد: ایـن پرنـده با داشـتن ضریـب تبدیـل مناسـب، مقاومت بیشـتر از 
سـایر پرنـدگان بـه انـواع بیمـاری ها و انـگل ها در شـرایط نامسـاعد محیطی، 
توقـع کمتـر در مصـرف مـواد غذایی و کنسـانتره های گـران قیمت، مـی تواند 
پروتئیـن بسـیار مناسـبی را تولیـد کـرده و بـا تولیـد گوشـت و تخـم شـتر مرغ 

نقشـی بسـیار مؤثـر در جهـت سـالمت تغذیه جامعه داشـته باشـد.

صدور گواهی سالمت بادام و به،
برای اولین بار در شهرستان آباده

بـرای نخسـتین بـار در شهرسـتان آبـاده بـا نظـارت مرکـز جهـاد کشـاورزی و 
کلینیـک گیاهپزشـکی، گواهـی محصـول اسـتاندارد بـرای تولیـد بـادام و بـه، 

شـد. صادر 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده مدیر 
جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان بـا اعالم این فـوق اظهار داشـت : این گواهی 
بـا توجـه بـه نیـاز جامعـه به تولید غـذای سـالم و عـاری از هرگونه باقـی مانده 

سـموم و نیتـرات در سـبد غذایی صادر شـد.
گواهی صادر شـده شـامل کنتـرل و پایش این محصـول در مراحل خاکورزی و 
تغذیـه اجـرای طرح های مدیریـت تلفیقی آفات و رعایت طـول دوره ماندگاری 
سـموم اسـت و پـس از تولید محصـول و انجام آزمایشـات مختلـف روی نمونه 
هایـی از آن میـزان سـموم و نیتـرات درون آن انـدازه گیـری می شـود کـه در 
صـورت مـورد تائیـد بـودن اسـتاندارد صادر و بـا ارایه کـد 16 رقمـی محصول 

مـورد نظـر بـه عنوان محصـول گواهی شـده و اسـتاندارد تلقـی می گردد.

 ایـن مقـام مسـئول یـادآور شـد: ایـن گواهـی به نـام کشـاورز پیشـرو ابراهیم 
یارعلـی در سـطح 6 هکتـار بـادام و یـک هکتـار بـه صادر شـده اسـت. 

سمرا اسدیان

شهرستان استهبان 

راه اندازی کارگروه آموزش و ترویج تغذیه سالم 
در جامعه سالم

در راسـتای تحقـق اهـداف هفده گانه توسـعه پایـدار، پایان دادن به گرسـنگی، 
دسـتیابی بـه امنیـت غذایـی و تغذیـه بهتـر و ترویـج کشـاورزی پایـدار، طـرح 
مشـترکی بیـن دفتـر بهبـود تغذیـه جامعـه، وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش 
پزشـکی و دفتـر توسـعه فعالیـت کشـاورزی زنـان روسـتایی و عشـایری در 

شهرسـتان اسـتهبان اجـرا می شـود.
بـه گزارش زهـرا تابش رییـس اداره ترویج مدیریت جهاد کشـاورزی اسـتهبان 
بـه منظـور اجـرای آمـوزش و ترویـج تغذیـه سـالم در جامعـه زنـان روسـتایی 
جلسـه ای بـا حضـور دکتر فدایـی نماینده شـبکه بهداشـت، احمـد رنجبر مدیر 

جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان و سـایر اعضا برگزار شـد.
وی افـزود در ایـن جلسـه اعضـای کارگـروه بـر لـزوم اهمیـت اصـالح الگوی 
غذایـی خانوارهـا جهـت داشـتن جامعـه ای سـالم و عـاری از بیمـاری تاکیـد 
داشـتند و مقـرر شـد آمـوزش تغذیـه سـالم و تولیـد محصـوالت اسـتاندارد و 
گواهـی شـده در 10 روسـتای شهرسـتان بـه طـور هـم زمـان صـورت گیـرد.

تابـش بیـان کـرد: اجـرای ایـن آمـوزش هـا از آذرمـاه کلید خـورده و تـا اوایل 
اسـفندماه ادامـه خواهد داشـت.

احمدرضا محیط

شهرستان پاسارگاد 

اعطای تسهیالت رونق تولید به واحد های نیمه فعال 
در شهرستان پاسارگاد

واحدهـای نیمه فعال صنایع کشـاورزی در شهرسـتان پاسـارگاد بـا بهره مندی 
از تسـهیالت رونـق تولیـد بـه فعالیت حداکثـری خود ادامـه می دهند.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد 
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مرضیه هوشمندنژاد

شهرستان جهرم 

یحیـی مـرادی مسـئول صنایـع غذایـی و تبدیلـی ایـن مدیریـت بـا بیـان این 
خبـر گفـت : از سـال گذشـته تاکنـون تعـداد 5 طرح شـامل کارخانجـات تولید 
رب گوجـه فرنگـی، ترشـیجات و شـوریجات بـا ثبت نـام در سـامانه بهین یاب 
و طـی مراحـل اداری از میـزان 40 هـزار میلیـون ریال تسـهیالت رونـق تولید 
بهـره منـد شـده انـد کـه بـا اسـتفاده از ایـن تسـهیالت زمینـه اشـتغال زایـی 

مناسـبی در ایـن شهرسـتان ایجاد شـده اسـت.
وی در خصـوص سـایر فعالیـت های اثر گـذار در زمینـه اشـتغالزایی در صنایع 
کشـاورزی شهرسـتان افزود : در راسـتای اشـتغال زایی بیشـتر و افزایش رونق 
تولیـد بـا پیگیـری های صـورت گرفتـه 2 مورد تسـهیالت ارزان قیمـت نیز به 

واحـد هـای تولید ترشـیجات و شـوریجات و سـردخانه تعلق گرفت.
مـرادی گفـت : از دیگـر اقدامـات انجام شـده گازرسـانی به واحد هـای صنایع 
تبدیلی در شهرسـتان می باشـد که گام بسـیار اساسـی در صرفه جویی انرژی 
و پایـداری محیـط زیسـت اسـت همچنین بـا توجه به شـرایط موجـود و بحث 
حفـظ منابـع آب و نیـاز شهرسـتان بـه واحـد های تبدیلـی، یک واحـد فرآوری 

گیاهـان دارویـی نیز در دسـت پیگیری می باشـد.

برگزاری کارگاه آموزشی بهداشت و تغذیه سالم 
زنان روستایی و عشایری

کارگاه آموزشـی بهداشـت و تغذیـه سـالم زنان روسـتایی و عشـایری با حضور 
کارشناسـان مرکز بهداشـت پاسـارگاد، کارشناسـان ترویج و مرکز خدمات جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان و جمعـی از زنـان روسـتایی و عشـایر در محـل سـالن 

اجتماعـات مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد برگزار شـد.
ایـن مدیریـت جهـاد  زنـان روسـتایی و عشـایری  الهـی کارشـناس  نعمـت 
کشـاورزی گفـت: بـا آموزش زنـان روسـتایی و عشـایری می تـوان باعث باال 
بـردن توانمنـدی آنـان در مدیریـت دانش تغذیه خانوار روسـتایی شـد و تالش 
بـر ایـن اسـت که زنان روسـتایی با آمـوزش های دیده شـده بتواننـد در منازل 

خـود باغچـه هایـی از محصـوالت سـالم و ارگانیک ایجـاد کنند.
در پایـان مـواردی همچـون تعیین سـطوح آموزشـی و تعیین مخاطبـان، تعیین 

روسـتاهای هـدف و برگـزاری دوره آموزشـی تغذیـه سـالم جهـت بهـورزان و 
تسـهیلگران منطقـه، برگـزاری دوره آموزشـی جهت زنان روسـتایی و عشـایری 
توسـط تسـهیلگران و بهـورزان بـه طـور ماهیانـه بـه عنـوان اهـداف برگـزاری 

چنیـن جلسـاتی عنوان شـد. 

برای اولین بار در سه محصول زراعی و باغی در 
ICM شهرستان پاسارگاد گواهی

)حد مجاز آالینده ها( دریافت کردند
مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد در سـال زراعـی جـاری بـرای 
اولیـن بـار موفـق بـه دریافـت گواهـی حـد مجـاز آالینـده هـا )ICM( در سـه 

محصـول گوجـه فرنگـی، خیـار سـبز و انـار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد بهزاد 
هوشـیار مدیـر جهاد کشـاورزی این شهرسـتان ضمـن اعالم خبـر مذکور گفت: 
بـا هـدف تولیـد محصـول گواهی شـده و اسـتاندارد و ترویـج و افزایش سـطح 
مبـارزه غیـر شـیمیایی بـا آفـات و بیمـاری ها، پـس از پیگیـری هـای الزم در 
خصـوص مرتفـع شـدن مشـکل خریـد محصـوالت اسـتاندارد توسـط بخـش 
خصوصـی و بـا همـکاری کارشناسـان مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان در 

سـال زراعـی جـاری موفق بـه دریافـت گواهی ICM شـدیم.
جهـاد  مدیریـت  نباتـات  حفـظ  مسـئول  بهمنـی  سـلیمان  راسـتا  همیـن  در 
کشـاورزی ایـن مدیریـت گفـت : بهمنـی خاطـر نشـان کـرد در سـال زراعـی 
گذشـته نیـز مـزارع خیار سـبز در فضای بـاز و گلخانه و همچنیـن مزرعه گوجه 
فرنگـی در فضـای بـاز با اسـتفاده از تله هـای فرمونی، نصـب کارت های رنگی 
چسـبنده، اسـتفاده از ترکیبـات گیاهـی و بیو لوژیـک در کنترل افاتـی نظیر کنه 
تـار عنکبوتـی، هلیوتیـس، شـته و غیـره و رهـا سـازی زنبـور براکـون تجهیز و 
راه انـدازی و بـا همـکاری کلینیـک های گیاهپزشـکی و بازدید های مسـتمر و 
منظـم کارشناسـان حفـظ نباتـات شهرسـتان تحت نظـارت کامل قـرار گرفتند.

اجرای طرح مهارت آموزی کشاورزی کارکنان
وظیفه نیروهای مسلح 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی جهـرم در راسـتای 
تحقـق اقتصـاد مقاومتـی، بـا تعامـل ایـن مدیریـت و نیـروی انتظامـی، طـرح 

اجـرا شـد. نیروهـای مسـلح  مهارت آمـوزی کارکنـان وظیفـه 
محمدرضـا شـهابی مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهرم گفت: ایـن دوره 5 
روزه عملـی و تئـوری پـرورش زنبـور عسـل در مرکـز آموزش شـهید دسـتغیب 
نیـروی انتظامی شهرسـتان جهرم با حضور کارشناسـان ترویج جهاد کشـاورزی 
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ایـن شهرسـتان و بـرای 74 نفر برگزار شـد. 
وی افـزود: در راسـتای ارتقـای امنیـت و اقتـدار اقتصـادی و اجتماعـی کشـور 
از طریـق افزایـش اثـر بخشـی خدمـت سـربازی و توسـعه توانمنـدی کارکنان 
توسـط  مسـلح  نیروهـای  وظیفـه  کارکنـان  آمـوزی  مهـارت  طـرح  وظیفـه 

تفاهمنامـه ای بیـن جهـاد کشـاورزی و نیـروی انتظامـی تنظیـم شـد.
شـهابی گفـت: این طـرح ترویجـی در راسـتای تامین نیـاز نیروهای مسـلح در 
دفـاع و تامیـن امنیـت کشـور و همچنیـن کمـک به اشـتغال پذیری و تهسـیل 

ورود ایـن افـراد بـه بازار کار اسـت.

افزایش تولید پنبه نسبت به سال گذشته
در جهرم 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیرت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهرم در سـال 
زراعـی جـاری 65 هکتـار از اراضـی ایـن شهرسـتان جهـرم بـه کشـت پنبـه 
اختصـاص یافتـه کـه 20 هکتـار آن به صورت کشـت مسـتقیم کشـت شـده و 

کار برداشـت آن در حـال انجـام اسـت.
شـهابی مدیـر جهـاد کشـاورزی جهـرم گفـت : بـا توجـه بـه این کـه متوسـط 
عملکـرد پنبـه در جهـرم 3 تـن در هکتـار اسـت، پیش بینـی می شـود در سـال 
جـاری حـدود 200 تـن پنبه از مزارع این شهرسـتان برداشـت شـود که نسـبت 

به سـال گذشـته افزایش داشـته اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه این کـه آب شـور بـرای کشـت پنبه مناسـب 
اسـت، تاکیـد کـرد: بیشـترین سـطح زیـر کشـت پنبه در شهرسـتان جهـرم، به 

بخـش کردیـان تعلـق داشـته و بـا آب شـور آبیـاری می شـود.

کارشناسان ایتالیایی زوال مرکبات جهرم
را بررسی کردند 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم از بازدیـد محققـان ایتالیایـی بـه 
سرپرسـتی پرفسـور گایتانـو مانیانـو از اسـاتید دانشـگاه رجیوکاالبریـا ایتالیـا و 
اسـاتید دانشـگاه کشـاورزی شـیراز، از باغ های پایلـوت مطالعاتـی عارضه زوال 

مرکبـات ایـن شهرسـتان خبـر داد.
بـه روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم، محمدرضـا 
شـهابی مدیـر جهاد کشـاورزی این شهرسـتان در این بازدید افـزود: نمونه هایی 
بـرای آزمایـش و تحقیقـات بیشـتر بـه آزمایشـگاه مرکـزی دانشـگاه شـیراز و 

دانشـگاه رجیوکاالبریـا منتقل شـد.
وی افـزود : طـی ایـن بازدید، روش هایی که در باغ پایلوت توسـط کارشناسـان 
حفـظ نباتـات تاکنـون انجـام گرفتـه تا به نتایجی دسـت پیدا شـود نیز بررسـی 
و مقـرر شـد نتایـج آزمایش هـای انجام شـده و توصیه های الزم در اسـرع وقت 

به مدیریت جهادکشـاورزی جهرم ارسـال شـود.
زردی، قرمـزی، سـوختگی و تـا حدودی لوله شـدن و در نهایـت ریزش برگ ها 

و تنـک شـدن تـاج درخـت از اثـرات عارضـه زوال مرکبـات اسـت، در درختان 
دارای عارضـه زوال، ریشـه های موئیـن از بیـن رفتـه و ریشـه های اصلی سـیاه 
شـده، سـبز خشـکیدگی و مرگ ناگهانی درختـان از دیگر عالئم بیماری اسـت 

که خصوصا امسـال مشـاهده می شـود.
وی تصریـح کـرد: عارضه زوال مرکبات از سـال 1393 در سـطح اسـتان فارس 
و از سـال 1395 در شهرسـتان جهـرم شـایع شـده اسـت کـه به دلیـل پراکنش 
و اهمیـت اقتصـادی، ایـن عارضـه تهدیـدی جـدی بـرای صنعت مرکبـات در 

فارس محسـوب می شـود.

جهرم؛ یکی از قطب  های تولید گل نرگس است 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم گفـت: ایـن شهرسـتان بـا بیـش از 
300 هکتـار نرگـس زار، از قطب هـای تولید گل نرگس در اسـتان فارس اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی جهـرم، محمدرضـا 
شـهابی بـا بیـان این که برداشـت گل نرگـس از ابتـدای آبان ماه، آغاز می شـود، 
یادآورشـد: برداشـت ایـن گل زیبـا و معطـر، حـدود 3 مـاه طـول می کشـد کـه 

اشـتغال زایی خوبـی را فراهـم کـرده اسـت.
او بـا اشـاره بـه این کـه عمده ترین بخـش تولیـد گل نرگس خفر اسـت، افزود: 

پیـش بینی می شـود بیـش از 1500 تن گل در این شهرسـتان تولید شـود.
وی افـزود از ویژگـی هـای منحصـر بـه فرد کاشـت گل نرگس نیـاز آبی کم و 
کشـت تلفیقـی با باغـات انار، بادام، انجیر اسـت که باعث اسـتقبال کشـاورزان 
به کاشـت این گل شـده و طی سـال های گذشـته تاکنون سـطح زیرکشت گل 

نرگـس از 200 هکتـار به 300 هزار هکتار افزایش داشـته اسـت.
شـهابی تاکیـد کـرد: بخش عمـده ای از گل نرگس شهرسـتان جهـرم به اقصی 

نقـاط کشـور و کشـورهای حـوزه ی خلیج فارس صادر می شـود.



31 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  45 - آذرمـــــاه 1397

خلیل حاج ابراهیمی

شهرستان داراب 

برگزاری همایش سازگاری با خشکسالی و مدیریت 
بحران در شهرستان داراب

بـه همـت ایسـتگاه تحقیقـات کشـاورزی و منابـع طبیعی حسـن آبـاد داراب و 
بـا همـکاری فرمانـداری و مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان داراب همایش 
سـازگاری بـا خشکسـالی و مدیریت بحران در شهرسـتان داراب برگـزار گردید.

در ایـن همایـش کـه با حضور بخشـداران، دهیـاران، محققان، صاحـب نظران، 
مدیران ادارات و کارشناسـان در محل سـالن فرمانداری این شهرسـتان برگزار 
شـد در خصـوص راه های مقابله اصولـی با بیماری زوال مرکبـات، بحران آب، 

حفـظ منابـع آب و عرصـه هـای منابع طبیعی بحـث و تبادل نظـر بعمل آمد. 
حمیـد زرگـری رئیـس مرکـز آموزش جهـاد کشـاورزی جهرم در ایـن همایش 
اظهـار داشـت: بیمـاری زوال مرکبـات در اسـتان هـای هرمـزگان و فـارس 
خسـارت زیـادی وارد کـرده اسـت و اولیـن بار در اسـتان های شـمالی کشـور 
گـزارش شـده اسـت . وی ادامـه داد ایـن بیمـاری در هـر منطقـه بـه شـکل 
خـاص خـود بـروز می کنـد بنحـوی کـه آثـار آن در داراب و جهـرم متفاوت و 

مخصـوص بـه خـود می باشـد .

حمیـد زرگـری عدم اسـتفاده از روش های مصـرف بهینه آب، مصـرف بیش از 
مـواد کـودی، توصیه های غیـر فنی افراد بـدون صالحیـت، وزش بادهای گرم 
و شـدید، عـدم اسـتفاده از نهال های گواهی شـده و غلظت بیـش از حد عناصر 
در آب مصرفـی را از عوامـل موثر در شـیوع و تشـدید این بیماری دانسـت. این 
عضـو هیئـت علمـی تحقیقـات کشـاورزی فـارس از جملـه روش هـای که می 
تـوان بـا کاربـرد آن از گسـترش و شـیوع ایـن بیمـاری جلوگیـری کرد شـامل 
تنـک کـردن میـوه درخـت، اسـتفاده از خاک های سـبک به جای خاک رسـی، 
حـذف درختـان بـا بیـش از 40 درصـد خسـارت، رعایـت اصـول قرنطینـه ای، 
از بیـن بـردن الیه هـای سـخت زیـر سـطحی خـاک )الیـه هاردپـن(، مصرف 
کـود هـای آلـی، عدم مصـرف بیش از حـد کود های شـیمیایی، عـدم افراط در 
آبیـاری درختـان، کاشـت مخلـوط درختـان با نخـل، مالچ پاشـی پـای درختان، 
آبیـاری ثقلـی درختـان بصـورت دوره ای، برداشـت بـه موقـع میـوه هـا پس از 

بالـغ شـدن و هـرس سـاالنه درختان بیـان نمود. 
منوچهـر دسـتفال از دیگر سـخنرانان همایش بـا توجه به قرارگیری شهرسـتان 
داراب در منطقـه ای گـرم و خشـک و میانگیـن بارندگـی 250 میلیمتـر که 60 
در صـد آن تبخیـر می شـود اظهار داشـت بهره سـفره هـای زیر زمینـی از کل 
بارندگـی 12 درصـد اسـت. این عضـو هیئت علمـی از جمله چالـش های پیش 
روی جامعـه بشـری را شـامل چالش های زیسـت محیطی، چالـش تغییر اقلیم، 
چالـش امنیـت غذایـی و اجتماعـی و چالـش بحـران آب عنوان نمود . دسـتفال 
بـا اشـاره بـه اینکـه اگـر کاهـش بارندگـی 60 درصـد باشـد دچـار خشکسـالی 
حـاد شـده ایـم بیان داشـت بایـد برنامه راهبـردی مصـرف آب بصـورت جامع، 
کاربـردی و بسـته عملیاتـی تدوین شـود . این صاحـب نظر کشـاورزی از جمله 
راهکارهـای موجـود در جهـت حفـظ منابـع آب را شـامل بهبـود و سـاماندهی 
الگـوی کشـت زراعـی و باغـی، جایگزینـی گیاهان زراعـی و باغـی متحمل به 
خشـکی بـا نیـاز آبی کـم و اسـتفاده از واریتـه ها و ارقـام زودرس تـر زراعی به 
جـای ارقـام دیـررس معرفی نمـود . وی بـا توجه به اینکـه تغییر عمـده الگوی 
کشـت از طریـق جایگزینـی زمـان بـر بـوده و در سـطح وسـیع بسـیار مشـکل 
خواهـد بـود تاکیـد کرد در گیاهـان زراعی اسـتفاده از ارقـام و واریتـه های زود 
رس روشـی آسـان تر و کاربردی تری اسـت . وی بر اسـتفاده از ارقام زودرس 
و متوسـط رس پنبـه از جملـه ارقـام زودرس حکمـت ) I2 (، رقـم شـایان و 

خورشـید و ارقـام متوسـط رس گلسـتان و خارجی تاکیـد کرد . 

بازدید تیم کاری پروژه ایران- سیمیت از مزارع 
پنبه شرکت تعاونی پنبه کاران داراب 

تیـم کاری پـروژه ایـران- سـیمیت جهـت تطابـق آزمایشـات مزرعـه ای ایـن 
پـروژه بـا ابعـاد هندسـی از مزرعـه پنـج هکتـاری شـرکت تعاونـی پنبـه کاران 

داراب از محـل پـالت فـرم بازدیـد کردنـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی داراب تیـم کاری پروژه 
ایـران- سـیمیت جهت اجـرای طرح های مشـترک با حضور همکاران سـتادی 
اسـتان فـارس و مدیریـت جهـاد کشـاورزی داراب در محـل پـروژه حضور بهم 
رسـانیدند . منوچهر دسـتفال در حاشـیه این بازدید اظهار داشـت در ابتدا جهت 
بررسـی کارکـرد فنـی بـذرکار بـی خاکـورز ماشـین برزگـر همـدان، تنظیمـات 

مربـوط بـه ایجـاد پشـته و فارو انجام شـد.
 بنحـوی کـه عـرض کار دسـتگاه 150 سـانتی متـر و فاصله ردیف 75 سـانتی 
متـر، تعـداد خطوط کاشـت بر روی پشـته 4 عدد، فاروئر از نوع دیسـکی، شـیپر 

از نـوع غلطـی و شـیاربازکن از نـوع تیغه ای انتخـاب گردید .
 عضـو هیئـت علمـی معاونـت تحقیقـات کشـاورزی داراب ادامـه داد نتایـج 
بکارگیـری دسـتگاه در خاکـورزی مرسـوم نشـان داد کـه ابعـاد فـارو مناسـب 
پشـته هـای بلنـد و عریـض در شـرایط خـاک پایلوت نیسـت و دسـتگاه جهت 
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ایجـاد فـاروی مناسـب دارای محدودیـت فنی اسـت. دسـتفال با بیـان مطلوب 
بـودن عملکـرد و کارکـرد فنـی دسـتگاه در شـرایط بی خاکـورزی افـزود: الزم 
اسـت فواصـل خطـوط کاشـت کنـاری از سـمت داغ آب بـه سـمت تاج پشـته 
جابجـا شـود. الزم بـه ذکر اسـت همـکاران سـتادی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس در ایـن بازدیـد شـامل ضیائـی، پرویـزی، شـکری و بهـرام زاده 

کارشـناس فنـی شـرکت ماشـین برزگـر همـدان بودند . 

کشف قنات قدیمی چند هزار ساله در بخش 
رستاق شهرستان داراب

یک رشـته قنات قدیمی چند هزار سـاله در بخش رسـتاق شهرسـتان داراب در 
حین عملیات بهسـازی در نزدیکی روسـتای بازرگان کشـف شـد .

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان داراب به نقل 
از بخشـدار رسـتاق طـی بازدیـدی کـه در معیـت مدیر جهـاد کشـاورزی، مدیر 
اداره میـراث فرهنگـی و کارشـناس قنـوات ایـن مدیریـت از این قنـات صورت 
گرفـت مالحظـه شـد میله چاه های قنات کشـف شـده همگی مسـدود گردیده 
اسـت امـا در کانـال هـای آن آب جـاری بـود ولـی به بیـرون هدایت نمی شـد 

کـه بـه همیـن دلیـل کسـی پی بـه وجود این رشـته قنـات نبـرده بود. 
علـی مهرابـی افـزود: داخـل قنات کامال سـالم و بی نقص بـوده و فقط مقداری 
مـواد رسـوبی در کـف کانـال هـا وجـود دارد کـه بـه مرور زمان تشـکیل شـده 
اسـت. بخشـدار رسـتاق در خصـوص میـزان آبدهی قنـات اظهارداشـت: اعالم 

دقیـق ایـن امـر مسـتلزم باز شـدن سـایر میلـه چاه هـای قنات می باشـد. 

هادی نیکنام

شهرستان رستم 

بازدید محققین معین از منطقه دهنو

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم بیژن 
کاووسـی محقـق معیـن اسـبق مرکـز جهـاد کشـاورزی دهنـو، جهت بررسـی 
مسـائل و مشـکالت فنـی کشـاورزی این منطقـه و معرفی یاسـایی بـه عنوان 
محقـق معیـن جدیـد این مرکـز بـه همـراه یاسـایی و رحمانی محققیـن مرکز 
تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس از این مرکـز و منطقه 

کردند.  بازدیـد 
شـکری مسـئول مرکـز جهـاد کشـاورزی دهنـو گفـت: طـی ایـن بازدیـد در 
رابطـه بـا محصـوالت زراعـی و باغـی منطقه معرفـی اجمالی صـورت گرفت و 
همچنیـن از تعـدادی مـزارع کلـزا و باغـات مرکبـات تحت پوشـش مرکز دهنو 

بازدیـد میدانـی صـورت گرفت. 

برگزاری جلسه توسعه سیستم های آبیاری نوین 
سازمان در شهرستان رستم 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم جلسـه 
توسـعه سیسـتم هـای آبیـاری نویـن بـا حضور مسـئول توسـعه سیسـتم های 
آبیـاری نویـن سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس و کارشناسـان کشـاورزی این 
شهرسـتان در محل مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم برگزار گردید. 
در این جلسـه شـفیعی معاون فنی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم 
توسـعه سیسـتم های نـواری و قطـره ای را در ایـن شهرسـتان از اولویت های 
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اول دانسـته و گفـت: کـه از ابتـدای سـال جاری تا کنـون بیـش از 967 هکتار 
مطالعـه و طراحـی گردیـده کـه از ایـن میـزان 230 هکتـار به سیسـتم آبیاری 
قطـره ای و نـواری مجهـز شـده انـد. در ادامه دهقانیـان نکاتـی را در خصوص 
مزایـای اسـتفاده از این سیسـتم هـا و تاثیر آن بر افزایش راندمـان و بهره وری 
آب در کشـاورزی بیـان کـرد. از افزایـش 30 درصـدی سـهم دولـت در اجرای 
ایـن طـرح هـا خبـر داد و افزود بـا توجه بـه افزایـش هزینه ها در سـال جاری 
سـهم کمـک بالعـوض دولـت در هکتـار برای آبیـاری نـواری و قطـره ای از 
مبلـغ یکصـد میلیـون ریـال بـه 130 میلیون ریـال و بـرای آبیـاری بارانی این 

میـزان بـه مبلـغ 80 میلیون ریـال افزایش یافته اسـت.

برگزاری شورای کشاورزی در شهرستان رستم 
جلسـه شـورای کشـاورزی شهرستان رسـتم در محل سـالن جلسـات مدیریت 
جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان بـا حضـور حسـینی فرمانـدار شهرسـتان، 
بخشـداران مرکـزی و سـورنا، علـی گـودرزی مدیر جهـاد کشـاورزی و اعضاء 

شـورای کشـاورزی برگـزار گردید. 
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم حسـینی 
گفـت: متولیـان تامیـن و توزیـع بـذر و کـود شـیمیایی مـورد نیـاز کشـاورزان 
تـالش مضاعـف خود را برای رسـیدن بـه موقع نهاده ها به دسـت کشـاورزان 

و نظـارت کافـی به توزیع را داشـته باشـند. 

وی تصریـح کـرد: نـزول رحمـت بـاران الهی موجب نشـود مدیریـت منابع آب 
و الگوی کشـت در سـال زراعی 98-97 به دسـت فراموشـی سـپرده شـود. از 
امکانـات مدیریـت بحـران در شهرسـتان برای مهـار و کنترل حـوادث احتمالی 
بـه خصوص در زمینه سـیالب اسـتفاده کافی را داشـته و نیـز از ظرفیت بخش 

خصوصـی بـرای کمـک در این امر نهایت اسـتفاده را داشـته باشـیم. 
فرمانـدار شهرسـتان رسـتم افـزود: نماینـدگان بیمـه محصوالت کشـاورزی در 

خصـوص پرداخـت خسـارت بیمـه کشـاورزان به موقـع اقـدام نمایند. 
در ادامـه این جلسـه علـی گودرزی گفت: مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
رسـتم بـر اسـاس برنامـه ابالغـی سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس و وظیفه 
ذاتـی خـود نسـبت بـه کشـت محصـوالت شـتوی بـه خصـوص تمرکـز بـر 
دانه هـای روغنـی اقـدام نمـوده و تاکنـون 1200 هکتـار کلـزا کشـت شـده و 

هدف گـزاری بـرای کشـت ایـن محصـول 2000 هکتـار می باشـد. 
وی افـزود: ایـن مدیریـت بـا تعامـل سـازنده خود بـا اتحادیـه تعاون روسـتایی 
شهرسـتان و بخـش خصوصـی در مـورد تامیـن بذر و کـود شـیمیایی موردنیاز 
کشـاورزان بـه میـزان 4000 تـن اوره، 2000 تـن فسـفات و 15 تـن سـولفات 
پتاسـیم اقـدام نمـوده کـه از ایـن مقـدار 600 تـن اوره خریـداری و بیـش از 
70 درصـد حمـل شـده اسـت. قدیـری کارشـناس ناظـر مقیـم صنـدوق بیمـه 
محصـوالت کشـاورزی ایـن شهرسـتان گفـت: تاکنـون 28 نفـر، 51 هکتـار از 
محصوالت زراعی خود را بیمه کرده اند و در سـال گذشـته خسـارت 80 و 60 

درصـدی کلزاهـای دیـم و آبی تایید شـده اسـت. 

احمد ابراهیمی

شهرستان زرین دشت 

مریم حق با علی

شهرستان سپیدان 

برگزاری کارگاه آموزشی تنظیم کارنده های
ادوات کاشت

یـک کارگاه آموزشـی تنظیـم کارنـده هـا و ادوات کاشـت کلـزا و غـالت جهت 
راننـدگان حرفـه ای و جمعـی از کشـاورزان و مسـئولین پهنـه در شهرسـتان 

زرین دشـت برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیرت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت 
روح اله شـعاعی مسـئول مکانیزاسـیون این مدیریت گفت: در راسـتای آشـنایی 
راننـدگان حرفـه ای، بهـره بـرداران بـا ماشـین آالت و ادوات کاشـت و تنظیـم 
عمـق کاشـت جهـت ریـز دانه هـا و غـالت یـک دوره آموزشـی بـا همـکاری 
ایسـتگاه تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی منابـع طبیعـی شهرسـتان داراب در 

محـل مدیریـت جهـاد کشـاورزی زریـن دشـت برگـزار گردید.
وی افـزود : اسـتفاده از دسـتگاه هـای کارنده عـالوه بر صرفـه جویی درمصرف 
نیـز  افزایـش عملکـرد و یکنواختـی رشـد محصـول  باعـث  نیـاز  بـذر مـورد 

می گـردد.

افزایش مزارع تولید محصول گواهی شده و 
استاندارد در شهرستان سپیدان

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان 
باصـری مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان گفت: پیـرو مصوبات جلسـات 
کمیتـه فنـی محصـول گواهـی شـده و اسـتاندارد و بـا همـکاری کلینیک های 
گیاهپزشـکی مسـتقر در ایـن شهرسـتان فرآیند تولیـد و اخذ گواهـی، پی گیری 
شـد و در ایـن خصـوص کلینیـک 222 در بخـش بیضـا موفـق به عقد قـرارداد 

بـا بهـره بـرداران گردید.
 وی افـزود: از ابتـدای زمـان کشـت تـا تولید محصـول در مزارع گوجـه فرنگی 
تمامـی مـوارد اعـم از کود مصرفـی، کاربرد تجهیزات غیر شـیمیایی، رهاسـازی 
زنبـور براکـن، اسـتفاده از سـموم بـا دوره کارنس پاییـن و کم خطر بـا نظارت و 
توصیـه کلینیـک انجـام گردیـد و در نهایت پـس از نمونه گیـری از محصوالت 
و ارسـال به آزمایشـگاه سـالمت محصـوالت، این شهرسـتان موفق بـه اخذ دو 
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مـورد دیگـر گواهی تولید محصول اسـتاندارد در سـطح 5500 متـر خیار گلخانه 
ای مربـوط بـه مهـدی حسـینی و در سـطح 3هکتـار محصـول پیـاز مربوط به 
مزرعـه نصرالـه طالعـی بـه مدت یکسـال زراعـی گردید و بـا توجه بـه 4 مورد 
گواهـی محصـول سـالم اخـذ شـده توسـط ایـن مدیریت کـه مربوط بـه مزارع 
محمـد جـواد باقـری فرد در سـطح 10 هکتار، علـی بابا جوکار در سـطح هکتار 
5/5، فیـض الـه زارع در سـطح 6 هکتـار و قهرمان قره گزلو در سـطح 2 هکتار 
در محصـول گوجـه فرنگـی، اسـت در مجمـوع گواهی هـای اخـذ شـده در این 
شهرسـتان بـه 6 مورد می رسـد و امید اسـت بـا پیگیری ها و برگزاری جلسـات 

بـرای بهـره بـرداران روز به روز شـاهد افزایش آن ها باشـیم .
باصـری گفـت: یکی از رسـالت هـای مدیریت جهاد کشـاورزی این شهرسـتان 
تهیـه محصـول سـالم و اضافـه کـردن آن بـه سـبد خانـواده هـا مـی باشـد و 
بـرای تحقـق این هدف کارشناسـان ایـن مدیریـت آمادگی هرنوع همـکاری با 

بهره بـرداران ایـن بخـش را دارند. 

بازدید کمیته فني نهال استان فارس
از نهالستان هاي مجوز دار شهرستان سپیدان

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان 
مشـتاق کارشـناس باغبانـي، ضیغمي کارشـناس نهال و صحت فرد کارشـناس 
نهـال حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس بـه همـراه گلکار 
کارشـناس ثبـت و گواهـي بـذر و نهـال فـارس، خـاک پـور کارشـناس انجمن 
صنفـي نهال اسـتان فارس و کارشناسـان مدیریت جهاد کشـاورزی سـپیدان از 

نهالسـتان هـای مجـوز دار ایـن شهرسـتان بازدیـد کردند. 
در ایـن بازدیـد وضعیـت دو نهالسـتان تولیـد کننـده در شهرسـتان از لحـاظ 
وضعیـت تغذیـه ای، کنتـرل آفات و بیماری هـا، علف های هرز بررسـی گردید 
و نـکات فنـی و توصیـه هـای الزم االجـرا بـه مسـئولین آن هـا اعـالم شـد تا 
در زمـان تولیـد و عرضـه نهـال خللـی در دریافـت گواهـی نهال ایجـاد نگردد. 
باصـری مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان بیـان داشـت: در ایـن 
شهرسـتان بسـتر تولیـد گیاه در دو نهالسـتان دارای مجوز بـه صورت تخصصی 
و حرفـه ای صـورت مـی پذیـرد و این امـر باعث حفظ سـرمایه هـای داخلی و 

کاهـش هزینـه هـای تولیـد گردیده اسـت.

برداشت طالی سرخ از سطح 34 هکتار از اراضی 
شهرستان سپیدان

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان 
برداشـت زعفـران در سـطح 34 هکتـار از مـزارع شهرسـتان سـپیدان از تاریـخ 

97/8/10 شـروع و تـا تاریـخ 97/9/10 ادامـه یافـت.
باصـری مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان با اعـالم این خبـر گفت : 

بـا توجـه بـه شـرایط آب و هوایی منطقـه 100کیلوگـرم زعفران خشـک از این 
شد. برداشـت  سطح 

وی خاطـر نشـان کـرد: ایجـاد صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی در کنـار زمین های 
می توانـد  محصـول  ایـن  بسـته بندی  و  فـرآوری  زمینـه  و  زعفـران  کشـت 
موقعیـت خوبـی را بـرای اشـتغال زایی و بـاال رفتن ارزش اقتصادی این کشـت 

در سـطح شهرسـتان ایجـاد نماید.
باصـری افـزود: ارائـه تسـهیالت مـورد نیـاز جهـت احـداث مـزارع زعفـران به 
متقاضیـان، برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی بـه منظـور ارتقـاء دانـش فنـی 
بهره  بـرداران و تهیـه نشـریه فنـی زعفـران از جملـه اقدامـات ایـن مدیریت به 

 منظـور ترغیـب و حمایـت کشـاورزان بـه کشـت ایـن محصـول می باشـد.

صادق رحیمی

شهرستان سروستان 

بزرگترین مزرعه کینوا استان فارس با سطح
6 هکتار رکود 5200 کیلو گرمی را به دست آورد

کشـت کینـوا در سـطح 6 هکتـار در مزرعه محمد باقر شـیخ االسـالم کشـاورز 
پیشـرو بخـش کوهنجـان سروسـتان بـا تولیـد 5 تـن و 200 کیلوگـرم رکوردار 

تولید در سـطح اسـتان فارس شـد.
محمـد میرزایـی مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان بـا اعـالم این 
خبـر گفـت: بـا توجـه بـه ایـن کـه در شهرسـتان سروسـتان برخـی از مـزارع 
بـه دلیـل شـوری زیـاد آب لـم یـرزع مـی باشـد و چندین سـال در ایـن مزارع 
کشـت صـورت نمـی گرفت، کشـت گیاه کینوا به کشـاورزان پیشـنهاد شـد که 

خوشـبختانه عملکـردی مطلوب داشـت.
زهـرا روحانـی مسـئول تولیـدات گیاهـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
سروسـتان گفـت: بـا توجه ایـن که گیاه کینـوا از ارزش غذایی باالیـی بهره مند 
اسـت می توانـد در سـبد غذایـی خانـوار قـرار بگیـرد و جایگزین مناسـبی برای 
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برنـج باشـد. وی افـزود: با توجـه به عملکرد خـوب این گیاه در این شهرسـتان 
و درآمدزایـی ایـن محصـول بـرای کشـاورزان بـا شـرایط فعلـی خشکسـالی، 

می توانـد الگوی مناسـبی جهت کشـت باشـد.
الزم بـه ذکـر اسـت باقـری و گرجـی زاده از مرکـز تحقیقـات بذر کـرج از انبار 
کینـوا شهرسـتان سروسـتان و مزرعـه بذری رقم جیـزو وان بازدیـد کردند و از 

تولیـد کینـوا مزرعه شـیخ االسـالم نیـز اعالم رضایـت کرد.

برداشت زعفران در شهرستان سروستان
در شهرسـتان سروسـتان 30 هکتـار از کل مزارع به کشـت زعفـران اختصاص 
داده شـده اسـت کـه امسـال نزدیک بـه 15 هکتار از ایـن مزارع مثمـر و قابل 

باشند. برداشـت می 

بـه گـزارش روابـط عمومـی جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان، محمـد 
میرزایـی مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان سروسـتان ضمـن بیـان این 
مطلـب گفـت: ایـن گیـاه بـا توجـه بـه نیـاز پاییـن آبـی، اشـتغال زایـی و بازار 

مناسـب مـی توانـد الگـوی مناسـب جهـت کشـت در این شهرسـتان باشـد.
وی افـزود: ایـن محصـول در هـر هکتار حـدود 5 کیلو برداشـت می شـود و با 
توجـه بـه ایـن کـه هـر کیلو بـا قیمتـی بیـش از 15 میلیـون تومان بـه فروش 
می رسـد سـودآوری خوبـی را برای کشـاورزان این شهرسـتان به همـراه دارد.

گفتنـی اسـت کاووس کیانـی معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع، سـیدعباس 
رضـوی نـژاد مدیـر امور اداری، میعـاد امین پـور رئیس گروه نوسـازی و تحول 
اداری و امیـد خلیلـی معاون پشـتیبانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
از مزرعـه زعفـران مکانیـزه و مجهـز به سیسـتم آبیـاری نوین تقـی زاده یکی 
از کشـاورزان شهرسـتان سروسـتان بازدیـد کردنـد و توضیحـات الزم توسـط 

میرزایی داده شـد.

استفاده از گوگرد جهت مبارزه با
آفت پسیل پسته

کنتـرل  بـا  فـارس  اسـتان  در  بـار  اولیـن  بـرای  سروسـتان  شهرسـتان  در 
غیرشـیمیایی شـاهد کاهـش نزدیـک بـه 70 درصـد مصرف سـموم در پسـیل 
پسـته بـوده ایـم. زهـرا روحانـی مسـئول اداره تولیـدات گیاهی مدیریـت جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان در ایـن خصوص گفـت: با توجه به خسـارت 
پسـیل در باغـات، هزینـه گـزاف و تعـدد سـم پاشـی هـا، جهـت کنتـرل ایـن 
آفـت در طرحـی 3 سـاله با همـکاری مرکز تحقیقات پسـته کشـور با اسـتفاده 
از گوگـرد و بـدون اسـتفاده از سـموم شـیمیایی موفـق بـه کنترل ایـن آفت در 
باغـات پسـته و کاهـش 70 درصدی مصرف سـموم و تولید محصـول ارگانیک 

اسـت. گردیده 

شاپور نوبهاری

شهرستان شــیراز 

استفاده ازدستگاه کف کارکشت غالت برای اولین 
بار در بخش زرقان شهرستان شیراز

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز : امینی 
رئیـس مرکزجهادکشـاورزی بخـش زرقـان بـا تاکیـد بـر اینکـه کاهـش هزینه 
تولیـد، افزایـش عملکـرد و درآمـد کشـاورزان از اهـداف مکانیزاسـیون اسـت، 
اظهـار کـرد: بـا اسـتفاده از این دسـتگاه در شـرایط مسـاوی میـزان تولید حدود 
400 کیلوگـرم در هکتـار افزایـش خواهـد داشـت. وی بـا بیان اینکه بیشـترین 
ادوات کشـت مسـتقیم و کشـاورزی حفاظتـی در بخش زرقان وجـود دارد افزود: 
یکـی از اولویـت هـای مرکز، اجـرای کشـاورزی حفاظتی و نیمه حفاظتی اسـت 
کـه در ایـن راسـتا یـک دسـتگاه کـف کار جـذب شـده در بخـش زرقـان مورد 

اسـتقبال کشـاورزان قـرار گرفت. 
در همیـن راسـتازارعی کارشـناس مکانیزاسـیون بخـش زرقـان بـا اشـاره بـه 
مزایـای کشـت غـالت بـا اسـتفاده از ایـن دسـتگاه بیان کـرد: کاهـش مصرف 
بـذر تـا حـدود 30 درصـد، دفن کودهـای مورد نیـاز گیـاه در مراحل اولیه رشـد 
در قسـمت زیریـن محـل اسـتقرار گیـاه و افزایـش بهـره وری آبیـاری از جمله 

مزایـای دسـتگاه کـف کار غالت اسـت.
 وی ادامـه داد: پیشـگیری از سـله بسـتر بـذر در زمـان بارندگـی و شـرایط 
نامطلـوب آب و هوایـی و همچنیـن یکنواختـی بـذر بـه دلیـل کشـت در یـک 

عمـق مسـاوی نیـز از فوایـد دیگـر ایـن دسـتگاه بـه شـمار مـی رود.
گفتنـی اسـت بـا توجـه بـه کالس هـای برگـزار شـده و بازدیـد کشـاورزان از 
دسـتگاه حمـل شـده بـه مرکز اسـتقبال ایـن شـیوه از کشـت در حـال افزایش 

ست. ا

کشت زعفران به روش آیروپونیک
برای اولین بار در داریون

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز : 
در راسـتای طـرح اقتصـاد مقاومتـی بـا هـدف ترویـج کشـت گیاهـان کـم آب 
بـر دارویـی، بـرای اولیـن بـار در داریـون یـک سـالن تولیـد زعفـران بـه روش 
آیروپونیک در سـالنی به مسـاحت یکصد و بیسـت مترمربع، در اراضی روسـتای 

علـی آبـاد سـتالن احـداث گردید.
 اسـفندیاری بیـات رئیس مرکز جهادکشـاورزی دهسـتان داریون گفـت: در این 
روش پیازهـای زعفـران بـدون نیاز به بسـتر کشـت، بر روی سـینی هایی با کف 
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تـوری در داخـل قفسـه های شـش طبقه، به طـور منظم قرار داده شـده اسـت، 
نیـاز آبـی پیازها به واسـطه سیسـتم مه پـاش که در دو طرف سـالن تعبیه شـده 
اسـت، مرتفـع مـی گردد و بـا تأمین نیـاز دمایی و نور مناسـب بـه گل می روند. 
بـا اتمـام دوره گل چینـی، پیازهـا بـرای تغذیـه و تکثیر بـه درون خـاک منتقل 

شـده تا مجـدداً برای سـال آینـده آماده گردند.
اسـفندیاری بیـات در ادامـه افـزود : نیـاز آبی بسـیار پایین، اسـتفاده مناسـب از 
فضـا، عـدم نیـاز بـه ادوات کشـاورزی، قابلیـت کار در هـر محـل )حتـی اتـاق 
منـزل(، تولیـد گل هـای بزرگ تـر بـا کاللـه درشـت تر به علـت قابلیـت کنتـرل 
اسـترس های  کاهـش  گلدهـی،  زمـان  کنتـرل  پیـاز،  روی  هـا  تعـداد جوانـه 
محیطـی، کنتـرل بهتـر عوامل خسـارت زا و در نهایت سـود اقتصادی بیشـتراز 

مزایـای کشـت زعفـران بـه روش آیروپونیـک می باشـد.

اجراي قلع و قمع دو فقره باغشهري در منطقه 
داریون شهرستان شیراز 

بـه گـزارش روابط عمومي مدیریت جهاد کشـاورزي شهرسـتان شـیراز، اختري 
مدیـر جهادکشـاورزي شهرسـتان شـیراز گفت : با قلـع و قمع بناهـاي غیرمجاز 
سـاخته شـده در اراضي منطقه داریون شهرسـتان شـیراز، 2000 مترمربع زمین 

کشـاورزي در این شهرسـتان آزاد و به حالت اولیه بازگشـت.
وي همچنیـن اظهـار داشـت: قلـع و قمـع بناهـاي غیرمجـاز سـاخته شـده در 
اراضـي یـاد شـده به اسـتناد مواد موجـود در قانـون حفظ اراضي زراعـي و باغي 
بـا حضـور نماینده دادسـتان، نیروي انتظامـي و اداره امور اراضـي مدیریت جهاد 

کشـاورزي شهرسـتان شـیراز انجام گردید.

در ادامـه اختـري مدیـر جهادکشـاورزي شهرسـتان شـیراز بـا بیـان ایـن که با 
سـودجویاني کـه بـه زمین هاي زراعي و باغي آسـیب رسـانده و آنهـا را به طور 
غیرمجـاز تغییـر کاربـري دهنـد برخورد مي کنیـم تاکید کرد: هرگونه سـاخت و 

سـاز بـدون مجـوز در زمین هاي کشـاورزي ممنـوع و غیرقانوني اسـت.

برگزاری دوره آموزشی تکثیر و پرورش زالو 
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز : دوره 
آموزشـی تکثیـر و پـرورش زالو در مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز 
برگـزار گردیـد. فاضل صابر اردکانی کارشـناس مسـئول واحد شـیالت مدیریت 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز گفت: ایـن دوره طـی دو روز و به مدت 12 
سـاعت و بـا حضـور حـدود 25 نفـر از متقاضیـان و تولیدکننـدگان ایـن بخش 
برگـزار گردیـد. وی هـدف از برگزاری این دوره آموزشـی را با توجـه به مراجعه 
تعـداد زیـاد متقاضیـان و عـدم اطالعـات کافـی و علمـی در ایـن زمینـه و نیز 
آشـنایی هـر چـه بیشـتر تولید کننـدگان بـا روش های نویـن تکثیـر و پرورش 

نمود. عنـوان  زالو 

محمد مهدی قاسمی

شهرستان فراشبند 

برگزاری کارگاه آموزشی کف کار زمین های شور 
در شهرستان فراشبند

کارگاه آموزشـی کـف کار زمیـن هـای شـور و دسـتگاه عمیـق کار دیـم در 
شهرسـتان فراشـبند در راسـتای سیاسـت هـای کالن اقتصـاد مقاومتـی و بـا 
توجـه بـه بروز خشکسـالی هـای اخیـر، لزوم اصـالح الگـوی کشـت، مقابله با 

شـوری آب و خـاک و کاهـش هزینـه هـای تولیـد برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند به 
نقـل از مهـدی جـوکار کارشـناس مکانیزاسـیون ایـن مدیریـت ضمـن اعـالم 
ایـن خبـر گفـت: ایـن کارگاه بـا حضـور مدیـر بازرگانی شـرکت ماشـین برزگر 
همـدان و منصـوری کارشـناس اداره فنـاوری هـای مکانیـزه سـازمان جهـاد 
کشـاورزی فـارس، نادرپور مدیر جهاد کشـاورزی این شهرسـتان، معـاون فنی، 

کارشناسـان و کشـاورزان شهرسـتان کازرون و فراشـبند برگـزار گردیـد.
جـوکار بیـان داشـت که ایـن کارگاه باعث ایجـاد انگیزه و رغبت در کشـاورزان 
و خریـد یـک دسـتگاه عمیق کار دیم توسـط یکـی از بهره برداران پیشـرو این 

شهرسـتان گردید.
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آغاز عملیات برداشت 135 هکتار خیار سبز در 
مزارع بخش دهرم

عملیـات برداشـت خیـار سـبز در سـطح 135 هکتـار از اراضـی بخـش دهـرم 
گردید. آغـاز 

بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند علی 
دژگاهـی رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی بخـش دهرم ضمـن اعالم ایـن خبر 
گفـت: رقم کشـت شـده در ایـن منطقـه امپراطور می باشـد و به طور متوسـط 

تولیـد در هکتـار 18 تن محصول برداشـت می شـود.
وی خاطـر نشـان کـرد کـه محصـول بـه دسـت آمـده بـه شهرسـتان هـا و 

اسـتان های هـم جـوار صـادر مـی گـردد.

ابراهیم باغبان

شهرستان فسا 

اجرای طرح مشارکتي )PVS( ارقام مختلف جو
در شهرستان فسا

بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت جهاد کشـاورزي شهرسـتان فسـا؛ طرح 
انتخـاب مشـارکتي ارقـام جو با همکاري ایسـتگاه تحقیقات کشـاورزی و منابع 
طبیعـی داراب، در سـطح 250 مترمربـع از اراضـي زراعي بخش شـیبکوه انجام 

گرفت.
کشـاورزي  جهـاد  مرکـز  در  طـرح  ایـن  ناظـر  کارشـناس  منوچهرکریمـي 
 )PVS(جـو ارقـام  مشـارکتي  انتخـاب  طـرح  اظهارداشـت:  شـیبکوه  بخـش 
باهفـت رقـم والیـن ارقـام مختلـف جـو از قبیـل نـوروز، نیمـروز، ریحـان3، 
اکسـین،4-94،10-94 و3-94 در مزرعه غالمرضا مرادي ازکشـاورزان پیشـرو 
و عالقـه منـد با میـزان بذر مصرفـي 150کیلوگـرم درهکتار مورد بررسـي قرار 

اسـت.  گرفته 
وي تصریـح کـرد : تمامـي مراحـل کاشت،داشـت و برداشـت ایـن طـرح بـا 
همـکاري محققیـن و بـا نظـارت کامـل کارشناسـان زراعـت این شهرسـتان و 
مرکـز خدمـات شـیبکوه انجام مي گیـرد و نتایـج آن به مرکز تحقیقات ارسـال 

گـردد.  مي 
وي هـدف از اجـرای این طـرح را شناسـایی و معرفی ارقام جو مناسـب منطقه 
نـام بـرد بـه گونـه ای که نتایج بررسـی هـای مربوطـه در قالب طرح یاد شـده 

پـس از پایـان یافتن کامـل طرح مورد بهـره برداری قـرار گیرد.

برداشت بادام زمیني براي اولین بار 
در شهرستان فسا

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا براي 
اولیـن بـار درایـن شهرسـتان بـادام زمیني درسـطح 3 هـزار متر مربـع از اراضي 
زراعـي آقـاي هـادي بالغـي واقع در روسـتاي قاسـم آبـاد بخش ششـده و قره 

بـالغ بـا تناژ 5 تـن در هکتار برداشـت شـد.. 

قهرمانـي کارشـناس باغبانـي و حفـظ نباتـات مرکـز جهـاد کشـاورزي ششـده 
و قـره بـالغ اظهـار داشـت: گیـاه بـادام زمینـی گیاهـي اسـت بومـی آمریکای 
جنوبـی، یـک سـاله و دارای 30 تـا0 5 سـانتیمتر ارتفاع کـه دارای ارزش غذایی 

بـاال شـامل پروتئیـن، پتاسـیم و چربـی می باشـد .
وي افـزود: ایـن گیـاه بسـیار کـم توقـع اسـت و در زمین هـای ماسـه ای تولید 
بیشـتری دارد و در سـال های اخیر مورد اسـتقبال کارشناسـان صنایع غذایی و 
فنی این رشـته قرار گرفته اسـت، زمان کاشـت این گیاه در شهرسـتان فسـا از 
اول فروردیـن مـاه تا اواسـط اردیبهشـت ماه و زمان برداشـت آن نیـز در آذرماه 

مـي باشـد و می توانـد منبع درآمـدی خوبی برای کشـاورزان منطقه باشـد. 
وي افـزود: کشـاورزان مـی تواننـد ایـن محصـول را بـه صورت کشـت مخلوط 
درباغـات ومحصـوالت صیفـي از قبیـل باقال و هندوانـه انجام دهنـد و از کاه و 

کلـش آن نیز جهـت علوفـه دام اسـتفاده نمایند.

تولید 18هزار تن انار در شهرستان فسا
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا؛ عطارزاده 
رئیـس اداره بهبـود تولیـدات گیاهـی ایـن شهرسـتان اظهـار داشـت: در ایـن 
شهرسـتان سـطحی معـادل 1050 هکتـار از اراضـي باغـي به کشـت محصول 
انـار اختصـاص یافتـه کـه از ایـن مقـدار 900 هکتار سـطح بـارده و 150 هکتار 
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سـطح غیـر بـارده می باشـد و پیش بینـی می گردد در سـال جاری بالـغ بر 18 
هـزار تـن تولیـد انار داشـته باشـیم. وی افـزود: عمده ارقـام انار موجـود در این 
شهرسـتان شـامل ربـاب، شـیرین و شـهوار، میخـوش، فـاروق، عـروس، ترش 
سـبز و کـدرو اسـت کـه رقـم ربـاب بـه عنـوان ارقـام صادراتی محسـوب مي 

شـود و از کیفیـت بسـیار خوبـی برخوردار می باشـد. 
وی تصریـح کـرد: بـا توجه بـه مقاومت درخـت انار به شـرایط کم آبـي، ترویج 
و توسـعه آن مـی توانـد در رونـد رشـد و توسـعه در بخـش کشـاورزی ایـن 
شهرسـتان موثـر باشـد و بـه عنـوان یک محصـول پـر ارزش و سـودمند مورد 

اسـتفاده قـرار گیرد.

تولید 695 تن عسل در شهرستان فسا

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان فسـا؛ جمالزاده 
رئیـس اداره بهبـود تولیـدات دامـي ایـن مدیریـت اظهارداشـت: آماربـرداری از 
زنبورسـتان هـاي بومـي و مهاجر در این شهرسـتان با همکاری مسـئولین پهنه 
در مراکـز جهاد کشـاورزي انجام گرفـت و بیش از293 زنبوردار در سـامانه ثبت 
گردیـد و بـه آنهـا کـد شناسـایی 16 رقمـی جهـت صـدور دفترچه زنبـورداری 

تخصیص داده شـد.
وي افزود: مجوز اسـکان زنبورداران با هدف سـامان دهی و جلوگیری از شـیوع 
برخـی بیمـاری هـای مربوط بـه حوزه زنبـورداری با نظـارت کارشناسـان جهاد 
کشـاورزی ایـن شهرسـتان صـادر شـد و در خدمات رسـانی بهتر و سـریع تر به 

زنبـورداران وکمـک بـه امنیت زنبورسـتان ها نقش به سـزایي دارد.
وي تصریـح کـرد: شهرسـتان فسـا با دارا بـودن بیـش از 47127 کندوی مدرن 
زنبورعسـل و تولیـد بالـغ بـر 695 تـن عسـل سـهم بـه سـزایي دراشـتغالزایي 
در ایـن زمینـه داشـته و بـا توجـه بـه شـرایط آب وهوایـي مناسـب و وجـود 
باغ هـای مرکبـات درسـطح وسـیع از پتانسـیل مناسـب درجهـت توسـعه ایـن 

باشـد.  برخوردارمی  صنعـت 

وحید نیاکان

شهرستان کازرون 

برداشت ذرت دانه ای در سطح 400 هکتار از مزارع 
شهرستان کازرون

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون؛ 
رشـیدی مدیرجهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفت :عملیات برداشـت ذرت 
دانـه ای از سـطح 400 هکتـار از اراضی کشـاورزی این شهرسـتان آغاز شـده و 

پیـش بینـی می شـود 2800 تـن محصـول تحویـل مراکز خرید شـود.
رشـیدی گفـت: در ایـن شهرسـتان سـطح زیـر کشـت ایـن محصول در سـال 
قبـل 700 هکتـار بـوده کـه بـا توجـه بـه کاهـش نـزوالت جـوي و ادامـه 
خشکسـالي ها،کاهش شـدید سـطح سـفره هاي منابع آب زیـر زمیني، مصرف 
زیـاد آب بـراي کشـت ایـن محصـول و کاهـش حاصلخیـزي بـه علـت عـدم 
رعایـت تناوب، کاهش سـطح کشـت این محصـول در دسـتور کار این مدیریت 
قرار داشـته اسـت و سـطح زیر کشـت ذرت دانه ای نسـبت به سـال گذشته 57 

درصـد کاهش داشـته اسـت.
رشـیدی متوسـط برداشـت ایـن محصـول در هـر هکتـار را 7 تـن عنـوان کرد 
و گفـت: عملیـات تمام مکانیزه کاشـت، داشـت و برداشـت،آبیاری تمـام مزارع 
بـه روش tape،کشـت بـه موقـع و برگـزاری کالس های آموزشـی ترویجی از 
جملـه خدمـات ارائه شـده بـه کشـاورزان ذرت کار این شهرسـتان بوده اسـت .

وی خاطرنشـان کـرد: تاکنـون 1000 تـن ذرت تولیدی از کشـاورزان ذرت کار 
ایـن شهرسـتان توسـط کارخانـه ذرت خشـک کنـی ایـن شهرسـتان خریداری 

شـده است.
 

برداشت طالی سرخ از مزارع 
شهرستان کازرون

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون؛ 
عملیـات برداشـت از سـایت الگویـی طـرح امیـد زعفـران واقـع در روسـتای 
گرگنـا بخـش کوهمره نـودان شهرسـتان کازرون با حضور رشـیدی مدیر جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان کازرون،حسـینی رئیس انجمن زعفران ایران،کارشناسان 
مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون و کشـاورزان زعفران کار و عالقه 

منـد آغاز شـد.
رشـیدی مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون در مراسـم برداشـت زعفران 
از ایـن سـایت گفـت: بـا توجـه بـه خشکسـالی ها و تـداوم آن در چنـد سـال 
اخیـر یکـی از راه کارهـای مدیریـت خشکسـالی تغییر الگوی کشـت در بخش 



39 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  45 - آذرمـــــاه 1397

کشـاورزی شهرسـتان کازرون می باشـد . 
وی افـزود: توجـه بـه ایـن امر که فصل رشـد گیاه زعفـران در پاییز و زمسـتان 
قـرار دارد و عمـده نیـاز آبـی گیـاه زعفـران توسـط بـاران تامیـن مـی شـود و 
همچنیـن بـا توجـه بـه ایـن کـه زعفـران در تابسـتان برخـالف بسـیاری از 
محصـوالت کشـاورزی نیـازی به آبیاری نـدارد، همـه بیانگر این مهم هسـتند 
کـه زعفران گیاهی اسـتراتژیک اسـت و جهـت رهایی از بحران کم آبی بسـیار 
حائـز اهمیـت محسـوب شـده و بهترین گزینه جهت کشـت محصول سـودآور 

برای کشـاورزان به شـمار مـی رود.
رشـیدی افـزود: هـدف مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون از ایجاد 
سـایت الگویـی طـرح امیـد زعفـران تغییر الگوی کشـت و کاشـت محصوالت 
کـم آب بـر، هماننـد زعفـران بـرای صرفـه جویی در مصـرف آب اسـت که از 

سیاسـت هـای وزارت جهاد کشـاورزی می باشـد.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون تصریـح کـرد: مزایـای کشـت این 
گیـاه سـودآور در کنـار مقاومـت به خشـکی و نیاز کـم آبی، در سـال های اخیر 
کشـت ایـن محصـول توانسـته نقـش سـازنده  ای در اقتصـاد منطقـه و تحقق 
اقتصـاد مقاومتـی داشـته و بـه دلیل ایجاد اشـتغال فصلی و کشـت و کار راحت 
سـبب شـده تعداد بیشـتری از کشـاورزان به کشـت این محصول ارزشـمند در 

ایـن شهرسـتان روی آورند.
حسـینی، رئیـس انجمـن زعفـران ایـران نیـز با بیـان ایـن مطلب که نیـاز آبی 
کـم از مهمتریـن مزایـای کشـت زعفـران اسـت و ایـن محصول در هر سـال 
زراعـی فقـط دو بـار نیـاز بـه آبیـاری دارد کـه در صـورت بارندگی ایـن نیاز به 
حداقـل مـی رسـد،گفت: اگـر بتـوان زعفـران هـای تولیـد شـده را بـا رعایـت 
اصـول به زراعـی بـه صورت بهداشـتی در بسـته هـای زیبـا و بازارپسـند تهیه 
و عرضـه نمـود، مـی توانیـم بازارهـای جهانـی را بـه خریـد بیشـتر آن جلـب 
کنیـم و در چنیـن حالتـی رونـق اقتصادی بسـیار خوبی برای کشـاورزان فراهم 

شـد.  خواهد 
الزم بـه ذکر اسـت سـطح زیر کشـت زعفـران در شهرسـتان کازرون 3 هکتار 
مـی باشـد کـه مقـدار برداشـت ایـن محصـول به طـور معمـول در سـال های 

اولیـه کشـت 1 تـا 2 کیلوگـرم در هر هکتار اسـت.

قلع و قمع، عاقبت ساخت و سازهای 
غیر مجاز در کازرون 

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون؛ یک 
بـاب سـاختمان کـه بـه صـورت غیـر مجـاز در اراضـی حومـه این شهرسـتان 

تغییـر کاربـری داده شـده بـود قلـع و قمع و تخریب شـد.
محسـن نیکنـام کارشـناس حقوقـی امـور اراضـی ایـن مدیریـت بـا بیـان این 
کـه بـا توجـه بـه دسـتور دادسـتان عمومـی و انقـالب شهرسـتان کازرون این 

سـاخت و سـاز غیـر مجاز به مسـاحت 110 متـر مربع در روسـتای دوان واقع در 
پـالک 304 قطعـه 4 بـا حضور نماینده دادسـتان و نیـروی انتظامـی قلع و قمع 
گردیـد افـزود: تغییـر کاربـری غیرمجـاز اراضـی کشـاورزی سـبب خارج شـدن 
ایـن اراضـی از چرخـه تولیـد مـی شـود و مردم بایـد قبـل از هرگونه سـاخت و 
سـاز و تغییـر کاربـری اراضـی کشـاورزی از اداره امـور اراضی اسـتعالم بگیرند.

 الزم به ذکر اسـت که از ابتدای سـال جاری 10 قطعه باغشـهری به مسـاحت 
یـک هکتارکـه بـه طـور غیـر مجـاز تغییـر کاربـری داده شـده بـود و اقـدام به 

سـاخت و سـاز در آن صـورت گرفتـه بـود قلع و قمع شـده اسـت.

اجراي طرح امید در زمین هاي کشاورزي 
شهرستان کازرون

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون؛ 14 
مزرعـه و بـاغ الگویـی در قالـب طرح امید در شهرسـتان کازرون اجرا می شـود.

رشـیدی مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت: اجرای طـرح امید با 
هـدف انتقـال یافته هـای علمـی و تحقیقاتـی نویـن در زمین های کشـاورزی و 
ترویـج اطالعـات و یافته هـا از طریق مشـاهده و بـاور در واحدهـای الگویی، در 

بخش کشـاورزی شهرسـتان کازرون شـروع شـده است.
رشـیدی بـا بیان اینکـه در این طـرح ارتقاء مدیریـت مزرعه، بهـره وری و بهبود 
متوسـط عملکـرد در واحدهـای الگویـی بـا حفـظ پایـداری و مدیریـت صحیـح 
منابـع پایـه، از طریـق مسـاله یابـی در مزرعه و برنامه ریزی آموزشـی متناسـب 
بـا مسـائل و مشـکالت مزرعـه و اسـتفاده از دانـش و مهـارت کارشناسـان 
شهرسـتانی و محققـان مراکـز تحقیقاتـی و دانشـگاهی مدنظـر اسـت، اظهـار 
داشـت: طرح امید در 14 سـایت کشـاورزی شهرسـتان کازرون شـامل 6 سایت 
الگویـی محصـوالت زراعـی، 7 سـایت الگویـی محصـوالت باغـی و 1 سـایت 

الگویـی گاوداری پـرواری در حـوزه امـور دام در حـال اجـرا اسـت.

مرضیه ترکمان

شهرستان کوار 

برگزاری کالس آموزشی آشنایی با گلخانه ها
در شهرستان کوار 

در  ای مظفـری  گلخانـه  روسـتای  پـروژه  فیزیکـی  پیشـرفت  بـا  زمـان  هـم 
شهرسـتان کوار دوره آموزشـی جهت گلخانه داران در مدیریت جهاد کشـاورزی 

ایـن شهرسـتان برگزار شـد.
 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار؛ برزویی 
مسـئول گلخانـه هـای ایـن مدیریـت و مدرس ایـن دوره هـا با بیـان خبر فوق 
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گفـت : در ایـن کالس هـای آموزشـی مباحثـی همچـون نحوه احـداث گلخانه 
هـا، پوشـش، شـرایط و ضوابـط سـاخت آن هـا، بسـتر سـازی و سـازه هـای 
گلخانه،آزمـون آب و خـاک، هرس، اصول کاشـت، داشـت و برداشـت مبارزه با 

آفـات و بیمـاری هـا و .... تدریس شـد.
 الزم بـه ذکـر اسـت اجـرای ایـن دوره هـا نقـش مهمـی را در توسـعه فعالیت 
هـای خـود اشـتغالی، در آمـد زایـی و افزایـش مهـارت هـای گلخانـه ای برای 
بهـره بـرداران و سـهامداران دارد. همچنیـن با تولیـد محصـول در تمام فصول 
سـال بـا توجـه با امـکان کنترل عوامـل محیطی تنظیم شـرایط مورد نیـاز گیاه 

فرصت های شغلی مناسبی را برای روستاییان ایجاد می نماید. 

تشکیل مجمع عمومی موسس صندوق حمایت از 
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی شهرستان کوار

مراسـم افتتاحیـه تشـکیل مجمع عمومی موسـس صنـدوق حمایت از سـرمایه 
گـذاری در بخش کشـاورزی برگزار شـد.

با تشـکیل جلسـه مجمـع عمومی موسـس صنـدوق حمایت از سـرمایه گذاری 
در بخـش کشـاورزی شهرسـتان کـوار اعضـا منتخـب هیـات مدیره، بازرسـین 

اصلـی و علـی البـدل توسـط باغـداران این شهرسـتان برگزیده شـدند.

 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کوار؛ شـهرام 
امیـر حشـمتی مسـئول ترویـج ایـن مدیریـت بـا اعالم خبـر فوق گفت: جلسـه 
افتتاحیـه بـا حضـور گشـول امـام جمعـه ایـن شهرسـتان، اسـماعیلی نماینـده 
مـردم شهرسـتان هـای کوار، خرامه و سروسـتان در مجلس شـورای اسـالمی، 
فرمانـدار و معاونیـن ایشـان، بخشـداران بخـش مرکـزی و طسـوج، روسـای 
ادارات، صبـوری پـور معـاون برنامـه ریـزی و امـور اقتصـادی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی فـارس، کارشناسـان حـوزه هماهنگی ترویـج و برنامه ریـزی و امور 
اقتصـادی، نماینـدگان و اعضـای صنـدوق مـادر تخصصـی حمایـت از توسـعه 
سـرمایه گذاری بخش کشـاورزی، ملک زاده مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
و جمـع زیـادی از باغـداران بـه نمایندگـی از دو هـزار بهـره بـردار در سـالن 

جلسـات اداره آمـوزش و پـرورش گشـایش یافـت..

در ابتـدای جلسـه ملـک زاده ضمـن ارائـه گزارشـی از وضعیت کشـاورزی این 
شهرسـتان بـا اشـاره بـه اهـداف و اهمیت تشـکیل صنـدوق حمایت از توسـعه 
بخـش کشـاورزی و فرآینـد چگونگـی انجـام امـور مربوطـه و فعالیـت هـای 
هیئـت موسـس گفت: باید سـرمایه هـای قابل اطمینانـی در این بخـش، مانند 
صنـدوق های سـرمایه گذاری بخش کشـاورزی وجود داشـته باشـد تـا بتوانیم 

کشـاورزان را در ایـن راسـتا حمایـت نماییم..
اسـماعیلی نماینـده مـردم شهرسـتان های خرامه، سروسـتان و کـوار نیز ضمن 
ارایـه گزارشـی از فعالیـت هـای عمرانـی و اقتصـادی صـورت گرفتـه بـر لزوم 
تشـکیل صنـدوق حمایـت از توسـعه بخـش کشـاورزی تاکیـد نمـود و اظهـار 
داشـت: بـا انتخـاب اعضـای توانمنـد هیئـت مدیـره می توانیـم در ایجـاد یک 
تحـول اساسـی در جهـت توسـعه صنایـع جنبـی تکمیلـی کشـاورزی گام های 

برداریم. بلنـدی 
صبـوری پـور نیـز بـه رونـد اجرایـی و عمـده فعالیـت هـای صـورت گرفتـه از 
آغـاز تـا کنـون اشـاره نمـود و افزود: تشـکیل ایـن صنـدوق نقطه آغـاز تحولی 
اساسـی در توسـعه شهرسـتان می باشـد و در تالش برای گسـترش بیشـتر آن 

در اسـتان فارس هسـتیم. 
در ادامـه ایـن مراسـم اشـرفی نماینـده مجمع شـرکت مادر تخصصـی صندوق 
حمایت از بخش کشـاورزی کشـور با ذکر قوانین و اساسـنامه شـرکت سـرمایه 
گـذاری مـادر تخصصـی اهم نـکات، مفـاد و دسـتور العمل تشـکیل صندوق را 

تشـریح، سـپس نسـبت به انجـام رای گیری اقـدام گردید .
گفتنـی اسـت این صنـدوق دارای سـرمایه اولیه ای بالـغ بر 27 میلیـارد ریال و 

بیش از 2146 سـهامدار اسـت.

عالیه سادات رفعت حقیقی

شهرستان الرستان 

94 طرح مصوب اشتغال پایدار روستایی و عشایری 
الرستان 306 نفر اشتغال زایی داشته است

بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
الرسـتان، علـی فالحـت پیشـه مسـئول واحـد طـرح و بودجـه ایـن معاونت از 
ایجاداشـتغال برای 306 نفر از 94 طرح اشـتغال پایدار و روسـتایی و عشـایر در 

زمینـه کشـاورزی و دامپـروری از ابتـدای سـال 97 خبـر داد.
وی اظهـار داشـت: از 310 طـرح ثبـت شـده در سـامانه کارا، 94 طـرح مصوب 
بـا اعتبـاری بالـغ بـر 483 میلیـارد ریال، جهـت اخذ تسـهیالت بـه بانک های 

عامـل معرفی شـده اند.
 فالحـت پیشـه افـزود: 90 درصـد طـرح هـای معرفـی شـده بـه بانـک هـای 
عامـل مربـوط بـه رسـته دام و طیـور و 10 درصـد باقـی مانده مربـوط به طرح 
هـای مکانیزاسـیون بـا عنـوان کمبایـن خودکششـی غـوزه چین پنبـه، گیاهان 

دارویـی و سـایر طرح هـا می باشـد.

اجرای عملیات خاکریزی سد خاکی شرفویه الرستان
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
الرسـتان، بنیامیـن افتخـار مسـئول آب و خاک ایـن معاونت از اجـرای عملیات 

خاکی سـد شـرفویه الرسـتان خبـر داد.
وی اظهـار داشـت: خاکریـزی سـد خاکی همگن شـرفویه به طـول 350 متر و 
ارتفـاع 16/5 متـر از پـی و با 13/5 متـر ارتفاع مفید آبگیری بـا حجم 2 میلیون 

مترمکعب انجام شـد.
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افتخـار بـا بیـان اینکه هـدف از این عملیات، تغذیه سـفره آب هـای زیر زمینی 
اسـت، افـزود: دبـی رودخانه اصلـی منتهی به این سـد 47 متر مکعـب در ثانیه 

و مسـاحت حوزه آبخیـز 60 کیلومتر مربع می باشـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: بـا آبگیری این سـد بالـغ بـر 50 حلقه 
چـاه تغذیه می شـود و سـبب رونـق 550 هکتار از اراضی کشـاورزی می گردد. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه عملیـات سـد خاکـی شـرفویه از سـال 91 آغـاز و بـه 
دلیـل عـدم تخصیـص اعتبارات مدتـی متوقف گردیـد بیان داشـت:جهت اتمام 
عملیـات خاکریـزی بالـغ بـر 12 هـزار میلیـون ریـال اعتبار در سـال جـاری از 

سـمت سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس بـه این طـرح اختصـاص یافت.

کاشت دیم گیاه روغنی کاملینا در الرستان

بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
ایـن  گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  اداره  رئیـس  نـژاد  سـعیدی  علـی  الرسـتان، 
شهرسـتان از کاشـت گیـاه روغنی کاملینا بـرای اولین بار در الرسـتان خبر داد.

وی تصریـح کـرد: کاشـت این گیاه در سـطح یـک هکتار و به صـورت دیم در 
بخش جویم الرسـتان انجام شـده و خوشـبختانه پـس از بارندگی هـای پاییزه 

جوانـه زنی بـذور صورت گرفته اسـت.
سـعیدی نـژاد بـا بیـان اینکـه هـدف از کاشـت کاملینا، تغییـر الگوی کشـت با 
محوریـت گیاهـان کـم آب بـر و افزایش درآمـد بهره برداران اسـت افـزود: در 
صـورت سـازگار بـودن ایـن گیاه بـا شـرایط منطقـه، در آینـده ای نزدیک می 

تـوان شـاهد افزایش سـطح زیـر کشـت آن در شهرسـتان بود.
وی همچنیـن اظهـار کـرد: دانـه گیـاه روغنـی اصلی ترین قسـمت گیاه اسـت 
کـه عـالوه بـر مصـرف خوراکی، روغـن آن در مصـارف صنعتی کاربـرد دارد. 

امهال وام های کشاورزی در المرد
کارگروه امهال وام های بخش کشاورزی شهرستان 

المرد تشکیل جلسه داد

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان المـرد به منظور 
بررسـی وضعیـت وام هـای کشـاورزی و امهـال آن جلسـه ای با حضـور معاون 
فرمانـدار، بخشـداران، مدیـر جهـاد کشـاورزی، رؤسـای بانـک هـای عامـل و 
نماینده کشـاورزان جلسـه ای در محل فرمانداری شهرسـتان المرد برگزار شـد.

در ابتـدای جلسـه محمدصـادق فانـی مدیـر جهادکشـاورزی شهرسـتان المـرد 
در سـخنانی ضمـن برشـمردن حمایـت هـای دولـت از بخـش کشـاورزی و 
کشـاورزان بـر ضـرورت هرچه سـریع تر اجـرای مصوبـه هیئت دولـت و اجرای 
دسـتور العمـل بنـد خ مـاده 33 از طـرف بانـک هـا و رفـع موانع تولیـد از طرف 

کارگـروه شهرسـتانی و اسـتانی پرداخـت. 
وی خواسـتار رفـع موانـع تولیـد بخـش کشـاورزی از این طـرف کارگروه شـد. 
پـس از سـخنان مدیـر جهادکشـاورزی شهرسـتان و بحـث و تبادل نظـر و ارائه 
گـزارش توسـط بانـک های عامـل، مـواردی نظیر تهیه و ارسـال لیسـت کامل 
بدهـکاران بانکـی بخـش کشـاورزی به مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان، 
اعمـال مهلـت بـه بدهـکاران تا زمان اجـرای طرح امهـال و عدم فشـار به بهره 

بـرداران مـورد تصویـب کارگروه قـرار گرفت.
شـایان ذکر اسـت دولت با اسـتفاده از بند خ ماده 33 در قانون برنامه ششـم به 
جهت حمایت از کشـاورزان خسـارت دیـده و تثبیت بازار محصوالت کشـاورزی 
در بودجـه سـنواتی طـرح حمایـت از طریق مـاده قانونـی را در شـهریور ماه 97 
ابـالغ کـرد. بـر این اسـاس کلیـه بدهی های کشـاورزان شـامل: اصل، سـود و 

دیـر کـرد وام پرداختـی برای مدت حداکثر 3 سـال تقسـیط خواهد شـد. 

برگزاری همایش بسیج و کشاورزی نوین
در المرد

همایش بسـیج و کشـاورزی نوین با همـکاری جهادکشـاورزی و ناحیه مقاومت 
بسـیج سـپاه المرد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان المرد در راسـتای 
تعامـل سـازنده جهـاد کشـاورزی و ناحیـه مقاومـت بسـیج سـپاه و نیز اسـتفاده 
از ظرفیـت نیروهـای بسـیج در بخـش کشـاورزی و همچنیـن در قالـب فعالیت 
هـای کانون بسـیج مهندسـین کشـاورزی و با حضـور مدیر و کارشناسـان جهاد 
کشـاورزی ایـن شهرسـتان، جانشـین فرماندهـی ناحیـه مقاومـت بسـیج سـپاه 
المـرد و جمعی از پرسـنل ایـن ناحیه و ادارات و ارگان هـای ذی ربط و تعدادی 

 مسعود قاسمی

شهرستان المرد 
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از کشـاورزان و دامـداران پیشـرو، همایشـی با عنوان بسـیج و کشـاورزی نوین 
در مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان المرد برگزار شـد.

طـرح هـای اولویـت دار و جدیـد کشـاورزی، علـوم، فنـون و ادوات بـه روز 
کشـاورزی از جمله مواردی بود که توسـط مدیر و کارشناسـان جهادکشـاورزی 
و همچنیـن کشـاورزان، بهـره بـرداران و دامـداران پیشـرو ارائـه شـد و مـورد 
بررسـی کارشناسـی قـرار گرفـت. در این جلسـه ضمـن تبیین، نقـش و جایگاه 
بسـیج مهندسـین در کشـاورزی شهرسـتان به اسـتفاده از ظرفیت بسـیج در امر 
کشـاورزی نویـن تأکید شـد. در ایـن همایش زمانـی جانشـین فرماندهی ناحیه 
مقاومت بسـیج سـپاه المرد در سـخنانی یکی از مأموریت های بسـیج را ارتقاء 

و ایجـاد تفکـر بسـیجی بیـان کـرد و افـزود: حرکت بسـیج در تمامی 
زمینـه ها توسـعه فرهنگ بسـیجی و الگو سـازی اسـت و همواره تـالش کرده 

ایـم بسـیج به عنـوان پشـتیبان و حامی طرح هـای اقتصاد مقاومتی باشـد.
گفتنـی اسـت تجلیل از مهندسـین بسـیجی نمونه از دیگر برنامـه های همایش 

فـوق الذکر بود. 

محمد حق پرست

شهرستان مرودشت 

کشت 50 هکتاری گیاه منداب در زمین های 
کشاورزی مرودشت

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از کشـت 50 هکتـاری منداب در 
مرودشـت خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت؛ 
مهنـدس عزیـز رحیمـی گفـت: در سـال زراعـی جدیـد در حـدود 50 هکتـار از 
زمیـن هـای کشـاورزی مرودشـت گیـاه منـداب با هـدف حاصلخیـزی خاک و 
پایـداری تولیـد بـه عنـوان کـود سـبز و افزایـش مـاده آلی خاک کشـت شـد. 

وی افـزود: منـداب از اواسـط مهـر تا اواخر آبان کشـت می شـود و در فروردین 
مـاه همزمـان بـا تشـکیل گل هـا بـه عنـوان کـود سـبز بـه زمیـن برگردانـده 

می شـود. 
وی گفـت: منـداب از گیاهانـی اسـت کـه نسـبت بـه کـم آبـی مقـاوم اسـت 
و حداکثـر نیـاز آبـی خـود را از نـزوالت آسـمانی دریافـت مـی کنـد. منـداب 
همچنیـن بـا آب و زمیـن شـور سـازگاری دارد و بـذر مـورد نیـاز جهت کشـت 

منـداب نیـز بـه صـورت رایـگان در اختیـار کشـاورزان قـرار مـی گیـرد. 
 

برداشت مزرعه کینوا در منطقه نقش رستم 
مرودشت 

بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت جهاد کشـاورزي شهرسـتان مرودشـت؛ 
کارشـناس مرکـز جهـاد کشـاورزي نقش رسـتم گفت: مزرعـه آزمایشـي کینوا 
در سـطح 1500 متـر مربـع کـه در مـرداد مـاه سـال جاري بـراي اولیـن بار به 
صورت آزمایشـي در روسـتاي زنگي آباد نقش رسـتم کشـت شـده بود در آبان 

ماه به برداشت رسید. 
 ابـوذر اسـماعیلی گفـت : طول دوره رشـدي ایـن گیـاه 102 روز و عملکرد آن 
3/3 تـن در هکتـار بـود. همچنیـن آبیاري این مزرعـه به صورت نـواري )تیپ( 
انجـام شـده و بـا احتسـاب 6 مرحلـه آبیـاري انجام شـده میـزان نیـاز آبي این 

گیاه حدود 5000 متر مکعب برآورد مي گردد. 
 وی افـزود :بـا توجـه بـه دوره رشـدي کوتـاه کینوا و نیـاز آبي کـم و همچنین 
عملکرد مناسـب آن، امید اسـت در سـال هـاي آینده با افزایـش حمایت بخش 

دولتي اسـتقبال مناسـبي از کاشـت ایـن گیاه بـه عمل آید.

کاشت کاملینا در شهرستان مرودشت

رییـس اداره تولیـدات گیاهی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از 
کاشت دانه روغنی کاملینا برای اولین بار در مرودشت خبر داد. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت؛ 
نوجـوان گفـت: ایـن گیـاه به صـورت دیم در سـطح یـک هکتـار از زمین های 

روسـتای شـاهیجان رامجرد در مرودشـت کشـت شـده اسـت . 
وی افـزود: کاملینـا همزمـان بـا گنـدم دیـم کشـت و برداشـت مـی شـود و در 
مقایسـه بـا سـایر دانـه های روغنـی نیاز آبـی کمتـری دارد و به طـور میانگین 
1/5 تـا دو تـن عملکـرد دارد.الزم بـه ذکر اسـت کـه کاملینا گیاهی کـم توقع، 
مقـاوم به سـرما و ریزش اسـت و در شـرایط آب و هوایی و خـاک های مختلف 

کند. رشـد می 

تخریب 35 قطعه باغ شهری در مرودشت
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت؛ با 
حکـم دادسـتان شهرسـتان مرودشـت و بـا حضـور نیـروی انتظامی، تعـداد 35 

قطعـه بـاغ شـهری بـه مسـاحت 7 هکتار تخریب شـد. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفـت: در ایـن عملیـات از قطعه 
بنـدی و پـی کنـی بیـش از 200 هکتار از زمین های کشـاورزی جلوگیری شـد 
و تعـداد 20 مـورد کاربـری غیرمجـاز دیگـر نیز در مرودشـت وجـود دارد که در 
روزهـای آینـده تخریـب مـی شـوند. وی از مردم خواسـت در صورت مشـاهده 
هـر گونـه سـاخت و سـاز غیـر مجـاز در اراضـی کشـاورزی مراتب را بـه جهاد 

کشـاورزی ایـن شهرسـتان اطالع رسـانی کنند.
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حسن مرادی

شهرستان مهر 

علی ناز رستمی

شهرستان ممسنی 

پایش اماکن زمستان گذرانی سن گندم
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی؛ 
در تاریـخ 20 آذرمـاه بـا حضـور الهیـاری محقـق مرکـز تحقیقـات و آمـوزش 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس، فقیـه و کاربـر کارشناسـان مدیریـت حفظ 
نباتـات و تعـدادی از کارشناسـان شـبکه مراقبـت سـن گنـدم شهرسـتان های 
ممسـنی، کازرون و رسـتم، کارگاه پایـش اماکـن زمسـتان گذرانی سـن گندم، 

در محـل کـوه بـزان منطقـه ماهـور میالتـون ممسـنی برگـزار گردید.
در این کارگاه درخصوص مسـایل فنی، بررسـی اماکن زمسـتان گذرانی، نحوه 
پایـش و تاثیـرات عوامـل اقلیمـی در ریـزش سـن غـالت بحـث و تبـادل نظر 
شـد و در پایـان کارشناسـان بـه صـورت عملـی با نحـوه پایش محل زمسـتان 

گذرانی سـن گندم آشـنا شـدند.

افزایش 2 برابری کشت کلزا نسبت به سال 
گذشته در شهرستان مهر

تاکنـون 2500 هکتـار از اراضـی شهرسـتان مهـر زیـر کشـت کلزا رفته اسـت 
ایـن محصـول رفته اسـت که نسـبت به سـهمیه ابالغی 1240 هکتـاری و هم 

از سـطح زیر کشـت سـال گذشـته افزایش دو برابری داشـته اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر محمد 
محمـودی رئیـس اداره تولیـدات گیاهـی ایـن مدیریت بـا بیان ایـن خبر گفت: 
با توجه به عملکرد مناسـب کلزا در سـال گذشـته و اثرات آن در تناوب زراعی 
و همچنیـن مصـرف آب و مدیریـت ایـن عامـل حیاتی در سـال جاری کشـت 
ایـن محصول در شهرسـتان مهر مورد اسـتقبال خوب کشـاورزان قـرار گرفت.

وی افـزود: تمـام عملیات کشـت کلـزا در این شهرسـتان به صـورت مکانیزه و 
بـا دسـتگاه های کـودکار بذر انجام شـده اسـت و تاکنـون 1700 هکتار سـطح 

داشـته ایم. سبز 
محمـودی عمـده مشـکل کلـزا را علـف هـای هـرز پهن بـرگ عنـوان نمود و 
افـزود: تاکنـون سـم اختصاصـی مناسـبی جهـت کنتـرل آن هـا اعـالم نشـده 

اسـت و کشـاورزان در ایـن خصـوص بیشـتر بـا روش آزمون و خطـا پیش رفته 
انـد. محمـودی در پایـان گفـت: پیش بینـی می شـود برداشـت ایـن محصول از 

نیمـه دوم فروردیـن سـال آینـده در ایـن شهرسـتان آغاز شـود. 

پیش بینی تولید 44000 تن گوجه فرنگی
در شهرستان مهر

گوجـه فرنگـی خـارج از فصـل مـی توانـد در تنظیـم بـازار نقش موثری داشـته 
 . شد با

غالمحسـین مظاهـری مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر بـا بیـان ایـن 
مطلـب گفـت: در سـال هـای اخیر در شهرسـتان مهر، کشـاورزان بومـی و غیر 
بومـی اقـدام بـه کشـت محصـوالت جالیـزی خـارج از فصـل بـه روش هـای 
مختلـف را مـی کننـد کـه از جملـه ایـن روش هـا مـی تـوان بـه کشـت گوجه 
فرنگـی خـارج از فصـل بـه روش هـای نشـایی زیر پوشـش هـای فوم، یـا بذر 

نشـان زیـر لیـوان های فـوم ماننـد اشـاره کرد. 
وی افـزود: تمامـی یـک هـزار و صـد هکتـار گوجه فرنگی کشـت شـده در این 
شهرسـتان بـه صـورت نـواری آبیـاری مـی شـوند کـه از پنجم مـرداد مـاه هر 
سـال لغایـت اوایـل شـهریور ماه کشـت صـورت می گیـرد و از بیسـت و پنجم 
آبـان مـاه لغایـت نیمـه بهمن مـاه با توجه به ارقام کشـت شـده برداشـت انجام 

می شـود. 
مظاهـری تصریـح کـرد: کشـت گوجـه فرنگـی خـارج از فصـل هزینـه هـای 
زیـادی را بـه کشـاورز تحمیـل می کنـد ولی بـا این وجـود در تنظیم بـازار این 
محصـول خصوصـا در فصـل سـرد سـال کـه مناطق سـرد سـیر گوجـه فرنگی 
وجـود نـدارد، گوجـه فرنگی جنـوب می تواند نقش موثری داشـته باشـد ولی در 
برخـی از سـال هـا بـا توجـه بـه افزایش سـطح زیر کشـت و افت قیمت ناشـی 
از عرضـه زیـاد مـی توانـد ضرر زیـادی بـه کشـاورزان وارد کند که الزم اسـت 
کشـاورزان سـطح زیـر کشـت را کاهـش دهنـد تـا هـم در مصـرف آب صرفـه 
جویـی شـود و هـم با توجه به کاهش سـطح زیر کشـت، کشـت گوجـه فرنگی 

خـارج از فصل سـود آوری مناسـبی برای کشـاورزان داشـته باشـد. 
وی افـزود: در سـال هـای اخیـر گوجه فرنگـی تولیدی این شهرسـتان عالوه بر 
بـازار هـای شـیراز، اصفهان، تبریز، قم، مشـهد به کشـورهای عراق، افغانسـتان 

و پاکسـتان هم صادر می شـود. 
مظاهـری در پایـان گفـت: بـا توجـه بـه ریسـک بـاالی تولیـد در فضـای بـاز 
محصـوالت جالیـزی و پرداخـت تسـهیالت مناسـب بـرای احـداث گلخانـه، به 
کشـاورزان توصیـه مـی شـود که با احـداث گلخانـه هم تولید بیشـتری داشـته 
باشـند، هـم مصـرف آب کمتـری و هـم از ریسـک تولیـد محصـول بکاهنـد و 

بازگشـت سـرمایه خـود را تضمیـن نمایند.
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سید ابراهیم فقیهی

شهرستان نی ریز 

پیش بینی برداشت 360 کیلوگرم زعفران خشک
در شهرستان نی ریز

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریز، ذبیح 
الـه سیروسـی، از برداشـت زعفـران در سـطح 60 هکتار و پیش بینـی 3 برابری 

تولید نسـبت به سـال گذشـته خبر داد . 
وی در ادامه اظهار داشـت : سـطح کشـت شـده زعفران در نی ریز در سـالهای 
گذشـته 17 هکتار بوده که خوشـبختانه با اسـتقبال خوب کشـاورزان و ضرورت 
کاشـت گیاهـان دارویـی در مناطـق مختلـف بـه خصـوص در منطقه مشـکان، 
ایـن سـطح در سـال جاری به 80 هکتار رسـیده اسـت و با توجه بـه عملکرد 6 
کیلوگـرم محصـول زعفـران خشـک در هـر هکتـار از اراضی مثمـر، پیش بینی 
می شـود امسـال در مجموع بیش از 360 کیلوگرم زعفران خشـک تولید شـود.

سیروسـی بـا بیـان ایـن کـه نبـود صنایـع بسـته بنـدی، در حـال حاضـر یکی 
از مهمتریـن مشـکالت کشـاورزان می باشـد، افـزود در سـال جـاری دولـت با 
اعطای تسـهیالت اشـتغال پایدار روسـتایی برای توسـعه کشـت گیاهان دارویی 
از جملـه زعفـران بـه توسـعه ایـن محصـول ارگانیک و بـا ارزش کمـک نموده 
اسـت کـه بـا توجه به شـرایط بحـران آب در شهرسـتان و لـزوم بهـره برداری 
بهینـه از منابـع آبـی بـه خصـوص در مناطقـی کـه مسـتعد کشـت جایگزیـن 
هسـتند و اهمیـت برنامـه ریـزی در راسـتای اجـرای سیاسـت هـای اقتصـاد 
مقاومتـی، مـی طلبـد تا با ترغیـب کشـاورزان و برنامه ریزی صحیـح و ارائه ی 
الگوهـای مناسـب، به سـمتی برویم که کشـت گیاهـان دارویی و کـم آب بر را 

در سـطح شهرسـتان توسـعه دهیم.

تولید بیش از 2/5 میلیون اصله نهال شناسه دار
در شهرستان نی ریز

نهـال درختـان میـوه به عنوان اصلـی ترین نهـاده و زیر بنای احـداث باغ های 
فنـی و اقتصـادی محسـوب می شـود. بـاغ اقتصـادی باغـی اسـت کـه از نهال 
سـالم، اسـتاندارد و شناسـه دار اسـتفاده کنـد. صنعـت باغـداری یـک سـرمایه 
گـذاری بلنـد مـدت اقتصـادی اسـت کـه بـدون اطمینـان از سـالمت و اصالت 
نهال هـا می توانـد در معـرض تهدیـد قـرار بگیـرد، کاشـت نهال هـای سـالم و 
شناسـه دار می توانـد درختـان مقـاوم و باغ هـای سرشـار از محصـول را در آینده 
تامیـن کنـد . در شناسـنامه نهـال هـای سـالم، گونه، رقـم و نژاد نهـال و تایید 

سـالمت نهـال ذکرمی شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومی شهرسـتان نی ریز، ذبیـح اله سیروسـی، مدیر جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان بـا بیـان ایـن مطلـب گفت: اسـتان فـارس بـا دارا بودن 
بالـغ بـر 400 نهالسـتان سـنتی و 12 میلیـون اصلـه نهـال اسـتاندارد از لحـاظ 
تعـداد و سـطح زیـر کشـت دومیـن تولید کننـده کشـور و شهرسـتان نی ریز با 
15 نهالسـتان مجـوزدار و بیـش از 2/5 میلیون اصله نهال شناسـه دار مقام اول 

را در اسـتان فارس داراسـت.
وی افـزود : نهـال هـای شناسـه دار نـی ریـز بـه اقصـی نقـاط کشـور از جمله 
اسـتان هـای کرمـان، مشـهد، یـزد، اصفهـان و کردسـتان صـادر می شـود که 
شـامل گونه هـای سـیب، گالبی، بـه، انگور، بـادام، گـردو، هلو، شـلیل، زردآلو، 
آلـو، گوجـه باغـی، گیـالس، آلبالـو، پسـته، انـار، انجیـر و درختـان غیرمثمـر 

می باشـد.
مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان تصریـح کـرد : حفـظ جایـگاه باغباني 
ایـن شهرسـتان در اسـتان و کشـور، لـزوم توجه بـه مهم ترین مسـئله زیربنایي 
باغبانـي یعنـي تولیـد نهال شناسـه دار و سـالم را شـدت مي بخشـد کـه احداث 
تنهـا بـاغ نخبـه ی تولید اندامـک تکثیری انجیر کشـور و باغ مـادری گردو زیر 

نظـر موسسـه ی علـوم باغی کشـور، در همین راسـتا بوده اسـت .
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علیرضا کرمی زاده
معاون فنی اجرایی

محمد میرزایی
مدیر

سیمای کشاورزی شهرستان سروستان در یک نگاه

معرفی شهرستان:
شهرسـتان سروسـتان با وسـعت 2138 کیلومتـر مربع و در ارتفـاع 1557متری 

از سـطح دریا واقع شـده اسـت.
شهرسـتان سروسـتان از شـرق به خـاوران و خفر،از غـرب به اکبرآبـاد وکوار،از 
شـمال به ارسـنجان و شـیراز و از جنوب به فسـا و اسـتهبان متصل می گردد.

بـر اسـاس سرشـماری سـال 1395 جمعیـت ایـن شهرسـتان 38،144 نفر می 
باشـد کـه از ایـن تعـداد 20،712 در بخـش مرکـزی و 17،432 نفـر در بخش 
کوهنجـان سـاکن هسـتند و حـدود درصد شـغل مردم ایـن منطقه کشـاورزی 

و دامداری اسـت.

اطالعات عمومی، وضعیت آب و خاک و تولیدات محصوالت 
زراعی و باغی شهرستان:

تولیدات گیاهی:
باغبانی:

محوریـت فعالیـت های کشـاورزی در شهرسـتان سروسـتان باغبانی اسـت که 
در گرایـش هـای باغـات پسـته،گیاهان دارویـی و گلخانـه هـا کامـال مشـهود 

می باشـد. 

تغییـر الگـوی کشـت از زراعـت هـای آب بر به سـمت باغـات پسـته و گیاهان 
دارویـی ظـرف دو دهـه اخیـر فـوق العـاده قابـل توجه می باشـد که ایـن اتفاق 
بـا توجـه بـه پدیده خشکسـالی ناگذیر بوده اسـت و در این راسـتا شـاهد احداث 

سـطحی بالـغ بـر 5000 هکتار باغات پسـته می باشـیم.

حرکـت توسـعه ای کاشـت گیاهـان دارویی در زمینه زعفران که شـرایط بسـیار 
مطلوبـی را جهـت جایگزینـی ایـن محصـول اسـتراتژیک بـه جـای سـبزی و 

صیفـی جـات از جملـه هندوانـه، طالبـی و ... ایجـاد کرده اسـت.

 زراعی و باغی اطالعات عمومی، وضعیت آب و خاک و تولیدات محصوالت 
 شهرستان سروستان:

 واحد مقدار شرح 

 آب
 حلقه 1135 تعداد چاه های کشاورزی
 میلی متر 220 متوسط میزان بارندگی

  7000 متوسط شوری آب

 خاک

 هکتار 14736 اراضی با قابلیت کشاورزی
 سطح زیر کشت محصوالت

 زراعی

 5349 دیم
 3698 آبی هکتار

سطح زیر کشت 
 محصوالت باغی

 425 دیم
 هکتار

 5264 آبی
 هکتار 1000 اراضی آیش

 تولیدات

میزان تولیدات محصوالت 
 تن 38339 زراعی

میزان تولیدات محصوالت 
 تن 4860 باغی

میزان تولیدات محصوالت 
  تن 16595 دامی

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 وضعیت گونه های باغی:

 

عملکرد در  سطح زیر کشت)هکتار( نوع محصول
 غیر بارور بارور تولید)تن( هکتار)تن(

 2600 1.3 3000 2000 پسته
 1040 2 307 520 زیتون
 1300 5 42 260 انار
 920 2 30 460 بادام
 296 0.8 55 370 انجیر
 80 20 29 40 انگور

 دارویی در منطقه وضعیت گیاهان

 96سال  95سال  تولید عملکرد در هکتار سطح زیر کشت گیاه دارویی
 سال دوم 2 15 10 زعفران

 20 4 5 1.7 گل محمدی
 30 0.3 100 100 زیره سبز

 5 0.5 10 6.4 گلنار
 به تولید نرسیده - 295 295 آنغوزه

 0.4 200 2 4 خاکشیر
 042 0.6 0.7 1 آویشن

 به تولید نرسیده - 0.3 0 گل گاوزبان
 0.2 0.2 1 0 فیسالیس

 75 25 3 0 سیر
 به تولید نرسیده - 3 0 زرشک
 1.5 1.5 1 1 به لیمو

 0.35 0.7 0.5 0.5 بادرنجبویه
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زراعت:
سطح زیر کشت زراعت:

حفظ نباتات:
کودهـای  و  سـموم  کیفیـت  بررسـی  و  سـموم  فروشـگاه های  سـاماندهی   •

ماهانـه بصـورت  شـیمیایی 
• تقویـت و توسـعه شـبکه مراقبـت و پیـش آگاهـی آفـات و بیمـاری هـا بـا 
اسـتقرار ایسـتگاههای پیـش آگاهـی جهـت رصـد و ردیابـی بـه موقـع آفات و 

جلوگیـری از سـم پاشـی بـی رویـه
• توزیـع و توسـعه مبـارزه غیرشـیمیایی و بیولوژیک در راسـتای تولید محصول 
سـالم در سـطح 1000 هکتـار باغـات پسـته-200هکتار انجیـر- 200هکتـار 

صیفـی- 50 هکتـار پنبـه و 2 هکتـار گلخانه
انجیر،جـاروک  اولویـت موزاییـک  بـا  بیمـاری هـای قرنطینـه ای  ردیابـی   •
آلـوده ناقـص گندم،مگـس مدیترانـه ای و امحـاء نهال هـای  بادام،سـیاهک 

• اجـرای طـرح پایـش باقیمانـده سـموم اخـذ پروانه گواهـی ICM بـرای اولین 
بـار در اسـتان جهـت محصوالت پسـته وخیـار گلخانه ای

• توزیـع بیـش از 200000 زنبـور براکـون بـه منظـور کنتـرل آفـات در مـزارع 
گوجـه فرنگـی، کلـزا، پنبه و پسـته

عملکرد یکساله مکانیزاسیون
• واگـذاری دودسـتگاه کـف کار و یـک دسـتگاه جـوی وپشـته کار غـالت و 

گیاهـان دانـه ریـز یارانـه دار
• جذب تسهیالت به مبلغ یک میلیارد تومان

• جذب 108 درصدی تسهیالت خط اعتباری مکانیزاسیون در سال 96
• اجـرای طـرح پـالک ماشـین آالت مسـتحمل کشـاورزی در دو مرحلـه بـه 

 سطح زیر کشت زراعت:

 ردیف
نام 

 محصول

سطح 
کشت 

)هکتار( 
سال 

زراعی 
94-95 

عملکرد 
)تن در 
 هکتار(

کل تولید 
 )تن(

سطح 
کشت 

)هکتار( 
سال 

زراعی 
95-96 

عملکرد 
)تن در 
 هکتار(

کل تولید 
 )تن(

سطح 
کشت 

)هکتار( 
سال 

زراعی 
96-97 

پیش 
بینی 

عملکرد 
)تن در 
 هکتار(

 5.5 1098 4311 5.5 769 3060 4 765 گندم 1
 4.5 1550 5432 4 1552 7800 3 2600 جوآبی 2
 700 4570 2100 700 3850 2390 0.5 4780 جو دیم 3
 10 270 2500 10 250 2500 10 250 یونجه 4
 50 0 4600 50 92 9408 42 224 ذرت 5
 3.8 0 169 3.8 44.5 122.5 2.5 49 پنبه 6
 35 0 17500 35 500 12120 30 404 صیفی 7
 2 123 143 1.7 141.5 12.6 0.9 14 کلزا 8
 1.5 50 83 1.5 143 19 0.5 38 گلرنگ 9
 0 0 45 5 9 80 5 16 تریتیکاله 10

 812.3 7661 36883 816 7351 37512.1 98.4 9140 --- جمع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعـداد40 دسـتگاه تراکتـور و ارسـال 150 پرونـده جهـت دریافت پـالک جدید 
بـه سـازمان جهاد اسـتان

• معاینه فنی سم پاش ها وادوات کشاورزی
• خرید 4 دستگاه چند منظوره کارنده صیفی جات 

• انجام 1700 هکتار عملیات کم خاکورزی 
• جایگزینی ماشین آالت جدید به جای ماشین آالت فرسوده17 مورد 

• تامین یک دستگاه مکانیزه کشت زعفران در شهرستان برای اولین بار

امور دام:
• توسـعه و سـاماندهی پـاو دو منظـوره سـمینتال بـه تعـداد 200 راس تلقیـح 

عی مصنو
• پرورش شتر در راستای اقتصاد مقاومتی به تعداد 100 نفر

• تولید ژله رویال )اکسیر جوانی( به میزان 2.5 کیلوگرم

• اجرای طرح مدیریت تولیدمثل دام سبک در شهرستان
• اجرای طرح امید بره پرواری برای اولین بار در شهرستان

شیالت:
• تولید 8 تن ماهیان گرم آبی

• توزیع 10 هزار بچه ماهی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی

صدور مجوزها
• اتمـام کار و صـدور مجـوز358 فقـره پرونـده کـه 50 فقـره مجـوز توسـط 
دفتر نظام مهندسـی و 308 پرونده توسـط جهادکشـاورزی سروسـتان به انجام 

است. رسـیده 
• 18 فقره موافقت اصولی - 16 فقره تاسیس - 307 فقره بهره برداری

• 2 فقره پرونده توسعه - 2 فقره ابطال پروانه تاسیس

عملکرد یکساله ترویج 
انتقـال  و  مزرعـه  در  مدرسـه  آموزشـی  هـای  کارگاه  مـورد   10 برگـزاری   •
یافته هـا بـا حضـور 10 نفـر از محققیـن مرکـز تحقیقـات پسـته رفسـنجان و 

مرکـز تحقیقـات فـارس
بـا حضـور  باغـی  تراکتـور هـای  ادوات جدیـد  آموزشـی  برگـزاری کارگاه   •

کارشناسـان شـرکت کوباتـا ژاپنـی در سـایت طـرح امیـد پسـته
• برگزاری کارگاه آموزشـی طرح تشـکیل صندوق حمایتی از بخش کشـاورزی 

بـا حضور 150 نفر از کارشناسـان و بهره برداران شهرسـتان
• برگزاری کالس های اموزشی به تعداد 2364 نفرروز برای بهره برداران

• برگزاری کالس های آموزشی برای زنان روستایی و عشایر 675 نفر روز
• تشکیل صندوق خرد زنان روستایی 5 مورد

 

 عنوان
موافقت 
 اصولی

 پروانه بهره برداري پروانه تاسیس
 توسعه

تغییر  ابطال اصالح تمدید صدور ابطال اصالح تمدید صدور
 نام

 1 1 0 3 3 2 1 1 4 4 12 صنایع
دامداري 
 1 1 0 2 11 0 2 . 3 1 10 صنعتی

دامداري 
 0 0 3 0 17 286 0 . . . . روستایی

 0 0 0 1 1 1 0 . 1 3 2 گلخانه

 2 2 3 6 32 289 3 1 8 8 24 مجموع
 



47 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  45 - آذرمـــــاه 1397

• آموزش کارشناسان به تعداد 2600نفر ساعت
• برگـزاری همایـش زعفـران بـا حضور دکتـر روشـن و کارشناسـان از قائنات 

مشـهد و سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس
• بازدیـد کارشناسـان دفتـر پنبـه وزارت خانـه و سـایر کارشناسـان اسـتانهای 
پنبـه خیز کشـور از طـرح پایلوت پنبه )محصول سـالم و کشـت مکانیـزه پنبه( 

• تهیه اطالعیه و توزیع نشریه و بروشور ترویجی به تعداد 200 عدد
• تعداد معرفی شده تهسیالت به اداره کار 20 نفر به مبلغ 1060 میلیون ریال

• معرفی به بسیج جهت تسهیالت 114 نفر به مبلغ 8700 میلیون ریال
• انتخاب نمونه های برتر در سطح شهرستان : 15 نفر

• انتخاب نمونه های برتر در سطح استان: 3 نفر

صنایع:
• ایجاد 2 واحد ترمینال ضبط و فرآوري پسته

• صـدور جـواز تاسـیس یـک واحد سـردخانه دو مداره وبسـته بندي میـوه تازه 
بـه ظرفیـت 7000 تـن بـراي نخسـتین بار در شهرسـتان سروسـتان براسـاس 

اولویت هـاي ابالغـي از سـازمان جهاد کشـاورزي.
• اخـذ جـواز تاسـیس یـک واحد بسـته بنـدي چـاي و گیاهـان دارویـي براي 

نخسـتین بـار در شهرسـتان بـه ظرفیـت 100تن
• ایجاد یک واحد صنایع لبني کوچک در بخش کوهنجان.

• انجـام 22 مـورد ثبت نام متقاضیان در سـامانه در زمینـه احداث واحد فرآوري 
قـارچ، بسـته بندي خشـکبار،روغن گیـري کنجد، تولید اسـانس گیاهي، بسـته 
بنـدي زعفـران، سـردخانه،فرآوري پسـته و تولیـد چربي صنعتي،خشـک کردن 

سـبزیجات وفرآوري گیاهـان دارویي
• تحقق 100% اشتغال در حوزه صنایع غذایي

• معرفي 16 طرح صنعتي جهت اخذ تسهیالت اشتغال پایدار و فرگیر
• برگـزاري 2 کارگاه فـرآوري از ضایعـات پسـته براي نخسـتین بار در اسـتان 

باحضـور دکتر جـوکار از مرکـز تحقیقات
• خرید یک دستگاه روغن کشی زیتون

طرح و برنامه :
• هماهنگی و برگزاری جلسـات با ریاسـت محترم بانک کشـاورزی شهرسـتان 

در جهت جذب سـریع تسـهیالت در بخش کشاورزی
• بازدید از طرحهای رونق تولید )بهین یاب(

• همـکاری بـا بسـیج سـازندگی شهرسـتان در خصـوص پرداخـت تسـهیالت 
کشـاورزی در بخش هـای زیـر:

- بخـش باغبانـی )کاشـت زعفـران، اصـالح و احیـاء باغـات پسـته و پرورش 

قـارچ خوراکـی( : 10 طـرح بـه مبلـغ 1150 میلیـون ریال
بخش امور دام )پرورش بلدرچین( : 1 طرح به مبلغ 50 میلیون ریال

• ثبت 349 نفر اشتغال در سامانه رصد و اشتغال کشور
• اجـرای طـرح تنظیم بازار کاالهای اساسـی شـامل برنج، شـکر، مـرغ منجمد، 
و گوشـت قرمـز در مـاه مبـارک رمضـان و عیـد نوروزبـا هـدف کنتـرل بـازار و 

قیمـت کاال جهـت رفاه حـال روزه داران
• معرفی عاملین توزیع جهت دریافت برنج و شکر سهمیه ماه محرم و صفر 

• برگـزاری جلسـات کارگـروه اشـتغال پایـدار روسـتایی و عشـایری و اشـتغال 
فراگیـر در فرمانـداری شهرسـتان

• برگـزاری جلسـات کارگـروه اشـتغال پایـدار روسـتایی و عشـایری و اشـتغال 
فراگیـر در فرمانـداری شهرسـتان

آب و خاک:
• انجـام بیـش از 500 هکتـار مطالعـه و طراحـی در سیسـتمهای آبیـاری نوین 

کـه معـادل کل تعهـد اجرایی 
• اجرای 730 هکتار آبیاری نوین 

• در حوزه ابیاری نوین میزان جذب و توزیع اعتبار مبلغ45700میلیون ریال
• احدث حدود 25 کیلومتر کانال انتقال آب پوشش بتنی

• تاکنـون میـزان 3000هکتـار از اراضـی کشـاورزی بـا اسـتفاده از اعتبـارات 
دولتـی و سـهم خودیـاری مردمـی تسـطیح شـده اسـت
• جذب 3،5 میلیارد تومان تسهیالت آبیاری تحت فشار

• جلسات مستمر با حضور شرکتهای فعال در منطقه و مدیران پهنه

امور اراضی:
• وصول عوارض تغییر کاربری159446000 ریال

• وصول عوایداجاره اراضی و فروش اراضی : 243944000 ریال
• نظارت بر اراضی واگذار شده 96 مورد به میزان 925 هکتار

• تشخیص نوعیت اراضی زراعی و باغی 39 مورد.
• تامین دلیل اراضی لغو شده در هیات نظارت33 استان در 22 مورد

• نظارت بر مجوزهای تغییر کاربری صادر شده به تعداد 88 مورد
• تغییر کاربری های غیرمجاز شناسایی شده29 مورد ومعرفی به دادگاه

• قلع وقمع تغییر کاربری غیر مجاز شناسایی شده 3 مورد
• مجوز تغییر کاربری در تبصره 4 ماده یک )طرح های کشاورزی( 10 مورد

• مجوز تبصره 1 ماده یک )طرح های غیر کشاورزی( 9 مورد 500 هکتار
• واگذاری اراضی کشاورزی و غیر کشاورزی 6 مورد در سطح 12/8 هکتار

• فروش اراضی کشاورزی یک مورد در سطح 25/3260 هکتار
• برگـزاری دوره هـای آموزشـی ترویجـی بهره بـرداران به میـزان 75نفر روز و 

نصب اطالعیه درروسـتاها



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس48
شماره  45 - آذرمـــــاه 1397

سازمان تعاون روستایی فارس
فیروزه حجتی

با هدف تنظیم قیمت متعادل گوجه فرنگي؛
کشت گوجه فرنگي در فارس و دو استان همجوار

با زمانبندی انجام خواهد شد 
رئیـس سـازمان تعاون روسـتایي فـارس از تاخیر در برداشـت گوجـه فرنگي در 
فـارس و اسـتان هاي بوشـهر و هرمـزگان بـا هـدف تنظیـم قیمت متعـادل این 

محصـول تا پایان امسـال خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـي سـازمان تعـاون روسـتایي فـارس، احـد بهجـت 
حقیقـي بـا اعـالم ایـن خبـر افـرود: طـي برنامه ریزي هـاي انجـام شـده بـا 
مجموعـه تعاوني هـاي اسـتان هاي هرمـزگان و بوشـهر، مقـرر شـد تـا بـا یک 
زمانبنـدي مناسـب عـالوه بـر تاخیـر در برداشـت، از ورود یکبـاره حجـم قابـل 

توجهـي از گوجـه وارد بـازار جلوگیـری شـود.
وي دلیـل تاخیـر در برداشـت ایـن محصـول در سـال جـاري نسـبت بـه سـال 
قبـل را جلوگیـري از افـت قیمـت بدلیـل زود عمـل آمـدن گوجـه و همچنیـن 
ارتقـاي کیفیـت ایـن محصـول عنـوان کـرد و افـزود: سـال هاي گذشـته بـه 
واسـطه گرمـای هـوا و خشکسـالی های مکـرر شـاهد ضـرر تولیـد کننـده بـه 
واسـطه زودرسـی و تعجیـل بازاررسـانی و در نتیجه زیان تولید کننـدگان بودیم.

رئیـس سـازمان تعاون روسـتایي فـارس با بیان اینکه بواسـطه دمای مناسـب و 
خنکـی هـوا در ایـن مناطـق تولیـدی، پیش بیني مي شـود که امسـال محصول 
گوجـه فرنگـي در زمـان خـود وارد بـازار شـود، گفـت: هم اینـک قیمـت گوجه 
درجـه یـک در مزرعه در اسـتان بوشـهر بین 3000 تا 3500 تومـان و در فارس 

و هرمـزگان 3500 تـا 3700 تومـان به فروش مي رسـد.
بـه گفتـه بهجت حقیقـي، گوجـه فرنگـي درجـه 2 در مرزعـه نیز بیـن 1600 تا 
2000 هـزار تومـان و گوجـه مـورد نیـاز صنعـت و کارخانجـات نیـز بـا قیمـت 

1500 تـا 1600 جهـت فـروش محاسـبه می شـود.

به جای تمرکز بر توسعه شهرها، روستاها و تعاونی ها 
تقویت شوند

رئیس سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فارس گفت: عمده تولیدات محصوالت 
خوراکـی و گیاهـی در روسـتاها انجـام می شـود لـذا ضـروري اسـت بـه جـای 

تمرکـز بـر توسـعه شـهر هـا، روسـتاها و تعاونی ها تقویت شـوند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان تعـاون روسـتایی فـارس، احـد بهجـت 
حقیقـی در حاشـیه بازدیـد از شـبکه تعـاون روسـتایی شهرسـتان نـی ریـز و در 
جلسـه هـم اندیشـی بـا مسـیولین اجرایـی این شهرسـتان بیـان کرد: بـه رغم 
تشـکیل تعاونـی هـای روسـتایی در دهـه 40 به قصد خدمت رسـانی به روسـتا 
و روسـتایی ایجـاد شـدند امـا بـا تشـکیل وزارتخانه هـای متعدد بـرای خدمات 

رسـانی بـه روسـتاها در دوره هایـی سـبب شـد ایـن تعاونی ها کم رنگ شـده و 
و حتـی گاهـی از چرخـه امورخـارج شـوند.اما هنـوز تعاونی هـا جایـگاه خود را 

هرچنـد متفـاوت از ابتـدای تشـکیل در میـان روسـتائیان حفـظ نمـوده اند .
وی بـا تصریـح بـر ایـن کـه اگر قـرار باشـد اصـل 44 اجرا شـود شـبکه تعاون 
روسـتایی شایسـته ترین مجموعه برای این کار اسـت، خاطرنشـان کرد: فارس 
بـا وجـود وسـعت و تنـوع اقلیمـی خـاص و 4 اقلیم متاسـفانه دچار خشکسـالی 
شـد بـه همیـن دلیل باید کشـاورزی را از سـمت محصـوالت زراعی به سـمت 

محصـوالت باغـی وگلخانه ای سـوق دهیم.
رئیـس سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس اظهار کـرد: هر شهرسـتان با 
توجـه بـه موقعیـت آب و هوایـی دارای یـک محصـول باغـی شـاخص اسـت، 
بنابرایـن بـا برنامـه ریـزی هـای انجام شـده مقرر شـده کـه شـبکه تعاونی در 
هـر شهرسـتان روی همـان محصول ورود پیـدا کند و براي حمایت از کشـاورز 
و کـم کـردن نقـش واسـطه ها بـا تقویت حضـور تعاونـی هـا در فرآیند بـازار و 
افزایـش سـهم کشـاورز و تولید کننـده را از فروش محصول،خریـد محصول به 

صـورت توافقـی از باغدار انجام شـود.
بهجـت حقیقـي بـا بیـان اینکـه تولید محصـول سـالم دغدغه مـردم و مصرف 
کننـده اسـت اذعـان نمود توسـعه کیفی محصـوالت رکن مهم تولیـد اقتصادی 
بـرای محصـول  اسـتانداردهای الزم  دادن  قـرار  نظـر  بـا مـد  بایـد  و  اسـت 
صادراتـی، تاکیـد کـرد کـه نـگاه در بخـش تولیـد بایـد بـه سـمت صـادرات و 

بـازار بیـن المللی باشـد.

فعالیت در غالب شبکه، وجه تمایز شرکت های 
تعاون روستایی با سایر شرکت ها است

تمایـز  را وجـه  فعالیـت شـبکه ای  فـارس  تعـاون روسـتایی  رئیـس سـازمان 

تشـکل ها و شـرکتهای تعـاون روسـتایی بـا سـایر شـرکت ها عنـوان کـرد کـه 
ایـن نقطـه قـوت نیـاز بـه تقویـت و توسـعه دارد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان تعـاون روسـتایی فـارس، احـد بهجـت 
حقیقـی در مجمـع عمومـی منطقه ای اتحادیـه نظارت که با حضور اسـتان های 
کرمان،جنـوب کرمـان، هرمزگان و کهکیلویه و بویراحمد در شـیراز برگزار شـد 
بـا ابراز اینکـه یکی از وظایف اتحادیه های نظارت، اصالح مسـیر و کارشناسـی 
تـوام بـا مشـورت دهی سـت اذعـان کـرد: بعد نظارتـی از نـگاه پلیسـی باید به 
نـگاه اصالحـی وپیشـگیرانه تغییـر کنـد. وی بـا بیان اینکـه اتحادیه نظـارت با 
دیـد کارشناسـی در مسـیر تغییر سـاختارهای غلـط و اصالح اساسـنامه ها وباید 
دیدگاههـای اصالحـی را بـه مجموعه دولتـی ارائه کند، افزود: برخی اشـکاالت 
در حیـن حسابرسـی هـای عملیاتی دیده میشـود کـه اینگونه نظارت مسـتمر و 

مـداوم قطعـا اثربخـش تر از حسابرسـی سـاالنه خواهد بود.
رئیـس سـازمان تعاون روسـتایی فارس همچنین خواسـتار ارتباط قـوی تر بین 
شـبکه ای اسـتان های همجـوار در حـوزه های گوناگـون بازرگانی و فنی شـد و 

تعامـل بیـن شـبکه ای را یکـی از پارامترهـای موفقیت این شـبکه عنوان کرد.
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اداره کل دامپزشکی استان فارس
احمدرضا زارع

برگزاری جلسه شورای هماهنگی اداره کل
دامپزشکی استان فارس

جلسـه شـورای هماهنگـی، بـا حضـور مدیـر کل، معاونیـن، روسـای ادارات 
سـتادی و شهرسـتان هـا و کارشناسـان در محـل سـالن جلسـات واجتماعـات 

ایـن اداره کل برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل دامپزشـکی اسـتان فارس، دکتـر یعقوب 
مهنـدس مدیـر کل دامپزشـکی اسـتان هـدف از برگـزاری جلسـه مذکـور را 
هماهنگـی هـای الزم در خصـوص مسـائل فنـی و اداری دامپزشـکی عنـوان 

. د کر
یعقوب مهندس در جمع روسـای ادارات سـتادی و شهرسـتان ها و کارشناسـان 
در خصـوص مسـائلی از قبیـل سـالمت اداری، تکریـم ارباب رجـوع، نیروهای 
اسـتخدامی جدیـد، امـر به معـروف و نهی از منکـر و اقدامات صـورت پذیرفته 

توسـط ایـن اداره کل به سـخنرانی پرداخت.
 مدیـرکل دامپزشـکی فـارس در ادامـه به اهمیت حرفـه دامپزشـکی در جامعه 

و وظایـف حاکمیتـی دامپزشـکی در سـالمتی و اقتصـاد خانوارهـا تاکید نمود.
سـپس رؤسـای ادارات سـتادی بـه تفکیک در حـوزه کاری خـود توضیحاتی را 

ارائـه دادند.
در ادامه روسـای دامپزشـکی شهرسـتان ها به بیان مشـکالت در زمینه مسائل 
فنـی و اداری پرداختـه و خواسـته هـای خود را جهـت رفع موانـع کاری مطرح 
کردنـد و دکتـر منصـور بسـتانیان معـاون سـالمت و دکتـر داریـوش اخبـاری 
معـاون توسـعه مدیریـت و منابع نیز طی سـخنانی راهکارهایی را بیان داشـتند.

برگزاری جلسه مسئوالن روابط عمومی ادارات کل 
دامپزشکی منطقه پنج کشور بصورت ویدئو کنفرانس

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشـکی اسـتان فارس، جلسـه مسـئوالن 
روابـط عمومـی ادارات کل دامپزشـکی منطقـه پنـج کشـور )فـارس، اصفهان، 
بوشـهر، خوزسـتان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویـه و بویراحمد و هرمزگان( 
بـه میزبانـی اسـتان فـارس و با همـکاری مرکـز علمـی کاربردی بعثت شـیراز 

بصـورت ویدئـو کنفرانس برگزار شـد
 در ایـن جلسـه پـس از تـالوت آیاتـی چنـد از کالم اهلل مجید،ضمـن قرائـت 
دسـتور کار جلسـه،مصوبات جلسـه قبلـی منطقـه پنـج مـورد بحـث و بررسـی 

قـرار گرفـت و پیشـنهادات جدیـدی نیـز مطـرح گردیـد.
در بخـش دوم جلسـه دکتـر فاطمـه زارعـان رئیـس روابـط عمومـی سـازمان 
دامپزشـکی کشـور و کارشناسـان ایـن سـازمان نیـز بصـورت آنالیـن حضـور 
داشـتند و در خصـوص محاسـن، مشـکالت و نواقـص پورتـال جدید سـازمان 

تبـادل نظـر شـد. برگزاری این جلسـه بصـورت ویدئـو کنفرانس بـرای اولین در 
حـوزه روابـط عمومـی سـازمان دامپزشـکی کشـور رقـم خورد.

معدوم سازي یک هزار و هشتصد و پنجاه کیلوگرم شیر خام 
غیر قابل مصرف در کازرون

یک هزار و هشـتصد و پنجاه کیلوگرم شـیر خام غیرقابل مصرف در شهرسـتان 
کازرون معدوم سـازی شد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل دامپزشـکی اسـتان فـارس، پیـرو گزارش 
مسـئول فنـي مرکـز جمـع آوري شـیر مبنـي بـر عـدم تطابـق مقدار یـک هزار 
و 850 کیلوگـرم شـیر تحویـل شـده توسـط دامـدار بـا فاکتورهـای بهداشـتی 
دامپزشـکی، ایـن محمولـه توسـط اداره دامپزشـکی شهرسـتان کازرون معـدوم 

. شد

شـایان ذکر اسـت :بازرسـی بهداشـتی از مراکز جمع آوری شـیر خام از وظایف 
ذاتـی ادارات دامپزشـکی بـوده و بازرسـین ایـن ادارات بصـورت مسـتمر بـر 

فعالیتهـای ایـن مراکـز و ناظریـن بهداشـتی مسـتقر در آنهـا نظـارت دارند.
 توصیـه دامپزشـکی بـه شـهروندان جهـت الگـوی صحیـح خریـد شـیر جهت 
مصـرف خانـواده هـا، اسـتفاده از شـیرهای پاسـتوریزه و یـا اسـتریلیزه شـده به 

صـورت بسـته بنـدی و تاریـخ دار می باشـد.

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
محمد هادی جرعه نوش

بازدید گروه مشاوران رییس سازمان تحقیقات، آموزش و 
ترویج کشاورزی

گـروه مشـاوران رییس سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویج کشـاورزی، آقایی 
مشـاور رییس سـازمان و مدیر کل نظارت وارزشـیابی، محمدی مدیر کل منابع 
انسـانی و نوسـازی اداری، زارع فیـض آبـادی مشـاور رییـس سـازمان و عـادل 
زارع کارشـناس عالـی دفتـر نظـارت و ارزشـیابی در یک بازدیـد 3 روزه از تاریخ 
97/9/12 وضعیـت مرکـز تحقیقات و آموزش کشـاورزی و منابـع طبیعی فارس 

را از مراحـل مختلـف مـورد ارزیابی قـرار دادند. 
در ایـن برنامـه مصاحبـه و ارزیابـی حضوری با اعضـای هیات علمـی، محققین 

و مدرسـین مرکز انجـام گردید. 
همچنیـن نظـر سـنجی کتبـی در خصـوص مسـایل مدیریتـی مرکـز در جلسـه 

همگانـی مرکـز و ایسـتگاه هـا انجـام گرفت.
گل محمـدی مدیـر کل منابع انسـانی و نوسـازی اداری در یک جلسـه پرسـش 
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و پاسـخ مشـروح به سـئواالت، مسـایل و مشـکالت همکاران این مرکز پاسـخ 
داد. 

در روز پایانـی ایـن بازدیـد نیـز بازدیـد حضـوری در قابل دو کارگروه مشـاورین 
از دو ایسـتگاه بـزرگ داراب و علـی آبـاد کمین انجـام و ارزیابـی الزم در محل 

ایسـتگاه انجـام پذیرفت.

برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش 
نمایشـگاه هفتـه پژوهـش 1397 از تاریخ 25 تا 28 آذر در محل باشـگاه رفاهی 
دانشـگاه شـیراز برپا شده اسـت. در این نمایشـگاه دانشـگاه ها و مراکز مختلف 

تحقیقاتـی و برخی دسـتگاه های اجرایـی حضور دارند. 
دانشـگاه شـیراز، دانشـگاه صنعتـی شـیراز، دانشـگاه جامع علمـی کاربردی، 
دانشـگاه فرهنگیان، دانشـگاه آزاد اسـالمی، پـارک علم و فنـاوری، آموزش 
و پـرورش، بنیـاد نخبگان، شـهرداری، نیـروی انتظامی، شـرکت آب منطقه 
ای، شـرکت بـرق، میـراث فرهنگی، فنی و حرفـه ای، کتابخانه منطقه ای و 
سـازمان گردشـگری از مهم ترین شـرکت کنندگان این نمایشـگاه هسـتند.

مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعی فارس نیـز به عنوان 
نماینـده پژوهشـی بخـش کشـاورزی در اسـتان در این نمایشـگاه شـرکت 

. نمود
در روز افتتاحیـه ایـن نمایشـگاه در تاریـخ 26 آذرماه تاجگردون رییس سـازمان 
مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتان فـارس، دکتـر رزمجویـی مشـاور اسـتاندار در 
امـور دانشـگاهها، روسـای دانشـگاهها و دسـتگاههای اجرایـی و جمـع زیـادی 
از محققیـن، کارشناسـان و عالقمنـدان حـوزه پژوهـش اسـتان حضور داشـتند. 
دکتـر قاسـمی رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ضمـن حضور 
در غرفـه مرکـز، توضیحـات کاملـی در خصـوص فعالیـت های پژوهشـی جهاد 

کشـاورزی و ارتبـاط آن بـا بخـش اجرایـی بیـان نمود. 
سـپس دکتـر زارع رییس مرکـز تحقیقات و آمـوزش کشـاورزی و منابع طبیعی 

فـارس نیـز گزارشـی از روند اجـرای طرح هـای تحقیقاتـی ارائه نمود.
وی یکـی از اهـداف اصلـی مرکز را توجه به برون داد و دسـتاوردهای تحقیقاتی 

برشـمرد و پیشـرفت اجرای نتایج طرح های پژوهشـی را امیدوارکننده دانست.
از جملـه طرح های پژوهشـی نمایش داده شـده معرفی ارقـام جدید محصوالت 
زراعـی و باغـی، تولیـد زیسـت حسـگر در بخش صنایـع غذایی، کشـت علوفه 
هیدروپونیـک، روش جدیـد مبـارزه بیولوژیـک با سـن گنـدم و معرفـی کینوا به 

عنـوان محصـول جدید سـفره غذایـی در بخش آمـوزش بود. 
همچنیـن نتایـج کارآفرینـی برخـی از دانشـجویان سـابق مرکـز نیـز در تولیـد 
و عرضـه مـواد غذایـی و ثبـت اختراعـات در زمینـه مصـرف بهینـه آب نمایش 

شد. داده 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس
مهرنوش بافهم

استاندارد سازی محصوالت کشاورزی و افزایش بهره وری 
در صنعت میوه و تره بار

بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی جلسـه اسـتفاده 
از ظرفیـت بخـش خصوصـی و دولتـی با موضوع اسـتاندارد سـازی محصوالت 
کشـاورزی و افزایـش بهـره وری در صنعت میـوه و تره بار با حضـور نمایندگان 
سـازمان جهـاد کشـاورزی، اتـاق بازرگانـی صنایع و معـادن و کشـاورزی، اتاق 
اصنـاف، اداره اسـتاندارد و اتحادیـه فروشـندگان میـوه و تـره بـار بـه دعـوت 

سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی در 11 آذرماه 97 برگزار شـد.
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی ضمـن تاکیـد بـر اهمیت و جایـگاه اسـتاندارد 
سـازی در محصـوالت کشـاورزی بـه تفاهـم نامـه های مشـترک که سـازمان 
نظـام مهندسـی کشـاورزی در سـال هـای 96 و 97 بـه ترتیـب بـا اداره کل 
اسـتاندارد و سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان منعقد گردیـد گفت: ایـن تفاهم 
نامـه هـا در جهـت هـم افزایـی و ایجـاد فضـای رقابتی سـالم و تبعیـت از یک 
نظـام کاری واحـد و هماهنگ تنظیم شـده اسـت کـه قطعنًا با توجـه به اهمیت 
و گسـتردگی ایـن کار مـی طلبد تمـام ارگانها بـا تعامل و مشـارکت و همچنین 
بهـره منـدی از توانایـی و امکانـات موجود بتواننـد ما را در رسـیدن به این مهم 

یـاری دهند.

حسـین رئیسـی گفـت: در ایـن زمینه قوانین و دسـتورالعمل هایی موجود اسـت 
کـه برخـی از آنهـا بـه خوبـی اجـرا نمـی شـود و نیازمنـد حضـور کارگروههای 
منسـجم و منظـم اسـت که بتـوان کنتـرل و نظـارت را در این زمینـه به خوبی 

داد. انجام 
مسـئول دفتـر اسـتاندارد سـازی سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی بـا ارائـه 
گـزارش تصویـری و بیـان نقـش محـوری سـازمان نظام مهندسـی بـه عنوان 
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هسـته مرکـزی در اجـرای ایـن طـرح اشـاره کـرد و گفـت: سـازمان نظـام 
مهندسـی در ایـن چرخـه وظیفـه تشـکیل پرونـده واحدهـای تولیـدی، ارجـاع 
کار بـه شـرکت هـای بازرسـی، آزمایشـگاه های معتبـر، انتخاب کارشناسـان و 

کلینیـک هـای دارای صالحیـت فنـی و آمـوزش را برعهـده دارد.
نائـب رییـس اتـاق بازرگانـی اظهـار داشـت: از یـک طـرف تضمیـن کیفیـت 
و تولیـد محصـوالت غذایـی سـالم بـا رعایـت اسـتانداردهای موجود بـه دلیل 
جایگاهـی کـه در سـبد غذایی مـردم دارد و از طرف دیگر ترویج و آگاه سـازی 
مردم در تشـخیص محصوالت سـالم و ناسـالم را از رسـالت های مهم دانسـت 
و گفـت:در ایـن راسـتا همکاری و مشـارکت بخش خصوصـی و دولتی بصورت 
مکمـل و بهـره منـدی از نقاط قـوت و ظرفیت ها مـی تواند حضـور پررنگی را 

در ایفـای نقـش به همراه داشـته باشـد.
محمـد صـادق حمیدیـان با اعـالم آمادگـی همـه جانبه اتـاق بازرگانـی گفت: 
اتـاق  اجتماعـی در  وجـود مجـالت و نشـریه هـای تخصصی،شـبکه هـای 
بازرگانـی اسـتان و همچنیـن همـکاری بـا صـدا وسـیما اسـتان فـارس را از 

ابزارهـای موجـود در جهـت ترویـج و فرهنـگ سـازی ایـن مهـم دانسـت.
معاونـت بهبـود تولیدات گیاهی سـازمان جهاد کشـاورزی ضمن اشـاره به خالء 
و چالـش هـای موجـود در ایـن زمینـه خواسـتار ایجاد بسـته های انگیزشـی و 
ترغیبـی جهـت تولیـد محصول سـالم توسـط کشـاورز و حمایت بخـش دولتی 
و خصوصـی شـد و گفت:ضرورت ایجاد تعامل و مشـارکت و برگزاری جلسـات 
مسـتمر بصـورت فنـی و کارشناسـی مـی تواند بـه عنوان تسـهیل کننـده این 

فرایندها باشـد.
در ادامه این جلسه پس از بحث و تبادل نظر پیشنهادات زیر ارایه گردید:

-استانداردهای میوه و تره بار از حالت تشویقی به اجباری تغییر کند
-بسـته هـای حمایتـی از بودجـه های ملـی و اسـتانی در زمینه سـالمت،غذا و 

اشـتغال ایجـاد گردد
-ایفـای نقـش فعـال تـر تعاونـی هـا در خرید،توزیـع و فـروش محصـوالت و 

جلوگیـری از تقلـب
-حمایت از کلنیک های کشاورزی عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی

-ایجاد بسته های ترویجی و نظارت مناسب بر تولید آنها
-برگـزاری همایـش ملی در خصوص اسـتاندارد سـازی محصوالت کشـاورزی 

در بهمـن مـاه سـال جـاری در کنار نمایشـگاه بین المللـی گل و گیاه

بازدید رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی از پروژه های 
در دست اجرای تعاونی مسکن

رئیـس سـازمان نظام مهندسـی بـه اتفاق مدیـر اداری مالی و مسـئول صندوق 
تعـاون و رفـاه اسـتان خـود از پـروژه 224واحـدی مهندسـین واقـع در بلـوار 

حسـینی الهاشـمی شـیراز روز شـنبه مـورخ 11 آذرمـاه 97بازدیـد کرد .

بنابراعـالم روابـط عمومـی حسـین رئیسـی در ایـن بازدیـد هـدف از تشـکیل 
تعاونـی مسـکن را ارایـه خدمات و تسـهیالت به اعضـاء دانسـت و گفت: هیات 
رئیسـه تعاونـی مسـکن در جهـت اعتمادسـازی به اعضاء باید شـفاف سـازی و 

ارائـه مسـتندات را در کلیـه فرایندهـا سـرلوحه کار خـود قـرار دهد.
وی در جهـت رفـع موانـع و چالـش هـا خواسـتار جلسـات مسـتمر و گزارشـات 

بصـورت مکتوب شـد.
در حاشـیه ایـن بازدیـد مدیرعامل تعاونی با ابـراز امیدواری از پیشـرفت فیزیکی 
فعالیـت هـای انجـام گرفتـه گفـت: پـروژه 224واحـدی مهندسـین در دو فـاز 
شـامل 4بلـوک 56واحـدی در 11طبقـه با کیفیت بسـیار خـوب و جزییات پالن 
معماری اصولی و اسـتاندارد در بهترین نقطه بلوار حسـینی الهاشـمی شـیراز در 
حـال احـداث میباشـد کـه فاز یک شـامل 2بلـوک A و B در حال اجرای سـقف 
ششـم می باشـد ودرفـاز 2عملیات خاکبـرداری انجـام گرفته و در حـال تکمیل 

ظرفیـت عضو گیری اسـت .
هـادی فقیـه صرفـه جویـی و ارتقـاء کیفیت مـواد مصرفی که منجر بـه رضایت 

مشـتری می شـود را از برنامه های تعاونی مسـکن دانسـت.

به همت کارگروه بانوان سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
دوره آموزشی پرورش زالو برگزار شد

بـه همـت کارگروه بانـوان سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
اسـتان اولیـن دوره آموزشـی رایـگان در 8 آذرمـاه 98 با حضور43 نفـر از دانش 
آموختـگان در سـالن اجتماعات جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز برگزار شـد.

دبیـر کارگـروه بانـوان بـا حضـور در ایـن دوره خاطر نشـان کرد:یکـی از اهداف 
ایـن کارگـروه فرصـت شناسـی بـرای حضـور افـراد توانمنـد و کسـب درآمد با 
بهـره منـدی از ظرفیـت هـای موجـود اسـت.به همیـن منظـور اولیـن گام در 

رسـیدن بـه ایـن مهـم آمـوزش و مهـارت پروری اسـت.

فزرانـه نـوروزی گفت:بـا تـالش و همـت اعضـاء کارگرو ه توانسـته ایـم اولین 
دوره آموزشـی تخصصـی پـرورش زالـو را بصـورت رایـگان بـا ارایـه گواهـی 
آموزشـی برگـزار کنیـم و امیدواریم بـا برنامه ریزی هـای انجام گرفتـه بتوان با 

اسـتفاده از توانمنـدی بانـوان اشـتغال پایـدار را در عرصـه ایجـاد کنیم.
شـایان ذکر اسـت سـرفصل های ارائه شده در این دوره شـامل:آمورش و درمان 
بـا زالـو، معرفی گونه هـای زالو،شناسـایی فاکتورهای فیزیکوشیمایی،آشـنایی با 
انـواع روشـهای تکثیـر و پـرورش زالو،تجهیـزات و امکانـات الزم و اولیه جهت 
راه انـدازی کارگاه تکثیـر و پرورش در شـرایط مصنوعی،پروسـه قرنطینه مولد تا 
الرو،کاربردهای زالو توسـط سـرکار خانم آذر عارفی کارشـناس ارشـد شیالت و 

آبزیـان و مولـف کتـاب تکثیر و پـرورش زالوی طبی تدریس شـد.
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نشست مشترک اعضای هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی، ساختمان و صنعت و معدن با میزبانی

اتاق بازرگانی شیراز برگزار شد

رئیـس اتـاق بازرگانی صنایع،معادن و کشـاورزی شـیراز در این نشسـت سیاسـت 
اصلـی اتـاق را حمایـت همـه جانبـه از تولیـد،روان سـازی کسـب و کار و حمایت 
از ایـده هـا و کسـب و کار نویـن دانسـت و گفت:یکـی از راههای رسـیدن به این 
اهـداف تبدیـل تهدیدهـا بـه فرصت و اسـتفاده از ظرفیـت های موجود در اسـتان 
اسـت. جمـال رازقـی هـدف از ایـن نشسـت را بهـره منـدی از تـوان و پتانسـیل 
تشـکل هـا در جهـت ایجـاد تحول عظیـم برشـمرد و گفت:با اتحاد و همبسـتگی 
تشـکل هـا مـی توانیـم تاثیرگـذاری بیشـتر و موثرتـری در حفـظ و کسـب منافع 

ملـی داشـته باشـیم کـه بالطبـع در پرتـو آن منافع شـخصی را به همـراه دارد.
وی بـا طـرح این سـوال که چگونـه بتوانیم با اسـتفاده حداکثـری از توانمندیها در 
اسـتان فارس موانع و مشـکالت را رفع و خلق ثروت و افزایش اشـتغال را داشـته 

باشـیم خواسـتار نظر و پیشـنهاد حاضرین شد.
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان اظهـار داشـت:جدا بودن تشـکل ها و 
ایجـاد فاصلـه بین آنها سـبب شـده در بحـث قوانین و مقـررات توجـه کمتری به 

بخـش خصوصی شـود.
سـیف زاده ایجاد حلقه های منسـجم و پایدار در جهت کنترل سـرمایه به سـمت 
یـک واحـد متمرکز،ایجاد تاالرهـای گفتگو متشـکل از بخش دولتـی و غیردولتی 
در راسـتای هـم افزایی فرایندها،ارائه تسـهیالت در قالب وام های خوداشـتغالی را 

از عوامـل مهـم در جهـت برون رفـت از چالش های پیش رو دانسـت.
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان بـا اشـاره به 
قوانیـن و دسـتورالعمل هـای موجود در سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و دارا 
بـودن نیـروی انسـانی عظیـم در اسـتان گفت:هـم فکـری و همـکاری مشـترک 
تشـکل هـا عـالوه بـر هـم افزایی و خلـق ایده هـا و اسـتعدادها سـبب پررنگ تر 

شـدن نقـش بخـش خصوصـی و بـرون سـپاری فرایندها می شـود.
حسـین رئیسـی ارایه خدمات فنی و مهندسـی را از رسـالت های هر سـه تشـکل 
دانسـت و گفت:همـکاری و تقسـیم وظایف در به اتمام رسـاندن پـروژه های نیمه 
تمـام در اسـتان فارس،تشـکیل کارگروههـای تخصصی،ایجـاد انگیـزه و حمایـت 
در جـذب سـرمایه داران و بهـره بـرداران در اسـتان و اسـتفاده از نیروهـای فنـی 

و تخصصـی بومـی در پروژهـا را از عوامـل موثـر در رسـیدن به اهداف دانسـت.
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی صنعـت و معـدن صیانـت از ذخایـر معدنـی و 
مهندسـی کـردن آنهـا را از اهـداف سـازمان صنعت و معـدن عنوان کـرد و اظهار 
داشـت:در جهت هم افزایی و تعامل و انسـجام بیشـتر بین تشـکل ها الزم اسـت 
برنامـه ریزی و مدیریت اسـتراتژیک در دسـتورکار خود داشـته باشـیم کـه بتوانیم 

سـرمایه هـا را در مسـیر اصلـی و واقعـی خود هدایـت کنیم.
شـرافت در راسـتای نمایـش تـوان و اقتـدار فنـی تشـکل هـا در اسـتان فـارس 

خواسـتار برگـزاری همایـش روز مهنـدس بصـورت مشـترک شـد.

مجید روشندل
مسئول روابط عمومی مدیریت

امور اراضی فارس

منع صدور پروانه و ارائه خدمات زیربنایی
به ساختمان های احداثی غیرمجاز

یکـی از ایـراد هـای وارده بـه قانـون سـابق حفـظ کاربـری اراضـی زراعـی و 
باغ هـا، تسـهیل تغییـر کاربـری اراضی زراعـی و باغـی از طریق ارائـه خدمات 
زیربنایی همانند پروانه احداث بنا، انشـعاب آب، برق، و.... توسـط دسـتگاه های 
اجرایـی بـود. متخلـف با احـداث بنا در زمین کشـاورزی و یا باغ می توانسـت از 
خدمـات بـرق و آب بهـره منـد شـده و با تامیـن این امکانـات در بنـای احداث 
شـده، بنـای غیـر مجـاز بـه سـکونتگاه تبدیـل مـی گردید و نـه تنهـا تخریب 
آن بـا مشـکالت متعـددی روبـرو بـود، انگیزه اشـخاص دیگر را بـرای اقدامات 

مشـابه دوچندان مـی نمود. 
در قانـون اصالحـی حفـظ کاربـری سـال 1385 با الحـاق ماده 8 ارائـه خدمات 
بـه مسـتحدثات غیـر مجـاز در اراضـی زراعـی و باغ ها منع شـده، بـه این نحو 
کـه در صورتـی کـه هـر یـک از دسـتگاه هـای اجرایـی هماننـد وزارت جهـاد 
کشـاورزی، وزارت کشـور، شـهرداری هـا و غیـره در اراضی زراعـی و باغ های 
موضـوع ایـن قانـون بـدون نظر کمیسـیون تبصره یـک ماده یـک قانون حفظ 
کاربـری اراضـی زراعـی و بـاغ هـا اقـدام بـه ارائـه خدمـات نمایند، عمـل آنان 
جـرم تلقـی و رئیـس دسـتگاه صـادر کننـده مجـوز بـه مجـازات مقـرر در ماده 
3 قانـون حفـظ کاربـری اراضـی محکـوم خواهـد شـد. ذکـر ایـن نکتـه حائـز 
اهمیـت اسـت که مجازات رئیس دسـتگاه صـادر کننده مجوز در صـورت احراز 
مجرمیـت و انتسـاب جـرم به وی حسـب مورد از یک تا سـه برابـر قیمت زمین 
تغییـر کاربـری یافتـه ای کـه خدمـات دریافـت نموده اسـت، می باشـد و گرنه 
بخـش اول مجـازات مقـرر در مـاده 3 قانـون حفـظ کاربـری اراضـی زراعـی و 

باغ هـا در مـورد مدیـران دسـتگاه های اجرایـی موضوعیـت ندارد.
مـاده 3 قانـون حفـظ کاربری اراضـی زراعی و باغ هـا: کلیه مالـکان و متصرفان 
اراضـی زراعـی و بـاغ هـا کـه بـه صـورت غیـر مجـاز و بـدون اخـذ مجـوز از 
کمیسـیون موضـوع تبصـره یک ماده یـک اقدام بـه تغییر کاربـری نمایند عالوه 
بـر قلـع و قمـع بنـا بـه پرداخـت جزای نقـدی از یـک تا سـه برابر بهـای اراضی 
زراعـی و بـاغ هـا بـه قیمـت روز زمیـن با کاربـری جدید کـه مورد نظـر متخلف 

بـوده و در صـورت تکـرار جـرم بـه حداکثر جـزای نقـدی محکوم می شـوند.
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کینوا کار نمونه کشور

آینـده پژوهـی امـری جدایی ناپذیر و از سـوی دیگـر حیاتی به شـمار می روند 
بـه گونـه ای کـه غفلـت از آن جامعـه رابـه عقـب ماندگـی و هـدردادن منابـع 

دچـار می سـازد. 
آینـده پژوهـی از روش هـای مـدرن مطالعـه آینـده بـه شـمار مـی رود و دارای 
ابعـاد، الزامـات و روش هایـی اسـت کـه کاربـرد صحیـح آن ها می توانـد آینده 
ای مطلـوب رارقـم بزنـد و جامعه را به سـوی کمـال مطلوب خویـش رهنمون 
گردانـد و از آسـیب ها و ناهنجـاری ها نجات بخشـد و انسـان را در پیشـرفت و 

سـاماندهی امور جامعه سـهیم سـازد.
بـدون آینـده نگـری نمـی تـوان آینـده را سـاخت و هرگونـه برنامـه ریـزی و 
سـرمایه گـذاری بـدون توجه به آینـده و شـرایط و الزامات آینده سـازی، جامع 

و کافـی نخواهـد بود. 
آینـده پژوهـی یکـی ازروش های مـدرن مطالعه ی آینده اسـت و از شـاخه های 
فناوری هـای نـرم محسـوب می شـود بـدان گونـه کـه هدف ایـن علم نـه تنها 
کشـف آینـده بلکـه اساسـا مهندسـی هوشـمندانه ی آینـده اسـت، درسـت بـه 
همیـن دلیـل که آینـده پژوهی جـزو فناوری های نرم، اسـت دانشـی جهت دار 
بـه شـمار مـی آیـد از ایـن رو اقتبـاس و تقلیـد کورکورانـه از آن می تواند فوق 

العـاده گمـراه کننده و خطرناک باشـد.

تعریف آینده پژوهی: 
تعاریـف مختلفـی بـرای آینـده پژوهی عنوان شـده اسـت که شـاید تعریف زیر 

یکـی از جامـع ترین آنها باشـد:
»آینـده پژوهـی تالشـی نظام منـد )سیسـتماتیک( برای نـگاه به آینـده ی بلند 
مـدت در حوزه هـای دانـش، فنـاوری، اقتصـاد، محیـط زیسـت و جامعـه و ... 
اسـت کـه هـدف اصلی آن شـناخت فرصـت هـا و فناوری های جدیـد و تعیین 
بخش هایـی اسـت کـه سـرمایه گـذاری در آن هـا احتمـال بازدهـی بیشـتری 

دارد. بـه بیـان دیگـر »آینـده پژوهـی یعنی مهیـا بودن بـرای آینده و اسـتخدام 
منابـع موجـود بـه بهتریـن وجه ممکـن در راسـتای ارزش هـا و اهداف«.

آینـده پژوهـی از دهـه 40 یـا 50 به صـورت یک رشـته علمی درآمـد. در عصر 
کشـاورزی، برنامه هـای خطـی جـواب مـی داد. مؤلفه هـا و متغیرهایـی کـه در 
آینـده مـا تأثیـر گذارنـد، زیـاد شـده انـد و احصـای همـه آن هـا امـکان پذیـر 

 . نیست
تفکرآینـده پژوهـی، فرصـت محـور اسـت و نه مسـئله محور یا مشـکل محور و 
در حقیقـت می تـوان گفـت کـه هدف آینـده پژوهی، رفاه جهان بشـری اسـت.

ضرورت آینده پژوهی: 
آینـده پژوهـی ازضـرورت هـای عصرکنونـی و آینـده اسـت امـروزه تغییـرات 
بـا نـرخ سـریع تـری بـه وقـوع می پیوندنـد. تغییـرات فنـاوری و متعاقبـا تغییـر 
در دیگـر جنبه هـای زندگـی، افزایـش روز افـزون وابسـتگی متقابل کشـورها و 
ملـل، تمرکـز زدایـی جوامـع و نهاد های موجـود که بـه دلیل گسـترش فناوری 
اطالعـات شـتاب بیشـتری یافته اسـت، تمایـل روزافـزون بـه جهانـی شـدن به 
همـراه حفـظ ویژگی های ملـی، قومی، فرهنگی و بسـیاری عوامـل دیگر، لزوم 
درک بهتـر از ”تغییـرات“ و ” آینـده“ را برای دولت ها، کسـب وکار ها، سـازمان 
هـا و مـردم ایجـاب می کنـد. آینـده اساسـا قریـن بـه تغییر اسـت. با ایـن همه 
آثـار و رگه هایـی از اطالعـات و واقعیـات کـه ریشـه در گذشـته و حـال دارنـد، 
می تواننـد رهنمـون مـا بـه آینـده باشـند. ادامـه »تصمیـم گیـری صرفاچندیـن 
آینـده محتمـل بر اسـاس تجـارب گذشـته«، غفلت از رصـد تغییرات آتـی را در 

پـی خواهـد داشـت و بـا تلـخ کامی روبـرو خواهد شـد.
ابزارهای آینده سازی:

بـا بررسـی دربـاره عوامل موثر در شـکل دادن به آینده به ابزارهـای تاثیرگذاری 
بـر می خوریـم کـه بـا بهره گیـری مناسـب از آن هـا می تـوان شـرایط آینده را 
بـه گونـه ای شـکل داد کـه آینـده مرجـح تـا حـد ممکـن و مطلـوب بـه وقوع 
بپیونـدد و بـه نظـر می رسـد به کارگیـری ابزارهای هشـتگانه زیر در این راسـتا 

الزامی اسـت:
1 - آموزش

2 - سرمایه گذاری
3 - سواد آینده یا همان “هوشیاری محیطی“

4 - پیش بینی
6 - رقابت منصفانه و خالق

7 - رهبری )تعهدداخلی، دیدگاه جهانی(
8 - کوشش خستگی ناپذیر

غالمعلی مقصود بیگی 
مشاور رئیس سازمان در پیاده سازی 

مدل تعالی سازمانی

آینده پژوهی
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بررسی وضعیت
واحدهـای فرآورده های لبنی 

در استان فارس

1 - مقدمه
شـیر تولیـدی در ایـران و دامـداری هـای صنعتـی قابـل رقابـت بـا بسـیاری از 
دامـداری هـای صنعتـی اروپـا و آمریـکا اسـت و از لحـاظ کیفیـت و رکوردهـای 
تولیـد، بـا کشـورهای پیشـرفته جهان رقابت مـی کند.شـیر تولید شـده در ایران از 
نظر سـالمت و نبود بار میکروبی بسـیار فراتر از کشـورهای منطقه اسـت. سـاالنه 
حـدود 10 میلیـون تن شـیر در کشـور تولید می شـود که به دلیل کیفیت مناسـب، 

مـی تـوان ایـن محصـول را به سـایر کشـورها صـادر کرد. 
جهـت  مناسـبی  زمینـه  متنـوع،  اقلیمـی  شـرایط  بـودن  دارا  بـا  فـارس  اسـتان 
فعالیت هـای کشـاورزی و دامپروری در میان اسـتان های کشـور دارد. این اسـتان 
بـا دارا بـودن 408048 راس دام سـنگین و 6123552 راس دام سـبک از تولیـد 
کننـدگان برتر شـیرخام و رتبه چهارم تولید شـیرخام درکشـوررا به خـود اختصاص 
داده اسـت مـی باشـد. عملکـرد تولید شـیر خـام تولیدی در سـال 1396 بـه میزان 
586 هزارتـن رسـیده )89/94 درصـد از محـل دام سـنگین و حدود10/06درصد از 
محـل دام سـبک( کـه تمامـا در چرخه خـود مصرفی در اسـتان قرار گرفته اسـت.

متأسـفانه بـا بـروز مشـکالت اقتصـادی اولین محصولـی که از سـبد کاالیی حذف 
مـی شـود، شـیر اسـت در حالـی که نوشـابه بـا تمـام مضراتـش همچنـان جایگاه 
خـود را در خریـد مـردم از دسـت نداده اسـت. بخش لبنیات کشـور نتوانسـته تغییر 
و تحـول فکـری و اطالع رسـانی کافی در خصـوص ضرورت مصـرف فرآورده های 
لبنـی داشـته باشـد و تـا زمانـی که به شـکل مسـتمر ارجحیت محصـوالت غذایی 
مختلـف را در مقایسـه بـا هم توضیـح ندهیم، تمایـل جوانان به مصـرف کاالهای 
غذایـی دیگر، سـوق پیـدا می کند. برای گسـترش مصرف شـیر نیازمنـد حمایت از 
تولیدکننـدگان و فرهنـگ سـازی بـه صورت همزمان هسـتیم. در صـورت حمایت 
از تولیدکننـدگان دامـی و فرهنـگ سـازی بـرای ترغیـب مـردم به مصرف شـیر و 
مـواد لبنـی قطعـًا شـاهد افزایش میـزان مصرف مردم و بـه تبع آن افزایش سـطح 

سـالمتی جامعـه خواهیم بود.

2 - وضعیت صنعت فرآورده های لبنی در استان
بررسـی مجمـوع مجـوز هـای صـادر شـده از 2 واحـد سـازمان جهاد کشـاورزی و 

سـازمان صنعـت؛ معـدن و تجـارت نشـان مـی دهد:

در مجمـوع 64 واحـد دارای جـواز تاسـیس بـا ظرفیـت 396675 تـن در سـال، 
اشـتغالزایی 2082 نفـر و سـرمایه گـذاری 1398043 میلیـون ریـال )نزدیـک بـه 
140 میلیـارد تومـان( در اسـتان در حـال احداث و یـا درصورت مرتفع شـدن موانع 

و مشـکالت قابـل احـداث می باشـد.
همچنیـن در مجمـوع 63 واحد دارای پروانه بهره برداری بـا ظرفیت 1041881تن 
در سـال، اشـتغالزایی 4446 نفر و سـرمایه گذاری 2593213 میلیون ریال )نزدیک 
بـه 260 میلیـارد تومـان( در اسـتان احـداث و در حـال فعالیـت و یـا پـس از رفـع 

موانع و مشـکالت آمـاده فعالیت می باشـند.
این بررسـی نشـان می دهـد مجموعا 127 واحد دارای مجوز بـا ظرفیت 1438556 
تـن در سـال، اشـتغالزایی 6528 نفـر و سـرمایه گـذاری 3991256 میلیـون ریـال 
)نزدیـک بـه 400 میلیـارد تومـان( در اسـتان احـداث و در حـال فعالیـت و یـا پس 
از رفـع موانـع و مشـکالت و اخـذ اسـتعالمات الزم بهـره بـرداری، آمـاده فعالیـت 

می باشـند.

جدول تعداد و ظرفیت واحدهای فرآوری لبنی دارای مجوز در استان فارس
 

3 - مقایسه میزان تولید شیر و ظرفیت واحدهای فرآوری شیر 
در استان فارس

مقایسـه مجمـوع میـزان تولید شـیر در اسـتان فارس بـا ظرفیت جواز هـای صادر 
شـده واحدهـای فـرآوری لینی نشـان مـی دهد میـزان ظرفیت واحدهـای فرآوری 
در حـال حاضـر 1.776 برابـر میـزان تولیـد شـیر مـی باشـد و بـا اضافـه شـدن 
واحدهـای دارای جـواز تاسـیس ایـن میـزان بـه 2.45 )حـدود 2.5( برابـر میـزان 

تولیـد شـیر خواهد رسـید.
بنابرایـن بـه نظـر مـی رسـد در اسـتان فارس مـی بایسـت از صدور جواز تاسـیس 
جدیـد خـود داری بعمـل آیـد. ظرفیـت ایـن واحدهـا در اسـتان اشـباع شـده و در 
عـوض می بایسـت به رفـع موانع موجـود واحدها، بهینه سـازی و استانداردسـازی 

2 
 

 ن فارسجدول تعداد و ظرفیت  واحدهای فرآوری لبنی دارای مجوز در استا

 واحد نوع مجوز رديف 
تعداد  

 واحد

 سرمايه گذاری 

 )میلیون ريال(
 جمع ظرفیت )تن( اشتغال مجوز

1 
 جواز تاسیس

 243640 854 612943 42 سازمان جهاد کشاورزی

سازمان صنعت ؛ معدن و  2
 153035 1228 785100 22 تجارت

 396675 2082 1398043 64 جمع جواز تاسیس 

3 
بهره پروانه 

 برداری

 330489 1175 686390 37 سازمان جهاد کشاورزی

سازمان صنعت ؛ معدن و  4
 711392 3271 1906823 26 تجارت

 1041881 4446 2593213 63 جمع پروانه بهره برداری
 1438556 6528 3991256 127 جمع کل مجوزها

 

 

 فارس استان در ریش یفرآور یواحدها تیظرف و ریش دیتول زانیم سهيمقا-3

میزان  مقایسه مجموع میزان تولید شیر در استان فارس با ظرفیت جواز های صادر شده واحدهای فرآوری لینی نشان می دهد
واحدهای دارای جواز تاسیس  نبرابر میزان تولید شیر می باشد و با اضافه شد 1.776ظرفیت واحدهای فرآوری در حال حاضر 

 .خواهد رسید( برابر میزان تولید شیر  2.5) حدود  2.45این میزان به 

ظرفیت این واحدها در  .بنابراین به نظر می رسد در استان فارس می بایست از صدور جواز تاسیس جدید خود داری بعمل آید 
خطوط تولیدو محصوالت سازی و در عوض می بایست به رفع موانع موجود واحدها ، بهینه سازی و استاندارداستان اشباع شده 

  و تنوع بخشی درتولیدمحصوالت پرداخته شود.

 ، صنعت و کشاورزی جهاد های سازمان پوشش تحت لبنی های فرآورده تولیدی واحد 63 مجموع از حاضر حال درمتاسفانه 
 اقتصادی توجیه فاقد که باشند می مشغول تولید به ظرفیت حداقل با یا و تعطیل واحد 24 ،در استان فارس  تجارت ، معدن
هزار  8تن در سال و بطور متوسط  192715کارخانه برابر  24مجموع ظرفیت این   .دارند قرار تعطیلی آستانه در بعضا و بوده

 .نفر برای هر واحد می باشد 24نفر و بطور متوسط  572تن برای هر واحد و مجموع اشتغال 

 

 

حمید مصباح 
معاون مدیریت صنایع 

تبدیلی و غذایی

اکبر ریاحی 
کارشناس ارشد مدیریت 
صنایع تبدیلی و غذایی
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خطـوط تولیـدو محصـوالت و تنـوع بخشـی درتولیدمحصوالت پرداخته شـود. 
متاسـفانه در حـال حاضـر از مجمـوع 63 واحـد تولیدی فـرآورده هـای لبنی تحت 
پوشـش سـازمان هـای جهـاد کشـاورزی و صنعـت، معـدن، تجـارت در اسـتان 
فـارس، 24 واحـد تعطیـل و یـا بـا حداقـل ظرفیـت بـه تولیـد مشـغول می باشـند 
کـه فاقـد توجیـه اقتصـادی بـوده و بعضـا در آسـتانه تعطیلی قـرار دارنـد. مجموع 
ظرفیـت ایـن 24 کارخانـه برابـر 192715 تن در سـال و بطور متوسـط 8 هزار تن 
بـرای هـر واحـد و مجمـوع اشـتغال 572 نفـر و بطـور متوسـط 24 نفـر بـرای هر 

واحـد می باشـد.

جدول مقایسه میزان تولید شیر و ظرفیت واحدهای فرآوری شیر در استان فارس 

4 - برنامه ریزی آینده
در حـال حاضـر سـرانه مصـرف شـیر در ایـران 100 کیلوگـرم اسـت در حالـی که 
متوسـط سـرانه مصـرف در دنیا حـدود 200کیلوگرم می باشـد. با توجـه به جمعیت 
4851274 نفـری اسـتان فـارس جهـت رعایـت مصـرف سـرانه فعلی اسـتان می 
بایسـت حـدود 485 هـزار تن شـیر و فـرآورده های آن در اسـتان تولیـد گردد.این 
در حالـی اسـت کـه براسـاس آمار مدیریـت امـور دام میزان تولید شـیر در اسـتان 
بیـش از 586 هزارتـن در سـال مـی باشـد و از لحـاظ میزان تولید شـیر در اسـتان 

بـا مشـکلی مواجه نمی باشـیم.
بـا رفـع مشـکالت و موانـع موجـود، برنامـه ریـزی بـرای افـق آینده می بایسـت 
بـرای تطابـق با متوسـط سـرانه مصـرف در دنیا که حـدود 200کیلوگرم می باشـد 
تدویـن گـردد بـه ایـن منظـور با توجه بـه جمعیـت و تولید فعلی شـیر اسـتان، نیاز 
بـه تولیدجدیـد 384 هـزار تن شـیر خواهیم داشـت و بـا توجه به متوسـط ظرفیت 
واحدهـای دارای پروانـه بهـره برداری در اسـتان ) 9 هزار تن( در آینده می بایسـت 

تعـداد 43 کارخانـه فرآوری شـیرو لبنیات دراسـتان احـداث گردد. 

در کشـورهای اروپایـی، سـاالنه هـر نفر بیـش از 300 لیتر شـیر و لبنیـات مصرف 
مـی کنـد کـه در ایـن زمینـه کشـور مـا در تالش اسـت تـا بـا برنامه ریـزی های 
الزم، مصـرف شـیر در سـبد غذایـی هر خانواده بـه 160 کیلوگرم در سـال افزایش 
پیـدا کنـد. ایـن در حالـي  اسـت کـه دبیـر انجمـن صنایـع لبنی اظهـار نمـوده. در 
برنامـه ششـم توسـعه، میزان مصرف سـرانه لبنیات بایـد تا 170 کیلوگـرم افزایش 
یابـد و در سـند چشـم انـداز 1404 میـزان 225 کیلوگرم هـدف قرار گرفته اسـت.

5 - راهکارهای پیشنهادی 
وقت آن رسیده است که :

1 - وزارت بهداشـت، درمـان وآمـوزش پزشـکی بـه شـکل جـدی وارد کمپیـن 
افزایش سـرانه مصرف شـیر شـود و به تحقق اهداف اسـناد باال دسـتی مانندسـند 

ملـی سـالمت در زمینـه دریافـت کافـی کلسـیم و ویتامیـن D کمـک کند. 
2 - صـدا و سـیما کـه طـی ماههای اخیـر اندکی به ایـن موضوع پرداختـه، باید با 

تمـام ظرفیت به فرهنگسـازی اهتمام ورزد. 
3 - سـازمان مدیریـت وبرنامـه ریـزی توجـه کنـد کـه اجـرای کامـل طرح شـیر 
مدرسـه و توسـعه آن یکـی از مهمتریـن طرحهای مثبت دولت اسـت کـه آثار چند 
بعـدی در سـالمت فرزنـدان ایـن مـرز و بـوم، افزایش جذب شـیر خـام و افزایش 
ظرفیـت تولیـدی کارخانـه ها دارد. متاسـفانه در سـالجاری تحصیلـی علیرغم همه 
وعـده هـای داده شـده این طـرح با تاخیر آغـاز و بدلیـل کمبود اعتبـار ناقص اجرا 
شـد. بدهـی سـنگین دولـت به شـرکتهای طرف قـرارداد طرح شـیر مدرسـه یکی 
از عوامـل تاخیـر عنـوان مـی شـود. همچنین اجـراي گسـترده تر طرحهـاي نظیر 
شـیر مـدارس در سـطح کشـور و تعمیـم آن بـه پادگانهـا و دیگـر مراکـز عمومـی 

بایـد مدنظر قـرار گیرد.
4 - تامیـن سـرمایه در گـردش بـا هزینـه مالی بسـیار پاییـن، آنگونه که در سـایر 
کشـورها مرسـوم اسـت، از نیازهـای فـوری این بخـش از واحدهای تولیدی اسـت 

کـه بایـد مـورد توجـه این سـازمان و بانـک مرکزی قـرار گیرد.
5 - ارتقـا بهـره وري تولیـد در زنجیـره عرضـه صنایـع لبنـي از مرحلـه تامیـن 
نهـاده هـا تـا مرحلـه توزیـع ایـن اقـالم و در نتیجـه امـکان کاهش نسـبي قیمت 

محصـوالت لبنـي بـراي مصـرف کننـده.
6-تبییـن هزینـه هـاي اجتماعـي ناشـي از پاییـن بودن مصرف سـرانه شـیر براي 
اقشـار مختلـف جامعـه با نگاهـي سـیتماتیک بـراي تصمیم گیران در سـطح ملي.
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 دول مقايسه میزان تولید شیر و ظرفیت واحدهای فرآوری شیر در استان فارس ج

 عنوان 
میزان تولید مجموع 

 شیر استان )تن(
ظرفیت پروانه های صادر 

 شده )تن(
ظرفیت جواز تاسیس های 

 صادر شده )تن(
مجموع ظرفیت مجوزهای 

 صادر شده ) تن(

مقدار ظرفیت 
 ) تن(

586750 1041881 396675 1438556 
مقایسه ظرفیت جواز صادر شده با تولید 

 2.45 0.676 1.776 شیر ) برابر(
 

 برنامه ريزی آينده-4

کیلوگرم می 200کیلوگرم است در حالی که متوسط سرانه مصرف در دنیا حدود  100در حال حاضر سرانه مصرف شیر در ایران 
هزار تن  485نفری استان فارس جهت رعایت مصرف سرانه فعلی استان می بایست حدود  4851274با توجه به جمعیت  .باشد

شیر و فرآورده های آن در استان تولید گردد.این در حالی است که براساس آمار مدیریت امور دام میزان تولید شیر در استان 
 میزان تولید شیر در استان با مشکلی مواجه نمی باشیم. هزارتن در سال می باشد و از  لحاظ 586بیش از 

حدود که متوسط سرانه مصرف در دنیا با رفع مشکالت و  موانع موجود ، برنامه ریزی برای افق آینده می بایست برای تطابق با 
هزار  384 جدیدبه تولید می باشد تدوین گردد به این منظور  با توجه به جمعیت و تولید فعلی شیر استان ، نیاز کیلوگرم200

می    هزار تن( در آینده  9تن  شیر خواهیم داشت و با توجه به متوسط ظرفیت واحدهای دارای پروانه بهره برداری در استان ) 
 کارخانه فرآوری شیرو لبنیات دراستان احداث گردد.   43بایست تعداد  

لیتر شیر و لبنیات مصرف می کند که در این زمینه کشور ما در تالش است  300بیش از هر نفر ساالنه در کشورهای اروپایی، 
است کیلوگرم در سال افزایش پیدا کند. این درحالی 160تا با برنامه ریزی های الزم، مصرف شیر در سبد غذایی هر خانواده به 

کیلوگرم افزایش یابد  170میزان مصرف سرانه لبنیات باید تا ، در برنامه ششم توسعه  . نمودهکه دبیرانجمن صنایع لبنی اظهار 
 کیلوگرم هدف قرار گرفته است. 225میزان  1404و در سند چشم انداز 

 

  ی پیشنهادیراهکارها-5

 :وقت آن رسیده است که 

اهداف اسناد  وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی به شکل جدی وارد کمپین افزایش سرانه مصرف شیر شود و به تحقق-1
 کمک کند.  D باال دستی مانندسند ملی سالمت در زمینه دریافت کافی کلسیم و ویتامین

 باید با تمام ظرفیت به فرهنگسازی اهتمام ورزد.  ،طی ماههای اخیر اندکی به این موضوع پرداخته هصدا و سیما ک-2

مدرسه و توسعه آن یکی از مهمترین طرحهای مثبت سازمان مدیریت وبرنامه ریزی توجه کند که اجرای کامل طرح شیر -3
دولت است که آثار چند بعدی در سالمت فرزندان این مرز و بوم ، افزایش جذب شیر خام و افزایش ظرفیت تولیدی کارخانه ها 
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در هر حال از نظر اسالم حکومت و سیاست یک امر ضروری است که الزمه 
زندگی و جهت بخشی به حیات انسانی است.

فاجرة  او  برة  امارة  من  للناس  " البد  فرمود:  اکرم )ص(  پیامبر  که  گونه  همان 
البرة فتعدل فی القسم و تقسم بینکم )فیکم( بالسویة و اما الفاجرة فیبتلی  فاما 
فیها المؤمن و االمارة خیر من الهرج . قیل یا رسول اهلل و ما الهرج؟ قال القتل 

و الکذب" 
مردم چاره ای جز قبول حکومت و داشتن حکومت ندارند، چه نیکوکار باشد و 
چه بدکار. اما حکومت نیکوکار در رعایت حقوق مالی و اجتماعی و اجرای عدالت 

همت می کند. 
عدالت،  اجرای  مردم،  حقوق  رعایت  حدیث  این  در  )ص(  اسالم  مکرم  رسول 
نیکوکاری حاکمیتی و مردم، تکریم و تعظیم انسان ها و بخصوص انسان های 
مومن و درستکار، آرامش و امنیت در همه ابعاد و پرهیز از دروغ و خیانت به عنوان 

ویژگی های یک حکومت اسالمی بیان کرد .
امام امیرمؤمنان علی )ع( نیز حکومت را برای تأمین مصالح جامعه و مردم الزم 
می دانند. وقتی از ایشان سئوال می شود، نیاز جامعه را به رهبر نیکوکار مشخص 

است، اما چگونه مردم از امام و رهبر فاجر بی نیاز نیستند؟ 
حضرت در پاسخ می فرماید:

" یعمل فی امرته المؤمن، و یستمتع فیها الکافر، و یبلغ اهلل فیها االجل، و یجمع 
به الفی ء، و یقاتل به العدو، و تامن به السبل، و یؤخذ به للضعیف من القوی حتی 

یستریح بر و یستراح من فاجر" )بحاراالنوار ج 33 ص 358 ( 
مؤمن در حکومت او کار می کند، کافر در آن بهره می گیرد و خداوند سرنوشت 
هر کس را تعیین کرده و ابالغ می کند. به وسیله او بیت المال گردآوری می شود، 
به مساعدت او با دشمنان مبارزه و از حکومت مردم دفاع می شود. امنیت جاده ها 
تأمین و حق ضعیفان از قوی دستان و زورمندان اخذ می شود، زمینه رفاه مردم 

نیکوکار فراهم و آنان از دست بدکاران در امان می مانند.
چند  هر  است،  نهایت ضرورت حکومت  گویای  »علیه السالم«  امام  این سخن 
معنای سخن این نیست که مردم تابع حکومت جائر و فاجر باشند و به حکومت 
است  نیکوکار  و  عادل  های  انسان  حق  زمامداری  و  حکومت  کنند.  اکتفا  آنان 
مخلص  بندگان  و  نیکوکاران  دست  به  انصاف  رعایت  و  عدالت  اجرای  قطعًا  و 
خداوند عملیاتی می شود، اما سخن، گویای این نکته است که اگر زمینه حکومت 
زمامداران نیکوکار و عادل فراهم نشد و دسترسی به حکومت عادل نبود، وجود 

حکومت فاجر از هرج و مرج و بی حساب و کتابی بهتر است.
همان گونه که گفته شد، از نظر اسالم، حکومت وسیله ای برای ایجاد زمینه رشد 
و تعالی بشر نبوده و در حکومت دینی و اسالمی رعایت حدود و حقوق آسمانی 

مبنای رسیدن انسان ها به کمال است.
مردم نیز مکلف هستند زمینه حکومت اسالمی و حاکمیت زمامداران نیکوکار را 

فراهم آورند.
امام علی »علیه السالم« به صراحت می فرماید:

و  امام  که  آن  از  بعد  است  واجب  مسلمین  بر  اسالم  و حکم  خدا  »طبق حکم 
هدایت،  اهل  یا  باشد  گمراه  خواه  شود،  می  کشته  یا  می رود  دنیا  از  پیشوایی 
به  نکنند و دست  یا حرام، هیچ کاری  باشد  مباح  یا ظالم، خونش  باشد  مظلوم 

برنامه جدیدی نزنند و گامی برندارند و چیزی را آغاز نکنند، پیش از آن که برای 
و سنت  قضائی  مسائل  به  آگاه  پارسا،  عالم،  پاکدامن،  پیشوای  و  امام  خودشان 
پیامبر )ص( برگزینند، تاکارهای آن ها را جمع و جور کند، در میان آن ها حکومت 
را  بیت المال  اموال  کند،  نگهبانی  را  مرزها  بگیرد،  ظالم  از  را  مظلوم  کند، حق 
جمع آوری کند، حج را )به طور منظم( بر پا دارد، و زکات را جمع کند، سپس 
هنگامی که امور آن ها سامان یافت درباره پیشوایی که معتقدند مظلوم کشته شده 
نزد او به داوری روند، اگر آن پیشوا مظلوم بوده، داوری می کند که صاحبان خون، 
حق او را بگیرند و اگر ظالم بوده نگاه می کند که حکم در این میان چیست؟« 

)نهج البالغه - شرح ابن ابی الحدید ص7 (
در این نامه که حضرت »ع« نوشته اند، تمامی تکالیفی که برای یک زمامدار و 

یک حکومت و حاکم برشمرده، بیانگر یک حکومت اسالمی است.
آمیختگی اسالم با حکومت و مدیریت و جدا ناپذیری آن با سیاست امری قطعی 
است و حتی کسانی غیر از مسلمان که عناد و دشمنی نداشته و رویه انصاف در 
پیش گرفته اند به این که پیامبر اسالم )ص( با نظرات دقیق و داشتن یک نظام 
سیاسی استوار و پابرجا مدیریت جامعه را پی ریزی کرد، اذعان کرده اند که از 

جمله آن ژان ژاک روسو از جمله علمای بزرگ مسیحیت است.
حکومت اسالمی توسط پیامبر )ص(، اولیاء الهی و انسان های نیکوکاری که در 

راستای حکومت خداوند زمامداری می کنند، اجرا می شود.
این  اجرای  اعمال و  اما  از آن خداوند است،  هر چند والیت و حاکمیت مطلق 
حاکمیت با خواست پروردگار به پیامبران و جانشینان آنها واگذار شده است. حق 
حکومت و حد و حدود اداره زندگی مردم از خداوند است که پیامبران و امامان 
و در زمان غیبت امام معصوم و وصی رسول )ص( افرادی دارای شرایط الزم 
این جایگاه هستند به عنوان ولی فقیه، آشنایان و عامالن و حافظان به حدود و 
قوانین و دستورات آسمانی از سوی خداوند مأمور و مأذون تصدی این جایگاه 
و زمامداری هستند. این مأموریت و اذن برای تصدی و زمامداری حکومت در 
جهت اجرای عدالت با عمل به دستورات و حدود و اوامر خداوند در روی زمین 
و برای تأمین سعادت و نجات بشر از نفسانیت، خودخواهی و خودمحوری است. 

خداوند فرمود: 
ْمِر ِمْنُکْم َفإِْن تَناَزْعُتْم  ُسوَل َو ُأولِي اْلَ َ َو أَِطیُعوا الرَّ "یا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا أَِطیُعوا اهللَّ
ِ َو الَْیْوِم اْلِخِر ذلَِک َخْیٌر  ُسوِل إِْن ُکْنُتْم ُتْؤِمُنوَن بِاهللَّ ِ َو الرَّ ِفي َشيْ ٍء َفُردُّوُه إِلَی اهللَّ

َو أَْحَسُن تَْأِویاًل " )سوره نساء آیه 59( 
در آیه امر حاکمیت به پیامبر )ص( و صاحبان امر که جانشینان پیامبرند واگذار 
شده است و می فرماید: ای مؤمنین خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر 

خود را اطاعت کنید.
نباید فراموش کنیم همه اطاعت ها باید به اطاعت خداوند منتهی شود، همانگونه 

آیه ها، نکته ها

حجت االسالم والمسلمین عبدالعلی بحرانی مسئول حوزه نمایندگی
ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

علم در قرآن
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ابتکارات و خالقیت های مهندسی رزمی 
در دوران دفاع مقدس

فرش باتالقی
بـرای تـردد در زمین هـای باتالقی امکان اسـتفاده از خودروهای 
معمولـی میسـر نبـود، جهـت رفع ایـن مشـکل مهندسـین جهاد 
سـازندگی طـرح فـرش باتالقـی را ارائـه دادنـد کـه در تمامـی 
مراحـل ایـده پـردازی طراحـی و اجـرای آن توسـط مهندسـین 
جهـاد انجـام شـد. فـرش باتالقـی سـازه ای بـود کـه از پروفیل 
هـای آلومینیـوم آلیـاژی و قابل اتصال لوالیی به یکدیگر سـاخته 
شـده بـود و بـر روی باتـالق، نی زار و گل و الی پهن می شـد و 

ادوات و خودروهـا بـه راحتـی از روی آن عبـور می کردنـد.
قایق دیزلی با پمپ سیار

ایـن وسـیله یـک قایـق مجهز بـه موتور دیـزل و پمـپ قوی آب 
کـه بـا نیروهای تراسـت ناشـی از جهـت آب به حرکـت درآمده و 
در زمـان توقـف برای آتـش نشـانی و خاموش کـردن آتش های 
ناشـی از عملیـات دشـمن اسـتفاده مـی شـد. ایـن پمپ قـادر به 
پمپـاژ 360 لیتـر در ثانیـه آب و قدرت پرتاب بیـش از 20 متر بود.

ساخت جاده در هور

بـرای ایـن کـه بشـود جزایـر مجنـون راحفـظ کـرد، فقط یک 
راه وجـود داشـت: جـاده تدارکاتی. ایـن جاده که اسـمش جاده 
سیدالشـهداء)ع( نـام گرفتـه بـود بـه طـول چهـارده کیلومتر در 
هـوری بـا عمـق دو و نیـم متـر اجـرا شـد. سـرعت کار در دنیا 
بـی نظیـر بـود. کامیـون هـای مردمـی جهاد کـه موقـع خالی 
کـردن خـاک نقطـه هـدف ثابـت عراقـی ها مـی شـدند حتی 
یـک لحظـه هـم در تالش بـرای به پایـان رسـاندن کار تردید 

نکردند.
خـاک از معادنـی در 10 کیلومتـری سـاحل هـور بارگیـری و 
روی جـاده فرسـتاده مـی شـد و کامیـون هـا در هـر سـرویس 
بـه طـور متوسـط 40 کیلومتـر در جـاده خاکـی پر دسـت انداز 
و لغزنـده راه مـی پیمودنـد. این حجـم خـاک در 72 روز جابجا 

است. شـده 
وقتـی خـاک در هـور ریخته می شـد سـطح مقطع جاده شـبیه 
ذورنقـه ای مـی شـد که ضلع پاییـن آن کف هور تشـکیل و 2 
تـا 3 برابـر ضلـع باال می شـد که عـرض 17 متری جـاده بود. 
بـا احتسـاب عمـق 2 تا 3 متری هـور و 1/5 متر جاده از سـطح 
آب و طـول 14 کیلومتـری جـاده می توان فهمیـد بیش از یک 

میلیـون متـر خاک در هور ریخته شـده اسـت. 
ادامه دارد ...
برگرفته از نشریه فرهنگی- خبری سنگرسازان بی سنگر

از خداوند باشد. اولی االمر در نزد همه مفسرین شیعه،  باید  که هر زمامداری و حاکمیتی 
امامان معصوم می باشند که رهبری مادی و معنوی جامعه اسالمی، در تمام شئون زندگی از 
طرف خداوند و پیامبر )ص( به آنها سپرده شده است و غیر آن ها را شامل نمی شود، مساله 
امامت و رهبری از نظر اسالم یک امر مسلم و اجتناب ناپذیر است و در جای خود با دالیل عقلی 

و نقلی ضرورت وجود امام مورد بحث قرار گرفته و به اثبات رسیده است. 
امام صادق ) علیه السالم ( فرمود : " جعلهم اهلل حیاة لالنام و مصابیح للظالم و مفاتیح للکالم 
و دعائم لالسالم جرت بذلک فیهم مقادیر اهلل علی محتومها فاالمام هو المنتجب المرتضی ..." 
خداوند آن ها )امامان- علیهم السالم( را حیات بخش مردم و چراغ های تاریکی و کلیدهای 

سخن و پایه های اسالم قرار داده است .. )کافی ج 1 ص 203( 
امام رضا )علیه السالم( در حدیثی درباره فلسفه امامت مطالبی جامع را بیان نموده که به شرح 

ذیل است.
" ان االمامة زمام الدین، نظام المسلمین و صالح الدنیا و عز المؤمنین" امامت زمام دین و مایه 

نظام مسلمین و صالح دنیا و عزت مؤمنین است.
" ان االمامة اس االسالم النامی و فرعه السامی باالمام تمام الصالة و الزکاة و الصیام و الحج 
و الجهاد و توفیر الفی ء و الصدقات و امضاء الحدود و االحکام و منع الثغور و االطراف" همانا 
امامت ریشه نمو اسالم و شاخه بلند آن است، کامل شدن نماز، زکاة، روزه، حج و جهاد و بسیار 
شدن غنیمت و صدقات و اجراء حدود و احکام و نگهداری مرزها و اطراف به وسیله امام است.

" االمام یحل حالل اهلل و یحرم حرام اهلل و یقیم حدود اهلل و یذب عن دین اهلل و یدعوا الی سبیل 
ربه بالحکمة و الموعظة الحسنة و الحجة البالغة" امام است که حالل خدا را حالل و حرام او را 
حرام می کند و حدود خدا را به پا می دارد و از دین خدا دفاع می کند و با حکمت و اندرز نیکو 

و حجت رسا ]مردم را[ به طریق پروردگارش دعوت می نماید.«
" االمام امین اهلل فی خلقه و حجته علی عباده و خلیفته فی بالده و الداعی الی اهلل و الذاب عن 
بالحلم،  الموسوم  بالعلم،  المخصوص  العیوب،  المبرا عن  الذنوب و  المطهر من  حرم اهلل، االمام 
نظام الدین و عز المسلمین و غیظ المنافقین و بوار الکافرین. " امام امین خدا در میان خلقش و 
حجت او بر بندگانش و خلیفه او در به دانش و دعوت کننده به سوی او و دفاع کننده از حقوق 
او است. امام از گناهان پاک و از عیب ها برکنار است، بدانش مخصوص و به خویشتن داری 
نشانه دار است، موجب نظام دین و عزت مسلمین و خشم منافقین و هالک کافرین است. )کافی 

ج 1 ص 198( 
" البته کسانی که از طرف آنها به مقامی منصوب شوند و پستی را در جامعه اسالمی به عهده 
بگیرند. با شروط معینی اطاعت آنها الزم است. نه به خاطر این که اولی االمرند، بلکه به خاطر 

این که نمایندگان اولواالمر می باشند. " )تفسیر نمونه در ذیل آیه(
در ذیل آیه شریفه در تفاسیر مختلف از جمله تفسیر شریف نمونه نظرات مختلف آورده شده است 
پاسخ های مقتضی و الزم داده شده است که برای پرهیز از طوالنی شدن مبحث به این موضوع 
نمی پردازیم و عزیزان عالقمند را دعوت به مطالعه، تحقیق و بررسی موضوع در منابع مختلف 
دعوت می کنیم. از طرفی در این اینجا غرض فقط توجه به اصل قضیه در بحث حکومت است. 
امام رضا )ع( نیز در پاسخ به این سؤال که »چرا خداوند فرمانبرداری از اولی االمر را الزم شمرده 
است؟« دالیلی مطرح می کند، که به خوبی بر جدایی ناپذیری دین از حکومت، مهر تایید می 

زند.
در قسمتی از این روایت آمده است: »ال نجد فرقة من الفرق و ال ملة من الملل بقوا و عاشوا 
اال بقیم و رئیس لما البد لهم منه فی امر الدین و الدنیا . فلم یجز فی حکمة الحکیم ان یترک 
الخلق مما یعلم انه ال بد لهم منه و ال قوام لهم اال به فیقاتلون به عدوهم و یقسمون به فیئهم 

و یقیمون به جمعتهم و جماعتهم و یمنع ظالمهم من مظلومهم; )بحاراالنوار، ج 6، ص 60( 
ما گروه و ملتی را که بدون قیم و بدون مدیر دین و دنیای خود، به حیاتشان ادامه دهند نداریم 
. بندگان خود را نسبت به نیاز ضروری زندگی شان به خود واگذارد; ]زیرا او ضرورت این امر را 

به خوبی می داند[ .
اصواًل قوام و برپایی یک جامعه، تنها به وجود رهبر و سرپرستی متکی است که افراد آن ملت، به 
رهبری او با دشمنان خود مبارزه نموده، اموال خود را با نظارت او تقسیم نمایند، و مراسم جمعه 

و جماعت خود را به وسیله او برپا سازند و ظالم آن ها از مظلومشان منع شود.
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بر گرفته از کتاب »تشنه به دریا رسید«
)زندگی جهادگر شهید حسین آقاعبدالهی(

تألیف: آمنه عوض پور

»شـهید سـعید پورجعفری« همـرزم حسـین، او را در یکی 
از شـبها در حالتـی می بینـد که عمق فشـار کار و زحمات 
خالصانـه اش را نشـان مـی داده اسـت. آن شـب، هنـگام 

زدن خاکریـز بود، مـی گفت:
ناگهان دشـمن، آتش سـنگینی را روی ما ریخت. دشـمن 
آتـش می گداخت و پشـت سـر هـم منور می زد و شـدت 

آن تـا حـدی بود کـه گفتیم: دشـمن پاتک کرده اسـت.
اوضـاع آن شـب حسـابی عجیب بـود. بچه هـا چند لحظه 
ای متوقـف شـدند. امـا از روی دسـتگاه هـا پاییـن نمـی 
آمدنـد و مرتـب بـا پـدال گاز، بـازی مـی کردند تا دشـمن 

جـای آنهـا را پیـدا نکند.
چـون اگـر غیـر از ایـن بود، دشـمن به خیـال آنکـه گلوله 
هایـش بـه هدف مـی خـورد، آتش بیشـتری مـی ریخت. 
آن شـب، من بـودم و شـهیدان»پرویزی« و»مقصود بیگی 

نژاد« کـه خاکریـز را دنبـال می کردیم.
ناگهـان متوجـه شـدیم کـه یـک جـای خاکریـز شـکافته 
شـده و ردی از یـک بلـدوزر کـه از آنجـا گذشـته اسـت 
کامـاًل دیـده می شـود. رد شـنی بلدوزر را گرفتیـم و حدود 

صدمتـری جلـو رفتیم.
یکدفعـه بلـدوزری را دیدیـم کـه مقـداری زیـادی خـاک، 
جلـوی خـودش دپـو کرده اسـت و با موتور روشـن متوقف 
شـده اسـت. جلوتر کـه رفتیم، حسـین را دیدیم که پشـت 
فرمـان خوابـش بـرده. او بـه حـدی خسـته بـود کـه حتی 
صـدای گلولـه هـا و انفجـار پی در پـی را هم نمی شـنید.

آن شـب جـال عجیبـی داشـتم. پشـتکار او واقعًا تحسـین 
برانگیـز بـود و همه می دانسـتند کـه او تا حد تـوان پیش 
مـی رود. آنقـدر آرام بـه خواب رفتـه بود که انـگار نه انگار 
آنجـا میـدان جنـگ اسـت و هـزاران دشـمن و ترکـش و 

آتـش، دور تـا دور او را گرفتـه اند.
در  اشـک  دیـد،  کـه  را  حسـین  پرویـزی،  خلیـل  حـاج 
چشـمانش حلقـه زد و او را بیـدار کرد. حسـین پایین آمد و 
حـاج خلیـل با چشـمانی گریان بقیه ی کارهـا را انجام داد.

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد

سنگر ساز بی سنگر
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جناب آقای مهندس شاهرخ رمضان نژاد 

رئیس محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی اریان

انتصاب شایسته جنابعالی هک نشان از لیاقت، شایستگی و تجربیات ارزشمند شما می باشد را 

صمیماهن تبریک و تهنیت رعض می نمائیم. از خداوند متعال توفیق روز ازفونتان را رد راه 

خدمت هب نظام مقدس جمهوری اسالمی اریان خوااهنیم.
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