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معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی:

فارس رتبه اول
اجرای آبیاری نوین کشور

 را دارد

معاون وزیر در امور باغبانی:

برای توسعه 650 هکتار
گلخانه در فارس 

برنامه داریم

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

داشتن پروانه چاه و غیر تصرفی بودن 
زمین دو شرط اصلی و کفایت کننده 
برای متقاضیان احداث گلخانه است

استاندار فارس:

عدم توجه کافی به کشاورزی فارس
در سالیان متمادی

نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز:

باید با استراتژی اقتصادی 
حرفی در دنیا برای گفتن

داشته باشیم

کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست 
مجلس شورای اسالمی:

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی آمادگی 
حل مشکالت کشاورزی فارس را دارد

بزرگترین دشت گل محمدی گیتی
به وسعت 5680 هکتار در فارس



بازدید اعضای کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی از پروژه های شهرستان های ممسنی و سپیدان )گروه اول(

بازدید اعضای کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی از پروژه های شهرستان های شیراز و کازرون  )گروه دوم(

بازدید اعضای کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی از پروژه های شهرستان های سروستان و نی ریز )گروه سوم(

بازدید اعضای کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی از پروژه های شهرستان های پاسارگاد و مرودشت )گروه چهارم(



آنچه در این شماره می خوانیم: 

سرمقاله:

هفته جهاد کشاورزی فرخنده باد

از تاریـخ 21 لغایـت 27 خردادمـاه، 
بـه عنـوان هفتـه جهـاد کشـاورزی 
و بـا شـعار "جهاد کشـاورزی، رونق 
تولیـد، امنیـت غذایـی" در سراسـر 
کشـور گرامی داشـته شـد. هفته ای 
کـه روز آخـر آن بـه عنـوان " روز 
جهاد کشـاورزی" نامگذاری شـده و 
مصـادف بـا روز صدوریکـی از فرامیـن معمـار کبیـر انقـاب 
اسـامی، حضـرت امـام خمینـی )ره( مبنـی بر تشـکیل جهاد 

سـازندگی در سـال 1۳۵۸ هسـت.
بـا هـدف  انقابـی کـه در آن روز  نهـاد  آری تشـکیل یـک 
محرومیت زدایـی از مناطـق محـروم، سـاماندهی مناطـق دور 
افتـاده و احیـاء و نوسـازی روسـتاها در ابعاد مختلـف اجتماعی، 
اقتصـادی و فرهنگـی شـکل گرفـت و ازهمـان ابتـدا بـا جذب 
تعـداد کثیـری افـراد جـوان، متخصـص، متعهـد و دلسـوز در 
رشـته هـای مختلـف گام های اسـتواری را برداشـت. قدم های 
مسـتحکمی کـه صـدای آن نه تنهـا درآن زمان بلکـه در طول 
۸ سـال دفـاع مقـدس بـه گونـه ای برداشـته شـده انـد کـه 
همـواره در تاریـخ و در گـوش آیندگان طنین انـداز خواهد ماند.

البتـه جـای تامل دارد که عده ای این روز را به اشـتباه روز ادغام 
دو وزارت خانـه اسـبق جهادسـازندگی و کشـاورزی می خواننـد 
کـه در این راسـتا بایـد متذکر شـد در تاریـخ 2۶ مردادماه 1۳7۹  
توسـط مدیریـت برنامه ریـزی، الیحـه ای یـک فوریتـی مبنـی 
بـر تشـکیل وزارت جهـاد کشـاورزی بـا هـدف اصـاح نظـام 
اداری، کاهـش تصدی هـای غیـر ضـروری، ارتقـاء بهـره وری و 
کارآیـی نیـروی انسـانی و مدیریـت دسـتگاه های اجرایی، حذف 
مـوازی کاری هـا و تجمع امور کشـاورزی ودام همچنین توسـعه 
و عمـران روسـتایی بـه مجلس ارائه شـد و در تاریـخ 1۰ دی ماه 
سـال 1۳7۹ بـا تصویب شـورای نگهبان، ادغـام دو وزارت بزرگ 

کشـاورزی و جهاد سـازندگی صـورت گرفت.
بـه هـر حـال در ایـن هفتـه فرصـت مغتنمـی پیـش آمـد که 
یـادآوری و گرامـی داشـت فرهنـگ جهـادی ، دسـت آوردهـا 
و عملکـرد وزارت متبـوع و سـازمان جهادکشـاورزی اسـتان 
پهنـاور فـارس و وضعیـت بخـش کشـاورزی فـارس به سـمع 
و نظـر مـردم عزیـز و مسـئولین ارشـد ملی و اسـتانی رسـانده 
شـود و در واقـع فرصت بسـیار مناسـبی بود که ایـن عزیزان و 
بـه ویـژه نسـل جوان بـا توجه بـه نامگذاری امسـال بـا عنوان 
"رونـق تولید" توسـط مقام معظـم رهبری و صـدور بیانیه "گام 
دوم انقـاب" از سـوی ایشـان بـا ظرفیـت هـا، برنامـه هـا و 
طرح هـای بخـش کشـاورزی بـه طـرق مختلف آشـنا شـدند.

یکایـک  بـه  آن  تبریـک  و  هفتـه  ایـن  بزگداشـت  ضمـن 
همـکاران شـاغل و بازنشسـته خانـواده بزرگ جهادکشـاورزی و 
بهره بـرداران زحمتکـش ایـن بخـش، امیـدوارم در جهت تحقق 
اقتصـاد مقاومتـی، دسـتیابی بـه توسـعه و تولید پایـدار در عرصه 
های مختلف کشـاورزی در راسـتای فراهـم آوردن امنیت غذایی 
جامعـه همـه بـا هم ، با بـه کار گیری فن آوری هـای جدید، کار 

و تـاش مضاغـف تـر گام هـای اسـتوار تـری را برداریم.
علیرضا واحدی پور
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مصـادف بـا ششـمین روز از هفتـه جهـاد کشـاورزی آیـت الـه دژکام نماینـده ولـی 
فقیـه در اسـتان فـارس و امـام جمعه شـیراز ضمـن بازدیـد از بزرگترین زنجیـره تولید 
شـترمرغ جنـوب کشـور )مجتمع تولید شـتر مـرغ اجاقی( واقـع در منطقه خـان زنیان 
شهرسـتان شـیراز، در جلسـه هماهنگـی مدیران سـتادی سـازمان جهاد کشـاورزی و 
دسـتگاه های وابسـته حضـور یافت و ضمـن تبریک این هفتـه و خداقوت بـه خانواده 

بـزرگ جهـاد کشـاورزی فـارس به ایـراد سـخن پرداخت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، نماینـده ولی فقیـه در اسـتان فارس و امـام جمعه 
شـیراز بـا تبریـک هفتـه جهاد کشـاورزی بـه همه جهـاد گـران عرصه کشـاورزی به 
عنـوان یـک مجموعـه انقابی، گفت: جهاد کشـاورزی بـه عنوان یـک وزارت خانه از 
دیگـر وزارت خانـه هـا متمایز اسـت و این مهم بخاطر این اسـت که ریشـه و اسـاس 

این نهاد برآمده از انقاب اسامی می باشد. 
آیـت اهلل دژکام بـا برشـمردن ماموریت هـای خطیـر قبـل و اکنون این نهـاد به عنوان 
یـک سـازمان انقابـی، افـزود: سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس بنا به گسـتردگی آن 
در سـطح کشـور بـه عنـوان یـک مجموعه بی نظیـر و با فعالیت های گسـترده اسـت 

کـه هـر گوشـه ای از انجـام کارهـای آن مایه خیر و برکت اسـت.
امـام جمعـه شـیراز اولیـن فعالیت هـای اجتماعـی و کاری خـود را برآمـده از سـازمان 
جهـاد کشـاورزی عنـوان کـرد و اظهـار نمـود: در حـال حاضـر بایـد بـا نـگاه بـه 
راهبردهـای بخش کشـاورزی، برنامه اسـتراتژیک سـازمان را به عنـوان یک امر مهم 
و جـواب گویـی ایـن بخش در نظـر بگیریم. وی با اشـاره به بحث ارائه آمـار، مطلوب 
و یـا مطلـوب نبـودن بـودن قضیـه در برابـر آن، بیان کرد: مـا باید به مقـدار کاری که 
در یـک بـازه زمانـی انجام مـی گرفته و این که شـاید انجـام نپذیرفته، توجـه نماییم.

نماینـده ولـی فقیـه بـا تعریـف وضعیـت ایـده آل و مفهـوم آن تصریـح کـرد: باید در 
انجـام دادن کارهـا بـا در نظـر گرفتن ایـن که کجای کار قـرار داریم، اهـداف ایده آل 

کـه قاعدتـا مقـداری از آن دسـت نیافتنی سـت را دنبـال نمائیم. 
در  کار  باالیـی جهـت  دارای ظرفیـت  را  فـارس  اسـتان  و  دژکام کشـور  اهلل  آیـت 
عرصه هـای مختلـف بـه ویژه کشـاورزی بیان کـرد و مجموعه بخش کشـاورزی این 
اسـتان را بـه اسـتفاده بهینـه از منابـع موجود بـا الگوهـای تجربی و همینطـور تعریف 
الگوهـای دیگـر توصیـه نمـود. امـام جمعه شـیراز در ادامه بـه عبور کـردن از وضعیت 
جامعـه سـنتی اشـاره کـرد و گفـت: بایـد مدیریت هـای سـلیقه ای و شـخصی را کنار 

بگذاریم و به دنبال مدیریت های علمی و عملیاتی باشیم. 

نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه نـگاه علمی مسـئول ایـن مجتمع 
زنجیـره پـرورش شـترمرغ بـه عنـوان یـک فـرد کارآفرین بیـان داشـت: باید بـا نگاه 
بـه رشـد جمعیـت در سـال های بعـد و بـا رونـد تولیـد بیشـتر در بخش هـای مختلف 
کشـاورزی اعـم از زراعـی و دامـی بـه همیـن 1۰ درصـد سـهم تولیـدات کشـاورزی 

استان فارس در سطح کشور اکتفا نکنیم. 
آیـت اهلل دژکام بـا تاکیـد بـر بحـث یادگیـری و به کارگیـری آن در بخش کشـاورزی 
اظهـار داشـت: ایـن کارآفریـن نمونـه در پرورش شـتر مرغ با نـگاه یادگیـری این کار 

بزرگ را به سرانجام رسانیده و بومی کرده است و جای تبریک دارد. 
آیـت اهلل دژکام بـا بیـان ایـن نکته که اگر به پیشـرفت کار و مزیت نسـبی دسـت پیدا 
نمودیـم نباید از کار دسـت بکشـیم، تصریـح نمود: باید بـا اسـتراتژی اقتصادی حرفی 
در دنیـا برای گفتن داشـته باشـیم و خود را در آسـتانه تغییـرات و تصمیم گیری راحت 

تر قرار بدهیم. 
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس با نـگاه تحریمـی اقتصاد کشـور ایران از سـوی 
دشـمنان ایـن مـرز و بـوم و بـا با بیان ایـن کـه در کام و گفته هـای امـام راحل)ره( 
و مقـام معظـم رهبـری بنـای لج بـازی بـا دنیا وجود نـدارد، گفـت: باید تـاش کنیم 
کـه بـا پیشـرفت و نـگاه علمـی در ایـن کشـور بـا عظمـت بـا پتانسـیل بـاال حرفـی 
بـرای گفتـن در دنیـا داشـته باشـیم کـه این امـر با وجـود نیروهـای خدوم و ارزشـی 
در بخش هـای مختلـف کشـاورزی کشـور بخصوص سـازمان جهاد کشـاورزی فارس 

قابل دسترسـی اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس به تحلیـل اخاقی از نـگاه ماصدرا اشـاره کرد 
و در پایـان گفـت: بایـد تـاش کنیـم بـا رعایـت اخاق و تقـوا بـه روند تولید بیشـتر 
اعتقـاد بیشـتری بـرای خـود و نسـل های بعـد از خود به ودیعـت بگذاریـم و کار برای 

خدا را در مجموعه تحت تکفل خود نهادینه کنیم. 
در ادامـه ایـن بازدیـد، رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی بـا تبریـک هفتـه جهـاد 
کشـاورزی بـه تـاش گـران سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس، بـه کام مقـام معظم 
رهبـری در مدیریت هـای جهـادی برای خواسـتن و توانسـتن در بخش هـای مختلف 

خدمت به جامعه تاکید نمود. 

سخنان قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
محمدمهـدی قاسـمی در سـخنان خود بـه برنامه محـوری بودن کار جهاد کشـاورزی 
کـه بـر پایـه کار اسـتراتژیکی و تحلیـل نقاط قوت و ضعف بنا شـده اسـت اشـاره کرد 
و گفـت: تـاش مـی کنیـم بـا تدویـن ایـن برنامه هـا در بخش هـای مختلفـی نظیر 
مقولـه بـذر، زنبـور عسـل، کشـت گیاهـان کـم آب بـر و روغنـی، ایجـاد گلخانه هـا 
و آمـوزش توجـه کنیـم تـا بـه پیشـرفت های خوبـی دسـت بیابیـم و بـا توجـه بـه 
ظرفیت هـای مطلـوب سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس در راسـتای بهـره وری از 
منابـع و امکانـات موجود، محتـاج حمایت های مسـئوالن برای ادامه موفیقیت بیشـتر 

در عرصه کشاورزی هستیم. 
الزم بـه ذکـر اسـت در ایـن نشسـت، تعـدادی از معاونـان و مدیـران سـازمان جهـاد 
کشـاورزی فـارس و دسـتگاه های وابسـته بـه بیـان برنامه هـای اقدامـی و در دسـت 
اقـدام و همیـن طـور بـه ارائـه راه کار هایـی جهـت تعالـی بخـش کشـاورزی فـارس 

پرداختند.

در جلسه هماهنگی مدیران ستادی سازمان 
جهاد کشاورزی و دستگاه های وابسته

هم زمان با ششمین روز از هفته جهاد کشاورزی
نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز:
باید با استراتژی اقتصادی حرفی در 

دنیا برای گفتن داشته باشیم
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استاندار فارس:
عدم توجه کافی به کشاورزی فارس در سالیان متمادی

بیـش از 6 هـزار میلیـارد تومـان پـروژه مربـوط بـه آب در 
اسـت اجرا  دسـت 

و  طبیعـی  منابـع  آب،  کشـاورزی،  کمیسـیون  رئیـس 
اسـامی: شـورای  مجلـس  زیسـت  محیـط 

آمادگی کمیسـیون کشـاورزی مجلس برای  حل مشـکالت 
کشـاورزی استان فارس 

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی:
توسعه 650 هکتاری گلخانه در فارس

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی:
فارس رتبه اول اجرای آبیاری نوین در کشور را دارد

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور:
 570 هـزار هکتـار در کشـور و بیـش از 30 هـزار هکتـار

در فارس با ملخ مبارزه شد

رئیس جهاد کشاورزی فارس گفت:
8 میلیارد تومان برای تامین سم ملخ نیاز داریم

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس با اشـاره بـه حمله ملـخ صحرایی 
بـه ایـن اسـتان، گفـت: برای تامین سـم مبارزه بـا ملخ بـه ۸ میلیارد تومـان اعتبار 
نیـاز اسـت و در صـورت عـدم مبـارزه پیـش بینی می شـود تـا 7۰۰ میلیـارد تومان 

خسـارت بـه بخش کشـاورزی فارس وارد  شـود.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی قاسـمی در نشسـت شـورای 
کشـاورزی اسـتان فـارس کـه بـا حضـور اعضـای کمیسـیون کشـاورزی مجلـس 
شـورای اسـامی و معاونـان وزرای نیـرو و جهـاد کشـاورزی و معـاون سـازمان 
حفاظـت از محیـط زیسـت برگـزار شـد بـا اشـاره به مشـکات بخش کشـاورزی، 
بـه بخشـی از درخواسـت های ایـن بخش اشـاره کرد و افـزود: اختصـاص یارانه به 
گلخانه هـا و اسـتمهال وام کشـاورزان از جملـه مـوارد مهمی اسـت که بـا توجه به 

خشکسـالی بایـد مـورد توجه قـرار گیرد.
وی به توسـعه سـامانه های آبیاری نوین در اسـتان فارس اشـاره داشـت و تصریح 
کـرد: بـرای پیشـرفت مطلوب تـر در ایـن زمینـه بـه اعتبارات بیشـتری نیاز اسـت 
و همچنیـن بـرای عملیاتـی شـدن تسـطیع لیـزری باید طرح هـای فاینانـس برای 

آن تعریف شـود.
بـه گفتـه قاسـمی  اسـتان فـارس قطـب کشـاورزی کشـور و ویتریـن محصوالت 
باغبانـی اسـت، ایـن اسـتان بـا ۹ درصـد تولیـدات کشـور رتبـه دوم تولیـد را دارد.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس افـزود: این اسـتان با تولیـد حدود 
1۵ درصـد از کل محصـوالت باغـی کشـور رتبه نخسـت تولید و با حـدود ۸ درصد 
تولیـد محصـوالت زراعـی کشـور رتبـه دوم را دارد و در ارتبـاط بـا محصـوالت 

شـیاتی اسـتان فـارس بـا تولیـد ۶درصـد رتبـه ششـم تولیـد در بین اسـتان های 
غیـر سـاحلی دارد. قاسـمی اظهـار امیـدواری کرد که بـا تـاش و هم افزایی رونق 

اقتصـادی بیشـتری بـه بخـش کشـاورزی فارس عرضه شـود.

در ادامـه ایـن نشسـت رئیس سـازمان حفظ نباتـات وزارت 
جهـاد کشـاورزی بـا بیـان ایـن کـه روزانـه 1۰ تـا 12 هزار 
هکتـار مبـارزه بـا ملـخ داریـم، گفـت: تـا پایـان روز 22 
بـا ملخ هـا مبـارزه صـورت  خردادمـاه، ۵7۰ هـزار هکتـار 
گرفتـه اسـت. محمدرضـا درگاهـی بـا اشـاره بـه وضعیـت 
ملخ هـای صحرایـی در ایـران، اظهـار داشـت: از 7 بهمن سـال ۹7 درگیر ملخ های 
صحرایـی شـدیم کـه کانـون اصلـی آنهـا 2 طـرف دریـای سـرخ و شـمال شـرق 
آفریقـا اسـت. وی بـا بیـان ایـن کـه در شـرایط اقلیمـی بـا بارش هـای مطلـوب 
ملخ هـا طغیـان می کنند، گفت: سـال گذشـته طوفان بسـیار سـنگینی در مدت 1۶ 
سـاعت و بـا ۵۵۰ میلـی متر بارندگـی در مرز مشـترک عمان و یمـن رخ داد که با 
توجـه بـه رطوبت پسـندی ملخ صحرایی سـبب ازدیـاد جمعیت ملخ هـا و مهاجرت 

آنهـا از عمـان، یمـن، قطـر، امـارات و عربسـتان بـه سـمت ایران شـد.
بـه گفتـه رئیس سـازمان حفـظ نباتـات وزارت جهاد کشـاورزی وظیفه کشـورهای 

در مسـیر بـود کـه بـا ایـن ملخ ها مبـارزه کننـد و در این امـر کوتاهـی کردند.
درگاهـی افـزود: تـا پایـان روز سـه شـنبه 21 خردادمـاه، 1۵۳ ریـزش بـه کشـور 
داشـتیم و بـا توجه بـه باالرفتن دما در شـبه جزیره عربسـتان و کمبـود غذا ملخ ها 

جهـت تابسـتان گذرانی بایـد به سـمت پاکسـتان و هندوسـتان بروند.
درگاهـی بـا اشـاره بـه این که در اسـتان فـارس تاکنون در سـطح ۳۰ هـزار هکتار 
بـا ملـخ مبـارزه شـده، تصریـح کرد: جنـوب این اسـتان بـا ملخ هـا درگیر هسـتند 
کـه پیـش بینی می شـود تـا ۸۰ هـزار هکتار مبـارزه با ایـن آفـت در اراضی فارس 
صـورت گیـرد و ایـن سـطح مبـارزه امکانـات اسـتانی را نیـز می طلبـد کـه تـا بـه 
امـروز اقدامـات خوبـی در ایـن زمینه صورت گرفته و جای تشـکر از اسـتاندار دارد.

بـه گفتـه درگاهی، دبیر منطقه فائو از زحمات اسـتانداران و روسـای سـازمان جهاد 
کشـاورزی در ۸ اسـتان درگیـر بـا حمله ملخ تقدیر کـرد چرا که عملیـات مبارزه در 

ایـن اسـتان ها به خوبی انجام شـده اسـت.
رئیـس سـازمان حفـظ نباتـات جهـاد کشـاورزی ضمـن تشـکر ویـژه از حمایـت 
بینـی  اعتبـارات گفـت: پیـش  تامیـن  کمیسـیون کشـاورزی مجلـس در بحـث 
می شـود تـا پایـان شـهریورماه بایـد تا سـقف ۸۰۰ هـزار هکتار مبـارزه بـا ملخ در 

ایـران صـورت بگیـرد تـا امنیـت غذایـی مـا صدمـه ای وارد نشـود.

در ادامـه ایـن نشسـت معـاون امـور باغبانـی وزارت جهـاد 
کشـاورزی گفـت: ایجـاد ۵۸۰۰ هکتار گلخانه در کشـور در 
دسـتور کار قـرار گرفته اسـت کـه از این میـزان ۶۵۰ هکتار 
مربـوط بـه اسـتان فـارس اسـت. محمدعلـی طهماسـبی 
افـزود: بـه دسـتور وزیر جهـاد کشـاورزی پنج هـزار میلیارد 
تومـان تسـهیات بنـد الـف تبصـره 1۸، بـه منظور توسـعه 

گلخانـه هـا در سراسـر کشـور تخصیص داده شـده اسـت. 
وی بیـان داشـت: بـا توجـه بـه اهمیـت ایـن موضـوع بانک کشـاورزی بـه عنوان 
مجـری ویـژه بـرای اجرای طرح توسـعه گلخانه ها در کشـور انتخاب شـده اسـت.

نشست شورای کشاورزی استان فارس 
با حضور اعضاء کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی، معاونان وزیر جهاد کشاورزی، 

مشاور وزیر نیرو و معاون سازمان حفاظت از محیط زیست
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معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی همچنیـن بـا تشـکر از انتصـاب معـاون هماهنگی 
امـور اقتصـادی اسـتانداری فـارس بـه عنـوان مسـئول سـتاد ویـژه گلخانه هـای 
اسـتان از سـوی اسـتاندار فـارس ایـن اقـدام را یـک الگـو بـرای دیگـر اسـتان ها 
عنـوان کـرد. بـه گفتـه وی بـا کاربـرد پوشـش سـایبان تـا ۳۰ درصـد در مصرف 
آب صرفه جویـی می شـود کـه تسـهیات ارزان قیمت بـه آن اختصاص داده شـده 
اسـت. طهماسـبی در ادامـه بـه بحث واگذاری اراضی شـیبدار اشـاره کـرد و گفت: 
ایـن طـرح باعـث آباد شـدن زمین ها توسـط مردم و مانـع ایجاد روان آب می شـود 

و اگـر انجیرسـتان های فـارس نبـود سـیل های ویرانگـر را داشـتیم. 
بـا پـول دولـت  انجیرسـتان ها را  وی تصریـح کـرد: اگـر می خواسـتیم همیـن 
راه انـدازی کنیـم بـرای حـدود ۶۰ هزار هکتار انجیرسـتان بـا سـامانه آبگیر مرتب 
زیسـت  مثبـت  اثـرات  بایـد صـورت می گرفـت؟  چـه سـرمایه گذاری عظیمـی 

محیطـی ایـن موضوع بسـیار اسـت.
طهماسـبی در خاتمـه یـادآور شـد: گیاهان سـازگار بـا کم آبی و نشـاءکاری از دیگر 
برنامه هایـی اسـت کـه با هـدف صرفه جویی در مصـرف آب در دسـتور کار وزارت 

جهـاد کشـاورزی قرار گرفته اسـت.

در ادامه این نشسـت معاون آب و خاک وزیر جهاد کشـاورزی 
گفت: اسـتان فارس سـال گذشـته بـا اجرای بیـش از 1۶ هزار 
هکتار آبیاری نوین رتبه اول کشـوری را کسـب کرد و امسـال 
نیـز بـا حدود سـه هزار و 7۰۰ هکتـار آبیاری نوین انجام شـده 
و بیـش از 4 هـزار هکتار در دسـت اجرا، تاکنون مقام نخسـت 
کشـور را دارد. علـی مـراد اکبـری یادآورشـد: سـال ۹۸ حدود 
1۵۰ میلیـون یورو از صندوق توسـعه ملـی و ۶۰۰ میلیارد تومـان از محل اعتبارات 
عمومـی دولـت )در مجمـوع بیـش از 2 هـزار میلیـارد تومـان اعتبار( برای توسـعه 

روش هـای نوین آبیاری در کشـور پیش بینی  شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه تاکنـون 2۰ هـزار هکتار آبیـاری نویـن در کشـور اجرا 
شـده و 14۰ هـزار هکتـار در حـال اجراسـت، افـزود: در صـورت تخصیـص اعتبار 
مذکـور حـدود 2۰۰ هـزار هکتـار از انـواع سیسـتم های مـدرن آبیـاری در کشـور 

اجـرا می شـود .
اکبـری هـدف از اجـرای روش های مـدرن آبیـاری را افزایش کارآیـی و بهره وری 
آب دانسـت و بیـان داشـت: ایـن روش هـا در میـزان صرفه جویـی آب در تولید در 
بخـش کشـاورزی مخصوصـًا روش هـای میکـرو در باغبانـی و زراعـت نقـش بـه 
سـزایی دارد بـه طـوری کـه از رکوردهای مزرعه گنـدم با آبیاری تیـپ بیش از 1۳ 

تـن در هکتار تولید داشـتیم.

وی تصریـح کـرد: بـا کمک بهـره وری آب در کشـور و تمـام پارامترهـای موثر در 
بهـره وری بخـش کشـاورزی شـامل عملیـات بـه زراعی، بـه نـژادی و روش های 
بهینـه کـردن مصـرف آب خوشـبختانه در محصـول گنـدم در سـه سـال اخیـر 
بـه خودکفایـی رسـیده ایـم، در شـکر در آسـتانه خودکفایـی و در روغـن ضریـب 

وابسـتگی در چنـد سـال گذشـته 1۵ درصـد کمتـر شـده اسـت.
اکبـری تاکیـد کـرد: یکی از روش های بهینـه کردن مصرف آب توسـعه گلخانه ها 
و انتقـال گیاهـان پـر مصرف مثل سـبزی و صیفی به محیط کنترل شـده اسـت و 
روش دیگـر تغییـر فصـل کشـت چغندر بهاره بـه پاییزه و انتقال حبوبـات در اقصی 

نقـاط کشـور از بهاره به پاییز اسـت. 
وی اسـتفاده از نشـاءکاری در تولیـد محصـوالت کشـاورزی از دیگـر روش هـا در 
کاهـش مصـرف آب دانسـت و اظهـار داشـت: بـا این روش تـا دو مرحلـه کاهش 
آبیـاری داریـم و 2 تـا ۳ هـزار مترمربـع صرفـه جویـی در مصرف آب خواهد شـد.
اکبـری روش دیگـر در کاهـش مصـرف آب را حاصل خیزی خـاک و افزایش مواد 
آلـی بـه خـاک بـه منظـور بـاال بـردن ظرفیـت نگهـداری آب در خاک برشـمرد و 
اذعـان داشـت: بهبـود بافت و سـاختمان خـاک، تولیـد را افزایش و مصـرف آب را 

کاهـش مـی دهد.

در ادامـه این نشسـت رئیس کمیسـیون کشـاورزی، آب، منابع 
طبیعـی و محیـط زیسـت مجلـس شـورای اسـامی گفـت: 
ایـن کمیسـیون آمادگـی دارد حتـی بـا حضـور رئیـس مجلس 
شـورای اسـامی جلسـه ای ویژه اسـتان فـارس تشـکیل دهد 
تـا مشـکات کان اسـتان کـه بـه مرکـز کشـور بازمی گردد، 

شـود. برطرف 
احمدعلـی کیخـا بـا بیـان این که فرمـوده مقام معظـم رهبری دربـاره در قله بودن 
اسـتان فـارس در همـه زمینه ها قابل صدق اسـت، اظهار داشـت: انتظار این اسـت 
کـه اسـتان فـارس بـا وجـود چنیـن داشـته ها و ظرفیت هایی، نـه تنها مشـکاتی 
در زمینه کشـاورزی نداشـته باشـد بلکه راهبردهایی برای توسـعه کشـور در سـایر 

اسـتان ها نیز ارائـه دهد.
وی بـا بیـان ایـن که به طور متوسـط سـطح کشـاورزی اسـتان فارس در مقایسـه 
بـا دیگـر اسـتان ها باالتر اسـت، گفـت: اما انتظـار بیش از این اسـت و بـا توجه به 

ظرفیت هـای موجـود رسـیدن به وضعیت مطلوب دور از دسـترس نیسـت.
کیخـا بـا اشـاره بـه بازدید اعضای کمیسـیون کشـاورزی از سـد پارسـیان اسـتان 
فـارس، افـزود: مطالعـات ایـن سـد از دهـه 7۰ انجـام شـده، کلنگ زنـی و هزینـه 
شـده و در طـول ایـن 2۰ سـال نوسـانات رودخانـه بارهـا مـورد بررسـی و ایـن 



5 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره50 - خردادماه 1398

نوسـانات مبنـای برنامه ریـزی قـرار گرفتـه اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بیـان کـرد: از باالدسـت رودخانـه تا پاییـن دسـت آن ظرفیت 
بسـیاری دارد و مردم منطقه هم در طول سـال ها از آن اسـتفاده کردند، اولویت اول 
آب شـرب اسـت امـا اگـر جـای وزیر نیـرو بودم بـا همیـن نوسـانات تصمیم گیری 
می کـردم و وزارت نیـرو بایـد حجمـی از آب در اختیار وزارت جهاد کشـاورزی قرار 
دهـد تـا ایـن وزارتخانه مکلف باشـد که هم باالدسـت و هم پایین دسـت رودخانه 

را بـا هـم ببینـد و برای حجـم مصرف آب برنامـه بریزد.
وی بـا بیـان ایـن کـه نمی تـوان در باالدسـت توسـعه باغـات را مدنظـر داشـت امـا 
کشـاورزی در پایین دسـت دچار چالش شـود، تصریح کرد: جزیره ای کار کردن سـبب 
نوعـی سـردرگمی شـده در صورتـی که اگـر متمرکز کار شـود، وضعیت بهتر می شـود. 
کیخـا بـا بیان این که اسـتان فـارس به دلیل شـرایط ویژه ای کـه دارد می تواند در 
همـه زمینه هـا الگـو باشـد، عنوان کـرد: دانشـگاهیان و محققـان باید جریـان امور 

را رصـد و بـه برنامه ریزی مسـئوالن کمـک کنند.
وی بـا اشـاره بـه بازدیـد اعضـای کمیسـیون کشـاورزی از برخـی از پروژه هـای 
اسـتان فـارس بیـان کـرد: وظیفـه جهاد کشـاورزی فقـط تولید نیسـت بلکـه باید 

بـازار مصـرف و فـروش را هـم ببینـد و بـر مبنـای آن تولیـد را مدیریـت کنـد.

در ادامـه ایـن نشسـت اسـتاندار فـارس گفـت: بـا توجه به 
جایگاه این اسـتان در تولید مواد غذایی کشـور، یک سـابقه 
تاریخـی چندیـن سـاله می گویـد ما بـه اندازه جایـگاه خود 
مـورد توجـه واقع نشـده ایم و قطعـًا در دولت هـای یازدهم 
و دوازدهـم علی رغـم خشکسـالی های حاکـم تاش هـای 
خوبـی در حـوزه کشـاورزی و آب صـورت گرفتـه کـه بـا 
کمـک اعضـای کمیسـیون کشـاورزی مجلـس شـورای 

اسـامی مـی توانیـم گام هـای بلندتـری نیـز برداریـم. عنایت الـه رحیمـی از پیگیـری 
مسـتقیم توسـعه کشـت در محیط های کنترل شـده خبـر داد و افـزود: در بحث گلخانه 
و شـهرک های کشـاورزی سـتاد ویژه ای بـا مدیریت "معـاون اقتصادی اسـتانداری" در 

استان فارس تشکیل دادیم که این ستاد می تواند اثرگذار باشد. 
وی افـزود: بـرای کاهش اتکا به بخش کشـاورزی تنوع  بخشـی به اشـتغال در دسـتور 
کار قـرار گرفتـه کـه در ایـن زمینـه بانک هـا بـه ویـژه بانـک کشـاورزی کمک هـای 
خوبـی کردنـد. رحیمـی همچنیـن بـه صـدور مجوزهای بـدون نام اشـاره کـرد و بیان 
داشـت: در حـال حاضـر بیـش از 2۰۰ مجـوز بـدون نـام در اسـتان فـارس صادر شـده 
اسـت کـه ایـن مجوزهـا می توانـد سـرمایه گذار را از پیـچ و خم هـای مباحـث اداری 

خارج کند و فساد اداری را کاهش دهد. 
وی در ادامـه بـه بحـث مبارزه با آفت ملخ  در اسـتان فارس اشـاره کـرد و تصریح کرد: 
در ایـن زمینـه تمـام فرمانداران، بخشـداران، شـهرداران، دهیاران و کشـاورزان بسـیج 
شـدند و اقدامـات خوبـی صـورت گرفته، جهـاد کشـاورزی دو فرونـد هواپیمـا را اجاره 
کردنـد و تاکنـون بیـش از ۳۰ هـزار هکتـار مبـارزه انجـام شـده کـه در صـورت ادامه 
حملـه ملـخ نیـاز بـه اعتبارات جدید تا رسـیدن به سـطح مبـارزه ۸۰ هزار هکتـار وجود 

دارد.  
اسـتاندار فـارس از اعضـای کمیسـیون کشـاورزی مجلـس خواسـت بـه ایـن اسـتان 
در زمینـه تخصیـص اعتبـارات خشکسـالی نـگاه ویـژه ای داشـته باشـند. بـه گفتـه 
رحیمـی سـرمازدگی هـزار و ۵۰۰ میلیـارد تومـان و سـیل بیـش از ۳۰۰ میلیـارد تومان 
خسـارت بـه مـزارع و باغ هـای اسـتان فـارس وارد کـرده کـه نیـاز به جبران خسـارت 

است. 
وی اظهـار کـرد: در حـوزه منابـع طبیعی سـال گذشـته تفاهم نامه ای با سـازمان جنگل 
هـا مراتـع و آبخیـزداری کشـور بـه مبلغ ۵7 میلیـارد تومان داشـتیم که قسـمتی از این 
اعتبـارات تخصیـص پیـدا کـرد و کارهـای خوبـی در حـوزه آبخوانـداری و آبخیزداری 
صـورت گرفتـه اسـت و امـروز نیـز پیش نویـس تفاهم نامـه دیگری بـا این سـازمان به 

میـزان ۶7 میلیـارد تومـن امضـاء کردیم کـه امیدواریـم تامیـن اعتبار شـود. رحیمی از 
وزارت نیـرو خواسـت بحـث خاموشـی در مـزارع کشـاورزی را کمتر کنـد و تاکید کرد: 
در جنـوب اسـتان محصـوالت زراعـی برداشـت شـده اما بـه خصوص در قسـمت های 
شـمالی هنـوز زمـان زیادی مانده تا محصوالت کشـاورزی برداشـت شـود بنابراین نیاز 
بـه مصـرف آب دارنـد لـذا اگـر وزارت نیـرو خاموشـی را کمتر کنـد و تدابیـری در این 
زمینـه بیندیشـد قسـمتی از مشـکات کشـاورزان حل می شـود کـه وزیر نیـرو در این 
زمینـه قـول مسـاعد داده اسـت. وی تصریـح کـرد: نهایت تاش شـده کـه هم خوانی 
و انسـجام بیـن سیاسـت گذاری و اجـرا با موضوع آب، خاک و کشـاورزی حاصل شـود 

کـه حتمـًا ایـن تاش هـا منجر بـه نتایـج خوبی خواهد شـد.
رحیمـی اذعـان داشـت: از محیـط زیسـت می خواهیـم همـان طـور کـه طـرح احیـای 
تاالب هـا در دسـت تهیـه اسـت و در واقـع تشـکیات مـورد نظـر هـم در ایـن زمینـه 

ایجـاد شـده اعتبـارات مـورد نیـاز را تخصیـص دهد.
اسـتاندار فـارس بـا بیـان ایـن کـه وزارت نیـرو بیـش از ۶ هـزار میلیـارد تومـان پروژه 
مربوط به آب در اسـتان در دسـت اجرا دارد، ابراز کرد: از وزارت نیرو و سـازمان برنامه 
و بودجه درخواسـت داریم که نسـبت به سـدهای در دسـت سـاخت اسـتان مسـاعدت 

بیشـتری شود.
رحیمـی بـا بیـان ایـن کـه درخواسـت ها بایـد بـا مقـدورات دولـت هم خوانـی داشـته 
باشـد، بیـان کـرد: نبایـد به گونه ای صحبـت کرد یا وعـده داد که اگر اعتبـارات حاصل 

نشـود، موجبـات سـرخوردگی در مخاطب ایجاد شـود.
وی بـا بیـان ایـن که بـرای طرح های بـاالی 7۰ درصـد تخصیص ها را نهایـی کنید تا 
به سـرانجام برسـد، عنوان کرد: "سـد هایقر" اسـتان فـارس با پیشـرفت ۹۰ درصد باید 
سـریعتر به نتیجه برسـد. "سـد نرگسـی" در سـال های گذشـته حرکت سـریع نداشـته 
امـا امسـال کل تخصیص هـای ایـن سـد محقـق شـد و در حال حاضـر پیمانـکار هیچ 
مطالبـه ای نـدارد اما برای پیشـبرد کار سـد نیاز به اعتبارات بیشـتری اسـت و توانمندی 

الزم در پیمانـکار وجـود دارد اما باید سـرعت پـروژه باال رود.
رحیمـی بـا بیـان ایـن کـه تکمیـل "سـد کـوار" هـم آب صنعـت و هـم شـرب و آب 
کشـاورزی را تامیـن می کنـد، افزود: این سـد با پیشـرفت ۶۵ درصد باتکلیـف مانده و 

اگـر منابعـی بـرای سـاخت آن حاصـل شـود، سـاخت آن موثر خواهـد بود.
اسـتاندار فـارس بـا بیـان ایـن کـه دولت مصمـم اسـت پروژه هـای بـاالی 7۰ درصد 
پیشـرفت بـه نتیجه برسـد یادآور شـد: پـروژه آبرسـانی خـط دوم درودزن به شـیراز رو 
بـه اتمـام اسـت و پـروژه آب رسـانی رودبـال به داراب، فسـا، اسـتهبان و زرین دشـت 

نیز در حال انجام است. 
رحیمی اظهار داشـت: دولت تاش الزم را در مباحث مرتبط با حوزه آب داشـته اسـت 
البتـه ایـن بـه آن معنـی نیسـت کـه هیچ مشـکلی در ارتبـاط بـا آب در اسـتان نداریم، 

تـا رسـیدن بـه وضعیـت مطلـوب فاصله داریـم و باید تاش خـود را مضاعـف کنیم.
وی بـا بیـان ایـن کـه در کنـار توانمندی هـای اسـتان مشـکات و محدودیت هـای 
نیـز وجـود دارد، بیـان داشـت: بـرای حـل مشـکات و بالفعـل کـردن توانمندی هـا 

راه کارهایـی تدویـن شـده اسـت.
اسـتاندار فـارس تاکیـد کـرد: بـرای حـل مسـائل و مشـکات حوزه های کشـاورزی و 
آب، کمیتـه ای مرکـب از معاون هماهنگـی امور اقتصادی و توسـعه و معاون هماهنگی 
امـور عمرانـی اسـتانداری فـارس و رؤسـای سـازمان های جهـاد کشـاورزی، محیـط 
زیسـت و آب منطقه ای اسـتان تشـکیل و موارد مطرح شـده در این جلسـه به صورت 
میدانـی بررسـی شـود و تـا دو هفتـه آینـده مسـائل را پیگیـری و راهکارهـای الزم را 

ارائـه دهند.
شـایان ذکـر اسـت کـه با حضـور اعضـای کمیسـیون کشـاورزی، آب، منابـع طبیعی و 
محیـط زیسـت مجلـس شـورای اسـامی، نماینـدگان و مدیران اسـتان فارس جلسـه 
شـورای کشـاورزی، سـتاد احیا تاالب ها و شـورای حفاظت آب و سـازگاری با کم آبی 

در اسـتان فارس برگزار شـد.
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رئیـس روابـط عمومـی جهـاد کشـاورزی فارس گفـت: در هفتـه جهاد کشـاورزی 
اعضای کمیسـیون کشـاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیسـت مجلس شـورای 

اسـامی بـه اسـتان فارس مـی آیند.
رئیـس اداره روابـط عمومـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفـت: هفته 
جهـاد کشـاورزی فرصتـی اسـت تـا بـا ارائـه دسـتاوردها و عملکردهـای بخـش 
کشـاورزی، در جهـت تحقـق منویـات مقـام معظـم رهبـری در "بیانیـه گام دوم 
انقـاب" حرکـت کنیـم و بـا به  کارگیـری از ظرفیت های گسـترده بالقـوه و بالفعل 

بخـش کشـاورزی "رونـق تولیـد" را رقـم بزنیم.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، علیرضـا واحدی  پـور بـا اشـاره به ایـن که 27 
خردادمـاه مصـادف بـا سـالروز صـدور فرمـان تاریخـی حضـرت امام خمینـی )ره( 
مبنـی بر تشـکیل جهاد سـازندگی، روز جهاد کشـاورزی نامیده شـده، افـزود: از 21 
خـرداد مـاه هفتـه جهاد کشـاورزی آغاز می شـود و شـعار این هفته در سـال جاری 

"جهادکشـاورزی، رونـق تولیـد و امنیت غذایی" اسـت.

بـه گفتـه وی مراسـم های ایـن هفته بـا تاکید بـر تبییـن عملکرد و دسـتاوردهاي 
بخـش کشـاورزي، حضـور جوانـان و ایـده هـاي نـو و پیشـینه فرهنـگ مدیریـت 

می شـود. برگزار  جهـادي 
واحدی پـور بـا بیـان ایـن کـه آغـاز هفتـه جهـاد کشـاورزی بـا گلبـاران قبـور 
شـهدای جلیـل القـدر و تجدیـد بیعت بـا آرمان های حضـرت امام خمینـی )ره( 
آغـاز می شـود، تصریـح کـرد: ماقات مردمـی رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، معاونـان، مدیـران کل ادارات وابسـته و سـایر مسـئوالن ایـن 
سـازمان و مدیـران جهـاد کشـاورزی شهرسـتان هـا روز جمعـه 24خـرداد قبل 
از خطبه هـای نمـاز جمعـه در مصاهـای نمـاز جمعه اسـتان برگزار خواهد شـد.
وی بـا اشـاره بـه نقش محـوری بخش کشـاورزی در توسـعه اقتصادی کشـور، 
تبییـن جایـگاه ایـن بخـش را از دیگـر برنامـه ها دانسـت و بیان داشـت: در این 

راسـتا کنفرانـس خبـری و نشسـت های تخصصـی برگزار خواهد شـد.

واحدی پـور در ادامـه بـا اشـاره بـه نامگـذاری روزهـای هفتـه جهاد کشـاورزی، 
اظهـار داشـت: روز اول سـه شـنبه 21 خـرداد مـاه بـه نام رونـق تولیـد، اقتصاد 
مقاومتـی، فرهنـگ و مدیریـت جهـادی در بخـش کشـاورزی، روز دوم بـه نـام 
رونق تولید، حمایت از سـرمایه انسـانی، جوامع عشـایري و روسـتایی و تشـکل 
هـاي کشـاورزي، روز سـوم بـه نـام رونـق تولیـد، ارتقاءتولیـد و توسـعه اقتصاد 
کشـاورزي، روز چهـارم بـه نـام رونـق تولید، جـذب سـرمایه و حمایـت از کار و 
اشـتغال در بخـش کشـاورزي، روز پنجـم بـه نـام رونق تولیـد، ارتقـاء بهروري، 
حفـظ منابـع پایـه، آب، خـاک و انـرژي، روز ششـم بـه نام رونـق تولیـد، امنیت 
غذایـی و خودکفایـی در تولیـد محصـوالت کشـاورزي و روز هفتـم مصـادف با 
روز 27 خردادمـاه بـه نـام رونق تولیـد، در طلیعه گام دوم انقـاب و تجدید بیعت 

بـا آرمـان هـاي حضـرت امـام خمینـی )ره( نام گرفته اسـت.
رئیس اداره روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس از مهم ترین 
برنامه هـای ایـن هفتـه را دیـدار بـا نماینـده ولـی فقیه در اسـتان فـارس و امام 
جمعـه شـیراز، حضور اعضای کمیسـیون کشـاورزی، آب، منابـع طبیعی و محیط 
زیسـت مجلـس شـورای اسـامی در این اسـتان و بازدیـد آن هـا از پروژه های 
اولویـت دار در مناطـق مختلـف ایـن اسـتان و نیـز برگـزاری جلسـه مشـترک 
شـورای کشـاورزی، سـتاد احیـاء تاالب ها و شـورای حفاظـت منابع آب اسـتان 
فـارس بـه ریاسـت اسـتاندار و بـا حضور ایـن نماینـدگان و افتتـاح و کلنگ زنی 

چنـد پـروژه عمرانـی با حضـور معاونیـن وزیر را ذکـر کرد.
وی افـزود: دیـدار رئیس سـازمان، مسـئول حـوزه نمایندگی ولی فقیـه، معاونین 
و مدیـران ایـن سـازمان بـا خانواده هـای شـهدا و جانبـازان عزیـز ۸ سـال دفاع 

مقـدس از دیگـر برنامه هـای تـدارک دیده شـده می باشـد.
واحـدی پـور در خاتمـه فرا رسـیدن هفتـه جهاد کشـاورزی را به تمـام همکاران 
شـاغل و بازنشسـته و ایثارگـر خانواده بـزرگ جهاد کشـاورزی در جای جای این 

اسـتان پهنـاور تبریک گفت.

در هفته جهاد کشاورزی
فارس میزبان اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی

برنامه سفر رئیس، اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسامی به استان فارس
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هـم زمـان بـا دومیـن روز از هفته جهاد کشـاورزی اعضای کمیسـیون کشـاورزی 
و منابـع طبیعـی و محیـط زیسـت مجلـس شـورای اسـامی و دو نفـر از معاونـان 
وزیـر جهـاد کشـاورزی با همراهـی تعـدادی از مدیران اسـتانداری، سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فارس و ادارات وابسـته و سـایر دسـتگاه های اجرایی؛ در قالب 4 

گـروه به شـرح ذیـل از پروژه هـای اولویت دار اسـتان فـارس بازدیـد کردند.

• گـروه اول: بـه مدیریـت محمد مهدی قاسـمی رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فارس؛ - مسـیر حرکت: ممسـنی، سـپیدان.

• گروه دوم: به مدیریت دهقانی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای فارس؛ 
- مسیر حرکت: شیراز - کازرون.

و  طبیعـی  منابـع  کل  اداره  سرپرسـت  منتصـری  مدیریـت  بـه  گـروه سـوم:   •
فـارس؛  اسـتان  آبخیـزداری 

- مسیر حرکت: سروستان- استهبان، نی ریز و خرامه.

• گـروه چهـارم: بـه مدیریـت هالـه فوالدفـر مدیـر کل دفتـر جـذب و حمایت از 
سـرمایه گـذاری اسـتانداری فارس؛ 

- مسیر حرکت: شیراز- مرودشت و پاسارگاد.

• گروه اول: کیخا، خادم، حسنی، سعادت
مسیر حرکت: سپیدان، ممسنی

همراهـان گـروه: گـودرزی نماینـده مـردم شهرسـتان ممسـنی در مجلس شـورای 
اسـامی؛ اکبـری معـاون وزیر جهاد کشـاورزی در امـور آب و خاک؛ حاج رسـولیها 
مشـاور وزیـر نیـرو و مدیـر عامل شـرکت مدیریـت منابـع آب ایران؛ احسـانی مدیر 
کل مدیریـت حوضـه آبریـز فـات مرکزی؛ هاشـمی مدیـرکل دفتر فنی مهندسـی 
حوضـه آبریـز خلیـج فـارس و دریای عمـان؛ عربی مدیـر کل دفتـر هماهنگی امور 
اقتصادی اسـتانداری؛ قاسـمی رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس )مدیر 
گروه(؛ اسـامی مدیر آب و خاک سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس؛ کشـاورز 
معـاون برنامـه ریـزی شـرکت آب منطقـه ای اسـتان فـارس؛ محمـودی مدیر کل 
محیط زیسـت اسـتان فارس؛ بسـتانیان معاون اداره کل دامپزشـکی اسـتان فارس، 
ایوبـی فرماندار شهرسـتان ممسـنی و جمالی جهرمی فرماندار شهرسـتان سـپیدان.

• گروه دوم:
:کریمی، وقف چی، محمودزاده؛ 

مسیر حرکت: شیراز، کازرون
همراهـان گـروه: رضـازاده نماینـده مـردم شهرسـتان کازرون در مجلـس شـورای 
اسـامی؛ دهقانـی مدیر عامل شـرکت سـهامی آب منطقه ای اسـتان فـارس )مدیر 
گـروه(؛ رضایـی معـاون امـور دام وزیر جهاد کشـاورزی، حاج رسـولیها مشـاور وزیر 
نیـرو و مدیـر عامـل شـرکت مدیریـت منابـع آب ایـران؛ جزایـری معـاون بهبـود 
تولیـدات دامـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس؛ دکتـر مهنـدس مدیرکل 
دامپزشـکی اسـتان فـارس؛ دبیـری مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس؛ بهرامـی مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس؛ اوج فـرد مسـئول 
هماهنگـی امور مجلس سـازمان جهاد کشـاورزی فارس؛ هاشـمی نماینده شـرکت 
سـهامی آب منطقـه ای اسـتان فـارس؛ دوقزلـو، معـاون دفتـر هماهنگـی امـور 
اقتصـادی اسـتانداری؛ مرادی معاون اداره کل محیط زیسـت اسـتان فارس؛ دهقان 

فرمانـدار شهرسـتان کازرون و امیـری فرماندار شهرسـتان شـیراز.

• گروه سوم: اکبری، افضلی، نوری
مسیر حرکت: سروستان، استهبان، نی ریز و خرامه 

همراهـان گـروه: مسـعودی نماینـده مـردم شهرسـتان های نی ریـز و اسـتهبان 
در مجلـس شـورای اسـامی؛ طهماسـبی معـاون باغبانـی وزیـر جهاد کشـاورزی؛ 
شـهبازی معـاون سـازمان جنگل هـا و آبخیـزداری؛ پژمـان معاون بهبـود تولیدات 
گیاهـی سـازمان جهاد کشـاورزی؛ پـاکاری مدیر باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس؛ منتصـری مدیـر کل منابـع طبیعـی اسـتان فـارس )مدیـر گـروه(؛ 
جواهـری معـاون اداره کل منابـع طبیعـی اسـتان فـارس؛ سـاجدی مدیر امـور دام 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس؛ محمدی معـاون اداره کل محیط زیسـت 
اسـتان فـارس و قائدی معـاون دفتر جذب و حمایت از سـرمایه گذاری اسـتانداری 

فارس.

• گروه چهارم: برومندی، بختیاری، حاتمیان، تربتی نژاد
مسیر حرکت: شیراز، مرودشت و پاسارگاد

همراهـان گـروه: جانبـاز مشـاور وزیـر نیـرو و مدیر عامل شـرکت مهندسـی آب و 
فاضـاب کشـور؛ جالـی معـاون طـرح و توسـعه شـرکت آب منطقـه ای فـارس؛ 
قلنـدری مدیـر عامل شـرکت آبفای اسـتان؛ خانم فـوالد فرمدیـر کل دفتر جذب و 
حمایـت از سـرمایه گـذاری ) مدیر گـروه (؛ صبوری پور معاون برنامـه ریزی و امور 
اقتصـادی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس؛ زارع رئیس مرکـز تحقیقات و 
آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس؛ میـر قـادری معـاون منابـع طبیعی و 
آبخیـزداری اسـتان فـارس؛ صادقـی مدیر صنایـع تبدیلـی و غذایی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس؛ صمـد نـژاد مسـئول هماهنگـی امـور شهرسـتان های 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس؛ علیـزاده فرماندار شهرسـتان پاسـارگاد و 

حقیقـت معاون فرماندار شهرسـتان شـیراز.

رئیس کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی، آب و محیط زیست 
مجلس شورای اسالمی: 

آگاهی از کمیت و کیفیت امور از اهداف 
مأموریت های ما به شهرستان ها است

هـم زمـان بـا دومیـن روز از هفتـه جهـاد کشـاورزی اعضای کمیسـیون کشـاورزی، 
آب، منابـع طبیعـی و محیـط زیسـت مجلس شـورای اسـامی و معاونـان وزیر جهاد 
کشـاورزی بـه فـارس آمدنـد. بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، رئیس کمیسـیون 
کشـاورزی، منابع طبیعی، آب و محیط زیسـت مجلس شـورای اسـامی در گفتگوی 
اختصاصـی بـا “پرتـو امیـد”، در ارتبـاط بـا عزیمـت ایـن کمیسـیون به اسـتان فارس 
گفـت: ماموریت هـای مـا در اسـتان های مختلـف بـا توجـه بـه وظایـف و تکالیـف 
کمیسـیون تخصصـی مجلـس دو هـدف را دنبـال می کنـد. احمدعلـی کیخـا یکی از 
اهـداف را آگاهـی یافتـن از کمیـت و کیفیـت امـور و ظرفیت هـای مختلفـی کـه در 
مناطـق مختلـف کشـور در زمینـه کشـاورزی، منابـع طبیعـی و محیط زیسـت وجود 
دارد، برشـمرد و افـزود: در ایـن سـفرها همچنین مسـائل و مشـکاتی کشـاورزان از 
زبـان آنها شـنیده می شـود. وی تصریح کرد: با بررسـی مشـکات اگر خـدای ناکرده 
تعللـی در اجـرای قوانیـن از سـوی دسـتگاه های دولتـی وجـود دارد، هماهنگی الزم 
بـرای رفـع آنهـا صـورت می گیـرد و اگـر نواقصی از نظـر قانونـی وجـود دارد، جهت 
اصـاح قوانیـن و یـا دسـتور قوانیـن جدید مد نظـر همکاران مـا قرار می گیـرد. کیخا 
اظهار داشـت: در همین راسـتا به اسـتان فـارس آمدیم و در روز اول بـه چندین گروه 
تقسـیم شـدیم و همـکاران در شهرسـتان های مختلـف بازدیدهـا را خواهند داشـت.

برنامه سفر رئیس، اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسامی به استان فارس
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بازدیدگروه اول 
1-بازدید از پروژه سد پارسیان واقع در بخش دشمن زیاری

از توابع شهرستان ممسنی

رئیس کمیسیون کشاورزی: 
مشکات سد پارسیان بررسی شد

رئیـس کمیسـیون کشـاورزی، منابـع طبیعـی، آب و محیط زیسـت گفـت: در یکی 
دو هفته پیش رو جلسـه ای در کمیسـیون با حضور مسـئولین اسـتانی و ملی حتما 
خواهیـم داشـت و تکمیـل سـد پارسـیان با حفظ حقـوق همه مردم در طول مسـیر 

نهایی خواهد شـد.

بـه گـزارش خبرنـگار “پرتو امیـد”، احمدعلی کیخا در بازدید از سـد پارسـیان گفت: 
تقریبـًا بیـش از دو دهـه قبـل مطالعـات ایـن طـرح نیمـه تمام انجـام شـده اما به 
دلیـل تغییـرات اقلیمـی و کاهـش آبدهـی رودخانـه در مراحل مختلـف تصمیمات 

عوض شـده اسـت.
احمدعلـی کیخـا افـزود: وزارت نیـرو و جهاد کشـاورزی بـه عنوان مصـرف کننده 
ایـن آب و متقاضـی رودخانـه بایـد برنامه ای بـه کمیسـیون ارائه دهند تـا افرادی 
کـه در طـول تاریخ از پایین دسـت، میان دسـت و باالدسـت رودخانـه دارای حقابه 
بودنـد و زندگـی خـود را بنـا کردنـد در اولویـت قـرار بگیرنـد و از ایـن آب به نحو 

شایسـته ای بهره مند شـوند.
بـه گفتـه وی نمی تـوان در باال دسـت برنامه ای داشـت و کسـانی کـه زندگی  آنها 

در پاییـن دسـت و انتهـای رودخانه شـکل گرفته دچار بحران شـوند.
کیخـا تاکیـد کـرد: بـا شـرایط طبیعـی که مشـاهده شـد و اطاعـات ایـن منطقه 

قطعـَاًَ نیـاز بـه سـد دارد کـه البتـه مشـخصاتش جای بحـث دارد.

• 12 میلیارد تومان برای تکمیل سد پارسیان الزم است
در ادامه بازدید نماینده مردم ممسـنی و رسـتم در مجلس شـورای اسـامی گفت: 
حـدود 12 میلیـارد تومـان بـرای تکمیـل سـد در نظر گرفتـه شـده و امیدواریم که 
بـا حمایت هـای وزارت نیـرو، وزارت جهـاد کشـاورزی و مجلس شـورای اسـامی 

ایـن حقـی کـه بیـش از نیم قـرن برای شهرسـتان مطالبه شـده، محقق شـود.
مسـعودگودرزی افزود: مطالعات سـد پارسـیان از سـال 1۳72 آغاز شـده، پیشرفتی 
در احـداث تونل هـای انحـراف، جاده هـای دسترسـی و کارهـای زیربنایـی انجـام 

شـده امـا متاسـفانه در سـال های اخیر شـاهد توقـف فعالیت آن هسـتیم.
وی تصریـح کـرد: بـرای حفظ حقوقی مردمی که سـالیان سـال از ایـن آب کردند 

باید سـد مجددا احیاء شـود.
2- بازدیـد از گلخانـه گل رز شـاخه بریده و کاکتـوس واقـع در منطقـه همایجـان 
شهرسـتان سـپیدان؛ مسـاحت ایـن گلخانـه 7۵۰۰ متـر اسـت، در ایـن گلخانـه 
روزانـه 1۵۰۰ شـاخه گل رز تولیـد می شـود، همچنیـن تاکنـون بیـش از 2 هـزار 

گونـه کاکتـوس تکثیـر و پـرورش یافتـه اسـت.

۳- بـا حضـور "گـروه اول" کلنـگ افتتـاح شـبکه آبیـاری دشـت بیضـا از توابـع 
شهرسـتان سـپیدان بـه زمین نشسـت. این شـبکه به طـول ۵ هـزار و ۶۰۰ متر و 
اعتبـار ۳ میلیـارد و 4۰۰ میلیـون تومـان بـا لولـه پلـی اتیلـن لوله گذاری می شـود .

4- بازدیـد از اسـتخر پرورش ماهی خاویـاری با ظرفیت 12۰ تن گوشـت و ۳ تن 
خاویـار واقع در منطقه ملوسـجان از توابع شهرسـتان بیضا. 

بازدید گروه دوم 
1- بازدید از زنجیره پرورش شتر مرغ، بخش مرکزی شهرستان شیراز، 

ایـن مجموعـه تنهـا زنجیـره تولیـد در صنعـت شـترمرغ ایـران، در فـارس و تنهـا 
کشـتارگاه اختصاصـی شـترمرغ خاورمیانـه واقـع در ایـن زنجیـره تولیـدی، ایـن 
زنجیـره تولیـدی دارای کارخانـه خـوراک شـترمرغ، کارخانـه جوجـه کشـی، فـاز 
مولدیـن، فـاز پرواربنـدی، سـالن های پـرورش جوجـه، کشـتارگاه تخصصـی و 
کارخانجـات فـرآوری گوشـت و بسـته بنـدی به همـراه سوسـیس،کالباس و همبر 

و فـرآوری روغـن و پـر اسـت.
2- بازدید از طرح تولید عسل واقع در بخش مرکزی شهرستان کازرون

طـرح پـرورش، تولیـد و توزیـع ملکه در زمینـی به مسـاحت 1.۵ هکتـار، واگذاری 
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از مجتمـع دامـی مـای بلـوط احـداث شـده کـه عاوه بـر طـرح مذکـور فعالیت 
"کنـدو سـازی" و " مـوم آچ کنـی" دارد و در حـال گرفتن مجوز برای "بسـته بندی 

عسـل" اسـت. در ایـن مجموعـه تولیـد و توزیـع 7هزار فرونـد ملکه اصاح شـده، 
تعـداد 1۰ هـزار عـدد صنـدوق کندو و تعـداد 4۶۰ هـزار ورق برگ مـوم از 4۰ تن 

مـوم تولید می شـود.
تعـداد ۳۸۰۰ کلنـی دارد کـه در سـال 7۰ تـن عسـل تولیـد مـی کنـد و عـاوه بر 
عسـل، تولیـد گـرده گل و بـره مـوم و ژل رویـال و سـاخت ۸ هـزار عـدد کندوچه 
جهـت تولیـد ملکـه دارد، در ایـن زنجیـره تولید تعـداد ۳۰ نفر کارگر کـه 2۳ نفر از 

آنهـا به صـورت دائم مشـغول بـه کار می باشـند.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی:
حل مشکات با عبور از کشاورزی سنتی به نوین

نایـب رئیـس کمیسـیون کشـاورزی، منابـع طبیعـی، آب و محیـط زیسـت گفـت: 
فـارس اسـتانی پیشـرو در تولیـدات کشـاورزی و صنایـع وابسـته اسـت، اگرچـه 
خشکسـالی های اخیـر کشـاورزی ایـن اسـتان نیـز ماننـد سـایر نقاط کشـور دچار 
مشـکاتی کـرده امـا بـا عبـور از کشـاورزی سـنتی بـه نویـن می تـوان تـا حدود 

زیـادی مشـکات تولیـدی را رفـع کـرد.
بـه گـزارش خبرنـگار “پرتوامیـد”، رضـا کریمـی در بازدیـد از مزرعـه پـرورش 
زنبورعسـل اظهـار کرد: اسـتان فارس با پتانسـیل بـاال و منابع طبیعـی بکر همواره 

مـی توانـد بیـش از ایـن در تولیـد محصوالت کشـاورزی پیشـتاز باشـد.
بـه گفتـه وی بنـا بـه فرمـوده مقـام معظم رهبـری و شـعار رونـق تولیـد، همه ما 
وظیفـه داریـم بـا رفع موانـع پیش روی کشـاورزی، به ایـن امر مهم کمـک کنیم.

کریمـی وسـعت و تنـوع اقلیم بخش کشـاورزی اسـتان فارس را در سـطح کشـور 
منحصـر به فـرد دانسـت و گفـت: بـرای این کـه بتوانیم ایـن بخش را در راسـتای 
اشـتغال پایـدار و رونـق انـواع تولیـد محصوالت کشـاورزی یـاری نماییـم نیازمند 
یـک عـزم همگانـی از سـوی متولیان امـر و خود کشـاورزان پرتاش می باشـیم.

بـه هجـوم ملخ هـای صحرایـی  اشـاره  بـا  نایـب رئیـس کمسـیون کشـاورزی 
بـه کشـور و اسـتان فـارس، افـزود: در صـورت عـدم کانـون کوبـی بـه موقـع به 

کشـاورزی منطقـه لطمات جبـران ناپذیری وارد می شـود از ایـن رو همه ما مکلف 
هسـتیم تـا بـا تخصیـص بودجـه الزم و مهیا کـردن عوامـل مقابله با ایـن آفت با 

همـکاری دیگـر نهادهـا و تشـکل های مردمـی همـوار سـازیم.
در ادامـه کارآفریـن نمونه زنبورداری اسـتان فـارس در شهرسـتان کازرون به بیان 
مشـکات پیـش روی کارآفرینـان اشـاره کـرد و گفـت: همه مـا تکلیـف داریم در 
برابـر اقتصـاد جامعـه بنا بـه فرموده مقام معظم رهبری و شـعار سـال رونـق تولید 

بـه هر طریـق ممکـن ایفای نقـش کنیم.
محمدجعفـر پذیـر بـا اشـاره بـه کمبودهـای مزرعـه زنبـورداری و کارگاه تولیـدی 
خـود، افـزود: ایـن کارگاه تولیـدی به دلیـل کمبـود بودجـه و عـدم نیازهـای اولیه، 
حتـی از انشـعاب آب شـرب کـه نیـاز اصلـی ایـن کارگاه می باشـد محروم اسـت.

وی بـا اشـاره بـه حمایت های سـازمان جهاد کشـاورزی گفـت: در حـال حاضر در 
ایـن کارگاه تولیـدی ده هـا نفر به صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم در حـال فعالیت 

می باشـند.
در ایـن نشسـت تعـدادی از کشـاورزان بـه مشـکات کشـاورزی و سـد نرگسـی 
کازرون پرداختنـد از جملـه عـدم برنامـه ریـزی کافـی و بهـره بـرداری بـه موقـع 
ایـن سـازه آبـی در احیـای کشـاورزی بـود و در پایـان ایـن کارگـروه بـا شـرکت 
در نشسـت تخصصـی، بـه ارائـه راهکارهـای مناسـب بـرای رفـع مشـکات سـد 

نرگسـی پرداختنـد.

3- بازدید از سد نرگسی واقع در بخش جره و باالده شهرستان کازرون

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:
تکمیـل سـد نرگسـی کازرون نیازمنـد ۲۰۰ میلیارد تومـان اعتبار 

ست ا
نایـب رئیـس کمیسـیون کشـاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شـورای اسـامی 
گفـت: تکمیـل و بهـره بـرداری از سـد نرگسـی در شهرسـتان کازرون فـارس که 
هـم اینـک ۵۵ درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد نیازمند تامیـن 2۰۰ میلیـارد تومان 

اعتبار اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار “پرتوامید” رضا کریمی، عصر چهارشـنبه در حاشـیه بازدید از 
رونـد عملیـات احداث سـد نرگسـی در بخش جره و بـاالده شهرسـتان کازرون در 
گفـت و گـو بـا ایرنـا افـزود: در صـورت تأمین ایـن میزان اعتبار، سـاخت این سـد 

تـا 2 سـال آینده بـه اتمام می رسـد.
وی بیـان داشـت: سـاخت ایـن سـد در تیرمـاه سـال ۸۹ آغـاز شـد و تـا کنـون 
11۰ میلیـارد تومـان بـرای آن هزینـه شـده امـا به دلیـل محدویت هـای اعتباری، 

پیشـرفت قابـل توجهی نداشـته اسـت.
کریمـی اضافـه کـرد: یکـی از مسـائلی که در ایـن بازدیـد در مورد آن بحث شـد، 
موضوع خط انتقال آب از این سـد اسـت که مقرر شـده این مسـاله در نشسـتی با 
حضـور اسـتاندار فارس بررسـی و مصوب و سـپس در مورد ایـن مصوبه در مجلس 

شـورای اسـامی با حضـور وزرای ذی ربـط در باره آن تصمیم گیری شـود.
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** نوید بهره برداری از سد نرگسی در ۲ سال آینده
نماینـده مـردم شهرسـتان کازرون در مجلـس شـورای اسـامی نیـز کـه در ایـن 
بازدید حضور داشـت گفت: اعتبار در نظر گرفته شـده برای سـد نرگسـی در سـال 
جـاری، ۵۰ میلیـارد ریـال بـود امـا بـا توجه بـه این که این سـد از طرح هـای مهم 
و تأثیـر گـذار در منطقـه اسـت بـا پیگیری هـای انجـام گرفته ایـن اعتبـار به 2۵۰ 

میلیـارد ریـال افزایـش یافتـه و ممکن اسـت این رقم نیز بیشـتر شـود.
حسـین رضـا زاده افزود: ظرف سـه سـال گذشـته حـدود ۶۰۰ میلیارد ریـال اعتبار 
بـرای ایـن سـد هزینه شـده اسـت و با توجه بـه اهمیت پـروژه و این کـه پیمانکار 
ایـن طـرح در 2 نوبـت، سـاخت ایـن سـد را دنبـال می کنـد، پیـش بینی می شـود 

ظـرف 2 سـال آینـده این پـروژه بـه بهر برداری برسـد.
شهرستان کازرون در فاصله 12۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.

بازدید گروه سوم 
1- بازدید از باغ پسته واقع در کوهنجان از توابع شهرستان سروستان

در ایـن بازدیـد محمـد علـی طهماسـبی معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی در امـور 
اجـرای طرح هـای کشـاورزی در  از وضعیـت  اظهـار رضایـت  باغبانـی، ضمـن 
سروسـتان، از پیشـنهاد تاسـیس ایسـتگاه تحقیقاتـی پسـته بـا مشـارکت بهـره 
بـرداران و بخـش خصـوص اسـتقبال کرد و وعـده عملیاتی شـدن این خواسـته را 

بـه باغـداران سروسـتانی در آینـده نزدیـک داد.
همچنیـن رضـا میـرزاده سرپرسـت فرمانداری شهرسـتان سروسـتان در سـخنانی 
بـه تشـریح وضعیـت کشـاورزی ایـن شهرسـتان پرداخـت و گزارشـی از مجموعه 
اقدامـات مدیریـت جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان در راسـتای خدمت رسـانی و 
بهـره بـرداری در ایـن بخـش ارائـه کـرد و خواسـتار تاسـیس ایسـتگاه تحقیقاتی 

پسـته در شهرسـتان سروسـتان بـه عنـوان قطب پسـته اسـتان فارس شـد.
 در ادامـه مدیـر جهـاد کشـاورزی سروسـتان بـا ارائـه گـزارش کوتاهـی از آخرین 
وضعیـت کشـاورزی ایـن شهرسـتان، از اولویت های اجرا شـده در خصوص اجرای 

آبیـاری نوین سـخن گفت.
 شـاهرخ سـامانی افـزود: احـداث اصولـی باغ های پسـته با توجـه به اشـتغال زایی 

و اسـتقبال کشـاورزان از تولیـد این محصـول از دیگر اقدامات دانسـت.
وی بـا تاکیـد بـر لـزوم راه انـدازی ایسـتگاه تحقیقاتـی پسـته، تسـریع در رونـد 
طـرح ملـی انتقال آب پسـاب شـیراز بـه دشـت سروسـتان و افزایش اعتبـارات در 
اولویت هـا مهـم و اساسـی صنعت کشـاورزی در این شهرسـتان را خواسـتار شـد.

2- بازدیـد از انجیرسـتان، کارخانجـات بسـته بندی و ایسـتگاه تحقیقـات انجیـر 
ن ستهبا ا

3- حضور در گلزار شهدای مشکان و ادای احترام به مقام این بزرگواران
4- بازدیـد از طـرح آبخیـزداری و کنتـرل سـیالب بـا حجم یـک میلیـون و پانصد 
هـزار متـر مکعـب ذخیـره آب، واقـع در بخش مشـکان از توابع شهرسـتان نی ریز.

معاون سازمان جنگل ها و مراتع کشور: 
پیش بینی ۱۵۰ میلیون یورو برای انجام 

پروژه های آبخیزداری در کشور
بـه  توجـه  بـا  گفـت:  جنگل هـا  سـازمان  بیابـان  و  مراتـع  آبخیـزداری،  معـاون 
اثرگـذاری پروژه هـای اجـرا شـده، در سـال جـاری 1۵۰ میلیون یورو جهـت انجام 

پروژه هـای آبخیـزداری در 1۰ هـزار نقطـه کشـور پیش بینـی شـد.
آبخوانـداری مشـکان  و  پـروژه کنتـرل سـیاب  از  بازدیـد  در  خسـرو شـهبازی 
شهرسـتان نی ریز، بیان داشـت: طی ده سـال گذشـته به طور متوسـط در کشـور 
11 میلیمتـر کاهـش بارندگـی و ۵4 میلیمتـر افزایـش تبخیـر و تعریـق را شـاهد 

بودیم.
وی افـزود: ایـن موضـوع موجـب بیان منفـی سـفره های آب زیر زمینی شـد که 
یکـی از راه کارهـای علمـی بـرای جبـران این کسـری اجـرای پروژه هـای آبخیز 

و آبخوانداری، اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: خوشـبختانه سـال گذشـته با عنایـت ویژه 
مقـام معظـم رهبـری 2۰۰ میلیـون دالر از محـل اعتبارات صندوق توسـعه ملی به 
پروژه هـای آبخیـزداری و آبخوانـداری اختصـاص یافت که ۶۰۰۰ نقطه در کشـور 

از بـرکات ایـن پروژه هـا بهره مند شـدند.
وی تصریـح کـرد: بـا توجه بـه اثرگـذاری پروژه های اجرا شـده، امسـال نیز رقمی 
معـادل 1۵۰ میلیـون یـورو بـرای انجـام پروژه های آبخیـزداری در 1۰ هـزار نقطه 

از کشـور پیش بینی شـده اسـت.

مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری فـارس نیـز در ایـن بازدیـد بـه انجـام ۳۵ 
پروژه آبخیزداری و آبخوانداری در سـال گذشـته اشـاره و اضافه کرد: خوشـبختانه 
فـارس از اسـتان های بهـره منـد و پیشـتاز در زمینـه جـذب اعتبـارات صنـدوق 
توسـعه ملـی بـوده و در سـال گذشـته بیـش از 2۸ میلیـارد تومـان تنهـا بـه انجام 

پروژه هـای سـازه ای آبخیـزداری اختصـاص یافتـه اسـت.
منتصـری ضمـن اشـاره بـه ظرفیـت بـاالی اسـتان بـرای جـذب اعتبـار و انجـام 
پروژه هـای آبخیـزداری افـزود: بـا توجـه بـه مطالعـات انجـام شـده، در صـورت 
اجـرای  آمادگـی  تومـان،  میلیـارد   ۸۰۰ میـزان  تـا  حتـی  اعتبـارات  تخصیـص 
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داریـم. را  آبخوانـداری  و  آبخیـزداری  پروژه هـای 
وی ابـراز امیـدواری کـرد کـه این مهم بـا حمایت اعضای کمیسـیون کشـاورزی، 

آب و منابـع طبیعـی مجلس شـورای اسـامی، محقق شـود.
5- بازدیـد از نهالسـتان بهـرام زارعـی )نهـال کار نمونه اسـتان( واقـع در بخش 
مشـکان از توابـع شهرسـتان نی ریـز، بـه گفتـه مسـلم جعفـری معـاون مرکـز 
تحقیقـات اسـتهبان ایـن بـاغ بـا 7۸ رقـم از بهتریـن ژنوتیپ هـای برتـر میـوه در 
ارقـام بـادام  دیـرگل، هلو، شـلیل، آلـو، گیـاس، انار، گابـی و انگور احداث شـده 

ست. ا
6- بازدید از پرورش شتر واقع در شهرستان خرامه. 

بازدید گروه چهارم
1- بازدیـد از کارخانـه مشـکفام فـارس، تولیـد کننده سـموم آفات نباتـی واقع در 
شـهرک صنعتـی آب باریـک، کارخانه مشـکفام با زمینـه فعالیت تولید سـموم دفع 

آفـات نباتـی و دامی، مجهزترین کارخانه تولید سـم کشـور اسـت،
ایـن کارخانـه بـا ظرفیـت تولید سـاالنه 1۰ هزار تن سـم، ۹۵ قلم کاال شـامل: 12 
نـوع سـم دامـی و خانگی و ۸۳ نوع سـم کشـاورزی تولید می کند، در ایـن کارخانه 
۳ خـط تولیـد حشـره کش مایـع، 2 خـط تولیـد علف کش مایـع و۳ خط تولیـد پودر 

بـرای قارچ کـش، علف کـش و حشـره کش فعالیـت می کند.

2- بازدیـد از مجتمـع کشـت و صنعـت گیاهـان دارویـی اسـپادرایمون واقـع در 
بخـش مرکـزی از توابـع شهرسـتان مرودشـت. 

3- بازدید از صندوق خرد زنان روستایی، روستای کوشک مرودشت.
4- بازدید از سد سیوند و تاسیسات آبرسانی به شهرستان ارسنجان و پاسارگاد.

معاون اداره کل منابع طبیعی فارس:
فارس رتبه اول عرصه های جنگل کشور دارد

در حاشـیه بازدیـد از ایـن طـرح، معاون منابـع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان فارس 
ضمـن ارائـه گـزارش از وضعیـت طرح هـای آبخیـزداری در اسـتان و بـه خصوص 
شهرسـتان پاسـارگاد، گفـت: اسـتان فـارس بـادارا بـودن 2.2 میلیون هکتـار مقام 
اول عرصه هـای جنگلـی و بـا 7.۳ میلیـون هکتـار وسـعت عرصه هـای مرتعی در 

کشـور مقـام دوم را دارد.
رضـا میرقـادری افـزود: فـارس از نظر اجرای پروژه هـای آبخیزداری نیز در کشـور 
مقـام اول را داراسـت چـرا که در سـطح 2/۵ میلیـون هکتار از عرصه های اسـتان 

فـارس عملیات آبخیزداری انجام شـده اسـت.
بـه گفته وی در شهرسـتان پاسـارگاد تا کنون 1۰ حوضچه تغذیـه مصنوعی و یک 
بنـد خاکـی ایجاد شـده، همچنیـن در سـطح 1۰۹ هکتار عملیات پخش سـیاب و 
در سـطح هـزار هکتـار عملیـات بیولوژیک در شهرسـتان پاسـارگاد صـورت گرفته 
کـه بـا اجـرای عملیـات آبخیـزداری ضمن کنترل سـیاب از ورود سـیل به شـهر 

سـعادت شـهر پیش گیری شـده است.
در ادامـه علـی وقف چـی یکـی از اعضـای کمسـیون کشـاورزی مجلـس گفـت: 
متاسـفانه مسـیر هزینه هـا، اعتبـارات و بودجـه کشـور متناسـب بـا اولویـت پایـدار 
کشـور نیسـت و انتظـار داریـم نماینـدگان در مجلس و دولت دسـت به دسـت هم 
بدهنـد و مسـیرهایی را انتخـاب کننـد کـه بتوانیـم توسـعه پایدار کشـور را داشـته 

. شیم با
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه یکـی از اصولـی تریـن مـوارد بحـث آبخیـزداری، 
آبخوانـداری و احیـاء مراتـع و جنگل هـا اسـت افـزود: مطمئنـًا سـرمایه گـذاری در 
این زمینه بیشـترین سـود را برای منافع ملی کشـور - اسـتان و شهرسـتان خواهد 

داشت.
همچنیـن حاتمیـان یکـی دیگـر از اعضـای کمسـیون کشـاورزی مجلـس گفـت: 
عملیـات  اجـرای  جهـت  یـورو  میلیـون   1۵۰ ارزی  ذخیـره  صنـدوق  از  امسـال 

آبخیـزداری، آبخـوان داری و آب اختصـاص داده مـی شـود.
وی افـزود: انتظـار مـا این اسـت کـه در اسـتان فارس طرح هـای مطالعاتـی انجام 
و مـردم در ایـن طرح هـا مشـارکت کننـد تـا بتوانند این اعتبـارات را جـذب کنند و 
چنانچـه اسـتانی نتوانـد طرحـی ارائـه دهد از ایـن اعتبـار تخصیص داده شـده بی 

ماند.  خواهـد  بهره 
در ادامـه بازدیـد اعضـای کمسـیون کشـاورزی مجلـس از شهرسـتان پاسـارگاد از 
عملیـات اجرایـی طـرح آبرسـانی از هفـت حلقـه چـاه ایجـاد شـده در دهانـه سـد 
سـیوند بـه سـعادت شـهر و ارسـنجان نیـز بازدیـد شـد و از نزدیـک بـا مسـائل و 

مشـکات ایـن طـرح نیز آشـنا شـدند. 

5- بازدید از واحد آموزش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی علی آباد کمین
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نشسـت خبـری رئیـس و معاونـان سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا 
اصحـاب رسـانه بـه مناسـبت هفتـه جهـاد کشـاورزی تشـکیل شـد.

جهـاد  سـازمان  رئیـس  نشسـت  ایـن  در 
اصلـی  فـارس گفـت:  اسـتان  کشـاورزی 
مهندسـی  و  فنـی  علمـی،  هـدف  تریـن 
بـر  کـه  اسـت  کشـاورزی  امـور  کـردن 
همیـن مبنـا اسـتمرار نظام نویـن ترویج را 

بـا قـوت در دسـتور کار داریـم.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمدمهدي قاسـمي در این جلسـه با تشـریح 
برنامه هـای یـک سـاله جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: آب کمیاب تریـن 
نهـاده بخش کشـاورزی اسـت از ایـن رو مبنای تمـام اقدامـات و برنامه ریزی ها بر 

پایـه باالبـردن بهره وری آب اسـت.
بـه گفتـه وی از اهم برنامه هـا در جهت افزایش بهره وری آب اجرای سیسـتم های 
نویـن آبیـاری اسـت کـه در ایـن زمینـه اسـتان فارس بـا فاصلـه زیادی از اسـتان 

بعـدی رتبه اول کشـور را دارد.
وی دیگـر اقدامـات در ایـن راسـتا را توسـعه و ترویـج بـذور مقـاوم بـه شـوری و 
خشـکی، توسـعه کشـت گلخانـه ای، تغییـر کشـت بـه گیاهـان کم آب بـر و تغییـر 

برشـمرد. کاشـت  فصل 
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس با اشـاره بـه این که این اسـتان به 
۶1۰ پهنـه تقسـیم بنـدی شـده و ۹4 مرکـز خدمات جهـاد کشـاورزی دارد، گفت: 
بـه دنبـال روش هـای فناورانه در جهـت افزایش بهـره وری آب و نهاده هـای تولید 

هسـتیم تا اقتصاد کشـاورزی را بهبود ببخشـیم.
قاسـمی یادآورشـد: امسـال بـه دلیـل بارندگی هـای مناسـب، مراتـع و جنگل ها از 
پوشـش گیاهـی مطلوبـی برخوردارند که بخشـی از این پوشـش علفی اسـت و این 
علف هـا بـا توجـه بـه شـرایط اقلیمـی و جغرافیایـی از اردیبهشـت ماه تـا تابسـتان 
خشـک می شـود کـه در ایـن شـرایط به آتش سـوزی حسـاس بـوده و کوچکترین 

بـی احتیاطـی، منجـر به آتش سـوزی می شـود.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه خوشـبختانه بـا اطاع رسـانی خوبـی کـه از طریـق 
رسـانه ها و فضـای مجـازی انجام شـده شـاهد کمک بیشـتر مـردم و کاهش آتش 
سـوزي ها هسـتیم، افزود: در شـرایطی که حریـق رخ می دهد بـا هماهنگی صورت 

گرفتـه بسـیج مردمـی، ارکان دولتـی، نیروهـای انتظامـی و شـرکت هلیکوپتری با 
کمک رسـانی در اسـرع وقـت آتـش را خامـوش می کننـد که البتـه انتظـار می رود 

اصحـاب رسـانه بیـش از پیـش در این زمینـه اطاع رسـانی کنند. 
بهبـود  معـاون  نشسـت  ایـن  ادامـه  در 
تولیدات گیاهي سـازمان جهاد کشـاورزي 
اسـتان فـارس گفت: رسـالت اصلـي ما در 
سـه محـور تامیـن امنیـت غذایي کشـور، 
تامیـن  و  تولیـد  پایـه  منابـع  از  حفاظـت 

معیشـت و ایجـاد اشـتغال اسـت.
حسـین پژمـان افـزود: علي رغـم حاکمیـت 11 سـال خشکسـالي اما بـا بکارگیري 
دانش هـاي فنـي روز، موفـق بـه حفظ سـهم 1۰ درصدي ایـن اسـتان در تولیدات 

کشـاورزي کشور شـده ایم.
وي همچنیـن بـا بیـان ایـن کـه بهـره وري آب، اسـاس همـه برنامـه ریزي هـا در 
این سـازمان اسـت، خاطرنشـان کرد که در سـال هاي اخیر شـاهد کاهش سـطوح 

نشست خبری رئیس و معاونان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اصحاب رسانه
به مناسبت هفته جهاد کشاورزی

• رئیس جهاد کشاورزی فارس: توجه به کشاورزی علمی در استان فارس
• معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي فارس: تامین امنیت غذایی رسالت جهاد کشاورزی است

• معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی فارس: توانمندسازي کارکنان را دنبال می کنیم
• معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی فارس: ثبت نام ۱۰ هزار تولید کننده در سامانه کارت شیر

• معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی فارس: احداث ۱8 صندوق کشاورزی در فارس
• مدیر صنایع غذایی و تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی فارس: فارس رتبه دوم جذب ماده خام کشور را دارد

• سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی فارس: توزیع اقام اساسی در بازار
• مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی فارس: فعالیت ۱448 مزرعه آبزی پروری در فارس

• مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی فارس: شناسایی بیش از ۲ هزار مورد تغییر کاربری در فارس
• مدیرترویج و هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی فارس: تاالر ترویج دانش کشاورزی کتابخانه جیبی همراه است
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کشـت زراعـي و افزایش سـطوح باغي هسـتیم.
 معـاون بهبـود تولیـدات گیاهي سـازمان جهاد کشـاورزي فارس همچنیـن با بیان 
اینکـه نزدیـک بـه ۸۵ درصـد روغـن ایـران از خارج وارد مي شـود، ایـن موضوع را 
پاشـنه آشـیلي بـراي کشـور خوانـد و گفـت: اولویـت اصلي ایـن سـازمان در حوزه 
زراعـي، توسـعه کشـت دانه هـاي روغني بـا محوریت کلزا در شـرایط فعلی اسـت. 
وی افـزود: در سـال زراعـي ۹7 تولیـد ۳۰ تا ۳2 هزار تن کلزا داشـتیم که در سـال 
جـاري هـم پیش بیني شـده سـطح کشـت تـا ۸4 هزار تن برسـد و در جهـت تولید 
دانـه روغنـی، گیـاه گلرنگ نیـز در فصل زراعی جاری، در سـطح بیـش از 1۰ هزار 

هکتار در فارس کشـت شـده است.
پژمـان بـا اشـاره به این کـه تولید گندم پایه امنیت ملي کشـور اسـت، یادآور شـد: 
طـي چنـد سـال اخیـر خودکفایـي داشـته ایم و پیش بینـي تولیـد گنـدم بـه میزان 

14.۵ میلیـون تـن در کشـور شـده کـه 1.2 میلیون تن آن سـهم فارس اسـت.
بـه گفتـه وی از اهـداف وزارت جهـاد کشـاورزی تولیـد بـذر اسـت و براسـاس آن 
ضریـب نفـوذ بـذر اصـاح شـده در فـارس بایـد ۶۵ درصد باشـد که ۵۵ هـزار تن 
بـذر در فصـل زراعـي گذشـته تولیـد شـد و در فصـل زراعـي جـاري هـم همیـن 

میـزان پیش بینـي مي شـود.
پژمـان گفـت: توسـعه کشـت چغنـدر پاییـزه یکـی دیگـر از اولویت هـای سـازمان 
اسـت امـا قیمـت این محصـول و عدم همـکاری مناسـب کارخانجات قنـد در این 

زمینـه از مشـکات چغندرکاران اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: افزایـش قیمـت پنبـه سـبب رشـد ایـن محصـول در فارس 
شـد و امسـال نیـز پیش بینـی می شـود کـه 1۶ هـزار هکتـار از اراضی زیر کشـت 

ایـن محصـول قـرار گیرد.
ایـن مقام مسـئول اشـاره به این که توسـعه کشـت گلخانـه ای از اولویت ها اسـت، 
افـزود: در حـال حاضـر ۵۵۰ هکتـار گلخانـه در فارس وجـود دارد کـه برنامه ریزی 

مـا رسـاندن ایـن رقم بـه 7 هزار هکتار اسـت.
معـاون بهبـود تولیـدات گیاهی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس همچنین 
بـه حملـه آفت ملخ در 14 شهرسـتان اسـتان فارس اشـاره داشـت و با بیـان اینکه 
تاکنـون در ۳۵ هـزار هکتـار مبـارزه بـا ملـخ انجـام شـده اسـت، خاطرنشـان کرد: 
پیش بینـي مي شـود کـه تـا دو هفتـه آینـده حملـه نسـبتا سـنگین ملـخ در فارس 

ادامه داشـته باشـد. 
توسـعه  معـاون  نشسـت  ایـن  ادامـه  در 
مدیریت و منابع سـازمان جهاد کشـاورزي 
اسـتان فـارس گفـت: بـه دنبـال توانمنـد 
همیـن  در  هسـتیم،  کارکنـان  سـازی 
راسـتا دوره هـای آموزشـی متعـددی برای 
کارکنـان و بـه خصـوص مدیـران پهنه به 

عنـوان خـط مقدم سـازمان برگزار شـده اسـت. کاووس کیانـی افزود: ما بـه دنبال 
مدیریـت مشـارکتی مبتنـی بـر سـاختار هدفمنـد هسـتیم.

 بـه گفتـه وی سـازمان جهـاد کشـاورزي اسـتان فارس تنها دسـتگاهي اسـت که 
کانـون تربیـت و ارزیابـي مدیران را در این اسـتان راه اندازی کـرده و در این کانون 

اسـتقرار مدیریـت دانش و جانشـین پروري در اولویـت قرار دارد. 
معـاون توسـعه مدیریت سـازمان جهاد کشـاورزی فارس بـا تصریح بـر این که در 
سـال ۹7، توانسـتیم تقدیرنامـه سـه سـتاره تعالی سـازمانی را بگیریـم، اظهار کرد: 
یکـی از دیگـر مباحـث ابعاد محتوایی، اسـتقرار سیسـتم های نوین مدیریتی اسـت 

چـرا که مهندسـی مجدد فرآیندهـا را دنبـال می کنیم.
وی یکـی از مصوبـات دولـت را اسـتقرار میـز خدمـت و دولت الکترونیک دانسـت 
و گفـت: پورتـال ما بسـیار قوی اسـت و به وسـیله آن خدمات گسـترده ای داشـته 
ایـم و توانسـته ایـم حضـور اربـاب رجـوع را بـه صـورت چهـره بـه چهـره کاهش 

دهیم.

کیانـی تاکیـد کـرد: از جمله اهدافی که در سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس تبیین 
شـده توانمند سـازی افراد، کوچک سـازی و چابک سـازی این سـازمان اسـت.

بهبـود  معـاون  نشسـت  ایـن  ادامـه  در 
تولیـدات دامـی اسـتان فـارس گفـت: این 
سـازمان در راسـتای مدیریت شـیر استان، 
بـرای اولیـن بـار در کشـور سـامانه کارت 
شـیر طراحـی کـرده و تاکنـون 1۰ هـزار 
تولیـد کننـده نـام خـود را در ایـن سـامانه 

ثبـت کرده انـد. سـید عبـداهلل جزایری افزود: این سـامانه بـا مشـارکت بهره برداران 
طراحـي شـده و قابلیـت رصد روز آمـد تولید شـیر دارد چرا که به دنبال اسـتفاده از 
ابزارهـاي ایجـاد شـده در بخـش تولید هسـتیم تا خدمـات بهتري بـه بهره برداران 
ارائـه شـود. بـه گفته وی فـارس دارای رتبـه چهارم تولیدات دامی کشـور اسـت و 
بـا تولیـد بیـش از ۶۰ هـزار تن گوشـت قرمـز، ۶1۰ هزار تـن شـیرخام، 1۵۰ هزار 
تـن گوشـت مـرغ، 47 هـزار تـن تخم مـرغ و هفـت هـزار تـن عسـل بـه ترتیـب 
رتبه های اول، چهارم، سـوم، سـوم و سـوم کشـور را به خود اختصاص داده اسـت.
جزایـری بـا اشـاره بـه ایـن کـه بـا توسـعه نژادهـاي پربـازده بـه دنبـال افزایـش 
بهـره وری هسـتیم، تصریـح کـرد: اکنون نـژاد جدید در بیـش از 12 هـزار رأس از 

دام هـاي سـنگین فارس توسـعه داده شـده اسـت.
وی همچنیـن بـه وجـود سـه زنجیـره فعـال و مجـوزدار تامیـن گوشـت مـرغ در 
اسـتان اشـاره کـرد و افـزود: اسـتان فـارس دارای بزرگتریـن و اولین زنجیره شـتر 

مرغ کشـور اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه این کـه بـه منظـور تکثیـر و پـرورش ملکه های 
برتـر بـا توانایـی تولیـد بیشـتر، ایسـتگاه پـرورش ملکه واقـع در منطقه شـش پیر 
شهرسـتان سـپیدان در حال فعالیت اسـت، افزود: ایسـتگاه پرورش ملکه فارس، از 
ایسـتگاه های برتـر کشـور بوده و تاکنون نسـل ششـم ملکـه برتر در این ایسـتگاه 

است. شـده  تولید 
در ادامـه این نشسـت معـاون برنامه ریزی 
و امور اقتصادی سـازمان جهاد کشـاورزی 
فـارس گفـت: در حال حاضـر 1۸ صندوق 
حمایـت از توسـعه بخـش کشـاورزی بـا 
در  تومـان سـرمایه  میلیـارد  از ۶۸  بیـش 
فـارس وجـود دارد که به اعضا تسـهیات 

ارزان قیمـت پرداخـت می کنـد. جعفرصبوری پـور بـا بیـان ایـن کـه از بنـد الـف 
تبصـره 1۸ قانـون بودجـه سـال ۹7 منابعـی در اختیـار ایـن سـازمان قـرار دارد، 
افـزود: از ایـن طریـق متقاضیـان احـداث گلخانـه تسـهیاتی با نرخ 7 تـا ۹ درصد 
و بـرای صنایـع تبدیلـی مناطق کم برخـوردار 14 درصـد و غیربرخـوردار 12 درصد 
پرداخـت می شـود. بـه گفتـه وی در سـال های مختلـف بـه طـور متوسـط ۸۰۰ تا 
1۰۰۰ میلیـارد تومـان منابـع تسـهیات ارزان قیمـت، کمک باعـوض و اعتبارات 
تملکـی اسـتانی و ملـی از طریـق سـازمان بـرای سـرمایه گـذاری در فعالیت های 

بهـره بـرداران تامین می شـود. 
صبوری پـور یادآورشـد: از محـل بنـد خ مـاده ۳۳ قانـون برنامـه بـرای کشـاورزان 
خسـارت دیـده از حـوادث غیرمترقبه سـال ۹۶ که سررسـید آنها به سیسـتم بانکی 
در بازه زمانی اول مهرماه ۹۶ تا 2۹ اسـفند ماه ۹7 باشـد اسـتمهال و سـود کارمزد 

و جرائـم آنها بخشـیده می شـود.
وی افـزود: سـهم اسـتان فـارس از ایـن اعتبـارات حمایتـی ۳۰۰ میلیـارد تومـان 
اسـت کـه تاکنـون 1۰۸ میلیـارد تومـان از ایـن اعتبـارات بـه کار گرفته شـده و با 
دسـتورالعمل جدیـد مابقـی بـرای بهره برداران خسـارت دیده مشـمول کارسـازی 
خواهـد شـد. صبوری پـور گفـت: سـیل فرودین مـاه ۳۵4 میلیـارد تومـان خسـارت 
بـه بخـش کشـاورزی فـارس وارد کـرد کـه تاکنـون بـرای کمـک به کشـاورزان 
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خسـارت دیده 7۰ میلیـارد تومـان کمـک باعـوض و ۶۵ میلیارد تومان تسـهیات 
4 درصـد اباغ شـده اسـت.

در ادامـه این نشسـت مدیـر صنایع تبدیلی 
و غذایی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس بـا بیان ایـن کـه حـدود 4 میلیون 
توسـط  خـام  مـواد  جـذب  ظرفیـت  تـن 
سـازمان  ایـن  پوشـش  تحـت  واحدهـای 
نظـر  از  دوم  رتبـه  فـارس  گفـت:  اسـت، 

ایجـاد ظرفیـت فرآوری و جذب ماده خام محصوالت کشـاورزی را در کشـور دارد.
مهـدی صادقـی با اشـاره بـه تولیـد 1۰ میلیون تن محصول کشـاورزی در اسـتان، 
گفـت: مـازاد تولیـد در چرخه فـرآوری، بسـته بندی و نگهـداری قـرار می گیرد که 

از ایـن نظـر فارس جایگاه مناسـبی کسـب کرده اسـت.
وی گفـت: بـا توجـه بـه گزارش هـای ارائـه شـده در ارتبـاط بـا صـادرات بخـش 
کشـاورزی، بیـش از ۸۰ درصد صـادرات از نظر حجم و ارزش،در بخش کشـاورزی 
مرتبـط بـا صنایـع تبدیلـی مـی باشـد. صادقـی بـا بیـان ایـن که بر اسـاس سـند 
توسـعه صنعت کشـاورزی سـال ۹۸، ایجاد 7۸ واحد صنعتی در شهرسـتان ها برای 
امسـال هـدف گذاری شـده، خاطرنشـان کـرد: این تعـداد واحد بهره بـرداری ۳7۰ 

هـزار تومـان جـذب ماده خـام به دنبـال خواهد داشـت.
مدیـر صنایـع تبدیلـی و غذایـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: 
بهسـازی و نوسـازی واحدهـای صنایـع تبدیلـی بـا هـدف افزایـش بهـره وری در 

دسـتور کار ایـن سـازمان اسـت.
در ادامـه ایـن نشسـت سرپرسـت مدیریت 
توسـعه بازرگانی سـازمان جهاد کشـاورزی 
فـارس گفـت: اقـام اساسـی و مـورد نیاز 
مـردم در زمان هـای خاص در بـازار توزیع 
مـی شـود. صمد رنجبـری با بیـان این که 
در مـاه رمضـان ۳۰۶ تـن گوشـت قرمـز 

منجمـد و 171 تـن مـرغ منجمـد در فـارس توزیـع شـد، اظهـار داشـت: از مـرداد 
سـال گذشـته تاکنـون ۸1۰۰ محمولـه نهـاده کنجالـه کـه معـادل 1۳۰ هـزار تن 
بـوده بـه فـارس اختصـاص یافتـه اسـت. به گفتـه وی بیـش از 1۰ هزار تن شـکر 
در ایـام مـاه مبـارک رمضـان و 1۳ هـزار و ۵۰۰ تـن پـس از ایـن ماه توزیع شـد. 
رنجبـری بـا اشـاره بـه توزیـع روزانـه 4۰۰ تـا ۵۰۰ تن شـکر در اسـتان، افـزود: از 

نظـر تامین شـکر کمبـودی نداریم.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: در ایـام نوروز امسـال نیـز در طرح میـوه تنظیم 

بـازار بیـش از ۳ هـزار تـن سـیب و 2 هـزار تـن پرتقـال در بازار توزیع شـد.
وی بـا بیـان ایـن کـه در حوزه صـادرات در سـال گذشـته 1۰۰ هزار تـن تولیدات 
کشـاورزی فـارس بـه ارزش 1۳۸.۵ هـزار دالر از گمـرکات فـارس صـادر شـده 
کـه ایـن تنهـا 2 درصـد از حجـم تولیـدات فـارس اسـت، تصریـح کـرد: امسـال 
1۳2 میلیـارد ریـال تسـهیات سـرمایه در گـردش بـه صادرکننـدگان ایـن بخش 

تخصیـص داده شـده اسـت.
رنجبـری بـا تاکیـد بـر جلوگیری از قاچاق در اسـتان، گفت: در سـال گذشـته 227 
محمولـه قاچـاق محصـول کشـاورزی پایـش و به مراجـع قضایی ارجاع داده شـد.

ایـن نشسـت مدیـر شـیات و  ادامـه  در 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  آبزیـان  امـور 
اسـتان فـارس گفـت: یـک هـزار و 44۸ 
مـزارع آبـزی پـروری فعـال در زمینه های 
اسـتخرهای  گرم آبـی،  مختلـف سـردآبی، 
ذخیـره کشـاورزی، ماهـی زینتـی و ماهی 

خاویـاری در اسـتان فـارس فعالیـت می کنـد. علـی فاحـی بـا اشـاره بـه این که 

فـارس در تولیـد آبزیـان نقـش ویـژه ای داشـته، افـزود: بالغ بـر ۹ هـزار و ۹۵۰ تن 
انـواع آبـزی در فـارس تولیـد می شـود. بـه گفتـه وی ۸ هـزار و ۳۰2 تـن ماهـی 
سـردآبی، هـزار و 1۶ تـن ماهـی گرم آبی، ۵۰ تن گوشـت ماهیان خاویـاری و 27۵ 

کیلوگـرم خاویـار در اسـتان تولیـد و صـادر شـده اسـت.
فاحـی تکثیـر و پـرورش 12 میلیـون و صـد هـزار قطعـه ماهـی زینتـی و تکثیـر 
1۹ میلیـون و ۵۹۰ هـزار قطعـه ماهیـان سـردآبی را از دیگر توانمندی های اسـتان 
فـارس برشـمرد و افـزود: در ایـن اسـتان 2۰ مورد منابـع طبیعی و نیمـه طبیعی در 

صیـد آبزیـان بـا میـزان ۵۵۰ تن صیـد فعالیـت می کند.
بـه گفتـه وی 12 واحد فعـال صنایع شـیاتی، 7 واحد عمده فروشـی آبزیان، 214 

واحـد خرده فروشـی آبزیان در این اسـتان فعالیـت می کند.
مدیـر شـیات و امور آبزیان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس تصریح کرد: 
سـاالنه ۵۰۰ تـن محصـوالت شـیاتی بـه ارزش 4 میلیـون دالر از ایـن اسـتان 

می شـود. صادر 
در ادامـه ایـن نشسـت مدیر امـور اراضی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس 
 2۸4 و  2هـزار  گذشـته  سـال  در  گفـت: 
اراضـی  غیرمجـاز  کاربـری  تغییـر  مـورد 
آن  کشـاورزی شناسـایی و 12۰4 مـورد 
منجـر بـه طرح دعـوی در مراجـع قضایی 

شـده اسـت. علی ارغون اظهار کرد: در یک سـال گذشـته 1۳7 مورد تامین اراضی 
جهـت طرح هـای کشـاورزی و مرتبـط بـا کشـاورزی و ۸۵ مـورد اراضـی جهـت 
طرح هـای غیرکشـاورزی مصـوب و بـه سـرمایه گذاران تحویـل داده شـده اسـت.

بـه گفتـه وی 2هـزار و 117 مـورد پرونـده اراضی واگذاری سـنوات قبـل در هیئت 
نظارتـی ماده ۳۳ بررسـی و تعیین تکلیف شـده اسـت.

 ارغـون افـزود: در زمینـه سـامان دهی و تعییـن تکلیـف اراضـی اصاحـات ارضی 
271 فقـره پرونـده تعییـن تکلیـف و آراء صادره به دفاتر اسـناد رسـمی برای صدور 
سـند اباغ شـده اسـت. این مقام مسـئول اظهار کرد: در سـال گذشـته 4۵1 مورد 
مجـوز تغییـر کاربری بـرای طرح هـای سـرمایه گذاری در اراضی کشـاورزی صادر 
شـده اسـت. بـه گفتـه وی ۵۰۰ هـزار هکتـار از اراضی کشـاورزی فارس قـرارداد 

کاداسـتر دارد کـه ۸2 هـزار هکتـار از ایـن اراضی آماده صدور سـند اسـت. 
ارغـون از الکترونیکـی کـردن کلیـه فرآیندها در حـوزه واگذاری اراضـی خبر داد و 
گفـت: در یک سـال گذشـته تعـداد ۸ هـزار و 12 پرونده واگذاری اراضی از سـنوات 
قبـل وارد سـامانه جامع امور اراضی کشـور شـده اسـت کـه این امر شفاف سـازی، 
افزایـش سـرعت در انجـام امـور و نیـز برنامه ریـزی مناسـب جهـت نظـارت بـر 

اراضـی واگذارشـده را درپی خواهد داشـت.
جهـاد  ترویـج  هماهنگـی  مدیـر  ادامـه  در 
کشـاورزی فـارس گفـت: سـایتی بـا عنوان 
کشـاورزی  فنـون  و  دانـش  ترویـج  تـاالر 
وجـود دارد که به صورت مسـتمر اطاعاتی 
در قالـب نشـریات، فیلم هـا و اپلیکیشـن ها 
در آن بارگـذاری مـی شـود کـه این سـایت 

بـه عنـوان یـک کتابخانـه جیبـی بـه صـورت رایـگان در اختیار همـه قرار مـی گیرد. 
حمیدرضـا ابراهیمـی اظهـار کـرد: 42۹7 نشـریه و کتاب، حـدود 4۰۹ رسـاله علمی و 
1۰4 اپلیکیشـن در سـایت تاالرترویـج دانش و فنون کشـاورزی بارگـذاری و به راحتی 
بـرای کارشناسـان و بهره بـرداران قابـل دسترسـی اسـت. بـه گفتـه وی عرصه هـای 
کشـاورزی اسـتان، بـه ۶1۰ پهنه تقسـیم شـده اسـت کـه برای هـر پهنه یـک مروج 
مسـئول در نظـر گرفتـه شـده و هـر 4۰۵ بهره بـردار کشـاورزی تحـت پوشـش یـک 
مـروج پهنـه قـرار دارد. ابراهیمی اظهار کرد: سـال گذشـته 7۹ کشـاورز نمونه اسـتانی 

داشـتیم کـه 1۰ نفـر از ایـن کشـاورزان بـه عنـوان نمونه ملـی انتخاب شـدند.
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کشـاورزی،  کمیسـیون  اعضـای  مشـترک  نشسـت 
آب، منابـع طبیعـی و محیـط زیسـت مجلس شـورای 
اسـامی با کشـاورزان پیشـرو اسـتان فـارس در اتاق 
بازرگانـی صنایع، معادن و کشـاورزی شـیراز با حضور 
اعضـای کمیسـیون کشـاورزی، آب، منابـع طبیعـی و 
محیط زیسـت مجلس شـورای اسـامی، طهماسـبی 
معـاون وزیـر در امـور باغبانـی، اکبـری معـاون آب و 
معـاون  شـهبازی  کشـاورزی،  جهـاد  وزارت  خـاک 
رئیـس  قاسـمی  کشـور،  مراتـع  و  جنگلهـا  سـازمان 
سـازمان جهاد کشـاورزی، کشـاورزان پیشـرو اسـتان 

فـارس و سـایر اعضـاء برگزار شـد.
بـه گـزارش خبرنگار "پرتـو امید"، معـاون آب و خاک 

وزارت جهـاد کشـاورزی در ایـن نشسـت با اشـاره به 
تأییـد الیحـه »حفاظـت از خـاک« توسـط شـورای 
نگهبـان گفـت: بـا عنایت بـه محدودیـت منابع خاک 
توجـه جـدی بـه بحث خـاک در کشـور بایـد صورت 

. د گیر
علـی مـراد اکبری افـزود: منبع آب جدیدی در کشـور 
توسـعه  سـمت  بـه  بایسـتی  بنابرایـن  نـدارد  وجـود 
عمـودی برویـم و سـهم آب کشـاورزی در بهره وری 

۳4 درصـد می باشـد.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: از 2 سـال پیش 
زمینـه مصـرف آب توسـط محصـوالت  طرحـی در 
کشـاورزی در ۳۵ محصول کـه ۸۰ درصد محصوالت 
کشـاورزی کشـور را شـامل می شـود اجرا شده است 
کـه نتایـج حاصـل از ایـن طرح نشـان داد کـه میزان 
مصـرف آب بخـش کشـاورزی کمتـر از ۶۵ درصـد 

اسـت. بوده 
آب،  کمیسـیون  رئیـس  نشسـت  ایـن  ادامـه  در 

کشـاورزی و منابـع طبیعی مجلس شـورای اسـامی 
باورنـد،  ایـن  بـر  کمیسـیون  ایـن  اعضـای  گفـت: 
سیاسـت های ارزی کـه در قبـال بخـش کشـاورزی 
اتخـاذ مـی شـود بایـد توسـط دولـت اصـاح شـود.
احمـد علـی کیخـا افـزود: همـان گونـه کـه مـا از 
دسـتگاه ها انتظـار داریـم بـه تکالیـف قانونـی خـود 
عمـل کننـد از نهادهایـی مانند اتـاق بازرگانـی ایران 
هـم انتظـار اسـت بـه تکالیفـی کـه در قانـون دیـده 

شـده بـه درسـتی عمـل کننـد.
وی، از اتـاق بازرگانـی ایـران خواسـت کـه بـا پیـدا 
کـردن بازارهـای هـدف بـرای صـادرات محصـوالت 
کشـاورزی، تولیـد کننـده کشـاورزی را تشـویق بـه 

تولیـد محصـول بـرای ایـن بازارهـا کنـد.

رئیـس کمیسـیون آب، کشـاورزی و منابـع طبیعـی 
مجلـس شـورای اسـامی بیـان کـرد: انتظـار اسـت 
در اسـتانی ماننـد فـارس کـه محصـوالت منحصر به 
فـردی ماننـد انجیر تولیـد می کند در حـوزه صادرات، 
پیـدا کـردن بازارهـای هـدف و تشـویق تولیـد کننده 
بـرای تولیـد و فـرآوری محصـوالت بـرای آن بازارها 

وقت بیشـتری گذاشـته شـود.
ایـن جلسـه کشـاورزان  شـایان ذکـر اسـت کـه در 
پیشـرو در اسـتان فـارس بـه بیـان مشـکات خـود 

پرداختنـد.

در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی شیراز تشکیل شد
برگزاری نشست مشترک اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست 

مجلس شورای اسالمی با کشاورزان پیشرو استان فارس
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سـی امین جلسـه شـورای گفتگوی دولـت و بخش 
خصوصی اسـتان فارس به ریاسـت رحیمی اسـتاندار 
فـارس و بـا حضـور اعضای کمیسـیون کشـاورزی، 
آب و منابـع طبیعی مجلس شـورای اسـامی، رجبی 
نماینـده مـردم شـیراز در مجلس شـورای اسـامی، 
طهماسـبی معـاون وزیـر در امـور باغبانـی، اکبـری 
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشـاورزی، شـهبازی 
معـاون سـازمان جنگلهـا و مراتـع کشـور، رحمانـی 
معـاون هماهنگی امـور اقتصادی اسـتانداری فارس، 
قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، 
دهقانـی مدیـر عامـل شـرکت سـهامی آب منطقـه 
ای فـارس و سـایر اعضـاء در سـالن شـهید قاضـی 

اسـتانداری فـارس برگزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، در ایـن جلسـه 
فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
گفـت: تامیـن، جـذب و مصـرف نهاده هـای دام و 
و سـماصط  شـیر  کارت  سـامانه  دو  توسـط  طیـور 

پایـش مـی شـود.
توزیـع  میـزان  افـزود:  قاسـمی  محمدمهـدی 
شـامل  طیـور  و  دام  خـوراک  اصلـی  نهاده هـای 
کنجالـه سـویا، ذرت و جـو از ابتـدا تـا تاریـخ 2۳ 
خـرداد ۹۸، بـه ترتیب 74 هـزار و ۹۹۶ تن، 2۶ هزار 

بـوده اسـت. و 7۶۹ تـن و ۵۶۳7 تـن 
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: میـزان جذب 
کنجالـه سـویا، ذرت و جـو بـه ترتیـب ۵۸ هـزار و 
۹4 تـن، 11 هـزار و ۹۸1 تـن و 4۸۹4 تـن و درصد 
جـذب نیـز بـه ترتیـب 77 درصـد، 44 درصـد و ۸7 

درصـد بوده اسـت.
در ادامـه این جلسـه نماینده مردم شـیراز در مجلس 
شـورای اسـامی از نحـوه برخـورد دوگانـه بخـش 
خصوصـی بـا مجلـس و دولـت انتقـاد کـرد و گفت: 
بخـش خصوصـی در برخـورد بـا دولـت بـه یکبـاره 

تبدیـل بـه یـک جنتلمن می شـود!
بخـش  دوگانـه  برخـورد  از  رجبـی  فـرج اهلل 
و  کـرد  انتقـاد  دولـت  و  مجلـس  بـا  خصوصـی 
اظهـار داشـت: نماینـدگان بخـش خصوصـی هرگاه 
کـه بـه نماینـدگان مجلـس می رسـند داد و فریـاد 

اعتراضشـان بـه هـوا مـی رود امـا هنگامی کـه بـه 
نماینـدگان دولـت می رسـند، ماننـد یـک جنتلمـن 
آن هـا  از  نشسـته و صدایـی  در گوشـه ای  سـاکت 

نمی شـود! شـنیده 
ایـن نماینـده مجلـس تصریـح کـرد: بـه  هـر حـال 
مـردم بـه مـا رأی داده انـد و انتظـار بـه حقـی دارند 
امـا انتظـار مـا از نماینـدگان بخـش خصوصـی این 
اسـت کـه همچـون نماینـدگان مجلـس، از دولـت 
نیـز مطالبه گـری کننـد نـه ایـن کـه تنهـا بـا دیدن 
نماینـدگان مجلـس فریاد اعتراضشـان به هـوا رود.

وی کـه در مـورد مشـکات بخـش تولیـد و دالیل 
عـدم رونق آن در کشـور سـخن می گفـت، افزود: ما 
2۰ مشـکل سـاختاری در بحـث تولیـد داریـم که تا 

حـل نشـود، تولیـد رونقی نخواهد داشـت.
ایـن نماینده شـیراز تـوان مجلس را بـرای حل تمام 
مشـکات تولید کافی ندانسـت و افـزود: مجلس در 
چنیـن شـرایطی تنهـا کاری که می توانـد انجام دهد 
ایـن اسـت که نگـذارد شـیرازه امـور از هم  پاشـیده 

. شود
وی همچنیـن بـا انتقـاد از ناکارآمـدی دسـتگاه های 
دولتـی در رفـع مشـکل تولیـد گفـت: بخـش دولتی 
لَخـت و سـنگین اسـت و قادر بـه انجام کار نیسـت 

استاندار فارس:
مجلس قوانین دست و پاگیر سرمایه گذاری را اصالح کند

رئیس کمیسیون آب و کشاورزی مجلس:
سیاست های ارزی در قبال بخش کشاورزی باید اصالح شود

رئیس جهاد کشاورزی فارس:
پایش نهاده ها در سامانه سماصط و کارت شیر

سی امین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس
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لـذا بایـد همـه دسـتگاه ها ایـن مسـئله را بپذیرند، به فکر چـاره باشـند و در امور 
بازبینـی جـدی کنند.

در ادامـه ایـن جلسـه رئیـس کمیسـیون آب، کشـاورزی و منابـع طبیعی مجلس 
شـورای اسـامی گفـت: اعضـای این کمیسـیون بـر ایـن باورند، سیاسـت های 
ارزی کـه در قبـال بخـش کشـاورزی اتخـاذ می شـود باید توسـط دولت اصاح 

 . شود
احمـد علـی کیخـا افـزود: اعتقـاد مـا بـر این اسـت کـه ایـن سیاسـت ها چه در 
بحـث تأمیـن نهاده هـا و چـه واردات محصـوالت کشـاورزی به نفـع تولیدکننده 

بخـش کشـاورزی نبوده و نیسـت.
وی، از اتـاق بازرگانـی ایـران خواسـت کـه بـا پیدا کـردن بازارهای هـدف برای 
صـادرات محصـوالت کشـاورزی، تولیدکننـده کشـاورزی را تشـویق بـه تولیـد 

محصـول بـرای ایـن بازارهـا کند.
ایـن مقـام مسـئول اظهار داشـت: همان گونـه که ما از دسـتگاه ها انتظـار داریم 
بـه تکالیـف قانونـی خـود عمـل کننـد از نهادهایـی مانند اتـاق بازرگانـی ایران 
هـم انتظـار اسـت بـه تکالیفی کـه در قانون دیده شـده به درسـتی عمـل کنند.
رئیس کمیسـیون آب، کشـاورزی و منابع طبیعی مجلس شـورای اسـامی بیان 
کـرد: انتظـار اسـت در اسـتانی ماننـد فـارس که محصـوالت منحصر بـه فردی 
ماننـد انجیـر تولیـد می کنـد در حـوزه صـادرات، پیـدا کـردن بازارهـای هدف و 
تشـویق تولیـد کننده بـرای تولید و فـرآوری محصـوالت بـرای آن بازارها وقت 

بیشـتری گذاشـته شود.
کیخـا، در مـورد مباحـث مربـوط بـه مکانیسـم قیمـت گـذاری گندم هـم گفت: 
ایـن بحـث در نشسـتی با حضور بنیـاد ملی گندم مطرح شـد و ما در کمیسـیون 

قـول دادیـم کـه از ظرفیت خـود در ایـن زمینه اسـتفاده کنیم.
وی اظهـار داشـت: انتقـاد بـر ایـن بود کـه وزارت جهاد کشـاورزی اگر سیاسـت 

قیمـت گـذاری را قبـول نـدارد وزیـر بایـد آن را به طور رسـمی اعـام کند.
در ادامـه این جلسـه اسـتاندار فـارس گفت: نمایندگان مجلس شـورای اسـامی 
نسـبت بـه اصـاح قوانین دسـت و پـا گیر و حذف بخشـنامه های غیـر ضروری 
کـه مانـع ورود بخـش خصوصـی بـه عرصـه سـرمایه گـذاری مـی شـود، اقدام 

. کنند
عنایـت اهلل رحیمـی افـزود: اگـر مجلـس در مقطعـی اقـدام به پاالیـش و حذف 
یـک سـری قوانیـن دسـت و پاگیر کند شـاید بـه اقتصاد کشـور خدمـت بهتری 

. شود
وی بیـان داشـت: تصمیمـات جزیره ای در اقتصاد پاسـخگو نیسـت بلکه بهترین 
اقـدام ایـن اسـت کـه تصمیـم گیـری بـه عرضـه و تقاضا واگـذار شـود و دولت 

تنهـا در شـرایط خـاص به ایـن موضـوع ورود کند.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: بایـد ضمن کاهـش تصدی گـری دولت 
و افزایـش نقـش برنامـه ریـزی و نظـارت آن، مسـائل را بـه بخـش خصوصـی 

کنیم. واگـذار 
وی تاکیـد کـرد: امـروز کشـور به لحـاظ اقتصادی در شـرایطی خاص قـرار دارد 
و در چنیـن شـرایطی نیـز بایـد مسـائل را بـر اسـاس فرمول های خاصـی حل و 

فصـل کرد.
رحیمـی بیـان کرد: تفویـض اختیار به مجموعه های اسـتانی و اسـتانداران نیز در 
مـواردی کـه نیـاز به تصمیـم گیری های منطقه ای باشـد زمینه را برای تسـهیل 

امـور فراهـم می کند.
وی، ضمـن تاکیـد بـر لـزوم در نظـر گرفتـن زنجیره هـا و حلقه هـای بـه هـم 
پیوسـته تولیـد در تعییـن قیمـت خریـد تضمینـی محصـوالت کشـاورزی افزود: 

قیمـت گـذاری هـا بایـد بـر اسـاس واقعیـت تعیین شـود.
اسـتاندار فـارس، احیـا و تعـادل بخشـی آب هـای زیر زمینـی را نیازمنـد نصب و 
اسـتفاده از کنتورهای هوشـمند و حجمی دانسـت و اظهار داشـت: این که گفته 
می شـود امـکان سـاخت ایـن کنتورهـا در داخـل وجـود نـدارد پذیرفتنی نیسـت 
چـرا کـه در شـیراز، مجموعـه صنایـع الکترونیـک بـرای سـاخت ایـن کنتورهـا 

اعـام آمادگی کرده اسـت.
رحیمـی یـادآور شـد: اگـر بنا باشـد که هزینـه نصب کنتور هوشـمند از کشـاورز 
دریافـت شـود ممکـن اسـت به دلیـل محدودیتـی که ایـن کنتورها در برداشـت 
آب بـرای آن هـا ایجـاد می کنـد مایـل به پرداخـت هزینـه نباشـند و از این کار 

نکنند. اسـتقبال 
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هـم زمـان بـا سـومین روز از هفتـه جهـاد کشـاورزی، رئیـس و اعضـای کمیسـیون 
کشـاورزی، آب، منابـع طبیعـی و محیـط زیسـت مجلـس شـورای اسـامی، معـاون 
وزیـر جهـاد کشـاورزی در امور باغبانـی، معاون هماهنگـی امور اقتصادی اسـتانداری 

فارس و سایر اعضاء از شرکت شیرین دارو بازدید کردند. 
بـه گـزارش خبرنگار "پرتـو امید"، رئیس کمیسـیون کشـاورزی، آب، منابـع طبیعی و 
محیط زیسـت مجلس شـورای اسـامی در بازدید از شـرکت شـیرین دارو گفت: این 

شـرکت جهت گسـترش و توسـعه خود نقشـه راه ترسـیم نماید.
احمـد علـی کیخـا افـزود: در صـورت تهیـه نقشـه راه ایـن مطلـب در کمیسـیون 
کشـاورزی، آب، منابـع طبیعـی و محیـط زیسـت مجلـس شـورای اسـامی مطرح و 
مـوارد مـورد نیـاز مورد بررسـی قرار خواهـد گرفـت. وی تاکید کرد: این شـرکت باید 

جهـت پیشـرفت اهـداف خـود واحـد R&D راه انـدازی نماید.
در ادامـه معـاون وزیـر در امـور باغبانـی گفـت: یکـی از اولویت های اساسـی وزارت 

جهـاد کشـاورزی توسـعه گیاهـان دارویـی کم آب بر در سـطح کشـور اسـت.
محمدعلـی طهماسـبی افـزود: تسـهیات بنـد الـف تبصـره 1۸ بـرای بهره بـرداران 
کـه اقـدام بـه توسـعه گیاهـان دارویـی کـم آب بـر مـی نماینـد مدنظـر قـرار گرفته 

است. شـده 
در ادامـه معـاون هماهنگـی امور اقتصادی اسـتانداری فـارس گفت: این اسـتان مهد 

تولیـد شـیرین بیان در کشـور و میز ملی شـیرین بیان در اسـتان فارس اسـت.
یدالـه رحمانـی افـزود: باتوجـه به وجود میز ملی شـیرین بیان در اسـتان فـارس لزوم 

وجـود پژوهشـکده تحقیقاتـی برای این محصـول امری ضروری می باشـد.

سـند  گفـت:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  باغبانـی  مدیـر  ادامـه  در 
چشـم انداز گیاهـان دارویـی و شـیرین بیان طی افق ۵ سـاله تهیه شـده و شناسـایی 
و پهنـه بنـدی گیاهـان دارویـی متناسـب بـا اقلیـم اسـتان فارس انجام شـده اسـت.
مجیدرضا پاکاری افزود: سـتاد گیاهان دارویی در اسـتان فارس تشـکیل شـده اسـت 
کـه این سـتاد بـه 4 کمیته گیاهان دارویی تقسـیم شـده اسـت و جلسـات به صورت 

مسـتمر برگزار می شـود.
وی بیـان داشـت: اقدامـات الزم درخصـوص کشـت قـراردادی شـیرین بیان انجـام 
شـده و پرداخـت یارانـه بـه توسـعه کشـت گیاهـان دارویـی اولویـت دار خصوصـًا 

شـیرین بیان در سـال ۹7 انجـام شـده اسـت.
پـاکاری تصریـح کرد: به منظور توسـعه کشـت گیاهـان دارویی از جمله شـیرین بیان 

از محـل اعتبـار بنـد الف تبصـره 1۸ اعتباراتی مدنظر قرار گرفته شـده اسـت.
وی بـا بیـان ایـن که تشـکیل زنجیره هـای ارزش تولید در دسـت اقدام اسـت، تاکید 
کـرد: توسـعه 1۵۰ هکتـاری کشـت زراعـی شـیرین بیـان و42۰۰ هکتـاری گیاهان 

دارویـی در سـال 1۳۹7 صـورت گرفته اسـت.
پـاکاری در ادامـه اظهـار داشـت: اولویت های کشـت ۵ گیاه دارویی مزیت دار شـامل 
شـیرین بیـان، آویشـن شـیرازی، باریجـه، گل محمـدی و آنغـوزه در اسـتان فـارس 

انجام شـده اسـت.
وی یـادآور شـد: اولویت هـای تحقیقاتـی گیاهـان دارویـی نیـز در ۵ گیـاه دارویـی 
مورخـوش، لعـل کوهسـتان، گونـه مریـم گلـی، مـرزه بختیـاری و گونـه آویشـن در 

اسـتان فـارس در حـال انجـام مـی باشـد.

بازدید رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی 
از شرکت شیرین دارو
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معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی:
بزرگترین دشت گل محمدی گیتی

در داراب است
معـاون باغبانـی وزیر جهـاد کشـاورزی در دهمین جشـنواره گل و گاب الیزنگان 
داراب،گفـت: بزرگتریـن دشـت گل محمـدی گیتـی متعلـق به شهرسـتان داراب و 

عمـده آن در روسـتای نوایـگان و الیزنگان واقع شـده اسـت.
بـه گـزارش خبرنگار "پرتو امید"، محمدعلی طهماسـبی افزود: در شهرسـتان داراب 
بالـغ بـر ۵ هـزار هکتار گل محمدی وجـود دارد که از نظر تولیـد محصول ارگانیک 
و سـالم، سـطح و میـزان تولیـد بی نظیر اسـت چـرا کـه در دیگر کشـورهای تولید 
کننـده ماننـد بلغارسـتان و ترکیـه سـطح زیـر کشـت حـدود 2 الـی ۳ هـزار هکتار 

است.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: اخیـرا 7 ژنوتیپ جدید و 2 رقـم گل محمدی 
معرفـی شـده و از نظـر تولیـد، عملکـرد بهتری دارند کـه تولید کننـدگان این ارقام 
گل، از یارانـه حمایتـی ایـن وزارتخانـه برخوردار می شـوند و توسـعه گل محمدی 
بـه عنـوان گیاه دارویی، بـه ویژه در مناطق شـیب  دار از اولویت  هـای وزارت جهاد 

کشاورزی است. 
وی بـا اشـاره بـه ایـن که توسـعه گل محمـدی به عنـوان گیـاه دارویی، بـه ویژه 
در مناطـق شـیب دار جـز اولویت هـای وزارتخانـه اسـت، تاکیـد کـرد: تخصیـص 
تسـهیات بـه توسـعه گیاهـان دارویـی از جملـه گل محمـدی، زرشـک، آویشـن 
و زعفـران اولویـت دوم وزارت جهـاد کشـاورزی بعـد از گلخانـه اسـت کـه در این 
راسـتا تسـهیات بنـد الـف تبصـره 1۸ در مناطـق غیر برخـوردار با سـود 7 درصد 
و در مناطـق برخـوردار با سـود ۹ درصد توسـط بانـک کشـاورزی و دو بانک دیگر 

در اختیـار باغـداران قـرار می گیرد.
طهماسـبی اظهـار داشـت: افـزون بـر ۵ هـزار هکتار سـطح گل دیـم و تولید بیش 
از 7 هـزار تـن انـواع گل در داراب، سـبب رونـق تولیـد و اشـتغال پایـدار در ایـن 

منطقه شـده اسـت.
معـاون باغبانـی وزارت جهـاد کشـاورزی گفـت: سـطح کشـت گل محمـدی در 
برخـی کشـورهای مدعـی بیـن 2 تـا ۳ هـزار هکتـار اسـت از ایـن رو، دشـت گل 

محمـدی در الیزنـگان داراب از ظرفیت هـای مهـم بـرای کشـور اسـت.
وی همچنیـن بـه برنامـه وزارت جهـاد کشـاورزی در زمینـه احداث بیـش از ۶۰۰ 
هکتـار گلخانـه در اسـتان فـارس اشـاره کـرد و گفـت: امسـال بـا برنامـه ریـزی 
صـورت گرفتـه، این اسـتان بیشـترین تعداد گلخانـه در مقیاس کوچـک و بزرگ را 
راه انـدازی خواهـد کـرد و در این راسـتا، اعتباری افـزون بر ۵ هزار میلیـارد تومان 

تخصیـص خواهـد یافت.
معـاون وزیر جهاد کشـاورزی همچنین از سـرمایه گذاران دعوت کـرد تا در صنایع 
فـرآوری گل محمـدی و تولیـد اسـانس گل در شهرسـتان داراب سـرمایه گذاری 
کننـد و تاکیـد کـرد: این اقـدام ضمن کمک بـه رونق اشـتغال در این شهرسـتان، 

از خام فروشـی محصـوالت جلوگیـری می کند.
توسـعه  بـرای  تومـان  میلیـارد  هـزار   ۵ امسـال  داشـت:  اذعـان  ادامـه  در  وی 
گلخانه  هـای کوچـک و بـزرگ مقیـاس بـه اسـتان فـارس اختصـاص داده شـده 
و ایـن اسـتان بـا حـدود ۶۵۰ هکتـار بزرگتریـن گلخانـه در ایـران را ایجـاد خواهد 

کرد. 
ایـن مقـام مسـئول در خاتمـه سـخنان خـود اظهـار داشـت: سـرمایه گـذاری در 
زمینـه تولیـد "اسـانس تام" یـا "کانکریت" در اسـتان فـارس در رابطه بـا تولید گل 
محمـدی ضـروری اسـت و ایـن امـر از نظـر ایجـاد اشـتغال و درآمد منطقـه ای و 
ملـی، ارزش افـزوده بسـیار باالیی را ایجـاد می کند کـه امیدوارم شـاهد راه اندازی 

زنجیـره تولید در شهرسـتان داراب باشـیم.
جشنواره گل محمدی داراب نیاز به دبیرخانه دائمی دارد

در ادامـه رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس در دهمیـن جشـنواره گل و 
گاب الیزنـگان داراب گفـت: بـا توجـه به قـرار گیـری بزرگترین دشـت گل دیم 
جهـان در ایـن منطقـه، ایـن جشـنواره به دبیرخانـه دائمی نیـاز دارد تا بـا برگزاری 
جشـنواره در سـطح جهانـی از وجود کارشناسـان بیـن المللی و جهانـی صاحب فن 

و تکنولـوژی اسـتفاده کرد.
محمـد مهـدی قاسـمی افـزود: برنـد سـازی، باعث ارتقـای صنایـع وابسـته مانند 
عطـر و ادکلـن شـده، در حال حاضر کشـورهای خارجی با اسـتفاده از اسـانس گل 

محمـدی، ارزش افـزوده و در آمـد بسـیار زیـادی نصیـب خود مـی کنند.
بـه گفتـه وی نیـاز امـروز مـا جهـت نقـش آفرینـی در رونـق اقتصـادی و افزایش 

سـهم کشـاورزی در اقتصـاد، تشـکیاتی کار کـردن در ایـن حـوزه اسـت. 
قاسـمی تصریـح کـرد: الزم اسـت تمامـی زنجیره هـای تولیـد را گسـترش داده و 
کلیـه عوامـل تولیـد محصـول بایـد در کنار هم قـرار بگیرند تا با سـهیم شـدن در 

فـرآورده نهایـی بتوانند سـهم مناسـبی از در آمد داشـته باشـند. 
وی بـا بیـان ایـن کـه بـا فعـال کـردن زنجیره هـای تولید مـی تـوان محصوالت 
متنوعـی تولیـد و ارزش افـزوده بیشـتری نصیب خود کـرد، افزود: در داراب هسـته 
ایـن زنجیـره تشـکیات باغبانـی موجود هسـتند کـه باید تـاش کننـد در تمامی 
بخـش هـا از اصـاح و احیـاء باغـات، روش هـای مبـارزه بـا آفـات و بیمـاری ها، 

جمـع آوری، فـرآوری، بـازار رسـانی و صـادرات گل محمدی فعال باشـد.
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی فارس بـه افتتـاح کارخانه فـرآوری گل محمدی 
ظهرابـی اشـاره داشـت و گفـت: ۳۰ درصـد صـادرات گاب کشـور مربـوط به این 
کارخانـه اسـت و بـا توسـعه این کارخانـه ارزش افزوده، اشـتغال و در آمد بیشـتری 

شـود.  منطقه  نصیب 
از عمده تریـن گیاهـان دارویـی محسـوب  قاسـمی گفـت: گل محمـدی یکـی 
می شـود و از محـل بنـد الـف تبصـره 1۸ تسـهیات ویـژه بـرای توسـعه گل 
محمـدی لحـاظ شـده و همچنیـن تسـهیات ارزان قیمت صندوق توسـعه ملی به 
توسـعه صنایـع تبدیلـی تکمیلی اختصاص یافته و کسـانی که در ایـن حوزه امکان 

سـرمایه گـذاری داشـته باشـند قطعـا حمایـت می شـوند .
وی بـا اشـاره بـه سـخنان نماینـده شهرسـتان در مجلس شـورای اسـامی یادآور 
شـد: توسـعه ای مانـدگار اسـت کـه پایـدار باشـد و در این زمینـه دولـت در ایجاد 
صنایـع تبدیلـی در کنار مـردم این منطقه اسـت و تاش می کنیـم نهایت حمایت 

و مسـاعت دولـت برای توسـعه راه های دسترسـی صـورت گیرد. 
قاسـمی در ادامـه تصریـح کـرد: اسـتفاده از تکنولـوژی نوین در خشـک کردن گل 
حتمـا بایـد مـد نظر قـرار گیرد کـه در این خصـوص از کمک های فنـی و اعتباری 
حمایـت مـی شـود مثـل اسـتفاده از صنایع کوچکـی که با انـرژی خورشـیدی کار 

مـی کننـد و مـی توان بـا آن فرآوری و خشـک کـردن محصول را انجـام داد . 
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس گفت: ارگانیـک و طبیعی بـودن گل های 
محمـدی و وسـعت دشـت گل محمدی داراب، ایـن منطقه را به گلسـتان بی نظیر 

گل در دنیـا تبدیل کرده اسـت.
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وی بـا اشـاره بـه مشـکات برخی باغـداران منطقـه الیزنـگان و کوهسـتان های 
اطـراف داراب یـادآور شـد: برخـی از باغ هـای ایـن منطقـه هنـوز سـند ندارنـد که 
بایـد بـر اسـاس نقشـه های دهـه 4۰ وضعیـت این مناطـق را بررسـی کرد تـا اگر 
باغ هایـی وجـود داشـته و مربـوط بـه اجداد اهالی باشـد سـند صادر شـود و در غیر 
ایـن صـورت، می تـوان از دیگـر ظرفیت هـای قانونـی، ایـن بـاغ هـا را بـه آن ها 

واگـذار کرد.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه ایـن کـه خوشـبختانه قسـمتی از اراضـی تثبیت 
مالکیـت شـده و در تاش هسـتیم کـه به مردم کمک شـود تا با آرامش بیشـتری 
در اراضـی در اختیـار، اقدامـات خودشـان را انجـام دهنـد، اظهـار داشـت: اگـر هم 
مالکیـت ایـن اراضـی بـا توجـه بـه فرآینـد قانونی تثبیـت نشـود امـکان واگذاری 
قانونـی، از طریـق مـاده ۳ حـق بهره بـرداری بـرای مـردم وجـود دارد تـا هماننـد 
سـالیان متمـادی بـه بهـره بـر داری ادامـه دهند چـرا که نظـر دولت بر این اسـت 
کـه بهره بـرداران بخـش کشـاورزی با آرامش بیشـتری، بـه کشـت و کار بپردازند.

قاسـمی در خاتمـه بـا بیـان ایـن کـه خوشـبختانه گیاهـان دارویی کـه عمده ترین 
آن هـا گل محمـدی اسـت از اهـداف توسـعه ای وزارت جهـاد کشـاورزی اسـت و 
ایـن وزارتخانـه کمک هـای خـود را بـه صـورت اولویـت دار بـه گلخانـه و گیاهان 
دارویـی تخصیـص داده اسـت، تاکیـد کرد: اعتبارات و تسـهیات خوبـی به منظور 
بازسـازی، به سـازی، اصـاح باغ ها و تمام نیازهـای مردم در این حـوزه اختصاص 

داده شـده و بهره بـرداران داراب نیـز بـه تناسـب اسـتفاده خواهند کرد.
دشت گل محمدی کوهستان داراب بایستی ثبت جهانی شود

در ادامـه ایـن مراسـم فرمانـدار شهرسـتان داراب گفت: دشـت گل محمدی دیم و 
ارگانیـک کوهسـتان داراب بایسـتی بـه عنوان بزرگترین دشـت گل دیـم دنیا ثبت 
جهانـی شـود و با برگزاری جشـنواره ملـی و بین المللی گل و گاب در شهرسـتان 

فرصتـی مناسـب برای جذب گردشـگران و سـرمایه گزاران ایجـاد کنیم.
علـی مظفـری افـزود: بـه همـت بلنـد کشـاورزان و باغـداران کوهسـتان داراب 
بزرگتریـن دشـت گل دیـم و ارگانیـک دنیـا بـا ۵۶۸۰ هکتـار گل محمـدی در 
شهرسـتان ایجـاد شـده اسـت که به شـکرانه ایـن نعمـت عظیم دهمین جشـنواره 

گل و گاب در الیزنـگان داراب برگـزار شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: یکـی از مهم تریـن خواسـته های مـردم 
کوهسـتان از مسـئولین وزارت جهـاد کشـاورزی، سـند دار شـدن باغ هـای دیـم 
کوهسـتان اسـت کـه امـروز در جلسـه تخصصی جشـنواره مطرح کردیـم و معاون 
وزیـر و رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی قول مسـاعد جهت پیگیـری این موضوع 

دادند. را 
وی از اسـتاندار فارس، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشـگری، معاون گردشـگری 
و امـور زائریـن اسـتانداری خواسـتار ثبـت جشـنواره گل و گاب شهرسـتان بـه 
عنـوان یـک رویـداد ملی شـد تا جشـنواره سـال های آینده در سـطح ملـی برگزار 
شـود. مظفـری تصریـح کـرد: به پیشـنهاد نماینـده شهرسـتان مقرر شـد جهت راه 
دسترسـی بیـن باغ هـای کوهسـتان مبلـغ ۳ میلیـارد ریـال )۳۰۰ میلیـون تومـان( 
بودجـه در شـورای برنامـه ریـزی شهرسـتان به این موضـوع اختصـاص دهیم تا با 
مشـارکت بهـره بـرداران و جهـاد کشـاورزی راه های دسترسـی بین باغ هـا احداث 

یـا با سـنگ فرش کـردن ترمیم شـود.
وی بـا اشـاره بـه تاکیـد اسـتاندار مبنـی بـر اشـتغال زایـی در شهرسـتان، گفت: با 
توجـه بـه تولیـد 7 هـزار تـن گل محمـدی در داراب، شـورای اداری شهرسـتان از 
سـرمایه گـذاران، جهـت راه انـدازی صنایع تبدیلـی در حـوزه گل و گاب، حمایت 

کامـل و قاطـع خواهد داشـت.
مظفـری در خاتمـه سـخنان خـود تصریـح کـرد: شهرسـتان داراب از جاذبه هـای 
گردشـگری زیادی از جمله دارابگرد، مسـجد سـنگی، نقش شـاپور، مسـجد جامع، 
آبشـار فدامـی و دره تنـگ رغـز برخـوردار اسـت کـه بهترین فرصـت جهت جذب 

گردشـگران داخلـی و خارجی اسـت.

شهرستان داراب؛ قطب تولید گل در کشور
در ادامـه سرپرسـت مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان داراب گفت: شهرسـتان 
داراب یکـی از قطب هـای مهـم تولیـد گل در کشـور اسـت کـه سـالیانه بـا تولید 
۳۰۰ تـن گل خشـک و 7 هـزار تـن گل تـر از گلسـتان های دیـم سـهم عمده ای 

در تولید کشـور دارد.
احمدرضـا صالحـی افـزود: ایـن دشـت با ۵ هـزار و ۶4۰ هکتار سـطح زیر کشـت 
گل محمـدی دیـم جایـگاه قابـل توجهـی در دنیـا دارد و گل هـای تولیـدی بـه 
کشـورهایی ماننـد فرانسـه، آلمـان، پاکسـتان، چیـن و کشـورهای حاشـیه خلیـج 

فـارس صـادر می شـود.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: گل هـای محمـدی داراب بـا کیفیـت باال 
و ارگانیـک بـودن از اسـتقبال بی نظیـری در دنیـا برخـوردار اسـت و بـه همیـن 
دلیـل برخـی فعـاالن شـهرهای مختلـف کشـور از جملـه میمنـد و قمصر کاشـان 

مشـتری های ویـژه ایـن گل هـا هسـتند.
وی تاکیـد کـرد: گل محمـدی داراب ارگانیـک اسـت و فرآورده هـای آن نظیـر 
بـه کشـور های حـوزه خلیـج فـارس و  اسـانس گل محمـدی  گاب، غنچـه و 
کشـور های اروپایـی و آسـیایی صـادر می شـود و درحـال حاضـر 4 واحـد گاب 

گیـری بـه صـورت صنعتـی و 2۵ واحـد بـه صـورت سـنتی فعـال اسـت.

گشایش کارخانه اسانس گیری گل محمدی 
در داراب

در آسـتانه هفتـه جهـاد کشـاورزی طـی مراسـمی کارخانـه اسـانس گیـری گل 
محمـدی و تولیـد عرقیـات، با برنـد تیـارا رز داراب در منطقه الیزنگان شهرسـتان 
داراب توسـط طهماسـبی معـاون وزیر جهاد کشـاورزی در امور باغبانـی و با حضور 
انصـاری نماینـده مـردم شهرسـتان های داراب و زریـن دشـت در مجلس شـورای 
اسـامی، قاسـمی رئیس سازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، مظفری فرماندار 

شهرسـتان داراب و جمعی از مسـئولین اسـتانی و شهرسـتانی گشـایش یافت.

بازدید از طرح جوان سازی گل محمدی
شـایان ذکـر اسـت کـه معـاون امـور باغبانـی وزارت جهاد کشـاورزی در سـفر به 
اسـتان فـارس، بـه همراه نماینـده مـردم داراب و زرین دشـت در مجلس شـورای 
اسـامی، رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان و جمعی از مسـئوالن اسـتانی و 
شهرسـتانی، از بزرگتریـن دشـت گل محمـدی دیـم کشـور بـه مسـاحت ۵ هزار و 
۵۰۰ هکتـار و طـرح ۳۰ هکتـاری جوان سـازی گل محمدی در شهرسـتان داراب 
بازدیـد و در دهمیـن جشـنواره مردمـی گل محمـدی الیزنـگان ایـن شهرسـتان 

یافت. حضـور 
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رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: بـه دلیل محدودیـت منابع 
آب و خـاک در اسـتان، ظرفیـت توسـعه بخـش کشـاورزی به صـورت افقی وجود 

نـدارد از ایـن رو بـه دنبال توسـعه عمـودی در این بخش هسـتیم.
»آب،  همایـش  در  قاسـمی  محمدمهـدی  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
کشـاورزی و زندگـی« در شهرسـتان جهـرم افـزود: ایـن همایـش به همـت جهاد 
کشـاورزی، اداره آب، فرمانـداری و صنـف کشـاورزی شهرسـتان بـا هـدف ارائـه 

آخریـن یافته هـا در بحـث صرفه جویـی مصـرف آب برگـزار شـد.
وی اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه این کـه شهرسـتان جهـرم از اوایل دهه ۵۰ دشـت 
ممنوعـه بـوده و در ایـن شهرسـتان سـطح آب زیـر زمینـی بسـیار افـت داشـته و 
عمیق تریـن چاه هـای اسـتان را داریـم، جهـت فائـق آمـدن بـر چالـش آب بایـد 
از تکنولـوزی، فنـاوری و دانـش روز اسـتفاده کنیـم تـا ظرفیـت باغ هـای مرکبات 

شهرسـتان پایـدار بماند.
قاسـمی افـزود: برهمیـن اسـاس "سـامانه آبیـاری هوشـمند" کـه توسـط محققین 
کشـاورزی اسـتان طراحـی و ابـداع شـده اسـت بـه شهرسـتان معرفـی شـده و 
طرحهـای الگویـی در حـال پیاده سـازی اسـت، ایـن سـامانه  ها زمان و میـزان آب 

آبیـاری را بـه مـا اعـام مـی کنند.

ایـن مقـام مسـئول بیـان کـرد: امیدواریـم کشـاورزان عزیـز بـا بهره گیـری از این 
سـامانه ها و تکنولوژی هـای نویـن بتواننـد باغ هـای بهتـری را داشـته باشـند تـا با 

مدیریـت آبیـاری بـر چالـش آب بـه نحـو مطلوبی فائـق بیایم.
قاسـمی بـا بیان ایـن که جهت فائـق آمدن بر چالـش آب دو راهـکار داریم، گفت: 
بایـد بـا اجـرای عملیات هـای آبخوانداری، آبخیـزداری و تغذیـه مصنوعی آب های 
سـطحی از همـه میـزان آب بارندگـی اسـتفاده و بـه سـفره هـای آب زیـر زمینـی 
کمـک کنیـم کـه در ایـن حـوزه بـا پیگیری هـای دولـت، حمایت هـای مجلس و 
بـه اذن مقـام معظـم رهبری از صندوق توسـعه ملـی اعتبارات بسـیار خوبی تامین 

شـده است.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه راهـکار دوم باالبـردن بهـره وری آب اسـت که اساسـا 
در دسـتور کار وزارت جهـاد کشـاورزی قـرار دارد، افـزود: بهـره وری فیزیکی آب، 
میـزان محصولـی اسـت که بـه ازاء واحد آب آبیاری به دسـت می آیـد و بهره وری 
اقتصـادی سـود خالصـی اسـت کـه بـه ازاء واحـد آب آبیـاری مـی توانیـم کسـب 

. کنیم
بـه گفتـه قاسـمی راه کارهـای افزایـش بهـره وری بـه دو دسـته نـرم افـزاری و 
دانـش  باال بـردن  افـزاری،  نـرم  کار  راه  در  و  می شـود  تقسـیم  سـخت افزاری 

خاوازی معاون وزیر جهاد کشاورزی:

عارضه زوال مرکبات قابل کنترل است
کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی:

مسئوالن به کشاورزی بیشتر توجه کنند
رضایی نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسالمی:

کشاورزی کمک شایانی به اقتصاد کشور است
قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:

توسعه عمودی را در بخش کشاورزی دنبال می کنیم

برگزاری همایش »آب، کشاورزی و زندگی« در شهرستان جهرم
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کـه  می شـود  دنبـال  آب  از  بهتـر  اسـتفاده  بـرای 
جـزو  سـازی  توانمنـد  و  ترویـج  تحقیقات،آمـوزش، 
اقدامـات نـرم افزاری اسـت و خوشـبختانه طرح نظام 
نویـن کشـاورزی کـه در کشـور در حـال انجام اسـت 

در همیـن راسـتا اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بیـان کـرد: روش هـای سـخت 
افـزاری نظیـر آبیـاری تحـت فشـار، هوشمندسـازی 
آبیـاری، اسـتفاده از گلخانـه، پوشـش هـای سـایبان، 
کشـت نشـایی محصـوالت، اسـتفاده از بـذر و نهـال 
گواهـی شـده، کشـاورزی حفاظتـی و کشـت گیاهان 

کـم آب بـر نظیـر گیاهـان دارویـی هسـتند.
وی بـا بیـان این کـه از روش های فیزیکـی باالبردن 
آبیـاری توسـعه کاشـت گلخانـه ای اسـت،  راندمـان 
آب  وری  بهـره  گلخانـه ای  در کشـت هـای  گفـت: 
تـا 1۵ برابـر افزایـش پیـدا مـی کنـد و بـا حمایـت 
دولـت ارزان تریـن تسـهیات، بـرای احـداث گلخانه 
در مناطـق کمتـر برخـوردار 7 درصـد و در مناطـق 

برخـوردار ۹ درصـد اسـت.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا 
اشـاره بـه ایـن کـه خیلـی از مسـائل گلخانـه نظیـر 
شـده،  حـل  هـا  مجـوز  و صـدور  مسـاحت  حرائـم، 
تاکیـد کـرد: دو شـرط اصلـی و کفایـت کننـده بـرای 
و  چـاه  پروانـه  داشـتن  گلخانـه  احـداث  متقاضیـان 

اسـت. زمیـن  بـودن  غیرتصرفـی 
وی در ادامـه بـه کاهـش ۳۰ تا 4۰ درصـدی مصرف 
بـا پوشـش سـایبان اشـاره کـرد و  باغ هـای  آب در 
افـزود: کاهـش خسـارت تگـرگ، سـرمازدگی، آفتاب 
مزایـای  جملـه  از  هـا  بیمـاری  و  آفـات  سـوختگی، 

کاربـرد پوشـش سـایبان اسـت.
بـه گفته وی شهرسـتان جهرم در اسـتفاده از پوشـش 
سـایبان در کشـور پیشـتاز اسـت و در ایـن باغ هـا بـه 

طـور عمـوم زوال کمتر مشـاهده می شـود.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
توسـعه صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی از روش های غیر 
مسـتقیم باالبردن بهره وری آب اسـت و از متقاضیان 

احـداث آن حمایـت می کنیم.
در ادامـه ایـن همایـش معـاون وزیر جهاد کشـاورزی 
گفـت: نسـخه مدیریتی کنتـرل زوال مرکبات توسـط 
محققیـن بـا هماهنگـی و مشـارکت سـازمان حفـظ 
نباتـات و معاونـت باغبانـی وزارت جهـاد کشـاورزی 
آمـاده شـده و بـا رعایت یکسـری اصول اولیـه تا حد 

زیـادی ایـن عارضـه قابـل کنترل اسـت.
ارقـام  سـازگاری  و  معرفـی  افـزود:  خـاوازی  کاظـم 
مجـول و پیـارم خرمـا و معرفـی ارقـام نارنگـی ورا و 
پرنـا و نسـخه های فنـی مدیریت بـاغ از خدمات این 

ایسـتگاه تحقیقـات بـه باغداران اسـت.
رئیس سـازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشـاورزی 
اظهـار کـرد: همـه همـکاران ایـن سـازمان در تاش 
هسـتند که مشـکات هر چنـد کوچک کشـاورزان را 

برطـرف کنند.
بـه گفتـه خـاوازی آنچه امـروزه در بخش کشـاورزی 
تاثیرگـذار اسـت و ایـن بخـش را متحـول می کنـد، 

اشـاعه دانـش یعنـی آمـوزش و ترویج اسـت.
و  اختیـار  دانشـگاه  در  فقـط  دانـش  افـزود:  وی   
مراکـز تحقیقاتـی و پژوهشـی نیسـت، بلکـه بخـش 
قابـل توجهـی از دانـش در اختیـار بهـره بـرداران و 
کشـاورزان عزیـز اسـت کـه دانـش باید بـه چرخه در 
بیایـد و اطاعـات به دسـت همه کشـاورزان برسـد و 
اطاعـات مراکـز تحقیقات بـه صورت الگوی کشـت 
بایـد در اختیـار کشـاورزان قـرار گیرد تـا چهره بخش 

کشـاورزی را کامـا تغییـر بدهـد. 
خـاوازی بـا اشـاره به ایـن که تـا قبل از سـال 1۳۹۳ 
کنترل کیفی کود سروسـامان نداشـت، افزود: سـامانه 
پیـام کوتـاه تعییـن اصالـت کود بـا هدف سـاماندهي 
و نظـارت بـر بـازار کـود مصرفـي بخـش کشـاورزي 
توسـط موسسـه تحقیقـات خـاک و آب وزارت جهـاد 
بـراي  کشـاورزان  و  شـده  انـدازي  راه  کشـاورزی 
اطمینـان از اصالـت انـواع مواد کودي خریداري شـده 
مـي تواننـد شـماره ثبـت برچسـب روي بسـته کود را 
بـه ایـن سـامانه پیامـک کننـد کـه تخلفـات در ایـن 

زمینـه پیگیـری قضایی هـم دارد.
معـاون وزیـر بـا اشـاره بـه ایـن کـه تقریبا هیـچ بذر 
گنـدم، جـو و سـویا وجـود نـدارد کـه از خارج کشـور 
وارد ایـران شـود و همـه توسـط سـازمان تحقیقـات 
تامین می شـود، گفت: در ۵ سـال اخیـر حدود ۸۰ رقم 
در اختیار کشـاورزان قـرار گرفت به عنـوان مثال رقم 
گنـدم رخشـان یکـی از ارقامـی اسـت که کشـاورزان 
پیشـرو بـا حداقـل یک تـا دو نوبت مصـرف آب کمتر 
از ایـن رقـم زیـر 12 تـن در هکتـار برداشـت نکردند.

رئیس سـازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشـاورزی 
تاکیـد کـرد: خیلـی از تغییـرات نیاز بـه پیچیدگی های 
عجیـب تکنولـوژی یا سـرمایه گذاری ندارنـد و صرفا 
با کسـب اطاعـات از مراکز تحقیقاتی کشـور صورت 

. می گیرد
در  جهـرم  مـردم  نماینـده  همایـش  ایـن  ادامـه  در 
مجلـس شـورای اسـامی گفـت: در شـرایط فعلـی 
جهاد کشـاورزی با تحلیل درسـتی از شـرایط کشـور، 
کشـاورزی را کمـک شـایانی بـه اقتصـاد می دانـد. 

محمد رضـا رضایـی کوچـی افـزود: بـه اعتقـاد بنـده 
درکنـار منابـع کشـور کـه عمدتـا از نفـت و مالیـات 
تامیـن می شـود بخـش کشـاورزی می توانـد کمـک 
در  مخصوصـًا  باشـد،  داشـته  اقتصـاد  بـه  فراوانـی 
شـرایط فعلـی کـه بسـتر صـادرات بـرای تامیـن ارز 

کشـور فراهـم اسـت.
وی اظهارکـرد: حداقل 1۵ کشـور بـا جمعیتی نزدیک 
بـه ۵۰۰ میلیـون نفر در همسـایگی کشـور ما هسـتند 
کـه می توانیـم نیازهـای آنـان را در حوزه های مختلف 
از جملـه کشـاورزی تامیـن کنیـم کـه متاسـفانه این 

بسـتر بـه خوبی فراهم نشـده اسـت.
بـه گفتـه رضایـی کوچـی زیرسـاخت ایـن موضـوع 
بـه رایزنی هـای سیاسـی برمی گـردد کـه قاعدتـًا در 
وزارت امـور خارجـه، صنعـت معدن و تجـارت و جهاد 

کشـاورزی صـورت می گیـرد.
رئیـس کمیسـیون عمـران مجلس شـورای اسـامی 
بیـان کـرد: مـا حداقـل معـادل تـوان صـادرات نفـت 
خدمـات  همسـایه  کشـورهای  بـرای  می توانیـم 
فنـی مهندسـی و کشـاورزی داشـته باشـیم کـه ایـن 

فرصت هـا را بـه راحتـی از دسـت داده ایـم.
رضایـی کوچی با اشـاره به این کـه ۶۰ درصد اقتصاد 
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شهرسـتان بـر پایه  کشـاورزی اسـت، افزود: کشـاورز 
مـا با پرداخت خسـارت های سـنگین ناشـی از سـیل، 
سـرمازدگی، گرمازدگی و خشکسـالی امـروز به تجربه 
و تبحـر ارزشـمند رسـیده و دکتـرای مدیریـت بحران 
دارد از ایـن رو انتظـار اسـت کـه با تامیـن منابع مالی 
و از تسـهیات ارزان قیمت به کشـاورزان در رسـیدن 
بـه اهدافـی کـه در حـوزه کشـاورزی تعریـف شـده 

کمـک کرد.
بـه گفته وی تابسـتان دمای هوا در شهرسـتان جهرم 
نزدیـک به 4۵ درجه می رسـد و باعـث افزایش تبخیر 
و تعـرق شـده کـه پوشـش سـایبان در باغ هـای ایـن 
شهرسـتان در کاهش میزان تبخیر بسـیار موثر اسـت 
که توسـعه بیشـتر پوشـش سـایبان نیاز به تسـهیات 

دارد. بانکی 
نماینـده مـردم جهـرم در مجلـس شـورای اسـامی 
بـا اشـاره بـه اعـزام متخصصیـن داخلـی و خارجی به 
شهرسـتان جهـرم در بررسـی زوال مرکبـات، افـزود: 
از همـکاری خـوب وزارت جهـاد کشـاورزی در ایـن 

زمینـه سپاسـگزارم.
رضایـی کوچـی اظهار کـرد: اگرچه در اجـرای آبیاری 
تحـت فشـار موفـق بودیم امـا در کنار آن بایـد ترمیم 
بیـن  آبخیـزداری و جـاده  کانـال هـای کشـاورزی، 

مـزارع مـورد توجـه قـرار گیرد.
وی با اشـاره به این که در کشـاورزی کنار تامین نیاز 
داخلـی، بایـد زمینـه صـادرات بهتر بـرای محصوالت 
فراهـم شـود، افـزود: مقدمـه آن بسـته بندی خـوب 

و توسـعه صنایـع تبدیلـی اسـت و بانک هـا بایـد در 
پرداخت تسـهیات همکاری بیشـتری داشـته باشـند.
رئیـس کمیسـیون عمـران مجلس شـورای اسـامی 
سـوختگی  و  سـرمازدگی  بحـث  در  بیمه هـا  گفـت: 
شـدید معمـواًل به نسـبت خسـارتی که به کشـاورزان 
نمی کننـد  پشـتیبانی  و  را همراهـی  آنهـا  وارد شـده 
کـه از رئیس کمیسـیون کشـاورزی مجلس خواسـتار 

پیگیـری ایـن موضوع هسـتم.
در ادامـه ایـن همایـش رئیس کمیسـیون کشـاورزی، 
آب، منابـع طبیعـی و محیـط زیسـت مجلس شـورای 
اسـامی با اشـاره به چالش های کشـاورزی خواسـتار 
توجـه و دقـت بیشـتر مدیـران و مسـئوالن به بخش 

کشـاورزی شد.
بـه  رهبـری  معظـم  مقـام  افـزود:  کیخـا  احمدعلـی 
همـه مسـئوالن در زمینـه کشـاورزی توصیه داشـتند 
و فرمودنـد: کشـاورزی اولویـت اول اقتصـاد کشـور و 
خودکفایـی در کشـاورزی یـک اصـل بوده کـه باعث 

قـدرت کشـور می شـود.
درصـد   7۰ حـدود  کـه  ایـن  بـه  اشـاره  بـا  کیخـا 
مشـکات کشـاورزی در درون مدیریـت کشـاورزی 
نیسـت، گفت: 4۰ سـال اسـت که به صـورت تصنعی 
نـرخ ارز را بـرای کمـک بـه بخـش صنعـت، ماشـین 
سـازی و... پاییـن نگـه داشـته تـا فـان دسـتگاه و 
صنعـت وسـیله خوب بسـازد و پیشـرفت کنـد که این 
سیاسـت ظلـم پنهانـی بـه بخـش کشـاورزی اسـت.

وی افـزود: ایـن همـه ارزی کـه در بخـش خـودرو 

گذاشـتیم کـه هنـوز هـم به کیفیـت و قیمـت مطلوب 
و مناسـب نرسـیدیم اگر همان پتانسـیل و توجه را در 
بخـش کشـاورزی گذاشـته بودیـم اکنـون وضعیت و 

اقتصـاد کشـور خیلـی بهتـر بود.
کیخـا تاکیـد کـرد: نبایـد حـرف کشـاورز را پـس زد 
بلکـه باید با جان و دل حرف و مشـکات کشـاورزان 
را شـنید و بـرای حـل مشـکات آنان اقـدام و تاش 

جـدی صـورت بگیرد.
رئیـس کمیسـیون کشـاورزی بـا اشـاره بـه ایـن کـه 
می شـوند،  کشـاورز  قانونـی  کار  مانـع  افـراد  برخـی 
گفـت: دولـت بـه کارمنـدان بـرای حـل مشـکات 

می دهـد. حقـوق  بیت المـال  از  کشـاورزان 
کیخـا شهرسـتان جهرم را یک شهرسـتان پیشـرو در 
کشـاورزی دانسـت و گفـت: اسـتان فـارس در زمینه 
بـا  می توانـد  کـه  دارد  باالیـی  پتانسـیل  کشـاورزی 
دانـش و امکانـات به روز عـاوه بر این که مشـکات 
آب و منابـع طبیعـی اسـتان را برطـرف کنـد، راه و 

چراغـی بـرای کل کشـور باشـد.
همایـش آب، کشـاورزی و زندگـی بـا حضـور کیخـا 
رئیـس کمیسـیون کشـاورزی، آب و منابـع طبیعـی 
مجلـس، رضایـی رییس کمیسـیون عمـران، خاوازی 
ترویـج  و  آمـوزش  تحقیقـات،  سـازمان  رئیـس 
کشـاورزی، سـرافرازی معـاون کنتـرل آفات سـازمان 
جهـاد  سـازمان  رئیـس  قاسـمی  و  نباتـات  حفـظ 
کشـاورزی اسـتان فارس در شهرسـتان جهـرم برگزار 

. شد
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در دیـدار رییـس و کارکنان 
اداره روابـط عمومـی ایـن سـازمان بـا وی کـه بـه مناسـبت گرامـی داشـت 
هفتـه روابـط عمومـی صـورت گرفتـه بـود بـا اشـاره بـه ایـن کـه وظیفـه ما 
اطاع رسـانی اسـت، تصریـح کـرد: مـردم حـق دارند کـه خدمات مسـئولین و 

نظـام را بداننـد.

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، محمدمهدی قاسـمی در این نشسـت گفت: 
نمـای بیرونـی سـازمان توسـط مجموعـه روابـط عمومی بـه نمایش گذاشـته 

می شـود. 
بـه گفتـه وی فعالیـت روابـط عمومـی محدود به زمـان اداری نیسـت و در این 

حوزه باید فراتر از سیستم و چهارچوب نظام اداری فکر کرد. 
قاسـمی بـا بیـان این که حـوزه وظایف و مسـئولیت سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس بـه لحـاظ افقی و عمودی بسـیار گسـترده اسـت، افـزود: باید با 
توجه به وسـعت عرصه در رسـانه ها فعالیت داشـته و در جهت آگاهی بخشـی 

بـه جامعـه با توجـه به حوزه مسـئولیتی خـود حضور پیـدا کنیم.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: در ارزیابـی مدیـران 
سـتادی و شهرسـتانی آیتمـی به عنـوان فعال بودن در عرصـه روابط عمومی و 
بابـت انعـکاس اخبار لحاظ شـده چـرا که انعکاس اخبار نشـان دهنـده عملکرد 
و فعالیـت مجموعـه مـی باشـد. ایـن مقام مسـئول با اشـاره به اهمیـت فضای 
مجـازی در انعـکاس سـریع اخبار، بـه خانواده روابـط عمومی جهاد کشـاورزی 
گفـت: در فضـای مجـازی بـه صـورت فعاالنـه و اکتیـو، نـه منفعـل و تدافعی 

حضـور داشـته و از ایـن فضـا در جهـت تحقـق اهـداف نظـام و سیاسـت های 
. سازمانی استفاده حداکثری کنید 

قاسـمی تاکیـد کـرد: در شـرایط فعلـی کـه تحریم هـای ظالمانـه بـر جامعـه 
حاکـم اسـت، کار و تـاش مضاعـف، راه تحقـق منویـات مقام معظـم رهبری 

در ارتباط با "رونق تولید" است. 

اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  عمومـی  روابـط  اداره  رئیـس  ادامـه  در 
فارس،ضمـن تشـکر از تاش های همـکاران زیر مجموعه خـود و حمایت های 
رئیـس ایـن سـازمان، از تدویـن نظـام نامه جامع روابـط عمومی بـا توصیه ها و 
راهنمایی هـای وی و مشـاور تعالی سـازمانی رئیس سـازمان توسـط ایـن اداره 

خبر داد. 
علیرضـا واحدی پـور بـا اشـاره بـه این که در سـال گذشـته بیـش از 1۶۰۰ خبر 
در خبرگزاری هـا و نزدیـک بـه ۸۰۰ خبـر در رسـانه های مکتـوب در ارتبـاط بـا 
بخـش کشـاورزی فـارس منعکـس شـده، افـزود: بیـش از ۳۸۰ خبر در سـیما، 
قریـب 1۰۰ خبـر از صـدا و ۵۰ برنامـه  موضوعـی از صـدا و سـیمای جمهوری 

اسامی مرکز فارس و چند شبکه ملی پخش شده است. 
واحدی پـور تاکیـد کـرد: در سـال جـاری بـه منظـور ارتقـاء دانش کارشناسـان 
کل  ادارات  و  کشـاورزی شهرسـتان ها  جهـاد  مدیریت هـای  عمومـی  روابـط 
وابسـته، برنامه هـای آمـوزش مجـازی از طریق ویدئـو کنفرانس در دسـتور کار 
اداره روابـط عمومـی قرار دارد که به مناسـبت هفته روابط عمومـی، برای اولین 
بـار آمـوزش از طریـق ویدئو کنفرانـس با موضوع سـازمان مجازی برگزار شـد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:

مردم حق دارند که بدانند
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رئیـس جدید بانک کشـاورزی شـعبه جهاد کشـاورزی 
جهـاد  سـازمان  رئیـس  قاسـمی  محمدمهـدی  بـه 

کشـاورزی اسـتان فـارس معرفـی شـد. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" رزاق منـش مدیـر 
حضـور  بـا  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  بانـک  شـعب 
بانـک  جدیـد  و  سـابق  رؤسـای  و  خـود  معاونیـن 
کشـاورزی شـعبه جهـاد در دفتـر رئیس سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فارس ضمـن تقدیـر از مجید فرخی 
رئیـس سـابق ایـن شـعبه که بـه افتخـار بازنشسـتگی 
نائل شـده اسـت داریوش کشـتکار را به عنـوان رئیس 
جدیـد معرفـی کـرد و بـرای نامبـرده در پسـت جدیـد 

آرزوی موفقیـت نمـود.
در ادامـه ایـن جلسـه محمـد مهـدی قاسـمی رئیـس 

سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: با توجه 
بـه این کـه در حـوزه بانک کشـاورزی با قشـر زحمت 
کـش جامعه سـرکار و کار داریم، این خود سـبب شـده 
اسـت که فضـای فکـری و ذهنی همـکاران این بانک 

نیـز متفـاوت از سـایر بانک ها باشـد 
وی در ادامـه از تـاش هـا و زحمـات فرخـی رئیـس 
سـابق این شـعبه که به بازنشسـتگی نائل شـده اند در 
طـول تصـدی این پسـت تشـکر و قدردانی مـی نمایم 
زیـرا کـه نامبـرده در طول خدمـت خود کارگشـا بودند 
رئیـس  بـرای  ایشـان دارم و  بـرای  توفیـق  آرزوی  و 
جدیـد هـم کـه تجربـه زیـادی در ایـن حـوزه دارنـد 
آرزوی توفیـق را دارم و امیـدوارم بتواننـد از عهـده این 
مسـئولیت بربیاینـد و سـازمان جهاد کشـاورزی فارس 

نیز جهت همکاری در خدمت شما می باشد.  
وی افـزود: تامیـن منابـع بانک کشـاورزی بسـیار مهم 
اسـت و ما بیشـتر به دنبـال این بوده ایم کـه منابع آن 
بـه هـر طریق که امـکان پذیر مـی باشـد افزایش پیدا 
کنـد و بـه عنـوان نمونـه حسـاب صنـدوق پس انـداز 
کارکنـان دولـت ایـن سـازمان را بـه بانـک دیگـری 
انتقـال نـداده ایـم و اعتقـاد داریـم که هر چـه پول در 
ایـن بانـک باشـد، این بانـک می تواند خدمـات بهتری 
را بـه قشـر زحمت کش مولـد و تولید کننده و پرسـنل 

این سازمان ارائه نماید. 
متاسـفانه  کـرد:  نشـان  خاطـر  مسـئول  مقـام  ایـن 
آن  طبـع  بـه  و  کشـاورزی  جهـاد  وزارت  همـکاران 
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس پاییـن تریـن اشـل 
حقوقـی را دارا هسـتند زیـرا کـه طی سـنوات گذشـته 
افزایـش حقوقـی که شـامل خیلی از دسـتگاه ها شـده 
اسـت شـامل کارکنـان وزارت جهاد کشـاورزی نشـده 
کـه بـه دنبـال این هسـتند کـه عـن قریـب 2۵ تا ۳۰ 
درصـد آن را تامیـن نماینـد و بـا توجـه بـه تـورم ایـن 

میزان نیز جوابگو نمی باشد. 
قاسـمی تصریـح کـرد: بـا توجه بـه حضـور بانک های 
خصوصـی در سیسـتم بانکـی کشـور، بایسـتی احتـرام 
اربـاب  کـه  شـیوه ای  بـا  را  رجـوع  اربـاب  تکریـم  و 
رجـوع جـذب شـود در دسـتور کار خـود قـرار دهیـد 
بتوانیـد  تـا  بـه کار گرفتـه شـود  بایـد  و شـیوه هایی 
مشـتری را جـذب نمایید زیرا مشـتری اسـت که منابع 
را مـی آورد و بـرای جـذب سـرمایه گـذاران، بهتریـن 
کار فراهـم آوردن رضایـت مشـتری اسـت و امیدواریم 
بـا تـوکل بر خـدا بتوانیـد در تجهیـز منابـع و در جهت 
کارگشـایی و کـم کـردن مشـکات مـردم و کمک به 

تولیـد گام برداریـد.

رئیس جهاد کشاورزی فارس با صدور بیانیه ای از حضور 
پررنگ مردم در راهپیمایی روز قدس قدردانی کرد

رئیـس جهـاد کشـاورزی فـارس از حضـور باشـکوه مـردم بـه ویـژه بهره بـرداران بخش 
کشـاورزی و کارکنـان خانـواده بـزرگ جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس کـه در لبیـک به 
نـدای مقـام معظم رهبـری در راهپیمایی روز قدس حضـور یافتند، تشـکر و قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، محمدمهدی قاسـمی 
در ایـن پیـام گفـت: بـار دیگـر در آخریـن جمعـه ماه مبـارک ضیافـت الهی که از سـوی 
معمـار کبیـر انقاب اسـامی حضـرت امام خمینـی)ره( بـه روز جهانی قـدس نامگذاری 
شـده اسـت، بهره بـرداران بخـش کشـاورزی و خانـواده بـزرگ جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس همـگام با سـایر اقشـار والیتمدار این اسـتان و کشـور عزیزمان، صحنـه حریت و 

استقال را به نمایش گذاشتند. 
وی بـا اشـاره بـه منویـات مقـام معظـم رهبـری کـه فرمودنـد: “روز جهانـی قـدس روز 
فریـاد و مقاومـت امـت اسـامی در مقابـل سیاسـت های تفرقه انگیـز اسـت”، افـزود: به 
فضـل الهـي، مـردم شـریف ایران اسـامي امـروز نیز همچون سـنوات گذشـته با حضور 

حماسـي خـود، وحـدت مسـلمانان آزادي خـواه را بـه نمایش گذاشـتند.
در پایـان ایـن بیانیـه آمده اسـت: اینجانب ضمن شـکرگذاری به درگاه خداونـد متعال، بر 
خـود الزم می دانـم از مـردم شـریف و بزرگوار اسـتان فارس به خصوص سـربازان تامین 

غذایـی کـه در خلق این حماسـه بـزرگ نقش داشـتند، قدردانی نمایم.

رئیس جدید بانک کشاورزی شعبه جهاد کشاورزی 
معرفی شد
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
گفـت: بنا بـر گزارش سـازمان خواربار و کشـاورزی 
ملـل متحـد )فائو(، 1۰ تـا 2۰ توده جدیـد ملخ های 
بـر ۵۰  بالـغ  بـا جمعیتـی  تـوده  و هـر  صحرایـی 

میلیون ملخ وارد کشور می شوند. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمدمهـدی 
قاسـمی در نشسـت اضطراری و فـوق العاده "کمیته 
پایـش و مبـارزه بـا ملـخ" با اشـاره به ایـن که موج 
جدیـد ملـخ از 2۰ خردادمـاه ریـزش پیـدا می کنـد، 
افـزود: بـه دلیـل وجـود باغ هـا و مـزارع سرسـبز، 
بخـش عمـده ای از ایـن جمعیـت بـه اسـتان فارس 

هجوم می آورند. 
وی در ارتبـاط بـا جدی بـودن حمله ملخ هشـدار 
از  ماسـت  گـوش  بیـخ  گفـت: خطـر  و  داد 
بایـد  نبایـد غافلگیـر شـویم و  ایـن رو 
بـا برنامه ریـزی و بسـیج امکانـات 

و تجهیـزات خسـارت ملـخ را بـه حداقـل برسـانیم.
مجموعـه  امکانـات  همـه  از  قاسـمی  گفتـه  بـه 
از  اعـم  وابسـته  و دسـتگاه های  جهـاد کشـاورزی 
تعـاون روسـتایی، منابـع طبیعـی و  امـور عشـایر، 
دامپزشـکی در سم پاشـی اسـتفاده و در مکان هـای 

مورد نیاز سم مجانی توزیع می شود. 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس با 
اشـاره بـه این که هـم  اکنون 14 شهرسـتان در این 
اسـتان درگیـر مبـارزه جـدی با ملـخ هسـتند، تاکید 
کـرد: باغـداران و کشـاورزان در عملیـات سم پاشـی 
محصـوالت خـود و عرصه هـای طبیعـی مشـارکت 
کننـد چـرا کـه بـدون کمـک مـردم مبـارزه بـا این 

نیسـت. امکان پذیر  آفـت 
منابـع طبیعـی  ملـخ در عرصه هـای  وی جمعیـت 
را بـه دلیـل دور از دیـد بـودن یکـی از مشـکات 
اساسـی دانسـت و افـزود: از ایـن پـس بـا توجـه به 

باغ هـا،  و  مـزارع  بـه  ملـخ  ورود 
عرصه هـای طبیعـی باید توسـط اداره 

کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری فارس و 
با حساسیت بیشتری رصد شود. 

ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره به ایـن کـه امکانات 
سـطح  تـا  کشـاورزی  پهنه هـای  از  تجهیـزات  و 
شهرسـتان بـه تفکیـک بررسـی و جهـت مبـارزه 
سـتاد  تشـکیل  گفـت:  اسـت،  شـده  برنامه ریـزی 
مبـارزه بـا ملخ بـه ریاسـت فرماندار و نایب رئیسـی 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان ها در دسـتور کار 
قـرار دارد کـه برای هر شهرسـتان یکـی از مدیران 
ارشـد سـتادی سـازمان، بـه عنـوان معیـن معرفـی 
گردیـده اسـت. قاسـمی مهم تریـن عامـل موفقیت 
بحـران  از  اطاع رسـانی  را  بحرانـی  شـرایط  در 
و چگونگـی امـداد رسـانی دانسـت و از همـکاری 
خبرگزاری هـا، رسـانه های مکتـوب و صـدا و سـیما 
در انعـکاس اخبـار ملخ تقدیـر کرد و تصریـح نمود: 
اطاعـات موثق فقـط از سـوی اداره روابط عمومی 

ایـن سـازمان صـادر و نشـر پیـدا خواهـد کرد.
نشسـت "کمیتـه پایـش و مبارزه با ملخ" به ریاسـت 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، 
سـتادی،  ارشـد  مدیـران  سـازمان،  ایـن  معاونیـن 
نماینـدگان  و  وابسـته  دسـتگاه های  کل  مدیـران 

داد. تشـکیل جلسـه  تعاونی هـای کشـاورزی 

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
گفـت: 14 شهرسـتان فـارس درگیـر مبـارزه بـا 
تعـداد شهرسـتان   بـه همیـن  ملخ هـا هسـتند و 
معیـن مشـخص شـده کـه بـا بسـیج امکانـات و 
پوشـش  را  درگیـر  شهرسـتان های  تجهیـزات 

می دهنـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمدمهـدی 
قاسـمی در سـتاد بحران ملخ این اسـتان با اعام 
ایـن خبر افـزود: شهرسـتان معیـن بایـد از تجربه 
شـناخت  بـا  ارتبـاط  در  درگیـر  شهرسـتان های 
ملـخ، نحـوه مبـارزه و چهارچـوب کار بهـره ببرند 
از ایـن رو مدیـران و شهرسـتان های معیـن بایـد 
در شهرسـتان های درگیـر حضور پیـدا کنند ضمن 
ایـن کـه برای هـر 14 شهرسـتان در حـال مبارزه 
بـا ملـخ یکی از مدیران ارشـد سـازمان بـه عنوان 

مدیـر معیـن انتخـاب شـده اند.
وی بـا بیـان این کـه بـر اسـاس برنامه ریزی های 

همـه  تجهیـزات  و  امکانـات  گرفتـه  صـورت 
دسـتگاه ها در هر شهرسـتان بایـد در اختیار جهاد 
کشـاورزی بـه عنـوان مدیـر مبـارزه بـا ملـخ قرار 
گیـرد، بیـان داشـت: تاکنـون تشـکل های بخـش 
خصوصـی بـه خوبـی همراهـی کرده انـد و برخی 
از ارگان  هـا نیـز داوطلـب مشـارکت در ایـن امـر 

. هستند
بـه  نیـاز  ملـخ  بـا  مبـارزه  اظهـار کـرد:  قاسـمی 
بسـیج همگانـی دارد، کشـاورزان اسـتان فـارس 
افـرادی فهیم هسـتند کـه در امر مبـارزه همراهی 
می کننـد و مـا بایـد قـدردان ایـن افـراد باشـیم.

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 

تصریـح کـرد: مدیریـت حفـظ نباتـات بـه عنوان 
دبیرخانـه مبـارزه بـا ملـخ، جهـت ایجـاد وحـدت 
رویـه و بـر اسـاس تجربیات به دسـت آمـده چهار 

چـوب جدیـد مبـارزه ارائـه دهد .
بـرده شـده  کار  بـه  مسـتمر سـموم  پایـش  وی 
در مبـارزه بـا ملـخ را ضـروری دانسـت و یـادآور 
شـد: مدیریـت حفـظ نباتـات بـا همـکاری مرکـز 
آفت کـش  تاثیرگـذاری  بـر  عـاوه  تحقیقـات 
روی ملـخ، اثـرات منفـی سـم شـامل سـوزندگی 
محصـول، از بیـن بـردن حشـرات مفیـد و دوره 
کارنـس را بـه صـورت دقیـق و جزیـی بررسـی 

کننـد.
ایـن مقـام مسـئول از همـکاری خوب و شایسـته 
همـه دسـت اندرکاران مبـارزه بـا ملـخ تقدیـر کرد 
و خاطـر نشـان کرد: جهـت پیگیری هـر چه بهتر 
کنتـرل ملـخ مدیـران سـتادی بـه عنـوان مدیران 
پیـدا  حضـور  درگیـر  شهرسـتان  های  در  معیـن 

می کننـد.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
تاکیـد کـرد: اخبـار مربـوط به ملـخ صرفـًا از اداره 

روابـط عمومـی ایـن سـازمان دریافت شـود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس:

جمعیت میلیونی ملخ 
به فارس می آید

رئیس جهاد کشاورزی فارس:
به تعداد شهرستان درگیر با ملخ شهرستان معین داریم
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تیرماه
ملخ ها از فارس می روند

 مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس گفـت: 14 شهرسـتان فـارس درگیـر مبـارزه با 
ملـخ هـا هسـتند کـه مسـاحت حـدود ۳۵ هـزار هکتار 

را شـامل می شـود. 
بـه گـزارش خبرنگار "پرتو امید"، حسـین دبیـری افزود: 
در حـال حاضـر بـا مبارزه هایـی کـه صـورت گرفتـه، 

فـارس در حالـت تعادل اسـت.
سـمت  از  ملخ هـا  تراکـم  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
هرمـزگان اسـت، عنـوان کـرد: دسـته جدیـدی از ملخ 
از سـمت امارات وارد هرمزگان شـده اما مشـکلی برای 

فـارس رقـم نخواهـد زد.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: پیـش بینی های 
مجموعـة حفـظ نباتـات جهـاد کشـاورزی و نقشـه فائو 
در چنـد روز آینـده هجـوم دسـته جات جدیـدی از ملخ 
هـا را نشـان مـی دهـد کـه مسیرشـان از هرمـزگان به 
سـمت سیسـتان و بلوچسـتان اسـت و مشـکلی بـرای 
فـارس ایجـاد نمـی کننـد امـا در عیـن حـال سـازمان 
جهـاد کشـاورزی آمادگـی کامـل بـرای مبـارزه را دارد.

وی تصریـح کـرد: در عیـن حـال تاکنـون خوشـبختانه 
خسـارتی از ناحیـه ملـخ ها نداشـتیم و در باغـات نیز به 
محـض مشـاهده موارد سـریعا از سـوی باغـداران خبر 
داده مـی شـود و جهـاد کشـاورزی نیز سـم رایـگان در 

اختیـار آنهـا قرار مـی دهد. 
دبیـری در خاتمـه سـخنان خـود اظهـار داشـت: اگـر 
دسـته جدیـد وارد نشـود از اوایل تیرماه مشـکل ملخ ها 

در اسـتان فـارس حـل می شـود.

کشت نشاء چغندرقند در استان فارس

مدیـر زراعـت سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
گفـت: پژوهشـگران همـواره در تاشـند تـا عـاوه بر 
حفظ پایداری رشـد تولیـد محصوالت زراعـی، هرگونه 
تهدیـدی را کـه بـه محیـط بسـتگی دارد بـه حداقـل 
برسـانند از طرفـی محدودیـت منابـع آبـی در بسـیاری 
از  یکـی  و دشـت های کشـاورزی کشـور  مناطـق  از 

بزرگ تریـن چالش هـای بخـش کشـاورزی اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت زراعت سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، احمد دهقان افـزود: در تولید محصوالت کشـاورزی بـه کارگیری 
هـر روشـی کـه منجـر به کاهـش میزان مصـرف آب آبیاری و سـموم شـیمیایی بـه ازای هر واحد 

از تولیـد محصـول شـود از اهمیت بسـیار باالیی برخوردار اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: یکی از روش های کشـت که مـی توانـد در کاهش مصرف 
آب آبیـاری، سـموم دفـع آفـات نباتـی و علف کش هـای شـیمیائی موثر باشـد اسـتفاده از تکنیک 

کشـت نشـائی محصـوالت زراعی و باغی اسـت. 
وی بیـان داشـت: در ایـن ارتبـاط سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس بـه دلیـل اهمیـت موضـوع، 
ترغیـب و آشـنایی بیشـتر کشـاورزان اقـدام به تهیه نشـاء چغندر قنـد بهاره جهت شهرسـتان های 
شـمالی و مرکزی اسـتان در محل شهرسـتان قیروکارزین در سـطح یک و نیم هکتار نموده اسـت 
کـه ماحصـل آن تاکنون ارسـال حـدود 12۰ هزار نشـاء به شهرسـتان آباده جهت کاشـت در زمین 
اصلـی در قالـب برنامـه ترویجـی روز مزرعـه می باشـد. دهقان اظهار داشـت: در ایـن برنامه که با 
حضـور یوسـف آبادی محقـق کشـوری در کشـت نشـایی چغنـدر و با بهره گیری از دسـتگاه نشـاء 
کار 4 ردیفه سـاخت گروه تولیدی ماشـین های کشـنده کاوه به صورت آزمایشـی در سـطح حدود 
یـک هکتـار کشـت انجام شـد و کارشناسـان مدعـو و زارعین شهرسـتان ها و روسـتاهای همجوار 

از نزدیـک بـا روش نشـاءکاری در زمین اصلی و مزایای کشـت نشـایی شـدند. 
وی در ادامـه تصریـح کـرد: مدیریت زراعت سـازمان در سـال زراعی جاری برنامه کشـت ۶ مزرعه 
نیـم هکتـاری تحقیقـی ترویجـی دیگـر را عـاوه بـر شهرسـتان آبـاده در شهرسـتان های اقلیـد، 

سـپیدان، کـوار و مرودشـت )۳ مزرعـه( در دسـتور کار خود دارد.
شـایان ذکـر اسـت مدیـر امـور زراعـت سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، مدیـر جهـاد 
کشـاورزی شهرسـتان آباده، رئیس اداره فناوری های مکانیزه سـازمان، کارشـناس مسـئول چغندر 
قند اسـتان، کارشـناس مسـئول نشـاء اسـتان و جمعی از کارشناسـان و کشاورزان شهرسـتان ها و 

روسـتاهای مجـاور در ایـن برنامـه حضور داشـتند.
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مدیـر صنایـع تبدیلـی و غذایـی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی فـارس گفـت: تا کنون بیـش از ۸ هزار 
میلیـارد ریـال در حـوزه صنایع کشـاورزی اسـتان 

فـارس سـرمایه گذاری شـده اسـت.
صنایـع  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
تبدیلی و غذایی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، مهـدی صادقـی اظهـار داشـت: تـا پایان 
اردیبهشـت ماه ۹۸ تعداد 7۰۰ واحد تولیدی در اسـتان در حال تولید می باشـند 
کـه در صورتـی کـه با ظرفیـت کامل فعالیـت نمایند بالـغ بر۳ میلیـون و ۹77 
هـزار تـن مـاده خام محصوالت کشـاورزی جـذب این واحدهای صنعتی شـده 

کـه اشـتغال ۹۳42 نفـر را به دنبال داشـته اسـت.
وی بـا بیـان ایـن که اسـتان فـارس رتبـه دوم در جذب مـاده خام کشـاورزی 

دارد بیـان داشـت: هدف گـذاری این مدیریت در سـال جاری به بهـره برداری 
رسـاندن 7۸ واحـد صنعتـی مـی باشـد کـه بـا بـه تولیـد رسـیدن ایـن واحدها 

جـذب مـاده خـام کشـاورزی بیـش از ۳۶۰ هزار تـن اتفاق خواهد شـد.
در سـال  اولویت هـای سـرمایه گذاری  از  داشـت:  اظهـار  ادامـه  در  صادقـی 
جـاری در قالـب 7۸ واحـد صنعتـی، ایجـاد 21 واحـد سـردخانه، ۳۰ واحـد 
صنعتـی بـا هـدف بسـته بندی محصـوالت کشـاورزی، ۳ کارخانـه بـا موضوع 
فـرآوری و بسـته بندی گیاهـان دارویـی و 24 واحد صنعتی در سـایر صنایع در 

شهرسـتان های تابعـه اسـتان مـی باشـد.
وی در ادامـه بیـان داشـت: بـا توجـه به شـرایط موجـود و این کـه محصوالت 
برداشـت شـده پـس از برداشـت دچار افـت کیفیـت و کمیت می شـوند، ایجاد 
واحدهـای صنایـع غذایـی را از مهم تریـن راه هـای حفـظ کیفیـت محصوالت 
تولیـدی و جلوگیـری از فسـاد پذیری و کاهش ضایعات محصوالت کشـاورزی 

می باشـد.
ایـن مقـام مسـئول در خاتمه خاطر نشـان کرد: ایجـاد واحد صنایع کشـاورزی 
عـاوه بـر ایـن که از فسـاد پذیـری محصـوالت تولیـدی جلوگیـری می کند، 
سـبب افزایـش مانـدگاری آن هـا شـده و هم چنیـن افزایـش ارزش افـزوده 

اقتصـادی بـرای تولیدکننـدگان را در پـی خواهد داشـت. 

مدیر باغبانی سازمان جهاد 
کشاورزی فارس: 

آغاز برداشت 
انگور در فارس

مدیـر باغبانـی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس از آغـاز برداشـت انگـور در 

خبـر  جهـرم  و  قیروکارزیـن  شهرسـتان های 
داد. 

بـه گـزارش خبرنـگار “پرتـو امیـد”، مجیدرضـا 
پـاکاری افزود: اسـتان فارس با سـطح زیر کشـتی 

افـزون بـر ۶۳ هـزار هکتـار و تولیـد سـاالنه بالغ بر 
7۶۵ هزارتـن انگور رتبه نخسـت سـطح زیر کشـت و 

تولیـد را در کشـور بـه خـود اختصاص داده اسـت.
بـه گفتـه وی برداشـت انگـور هر سـال از اواسـط خرداد 

رقـم  از  و  اسـتان  گرمسـیری  شهرسـتان های  در  مـاه 
زودرس یاقوتـی آغـاز و تا اواسـط مهرماه در شهرسـتان های 

سردسـیری ادامـه دارد.
کـه  ایـن  بـه  اشـاره  بـا  پـاکاری 

عمـده شهرسـتان های تولیـد کننـده 
انگـور درفـارس آباده، اقلید، اسـتهبان، 

بیـد،  پاسـارگاد، جهـرم، خـرم  بوانـات، 
فیروزآبـاد،  شـیراز،  سـپیدان،  داراب، 

اسـت،  ممسـنی  و  نی ریـز  کـوار،  کازرون، 
افـزود: انگـور در این اسـتان به شـکل دیم و 

آبـی و بـا رقم هـای کشمشـی، بیدانه، عسـکری، رتبی، ریش بابـا و یاقوتی 
می شـود. کشـت 

مدیـر باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: انگـور فارس به 
کشـور های حاشـیه خلیـج فـارس و برخـی کشـور های اروپایـی و مـازاد انگـور 
تولیـدی فـارس نیـز به اسـتان های تهـران، یـزد، کرمـان و البرز صادر می شـود.

معاون جهاد کشاورزی فارس:
فارس رتبه سوم در تولید عسل 

کشور دارد
معـاون بهبـود تولیـدات دامی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
ایـن اسـتان با تولیـد ۶4۰۰ تن عسـل 
در سـال، رتبه سـوم تولید در کشـور را 

دارد. 
سـازمان  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
سـیدعبداله جزایـری افـزود: در ایـن اسـتان ۵۸۰۰ نفـر بـا دارا بـودن 

هسـتند.  مشـغول  زنبـورداری  بـه  کلنـی  هـزار   ۶۹۰
وی شهرسـتان های فیروزآبـاد، کازرون، جهـرم، اقلیـد و ممسـنی بـه 
عنـوان عمـده تولیدکننـدگان عسـل اسـتان فـارس دانسـت. جزایری 
بـا اشـاره بـه ایـن کـه در اسـتان فـارس عسـل در فصل هـای بهـار، 
تابسـتان و پاییز برداشـت می شـود، تصریح کرد: برداشـت عسـل بهاره 
از نیمه دوم اردیبهشـت ماه و در شهرسـتان های جنوبی آغاز شـد و در 

حال حاضر ۹۵۰ تن عسل بهاره برداشت شده است. 
ایـن مقام مسـئول گفـت: به منظـور تکثیر و پـرورش ملکه هـای برتر 
بـا توانایـی تولید بیشـتر، ایسـتگاه پـرورش ملکه واقع در منطقه شـش 
پیـر شهرسـتان سـپیدان در حـال فعالیـت اسـت کـه در این ایسـتگاه 
صفـات ژنتیکـی شـامل: رفتـار عمومی، میـزان جمع آوری گـرده گل، 
رشـد جمعیـت کنـدو، قـدرت ادامـه حیـات و مقاومـت بـه بیمـاری ها 
مـورد توجـه قرار دارد. وی با اشـاره به این که ایسـتگاه پـرورش ملکه 
فارس، از ایسـتگاه های برتر کشـور اسـت، افزود: تاکنون نسـل ششـم 

ملکه برتر در این ایستگاه تولید شده است. 
جزایـری بـا اشـاره بـه تنـوع آب و هوایـی و پوشـش گیاهـی مناسـب 
اسـتان فـارس، گفـت: عسـل تولیـدی ایـن اسـتان از کیفیت مناسـبی 
برخـوردار اسـت، از ایـن رو بـه سـایر اسـتان ها و کشـورهای حاشـیه 

خلیـج فـارس از جملـه عمـان نیـز صـادر می شـود.

در سال جاری
تعداد 78 واحد صنایع تبدیلی،  غذایی 

به بهره برداری خواهد رسید
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مدیـر شـیات و امـور آبزیـان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: ماهیان 
خاویـاری از نظـرارزش اقتصـادی و ارز آوری در سـطح بیـن المللی از جایـگاه ویژه ای 

 . برخورداراست 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت شـیات و امـور آبزیان سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، علـی فاحی افزود: در مسـیر توسـعه صنعت آبـزی پروری بـا تاکید بر 
گونـه ماهیـان خاویـاری، رسـیدن بـه اهـداف تولید بچـه ماهیان مـورد نیـاز از مولدین 
پرورشـی، دسـتاورد مهمی در راسـتای نقشـه راه ماهیان خاویاری بوده، زیرا گام مهمی 

بـرای تحقـق پـرورش تمـام دوره ای ماهیان خاویاری محسـوب می شـود. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: تامین بچـه ماهیـان تاکنون بـا حمایـت مراکز 
تکثیـر و پـرورش ماهیـان خاویـاری دولتـی با اسـتفاده از مولدیـن صید شـده از دریای 
خـزر بـا هـدف بازسـازی و احیـاء ذخائـر ماهیـان خاویـاری دنبال شـده اسـت و برنامه 
ریـزی تولیـد مولدین اهلی و توسـعه مراکز تکثیـر بخش خصوصی در راسـتای حمایت 
از توسـعه ایـن صنعـت فرآینـدی اسـت کـه طـی سـال های اخیـر از سـوی سـازمان 
شـیات ایـران پیگیـری شـده اسـت. وی بیـان داشـت: بـا بـه کارگیـری کارشناسـان 
فنـی و تخصصـی در مزرعـه »شـرکت سـهامی خـاص تولیـد و توسـعه آبزیـان پارس 
مهرخاویار« در شهرسـتان اسـتهبان اسـتان فارس که فعالیت خود را از شـهریور سـال 
1۳۸7 بـا ظرفیـت تولیـد 4۵ تـن گوشـت ماهیـان خاویـاری آغاز نمـود، تولیـد مولدین 

اهلـی یکـی از برنامه هـای مهـم مدیریـت فنـی ایـن مزرعه بوده اسـت. 
فاحـی تصریـح کـرد: نتایـج سـرمایه گـذاری، همـت و تاش بـرای دسـتیابی به این 
اهـداف، نـه تنهـا بـرای تولیـد گوشـت ماهیـان خاویـاری بلکـه تولیـد خاویـار از انواع 
گونه هـای ماهیـان خاویاری بـا کیفیت دان یک )امپریال( و مولدین پرورشـی مناسـب 

بـرای تکثیـر ماهیـان خاویاری ایـن مزرعه محقق شـد. 
وی تاکیـد کـرد: عملکـرد تولیـد دو سـال اخیـر ایـن مزرعه؛ صـادرات ۳۰ تن گوشـت 
ماهیـان خاویـاری به کشـور روسـیه و تولید ۵۳۵ کیلوگـرم خاویار از انـواع گونه ماهیان 
 Acipenser خاویـاری، همچنیـن تامین مولدین پرورشـی بـه تعداد ۳۳۶ قطعه از گونـه
baerii،Acipenser stellatus،Husohuso و ارسـال بـه مرکـز تکثیـر ماهیـان خاویار 

طائـی سـد سـنگر و مرکـز تکثیـر آب کنـار اسـتان گیـان، از اقدامـات حائـز اهمیت 
ایـن مزرعـه در تولیـد بچه ماهیـان خاویاری بوده اسـت. 

فاحـی اظهـار داشـت: در سـال جـاری از تعـداد ۳1 قطعـه ماهیـان خاویاری سـیبری 
ایـن مزرعـه بـا میانگیـن وزن 1۰ کیلوگـرم تعـداد 4۵۰۰۰ قطعـه بچـه ماهی سـیبری 
بـا میانگیـن وزن ۳ گـرم تولید شـده اسـت و ایـن مزرعه در نظـر دارد بـا ورود 1۸۰۰۰ 
قطعـه بچـه ماهـی سـیبری تولیـد شـده بـا هماهنگـی دفتـر بازسـازی ذخائـر ژنتیکی 
آبزیـان سـازمان شـیات ایـران بـا تعرفـه دولتـی، بچـه ماهیـان خاویـاری مـورد نیاز 
مـزارع ماهیـان خاویـاری اسـتان فارس و مزارع جنوب کشـور را تامین و تسـهیل نماید 
کـه تحقق تـاش اولین پـرورش دهنـده ماهیان خاویاری اسـتان فـارس افق جدیدی 
در پـرورش تمـام دوره ای ماهیـان خاویـاری ایجـاد نمـوده و در برنامه ریـزی خروج از 
یـک محدودیـت اساسـی در تولیـد بچـه ماهی خاویـاری گامـی مهم و موثر در اسـتان 

فـارس پیگیری و اجرا شـده اسـت. 
وی در خاتمـه تصریـح کـرد: اسـتان فـارس بـا تولیـد سـاالنه بالـغ بـر 27۰ کیلوگـرم 
خاویـار و ۸۰ تـن گوشـت ماهـی خاویـاری رتبـه اول تولید در اسـتان های غیر سـاحلی 

را بـه خـود اختصاص داده اسـت.

بازدید کارشناسان هلندی و هیات همراه از مراکز تکثیر 
ماهیان سردابی و مزرعه پرورش ماهیان خاویاری 

استان فارس
مدیـر شـیات و امـور آبزیـان سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: 
کارشناسـان ارشـد هلنـدی و هیـات همـراه از مزرعـه تکثیـر و پـرورش غدیـر 
مشـایخ واقـع در شهرسـتان ممسـنی و مزرعه پـرورش ماهیان خاویـاری رنگین 

کمـان ملوسـجان واقـع در بخـش بیضـا شهرسـتان سـپیدان بازدیـد کردند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت شـیات و امـور آبزیـان سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، علـی فاحـی افـزود: هـدف از ایـن بازدیـد ارائـه 
توصیه هـای کارشناسـی در خصـوص بـه گزینـی و روش هـای عملیاتی اصاح 
نـژاد مولدیـن ماهـی قـزل آالی رنگیـن کمـان و همچنین آشـنایی بـا امکانات 
و پیشـرفت های اسـتان فـارس در زمینـه پـرورش ماهیـان خاویاری می باشـد.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: این گـروه در ادامه از بخش هـای مختلف 
مزرعـه پـرورش ماهـی خاویـاری رنگیـن کمان ملوسـجان شـامل اسـتخرهای 
پـرورش، تجهیـزات اکسـیژن سـاز، اوزون سـاز، آنکوباتورهـا و ... بازدیـد کـه 
فعالیـت و پیشـرفت مزرعـه را عالـی توصیـف نمـوده ومقـرر شـد نقطـه نظرات 
تخصصـی خـود را در جلسـه کارشناسـی عمومـی سـازمان شـیات ایـران ارائه 

. یند نما

از  چنـد  تنـی  اتفـاق  بـه  نـژاد  اصـاح  متخصـص  کومـان  هانـس  پروفسـور 
کارشناسـان دانشـگاه های معتبـر کشـور هلنـد ضمـن بازدید از سـالن هچری و 
اسـتخرهای پـرورش بچـه ماهی و ماهیان پـرواری مزرعه اظهار داشـت: راه کار 
مناسـب بـرای مولدسـازی در حـال حاضـر اسـتفاده از مولدین موجود در کشـور 
بـه همـراه گروه هـای متفـاوت از بچـه ماهیـان وارده بـه کشـور اسـت کـه در 
میـان گله هـای انتخابـی، صفـات ظاهری، رشـد مناسـب و مقاومت بـه بیماری 

مـد نظـر قـرار گیرد.
وی همچنیـن توصیـه نمـود: پرورش بچـه ماهی در اسـتخرهای مـدور به دلیل 
جریـان مناسـب و چرخـش هیدرولیکـی آب، باعـث رشـد بیشـتر و سـریع تر آن 

هـا خواهد شـد. 
در ادامـه ایـن بازدیـد قائـدی رئیـس 
مطهـری  شـهید  تکثیـر  مرکـز 
شهرسـتان یاسـوج در خصـوص مولد 
سـازی مباحـث مهـم و تخصصـی را 
در  کـه  داد  مسـاعد  قـول  و  مطـرح 
خصـوص تامین تعـدادی بچـه ماهی 
اسـتان  تکثیـر  مراکـز  جهـت   spf

مباحـث  در  نیـز  و  نماینـد  همـکاری 
علمـی، تخصصـی تکثیـر بـا اسـتان 

باشـد. داشـته  مسـاعدت 

تولید بچه ماهیان خاویاری
افق جدیدی در توسعه آبزی پروری استان فارس
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تولید جلبک اسپیرولینا در شهرستان شیراز

منابع آبی استان، پتانسیل مناسب 
جهت پرورش آبزیان

مدیـر شـیات و امـور آبزیان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: با 
توجـه بـه ایـن که اسـتان فـارس در مناطق خشـک و نیمه خشـک قـرار دارد، 
یکـی از بزرگتریـن معضـات و چالش هـای ایـن اسـتان مسـئله کمبـود آب و 
مهـار روان آب هـا مـی باشـد که این موضـوع از زمان های گذشـته مورد توجه 
کشـاورزان بـوده اسـت و از همین رو طی سـالیان گذشـته بـا هزینه های گزاف 
در مسـیر ایـن آب هـا تعداد زیـادی بندهای خاکـی موقـت، گوراب های موقت 

و بندهـای آبخیز داری احداث شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت شـیات و امـور آبزیـان سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، علی فاحـی افزود: بر اثـر بارندگی های مناسـب در 
سـال زراعـی جاری، بسـیاری از ایـن منابع آبی بـه خصوص در مناطق شـرقی 
و جنوبـی اسـتان آبگیـری شـده کـه بـا همـکاری ادارات ذی ربـط از جملـه؛ 
سـازمان های محیـط زیسـت، آب منطقه ای و دامپزشـکی اسـتان مـی توان با 
ماهـی دار کـردن ایـن منابع خـرد و پـرورش انواع ماهیـان ضمن ایجـاد زمینه 
اشـتغال نسـبت بـه افزایـش تولیـد آبزیـان و در نتیجـه درآمدزایـی و افزایـش 

سـرانه مصـرف جهـت روسـتاییان و کشـاورزان قدم بسـیار بزرگی برداشـت. 

مدیر شـیات و امور آبزیان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس در بازدید از 
سـایت تولید جلبک اسـپیرولینا در شهرسـتان شـیراز گفت: سـایت تولید جلبک 
اسـپیرولینا بـه مسـاحت 12۰ مترمربـع بـرای اولیـن بـار در شـیراز بـر مبنـای 
رعایـت اصـول امنیـت زیسـتی )biosecurity( وایجـاد کلیـه زیرسـاخت های 

علمـی و فنـی بـه صـورت پایلـوت در حـال انجام اسـت . 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت شـیات و امـور آبزیـان سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، علـی فاحـی افـزود: جلبک اسـپیرولینا یـک میکرو 
جلبـک سـبز – آبـی از شـاخه سـیانو باکتری ها می باشـد کـه بیـش از ۳۰ ماده 
مغـذی دارد و میـزان پروتئیـن آن ۵۰ الـی 7۰ درصـد مـی باشـد و حـاوی تمام 
 )Super food( اسـیدهای آمینـه ضروری اسـت و بـه عنوان غذای فـوق العـاده

در دنیـا مطـرح می باشـد. 
ایـن مقـام مسـئول اظهار داشـت: اسـپیرولینا عـاوه برایـن که در صنعـت دام، 

طیـور و آبزیـان کاربـرد دارد؛ بسـیاری از محققیـن بر ایـن باورند که اسـپیرولینا 
در جلوگیـری و کاهـش اثـرات بسـیاری از بیمـاری هـا از جملـه بیماری هـای 

متابولیـک، قلبـی و عروقـی مـی توانـد موثر باشـد .
مدیـر شـیات و امـور آبزیـان سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس افزود: 
امـروزه اسـپیرولینا بـه صـورت مکمل هـای غذایـی، دارویـی و بهداشـتی در 

بسـیاری از فروشـگاه های کشـورهای پیشـرفته عرضـه مـی گـردد.
وی در خاتمه یادآور شـد: اسـپیرولینا در اکثر کشـورها به شـیوه های گوناگون از 
مـزارع انفـرادی تـا واحدهای کوچک و روسـتایی تولید می شـود ولی متاسـفانه 
هنـوز در کشـور مـا دسـتورالعمل تولیـد این نـوع جلبـک در واحدهـای کوچک 
تهیـه و تدوین نگردیده اسـت و همچنیـن از جمله مشـکات تولیدکنندگان این 
طـرح؛ عـدم صدور مجـوز و اعطای تسـهیات و اعتبـارات بانکـی در واحدهای 

کسـب و کار کوچـک تولید می باشـد.
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مسـئول صـدور پروانه هـا و مجوزهاي سـازمان جهاد کشـاورزي اسـتان فارس 
گفـت: از ایـن تاریـخ بـه بعد در کل کشـور به جـاي پروانه دامداري روسـتایي، 

کارت شناسـایي دامـداري روسـتایي و غیر صنعتي صادر مي شـود. 
تاریـخ  از  افـزود:  امامـي  جـواد  سـید  امیـد”،  “پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
1۳۹۸/۰۳/۰۵ بـه بعـد در کشـور بـه جـاي پروانـه دامـداري روسـتایي، کارت 

مي شـود. صـادر  غیرصنعتـي  و  روسـتایي  دامـداري  شناسـایي 
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: در اجراي تبصـره 4 مـاده ۵ قانون نظام 

جامع دامپروري کشـور کارت شناسـایي دامداري هاي روسـتایي 
و غیـر واحدهـاي پرورش کرم ابریشـم، واحدهـاي آبزي پروري 
با اعتبار سـه سـاله و توسـط سـازمان نظام مهندسـي کشاورزي 
و سـازمان نظـام دامپزشـکي و به صـورت الکترونیکـي از طریق 

سـامانه صـدور مجوزهـا و پروانه ها صادر مي شـود.
شناسـایي  کارت  متقاضیـان  شـد:  یـادآور  وی 
پـس  اول  گام  در  غیرصنعتـي  و  روسـتایي  دامـداري 
نشـاني بـه  مجوزهـا  صـدور  سـامانه  در  نـام  ثبـت   از 
 http:// eagri.maj.ir جهـت راسـت آزمایـي مـدارک هویتـي و 
مالکیتـي به دفاتر خدمات نظام مهندسـي کشـاورزي شهرسـتان 

مربوطـه مراجعه مـي نمایند. 
امامـی بیـان داشـت: ادامه مراحـل صدور مجـوز پـس از بازدید 
کارشناسـي توسـط کارشناسـان نظـام مهندسـي کشـاورزي و 
نظـام دامپزشـکي طـي مي شـود و متقاضیـان در نهایـت کارت 
شناسـایي دامـداري روسـتایي و غیرصنعتـي خـود را بـا امضاي 
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـي کشـاورزي دریافـت مي کننـد.

وی تصریح کرد: در گام اول کارت شناسـایي دامداري روسـتایي 
بـراي دامـداري هـاي صادر مي شـود کـه در داخل طـرح هادي 
روسـتا قـرار گرفتـه باشـند و از تاریـخ 1۳۹۸/۰۳/۰۵ اجرایـي 

گردید.
امامی اظهار داشـت: قبل از این بیش از ۵۰۰۰ مورد درخواسـت 
صـدور مجـوز دامـداري روسـتایي در سـامانه ثبـت شـده کـه 
41۵7 مـورد پروانـه بهـره بـرداري از تاریـخ 1۳۸7/11/2۹ تـا 
تاریـخ 1۳۹۸/۰2/2۵ بـا 12 موضـوع فعالیـت مختلـف توسـط 
جهـاد کشـاورزي صادر شـده و تعـداد ۵11 مورد در دسـت اقدام 

باقـي مانده اسـت.
وی تاکیـد کـرد: دامـداري هـاي روسـتایي عـاوه برپایـداري و 
حفـظ اشـتغال موجود به اشـتغال جدیـد نیز کمک نمـوده و این 

کار بـا هـدف کمـک به حل مسـائل اجتماعـي، اشـتغال زایي مسـتقیم، تمرکز 
زدایـي جمعیـت، تثبیـت جمعیـت در مناطـق روسـتایي و احیـاي کشـاورزي 
خانوادگـي در دسـتور کار قـرار گرفتـه و امیـد اسـت بـا ایـن واگـذاري امور به 

بخـش غیـر دولتـي شـاهد تحـول در این بخش باشـیم.

صدور کارت شناسایي دامداري روستایي و غیرصنعتي
به جای پروانه دامداری روستایی
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برگزاری کارگروه رفع تداخالت اراضی استان فارس
جلسـه کارگـروه رفـع تداخات اراضی اسـتان فارس بـه منظور رسـیدگی و حل 
و فصـل مسـائل و مشـکات طـرح رفـع تداخـات و بررسـی پـاک تل سـیاه 
کلسـتان بـا حضـور قاسـمی رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس، دایی مدیر 
کل امـور اقتصـاد و دارایـی، منتصـری مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
فـارس، ارغـون مدیـر امور اراضی اسـتان و روسـای ادارات و کارشناسـان مرتبط 

در محـل سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس برگـزار گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت امـور اراضی اسـتان فارس، محمـد مهدی 
قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس در این جلسـه گفـت: آموزش 
شـرکت های طـرف قـرارداد همراه بـا برگزاری آزمـون به منظور داشـتن وحدت 
رویـه در تفسـیر عکس هـای هوایی بایسـتی مد نظر قـرار گیرد و از کسـانی که 
در خصـوص رفـع تداخـات وقـت و زمـان اضافـه مـی گذارنـد تقدیـر و تشـکر 

شود.
وی افـزود: رفـع تداخـات اراضـی مـی توانـد دغدغـه مـردم را کـم کنـد و مـا 
تکلیـف قانونـی داریم که در طول سـه سـال وضعیت اراضی را مشـخص نماییم 

و بایسـتی بـرای هـر پـروژه یـک گان چـارت و یـک فلو چـارت زمـان دار تهیه 
شـود و مسـئولیت هـر اداره نیز مشـخص گردد.

الزم بـه ذکـر اسـت کـه کارگـروه فـوق بـه منظـور رفـع هم پوشـانی قوانیـن و 
مقـررات مـوازی و اصاح سـوابق، نقشـه ها و کلیه دفاتر و اسـناد از جمله اسـناد 

مالکیـت در عرصه هـای مـورد تداخـل برگـزار گردید.

برگزاری کمیسیون ماده 2 طرح های کشاورزی فارس
اولیـن جلسـه کمیسـیون ماده 2 طرح های کشـاورزی اسـتان فارس در سـال 
۹۸ بـه منظور رسـیدگی بـه پرونده هـای متقاضیان اجـرای طرح های مختلف 
کشـاورزی بـا حضـور رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس، مدیـرکل امور 
اقتصـادی و دارایـی اسـتان، نماینـده تـام االختیـار اسـتانداری، مدیـر امـور 
اراضی اسـتان و سـایر اعضای کمیسـیون در محل سـازمان جهاد کشـاورزی 

فـارس برگـزار گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امور اراضـی سـازمان جهاد کشـاورزی 
فـارس، در ایـن جلسـه تعـداد ۵۵ پرونـده در خصـوص طرح هـای مختلـف 
کشـاورزی بررسـی و تصمیـم گیری شـد که از مجمـوع طرح های رسـیدگی 
شـده، ۵4 مـورد از طـرح هـا تایید گردیـد و در خصـوص یک مـورد دیگر نیز 
مکاتبـه بـا شهرسـتان مربوطـه و همچنیـن بازدید مجـدد مورد تاییـد اعضای 

کمیسـیون قـرار گرفت.

بخشودگی سود و جرائم تسهیالت زیر یک 
میلیارد ریال

مدیر سـرمایه گذاری سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: در راستای 
تحقـق سیاسـت های حمایتـی بـرای رونق تولیـد با توجـه به نام گذاری سـال 
جـاری از سـوی مقـام معظـم رهبری در حکم تبصـره ۳۵ اصاح قانـون بودجه 
سـال ۹۵ بـر اسـاس بنـد ل تبصـره 1۶ قانـون بودجـه سـال جـاری بـه شـرح 
بخشـودگی سـود هرگونـه تسـهیات بـا مبلـغ یـک میلیـارد ریـال و کمتـر از 
آن، مشـروط بـه بـاز پرداخـت اصل تسـهیات و بخشـش جریمه هـای متعلقه 

می باشـد بـه سـال ۹۸ تنفیـذ گردیده اسـت.
محمـود کجـوری افـزود: هریـک از مشـمولین بخشـودگی سـود تسـهیات با 
مبلـغ یـک میلیـارد ریـال و کمتر از آن مـی تواننـد از زمان تصویـب این قانون 

از بخشـودگی سـود تسـهیات موضـوع این بنـد اسـتفاده نمایند.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: بانـک مرکـزی جمهوری اسـامی ایران 
موظـف اسـت بـدون رعایـت مبلغ حداکثـر مطالبات بانـک مرکـزی از بانک ها 

بـه تفکیـک هـر بانـک منـدرج در جـدول ضمیمـه تبصـره ۳۵ اصـاح قانـون 
بودجـه سـال ۹۵ کل کشـور بـه اجـرای طـرح بخشـودگی تسـهیات زیر یک 

میلیـارد ریال اقـدام کند.
وی در خاتمـه تاکیـد کـرد: در ایـن خصـوص متقاضیان مشـمول بـا مراجعه به 
بانک هـای عامـل طبـق مقـررات و براسـاس دسـتورالعمل اجرایـی مربـوط به 

ایـن بنـد قانـون از این مسـاعدت بهـره مند خواهند شـد.
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پایش توزیع شکر تنظیم بازار
مدیـر بازرسـی، ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی بـه 
شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
افزایـش  و  رمضـان  مبـارک  مـاه  آغـاز  بـا  گفـت: 
تـب و تـاب توزیـع شـکر تنظیـم بـازار، بـه دسـتور 
رئیـس سـازمان پایـش رونـد توزیـع این کاال توسـط 

ایـن مدیریـت آغـاز گردیـد. کارشناسـان 
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت بازرسـی، ارزیابی 
عملکـرد و پاسـخگویی بـه شـکایات سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس فـرج الـه عباسـی افـزود: 
کمبـود و افزایـش قیمـت شـکر در چنـد ماه گذشـته، 
کارخانجـات، کارگاه هـای تولیـدی، اصنـاف و صنایع 
غذایی وابسـته را دستخوش مشـکاتی در تأمین این 
مـاده اولیـه بـا قیمـت مناسـب نمـود که بـا همکاری 
سـازمان  کشـاورزی،  جهـاد  سـازمان  هماهنگـی  و 
صنعـت، معـدن و تجـارت و شـرکت غلـه و خدمـات 
بازرگانـی اسـتان فـارس برنامه ریـزی و تزریق شـکر 
تنظیـم بـازار بـا قیمت مصـوب ۳۰۰۰۰ ریال بـه بازار 
آغـاز تـا نوسـانات قیمت و کمبـود ایـن کاال را جبران 

. ید نما

وی افـزود: بـا افزایـش شـدت توزیـع شـکر در بـازار، 
شهرسـتان های  و  شـیراز  در  توزیـع  رونـد  ارزیابـی 
اسـتان فـارس از 1۵ اردیبهشـت مـاه در دسـتور کار 
ایـن مدیریـت قـرار گرفـت کـه تـا کنـون طـی 22 
مأموریـت از 1۰۵ عامـل توزیعـی و تولیـدی شـامل 
اصنـاف،  هـا،  اتحادیـه  هـا،  کارگاه  کارخانجـات، 
فروشـگاه های کوچـک و بزرگ دریافت کننده شـکر 
تنظیـم بـازار در 1۶ شهرسـتان اسـتان فـارس بازدید 

بـه عمـل آمد. 
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: در ایـن بازدیدها 
اسـناد و مـدارک بارگیـری، توزیـع یا مصرف، لیسـت 
تمـاس،  و شـماره  ملـی  بـا کـد  کننـدگان  دریافـت 
رعایـت فـروش به نـرخ مصـوب ۳4۰۰۰ ریـال برای 
خانـوار و ۳2۰۰۰ ریـال برای اصناف، نصـب بنر برای 

اطاع رسـانی، هماهنگـی با بازرسـین صنعت، معدن 
و تجـارت قبل از شـروع توزیع، توزیـع عادالنه، تخلیه 
و رؤیـت محمولـه شـکر در فروشـگاه، کارگاه یـا انبار 
و فعـال بـودن واحـد تولیـدی بررسـی مـی گردیـد و 
در نهایـت گزارشـی از عملکـرد واحد هـای توزیعی یا 
تولیـدی بازدیـد شـده تهیه و جهـت رفع نارسـایی ها 
بـه مدیریـت توسـعه بازرگانـی، رئیس سـازمان جهاد 
کشـاورزی و شـرکت غلـه و خدمات بازرگانی ارسـال 

مـی گردید.
وی در پایـان گفـت: ارزیابـی هـا نشـان مـی دهـد 
توزیـع شـکر تنظیم بـازار تأثیـر مطلوبـی در مدیریت 
نوسـانات قیمـت و کمبود شـکر در بـازار و به گردش 
تولیـدی  واحدهـای  و  کارخانجـات  چـرخ  آمـدن  در 

وابسـته بـه ایـن کاال داشـته اسـت.

F1 - 2N پایش توزیع بذر خیار یارانه دار

مدیر بازرسـی، ارزیابی عملکرد و پاسـخگویی به 
شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی استان فارس 
گفـت: ارزیابـی رونـد توزیع بـذر خیـار یارانه دار 
شهرسـتان های  از   ۹۸ مـاه  اردیبهشـت   ۳1 از 

شـمالی اسـتان آغاز گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت بازرسـی، 
شـکایات  بـه  پاسـخگویی  و  عملکـرد  ارزیابـی 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس فرج اله 
سـابقه  بـی  افزایـش  پـی  در  افـزود:  عباسـی 
قیمـت بـذر خیـار بـه بـاالی ۳۰ میلیـون ریـال 
در بـازار آزاد، ایـن نهـاده توسـط وزارتخانه جهاد 
کشـاورزی بـا ارز دولتی 42۰۰۰ ریـال تهیه و در 
اختیـار اسـتان قـرار گرفـت کـه بـا هماهنگی و 
برنامـه ریزی هـای معاونـت تولیـدات گیاهـی و 
مدیریـت امـور زراعـت براسـاس تقاضا و سـطح 
زیـر کشـت اعامی به شهرسـتان هـا تخصیص 

اسـت. یافته 
این مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: کارشناسـان 
کشـاورزان  اراضـی  موظفنـد  پهنـه  مسـئول 
سـهمیه  تخصیـص  منظـور  بـه  را  متقاضـی 
بـذر کشـت خیـار سـبز مسـاحی و بـه مدیریـت 

نماینـد. اعـام  شهرسـتان 
وی بیـان داشـت: از آنجـا کـه عاملیـن توزیـع 
بـه  و  تعییـن  هـا  شهرسـتان  مدیریـت  توسـط 
مراجعـه  بـدو  در  گردنـد  مـی  معرفـی  اسـتان 
معاونـت  نماینـده  از  متشـکل  پایـش  کارگـروه 
حراسـت،  نماینـده  گیاهـی،  تولیـدات  بهبـود 
نماینـده  و  زراعـت  امـور  مدیریـت  نماینـده 
مدیریت بازرسـی به شهرسـتان ها، جلسـه ای با 
مدیـر شهرسـتان، رئیـس اداره تولیـدات گیاهی، 
و  برگـزار  حراسـت  و  زراعـت  واحـد  مسـئول 
مسـتندات نحـوه توزیـع سـهمیه بذر شهرسـتان 
بررسـی می گردد سـپس از نحـوه توزیع عاملین 
خصوصـی و دولتـی بازدیـد بـه عمـل مـی آیـد.

عباسـی اظهـار داشـت: ایـن عاملیـن براسـاس 
چـک لیسـت مدیریـت شهرسـتان بـه ازای هـر 
هکتـار 1 کیلوگـرم بـذر بـه قیمـت ۶۶۰ هـزار 
تومـان بـه کشـاورزان تحویـل دهنـد و از آنجـا 
کـه ایـن بـذور در قوطی های 2۵۰ گرمی بسـته 
بنـدی شـده اسـت عامـل توزیـع بایسـتی درب 
قوطـی را بـاز و بـذر محتوی آن را به کشـاورزان 
بـه  ارائـه  بـرای  را  خالـی  قوطـی  و  تحویـل 
بازرسـان نگهـداری نمایـد کـه در ایـن بازدیدها 
عـاوه بـر بررسـی اسـناد و مـدارک توزیـع و 
رؤیـت قوطی هـای خالـی، بـه منظـور راسـتی 
آزمایـی براسـاس لیسـت توزیـع بـا کشـاورزان 
تمـاس گرفتـه و صحـت و سـقم دریافـت بـذر 

بررسـی مـی گـردد.
وی در خاتمـه تصریـح کرد: تاکنـون روند توزیع 
بذر خیـار یارانـه ای در شهرسـتان های خرمبید، 
بوانــات، پاســارگاد و مـــرکز ویژه سرچــهان 
بررسـی و گـزارش ایـن بازدیدها به منظـور رفع 
مشـکات و موانـع بـه مراجـع ذیربـط منعکـس 

اسـت. گردیده 
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ارزیابی توزیع نهاده های وارداتی دام و طیور

کارشـناس ارزیاب امور دام مدیریت بازرسـي، ارزیابي عملکرد و پاسـخگویي به شـکایات 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: پایش و راسـتی آزمایی وصـول، مصرف 
و توزیـع بیـش از 1۸۰ محمولـه نهاده هـای وارداتـی دام و طیـور از 1۵ اردیبهشـت مـاه 

تاکنون انجام شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومي مدیریت بازرسـي، ارزیابي عملکرد و پاسـخگویي به شـکایات 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، شـهدادی افزود: در ایـن ارزیابی هـا نهاده هایی 
شـامل ذرت، جـو، کنجاله سـویا در ۳۵ واحد دامـداری و مرغداری، کارخانـه تولید خوراک 
دام و طیـور و ۹ واحـد توزیعـی تعاونـی دامـداری و عشـایری در شهرسـتان های شـیراز، 

مرودشـت، سـپیدان، کوار، فیروزآباد و سروسـتان بررسـی گردید. 
وی بیـان داشـت: هـدف از ایـن ارزیابـی هـا بررسـی صحـت وصـول محمولـه هـا بـه 
واحدهـای تولیـدی در سـطح اسـتان و بررسـی مصـرف و یـا توزیـع ایـن نهـاد هـا برای 

مصـرف کننـدگان نهایـی بـا قیمت هـای مصـوب مـی باشـد.
شـهدادی در خاتمـه تصریـح کـرد: گـزارش ایـن ارزیابـی هـا بـه منظـور رفـع نواقص و 

نارسـایی هـا بـه مدیریـت توسـعه بازرگانـی ارائـه مـی گردد. 

مدیـر بازرسـی، ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی بـه شـکایات سـازمان جهـاد 
کلـزای  و  گنـدم  خریـد  مراکـز  ارزیابـی  گفـت:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
قیروکارزیـن،  فیروزآبـاد،  فراشـبند،  دشـت،  زریـن  داراب،  شهرسـتان های 

انجـام شـد. الرسـتان، المـرد، مهـر، خنـج و گـراش 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت بازرسـی، ارزیابـی عملکرد و پاسـخگویی 
بـه شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس فرج اله عباسـی افـزود: با 
توجـه بـه برداشـت گنـدم و کلـزا در شهرسـتان های جنوبـی اسـتان و ضرورت 
پایـش مراکـز خریـد بـه منظـور بررسـی میـزان آمادگـی دریافت، نگهـداری و 
حمـل محصـوالت برداشـتی، ارزیابـی مراکـز خرید این شهرسـتان هـا صورت 

پذیرفت.
وی بیـان داشـت: در ایـن ارزیابی ها مسـتندات و نحوی خریـد، وضعیت ارتباط 
با سـامانه و وضعیت فضای محل خرید بررسـی گردید، مسـتندات خرید شـامل 

میـزان خریـد، چـک لیسـت های صادر شـده برای بانـک، میـزان پرداخت های 
صـورت گرفتـه، قبض های باسـکول و نحـوی تعیین افت می باشـد.

این مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: نحوی خرید بایسـتی براسـاس دستورالعمل 
و بـا اسـتفاده از برخـی اطاعـات تولیـد کننـدگان ثبـت شـده در سـامانه نوین 
فنـاوری اطاعـات بهـره بـرداران و تجهیـزات نمونه بـرداری صـورت پذیـرد و 
محـل نگهـداری بایسـتی مجهـز به دوربین مدار بسـته، پوشـش مناسـب برای 
حفاظـت از محصـول، دیوارکشـی، درب ورود و خروج مناسـب، باسـکول مجهز 

و اسـتاندارد شـده باشد.
وی تصریـح کـرد: در سـال زراعـی جـاری قیمت محصـوال گندم و جـو در بازار 
مقـداری بیشـتر از نـرخ مصـوب خریـد تضمینـی مـی باشـد کـه ایـن اختاف 
قیمـت، پایـش عملکـرد مراکـز خریـد تضمینـی نسـبت بـه سـنوات قبـل را 

نموده اسـت. دوچنـدان 
 عباسـی در خاتمـه اظهـار داشـت: هرچنـد کـه تمامـی مـوارد مرتبـط بـا خرید 
محصـوالت تضمینـی و اسـتراتژیک )گنـدم، کلزا و جو( قبًا توسـط مسـئولین 
ذی ربـط ازجملـه شـرکت غلـه، تعاونـی روسـتایی و مدیریـت توسـعه بازرگانی 
به مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان های اسـتان اطاع رسـانی شـده اسـت 
و امیـد اسـت بـا همکاری سـایر دسـتگاه های نظارتـی بتوانیم خریدی سـالم و 

اسـتاندارد در کارنامـه برداشـت سـال جـاری به ثبت برسـانیم. 

ارزیابی مراکز خرید
گندم و کلزا در 10 شهرستان 

استان فارس
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هفتـه جهـاد کشـاورزی بـا تجدید میثـاق با شـهدای جهاد کشـاورزی فارس و 
غبـار روبـی مزار این عزیزان در گلزار شـهدای شـیراز با حضور رئیس، مسـئول 
حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه، معاونیـن و تعـدادی از مدیران و کارشناسـان این 

سـازمان آغاز گردید.
مسـئول حـوزه نمایندگی ولی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
گفـت: نعمـت شـهداء نعمـت بی نظیـری اسـت و بـا وجـود ایـن عزیـزان بقاء 
کشـور و نظـام مـا تضمیـن شـده، از ایـن رو پاسداشـت مقـام شـهداء وظیفـه 

ماسـت. همه 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امید"، حجت االسـام و المسـلمین سـید محسـن 
قائمـی در آئیـن غبـار روبـی مـزار شـهدا، افـزود: فـرا رسـیدن هفتـه جهـاد 
کشـاورزی خدمـت همه همـکاران گرانقـدر و بهره برداران بخش کشـاورزی را 

تبریـک و تهنیـت عـرض می کنـم.
وی تصریـح کـرد: چـون هـر چـه داریـم از شهداسـت امـروز در اولیـن روز 
هفتـه جهـاد کشـاورزی همـراه با رئیـس، معاونیـن و کارکنـان سـازمان جهاد 

کشـاورزی اسـتان فـارس، خدمـت سـاحت مقـدس شـهیدان عزیـز باالخـص 
شـهدای سنگرسـاز بی سـنگر عـرض ادب داریـم.

حجت االسـام قائمـی گفـت: شـهدا بـه مـا نیـاز ندارنـد، ما بایـد با تاسـی به 
آن هـا و روحیـه گرفتـن از منـش ایـن بزرگـواران بتوانیـم راهشـان را ادامـه 

 . هیم د
وی بـا اشـاره به ایـن که خداوند تبـارک و تعالی را شـاکریم کـه زمینه فعالیت 
در عرصـه ای برایمـان فراهـم شـده کـه به سنگرسـاز بی سـنگر مفتخر اسـت، 
افـزود: الزم اسـت هـر از گاهـی خونـی در راه انقاب ریخته شـود و شـهید یا 
شـهدایی را انقـاب بدهـد تـا مـا بـاز هـم بیـدار باشـیم و بدانیم هرچـه داریم 

شهداست.  از 
مسـئول حـوزه نمایندگی ولی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
گفـت: امیـدوارم خداونـد تبـارک و تعالـی توفیق دهـد همه ما ادامـه دهنده راه 
شـهدای عزیـز و خدمتگـزار مـردم در ایـن نظام مقـدس باشـیم و عاقبت همه 

مـا رو ختـم بـه خیر و منتهـی به شـهادت گردد.

دوره آموزشـی نقـش اساسـی زنـان در ارتقـای سـامت و تاثیر مسـتقیم آن بر کیفیت و سـبک زندگی 
سـالم در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس برگزار شـد. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، در ایـن دوره آموزشـی کـه بـا 
همکاری الهه کاوسـی مشـاور رئیس سـازمان در امور بانوان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس و 
گـروه محیـط زیسـت و سـامت غـذا این سـازمان برگزار شـد، رضیه شـناور رئیس گروه بهبـود تغذیه 
جامعـه معاونـت بهداشـت دانشـگاه شـیراز بـه اهمیت توجـه به توانمندسـازی زنـان در بهبـود تغذیه و 

سـامت خانـوار تاکیـد و مطالبـی در این خصـوص ارائه داد.
در ادامـه نـدا مفتـون آزاد عضـو هیـات علمـی بخـش فنـی و مهندسـی کشـاورزی مرکـز تحقیقـات 
کشـاورزی زرقـان بـا اشـاره بـه آلودگی ها با منشـاء کشـاورزی از تاثیـر نامطلوب آفت کش هـا بر مواد 
غذایـی و بـه خطـر انداختـن سـامت افـراد جامعـه به خصـوص کـودکان و زنان بـاردار سـخن گفت.

در پایان آناهیتا یزدان پاک کارشـناس گروه محیط زیسـت و سـامت غذای سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس نیـز بـه صدمـات آفـت کـش ها و سـموم بر سـامت انسـان اشـاره کـرد و اسـتفاده از 

محصـوالت سـالم و گواهی شـده در سـبد غذایـی خانوار را ضروری دانسـت.
الزم بـه ذکـر اسـت ایـن دوره آموزشـی بـا حضـور بانـوان سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، 
دسـتگاه هـای وابسـته ایـن سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز برگـزار شـد که 
بـا همـکاری مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس مقرر شـد در پایـان برای 

شـرکت کننـدگان در آزمـون گواهـی آموزشـی صادر شـود.

حجت االسالم والمسلمین قائمی:
بقاء نظام با شهداء تضمین شده است

برگزاری دوره آموزشی با موضوع؛ نقش موثر زنان در ارتقاء سامت خانوار
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در  و شـهادت  ایثـار  فرهنـگ  احیـاء  کمیتـه  جلسـه 
جهـت  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
بررسـی نهایـی برگـزاری همایـش مهندسـی رزمی- 
جهـاد به ریاسـت حجت االسـام والمسـلمین قائمی 
مسـئول حـوزه نمایندگی ولـی فقیه در سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس و بـا حضـور اعضـاء برگزار 

. شد

به گـزارش روابط عمومـی حوزه نمایندگـی ولی فقیه 
در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در ایـن 
جلسـه ضمـن بررسـی و جمع بنـدی تمـام برنامه هـا 
توسـط حجـت االسـام والمسـلمین قائمـی مسـئول 
حـوزه نمایندگـی ولی فقیه در این سـازمان، مقرر شـد 
تقسـیم وظایف صـورت گیرد و همچنین سـخنران از 
سـپاه، ارتش و جهاد سـازندگی در خصوص بازسـازی 

عملیات هـای مهـم که جهـاد سـازندگی در آن نقش 
مهمی داشـتند صـورت گیرد.

در ایـن جلسـه همچنیـن در مـورد نحـوه پذیرایـی، 
تهیـه بسـته هـای فرهنگـی، تعـداد مدعوین و سـالن 
تصمیـم گیـری شـد و همچنیـن مصـوب گردیـد از 
دانشـجویان بسـیجی و فعاالن فرهنگی دانشـگاه نیز 

شـود. دعوت 

برگزاری جلسه ی کمیته احیاء فرهنگ ایثار و شهادت در جهاد کشاورزی فارس

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی 
بزرگداشت رحلت حضرت امام )ره( 
در جهاد کشاورزی استان فارس

جلسـه هماهنگـی و برنامه ریـزی بزرگداشـت رحلـت امام خمینـی )ره( در 
اداره امـور فرهنگـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس به ریاسـت 
حجت االسـام والمسـلمین قائمی مسـئول حـوزه نمایندگی ولـی فقیه در 

سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و با حضـور اعضاء برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی ایـن حـوزه در جلسـه یاد شـده مقـرر گردید 
ضمـن تخصیـص موضـوع سـخنرانی در مراسـم مـاه رمضـان در روز 1۳ 
خـرداد مـاه و تبلیغـات خـاص محیطـی ویـژه ی ایـن مراسـم مسـابقه 
کتابخوانـی ویـژه معاونین، مدیـران و رییس ادارات از کتاب تعالی انسـانی 
در آثـار امـام خمینـی برگـزار گردد و بـا هماهنگی صورت گرفتـه ی قبلی 
توسـط رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، معاونیـن و همه 
مدیـران موظـف بـه شـرکت در ایـن مسـابقه هسـتند که بـا مطالعـه این 

کتـاب بـه سـئواالت آن پاسـخ دهند.

تقدیر از بانوان قرآنی
مدیریت جهاد کشاورزی

شهرستان شیراز

در مـاه مبـارک رمضان بانوان مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز 
بـه صورت خـود جوش، اقدام بـه برگزاری مراسـم قرآن خوانـی، آموزش، 

یادگیـری، روان خوانـی، روخوانی و تجوید قـرآن کریم نمودند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی حـوزه نمایندگی ولی فقیـه در سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس این برنامه کـه در ادامه قرآن خوانـی قبل از ماه 
مبـارک رمضـان همـراه بـوده اسـت، با حمایـت مسـئول دفتـر نمایندگی 
ولـی فقیـه در آن مدیریـت تقویـت یافت و بـا هماهنگی صـورت پذیرفته 

است.
اداره  از سـوی حجت االسـام والمسـلمین قاسـمی رییـس  اقـدام  ایـن 
آمـوزش عقیدتـی و امور فرهنگی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 

نیـز مـورد تقدیـر قـرار گرفت.
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مهرآسا حیدری

شهرستان آباده 

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی 
بازدید از طرح پرورش شتر مرغ

در شهرستان آباده
بـه مناسـبت هفتـه جهـاد کشـاورزی و در سـومین روز از ایـن هفتـه، از طـرح 

پـرورش شـتر مـرغ غامرضـا مسـعودی بازدیـد بـه عمـل آمد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان آبـاده، مجید 
یعقوبـی مدیـر جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان با بیـان این مطلـب گفت: این 
مزرعـه در زمینـی به مسـاحت ۳۰ هـزار مترمربع و با ظرفیت تولیـد ۸4۰ قطعه، 
یـک مرکـز صنعتی پـرورش شـترمرغ در این شهرسـتان محسـوب می گردد. 

وی تصریـح کـرد: ایـن مزرعه خود مبـدع روش های نویـن در صنعت پرورش 
شـترمرغ اسـت و در انتخـاب جیـره غذایـی و پـرورش جوجـه هـا و شـترمرغ 
هـای بالـغ از روش هـای کامـا علمـی و مکانیزه اسـتفاده می شـود همچنین 
مـواردی نظیـر اسـتفاده از گیاهـان دارویـی معطـر در جیـره غذایـی، احـداث 
اسـتخر ذخیـره آب حاصـل از شستشـو در سـطح زیرین مزرعـه، کاهش هزینه 
هـا از طریـق نصـب پنـل هـای خورشـیدی از جملـه اقدامـات شـاخص ایـن 

مزرعـه می باشـد.

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی
مراسم تجدید میثاق با شهدای شهرستان آباده 

برگزار شد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده گفت: هفتـه جهاد کشـاورزی فرصتی 

مناسـب برای پاسداشـت مقام شـهدا اسـت. 
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، در این 
مراسـم کـه بـا حضـور حاج سـیدمحمد موسـوی امـام جمعـه شهرسـتان آباده، 
مجیـد یعقوبـی مدیـر جهاد کشـاورزی این شهرسـتان و جمعـی از کارکنان این 
مدیریت برگزار شـد یعقوبی ضمن گرامی داشـت یاد و خاطره شـهدای ۸ سـال 
دفـاع مقـدس و تجدیـد پیمـان با آرمان هـای رفیع آنـان، ترویج فرهنـگ ایثار 

و شـهادت را مایـه بقاء انقاب اسـامی عنـوان کرد. 
وی افـزود: بـه برکـت خـون مقدس شـهدای انقاب، امـروز ایران اسـامی در 
عرصـه هـای ملـی و بیـن المللـی بـر قله هـای رفیـع و منیـع افتخار ایسـتاده 

ست.  ا
یعقوبـی تصریـح کرد: هفته جهاد کشـاورزی، فرصت مناسـبی برای پاسداشـت 
مقـام کسـانی اسـت کـه نجیبانـه و با عزمـی راسـخ در سـنگر کار و تولید برای 
پیشـرفت کشـور عزیزمـان، تـاش و مجاهـدت کـرده انـد و پرچـم عـزت و 

سـربلندی را بـر بلنـدای قله هـای افتخـار بـه اهتـزاز درآورده اند.

آغاز عملیات برداشت جو در شهرستان آباده
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آباده از شـروع عملیـات برداشـت محصول 
جـو در سـطح ۶42 هکتـار از مزارع کشـاورزی منطقه سـورمق این شهرسـتان 

داد. خبر 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، مجید 
یعقوبـی بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت: پیش بینـی می شـود از این میزان سـطح 

زیرکشـت بیـش از 2 هـزار و ۵۶۸ تن جو برداشـت شـود.
وی بـا اشـاره بـه ایـن که متوسـط عملکـرد محصول جو آبـی 4 تـن در هکتار 
می باشـد افـزود: رقـم ریحانـه و والفجـر از ارقـام کشـت شـده و مرسـوم ایـن 

منطقـه هسـتند و کاشـت و برداشـت بـه موقـع و تغذیـه مناسـب از مهم تریـن 
دالیـل افزایـش تولیـد ایـن محصـول به شـمار مـی آیند.

الزم بـه ذکـر اسـت عملیات برداشـت جو از اواسـط خرداد ماه سـال جاری آغاز 
شـده و تـا پایان تیـر ماه ادامه خواهد داشـت. 

آغاز عملیات برداشت زردآلو در یک هزار و 6۰۰ 
هکتار از باغات شهرستان آباده

مدیـر جهـاد کشـاورزي شهرسـتان آبـاده اعام کرد: برداشـت محصـول زردآلو 
در سـطح یـک هـزار و ۶۰۰ هکتـار از باغـات منطقـه چهـل زرعـی و سـورمق 

آغاز شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، مجید 
یعقوبـی بـا بیـان ایـن مطلـب گفت: پیـش بیني مي شـود بـا توجه بـه کیفیت 
و مرغوبیـت ایـن محصـول در هـر هکتـار 2۰ تـن و در بعضي از باغـات۳۰ تن 

محصول زردآلو برداشـت شـود. 
وي بـا بیـان ایـن کـه عملیـات برداشـت این محصـول تا اواسـط تیرمـاه ادامه 
دارد افـزود: ارقـام مختلـف محصـول زردآلـو از جملـه تخـم گـردي، فلکه اي، 
خیـاري، زرقانـي و خانـي بـا توجه بـه کیفیت و پیش رسـی روانه بـازار مصرف 
در اسـتان هـای مختلـف کشـور از جملـه یـزد، اصفهـان، تهـران و نیـز فارس 

مي شـود. 
یعقوبـی تاکیـد کـرد: تاسـیس صنایـع تبدیلي و فـرآوري محصـوالت زردآلو در 
ایـن شهرسـتان یـک امر ضروري اسـت و جهـاد کشـاورزي از سـرمایه گذاران 

در ایـن بخـش حمایت مـي کند.

برداشت گیاه زراعی و دارویی شوید در آباده
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، مجید 
یعقوبی مدیر جهاد کشـاورزی این شهرسـتان گفت: امسـال شـوید در سـطح ۵ 
هکتار از اراضی کشـاورزی ایزدخواسـت به کشـت شـوید اختصاص داده شـده 
اسـت و پیـش بینـی مـی شـود بیـش از 1۵ تـن محصول شـوید از ایـن مزارع 
برداشـت شـود و محصـول تولید شـده عاوه بـر تامین نیـاز داخلی شهرسـتان 

آبـاده بـه اسـتان اصفهان نیز ارسـال مـی گردد. 
وی افـزود: شـوید گیاهی یک سـاله و تاریخ کاشـت آن در منطقه ایزدخواسـت 
در فروردین ماه می باشـد و طی فصل رشـد ۳ الی 4 چین برداشـت شاخسـاره 

تـر آن صورت مـی گیرد. 
یعقوبـی تصریـح کـرد: بـذر شـوید بـه عنـوان طعـم دهنـده در طبخ انـواع غذا 
مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرد و ضد تشـنج، ضـد درد، ادرار آور و بـرای تقویت 
معـده بـه کار مـی رود و نیـز شاخسـاره ایـن گیـاه بـرای درمـان چربـی خون، 

بی خوابـی، تهـوع، دل درد و ورم معـده موثـر اسـت. 
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کمال مهرآور

شهرستان ارسنجان 

احسان توسلی

شهرستان استهبان 

برداشت خاکشیر دیم در سطح ۵۰۰ هکتار

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان از برداشـت خاکشـیر دیم در سطح 
۵۰۰ هکتـار، خبر داد.  

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان، 
علـی امیـدی بـا بیان این مطلب یادآور شـد: بـرای اولین بار در این شهرسـتان 
۵۰۰ هکتـار از اراضـی بـه کشـت گیـاه دارویـی خاکشـیر دیم اختصـاص داده 

شـده را بـه صـورت مکانیزه برداشـت می شـود. 
وی افـزود: ایـن مـزارع کامـا ارگانیـک، کـم آب بـر، کـم هزنیـه و بـا ارزش 
افـزوده بـاال بـوده و پیش بینی می شـود حـدود 2۵۰ تن خاکشـیر تولید شـود. 

تولید محصول گواهی شده در سطح ۱۰۰هکتار از 
مزارع گوجه فرنگی

کارشـناس حفـظ نباتـات مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان از 
تولیـد محصـول گواهی شـده در سـطح 1۰۰هکتار از مـزارع گوجـه فرنگی در 

شهرسـتان ارسـنجان، خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان، 
حسـینی بـا بیـان ایـن مطلـب یـادآور شـد: نشسـت تولیـد محصـول سـالم با 
حضـور مدیـر، معـاون فنـی، کارشناسـان واحـد حفـظ نباتـات و کارشناسـان 

مسـئول پهنه هـا در ایـن مدیریـت برگـزار گردیـد. 
وی افـزود: ایـن طـرح به منظور کاهش مصرف سـموم شـیمیایی و بـه تبع آن 
کاهـش انـواع بیمـاری هـای مزمن در مصـرف کننـدگان و همچنیـن کاهش 

هزینـه های سمپاشـی انجام می شـود. 

کارخانه بسته بندی الماس یار استهبان واحد نمونه 
استانی شد

از اولویـت هـای  مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان گفـت: یکـی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس حمایـت و کمـک بـه رونـق کارخانـه هـا و 
توسـعه کارخانجـات فعـال اسـت کـه در ایـن راسـتا تشـکیل کمیته رفـع موانع 
تولید و اعطای تسـهیات کم بهره نسـبت به حل و فصل مسـائل و مشـکات 

نماید. اقـدام 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان، 
مهـدی اعیـان منـش افـزود: فرآوری هـر تن انجیر مـی توانـد ۵۰ درصد ارزش 

افـزوده بـه همـراه داشـته باشـد و دو نفـر اشـتغال را به خـود اختصـاص دهد.
وی بـا بیـان ایـن کـه کارخانجـات نقـش مهمـی در رونق ایـن شهرسـتان ایفا 
مـی کننـد گفـت: یکی از مهم تریـن فواید کارخانجـات تعداد زیاد اشـتغال زایی 
و ارزش افـزوده ایجـاد شـده در ایـن بخش می باشـد کـه ارز آوری خوبی برای 

شهرسـتان در پی خواهد داشـت.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار داشـت: کمـک به تکمیـل زنجیـره تولیـد، تاش در 
راسـتای کیفـی محصـوالت و فـرآورده هـای تولیدی با پیـاده نمودن اسـتاندارد 
هـای بهداشـتی مواد غذایی، اسـتفاده از سیسـتم هـای نوین در امر بسـته بندی 
بـا هـدف صـادرات و تـاش وافـر در بـه روز نمـودن دانـش فنـی کارکنـان از 

جملـه دالیـل انتخـاب نمونـه ها می باشـد.

شروع به کار بی نظیرترین و بزرگترین بازارچه 
توزیع و فروش » بر انجیر « در دنیا

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان گفـت: بزرگتریـن بازارچـه توزیع و 
فـروش "بـر انجیـر" بـه منظـور گـرده افشـانی باغـات انجیـر، با هدف سـامان 
دهـی توزیـع "بـر انجیـر" و گـرده افشـانی بزرگتریـن انجیرسـتان دیـم جهـان 

شـرو ع بـه کار کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان، 
مهـدی اعیـان منـش گفـت: بـا توجـه بـه اهمیت "بَـر" انجیـر و کیفیـت آن در 
باردهـی و تولیـد محصـول، بـازار بَـر انجیر در سـال جـاری با نظارت بیشـتری 
راه انـدازی شـده اسـت و کارشناسـان کشـاورزی کلینیـک های گیاه پزشـکی و 
باغبانـی بـرای سـنجش کیفیت و بررسـی میوه " بَـر" از نظر آفـات حضور دارند.

وی بـا اشـاره بـه وضعیت مطلوب درختان انجیر اسـتهبان نسـبت به سـال های 
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گذشـته تصریـح کـرد: گرده افشـانی براسـاس اسـتانداردهای خـاص نسـبت به 
سـن درختـان با مشـاوره کارشناسـان صـورت می گیرد.

ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان ایـن کـه یکـی از شـهرهای قطـب تولیـد میوه 
"بـر" انجیـر شـهر ایـج شهرسـتان اسـتهبان اسـت تصریح کـرد: بـا توجه به 
افزایـش سـطح کشـت باغـات انجیـر در سـال های گذشـته و عـدم توجه به 
افزایـش سـطح کشـت باغـات بـر انجیر در ایـن شهرسـتان، درصد بسـیاری 
از بـر انجیـر مـورد نیـاز از شـهرهای مختلـف اسـتان تامیـن می شـود که به 
کمـک آمـوزش و ترویـج کشـاورزی و برگـزاری کاس های آموزشـی برای 
باغـداران انجیـر در جهـت جلوگیـری از ورود آفت هـای جدیـد بـه باغـات و 
حفـظ و نگهـداری ایـن میـراث چند صد سـاله در صدد افزایش سـطح باغات 

بـر انجیر هسـتیم.
وی تصریـح کـرد: سـطح زیر کشـت باغات انجیر شهرسـتان اسـتهبان بیش 
از 24 هـزار هکتـار مـی باشـد کـه از ایـن مقـدار 21 هـزار هکتـار مثمـر و ۳ 
هـزار هکتـار غیـر مثمـر می باشـد و ۹۸ درصـد از ارقـام انجیر باغـات از رقم 
سـبز صادارتـی می باشـد کـه این رقـم از انجیر موجـود در شهرسـتان جهت 
تولیـد میـوه نیاز بـه انجام گرده افشـانی به وسـیله زنبـور باسـتوفاگا را دارد 
بـه گونـه ای کـه ایـن زنبـور منجـر بـه انتقـال دانه گـرده از "بـر انجیـر" به 
سـطح کاله هـای گل مـاده انجیـر خوراکـی می شـود کـه به ایـن عمل در 
زبـان محلـی بـر دادن یا بـر دهی گفته می شـود و سـطح باغات "بـر انجیر" 
بالـغ بـر ۵۰۰ هکتـار باغ مثمر می باشـد که سـاالنه بین 1۰۰۰ تـا 12۰۰ تن 

"بـر انجیـر" تولید مـی نماید.

افزایش قابل توجه میزان برداشت کلزا فقط با 
کاهش مصرف بذر

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان گفت: کشـت کلـزا دارای مزایای 
بسـیاری اسـت کـه کشـاورزان مـی توانند با کشـت ایـن محصول عـاوه بر 
ایـن کـه اگـر در تناوب بـا زراعت گندم و جـو قرار گیـرد از تراکـم بیماری ها 
آفـات و علـف هـای هـرز کاسـته شـده و باعـث افزایـش عملکـرد دانـه این 

محصـوالت می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان، 
مهـدی اعیـان منـش افـزود: میـزان برداشـت کلزا در صورت کشـت مناسـب 
عملکـرد خوبـی داشـته و سـود بیشـتری عایـد کشـاورزان خواهـد کـرد و 
همچنیـن دولـت ایـن محصـول را بـه صـورت تضمیـن شـده از کشـاورزان 
بـه صـورت بوجـاری بـه قیمت هـر کیلـو ۳۳۰۰ الـی ۳4۰۰ تومـان خریداری 

می کنـد.
در همیـن راسـتا رئیـس مرکـز خدمات و آموزش کشـاورزی ایج گفـت: ایج از 
مهم ترین مناطق کشـت کلزا در اسـتهبان اسـت که بیشـترین سـطح کشـت 
را بـه خـود اختصـاص داده و بـا توجـه بـه شـرایط آب و هوایـی ایـن منطقـه 

عملکرد بسـیار مناسـبی دارد.
درویـش زاده تصریـح کـرد: ولـی بـر اسـاس تحقیقـات کارشناسـان و مزرعه 
الگویـی کـه ایجـاد شـد بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه افزایـش میـزان بـذر 
مصرفـی توسـط کشـاورزان باعـث می شـد تـا تراکم بوته هـا افزایـش یابد و 

کشـاورزان بـا کاهـش عملکـرد در میـزان برداشـت روبـرو می شـود.
وی گفـت: بـا حضور کارشناسـان و کشـاورزان کاس آموزشـی در این زمینه 
در مزرعـه بـا میـزان بـذر مصرفـی بیشـتر عملکرد برداشـت کمتـری حاصل 
شـد ولـی مزرعـه دوم علی رغـم بـا مصـرف بـذر کمتـر، محصـول بیشـتری 
تولید شـد و امیدوار هسـتیم کلزا در سـال آینده کشـت این محصـول افزایش 
یابـد و بدیـن ترتیـب در جهـت رونق تولیـد به میزان مورد نیاز سـطح کشـت 

دسـت یابیـم و در تولیـد روغـن کشـور خود کفا شـویم.

سمیه قلندری

شهرستان اقلید 

آغاز برداشت بابونه در شهرستان اقلید

کارشـناس زراعـت مرکـز جهادکشـاورزی حسـن آبـاد گفـت: در سـال زراعـی 
جـاری در حـوزه تحـت پوشـش ایـن مرکـز، روسـتای نصرآبـاد شـرکت مهـر 
ایثارگـران، از سـطح ۳/۵ هکتـار بابونـه کـه در سـال زراعـی ۹7 - ۹۶ )بهـار( 

کشـت شـده بـود برداشـت بـه صـورت مکانیـزه آغاز شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی اقلیـد، وحید سـرداریان 
افـزود: بـا طراحی یک دسـتگاه برداشـت توسـط مهیـار امیدی از بهـره برداران 
حـوزه تحـت پوشـش ایـن مرکـز، برداشـت بـه صـورت کامـا مکانیـزه انجام 
مـی شـود. وی افـزود: با طراحی این دسـتگاه مشـکل برداشـت ایـن محصول 
کـه قبـًا بـه صـورت دسـتی و بـا هزینـه بـاال و ریـزش زیـاد انجام می شـد، 
مرتفـع گردیـده اسـت. الزم به ذکر اسـت که سـه چیـن در سـال زراعی جاری 
برداشـت خواهـد شـد و پیـش بینی مـی گردد که از هـر چین میـزان ۳۰۰ کیلو 

گـرم بابونـه )خشـک در هر هکتـار( برداشـت گردد.
 بـا توجـه بـه نیاز آبـی پایین این گیـاه و قیمت مناسـب آن در بازار در مقایسـه 

بـا سـایر گیاهـان آب بر، مقـرون به صرفه می باشـد.

بررسی مسائل و مشکات کاشت چغندرقند
در سطح شهرستان اقلید

سـید علـی آقا میرطالبـی سرپرسـت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید 
گفـت: بـه منظـور بررسـی مسـائل و مشـکات کاشـت چغنـدر قنـد در سـطح 
ایـن شهرسـتان در سـالن امـام رضا)ع( شهرسـتان اقلید جلسـه ای برگزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان اقلیـد، ایـن 
جلسـه با حضور صمد نژاد مشـاور رئیس سـازمان و مسـئول امور شهرسـتانها، 
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محمـدی جانشـین معـاون تولیـدات گیاهی سـازمان، آتشـی کارشـناس چغندر 
قنـد سـازمان، بزرگـی فرمانـدار ایـن شهرسـتان، بخشـداران بخـش مرکـزی، 
سـده و حسـن آبـاد، همـکاران جهـاد کشـاورزی و مراکـز جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان، مدیـر کارخانـه جـات قند اقلیـد، نقش جهـان و اصفهـان، اعضای 
صنـف کشـاورزی شهرسـتان و تعـداد کثیـری از کشـاورزان پیشـرو و چغنـدر 
کار برگـزار و کشـاورزان ضمـن اعتـراض بـه پاییـن بـودن قیمـت تضمینـی 
چغندرقنـد، انتقـادات و درخواسـت های خـود را از مسـئولین کارخانجات قند به 

شـرح ذیـل بیـان کردند:
1- کارخانجـات بـا توجـه بـه در اختیـار داشـتن ادوات کشـاورزی، کاشـت 

چغندرقنـد بـرای کشـاورز بـه صـورت رایـگان انجـام شـود.
2- نهـاده هـای کشـاورزی بـرای چغنـدرکاران بـه موقـع تامیـن و تحویـل 

کشـاورز شـود.
۳- مسـاعده ای از طـرف کارخانجـات چغندرقنـد بـه چغنـدرکاران جهت انجام 

امـورات زراعی پرداخت شـود.
4- کرایه حمل بار توسط کارخانه پرداخت شود.

۵- کارخانجات چغندرقند را به موقع از کشاورزان تحویل بگیرند.
۶- پول کشاورزان به موقع تحویل داده شود.

پیوند درختان گردو در شهرستان اقلید
سرپرسـت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید گفـت: افزایش بهره وری، 
بهبـود تولیـد و تأمیـن نهـال پیونـدی را از جملـه رویکردهای جهاد کشـاورزی 
عنـوان کـرد و گفت: با سرشـاخه کاری درختـان گردوی موجود، نسـبت احیا و 
اصـاح باغـات گردو در راسـتای ارتقـای عملکـرد و افزایش مقاومـت در برابر 

بیماری هـا، آفـات و بهبـود کیفیـت محصول اقدام می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی اقلیـد، سـید علـی آقا 
میرطالبـی بـا اشـاره بـه وجـود یـک هـزار و 7۵۰ هکتـار بـاغ گردو در سـطح 
شهرسـتان اقلیـد اظهـار داشـت: از ایـن سـطح زیـر کشـت یـک هـزار و 24۰ 

هکتـار در مرکـز شـهر قـرار دارد.

وی بیـان کـرد: بـا توجـه بـه اهمیـت باغبانـی در بخـش کشـاورزی، 
برگـزاری دوره هـا و کارگاه هـای آموزشـی می توانـد گامـی مؤثـر در 

اسـتفاده بهینـه از ظرفیت هـای موجـود و بهـره وری بیشـتر باشـد.
سـید علی آقـا میرطالبی در حاشـیه برگـزاری دومین کارگاه سرشـاخه 
برجسـته کشـوری، مسـؤوالن  اسـاتید  بـا حضـور  کـه  گـردو  کاری 
دفتـر باغبانـی وزارت جهـاد کشـاورزی، مدیریـت باغبانـی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و کارشناسـان اداره جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان اقلید و با شـرکت باغداران شـهر اقلیـد در دو بخش تئوری 
)در سـالن اجتماعـات اداره جهـاد کشـاورزی( و عملـی )در باغ هـای 
فسـارود اقلیـد( صـورت گرفـت، بـر اهمیـت پیونـد در اصـول باغبانی 

کرد. تأکیـد 

جلسه کارگروه شهرستانی خسارت سیل
برگزار شد

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان اقلید، سـید علی 
آقـا میرطالبـی سرپرسـت ایـن مدیریـت بـه خاطـر بـارش هـای بسـیار خـوب 
فروردیـن مـاه در شهرسـتان، خداونـد را شـاکر بـود و بـا بیان این نکتـه که این 
بـارش هـا باعـث جاری شـدن سـیل و وارد آمدن خسـارت هایی بـه زیر بخش 
هـای کشـاورزی شهرسـتان گردیـده اسـت میـزان خسـارت وارده بر اثر سـیل 
بـه اراضـی زراعـی، باغـی، دامی و زیرسـاخت های کشـاورزی شهرسـتان را به 
تفکیـک برشـمرد و میـزان ریالـی خسـارت را ۵2۰ میلیـارد ریال عنـوان نمود. 

در ادامـه بـا توجه به درخواسـت بهره برداران خسـارت دیده در حوزه شهرسـتان 
و حجـم خسـارات وارده، دسـتورالعمل اباغـی بـرآورد و پرداخـت خسـارت بـه 
بخـش کشـاورزی را مطـرح و فرآینـد سـامانه جامـع امـداد و بازسـازی دولـت 

)سـجاد( را بیـان نمود.
وی افـزود: پرونـده متقاضیـان در اسـرع وقـت توسـط مراکـز خدمـات تابعـه 
تکمیـل و بـه مدیریـت جهـاد کشـاورزی ارسـال گـردد و بـا توجـه بـه این که 
عرصـه یـا واحد خسـارت دیده بایسـتی توسـط کارگـروه تخصصی تاییـد گردد 
در نتیجـه بازدیـد میدانـی بـا اعضاء کارگـروه در حـوزه مراکز خسـارت دیده در 
اسـرع وقـت انجـام شـود و پـس از ارسـال پرونـده بهـره بـرداران بـه مدیریت، 

جلسـه کارگـروه جهـت بررسـی و تاییـد فـرم هـای مربوطـه تشـکیل گردد.
 بـا توجـه بـه زمـان بـر بـودن رونـد تشـکیل پرونـده، بازدیـد میدانی و ارسـال 
پرونـده هـا مقـرر گردید بخشـداران بـا دهیـاری هر روسـتا جلسـه ای برگزار و 

مسـئولیت تاییـد پرونـده ها بـه بخشـداران واگـذار گردد.

کارگاه آموزشی و کاشت نشایی چغندرقند

رئیـس اداره ترویـج مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد گفـت: کارگاه 
بادکـی  منطقـه  مزرعـه مسـعودی  در  چغندرقنـد  نشـائی  کاشـت  و  آموزشـی 

شـهرمیان برگـزار شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی جهادکشـاورزی شهرسـتان اقلیـد، کمیـل مایـی 
افـزود: از مزایـای ایـن روش مـی تـوان بـه کاهـش مصـرف آب، افزایش طول 
دوره رشـد بـا توجـه بـه عـدم امـکان کاشـت زود هنـگام، عـدم نیـاز بـه تنک 
کـردن، امـکان مبـارزه شـیمیایی بـا علـف هـای هـرز، کاهـش خسـارت آفات 
و بیمـاری هـا، کاهـش مصرف بـذر، افزایـش عملکرد، کاهـش هزینـه و نهایتا 

افزایـش سـود در واحـد سـطح اشـاره کرد.

کاشت گیاه کینوا برای اولین بار در شهرستان اقلید
کارشـناس زراعـت مرکـز جهادکشـاورزی خنجشـت گفـت: بـرای اولیـن بار در 
شهرسـتان اقلید گیاه کینوا در سـطح ۵ / 2 هکتار در حوزه تحت پوشـش مرکز 

جهادکشـاورزی خنجشـت کشت شد.
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بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید، سـمیه 
مومنـی افـزود: یکـی از گیاهانـی که تحت شـرایط خشـک وکـم آب محصول 

مـی دهد گیـاه کینـوا )Chenopodium quinoa( می باشـد.
ایـن گیـاه دارای سیسـتم ریشـه ای قـوی بـوده و نسـبت به اسـترس خشـکی 
مقـاوم مـی باشـد. طـول دوره رشـد ایـن گیـاه بیـن ۹۰ تـا 12۵ روز متغیـر 
اسـت. کینـوا بـه طـول روز کوتـاه و درجه حـرارت خنک برای رشـد نیـاز دارد. 
درجـه حـرارت خنـک باعث رشـد رویشـی مطلـوب آن می شـود. این گیـاه در 
خـاک شـنی و لومـی بـه خوبـی رشـد کـرده و در خـاک هـای فقیر بـا زهکش 
پاییـن محصـول قابـل قبولـی می دهـد. این گیـاه در پـی اچ 4/۸ تا ۸/۵ رشـد 

می نمایـد.

هادی خوارزمی

شهرستان بوانات 

برگزاری کارگاه آموزشی پیوند فنی سر شاخه
کشوری،  برجسته  اساتید  حضور  با  گردو  شاخه  سر  فنی  پیوند  کارگاه  اولین 
و  همدان  استان  تویسرکان  شهرستان  از  کوهی  پیچند،  متخصص  سلیمانی 
وزارت  سردسیری  و  های خشک  میوه  دفتر  مسئول  عزیزی  پیوند،  متخصص 
جهاد کشاورزی، شرافتی کارشناس آموزش معاونت در امور باغبانی، کارشناسان 

سازمان، معاون محترم باغبانی، کارشناسان و باغداران شهرستان های بوانات، 
مرودشت، پاسارگاد و سرچهان برگزار گردید.

این  در  بوانات  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیریت  عمومی  روابط  گزارش  به 
انواع مختلف  پیوند،  نحوه  و  زمان  آن،  نگهداری  و  پیوندک  تهیه  نحوه  کارگاه 
پیوند، تغییر تاج و فرم دهی و مزایای سرشاخه کاری و معایب روش های سنتی 

به کشاورزان آموزش داده شد. 

برداشت گل محمدی از سطح 8۰ هکتار
از گلستان های بوانات

کارشناس باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بوانات گفت: با توجه به 
سرمای فروردین ماه در شهرستان، گل محمدی با مقاومتی که نسبت به سرمای 
زمستانه و بهاره دارد، از این مرحله گذر کرده و گل دهی خود را آغاز نموده ودر 

چند دوره گلدهی دارد.
 بـه گـزرش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بوانـات 
هاشـمی افـزود: بـا توجه بـه کارهای کارشناسـی شـده ای که در چندین سـال 
در شهرسـتان انجـام شـده لـزوم تغییر الگوی کشـت امری ضروری اسـت و در 
این خصوص، برگزاری دوره های آموزشـی کاشـت، داشـت و برداشـت گیاهان 
دارویـی، گل محمـدی در شهرسـتان در دسـتور کار مدیریـت جهاد کشـاورزی 

قـرار گرفته اسـت.
هاشـمی بیـان داشـت: بـا توجـه بـه ایـن کـه گل محمـدی بـا خصوصیاتـی 
نظیرمقـاوم بـودن بـه کـم آبـی، آفـات و امـراض، قابلیـت کشـت در اراضـی 
شـیب دار و سـنگاخی، قیمـت مناسـب محصـول، هزینـه اولیـه کـم ومراحل 
کاشـت داشـت و برداشـت آسـان بیشـتر مورد اسـتقبال کشـاورزان قرار گرفت 
کـه درسـال زراعـی جـاری ۸۰ هکتـار گلسـتان گل محمـدی احـداث گردیده 

است. 
وی در ادامـه تصریـح کـرد: کار برداشـت گل محمدی از نیمه دوم اردیبهشـت 
آغـاز و تـا اواسـط خـرداد ادامـه مـی یابـد کـه پیـش بینی می شـود امسـال از 
سـطح۸۰ هکتـار گلسـتان گل محمـدی بـارور در شهرسـتان 1۵۰تـن گل و 
غنچـه تر برداشـت شـود که جهـت تهیه اسـانس و گاب گیری در شهرسـتان 

و خـارج از شهرسـتان اسـتفاده می شـود.

مطالبات باالی ۲ میلیارد ریال بانک کشاورزی
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بوانـات نوعـی خدآبـادی گفـت: وصـول 

مطالبـات مبالـغ باالتـر از 2 میلیـارد ریـال را نیـز مهـم دانسـتند. 
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان بوانـات، نوعی 
خدآبـادی افـزود: خواسـتار ارائه مسـائل و مشـکات توسـط مجریـان طرح ها 
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احمدرضا محیط

شهرستان پاسارگاد 

و ارائـه نظـرات، پیشـنهادات و بسـته هـای حمایتی کـه بانک های کشـاورزی 
جهـت وصول ایـن مطالبـات خواهند داشـت، گردیدند.

در ادامـه پـور زارعی فرماندار شهرسـتان اظهار داشـت: کـه تاکنون کمک های 
خوبـی از محـل اعتبـارات بنـد خ مـاده ۳۳ سـال ۹7 و یارانـه کشـمش بـه 
شهرسـتان گردیـده کـه انتظـار مـی رود مجریان طـرح ها به جهـت جلوگیری 
از برخـی از تبعـات، نسـبت بـه تعییـن تکلیـف بدهی خـود اهتمام ویژه داشـته 
باشـند. وی ادامـه داد: ضمـن انعـکاس مسـائل موجـود، پی گیـری جـد جهت 

انجـام هرگونـه راه کار و بسـته حمایتـی انجـام خواهـد پذیرفت.
در ادامـه طالبـی مدیـر بانـک کشـاورزی شـعبه بوانـات گفـت: در سـال ۹۸ 
بدهـکاران می تواننـد بـا پرداخـت 2۰ درصـد از مطالبات بانکی خود نسـبت به 
عقـد قـرارداد بر اسـاس نرخ شـورای پـول و اعتبـار )1۸درصد(، اقسـاط خود را 

بـه صـورت ۳ تـا ۵ سـال پرداخـت نمایند.

پایش آفات و بیماری های قارچی مزارع گندم و جو 
شهرستان پاسارگاد

مسـئول حفـظ نباتات شهرسـتان پاسـارگاد گفت: بـا توجه به اهمیـت مبارزه با 
آفـت سـن گنـدم، و احتمال بـروز بیماری هـای برگی گنـدم کارشناسـان حفظ 
نباتـات ایـن مدیریـت اقـدام بـه پایـش، ردیابی و انـدازه گیـری میـزان تراکم 

آفات و بیماری ها در مزارع غات این شهرستان کردند. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد، 
سـلیمان بهمنـی افـزود: سـن غات از مهـم ترین آفـات گندم و جو اسـت که 
بـا تغذیـه در مراحـل مختلـف رویشـی، کاهش عملکـرد وکاهش کیفیـت را به 

همراه دارد. 
وی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه بارش هـای اخیر و مناسـب بودن درجـه حرات 
و رطوبـت هـوا، شـرایط اسـتقرار آفـات و بیماری هـای قارچـی در مـزارع گندم 

فراهم شده است. 

بهمنـی در ادامـه سـخنان خـود افـزود: توزیـع رایگان سـم مبـارزه بـا جوندگان 
خسـارت زا در شهرسـتان پاسـارگاد کـه ایـن سـم فسـفردو زنـگ در اختیـار 
کشـاورزان سـعادت  شـهر قـرار گرفـت. وی در ادامـه بیـان داشـت: در سـال 
زراعـی جـاری برای مبـارزه با جونـدگان خسـارت زا در مزارع کشـاورزی، حدود 
۶۰ کیلوگـرم سـم فسـفردوزنگ در بیـن بهره برداران شهرسـتان توزیـع گردید.

بهمنـی در پایـان سـخنان خـود تاکیـد کـرد: جونـدگان مضـر، بـا تغذیـه از 
محصـوالت کشـاورزی، بعضـًا خسـارات جبران ناپذیـر اقتصادی و بهداشـتی به 
جوامـع انسـانی وارد نمـوده انـد، بـا توجـه به ایـن که بیـش از ۳۵ نـوع بیماری 
از طریـق مـوش بـه انسـان و دام انتقـال پیـدا مـی کنـد، اجـرای ایـن طـرح از 

ضـرورت بسـیاری برخوردار اسـت.

پایش فروشگاه  های سموم کشاورزی
در شهرستان پاسارگاد

کارشـناس حفظ نباتات شهرسـتان پاسـارگاد با اشـاره به نقش مدیریت صحیح 
مصـرف کـود شـیمیایی و سـم در تولیـد غـذای سـالم و کاهـش آلودگـی  های 
زیسـت محیطـی گفـت: بـه  منظـور پایـش واحد های فروش سـموم کشـاورزی 
و شناسـایی واحدهـای متخلـف از فروشـگاه های عرضه سـموم این شهرسـتان 

بازدید به عمل آمد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد، 
سـعیده سروعلیشـاه هـدف از ایـن پایـش را جلوگیـری از تولیـد و توزیع سـموم 
ثبـت نشـده و تاریـخ گذشـته بیـان کـرد و افـزود: در شهرسـتان پاسـارگاد، 14 
فروشـگاه عرضـه سـموم کشـاورزی وجـود دارد کـه در هـر بازدیـد بـه صورت 
دوره ای مـورد پایـش قـرار می گیرنـد. وی در ادامـه بیـان داشـت: در این پایش 
وضعیـت حضـور مسـئول فنـی در فروشـگاه، ثبـت اطاعـات کامـل فـروش 
سـموم، خریـد سـموم از شـرکت های پخـش مجـاز، عدم وجـود سـموم قاچاق 
یـا تاریـخ منقضـی در فروشـگاه، عرضـه و میزان و انـواع فروش سـموم و آفت 

کـش هـا، پروانه کسـب فروشـگاه مـورد بررسـی قـرار گرفت.

توسعه گلخانه ای راه کاری اصولی 
در تامین امنیت غذایی جامعه

اجـرای  راسـتای  در  گفـت:  پاسـارگاد  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
کشـت  توسـعه  بـر  مبنـی  فـارس  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  سیاسـت های 
ترویـج  گیـری  پـی  و  ریـزی  برنامـه  بـه  نسـبت  مدیریـت  ایـن  گلخانـه ای، 
اسـت. نمـوده  اقـدام  شهرسـتان  سـطح  در  مقیـاس  کوچـک  گلخانه هـای 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد، 
بهـزاد هوشـیار افـزود: تهیه و توزیـع بروشـور و برگزاری کاس هـای ترویجی 
و مشـاوره متقاضیـان در زمینـه ثبـت نام در سـایت و دریافت پروانه تاسـیس از 

جملـه اقداماتـی اسـت کـه در ایـن خصوص انجام شـده اسـت .
وی بیـان داشـت: تولیـد محصـول در گلخانـه هـای خانگـی دارای مزایـای 
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بسـیاری اسـت کـه از جملـه آن هـا مـی تـوان بـه امـکان تولیـد محصـوالت 
مختلـف در فصـول سـرد سـال، اسـتفاده بهینـه از سـرمایه های موجـود جهت 
تولیـد محصـول، افزایـش امـکان دسترسـی و سرکشـی مـداوم و راحـت برای 
تولیـد کننـده بـه دلیل احـداث گلخانه در مجـاورت محل مسـکونی و همچنین 
ایجـاد زمینـه اشـتغال افـراد خانواده به ویـژه زنان، دختـران و حتـی نوجوانان و 

افـراد سـال خـورده اشـاره کرد.
ایـن مقـام مسـول خاطـر نشـان کـرد: عمـده گلخانـه هـای کوچـک مقیـاس 
شهرسـتان پاسـارگاد در روسـتاهای قوام آباد و سـر پنیران می باشـد که حدودا 
تعداد 2۵ نفر اشـتغال زایی داشـته اسـت وسـطح احداث شـده این گونه گلخانه 

هـا تا کنـون در حـدود ۳1۰۰ متـر مربع می باشـد .

برای اولین بار رها سازی کنه های شکارگر
در گلخانه های پاسارگاد

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد گفت: پـروژه رها سـازی کنه های 
شـکارگر در گلخانه هـای سـبزی و صیفـی ایـن شهرسـتان با همـکاری بخش 
خصوصـی و مدیریـت حفظ نباتات اسـتان، در راسـتای افزایـش تولید محصول 
سـالم، ترویـج مبـارزه بیولوژیـک در گلخانه هـا و جلوگیری از مصـرف بی رویه 

سـموم شـیمیایی بـرای اولین بار در اسـتان فـارس اتفاق افتاده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد 
بهـزاد هوشـیار افـزود: مرحلـه اول ایـن طرح زیـر نظـر مدیریت حفـظ نباتات 
اسـتان، بـا رهـا سـازی کنـه شـکارگر سویرسـکی Amblyseius swirskii در 
محصـول فلفـل دلمـه ای رنگـی بـر علیـه آفات سـفید بالـک، تریپـس و کنه 

تارتـن اجرایی شـد.
وی خاطـر نشـان کـرد: هم اکنـون انسـکتاریوم آریا تنهـا تولیدکننـده کنه های 
شـکارگر در کشـور، بـا همـکاری سـازمان حفـظ نباتـات کشـور گام موثری در 
کاهـش مصرف سـموم شـیمیایی و ترویج تولیـد محصول سـالم در گلخانه  ها و 
افزایش سـطح سـامت جامعـه برداشـته اند، که این امـر در قالب طـرح مبارزه 
بیولوژیـک در گلخانـه بـا نظـارت کارشناسـان کلینیک هـای گیـاه پزشـکی در 

محصـوالت سـبزی و صیفـی در حال اجرا شـدن اسـت.

مرضیه هوشمندنژاد

شهرستان جهرم 

وی گفـت: هـر کیلـو ازگیـل به بهـاي ۳۰۰ هزار تـا ۵۰۰ هزار ریـال در بازار به 
فـروش مـي رسـد و محصول شهرسـتان جهـرم به شـهرهاي شـیراز، تهران و 

اصفهـان نیز ارسـال مي شـود. 
ازگیـل میـوه اي سرشـار از مـواد مغـذي ماننـد پتاسـیم، منیزیـم، منگنـز، روي 
و آهـن اسـت و بـراي درمـان بسـیاري از بیماري هـا از جملـه سـنگ کلیـه، 

التهاب هـاي روده اي مفیـد اسـت. فشـارخون و 

برداشت سیر از مزارع جهرم

پیـش بینـی مـی شـود ۶۰۰ تـن محصـول سـیر از مـزارع شهرسـتان جهـرم 
برداشـت شـود .

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی جهـرم، شـهابی مدیر 
جهاد کشـاورزی این شهرسـتان گفت: از سـطح ۵ هکتار زیر کشـت سـیر تر در 

شهرسـتان جهـرم بـه طور متوسـط ۶۵ تن برداشـت می شـود.
وی افـزود: شهرسـتان جهـرم 1۵هکتـار سـطح زیـر کشـت سـیر دارد کـه بـه 

صـورت سـیر خشـک و  تـر برداشـت می شـود.
شـهابی اضافـه کـرد: بیشـترین مناطـق سـطح زیر کشـت سـیر در شهرسـتان 
جهـرم بخـش خفـر ایـن شهرسـتان اسـت کـه 1۵ هکتار سـیر در ایـن بخش 
کشـت شـده اسـت. برداشـت سـیر در این شهرسـتان تا پایان خرداد مـاه ادامه 
دارد و محصـول برداشـت شـده به بازار های شهرسـتان های اطـرف و همچنین 

تهران و شـمال ارسـال می شـود.

تولید بیش از ۵۰ تن کاهو در شهرستان جهرم
1۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی جهرم به کشت کاهو اختصاص دارد.

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم، مریم 
جعفـری کارشـناس مسـئول زراعت ایـن مدیریت گفت: امسـال ۵ تـن کاهو از 
مـزارع شهرسـتان جهـرم برداشـت شـد که نسـبت بـه سـال گذشـته تقریبا دو 

است.  شـده  برابر 
وی ضمـن بیـان ایـن کـه امسـال از هر هکتار سـطح زیر کشـت کاهـو، چهل 
تـا پنجـاه تـن محصـول برداشـت می شـود، گفت: سـال گذشـته ۸۰ هکتـار از 

پیش بیني برداشت ۱۵6۰ تن ازگیل از باغ هاي جهرم 
12۰ هکتـار از بـاغ هـاي ازگیل شهرسـتان جهرم به بخش خفر این شهرسـتان 

تعلـق دارد و بیشـترین میـزان تولید ایـن محصول متعلق به این بخش اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی جهـرم، شـهابی مدیر 
جهـاد کشـاورزي ایـن شهرسـتان گفت: برداشـت ازگیـل از 1۳۰ هکتـار از باغ 
هـاي ایـن شهرسـتان آغاز شـده و پیـش بیني مي شـود تا نیمه نخسـت خرداد 
مـاه ۹۸ ایـن روند ادامه داشـته باشـد و 1۵۶۰ تـن محصول برداشـت و به بازار 

مصـرف عرضه شـود . 
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اراضـی شهرسـتان جهـرم به کشـت کاهو اختصاص داشـت و از هـر هکتار 4۰ 
تـن کاهـو برداشـت شـد. وی افـزود: فصل برداشـت کاهـو در جهـرم از اواخر 
مهـر شـروع می شـود و تا اواخر اردیبهشـت مـاه ادامـه دارد. شـهابی ادامه داد: 
کاهـوی شهرسـتان جهـرم به دلیـل مرغوبیـت کیفیت سـاقه و برگ هـای ترد 
و رنـگ مناسـب محبوبیت بسـیار خوبی در کشـور دارد و به شـهرهای مختلف 
ماننـد تهـران، بندرعباس، شـیراز و سـایر نقاط اسـتان فارس ارسـال می شـود. 

آغاز عملیات سمپاشي علیه آفت زنجره 
در شهرستان جهرم 

عملیـات سمپاشـي و مبـارزه با آفت زنجره )شـیره( درخت خرما در سـطح ۵۰۰ 
هکتـار از باغ هاي شهرسـتان جهرم آغاز شـد. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم، وحید 
بهجـو کارشـناس مسـئول حفـظ نباتات جهـاد کشـاوررزی این شهرسـتان در 
همیـن راسـتا گفـت: شهرسـتان جهـرم داراي ۶ هزار هکتار نخلسـتان اسـت و 
جمعیـت نسـل اول آفت زنجـره خرما د دراین شهرسـتان به حد مبارزه رسـیده 
از ایـن رو عملیـات سمپاشـي در نخلسـتان هـاي ایـن منطقه آغاز شـده اسـت 
و تـا پایـان خـرداد ۹۸ ادامـه دارد. این کارشـناس مسـئول افزود: زنجـره خرما 
از آفـات مهـم نخلسـتان هـا و داراي 2 نسـل بهـاره و پاییـزه اسـت کـه باعث 
خسـارت کمـي و کیفـي در محصـول خرما مي شـود. وي افزود: مبارزه با نسـل 
اول ایـن آفت از نیمه دوم اردیبهشـت ماه شـروع شـده و پایـان خردادماه ادامه 
دارد و مقابلـه بـا نسـل دوم ایـن آفت پـس از برداشـت خرما انجام مي شـود. 

 مریم برزگر

شهرستان خرامه 

مهار آفات گلخانه ای با بومی سازی کنه های شکارگر 
در شهرستان خرامه

کارشـناس حفـظ نباتـات مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه از مهار 
آفـات گلخانـه ای بـا اسـتفاده از عوامـل بیولوژیـک محقق و کنه های شـکارگر 
جایگزیـن سـموم شـیمیایی آفت کـش برای تولیـد محصول گواهی شـده برای 

اولیـن بـار در این شهرسـتان خبر داد.
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه، زینب 
علـی نـژاد اظهـار داشـت: کاهـش مصـرف سـموم شـیمیایی نقـش مهمی در 
حفـظ جمعیت حشـرات مفیـد و تولید محصـول گواهی دارد و مبارزه شـیمیایی 
بایسـتی زمانـی انجـام شـود کـه جمعیـت آفـت از حـد زیـان اقتصـادی باالتر 
باشـد. وی افـزود: در راسـتای تولیـد محصـول سـالم و اسـتفاده از عوامل زنده 
علیـه آفـات گلخانـه ای، در ۳1 اردیبهشـت با همـکاری کلینیک گیاهپزشـکی 
خوشـه زرین تعـداد 2۵۰۰۰۰ عدد کنه شـکارگر Amblyseius Swirskii جهت 

مبـارزه علیـه آفـت تریپس و سـفید بالک رها سـازی شـد.

علـی نـژاد بیـان داشـت: از مزایـای اسـتفاده از ایـن روش مـی تـوان بـه، سـاده 
بـودن عملیات رهاسـازی، کاهـش هزینه و مصرف سـموم، افزایـش محصول در 
ترکیـب بـا سـایر عوامل بیولوژیـک، عدم نیاز بـه رعایت دوره کارنس اشـاره کرد. 
شـایان ذکر اسـت، عملیات رها سـازی در مسـاحت نیم هکتار، در گلخانه سـبزی 
و صیفـی محمدرضـا میرزایـی جابری واقـع در معزآباد جابری انجام شـده اسـت.  

کشت کلزا به روش راهرویی برای اولین بار 
در شهرستان خرامه

کارشـناس زراعـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه از کشـت کلزا 
بـه روش راهرویـی بـرای اولین بـار در این شهرسـتان خبـر داد.

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، طاهره 
اوجـی بـا بیـان این خبر گفـت: زراعـت راهرویی سیسـتمی از جنـگل – زراعی 
اسـت کـه در آن گیاهـان زراعـی را در راهروهـای بیـن درختـان و درختچـه ها 

کنند.  می  کشـت 
وی افـزود: در سـال هـای اخیر پایداری کم سیسـتم های تک کشـتی منجر به 
توجه بیشـتر به سیسـتم هـای مختلف اگرو فاریسـتی از جمله زراعـت راهرویی 
در مناطـق مختلـف جهان شـده اسـت و زراعـت راهرویی یکی از سیسـتم های 
کشـت مخلـوط اسـت که به هـر دو جنبه محیطـی و اقتصادی توجـه می کند .

اوجـی در ادامـه بیـان داشـت: از مزایـای ایـن سیسـتم کشـت مـی تـوان بـه 
اسـتفاده مطلـوب از فضـا، افزایـش حاصلخیـزی خـاک، کاهـش فرسـایش و 
روانـاب، کنتـرل بهتـر علـف هـای هـرز و افزایـش عملکرد گیـاه زراعی اشـاره 
کـرد. کاشـناس زراعـت این شهرسـتان اظهار کـرد: در خرامه این روش کشـت 
در ردیـف هـای بیـن درختـان پسـته و بـه مسـاحت یک هکتـار اجراء شـد و تا 

کنـون وضعیـت رویشـی مزرعـه و درختـان مطلوب اسـت.
شـایان ذکر اسـت ایـن طرح در مزرعه شـاهرخ محمـدی فرد واقع در روسـتای 

کفدهک اجرا شـده اسـت.

کشت منداب در شهرستان خرامه
کارشـناس زراعت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه از کشـت منداب، 

بـا هـدف افزایش مـاده آلی خاک در سـال زراعی جـاری خبر داد. 
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، طاهره 
اوجـی بـا اعـام این خبر اظهار داشـت: مـاده آلی خـاک قلب کشـاورزی پایدار 
و یکـی از شـاخص هـای مهـم کیفیـت خاک اسـت. وی افـزود: مدیریـت ماده 
آلـی خـاک بـه ویژه در خـاک های فقیر بسـیار حائـز اهمیت بوده و یکـی از راه 

هـای بهبـود مـاده آلی خاک کشـت منداب می باشـد.
اوجـی خاطـر نشـان کـرد: منـداب گیاهی از خانواده شـب بـو، با قابلیت کشـت 
در اغلـب خـاک هـا، متحمـل به شـوری آب و با نیـاز آبی کم بـوده و علی رغم 
آبیـاری کـم، بـه دلیـل همزمانـی دوره رشـد ایـن گیـاه بـا بارندگی هـای اخیر 

مـزارع از رشـد مطلوبی برخوردار هسـت.
گفتنـی اسـت در سـال زراعـی جـاری بـا هـدف افزایـش مـاده آلـی خـاک 4۰ 
هکتـار از اراضـی ایـن شهرسـتان بـه کشـت منـداب اختصـاص یافتـه اسـت.
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نشست صمیمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
خرم بید با جمعی از کشاورزان پیشرو

بـه مناسـبت مـاه مبـارک رمضـان نشسـت صمیمـی همـراه بـا ضیافـت افطار 
مدیـر و کارکنـان شهرسـتان خـرم بیـد بـا حضـور حاجـی پـور امـام جمعـه 
شهرسـتان، زینلیـان بخشـدار بخش مرکـزی، اکبری رئیس تبلیغات اسـامی و 
کشـاورزان پیشـرو بخـش مرکـزی در محـل مقبره شـهدای گمنام برگزار شـد.

در ایـن نشسـت پـس از مداحـی و توسـل بـه ائمـه اطهـار و معرفی خسـروانی 
بـه عنوان سرپرسـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید، کشـاورزان به بیان 
مشـکات ایـن بخش از قبیل مشـکات آبیـاری نویـن، احداث گلخانه، سـرما 
زدگـی و ... پرداختنـد و خواسـتار همـکاری الزم بـرای رفـع مشـکات در ایـن 

بخش شـدند. 

برگزاری جلسه پیشگیری از آتش سوزی
و اطفاء حریق

پیرامون جلسـات پیشـگیری از آتش سـوزی و اطفاء حریق جلسـه ای با همین 
عنـوان بـا حضور کریمـی مدیر منابع طبیعـی و آبخیزداری شهرسـتان خرم بید، 
کارشناسـان مربوطـه و مرتعـداران چـاه کنـده و چـاه مرغی در سـالن جلسـات 

ایـن اداراه برگـزار گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد، 
کریمـی گفـت: در راسـتای حفـظ مراتـع و جلوگیـری از آتـش سـوزی مراتـع 
و کشـت زارهـا نقـش مهـم آمـوزش مرتعـداران در حفاظـت از مراتـع و جنگل 
هـا را نبایـد فرامـوش کـرد زیـرا بسـیاری از عامل های آتش سـوزی بـه دلیل 
سـهل انـگاری افـراد در طبیعـت می باشـد، لذا با حساسـیت به حقـوق دیگران 
و طبیعـت، مراتـع سـالم، زیبا و پر از تنـوع گونه های گیاهی را خواهیم داشـت.

برداشت گل محمدی از گلستان های شهرستان 
خرم بید آغاز شد

کارشـناس مسـئول باغبانـی شهرسـتان خرم بید گفـت: برداشـت گل محمدی 
در سـطح 1۰ هکتار از گلسـتان های شهرسـتان از اواخر اردیبهشـت ماه آغاز و 

تـا اواخـر خرداد مـاه ادامه مـی یابد.
 بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید، 
رامیـن جعفـری افـزود: بـه دلیل سـردی هوا برداشـت این محصول بـا دو هفته 
تعویـق صـورت پذیرفته اسـت و همچنین متوسـط عملکرد ایـن محصول چهار 
تـن در هکتـار مـی باشـد و پیـش بینـی می گـردد تا پایان برداشـت مقـدار 4۰ 

تـن گل محمـدی بـه صـورت گل تر و غنچه برداشـت شـود . 
 وی افـزود: متاسـفانه بـه دلیـل عـدم وجـود صنایع تبدیلـی در شهرسـتان این 

محصـول جهـت فـرآوری بـه شهرسـتان هـای همجـوار حمل می گـردد .
ایـن مقـام مسـئول ادامـه داد: در سـال جـاری هـر کیلوگـرم گل محمـدی 
برداشـت شـده بـه قیمـت 1۰۰ هزار ریال به فروش رسـیده اسـت کـه با توجه 
بـه درآمـد زایی مطلـوب گل محمدی اخیرا کشـت این محصـول افزایش یافته 
و مقـدار۳۰ هکتـار از اراضی این شهرسـتان به کشـت گل محمـدی اختصاص 

یافته اسـت .

شناسایی متخلفین تغییر کاربری غیر مجاز
در راسـتای گشـت ویـژه حفظ کاربـری در حفاظـت از اراضی کشـاورزی تعداد 
چهـار مـورد تغییر کاربـری غیر مجاز در بخش مرکزی شهرسـتان خـرم بید در 
مزرعـه شـرق دهبیـد و گـرداب کـه اقدام بـه اخذ مجوز بـرق موقت نیـز نموده 
بودنـد شناسـایی شـده و ضمـن ابـاغ اخطاریـه به متخلفیـن و توقـف عملیات 

اجرایـی، پرونـده جهـت تعیین تکلیـف به مراجـع قضایی ارسـال گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید، 
ابوالفضـل کریمـی مسـئول اداره امور اراضی این شهرسـتان گفت: گشـت ویژه 

امـور اراضـی در ایـام تعطیـات نیـز فعال می باشـد.

عباس رستم پور

شهرستان خنج 

با ارزش شدن پشم و ریسمان تولیدی
در شهرستان خنج

مسـئول امـور دام شهرسـتان خنـج گفـت: این شهرسـتان بـا توجه بـه این که 
در سـال های گذشـته پشـم گوسـفند ارزش چندانی نداشـته و در بعضی موارد 
دورریـز مـی گردید خوشـبختانه در سـال جاری بـه ازای هر کیلو گـرم 1۵ هزار 
تومـان و ریسـمان تولیـدی از این پشـم هـا نیز بر اسـاس کیفیت هـر کیلو ۳۵ 

هـزار تومـان به فروش می رسـد
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنـج، فریدون 
جمشـیدی افـزود: کـه همـه ایـن مـوارد باعـث رونق اشـتغال شـده اسـت، بره 
هـای مـاده بعـد از پشـم چینـی جهـت نگهـداری بـه عنـوان دام مولد بـه گله 
هـا اضافـه شـده کـه می تـوان گفـت در سـال آینـده تعـدام دام های داشـتی 

افزایـش خوبی داشـته باشـد.

مرضیه کریمی

شهرستان خرم بید 
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آب و قطره های پر مفهوم برای کشاورزان خنج

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خنج گفـت: آب توانسـته جایگاه خـود را در 
بیـن کشـاورزان ایـن شهرسـتان بـه عنوان مهـم ترین عنصـر زندگـی و تولید 
پیـدا کنـد و ایـن مهـم بـا تـاش و کوشـش کارشناسـان بـه دسـت آمـده به 
طـوری کـه از قطـره قطـره آن بـرای تولید اسـتفاده کـرده و در صرفـه جویی 

توانسـته انـد یکی از شهرسـتان های پیشـرو باشـند.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنج، بسـتان 
اسـامی افـزود: آبیـاری تحـت فشـار که روز بـه روز شـاهد افزایـش آن بوده، 
تسـطیح اراضـی، کشـت خـارج از فصل و در فصل زمسـتان که نیاز آبی بسـیار 
کمتـر دارد، کشـت ارقـام زود رس و نیـاز آبی کمتـر، اسـتفاده از بقایای گیاهی 
در کشـت، کشـت بـا کمبینـات، مهـار آب هـای سـطحی و یقیـن پیـدا کردن 
بهـره بـرداران در حفـظ ذخائـر آب های زیر زمینـی همه از نکاتی دانسـتند که 
امـروزه توانسـته از آب بـه عنـوان قطراتـی پر معنا بـرای حیات کشـاورزی این 

شهرسـتان جایـگاه خوبـی در ذهن بهره بـرداران ایجـاد نماید.
وی بیـان کـرد: یکـی از نکات خوب دیگر را توسـعه گلخانه و اسـتفاده از تونل 
هـای پاسـتکی در زمان کاشـت دانسـتند که باعث شـده در یک مـدت زمان 
کوتـاه آبیـاری، محصـول روانـه بازار گـردد، امید داریم طی سـال هـای آتی با 
توجـه بـه کشـت صد در صـدی باغـات و مـزارع صیفی بـا آبیاری نـواری این 
مهـم را بـه طـور کامـل در مـزارع گندم و جـو نیز اجـرا نمائیم و بیـش از هزار 
هکتـار گنـدم، کلـزا، جـو و سـه هـزار هکتـار صیفـی بـه صـورت نواری)تیپ( 

درسـال ۹7 در این شهرسـتان کشـت شـده است.

بازدید از کشت گیاه داروئی آنغوزه 
در کوه هما خنج 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خنـج گفـت: حمایـت از این گونـه طرح ها 
را از اولویـت هـا دانسـتند و بـا توجـه بـه ایـن کـه می توان سـطح زیر کشـت 
ایـن گیـاه داروئی را در این منطقه بسـیار بیشـتر از این افزایـش داد، راه اندازی 
فـرآوری ایـن گیـاه داروئـی نیـز از برنامـه هـای مـی باشـد کـه مـی تواند هم 

سـبب اشـتغال زائـی و هم درآمد بیشـتر بهـره بـر داران گردد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنج، بسـتان 
اسـامی افـزود: یکـی از نقـاط خـوب این طـرح را محیط مناسـب کشـت این 
گیـاه داروئـی دانسـتند کـه در ایـن ارتفـاع انجام شـده و بافت و پوشـش خوب 
گیاهـی امیـد بـه برداشـت خوب توسـط بهره بـرداران در سـال هـای آتی می 

دهد.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: اکیپـی از ادارات این شهرسـتان شـامل 

فرمانـداری، اداره کار، تامیـن اجتماعـی و مدیریـت جهـاد کشـاورزی از طـرح 
آنغـوزه کاری در ارتفاعـات کـوه همـا بازدیـد نمـوده و از نزدیـک در جریـان 

اقدامـات انجـام شـده قـرار گرفتند.

مبارزه با پوره ملخ در سطح ۱3۵۰ هکتار 

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنج گفت: این شهرسـتان با تشـکیل کمیته 
اضطـراری مبـارزه بـا ملـخ در همان اوایل مشـاهده ایـن آفت کار رصـد، پایش 

و مبـارزه در دسـتور کار قرا گرفته اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنج، بسـتان 
اسـامی افـزود: تاکنـون در سـطح 1۳۵۰ هکتار مبـارزه هم علیه پـوره هم ملخ 

بالدار انجام شـده اسـت. 
وی تصریـح کـرد: هجـوم ملخ هـا در سـال جـاری آزمایشـی بـرای مقابلـه بـا 
بحـران هـای احتمالـی دانسـتند کـه می تـوان با مبـارزه بـه موقـع و جلوگیری 
از رسـیدن ایـن آفـت بـه باغات آرامـش را بـه باغـداران و تولیدکننـدگان هدیه 

. کنیم
ایـن مقـام مسـئول بیـان کـرد: مناطقـی کـه بیشـتر ایـن آفات مشـاهده شـده 
منطقه موسـوم به دریائی خنج، دشـت رئیسـی، حومه روسـتای کورده،گرمشـت 
و روسـتای دهنـو دانسـتند کـه همـه تاش اکیـپ مبارزه بـر این اسـت با توجه 
بـه خشـک بـودن مراتـع از رسـیدن ایـن آفـت بـه باغـات مرکبـات و نخیات 

کنیم. جلوگیـری 
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خلیل حاج ابراهیمی

شهرستان داراب 

پروژه ایران- سیمیت داراب رکورد زد
مسـئول پـات فـرم پـروژه ایـران- سـیمیت داراب گفت: بـا توجه بـه مراقبت 
هـای صـورت گرفتـه در طـول دوره رشـد محصـول، عملکـرد مـزارع گندم در 

ایـن طـرح ۹ تـا 1۰و نیم تـن در هکتـار بوده اسـت .
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان داراب، سـید 
احمـد صـدری افـزود: دسـت یابی بـه عملکرد باالی ۹ تـن در هکتـار در پروژه 
ایـران- سـیمیت داراب حاصـل یـک کار گروهـی و تیمـی مـی باشـد و بارش 
هـای مناسـب در طـول فصـل زراعـی ۹۸-۹7 در کنـار فاکتور هـای مدیریتی 
نقـش بـه سـزایی در افزایـش عملکـرد مـزارع گنـدم ایـن شهرسـتان و پـروژه 

ایران سـیمیت داشـته اسـت . 
مسـئول پـات فرم پروژه ایـران- سـیمیت داراب بیان کرد: این طـرح در قالب 
پلـت فرم هـای آموزشـی - ترویجـی اجـرا شـده و اسـتفاده از بقایـای گیاهـی، 
رعایـت تنـاوب زراعـی، اصـول تغذیـه گیاهی بـا روش آبیـاری نـواری تیپ در 

دسـتور کار قرار داشـته اسـت.

بـه مـزارع کلـزا وارد آورد و پیـش بینی می شـود امسـال حـدود 4۵۰۰ تن دانه 
روغنـی کلـزا از مزارع این شهرسـتان برداشـت شـود. 

کشت بهاره برنج در شهرستان رستم

مسـئول اداره تولیـدات گیاهـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم 
گفـت: عملیـات نشـاء کاری کشـت بهـاره برنـج به صـورت مکانیزه در سـطح 

1۵ هکتـاراز اوایـل اردیبهشـت آغاز شـد.  
 بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم، 
مومنـی بـا بیـان ایـن مطلب افـزود: رقـم مورد اسـتفاده در کشـت بهـاره رقم 
شـمیم می باشـد و عملیات خزانه گیری در اواسـط اسـفند ماه سـال ۹7 و آغاز 

برداشـت در اوایـل تیـر ماه سـال ۹۸ می باشـد. 
وی تصریح کرد: کشـت بهاره برنج در این شهرسـتان از سـه سـال پیش آغاز 
شـده و صرفـه جویـی در مصـرف آب، اسـتفاده از آب هـای جـاری در فصـل 
بهـار و کاهـش تبخیـر از مزایـای ایـن نوع کشـت مـی باشـد و انتظـار میرود 
بـا توجـه بـه مزایای ذکر شـده کشـاورزان بیشـتری به سـمت این نوع کشـت 

ترغیب شـوند. 

برداشت دانه روغنی کاملینا 
در شهرستان رستم

مجـری طـرح کشـت آزمایشـی کاملینـا گفت: دانـه روغنـی کاملینا کـه برای 
نخسـتین بـار و بـه صـورت آزمایشـی در سـطح ۸۰۰۰ متـر مربـع در ایـن 

شهرسـتان کشـت شـده بـود، برداشـت شـد.
 بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم، بهرام 
نجفـی افـزود: کشـت کاملینـا بـه صـورت دیم انجـام می شـود و در تنـاوب با 
گنـدم و اسـتفاده از زمیـن هـای آیش مورد اسـتفاده قـرار می گیرد کـه این از 

مزیـت های خـوب این گیاه اسـت. 
وی در ادامـه تصریـح کـرد: مقاومت نسـبت به سـرما، کـم توقعـی، نبود علف 

سولمـاز عربـی

شهرستان رستم 

آغاز برداشت دانه روغنی کلزا 
از مزارع شهرستان رستم

مسـئول تولیـدات گیاهـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم گفت: 
برداشـت دانـه روغنـی کلـزا از 1۵۵۰ هکتـار از مزارع این شهرسـتان آغاز شـد.

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم، مومنی 
بـا بیـان این مطلب افزود: ارقام کشـت شـده در شهرسـتان هایـوال ۵۰، هایوال 
4۸1۵ و تراپـر مـی باشـد که رقم هایـوال ۵۰ دیررس، هایـوال 4۸1۵ میان رس 
و تراپـر زودرس بـوده کـه جهت جلوگیری از ریزش برداشـت از رقـم تراپر آغاز 

گردیده اسـت. 
وی تصریـح کـرد: سـطح زیرکشـت کلـزا در این شهرسـتان 1۹۳۰ هکتـار بود 
کـه بارندگـی هـای اوایـل فروردین سـال جاری خسـارت ۶۰ تـا 1۰۰ درصدی 
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هـرز در مزرعـه کاملینـا از دیگـر مزیـت های این گیاه می باشـد و کشـت گیاه 
کاملینـا نمود بـارز اقتصاد مقاومتی اسـت. 

نجفـی تاکیـد کـرد: ایـن گیـاه بـدون اسـتفاده از نهـاده زیـاد و حداقـل آبیاری 
می توانـد وابسـتگی کشـور بـه واردات روغـن را کاهـش دهـد و عملکـرد ایـن 

گیـاه را 1۸2۰ کیلوگـرم در هکتـار مـی باشـد. 
وی بیـان داشـت: کشـت بـه صـورت دسـت پـاش و دیـم اسـتفاده نکـردن از 
سـم و اسـتفاده محـدود از کـود در ایـن مزرعه از عواملی اسـت که کشـاورزان 
شهرسـتان رسـتم را به کشـت ایـن محصول در سـال های آتـی ترغیب خواهد 

کرد.

آغاز مبارزه با ملخ صحرایی 
در شهرستان رستم

    مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم گفـت: بـرای مبـارزه بـا هجـوم 
ملخ هـا و آفـات از تمامـی ظرفیت هـا و امکانـات اسـتفاده خواهیـم کـرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم، گودرزی 
بـا بیـان ایـن مطلب افـزود: مبارزه بـا آفت ملخ در حـدود 1۵۰ هکتـار از اراضی 
دشـت بچـه بـازار کوپـن و دلـی بیـگ بـا حضـور فعـال جمعـی از مسـئولین و 
کارشناسـان ایـن مدیریـت، مرکـز جهـاد کشـاورزی دهـن و شـهرداری کوپـن 

آغـاز گردید.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: بـا توجه بـه اهمیـت موضـوع و دغدغه 
کشـاورزان و باغـداران، بایـد ایـن موضـوع به خوبـی مدیریـت و رفع شـود و در 
بحـث مبـارزه بـا هجوم ملخ هـا مردم و باغـداران نیز پـای کار هسـتند و همه با 

هـم و بـا بسـیج امکانـات با ایـن آفت مبـارزه خواهیـم کرد.
وی بـر لـزوم اسـتفاده از تجهیـزات ایمنی توسـط تیم هـای ردیابی و مبـارزه در 
هنـگام سم پاشـی تأکیـد کـرد و بیـان داشـت: کارشناسـان بـه صورت مسـتمر 
از مناطـق تحـت پوشـش خـود بازدید بـه عمـل آورده و در صـورت طغیان این 
آفـت در شهرسـتان، آمادگـی الزم را جهـت مبـارزه با این آفت خواهیم داشـت. 

پیش بینی تولید 21۰۰۰ تن گندم در شهرستان رستم
مسـئول اداره تولیـدات گیاهـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم 
گفـت: برداشـت گندم از سـطح ۸۵۰۰ هکتـار از مزارع آبی و دیم در شهرسـتان 

رسـتم آغاز شـد. 
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم، مومنی 

افـزود: پیش بینی 
مـی شـود از ۸۵۰۰ هکتـار از مـزارع گنـدم آبـی و دیـم شهرسـتان رسـتم کـه 

4۰۰۰ هکتار دیم و 4۵۰۰ هکتار آبی اسـت ، 21۰۰۰ تن گندم برداشـت شـود. 
وی بیـان داشـت: هماهنگی هـای الزم بـرای ورود کمباین ها به شهرسـتان و 
همچنیـن تامیـن سـوخت مورد نیـاز کمبایـن ها انجام گرفته اسـت و برداشـت 
گنـدم از اوایـل خـرداد در شهرسـتان آغاز شـده و انتظار می رود تـا اواخر خرداد 
برداشـت بـه پایـان رسـد و پنـج مرکـز در شهرسـتان رسـتم کار خریـد گنـدم 
مـازاد بـر مصـرف کشـاورزان را آغـاز نمودنـد کـه این مراکـز شـامل مصیری، 

بابامیـدان، دهنـو، حسـین آبـاد و شـرکت تعاونی ۸2۶ می باشـد.   

خشنودی

شهرستان زرین دشت 

تحویل کنجاله سویا به مرغداران زرین دشت 
با هدف تنظیم بازار در این بخش 

رئیـس اداره بهبـود تولیـدات دامـی شهرسـتان زریـن دشـت از دریافـت ذرت و 
کنجالـه سـویا توسـط مرغـداران این شهرسـتان خبـر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت، 
منصـور امانـی مسـئول اداره بهبـود تولیـدات دامـی ایـن مدیریـت با بیـان این 
مطلب گفت: در سـه ماهه نخسـت سـال جـاری مرغداران گوشـتی و تخمگذار 
شهرسـتان زریـن دشـت جهـت دریافـت 4۸۸ تـن کنجالـه سـویا بـه اتحادیـه 
مرغـداران فـارس معرفـی شـده اند کـه این امـر با هدف تعـادل و تنظیـم بازار 
تهیـه و تامیـن بخشـی از نهـاده هـای مورد نیـاز مرغداران انجام شـده اسـت.

وی تصریـح کـرد: واحدهـای فعـال مرغـداری گوشـتی شهرسـتان 21 واحد با 
ظرفیـت 4۶۰ هـزار قطعـه جوجـه ریـزی در هـر دوره می باشـند.

آغاز برداشت گندم و جو از ۱۵ هزار هکتار از مزارع 
آبی و دیم زرین دشت

برداشـت گنـدم و جـو از حـدود 1۵ هزار هکتـار از مزارع گندم و جـو آبی و دیم 
شهرسـتان زرین دشـت آغاز شد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت، 
غامرضـا شـفاعت مسـئول اداره تولیـدات گیاهـی ایـن مدیریت گفت: امسـال 
بـه دلیـل میزان مناسـب، نـزوالت جـوی و مدیریت کارآمد کشـاورزان، سـطح 
قابـل برداشـت محصـول گنـدم در مزارع آبی 7 هـزار و 2۵۵ هکتـار و در مزارع 
دیـم 4 هـزار و سـیصد هکتـار اسـت کـه پیـش بینی می شـود حـدود ۳2 هزار 

تـن گنـدم از این مزارع برداشـت شـود. 
وی بیـان داشـت: همچنیـن سـطح قابـل برداشـت محصـول جو در مـزارع جو 
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آبـی ۸۹۰ هکتـار و در مـزارع دیـم 2 هـزار و ۶۰۰ هکتـار می باشـد.
شـفاعت افزود: عملیات برداشـت امسـال با اسـتفاده از 1۰۰ کمباین انجام و 2 

مرکـز خریـد آمـاده تحویل گندم تولیدی کشـاورزان می باشـند.

آغاز کشت مکانیزه پنبه 
در شهرستان زرین دشت

کاشـت مکانیـزه پنبـه با دسـتگاه ردیف کار7۵ سـانتی متری در این شهرسـتان 
آغاز شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زریـن 
دشـت، روح الـه شـعاعی کارشـناس مسـئول مکانیزاسـیون ایـن مدیریـت با 
بیـان ایـن مطلـب گفت: کشـت مکانیزه پنبـه به صـورت ردیفی و بـا فاصله 
هـر ردیـف 7۵ سـانتی متـر جهـت برداشـت بـا کمبایـن وش چیـن در 2۵۰ 
هکتـار از اراضـی ایـن شهرسـتان آغـاز و پیـش بینی مـی شـود ۳۵۰ هکتار 
از اراضـی بـه صـورت مکانیـزه جهت برداشـت بـا کمباین وش چیـن به زیر 

پنبه رود. کشـت 
ایـن کارشـناس مسـئول بـا اشـاره به کاهـش چشـمگیر مصرف بـذر در این 
روش کشـت افـزود: بـا ورود کمبایـن وش چین پنبه در شهرسـتان بسـیاری 
از مشـکات کشـاورزان از جملـه برداشـت بـه صورت دسـتی توسـط کارگر 

کـه از معضـات فصـل برداشـت می باشـد حل خواهد شـد.

زهرا خسروی

شهرستان سپیدان 

بازدید از طرح های امور فنی و زیربنایی 
شهرستان سپیدان

معـاون برنامـه ریـزی و امور اقتصادی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
از طـرح هـای امـور فنی و زیربنایی شهرسـتان سـپیدان و مراکـز حومه و کمهر 

ایـن مدیریـت بازدید کرد.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، جعفر 
صبوری پـور بـا بیان این که میزان خسـارت های ناشـی از سـیل و سـرمازدگی 
سـال جـاری به تاسیسـات زیربنایی بخش کشـاورزی این شهرسـتان باال بوده، 
گفـت: مشـکات پرداخـت خسـارت در این بخـش وجـود دارد که می تـوان با 
جمع آوری مسـتندات و گزارشـاتی که از طریق واحد طرح و برنامه شهرسـتان 

تهیه و ارسـال می شـود تمهیداتی اندیشـیده شـود. 
وی در ادامـه بیـان کـرد: بـا شـروع آبیـاری مـزارع زراعـی و باغی کانـال های 
آبیـاری سـریعا الیـه روبـی و گـزارش جامعـی بـه سـازمان ارسـال شـود تـا از 
طریـق رایزنـی هایـی کـه با اسـتانداری فـارس صورت می گیـرد بتـوان اعتبار 

ویـژه ای را بـه ایـن بخش اختصـاص داد . 
وی در خاتمـه از دفتـر صنـدوق حمایت از توسـعه بخش کشـاورزی شهرسـتان 

سـپیدان بازدیـد کـرد و راه کارهایـی جهت پیشـبرد اهداف صنـدوق ارائه داد.

بازدید از مزارع گیاهان دارویی آنغوزه در 
شهرستان سپیدان

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان از مزرعـه گیاهـان دارویـی ایـن 
شهرسـتان بازدیـد کـرد.  

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، 
در ایـن بازدیـد کـه بـا حضـور محمـود باصـری مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن 
شهرسـتان بـه همـراه دیگـر مسـئولین ایـن مدیریـت در منطقه حومـه اردکان 
انجـام شـد، باصری گفـت: مزرعه گیاه دارویی آنغوزه در سـال 1۳۹2 در سـطح 
۳ هکتـار در ایـن منطقـه احـداث گردیـده و بـا توجه به نیـاز آبی کـم این گیاه 
و همچنین سـازگاری آن به آب و هوای شهرسـتان سـپیدان تاکنون میزان 1۵ 
هکتـار از اراضـی حومـه این شهرسـتان به کشـت ایـن گیاه دارویـی اختصاص 
یافتـه اسـت. وی افـزود: ایـن گیـاه پـس از فـرآوری شـیره آن در صنایـع عطر 

سـازی و داروسـازی کاربردهای فـراوان دارد.
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توسعه کشت نشایی چغندرقند به روش 
ریشه لخت

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان گفـت: کشـت نشـایی چغنـدر قند 
عـاوه بـر حـذف عملیـات تنـک، کاهـش مصـرف انـواع نهاده هـا شـامل بذر، 
کـود و سـم مـی توانـد در کاهـش مصـرف آب آبیاری نیز تاثیر بسـزایی داشـته 

. شد با
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان 
محمـود باصـری بـا بیان این مطلـب گفت: در سـال زراعی جاری بـرای دومین 
سـال متوالـی در حـوزه تحـت پوشـش ایـن شهرسـتان در سـطح ۰/۶ هکتار از 
اراضـی روسـتای حاجـی آباد بخـش بیضا و بـا اسـتفاده از حدود ۶۰ هزار نشـاء 
ریشـه لخـت بـا آرایش کشـت 2۰ در ۵۰ اقـدام به احداث مزرعه نمایشـی شـد 
کـه محـل تامیـن نشـاء، شهرسـتان قیـر و کارزین و رقم کشـت شـده شـکوفا 

باشـد.  می 
وی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه محـدود بـودن سـطح اجرایـی، انتقال نشـاء به 
صـورت غیرمکانیـزه و توسـط 1۵ نفـر کارگـر انجـام شـده کـه بـه روش تیـپ 
آبیـاری می گردد. مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان خاطر نشـان کرد: 
از دیگـر اهـداف اجرایـی ایـن طـرح در شهرسـتان برگـزاری کارگاه ترویجـی 
آموزشـی جهـت بهـره بـرداران بـه منظـور معرفـی و ارائـه مزایـای ایـن روش 
نویـن کشـت جهـت توسـعه سـطح زیرکشـت و اسـتفاده از دسـتگاه نشـاء کار 

موجـود در داخـل خواهـد بود.

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی
قبور شهداء شهرستان سپیدان گلباران شد 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، در 
اولیـن روز از هفتـه جهـاد کشـاورزی محمـود باصـری مدیـر جهـاد کشـاورزی 
ایـن شهرسـتان و جمعـی از کارکنـان ایـن مدیریـت در مراسـم گلبـاران گلـزار 
شـهداء ایـن شهرسـتان شـرکت و بـا شـهیدان ۸ سـال دفـاع مقـدس تجدیـد 

کردند. میثـاق 

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی 
مدیر جهاد کشاورزی سپیدان با اهالی روستای 

هرایجان دیدار کرد
در سـومین روز از هفتـه جهاد کشـاورزی محمود باصری مدیر جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان سـپیدان، جمعـی از مسـئولین و کارشناسـان ایـن مدیریـت و اعضاء 
شـورای اسـامی شهرستان سـپیدان از اهالی روسـتای هرایجان این شهرستان 

دیـدار کردند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان در 

ایـن دیـدار ضمـن بررسـی مسـائل و مشـکات بهره بـرداران منطقـه، نکاتـی 
در خصـوص طرح هـای مجتمـع گلخانـه ای و دامپـروری روسـتای هرایجـان 

شـد. مطرح 
به مناسبت هفته جهاد کشاورزی

کارکنان جهاد کشاورزی سپیدان در مراسم نماز 
جمعه شرکت کردند

در چهارمیـن روز از هفتـه جهـاد کشـاورزی مدیـر و کارکنـان جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان سـپیدان در مراسـم نمـاز عبـادی سیاسـی جمعه شـرکت کردند.

بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان در این 
مراسـم ضمـن توزیـع گل و شـیرینی بیـن نمازگـزاران، امـام جمعه شهرسـتان 
اردکان، بـا بیـان اهمیـت سـازمان جهاد کشـاورزی در اقتصاد جامعه و معیشـت 
مـردم، بـر لـزوم توجـه بیش از پیـش و نقـش آفرینی مسـئولین و کارشناسـان 

ایـن نهـاد در امـر آمـوزش و اطاع رسـانی به کشـاورزان تاکیـد کرد.

به مناسبت هفته جهاد کشاورزی
دیدار با خانواده شهدای جهاد کشاورزی

در پنجمین روز از هفته جهاد کشـاورزی، محمود باصری مدیر جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان سـپیدان و جمعـی از کارکنـان ایـن مدیریت بـا خانواده هـای معظم 

شـهدای جهاد کشـاورزی دیدار کردند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان در 
ایـن دیـدار باصـری ضمـن تجلیـل از صبـر و اسـتقامت خانـواده هـای معظـم 
شـهداء، همـه را بـه ادامـه راه آن هـا بـرای پایـداری نظـام جمهوری اسـامی 

کرد. دعـوت 

به مناسبت هفته جهاد کشاورزی
گشایش مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی 

در شهرستان
در ششـمین روز از هفتـه جهـاد کشـاورزی، 2 مرکـز خدمـات کشـاورزی غیـر 

دولتـی در شهرسـتان سـپیدان افتتـاح گردیـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان در 
ایـن مراسـم که بـا حضور جمال جـوادی جهرمی فرماندار شهرسـتان سـپیدان، 
محمـود باصـری مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان و حسـین رئیسـی، 
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی فارس و رؤسـای 
ادارات وابسـته سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس برگـزار شـد، محمـود 
باصـری ضمـن بیـان اهمیـت فعالیـت مراکـز خدمـات کشـاورزی غیـر دولتی 
گفـت: ایـن مدیریت در راسـتای برون سـپاری فعالیت های تصـدی گری اقدام 

بـه واگـذاری برخـی امـور بـه دفاتر نظـام مهندسـی نموده اسـت.
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به مناسبت هفته جهاد کشاورزی
افتتاح گلخانه گل رز در همایجان

در ششـمین روز از هفتـه جهـاد کشـاورزی یـک واحد گلخانـه گل رز در بخش 
همایجان سـپیدان افتتاح شـد. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، با 
حضـور جمال جـوادی جهرمـی فرماندار این شهرسـتان، محمـود باصری مدیر 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان و جمعـی از مسـئولین و گلخانـه داران 
منطقـه، گلخانـه گل رز فاطمـه ملکـی بـه مسـاحت 7 هـزار متر مربـع و تولید 

سـاالنه 4۵۰ هـزار شـاخه گل رز افتتاح شـد. 

به مناسبت هفته جهاد کشاورزی
افتتاح یک واحد گاوداری شیری صنعتی

یـک واحـد گاوداری صنعتـی شـیری در روسـتای مورزیـان دهسـتان کمهـر از 
توابـع شهرسـتان سـپیدان افتتـاح گردید.

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، 
در ششـمین روز از هفته جهاد کشـاورزی، با حضور جمال جوادی جهرمی 
فرمانـدار شهرسـتان سـپیدان، محمود باصـری مدیر جهاد کشـاورزی این 
شهرسـتان، جمعی از مسـئولین و اهالی روسـتا، واحد گاوداری صنعتی 4۰ 

راسـی بـا اعتبـار14۰۰ میلیـون ریال و اشـتغال زایی ۵ نفر افتتاح شـد.

به مناسبت هفته جهاد کشاورزی
برگزاری نشست تخصصی با کارشناسان جهاد 

کشاورزی سپیدان
در هفتمیـن روز از هفتـه جهـاد کشـاورزی جلسـه هـم اندیشـی با کارشناسـان 

مراکـز جهـاد کشـاورزی برگزار شـد. 
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان 
بـا حضـور جمـال جـوادی جهرمی فرمانـدار شهرسـتان سـپیدان، محمود 
باصـری مدیـر جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان، تعـدادی از مسـئولین و 
کارشناسـان مراکـز جهـاد کشـاورزی ایـن مدیریـت جلسـه ای در بخش 

بیضـا برگـزار گردید . 
در ایـن جلسـه مدیـر جهـاد کشـاورزی ضمـن بحـث و تبـادل نظـر بـا 
ارائـه  فرآینـد  و  منطقـه  کشـاورزی  مسـائل  درخصـوص  کارشناسـان 
خدمـات به بهـره برداران، مطالبـی در خصوص نقـش و اهمیت مروجین 
پهنه هـای کشـاورزی و لـزوم توجـه به اولویت هـای سـازمان ارائه کرد.

به مناسبت هفته جهاد کشاورزی
بازدید اعضاء کمیسیون کشاورزی مجلس 

از گلخانه گل در همایجان

در دومین روز از هفته جهاد کشـاورزی، اعضای کمیسـیون کشـاورزی مجلس 
شـورای اسـامی از گلخانـه گل رز و کاکتوس در همایجـان بازدید کردند.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان 
اعضـای کمیسـیون کشـاورزی مجلس بـه همراه جمعی از مسـئولین سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فارس از گلخانـه گل رز و کاکتـوس محمدعلی نجفی 

در بخـش همایجـان ایـن شهرسـتان بازدیـد کردند.
در ایـن بازدیـد محمـود باصـری مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان 
ضمـن خیـر مقدم و تشـریح وضعیت اسـتقرار و چشـم انـداز گلخانـه های این 
شهرسـتان، بـه بیـان مسـائل و مشـکات گلخانـه داران و تولیدکننـدگان گل 
پرداخـت و از آن جملـه بـه عـدم ثبـات بـازار و قیمـت محصـول گل رز، بـاال 
بـودن هزینـه تولید، مشـکات تجارت گل، مسـائل و مشـکل معوقـات بانکی 
و عـدم تخصیـص آب مورد نیاز توسـط سـازمان آب اسـتان فارس اشـاره کرد.

 گلخانـه محمـد تقـی نجفـی در زمینـی به مسـاحت 1۰ هزار متـر مربع احداث 
و دارای 7 هـزار و ۵۰۰ متـر مربـع فضای مفید شـامل ۶ هـزار و ۵۰۰ متر مربع 

گل رز و هـزار متـر مربع کاکتوس می باشـد.
ایـن گلخانـه بـا اعتبـار 12 هزار میلیـون ریال و اشـتغال زایی ۵ نفـر به صورت 

مسـتقیم تولیدی بالغ بر ۵۵۰ هزار شـاخه گل رز در سـال دارد.

به مناسبت هفته جهاد کشاورزی
بازدید اعضاء کمیسیون کشاورزی مجلس 

از مزرعه پرورش ماهی خاویاری

در دومین روز از هفته جهاد کشـاورزی، اعضای کمیسـیون کشـاورزی مجلس 
از مزرعـه پـرورش ماهـی رنگین کمان بیضـا از نوع خاویـاری بازدید کردند. 
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بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان 
اعضـای کمیسـیون کشـاورزی مجلس و جمعی از مسـئولین اسـتانی به همراه 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و هیـات همـراه از مزرعـه 
پـرورش ماهـی رنگیـن کمـان بیضـا از نـوع خاویـاری بـا مدیریت حمیـد رضا 

بازدیـد کردند. عبـودی 
در ایـن بازدیـد ضمـن بررسـی وضعیت موجود شـیات شهرسـتان سـپیدان و 
چشـم انـداز آینده آبـزی پروری توسـط مدیر جهاد کشـاورزی این شهرسـتان، 
مسـائل و مشـکات مربـوط به آبزی پـروری خصوصـًا ماهی خاویاری توسـط 
حمیدرضـا عبـودی مدیـر ایـن مجموعـه مطـرح شـد و از اسـتخرهای پرورش 

ماهـی و رونـد تولیـد آن بازدیـد به عمـل آمد. 
همچنیـن گزارشـی از تولیـد خاویـار و گوشـت از ایـن مجموعـه توسـط علـی 
فاحـی مدیـر امـور شـیات و آبزیان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
ارائـه گردیـد. ایـن مزرعـه پـرورش ماهـی بـا تغییـر فعالیـت خـود از ماهیـان 
سـردآبی بـه خاویـاری بـا توجه به شـرایط مناسـب، در سـال ۹۶- ۹۵ بـا گونه 
هـای )فیـل ماهـی، قـره بـرون اوزون بـرون، اسـترلیا، و شـیپ( شـروع به کار 
کـرده و میـزان دبـی آب آن در حـال حاضـر 4۰۰ لیتـر در ثانیه با دمـای 1۶ تا 
1۸ درجـه سـانتی گـراد بـا مسـاحت مفید هـزار متر مربـع و با میـزان تولید 1۵ 
تـن در سـال ۹۶ و 42 تـن در سـال ۹7 اسـت و پیـش بینی می شـود در سـال 

۹۸ ایـن میـزان بـه 7۰ تن برسـد. 
میـزان سـرمایه گـذاری در ایـن طـرح بیـش از 7 میلیـارد تومـان اسـت کـه 
ظرفیـت اسـمی بـرای خاویـاری 1۰۰ تـن مـی باشـد و در چنـد سـال آینده به 

بیـش از ایـن ظرفیـت خواهید رسـید. 

به مناسبت هفته جهاد کشاورزی
کلنگ زنی طرح انتقال آب روستای شیخ عبود 

شهرستان سپیدان

در دومیـن روز از هفتـه جهـاد کشـاورزی، کلنگ طـرح های انتقـال آب با لوله 
و آبیـاری نوین روسـتای شـیخ عبـود بیضا به زمین زده شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان با 
حضـور اعضـای کمیسـیون کشـاورزی مجلـس و نماینـده مـردم شهرسـتان 
سـپیدان و همچنین جمعی از مسـئولین ملی و اسـتانی، کلنگ طرح انتقال آب 

بـا لولـه و آبیـاری نوین روسـتای شـیخ عبـود این شهرسـتان به زمین زده شـد.
در ایـن مراسـم ابتـدا گـزارش وضعیـت شـبکه هـای آبیـاری دشـت همایجان 
و بیضـا در خصـوص میـزان کانـال هـای موجـود، حجـم عملیـات انجام شـده 
کـه در سـال های گذشـته و میـزان کانال هـای سـنتی باقی مانـده و گـزارش 
وضعیـت موجـود آبیاری نوین در شهرسـتان و چشـم انداز سـال جـاری و آینده 
در خصـوص ایـن طرح و مسـائل و مشـکات آن توسـط مدیر شهرسـتان ارائه 
گردیـد و در ادامـه کلنـگ زنـی طـرح با حضـور بهره بـرداران و اعضاء شـورای 

اسـامی روسـتای شـیخ عبود انجـام گرفت. 
ایـن طـرح، بـا حجـم انتقـال آب با لوله بـه میزان ۵ هـزار و 7۰۰ متر از چشـمه 
ملوسـجان تـا مزرعـه گرگ روسـتای شـیخ عبـود و اجـرای آبیاری تحت فشـار 
در مزرعـه بـا مسـاحت 27۰ هکتـار اجـرا مـی شـود. اجرای ایـن طرح بـا مبلغ 
41 هـزار و ۳2۳ میلیـون ریـال صـورت مـی گیرد کـه ۳4 هـزار و 7۶2 میلیون 
ریـال کمـک باعـوض دولتی و مبلغ ۶ هـزار و ۵۶1 میلیون ریـال آن به عنوان 
خودیـاری بهـره بـرداران بـوده کـه طـی مـدت ۳ مـاه توسـط شـرکت مجری 

انجـام خواهد شـد. 

به مناسبت هفته جهاد کشاورزی 
دیدار مردمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 

سپیدان با اهالی روستای مورزیان

در ششـمین روز از هفته جهاد کشـاورزی محمود باصری مدیر جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان سـپیدان بـا اعضـای شـورای اسـامی این شهرسـتان و تعـدادی از 
اهالـی روسـتای مورزیـان از توابع بخش مرکزی شهرسـتان سـپیدان دیدار کرد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان در 
ایـن دیـدار که بـا حضـور فرماندار شهرسـتان سـپیدان، مدیـر جهاد کشـاورزی 
ایـن شهرسـتان و تعـدادی از مسـئولین و کارشناسـان ایـن مدیریـت انجـام 
گرفـت، ضمـن بررسـی مسـائل و مشـکات بهـره بـرداران این منطقـه، نکاتی 
در خصـوص طـرح هـای انتقـال آب و آبخیـزداری در ایـن روسـتا مطـرح و 

گردید. اتخـاذ  تصمیماتـی 

اجرای طرح هویت گذاری دام 
در شهرستان سپیدان

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان گفت: بـراي پیشـرفت و موفقیت در 
حرفـه پـرورش دام بایسـتی گله های دام به صـورت انفرادي و دقیق شناسـایي 
شـود. بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان 
محمـود باصـری بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت: یکـي از راه کارهـاي مدیریتـي 
بسـیار مهـم در این خصـوص، اسـتفاده از ابزارهاي هویت گذاري دام اسـت که 
دارای مزایای بسـیاری می باشـد. وی افزود: از اوایل اسـفند ماه سـال گذشـته 
عملیـات هویـت گذاری بر روی ۹۰۰ راس دام در شهرسـتان سـپیدان آغاز و در 

سـامانه هویـت گذاری کشـوری نیـز ثبت گردیده اسـت. 
باصـری خاطـر نشـان کـرد: از مزیـت هـای دیگـر ایـن طـرح مـی تـوان بـه 
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صادق رحیمی

شهرستان سروستان 

محمدحسین زراوشان

شهرستان سرچهان

توزیع اقام طرح تنظیم بازار ویژه ماه مبارک 
رمضان توسط جهاد کشاورزی بخش سرچهان

عبدالمجیـد بیات مسـئول طـرح تنظیم بازار جهاد کشـاورزی سـرچهان گفت: 
از ابتـدای مـاه مبـارک رمضـان میـزان 1.۵ تـن گوشـت گوسـفندی، ۳1 تـن 
شـکر و ۵۰۰ کیلو گرم گوشـت منجمد توسـط شـرکت های تعاونی روسـتایی 
بخـش سـرچهان خریـداری و با نظـارت جهاد کشـاورزی بیـن خانوارها توزیع 

. شد
بیـات در ادامـه افـزود: 7 تـن سـهمیه برنـج و 2 تـن گوشـت مـرغ منجمـد به 

بخـش سـرچهان اختصـاص یافتـه کـه در حـال خریـد می باشـیم. 
وی در پایـان گفـت: از ابتـدای سـال ۹۸ تا کنون میزان 1۶ تن سـیب و 14 تن 

پرتقال بین خانوارها توزیع شـده اسـت.

توزیع بذر خیار یارانه ای بین کشاورزان
تاکنـون بیـش از 1۰۰۰ کیلوگـرم بذر خیار به صـورت یارانه دار بین کشـاورزان 

سـرچهانی توزیع گردیده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی جهاد کشـاورزی سـر چهـان، بیژن قائدی مسـئول 
اداره تولیـدات گیاهـی بـا اعـام ایـن خبـر افـزود: سـطح زیـر کشـت خیـار در 
بخـش سـرچهان حـدود ۸۵۰ هکتـار مـی باشـد کـه هـر سـاله کشـاورزان بـه 
منظـور تامیـن بـذر بـا مشـکات عدیـده ای مواجه هسـتند که ایـن معضل در 
سـال زراعـی جـاری ابتدای مرحله کشـت بـه علت گرانی بـذر در بـازار آزاد دو 
چنـدان گردیـده بـود، بـه حدی که بهـای هـر کیلوگرم بـذر خیـار از مبلغ ۳۵۰ 
میلیـون ریـال نیـز فراتـر رفتـه و موجـب عـدم توانایـی خریـد کشـاورزان خیار 

کار شـده بود.
وی ادامـه داد: لکـن با همـکاری معاونت بهبـود تولیدات گیاهی سـازمان جهاد 
کشـاورزی فـارس اقـدام بـه تهیـه 1۰۰۰ کیلوگـرم بـذر به صـورت یارانـه دار 
شـد و بـه ازاء هـر کیلوگـرم ۶ میلیـون و ۶۰۰ هـزار ریـال بـا نظـارت کامـل 

کارشناسـان مرکـز در بیـن کشـاورزان خیـار کار توزیـع گردید.
پیـش بینـی می گردد سـطح زیر کشـت خیار تـا انتهای زمان کشـت به 11۰۰ 
هکتـار برسـد کـه در نهایـت محصولی بالغ بـر 22 هزار تن روانـه کارخانه های 

تولیـد خیـار شـور و میادین تره بار خواهد شـد. 

رکوردبـرداري، ثبـت اتفاقـات گله اعـم از وقایـع تولیدمثلي، بیماري هـا، تلفات، 
تسـهیل سرشـماري، جمـع آوري و ارائه آمار دقیق،تسـهیل کنترل بهداشـتي و 
رعایـت قرنطینـه در داخـل کشـور و تبـادل دام، جلوگیري از قاچـاق دام؛ کمک 

بـه مدیریـت اجرایـي و بهداشـتي در زمینـه کشـتار دام و ... اشـاره کرد.

اجرای طرح اصاح نژاد دام سبک برای اولین بار 
در شهرستان سروستان

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان از اجـرای طرح اصـاح ژنتیکی 
1۵۰ راس دام سـبک در بخـش کوهنجـان، خبـر داد. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان، 
شـاهرخ سـامانی بـا بیـان این مطلب گفـت: در این طـرح ترکیب نژاد گوسـفند 
مولـد نائینـی بـا نـژاد پربـازده رومانـف از طریق تلقیـح مصنوعی الپاراسـکوپی 
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انجـام شـده اسـت کـه باعـث افزایـش تولیـد مثـل و دوقلوزایـی دام هـا و 
همچنیـن افزایـش کیفیـت و میـزان گوشـت و کاهش چربی الشـه می شـود.

در همیـن راسـتا احمـد یـزدان پناه مسـئول امور دام ایـن مدیریت اظهـار کرد: 
کاهـش سـن بلـوغ جنسـی و بره هـای متولد شـده و بهبـود درآمـد و وضعیت 

اقتصـادی دامـداران از مزایـای ایـن طرح می باشـد.
وی افـزود: بـا برنامـه ریـزی و مدیریت مناسـب می تـوان ۳ زایش را دو سـال 

از هـر دام مولد انتظار داشـت.
ایـن طـرح در واحد دامداری ناسـوتی و جمالی اجرا شـد و ناسـوتی نیـز در این 
خصـوص بیـان داشـت: بـرای اجـرای ایـن طـرح، گونـه نر بایـد ۶ مـاه از گله 
جـدا باشـد و هـر راس 1۳۰ هـزار تومان بـرای تلقیح مصنوعی هزینـه دارد که 

در مقابـل بازدهـی آن مقـرون به صرفه اسـت.
شـایان ذکـر اسـت ایـن شهرسـتان دارای پتانسـیل مناسـب در پـرورش دام 
سـبک بـوده اسـت و پیـش بینـی مـی شـود بـا اجـرای ایـن طـرح دامـداران 
شهرسـتان سروسـتان از روش پـرورش سـنتی بـه سـمت روش هـای نویـن 

تولیـد مثـل روی آورنـد.

شروع عملیات برداشت غات در سطح 84۰۰ هکتار 
از اراضی شهرستان سروستان

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان از آغاز برداشـت غـات در ۸4۰۰ 
هکتـار از مـزارع گنـدم جو آبـی و دیم کشـاورزی، خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان، 
شـاهرخ سـامانی اظهار داشـت: در سـال زراعی جاری سـطح زیرکشـت گندم 
آبـی ایـن شهرسـتان ۹27 هکتـار، گندم دیـم ۶۶ هکتار، جو آبـی 2۵۶۶ هکتار 
و جـو دیـم 4۸4۰ هکتـار اسـت و بـا توجه به بارش های مناسـب سـال زراعی 
جـاری و انجـام مراقبـت هـای الزم، پیـش بینـی می شـود بیـش از 4۵۰۰ تن 

گنـدم و 14۰۰۰ تـن جـو از این مزارع برداشـت شـود.

توزیع بیش از 9۵ تن اقام تنظیم بازار 
در شهرستان سروستان

معـاون فنـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان گفـت: در ۶ ماه 
گذشـته بیـش از ۹۵ تـن اقـام طـرح تنظیـم بـازار در ایـن شهرسـتان توزیـع 

است. شـده 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان، 
علـی رضـا کرمـی زاده بـا بیـان مطلب فـوق گفـت: ایـن کاالها شـامل برنج، 

شـکر، گوشـت منجمـد و مـرغ منجمـد بوده اسـت.
وی افزود: در ۶ ماه گذشـته بیش از 72 تن شـکر، ۳ تن برنج، 1۳ تن گوشـت 

منجمـد و ۸ تـن مـرغ منجمـد بـا قیمت مصـوب و با هـدف تنظیم بـازار جهت 
توزیـع در اختیـار صنعت، معـدن و تجارت قرار گرفته اسـت.

شاپور نوبهاری

شهرستان شــیراز 

3۱ هکتار از اراضی کشاورزی بخش داریون 
شهرستان شیراز طعمه حریق شد 

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، عبداهلل 
اسـفندیاری بیـات رئیس مرکـز خدمات جهاد کشـاورزی داریون گفت: قسـمتی 
از اراضـی کشـاورزی بخـش داریـون در شهرسـتان شـیراز آتش گرفـت و البته 
بافاصلـه پـس از اطـاع عوامل آتش نشـاني، نیروهای مرکز جهاد کشـاورزي، 
تراکتـورداران و کشـاورزان منطقـه در محل حاضر شـدند و تاش خـود را براي 

خامـوش کـردن آتش شـروع نمودند. 
وی افـزود: ۳ دسـتگاه تراکتـور، 2 دسـتگاه لـودر، یـک ماشـین آتـش نشـاني 
هم زمـان بـا 4۰ نفـر از اهالـی روسـتاهای هم جوار بـراي خاموش کـردن آتش 
تـاش کردنـد ولـي به علـت وزش باد شـدید در کمتر از یک سـاعت حدود ۳1 

هکتـار از مـزارع جـو دیـم طعمه حریـق گردید. 
اسـفندیاری بیـات خاطـر نشـان کـرد: بـا تـاش جمعـي و کاهش سـرعت باد، 
آتـش مهـار شـد. اگرچـه مـدرک مسـتندی براي علـت وقـوع حادثه در دسـت 
نیسـت ولـي بـا توجـه بـه هم جـواري نقطـه شـروع آتـش سـوزي بـا جـاده 
دسترسـي بـه مـزارع و کـوره آجرپـزي و عدم وجـود ترانـس برق و یـا کمباین 
در آن منطقـه، بررسـی هـای اولیـه نشـان می دهـد، دلیـل ایـن آتـش سـوزی 

احتمااًلعوامـل انسـانی )غیرعمـدی( اسـت.
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برداشت ۱۰۰ تن خاکشیر دیم از مزارع بخش زرقان 
شهرستان شیراز 

کارشـناس باغبانـی شهرسـتان شـیراز گفـت: سـطح زیـر کشـت خاکشـیر در 
شهرسـتان شـیراز بـه 2۶۰ هکتـار در سـال جـاري رسـیده اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، 
محمدرضـا زنـدی بـا اشـاره بـه ایـن کـه بخـش زرقـان بیشـترین سـطح زیر 
کشـت و تولیـد گونـه دارویي خاکشـیر را در این شهرسـتان دارد، اظهار داشـت: 
بارندگـی هـای موثـر در سـال زراعـی جـاری باعـث افزایـش عملکـرد گردیـد 
کـه بـه طـور میانگیـن از هـر هکتـار سـطح زیـر کشـت۳۰۰ تـا ۳۸۰ کیلوگرم 

محصول خاکشـیر برداشـت شـد.
زنـدی تصریـح کرد: رفع تشـنگي و درمان تب، التیام بخشـي زخـم و جراحات، 
از بیـن بـردن کهیـر و التهابات پوسـتي، درمان التهـاب کلیه، دفع کـرم، درمان 
سـرخک و مخملـک، درمـان گرفتگـي صـدا و حنجـره از خواص گیاه خاکشـیر 
اسـت. وی گفـت: مقـداری از خاکشـیر تولیدي این بخش در شهرسـتان شـیراز 

توزیـع و بقیـه به دیگر نقاط اسـتان ارسـال مـي گردد.

ابراهیم باغبان

شهرستان فسا 

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی
دیدار با امام جمعه و فرماندار شهرستان فسا

انصـاری سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، بـا حجـت  
االسـام والمسـلمین جمالـی زاده امـام جمعـه و کرمـی معـاون اسـتاندار و  

فرمانـدار ویـژه شهرسـتان فسـا دیـدار کردنـد. 
بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا سرپرسـت 
ایـن مدیریـت گفـت: در سـال مزیـن به شـعار رونـق تولید، شهرسـتان فسـا با 
داشـتن ۹۵۰۰ هکتارگنـدم و تولیـد ۵۰ هـزار تـن گنـدم، کاشـت1۸۰۰ هکتـار 
کلـزا، ۸/۸ هکتـار گلخانـه و همچنیـن دارا بـودن بیـش از 4۰۰ هـزار راس دام 

سـبک و سـنگین یکی از شهرسـتان های پیشـتاز در امر کشـاورزی اسـت. 
وی افزود: در حال حاضر پیگیری مسـایل ترویج و توسـعه کشـت های گلخانه 
ای و گیاهـان دارویـی، پیگیـری رفع مشـکات مجتمـع گلخانـه ای غیاث آباد 
و مجتمـع هـای دامـداری صغاد و میانشـهر و پیگیری امکانـات اداری و رفاهی 
و خودرویـی ایـن مدیریـت بـا توجه به فرسـودگی سـاختمان هـا و خودروها در 

دسـتور کار قرار دارد.
در ادامـه امـام جمعـه ایـن شهرسـتان ضمـن عرض تبریـک به مناسـبت هفته 
جهـاد کشـاورزی اظهار داشـت: امـروز می بایسـت مدیریت جهـادی، خاقیت 
و ابتـکار در سـرلوحه امـور قـرار گیرد و خوشـحالم کـه تاکنون اقدامـات خوبی 
از قبیـل توسـعه و ترویج کشـت های گلخانه ای در راسـتای مصـرف بهینه آب 

اسـت.  گرفته  صورت 
وی تصریـح کـرد: هرنـوع کشـتی که برای کشـاورزان مقرون به صرفه نیسـت 
بـا کارشناسـی و مشـورت بـا خبـرگان سـریع تـر جایگزیـن گـردد. همچنیـن 
آمـوزش و ترویـج و بـاال بـردن تـوان علمی کشـاورزان امـری بسـیار الزم و با 

اهمیت هسـت.
 گفتنـی اسـت در دیـدار دیگـری کـه ایـن گـروه بـا کرمـی معـاون اسـتاندار و 
فرمانـدار ویـژه این شهرسـتان داشـتند، وی نیـز ضمن تبریک ایـن هفته اظهار 
داشـت: باتوجـه بـه شـرایط ممکـن و الگوهای کشـت در مسـیر اشـتغال پایدار 
بایـد تمـام تـوان خـود را بـه کار بندیـد تـا بـا فرهنـگ سـازی و تغییـر الگوی 

کشـت و ترغیـب کشـاورزان دنبال تغییـر رویکرد باشـیم.

پرورش انواع ماهیان زینتی در شهرستان فسا
رئیـس اداره بهبـود تولیـدات دامي جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا از پرورش 

انـواع ماهیان زینتـی، خبر داد.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، جمالزاده 
افـزود: در واحدهـای تکثیـر و پـرورش ماهیان زینتی در این شهرسـتان بیش از 
یـک میلیـون و ۵۵۰ هـزار قطعه انـواع ماهیان زینتی در مراکـز تکثیر و پرورش 
ماهیـان زینتـی شـامل انـواع گونـه هـای کوی، پـروت، آنجـل، ماکـرو، گوپی، 
گورامـی، اسـکار، سـیچاید و زبرا تولید شـده و به اسـتان های هـم جوار صادر 
مـی شـود. وی تصریـح کـرد: کشـاورزان مـی تواننـد از ویژگی جلبـک خواری 
ایـن گونـه از ماهیان دراسـتخرهای ذخیـره آب جهت جلوگیری از رشـد جلبک 
در اسـتخرها جلوگیـری کننـد و عـاوه بر تولیـدات زراعی باغی، تولید گوشـت 
سـفید نیز داشـته باشـند. جمالزاده یادآور شـد: در سـال گذشـته بیش از 42۰۰۰ 
قطعـه بچـه ماهـی گرمابی کپـور و آمـور در اسـتخرهای ذخیره آب کشـاورزی 
رهـا سـازی شـده اند و پیـش بینی می گـردد بیش از ۳۳ تن گوشـت سـفید از 

ایـن تعـداد ماهی تولید شـود. 

بازدید سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی 
شهرستان فسا از مزارع بخش شیبکوه

سرپرسـت مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا از مزارع بخش شـیبکوه 
بازدیـد کرد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، انصاری 
سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، اسـماعیل زاده رئیـس 
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محمد مهدی قاسمی

شهرستان فراشبند 

برگزاری جلسه ستاد توسعه گلخانه ها 
در شهرستان فراشبند 

جلسـه سـتاد توسـعه در محیـط هـای کنتـرل شـده با ریاسـت صـادق فروغی 
فرمانـدار شهرسـتان فراشـبند در محـل فرمانـداری ایـن شهرسـتان و با حضور 

اعضـای این سـتاد برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند، 
امان الـه رضایـی کارشـناس مسـئول باغبانـی ایـن مدیریـت گفـت: هـدف از 
توسـعه تولیـد در محیـط هـای کنتـرل شـده افزایـش بهـره وری آب، عبـور از 
بحـران خشکسـالی، افزایـش تولیـد در واحـد سـطح و انتقال کشـت سـبزی و 

صیفـی فضـای بـاز بـه گلخانـه می باشـد.
وی افـزود: مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند توسـعه تولیـد در 

محیـط هـای کنترل شـده گلخانـه را در قالـب سـایبان، روسـتای گلخانه ای و 
گلخانـه هـای کوچـک مقیـاس آمـوزش و ترویـج مـی دهد.

وی تصریـح کـرد: متقاضیـان احـداث گلخانه می توانند از تسـهیات با سـود 7 
درصـد و مشـوق هایـی از جملـه عدم کاهـش میـزان آب تخصیصـی در پروانه 
چـاه، قابلیـت انتقـال آب بین پاک ها و عـدم ممانعت از نصب دسـتگاه تصفیه 

آب مـورد نیـاز گلخانه برخوردار شـوند.

کیل گیری از مزرعه گندم دیم در روستای پهناپهن 
شهرستان فراشبند

رئیـس اداره آمـوزش و ترویـج ایـن مدیریت گفـت: کیل گیـری از مزرعه گندم 
دیـم نعمـت اهلل رضایـی از کشـاورزان روسـتای پهناپهـن این شهرسـتان انجام 

. شد
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند، 
رامیـن نادرپـور بـا بیـان ایـن مطلـب افـزود: ایـن مزرعه که بـه عنوان سـایت 
الگویـی گنـدم دیـم شهرسـتان مـی باشـد بـا دارا بـودن سـطح زیر کشـت 12 
هکتـار و میانگیـن برداشـت ۶ هـزار و ۶۰۰ کیلوگـرم در واحد سـطح، به عنوان 

نمونـه برتـر شهرسـتانی انتخـاب و بـه اسـتان معرفـی گردید.
وی تهیـه بسـتر و تغذیـه مناسـب، رعایـت تاریـخ کشـت، کنتـرل علـف هـای 
هـرز و اسـتفاده مناسـب از آب بـاران در سـال زراعـی جـاری را از جمله عوامل 

موفقیـت ایـن کشـاورز بیـان کرد.

سید مهرزاد رضوی

شهرستان فیـــروزآباد 

پیش بینی برداشت 4 هزار تن کلزا از مزارع 
کلزای فیروزآباد

رئیـس اداره تولیـدات گیاهـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآبـاد 
گفـت: عملیـات برداشـت کلزا از مـزارع شهرسـتان فیروزآباد در سـطحی معادل 

12۹۰ هکتـار آغاز شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآبـاد، 
جعفـر فروردیـن رئیـس اداره تولیـدات گیاهـی ایـن مدیریت با بیـان این مطلب 
گفـت: تاکنـون 12۰۰ تـن کلـزای توسـط 14 دسـتگاه کمبایـن نیوهلنـد مجهز 
بـه هـد مخصوص برداشـت و تحویـل مراکز خرید گردیـده و انتظار مـی رود تا 

پایـان فصـل برداشـت تنـاژ تحویلی بـه 4 هزار تن برسـد. 
وی افـزود: عمـده رقم کشـت شـده کلـزا در سـطح شهرسـتان رقـم هایوال۵۰ 

مـی باشـد کـه از ارقـام پرمحصـول و بـا بـازده باال می باشـد.

اداره ترویـج و غامی کارشـناس مسـئول واحد زراعت و جمعی از کارشناسـان 
مرکـز خدمـات شـیبکوه از مـزارع کشـت کینوا و مروک )کشـت هـای کم آب 
بـر(، مـزارع چغنـدر قنـد پائیـزه، بـاغ انگـور و عملیـات برداشـت جـو واقـع در 
بخـش شـیبکوه بازدیـد بـه عمـل آوردند. انصـاری در ایـن بازدید بـه برگزاری 
کاس هـای آموزشـی و ترویجـی در زمـان برداشـت )کینـوا و مروک( در سـر 
مزرعـه با حضور کارشناسـان و کشـاورزان پیشـرو و همچنین پـی گیری بحث 
بـازار خرید و شـفافیت سـازی قیمت خرید ایـن دو محصول به منظور تشـویق 
و ترغیـب کشـاورزان بـه کشـت محصـوالت کم آب تاکیـد کرد. گفتنی اسـت 
ایـن گـروه در ادامـه از طـرح آبخیـزداری کوثـر به اتفـاق قهـاری محقق مرکز 

تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی فارس بازدیـد کردند.

توزیع نهاده های دامی در چهارچوب کاالهای 
اساسی در شهرستان فسا

رئیـس اداره بهبـود تولیدات دامي مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا از 
توزیـع نهـاده هـای دامی در چهارچـوب کاالهای اساسـی، خبر داد.

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، جمالزاده 
بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت: در راسـتای حمایـت از تولیـدات دامـی و کاهـش 
هزینـه هـای تولیـد واحدهـای دامپـروری در سـال ۹7 و با توجه بـه تخصیص 
ارز دولتـی و در دسـتور کار قـرار گرفتـن توزیع نهاده های دامـی در چهارچوب 
کاالهـای اساسـی تاکنـون میـزان هفـت هـزارو ۸۰۰ تـن جـو، چهـار هـزار و 
۹۵۶ تـن ذرت و۸۵۰ تـن سـویا در اختیار دامـداران و مرغداران این شهرسـتان 
قـرار گرفتـه اسـت. وی افـزود: بیـش از ۹۵۶ تـن سـبوس یارانـه دار نیـز بین 

تولیدکننـدگان شـیر خام توزیع شـده اسـت.
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مهدی نعیمی

شهرستان قیروکارزین

برداشت نشاء چغندر قند در شهرستان 
قیروکارزین آغاز شد

مسـئول اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین 
گفـت: برداشـت نشـاء چغنـدر قنـد از یک خزانـه 1/۵ هکتـاری در جنـوب این 

آغاز شد. شـهر 

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
شـامل:  قنـد  چغنـدر  نشـائی  کشـت  مزایـای  افـزود:  احمـدی  عبدالحمیـد 
صرفه جویـی در مصـرف آب و کاهـش هزینـه مرحله داشـت همچـون کاهش 

هزینـه کارگـری جهـت تنـک کاری مـی باشـد. 
ایـن مقـام مسـئول اظهار داشـت: نشـاء تولیدی از ایـن خزانه به صورت ریشـه 
لخت به مناطق شـمالی اسـتان جهت توسـعه کشـت نشـائی چغندر قند ارسـال 

می شـود.
وی بـا بیـان ایـن کـه از ایـن خزانـه بالـغ بـر 2 میلیون نشـاء جهت کشـت در 
بیـش از 2۰ هکتـار زمیـن زراعـی تولیـد مـی شـود، تصریـح کـرد: امیدواریـم 
بـه منظـور توسـعه هـر چه بیشـتر این کشـت بـا اهتمـام ویـژه سـازمان جهاد 

کشـاورزی اسـتان فـارس موانـع موجـود رفع شـود.

مبارزه با آفت ملخ صحرایی در سطحی بالغ بر 3۰۰ 
هکتار در شهرستان قیروکارزین

مسـئول حفـظ و نباتات مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین گفت: 
در اولیـن مرحلـه از ردیابـی ملخ صحرایی در سـطح شهرسـتان سـطحی بالغ بر 
۳۰۰ هکتـار از اراضـی زراعـی، باغـی و عرصه هـای منابع طبیعی کـه کمترین 
فاصلـه را با اسـتان های جنوبی دارا هسـتند مـورد پایش و ارزیابـی قرار گرفت. 
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
شـهرام فامـرزی افـزود: نقاط مـورد نظر و ارزیابـی در حوزه دهسـتان زاخرویه 
در مناطـق رودخانـه بـاز، دشـتک سـیاه و مزرعـه پهن بوده اسـت که سـطحی 

نزدیـک بـه 2۵۰ هکتـار آلودگـی بـه پـوره ملـخ صحرایـی شـنایایی و عملیات 
مبـارزه شـیمیایی بـا به کارگیری سـم پـاش هـای توربوالینر و فرغونـی در آن 

انجام شـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: طـی روز هـای آینـده برنامـه تکمیـل 
از  بـاز )یکـی  ردیابـی در مناطـق دارای احتمـال خطـر در حاشـیه رودخانـه 
شـاخه های رودخانـه منـد( در دسـتور کار اسـت تا در صـورت نیـاز مرحله دوم 

از عملیـات سمپاشـی صـورت گیـرد.
وی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه آفت ملـخ معمـوال محل تخمگـذاری خـود را در 
زمیـن هـای ماسـه ای و بـا بافـت سـبک در کنـار مسـیر رودخانه ها یـا آبراهه 
هـا انتخـاب می کنـد، اظهار داشـت: انجام مبـارزه با در نظر گرفتـن ماحظات 
زیسـت محیطـی بایـد بـا وسـواس خاصی همراه باشـد تـا کمترین خسـارت به 

حیـات وحش وارد شـود.
مسـئول حفـظ و نباتـات ایـن مدیریـت با اشـاره به صعـب العبور بـودن منطقه 
رودخانـه بـاز و عـدم آنتـن دهی تلفـن همـراه تصریح کـرد: عملیات مبـارزه با 
دشـواری هـای عدیـده ای همچـون تامیـن آب برای سـم پاشـی همراه اسـت 
کـه همـکاری 2 دسـتگاه تانکر آب رسـانی اداره امور عشـایر شهرسـتان در این 

خصـوص راه گشـا بود. 

توزیع نهاده ها در قیروکارزین الکترونیکی شد
سرپرسـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین گفت: از امـروز طرح صدور 
حوالـه و توزیـع الکترونیک نهاده های کشـاورزی در سـامانه توزیـع نهاده های 

کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین آغاز شد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین 
مهـدی همتـی افـزود: بـا توجه بـه ضـرورت و اهمیت نظـارت بر توزیـع نهاده 
هـا، تسـریع در توزیـع نهـاده هـا، صرفه جویـی در هزینـه های ناشـی از توزیع 
سـنتی، جلوگیـری از سـوء اسـتفاده ها، نیاز سـنجی دقیـق بهره بـرداران و نیاز 
بـه تهیـه گزارشـات دقیـق، بهینه و شـفاف موجب شـد تـا این مدیریت نسـبت 

بـه طراحـی و راه انـدازی سـامانه توزیـع نهاده های کشـاورزی اقـدام کند.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: این سـامانه کاما بومـی و محصول هم 
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فکـری و طراحـی کارشناسـان مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان می باشـد 
کـه سـامانه توزیـع نهـاده هـای کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین بـه آدرس 
www.jahadghirokarzin.ir  در سـه سـطح در دسـترس اسـت کـه موجـب 

صـدور حوالـه در سـریع تریـن زمـان ممکـن خواهـد شـد و بـا توجـه بـه بروز 
بـودن موجـودی انبـار هـا از صدور حوالـه فاقد اعتبار یا هر گونه سـوء اسـتفاده 

جلوگیـری خواهـد کرد. 
وی اظهـار داشـت: کاربـران ایـن سـامانه بنا بـر نیاز کارشناسـان توزیـع نهاده 
یـا مدیران پارسـل، رؤسـای مراکز یا مسـئولین ادارات و شـرکت هـای تعاونی 
یـا کارگـزاران بخـش خصوصـی توزیـع نهـاده خواهند بـود و کلیه نهـاده ها از 
قبیـل کـود های شـیمیایی، خـوراک دام، سـبوس و شـکر امکان صـدور حواله 

و توزیـع را دارد.  

۱۰۰ تن مرکبات به کشور های حوزه خلیج فارس 
صادر شد

سرپرسـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن گفت: در سـال جـاری به 
دلیـل شـرایط مناسـب 1۰۰ تـن از مرغوب تریـن مرکبات شهرسـتان خصوصا 
لیمـو شـیرین و پرتقـال پـس از درجـه و بسـته بندی به خـارج از کشـور صادر 

شـده است.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی پـس از بازدیـد از یک واحـد صنایع درجـه بندی و بسـته بندی 
مرکبـات افـزود: نوسـانات ارزی، کیفیـت بـی نظیر مرکبـات شهرسـتان، بهبود 
وضعیـت تولیـد محصول سـالم و تـاش هـای بازرگانان از عمـده ترین دالیل 

رونـق صـادرات مرکبـات قیروکارزین بوده اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: بر اسـاس آخریـن آمار های اخذ شـده از 
صنایـع درجـه بندی و بسـته بندی مرکبات  شهرسـتان در سـال جـاری  بیش 
از 1۰۰ تـن  مرکبـات  بـه سـفارش بازرگانـان پـس از بسـته بندی بـه مقاصد 
بنـادر خلیـج فـارس بارگیری و ارسـال که مقاصـد نهایی همگی کشـوره های 

حـوزه خلیـج فارس خصوصـا عمان بوده اسـت. 
وی در خاتمـه اظهـار داشـت: احداث واحد های سـردخانه ای جهـت نگهداری 
محصـوالت کشـاورزی و راه انـدازی صنایع درجه بندی و بسـته بنـدی به روز 
مـی توانـد در رونق صادرات و بازار پسـندی محصوالت کشـاورزی شهرسـتان 

مثمـر و کار آمدتر  باشـد. 

برای اولین بار
در شهرستان قیروکارزین فیسالیس و استویا

کاشته شد
سرپرسـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن گفت: بـرای اولیـن بار در 
شهرسـتان قیروکارزیـن گیاهـان داروئـی فیسـالیس و اسـتویا در سـطح یـک 

هکتـار در فضـای آزاد و بـه صـورت آبیـاری نـواری کشـت شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین 
مهـدی همتـی افـزود: توسـعه کشـت گیاهـان داروئـی از اولویت های سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـت و ایـن گونه طرح هـا امکان بهـره مندی از تسـهیات 
کـم ویـژه خـود را دارنـد. ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: با بیان اشـتغال 
زایـی طـرح هـای کاشـت گیاهـان داروئی به طرح کشـت فیسـالیس و اسـتویا 
در امـام شـهر پـس از اخـذ مجـوز هـای الزم و معرفی بـه صنـدوق کار آفرینی 
امیـد تسـهیات 7۵۰ میلیـون ریالـی  از محـل منابـع اشـتغال پایـدار روسـتائی 

پرداخت شـد.   
وی در ادامـه از کشـت گیاهـان دارویـی به عنوان یک کشـت مسـتعد و درآمدزا 
یـاد کـرد و اظهار داشـت: بـا توجه بـه مقاومت فیسـالیس به درجاتی از شـوری 
نـگاه مـا بـه این کشـت به عنـوان یک طـرح پایلـوت و الگویی در خـاک های 
فقیـر خواهـد بـود و بـا نظارت مسـتقیم و ارائه آمـوزش های ترویجـی الزم به 

بهره بردار عملکرد مزرعه را رصد و پایش خواهیم کرد.             
سرپرسـت ایـن مدیریـت در خاتمه تصریح کـرد: امیدواریم با توجه بـه بازار خوب 
و پـر رونـق گیاهـان داروئـی، شـرایط مسـتعد بـرای پـرورش انـواع آن، حمایـت 
هـای دولتـی از ایـن دسـت طرح هـا و نیاز آبـی کم ایـن گیاهان شـاهد افزایش 
سـطح زیر کشـت گیاهـان داروئـی در سـطح شهرسـتان قیروکارزین باشـیم زیرا 
بـه صـورت مسـتقیم و غیر مسـتقیم موجـب کار آفرینی و اشـتغال خواهد شـد. 
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وحید نیاکان

شهرستان کازرون 

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی
بازدید از زنجیره تولید عسل در شهرستان کازرون

بـه مناسـبت هفتـه جهـاد کشـاورزی و بـا حضـور اعضـای کمیسـیون بخـش 
کشـاورزی مجلـس، داریوش دهقـان فرماندار شهرسـتان کازرون، سـید عبداله 
جزایـری معـاون بهبـود تولیـدات دامی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
و جمعی از مسـئولین دسـتگاه های وابسـته این سـازمان از زنجیره تولید عسـل 

محمـد جعفـر پذیـر بازدیـد به عمـل آمد. 
نـور محمـد تربتی نـژاد سـخنگوی کمیسـیون کشـاورزی، آب و منابـع طبیعـی 
مجلـس شـورای اسـامی با بیـان این کـه زنبورسـتان محمد جعفـر پذیر یکی 
از زنبورسـتان های خـوب و پیشـرفته کشـور مـی باشـد و تمام فعالیـت های آن 
بـا هـم و در یـک مـکان صـورت می گیـرد از عملکـرد ایـن زنبـوردار تقدیر به 

آورد.  عمل 
وی بـا بیـان ایـن مطلب کـه محمد جعفر پذیـر عاوه بـر زنبـورداری معمولی، 
در تولیـد عسـل و پـرورش ملکه و سـاخت ابـزار آالت زنبورداری فعالیت بسـیار 
خوبـی دارنـد افـزود: شهرسـتان کازرون بـا دارا بـودن ۸2 هـزار کنـدوی زنبور 
عسـل و تولید سـالیانه 7۵۰ تن عسـل در اسـتان مقام دوم را دارد و حدود ۳۸۵ 
نفـر بـه طـور مسـتقیم و 7۰۰ نفـر به طـور غیر مسـتقیم در شهرسـتان کازرون 
در صنعـت زنبـورداری اشـتغال دارند و عسـل تولید شـده این شهرسـتان عاوه 
بـر مصـرف در داخل کشـور به کشـورهای حاشـیه خلیـج فارس و کشـور های 

اروپایـی بـه خصوص آلمـان صادر می شـود.

پیش بینی برداشت 9 تن گیاه بابونه 
از 3 هکتار از مزارع کازرون

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت: پیـش بینـی می شـود از هر 
هکتـار گیـاه بابونه کشـت شـده ۳ تن بابونه خشـک برداشـت شـود.

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون حمید 
رشـیدی مدیـر جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان بـا بیان ایـن مطلب افـزود: با 
توجـه بـه ایـن کـه گیـاه بابونه، گیاهـی علفی و یک سـاله اسـت و بـه صورت 
پاییـزه و بهـاره کشـت می شـود، در پاییـز سـال گذشـته ۳ هکتـار بابونـه رقـم 
آلمانـی در شهرسـتان کازرون کاشـته شـد و بـا وجـود مشـکاتی از جمله نبود 
دسـتگاه برداشـت، پیـش بینی می شـود از هر هکتـار میزان ۳ تن بابونه خشـک 

برداشـت شود.
وی بـا بیـان ایـن کـه شهرسـتان کازرون بـا دارا بـودن شـرایط آب و هوایـی 
مسـاعد، مسـتعد کشـت و پـرورش انـواع گیاهان دارویـی از جمله بابونه اسـت، 

تصریـح کـرد: امسـال بارندگی هـای بسـیار مناسـب و مطلـوب، زمینه مناسـبی 
بـرای رشـد انـواع گیاهـان دارویی بـه وجود آورده اسـت.

رشـیدی خاطـر نشـان کـرد: گیاهـان دارویـی به دلیـل آسـتانه تحمل بـاال در 
برابـر تنش هـای محیطـی و نیـاز کـم بـه منابـع آبـی، برای کشـت در شـرایط 
سـخت اقلیمـی مناسـب هسـتند و در صـورت توجـه به آن ها و توسـعه کشـت 
ایـن گونـه گیاهان، می توان برای اشـتغال، تولید و صادرات بیشـتر بسترسـازی 

. کرد

پیش بینی برداشت ۱4۰۰ تن کلزا از 6۰۰ هکتار 
از مزارع کازرون

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفت: برداشـت کلزا از سـطح ۶۰۰ 
هکتـار از مـزارع شهرسـتان کازرون آغاز شـد .

بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، حمید 
رشـیدی مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان بـا بیـان ایـن مطلـب افزود: 
پیـش بینـی می شـود از این سـطح یـک هـزار و ۳۰۰ تا یـک هـزار و 4۰۰ تن 
کلـزا برداشـت شـود کـه این میـزان نسـبت به سـال قبـل ۳۰ درصـد افزایش 

خواهد داشـت.
وی بـا بیـان این که محصـول کلزا یکـی از مهم ترین محصوالت اسـتراتژیک 
در تولیـد و خـود کفایـی روغـن خوراکـی اسـت، تصریـح کـرد: افزایش سـطح 
زیـر کشـت و عملکرد محصـول کلزا از سیاسـت های اولویت دار سـازمان جهاد 

کشـاورزی اسـتان فارس است.

رشـیدی بـه مزایـای کشـت محصـول کلـزا از جملـه قیمـت مناسـب خریـد 
محصـول کلـزا، نیـاز آبی کمتر نسـبت به غـات، افزایـش حاصل خیزی خاک، 
کاهـش عوامـل بیمـاری زا در زراعت غـات و پایداری در تولید گنـدم از جمله 
اشـاره کـرد و افـزود: گیاه کلـزا با حدود 4۵ درصـد روغن و ۳۵ درصـد پروتئین 
در کنجالـه از بهتریـن دانه هـای روغنـی اسـت کـه در زمینـه روغـن کشـی و 

تغذیـه دام و طیور کاربـرد دارد.
ایـن مقـام مسـئول در خاتمـه تاکیـد کـرد شـد: با توجـه به ایـن که بـا اجرای 
معاینـه فنـی کمبایـن از ریـزش بخـش قابـل توجهـی از محصـول در زمـان 
برداشـت جلوگیـری می شـود، بهـره بـرداران از کمباین هایی کـه دارای گواهی 

معاینـه فنـی هسـتند برای برداشـت محصـول اسـتفاده کنند.
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تشکیل ۱۲ تیم پایش برای مبارزه با ملخ دریایی
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت: 12 تیم پایش بـرای ردیابی 

و مبـارزه بـا آفت ملخ دریایی تشـکیل شـد.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون حمید 
رشـیدی بـا بیان این مطلب افزود: دسـتجات ملـخ دریایی در کازرون مشـاهده 
شـده انـد و تمهیـدات الزم بـرای مبارزه و کنتـرل این آفت انجام گرفته اسـت. 
وی خاطـر نشـان کـرد: بـا همـکاری شـهرداری کازرون توسـط یک دسـتگاه 
گریـدر و یـک دسـتگاه غلطـک عملیـات بهسـازی و ترمیـم 1 بانـد فـرودگاه 
هواپیمـای سـمپاش بـه منظـور مبـارزه بـا ملـخ دریایـی اجـرا گردیـد و اکنون 
آمـاده پـرواز هواپیماهاي سـمپاش براي مقابله بـا هرگونه تهدید مزارع توسـط 
ملخ هـاي دریایـي اسـت و هماهنگـی هـای الزم جهـت ترمیم یک بانـد دیگر 

در بخـش کنارتختـه نیـز انجـام شـده کـه بـه زودی اجرایی می شـود. 
رشـیدی بـا تاکیـد بـر لـزوم آمـاده بـه کار بـودن امکانـات و لـوازم مـورد نیاز 
سمپاشـی از جملـه تراکتورهـا و سـمپاش ها از بهـره برداران بخش کشـاورزی 
درخواسـت کـرد هرگونـه عملیـات سمپاشـی علیه آفت ملـخ دریایـی را فقط با 

کسـب نظـر کارشناسـان جهاد کشـاورزی انجـام دهند.

به مناسبت هفته جهاد کشاورزی
دیدار با خانواده شهدای جهاد کشاورزی 

در پنجمین روز از هفته جهاد کشـاورزی حمید رشـیدی مدیر جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان کازرون و جمعـی از پرسـنل ایـن مدیریـت از خانـواده هـای معظم 

شـهداي سـنگر سـاز بي سـنگر شهرسـتان کازرون دیدار کردند. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، در 
ایـن دیـدار رشـیدی ضمـن تجلیـل از صبـر و اسـتقامت خانـواده هـای معظم 
شـهدا، خـون شـهیدان واال مقـام را مایـه قوام و ثبـات درخت انقاب برشـمرد 
و گفـت: ایـن گونـه مراسـم و مناسـبت هـا فرصتـی بـرای تجدیـد پیمـان بـا 

آرمان هـای امـام، انقـاب و شـهدا می باشـد.

به مناسبت هفته جهاد کشاورزی
دیدار کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان کازرون 

با فرماندار 
در پنجمین روز از هفته جهاد کشـاورزی حمید رشـیدی مدیر جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان کازرون به همراه مسـئولین این مدیریت با فرماندار این شهرسـتان 

دیـدار و گفتگو کردند. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، در 
ایـن دیـدار رشـیدی بـه ارائـه گـزارش کاملـی از عملکـرد جهاد کشـاورزی در 
سـال ۹7، دسـتاوردها و برنامـه هـای آینده توسـط مدیـر جهاد کشـاورزی این 
شهرسـتان پرداخـت و خواسـتار حمایـت همـه جانبـه فرمانـدار این شهرسـتان 

بـرای دسـتیابی به اهداف سـازمان شـد.
در آخرین روز از هفته جهاد کشـاورزی و به مناسـبت روز جهاد کشـاورزی نیز 

داریـوش دهقـان فرمانـدار شهرسـتان کازرون از مدیریـت جهاد کشـاورزی این 
شهرسـتان و کارکنـان آن دیدار کرد.

در ایـن دیـدار دهقان ضمن تبریک هفته جهاد کشـاورزی بـه تمامی جهادگران 
عرصـه تولیـد، کار و فعالیـت در عرصـه کشـاورزی گفت: مدیریت جهـادی باید 
سـرلوحه کار همـه مـا به خصـوص در کارهای مربـوط به جهاد کشـاورزی قرار 
گیـرد تـا در زمینه تولید، اشـتغال و جلوگیری از مهاجرت روسـتائیان به شـهرها 

گام های موثری برداشـته شـود. 
وی تاش و سـخت کوشـی کارکنان جهاد کشـاورزی را یادآور روحیه بسـیجی 
جهادگـران سـازندگی در ۸ سـال جنـگ تحمیلـی دانسـت کـه بـا حفـظ ایـن 

روحیـه موجـب موفقیـت های چشـمگیری در ایران اسـامی شـده اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول در ادامه به اهمیت کشـاورزی و نقـش آن در رونق اقتصادی 
کشـور اشـاره کـرد و افـزود: کشـاورزی و رونـق آن از مهم تریـن ارکان حیـات 

انسـان ها در جهان هسـتی اسـت. 
فرمانـدار شهرسـتان کازرون بـا بیـان ایـن کـه کشـاورزی در فرهنـگ اسـام 
از جایـگاه ویـژه ای برخـوردار اسـت، اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه تنـوع کار در 
کشـاورزی آنچـه کـه ایـن مهـم را رونـق مـی دهـد حمایـت و برنامـه ریـزی 
مسـئولین و همـت و پشـتکار کشـاورزان اسـت و در این عرصه تـوان نیروهای 
متخصـص جـوان بـا بهـره گیـری از تجربـه و علم در رسـیدن بـه خودکفایی و 
رونـق اقتصـادی نقـش مهمـی را ایفـا می کنـد. وی ضمـن قدردانـی از تاش 
مدیریـت و مجموعـه جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، بـا اهداء لـوح تقدیر 
از زحمـات کارکنـان جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان تجلیل کـرد و توفیق روز 

افـزون بـرای خدمـت بـه جامعـه کشـاورزی را از خداوند منان خواسـتار شـد.

به مناسبت هفته جهاد کشاورزی
معرفی رئیس جدید مرکز جهاد کشاورزی شاپور

حمید رشـیدی مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، کامبیز احمدی جورقی 
را بـه عنـوان رئیس جدید مرکز جهاد کشـاورزی شـاپور این شهرسـتان منصوب 
کـرد. بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، 
در هفتمیـن روز از هفتـه جهاد کشـاورزی و بـا حضور داریوش دهقـان فرماندار 
و معاونین فرمانداری این شهرسـتان، حجت االسـام و المسـلمین سیدمحسـن 
قائمـی مسـئول حـوزه نمایندگی ولی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، حمیـد رشـیدی مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون و جمعی از 
کارکنـان ایـن مدیریـت، ضمـن تقدیر و تشـکر از زحمـات مجتبی هوشـمندی، 
رئیـس سـابق مرکز جهاد کشـاورزی شـاپور شهرسـتان کازرون، کامبیز احمدی 

جورقـی بـه عنوان رئیـس جدید ایـن مرکز معرفی شـد. 
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مرضیه ترکمان

شهرستان کوار 

برگزاری دوره آموزشی  کارت شیر و
هویت گذاری دام 

دوره آموزشـی هویـت گـذاری دام و کارت شـیر بـا حضـور ملـک زاده مدیـر 
جهاد کشـاورزی شهرسـتان، عارفی مسـئول کارت شـیر معاونت بهبود تولیدات 
دامـی اسـتان، شـاه امیری مدیر عامـل اتحادیه صنعـت دامپـروری، خواجه زاده 
کارشـناس اتحادیـه صنعـت دامپـروری، میرحیـدری ریاسـت اداره دامپزشـکی 
شهرسـتان، جهانـي مسـئول اداره بهبـود تولیدات دامـی، مدیران عامـل تعاونی 
هـای دامـداران، مراکـز جمـع آوری شـیر و جمعـی از گاوداران شهرسـتان در 

محـل کانون دشـتی پـور برگزار شـد.
بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار، ملک زاده 
مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان با اشـاره به رونـد اجرایی شـدن کارت 
شـیر و هویـت گـذاری دام گفـت: ایـن طرح بـه منظـور بهبود آمـار و اطاعات 
دامـی، برنامـه ریـزی بهتـر در جهت بهبود سـامت و پـرورش دام، اصاح نژاد 
دام، افزایـش کمـی و کیفـی تولیـدات دامـی و افزایـش بهـره وری در دامداری 

هـای روسـتایی اجرا می شـود. 

شـایان ذکـر اسـت در ایـن دوره آموزشـی مقـرر گردید تـا کلیـه گاوداران تولید 
کننـده شـیر جهت ثبت نـام و ویرایش کارت شـیرخود به تعاونی هـای دامدارن 
)شهرسـتان تعاونـی کوار، ولی عصر و طسـوج( و جهت هویـت گذاری دام های 

خـود به شـرکت تعاونـی دامداران ولـی عصر مراجعـه نمایند.

بازدید از پروژه در حال احداث گلخانه گل رز 
شهرستان کوار

همـراه هیـات همـراه از پـروژه در حـال احـداث گلخانـه گل رز، ملـک زاده 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار، یوسـفیان مدیـر تحقیقـات بـازار و 

سـامان دهی صنـدوق کار آفرینـی امیـد، لطیفیـان مدیـر صنـدوق کار آفرینـی 
امیـد اسـتان فـارس بازدیـد نمودنـد. 

کـوار،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
ملـک زاده مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان در ایـن بازدیـد بـا اشـاره 
بـه ظرفیت هـا و پتانسـیل بـاالی تولیـدات کشـاورزی در این شهرسـتان بیان 
داشـت: تحقـق و ایجـاد گلخانـه هـا نقش بسـیار مهمی در شـکوفایی توسـعه 
روسـتایی، ایجـاد اشـتغال و کسـب و کار در منطقـه دارد کـه این شهرسـتان را 
بـه تولیدکننـده انـواع محصـوالت گلخانـه ای تبدیـل می نمایـد عـاوه بر آن 
موفقیت این طرح ها سـبب توسـعه دو چندان گلخانه ها در سـطح شهرسـتان 

و اسـتان خواهد شـد.

وی تصریـح کـرد: پـروژه مذکـور بـه متـراز ۵۰۰۰ متـر مربـع و بـا مشـارکت 
و سـود  تومـان  میلیـارد   2 تسـهیات  مبلـغ  بـا  امیـد  آفرینـی  کار  صنـدوق 
تسـهیات ۶ درصـد  بـا پیشـرفت فیزیکـی ۸۰ درصـد و بـا اشـتغال زایـی بـه 
صـورت مسـتقیم ۵ نفـر و غیـر مسـتقیم 1۵ نفـر در حـال احـداث مـی باشـد.

آماده سازی و تسطیح  فرودگاه سمپاشی شهر 
طسوج جهت مقابله احتمالی با ملخ صحرایی

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار گفت: عملیات آماده سـازی و تسـطیح 
بانـد فـرودگاه سمپاشـی شـهر طسـوج ایـن شهرسـتان جهـت فـرود احتمالـی 
هواپیماهـای سـم پاش در صـورت هجـوم ملخ صحرایـی در حال انجام اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار، ملک 
زاده ضمـن تقدیـر و قدردانـی از افـرادی کـه همـکاری موثر بـا مدیریت جهاد 
کشـاورزی در عملیـات ترمیـم و تسـطیح وآمـاده سـازی بانـد خاکی فـرودگاه 
سـمپاش شـهر طسـوج جهـت اسـتقرار احتمالـی هواپیمای سـمپاش داشـتند، 
بیـان داشـت: اقدام هـای الزم بـرای مقابلـه احتمالـی بـا این آفـت محصوالت 

کشـاورزی انشـاءاهلل بـا همـکاری کشـاورزان عزیـز  در حال انجام اسـت.
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عبدالرضا راجی

شهرستان گراش 

استقبال کشاورزان از طرح های آبیاری نوین در 
اراضی کشاورزی شهرستان گراش

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان گراش گفـت: تاکنون در حـدود ۳۶۰ هکتار 
از اراضـی خـرد کشـاورزی شهرسـتان و 2۸2 هکتـار در اراضـی پایـاب سـد 
و چاه هـای منطقـه گـزدان سیسـتم آبیـاری تحـت فشـار اجـرا شـده و بـه 

کشـاورزان تحویـل داده شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش، علی 
جـوکار افـزود: در سـال گذشـته، ایـن شهرسـتان در راسـتای افزایـش راندمان 
آبیـاری در مـزارع اقـدام بـه تشـکیل ۶1 پرونده آبیـاری نوین در سـطح 1۰1۳ 
هکتـار نمـود کـه از این میـزان ۳۶ پرونـده معـادل ۶42 هکتار با جـذب اعتبار 
دولتـی ۶1 میلیـارد ریـال بـه بهـره بـرداری رسـیده و تحویـل بهـره بـرداران 

گردیـد اسـت، 2۵ پرونـده نیـز در حـال مطالعـه و اجرا می باشـد.
وی خاطـر نشـان کـرد: طرح های آبیاری تحت فشـار در اراضی خرد کشـاورزی 
و اراضـی پایـاب سـد، قنـوات و بندهـای خاکی نیـز همچنان در حـال اجرا بوده 
و در ایـن زمینـه محدودیـت اعتبـاری وجـود نـدارد و بایسـتی اراضـی مسـتعد 
شناسـایی و مطالعـه گـردد.  ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: اجرای سیسـتم 
آبیـاری موسـوم بـه کـم فشـار بـا توجـه بـه شـوری آب در برخـی از مناطـق 
شهرسـتان تاکنـون سیسـتم آبیـاری کم فشـار در سـطحی معـادل 27هکتار از 

روسـتاهای تابعـه ایـن شهرسـتان اجـرا و بـه بهره برداری رسـیده اسـت. 
وی همچنیـن بـا اشـاره بـه ایـن کـه راندمـان آبیـاری در بخش کشـاورزی به 
روش سـنتی حـدود 4۰ درصـد اسـت، بیـان کـرد: اجـرای سـامانه های نویـن 
آبیـاری بـه منظـور اسـتفاده بهینـه از منابـع آب موجـود و مقابله با خشکسـالی 
و افزایـش راندمـان آبیـاری بـه میـزان ۹۰ درصـد در روش قطـره ای، کاهـش 
هزینه هـای آبیـاری، سـهولت انجـام عملیات زراعـی، مقابله با علـف های هرز 
مزرعـه، جلوگیـری از فرسـایش خـاک و در نهایـت افزایش محصـول در واحد 

سـطح بـه کشـاورزان توصیه می شـود.
جـوکار اظهار داشـت: کشـاورزان می توانند بـرای اجرای سیسـتم آبیاری تحت 
فشـار و کم فشـار به مراکز جهاد کشـاورزی مراجعه کرده و نسـبت به تکمیل 

فـرم تقاضـا نامه و سـایر مدارک مـورد نیاز بـرای تکمیل پرونده اقـدام کنند.

آغاز برداشت صیفی جات از مزارع گراش
جـوکار مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان گراش گفـت: برداشـت صیفی جات 

از 1۵۰۰ هکتـار از اراضـی کشـاورزی شهرسـتان گراش آغاز شـد.
 بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش، علی 
جـوکار افـزود: در سـال زراعـی جـاری 1۵۰۰ هکتـار از اراضی این شهرسـتان 

بـه کشـت صیفـی جات بـه صورت پیـش رس زیـر نایلونـی )تونلی( با اسـتفاده 
از آبیـاری تحـت فشـار- نـواری اختصاص داده شـده اسـت و با در نظـر گرفتن 
متوسـط عملکـرد حـدود4۰ -۳۵ تـن در هکتار، پیـش بینی می شـود قریب ۶۰ 

هزار تن محصوالت صیفی از مزارع شهرستان گراش برداشت شود. 
در  موجـود  آبـی  منابـع  از  وری  بهـره  افزایـش  راسـتای  در  کـرد:  بیـان  وی 
اغلـب مـزارع فـوق از سیسـتم آبیـاری تحـت فشـار )نـوار تیپ( اسـتفاده شـده 
و محصـوالت تولیـدی عمدتـا بـه بازارهـای اسـتان هـای همجـوار و سـایر 
نقـاط کشـور صـادر مـی شـود. این مقـام مسـئول خاطرنشـان کرد: کشـت زیر 
پاسـتیکی دارای مزایایـی از جملـه زودرس بـودن محصول، کنتـرل علف های 

هرز و صرفه جویی در مصرف آب می باشد.  
وی تصریـح کـرد: آب و هوای مناسـب، نظارت کارشناسـان جهاد کشـاورزی و 
رعایـت اصـول فنی و اسـتفاده از شـیوه های نویـن آبیـاری از مهم ترین عوامل 

افزایـش تولید محصوالت سـبزی و صیفی در شهرسـتان اسـت. 

۱۰ اکیپ سمپاشی با ملخ مبارزه می کنند
مبـارزه بـا ملـخ مهاجـر در شهرسـتان گـراش در حال انجام اسـت و با گذشـت 

زمـان سـطوح مبـارزه بـا پوره ایـن آفت در حـال افزایش اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومـي مدیریت جهاد کشـاورزي شهرسـتان گـراش، مدیر 
جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان گفـت: در حـال حاضـر ردیابـی و مبـارزه بـا 
دسـته هـای پـوره ملخ هـاي مهاجـر در اطراف روسـتاهای توابع دهسـتان های 

خلیلـی و فـداغ در حـال انجام اسـت.
جـوکار بیـان کـرد: در پـي پایـش انجـام شـده در قسـمت هـای یـاد شـده، به 
محـض مشـاهده کانـون پـوره بافاصلـه بـه وسـیله اکیپ هـای سمپاشـی بـا 
اسـتفاده از سـمپاش هـای توربوالینـر و زنبـه ای و النس دار به وسـیله تراکتور 

و خودروهـای کمـک دار شهرسـتان مـورد مبـارزه قـرار می گیـرد.
وي بـا بیـان ایـن کـه مراتع مناطـق جنـوب پـس از بارندگی های بسـیار خوب 
در حال خشـک شـدن اسـت، افـزود: عملیات مبـارزه جهت جلوگیـري از هجوم 
ملـخ هـا بـه مزارع و باغـات در حـال انجام و کمـاکان پایش در سـایر مناطق و 
بخـش هـاي شهرسـتان ادامه دارد. این مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: روزانه 
حداقـل 1۰ اکیـپ سـم پاشـی و چنـد اکیـپ ردیـاب و پایـش در حـال فعالیـت 
هسـتند و بحمـدا... بـا تـاش هـای کلیه همـکاران مدیریـت جهاد کشـاورزی 

شهرسـتان هیـچ خسـارتی بـه مزارع و باغات وارد نشـده اسـت.
وی در پایـان از پشـتیبانی بـه موقـع مدیرت و کارشناسـان حفظ نباتات اسـتان 
بـه خاطـر ارسـال بـه موقـع سـم و دسـتگاه هـای سـمپاش بـه شهرسـتان نیز 

تشـکر و قدردانـی کرد.

 مسعود قاسمی

شهرستان المرد 

برگزاری ویژه برنامه جشن شکر گزاری گندم
در المرد 

بـا همـکاری جهـاد کشـاورزی و کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( ویـژه برنامـه 
شـکرگزاری برداشـت گنـدم در شهرسـتان المـرد برگـزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد در 
راسـتای فعالیـت هـای فرهنگـی و بـا دعـوت از شـورای زکات شهرسـتان و 
کشـاورزان و دامـداران پیشـرو، ویـژه برنامـه ای با عنوان شـکرگزاری برداشـت 
محصول اسـتراتژیک گنـدم در محل سـالن اجتماعات فرمانـداری المرد برگزار 

. شد
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در ابتـدای جلسـه محمدصادق فانی مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان المرد در 
خصـوص وضعیـت این کشـاورزی شهرسـتان، سـهم اشـتغال، عنـوان و میزان 
تولیـدات بخـش کشـاورزی و نیز توجه به عنـوان برنامه و مبحـث گندم و کلزا، 
گزارشـی از رونـد سـال زراعـی جاری، سـطح زیرکشـت رفته و میزان برداشـت 

ایـن دو محصـول مطالبی را ارائه داشـت.
در ادامه جلسـه پیشـاهنگ معاون فرماندار، حجه االسـام اسـدی مسـئول دفتر 

امـام جمعـه شهرسـتان درخصوص امر کشـاورزی به ایراد سـخن پرداختند. 
حجـه االسـام جعفری مسـئول کمیته زکات اسـتان فـارس نیز در این جلسـه 
ضمـن بیـان آیـات و روایـات در زمینـه زکات و اثـرات و خیـرات ایـن امـر در 
زندگـی و کار، خواسـتار توجـه بـه پرداخـت مسـئله زکات شـده و درخواسـت 
کـرد هـر چنـد کشـاورزان و بهـره بـرداران منطقـه المـرد از دیربـاز به مسـئله 
زکات توجـه ویـژه ای داشـته انـد امـا  انتظـار می رود بـا همکاری و مسـاعدت 

کشـاورزان ایـن پرداخـت ها نظـام مندتر شـود. 

بحران ملخ به کمیته بحران المرد رسید 

کمیته بحران شهرستان المرد با موضوع آفت ملخ تشکیل جلسه داد.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد با توجه 
بـه مسـئله مهـم و خسـارت زای محصـوالت کشـاورزی و بنـا بـه درخواسـت 
مدیریـت جهـاد کشـاورزی، کمیتـه بحـران شهرسـتان المـرد بـا مسـئولیت 
فرمانـداری شهرسـتان درخصـوص آفـت ملـخ صحرایـی و بـا حضـور اعضـاء 

تشـکیل جلسـه داد. 
در ابتـدای جلسـه محمدصادق فانـی پیرامون وضعیت ظاهری، رشـدی و تغذیه 
ای ملـخ مطالبـی را ارائـه داشـت و اظهـار کـرد: بعـد از ریـزش ملـخ در بهمن 
مـاه سـال قبـل و بر اسـاس پیـش بینی هـای صـورت گرفته مبنی بر خسـارت 
ایـن آفـت در اردیبهشـت و خـرداد، ایـن پیـش بینـی محقـق شـد و براسـاس 
کارشناسـی و پایـش هـای انجـام شـده، ایـن آفـت در مناطقـی از بخش های 
چاهـورز و عامرودشـت مشـاهده و اقدامـات الزم جهـت مقابله و سمپاشـی در 
دسـت اجـرا اسـت. مدیـر جهـاد کشـاورزی افزود: سـطح و وسـعت خسـارت با 
امکانـات محـدود جهاد کشـاورزی مـا را بر آن داشـت که با کمـک و همکاری 

دیگـر ادارات عضـو کمیتـه بحـران شهرسـتان بر ایـن مهم فائـق آئیم. 
در ایـن جلسـه پیشـاهنگ معـاون فرمانـدار المـرد، بـه عنـوان رئیـس جلسـه، 
پیرامون نیازهای مدیریت جهاد کشـاورزی سـخنانی را اظهار کرد و از مسـئول 
شهرسـتان خواسـت نسـبت بـه تامیـن تانکرهـای آبرسـان، سـوخت ادوات و 
تراکتـور هـای مـورد اسـتفاده در سمپاشـی، خودروهـای مـورد نیـاز و نیـروی 

انسـانی مسـاعدت و اقـدام نماینـد.

حسین شبانی نژاد فرماندار المرد :
تولید ۱۰ برابری توام با مصرف آب ۱۰ کمتر از فضای 

باز، از شاخص گلخانه است

سـومین جلسـه سـتاد گلخانـه ای شهرسـتان بـا مسـئولیت فرمانـدار و دبیـری 
جهـاد کشـاورزی و با حضـور رؤسـای ادارات مرتبط در محـل فرمانداری المرد 
تشـکیل جلسـه داد و پیرامـون مسـائل مبتـا بـه گلخانـه داران و متقاضیـان 
اجـرای طـرح هـای گلخانـه ای بحث و تبادل نظـر صورت گرفتـه و تصمیمات 

الزم جهـت تسـریع در رونـد اجـرای گلخانه در شهرسـتان اتخاذ شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد 
حسـین شـبانی نـژاد فرمانـدار المـرد کـه در سـتاد گلخانـه های شهرسـتان 
سـخن مـی گفـت، اظهـار داشـت: تولیـد 1۰ برابـری همـراه با مصـرف آب 
1۰ درصـدی نسـبت بـه فضای باز از شـاخص هـای تولید گلخانه ای اسـت. 
بـا وجـود مشـکات آبـی کشـور مـی طلبـد بـه سـمت تولیـدات گلخانه ای 

کنیم.  حرکـت 
وی گفـت: بـا وجـود تشـکیل جلسـات سـتاد گلخانـه در ایـن شهرسـتان و 
کمـک و مسـاعدت همه مسـئولین در جهت برداشـتن موانع، انتظـار می رود 
در شهرسـتان یـک طـرح دهکـده گلخانه ای و یا شـهرک گلخانه ای شـکل 

گیـرد.  فرمانـدار المـرد در بخـش دیگـری از سـخنان خود بـر ارائه 
آمـوزش هـای بـه روز و تخصصـی تأکیـد کـرد و گفـت: می بایسـت تاش 
کنیـم در همـه زمینـه هـای آموزشـی شـناخت و آگاهـی مخاطبیـن تقویـت 

. د شو

دیدار مدیر جهاد کشاورزی المرد
با امام جمعه بخش عامرودشت 

جمعـه  امـام  بـا  دیـدار  ضمـن  المـرد  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
شـد. صحرایـی  ملـخ  بـا  مقابلـه  در  همـکاری  خواسـتار  عامرودشـت 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد در 
راسـتای اقدامـات صـورت گرفتـه توسـط مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
در مبـارزه بـا ملـخ صحرایی و لـزوم اطاع رسـانی عمومی، محمدصـادق فانی 
مدیـر ایـن مجموعـه در دیداری با حجه االسـام باقـری نیا امـام جمعه بخش 
عامرودشـت خواسـتار همـکاری ایشـان در جهـت اطـاع رسـانی بهتـر ایـن 

آفت شـدند. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی ضمن بیـان توضیحاتـی پیرامـون این آفـت و اقدامات 
صـورت گرفتـه جهـت مقابلـه بـا آن خواسـتار اسـتفاده از تریبون نمـاز جمعه و 

حسـینیه هـا و مسـاجد جهـت بیان خطـرات این آفت شـد. 
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عالیه سادات رفعت حقیقی

شهرستان الرستان 

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی
دیدار با امام جمعه شهرستان الرستان

بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
الرسـتان، در سـومین روز از هفتـه جهـاد کشـاورزی، حجت االسـام رمضانی 
مدیریـت جهـاد کشـاورزی  در  فقیـه  ولـی  نمایندگـی  دفتـر حـوزه  مسـئول 
شهرسـتان الرسـتان، فـرزاد قاسـمی مدیر جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان و 
جمعـی از کارکنـان این مجموعه با حجت االسـام و المسـلمین موسـوی امام 
جمعه شهرسـتان الرسـتان دیدار و از رهنمودهای وی در سـال مزین به شـعار 
رونـق تولیدات کشـاورزی و امنیـت غذایی در گام دوم انقاب بهره مند شـدند.

گندم برات رقم مناسب اقلیم الرستان 
شناخته شد

مسـئول مرکـز جهـاد کشـاورزی جویـم از سـازگاری رقـم بـرات بـا اقلیـم 
داد. خبـر  الرسـتان  شهرسـتان 

بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان الرسـتان، نگهـدار اوالد حسـین مسـئول مرکـز جهـاد کشـاورزی 
جویـم ایـن شهرسـتان بـا اشـاره بـه سـازگاری رقم بـرات بـا اقلیم شهرسـتان 
الرسـتان، گفـت: ایـن رقـم در طرح پـی وی اس اقلیم گرم و خشـک جنوب در 
دو سـال زراعـی گذشـته بـه صورت آزمایشـی در بخش جویم الرسـتان کشـت 

شـد و توسـط کارشناسـان مـورد بررسـی قـرار گرفت.
وی افـزود: بـر اسـاس نتایـج به دسـت آمـده، این رقـم دارای پایـداری عملکرد 

دانـه و پتانسـیل عملکرد باال اسـت.
اوالد حسـین، تحمـل نسـبتًا خـوب رقم بـرات به گرمـای آخر فصل، زودرسـی 
نسـبت بـه ارقـام مرسـوم و مقاومت بـه ریزش دانـه را از دیگـر ویژگی های بارز 

این رقم برشـمرد.
ایـن مقـام مسـئول گفـت: در سـال زراعـی اخیر بـا کشـت ۶ هکتار گنـدم رقم 
بـرات در منطقـه بنارویـه میـزان قابـل توجهی بـذر بـرای توسـعه و ترویج رقم 

جدیـد گنـدم نـان در اقلیـم گرم و خشـک جنـوب فارس فراهم شـد.
وی تصریـح کـرد: ایـن رقـم برای کشـت در نظـام زراعـی مناطق گـرم جنوب 
بـه خصـوص مناطقـی که بیماری هـای غات به ویـژه زنـگ زرد عامل محدود 

کننده اسـت، پیشـنهاد می شود.

پیش بینی برداشت 44۰ کیلوگرم گیاه گلرنگ
از 4 هکتار از مزارع الرستان

مسـئول مرکـز جهاد کشـاورزی بخش جویم شهرسـتان الرسـتان، از برداشـت 

گل هـاي گلرنـگ از 4 هکتـار از مـزارع این بخـش خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـي معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزي 
شهرسـتان الرسـتان، نگهـدار اوالد حسـین بـا بیان ایـن مطلب گفـت: گلرنگ 
گیاهـی مقـاوم بـه خشـکی هـوا و شـوري خاک اسـت و در سـال هـای اخیر با 
توجـه به توسـعه کشـت گیاهان کم آب بر، کشـت ایـن گیاه در بین کشـاورزان 

بخـش جویـم رواج یافته اسـت. 
وي افـزود: گیـاه گلرنـگ گیاهـي دو منظـوره اسـت کـه از گل آن در صنایـع 

دارویـي و رنگـرزي و از دانـه آن جهـت روغـن گیـري اسـتفاده مـي شـود.
اوالد حسـین یـادآور شـد: رقم گلرنگ کشـت شـده در این مزرعه با نـام گلمهر 

و داراي بـرگ هـای بـدون خار و گل های قرمز اسـت.
مسـئول مرکـز جهـاد کشـاورزي جویم اظهار کـرد: عملکرد تولیـد گلرنگ از هر 
هکتـار 11۰ کیلـو گـرم پیـش بینـی مـي شـود که پس از خشـک شـدن جهت 

مصـرف، قابـل عرضه بـه بازار می باشـد.

قطع درختان بنه، بادام کوهی، کنار، کهور ایرانی
و انواع اکاسیا ممنوع است

قطع درختان بنه، بادام کوهی، کنار، کهور ایرانی و انواع اکاسیا ممنوع هست.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد، رضا 
اشـکنانی کارشـناس مسـئول جنـگل و مرتـع اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
المـرد گفـت: بـه دلیـل ممنوعیـت قطـع درختان بنـه، بـادام کوهی، کنـار، کهور 
ایرانـی و انـواع آکاسـیا جهـت حمل چـوب این گونـه درختان هیچگونـه مجوزی 

صـادر نمی شـود. 
وی افـزود: حاملیـن چـوب می بایسـت قبـل از قطع درختـان با مراجعـه به جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان نسـبت بـه موضـوع مجـاز بـودن درختـان و تعـداد درخت 
قابـل قطـع کسـب تکلیـف نمـوده و کارشناسـان جهـاد کشـاورزی نیـز قبـل از 
صـدور هرگونـه مجـوزی از محـل بازدیـد بـه عمـل آورده و سـپس نسـبت بـه 

صـدور مجـوز اقـدام نمایند. 
اشـکنانی گفـت: عمـده قاچـاق چـوب از  ایـن شهرسـتان مربـوط بـه بنـه، کنـار 
و بـادام کوهـی اسـت کـه می طلبـد بـا همـکاری ادارات و مدیریـت هـای جهاد 

کشـاورزی و منابـع طبیعـی و آبخیـزداری ایـن نقیصـه مرتفـع گردد. 
ایـن کارشـناس مسـئول ضمـن اعـام درختـان قابـل قطـع کـردن شـامل گـز، 
کهـور پاکسـتانی و اکایپتـوس، اظهار داشـت: در قطـع درختان توصیه می شـود 
در مرحلـه اول درخـت هـرس گردد و اصـراری بر قطع درخت نباشـد و در نهایت 

بـا وجـود لحـاظ همـه محدودیـت ها نسـبت به صـدور مجـوز قطع اقدام شـود.
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وی در خاتمـه گفـت: دانـه هـاي روغني ایـن گیاه اواخـر خرداد ماه برداشـت و 
بـرای تهیـه روغـن بـه کارخانه هـای روغن گیري ارسـال می شـود.

به مناسبت هفته جهاد کشاورزی
طرح بسیج ملی فشار خون در جهاد کشاورزی 

الرستان اجرا شد

بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان الرسـتان، در آخریـن روز از هفتـه جهـاد کشـاورزی، تیـم سـیار 
شـبکه بهداشـت و درمـان ایـن شهرسـتان بـه منظور ارتقـاء سـامت کارکنان 
جهـاد کشـاورزی و اجـرای طرح بسـیج ملـی کنترل فشـار خـون در محل این 
مدیریـت حضـور یافتنـد و بـه بررسـی فشـارخون کارمنـدان ایـن مجموعـه و 
ارائـه راهکارهـای مناسـب جهت کنترل فشـارخون و پیشـگیری از این بیماری 

پرداختند.

به مناسبت هفته جهاد کشاورزی
دیدار با خانواده شهداء شهرستان الرستان

همزمـان بـا هفته جهاد کشـاورزی و در سـالروز تشـکیل جهاد سـازندگی فرزاد 
قاسـمی مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان و جمعـی از کارکنان این 

مدیریـت بـا خانواده شـهیدان ماشـااهلل شـیخی و کـورش قنادی دیـدار کردند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
ایـن  مدیـر جهـاد کشـاورزی  قاسـمی  دیـدار  ایـن  در  شهرسـتان الرسـتان، 
شهرسـتان گفـت: یـاد و خاطـره تمامـی شـهدای سـنگر سـاز بـی سـنگر بـه 
ویـژه ایـن دو شـهید واالمقـام جهـاد سـازندگی شهرسـتان الرسـتان را گرامی 

می داریـم.
گفتنـی اسـت در ایـن دیدار مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان با اهداء 

لـوح سـپاس و هدایـا از خانواده این دو شـهید گرانقـدر تجلیل کرد.

به مناسبت هفته جهاد کشاورزی 
دیدار فرمانده سپاه الرستان با کارکنان 

جهاد کشاورزی

بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان الرسـتان، به مناسـبت هفته جهاد کشـاورزی و در سـالروز تاسـیس 
جهـاد سـازندگی، امیـر جاهـدی فرمانـده سـپاه و جمعـی از پاسـداران ایـن 
شهرسـتان بـا حضور در مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان با مدیر 

و کارکنـان ایـن مدیریـت دیـدار و گفتگـو کردنـد.
ذکـر  بـه  کشـاورزی  جهـاد  هفتـه  تبریـک  جاهـدی ضمـن  دیـدار  ایـن  در 
رشـادت های سنگرسـازان بـی سـنگر در دوران دفـاع مقـدس پرداخـت و یاد و 

خاطـره شـهدا بـه ویـژه شـهدای جهـاد کشـاورزی را گرامـی داشـت.

جلسه شوراي کشاورزي شهرستان الرستان
برگزار شد

فرماندار ویژه شهرسـتان الرسـتان گفت: توسـعه کشـت محصوالت گلخانه ای 
یکی از اولویت های شهرسـتان در سـال جاری اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزي 
شهرسـتان الرسـتان، جلیل حسـني در جلسه شورای کشـاورزی این شهرستان 
گفـت: بایـد بـه ظرفیـت هـای موجـود توجـه کـرد و از آنهـا در حـوزه هـای 
مختلـف کشـاورزی، صنعتـی و منابـع ملـی بـه صـورت کامـل اسـتفاده نمود.

وی در ادامـه، وجـود دسـتجات ملـخ صحرایـي در برخـی از نقـاط شهرسـتان 
را آسـیبی جـدی بـرای محصـوالت کشـاورزی، باغـی و مراتـع ملی دانسـت و 
افـزود: دسـتگاه های اجرایـی شهرسـتان بـه منظور کنتـرل این آفـت خطرناک 

بـه کمـک جهـاد کشـاورزی بیاینـد تا از آسـیب هـا جلوگیری شـود.
وي بـا اشـاره بـه تخصیـص زمین بـه متقاضیان کشـت گلخانه ای یادآور شـد: 
توسـعه کشـت هـای گلخانـه ای یکـي از برنامـه هاي مهـم دولت اسـت و در 
ایـن خصـوص زیرسـاخت های الزم را بـرای سـرمایه گـذاران فراهـم می کند 
تـا اشـتغال زایـی و تولیـد رونـق یابـد و این امـر باید بـا نظارت کامل از سـوی 

سـازمان جهـاد کشـاورزی و دسـتگاه هـای ذی ربط صـورت پذیرد.
در ادامه این جلسـه، فرزاد قاسـمی مدیر جهاد کشـاورزي شهرسـتان الرسـتان، 
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افزایـش تولیـد در واحـد سـطح با هدف حفـظ منابـع و تامین امنیـت غذایی را 
ضروری دانسـت.

وي تصریـح کـرد: یکـي از اولویـت هـاي سـازمان جهـاد کشـارزي، توسـعه 
کشـت هاي گلخانه اي اسـت کـه این مدیریت نیـز بر افزایـش تولید محصول 
در محیـط هـاي کنترل شـده و افزایش اشـتغال تاکید دارد و از سـرمایه گذاران 

در احـداث محیـط هـاي گلخانـه اي حمایـت مي کند.
وی در خاتمـه از هجـوم ملـخ صحرایـي کـه یکـي از مخـرب تریـن آفـات 
محصـوالت زراعـي و باغـي اسـت خبـر داد و افـزود: تاکنـون حـدود 2 هـزار 
جهـاد  مراکـز  کارشناسـان  توسـط  الرسـتان  شهرسـتان  اراضـي  از  هکتـار 

کشـاورزي و کشـاورزان منطقـه از ایـن آفـت پاکسـازي شـده اسـت. 

برداشت صد کیلوگرم گیاه کاملینا از ۵ هزار 
مترمربع مزارع الرستان

مسـئول مرکـز جهاد کشـاورزی بخش جویم شهرسـتان الرسـتان از برداشـت 
صـد کیلوگـرم گیـاه کاملینـا از مـزارع این بخـش خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان الرسـتان، نگهـدار اوالد حسـین با بیان ایـن مطلب گفـت: با توجه 
بـه خشکسـالی های پـی در پـی و نیـاز به تغییـر الگـوی کشـت و برنامه ریزی 
وزارتخانـه در جهـت خـود اتکایی تولیـد روغن، کشـت الگویی گیـاه کاملینا به 
صـورت دیـم در سـطحی معادل ۵ هـزار مترمربع با اسـتفاده از دسـتگاه کفکار 

انجام شـد.
وی افـزود: زراعـت دیـم ایـن گیـاه در سـال زراعـی اخیـر در ابتـدای فصل از 
شـرایط نامطلوبـی برخـوردار بـود امـا پـس از بارندگی هـای زمسـتانه بـه طور 

مطلـوب رشـد کـرده و بـه مرحله برداشـت رسـید.
اوالد حسـین از مزایـای ایـن گیـاه روغنـی بـه نیاز  حداقلـی آن بـه آب و کود، 
چرخـه عمـر کوتاه تـر نسـبت بـه دیگـر گیاهـان دانـه روغنـی، درصـد بـاالی 
اسـید های چـرب امـگا ۳، مقاومـت فوق العـاده آن به خشـکی و سـرمای بهاره 
اشـاره کـرد و گفـت: خـوش خـوراک بـودن این گیـاه به عنـوان علوفـه دام و 
طیـور در زراعـت زمسـتانی مورد توجـه بهره بـرداران این بخش نیز می باشـد

برداشت ۲ تن گیاه دارویي مروک از 4 هکتار از 
مزارع دیم الرستان

مسـئول مرکـز جهـاد کشـاورزی بخـش جویـم از آغـاز برداشـت 2 تـن گیـاه 
دارویـي مـروک از 4 هکتـار از مـزارع دیـم در ایـن بخـش خبـر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـي معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزي 
شهرسـتان الرسـتان، نگهـدار اوالد حسـین بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت: بـا 

توجه به بارندگي هاي مناسـب در پاییز و زمسـتان سـال گذشـته، شـاهد رشـد 
چشـم گیر گیاهـان دارویـي در اراضـي دیـم بودیم کـه برداشـت محصوالت آن 

در حـد مجـاز و بـه شـیوه صحیـح توسـط افـراد بومـي صـورت مـي گیرد.
وي خاطـر نشـان کرد: برداشـت ایـن گیاه دارویـی در اراضي دیـم منطقه جویم 

انجـام و جهـت فـروش به بازارهـاي محلي عرضه مي شـود.
اوالد حسـین در خاتمـه افـزود: ایـن گیاه دارویـي که در گویش محلـي به برویز 
معـروف اسـت دارای خـواص دارویي از جمله درمان سـرفه، سـینه درد ناشـي از 

آنفوالنـزا و عفونـت های گلو و ریه اسـت. 

کاشت درخت مورینگا براي اولین بار در الرستان

مسـئول مرکـز جهـاد کشـاورزي جویـم شهرسـتان الرسـتان گفـت: درخـت 
مورینـگا بـراي اولیـن بـار در بخـش جویـم الرسـتان کاشـته شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـي معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزي 
شهرسـتان الرسـتان، نگهـدار اوالد حسـین بـا بیـان ایـن مطلب گفت: کاشـت 
ایـن درخـت در مسـاحت ۵ هـزار متـر مربـع توسـط باغـدار جویمي انجام شـد.

وي افـزود: مورینـگا یـا گـز روغنی یک درخت سـریع الرشـد، مقاوم به شـرایط 
سـنگاخ و کـم آبی اسـت و تمام اجـزای آن دارای خواص دارویـی، تغذیه ای و 

صنعتـی اسـت کـه می تواند نویـد بخش کشـاورزان بخش جویم باشـد. 
اوالد حسـین تصریـح کـرد: مورینگا به دلیـل دارا بودن خواص ویـژه  در صنعت 
غـذا و دارو، محصـوالت آرایشـی بهداشـتی، سـوخت بیودیزل، کشـتی سـازی، 

ابـزار دقیـق، سـاعت سـازی، هـوا فضا و غیـره از بـازار خوبی  برخوردار اسـت.
وي خاطـر نشـان کـرد: احـداث این بـاغ بـا اسـتفاده از قلمـه و در منطقه کلون 

جویم شهرسـتان الرسـتان انجام شـده اسـت.

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی
حضور کارکنان جهاد کشاورزی در نماز جمعه

بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
و  مدیـر  از هفتـه جهـاد کشـاورزی،  روز  در چهارمیـن  شهرسـتان الرسـتان، 
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کارکنـان ایـن مدیریـت در آئیـن عبـادی سیاسـی نماز جمعـه همـراه و همگام 
بـا سـایر قشـرهای مردمـی حضـور یافتند. در ایـن مراسـم مدیر و کارشناسـان 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بـا برپایی میـز خدمت پاسـخگوی سـواالت مردم 

بـوده و بـا توزیـع شـربت از نمازگـزاران پذیرایـی کردنـد.

محمد حق پرست

شهرستان مرودشت 

از نمونه های بخش کشاورزی مرودشت 
تقدیر شد

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفت: هـم زمان بـا چهارمین روز 
از هفتـه جهـاد کشـاورزی با "شـعار رونـق تولید، جذب سـرمایه حمایـت از کار 
و اشـتغال در بخش کشـاورزی و گزارشـی ازعملکرد مدیریت جهاد کشـاورزی 

ایـن شهرسـتان به نمـاز گزاران ارائه شـد.                  
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمـی افـزود: اجـرای آبیاری هـای نوین، احـداث گلخانه هـا، برگزاری 
بیشـترین دوره هـای آمـوزش ویـژه بهـره برداران،توسـعه کشـت دانـه هـای 
روغنـی، جـذب حداکثـری تسـهیات و تولیـد حداکثـری گنـدم، رب گوجـه 
وچغندر قند را گوشـه ای از دسـتاورد های جهاد کشـاورزی مرودشـت برشـمرد.

وی بیـان کـرد: بـا اشـاره بـه شـعار سـال در ارتبـاط بـا موفقیـت هـای بخش 
کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از مشـارکت فعاالن این حوزه در رونق تولید و 
همـکاری کلیـه ادارات وابسـته در راسـتای تحقق اهداف سـازمانی تشـکر کرد. 
در ایـن مراسـم جمعـی از پرسـنل جهـاد و فعـاالن بخـش کشـاورزی حضـور 
داشـتند از نمونـه هـای ملـی و اسـتانی بخـش کشـاورزی بـا اهـدای جوایـزی 

شـد. تقدیر 

هیأت اجرایی موسس صندوق کشاورزی مرودشت 
انتخاب شدند

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفـت: تشـکیل جلسـه انتخـاب 
اعضـای هیئـت اجرایـی موسـس صنـدوق حمایت از توسـعه بخش کشـاورزی 

شهرستان مرودشت برگزار شد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمـی افـزود: اهـداف ایـن صنـدوق را حمایـت از کلیـه فعـاالن بخش 
کشـاورزی، ارتقـای اثربخشـی منابع مالـی و اعتبـاری و ارائه آسـان تر خدمات 

به بخش کشاورزی است. 
وی تصریـح کـرد: یکـی از برنامـه هـا و سیاسـت گـذاری های مدیریـت جهاد 
کشـاورزی ایـن شهرسـتان در سـال جـاری تأسـیس و راه انـدازی صنـدوق 

حمایت از توسعه بخش کشاورزی بوده است. 
رحیمـی اضافـه کـرد: ایـن صنـدوق در گام اول بـا اعتبـار 1۰ میلیـارد ریـال از 
محـل اعتبـارات دولتـی و سـرمایه گـذاری بهره بـرداران به صـورت ۵1 درصد 
سـهم بهـره بـرداران و 4۹ درصـد سـهم دولت در آینـده ای نزدیک تأسـیس و 

فعالیـت خـود را آغـاز خواهـد کرد. 
الزم بـه ذکـر اسـت در پایان این جلسـه تعـداد 1۰ نفر از شـرکت کننـدگان در 
جلسـه بـه عنوان اعضـای هیئت اجرایی موسـس صنـدوق انتخاب شـدند، این 
نشسـت بـا حضـور میربـگ مدیر توسـعه عملیـات و بهبـود بهره وری شـرکت 
مـادر تخصصـی و جمعـی از اعضـای شـوراهای اسـامی، دهیاران، کشـاورزان 

پیشـرو و نظـام صنفی کشـاورزی این شهرسـتان برگزارشـد.

اولین مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی
در مرودشت افتتاح شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفـت: صـدور اولیـن مجـوز مرکـز 
خدمـات کشـاورزی غیـر دولتی توسـط سـازمان نظام مهندسـی اسـتان فـارس در 

شهرسـتان مرودشـت افتتاح شـد.
 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، عزیز 
رحیمـی گفـت: این مرکز خدمات در اسـتان فارس بعد از شهرسـتان شـیراز دومین 

مرکز خدمات غیر دولتی است که در بخش کشاورزی افتتاح می شود. 
رحیمـی افـزود: فعالیـت هـای انجام شـده در این شـرکت تکمیل پرونـده و صدور 
مجـوز در واحدهـای دامـداری صنعتـی، واحدهـای تولیـدی و دوره های آموزشـی 

مشاغل خانگی است. 
وی تصریـح کـرد: در ایـن مرکـز خدمات غیر دولتـی 22۰ نفر از فـارغ التحصیان 
بخـش کشـاورزی عضـو هسـتند، افتتاح این مرکـز خدمات را گامی مهـم در ایجاد 

فرصت های شغلی برای فارغ التحصیان این حوزه دانست.  
رئیسـی، رئیـس نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس نیـز 
در ایـن مراسـم، افتتـاح دفاتـر خدمـات کشـاورزی غیردولتـی را توسـعه و ترویـج 
دانـش فنـی و مهندسـی شناسـایی فرصت های شـغلی در شهرسـتان ها، تسـریع 
فرایندهـا، اسـتفاده بهینـه از ظرفیـت بهره بـردار و ایجاد زنجیره تولیـد عنوان کرد.

مشاهده آفت بید کلم درمزارع کلزا در مرودشت
کارشـناس حفـظ نباتـات مرکـز جهـاد کشـاورزی نقش رسـتم گفت: مشـاهده  

آفـت بیـد کلـم در مـزارع کلزا شهرسـتان مرودشـت خسـارت زد.
بـه گـزارش روابـط عمومـي جهـاد کشـاورزي شهرسـتان مرودشـت، ابـوذر 
اسـماعیلی افـزود: طـي بررسـي هـاي بـه عمل آمـده از مـزارع کلـزا در مرحله 
گل دهـي و غـاف دهـي، آفـت بیـد کلم )شـب پـره پشـت الماسـي( در اغلب 
مـزارع بـا تراکـم کـم تا متوسـط و بـا خسـارت زایـي روي برگ و غـاف کلزا 

شد. مشـاهده 
وی خاطـر نشـان کـرد: بـا بررسـی های صـورت گرفتـه ومشـخصات ظاهري 
الرو و شـفیره و الگویـي تغذیـه اي شناسـایی آفـت انجـام شـد و توصیـه هاي 
الزم بـه کلزا کاران در پیشـگیري از خسـارت احتمالي و در صـورت لزوم مبارزه 

به موقع صورت گرفت. 
اسـماعیلي بـا اشـاره بـه خسـارت ناچیـز ایـن آفـت در سـال زراعي گذشـته در 
مـزارع کلـزا بیـان کـرد: الزم اسـت بررسـي هـاي الزم جهـت مطالعه سـیکل 
زندگـي و شـرایط و میـزان خسـارت زایـي آفـت انجام شـود، تا بتـوان اقدامات 

مدیریتـي مناسـب و بـه موقـع بـا این آفـت را انجـام داد.
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وي تاکیـد کـرد: آفـت بیـد کلـم عـاوه بـر کلـزا مـي تواند بـه سـایر گیاهان 
خانـواده کلـم نیز خسـارت اقتصادي وارد کند و نسـبت به سـموم شـیمیایي نیز 
مقاومـت باالیـي نشـان داده که الزم اسـت مدیریت تلفیقي را بـراي کنترل آن 

به کار گرفت.  
 در ادامـه طاهـره امیـری کارشـناس مسـئول حفـظ نباتـات مدیریـت جهـاد 
کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، گفـت: با توجه به مشـاهده آفـت مگس میوه 
در سـال گذشـته بـاغ هـای ایـن شهرسـتان، ردیابی ایـن آفت در سـال جاری 
ضـروری اسـت. وی بـا اشـاره بـه موانـع فنـی، اجرایـی و زیسـت محیطـی در 
مبـارزه شـیمیایی بـا ایـن آفت تاکیـد کرد: مبـارزه با ایـن آفت به روش شـکار 
انبـوه و بـا اسـتفاده از انـواع تله ها، جلـب کننده ها، طعمه پاشـی تنـه درختان 

بـا اسـتفاده از اختـاط جلـب کننده ها با سـموم مناسـب اسـت.

تولید ۱۲ میلیون نشاء گوجه فرنگی در مرودشت
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفت: بیـش از 12 میلیون نشـاء 
گوجـه فرنگـی توسـط زنـان عضـو صنـدوق روسـتای بزمیـان این شهرسـتان 

تولید شد.   
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمـی افـزود: ایـن بانوان با تاسـیس حـدود ۶ هـزار متر مربـع گلخانه 
مـدرن موفـق به تولید نشـاء گوجه فرنگـی، فلفل، بادمجان و ریحان شـدند که 

نشاء عاوه بر استان فارس به ۵ استان دیگر نیز صادر می شود.  
تسـهیات  دریافـت  محـل  از  طرح هـا  ایـن  مالـی  منابـع  کـرد:  بیـان  وی 
شـود مـی  تامیـن  بانـوان  خـود  آورده  همچنیـن  و  اعتبـارات  صندوق هـای 

رحیمـی تصریـح کرد: این نشـاء ها بسـیار سـالم و بـا صرف کمتریـن هزینه و 
میـزان آب تولیـد مـی شـود کـه در این واحد هـای گلخانـه ای زمینه اشـتغال 
14۰ نفـر از زنـان روسـتایی فراهـم شـده و نـرخ بیکاری در این روسـتا بسـیار 
کاهـش یافتـه و دو واحـد از ایـن گلخانـه هـا بـر روی پشـت بـام فعالیـت می 

. کنند
وی در ادامـه بـه کاشـت چغندرقنـد نشـایي در سـطح 1 هکتـار از اراشـی ایـن 
شهرسـتان اشـاره و بیـان داشـت: ۶ هـزار متـر مربـع از این سـطح بـه صورت 
مکانیـزه بـا دسـتگاه نشـاء کار و مابقـي بـه صورت دسـتي انجام شـده اسـت.

خشکه کاری برنج در نقش رستم مرودشت
انجام شد

کارشـناس مرکـز جهـاد کشـاورزی نقـش رسـتم گفـت: کشـت مسـتقیم برنج 
)خشـکه کاری( برای اولین بار در نقش رسـتم شهرسـتان مرودشـت انجام شد. 

بـه گـزارش روابط عمومي مدیریت جهاد کشـاورزي شهرسـتان مرودشـت ابوذر 
اسـماعیلی افـزود: کشـت مسـتقیم برنج همـراه با آبیـاري نواري در اردیبهشـت 
مـاه سـال جـاري در سـطح 2 هکتـار از زمین هـای منطقـه نقش رسـتم انجام 

 . شد
اسـماعیلی افـزود: بـا توجـه بـه نتایـج مطلـوب کشـت مسـتقیم برنج در سـال 
گذشـته در شهرسـتان مرودشـت، خشـکه کاري برنج در دسـتور کار کارشناسان 
مسـئول پهنه هـای تولیـدی قـرار گرفتـه اسـت و در همیـن راسـتا کاس های 

آموزشی ترویجی نیز در روستاها در حال برگزاری است.  
اسـماعیلي ادامـه داد: در کشـت مسـتقیم برنـج رعایت تاریخ کاشـت مناسـب و 
مدیریـت علف هـاي هـرز از اهمیـت بـه سـزایي برخـوردار اسـت و رعایت این 

نکات جهت موفقیت در اجراي این روش بسیار حائز اهمیت است. 
وي همچنیـن یـادآور شـد: بـا توجه به اسـتقبال خـوب کشـاورزان از این روش 
پیش بینـي مي شـود کـه کشـت مسـتقیم برنـج همـراه بـا آبیـاري نـواري در 
سـال زراعـي جـاري بـه 2۰ هکتـار در حـوزه تحت پوشـش این مرکـز افزایش 
یابـد و در صـورت موفقیـت آن در سـال هـاي آینـده سـطح بیشـتري را به خود 

دهد. اختصـاص 

داود محمدی

شهرستان ممسنی 

آغازبرداشت گندم دیم و آبی در 
شهرستان ممسنی

برداشـت گنـدم دیـم درسـطح ۶۳22 و گنـدم آبـی در سـطح24۰۰ هکتـار از 
اراضـی ایـن شهرسـتان آغـاز شـده اسـت. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی، با 
توجـه بـه ایـن کـه سـطح زیـر کشـت گنـدم دیـم در سـال زراعـی 1۳۹7-۹۸ 
حـدود 21 هـزار و ۵۶7 هکتـار و همچنیـن گنـدم آبـی ۶2۸۰ هکتار می باشـد، 
انتظـار مـی رود کـه ۳2 هـزار و ۳۵۰ تـن گنـدم دیـم و 2۸ هـزار و 2۶۰ تـن 
گنـدم آبـی در شهرسـتان برداشـت گـردد. میـزان خریـد تـا کنـون 24۰۳۶ تن 

اسـت. بوده 
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مبارزه با ملخ در ۱8۰۰ هکتار از مزارع و باغات 
شهرستان ممسنی

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی گفـت: رونـد رو به افزایش سـطح 
مبـارزه بـا پـوره هـا و ملـخ هـای بالـغ، بـا هجـوم ملـخ هـای مهاجـر بالـدار 

شهرسـتان هـای مجـاور همچنـان ادامـه دارد. 

 بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی، 
امیـری گفـت: از آغـاز مبـارزه شـیمیایی تـا بـه امـروز بیـش از 1۸۰۰هکتـار از 
مراتـع و باغـات سـم پاشـی شـده اسـت که بیشـترین سـطوح سمپاشـی شـده 
در بخـش ماهـور در نقـاط هـم مـرز با اسـتان بوشـهر و شهرسـتان گچسـاران 
و سـپس در بخـش مرکـزی مـی باشـد کـه بـه لطـف سـخت کوشـی و همت 
مضاعـف پرسـنل مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مبـارزه درایـن مناطق 

موفقیـت آمیـز بوده اسـت.
وی افـزود: ورود دسـته جـات پـروازی جدیـد باعث شـده اسـت که دسـتجاتی 
نسـبتًا بـزرگ ولـی پراکنـده از ملـخ های بالـدار در بخـش ماهـور و حتی حومه 
شهرسـتان مشـاهده گـردد. مبـارزه با ملخ هـای بالغ شـب هنگام تا سـپیده دم 

بـه دلیـل فعالیـت کمتـر آفـت در این سـاعات، انجام مـی گردد.
 ایشـان از همـه مسـئوالن و بهـره برداران خواسـتند، درراسـتای مبـارزه با این 
آفـات، نهایـت همکاری را بـا مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان انجام دهند. 

حسن مرادی

شهرستان مهر 

برداشت انگور از سطح 3۰ هکتار از تاکستان های 
شهرستان مهر آغاز شد

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر از آغاز عملیات برداشـت انگـور یاقوتی 
از سـطح ۳۰ هکتـار از تاکسـتان های این شهرسـتان خبر داد.

مهـر،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 

غامحسـین مظاهـری بـا بیـان ایـن مطلب گفـت: برداشـت این محصـول از 
نیمـه دوم اردیبهشـت مـاه آغـاز و پیـش بینـی مـی شـود 7۰ تـن محصـول 

برداشـت و روانـه بـازار مصـرف شـود. 
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه عمده کشـت انگـور یاقوتی بـا توجه بـه کیفیت آب 
و خـاک در بخـش اسـیر شهرسـتان مهر انجـام می گیـرد افزود: در سـال های 
اخیـر بـا توجـه به سـودآوری مناسـب انگـور بـرای باغـداران و قانع بـودن این 
محصـول در خـاک هـای ضعیـف و آب هـای دارای کیفیـت پایین، سـطح زیر 
کشـت رو بـه رشـدی را شـاهد بـوده ایـم و پیش بینـی می شـود در سـال های 

آینـده سـرمایه گـذاری های جدیـد روی این کشـت صـورت پذیرد.

جلسه کارگروه ستاد گلخانه شهرستان مهر 
برگزار شد

ایـن  جلسـه کارگـروه سـتاد گلخانـه شهرسـتان مهـر در محـل فرمانـداری 
برگـزار شـد. شهرسـتان 

مهـر،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
سـیدمحمد موسـوی فرمانـدار ایـن شهرسـتان گفـت: مسـئولین دسـتگاه های 
خدمـات رسـان بـه صـورت میدانی از تاسیسـات و سـازه هـای گلخانـه ای در 

سـطح شهرسـتان بازدیـد بـه عمـل آورنـد.
موسـوی بـا بیان ایـن مطلب افزود: مسـئولین جهـت رفع مشـکات متقاضیان 

از طریق شهرسـتان و اسـتان اقدامـات عملی و کارسـاز انجام دهند.
در ادامـه جلسـه غامحسـین مظاهـری مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهر 
گفـت: بـا توجـه بـه محدودیت هـای بخـش آب چـاره ای جـز رفتـن به سـمت 
کشـت هـای گلخانـه ای نداریم و ضروری اسـت تا کشـاورزی از فضـای باز به 

سـمت گلخانه سـوق داده شود. 
وی افـزود: زمینـه صـدور مجـوز گلخانه های کوچـک مقیاس نیـز در محدوده 
روسـتا فراهـم گردیـده کـه مشـکل اسـتعام های دسـتگاه هـای خدماتـی را 
نداشـته و فقـط از طریـق سـامانه پنجره درخواسـت ها مطـرح و مجوزها صادر 
مـی گـردد. مظاهـری بـا اشـاره به بحـث احـداث روسـتا گلخانه تصریـح کرد: 
طبـق مصوبـه اسـتانی مقـرر اسـت در هـر شهرسـتان یـک روسـتا بـه عنـوان 
روسـتا گلخانـه بـه سـازمان معرفـی گـردد که بـا توجه بـه بررسـی های انجام 
شـده روسـتای سـرگاه در بخـش اسـیر واجـد شـرایط الزم بـوده و بـه عنـوان 

روسـتا گلخانـه بـه این سـتاد معرفی شـده اسـت. 
الزم بـه ذکر اسـت در این جلسـه دهقـان معـاون عمرانی فرمانـداری و تمامی 

اعضـا در محل فرمانداری تشـکیل جلسـه داد.

بازگشت ملخ ها
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مهر گفت: دسـته ای از ملخ هـای صحرایی 
بـار دیگـر وارد شهرسـتان ُمهـر شـده و 1۰ هکتـار از اراضی بخـش مرکزی را 
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درگیـر کردنـد. به گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
مهـر، غامحسـین مظاهـری بـا بیـان ایـن مطلـب افـزود: بـا توجـه بـه خطر 
خسـارت بـر مزارع، باغـات و مراتع از آفت مذکـور کلیه کشـاورزان، دامداران و 
مرتـع داران ضمـن آمادگی الزم، در صورت مشـاهده دسـتجات ملـخ در مراتع 
و مـزارع سـریعًا بـه نزدیکتریـن مرکـز خدمات جهاد کشـاورزی اطاع رسـانی 
شـود. مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر تصریح کـرد: بخشـی از مزارع 
شهرسـتان مهـر در محـدوده بخـش مرکـزی درگیر آفـت ملخ صحرایی شـده 
بـود کـه بـا برنامـه ریزی هـای صورت گرفته عملیات سـم پاشـی گسـترده در 

آن منطقـه انجام شـد.

افزایش دو برابری محصول کلزا در ۲ هزار و 4۰۰ 
هکتار از مزارع شهرستان مهر

رئیـس اداره تولیـدات گیاهـی و دامـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
مهـر گفـت: 4 هـزار و ۵۰۰ تن کلزا توسـط کشـاورزان شهرسـتان مهر تحویل 

مراکـز خریـد دولتـی و بخش خصوصی شـد.
 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر، محمد 
محمـودی بـا بیـان این مطلب افـزود: در راسـتای اجـرای برنامه هـای اقتصاد 
مقاومتـی ابـاغ شـده از سـوی وزارتخانـه و سـازمان جهاد کشـاورزی، سـطح 
زیـر کشـت کلـزا در این شهرسـتان نسـبت به سـال قبل هـزار هکتـار افزایش 

داشـته و بـه 2 هـزار و 4۰۰ هکتار رسـید. 
وی تصریـح کـرد: تمامـی سـطح زیـر کشـت ایـن محصـول بـا اسـتفاده از 
دسـتگاه های کارنـده بـا متوسـط شـش و نیـم کیلـو گـرم در هکتـار کشـت 

گردیـد کـه آمـار صـد در صـد کشـت مکانیـزه را شـامل مـی شـود. 
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: عملیـات برداشـت این محصـول از نیمه 

دوم اردیبهشـت مـاه شـروع شـد و تا نیمـه اول خردادمـاه ادامه دارد. 
محمـودی تاکیـد کـرد: از 2 هزار و 4۰۰ هکتار سـطح زیرکشـت محصول کلزا 
4 هـزار و 72۰ تـن دانـه روغنی کلزا برداشـت شـد کـه از این مقـدار 4 هزار و 
۵۰۰ تـن کلـزا تحویـل مراکـز خرید دولتی و خصوصی شـد و مابقـی به عنوان 

خـود مصرفی توسـط کشـاورزان نگهداری می شـود. 
محمـودی در خاتمـه گفـت: بـا توجه بـه عملکرد خـوب کلزا و سـود دهی بهتر 
آن نسـبت بـه گنـدم در شهرسـتان مهـر پیش بینـی می شـود سـال آینـده نیز 
کشـت ایـن محصـول در این شهرسـتان مـورد اسـتقبال خوب کشـاورزان قرار 

گیرد.

سید ابراهیم فقیهی

شهرستان نی ریز 

شروع برداشت شلیل نوبرانه کشور 
در نی ریز فارس

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریز گفت: برداشـت شـلیل نوبرانه کشـور 
بـرای دومیـن سـال متوالـی از هفتـه اول خردادمـاه در شهرسـتان نی ریـز آغاز 

شـده است.
بـه گـزارش روابـط عمومـی جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز، ذبیـح الـه 
سیروسـی بـا بیـان ایـن مطلـب اظهـار داشـت: بـا اجـرای کشـاورزی دقیـق و 
اسـتفاده از دانـش روز، کشـاورزان نی ریـزی توانسـته انـد بـرای چندیـن سـال 
متوالـی، شـلیل نوبـر گلخانـه ای و فضـای آزاد را روانـه بازارهـای کشـور کنند.

وی در ادامـه افـزود: پیش بینی می شـود در سـال جاری، 212 تن شـلیل از 1۶ 
هکتار باغ شهرسـتان برداشـت شـود. گفتنی اسـت: متوسـط عملکرد شـلیل در 

شهرسـتان، 1۳/2۵ تـن در هکتار می باشـد.

آغاز برداشت گل محمدی از گلستان های 
شهرستان نی ریز

کارشـناس مسـئول باغبانـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریز گفت: 
برداشـت گل محمـدی از گلسـتان هـای شهرسـتان از اوایـل اردیبهشـت آغـاز 

شـده اسـت و تا اوایـل تیرماه ادامـه دارد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریز، سـعید 
ضیغمـی بـا اشـاره بـه سـازگاری گل محمـدی بـا شـرایط خشـکی،کم آبـی و 
تحمـل شـوری تـا ec پنـج هزارافـزود: ایـران بـا 2۰ هـزار هکتـار سـطح زیـر 
کشـت، رتبـه اول ایـن محصـول را در دنیا داراسـت که در سـالیان اخیر به دلیل 
اسـتمرار شـرایط خشکسـالی و در اولویـت قـرار گرفتن کشـت گیاهـان دارویی 
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از سـوی وزارت جهـاد کشـاورزی، کشـت گل محمـدی با اسـتقبال کشـاورزان 
نی ریـزی مواجـه شـده اسـت و تا کنـون 1۵۰ هکتـار از اراضی این شهرسـتان 

بـه ایـن کشـت اختصاص یافتـه کـه همچنان در حـال افزایش اسـت.
او گفـت: ایـن گیـاه مخصـوص مناطـق معتدل مایـل به سـرد با ارتفاع بیشـتر 
از 1۳۰۰ متـر از سـطح دریاسـت کـه از سـال سـوم بـه بعـد وارد مرحلـه تولیـد 

اقتصـادی می شـود.
ضیغمـی بـا بیـان ایـن کـه بارندگـی 2۵۰ میلی متری مناسـب کشـت دیم گل 
محمـدی اسـت، اضافـه کـرد: ایـن گیاه از طریـق پاجـوش، قلمـه، خوابانیدن و 
کشـت بافـت تکثیـر می شـود و در شـرایط دیم و آبی متوسـط عملکـرد آن به 

ترتیـب 1.۵_1 و 4_۳ تـن در هکتـار می باشـد.
وی در پایـان اظهـار داشـت: به ازای هـر ۵ تا ۶ کیلوگرم گل تـر، یک کیلوگرم 
گل خشـک در شـرایط عـادی بـه دسـت مـی آیـد و محصـوالت تجـاری آن 

اسـانس، گاب، روغـن، غنچـه و گلبـرگ می باشـد.

زردآلوی نوبرانه فارس از نی ریز روانه بازار گردید

برداشـت زردآلـوی نوبرانه فـارس از هفتـه اول خردادماه در این شهرسـتان آغاز 
شـده اسـت و تـا دو هفته دیگـر ادامه خواهد داشـت.

نی ریـز،  شهرسـتان  جهادکشـاورزی  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
ذبیـح اهلل سیروسـی گفـت: بـا اشـاره به رخـداد تگـرگ و تنش هـای حرارتی در 
سـال جـاری و بـه تبـع آن کاهـش عملکـرد زردآلو نسـبت به سـال قبل داشـته 
ایـم و پیـش بینی می شـود در سـال جـاری و ۶۰۰ 2 تـن زردآلـو از 2۹۰ هکتار 
برداشـت شـود. گفتنـی اسـت متوسـط برداشـت زردآلـوی شهرسـتان 1۰ تن در 

هـر هکتار اسـت.

صدور 63۱ مجوز طرح مشاغل خانگی در مدیریت 
جهاد کشاورزی شهرستان نی ریز

رییـس اداره ترویـج مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان نی ریـز گفـت: طـرح 
مشـاغل خانگـی از سـال 1۳۸۹ بـا هـدف شناسـایی و توسـعه ظرفیـت هـای 
کسـب و کار خانگـی در جهـت ایجاد فرصت های شـغلی، کاهـش هزینه های 
تولیـد، صرفـه جویـی در هزینـه هـای جانبـی اشـتغال و افزایش درآمـد خانوار 

در حـال اجرا اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز، 
علیرضـا شـیبانی بـا اشـاره بـه ارتقـاء مدیریـت کسـب و کار خانگـی از طریـق 
پیونـد بـا بنـگاه هـای باالدسـتی در ایـن طرح اظهـار داشـت: در همین راسـتا، 

۶۳1 پرونـده تشـکیل و منجـر بـه صـدور مجـوز گردیـده اسـت.
مسـئول طـرح مشـاغل خانگـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریز در 
پایـان اعـام داشـت: تـا کنون، 1۹1 نفـر از متقاضیـان این طرح بـرای دریافت 
تسـهیات ۳۰ الـی 1۰۰ میلیـون ریالـی بـه بانک معرفی شـده اند کـه غالبًا به 

صـورت قـرض الحسـنه و از منابـع عادی بانکی بوده اسـت.

توزیع اقام تنظیم بازار به وسیله نرم افزار هوشمند

مسـئول تنظیـم بـازار مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان نی ریـز گفـت: بـا 
هـدف تکریـم اربـاب رجوع،تسـریع و تسـهیل در توزیـع عادالنـه و جلوگیـری 
از سـود جویـی احتمالـی افـراد، سیسـتم هوشـمند توزیـع اقـام تنظیـم بـازار 

شـد. راه اندازی 
محمدحسـن عنایـت الهـی با بیـان این مطلـب افزود: با پیشـنهاد حمیـد یزدان 
پنـاه فرمانـدار شهرسـتان نـی ریز، پیگیـری های ره فرسـا رییـس اداره صمت 
و همـکاری مدیریـت جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان، این سیسـتم در چندین 

فروشـگاه عرضـه اقـام تنظیم بازار، نصـب و راه انـدازی گردید.
وی ادامـه داد: در ایـن روش تنهـا بـا ارائـه کارت ملی سرپرسـت خانـوار و ثبت 
کـد ملی در سیسـتم هوشـمند، متقاضیان مـی توانند اقام مورد نیـاز خود را در 

اسـرع وقت دریافـت نمایند.
عنایـت الهـی بـا اشـاره به ایـن کـه در ایـن روش از دریافت تکـراری اقام در 
سـطح شـهر توسـط افراد سـود جو جلوگیری می شـود، ابـراز امیـدواری کرد: با 
گسـتردگی شـبکه توزیع در سـطح شهرسـتان، شـاهد عادالنه تر شـدن توزیع 

و رضایتمندی بیشـتر همشـهریان عزیز باشـیم.

اعطای ۵4۰ میلیون تومان وام کم بهره به 
صندوق های خرد زنان روستایی

کارشـناس اداره ترویـج مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان نی ریـز گفـت: 
یکـی از مهـم تریـن عوامـل توسـعه روسـتا، توانمنـد سـازی زنان روسـتایی و 
عشایراسـت کـه منجر بـه بهبود عملکـرد زنـان در مدیریت، تصمیـم گیری در 

اجـرا و محیـط خانـواده و جامعـه می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان نی ریـز، مینا 
سـنایی فـرد بـا اشـاره بـه تشـکیل 14 صنـدوق خـرد زنـان روسـتایی بـا ۵21 
عضـو، اظهـار داشـت: ایجـاد و گسـترش فعالیت هـای درآمـدزا به ویـژه برای 

زنـان کـم درآمـد روسـتایی، توسـعه جوامـع محلی را تسـهیل مـی کند.
وی افـزود: ایـن صنـدوق هـا بـا سـرمایه ای بالغ بـر ۶11 میلیـون و ۳7۸ هزار 
تومـان راه انـدازی شـده انـد کـه در زمینـه هایـی چـون پـرورش دام و طیـور، 
صنایـع تبدیلـی و دسـتی، پخـت نـان محلـی و ... در حـال فعالیـت هسـتند و 
عـاوه بـر اعطـای وام، خدمـات آموزشـی و اجتماعـی را نیـز بـه اعضـای خود 

ارائـه مـی نمایند.
ایـن کارشـناس مسـئول در پایـان اعـام داشـت: در سـال 1۳۹7 بـا همکاری 
صنـدوق کارآفرینـی امیـد شهرسـتان نی ریز به هر کـدام از 14 صنـدوق، مبلغ 

4۰ میلیـون تومـان وام کـم بهـره تعلق گرفته اسـت.
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سیمای کشاورزی شهرستان فیروزآباد در یک نگاه

ذبیح اله محمدنژاد
معاون اداری مالی

ایرج دهقانی 
مدیر

سید مهرزاد رضوی
مسئول روابط عمومی

موقعیت جغرافیایی
شهرسـتان فیروزآبـاد بـا مسـاحتی بالـغ بر۳74۵کلیـو متـر مربع درغـرب ناحیه 
مرکـزی فـارس ودرفاصلـه یکصـد کیلومتـری مرکـزی اسـتان بـا مختصـات 
جغرافیایـی ۵2 درجـه و۳۶ دقیقـه طـول و 2۸ و۵2 دقیقـه عـرض جغرافیایـی 
قـرار دارد. همسـایه های ایـن شهرسـتان از شـمال شـیراز جنوب قیـر وکارزین 

از شـرق جهـرم و از طـرف غـرب فراشـبند می باشـد. 
این شهرسـتان دارای دو بخش مرکزی و میمند بوده و از ۵ دهسـتان دادنجان، 
خواجـه ای و پرزینون و احمدآباد و جایدشـت تشـکیل گردیـده و مجموعه 14۰ 

روسـتا آبادی را در خود جای داده اسـت. 
حداقـل ارتفـاع از سـطح دریـا ۸۰۰ متـر و حداکثـر 14۰۰ متر می باشـد. ارتفاع 

شـهر فیروزآبـاد از سـطح دریـا 1۳27 متری می باشـد.

موقعیت اجتماعی
شهرسـتان فیروزآبـاد براسـاس آخریـن اطاعـات سرشـماری دارای 14۵۰۰۰ 
نفـر جعمیـت بـوده که ۵1 درصـد شـهری و 4۹ درصد سـطح روسـتاها زندگی 
می کننـد عـاوه بـرآن 24۵۰ خانـوار عشـایری جمعیتـی بالـغ بـر1۰ هـزار نفر 
بیـش از 7 مـاه از سـال را در شهرسـتان فیروزآبـاد بـه سـر مـی برنـد بخـش 

مرکـزی شهرسـتان شـامل 7۸ روسـتا و بخـش دارای 4۵ روسـتا مـی باشـد.

شرایط اقلیمی
ایـن شهرسـتان دارای شـرایط اقلیمـی بسـیار مطلـوب و منحصـر بـه فـردی 
مـی باشـد و بـه دلیـل شـرایط اقلیمـی مناسـب در ۸۰ درصـد سـطح اراضـی 
منطقـه کشـاورزان در طـول یک سـال از یـک زمین دوبـار محصول برداشـت 

می نماینـد. متوسـط بارندگـی 2۰ سـاله 4۳۰ میلـی متـر اسـت.
از نظـر اقلیمـی شهرسـتان دارای سـه ناحیـه آب و هوایـی متمایـز و مختلـف 

می باشـد:
الـف: ناحیـه سـرد کوهسـتانی کـه دارای زمسـتانی سـرد و تابسـتانی معتـدل 

می باشـد بخـش میمنـد در ایـن ناحیـه آب و هوایـی قـرار دارد.
ب: ناحیـه سـرد کوهسـتانی کـه دارای زمسـتانی معتـدل و تابسـتانی نیمه گرم 
مـی باشـد طـول دوره سـرما در ایـن ناحیـه بسـیار محـدود و بخـش مرکـزی 

شهرسـتان در ایـن ناحیـه آب و هوایـی قـرار دارد.
ج: ناحیـه گـرم و خشـک: این ناحیه دارای تابسـتانی طوالنی و گرم و زمسـتانی 
کوتـاه و معتـدل مـی باشـد. منطقه دهرود و پنج شـیر از بخش مرکـزی در این 

ناحیـه آب و هوایی قرار دارد.
حداقـل درجـه حرارت در سـردترین روز سـال 2- درجـه سـانتی گراد و حداکثر 

درجـه حـرارت بـه 4۸ درجه سـانتی گراد می رسـد.

منابع آب
از نظـر منابـع آب شهرسـتان دارای دو رشـته رودخانـه دائمـی، ۳۶۰۰ حلقه چاه 
کشـاورزی، 71 رشـته قنـات و ۳۸ دهانـه چشـمه می باشـد که به عنـوان منابع 

تامیـن آب در بخش کشـاورزی شهرسـتان به شـمار می رود.
وسعت اراضی و تولیدات کشاورزی و دامی

همـان گونه که اشـاره شـد وسـعت شهرسـتان مسـاحتی برابـر ۳74۵۰۰ هکتار 
می باشـد که شـامل ۹۰ هـزار هکتـار اراضی جنگلـی، 2۳۰ هزار هکتـار مراتع، 
۵۰ هـزار هکتـار اراضـی زراعـی و باغـی و 4۵۰۰ هکتـار مسـاحت شـهر و 
روسـتاها و مسـتحدثات مـی باشـد. مهم تریـن محصـوالت شهرسـتان شـامل 
1۰۰۰۰ هکتـار گنـدم آبـی، 17۵۰ هکتـار گنـدم دیم.۳2۰۰هکتـار جـو آبـی. 

۹1۵۰هکتـار جـو دیـم .۳1۰۰هکتـار ذرت و 4۶۰۰ هکتـار برنـج می باشـد کـه 
متاسـفانه در اثـر خشکسـالی های اخیـر خصوصًا در مورد کشـت های تابسـتانه 

دچـار خسـارت زیادی شـده اسـت.
در بخـش دام نیـز شهرسـتان دارای 72۵۰ راس دام سـنگین، ۵47 هـزار راس 
گوسـفند و بـز 4۶۵ هـزار قطعـه مـرغ گوشـتی در هـر دوره پـرورش 1۳۵ هزار 

قطعـه طیـور بومـی و 4۰ هـزار کلنـی زنبور عسـل می باشـد .
بـه دلیـل شـرایط خـاص شهرسـتان عمـده تریـن محـور اشـتغال مـردم در 
بخـش کشـاورزی و دامپـروری مـی باشـد . طبـق بررسـی هـا بـه عمـل امده 
۹۵ درصد اشـتغال در سـطح روسـتاها و ۶۰ درصد اشـتغال در سـطح شـهر در 
بخـش کشـاورزی و دامپـروری می باشـد. سـاالنه بالغ بـر ۳۸۵ هزار تـن انواع 
محصـوالت زراعـی و باغـی ۳1۰۰ تن گوشـت قرمـز، 2۸۰۰ تن گوشـت مرغ، 
1۰۰۰۰ تـن شـیر، 4۵۰ تـن عسـل، 1۳۶ تـن تخم مـرغ بومی، 1۵۰ تن پشـم 

در شهرسـتنان تولیـد می گـردد. 
تولید گندم شهرستان سالیانه ۵۰ هزار تن است. 

عـاوه بـر آن سـاالنه بالغ بـر 1۹ میلیـون لیتر انـواع عرقیات شـامل ۹ میلیون 
لیتـر گاب و 1۰ میلیـون لیتـر انـواع عرقیـات دارویـی در ۸۰ واحـد کارگاه 

عرقیـات تولیـد و بـه بازارهـای مصـرف عرضـه می گـردد.

ساختار تشکیالتی مدیریت
مدیریـت جهـاد کشـاورزی فیروزآباد دارای سـه واحد مرکزی ترویـج و خدمات 
کشـاورزی و تعداد ۶۹ نفر نیروی انسـانی دو واحد تعاونی تولید شـش شـرکت 

خدمـات مشـاوره ای و دو واحـد کلینیک گیاه پزشـکی می باشـد.

فعالیت های انجام شده:
1- افزایـش و ترویج کشـت محصـوالت کم آب مثل پسـته 2۰۰ هکتار، انجیر 
دیـم ۸۰۰ هکتـار، گل محمـدی و گیاهـان دارویـی 1۳۵۰ هکتـار و تخصیـص 

یارانـه جهـت تهیه نهـال آن ها
2- ترویـج و توسـعه کشـت زعفـران در سـطح ۵ هکتـار در بخـش میمنـد و 

ی کز مر
۳- ورود کارشناسـان بـه عرصه هـای تولید در قالب مدیران پهنه در سـطح 21 
پهنـه کـه این مهم باعـث گردیده علی رغـم خشکسـالی های متوالی و کاهش 

سـطح زیر کشـت پایداری تولید را شـاهد باشیم.
روسـتایی  همانندتعاونـی  تولیـد  و  روسـتایی  تعاونی هـای  نمـودن  فعـال   -4
موشـکان کـه چندین سـال بوده بـه دالیل مختلـف تعطیل ولی بـا تمهیدات و 
برنامـه ریزی هـای انجـام گرفته در سـال گذشـته مجدداً فعال شـده و مشـکل 
منطقـه را مرتفـع نمـوده اسـت. همچنیـن تعاونی هـای روسـتایی دهـرود و 
احمدآبـاد کـه تا مرز ورشکسـتگی پیـش رفته بودند از دو سـال قبـل تاکنون با 
تغییـرات انجـام گرفتـه در حـال حاضـر فعـال و به سـود دهی رسـیده و موجب 
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رضایـت مـردم و منطقـه را فراهـم نموده اسـت.
۵ - دشـت وحـدت یکـی از مناطـق محروم و دورافتاده می باشـد کـه به دلیل 
عـدم فعالیـت تعاونـی تولیـد موجـود در آن، بهره بـرداران مجبـور بودند جهت 
تهیـه نهـاده و فـروش محصـول خـود مسـافت حداقـل ۳۰ کیلومتـری را تـا 
جـوکان و فیروزآبـاد طـی نمـوده که این مسـئله مشـکات عدیـده ای را برای 
آن هـا بـه وجـود و هزینه هـای فراوانـی را بـه آن هـا وارد نمـوده بـود کـه بـا 
برنامـه ریـزی جهـت تقویـت آن دو سـال اسـت که خدمات رسـانی بـه آن ها 
شـامل توزیـع نهـاده و خریـد محصـول و نظارت بـر عملیات زراعی بـه راحتی 

انجـام مـی پذیرد.
۶ - همچنیـن بـه دلیـل نظـارت و برنامه ریزی بـر فعالیت تعاونـی تولید نوروز 
در بخـش مرکـزی ایـن تعاونـی اولیـن تعاونی بود که در سـال جـاری بذر کلزا 
را خریـد و در اختیـار متقاضیـان قـرارداد و موجـب اخـذ تقدیرنامـه از شـرکت 

دانه هـای روغنـی گردید. 
همچنیـن بـه دلیـل فعالیت مناسـب آن این شـرکت در سـال جاری بـه عنوان 
شـرکت تعاونـی تولیـد نمونـه کشـوری انتخـاب و به زودی مـورد تقدیـر وزیر 

قـرار خواهـد گرفت.
7 - در بحـث دام و طیـور هـر سـاله شـاهد نارضایتـی دامـداران و مرغـداران 
بـا  گذشـته  سـال  دو  در  کـه  بودیـم  خـود  تولیـدات  عرضـه  خصـوص  در 
هیچ گونـه  شهرسـتانی  و  اسـتانی  و  کشـوری  مناسـب  برنامه ریزی هـای 

اسـت. نداشـته  وجـود  ایـن خصـوص  در  نارضایتـی 
۸ - صـدور مجـوز شـهرک گلخانـه ای در سـطح 1۰ هکتـار در روسـتای 
امین آبـاد کـه آمـاده واگـذاری بـه اشـخاص و در شـرف برنامـه ریـزی در این 

باشـد.  می  خصـوص 

۹ - رفـع مشـکل عرضـه ی محصـوالت تولیدکننـدگان عرقیـات و گیاهـان 
دارویـی جهـت اخـذ مجوزهـای الزم.

زنـان روسـتایی درسـطح روسـتاهای  تعداد2۰صنـدوق خـرد  1۰ - تشـکیل 
آنهـا تومـان سـرمایه  بر2۰۰میلیـون  وبالـغ  شهرسـتان 

انسـانی  نیـروی  از نظـر  11 - تجهیـز مراکـز جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
و... ومیزوصندلـی  کامپیوتـر  قبیـل  از  اداری  وامکانـات 

12 - جـذب حدود4نفـراز فـارغ التحصیـان بخـش کشـاورزی در سـال بـه 
صـورت امریـه خدمـت )سـربازان سـازندگی(

1۳ - برگـزاری بیـش از12 دوره آمـوزش فنـی وحرفه ای کوتاه مدت در سـال 
بـا همکاری بخـش خصوصی 

14 - توزیـع ۶۶ میلیـارد ریـال تسـهیات از محـل اعتبـارات توسـعه اشـتغال 
روسـتائی پایدار 

توزیـع 1۰۰ میلیـارد ریـال تسـهیات از محل اعتبارات توسـعه اشـتغال فراگیر 

روستائی
پرداخت 4۰۰۰۰ میلیون ریال یارانه اجرای آبیاری های نوین

1۵ - توزیـع 2۹ میلیـارد ریـال تسـهیات توسـعه روسـتایی بیـن ۳2۰ نفر بهره 
بردار دام های سـبک و سـنگین

1۶ - توزیـع 2۶ میلیـارد ریـال تسـهیات توسـعه روسـتایی جهـت 1۹۰ واحـد 
شهرسـتان طیور 

17 - توزیع 4۸ میلیارد ریال تسهیات فراگیر بین 7۳ نفر دامدار شهرستان
1۸ - توزیـع تسـهیات ارزان قیمـت خشکسـالی بـه عاملیت بانک کشـاورزی، 
تجـارت، ملـت و صـادرات بـه مبلـغ 1۶۹۸۰ میلیون ریـال به تعـداد 2۶1 نفر .

1۹ - توزیـع تسـهیات صنـدوق توسـعه ملـی به عاملیـت بانک کشـاورزی به 
مبلـغ 124۰ میلیـون ریـال به تعـداد11 نفر.

2۰ - توزیـع تسـهیات سـرمایه ای بـه عاملیت بانک کشـاورزی،ملت و رفاه به 
مبلـغ ۵14۵۹ میلیـون ریال به تعـداد ۵۳ نفر .

21 - توزیـع تسـهیات سـرمایه در گـردش بـه عاملیـت بانـک کشـاورزی بـه 
مبلـغ 2۸۰۰ میلیـون ریـال بـه تعـداد 1۸ نفـر .

22 - ایجاد 1۵2۶ فرصت شغلی در زمینه های بخش کشاورزی .
2۳ - تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان 

24 - قـرار گرفتـن شهرسـتان در رتبه هـای نخسـت سـطح زیر کشـت و تولید 
محصـول کلزا

2۵ - تشکیل ۶۰ فقره پرونده متقاضیان اراضی شیبدار در سطح ۸۰۰ هکتار
2۶ - احداث تعداد11 مورد سایت الگوئی

27 - اجـرای طـرح اصـاح الگـوی کشـت درسـطح 1۵۰۰ هکتـاری از اراضی 
ن ستا شهر

2۸ - بـر نامـه ریـزی جهـت اجرای طـرح تجمیـع و یکپارچه سـازی اراضی در 
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شـش روستا
2۹ - پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال کمک های باعوض جهت خرید کارنده ها

۳۰ - معرفـی ۵۰ نفـر از متقاضیـان دریافـت تسـهیات خریـد ماشـین آالت 
کشـاورزی بـه مبلـغ ۳۵ میلیـارد ریـال

۳1 - تولیـد بیـش از 1۰۰ تـن انـواع ماهـی گـرم آبی و سـرد آبی از اسـتخرها، 
حوضچـه و دریاچه سـد تنگاب

۳2 - خاکبـرداری و احـداث فنداسـیون سـاختمان جدیـد مدیریـت با مسـاحت 
1۰۰۰ متـر مربـع بـا اعتبـار بالغ بـر 2/۵ میلیـارد ریال

۳۳ - افزایش چشمگیر سطح زیر کشت کلزا از 44۰ هکتار به 121۰ هکتار.

برنامه های در دست اقدام:
1 - تغییـر الگـوی کشـت در جهـت کاهش کشـت محصوالت آب بـر و ترویج 

کشـت های مقـاوم به کـم آبی
2 - توسـعه گلخانـه و ارائـه تسـهیات کـم بهره بـه متقاضیـان در جهت حفظ 

تولیـد و افزایش راندمـان مصرف آب 
۳ - ترویـج و توسـعه آبیـاری تحت فشـار با پرداخـت ۸۵ درصـد از هزینه های 

اجرایـی در قالـب کمک هـای باعوض
4 - نوسـازی نـاوگان مکانیزاسـیون از طریـق ارائـه تسـهیات در قالـب خـط 

اعتبـاری مکانیزاسـیون
۵ - بـه نـژادی دام هـای بـا تولیـد کـم و اصـاح نژاد آن هـا جهت بـاال بردن 
راندمـان تولیـد کـه در سـال جـاری در سـطح شهرسـتان ۶2 رأس از گاوهـای 
کـم بازده توسـط ۶2 دوز اسـپرم سـیمنتال تلقیـح که این عمل مـی تواند باعث 

اصـاح نـژاد و باالبـردن راندمان تولیـد گردد.

۶ - فعـال نمـودن مجتمـع ۳1 هکتـاری دامی دوقات که کاربـری آن در حال 
حاضـر گاو شـیری مـی باشـد و بـا توجـه به پتانسـیل شهرسـتان و درخواسـت 
مـردم و مصوبـات سـفر وزیـر در شـرف تبدیـل بـه مجتمـع بـره پـرواری مـی 
باشـد کـه ایـن مهم مـی تواند حداقـل ۵۰۰ نفر را به صورت مسـتقیم مشـغول 

بـه کار نماید.
7 - تـاش در جهـت حـل مشـکل اسـنادی مالکیـن اراضـی زراعـی در قالب 
کمیسـیون رفـع تداخات کـه در این خصـوص تاکنون تعـداد ۶۹ پاک دارای 
تداخـل بامسـاحت 1۵۳۸2/۵4 هکتـار شناسـایی و در حال پی گیری می باشـد 
۸ - برنامـه ریـزی در جهـت واگـذاری زمیـن بـه متقاضیـان احـداث بـاغ در 

اراضـی شـیبدار
۹ - افزایـش عملکـرد در واحـد سـطح در خصـوص کلیـه محصـوالت باغـی 
و زراعـی بـه منظـور تولیـد پایـدار و حفـظ اشـتغال بـا درنظـر گرفتـن تغییرات 

موجود اقلیمـی 
1۰ - بـه روز نمـودن و صنعتـی نمـودن واحدهـای تولیـد و فـرآوری گیاهـان 
دارویـی و عرقیـات و برندسـازی آن هـا در جهـت افزایـش کیفیتـو بازاریابـی 

محصـوالت
11 - تـاش در جهـت تنوع سـازی محصـوالت نهایی حاصـل از گل محمدی 
و سـایر گیاهـان دارویـی بـا توجه بـه بازدید انجام شـده سـال جاری از کشـور 

ترکیه و اسـتفاده از تجـارب آنها
12 - پی گیری تخصیص اعتبار جهت کانال های درجه ۳ و 4 پایاب سد تنگاب

1۳ - تـاش در جهـت تنظیم بازار انـواع محصوالت کشـاورزی در زیر بخش های 
مختلف
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گفت و گوی پرتوامید با
مرضیه موسوی نسب
عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی
دانشگاه شیراز

مرضیـه موسوی نسـب عضـو هیـات علمـی دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه شـیراز و 
اسـتاد تمـام علـوم صنایع غذایی و مؤسـس و رییس گروه پژوهشـی فـرآوری آبزیان 

دانشـکده کشـاورزی دانشگاه شـیراز است.
وی دارای مـدرک دکتـری علـوم و صنایـع غذایی از دانشـگاه مک گیـل کانادا بوده 
و هم زمـان بـا روز جهانـی زن جایزه علوم سـافریج 2۰1۹ از بریتانیـا را دریافت کرد.
موسوی نسـب تحقیقـات فـراوان و بـا ارزشـی در حـوزه میکروبیولـوژی غذایـی و 
صنعتـی و تکنولـوژی شـیات داشـته در ایـن راسـتا ثبـت ۸ اختـراع، بیـش از ۳۰۰ 
از ۶۰  بیـش  و  داشـته  معتبرعلمـی  ژورنال هـای  و  کنفرانس هـا  در  علمـی  مقالـه 

دانشـجوی تحصیـات تکمیلـی راهنمایـی کـرده اسـت.

1( چـه راه کاری برای ارتباط بیشـتر سـازمان جهاد کشـاورزی و دانشـکده و 
... پیشـنهاد مـی دهید؟

تفاهـم نامه هـای همـکاری در زمینـه تعریـف پایان نامـه با موضوع حل مشـکات 
بخش کشـاورزی

یـا  کشـاورزی  تحقیقـات  مرکـز  محققیـن  بـا  مشـترکی  اقدامـات  چـه   )2
ایـد؟ داده  انجـام  تاکنـون  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  کارشناسـان 

همـکاری و انجـام پروژه هـای تحقیقاتـی بـا شـیات فـارس و ایـران و عضویـت 
معـاون شـیات ایـران و فـارس در گروه پژوهشـی فـراوری ابزیان دانشـگاه شـیراز

3( آیا در جلسه یا جلساتی در سازمان مشارکت دارید؟
بله شرکت در جلسات و کارگاه های مختلف از طرف شیات فارس و ایران

4( آیـا پایـان نامه هـای دانشـجویی فـوق لیسـانس و دکتـرا را بـه سـمت 
برنامه هـای بخـش اجـرا سـوق داده اید؟ چه مشـکالتی سـر راه ایـن موضوع 
بوده اسـت؟ پیشـنهاد شما برای اسـتفاده از ظرفیت دانشـجویان فوق لیسانس 

و دکتـرا چـه بوده اسـت؟
تـا حـد ممکـن سـعی شـده اسـت پایـان نامه هـا تقاضـا محـور و کاربـردی تعریف 
شـوند. امـا تـداوم ایـن امـر نیازمنـد مشـارکت و همـکاری دسـتگاه های اجرایـی و 

اسـت. صنعت 

5( از منظـر رسـته شـما نحـوه فائق آمدن بـر چالش آب در بخش کشـاورزی 
؟ چیست

کاهـش دور ریـز مـواد غذایـی و اسـتفاده بهینه از منابـع موجود به جـای تولید منابع 
جدیـد بهتریـن راه کار مـی توانـد باشـد در ایـن راسـتا تولیـد مـواد غذایی بـا ارزش 
افـزوده از زایـدات صنعـت شـیات همچـون تهیـه سـس ماهـی، ایزولـه پروتییـن 
ماهـی و ژالتیـن در دسـتور کار گـروه پژوهشـی فـرآوری ابزیـان بـوده همچـون 
تولیـد صمـغ و امولسـیون کننده هـا از طریق بیوتکنولـوژی و میکروارگانیسـم ها در 

سـال های گذشـته در قالـب پایـان نامـه انجـام پذیرفته.

6( شاخص های شما برای ارزیابی علمی و فنی بودن کشاورزی چیست؟
قطعـًا مهم تریـن شـاخص علمی بودن کشـاورزی، فعالیت هایی اسـت کـه در جهت 
توسـعه پایـدار گام بـر مـی دارد. ایجـاد حداقـل آلودگـی زیسـت محیطـی - صرفـه 
جویـی در انـرژی - اسـتفاده از منابـع سـوختی پـاک - کاهـش زمـان تولیـد در کنار 

حداکثری بازدهـی 

7( چه دغدغه هایی در خصوص امنیت غذایی پایدار دارید؟
مشـکات زیسـت محیطـی مهم تریـن دغدغـه اسـت. کاهـش مصـرف انـرژی و 
حداکثـر اسـتفاده از منابـع موجـود به جـای تاکید بر تولیـد منابع غذایی بیشـتر، عدم 

رعایـت اصـول آبیـاری علمـی در بخـش کشـاورزی و صنعـت و هدر رفـت انرژی
تمرکـز ضعیـف بـر توسـعه روش هـای کاهـش دورریـز مـواد غذایـی و افزایـش 
مانـدگاری و بهبـود کیفیـت مـواد غذایـی سـرمایه گـذاری روی کاهـش مصـرف 

پاسـتیک بـا ضعـف جـدی روبـرو اسـت.

8 ( ارزیابـی شـما بـه طور کلـی از روند پیشـرفت بخش کشـاورزی در دولت 
تدبیـر و امید چیسـت؟ بـا جزئیات بازار، آب، مکانیزاسـیون، امـور دام و ...

حمایـت شـرکت های دانـش بنیـان و فعالیت های دفتر پژوهشـگران جوان ریاسـت 
جمهـوری راه کارهـای امیدبخـش بـود کـه امیـد اسـت از دسـتاوردهای در آینـده 

بهره بـرداری شـود.

9( چـه توصیه هایـی را بـه بهـره بـرداران بخـش کشـاورزی و کارشناسـان 
دارید؟

سـرمایه گـذاری در زمینـه آمـوزش کشـاورزان مـی تواند مقدمـه اتفاقـات خوبی در 
جهـت کشـاورزی پایدار باشـد

10( اگـر نظـر و صحبـت خاصی را به مسـئولین، مردم و به ویـژه بهره برداران 
بخش کشـاورزی داریـد بیان نمایید.

دور ریـز مـواد غذایـی یکـی از مشـکاتی که همـواره وجود داشـته به قـدر مصرف 
خریـد کـردن مسـیولیت همه ما اسـت.

تولیـد بـا کیفیـت و اسـتفاده از روش هـای نویـن بـه ویـژه در بخـش بسـته بنـدی 
اهمیـت زیـادی داره کـه انشـااله مـورد توجـه و سـرمایه گذاری بیشـتر قـرار بگیره. 
دوسـتی صنعـت و دانشـگاه مـی تونـه اتفاقـات خوبی رو موجب بشـه باید مسـیرش 
هموارتـر بشـه و نیـاز بـه حمایت جدی دولـت داره. فقـط تاش برای فرهنگسـازی 
کافـی نیسـت بایـد قانون هم وارد عمل بشـه در بحث اسـتفاده پاسـتیک ها، خیلی 
از جاهـای دنیـا پاسـتیک در فروشـگاه هـا بـا قیمـت خیلـی باالتر از قیمـت واقعی 
عرضـه میشـه و برای گسـترش بسـته بندی هـای دوسـتدار محیط زیسـت حمایت 
جـدی صـورت مـی گیـرد کـه نبـود ایـن دسـت حمایت هـا به شـدت در کشـور ما 
احسـاس میشـه. در نهایت انشـاهلل که بیشـتر هوای هوا و آب و زمینمون رو داشـته 

باشیم.
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سازمان تعاون روستایی فارس
فیروزه حجتی

برگزاری اولین جلسه کارگروه اولویت کاری اتحادیه 
های تحت پوشش سازمان تعاونی روستایی 

اولیـن جلسـه کارگـروه اولویـت کاری اتحادیـه هـا در سـال ۹۸ بـا حضـور 
مدیـران  و  معاونیـن  روسـتایی،  تعـاون  سـازمان  رئیـس  رحیمـی  هدایت الـه 
عامـل اتحادیـه هـای اسـتانی در محل سـالن جلسـات مدیریت سـازمان تعاون 

روسـتایی فـارس برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان تعـاون روسـتایی فـارس؛ در ایـن جلسـه 
هـای  برنامـه  برتدویـن  فـارس  اسـتان  روسـتایی  تعاونـی  سـازمان  رئیـس 
تعاونی هـای تحـت پوشـش ایـن سـازمان بـا رویکـرد تعامـل و هـم افزایی به 

منظـور رونـق بخشـیدن بـه فعالیـت تعاونی هـا تاکیـد کـرد.
رحیمـی بـا بیـان ایـن که هر طرح پیشـنهادی بـرای اجـرا باید از نظـر علمی و 
کاربـری بررسـی گردد،گفت: رویکرد شـبکه تعاون روسـتایی تقویتی می باشـد 
کـه بـا تقویـت فرهنـگ شـبکه ای، ایجـاد تعامـل و همدلـی رمـز موفقیت این 

شـبکه تحقـق می یابد.

برگزاری جلسه شورای ماده 17 در راستای 
توسعه و تقویت تشکل ها

رئیـس سـازمان تعاون روسـتایی فـارس: اهداف کلی شـورای مـاده 17 موجب 
بهبـود شـرایط، تجمـع و یک پارچـه سـازی اراضـی بهره بـرداران بـه خصوص 

بهره بـرداران خانوادگـی می گـردد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان تعـاون روسـتایی فـارس، بـه منظـور 

توانمندسـازی، فعـال سـازی تعاونـی های تولید و شـرکت های سـهامی زراعی 
جلسـه ای بـا حضـور مدیـر کل نظـام هـای بهـره بـرداری سـازمان مرکـزی 
تعـاون روسـتایی، رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، مدیـر کل 
سـازمان تعـاون روسـتایی فارس، معاونت توسـعه تشـکل ها و نظـام های بهره 
بـرداری فـارس، مدیـر عامـل اتحادیـه تعاونـی تولیدی فـارس و شـرکت های 
تحـت پوشـش و تعـدادی از کارشناسـان نظام های بهـره برداری این سـازمان 

در سـالن جلسـات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس برگـزار گردید.
رئیـس سـازمان تعـاون روسـتایی فارس در این جلسـه بـا بیان این کـه اهداف 
کلـی شـورای مـاده 17 موجـب بهبـود شـرایط و نیز تجمـع و یکپارچه سـازی 
اراضـی بهـره بـرداران به خصـوص بهـره بـرداران خانوادگی می گـردد، گفت: 
کشـاورزی خانوادگـی پایـه فعالیت هـای تولیدی می باشـد که بـه همین دلیل 
اصـاح وضعیـت آن در پیشـبرد وضعیـت کلی کشـاورزی و موقعیـت اقتصادی 

جوامـع تولیـد کننـده و شـاغل در بخش کشـاورزی حائز اهمیت اسـت. 
رحیمـی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه پایلـوت تحقیقاتـی و آزمایشـی در بخـش 
داد،  خواهـد  نشـان  کشـاورزی  بخـش  در  را  تحقیقـات  جایـگاه  کشـاورزی 
افـزود: ایـن ظرفیـت اگـر بـه طـور صحیح مـورد بهـره بـرداری قرار بگیـرد به 

موفقیت هـای چشـمگیری در ایـن زمینـه خواهیـم رسـید.

برگزاری اولین جلسه شورای ماده 17 در شهرستان اقلید 

رئیـس سـازمان تعـاون روسـتایی فـارس: تامیـن نهاده ها بـا قیمت مناسـب و 
عرضـه محصـوالت کشـاورزی بـه بـازار از مهـم تریـن وظایـف تشـکل های 

بخش کشـاورزی اسـت
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان تعـاون روسـتایی فـارس؛ اولیـن جلسـه 
شـورای مـاده 17 بـا حضور علیـزاده مدیر کل نظـام های بهره برداری سـازمان 
مرکـزی، رحیمی رئیس و موسـوی معاون توسـعه تشـکل های سـازمان تعاون 
روسـتایی فـارس، عسـکری مدیـر عامـل اتحادیـه تعاونـی تولیـد و جمعـی از 
در  پوشـش  تحـت  هـای  شـرکت  عامـل  مدیـران  و  شهرسـتانی  مسـئوالن 

شهرسـتان اقلیـد برگـزار گردید.
در ایـن جلسـه هدایـت الـه رحیمـی رئیـس سـازمان تعاونـی روسـتایی فارس 
گفـت: در دهه هـای قبـل کـه اقتصـاد کشـور رشـد منفـی را تجربه مـی کرد، 
بخـش کشـاورزی تنهـا بخش پشـتیبان اقتصاد ایـران بود که توانسـت با حفظ 
تولیـد در سـخت ترین شـرایط )جنـگ تحمیلی( حافـظ اشـتغال و امنیت غذایی 

جامعه باشـد.
وی بـا بیـان دالیـل ایـن حمایت کـه چون ایـن بخش هـم از نظـر تکنولوژی 
و هـم از نظـر نیـروی کار وابسـته بـه داخـل بـوده و خواهـد بود، افـزود: بخش 
کشـاورزی علـی رغـم ایـن کـه در طـول تاریخ همیشـه مـورد بی مهـری قرار 
گرفتـه اسـت بـا کـم ترین سـرمایه گـذاری بهتریـن عملکـرد و پتانسـیل را در 
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این بخش داشـته اسـت.
رحیمـی بـه فشـارهای اقتصادی کـه به ناحق روی سـایر بخش هـای صنعت، 
خدمـات و بازرگانـی وارد شـده اسـت اشـاره کـرد و اظهـار نمـود: کشـاورزی 
حافـظ و حامـی امنیـت غذایـی جامعـه مـی باشـد و اصلـی تریـن گروهـی که 
می توانـد در ایـن برهـه از زمـان نقش آفرینـی کند، اعضاء تشـکل های بخش 

کشـاورزی بـا حمایت مسـئولین ایـن بخش می باشـد.
رئیـس سـازمان تعـاون روسـتایی فـارس در پایـان خاطـر نشـان کـرد: تامیـن 
نهـاده هـا بـا قیمـت مناسـب و عرضـه محصـوالت کشـاورزی بـه بـازار از 
مهم تریـن وظایـف تشـکل های بخـش کشـاورزی اسـت که سیاسـت گذاران 
ایـن بخـش ما را مامـور کرده اند تا بتوانیم در شـرایط سـخت، همـراه و حامی 

باشیم. کشـاورز 

نبود نظام های بهره برداری از ایرادهای 
اساسی بخش کشاورزی

رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس نداشـتن نظام های بهره برداری 
در بخش کشـاورزی را یکی از ایرادات اساسـی خواند.

بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان تعـاون روسـتایی فـارس؛ محمـد مهدی 
قاسـمی رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی فارس در جلسـه شـورای ماده 17 که 
در سـالن جلسـات این سـازمان برگزار شـد، گفـت: هم افزایی مـورد نیاز بخش 
کشـاورزی بایـد در اکثـر نظـام هـای بهـره بـرداری ایجاد گـردد تا کشـاورزان 

بداننـد کارکـردن در غالـب تیم و گـروه اثر بخش اسـت. 
وی افـزود: بایـد ارکان و اعضـاء تعاونـی های تولید توانمند شـوند تـا بتوانیم از 
ظرفیـت خـوب آنهـا در پوشـش دادن از خرد بـودن قطعات اراضـی و غیر فنی 

بودن کشـاورزی بهـره ببریم.

مبنای کار باید بر اساس زنجیره تولید استوار گردد

معاون توسـعه ی تشـکل هـای سـازمان مرکزی: برایجـاد طرح زنجیـره تولید 

در شـرکت هـای تعاونـی تولید تاکیـد نمود.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان تعاون روسـتایی فـارس؛ علیزاده در جلسـه 
شـورای مـاده 17 گفـت: اعتقـاد راسـخ دارم اگـر بخش کشـاورزی مـی خواهد 
از چالـش هـای پیـش رو عبـور کنـد بایـد زنجیـره تولیـد در تعاونی هـای تولید 

مدیریـت شـرکتی و مدیریـت آب و خـاک اتفـاق بیفتد.
وی بـا بیـان این که مبنای کار باید بر اسـاس زنجیره تولید اسـتوار گردد، افزود: 
اگـر باالتریـن میزان کشـت را داشـته باشـیم ولـی به بـازار نـگاه خردمندانه ای 
نداشـته باشـیم قطعـًا طـرح هـا منجر بـه شکسـت خواهد شـد، افزود: بـا وجود 
شـرکت هـای سـهامی زراعـی و بـا اسـتفاده از سیاسـت گزاری های وزارتخانه 

می تـوان بـه نتایـج مطلوبی در بخش کشـاورزی دسـت پیـدا نمود.

خرید بیش از 8 هزار تن گندم تضمینی
در شهرستان مهر

رئیـس اداره تعـاون روسـتایی شهرسـتان مهـر از خرید تضمینی بیـش از ۸ هزار 
تـن گندم توسـط ایـن اداره خبر داد

بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان تعاون روسـتایی فارس؛ حکمت پـور با بیان 
ایـن کـه خرید گندم توسـط سـه مرکز خریـد این شهرسـتان از اردیبهشـت ماه 
آغـاز شـده اسـت، گفـت: تاکنـون ۸ هـزار و 242 تـن گنـدم مـازاد کشـاورزان 

شهرسـتان مهـر با قیمـت 172۵۰ ریال خریداری شـده اسـت.
وی افـزود: گنـدم مـازاد کشـاورزان در سـه مرکـز دارالمیـزان، وراوی و گله دار 
تحویـل گرفتـه مـی شـود و پیـش بینی مـی شـود و عملیات برداشـت گنـدم تا 

اواخـر اردیبهشـت ماه ادامه داشـته باشـد.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس
مهرنوش بافهم

آغاز به کار دفتر مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در 
شهرستان مرودشت

بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان نظـام مهندسـی و منابـع طبیعـی اسـتان 
فرمانـدار  معـاون  و  بـا حضـور مدیـر جهـاد کشـاورزی  ایـن جلسـه  فـارس؛ 
مرودشـت، رئیس و معاون سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی اسـتان فارس و 

جمعـی از مدیـران و کارشناسـان ایـن شهرسـتان تشـکیل شـد.
بنابرایـن گـزارش، مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت ضمـن اشـاره 
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بـه واگـذاری امـور تصـدی گـری بـه منظـور کوچـک کـردن دولت گفـت: در 
شهرسـتان مرودشـت از سـال 1۳۹2 واگـذاری برخـی از فعالیـت هـا توسـط 
شـرکت تعاونـی فراگیـر ملـی توسـعه سـرزمین ایرانیان که بـه عنـوان نماینده 
سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی در شهرسـتان اسـت کار خود را شروع کرد.

عزیـز رحیمـی بـا بیـان این مطلب که این شـرکت بـا دارا بـودن 227 نفر عضو 
در شهرسـتان مرودشـت توانسـته اسـت تکمیـل پرونـده، مشـاوره، نظـارت در 
واحدهـای تولیـدی گلخانـه، دام، طیور و قـارچ خوراکی را با همـکاری مدیریت 
جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان سـامان دهی کند، افـزود: برگـزاری دوره های 
آموزشـی مشـاغل خانگـی و تعامـل بـا کمیته امـداد بـه منظور مهـارت آموزی 

مددجویـان از دیگـر فعالیـت های این شـرکت می باشـد.
در ادامـه رییـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان 
فـارس افتتـاح دفاتـر خدمات کشـاورزی غیـر دولتی را توسـعه و ترویـج دانش 
فنـی و مهندسـی دانسـت و گفـت: یکـی از رسـالت هـای مهـم ایـن دفاتـر 
شناسـایی فرصـت هـا و ظرفیـت هـای موجـود در شهرسـتان هـا مـی باشـد 
تـا بـا ایجـاد زنجیـره تولیـد، ارتباط مناسـبی بیـن بهره بـردار و مصـرف کننده 

نماید. ایجـاد 
حسـین رئیسـی افزود: بسـتر سـازی برای بهره مندی آسـان و راحت از خدمات 
مهندسـی و معرفـی تکنولـوژی روز دنیـا از دیگـر ظرفیـت هـای ایـن دفاتـر 

می باشـد.
در پایـان ایـن مراسـم بـه صـورت نمادیـن از تابلـو مرکـز خدمـات غیردولتـی 
شهرسـتان مرودشـت رونمایـی و پروانـه تاسـیس توسـط رییس سـازمان نظام 

مهندسـی کشـاورزی اسـتان بـه مسـئول ایـن دفتـر ارائه شـد.

نشست راهبردی رییس سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی با اعضاء کمیسیون کشاورزی مجلس

رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی در گفت وگـو بـا 
»سـبزینه«گفت: پذیـرای دو تـن از نماینـدگان کمیسـیون کشـاورزی مجلـس 
شـورای اسـامی بودیـم تـا گزارشـی از برنامه هـا، سیاسـت ها و رویکردهـای 
سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی را در دوره پنجـم فعالیت 

خـود ارائـه دهیم. 
رمضـان نـژاد بـا بیـان ایـن کـه از جمله سیاسـت های سـازمان نظام مهندسـی 
فعالیت هـای  در  بیش تـر  نقش آفرینـی  و  حضـور  دوره،  ایـن  در  کشـاورزی 
کشـاورزی اسـت، افـزود: مـا بـه دنبـال ایـن هسـتیم کـه از طریق مهندسـان 
کشـاورزی، بـه طرح هـای اقتصـاد مقاومتـی کمـک کنیـم، چـرا که هـر چقدر 
ایـن طرح هـا بیشـتر اجـرا شـود، زمینـه اشـتغال و افزایـش درآمد روسـتاییان و 

کشـاورزان را مهیاتـر خواهـد کـرد.
 وی بـا اشـاره بـه ایـن مطلب که یک کار مشـترک را با کمیسـیون کشـاورزی 
مجلـس شـورای اسـامی دنبـال می کنیم تا بـا توجه به پیشـگامی کمیسـیون 
کشـاورزی در رونـق تولیـد، یک فراخوان جمعـی برای هم فکری و هم اندیشـی 
ملـی در خصـوص راه کارهـا و برنامه هـای رونـق تولیـد در بخـش کشـاورزی 
نظـام  ملـی، سـازمان  فراخـوان  ایـن  دبیرخانـه  نمـود:  اظهـار  بدهیـم،  ارائـه 
مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی تعییـن شـده اسـت کـه این همـکاری و 

همفکری هـای مشـترک می توانـد به توسـعه و بهبود کشـاورزی کمـک نماید. 
در ادامـه نماینـده اسـتان زنجـان و عضـو کمیسـیون کشـاورزی در مجلـس 
شـورای اسـامی بـا ابـراز خوشـحالی از حضـور و دیـدار با مسـئوالن سـازمان 
نظـام مهندسـی گفـت: سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی 
بایـد در زمینـه بهـره وری کشـاورزی و تولیـد محصـوالت سـالم و ارگانیـک به 

نماید.  کشـاورزان کمـک 
علـی وقف چـی افـزود: برخـی از کشـورهای همسـایه مـا ۳۰ درصـد از غـذای 
اروپـا را تأمیـن می کننـد، پـس چـرا مـا با ایـن همـه امکانـات، در مـزارع خود 
کارهـای تخصصـی انجـام نمی دهیـم و محصـوالت ارگانیـک تولیـد نمی کنیم 
کـه در همیـن راسـتا انتظار داریم سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی به کمک 
کشـاورزان بیایـد تـا با همکاری یکدیگر محصوالت سـالم موردنظر کشـورهای 

همسـایه را تولیـد و عرضـه کنیم.
دیگـر عضـو کمیسـیون کشـاورزی و نماینـده مـردم درگـز در مجلس شـورای 
اسـامی بـا بیـان این که کشـاورزان پراکنده هسـتند و نمی توانند صدایشـان را 
بـه جایی برسـانند، گفـت: تعـداد انگشت شـمار نماینده ها در مجلـس نمی توانند 

صدای رسـای تولیدکننده باشـند.

 وی افـزود: روسـتاییان قـدرت چانه زنـی در حکومـت را ندارنـد، لـذا یکـی از 
ابزارهـا و مسـیرهایی کـه می توانـد صـدای کشـاورزان را بـه گوش مسـئوالن 
برسـاند تـا در قانـون گـذاری نقـش موثری داشـته باشـند، تشـکل ها هسـتند.

 عبـداهلل حاتمیـان در پایـان بـا بیـان ایـن مطلـب که در صـورت شـکوفایی و 
پویاتـر شـدن، مجموعـه نظـام مهندسـی و نظـام صنفـی کشـاورزان در رأس 
تشـکل های کشـاورزی هسـتند، خاطـر نشـان کـرد: مجموعـه نظام مهندسـی 
در حـوزه قانـون گـذاری و نظـارت کشـاورزان می بایسـت به تناسـب و نسـبت 
جمعیـت تولیدکننـده و نقـش تولیـد در توسـعه، نمایندگانـی در مجلس داشـته 

. شند با
شـایان ذکـر اسـت کـه در نشسـت راهبـردی رئیـس سـازمان نظام مهندسـی 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی بـا عبـداهلل حاتمیـان و علـی وقف چـی، دو تـن از 
نماینـدگان مجلس شـورای اسـامی و اعضـای کمیسـیون کشـاورزی، برگزار 

. شد

برگزاری دوره آموزشی روش های ضدعفونی محصوالت 
کشاورزی، کنترل آفات انباری و سم پاشی منازل 

بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان نظـام مهندسـی و منابـع طبیعـی اسـتان 
فـارس؛ دوره آموزشـی روش هـای ضدعفونـی محصـوالت کشـاورزی، کنترل 
آفـات انباری و سـم پاشـی منـازل با هدف جلوگیـری از هدر رفـت محصوالت 
کشـاورزی در انبارهـا و عـدم ورود آفـات و بیمـاری هـای قرنطینـه بـه داخـل 
کشـور بـا حضـور 2۵ نفر از کارشناسـان سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و 
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منابـع طبیعـی اسـتان و بهره بـرداران برگزار شـد.
بـر طبـق همیـن گزارش، روش هـای کنترل آفـات انبـاری، ضدعفونی خاک و 
سـم پاشـی منازل توسـط جاوید عباسـی کارشـناس مسـئول قرنطینه به مدت 
7 سـاعت تدریـس شـد و در پایان بـه متقاضیـان گواهی شـرکت در دوره ارائه 

گردید.

برگزاری جلسه کمیته ترویج و آموزش 
گلخانه ای در استان فارس

بررسـی و بازبینـی نهایی کارشناسـی و نهایی سـازی بسـته آموزشـی ترویجی 
ویـژه  سـتاد  بـه  ارائـه  جهـت  شـده  کنتـرل  محیط هـای  در  تولیـد  توسـعه 
گلخانه هـا در اسـتانداری فـارس بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان نظـام 
مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس؛ جلسـه کمیته ترویـج و آموزش 
گلخانه هـای اسـتان در محـل مدیریـت هماهنگـی و ترویـج سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس بـا هـدف تدوین پیـش نویـس تفاهم نامه آموزشـی 
ترویجـی بـا موضـوع مخاطـب یابـی و توسـعه کشـت هـای گلخانـه ای فـی 
مابیـن سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی، منابـع طبیعی، مدیریـت هماهنگی 

و ترویـج جهـاد کشـاورزی اسـتان برگـزار گردیـد.
در ایـن جلسـه حمیدرضـا ابراهیمـی مدیـر هماهنگـی ترویج کشـاورزی جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس بر لزوم تهیـه بانک جامـع اطاعاتی از اسـاتید خبره 
و کارشناسـان شـاخص گلخانـه در سـطح اسـتان و کشـور تاکید نمـود و گفت: 
ایـن بانـک اطاعاتـی تـا اواخـر هفته جـاری و با مشـارکت دسـتگاه های ذی 

ربط تشـکیل خواهـد گردید.
در ادامـه، بخشـی معـاون آموزش مرکـز تحقیقات و آموزش کشـاورزی و منابع 
طبیعـی اسـتان فـارس، برگـزاری دوره هـای آموزشـی جهـت بهره بـرداران و 
کارشناسـان گلخانـه را الزامـی دانسـت و گفـت: ایـن دوره هـا سـبب ارتقـاء 
مهـارت، توانمنـدی و تغییـر نگـرش افـراد می شـود و در نهایـت افزایش بهره 

وری را بـه همـراه خواهد داشـت.

 در پایـان، فرزانـه مسـئول دفتر مطالعات سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و 
منابـع طبیعـی اسـتان فـارس از ارائه پیش نویـس تفاهم نامه آموزشـی ترویجی 
بـا موضـوع مخاطـب یابـی و توسـعه کشـت هـای گلخانـه ای فی ما بیـن این 
سـازمان و مدیریـت هماهنگـی ترویـج کشـاورزی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس خبـر داد و گفـت: پیش نویـس ایـن تفاهـم نامـه جهـت اظهـار 
نظـر فنـی و کارشناسـی در اختیـار مدیریـت هماهنگـی ترویـج سـازمان جهـاد 

کشـاورزی اسـتان قـرار گرفته اسـت.
الزم بـه ذکـر اسـت، ایـن تفاهم نامه با دیدگاه توسـعه کشـت هـای گلخانه ای 
و رسـیدن بـه سـطح 7۰۰۰ هکتـار گلخانـه در اسـتان هـدف گـذاری و تهیـه 

اسـت. گردیده 

الزام مشارکت تمامی دستگاه های ذی ربط در تولید 
محصوالت گواهی شده

بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
اسـتان فـارس؛ جلسـه محصـوالت گواهـی شـده در اردیبهشـت مـاه ۹۸ بـه 
میزبانـی معاونـت بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 

فـارس تشـکیل گردیـد.
در ایـن جلسـه پژمان، معـاون بهبـود تولیدات گیاهی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس بـر الـزام مشـارکت تمامـی دسـتگاه های ذی ربط تـا هماهنگی 
کامـل در زمینـه تولیـد محصـوالت گواهـی شـده تاکیـد کـرد و گفـت: تولیـد 
محصـول سـالم بـا اسـتفاده کمتریـن میـزان سـم و کـود شـیمیایی و همچنین 
اسـتفاده بهینـه و مدیریـت درسـت منابـع آبـی از مهم ترین اهـداف برنامه های 

ترویجـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس اسـت.
در ادامـه رئیسـی، رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
اسـتان ضمـن ارائـه گزارشـی از اقدامـات انجـام شـده از سـوی ایـن سـازمان، 
خواسـتار در اختیـار قراردادن فهرسـت متقاضیان و بهره بـرداران تولید محصول 
گواهـی شـده بـه ایـن سـازمان از سـوی مدیریـت هـای شهرسـتان ها شـد و 
مشـخص شـدن شـرح وظایـف هـر یـک از دسـتگاه هـای ذی ربـط در زمینـه 

تولیـد محصـوالت گواهـی شـده در اسـتان را درخواسـت نمود.
سـپس، غیاثـی مسـئول دفتـر محیـط زیسـت و سـامت غـذای سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس از رونمایی سـامانه صـدور پروانه حد مجـاز آالینده ها 
در محصـوالت کشـاورزی در تاریـخ 1۰ اردیبهشـت در تهران خبـر داد و گفت: 
متقاضیـان دریافـت گواهـی ICM می تواننـد بـا مراجعه به سـامانه مزبـور، اقدام 

به درخواسـت صـدور گواهـی نمایند.
در پایـان، حمیـد دبیـری مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس از آمادگـی ایـن سـازمان جهـت در اختیـار قـراردادن عوامـل مبـارزه 
غیرشـیمیایی شـامل فرمون، کارت زرد و ... و هزینه انجـام آزمایش محصوالت 
گواهـی شـده جهـت صـدور گواهـی در سـطح ۵۰ هکتـار از اراضی اسـتان خبر 

داد.
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اهمیت آموزش و نقش آن در افزایش بهره وری

جلسـه هـم اندیشـی فـی مابیـن سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع 
طبیعـی و دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد مرودشـت بـا هـدف مهـارت آمـوزی و 

بهره منـدی از توانایـی و پتانسـیل هـا برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
فـارس؛ رئیسـی، رئیـس ایـن سـازمان ضمن تاکیـد بـر اهمیت آمـوزش و نقش 
آن در افزایـش بهـره وری، گفـت: یکی از اهرم های سـازمان نظام مهندسـی در 
راسـتای ایفـای نقـش خود، حضـور افـراد توانمنـد و متخصص به عنـوان اعضاء 
سـازمان اسـت کـه در 1۹ گرایـش کشـاورزی و منابـع طبیعی در سـطح اسـتان 

اند. شـده  پراکنده 
وی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه به منظـور اسـتفاده بهینـه از ایـن نیروی انسـانی، 
نیازمنـد بازبینـی و ارتقـاء مهـارت هـا هسـتیم و ایـن امـر بـا آمـوزش و مهارت 
محـوری محقـق مـی گردد، مهندسـی کـردن فرایند تولیـد را از اهداف سـازمان 
نظـام مهندسـی برشـمرد و افـزود: در جهـت رسـیدن به نقطـه مطلـوب نیازمند 
همـکاری و تعامـل بـا ارگان هـای ذی ربـط هسـتیم کـه دانشـگاه بـه عنـوان 
بزرگتریـن مرجـع در پـرورش و تربیـت نیروی انسـانی مـی تواند نقـش پررنگی 

در ایـن فراینـد ایفـا نماید.
در ادامـه ایـن جلسـه، رئیـس دانشـگاه آزاد واحد مرودشـت با اعـام برنامه های 
انجـام شـده، گفت: دانشـگاه آزاد اسـامی واحد مرودشـت جـزو واحدهای جامع 
و برتـر در جنـوب کشـور اسـت کـه توانسـته مقـام اول در نشـریات کشـور را به 

دهد. اختصـاص  خود 
وی ارتقـاء دانـش و بـروز رسـانی، تولیـد محصـوالت سـالم بـا ارتقـاء کمـی و 
کیفـی را از زمینـه هـای همـکاری مشـترک دانسـت و افـزود: اسـتفاده بهینه از 
ظرفیـت هـا و امکانات مشـترک مـی تواند تحـول عظیمی در بخش کشـاورزی 

بوجـود آورد
سـید ابراهیم حسـینی در پایان راه اندازی آزمایشـگاه مرجع در دانشـگاه و حضور 
کارشناسـان سـازمان نظـام مهندسـی را حرکـت بنیـادی در تولیـد محصـوالت 

سـالم و تامیـن امنیـت غذایی جامعه برشـمرد.

معاون استاندار فارس: حمایت از فعالیت های تحقیقی و 
تولیدی موسسه رازی مهم و حیاتی است

بـه گـزارش روابـط عمومی موسسـه رازی شـعبه شـیراز؛ معـاون هماهنگی امور 
اقتصـادی و توسـعه منابـع اسـتانداری فارس به همـراه تعدادی از مسـئوالن این 

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
حسن باصری

اسـتان با حضور در موسسـه تحقیقات واکسـن و سـرم سـازی رازی شـعبه شیراز 
از بخـش تولید واکسـن هـای باکتریایی و ویروسـی این شـعبه بازدیـد نمودند.

یـداهلل رحمانـی در این بازدید، موسسـه رازی را دارای توان علمی بسـیار مناسـب 
در کشـور بـرای سـاخت واکسـن برشـمرد وگفـت: ظرفیـت تولید واکسـن های 
موسسـه رازی قابـل توجـه بـوده و حمایـت از ایـن مجموعـه بـه ویـژه در زمینه 
تولیـد و تحقیـق مطابـق بـا فرمایشـات مقـام معظم رهبـری در راسـتای اقتصاد 

مقاومتـی و رونـق تولید بسـیارمهم و حیاتی اسـت.
 سـپس علـی شـیرازی نـژاد رئیس موسسـه رازی شـعبه شـیراز به تولید سـاالنه 
بیـش از سـه نـوع فـرآورده بیولوژیـک در موسسـه رازی شـعبه جنـوب کشـور 
اشـاره کـرد و گفـت: تولید واکسـن دام و طیـور و آبزیان از تولیدات شـاخص این 
موسسـه اسـت و همچنین اسـتقرار پنج آزمایشـگاه تحقیقاتی و یک آزمایشـگاه 

رفرانـس نئوسـپورا در ایـن موسسـه بسـیار حائز اهمیت اسـت. 

بازدید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز از 
موسسه رازی شعبه جنوب کشور

تعدادی از دانشـجویان رشـته بیوتکنولوژی دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز برای 
آشـنایی بیشـتر با موسسـه تحقیقات واکسـن و سـرم سـازی رازی شـعبه جنوب 

کشـور در شـیراز، از بخـش هـای مختلف این موسسـه بازدیـد کردند.
به گزارش روابط عمومی این موسسـه؛ جمعی از دانشـجویان رشـته بیوتکنولوژی 
دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز با حضور در موسسـه رازی شـعبه جنوب کشور در 
شـیراز، از بخش هـای مختلـف این شـعبه بازدید و بـا ظرفیت ها و دسـتاوردهای 

این موسسه آشـنا شدند.
طبـق ایـن گـزارش، ایـن دانشـجویان پـس از بازدیـد از بخـش هـای تولیـدی، 
آزمایشـگاه هـای تحقیقاتی و آشـنایی بـا انواع محصـوالت، تولیـدات بیولوژیک 
و زمینـه کاری پژوهشـی در پایـان بـا علی شـیرازی نـژاد رئیس این شـعبه دیدار 

و گفتگـو کردند.
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برگزاری سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات 
و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع 
طبیعـی فـارس؛ ایـن جلسـه که بـا حضور رئیـس، معاونـان، مدیران ایـن مرکز و 
روسـای چنـد ایسـتگاه تحقیقاتی اسـتان فـارس برگزار شـد، در ابتـدا زارع رئیس 
مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعی فـارس فعالیت بیشـتر در 
زمینه هـای پژوهشـی را خواسـتار شـد و بـر جـذب اعتبـارات پژوهشـی توسـط 

محققیـن تاکیـد کرد.
در ادامـه ایـن جلسـه پژوهشـی، پنج پروژه تحقیقاتی مورد بررسـی قـرار گرفت و 
وضعیـت طـرح توسـط اکبر همتی با عناویـن تاثیر باکتری ریزوبیـوم و قارچ های 
میکوریـزا بـر عملکـرد ارقـام، الین هـای امیـد بخش لوبیـا و تاثیـر باکتری های 
ریزوبیـوم و قارچ هـای میکوریـزا بـر عملکـرد ارقـام، الین های امیدبخـش لوبیا 
قرمـز، تاثیـر باکتری هـای ریزوبیـوم و قارچ هـای میکوریـزا بـر عملکـرد ارقـام، 
الیـن هـای امیدبخـش لوبیـا چیتی و تاثیـر باکتری هـای ریزوبیـوم و قارچ های 
میکوریـزا زیـرا بـر عملکرد ارقـام و همچنیـن الین هـای امیدبخش لوبیا سـفید 

مورد بررسـی قـرار گرفت.

برگزاری اولین جلسه شورای فرهنگی سال جاری در مرکز 
تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

بـه گـزارش روابط عمومـی مرکز تحقیقـات، آموزش کشـاورزی و منابـع طبیعی 
فـارس؛ در ابتدای این جلسـه حجت االسـام موسـوی مسـئول دفتـر نمایندگی 
ولـی فقیـه در ایـن مرکـز ضمـن تبریـک ماه مبـارک رمضـان توجه بـه فضیلت 
هـای ایـن مـاه مبـارک را غنیمـت برشـمرد و بر پیگیری مسـائل امر بـه معروف 

و نهـی از منکـر نیـز تاکیـد کـرد و آن را وظیفه فـرد فرد همکاران دانسـت.
وی بـا اشـاره بـه تاثیـر مـاه مبـارک رمضـان در زندگـی شـخصی و اجتماعـی، 
شـرکت در نمـاز جماعـت بـه صـورت پرشـکوه را باعـث بـرکات معنـوی بـرای 
مرکـز و افـراد دانسـته و وضعیـت کنونـی در رعایـت ضوابـط اداری بـه جهـت 

شـرکت همـکاران در نمـاز جماعـت را مناسـب دانسـتند.

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری فارس
حمید سلیمانی

اعالم اولویت های کاری مدیر کل جدید منابع طبیعی فارس 
شـهرام منتصـری مدیـر کل جدیـد منابع طبیعـی و آبخیـزداری فارس بـا اعام 
اولویـت هـا و برنامه هـای کاری خود در ایـن مجموعه، انتصاب در پسـت جدید 
را یکـی از مهم تریـن فرصـت هـا برای خدمـت گـذاری در عرصه پهنـاور منابع 
طبیعـی فـارس عنـوان کـرد و گفـت: بایـد همـه در کنار هـم تاش کنیـم تا در 
فرصـت فراهـم شـده اسـت بـا انجـام شایسـته مسـئولیت های خـود بـه نتیجه 

مطلوب برسـیم. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری فـارس، وی از 
حـذف مـوازی کاری و مقابلـه با فسـاد اداری در سیسـتم خبـر داد و تصریح کرد: 
موضـوع فسـاد اداری همـواره در سـخنان مقام معظـم رهبری و ریاسـت محترم 

جمهـوری بـه عنـوان یکـی از دغدغه های اصلـی مطرح بوده اسـت.
منتصـری افزایـش نظـارت هـا در کنـار فعالیـت هـای عملـی را از مهم تریـن 
مهم تریـن  از  یکـي  داشـت:  اظهـار  و  برشـمرد  خـود  کاری  هـای  اولویـت 
موضوع هایـي کـه بـه دنبـال آن هسـتیم از ییـن بـردن تصمیمات جزیـره اي و 

مـوازي عمـل کـردن در سیسـتم اسـت.
مدیـر کل منابـع طبیعـی فارس بـا بیان این کـه مدیریت منابع انسـانی به عنوان 
یکـی از حلقـه هـای مفقوده در سـاختار اداری همـواره از مهم تریـن اولویت ها و 
دغدغـه هـای اینجانـب بوده اسـت، اظهـار امیدواری کـرد: با همـکاری و تعامل 
بـا اسـتانداری در حـوزه اختیـار، برای ارتقـاء و بهبـود وضعیت معیشـت کارکنان 

از هیـچ تاشـی فروگـذاری نخواهیم کرد.
منتصـری همچنیـن از اجـرای طـرح مدیریـت جامع حـوزه های آبخیـزداری در 
اسـتان خبـر داد و گفـت: افزایـش سـازه  هـای آبخیـزداری در جهـت تقویـت و 
احیـای پوشـش گیاهـی از اولویـت های مهـم کاری این معاونت در سـال جاری 
مـی باشـد کـه در ایـن مسـیر از همـه ظرفیـت هـا بـه ویـژه نیروهـای کارآمـد 

اسـتفاده خواهد شـد.
مدیـر کل منابـع طبیعـی فـارس فرهنـگ سـازی در خصـوص حفاظـت از منابع 
طبیعـی را یکـی دیگـر از اولویـت های مهـم کاری ایـن اداره کل برشـمرد و در 
پایـان اظهـار نمـود: در ایـن راسـتا از ظرفیـت سـمن ها و تشـکل های مردمـی 

بهـره خواهیم جسـت.

کسب رتبه برتر روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی فارس
روابـط عمومـی اداره کل منابـع طبیعـی فارس، عنـوان روابط عمومـی برتر را در 

بین ادارات وابسـته جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس به خـود اختصاص داد
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابـع طبیعـی اسـتان فـارس؛ مدیـر کل 
منابـع طبیعـی فارس با اشـاره به کسـب مقـام برتـر و دریافت لوح تقدیـر روابط 
عمومـی ایـن اداره کل در بخش اطاع رسـانی، رسـانه های جمعـی و خبرگزاری 
هـا در مجموعـه هـای گسـترده سـازمان کشـاورزی فـارس، گفـت: بـر اسـاس 
سـنجش و ارزیابـی هـای صـورت گرفتـه در سـال ۹7، روابط عمومـی اداره کل 
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری فـارس حائز رتبه برتر شـاخص های خبـری در بین 

ادارات زیرمجموعـه سـازمان جهـاد کشـاورزی این اسـتان گردید.
منتصـری افـزود: انتخـاب روابـط عمومـی اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیزداری 
فـارس بـه عنـوان روابـط عمومـی برتـر در بخـش خبرگـزاری هـا در راسـتای 
ارتبـاط و تعامـل گسـترده با رسـانه هـای جمعی و اطاع رسـانی به موقـع اخبار 

و گـزارش فعالیـت هـای ایـن اداره کل محقق شـده اسـت.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه رسـالت خطیـر روابـط عمومی منابـع طبیعی اسـتان 
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بـه عنـوان ترویـج گـر فرهنـگ حفاظـت از منابـع ارزشـمند ملـی، اظهـار نمود: 
ایـن مهـم جـز با عشـق و تـاش روز افـزون تاشـگران عرصه روابـط عمومی 

محقق نشـده اسـت.
در ادامـه حمیـد سـلیمانی مدیـر روابـط عمومـی اداره کل منابـع طبیعـی فارس 
نیـز بـا اشـاره بـه دسـتاورد بـزرگ روابـط عمومـی منابـع طبیعـی فـارس گفت: 
کسـب ایـن رتبـه  مرهون تاش و زحمات شـبانه روزی همـکاران روابط عمومی 
در یـک سـال اخیـر، تعامـل مدیریـت و معاونت هـای مختلـف اداره کل منابـع 
طبیعـی فـارس اسـت کـه امیدوارم بـا حمایـت همه جانبه مسـئوالن در اسـتمرار 
ایـن حرکـت، شـاهد موفقیـت  هـای چشـمگیری در حـوزه روابط عمومـی منابع 

طبیعـی فارس باشـیم.
وی بـا اشـاره بـه عناوین برتـر روابط عمومی اداره کل در سـومین جشـنواره آثار 
برتـر روابـط عمومـی ادارات منابـع طبیعی کشـور در "تولید کلیـپ" و نیز دریافت 
لـوح سـپاس و تقدیـر در کسـب عنوان نخسـت " تولیـدات تلویزیونـی و رایویی" 
کشـور طـی دو سـال اخیـر افـزود: بـا همـکاری رسـانه های گروهـی در سـال  
گذشـته 412 عنـوان خبـر از ایـن اداره کل و مدیریـت شهرسـتان هـای تابعه به 
رسـانه ها، خبرگزاری هـا، جرایـد اسـتانی و ملـی ارسـال و انعـکاس یافته اسـت. 
سـلیمانی ضمـن قدردانـی از همـکاری رسـانه های اسـتانی و سراسـری در امـر 
اطـاع رسـانی و پوشـش خبـری بخـش هـای مختلـف، در پایـان گفـت: امیـد 
اسـت بـا هماهنگی هـای بیشـتر بـا رسـانه های گروهی اسـتان شـاهد تحوالت 
مثبـت حـوزه روابـط عمومـی در دفاع از حقـوق بیت المـال و حفاظـت از اراضی 

ملـی و طبیعی اسـتان باشـیم.

اداره کل امور عشایر استان فارس
محمد اعتمادی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس: پایداری زندگی 
عشایری، پایداری کل جامعه است

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر فـارس؛ قاسـمی در جلسـه 
شـورای هماهنگـی مدیـران سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و ادارات 
کل وابسـته پایـداری زندگـی عشـایری را پایـداری کل جامعه و کشـور دانسـت 
و از مدیـران خواسـت تـا در جهـت رفـع مشـکات این جامعـه بیش از گذشـته 

باشند. کوشـا 
وی بـا اشـاره بـه بارندگـی مـاه هـای اخیـر و وجـود پوشـش گیاهـی مناسـب 
خصوصـًا در مراتـع، احتمـال وقـوع آتـش سـوزی را یادآور شـد و گفـت: مناطق 
و کانـون هـای احتمـال وقـوع آتـش سـوزی راشناسـایی و بـا بهـره گیـری از 
تمامـی ظرفیـت ها و مسـتقر کـردن امکانات به ویـژه آموزش و فرهنگ سـازی 

بهره بـرداران عشـایر و تـوان مردمـی از وقـوع خسـارات جلوگیـری شـود.

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، روابـط عمومـی در ادارات و نهادها را 
امـری بسـیار حسـاس و خطیـر بر شـمرد و خطاب بـه مدیران بیان داشـت: یکی 
از وظایـف مسـئوالن، اطـاع رسـانی از اقدامـات و خدماتـی هسـت کـه بـرای 
مـردم انجـام مـی دهنـد و ایـن کار بـا روابـط عمومـی فعـال و پویـا امکان پذیر 

بود. خواهـد 
در ادامـه ایـن جلسـه نماینـده ولی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس ماه 
رمضـان را همچـون نسـیمی روح نـواز در میـان سـایر مـاه هـا دانسـت و گفت: 
زندگـی عشـایری یـک زندگـی سـاده و همـراه بـا تـاش و تولید می باشـد که 

می بایسـت بـه آن توجـه و از آن الگوبـرداری نمـود. 
حجـت االسـام قائمـی تأسـی از منویات مقام معظـم رهبری را با بیـان عملکرد 

دسـتگاه های اجرایی توسـط روابط عمومی آنها خواسـتار شـد. 
سـپس مدیـر کل امـور عشـایر فارس ضمـن بیـان ویژگی های جامعه عشـایری، 
ظرفیت هـای ایجـاد شـده در دولـت تدبیـر و امیـد را در جهـت ارتقـای معیشـت 
جامعـه عشـایر برشـمرد و توجـه بـه بوم گـردی و گردشـگری عشـایری را یکی 
از راهبردهـای اصلـی اداره کل امـور عشـایر خوانـد که بـا توجه به تنـوع اقلیمی 

وشـرایط آب و هوایـی خـاص اسـتان می توانـد در اشـتغال زایی موثر باشـد.
در پایـان نیـز به مناسـبت هفته روابـط عمومی و ارتباطـات از روابط عمومی های 
برتـر دسـتگاه های وابسـته بـه سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس در سـال 
۹7 تجلیـل و روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر بـرای دومین سـال پیاپی به 

عنـوان روابـط عمومی برتر انتخاب شـد. 

برگزاری نخستین جلسه فصلی روسای ادارات امور عشایر 
شهرستان ها و مجموعه تشکل های عشایری استان فارس

مدیـر کل امـور عشـایر فـارس گفت: تحقق شـعار سـال منوط به بهـره گیری از 
ظرفیـت و توان داخلی اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر فـارس؛ در نخسـتین جلسـه 
تشـکل های  مجموعـه  و  شهرسـتان ها  عشـایر  امـور  ادارات  روسـای  فصلـی 
عشـایری اسـتان فـارس، مدیـر کل امور عشـایر فـارس با اشـاره بـه نام گذاری 
امسـال از سـوی مقـام معظـم رهبـری تحـت عنوان سـال رونـق تولیـد، تحقق 
ایـن شـعار را منـوط بـه بهره گیـری از ظرفیت و تـوان داخلی دانسـت و گفت: در 
شـرایط حسـاس کنونـی جامعه عشـایر به دلیـل ویژگی های خاص خـود اتکایی 

کمترین مشـکات را داشـته اسـت.
 وی زندگـی عشـایری را نمـاد عینـی اقتصـاد مقاومتـی و کمـک به ایـن جامعه 
را کمـک بـه رونـق تولیـد خوانـد و افـزود: از همـکاران مـی خواهـم تا در سـال 
جـاری بـا تعامـل و تـاش بیشـتر در ارائه خدمـات مطلوب بـه این جامعـه مولد 

و پویـا بیـش از گذشـته تـاش کنند. 
فـارس،  امـور عشـایر  اداره کل  بنایـی  زیـر  امـور  و  توسـعه  معـاون  ادامـه  در 
برخـورداری عشـایر از مالیـات بـر ارزش افـزوده را نقطـه عطفـی در افزایـش 
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شـاخص هـای توسـعه ای ایـن جامعـه مولـد خوانـد کـه امید اسـت بـا توجه به 
نقـد و سـهل الوصـول بـودن آن در فعالیـت های عمرانـی به نحـو صحیح مورد 

قـرار گیرد. اسـتفاده 
حیاتـی افـزود: بـا توجـه بـه این که طـرح پـاک کوبـی و شناسـنامه دار نمودن 
دام هـای عشـایر در سـال جـاری انجام خواهد شـد، بر لـزوم آمادگی تشـکل ها 

در انجـام ایـن طرح تاکیـد کرد.
سـپس بیـات مسـئول امـور تعاونی هـا و نظام بهـره بـرداری در این نشسـت به 
ارائـه عملکـرد حـوزه خـود در سـال گذشـته و برنامـه هـای پیـش رو پرداخت و 
برنامـه محـوری و شـفاف سـازی را دو رویکرد اصلی در برنامه ریـزی ها خواند و 
خواسـتار حرکت تشـکل های عشـایری بر این اسـاس شـد و در پایان از مدیران 

عامـل برتر شـرکت های تعاونی عشـایری اسـتان تجلیل شـد.
شـایان ذکـر اسـت، اسـتان فارس بـا داشـتن 2۳ شـرکت تعاونی عشـایری، یک 
اتحادیه عشـایری و همچنین 7۰ فروشـگاه کار خدمت رسـانی به عشـایر اسـتان 

انجـام می دهد. را 

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس: 
جانبازان جا ماندگان قافله شهدا هستند

بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل امور عشـایر فارس؛ مدیر کل بنیاد شـهید و 
امـور ایثارگران اسـتان در مراسـم تجلیـل از همـکاران جانباز، ایثارگـر و فرزندان 
معظـم شـهداء اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس بـا بیـان ایـن مطلـب کـه 
جانبـازان همـان جامانـدگان قافلـه شـهدا هسـتند، گفـت: تکریـم ایثارگـران در 

امتـداد گرامـی داشـت یاد و خاطره شـهدا اسـت. 
راهـی بـا تبریک سـال رونـق تولید افـزود: رونق تولیـد منحصر بـه کارخانه داران 
و کشـاورزان و بـه اصطـاح قشـر تولیـد کننـده نیسـت، بلکـه کارمنـدان نیـز با 
فعالیـت مطلـوب خـود در محیـط کار مـی تواننـد در تحقـق شـعار سـال سـهیم 

. شند با
در ادامـه مدیـر کل امـور عشـایر فارس گفـت: جامعه عشـایری فارس بـا تقدیم 
بیـش از 2 هـزار شـهید در دوران دفـاع مقـدس، همگامـی خـود را بـا والیـت و 

انقـاب به منصـه ظهـور و بروز گذاشـتند. 
بهرامـی بـا اشـاره به این کـه ۶4 نفر همـکاران ما از خانـواده ایثارگران هسـتند، 
خواسـتار تقویـت فرهنـگ ایثـار و شـهادت شـد و افزود: عشـایر همـواره در کنار 
مرجعیـت و انقـاب بـوده و در نهضـت امـام نیز پا به پای سـایر اقشـار جامعه در 

پیشـبرد اهـداف نظام مقـدس جمهوری اسـامی حرکت کرده اسـت.
جهـاد  سـازمان  ایثارگـران  امـور  مسـئول  رسـتگاری  مراسـم،  ایـن  پایـان  در 
کشـاورزی اسـتان و اصغـر چالیک مسـئول امور ایثارگـران اداره کل امور عشـایر 
فـارس، پیرامـون مسـئله ایثـار و شـهادت و حضـور همـکاران در صحنـه هـای 
مختلـف جامعـه مطالبـی بیـان کردنـد و از مقـام ایثارگران بـا اهدای لـوح تقدیر 

کردند. تکریـم 
شـایان ذکر اسـت، جامعه مولد عشـایری به عنوان سـومین جامعه بزرگ کشـور 
پـس از جامعـه شـهری و روسـتایی تلقـی می شـوندکه بـا جمعیتی بالـغ بر یک 

میلیـون و دویسـت هـزار نفـر در قالـب 22۰ هزار خانوار در کشـور ایـران زندگی 
می کننـد و اسـتان فـارس بـا دارا بـودن 1۵۰ هزار نفـر جمعیت عشـایری، قطب 

عشـایر کشـور محسـوب می گردد.

وزیر بهداشت: دست یابی به شاخص های ارزشمند 
سالمت با تالش بهورزان عشایر

هـم زمـان بـا حضور وزیر بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی در اسـتان فارس، 
هجده خانه بهداشـت سـیار عشـایری بـرای اسـتقرار در هجده منطقه عشـایری 

اسـتان، بـه چرخه ارائه خدمات سـامت پیوسـت.
بـه گزارش روابط عمومی دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز؛ وزیر بهداشـت، درمان 
و آمـوزش پزشـکی در ادامـه سـفر خود به شـیراز، با حضـور در مجتمـع والیت، 

هجـده خانه بهداشـت سـیار عشـایری فارس را افتتـاح کرد.
سـعید نمکـی در آئیـن بهره بـرداری از ایـن خدمت جدید، با اشـاره بـه آمارهای 
موجـود در زمینـه خدمـات سـامت، گفـت: در سـال هـای پیـش از انقـاب 
اسـامی، از هـر هـزار نـوزاد، 12۰ نفـر تـا قبل از یک سـالگی و 147 نفـر هم تا 

قبـل از پنـج سـالگی، جان خـود را از دسـت مـی دادند.
وی بـا ذکـر ایـن مطلب که پوشـش واکسیناسـیون 2۵درصـد بـود و از هر هزار 
مـادر بـاردار نیـز 24۵ مـورد مـرگ در اثـر عـوارض بـارداری و زایمـان بـه ثبت 
رسـیده اسـت، افـزود: اکنـون بـا تـاش هـای انجـام گرفتـه در زمینـه توسـعه 
زیرسـاخت ها، بـه پوشـش صـد درصـدی واکسیناسـیون دسـت یافتـه و مرگ و 

میـر مـادران بـاردار نیـز بـه کمتـر از یک درصد رسـیده اسـت.
وزیـر بهداشـت تـاش بهـورزان عشـایری را موجب دسـتیابی به شـاخص های 
ارزشـمند در عرصـه سـامت عشـایر دانسـت و تاکید کـرد: با افزایش دسترسـی 
جامعـه عشـایری بـه خدمـات سـامت، بایـد زمینـه هـای تـداوم این سـبک از 
زندگـی را فراهـم سـاخته و نیـاز بـه مراجعـه بـه دیگـر مناطـق بـرای دریافـت 
خدمـت را برطـرف سـازیم کـه ایـن امـر بایـد در تمام کشـور مـورد توجـه قرار 

. د گیر
نمکـی راه انـدازی ایـن کانکـس های سـیار را نیز گامی در این راسـتا دانسـت و 
از تـاش های دسـت انـدرکاران حوزه سـامت فـارس تقدیر کرد و افـزود: این 

خدمـت جدیـد در نخسـتین مرحله در فارس راه اندازی شـده اسـت. 
معـاون بهداشـت وزارت بهداشـت نیـز از برنامه ریـزی برای توسـعه این خدمت 
در دیگـر اسـتان هـا خبـر داد و گفـت: 22۰ خانـه بهداشـت سـیار بـرای کشـور 
پیـش بینـی شـده کـه امیدواریـم بـا حمایـت وزارت بهداشـت و دانشـگاه هـای 

علـوم پزشـکی، پوشـش کامـل ایجاد شـود.
در ادامـه ایـن آییـن، معـاون بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز جمعیـت 
عشـایر فـارس را 14۰ هـزار نفـر اعـام کـرد کـه معـادل 12 و نیـم درصـد از 
جمعیـت عشـایر کشـور بـوده کـه بـر همین اسـاس مـی تـوان فـارس را قطب 

فصلی عشـایر کشـور دانسـت.
عبدالرسـول همتـی از پیـش بینـی و تصویـب 4۸ خانـه بهداشـت بـرای عشـایر 
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اسـتان و همچنیـن جـذب ۸۸ بهورز خبـر داد و افزود: تمامی اسـتانداردهای الزم 
بـرای ارائـه مراقبـت هـای بهداشـتی در ایـن خانـه های بهداشـت سـیار رعایت 

شـده است.
معاون بهداشـت دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز همچنین از اجرای طرح پزشـک 
خانـواده عشـایری، بـا تعییـن مراکـز خدمـات جامـع سـامت معین ایـن مناطق 

بـه عنـوان اقدامـی نـو در توسـعه خدمات رسـانی به عشـایر یاد کـرد و گفت:
بـرای ایـن خانـه های بهداشـت سـیار امکانات الزم جهـت ارائه تمامـی خدمات 

بهداشـتی اولیـه بـه تمامـی گروه های سـنی پیش بینی شـده اسـت.
شـایان ذکـر اسـت، این خدمت جدید شـامل اسـتقرار سـه خانه بهداشـت سـیار 
در مناطـق عشـایری شهرسـتان نورآبـاد ممسـنی، دو خانـه بهداشـت سـیار در 
مناطق عشـایری شهرسـتان فراشـبند، سـه خانه بهداشـت سـیار در شهرسـتان 
بوانـات، دو خانـه بهداشـت سـیار در شهرسـتان اقلیـد، دو خانـه بهداشـت سـیار 
در شهرسـتان فیروزآبـاد و دیگـر مـوارد نیز در مناطق عشـایری شهرسـتان های 
مهر، قیروکارزین، زرین دشـت، داراب، کازرون و آباده اسـت تا امکان دسترسـی 

عشـایر کـوچ رو بـه خدمات بهداشـتی فراهم شـود.

توزیع ساالنه 800 هزار متر مکعب آب شرب
عشایر استان فارس

معـاون هماهنگـی امـور اقتصادی و منابـع اسـتانداری فارس: سـاالنه ۸۰۰ هزار 
متـر مکعـب آب شـرب سـالم توسـط نـاوگان آبرسـانی در اختیـار عشـایر اسـتان 
قـرار مـی گیـرد به گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امور عشـایر فـارس؛ معاون 
هماهنگـی امـور اقتصادی و منابع اسـتانداری فـارس در آئین رونمایی از نوسـازی 
و تجهیـز نـاوگان حمـل و نقـل و آب رسـانی اداره کل امـور عشـایر ایـن اسـتان 
گفـت: بـا وجـود پراکنـش مناطق اسـکان عشـایر، همـواره تامیـن آب سـالم این 

عزیـزان را در اولویـت برنامـه هـا قـرار داده ایم.
رحمانـی بـا بیـان ایـن مطلـب که با توجـه بـه بیـش از ۶7 درصـد از عرصه های 
مرتعی اسـتان در اختیار عشـایر اسـت و عشـایر ۳۰ درصد گوشـت مورد نیاز مردم 
جامعـه و همچنیـن 4۵ درصـد صنایـع دسـتی اسـتان را تولیـد مـی کننـد، افـزود: 
تامیـن آب آنـان مـی توانـد کمـک بزرگـی به تولید باشـد که امید اسـت در سـال 
رونـق تولیـد از تمـام ظرفیـت هـا در جهت کمـک به جامعه مولد عشـایر اسـتفاده 

ییم. نما
در ادامـه مدیـر کل امـور عشـایر فـارس بـا اشـاره بـه ایـن کـه فـارس بیشـترین 
جمعیـت عشـایری کشـور را داراسـت، گفت: برای ارائـه خدمات آبرسـانی از محل 
ارائـه خدمات پشـتیبانی بـه کوچندگان، تعداد 4۶ دسـتگاه کامیون تانکـر در اختیار 
داریـم کـه روزانـه و بـه صـورت مسـتمر در تمـام مناطـق عشـایری اسـتان کار 

آبرسـانی بـه جامعـه عشـایری را انجام مـی دهند.
بهرامـی بـا بیـان این که بـه دلیل پراکندگی مناطق اسـکان عشـایر، بعد مسـافت 
و صعـب العبـور بـودن مسـیر دسترسـی به آنـان تانکرهای آب فرسـوده شـده اند، 
افـزود: ایـن موضـوع مـا را بـر آن داشـت تـا از سـال گذشـته اقـدام بـه نوسـازی 

نـاوگان آب رسـانی کنیـم و خوشـبختانه توانسـتیم بـه روش فاینانـس بـا بانـک 
انصار و تلفیق منابع اسـتانی تعداد 2۸ دسـتگاه خودرو سـبک و سـنگین خریداری 
و بـه نـاوگان حمـل و نقل و آب رسـانی اداره کل امور عشـایر فـارس اضافه کنیم.
 وی همچنیـن ضمـن تشـکر از مجموعـه مدیران دسـتگاه های اجرایی اسـتان به 
ویـژه اسـتاندار فـارس و معاونیـن، رئیس سـازمان برنامـه و بودجه اسـتان و رئیس 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس کـه در سـال گذشـته اهتمـام ویـژه ای 
جهـت حـل مسـائل و مشـکات جامعـه عشـایری داشـته انـد، بـر ادامـه تعامل و 
همـکاری هـا جهت محقق شـدن اهداف برنامه ششـم و افزایش سـالیانه ۵ درصد 
زیر سـاخت های توسـعه ای جامعه مولد عشـایری تاکید نمود.  شـایان ذکر اسـت 
فـارس بـا جمعیـت عشـایری 14۸ هـزار نفـری مقـام نخسـت را در میـان اسـتان 
های عشـایری کشـور داراسـت که با پـرورش و نگهداری بیـش از ۳ میلیون راس 

دام سـبک، نقـش مهمـی در تامیـن نیـاز پروتئینـی جامعه به عهـده دارند.

برگزاری نخستین جلسه شورای عشایری در مرودشت

مدیـر کل امور عشـایر اسـتان فارس گفت: پلیس همیار عشـایر یکـی از خدمات 
نظـام در تامیـن امنیـت عشـایر می باشـد. به گـزارش روابـط عمومـی اداره کل 
امـور عشـایر فـارس؛ مدیر کل امور عشـایر اسـتان در نخسـتین جلسـه شـورای 
عشـایری شهرسـتان مرودشـت بـا اشـاره بـه اهمیـت عشـایر در اقتصاد کشـور، 
بـه ضـرورت خدمـات رسـانی با اسـتفاده از پتانسـیل و ظرفیـت خدماتـی ادارات 

شهرسـتانی تاکیـد نمود. 
هرامـی بـا بیـان ایـن مطلب کـه خوشـبختانه در دولـت تدبیـر و امیـد همکاری 
خوبـی میـان دولـت و مجلـس صـورت گرفته کـه نتیجـه آن تصویـب قوانین و 
دسـتورالعمل های موثـر در ارتقـای وضعیـت معیشـت عشـایر بوده اسـت، افزود: 
پلیـس همیـار عشـایر یکـی از خدمـات نظـام در تامیـن امنیـت عشـایر اسـت و 

خواسـتار همراهـی عشـایر بـا این طرح شـد.
وی مشـکل توزیـع پنـل هـای خورشـیدی را یـادآور شـد و بیان داشـت: این که 
ایـن مانـع هر چه سـریعتر حل شـود تـا در اوایل خردادماه سـال جـاری در اختیار 

عشـایر اسـتان قرار گیرد. 
ایـن مقام مسـئول اظهار داشـت: برخـورداری عشـایر از مالیات بـر ارزش افزوده 
را نقطـه عطفـی در افزایـش شـاخص های توسـعه ای این جامعه مولـد خواند که 
بایـد بـا توجـه بـه نقـد و سـهل الوصـول بـودن آن در فعالیـت هـای عمرانی به 

نحـو صحیح مورد اسـتفاده قـرار گیرد. 
در ادامـه، فرمانـدار مرودشـت بـا اشـاره بـه ظرفیت هـا و توانمندی هـای جامعه 
عشـایری، حضـور آنـان را در شهرسـتان غنیمتـی گران بهـا دانسـت و تشـکیل 
کارگـروه اسـکان و مـکان یابی، تامیـن آب پایدار، جاده دسترسـی و سـاخت آب 
نمـا را از درخواسـت هـای عشـایر منطقه برشـمرد و از مسـئوالن خواسـت تا در 

امـر تسـهیل خدمـات به جامعه عشـایری بیش از گذشـته کوشـا باشـند.
شـایان ذکر اسـت، شهرسـتان مرودشـت به مسـاحت ۳۶۵۶ کیلومتر مربع، محل 
ییـاق بخشـي از عشـایر طوایفه عمله و شـش بلوکـي از ایل قشـقایي و طوایف 

عـرب و باصـري و کردشـولي از ایل خمسـه به تعـداد 14۵4 خانوار مي باشـد.
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غالمعلی مقصود بیگی 
مشاور رئیس سازمان در پیاده سازی 

مدل تعالی سازمانی

مدیریت
تعــــارض 

تعاریف:
تامپسـون )Thompson( : هررفتـاري کـه ازجانـب اعضاي یک سـازمان به منظور 

مخالفـت با سـایر اعضاء سـر بزنـد را تعارض مـي نامند. 
تومـاس )Thomas( : شـرایطي کـه در آن مسـائل مـورد توجه دو طرف ناسـازگار 

و ناهماهنـگ به نظر برسـد. 
رابینـز )Robbins( : تعـارض فرآینـدي اسـت که درآن شـخص الـف بطور عمدي 
مـي کوشـد تا بـه گونـه اي بازدارنده سـبب ناکامي شـخص در رسـیدن به عایق 

و اهدافـش گردد.
تعـارض فرآینـدي اسـت کـه در آن نوعـي تـاش اگاهانـه بـه وسـیله گروه هـا یا 
افـراد صـورت مـي گیـرد تـا از طریـق مقابلـه بـا افـراد یـا گروه هـاي دیگـر مانع 
از دسـتیابي بـه اهـداف آنـان گردنـد. تعـارض در حقیقت عملي اسـت کـه در یک 
سـازمان گـروه یـا افـرادي بـه صـورت آگاهانـه باعـث اختـال در امـور خاصـي 

مي شـوند. 
چـون تعـارض در همـه حـاالت ممکـن اسـت مضر نباشـد، بایسـتي یـک مدیر با 
توانایـي هایـي کـه دارد سـبب این شـود تـا از تعارض بهتریـن نتیجه را ببـرد البته 

قبـل از رسـیدن به نقطـه بحراني.
تعارضـي مخربسـت کـه منبـع اصلـي مسـئله یـا مشـکل را مسـدود کنـد و منابع 
و امکانـات را از فعالیـت هـا و تصمیمـات مهـم منحـرف سـازد و ضمنـًا مانـع 
تصمیـم گیـري شـود. روحیـه  گروهـي را تضعیـف و افـراد و گروه ها را به سـمت 
بخش هـاي مغایـر هدایـت کنـد. کاهـش عملکـرد تیـم و افزایـش مخالفت هـا و 
عـدم توفیـق در دسـتیابي به اهـداف و کاهش روحیه کار گروهـي و افزایش روحیه 
بـي تفاوتـي از مشـخصه هاي بـروز یـک تعـارض بالقـوه اسـت کـه بایـد پیش از 

ایجـاد بحـران مـورد توجه قـرار گیرد.
در نظریـه رفتـاری تعـارض نـه تنهـا مضر نیسـت، بلکه بـراي خاقیـت و نوآوري 
در سـازمان نیـز ضـروري اسـت. در ایـن نظریـه وجـود تضـاد و تعـارض مي تواند 

باعـث نمایـان شـدن مسـایل و سـپس حـل خاقانه آنهـا گردد. 
تعارضـي سـازنده سـت کـه به ایجـاد روش هایي بـراي مدیریت مسـئله یـا فرآیند 
منجـر شـده افـراد را به داشـتن ارتباط مؤثر با همدیگر تشـویق کنـد و بین افرادي 
کـه باهـم کار مي کننـد هماهنگـي و همکاري به وجـود آورد. نقاط قـوت و ضعف 
افـراد را مشـخص سـازد و روحیـه گروهـي را بهبـود بخشـد و خاقیـت و نوآوري 
افـراد را تقویـت کنـد. تعـارض سـازنده همانند انتقاد سـازنده مي باشـد و باید مورد 

تشـویق و حمایت قـرار گیرد.

مدیریت تعارض
شـناخت و اداره تعـارض به صورتي معقـول، منصفانه و کاراسـت. تعارض مي تواند 
بـا اسـتفاده از مهارت هایـي چون ارتباطـات مؤثر، حل مسـئله و مذاکـره، مدیریت 
شـود. توانایـي مـا در اداره و مدیریـت تعـارض مي تواند بـر نتایج آن تأثیـر بگذارد. 
قبـل از هرچیـز بـراي اداره تعـارض باید آن را شناسـایي و تجزیـه و تحلیل کرد و 
علـل ایجـاد تعـارض را مـورد بررسـي قـرار داد. پس از تشـخیص تعـارض و علل 

آن، نکتـه کلیـدي در مدیریت تعارض، انتخاب سـبک مناسـب اسـت. 
روش های مواجهه با تعارض:
1. روش اجتناب و عدم جبهه گیري 

2. روش حل مساله از طریق مواجهه و مذاکره 
۳. استفاده از قدرت 

4. ایجاد دشمن مشترک 
۵. نرمش و مدارا 

۶. روش چانه زني 
7. روش گذشت و عقب نشیني 
۸. جا به جایي طرفین تعارض 

۹. ایجاد آرمان مشترک 
1۰. ارجاع سلسله مراتبي

11. افراد هماهنگ کننده و میانجي 
12. قوانین و مقررات 
1۳. مشاوران بیروني 

14. فرهنگ سازي وآموزش

روش های ناموثر در مدیریت تعارض
• بي اعتنایي 

• مداراگري اداري )موضوع تحت بررسي است(
• رویه هاي طوالني و پیچیده )فرسایش افراد و گروه هاي متعارض(

• اختفا و پنهان کاري 
• ترور شخصیتي فرد متعارض 

• ایجاد انزوا فشار منفي 
• تهدید براي سکوت
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بـه طـور کلـی مـواد معدنـی نقـش اساسـی و ضـروری در بـدن حیوانـات برعهده 
دارنـد. ایـن ترکیبـات بـا شـرکت در کلیـه فرآیندهـای فیزیولوژیکـی و متابولیکی 

نقـش اساسـی در سـامت و تولیـد در دام، طیـور و آبزیـان دارنـد. 
امـروزه بـا اصـاح نـژاد و دسـتیابی بـه نژادهـای پرتولیـد نیاز بـه مـواد معدنی در 
ایـن حیوانـات افزایـش یافته اسـت. عاوه بـر آن احتیاجات مواد معدنی در شـرایط 
تنش هـای مختلفـی نظیـر تنش هـای دمایـی، زایمـان، بیمـاری و یـا پیـک تولید 
نیـز بـه شـدت افزایش می یابـد. از طرفی بـه علـت محدودیت جذب مـواد معدنی 
در دسـتگاه گـوارش تامیـن احتیاجـات حیوانـات بـا مشـکل مواجه خواهد شـد. راه 

حـل این مسـئله اسـتفاده از مـواد معدنی آلی اسـت. 
از مـواد معدنـی آلـی بـا عناوین مواد معدنـی ارگانیک، مـواد معدنی کیاتـه و مواد 
معدنـی کمپلکـس نیـز یاد مـی گردد. مـواد معدنی آلـی، کمپلکس و یـا کیات ها 
ترکیباتـی هسـتند کـه از اتصـاالت ناشـی از جاذبـه بین بارهـاي مثبـت موجود در 
کاتیون هـاي چنـد ظرفیتي و نقـاط دارای بـار الکتریکي منفي موجـود در ترکیبات 

شـیمیایی حاصل مي شـوند. 
در سـاختار مـواد معدنـی آلـی )کیات هـا( یک یون فلـزی با یک یا چنـد مولکول 
آلـی )لیگانـد( از طریـق اتصـاالت یونـی یا کوواالنسـی متصـل می شـود. در واقع 
در سـاختار کیات هـا،  یـون فلـزی و مـاده آلـی بـه صـورت الکترون دهنـده و 

الکترو ن گیرنـده متقابـل عمـل مـی کننـد و بـه هـم متصل می شـوند. 
پپتیدهـا،  آمینـی،  ترکیبـات  پروتئیـن،  اسـیدآمینه،  می توانـد  آلـی  بخـش 
پلی سـاکاریدها، مخمرهـا و یـا  اسـیدهای آ لـی باشـد. اسـناد و نتایـج تحقیقـات 
متخصصیـن حـوزه دام و طیـور نشـان می دهـد که مـواد معدنی آلی کـه از اتصال 
مـواد معدنـی بـه مجموعـه اسـیدهای آمینـه، پپتیدها و پروتئین ها تشـکیل شـده 
باشـد ضمـن زیسـت فراهمـی باالتـر از اثـرات چشـمگیری در سـامت و راندمان 
تولیـد در حیوانـات مزرعه ای به ویژه تحت شـرایط اسـترس برخوردار اسـت. دلیل 
ایـن امـر ایـن اسـت کـه جذب مـواد معدنـی به طـور مـوازی از محل جـذب مواد 
معدنـی و از محـل جـذب اسـیدهای آمینـه و پپتیدها صـورت می گیرد. لـذا تداخل 
جـذب عناصـر معدنـی به حداقل ممکـن کاهش یافتـه و منجر به زیسـت فراهمی 

)Bioavailability( باالتـر مـواد معدنـی خواهد شـد. 
در ایـن رابطـه وزن مولکولـی لیگانـد و ثابـت پایـداری اهمیـت زیـادی دارنـد بـه 
طـوری کـه بـرای جـذب دسـت نخورده مـواد معدنـی آلـی از روده وزن مولکولـی 
لیگانـد بایـد پائیـن باشـد، و نیز ثابـت پایداری )یا همـان جاذبه شـیمیایی بین یون 
فلـزی و لیگانـد( بایـد بـه انـدازه ای بـاال باشـد کـه ترکیب بـه طور دسـت نخورده 
جـذب شـود و بـه انـدازه ای پایین باشـد که فلـز در نقطـه متابولیکی مصـرف خود 

از لیگانـد رها شـود.

روح اله ابراهیمی 
مدیریت امور دام سازمان جهاد 

کشاورزی استان فارس



87 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره50 - خردادماه 1398

مجید روشندل
مسئول روابط عمومی مدیریت

امور اراضی فارس

حل برخی ابهامات
رفع تداخالت اراضی کشاورزی

بـا توجـه به فعالیـت اجرایی کمیسـیون رفـع تداخـات اراضی ناشـی از اجرای 
مقـررات مـوازی در اجـرای مـاده ۵4 قانون رفع موانـع تولید که از سـال 1۳۹4 
در وزارت جهـاد کشـاورزی آغـاز شـده اسـت، و ایـن که هـدف اصلـی از طرح 
رفـع تداخـات، برطـرف سـازی موانـع تولیـد در بخـش کشـاورزی و سـنددار 
کـردن اراضـی و در عیـن حـال حفـظ و حراسـت اراضـی ملـی و منابـع طبیعی 
مـی باشـد، در خصـوص رفـع تداخـل آن دسـته از اراضـی مشـمول مقـررات 
امـور اراضـی کـه در زیراشـکوب درختـان جنگلـی حـوزه زاگـرس واقـع و ملی 
گردیـده اسـت و در حـال حاضـر نیز زارعیـن به امر زراعت مشـغول می باشـند 
رای کارگـروه مرکـزی موضـوع مـاده ۸ آییـن نامـه اجرایـی مـادع ۵4 قانـون 
رفـع موانـع تولیـد بـر ایـن اسـت کـه بایسـتی پـاک در کمیسـیون مطـرح و 
چنانچـه عرصـه فارغ از کشـت زیر اشـکوب به عنـوان جنگل یـا اراضی جنگلی 
از سـوی کمیسـیون احصـاء گـردد، بـه موجـب مـاده یـک قانـون ملـی شـدن 
جنـگل هـا و ابطـال مالکیت اشـخاص بـر این عرصه ها، در کمیسـیون اسـتان 
بـه عنـوان اراضـی ملـی شـناخته شـده و رفـع تداخـل نمایـد. بدیهی اسـت در 
خصـوص حقـوق زارعیـن صاحـب نسـقی کـه در زیـر اشـکوب ایـن عرصـه از 
زمـان قانـون اصاحـات ارضـی، فعالیـت کشـاورزی دارنـد مقـرر گردیـده کـه 
دسـتورالعمل جامعـی مبتنـی بـر حفـظ جنـگل و ملـی بـودن عرصـه و تامیـن 
حقـوق اشـخاص مشـترکًا توسـط سـازمان جنـگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری و 
سـازمان امـور اراضـی کشـور تدوین و بـا تایید وزیر جهاد کشـاورزی به اسـتان 

هـا اباغ گـردد.
همچنیـن در خصـوص آراء صـادره از محاکـم قضایـی و کمیسـیون هـای ماده 
واحـده و همچنیـن آن دسـته از پرونده هـای دارای معتـرض در محاکم قضایی 
کـه در حال رسـیدگی می باشـد، نظریه کارگـروه مرکزی رفع تداخـات بر این 
اسـت کـه آن دسـته از آراء کمیسـیون مـاده واحـده و مراجع بـدوی قضایی که 
رای بـر ملـی بـودن محـل اعتـراض صادر و شـخص بـه رای صـادره اعتراض 

ننمـوده اسـت مـاک عمـل رای صـادره اسـت و در صورتـی کـه شـخص در 
مرجـع قضایـی بعـدی اعتـراض و موضـوع در حال رسـیدگی باشـد، در صورتی 
کـه معتـرض نسـبت بـه اسـترداد دعـوی خـود اقـدام نمایـد قابـل بررسـی در 
کمیسـیون رفـع تداخـات اسـتان خواهـد بـود و در غیـر ایـن صـورت مـاک 
عمـل نظـر مرجـع قضایـی رسـیدگی کننـده اسـت و در خصـوص آن دسـته از 
آراء کمیسـیون مـاده واحـده و مراجـع بـدوی قضایـی کـه رای بـر مسـتثنیات 
محـل صـادر و منابـع طبیعـی بـه رای صـادره اعتـراض نمـوده اسـت، موضوع 
در کمیسـیون رفـع تداخـات اسـتان مطـرح و رسـیدگی شـود، در صورتـی که 
تصمیـم کمیسـیون نیـز مبنی بر غیـر ملی بـودن محل صادر کنـد ماک عمل 
تصمیـم کمیسـیون رفـع تداخـات بـوده و منابع طبیعی می بایسـت نسـبت به 
مسـترد نمـودن دعـوی مطروحه اقدام نمایـد. در صورتی که تصمیم کمیسـیون 
مبنـی بـر ملی بـودن محـل اعتراض باشـد منابـع طبیعی بـه اعتـراض خود در 

محاکـم مربوطـه ادامـه خواهد داد.
ضمنـًا آن دسـته از آراء صـادره کـه از نظـر ماهیـت اراضـی مبنـی بر ملـی و یا 
غیـر ملـی بـودن صـادر نشـده باشـد از جمله احـکام صـادره از محاکـم کیفری 
ولـو ایـن کـه قطعی باشـد قابـل طرح و رسـیدگی در کمیسـیون رفـع تداخات 

می باشـد.
الزم بـه ذکـر اسـت که سـنددار کردن زمین های کشـاورزان که در دسـتور کار 
دولـت مـی باشـد و رفـع تداخـات در زمین هـای ملی، مسـیر را برای سـنددار 

کـردن زمیـن های کشـاورزان باز مـی کند.
در اسـتان فـارس حـدود ۶۰۰۰ پاک در دسـتور کار کمیسـیون رفـع تداخات 
مـی باشـد کـه تا کنـون تعـدا 2۰2 پاک تعییـن تکلیـف گردیده و جهـت اجرا 
بـه اداره کل ثبـت اسـناد و امـاک و منابـغ طبیعـی ارسـال گردیده اسـت و به 
حـول و قـوه الهـی در سـال مزیـن بـه نام رونـق تولیـد، کشـاورزان بـه تدریج 

سـند مالکیـت دریافت مـی کنند.
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طاهره اوجی
کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه 

با علف های هرز - کارشناس زراعت 
شهرستان خرامه

آگروفارسـتری )جنـگل – زراعـی( Agroforestry بـه سیسـتم های کشـت توام از 
قبیـل کشـت درخـت، درختچـه، گیاهـان علوفـه ای و مرتعـی، دامداری همـراه با 
محصـول زراعـی گفتـه می شـود. بـه عبارتـی دیگـر آگروفارسـتری یعنـی تلفیق 

مدیریـت کشـاورزی و پـرورش درخت.
کشـت های راهرویـی از پیشـرفته تریـن رهیافت هـای ایـن سیسـتم بـه حسـاب 

 .)Alley farming و   Alley cropping( می آیـد 
توسـعه و کاربرد اسـتفاده از ردیف های درختی برای کشـت روی خطوط شـیب دار 

از سـال 1۹2۳ آغاز شـد که شـامل موارد زیر بود:
• کشـت درختـان لگومینـوز روی زمین های شـیب دار در فلیپین بـرای ایجاد کود 

سـبز و حفاظت از خاک
• کشـت درختـان لگومینـوز روی زمین هـای شـیب دار در هلنـد بـرای کنتـرل 

فرسـایش خـاک
تحقیقـات بعـد از دهـه 1۹7۰ نشـان می دهد که کشـت تـوام ذرت بـا ردیف های 
درختـی لیوسـینا روی شـیب و بـا اجـرای مدیریـت صحیـح شـامل فاصلـه دهـی 
مناسـب درختـان و شـاخه زنـی بـه موقع )هـر 2 مـاه( و ... فرسـایش را بـه میزان 
زیـادی کاهـش و عملکـرد محصـول زراعـی را بـه میـزان زیـادی افزایـش داده 
اسـت. ایـن تحقیقات توسـط موسسـات بیـن المللی کشـاورزی نواحی گرمسـیری 
)IITA( دنبـال شـد و در نهایـت منجـر به توسـعه سیسـتم Alley cropping گردید 
و بعدهـا مرکـز دامـداری بین المللـی آفریقـا )ILCA(، مفهـوم Alley croping را با 
وارد کـردن دام هـا در ایـن سیسـتم بـه Alley farming تعمیـم داد، بدیـن صورت 
کـه دام هـا از بخشـی از سرشـاخه هـا و بـرگ هـا اسـتفاده تغذیه ای مـی کردند.

بـرای ایـن نوع کشـت شـیبی را باید در نظـر گرفت که روی خطوط هـم ارتفاعش 
 )Fabaceae( درختـان یـا درختچه هـای خانـواده بقـوالت ،)خطـوط کانتـوری(
کشـت شـده و در راهروهـای ایجـاد شـده از کشـت ایـن درختـان، محصـوالت 

زراعـی کشـت مـی شـوند. از یـک طـرف کشـت درختـان از فرسـایش جلوگیری 
کـرده )در ایـن سیسـتم حرکـت آب و بـاد کاهـش مـی یابـد( و از طـرف دیگـر 
بـرای عـدم سـایه انـدازی مضـر ایـن درختـان روی محصـوالت زراعـی همـراه، 
بایسـتی در زمان هـای الزم شـاخه زنـی شـوند. البتـه این شـاخ و بـرگ هم بدون 
مصـرف نمـی مانـد، بـه ایـن معنی کـه یـا اسـتفاده مالچـی دارد و یا مـورد تغذیه 
دام قـرار مـی گیـرد. ایـن درختـان و درختچـه هـا بـا جـذب عناصر غذایـی باعث 
حاصل خیـزی خـاک در دوره آیـش شـده و مـاده آلی خـاک را افزایش مـی دهند. 
اسـتفاده   )Alley farming( راهرویـی  کشـت های  در  کـه  درختـی  گونه هـای 
می شـوند بایـد دارای شـاخ و بـرگ بـا کمیـت و کیفیـت باال باشـند و مواد سـمی 
در آن ها بسـیار کم باشـد. همچنین مشـخصات اساسـی الزم را داشـته باشـند از 

: قبیل
• راحتی استقرار

• سیستم ریشه ای عمیق
• رشد سریع

• عدم سمیت شاخ و برگ ها
• توانایی تثبیت نیتروژن

دو گونـه درختـی مناسـب کـه تحقیقـات بیشـتری روی آن هـا انجام شـده اسـت 
عبارتند از: Leucaena leucocephala )لیوسـینا( و Gliricidia spp. )گلیریسـیدیا( 
کـه از خانـواده بقـوالت هسـتند و دارای میـزان تثبیـت نیتـروژن باالیـی هسـتند 
و محتـوای پروتئیـن برگ هایشـان باالسـت. لیوسـینا پـر محصول تـر و خـوش 
خوراک تـر از گلیریسـیدیا اسـت ولـی اسـتقرار سـخت تر و حساسـیت بیشـتری به 
آفـات و بیماری هـا دارد. از جملـه سیسـتم های زراعـت راهرویـی متداول کاشـت 
گیـاه ذرت در فواصـل بیـن درخـت Leucaena اسـت. در تحقیقـات مختلفـی 
کـه انجـام گرفتـه اسـت، مشـخص شـده اسـت کـه ایـن درخـت نـه تنهـا باعث 

کشت های راهـرویی
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حاصل خیـزی خـاک می شـود بلکـه عملکـرد گیـاه ذرت را نیـز در مقایسـه بـا 
شـرایط کنتـرل شـده افزایـش می دهد.

مدیریت مناسب ردیف های درختی
این مدیریت شامل این موارد می باشد:

1- فاصلـه دهـی مناسـب درختـان بدیـن معنـی کـه فاصلـه بیـن ردیف هـای 
درختـی و فاصلـه بیـن درختـان هـر ردیـف بایسـتی مناسـب باشـد تـا از یـک 
طـرف روی عملکـرد و وزن زنـده درختـان و از طـرف دیگـر روی عملکـرد 

محصـوالت زراعـی اثـر سـوء نداشـته باشـد.
2- شـاخه زنـی بـه موقـع و مناسـب بدیـن معنـی کـه بـه منظـور عـدم سـایه 
انـدازی روی محصـوالت زراعـی همـراه، بایسـتی درخـت هـا را در زمان های 
معیـن و از نقـاط معیـن شـاخه زنـی کـرد کـه خـود ایـن سـر شـاخه هـا هـم 
بـا مدیریـت صحیـح بـه مصـرف مالـچ یـا تغذیـه دام می رسـد. مناسـب ترین 
فاصلـه بیـن ردیف هـای درختـی حدود 2 تـا 4 متر و مناسـب تریـن فاصله بین 

درخت هـای هـر ردیـف حـدود 1۵ سـانتیمتر می باشـد.

 فواید این سیستم برای تولید محصول
سیسـتم Alley farming یـک سیسـتم بـا انعطـاف پذیری کافی بـرای هر دو 
روش کشـاورزی سـنتی و مکانیـزه مـی باشـد کـه باعث حفـظ حاصل خیزی 
و نگهـداری خـاک، ایجـاد کـود سـبز و مالـچ بـرای گیـاه همـراه، مبـارزه بـا 

علف هـای هـرز بـه وسـیله به کار بـردن مالچ و سـایه انـدازی در فصل آیش، 
ایجـاد شـرایط مطلـوب بـرای میکـرو و ماکرو ارگانیـزم ها و باال بـردن قدرت 
تثبیـت نیتـروژن، ایجـاد شـاخ و بـرگ بـرای تغذیـه دام و فراهم کـردن چوب 

بـرای مصـارف صنعتـی، اثـر روی تولیـدات دامی و ... می شـود.
در خاک هـای اطـراف تنـه این ردیف هـای درختی وزن ظاهـری خاک کمتر، 
رطوبـت خـاک بیشـتر، مـواد غذایـی معدنـی و آلـی خـاک بیشـتر، وضعیـت 
فیزیکـی خـاک بهتـر، CEC خـاک باالتـر اسـت. مالچ هـای حاصل از شـاخه 
زنـی نیـز باعـث حفـظ تعـادل درجه حـرارت و رطوبت خـاک، کاهـش رواناب 
شـده کـه نتیجه آن کاهش فرسـایش اسـت و بدین ترتیب باعـث بقای خاک 
مـی شـود. همچنیـن علوفـه حاصـل از سیسـتم های Alley farming، علوفـه 
ای ارزان، فـراوان، بـا کیفیـت بـاال و خوش خوراک اسـت کـه قابلیت هضم و 

جـذب غذایـی را تـا حـد زیادی بـرای حیوانـات باال مـی برد.
بنابراین سیسـتم Alley farming یکی از بهترین سیسـتم های کاشـت اسـت 
کـه در سـال های اخیـر اسـتفاده از آن در جهـان رواج پیـدا کـرده اسـت. در 
ایـن سیسـتم از فضـا به طور مطلوبی اسـتفاده می شـود، باعـث حاصل خیزی 
خـاک مـی شـود، باعث کاهـش فرسـایش و رواناب می شـود، باعـث افزایش 
عملکـرد گیاهـان می شـود و سـبب کنتـرل علف های هـرز می شـود. در این 
سیسـتم جهـت افزایـش کارایـی و عملکـرد باید ارقام مناسـب انتخاب شـوند. 
در نتیجـه بـا توجه مزایای ذکر شـده توصیه می شـود اسـتفاده از این سیسـتم 

گسـترش یابد.
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گیاه شناسی
گیاهـی اسـت شـبه درختچـه ای چنـد سـاله به ارتفـاع ۶۰ تا 7۰ سـانتی متـر و از 
خانـواده Lamiaceae ریشـه زوفا مسـتقیم اسـت و انشـعابات فراوانی دارد. سـاقه 
چهارگـوش و مسـتقیم اسـت. قسـمت پایینـی سـاقه چوبـی و قهـوه ای رنـگ و 
از انشـعاب های فراوانـی برخـوردار اسـت ولـی قسـمت فوقانـی آن نـرم و سـبز 
رنـگ مـی باشـد. برگ هـا صـاف، فاقـد دندانـه، باریـک، کشـیده وکـم و بیـش 
نیـزه ای شـکل ورنگ آن سـبز روشـن اسـت. گل هـا درون سـنبله های چرخه ای 
و بـرگ دار مجتمـع، کاسـه گل کوچک لولـه ای و دارای ۵ کاسـبرگ، جام گل نیز 

لولـه ای بـه رنـگ آبی روشـن یـا بنفش اسـت. 
منشـاء ایـن گیـاه آسـیای صغیر گزارش داده شـده اسـت، همچنین زوفا در سـطح 
وسـیعی در مرکـز و جنـوب اروپا، عمدتًا در روسـیه، بلغارسـتان، مجارسـتان، ایتالیا 
اسـپانیا، فرانسـه و کشـمیر و هند کشـت می شـود و از دریای خزر تا دریای سـیاه 

همچنیـن درمناطق شـنی نواحـی مدیترانه مـی روید.

خواص درماني
گیـاه زوفـا بـه عنـوان داروي مفیـد و مطبوعـي در مواقـع سـرماخوردگي و سـرفه 
و ناراحتـي هـاي ریـوي اسـتفاده مـي شـود. از دم کـرده گیاه براي تسـکین آسـم 
و سـرفه اسـتفاده مـي شـود. از نظـر طبیعـت طبـق نظـر طـب سـنتي ایـران گرم 

وخشـک اسـت. زوفـا اثـر بـاز دارنده رشـد ویـروس تبخـال دارد. 

کاشت و داشت
زوفـا ۵ تـا 7 سـال عمـر می کنـد. از ایـن رو انتخاب زمین مناسـب بـرای این گیاه 
ضـرورت دارد علف هـای هـرز در رشـد و نمو و مقدار مـواد موثره زوفـا تاثیر منفی 

می گذارد.  برجـای 
مبـارزه بـا علف هـای هـرز در طـول رویش گیـاه ضروری اسـت. زوفا را مـی توان 
بـا گیاهانـی ماننـد غـات، خـردل و ذرت به تناوب کشـت کرد. کاشـت ایـن گیاه 
در زمین هایـی کـه بـه مقـدار زیـادی از علـف کش هایـی بـا مـاده موثـره تریازین 

اسـتفاده شـده است مناسـب نیست. 

تنـاوب کشـت زوفـا بـا گیاهانـی که بـذر آنهـا پس از رسـیدن بـه اطـراف ریزش 
می کنـد )ماننـد رازیانه، گشـنیز و... ( و همچنین تناوب با گیاهان ریشـه ای ) مانند 
یونجه، شـبدر....( مناسـب نیسـت زیرا این گیاهـان در گسـترش بیماری ها موثرند. 
زوفـا بـه خـاک خاصـي نیـاز نـدارد و تقریبـًا در هـر نـوع خـاک حتـي خاک هـاي 
شـني و تهـي از مـواد و عناصـر غذایـي رشـد مـي کنـد. ماسـه هاي بسـیار نرم و 

خاک هـاي اشـباع از آب بـه هیـچ وجـه براي کشـت زوفا مناسـب نیسـتند. 
ایـن گیـاه بیشـتر در مناطـق بیاباني و در سـطوح وسـیعي کـه مملـو از خاک هایي 
بـا بافـت متوسـط که حـاوي ترکیبات کلسـیم هسـتند رشـد مـي کنـد. Ph خاک 
بـراي زوفـا بیـن ۵ تا 7/۵ مناسـب اسـت. بـذر مورد نیاز بـراي هر متـر مربع خزانه 
حـدود۳ تـا ۵ کیلوگـرم در هکتـار مي باشـد. زمان مناسـب جهت انتقال نشـاها به 

زمیـن اصلـي اواخر بهـار و اوایل تابسـتان مي باشـد. 

 برداشت
اگر هدف از کاشـت اسـتفاده از پیکر رویشـی آن برای ادویه باشـد اوایل گل دهی 
بایـد برداشـت شـود. اگـر به منظور اسـتخراج اسـانس کشـت شـده باشـد گیاهان 
را در مرحلـه گل دهـی کامـل یعنـی اوایـل تابسـتان باید برداشـت کرد. برداشـت 
اندام هـای مـورد نظرگیـاه باید از انـدام فوقانی سـاقه های چوبی صـورت گیرد اگر 
هنگام برداشـت هوا خشـک باشـد و آفتاب شـدید نباشـد، پیکر رویشـی برداشـت 
شـده را می تـوان بـرای مدتـی روی زمین قـرار داد و پس از کاهـش رطوبت آن ها 
را بـه خشـک کـن منتقل کرد دمای مناسـب برای خشـک کـردن گیاه با اسـتفاده 

از خشـک کن هـای الکتریکـی ۳۵ - ۳۰ درجه اسـت.

آشنایی با گیاه دارویی

زوفــــا
Hyssopus officinalisحشمت اله صادقی

مجری گیاهان دارویی سازمان 
جهاد کشاورزی فارس

تصویر شماره 2: گیاه کامل زوفا در مرحله برداشتتصویر شماره 1: ساقه گل دهنده زوفا در مرحله برداشت
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نظـر  مـورد  همیشـه  جـو  بررسـی  و  مطالعـه 
از  اسـت،  داشـته  قـرار  ایرانـی  دانشـمندان 
ایـن رو بسـیاری از دانشـمندان نجـوم در 
آثـار خـود بخشـی را بـه مسـائل جوي 
اختصـاص داده اند. محمد بـن ذکریاي 
رازي، ابن سینا، خیام، ابوریحان بیرونی 
و انـوري شـاعر معروف از شـخصیت ها 
کـه  بوده انـد  ایرانـی  دانشـمندان  و 
در  مطالبـی  جـوي  پدیده هـاي  پیرامـون 
آثـار خـود بـه یـادگار گذاشـته اند. در عصـر 
حاضـر در ایـران، فعالیت هاي منظم هواشناسـی و 
اندازه گیـري عناصـر جـوي توسـط سـفارتخانه هاي انگلیس 
و روس در تهـران و مناطـق نفـت خیـز جنـوب کشـور شـروع شـد. اولین سـکوی 
هواشناسـی توسـط فرانسـوی ها در سـال 12۹۸ در مدرسـه برزگـران احـداث و در 
سـال 1۳۰۸ کامـل گردیـد و قـادر بـه ثبـت بیشـتر عناصـر جوی بـود. بـه تدریج 
و بـه دلیـل نیـاز شـدید بخش هـاي کشـاورزي و آبیـاري بـه دادهای هواشناسـی 
ایسـتگاهای بیشـتری در نقـاط مختلـف کشـور تاسـیس گردیـد که مسـئولیت آن 
بـا وزارت کشـاورزي وقـت بـود. در سـال 1۳27 اولیـن گـروه فـارغ التحصیـان 
هواشناسـی در ایـن ایسـتگاه ها مشـغول بـه کار شـده و در سـال 1۳۳4 اداره کل 

هواشناسـی وابسـته بـه اداره راه تاسـیس شـد.
:)Agrometeorology( تعریف هواشناسی کشاورزی

هواشناسـي کشـاورزي یـا اگرومتئورولـوژي یکي از این علوم حاشـیه اي اسـت که 
از تاثیـر متقابـل عوامـل هواشناسـي و کشـاورزي )گیـاه و دام( بحـث مي نمایـد. 
هـدف علـم هواشناسـي کشـاورزي، کشـف و تعریـف ایـن اثرهـا و کاربـرد آن در 

بخش کشـاورزي اسـت.
 :)Agrometeorological application( کاربرد هواشناسي کشاورزي

نظـر بـه ایـن کـه تولیـد مـواد غذایـي بهتر و بیشـتر یکـي از مسـائل مهـم دنیاي 
کنونـي بـه شـمار مـي رود و بـا توجـه بـه ایـن کـه تولیـد محصـول و قابلیت هاي 
کشـاورزي هـر منطقـه بـه هـوا و مشـخصات اقلیمـي آن بسـتگي دارد، مطالعـه 
عوامـل جـوي موثر بـر کشـاورزي از اهمیت ویژه اي برخوردار اسـت. بـا درک این 
اهمیـت سـازمان هواشناسـي جهاني )WMO( یکي از هشـت کمیسـیون فني خود 

را بـه هواشناسـي کشـاورزي یـا CAGM اختصاص داده اسـت.
حـوزه فعالیـت هواشناسـی کشـاورزی از الیـه خـاک حـاوی ریشـه های عمیـق 
گیاهـی آغـاز شـده و بعد از گذشـتن از الیه های نزدیک سـطح زمین کـه گیاهان 
زراعـی، درختـان و حیوانـات در آن زندگـی می کننـد، بـه مرتفـع تریـن الیـه جو 
کـه مورد توجه آئروبیولوژی اسـت، گسـترش می یابـد. از دیگر کاربرد هواشناسـی 
کشـاورزی می تـوان بـه اعمـال تغییـرات در خـرد اقلیم هـا )از جمله بادشـکن ها، 
کمربندهـای حفاظتـی، آبیـاری و محافظت از یخبندان(، شـرایط اقلیمـی حاکم در 
مـدت انبـارداری، وضـع جـوی در مزرعه و کنترل شـرایط انبارها، شـرایط محیطی 
در پناهگاه هـای دام هـا و سـاختمان های مزرعـه و نقل و انتقـاالت و جا به جایی 

کرد. اشـاره  محصوالت 
اسـتفاده از اطاعـات هواشناسـی از قبیـل دمـای هـوا و خـاک، زمـان و میـزان 
بارندگـی، سـمت و سـرعت بـاد و سـایر پارامترهای مرتبط با زمان شـروع کشـت، 
زمـان آبیـاری، زمـان کودپاشـی، زمـان سـم پاشـی و غیـره می توانـد بـر عملکرد 

محصـول بـه طـور معنـی داری اثـر گذار باشـد.

برخی دیگر از کاربردهای هواشناسی در کشاورزی شامل:
1 - پیش بینی تاریخ های کشت، مراحل نموگیاهی و عملکرد محصول 

2 - پیـش بینـی مراحـل فنولوژیکـی و شـروع گلدهـی در محصـوالت زراعـی و 
باغـی و تعییـن تاریـخ رسـیدگی محصـوالت

۳ - پیـش بینـی درجـه حـرارت خـاک درطول دوره کاشـت بـه منظـور اجتناب از 
بـذر پاشـی یـا کاشـت در شـرایط نامطلوب خـاک که می توانـد مانـع از جوانه زنی 

و سـبز شـدن بذر گردد. 
4 - تعییـن درجـه حـرارت حداقـل خـاک درعمـق کاشـت و تعیین درجـه حرارت 

بحرانـی نقطـه انجمـاد گیـاه جهت پیـش بینـی یخ زدگـی محصوالت
۵ - تشریح و کاربرد مدل های پیش بینی عملکرد محصول

۶ - پیش بینی شرایط حرارتی درطی فصل رشد گیاهان گرماپسند

علوم مرتبط با هوا شناسی:
1- هواشناسـي عمومـي و اقلیـم شناسـي کـه از مطالعـه پدیده هـاي جـوي بحث 

مي کنـد. 
2- بیولـوژي کشـاورزي )grobiology( و فیزیولـوژي گیاهـي کـه از عکس العمل 

گیـاه نسـبت بـه شـرایط فیزیکي محیـط بحـث مي نماید. 
۳- زراعـت یـا Agronomy کـه از نقـش فنـون کشـاورزي در اصـاح شـرایط 

گفتگـو مي کنـد. اکولوژیکـي  و  رویشـي 
4- پدولـوژي )pedology( کـه از رژیـم هیدروترمال )آبـي - حرارتي( خاک بحث 

 . مي کند
۵- فنولـوژي )phenology( کـه از مراحـل مختلـف رشـد و نمـو و سـیکل ها یـا 
چرخه هـاي بیولوژیـک از قبیـل )جوانـه زدن، سـبز کـردن، گل کـردن، رسـیدن، 
تولـد و تناسـل حیوانـات اهلـي و مراحـل مختلف آفـات و امراض دامـي و گیاهي( 
کـه تمـام آن هـا توسـط آب و هـوا تعیین مي  شـوند را مـورد مطالعه قـرار مي دهد. 
۶- جغرافیـاي کشـاورزي کـه بـا توسـعه تاریخـي انـواع محصـوالت و تجزیـه و 

تفکیـک ناحیـه اي آن هـا و منطقـه بنـدي کشـاورزي ارتبـاط دارد.

بحث و نتیجه گیری:
بـا توجـه بـه ایـن کـه در کشـور هـر سـاله بایـای طبیعـی ماننـد یخبنـدان، 
سـرمازدگی و غیـره خسـارات زیـادی به بخـش کشـاورزی وارد می کند، شـناخت 
پتانسـیل های ایـن بخش ضروری به نظر می رسـد از علم هواشناسـی کشـاورزی 
بـه عنـوان علمـی نوین یـاد می شـود کـه دارای عمری کمتـر از یک قرن اسـت. 
نویـن بـودن ایـن شـاخه از علـم هواشناسـی ایجاب می کنـد که تعریـف دقیقی از 
دامنـه کاربردهـای آن ارائه شـود. در هواشناسـی کشـاورزی امروزه دامنـه کاربران 
از کشـاورزان گذشـته و تمامـی بخش هـای فعـال در حـوزه تأمین مـواد غذایی را 
دربـر می گیـرد. وجـود ایـن طیف وسـیع کاربـری، ایجاد یـک سـامانه ارتباطی دو 
سـویه بین کاربر نهایی و سـازمان هواشناسـی کشـور را الزامی می کند. متأسـفانه 
یکـی از مهم تریـن مسـائل کشـورهای درحـال توسـعه، عـدم توجه بـه اطاعات 

هواشناسـی و بـه کارگیری آنها در کشـاورزی اسـت. 

زهره سپهرزادگان 
دانشجوی دکترای فیزیولوِژی گیاهی 

کارشناس مسئول پنبه و تغذیه گیاهی 
مدیریت زراعت

هواشناسی و کشاورزی
تاریخچه هواشناسی در ایران
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اکبر ریاحی 
کارشناس ارشد سازمان جهاد 

کشاورزی استان فارس

درخـت خرمـا یکـي از مقدس تریـن و قدیمـي 
تریـن درختـان میـوه شـناخته شـده بــــراي 
انسـان اسـت. در 17 سـوره قـرآن و در 2۰ آیـه 
اشـاراتي بـه خرمـا و درخـت آن شـده اسـت. 
پیدایـش درختـان خرمـا را بـه دوران دوم زمین 
شناسـي یعني دوره تریاس و ژوراسـیک نسـبت 
داده انـد. نام نخـل در بسـیاري از کتب مذهبي 
و دعاهـاي بـودا آمـده اسـت. بابلي هـا درخـت 
خرمـا را " کشـمارو " و سـومریان آن را " دتلـه" 
مي نامیدنـد. زمـان پـي بردن انسـان بـه ارزش 
غذایي خرما و کاشـت درخت آن به شـش هــــزار سـال پیش از میاد مي رسـد.

خرمـا بـه دلیـل ویژگی هـای منحصـر به فـرد نظیـر مقاومت بـه گرما، خشـکی و 
کـم آبـی، تحمل شـرایط نامسـاعد آب و خـاک در زمـره معدود گونه هـای گیاهی 
اسـت کـه توانسـته گسـترش و اسـکان انسـان در سـرزمین های گـرم و لـم یزرع 

دنیـای قدیـم وجدیـد را امکان پذیر سـازد.
خرمـا )date( یکـی از مزیت هـای نسـبی و حتی رقابتی حداقل۶ اسـتان کشـور در 
بخـش کشـاورزی و صنعـت می باشـد. تاثیر محصول خرمـا در وضعیـت اقتصادی 
کشـور، مسـئله ای قابـل تعمق و پراهمیت اسـت. اسـتان های خوزسـتان، بوشـهر، 
فـارس، هرمـزگان، کرمـان و سیسـتان و بلوچسـتان از اسـتان های عمـده خرمـا 

خیـز ایران می باشـند.
مصـارف مختلـف خرمـا در صنعـت شـامل خمیرخرمـا، شـیره خرمـا، شـهد خرما، 
قنـد مایع، سـرکه خرمـا، الکل، عصاره نوشـابه، کلمپـه خرما، رنگینـک و حلواهای 
متنـوع خرمایـی، شـکات صبحانـه خرمـا، چیپـس سـاده خرمـا، چیپس طعـم دار 
خرمـا، لواشـک خرمـا، خرمـا بریـز، شـکات جامـد خرمـا، سـس، رب، ترشـی، 
کمپـوت، مارمـاالد، مربـا، خـوراک دام، آرد تفاله خرما، روغن هسـته خرمـا و موارد 

متعـددی از ایـن قبیـل می باشـد.
از هسـته آن روغـن کربـن اکتیـو، لوریـل الـکل، مـواد موثر سـطحی، پماد هسـته 
خرمـا) بـرای رشـد مـژه هـا( و از ضایعـات آن نیـز در ترکیـب خـوراک دام و طیور 
و از بـرگ خرمـا در سـاخت انـواع ظـروف بافتنـی، حصیـر و از تنـه و چـوب خرما 
در کارخانجـات نئوپـان سـازی و کاغـذ سـازی و پوشـش سـاختمان هـا و پـل ها 
اسـتفاده مـی شـود. خرمـا دارای عنصـر فلوئـور مـی باشـد کـه بـرای ممانعـت از 
پوسـیدگی دنـدان مفیـد است.سـلنیم نیـز بـه مقـدار قابل توجهـی در خرمـا وجود 
دارد کـه بـه عنـوان ممانعـت کننـده از بـروز سـرطان و عامـل مهمی در سیسـتم 
ایمنـی بـدن عمـل مـی کنـد. پروتئیـن خرمـا دارای 2۳ نـوع اسـید آمینـه بـوده و 
مقـدار کمـی ویتامیـن ث و ویتامین هـای ب 1، ب 2 و ویتامیـن آ در آن وجـود 
دارد. خرمـا دارای ۳/۹-۰/۵٪ پکتیـن بـوده و تاکنـون شـش نـوع اسـید آلی در آن 
شناسـایی شـده اسـت که عمـده ترین آن ها اسـید مالیک میباشـد. میـوه ی خرما 
منبـع خوبـی از آنتـی اکسـیدان ها، آنتوسـیانین هـا، کارتنوئیدهـا و ترکیبـات فنلی 

بـه حسـاب مـی آید.
کشـت نخیـات و تولیـد خرما در اسـتان فـارس عمدتـا در 14 شهرسـتان صورت 

می گیـرد.
از ۳ رقـم شـاهانی، زاهـدی )قصـب( و کبـکاب  تولیـد خرمـای اسـتان  عمـده 
پیـارم،  بـه  می تـوان  نیـز  مـوارد  سـایر  عمـده  رقم هـای  جملـه  از  و  می باشـد 
خاصوئـی، اسـتعمران، برهـی، دیـری، گنتـار، مجـول، پنجـه عـروس، هلیله ایی و 

... اشـاره نمـود.
بـه اسـتناد آمـار مدیریـت باغبانـی معاونت بهبـود تولیـدات گیاهی در سـال 1۳۹4 
سـطح کل نخیـات در اسـتان فـارس معـادل 2۸۶۰۶ هکتار می باشـد کـه از این 
سـطح 2۶۰1 هکتـار سـطوح غیـر بـارور و 2۶۰۰۵ هکتار سـطوح بارور می باشـد.

میـزان کل تولیـد فعلـی خرمـا بالـغ بـر 1۳۹۹4۰ تـن بوده کـه با توجه به سـطوح 
غیربـارور کنونـی ایـن رقـم بـا افزایـش 12۳۶۵ تنـی در آینـده ای نزدیـک بـه 

1۵2۳۰۵ تـن خواهـد رسـید. 
بـه احتسـاب در نظـر گرفتن تولیدات آینده با محاسـبه سـطوح غیر بـارور، مجموعًا 
در اسـتان بیـش از ۹2 هزارتـن خرمـا قابلیت بسـته بنـدی و تازه خـوری و حداکثر 
۶۰ هـزار تـن خرمـا قابلیـت فرآوری و بسـته بنـدی را می تـوان متصور شـد. این 
بدیـن معناسـت کـه مجموعـًا حداقـل ۶۰/۶۹ درصـد خرمای اسـتان قابلیـت تازه 
خـوری مسـتقیم یـا بسـته بنـدی و تـازه خـوری و حداکثـر ۳۹/۳1 درصـد قابلیت 

فـرآوری و بسـته بندی را خواهد داشـت.
دراسـتان فـارس واحدهای بسـته بنـدی و فرآوری خرمـا عمدتًا در 1۶ شهرسـتان 
مسـتقر مـی باشـند. از مجمـوع ۶۹ واحـد احـداث شـده و یـا در حـال احـداث، 
بیشـترین واحدهـا در شهرسـتان شـیراز )1۵ واحد(، کازرون )12 واحـد(، جهرم )12 
واحـد(، قیروکارزیـن )4 واحـد( و الرسـتان )4 واحـد( متمرکز هسـتند. همچنین از 
۶۹ واحـد موجـود بررسـی شـده، 41 واحـد دارای جواز تاسـیس و 2۸ واحـد دارای 

اسـت.  بهره برداری  پروانـه 
مجمـوع ظرفیـت اسـمی ۶۹ واحدصنایع تبدیلی خرما دراسـتان برابـر 17۰۵۹۰ تن 
درسـال مـی باشـد. بررسـی های بـه عمـل آمده نشـان می دهـد، ۵۳ واحد بسـته 
بنـدی و تنهـا 1۶ واحـد بـه فـرآوری خرما مبـادرت مـی نماید که ایـن قضیه جای 

دارد.  تامل 

وضعیت بسته بندی و فرآوری
خرمـا در استان فارس
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در یـک دیـد کلـی مـی تـوان بیـان نمود حـدوداً بـه ازاء هـر 1۰۰۰ هکتـار باغ 
نخـل بـارور مـی تـوان یـک واحـد بسـته بنـدی خرما و یـا بـه ازاء هـر 2۵۰۰ 
هکتـار بـاغ نخـل بارور یک واحـد فرآوری وبسـته بندی خرما در اسـتان احداث 

 . نمود
امـا بـا بررسـی باالنـس میزان تولیـد در حـال حاضر و آینـده باغات بـا ظرفیت 
اسـمی واحدهـای دارای مجـوز و در حـال اخـذ مجـوز صنایـع تبدیلـی خرمـا 
در اسـتان فـارس مشـخص مـی گـردد کـه باالنـس در هـر دو مـورد صنایـع 
بسـته بندی و تـازه خـوری و صنایع فـرآوری منفی بـوده و در مجموع 1۸2۸۵- 
تـن در سـال مـازاد ظرفیـت، مجـوز صنایـع تبدیلـی در خصـوص خرمـا صـادر 

است.  شـده 
بـا توجـه بـه ایـن افزایـش مجوزهـای صـادره، مدیریـت افزون تر و دقـت نظر 
بیشـتر در صنایـع تبدیلـی بسـته بندی و فـرآوری خرما را از این پـس می طلبد. 
البتـه واقعیـت آن اسـت کـه واحدهـای موجـود، در حـال حاضـر بـا حداکثـر 
ظرفیـت اخـذ شـده و اسـمی، در بسـته بنـدی و بخصـوص در فـرآوری فعالیت 
نمی نماینـد و بـا توجـه بـه شـرایط اقتصـادی موجـود در دریافـت مـواد اولیه و 
بـه خصـوص در عرضـه آن با مشـکل مواجه می باشـند و عاوه بـرآن تعدادی 
از ایـن واحدهـا بـا وجـود تکمیـل بودن بـه دالیل مختلـف فعالیتی نداشـته و یا 

فعـًا تعطیل می باشـند.
بنابرایـن مناسـب اسـت ابتدا بـه رفع موانـع تولید و صـدور پروانه بهـره برداری 
واحدهـای درحـال احداث و تسـهیل در امـور آنان و فعال سـازی واحدهای نیمه 
تعطیـل و غیـر فعـال، رسـیدگی گـردد و سـپس به احـداث واحدهـای جدید در 

صـورت نیـاز به منظـور جایگزینـی احتمالی، پرداخته شـود. 
در ایـن صـورت نیـز، برای احـداث واحدهای جدید، پیشـنهاد می گـردد با توجه 
بـه مـکان اسـتقرار باغـات نخیـات، نـوع رقـم و متوسـط ظرفیت تعیین شـده 
در احـداث هـر واحـد بسـته بنـدی و هـر واحد فـرآوری، تنهـا در ۶ شهرسـتان 

بـه ترتیـب جـدول زیـر پـس از بررسـی نهایی، مجـوز صـادر گـردد و از صدور 
مجـوز در سـایر شهرسـتان ها پس از توجیه سـرمایه گـذاران، خـودداری گردد.

جدول پیشنهادی مکان احداث و حداکثر تعداد واحدهای 
جدید صنایع تبدیلی خرما در صورت الزام

مجموعتعداد واحد فرآوریتعداد واحد بسته بندیشهرستان

4۳7قیروکارزین

2۳۵کازرون

1۳4جهرم

112خنج

۰22داراب

۰11الرستان

۸1۳21

• بـا توجـه بـه مصوبـه کمیته فنـی مدیریـت صنایع کشـاورزی سـازمان جهاد 
کشـاورزی، حداقـل ظرفیـت هـر واحـد فـرآوری خرمـا ۵۰۰۰ تـن در سـال و 
حداقـل ظرفیـت هر واحد بسـته بنـدی خرما 2۰۰۰ تن در سـال تعییـن گردیده 

ست. ا
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خالصـه بخـش چهـارم: در شـماره قبـل پرتو امیـد هشـت ویژگی بنیـادی را که 
بایـد در شـخصیت همسـر خـود بـه دنبـال آن باشـید و بـه عنـوان ویژگی هـای 
اصلی و اساسـی که واحدهای سـاختمانی یک شـخصیت و منش خوب محسـوب 
می شـوند را بـه شـرح زیـر توصیف کردیم: 1- خود بودن 2- دوسـت داشـتن خود 
۳- صداقـت 4- اعتمـاد به نفس باال ۵- پختگی و مسـئولیت پذیـری ۶- بازبودن 

روحـی و احساسـی 7- تعهـد بـه رشـد شـخصیتی ۸- نگرش مثبت بـه زندگی
•••

سن مناسب ازدواج: 
اهمیت ازدواج در سن مناسب از دودیدگاه قابل بررسی است: 

الف( جنبه ی روانی ب( جنبه ی فیزیولوژیک 
الـف( جنبـه روانـی - انسـان در فرآینـد رشـد، در سـنین گوناگـون ویژگی هـای 
گوناگونـی دارد . درعیـن حـال منحتی رشـد عقلی و روانی دختر و پسـر در سـنین 
گوناگـون، تفاوت هـای عمـده ای را نشـان مـی دهـد. بدیـن ترتیب توجـه به این 
کـه فـرد در کـدام مرحلـه از آمادگـی روانـی بـرای امـر مهـم ازدواج قـرار دارد در 

خوشـبختی آینـده ی دختـر و پسـر نقـش عمـده ای ایفـا مـی کند .
ب( جنبـه فیزیولوژیـک - بـه طـور کلـی مهـم نیسـت کـه فـرد در چـه سـنی 

بالـغ )بـه لحـاظ جسـمی( می شـود، مهـم این اسـت کـه پسـر و دختر 
احسـاس کننـد از نظر جسـمی و به ویژه روانـی به ازدواج 

نیـاز دارنـد و از همـه مهم تر به بلـوغ فکری و 
عاطفی رسـیده باشـند.

مناسـب  سـنی  اختـالف  اهمیـت 
ازدواج:  بـرای 

محققـان دانشـگاه ملی اسـترالیا 
حـدود  زندگـی  مطالعـه ی  بـا 

2۵۰۰ زوج اسـترالیایی خوشبخت 
فاکتورهـای  مـاه  شـش  مـدت  بـه 
روابـط  در  بحـران  و  سـازگاری 
زناشـویی را بررسـی کردنـد. یکـی 
از ایـن فاکتورها )سـن( اسـت که در 

یـک ازدواج خـوب، از اهمیـت باالیـی 
اسـت. برخـوردار 

نتایـج ایـن تحقیقات نشـان می دهـد زنان بهتر 
اسـت بـا مردانی ازدواج کنند که حداکثر هشـت سـال 

تـا نـه سـال از آنهـا بزرگ تـر یـا در نهایـت دو تا سـه سـال 
از آنهـا کوچک تـر باشـند. ایـن اختـاف سـنی تـا حد چشـم گیری 

پدیـده ی طـاق را کاهـش می دهد. عامل سـن بیـش از فاکتورهای 
دیگـر از قبیـل سـطح فرهنگـی یـا ریشـه های جغرافیایـی در ایجـاد 

حـس مشـترک میـان زن و شـوهر نقش دارد. هم سـن بـودن باعث می شـود زن 
و شـوهر از دلبسـتگی های مشـابهی در موسـیقی، سیاسـت و مسـائل مربـوط بـه 

یک نسـل برخوردار باشـند. 

رسیدن به بلوغ عاطفی و فکری پیش از ازدواج:
- آیا اتاق شـما نیز با وسـایل ریز و درشـت مربوط به صنایع دسـتی پر شـده اسـت 
کـه بـرای هر کـدام هزینـه ی زیادی صرف کـرده اید و بعـد ازمدتی بودن رسـیدن 

بـه نتیجـه ی مطلـوب آنها را رهـا کرده اید؟ )بلـوغ فکری( 
- آیـا واکنـش همسـرتان را در مـورد موضوعـی خـاص بـی احترامـی نسـبت بـه 

)عاطفـی(  تلقـی می کنیـد؟  خودتـان 
- آیـا از نظـر اجتماعـی فـردی کارآمـد و الیـق هسـتید و پسـت مهمـی دارید ولی 

سـطحی، ناپختـه و گاهـی متعصبانـه عمـل مـی کنیـد ؟ )فکری( 
- آیـا بـه سـرعت تحـت تاثیـر جذابیت هـای یـک فـرد قـرار مـی گیریـد و از نظـر 
عاطفـی بـه او وابسـته می شـوید و در مـدت کوتاهی ایـن جذابیت از بیـن می رود؟ 
)عاطفـی( - اگر پاسـخ شـما به پرسـش های بـاال مثبت اسـت، باید بدانیـد که هنوز 

بـه بلـوغ عاطفی و فکـری الزم بـرای ازدواج نرسـیده اید. 
بلـوغ فکـری: هـر انسـانی بـا گذشـت زمـان و افزایش سـن بـه بلوغ می رسـد، 
امـا گاهـی ایـن بلـوغ تنهـا نمـود جسـمی و فیزیکـی دارد و 
همـه ی مـا افـرادی را در اطـراف خـود می بینـم کـه با 
وجـود سـن زیـاد، ویژگی هـای حسـی و فکـری 
)تغییـر  مثـال  دارنـد.  ای  کودکانـه 
پیگیـری  و  دلبسـتگی ها  مـداوم 
خصوصیـات  از  اهـداف  نکـردن 
نقـش  اسـت(  کودکـی  دوران 
محیـط زندگـی و شـرایط تربیتی 
و فرهنگـی به ویـژه خانوادگی در 
رسـیدن فرد بـه بلوغ فکری بسـیار 
مهـم اسـت امـا هـر فـردی می تواند 
بـا تغییـر در اصـول فکـری و رفتاری 
خـود به بلوغ فکری برسـد. مـوارد زیر 
ویژگی هایـی هسـتند که برای رسـیدن 
بـه بلوغ واقعـی همیشـه باید مراقـب آنها 
باشـیم: پیش داوری – خرافـات – نادانی – ترس 
– دوری از تعصـب – درک و توجـه – بـی طرفـی - 

ثبـات – شـادی – دوری از احساسـات منفـی 
پیـش داوری: بـه معنـای قضـاوت کردن پیـش از آگاهی کامل اسـت 
. نتیجـه گیری هـای شـتابزده از خصوصیـات بسـیاری از آدم هاسـت. 
یکـی از نشـانه های بلـوغ آن اسـت کـه تـا زمانـی کـه از جوانـب 

نخست از خانواده آغاز کن
بخش پنجم

نرجس سبحانیان 
کارشناس ارشد مشاوره خانواده



95 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره50 - خردادماه 1398

پیام تسلیت 

موضوعـی اطـاع کامـل نداریـم در مورد آن قضـاوت نکنیم. وقتی در مورد کسـی 
پیـش داوری مـی کنیـد هم نسـبت به او و هم نسـبت بـه خودتان نـاروا رفتار می 
کنیـد، در مـورد او بـی انصافـی مـی کنیـد و خودتـان را دانسـتن حقیقـت محروم 

مـی کنید.
خرافـات: اگـر فـرد بالغی هسـتید نبایـد وقتی بـرای پرداختـن به خرافات داشـته 
باشـید. بـا خیـال راحـت آینه ی شکسـته را عوض مـی کنید و از دیدن شـماره 1۳ 

صندلی تـان در بلیـت هواپیمـا نگران نمی شـوید. 
نادانـی: کسـی کـه از لحـاظ فکـری بـه بلـوغ مـی رسـد، بسـیاری از چیزهـا را 
نمی دانـد ولـی از نادانـی خـود آگاه اسـت او همـواره در پـی گسـترش اطاعات و 

آگاهـی خـود اسـت. او از گذشـته آگاه و بـه آینـده امیـدوار اسـت. 
تـرس: بـرای رسـیدن به بلوغ واقعـی باید تـرس را از زندگی خود ریشـه کن کنید 
و بـه جـای تـرس از اطرافیـان بـه آنهـا عاقمند شـوید و سـعی کنید دلیـل رفتار 

آنـان را درک کنید. 
ارتباطـات خـوب و عـدم نگرانـی و تـرس بـه طـور حتم سـامت جسـمی را برای 
شـما بـه ارمغـان خواهـد آورد. با رسـیدن بـه بلوغ فکری حتـی می توانیـد با مرک 
هـم بـدون ترس روبرو شـوید زیـرا حقیقت اجتنـاب ناپذیر بـودن آن را می پذیرید 
و یـاور مـی کنیـد آغـازی اسـت بـرای یـک زندگـی جدیـد و جایـی بـرای تـرس 

وجـود ندارد.
دوری از تعصـب: از نظـر فـرد بالغ همه ی انسـان ها بدون در نظـر گرفتن رنگ، 
نـژاد و دسـته، از یـک گوهرنـد و می دانـد بـرای هـر مسـاله ای بیـش از یـک راه 
حـل وجـود دارد. فـرد بالـغ حقیقـت را تنهـا در انحضـار خـود نمی داند و شـعارش 

ایـن اسـت )زندگـی کن و بگـذار دیگـران هم زندگـی کنند( 
او بـه ایـن بـاور رسـیده کـه هیـچ بـدی مطلـق نیسـت و انسـان هـا جایـز الخطا 
هسـتند و در نهایـت بلـوغ فکـری او را از گرفتـاری در ورطـه ی تکبـر، تعصـب و 

غـرور بیجـا حفـظ می کنـد.
درک و توجـه: کسـی کـه بـه بلـوغ فکـری مـی رسـد هیـچ گاه آن قـدر در گیر 
مسـائل شـخصی خـود نمی شـود کـه آسـایش دیگـران را نادیـده بگیـرد . او می 
توانـد خـود را جـای دیگـران قـرار دهـد وبر اسـاس آن نـوع رفتـار خـود را تعیین 

. کند
بـی طرفـی: بلـوغ فکـری بـه شـخص این امـکان را مـی دهد کـه مسـائل را بی 
طرفانـه ببینـد. زندگـی بـرای او ماننـد نـگاه فرد بزرگسـالی اسـت کـه در مهمانی 

کـودکان شـرکت کـرده اسـت . از خوشـحالی آنـان شـاد اسـت ولی بـرای راحتی 
بیشـتر کـودکان دوسـت ندارد حضورش احسـاس شـود . هر فکری بـه ذهن او راه 

پیـدا نمـی کنـد و هیـچ گاه دچـار تواضـع دروغین نمی شـود .
ثبـات: فـردی کـه به بلوغ فکری رسـیده اسـتوار و قابـل اعتماد اسـت و برحاالت 

واحساسـات خود تسلط دارد .
شـادی: افـرادی کـه بـه بلـوغ فکـری مـی رسـند خودشـان و زندگـی را بیـش از 
حـد جـدی نمی گیرند . بنابراین همیشـه شـاد هسـتند . آنهـا از انتقـاد دلخور نمی 
شـوند و همیشـه خـوش برخـورد هسـتند و خـود را قربانـی حـوادث نمـی کننـد و 
مسـئولیت کامـل کارهایشـان را مـی پذیرند و به دنبال سـپر بای برای خودشـان 

. نیستند
دوری از احساسـات منفـی: یادتان باشـد با حسـادت، کینـه و عصبانیت هیچ گاه 
بـه بلـوغ فکـری نمی رسـید. بـرای رسـیدن به رشـد، باید احساسـات منفـی را در 

وجـود خود ریشـه کـن کنید.
ادامه دارد

پیامبر گرامی اسالم فرمودند:
این سخن مرد که به همسرش می گوید:

»واقعاً تو را دوست دارم«
هرگز از قلبش خارج نخواهد شد.

علما به شهادت خرسندند ...
شهادت حجت االسام والمسلمین محمد خرسند امام جمعه فقید کازرون را خدمت خانواده محترمشان، مردم شریف شهرستان کازرون و به ویژه همکاران ارجمند 
همشهری این شهید بزرگوار تبریک و تسلیت عرض می نمائیم. از خداوند منان برایشان علو درجات و محشور شدن با حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( و برای 

بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

دگر بار خانواده بزرگ جهاد کشاورزی فارس در سوگ رئیس مرکز خدمات نشست. 
درگذشت ناگهانی شادروان مهندس نادر دانشمندی رئیس مرکز خدمات کامفیروز شمالی )خانیمن( در شهرستان مرودشت را به خانواده آن زنده یاد، تمام همکاران 
ارجمند جهاد کشاورزی به خصوص پرسنل این مرکز و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت تسلیت عرض می نمائیم. از خداوند منان برایش علو درجات 

و محشور شدن با حضرت ابوالفضل )ع( و برای کلیه بستگان صبر جزیل مسئلت می نمائیم.
روحش شاد و یادش گرامی باد

روابط عمومی
سازمان جهاد کشاورزی فارس
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خانواده و تربیت فرزندان
نویسنده: 

زهرا اقدامی
امور مشاوره و بهداشت حرفه ای سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

برخی از موضوعاتی که در این مجموعه می خوانید:

مقدمـه / ابعـاد سـامتی / بعد جسـمی / بعد روانـی / بعد اجتماعی / سـامت اجتماعی و جامعه / جامعه سـالم 
/ هنجارهـای اجتماعـی / خانـواده / ارزش و اهمیـت خانـواده / علل تشـکیل خانـواده / کارکردهـای خانواده / 

انتقـال تجربـه / انـواع خانـواده / حقـوق زوجین / محبـت متقابل / احتـرام متقابل / وحـدت انس و ... .

معرفی تالیفات همکاران

باید که رفت
از  عکـس  چنـد  دیـدن  »بـا 
آلبـوم، صحنه هایـی از آبادان 
بیـادم آمـد، در خود فـرو رفتم 
و افـکارم را جمـع کـردم، بـه 
ایـن نتیجـه رسـیدم کـه، باید 

چرا؟ رفـت. 
در  امـام  کـه  کـرده ام  فکـر 
سخنرانی هایشـان  از  یکـی 
بیشـتر  جوانـان  می فرماینـد: 

بـه جبهـه برونـد تـا آنهایـی کـه در جبهـه هسـتند، خسـته 
نشـوند. فکـر کـردم آری، واقعـًا بایـد رفـت. آخـر تـا کـی 
فرزنـدان پـاک- کشـور- مـا در جبهـه ها خـون بدهنـد ولی 

 ... اینجـا سـرگرم درس خوانـدن  مـا 
تصمیـم گرفتـم درس را تـرک کـرده و بـه جبهـه حـق علیه 
باطـل بـروم تـا بـار دیگـر ادامه دهنـده راه پـر تداوم و سـرخ 

بـرادر- عطااله- باشـم. 
مـن مـی روم و امیـدوارم شـمایی کـه ایـن دسـت خـط را 
مـی خوانیـد بـا درک رسـالت واقعـی خویـش، راه خویـش را 
بپیماییـد و همیشـه گـوش بـه زنـگ- بانـک- این پیـر خرد 

باشـید و همیشـه ادامـه دهنـده راه خونیـن شـهیدانمان.« 
ایـن جمـات بخش هایـی از وصیـت نامـه جهادگـر شـهید 
علـی اصغر مرادی اسـت که بعد از شـهادت بـرادرش عطااله، 
عـزم میدان هـای نبـرد می کنـد تـا جـای خالی شـهیدش را 

در جبهـه هـا پـر کند.
ایشـان در سـومین مرحلـه از عملیـات بیت المقـدس در حین 
احـداث جـان پناه برای رزمندگان اسـام به شـهادت رسـید. 
علـی اصغـر مـرادی فرزنـد بهمـن و متولـد بیسـتم آبـان ماه 
1۳41 اردکان فـارس بـود کـه در زمان حضـور در جبهه های 

نبـرد، دانـش آموز سـال سـوم ریاضی فیزیـک بود. 
شـهید در کنـار تحصیـل در کارگاه صافکاری خودرو مشـغول 
بـه کار بـود تـا از این طریـق به مخـارج خانـواده کمک کند. 
او بـه تأسـی از بـرادر خـود- شـهید عطـا الـه مـرادی- در 
تاریـخ 1۳۶۰/۵/1۶ بـه سـمت آبـادان در محاصـره شـتافت 
و بـه عنـوان راننـده بلـدوزر بـه مـدد رزمندگان اسـام همت 
گماشـت و سـرانجام ده ماه بعد از شـهادت عطاءاله، در تاریخ 
بـرادر  بـه  بیت المقـدس  عملیاتـی  منطقـه  در   1۳۶1/2/1۹
شـهیدش ملحق شـد. دیگـر بـرادرش، ابراهیم نیـز در همین 

عملیـات مجـروح شـده بود.

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد

جهادگر شهید
علی اصغر مرادی

فرزند: بهمن 
متولد: 20 / 8 / 1341

محل تولد: اردکان فارس

شهادت: سومین مرحله از عملیات بیت المقدس 
تاریخ شهادت: 1361/2/19

همــان طــور کــه قبــال نیــز بــه اســتحضار شــمار رســاندیم، در هــر شــماره، از مطالــب 
منــدرج در خبرنامه مــاه گذشــته در ســتون مســابقه، چنــد ســئوال مطــرح می گــردد 
و بــه کســانی کــه پاســخ صحیح داده باشــند، جوایــزی بــه قیــد قرعــه تعلــق خواهــد 

گرفــت.

اسامی برندگان مسابقه شماره ۱ "پرتو امید"
از بیـن شـرکت کننـدگان در اولیـن مسـابقه "پرتـو امیـد" قریـب 153 نفـر بـه تمـام 
سـئواالت جـواب صحیـح داده بودنـد کـه افـراد ذیل به قیـد قرعـه منتخـب گردیدند که 

جوایـز نفیـس آنـان طـی مراسـمی به آن هـا اهـدا خواهـد گردید.

1( اسداله ایزدی       2( منوچهر زارع       3( طاهره اوجی

سئواالت خبرنامه پرتوامید شماره اردیبهشت ماه 98:
• - چه میزان از غرامت بیمه کشاورزان فارس پرداخت شده است؟

• - خسارت سرمازدگی به کشاورزی استان فارس به چه میزان است؟
• - ارزان تریـن تسـهیالت بخش کشـاورزی بـه چـه فعالیت هایی تعلق می گیـرد و این 

چیست؟ تسهیالت 
• - سـطح مبـارزه بـا ملـخ صحرایی در اسـتان فـارس به چه میـزان بوده اسـت و از این 

میـزان چه مقـدار به صـورت هوایی مبارزه انجام شـده اسـت؟
• - در کدام شهرستان پروژه کنترل سیالب و تغذیه مصنوعی کلنگ زده شد؟ 

برگزاری مسابقه از خبرنامه “ پرتو امید“
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برگزاری جشنواره گل در شهرستان داراب

حضور پرشور همکاران جهاد کشاورزی استان فارس در راهپیمایی روز جهانی قدس
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