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جمالی نماینده مردم شهرستان فسا در مجلس 
شورای اسالمی:

متناسب با تولید مرکبات، صنایع 
تبدیلی آن وجود ندارد

قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی
استان فارس:

تامین امنیت غذایی ، پایه تامین 
امنیت ملی است

تاجگردون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان فارس:

اگر آمار و اطالعات در حد عدد ذکر 
شود و تحلیل نشود قطعًا ارزشی ندارد

خاوازی معاون وزیر جهاد کشاورزی:

با توجه به تغییر شرایط و امکانات ملی
برای پیشرفت علوم بایستی برخی 
دیدگاه های سنتی را کنار گذاشت

رحیمی استاندار فارس :

کشاورزی استان فارس ، 
از شاخصه های برتری 

و پیشرفت این استان است

رحمانی معاون استاندار فارس:

امید است به نقطه ای از باور برسیم که 
آمارهای به دست آمده واقعی است و نیاز 

به نظارت و کنترل مجدد ندارد

استان فارس مقام اول کشور در تولید گل نرگس 
با 500 هکتار سطح زیر کشت و بخش خفر مقام اول استان 

با 300 هکتار را در اختیار دارد



سفر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به خـفر



آنچه در این شماره می خوانیم: 

سرمقاله:

از
وزارت فالحت
                            تا

وزارت جهاد کشاورزی
از  نامـی  قاجاریـه  دوره  از  قبـل 
کتابـی  هیـچ  در  فالحـت  وزارت 
همـه  و   نمی شـود  مالحظـه 
و  شـاه  امـالک  از  گفتگـو  جـا 
 دیـوان یـا اداره خالصجـات اسـت. 
بـا  مصـادف   ۱۲۶۹ سـال  در 
حکومـت مظفرالدیـن شـاه طبـق 
تصویب نامـه هیئـت وزرا اداره ای بـه نـام اداره کل فالحـت 
و تجـارت تاسـیس شـد و در سـال ۱۳۰۹ ایـن وزارت خانه به 
۲ وزارتخانـه اقتصـاد ملـی و وزارت راه اداره هـای فالحـت و 
 تجـارت و معـادن تفکیک شـد و وزارت اقتصاد شـکل گرفت.

در شـهریور مـاه ۱۳۱۰ وزارت اقتصـاد ملـی نیـز به سـه اداره 
در  مجـددا  و  شـد  تقسـیم  تجـارت  صناعـت  فالحـت،  کل 
سـال ۱۳۱۱ از دو اداره کل فالحـت و صناعـت، یـک اداره 
گرفـت.  شـکل  فالحـت  و  کل صناعـت  اداره  نـام  بـه   کل 
اداره  اداره کل فالحـت و  از قریـب ۳ سـال مجـددا   پـس 
کل صناعـت جداگانـه تاسـیس شـدند و پـس از چنـد سـال 
 نـام اداره کل فالحـت بـه اداره کل کشـاورزی تبدیـل شـد.

از شـهریورماه ۱۳۲۰ اداره کل کشـاورزی به وزارت کشاورزی 
تغییر یافت و در سـال ۱۳۳۵ هدف و وظایف وزارت کشاورزی 
و شـرح وظایـف آن تدویـن شـد و طـی سـال هـای ۱۳۴۶ و 
۱۳۴۷ بـا تصویب قوانینی، ۴ وزارتخانه کشـاورزی، اصالحات 
ارضـی، منابـع طبیعـی، تولیـدات کشـاورزی و مـواد مصرفـی 
 فعالیت هـای مربـوط بـه بخش کشـاورزی را عهده دار شـدند.

در سـال ۱۳۵۰ وزارت منابـع طبیعـی منحـل شـد و وزارت 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی بـه وجـود آمـد و در سـال ۱۳۵۶ 
وزارت   " و  طبیعـی"  منابـع  و  کشـاورزی  "وزارت  ادغـام  از 
تعـاون و امور روسـتاها" وزارت کشـاورزی و عمران روسـتایی 
 تشـکیل شـد و سـازمان آن در سـال ۱۳۵۸ به تصویب رسید.

در سـال ۱۳۵۹ براسـاس یـک الیحـه قانونی مراکـز خدمات 
کشـاورزی، روسـتایی و عشـایری شـکل گرفـت و در سـال 
۱۳۶۲ وظایـف عمـران روسـتایی و سـازمان امـور عشـایری 
از وزارت کشـاورزی جـدا و بـه وزارت جهادسـازندگی محـول 
شـد و نیز در سـال ۱۳۶۶، سازمان شـیالت و آبزیان از وزارت 
شـد. الحـاق  جهادسـازندگی  وزارت  بـه  و  جـدا   کشـاورزی 

در سـال ۱۳۶۸ بنـا به تصویب مجلس شـورای اسـالمی امور 
بازرگانـی چـای از وزارت بازرگانی جدا و به وزارت کشـاورزی 
محـول شـد و در سـال ۱۳۶۹، منابـع طبیعـی و امـور دام بـر 
اسـاس قانـون تفکیـک وظایـف وزارتخانه هـای کشـاورزی و 
جهـاد سـازندگی مصوب ۶۹/۶/۱۱ مجلس شـورای اسـالمی

ادامه در صفحه ۳

اخبار

شهرستان ها

ادارات تابعه
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تامین امنیت غذایی پایه تامین امنیت ملی است.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس  قاسـمی 
جهـاد  سـازمان  ارشـد  مدیـران  نشسـت  در  فـارس 
کشـاورزی بـا اسـتاندار فـارس، گفـت: تامیـن امنیت 
بخـش  و  اسـت  ملـی  امنیـت  تامیـن  پایـه  غذایـی 
کشـاورزی فـارس بـا سـهم ده درصـدی در تامیـن 
بـه  اقتصـادی  رونـق  و  اشـتغال  امنیـت غذایـی، در 

می کنـد. نقش آفرینـی  ویـژه  شـکل 
وی ضمـن تبریک انتصاب اسـتاندار جدید، یادآورشـد: 
دولـت  هیئـت  سـوی  از  بومـی  اسـتاندار  انتصـاب 
انتخابـی هوشـمندانه بـود کـه به واسـطه ظرفیت هـا 
فـارس،  اسـتان  شـمار  بـی  انسـانی  سـرمایه های  و 
سـکان دار مناسـبی بـرای ایـن اسـتان خواهـد بـود.

ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه تحریم هـای ظالمانه 
حاکـم بـر کشـور، افـزود: مجموعـه خانـواده بـزرگ 
کشـاورزی به ایـن موضوع اهتمام دارنـد که با تالش 
و سـعی از ایـن برهـه تاریخـی هـم به سـالمت عبور 
کننـد و در ایـن راسـتا نیازمنـد همراهـی و همفکـری 
همـه عزیـزان و به طور ویـژه نگاه اسـتاندارمحترم به 

ایـن بخش اسـت.
وی در ادامـه تصریـح کـرد: در کنـار تامیـن امنیـت 
بخـش  پیـش روی  زیـادی  چالش هـای  غذایـی 
آن هـا،  مهم تریـن  کـه  دارد  وجـود  کشـاورزی 
خشکسـالی اسـت و البتـه بـر پایـه آسـیب شناسـی و 
نـگاه برنامه ریـزی در بخـش، بـه دو مقولـه اساسـی 
بخـش  کارشناسـان  و  بهره بـرداران  توانمندسـازی 
کشـاورزی بـا علمـی، فنـی و مهندسـی کـردن و نیز 
تزریـق سـرمایه بـه بخـش کشـاورزی سـعی شـده 
اسـت که اثـرات منفـی آن را حتی االمـکان کم کرد.

از  کشـاورزی  بخـش  سـهم  داشـت:  بیـان  قاسـمی 
اعتبـارات کالن کشـور متناسـب بـا ارزش آفرینی این 
بخـش نیسـت و بـه عنـوان مثـال بعضـی از سـدها 
بیـش از ۴۰ سـال از عمرشـان می گـذرد امـا شـبکه 

زیردسـت ایـن سـدها بـه دلیـل عـدم تامیـن اعتبـار 
درسـت نشـده اسـت.

وی بـا اشـاره به گسـتردگی بخش کشـاورزی، اظهار 
داشـت: خانـواده بـزرگ جهـاد کشـاورزی طـی چنـد 
سـال اخیـر گام هـای موثـری در نیل بـه خوداکتفایی 
و خوداتکایـی داشـته و روحیـه امیـد و آرامـش بـرای 

جامعـه را بـه ارمغان آورده اسـت.
این مقام مسـئول با اشـاره به اهمیت جلسـه شـورای 
کشـاورزی،  بخـش  شناسـی  آسـیب  در  کشـاورزی 
خاطـر نشـان کـرد: ایـن جلسـات بایـد زمینـه جلـب 
حمایت هـای بخـش کشـاورزی و جهاد کشـاورزی از 

سـایر دسـتگاه ها و ارگان هـا را فراهـم کنـد.
فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
و  فرآیندآسیب شناسـی  اسـاس  بـر  کـرد:  تصریـح  
برنامـه محوری برنامه های اسـتراتژیک این سـازمان 
تدوین شـده اسـت و دراین راسـتا تهیه سـند توسـعه 
صنایـع تبدیلـی تکمیلـی، توسـعه گلخانه هـا، توسـعه 
آبیـاری تحـت فشـار و ایجـاد ۱۰ صنـدوق حمایـت 

از توسـعه بخـش کشـاورزی شهرسـتانی از اقدامـات 
است. اساسـی 

وی افـزود: کمـاکان نیازمنـد تسـهیالت ارزان قیمـت 
بـرای رونـق بخـش کشـاورزی هسـتیم، کـه قطعـا 
کمـک بانک هـای اسـتانی بـا راهبـری اسـتاندار در 

ایـن حـوزه راهگشـا خواهـد بـود.
قاسـمی تاکیـد کـرد: خانواده بـزرگ جهاد کشـاورزی 
منظـور  بـه  را  خـود  همدلـی  و  وفـاق  دیگـر  بـار 
عالـی  مقـام  متعالـی  اهـداف  تحقـق  در  هم افزایـی 

مـی دارد. اعـالم  را  اسـتان 
در ادامـه ایـن نشسـت عنایـت الـه رحیمـی اسـتاندار 
فـارس بـا اشـاره بـه رتبـه دوم ایـن اسـتان در تولیـد 
محصـوالت کشـاورزی، گفـت: بـا تقویت کشـاورزی 
دانـش محـور مـی توانیـم همچـون گذشـته بـه رغم 
خشکسـالی هـا با حفـظ منابع تجدیـد ناپذیـر جایگاه 
برتـر تولیـد محصـوالت کشـاورزی اسـتان را حفـظ 

. کنیم
وی در ادامـه بـا بیـان این کـه در فراز و نشـیب آینده 
همـکاری شـما مثمر ثمـر خواهد بـود، افـزود: در این 
سـازمان توانمنـدی و تخصـص مشـهود اسـت کـه 

بـرای محقـق کـردن اهداف کمـک خوبی اسـت.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه منویات مقـام معظم 
رهبـری کـه فرمـوده انـد: »فـارس همـواره در قلـه 
اسـت«، خاطـر نشـان کـرد: یکـی از شـاخصه هـای 

استاندار فارس در دیدار با رئیس و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و مدیران 
کل دستگاه های وابسته :

کشاورزی استان فارس، از شاخصه های برتری و پیشرفت این استان است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
فارس:

تامین امنیت غذایی پایه تامین 
امنیت ملی است
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برتـری و پیشـرفت فارس، کشـاورزی این اسـتان اسـت کـه بخشـی از آن مربوط 
بـه نعمـات خـدادادی همچـون اقلیـم چهـار فصـل و زمین مناسـب و بخشـی نیز 
مربـوط بـه مردمـان پـر تـالش و سـخت کـوش اسـت کـه در شـرایط متفـاوت 

اقلیمـی تولیـد را حفـظ کرده انـد.
اسـتاندار فـارس بـا بیـان این کـه در سـال های گذشـته روش هـای متفاوتـی را به 
کارگرفتـه و تجربیاتـی اندوختـه ایـم، عنـوان کـرد: در حـال حاضـر هیـچ یـک از 
روش هـای قدیمـی در حوزه هـای مختلف جواب گـوی نیازها نیسـت بنابراین باید 
بـا ارزیابـی تجربیـات گذشـته بـه اصالح مشـکالت و حـذف روش هـای ناکارآمد 

بپردازیم.
نماینـده عالـی دولـت در اسـتان فـارس معتقـد اسـت انجـام امـور در هـر یـک از 
حوزه هـا از جملـه کشـاورزی بایـد به سـازمان های مـردم نهاد، گروه ها و تشـکل 
هـای مردمـی سـپرده شـود و دسـتگاه هـای اجرایـی سیاسـت گـذاری، کنتـرل، 

نظـارت و هدایت را در دسـت داشـته باشـند. 
وی تصریـح کـرد: بایـد بـا ایجاد اعتماد میان دسـت انـدرکاران جهاد کشـاورزی و 

کشـاورزان زمینـه پذیـرش توصیه هـای علمی از سـوی آن ها فراهم شـود. 
رحیمـی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه برنامـه سـازگاری بـا کم آبـی بایـد در دسـتور کار 
قـرار گیرد، اذعان داشـت: توسـعه روش هـای جدیدی همچون کشـت گلخانه ای، 
احداث شـهرک های کشـاورزی، آبیـاری قطره ای و... راه کار حفـظ و ارتقا جایگاه 
کشـاورزی اسـتان اسـت. وی بـا بیـان این که حفظ اشـتغال کشـاورزی در اسـتان 
فارس از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت، ابراز داشـت: شـأن و آزادگی کشـاورزان 
همـوراه حفظ شـده اسـت، بنابرایـن باید این شـأن و کرامت را پـاس بداریم، زمینه 
بیـان مطالبـات و انتقـادات را بـرای کشـاورزان فراهـم کنیم و بر اسـاس مقدورات 

و امکانـات پاسـخ هـای قانـع کنند ای بـه این مطالبـات بدهیم. 
اسـتاندار فـارس بـا اشـاره بـه منابع طبیعـی غنـی اسـتان و مراتع جنگلـی موجود 
اقدامـات انجـام شـده در حفـظ و احیـاء این منابع را ارزشـمند دانسـت و بـر تداوم 

و تقویـت آن هـا تاکیـد کرد.

به وزارت جهاد سازندگی واگذار شد.
از سـویی بـه فرمـان  معمـار کبیـر انقـالب، حضـرت 
امـام خمینـی )ره( وزارت جهادسـازندگی بـا محوریت 
محرومیـت  زدایی در کشـور،  در ۲۷ خـرداد ماه ۱۳۵۸ 
بـه عنوان  یکـی از رخدادهـای مهم انقالب اسـالمی 
تشـکیل شـد تا این کـه  براسـاس قانون برنامه سـوم 
و فرهنگـی جمهـوری  اجتماعـی  اقتصـادی،  توسـعه 
اسـالمی ایـران در جهـت اصالح نظـام اداری، کاهش 
کارآیـی  و  بهـره وری  ارتقـاء  هـای،  گـری  تصـدی  
اجرایـی،  دسـتگاه های  مدیریـت  و  انسـانی  نیـروی 
کشـاورزی،  امـور  تجمیـع  و  کارهـا   مـوازی  حـذف 
ادغـام  الیحـه  روسـتایی  عمـران  و  توسـعه  دام، 
وزارتخانه های جهادسـازندگی و کشـاورزی و تشـکیل 

وزارت جهادکشـاورزی از سـوی سـازمان مدیریـت و 
برنامه ریـزی تهیـه و پـس تصویـب هیات وزیـران در 
تاریـخ ۲۶ مردادمـاه سـال ۱۳۷۹ بـا قیـد یـک فوریت 
بـه مجلس شـورای اسـالمی تقدیم شـد و این الیحه 
کارشناسـی،  بررسـی  و  بحـث  ماه هـا  از  پـس  نیـز 
سـرانجام در تاریـخ ۶ دی ماه سـال ۱۳۷۹ به تصویب 
نمایندگان مجلس شـورای اسـالمی رسـید و در تاریخ 
۱۰ دی مـاه ۱۳۷۹ توسـط شـورای نگهبان تایید شـد 
آمـوزش و  اکنـون سـازمان هـای تحقیقـات  و هـم 
ترویـج کشـاورزی، امـور اراضـی کشـور، امور عشـایر 
ایـران، جنگلها مراتع و آبخیزداری کشـور، دامپزشـکی 
کشـور، حفظ نباتات، شـیالت ایران و سازمان مرکزی 
ایـران، بـه عنـوان سـازمان هـای  تعـاون روسـتایی 

 وابسـته بـه ایـن وزارت خانـه در حال فعالیت هسـتند.
مـادر  شـرکت  و   مؤسسـه    ۱۳ کـه  ایـن  ضمـن 
تخصصـی بازرگانـی دولتـی ایـران، مـادر تخصصـی 
محصـوالت  بیمـه  صنـدوق   ، کشـاورزی،  خدمـات 
کشـاورزی، مـادر تخصصی صندوق حمایت از توسـعه 
سـرمایه گـذاری در بخش کشـاورزی، پشـتیبانی امور 
هـای  شـهرک  کشـاورزی،   حمایتـی  خدمـات  دام، 
برنامه ریـزی،  هـای  پژوهـش  موسسـه  کشـاورزی، 
اقتصاد کشـاورزی و توسـعه روسـتایی،  موسسه جهاد 
اسـتقالل،  موسسـه جهـاد توسـعه،  موسسـه جهـاد 
نصـر،  کشـت و صنعـت دامپـروری مغـان و  سـهامی 
کشـاورزی و دامپـروری سـفید رود وابسـته  به وزارت 

جهـاد کشـاورزی هسـتند.

از وزارت فالحت تا وزارت جهاد کشاورزی
ادامه سرمقاله از صفحه اول
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برگـزاری جلسـه ای مسـائل و مشـکالت  طـی 
اسـتان  کشـاورزی  آمـوزش  و  تحقیقـات  مرکـز 
فـارس، موسسـه واکسـن و سـرم سـازی جنـوب 
اسـتان  دامپزشـکی  کل  اداره  و  شـیراز  کشـور 
فـارس بـا حضـور خـاوازی معـاون وزیـر و رییس 
سـازمان تحقیقـات، آموزش و ترویـج وزارت جهاد 
کشـاورزی، اسـحاقی رییـس موسسـه واکسـن و 
سـرم سـازی رازی و رضائیان زاده معاون سـازمان 
دامپزشـکی کشـور و هیات همراه، قاسـمی رییس 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان، مهنـدس مدیر 
تحقیقـات  مرکـز  رییـس  زارع  دامپزشـکی،  کل 
فـارس،  منابـع طبیعـی  و  آمـوزش کشـاورزی  و 
شـیرازی نژاد سرپرسـت موسسـه واکسـن و سرم 
مدیـر  ابراهیمـی  شـیراز،  کشـور  جنـوب  سـازی 
ترویـج سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس و سـایر 

شـد. بررسـی  اعضاء 
بـه گزارش خبرنـگار "پرتو امید"، کاظـم خاوازی ، 
معـاون وزیر و رئیس سـازمان تحقیقـات، آموزش 
و ترویـج کشـاورزی بـه همـراه هیأتی از مؤسسـه 
تحقیقات واکسـن و سرم سـازی رازی شعبه شیراز 
بازدیـد و گفـت: رازی باید پایـدار و ماندگار بماند .
وی افـزود: رازی بایـد هوشـمندانه قـدم بـردارد و 
تولیـدات اساسـی و اسـتراتژیک خـودش را حفـظ 
بـه  کنـد و یـک چشـم داشـتی و نگاهـی هـم 
افـرادی کـه در قالب شـرکت هـای دانـش بنیان 
کار مـی کننـد داشـته باشـد و ایـن شـرکت ها را 
بایـد وارد عرصـه تولیـد کنیم که در آینـده بازار در 

اختیـار ایـن هـا قـرار گیرد.
همچنین جلسـه پرسـش و پاسـخ اعضـای هیأت 
علمـی بـا معاون وزیـر درباره تحـوالت و برنامه ها 
و طرح های پژوهشـی این مؤسسـه صحبت شـد.
دکتـر خـاوازی رییس سـازمان تحقیقـات آموزش 
و ترویـج کشـاورزی در مرکز تحقیقـات و آموزش 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس حضـور یافت 
و در جمـع کارکنـان ایـن مرکـز ضمـن بررسـی 
مسـائل و مشـکالت آن هـا اظهـار داشـت: وجود 
نیروهـای گمنام ولی بسـیار اثرگذار در سـازمان را 
مهم دانسـت و بسـیاری از پیشـرفت های سازمان 
در زمینـه هـای مختلـف را مرهـون زحمـات این 

افـراد قلمـداد نمود. 
ترویـج  و  آمـوزش  تحقیقـات،  سـازمان  رییـس 
وضعیـت  از  هایـی  مثـال  بیـان  بـا  کشـاورزی 
امکانـات گذشـته، لـزوم تغییـر انجـام فعالیـت ها 
بـا توجـه به امکانـات موجـود را خاطر نشـان کرد 
و گفـت: بـا توجـه بـه تغییـر شـرایط و امکانـات 

ملـی و بین المللـی و وضعیـت خـاص کشـور در 
دنیـا بایسـتی برخـی از دیدگاه های سـنتی را کنار 
گذاشـت و روش هـای جدیـدی را برای پیشـرفت 
آمـوزش  و  تحقیقـات  مختلـف  زمینه هـای  در 

کشـاورزی انتخـاب کـرد. 
خـاوازی بـا اشـاره بـه تعـداد زیـاد دانشـگاه های 
هـای  فعالیـت  کشـور  سراسـر  در  علـوم  وزارت 
تحقیقاتـی کشـاورزی را در بیشـتر مـوارد متفاوت 
از فعالیـت هـای دانشـگاهی و ارجـح تـر دانسـت 
از  را عـدم دفـاع  بـزرگ سـازمان  ولـی مشـکل 
دسـتاوردها  مناسـب  ارائـه  و  خـود  فعالیت هـای 

دانسـت. 
وی گفـت: کل بدنه سـازمان باید همـکاری نماید 
تـا به مدل هـای مناسـب در زمینه هـای مختلف 
دسـت یابیـم و طـرح نظـام نویـن ترویـج را یـک 
ایـن زمینـه  مثالـی کارآمـد در  مـدل مناسـب و 
دانسـت کـه حاصـل همـکاری و مشـورت افـراد 
خبـره از دانشـگاه و سـازمان و سـایر نهادهـای 

بود.  ذیربـط 
خـاوازی لـزوم روشـنگری عمومـی در زمینه های 
مختلـف آگاهی رسـانی به افـراد مختلف خصوصا 
افـراد ذی نفـوذ و نماینـدگان مجلس و سـایر افراد 
مرتبـط در وزارت جهاد کشـاورزی و سـایر نهادها 

را ضروری دانسـت. 
وی توجـه به انتشـار نشـریات و مقـاالت علمی را 
ارزنـده شـمرد امـا تأکیـد و اهمیـت ویـژه خـود را 
بـه مسـائل کاربـردی فعالیت هـای معطـوف کـرد 
کـه مشـکالت کشـاورزان را از نزدیـک حل نماید 
و اولویـت اصلـی سـازمان از نـگاه او حل مسـائل 
کشـاورزان و سـپس پرداختـن بـه بقیـه زمینه هـا 
بـود کـه بـه قـول وی، سـازمان تـات متولـی این 

امر در کشـور اسـت. 
خـاوازی توضیحـات مفصلـی در مـورد آییـن نامه 
ترفیـع و ارتقـاء و تغییـرات جدیـد و مثبتـی که در 
آن طـی جلسـات مفصـل گرفته شـده اسـت ارائه 

داد و بـر حمایـت کامـل خـود از انجـام طرح های 
در  بخـش  نتیجـه  و  کاربـرد  قابـل  تحقیقاتـی 
کشـاورزی تاکیـد و دغدغه وزیر جهاد کشـاورزی 
در  مزرعـه  در  کشـاورزان  مشـکالت  حـل  را 
زمینه هـای مختلـف دانسـت و در بحـث توانایـی 
درآمدسـازی مراکـز با ذکـر یک مثـال تقویت تیم 
گیاهـان دارویـی در مرکـز تحقیقـات و آمـوزش 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس و اسـتفاده از 
پتانسـیل هـای بخـش خصوصـی در ایـن زمینـه 
را راهـکار موثـری در افزایـش چند برابـری درآمد 
مرکـز در ایـن زمینـه و حتـی بیشـتر از کل درآمد 

دانسـت.  کنونـی مرکز 
انسـانی  نیروهـای  هـای  پتانسـیل  از  اسـتفاده 
سـازمان کـه شـاغل در بخـش هـای کلیـدی و 
مهـم مدیریتـی تحـت نظـارت جهـاد کشـاورزی 
هسـتند از مسـائلی بـود که خـاوازی بـر آن تاکید 

 . د کر
وی یکـی از سیاسـت کنونـی سـازمان را بـا توجه 
بـه شـرایط بیـن المللی کشـور افزایـش ارتباطات 
فـردی و شناسـایی افراد متخصـص و صاحب نظر 
بیـن المللـی و دعـوت از ایـن افـراد بـرای بهـره 
گیـری از دانـش آنهـا در کشـور دانسـت و بیـان 
داشـت: مـا حاضریـم بـه طرح هایی کـه نتایج آن 
مشـخص باشـد اعتبـار مالی اعتبـار کافـی داده و 
تمـام موانـع و مشـکالت در سـرراه اجـرای ایـن 
طـرح را را برطـرف نماییـم، البتـه طـرح هایی که 
نتیجـه آن کامـال مشـخص و در زمیـن کشـاورز 

. شد با
همـه  کـرد:  نشـان  خاطـر  مسـئول  مقـام  ایـن 
موسسـات مـا موسسـه تحقیقاتـی نیسـتند بلکـه 
برخـی از موسسـات موسسـه ثبـت و برخـی دیگر 
از موسسـات جنبـه ذخائر دارنـد بنابراین سـازمان 
تحقیقـات آمـوزش و ترویج کشـاورزی نقش های 
مختلفـی در زمینـه هـای مختلـف و بـه تبـع آن 

مسـوولیت سـنگینی را برعهـده دارد.

خاوازی ، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی:
با توجه به تغییر شرایط برای پیشرفت در علوم بایستی برخی از دیدگاه های سنتی را کنار گذاشت



5 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  46 - دیــــــــــماه 1397

نشسـت بررسـی بـه هنـگام سـازی سـنجش از دور و اطالعـات Gis بـا حضـور 
رحمانـی معـاون هماهنگـی امور اقتصـادی و منابع اسـتانداری فـارس، تاجگردون 
رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتان فـارس، معاونیـن و تعـدادی از 
کارشناسـان ایـن سـازمان، عربـی مدیـرکل امـور اقتصـادی اسـتانداری فـارس، 
قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، معاونیـن و تعـدادی از 
مدیـران سـتادی این سـازمان، زارع رییس مرکـز تحقیقات و آموزش کشـاورزی و 

منابـع طبیعـی فـارس برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، محمـد 
مهـدی قاسـمی رئیـس ایـن سـازمان در آغاز این جلسـه بـا ذکر ایـن موضوع که 
روش هـای جدیـدی بـرای تهیه آمـار وجـود دارد و این مهم در طـرح و برنامه این 
سـازمان و از اوایـل دهـه هشـتاد که سـازمان جهاد کشـاورزی بحث بـه کارگیری 
سـنجش از دور را در دسـتور کار خـود قـرار داده اسـت گفـت: در حـال حاضـر این 
وظیفـه و مسـئولیت در حـوزه دفتـر فن آوری هـای نوین رصد و پیگیری می شـود 
و در ارتبـاط بـا بحـث سـنجش از دور، تصاویر ماهـواره ای و سـامانه های مختلف 

Gis مسـائل بررسـی مـی گردد.

وی در ادامـه بـا یـادآوری ایـن مطلـب که عالوه بـر این سـامانه ها، با اسـتفاده از 
ظرفیتـی کـه اینترنت و شـبکه هـای اجتماعی برای ما به وجود آورده اسـت سـعی 
شـده سـایر اطالعـات در ایـن بسـترها پیگیـری شـود، افزود: خوشـبختانه اسـتان 
فـارس در خیلـی از ایـن موارد توانسـته در کشـور پیشـرو باشـد و نمونه آن نقشـه 
پایـش مکانـی کشـت برنج اسـتان گیالن در سـال زراعـی ۹۵ - ۹۴ می باشـد که 

توسـط دفتـر فـن آوری های نوین این سـازمان اسـتخراج شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه ایـن کـه ظرفیـت خـوب و باالیـی در سـازمان 
جهـاد کشـاورزی فـارس و همـکاران مـا در ایـن سـازمان وجـود دارد کـه بـه این 
توانمنـدی دسـت پیـدا کـرده انـد، خاطر نشـان کرد: بیـش از ۹۰ درصـد اطالعات 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اطالعـات مـکان محـور اسـت و بیشـتر اطالعاتـی که 
مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرند اطالعـات Gis هسـتند که در این مسـیر اسـتفاده 

می شـوند.
وی تصریـح کـرد: تصاویـر ماهـواره ای در تدقیـق آمـار مـی توانـد خیلـی بـه مـا 
کمـک نمایـد و خوشـبختانه امـروزه توانمنـدی سـازمان جهـاد کشـاورزی در این 
مقولـه بـه جایـی رسـیده کـه بـه عنـوان بـازوی مشـورتی دیگر اسـتان هـا مورد 
اسـتفاده قـرار مـی گیـرد و با توجه به حساسـیت موضوع و سـطح زیر کشـت برنج 
در ایـن سـال هـای کـم آبـی، سـازمان جهاد کشـاورزی فارس سـطح زیر کشـت 
ایـن محصـول را طـی چهـار سـال گذشـته از طریـق تصاویـر ماهـواره ای برآورد 
نمـوده و در همیـن راسـتا بـه الگویی دسـت پیـدا کرده ایم کـه به طـور اتوماتیک 
اسـتخراج سـطح زیـر کشـت برنـج را از طریق سـامانه Gis به د سـت مـی آوریم.

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس بـا ذکـر ایـن مقوله کـه اقدامات بسـیار 
خوبی در جهت اسـتخراج آمار از طریق سـنجش از دور )RS( و ماهواره در سـطح 
اسـتان صـورت پذیرفتـه اسـت، اظهـار کرد: سـطح زیر کشـت، هر چنـد از طریق 
سـنجش از دور شـاید آسـان باشـد ولی برآورد آماری سـطح زیر کشـت محصولی 
مثـل گنـدم بـه دلیل تنوع اقلیمی که در اسـتان فـارس وجود دارد، گسـتردگی این 
محصـول کـه در فصل کشـت گندم چهـار ماه و حتی بیشـتر اختالف زمـان داریم 

و از آبـاده تـا الر و المـرد، در زمـان برداشـت نیـز طـی دو فصـل درگیر برداشـت 
گندم هسـتیم، بسـیار پیچیده و مشـکل اسـت.

وی بـا اظهـار ایـن نکته کـه نتیجه تنـوع اقلیمی و تنوع سـبزینگی گیاه در اسـتان 
فـارس بـا اسـتخراج تصاویـر ماهـواره ای پیچیدگـی هایـی دارد، توضیـح داد: هم 
زمـان با اسـتخراج آمار سـطح زیر کشـت گنـدم، همکاران مـا موفق شـده اند آمار 
سـطح زیـر کشـت جـو را هـم اسـتخراج نماینـد و ایـن نتایـج کمـک کـرد که بر 
مبنـای اصولـی تـر برنامـه ریـزی نماییـم که قبل تـر از این، بـه دلیل آمار دسـتی 

بـا مشـکالت زیـادی نظیر شـک و تردیـد و دو دلی همـراه بودیم.
قاسـمی بـا تاکیـد بـر ایـن موضـوع کـه نبایـد در آمـار دروغ بگوییـم چـون ضـرر 
نهایـی آن متوجـه مـردم  مـی شـود و اگـر آمـاری صحیـح ارایـه شـود مـی توان 
بـا آسـیب شناسـی در راه رفـع مشـکالت موجـود برآییـم، ابراز داشـت: بـر دقت و 
صحـت آمـار همـواره تاکیـد داریـم و بـا رونـدی کـه در پیـش داریم امـکان تغییر 
آمـار در آن وجـود نداشـته و بـه نوعـی از فـردی به فـرد دیگر امـکان نـدارد، زیرا 
مسـتندات پیوسـتی دارد کـه بـا توجـه به آمار هـای سـامانه ای به آمارهـای ثبتی 

رسـیده ایم.
وی بـا توجیـه ایـن بحـث کـه بسـتر تمـام آمـار مـا سـامانه پهنه هـا می باشـد و 
در ۶۱۰ پهنـه ای کـه در اسـتان داریـم، اطالعـات مورد نظـر از طریق کارشـناس 
مسـئوالنی کـه بـه صفحـه ایجـاد شـده وارد مـی نماینـد، گفـت: تطبیـق ایـن 
اطالعـات در فصـل برداشـت )یـک آمـار کشـت داریـم و یـک آمـار برداشـت( 
میـزان خریـد شـرکت غلـه مـی باشـد و بـر اسـاس آن اطالعاتـی که در سـامانه 
جامـع پهنه بنـدی وارد گردیـده اسـت کـه همانـا آمـار و اطالعـات بسـتر، سـم، 
کـود و دیگـر نهـاده هـای کشـاورزی قـرار می گیـرد مـورد ارزیابی و تحلیـل قرار 
می گیـرد و بدیـن ترتیـب و ایـن نـرم افزار عمـال بسـتر هرگونه خدمتی اسـت که 

مـا می خواهیـم انجـام بدهیـم.
در ادامـه ایـن جلسـه صحرائیـان جهرمی مدیر دفتـر فن آوری های نوین سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس با اشـاره بـه فعالیت های ایـن دفتر در سـه حوزه 
فـن آوری، هواشناسـی و سـنجش از دور فعالیـت می نمائیـم و اطالعات مربوط به 

بخش کشـاورزی را رصـد می کنیم.

با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع استانداری فارس و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس: 

نشست بررسی سامانه های داده و اطالعات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
بیش از ۹۰ درصد اطالعات سازمان جهاد کشاورزی اطالعات مکان محور است

و بیشتر اطالعاتی که مورد استفاده قرار می گیرند اطالعات Gis هستند
که در این مسیر استفاده می شوند.
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وی افـزود: ایـن کار بـه صـورت پـروژه محـور بـوده 
و پـروژه هایـی کـه بـه صـورت پیشـنهادی مطـرح 
گردیـده و همیـن طـور پـروژه هایـی که با مشـارکت 
دیگـر بخش هـا چـه مرکـز تحقیقـات و چه دانشـگاه 

در جریـان اسـت، پیگیـری می شـود.
بـا  رابطـه  در  داشـت:  اظهـار  ادامـه  در  صحرائیـان 
فرآینـد پـروژه هـای سـنجش از دور، بـرای اولین بار 
در کشـور، در اسـتان فـارس این فرآیند ۴ سـال پیش 
در مـورد محصول برنـج صورت پذیرفته و سـطح زیر 
کشـت پایش گردیده اسـت همچنین در مورد کشـت 
گنـدم ایـن فرآینـد از ۲ سـال پیش اجرا شـده اسـت.

وی تصریـح کـرد: ایـن پـروژه هـا بـا بررسـی تقویم 
کشـت محصـوالت آغـاز گردیـده و پـس از دانلـود 
سـایر  و  گیـاه  فکـری  رفتـار  ای  ماهـواره  تصاویـر 
پدیده هـای مجـاور را بررسـی نمـوده، نمونـه هـای 
تعلیمـی از ۱۰ درصـد مـزارع برداشـت می شـوند که 
البتـه ایـن نمونه ها بـرای آموزش نرم افزار بر اسـاس 
یـک دسـتورالعمل تهیه شـده توسـط دفتر فـن آوری 
هـای نویـن برای رابطیـن Gis در کلیه شهرسـتان ها 
ارسـال می گردد و بر اسـاس این دسـتورالعمل نمونه 
هـا تهیـه مـی شـوند و بعـد از ایـن مرحله، پـردازش 
تصاویـر بـه صـورت چند زمانـه، دقت سـنجی مدل و 
طبقـه بنـدی بر اسـاس ضریب کارهـا و نهایتـا اعتبار 
سـنجی میدانـی و راسـتی آزمایـی صورت مـی گیرد.

ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: کل ایـن روند 
بـه برنامـه تحویـل مکانـی قابـل قبولی از سـطح زیر 

کشـت محصـول منجر می شـود.
دفتـر  هـای  پـروژه  دیگـر  از  داشـت:  بیـان  وی 
 GIS فن آوری هـای نویـن در حوزه سـنجش از دور و
مـی توان بـه تهیـه اطلس کشـاورزی اسـتان فارس، 
توسـعه گلخانه هـا و  مناسـب  مناطـق  بنـدی  پهنـه 
پایـش سـطح زیر کشـت آبخـور سـد درودزن اشـاره 

. د کر

هواشناسـی  حـوزه  در  داشـت:  اظهـار  صحرائیـان 
کشـاورزی طرح تهیه اطلس سـرمازدگی با استفاده از 
داده هـای ایسـتگاه هـای پیش آگاهی سـازمان جهاد 
کشـاورزی و داده هـای ایسـتگاه هـای سـینوپتیک 

جهـاد کشـاورزی در دسـت انجـام می باشـد.
بـذر افکـن مسـئول برنامـه Gis دیگـر سـخنران این 
جلسـه گفت: چهار نقشـه کلیدی شـامل نقشـه باغات 
آبـی بـه مسـاحت ۲۵۴ هـزار هکتـار، باغـات دیـم به 
مسـاحت ۱۰۶ هـزار هکتـار، زراعـت دیم به مسـاحت 
۴۸ هـزار هکتـار و زراعـت آبی به مسـاحت ۳۵۹ هزار 
هکتـار اسـتخراج وتهیـه کـرده ایم کـه در واقـع این 
نقشـه هـا کاربـری کشـاورزی و اطلـس کشـاورزی 

اسـتان را نشـان مـی دهند.
در ادامـه این جلسـه تاک پرور مشـاور رییس سـازمان 
جهـاد کشـاورزی فـارس در سـامانه سـنجش از دور و 
Gis بـا ذکـر این مطلب کـه در برنامه سـنجش از دور 

هـدف اساسـی و انگیـزه مـا اسـتخراج آمـار بـا دقـت 
حداکثـری بـوده اسـت، گفـت: بیـش از ۲ هـزار روز 
کارشـناس در کار میدانـی ایـن برنامـه فعالیـت کـرده 

انـد و تمـام عرصـه هـا بـا دقـت نظـر خاصـی مـورد 
شـمارش قـرار داده شـد، انتظـاری کـه از کاربر هـای 
میدانـی کـه ترسـیم کـرده ایـم ایـن اسـت کـه دقت 
حداکثـری را داشـته باشـند و در همیـن راسـتا بیش از 
۹۵ درصـد دقـت به دلیـل این که چهـار مرحله فرآیند 

رفـت و برگشـت انجـام گردیده اسـت داشـته ایم.
صبـوری پـور معـاون برنامـه ریـزی و امـور اقتصادی 
سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس در ادامه این جلسـه 
بـا بیـان این کـه هیچ آماری نیسـت کـه وزارت جهاد 
کشـاورزی منتشـر نماید و ما قبل از آن منتشـر کنیم، 
گفـت: در حـوزه آمـار سـامانه پهنـه بنـدی بـا ۱۰۰۰ 
کاربـری کـه داریـم اطالعـات را از سـطح پهنـه هـا 
بـه صـورت میدانـی می گیرنـد و این کار از سـال ۹۵ 
شـروع شـده اسـت و در سـال ۹۷ به روز شـده اسـت 
و در حـال حاضـر ۳۴۳ هزار هکتار سـطح زیر کشـت 
گنـدم از اول سـال زراعـی جـاری در سـامانه آمـاری 

سـازمان ثبت گردیده اسـت.
وی بیـان داشـت: سـامانه ای بـرای صـدور مجوزهـا 
پروانـه هـای سـرمایه  هـا جهـت صـدور  پروانـه  و 
گـذاری داریـم کـه از دو سـال پیـش به صـورت ملی 
درآمـده اسـت و حـدود ۷۳ مجـوز در آن بارگـذاری 
شـده اسـت و بیـش از ۱۲ هزار رکورد مجـوز و پروانه 
بهره بـرداری وجـود دارد کـه سـایر اسـتان هـا هم از 

ایـن سـامانه اسـتفاده مـی نمایند.
ایـن مقـام مسـئول بـا تصریح بر ایـن مورد کـه اخیراً 
یک سـامانه تسـهیالتی اعتباری با نام سیتا در وزارت 
جهـاد کشـاورزی تهیه شـده اسـت و پایه تسـهیالت 
بنـد الـف تبصـره ۱۸ خواهـد بـود، خاطر نشـان کرد: 
ایـن سـامانه ماننـد سـامانه کارآ به بانک هـای عامل 
ایـن دسترسـی را می دهـد که بتوانند تسـهیالت خود 

را در قالـب ایـن سـامانه یکپارچه دنبـال نمایند.
سـازمان  رییـس  تاجگـردون  جلسـه  ایـن  ادامـه  در 
مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتان فـارس با اشـاره به 
ایـن که در آسـتانه چهلمین سـالگرد پیـروزی انقالب 
اسـالمی ایـران هسـتیم، اظهـار داشـت: پایـه آمـار و 
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اطالعـات بسـیار مهم اسـت و دقت نظـر کاملی بایـد در این ارتباط 
داشـته باشـیم چـرا کـه وقتـی ما بـه آمـار موضوعـی مـی پردازیم 
شـرایط متفاوتـی را در تغییـر نظـام اجتماعـی، سیاسـی اقتصـادی، 
فرهنگـی و غیـره احسـاس می کنیم و این نشـان از توجـه نظام به 

اقشـار مختلـف جامعـه می باشـد.
وی بـا ذکـر ایـن مطلـب کـه هـر بخشـی بـرای خـودش ارزش 
خـودش را دارد و بخـش کشـاورزی در اسـتان فـارس کـه یکـی از 
شـاخصه هـای اصلـی توسـعه اسـتان نیـز تلقی مـی شـود، ضرورتا 
بایـد توجـه ویـژه ای بـه آن نمود، افـزود: سـازمان برنامـه و بودجه 
کشـور بـه عنـوان نظام برنامـه ریزی کشـوری، برای تنظیـم برنامه 
میـان مـدت و حتـی سـنوات خـودش اشـاره به نظـام هـای آماری 
دارد کـه در کجـای کار قـرار دارد و بـا چـه سـاختاری بایـد حرکت 

. ید نما
ایـن مقـام مسـئول گفـت: اگـر آمـار قـرار اسـت در حـد یـک عدد 
ذکـر شـود و تحلیـل نگـردد قطعـا ارزشـی نـدارد و اهمیـت علمـی 
آمـار زمانـی اسـت کـه روند ایـن آمـار را بررسـی نماییم تـا بتوانیم 

در نظـام برنامه ریـزی هـای خـود ایـن آمـار را عملیاتـی نماییـم.
رییـس سـازمان برنامـه و بودجـه اسـتان فـارس بـا تاکیـد بـر این 
موضـوع کـه پایـه و اسـاس آمـار یـک اصـل تغییـر ناپذیـر اسـت 
و ضـرورت توجـه بـه آینـده و فعلـی ایـن آمـار اسـت، در خاتمـه 
اظهـار داشـت: اگـر آمـار و برنامـه ریـزی ما دقیـق نباشـد قطعا در 

تصمیمـات کالن کشـوری مـا اثـرات مثبتـی نخواهیـم داشـت.
در ادامـه ایـن جلسـه رحمانـی معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی 
و توسـعه منابـع اسـتانداری فـارس بـا یـادآوری ایـن موضـوع کـه 
خوشـبختانه در بدنـه سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس نیروهـای 
توانمنـد قـرار دارنـد و این کـه انتظار داریـم تالش کنیم با اسـتفاده 
از ظرفیـت هـای ایـن دوسـتان در راه رسـیدن بـه رشـد و توسـعه 
اسـتان گام برداریـم، گفـت: از برنامه اجرایی تطبیق آمار و سـنجش 
از دور کـه سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس آن را در دسـتور کار 

اجرایـی خـود قـرار داده اسـت، صمیمانـه تشـکر مـی نمایم.
وی بـا تصریـح ایـن مبحـث کـه همـه مـی دانیـم اگـر آمـار دقیق 
باشـد چقـدر مـی توانـد در تصمیـم گیـری مـا تاثیـر مثبـت داشـته 
باشـد، افـزود: بـه عنـوان مثال در کشـت برنـج کارگروهی تشـکیل 
شـده کـه ایـن امـکان و توانایـی را بـه مـا مـی دهد کـه مصرف و 
راندمـان آب را بـا توجـه بـه خشکسـالی از لحـاظ بهـره وری بـاال 

. یم ببر
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه بـا تاکیـد بـر ایـن که آمـار مـی تواند 
کاربـرد خـوب و ابـزاری جهـت توسـعه اسـتان بـه ما کمـک نماید 
اظهـار داشـت: امیـدوارم این کارها تدوام داشـته باشـد و امید اسـت 
بـه آن نقطـه ای از بـاور برسـیم که آمارهای به دسـت آمـده واقعی 
اسـت و نیـاز به نظـارت و کنترل مجـدد ندارد زیرا آمـار وقتی کامل 

باشـد مـی توانـد مـا را در توفیقات و توسـعه بیشـتر کمـک نماید.
وی در خاتمـه بـه برنامـه توسـعه گلخانـه هـا کـه ده سـاله تبییـن 
شـده اسـت و بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد اشـاره کـرد و تاکیـد 
کـرد: بـه شـهرک هـای گلخانـه ای بایـد اهمیـت داده شـود و بـه 
رویکردهـای بخـش کشـاورزی که عملیاتی شـده اسـت و بـه ویژه 
در مباحـث گیاهـان دارویـی و روغنـی بـه خصـوص در محصوالت 
کلـزا و گلرنـگ امیـد اسـت از تمـام ظرفیت های بخش کشـاورزی 

نماییم. اسـتفاده 

نشست گفتمان بخش خصوصی
و دولتی دام و طیور
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:

از این پس کارت شیر مبنای ارائه 
خدمات است

در جلسـه ای کـه قریـب ۳ سـاعت بـه طـول انجامیـد، دومیـن نشسـت گفتمـان 
بخـش خصوصـی و دولتـی دام و طیـور بـا حضـور رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، جزایـری معـاون بهبـود تولیـدات دامـی ایـن سـازمان، صبوری پـور 
معـاون برنامـه ریـزی و امـور اقتصادی این سـازمان، مقصـودی مدیر عامـل صندوق 
حمایـت از توسـعه بخش کشـاورزی اسـتان فارس، تعـدادی از مدیـران اتحادیه های 
تولیدکننـدگان دامـداران، طیـور و آبزیـان و تولیدکنندگان خـوراک دام، طیور و آبزیان 

و تعـدادی از تولیدکننـدگان برتـر ایـن صنعـت برگزار شـد.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: از ایـن پـس کارت شـیر را 

مبنـای توزیـع نهاده هـا و هرگونـه ارائـه خدمـات قـرار مـی دهیـم. 
محمـد مهـدی قاسـمی در نشسـت گفتمـان بخـش خصوصـی و دولتـی دام و طیور، 
این چنینـی  نشسـت های صمیمانـه  در  نظـرات  نقطـه  ارائـه  این کـه  بـه  اشـاره  بـا 
راهگشاسـت، یـادآور شـد: سـازمان جهـاد کشـاورزی بـه واسـطه داشـتن وظایـف 

چندگانـه خـود بایـد منافـع مشـترک همـه را در نظـر داشـته باشـد.
ایـن مقـام مسـئول گفت: از شـما بـه عنـوان متولیـان مرغـداران و دامـداران، انتطار 
مـی رود در ایـن شـرایط بـا هم فکری، مـن و تویی نکـردن، منافع یکدیگـر را در نظر 

بگیرید، و بسـیاری از مسـائل را بهبود بخشـید.
قاسمی تاکید کرد: قیمت شیر را خودتان با تعامل با یکدیگر به تعادل برسانید.
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مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس:

کشاورزی استان فارس باید حفظ شود
رئیس مجمع عالی بسیج استان فارس:

مجموعه بسیج استان فارس، بازوان دستگاه های اجرایی هستند
رئیس کارگروه اقتصادی مجمع بسیج استان فارس:

با تکیه بر اقتصاد مقاومتی از شرایط تحریم عبور می کنیم

در کارگـروه اقتصـادی مجمـع عالـی بسـیج اسـتان فـارس که با حضـور کریم 
عربـی مدیـر کل دفتـر هماهنگـی امـور اقتصـادی و بیـن الملـل اسـتانداری 
فـارس، محمدرضـا رضایی رئیس کمیسـیون عمران مجلس شـورای اسـالمی 
و محمـد مهـدی قاسـمی رئیـس ایـن کارگـروه و سـایر اعضا تشـکیل جلسـه 
داد، راه کارهـای سـازنده مقابلـه با خشـکی و کـم آبی و همچنیـن راه کارهایی 
جهـت حمایـت از واحدهـا و کارخانجـات راکـد و نیمـه فعـال در اسـتان فارس 

بررسـی شد.
بـه گـزار ش خبرنـگار "پرتو امیـد"، کریم عربـی مدیر کل دفتـر هماهنگی امور 
اقتصـادی و بیـن الملل اسـتانداری فـارس، در این جلسـه گفت: در این اسـتان 
بخـش زیـادی از اشـتغال و معیشـت مردم در حوزه کشـاورزی اسـت، از این رو 

باید سـطح کشـاورزی را در اسـتان حفظ کنیم.
وی افـزود: حـدود ۹۲ درصـد مصـرف آب در بخش کشـاورزی اسـت، بنابراین 
تنهـا راه نجـات اسـتان کاهش مصرف آب در بخش کشـاورزی بـوده و در این 
راسـتا دو راهـی کـه دولـت به آن پافشـاری دارد توسـعه کشـت  های گلخانه ای 

و توسـعه آبیاری تحت فشـار اسـت.
مدیـر کل دفتـر هماهنگـی امـور اقتصـادی و بیـن الملـل اسـتانداری فـارس، 
بیـان داشـت: در این اسـتان بخش زیادی از اشـتغال و معیشـت مـردم در حوزه 

کشـاورزی اسـت، از ایـن رو بایـد سـطح کشـاورزی را در اسـتان حفـظ کنیم.

وی تصریـح کـرد: توسـعه کشـت گلخانـه بـا نـرخ سـود تسـهیالت فعلـی بـه 
نتیجـه نمی رسـد و نیـاز هسـت تسـهیالت بالعـوض نظیـر ۸۵ درصـد یارانـه 
آبیـاری تحـت فشـار، بـه کشـت گلخانـه ای نیـز تعمیـم دهیم کـه تنهـا راه کار 
لحـاظ شـدن آن در بودجـه سـال ۹۸ یا سـال آینـده مجلس اسـت، به خصوص 
در اسـتان فـارس بـا برنامه انتقـال ۷۰ هزار کشـت فضای باز به ۷ هزار کشـت 
گلخانـه ای، کـه نیـاز بـه سـرمایه گذاری و بودجـه کالن داشـته و اگر مشـمول 

مـرور زمـان شـود دیگـر آبـی نداریم کـه کشـت را انتقـال دهیم. 
عربـی بـا اشـاره بـه این کـه قوانیـن بازدارنـده در مصـارف آب کشـاورزی در 
کاهـش مصـرف آب خیلـی موثـر اسـت، تاکیـد کرد: در سـطح اسـتان شـرکت 
دانـش بنیـان بـا تجربه سی سـاله در زمینه سـاخت کنتور حجمی وجـود دارد اما 

بودجـه سـاخت کنتـور حجمـی بایـد در قانـون بودجه دیده شـود.
مدیـر کل دفتـر هماهنگـی امور اقتصـادی و بین الملل اسـتانداری فـارس ابراز 
داشـت: مشـکلی کـه در دو الی سـه سـال آینـده نمود پیـدا می کنـد، تامین آب 
شـهرک صنعتـی بزرگ شـیراز، منطقـه ویژه اقتصادی شـیراز، شـهرک صنعتی 
شـماره ۲ سروسـتان و فـوالد پاسـارگاد کـه ایـن مناطـق در کنـار کالن شـهر 
شـیراز قرار داشـته، اشـتغال قابـل توجهی را در اسـتان ایجاد کـرده و امروز آب 
ایـن مناطـق از منابـع آب زیرزمینـی تامیـن شـده کـه پایـدار و قابـل اطمینان 

. نیست

تشکیل کارگروه اقتصادی مجمع عالی بسیج استان فارس 
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وی افـزود: سـد کـوار بـا ۵۲ درصـد پیشـرفت فیزیکـی در کنار ایـن مناطق در 
دسـت احـداث بـوده و با اختصـاص تقریبـا ۱۷۰ میلیـارد تومان تکمیـل خواهد 
شـد، کـه اگـر در بودجـه ۹۸ اعتباری برای سـد کوار دیده شـود، دو سـال آینده 

قطعـًا بـا چالـش و بحران در اسـتان فـارس مواجه نخواهیم شـد.
رئیـس مجمع عالی بسـیج اسـتان فـارس گفت: مجموعه بسـیج اسـتان فارس 
بـا همفکریـی بـا دسـتگاه های اجرایـی بـه عنـوان بـازوان و مشـاوران ایـن 
دسـتگاه ها، در کنـار آن هـا و نـه در مقابلـه بـا  آن هـا سـعی در حـل مسـائل و 

دارند. اسـتان  مشـکالت 
در ادامـه ایـن جلسـه محمدرضـا رضایـی رئیـس مجمـع عالـی بسـیج اسـتان 
فارس و رئیس کمیسـیون عمران مجلس شـورای اسـالمی با اشـاره به این که 
خشکسـالی محـدود بـه زمان فعلی نیسـت و در طول تاریخ تجربـه های زیادی 
داریـم، گفت: اقوام گذشـته که خشکسـالی را بـه خوبی مدیریـت کردند، از این 
مرحلـه عبـور نمـوده و اقوامی کـه نتواسـتند مدیریت کننـد هزینه هـای زیادی 
را پرداخـت کردنـد، از ایـن رو متناسـب با توانمنـدی و ظرفیت های کشـور باید 

این شـرایط سـخت را پشت سـر بگذاریم.
وی در ارتبـاط بـا راه کارهـای سـازنده مقابلـه باخشـکی و کـم آبـی، افـزود: 
نظـرات مجمـع بسـیج و دسـتگاه های اجرایـی صاحب نظـر در این حـوزه، باید 
در قالب بسـته پیشـنهادی اجرایی در سـطح اسـتان جمع بندی شـود و به زودی 
در جلسـه ای در سـطح ملـی بـا حضـور معـاون اول رئیـس جمهـور، وزیـر نیرو 
و وزیـر جهـاد کشـاورزی بـه عنـوان سـه دسـتگاهی که بیشـترین نقـش را در 

اجرایـی شـدن پیشـنهادات دارند، ارائه شـود.
رضایـی تصریـح کرد: البتـه عمده پیشـنهادات در قالب وظایف دسـتگاه اجرایی 
بـوده کـه بـه دلیل عـدم تخصیـص اعتبـار متناسـب با نیـاز در سـطح مطلوب 
اجـرا نشـده کـه ضـروری اسـت بـا مطالبه گری درسـطح ملـی اجرایی شـود تا 
شـرایط بـه نفـع مردم اسـتان تغییر کنـد و افزود: بایـد موضوعات قابـل حل در 

اسـتان بـا تلفیـق مدیریت ها حل شـود.
رئیـس مجمـع عالـی بسـیج اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه این کـه مـا امـروز از 
سـهم نسـل های آینده در اسـتان اسـتفاده می کنیـم، تاکید کرد: فرهنگ سـازی 
وآگاهـی بخشـی بایـد از الیـه های پاییـن و از آمـوزش و پرورش شـروع کنیم 
چـرا کـه شـاید مـردم عامـی از وضعیـت آب کشـور و شـرایط اسـتان آگاهـی 

باشند. نداشـته 
وی در خصـوص حمایـت از واحدهـا و کارخانجـات راکـد و نیمـه فعـال فارس 
بـا بیـان این کـه یـک سـوم از واحدهـای مـا مشـکل مدیریتـی دارنـد، یـادآور 
شـد: کارگـروه رفـع موانـع تولیـد بـا حضـور دسـتگاه های اجرایـی و بانک هـا 
در اسـتانداری تشـکیل شـده امـا در ایـن کارگـروه بـه لحـاظ محدودیت   هـای 
اختیارتـی، مدیـران از نظـر حقوقـی و قانونـی در سـطح اسـتان قـادر بـه تغییر 

برخـی از شـرایط نیسـتند.
رئیـس کمیسـیون عمـران مجلـس شـورای اسـالمی افـزود: جهـت اخـذ 

اختیـارت بیشـتر بـه کارگـروه رفع موانـع تولید به منظـور رفع مشـکل مردم در 
اسـتان، نیـاز بـه مکاتبـه اسـتانداری داشـته تـا در سـطح ملی مطرح و مشـکل 

شـود. برطرف 
رضایـی در پایـان با اشـاره بـه اهمیـت حمایـت از تولیدکنندگان داخل اسـتان، 
تصریـح کـرد: دسـتگاه های اجرایـی باید مکلـف به اسـتفاده از تولیـدات داخلی 
اسـتان شـوند و در صـورت عـدم رفـع نیـاز در داخـل اسـتان از خارج از اسـتان 

واردات داشـته باشند.
رئیـس کارگـروه اقتصـادی مجمـع بسـیج اسـتان فـارس گفـت: پیـرو منویات 
مقـام عظمـای والیـت، بـا تکیه بـر اقتصـاد مقاومتـی از شـرایط تحریـم عبور 

می کنیـم.
در ایـن جلسـه محمـد مهدی قاسـمی رئیـس کارگـروه اقتصادی مجمـع عالی 
بسـیج اسـتان فارس، گفـت: این کارگـروه پیرامـون مباحث مختلـف در فضای 
اقتصـادی بحـث و تبـادل نظـر داشـته و در همیـن راسـتا بـه نتایـج مطلوبـی 

دسـت یافته اسـت.
وی در ادامـه در ارتبـاط بـا راه کارهـای سـازنده مقابلـه باخشـکی و کـم آبـی 
در اسـتان فـارس افـزود: راه توسـعه پایـدار از توانمندسـازی جوامـع روسـتایی 
و محلـی می گـذرد و ایـن امـر یکـی از اولویت هایـی اسـت کـه در شـورای 
کشـاورزی و اسـتان بـه آن رسـیدیم از ایـن رو ۵ روسـتا بـه صـورت پایلوت با 
توجه به پروپوزال دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه شـیراز، در بودجه سـال پیشرو 

دیـده شـده ولـی ۵ روسـتا کفایـت نمی کنـد و بایـد توسـعه یابد.
اجـرای  ضـرورت  بـا  ارتبـاط  در  فـارس  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
طرح هـای آبخیـزداری، تصریـح کـرد: اعتبار خوبـی از صندوق ذخیـره ارزی به 
ایـن طرح هـا اختصـاص داده شـده که به تناسـب اسـتان فـارس از ایـن اعتبار 
بهـره بـرده، امـا شـاید اسـتان فـارس بـه خصـوص مناطـق جنوبی به تناسـب 
بارندگی هـای خـاص و بـا شـدت باال ، نیـاز به توجه ویـژه در ایـن مباحث دارد 

کـه بایـد مطالبه گری شـود.
وی در ادامـه از دیگـر راه کارهای سـازگاری با خشـکی توسـعه کشـت گلخانه 
دانسـت و بیـان داشـت: اگرچـه تسـهیالت ارزان قیمتـی به این امـر اختصاص 
داده شـده، امـا بـا توجه بـه اهمیت گلخانـه در افزایش بهـره وری و صرفه جویی 

آب نیازمنـد تسـهیالت بالعوضـی در این حوزه هسـتیم.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه این که بخشـی از اشـتغال روسـتا بـه دامداری 
وابسـته اسـت، خاطـر نشـان کرد: مـا مجتمع دامی را بـه دامداران داخل روسـتا 
ترجیـح نمی دهیـم روسـتاهای مـا با شـکل دامـداری و اشـتغال روسـتایی باید 

باشـد کـه در دنیـا هـم همین طور اسـت.
رئیـس کارگـروه اقتصـادی مجمـع بسـیج اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه این که 
از  دیـدگان  خسـارت  بـه  کمـک  راهکارهـای  جملـه  از  مالـی  بنیـه  تقویـت 
خشکسـالی اسـت، تصریـح کـرد: از ایـن رو صنـدوق حمایـت از توسـعه بخش 
کشـاورزی، به خصوص صندوق های شهرسـتانی و اسـتانی راه اندازی شـده که 
بایـد روز بـه روز تقویـت شـوند چـرا کـه منابـع ارزان قیمتـی برای کشـاورزان 
و تمـام شـاغلین در روسـتا فراهـم می کنـد و بسـیج نیـز صندوق هـای قـرض 

الحسـنه راه انـدازی کـرده اسـت.
وی تاکیـد کـرد: علـت العلل عدم صرفه جویـی در آب عدم تحویـل حجمی آب 
اسـت، از ایـن رو بـر اسـاس اتفاق نظر اسـتان کنتـور حجمی و کنتـوردار کردن 
چاه هـا بایـد در اولویـت قـرار بگیـرد کـه وزرات صنعـت و بـه تبع آن سـازمان 
صنعـت از جنبـه تولیـد بایـد عنایت ویژه داشـته باشـد و هم در تامیـن مالی نیز 

بـه بودجـه آن باید توجه خاص شـود.
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در نشست آسیب شناسی خرید گندم در سال 98

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:

خرید تضمینی محصوالت، پایداری تولید را برای کشاورزان رقم می زند

خریـد تضمینـی و بـازار رسـانی آسـودگی خاطر 
بـرای  تولیـد  پایـداری  و  اسـتمرار  منظـور  بـه 
کشـاورز را رقـم می زنـد و اگـر این بخـش دچار 
مشـکل شـود همـه مباحـث تولیـد، تحـت تاثیر 

می گیـرد.  قـرار 
بـه گـزارش خبرنگار "پرتـو امیـد"، محمد مهدی 
قاسـمی رییس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فارس در نشسـت آسـیب شناسـی خرید گندم در 
سـال ۹۸، کـه بـا حضـور اعضـای هیئـت مدیره 
شـرکت غلـه و خدمـات بازرگانـی منطقـه ۳ و 
مدیـران نمایندگـی شـرکت غله شهرسـتان های 
توجـه  تولیـد  در  گفـت:  شـد،  برگـزار  فـارس 
بـه زنجیـره تولیـد اهمیـت دارد، از ایـن رو کـه 
دچـار  را  تولیـد  رسـانی  بـازار  خریـدو  مشـکل 

در  تاخیـر  مثـال  عنـوان  بـه  می کنـد،  مشـکل 
پرداخـت وجـه گنـدم باعـث کاهـش سـطح زیر 
کشـت ایـن محصـول اسـتراتژیک و در نتیجـه 

ایجـاد وابسـتگی بـه واردات می شـود.
رسـانی  بـازار  و  تضمینـی  خریـد  افـزود:  وی 
آسـودگی خاطـر بـه منظـور اسـتمرار و پایـداری 
تولیـد بـرای کشـاورز را رقـم می زنـد و اگـر این 
بخـش دچـار مشـکل شـود همـه مباحـث تولید، 

تحـت تاثیـر قـرار می گیـرد.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: کاشـت کلزا 
بـا تاکیـد مقـام معظـم رهبـری و برنامـه اجرایـی 
بـه  وابسـتگی  کاهـش  جهـت  در  عالمانـه  کامـاًل 
واردات روغـن در دسـتور کار قـرار گرفتـه، از ایـن 
رو دغدغه هـای خریـد را کاهش دهید تـا در زنجیره 
تولیـدی آن، پالـس مثبتـی از خریـد بـه تولیـد برود.
از  یکـی  تولیـد  زنجیره هـای  کـرد:  تصریـح  وی 
اسـاس های اسـتراتژی های مـا اسـت چـرا کـه در 
ارزان تـر و  تولیـد  بهتـر،  امـکان مدیریـت  زنجیـره 
کیفی تـر و متناسب سـازی سـود صـورت گرفتـه و 
امـکان نظام مندکـردن وظایـف و نقـش هر کـدام از 
حلقه هـای زنجیـره از جملـه تامیـن کننـده نهاده ها، 
شـبکه  بازاریـاب،  کننـده،  فـرآوری  تولید کننـده، 
بازاررسـانی و صادرکننـده با ایجـاد زنجیره ها فراهم 

می شـود.
بـا  خـود،  از سـخنان  دیگـری  بخـش  در  قاسـمی 
اشـاره بـه این کـه گنـدم غذای اصلـی مردم بـوده از 
ایـن رو بایـد تولیـد هـر چـه کیفی تر ایـن محصول 
دنبال شـود، یادآور شـد: اتفـاق مخلوط شـدن گندم 
بـا خـاک و انعـکاس مغرضانـه ایـن خبـر در برخـی 
رسـانه ها، پیامدهـای مثبـت داشـت کـه ایـن تهدید 
را بـه فرصـت تبدیـل کـرد چرا کـه عزم مـا را برای 
خریـد از مباشـر کیفـی،  راسـخ تر کـرد و سـامانه ای 
ایجـاد شـد کـه تحت آن سـامانه، خرید گنـدم صرفًا 

از گنـدم کار صـورت گرفت.
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس در 
ادامـه خواسـتار سـامان دهـی سـیلوهای نیمـه تمام 

در شهرسـتان های داراب و اقلیـد شـد.
وی افـزود: با پیوسـتن این سـیلوها به مـدار خرید و 
ذخیره سـازی، بـا حداقـل هزینـه حداکثر سـود را به 

مردم برسـانیم.
قاسـمی بـا بیـان این که شـرکت غله باید با اسـتفاده 
از ظرفیت شـرکت به نحو احسـن، منافع شـرکت را 
حداکثـر کند، تاکید کرد: در سـال جـاری مدیرعامل 
شـرکت غله و خدمـات بازرگانی منطقه ۳، از دسـت 
وزیـر لـوح تقدیر گرفت کـه این امر نشـانگر اهتمام 

جـدی کل مجموعه در بهبود مسـتمر اسـت.

برگزاری اولین جلسه هیئت بدوی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

اولین جلسـه هیئت بدوی نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان 
فارس تشـکیل شد.

فاطمـه ظفرآبـادی مسـئول دبیرخانـه کمیسـیون بـدوی انتظامـی سـازمان 
نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی با اعالم ایـن خبر گفـت: اولین 
جلسـه هیئـت بـدوی، پـس از انتصـاب دوره پنجـم شـورای نظام مهندسـی 
تشـکیل جلسـه داد و محمد مهدی قاسـمی رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس بـه عنـوان رئیـس و حسـین رئیسـی به عنـوان نائـب رئیس 
ایـن هیئـت بـدوی انتخـاب شـد. وی افـزود: رسـیدگی بـه تخلفـات فنی و 
حرفـه ای اعضـاء در هیئت هـای انتظامـی بـدوی در اسـتان ها و تجدید نظر 
آن در هیئـت عالـی انتظامـی در سـازمان مرکـزی صـورت می گیـرد. ایـن 
مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: هیئت هـاي بـدوي انتظامي در اسـتان ها 
متشـکل از رئیس سـازمان جهاد کشـاورزي اسـتان، رئیس شـوراي اسـتاني، 
یـک نفـر قاضي بـا ابالغ رئیـس قـوه قضاییـه و دو نفر مهندس کشـاورزي 
از اعضـاي سـازمان بـا حداقـل ۱۰ سـال سـابقه کار در بخـش کشـاورزي با 

معرفـي شـوراي اسـتاني بـراي مدت چهار سـال تشـکیل می شـود.

در ادامـه ایـن جلسـه، محمـد مهـدی قاسـمی رئیـس هیئت بدوی سـازمان 
نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی گفـت: بـه منظـور داوری بهتر 
پرونده هـای ارجاعـی بایـد خواهـان و خوانـده هـر پرونـده در جلسـات ایـن 
هیئـت حضـور داشـته باشـند. وی افـزود: ایـن هیئـت صرفـًا احـراز تخلـف 
می کنـد و میـزان خسـارت احتمالـی وارده در اثـر تخلف توسـط دادگسـتری 

تعییـن می شـود.
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در جلسه مدیران ستادی سازمان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

دست آوردهای ۴۰ ساله بخش کشاورزی انقالب منعکس شود
بـا توجه به قرار گرفتن در آسـتانه چهلمین سـالگرد 
انقالب شـکوهمند اسـالمی و اهداف پلید دشـمنان 
در شـرایط تحریـم، وظیفـه همه ما انعکاس دسـت 

آوردهای ۴۰ سـاله بخش کشـاورزی است.
جهـاد  سـازمان  رئیـس  قاسـمی  مهـدی  محمـد 
کشـاورزی اسـتان فارس، در جلسـه مدیران ستادی 
سـازمان با اشـاره به این کـه در تولید گنـدم، صنایع 
تبدیلـی، فـرآوری محصـوالت کشـاورزی، امور دام 
و طیـور گام هـای موثـری برداشـته شـده، گفـت: 
اقدامـات هـر چنـد کوچک مـا می توانـد بارقه های 
امیـد را بـه جامعـه و مـردم بدهـد، از ایـن رو در 
جلسـات، همایش هـا و نشسـت ها، بیشـتر داشـته ها 

و موفقیت هـا را مطـرح کنیـد.
وی افـزود: در عرصـه مدیریـت بـا نـگاه متعالی به 
دنبـال اصـالح فرآیندهـا بـوده چـرا کـه آرمـان مـا 
سـازمان یادگیرنـده اسـت و بـا هـدف هـم افزایـی 
بایـد بـا اسـتفاده از انتقـادات و پیشـنهادات در ایـن 

راسـتا گام برداریـم.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: امـروز کـه بـر 
اسـاس شـرایط حاکـم بـر کشـور و نظـام، امـورات 
متنوع تـری بـه مـا محـول می شـود، ایـن رسـالت 
ماسـت کـه نگـرش مـان نسـبت بـه مسـئولیت به 
گونـه ای باشـد که بـا انجـام فعالیت خوبمـان باعث 

ارجـاع بیشـتر کارها شـویم.
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس در 

ادامـه بـا اشـاره بـه این کـه رسـیدن بـه خودکفایی 
در تولیـد روغـن مـردم در قالب کشـت محصوالت 
مختلـف کلـزا، کنجـد، آفتابگـردان و ... را دنبـال 
می کنیـم، بیـان داشـت: اگرچه توسـعه کشـت کلزا 
برنامه هـای  از  اسـتراتژیک  محصـول  عنـوان  بـه 
کیفـی  ارتقـای  بـه  مـا  نـگاه  امـا  بـوده،  اساسـی 
سـطح زیـر کشـت ایـن محصـول اسـت از ایـن رو 
بر اسـاس شـرایط هر شهرسـتان کشـت مسـتقیم، 
کشـت نشـایی و یـا کشـت سـایر دانه هـای روغنی 

نیـز از اولویت هاسـت کـه در همیـن راسـتا کشـت 
۵۰۰ هکتـار آفتابگردان در شهرسـتان مرودشـت در 

دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت.
حـل  دنبـال  بـه  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  قاسـمی 
مشـکالت بهره برداران بخش کشـاورزی هسـتیم، 
تاکیـد کـرد: همـه مـا رسـالت ترویجـی را هـم در 
کنـار تمـام امـورات محوله داریـم، بنابرایـن حضور 
محققیـن معیـن در عرصـه و پهنه های کشـاورزی 

بایـد پررنگ تـر باشـد.

بـا  پـردازی"  ایـده  و  "خالقیـت  آموزشـی  دوره 
همـت الهـه کاوسـی مشـاور رئیـس سـازمان جهاد 
بـا  و  بانـوان  امـور  در  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
همـکاری مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و 
منابـع طبیعی اسـتان فارس جهت بانوان شـاغل در 
سـازمان جهـاد کشـاورزی این اسـتان برگزار شـد .

 بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد هادی 
عمرانـی عضـو هیـات علمـی مرکـز تحقیقـات و 
آمـوزش کشـاورزی و منابع طبیعـی فارس و مدرس 
ایـن دوره، بـا اشـاره بـه این کـه انسـان خـالق بـه 
دنیـا آمـده، گفـت: خالقیـت و ایـده پـردازی یـک 
ارتبـاط دوطرفـه دارد و خالقیـت یـک صفـت برتر 

اسـت کـه بـا بـه کار بسـتن در زندگـی مـی تـوان 
توانایـی دیـدن و فهمیدن بـه روش جدید را در خود 

کرد. تقویـم 
شـناخت  شـامل  خالقیـت  این کـه  بیـان  بـا  وی 
خالقیـت، موانـع و تکنیـک هـای آن اسـت، افزود: 
خالقیـت قابـل توسـعه و به سـازی اسـت و افـراد 

توانایـی هـای متفاوتـی در خالقیـت دارنـد.
عمرانـی تصریـح کـرد: خالقیت بـه عنـوان توانایی 
خلـق ایـده ها، فکرهـای جدید و ارزشـمند در حوزه 
فعالیـت هـای ذهنـی و طراحـی  و  نظـری  هـای 
مطـرح اسـت کـه بـه پدیـده ای جدید منجر شـود.
وی بیان داشـت: ضـرورت خالقیت در کار و زندگی 

شـامل: رقابـت فشـرده در دنیـای بی رحـم رقابتی، 
تنـوع طلبـی و کاهـش زمـان مطلوبیـت کاالهـا، 
اقتصـاد متنـوع در مقابـل اقتصـاد انـدازه، کاهـش 
منابـع طبیعـی و جهانـی شـدن اقتصـاد و صنعـت 

ست. ا

برگزاری دوره آموزشی “خالقیت و ایده پردازی” در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
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استراتژی سازمان جهاد کشاورزی 
آب محور است

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس در سـفر 
یـک روزه خـود بـه شهرسـتان نی ریـز، ابتـدا بـا 
امـام جمعـه و کارکنـان مدیریـت جهاد کشـاورزی 
دیدار داشـت، سـپس در جلسـه شـورای کشاورزی 
شـرکت کـرد و بـا فعالیـن بخـش کشـاورزی ایـن 
شهرسـتان پیرامـون مسـائل و مشـکالت نشسـت 
داشـت، همچنیـن از صنـدوق حمایـت از توسـعه 
بخـش کشـاورزی شهرسـتان و طرح هـای صنعتی 

و کشـاورزی ایـن شهرسـتان بازدیـد کـرد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهدی 
قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فارس در سـفر یـک روزه بـه شهرسـتان نی ریز، با 
اشـاره به بخشـودگی وام کشـاورزان خسـارت دیده 
و  جـذب  پیگیـر  کمـاکان  گفـت:  خشکسـالی،  از 
دریافـت منابع بیشـتری برای کشـاورزان هسـتیم.

وی بـا اشـاره بـه این که در آسـتانه چهلمین سـال 
پیـروزی انقـالب شـکوهمند اسـالمی قـرار داریم، 
یادآورشـد: ملـت ایـران تصمیـم به آزادگـی گرفتند 
و بهـای ایـن اسـتقالل را بـا ایسـتادگی در مقابـل 
همـه جنگ ها و تحریـم ها پرداختنـد و می پردازند.

خانـواده  این کـه  بیـان  بـا  مسـئول  مقـام  ایـن 
از  جزیـی  عنـوان  بـه  کشـاورزی  جهـاد  بـزرگ 
ایـن نظـام و خادمیـن مـردم، بایـد بـه پاسداشـت 
همـه ایثارگری هـا، تمـام تـالش خـود را در حـل 
بـه همـکاران خـود  و  ببندنـد  کار  بـه  مشـکالت 
توصیـه کـرد: بـا پیگیـری دغدغه مندانه مشـکالت 

را حـل کنیـد. بخـش کشـاورزی 
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود، بـا اشـاره 
بـه ایـن کـه اسـتراتژی این سـازمان برنامـه محور 
و آب محـور اسـت، افـزود: بـا نـگاه بـه ظرفیـت و 
متفـاوت  اقلیم هـای  بـا  پهنـاور  اسـتان  پتانسـیل 
فـارس، اسـتراتژی ایـن سـازمان تدویـن شـده و با 
آسیب شناسـی و تحلیـل اسـتراتژیک ایـن برنامـه 

اسـت. بازنگری شـده 
وری  بهـره  مسـئولیت  این کـه  بیـان  بـا  قاسـمی 
اسـت،  کشـاورزی  جهـاد  وزارت  عهـده  بـر  آب 
تصریـح کـرد: برنامـه هـا در حوزه سـخت افزاری و 
نرم افـزاری بـر اسـاس آب محـوری تدوین شـده و 
از برنامـه نـرم افـزاری، اجرای نظام نویـن ترویج با 
هـدف تقویـت علـم، دانـش و توانمندی هـای بهره 
بـرداران و کارشناسـان بخـش کشـاورزی و تزریق 

سـرمایه بـه ایـن بخش اسـت.
ایـن مقـام مسـئول تشـکیل صنـدوق شهرسـتانی 
حمایت از توسـعه بخش کشـاورزی را از راه کارهای 
تزریق سـرمایه برشـمرد و خاطر نشـان کرد: اولین 
صندوق شهرسـتانی در اسـتان فارس در شهرستان 
نی ریـز تشـکیل شـد و در طـول سـال جـاری ۹ 
صنـدوق دیگـر تشـکیل شـده کـه بـا توجـه بـه 
نقش آفرینـی صندوق هـا در توسـعه کشـاورزی در 
تزریـق سـرمایه ارزان قیمـت به بخش کشـاورزی 

از هیـچ کمکـی دریـغ نداریم.
اجـرای  بـه  افـزاری  سـخت  برنامه هـای  از  وی 
آبیـاری نوین، توسـعه گیاهان دارویـی و گلخانه ها، 
اعطـای  و  شـده  گواهـی  محصـول  بـه  توجـه 
و  گلخانـه  مکانیزاسـیون،  زمینـه  در  تسـهیالت 
ایجـاد صنایـع تبدیلـی تکمیلی اشـاره کـرد و بیان 
داشـت: در حـال حاضر بیـش از ۱۳۰۰ واحد صنایع 
تبدیلـی تکمیلـی بـا ظرفیت فـرآوری بیـش از ۷.۵ 
میلیـون تن مـاده خام در اسـتان فارس وجـود دارد 
کـه فعالیـت ایـن واحدهـا ارتقـای بهـره وری آب، 

جلوگیـری از ضایعـات، ایجاد ارزش افزوده بیشـتر، 
تکمیـل زنجیـره هـای تولیـد و اشـتغال زایی را بـه 

دنبـال دارد.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس از جاری 
سـازمان  ایـن  در  سـازمانی  تعالـی  مـدل  سـازی 
سـخن گفـت و اظهـار داشـت: این مدل بر اسـاس 
الگـوی EFQM و با هدف سـامان دهـی ارتباطات 
بـا  امیدواریـم  و  شـده  سـازی  پیـاده  تعامـالت  و 
تسـری ایـن مدل در ادامـه راه توانمندتر از گذشـته 

و بـه نحـو موثرتـری گام برداریـم.
مـدل  الگـو،  ایـن  اسـاس  بـر  داشـت:  ابـراز  وی 
شایسـتگی مدیـران شهرسـتان  و مراکـز خدمـات 
نوشـته شـده و به دنبال این هسـتیم این ساختارها 
را بـه اندازهـای چابـک کنیم که بتواند پاسـخگوی 

نیـاز همـه بهره بـرداران باشـد.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: امنیـت غذایـی 
پایـه تامیـن امنیـت ملـی و سـایر امنیت هـای این 
حـوزه تعریـف اسـت، از ایـن رو در شـرایط تحریم 

فعلـی نیازمنـد بـه حمایـت و همراهی اسـت.
وی بـا اشـاره بـه بنـد خ مصوبـه هیئـت وزیـران، 
تاکیـد کـرد: بـرای حمایـت از خسـارت دیـدگان 
کشـاورزی  بخـش  غیرمترقبـه  حـوادث  از  ناشـی 
مقرر شـد تسـهیالت سررسید شده کشـاورزانی که 
مشـمول ایـن مصوبه هیـات وزیران نمی شـود نیز 
بـا اخـذ ۱۰ درصد از بدهی، تسـهیالت سـرمایه ای 
بـه مدت ۵ سـال از سـوی بانک کشـاورزی تمدید 
شـود کـه این مـدت بـرای تسـهیالت سـرمایه در 

گردش ۳ سـال اسـت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس در سفر به نی ریز:

پیگیر جذب منابع مالی برای کشاورزان هستیم
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اولین جشنواره گل نرگس خفر برگزار شد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی 
فـارس،  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس  قاسـمی 
بیـن مـردم و مسـئولین  نمایـش همبسـتگی خـوب 
و  ظرفیت هـا  بـه  مـردم  بـودن  واقـف  بخـش،  ایـن 
پتانسـیل ها بسـیار زیـاد بخـش و تالش بـرای معرفی 
ایـن ظرفیت ها بـه دیگـران از پیام های این جشـنواره 
دانسـت و یـادآور شـد: مـردم خفـر بـه دنبـال ایـن 
هسـتند که از ظرفیـت دیگران در جهـت رونق منطقه 
خـود اسـتفاده کننـد چرا کـه نفس شـناخت ظرفیت ها 

و پتانسـیل ها اقتصـاد مقاومتـی اسـت.
وی افـزود: ایـن اسـتان بیشـترین سـطح زیـر کشـت 
گل نرگـس کشـور و بخـش خفـر رتبه اول سـطح زیر 

کشـت ایـن گل در فـارس دارد.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان این کـه همـت شـما در 
برگـزاری این جشـنواره سـتودنی اسـت، خاطر نشـان 
مـردم  بـه  بی شـماری  نعمت هـای  خداونـد  کـرد: 
ایـران و فـارس عطـا کـرده کـه بـا شـناخت و تکیـه 
بـر ظرفیت هـای انسـانی، اقلیمـی و طبیعـی می توانیم 
اقتصـاد خودمـان را شـکوفا کنیم و از سـایر ظرفیت ها 
در  گلخانه هـا  یـا  و  بوم گـردی  اقامتگاه هـای  نظیـر 
جهـت شـکوفایی اقتصـاد مـردم می تـوان اسـتفاده و 

کـرد. بهره بـرداری 
وی تصریـح کـرد: مسـئله اساسـی امـروز اقتصـاد و 
اشـتغال اسـت کـه بایـد در کنـار مـردم بـا تکیـه بـر 
بـه  اقلیمـی  و  طبیعـی  ظرفیت هـای  و  آن هـا  تـوان 
آن بپردازیـم و بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای بی شـمار 
کشـاورزی، صنایـع تبدیلـی و صنایـع دسـتی رونـق 
اقتصـادی را بـرای مناطق مختلف به ارمغـان بیاوریم.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس بیان داشـت: 
کشـور ایـران رتبـه سـوم جهـان بعـد از کشـورهای 
انگلیـس و هلنـد در تولیـد گل نرگـس دارد و سـطح 
زیـر کشـت گل نرگس در جهان ۶ هـزار و ۷۰۰ هکتار 
و در ایـران ایـن سـطح ۹۷۰ هکتـار اسـت که اسـتان 

فـارس بـا ۵۰۰ هکتـار سـطح زیـر کشـت گل نرگس 
بیشـترین سـطح زیر کشـت را در کشـور و بخش خفر 
بـا ۳۰۰ هکتـار گل نرگس رتبه اول سـطح زیر کشـت 

را در اسـتان دارد.
ایـن مقام مسـئول تصریح کـرد: به دنبال این هسـتیم 
کـه در افـق ۱۴۰۰ سـطح زیـر کشـت گل نرگـس را 
بـه بیـش از ۱۴۰۰ هکتـار افزایـش دهیـم، از ایـن رو 
بسـته های تحقیقاتـی و ترویجـی مختلفـی بـرای گل 
نرگـس در جهـت کشـت  وکار و فـرآوری تهیـه شـده 
کـه با کمک شـما مـردم عملیاتـی و اجرایی می شـود.

وی بـا اشـاره بـه این کـه در جهـان غیر از گل شـاخه 
بریـده نرگـس، فـرآوری ایـن گل در قالـب روغـن، 
اسـانس و ... مـورد توجـه قـرار دارد، امـا در اسـتان ما 
فـرآورده  دیگـری از گل نرگـس نداریـم، تاکیـد کـرد: 
سـازمان جهـاد کشـاورزی و بخـش صنایـع تبدیلـی 
تسـهیالت  کـه  دارد  را  آمادگـی  ایـن  سـازمان  ایـن 
ارزان قیمـت در اختیـار سـرمایه گذارانی کـه متقاضـی 
تـا  دهـد  قـرار  هسـتند  حـوزه  ایـن  سـرمایه گذاری 
بتوانیـم ارزش افـزوده بیشـتری از ایـن نعمـت الهـی 

داشـته باشـیم.
شـایان ذکـر اسـت کـه جشـنواره گل نرگـس از امروز 
بـا حضـور مسـئوالن و مـردم در پـارک غدیـر باب انار 

خفـر آغاز شـد، این جشـنواره دو روزه بـا هدف معرفی 
جاذبه هـای گردشـگری و کمـک بـه ثبت ملی شـدن 
نرگس زار هـای بخـش خفر برگزار شـده اسـت. بازدید 
غذا هـای  جشـنواره  خفـر،  بخـش  نرگس زارهـای  از 
فـروش  و  معرفـی  دسـتی،  صنایـع  نمایـش  سـنتی، 
محصـوالت کشـاورزی و باغـی، ایجـاد بسـتر و پـل 
ارتباطـی میـان فعـاالن کشـاورزی و سـرمایه گذاران 
بـرای تاسـیس کارخانه هـای صنایـع تبدیلـی و بسـته 
جملـه  از  منطقـه  در  کشـاورزی  محصـوالت  بنـدی 

برنامه هـای ایـن جشـنواره اسـت.
سـازمان  رئیـس  قاسـمی  مهـدی  محمـد  سـفر  در 
جهـاد کشـاورزی فـارس بـه خفـر و با حضـور رضایی 
نماینـده مـردم در مجلـس شـورای اسـالمی، کلنـگ 
دومیـن پـروژه آبخیـزداری و تغذیـه مصنوعـی شـهر 
خفـر واقـع در تنـگ گل  بانـو بـه زمیـن نشسـت کـه 
حـوزه آبخیـز ایـن پـروژه ۵۳۰ هکتـار، حجـم آبگیـر 
۱۳۸ هـزار مترمکعـب و بـا اعتبـاری بالـغ بـر۸ هـزار 
میلیـون ریـال راه اندازی شـد و همچنیـن اقامتگاه بوم 
گـردی طارونـه گشـایش یافـت کـه ایـن اقامتـگاه با 
اعتبـار ۲ میلیـارد ریـال از محـل صنـدوق کار آفرینی 
امیـد شهرسـتان جهـرم با مسـاحت ۶۰۰ متـر مربع و 
ظرفیـت پذیـرش ۲۰ نفـر در هـر نوبـت افتتـاح شـد.

با سفر رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس به خفر

عملیات اجرایی طرح آبخیزداری خفر آغاز شد
خفر رتبه اول استانی در کشت گل نرگس
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مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی فارس:

امضاء و مبادله تفاهم نامه بین سازمان جهاد کشاورزی 
و اداره کل اوقاف فارس

سـایبان،  گلخانـه،  در  کشـت  توسـعه  راسـتای  در 
کشـت های متراکـم و کنتـرل شـده، تفاهم نامـه ای 
بیـن سـازمان جهـاد کشـاورزی و اداره کل اوقـاف و 

امـور خیریـه فـارس منعقـد شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی 
اسـتان  رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی  قاسـمی 
فـارس بـا بیـان ایـن مطلـب گفت: ایـن تفاهـم نامه 
بـه منظور حل مشـکالت مسـتاجرینی کـه در اراضی 
اوقافـی قصد احـداث گلخانه، سـایبان، محیط کنترل 
شـده و کشـت های متراکـم را دارند، امضـاء و مبادله 

. شد
وی افـزود: بـه موجـب ایـن تفاهم نامه، مسـتاجرینی 
کـه قصـد احـداث گلخانـه، سـایبان، محیـط کنتـرل 
شـده و کشـت هـای متراکـم در اراضـی مـورد اجاره 
خـود را دارنـد پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجع 
ذی ربـط، از پرداخـت پذیـره بـرای محـدوده مـورد 
نظـر معـاف می شـوند، امـا ادارات اوقـاف ملـزم بـه 
تعییـن و وصـول اجـاره بهـاء کارشناسـی براسـاس 
کاربـری سـازه های مذکـور هسـتند، همچنین اسـناد 
اجـاره مسـتاجرین حداکثـر به صـورت ۹ سـاله تنظیم 

می شـود.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: در بخشـی از 
تفاهم نامـه، مسـتاجر ملـزم شـده اسـت کـه پـس از 
پایـان مدت اجاره، نسـبت به جمع آوری مسـتحدثاتی 
کـه بـه  صـورت سـازه های موقت ایجـاد شـده اقدام 
کنـد و در صـورت عـدم جمـع آوری، مسـتحدثات 

متعلـق بـه موقوفـه خواهـد بود.
وی بیان داشـت: همچنین به موجـب این تفاهم نامه، 
بـا توجـه بـه این کـه تعـدادی از وقف نامه هـا دارای 
در  اسـت،  اجـاره داری  جهـت  زمانـی  محدودیـت 
صـورت تمدیـد اجـاره داری از سـوی ادارت اوقـاف، 
قبیـل  ایـن  مسـتاجرین  رغبـت  ایجـاد  منظـور  بـه 
موقوفـات، سـازمان جهاد کشـاورزی متعهد می شـود 
نسـبت به معرفـی این افـراد برای اخذ تسـهیالت به 

بانک هـای عامـل اقـدام کنـد.
اسـاس  بـر  داشـت:  اظهـار  خاتمـه  در  قاسـمی 

کشـاورزی  جهـاد  مدیریت هـای  تفاهم نامـه  ایـن 
شهرسـتان های اسـتان فـارس ملـزم شـدند، پـس از 
اخذ پاسـخ اسـتعالم اوقاف نسـبت به صـدور هرگونه 
مجـوز احـداث گلخانـه، سـایبان، محیط کنترل شـده 
و کشـت های متراکـم در اراضـی اوقافی اقـدام کنند 
امـور خیریـه فـارس  اوقـاف و  اداره کل  و چنانچـه 
بخواهـد در اراضـی موقوفـه در زمینه هـای مذکـور 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  کنـد،  سـرمایه گذاری 
برابـر  پروانـه،  در خصـوص صـدور  الزم  همـکاری 

مقـررات را انجـام دهـد.

توزیع کاالهای تنظیم بازار در فارس ادامه دارد.
الـه  هدایـت  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
جهـاد  سـازمان  بازرگانـی  توسـعه  مدیـر  رحیمـی 
کشـاورزی اسـتان فـارس با بیـان این مطلـب گفت: 

بـا هماهنگـی سـازمان جهـاد کشـاورزی و شـرکت 
پشـتیبانی امـور دام اسـتان فـارس، گوشـت منجمـد 
گوسـاله وارداتـی بـا قیمت کیلویـی ۲۹ هـزار تومان 
هـای  تعاونـی  و  ای  زنجیـره  هـای  فروشـگاه  در 

مصـرف اسـتان توزیـع مـی شـود.
وی از عرضـه گوشـت مرغ منجمد در فروشـگاه های 
اسـتان فـارس و بـه قیمـت کیلویـی ۸ هـزار و ۸۰۰ 
تومـان سـخن گفـت و افـزود: هـم اکنون بـه منظور 
تعدیـل قیمـت گوشـت گرم مـرغ بـا هماهنگی های 
صـورت گرفتـه بـا کشـتارگاه های اسـتان فـارس و 
بـدون دخالـت خرده فروش هـا این گوشـت با قیمت 
هـزار تـا هـزار و ۵۰۰ تومـان پاییـن تـر از نـرخ بازار 

در ۵ فروشـگاه سـطح شـهر شـیراز عرضه می شـود 
کـه بـا رایزنی هـای انجام گرفتـه با سـازمان میادین 
افزایـش تعـداد ایـن فروشـگاه ها در دسـتور کار قرار 

گرفته اسـت .
ایـن مقـام مسـئول در پایـان از طـرح دیگـری بـا 
هـدف عرضـه گوشـت گرم مـرغ بـا قیمـت پایین تر 
از کشـتارگاه خبـر داد و تاکیـد کـرد: در این راسـتا به 
شـرط توزیـع مرغ گرم بـا قیمت مصوب در بـازار، به 
ازای هـر کیلوگرم مرغ گرم تحویل شـده به شـرکت 
پشـتیبانی امـور دام اسـتان، مرغدار ۳ کیلوگرم سـویا 
و ۴ کیلوگـرم ذرت بـا قیمت مصـوب دریافت خواهد 
کـرد که ایـن امر در حـال رایزنی و پی گیری اسـت.

توزیع کاالهای تنظیم بازار در فارس ادامه دارد
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معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی فارس:

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خبر داد:

توزیع نامحدود مرغ منجمد و گوشت گوساله منجمد 
در فروشگاه های زنجیره ای بزرگ و

تعاونی های مصرف کارکنان
ای  زنجیـره  هـای  فروشـگاه  در  منجمـد  مـرغ 
بـزرگ، تعاونـی هـای مصـرف کارکنـان و صنـف 
مـرغ فروشـان به صـورت نامحدود در حـال توزیع 

می باشـد.
بـه گـزارش "خبرنـگار پرتـو امیـد"؛ هدایـت الـه 
بازرگانـی سـازمان جهـاد  رحیمـی مدیـر توسـعه 
کشـاورزی اسـتان فـارس بـا بیـان ایـن مطلـب 
در  شـده  عرضـه  منجمـد  مـرغ  قیمـت  گفـت: 
فروشـگاه هـا ۸۹۰۰۰ ریال بـرای مصرف کننده در 
نظر گرفته شـده اسـت که فروشـگاه هـا و اصناف 
محتـرم جهـت دریافـت مـی تواننـد بـه شـرکت 
پشـتیبانی امـور دام مراجعـه و نسـبت بـه تحویـل 
مـرغ منجمـد جهـت توزیـع بـه مصـرف کنندگان 

اقـدام نماینـد.
وی افـزود: توزیـع گوشـت گوسـاله منجمـد برای 
فروشـگاه هـای زنجیـره ای بـزرگ و تعاونی های 

کننـده  مصـرف  قیمـت  بـا  کارکنـان  مصـرف 
باشـد کـه  توزیـع مـی  در حـال  ریـال   ۲۹۰۰۰۰
فروشـگاه هـا و اصنـاف جهـت دریافـت می توانند 
بـا مراجعـه مسـتقیم شـرکت پشـتیبانی امـور دام 
نسـبت بـه تحویـل کاال و توزیـع آن اقـدام نمایند.

ایـن مقام مسـئول خاطرنشـان کـرد: بـا هماهنگی 
هـای انجـام شـده بـا تعاونی کشـتارگاه هـای مرغ 
اسـتان فارس مقرر گردید از ششـم دی ماه در سـه 
فروشـگاه کـه بـا بنر قیمت فروش مشـخص شـده 
اسـت بـه آدرس کـوی زهـرا روبـروی اداره ثبـت 
احـوال بازارچـه تعاونـی روسـتایی اسـتان فـارس، 
دروازه کازرون بیـن خیابـان قاآنـی نـو و خیابـان 
کارگـر مغـازه روسـتا و بلـوار مدرس خیابان شـهید 
دوران روبـروی بلـوار شـهید نصیـرزاده فروشـگاه 
مـرغ  فـارس  اسـتان  روسـتایی  تعاونـی  اتحادیـه 
گـرم کشـتار روز بـه قیمـت ۱۱۹۹۰۰ ریـال بـرای 

هـر کیلوگـرم بـه شـهروندان توزیـع می گـردد که 
ایـن قیمـت در حال حاضـر ۶۸۰۰ ریـال زیر قیمت 
عمـده فروشـی در درب کشـتارگاه و نزدیـک بـه 
۱۹۰۰۰ ریـال زیـر حداکثـر قیمـت مصـرف کننده 
آتـی  روزهـای  در  و  باشـد  مـی  حاضـر  حـال  در 
توزیـع مـرغ گـرم با ایـن قیمـت در تعداد بیشـتری 
از مغازه هـای سـطح شـهر در حـال برنامـه ریـزی 

باشـد.  می 
وی در ادامـه بیان داشـت: گوشـت و مـرغ منجمد 
بـرای تمـام مراکـز عمـده مصـرف مانند دانشـگاه 
بیمارسـتان هـا، آموزشـگاه هـا و همچنیـن  هـا، 
بـرای صنایـع تبدیلـی نیـز سـهمیه در نظـر گرفته 
شـده اسـت کـه بـه آنـان تحویل شـده اسـت که 
عـالوه بـر این سـهمیه صنوف سـفره خانـه داران، 
پزنـدگان، پیتـزا و سـاندویچ فروشـان تعییـن و بـه 

آن هـا تحویـل خواهد شـد.

از ورود نهـال بدون شناسـه با همـکاری پلیس راه 
در فـارس جلوگیری می شـود.

حسـین پژمـان معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس با بیـان این که 
جابه جایـی نهـال هـای آلـوده و غیرمجـاز، باعث 
انتشـار آفـات و بیمـاری هـای گاها خطرنـاک به 
اسـتان مـی شـود، گفـت: به منظـور جلوگیـری از 
ورود و جابه جایـی هرگونـه نهـال یا انـدام گیاهی 
اصلـی ورود  اسـتان گلوگاه هـای  غیـر مجـاز در 
نهـال بـه اسـتان فـارس بـا همـکاری پلیـس راه 

می شـود.  کنتـرل 
و  ورود  از  پلیـس راه،  همـکاری  بـا  افـزود:  وی 
جابه جایـی نهـال بـدون شناسـه در ایـن اسـتان 

می شـود. جلوگیـری 
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه اهمیت اسـتفاده 
تجـاری،  باغ هـای  احـداث  در  سـالم  نهـال  از 
ضـرورت  و  موجـود  باغ هـای  سـالمت  حفـظ 
حمایـت از تولیـد کننـدگان مجـاز، خاطـر نشـان 
کـرد: بـا توجـه بـه فـرا رسـیدن زمـان جابه جایی 
نهـال، طـی نشسـتی کـه کمیتـه نهـال اسـتان با 
سـیاهپور فرمانـده پلیس راه شـمال اسـتان فارس 
در محـل اتـاق بازرگانـی داشـت، مقـرر شـد در 
مبـادی ورودی اسـتان به ویژه در شهرسـتان های 
سـپیدان و آبـاده که بیشـترین جابه جایـی نهال را 
داریـم، از جابه جایـی نهـال فاقـد لیبـل جلوگیری 

. د شو
نشسـت  ایـن  آوردهـای  دسـت  دیگـر  از  وی، 
همـکاری پلیس راه در تامین مکان جهت اسـتقرار 

کارشـناس قرنطینـه و اجـازه نصـب بنـر ترویجی 
و آموزشـی توسـط سـازمان جهـاد کشـاورزی در 
مبـادی ورودی دانسـت و اظهـار داشـت: بـا توجه 
بـه آسیب شناسـی صـورت گرفته، همچنیـن مقرر 
شـد این سـازمان بـا پیگیری هایی الزم خواسـتار 
عـدم صـدور بارنامـه بـرای حمـل نهـال بـدون 
مجـوز توسـط اداره کل راهـداری اسـتان شـود و 
بـه منظـور آمـوزش کارشناسـان پلیـس راه، برای 
دومیـن سـال پیاپـی کارگاه آموزشـی شناسـایی 

نهـال لیبـل دار را برگـزار کند.
پژمـان تاکیـد کـرد: نهـال سـالم بـه نهال هایی با 
اصالـت ژنتیکـی ، نـوع رقم مشـخص و سـالمت 
تضمیـن شـده اطـالق می شـود، از ایـن رو کمیته 
نهال اسـتان بـا همکاری بخش اجـرا، تحقیقات و 
انجمـن تولیدکننـدگان نهـال، با هدف رسـیدن به 
نهال گواهی شـده و اسـتاندارد تشـکیل شده، چرا 
که نهال سـالم باغ سـالم، باغ سـالم میوه سـالم و 

میـوه سـالم جامعه سـالم را رقـم می زند.

جلوگیری از ورود نهال بدون شناسه با همکاری پلیس راه در استان فارس
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 کمیته مهندسی ارزش پروژه های آبیاری نوین سازمان جهاد کشاورزی 
فارس دوساله شد

کمیتـه مهندسـی ارزش پـروژه هـای آبیـاری 
نویـن سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس دوسـاله 

. شد
بـه گزارش خبرنـگار "پرتـو امید"، شـهرام محمدی 
مشـاور رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس بـا بیـان این مطلـب گفـت: در پـروژه های 
هـای  پـروژه  ارزش  مهندسـی  کمیتـه  عمرانـی 
کشـاورزی  جهـاد  وزارت  درسـطح  نویـن  آبیـاری 
بـرای اولیـن بار در اسـتان فـارس در دی ماه سـال 
۹۵ بـا تعـداد ده عضـو ثابـت بـا ترکیبـی از اسـاتید 
دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه شـیراز، محقق مرکز 
تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی 
سـتادی  کارشناسـان  مشـاور،  مهندسـین  فـارس، 
اجـرای  هـدف  بـا  پیشـرو  کشـاورزان  و  سـازمان 
مهندسـی معکـوس در مطالعـه و طراحـی، اجـرا و 
بهـره بـرداری پروژه هـای آبیـاری نوین بـه منظور 
جدیـد  ایده هـای  ارائـه  و  ضعـف  نقـاط  شـناخت 
عملـی جهـت برطـرف نمـودن مشـکالت و ارتقـاء 

سیسـتم تشـکیل گردیـد.
ایـن کمیتـه در سـال دوم بـا تشـکیل ۴۲ جلسـه 
و  مـزارع  از  صحرائـی  بازدیـد   ۱۰ و  سـتادی 
کارخانجـات تولیـدی اهـداف خـود را دنبـال نمـود.
وی افزود: در جلسـات بر اسـاس موضوعات مختلف 
از کارشناسـان متخصـص مرکـز تحقیقات و آموزش 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس، معاونـت بهبود 
تولیـدات گیاهـی، مدیریت هـای زراعـت و باغبانی، 
اداره مکانیزاسـیون، تولیدکننـدگان و وارد کننـدگان 
ادوات سیسـتم هـای نوین آبیاری دعـوت و از نقطه 

نظرات آنان اسـتفاده شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: همچنیـن 
در راسـتای ارتقـاء بنیـه علمـی کارشناسـان بخش، 
شـش کارگاه آموزشـی جهت کارشـناس مهندسـین 

مشـاور و بخـش دولتـی برگـزار گردیـده اسـت.
اسـتان  سـازمان جهـاد کشـاورزی  رئیـس  مشـاور 
شـده  انجـام  فعالیت هـای  اهـم  ادامـه  در  فـارس 
کمیتـه مهندسـی ارزش از دی مـاه سـال ۹۶ لغایت 

دی مـاه ۹۷ را بـه شـرح زیـر برشـمرد: 
قطـره  نـواری  آبیـاری  آموزشـی  کارگاه  برگـزاری 
کار  بـه  و  هـا  جـاذب  سـوپر  عملکـرد  نحـوه  ای، 
گیـری آنـان در باغـات، برگـزاری کارگاه آموزشـی 
اتوماسـیون پـروژه هـای آبیـاری نویـن بـا حضـور 
کارشناسـان اروپایی مقـارن با نمایشـگاه بین المللی 
بـا  جـاری  سـال  اردیبهشـت ماه  در  کشـاورزی 
همـکاری دفتـر اقتصـادی کشـور آلمـان، برگـزاری 
کارگاه آموزشـی آبیـاری زیرسـطحی بـا همـکاری 

شـرکت بنیـز تجهیـز، نقـد و بررسـی بـه کارگیـری 
اراضـی  در  بـوم  بـه  مجهـز  گان  دسـتگاه های 

کشـاورزی، برگـزاری جلسـات مختلـف در خصوص 
عملکـرد نـوار آبیـاری )type( در زراعـت، بازبینـی 
عملکـرد نرم افـزار برگـزاری مناقصات پـروژه های 
اجرایـی آبیاری نوین، بررسـی عملکـرد )هیدرولیکی 
و سـاختار( قطـره چکان های خارجـی و تولید داخل 
کشـور اسـتفاده شـده در باغـات اسـتان، برگـزاری 
کارگاه آموزشـی پمـپ و ایسـتگاه پمپاژ بـا همکاری 
بخـش آب دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه شـیراز و 
شـرکت های تولیـدی پمـپ ایـران و رایـان پمـپ، 
بازدیـد اعضـا کمیتـه مهندسـی ارزش از کارخانـه 
پمـپ ایـران در اسـتان آذربایجـان شـرقی و بحـث 
و تبـادل نظـر کارشناسـی بـا کارشناسـان شـرکت، 
بحـث و تبـادل نظردرمـورد مسـائل مختلـف اجرای 
آبیاری کم فشـار زیر سـطحی که در اسـتان کرمان 
انجـام گرفتـه و نشسـت هـای کارشناسـی در محل 
انجمـن آب بـا حضـور اعضـا کمیتـه فنـی انجمـن 
جهـت نحـوه تدویـن دفترچـه مطالعات آبیـاری کم 
فشـار زیرسـطحی، بررسـی رفتـار ریشـه درختـان 
مختلـف در مـزارع و باغـات بـا همـکاری محققیـن 
منابـع  و  کشـاورزی  آمـوزش  و  تحقیقـات  مرکـز 
طبیعـی اسـتان فـارس، بازبینـی فنـی بـه کارگیری 
قطـره چـکان هـا ۴ لیتـر در سـاعت جایگزیـن ۸ 
لیتـر در سـاعت در باغـات پسـته، بررسـی عملکـرد 
نـرم افـزار هوشـمند سـازی سیسـتم هـای آبیـاری 
نویـن تهیه شـده توسـط محقـق مرکـز تحقیقات و 
آمـوزش کشـاورزی و منابع طبیعی فـارس و بازبینی 
نحـوه آرایـش لولـه هـا و مسـائل هیدرولیکـی در 
پروژه هـای آبیـاری قطـره ای بـا رویکـرد کاهـش 

هزینـه، مدیریـت آسـان و اتوماسـیون.
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پنجمیـن کنگـره ملـی هیدروپونیـک و تولیدات 
گلخانـه ای، توسـط انجمـن کشـت های بـدون خاک 
ایـران، دانشـگاه شـیراز و با همـکاری سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس از دوم تا چهـارم بهمن ماه 

بـه میزبانـی شـیراز برگزار می شـود.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس  قاسـمی 
فـارس در نشسـتی بـا دبیـر اجرایـی و علمـی کنگره 
ضمـن اعـالم آمادگـی همـکاری همـه جانبـه ایـن 
سـازمان در برگـزاری کنگـره مذکـور، پیشـنهادات و 
نظـرات خـود را بـه منظـور اجـرای هـر چـه پربارتـر 

ایـن کنگـره بیـان کـرد.
وی بـا تاکیـد بـر این کـه بـرون داد ایـن کنگـره بایـد 
بسـته اجرایـی جهـت کمـک بـه مدیریـت گلخانـه 
باشـد، گفـت: کمک بـه ابهام زدایـی، ایجاد شـفافیت 
در نتیجـه ایجـاد فضـای بهتـر در توسـعه گلخانه هـا 
از دیگـر انتظـارات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 

فـارس از ایـن کنگره اسـت. 
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: در ایـن کنگره 
بـا  و  آکادمیـک مصنوعـی خـارج شـوید  از فضـای 
اسـتفاده از یافته هـای تحقیقاتـی مناسـب بخش اجرا 
و بـا کمـک مجریـان زبـده، دانـش گلخانه سـازی و 

گلخانـه داری را تقویـت کنیـد.
وی تصریـح کرد: دسـتاوردهای اجرایی کارشناسـان، 
محققیـن و مجریانـی ارائـه شـود کـه منجر بـه ابهام 
 زدایـی در زمینـه بازاریابـی، بـازار رسـانی و تشـکیل 

زنجیره هـای گلخانـه ای شـود. 
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، یادآور 
شـد: کارشناسـان و محققین این سـازمان با پتانسـیل 
سـنجی و آسـیب شناسـی توسـعه کشـت گلخانـه در 
اسـتان فـارس را بررسـی کردنـد کـه در صـورت نیاز 

در قالـب مقالـه در ایـن کنگـره ارائه می شـود.
اساسـی  اسـتراتژی  گلخانـه  این کـه  بیـان  بـا  وی 
وزارت جهـاد کشـاورزی و بـه تبـع آن سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـت، از دالیل اهمیت کشـت در گلخانه 
را ایجـاد محیـط کنتـرل شـده در تولیـد محصوالت، 
تولیـد  شـده،  گواهـی  محصـول  تولیـد  بـه  کمـک 
محصـول در چهـار فصـل و در نتیجـه اشـتغال زایـی 
دانسـت و یـادآور شـد: اهـم اولویـت مـا در توسـعه 
کشـت های گلخانـه ای افزایش بهـره وری در مصرف 

آب اسـت.
قاسـمی بیان داشـت: در توسـعه گلخانه انتقال همین 

تولیـد فعلـی در فضـای بـاز بـه تولید در یـک فضای 
بسـته و کنتـرل شـده اسـت و در ایـن راسـتا توسـعه 
شـیدهاوس،  قیمـت،  ارزان  امـا  مـدرن  گلخانه هـای 

هیدروپونیـک و ایروپونیـک مدنظراسـت.
وی بـا اشـاره بـه این کـه بهتریـن تسـهیالت ارزان 
قیمـت از جملـه تسـهیالت توسـعه پایـدار روسـتایی 
بـه گلخانه هـا اختصـاص داده شـده، اظهـار داشـت: 
در برخـی مـوارد کمک هـای بالعـوض بابت سـاخت 
گلخانـه داران  بـه  مقیـاس  کوچـک  گلخانه هـای 
پرداخت شـد از سـویی جهت تسـریع در روند توسـعه 

گلخانـه چالش هـا و فرآینـد صـدور مجوزهـا مسـتمر 
می شـود. بررسـی 

ایـن مقام مسـئول در بخـش دیگری از سـخنان خود 
بـا اشـاره بـه نقـش دانشـگاه در هدایـت و رهبـری 
علمـی بخـش اجـرا، ابراز داشـت: به تناسـب شـرایط 
آتـی جامعـه بخـش هـای دیگـر را ببیند و بـه وظیفه 
علمـی و مهندسـی نمـودن بخش کشـاورزی به طور 

مسـتمر و مـداوم جامـه عمل بپوشـانید.
وی در ادامـه بـا بیان ایـن که نقش رهبری دانشـگاه 
نیـاز بـه پذیـرش از سـوی جامعـه و یـک تعامـل و 
ارتبـاط دو سـویه در همـه زمان ها داشـته، تاکید کرد: 
یکـی از الگوهـای موفـق در ایـن راسـتا ارائـه نتایـج 
چندیـن سـال تحقیقـات پژوهشـکده خشکسـالی در 
زمینـه زعفـران بـود که از ایـن پس به عنـوان مرجع 
بـرای تمام متقاضیان کشـت زعفـران و زعفران کاران 

مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد.
قاسـمی بـا بیـان این کـه اسـتان فـارس یک اسـتان 
باغبانـی  بخـش  از  داشـت:  اذعـان  اسـت،  باغبانـی 
دانشـکده کشـاورزی انتظـار مـی رود بـا برنامه ریـزی 
تحقیقاتـی هم راسـتا بـا بخـش اجـرا، بـه پیشـرفت 

باغبانـی اسـتان کمـک کنـد.
یـک  نیازمنـد  باغـی  کشـت های  داد:  ادامـه  وی 
اسـتراتژی  قـوی اسـت، چـرا کـه در باغبانـی نهالـی 
کشـت شـده کـه در طـول چنـد سـال آینـده بـه ثمر 
مـدت  طوالنـی  بـرای  بایـد  رو  ایـن  از  می نشـیند، 

کـرد. برنامه ریـزی 
در  برنامه ریـزی  کـرد:  تاکیـد  پایـان  در  قاسـمی 
برگـزاری هـر چـه وزین تر کنگـره و در همین راسـتا 
اجـرای بازدیدهـای هدفمنـد در دسـتور کار کنگـره 

قـرار گیـرد.

از دوم تا چهارم بهمن ماه برگزار می شود

شیراز میزبان پنجمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای 
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برگزاری کارگاه آموزشی روش های 
ردیابی سن غالت در اماکن

زمستان گذران

بـه منظـور آشـنایی بیشـتر کارشناسـان مسـئول حفـظ نباتـات و تولیدات 
گیاهـی و مدیـران پارسـل شهرسـتان های کازرون، ممسـنی و رسـتم بـه 
روش هـای ردیابی سـن غالت در اماکن زمسـتان گذران کارگاه آموزشـی 
یـک روزه ای توسـط مدیریـت حفـظ نباتـات با همـکاری مدیریـت جهاد 

کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی در این شهرسـتان برگـزار گردید.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت حفظ نباتات سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس در آغـاز برنامـه عبداله کاربر کارشـناس مسـئول مبـارزه با 
آفـات عمومـی و همگانی مدیریت حفـظ نباتات هدف از برگـزاری کارگاه 
و ضـرورت بررسـی اماکن زمسـتانگذران سـن غالت و دسـتورالعمل های 

مربوطـه توضیحاتی ارائـه نمودند.
در ادامه حسـین فقیه از کارشناسـان سـابق سـن غالت در مدیریت حفظ 
نباتـات در خصـوص اهمیـت پایش از اماکن زمسـتانگذران سـن غالت و 
نحـوه اسـتفاده از داده هـای هواشناسـی سـخنانی بیـان داشـتند. در ادامه 
برنامـه مرتضـی الهیـاری محقق مرکـز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و 
منابـع طبیعـی اسـتان فـارس نیـز روش هـای ردیابـی و بررسـی از اماکن 
زمسـتان گذران سـن غـالت و همچنیـن نحوه شناسـایی اماکـن را برای 
کارشناسـان تشـریح نمـود و کارشناسـان نیـز از ارتفاعات منطقـه ماهور و 
میالتـون از شهرسـتان ممسـنی بازدیـد و عمـاًل با نحوه کار آشـنا شـدند. 
در حاشـیه ایـن کارگاه آموزشـی نیـز بـا اهـداء لـوح تقدیر از کارشناسـانی 
کـه در سـال زراعـی قبـل در مبارزه با سـن غـالت فعالیت خوبی داشـتند 

تقدیـر و تشـکر به عمـل آمد. 

کینوا خاویار گیاهی است
کینوا خاویار گیاهی می باشد.

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت امور زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فارس، سـید حسـین زارعی کارشـناس زراعت مدیریت امور زراعت 
ایـن سـازمان بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت: کینـوا گیاهـی بومـی آمریکای 

جنوبـی، مقـاوم به خشـکی و شـوری می باشـد.
وی افـزود: بـا عنایـت به تغییـر اقلیم و بحران کـم آبی با هدف اسـتفاده از 
گونـه هـای گیاهـی مقـاوم به کـم آبـی و به منظـور اصالح الگوی کشـت 
از گیاهـان بـا نیـاز آبی باال بـه گیاهان با نیـاز آبی کم، افزایـش بهره وری، 
تامیـن امنیـت غذایـی و تامیـن معیشـت در رونـق اقتصـادی، کاشـت این 

گیاه از سـال ۱۳۹۶ در اسـتان فارس شـروع گردیده اسـت.
زارعـی بیـان داشـت: از تابسـتان ۱۳۹۶ تـا کنـون در چهـار فصـل عملیات 
کاشـت در شهرسـتان های مختلـف انجام و سـطح زیر کشـت ایـن گیاه رو 
بـه افزایـش می باشـد و تاکنـون ۱۳ شهرسـتان اقـدام به کشـت ایـن گیاه 

نموده انـد.
وی در ادامـه اظهـار داشـت: کینـوا هـم دارای مصـرف انسـانی و هـم بـه 
عنـوان علوفـه می توانـد در خوراک دام قـرار گرفته شـود و همچنین کینوا 
دارای ارزش غذایـی بـاالی مـی باشـد و این گیـاه به عنـوان خاویار گیاهی 
حـاوی امـگا ۳، ویتامیـن B2، آهن، فسـفر، پتاسـیم، منیزیـم، ویتامین C و 
کلسـیم اسـت و این گیـاه به عنوان خـوراک ورزش کاران نیز معرفی شـده 
اسـت و در تابسـتان ۱۳۹۷ در سـطح ۲۰ هکتـار کاشـت ایـن گیـاه انجام و 

برداشـت نیـز انجام گرفته اسـت. 
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جلسـه بررسـی طـرح هـای ملـی در حـوزه اشـتغال 
پایـدار و فراگیـر روسـتایی بـا حضـور قاسـمی رئیس 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، رزاق منش 
مدیـر شـعب بانک کشـاورزی اسـتان فـارس، بختیار 
فـارس،  اسـتان  تعـاون  توسـعه  بانـک  مدیرعامـل 
فـارس،  اسـتان  بانـک  پسـت  مدیرعامـل  فرهمنـد 
صبـوری پـور معـاون برنامه ریـزی و امـور اقتصادی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، سـرمایه 
گـذاران پیشـرو در بخـش کشـاورزی اسـتان فـارس 

و سـایر اعضـاء برگـزار شـد. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس  قاسـمی 
افـرادی کـه می خواهنـد تسـهیالت  فـارس گفـت: 
بگیرنـد جـز بـه جـز و نفـر بـه نفـر در اسـتان فارس 
پیگیـری می شـود و جلسـات مختلفـی که در اسـتان 
برگـزار مـی شـود در جهت برطرف شـدن مشـکالت 

بهـره بـرداران متقاضـی تسـهیالت مـی باشـد.

سـرمایه  شـامل  تسـهیالت  متقاضـی  افـزود:  وی 
گـذاران طـرح هـای بـزرگ بودنـد کـه حـدود ۲۷۰ 
میلیـارد تومـان فقـط بخش کشـاورزی اسـتان فارس 
از کشـور سـهمیه گرفته اسـت که در برابـر عدد ۱۸۰ 
میلیارد تومان کل تسـهیالت توسـعه روستایی مرحله 

اول اسـتانی ایـن رقـم عـدد بسـیار بزرگی اسـت.
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه بـا تاکیـد مجدد بـر این 
که کل تسـهیالت توسـعه روسـتایی مرحله اول ۱۸۰ 
میلیـارد بـوده اسـت و فقـط بخش کشـاورزی و طرح 
هـای بـزرگ آن ۲۷۰ میلیارد تومان به کشـور معرفی 
طـرح داشـته اسـت، خاطـر نشـان کـرد: بسـیار مهم 
اسـت بـرای مـا کـه این طـرح هـا منجـر بـه نتیجه 
ارائـه نقطـه  شـود کـه پیرامـون همیـن موضـوع و 
نظـرات جلسـه کارگـروه اشـتغال که ایـن موضوع در 
آنجـا بررسـی و پیگیـری مـی شـود و هسـته مرکزی 
ایـن قضیـه در وزارت کار و رفـاه اجتماعـی کشـور 
اسـت مقرر شد جلسـه ای با حضور سـرمایه گذاران و 

مدیـران عامـل بانک های کشـاورزی، توسـعه تعاون 
و پسـت بانـک برگـزار تـا بتوانیـم بـرای متقاضیـان 
تسـهیالت اگـر مشـکلی اسـت گـره گشـایی نماییـم 
و اگـر مشـکلی نیسـت برامـه اجرایی بدهیـم و زمان 

معیـن مشـخص نماییم. 
در ادامـه ایـن جلسـه رزاق منـش مدیـر شـعب بانک 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: از بنـد )خ( ۲۰ هزار 
میلیـارد تومان برای کل کشـور قرار داده شـده اسـت 
کـه ۸.۷ درصـد آن به اسـتان فارس اختصـاص یافته 
اسـت کـه ۱۷۴۶ میلیـارد ریال کـه بایسـتی از طریق 
سـقف  تـا  و  گـردد  شهرسـتانی  توزیـع  اسـتانداری 
۸ میلیـون تومـان کـه در مرحلـه اول توسـط بانـک 

مرکـزی ابـالغ می شـود.
وی افـزود: بانـک کشـاورزی طرحـی داده اسـت کـه 
در آن بهـره بـرداران بـا پرداخـت حداقـل ۱۰ درصـد 
تسـهیالت اخـذ شـده مـی تواننـد وام خود را ۵ سـاله 

نمایند. تمدیـد 

برگزاری جلسه بررسی طرح های ملی در حوزه اشتغال پایدار و فراگیر روستایی

شناسایی و بررسی پتانسیل های 
شیالتی شهرستان داراب

پتانسـیل هـای شـیالتی شهرسـتان داراب شناسـایی 
شد. بررسـی  و 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت شـیالت و امور 
آبزیـان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس علی 
فالحـی مدیـر شـیالت و امور آبزیـان این سـازمان با 
بیـان ایـن مطلـب گفـت: چشـمه گالبـی داراب یکی 

از منابـع آبـی بسـیار مهـم جهـت انجـام فعالیتهـای 
آبـزی پـروری و تکثیـر و پـرورش ماهیـان گرمابـی 
اسـت. وی افـزود: این چشـمه در ۱۷ کیلومتري غرب 
شهرسـتان داراب درمسـیر جاده قدیم داراب به شـیراز 
در منطقـه فسـا رود قـرار دارد کـه آب این چشـمه از 
کوه هـا و سـنگ های آهکي شـمال دشـت داراب که 
کـوه نمـک در وسـط آن قـرار دارد، سـر چشـمه مـي 
گیـرد و در ۴ کیلومتـري چشـمه گالبي چشـمه شـور 
قـرار دارد کـه بـا اطمینـان می تـوان گفـت علی رغم 
خشکسـالی های اخیـر در حـال حاضـر این چشـمه از 

پـر آب ترین چشـمه های اسـتان اسـت.
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه خاطـر نشـان کـرد: بـا 
توجـه بـه موقعیـت مناسـب و دمـای آب این چشـمه 
کـه در دی مـاه حدود ۲۱ درجه سـانتی گراد اسـت، از 
شـرایط ایـده آل جهـت توسـعه فعالیت های شـیالتی 

بـه شـرح: تکثیر و پـرورش ماهیـان گرمابـی از جمله 
کپـور ماهیـان چینـی جهـت تولیـد بچه ماهـی مورد 
نیـاز اسـتان، تکثیـر و پـرورش ماهیـان خاویـاری و 
احـداث مراکـز عرضـه مسـتقیم ماهـی و تفرجـگاه 

اسـت.  برخوردار  شـیالتی 
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه در اطـراف این منبـع آبی 
پتانسـیل جهـت ایجـاد مزرعـه پـرورش ماهـی وجود 
دارد گفـت بیـان داشـت: در صـورت همـکاری ادرات 
ذی ربـط در زمینـه صـدور موافقت نامـه و مجوزهای 
الزم همچنیـن انجـام مطالعـات اولیـه، آزمایـش آب 
و خـاک و تهیـه زیـر سـاخت هـای الزم مـی تـوان 
زمینه تشـویق و توجه سـرمایه گـذار را در این منطقه 
فراهـم کـه در نتیجه ایـن اقدام؛ زمینه ایجاد اشـتغال، 
نهایـت  در  و  آبزیـان  تولیـد  افزایـش  و  درآمدزایـی 
افزایـش سـرانه مصـرف را بـه دنبـال خواهد داشـت.
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تجدید پیمان با مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

آغاز دور دوم ارزیابی عملکرد شهرستان هاارزیابی 17 رئیس مرکزجهاد کشاورزی

پرسـنل مدیریـت بازرسـی، ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی به شـکایات با 
مسـئول دفتـر نماینده ولی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 

دیـدار کردند.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت بازرسـی، ارزیابی عملکرد و پاسـخگویی 
بـه شـکایات، قاسـمی کارشـناس ایـن مدیریـت با بیـان این مطلـب گفت: 
ایـن دیـدار در پـی انتصـاب حجه االسـالم والمسـلمین حـاج آقـا قائمی به 
عنـوان مسـئول دفتـر نماینـده ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی با 
هـدف تجدیـد پیمـان و اسـتفاده از رهنمودهـای ایشـان در انجـام وظایـف 

حـوزه فعالیـت ایـن مدیریت صـورت پذیرفت.
وی افـزود: در ایـن دیـدار مدیـر بازرسـی، ارزیابی عملکرد و پاسـخگویی به 
شـکایات، از ایشـان بـه عنـوان یـک روحانـی جهادگـر قدیمی یـاد نمود و 
انتصـاب شایسـته ایشـان را تبریـک و تهنیـت گفـت. وی همچنیـن اظهار 
امیدواری نمود: رهنمودهای سـازنده ایشـان زمینه پیشـبرد اهداف سـازمانی 
درایـن مدیریـت گـردد و همچنان که در سـنوات گذشـته نیـز توصیه های 
نماینـدگان ولـی فقیـه پیشـین نیـز، سـرلوحه فعالیـت هـای ایـن مدیریت 
بـوده اسـت. قاسـمی در ادامـه گفت: حـاج آقا قائمـی ضمن تقدیر و تشـکر 
از زحمـات مدیـر و کارکنـان مدیریـت ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی بـه 

شـکایات اظهـار داشـت: درب این دفتـر همواره بـر روی همه همـکاران از 
جملـه جمـع حاضـر بـاز اسـت و توصیـه نمـود در شـرایط فعلی که کشـور 
تحـت فشـار هـای ظالمانـه دشـمنان انقالب اسـالمی قرار گرفته اسـت در 
حـل مسـائل و مشـکالت پیـش رو، بـا دقـت، درایـت، تعـا مل و هـم دلی 

بیشـتر عمـل گردد.

دور سـوم ارزیابـی روسـای مراکـز جهـاد کشـاورزی بـا ارزیابی روسـای 
مراکـز جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز آغـاز گردید.

و  عملکـرد  ارزیابـي  بازرسـي،  مدیریـت  عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
پاسـخگویي به شـکایات سـازمان جهاد کشاورزی اسـتان فارس، محقق 
زاده کارشـناس روابـط عمومـي مدیریـت بازرسـي، ارزیابـي عملکـرد و 
پاسـخگویي بـه شـکایات، ایـن سـازمان بـا بیان ایـن مطلب گفـت: این 
ارزیابـی هـا بـا هـدف سـنجش رفتـار حرفـه ای و عملکـردی مدیریـت 
مراکـز جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ها انجام مـی گیرد و تاکنـون از ۱۷ 
مرکـز در شهرسـتان های شـیراز، قیروکارزین، الرسـتان، گـراش، خنج، 
خرامـه و مرودشـت بازدیـد و روسـای مراکـز آن هـا براسـاس دو گـروه 
شـاخص هـای عمومـی و اختصاصـی مبتنـی بـر مسـتندات ارائـه شـده 

ارزیابـی گردیـده اند. 
وی افـزود: بـا هدف یکسـان سـازی رونـد ارزیابـی، هرکدام از شـاخص 
هـای تعییـن شـده با مصداق های عملکردی و نمره مشـخص سـنجیده 
مـی گـردد تا براسـاس رویت مسـتندات ارائه شـده یک سـطح مقایسـه 

نسـبتًا یکسـان حاصل گردد.

دور دوم ارزیابـی عملکـرد طـرح هـا و پروژه های سـال ۹۶ شهرسـتان  
های اسـتان فـارس آغـاز گردید.

و  عملکـرد  ارزیابـي  بازرسـي،  مدیریـت  عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
فـارس،  اسـتان  بـه شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی  پاسـخگویي 
هوشـمند کارشـناس مدیریـت بازرسـي، ارزیابـي عملکرد و پاسـخگویي 
بـه شـکایات، این سـازمان بـا بیان ایـن مطلب گفـت: ارزیابـی عملکرد 
طـرح هـا و پـروژه هـای سـال ۹۶ در شهرسـتان هایـی کـه در دور اول 
ارزیابـی بـه دلیـل پایـان نیافتن سـال مالـی و چارچـوب اعتباری اسـناد 
خزانـه نتوانسـته بودنـد تمـام اعتبـارات تخصیصـی شهرسـتان را جذب 
و طـرح هـا و پـروژه هـا را تکمیـل نمایند بـا ارزیابی شهرسـتان شـیراز 
آغـاز گردیـد. وی افـزود: در ایـن راسـتا تاکنون، طـرح ها و پـروژه های 
شهرسـتان هـای شـیراز، کـوار، سروسـتان و خرامـه براسـاس شـاخص 
ارزیابـی گردیـد و  تعالـی سـازمانی  در چارچـوب  تدویـن شـده  هـای 
گزارشـات اصالحـی بـه رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
مدیریت های سـتادی و مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان هـای ارزیابی 

شـده ارسـال گردیده اسـت.
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برگزاری دوره غیرحضوری آشنایی 
با نحوی نظارت و بازرسی در 

دستگاه های اجرایی

برگزاری ششمین جلسه داخلی
مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و 

پاسخگویی به شکایات

دوره غیر حضوری نظارت و بازرسی برگزار شد.
و  عملکـرد  ارزیابـي  بازرسـي،  مدیریـت  عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
فـارس،  اسـتان  بـه شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی  پاسـخگویي 
امتحانی کارشـناس مدیریت بازرسـي، ارزیابي عملکرد و پاسـخگویي به 
شـکایات این سـازمان با بیـان این مطلب گفـت: به منظور ارتقاء سـطح 
دانـش و مهـارت کارکنـان ایـن مدیریـت، مدیریـت حراسـت و رابطیـن 
بازرسـی شهرسـتان هـا دوره آموزشـی آشـنایی بـا نحـوی بازرسـی در 

دسـتگاه هـای اجرایـی برگـزار گردید.
وی افـزود: ایـن دوره آموزشـی بـه صـورت غیر حضـوری بـا ارائه کتاب 
نظـارت و بازرسـی شـامل مجموعه بیانات آیت اهلل هاشـمی شـاهرودی 
بـه ۵۰ نفـر از همـکاران حـوزه حراسـت، نظارت و بازرسـی آغـاز گردید 
و در مرکـز آمـوزش بعثـت بـا برگـزاری آزمـون از محتـوای ایـن کتاب 
بـه پایـان رسـید کـه نظـر سـنجی پایـان دوره نشـان می دهد شـرکت 
کننـدگان مفاهیـم و مطالب ارائه شـده در دوره را آموزنده ارزیابی نمودند 

و نظـرات مطلـوب و مسـاعدی نسـبت به رونـد اجرای دوره داشـتند.

و  طرح هـا  ارزیابـی  و  برنامه ریـزی  هماهنگـی،  جلسـه  ششـمین 
پروژه هـای شهرسـتانی و پاسـخگویی بـه شـکایات مردمی برگزار شـد.

و  عملکـرد  ارزیابـي  بازرسـي،  مدیریـت  عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
فـارس،  اسـتان  بـه شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی  پاسـخگویي 
هوشـمند کارشـناس مدیریـت بازرسـي، ارزیابـي عملکرد و پاسـخگویي 
بـه شـکایات، ایـن سـازمان بـا بیـان این مطلـب گفـت: در این جلسـه، 
عباسـی مدیـر بازرسـی و ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی بـه شـکایات، 
در خصـوص پیگیـری دقیـق طرح هـا و پروژه هـا در مأموریـت هـای 
ارزیابـی  نمـرات  و  گزارشـات  موقـع  بـه  ارائـه  و  تهیـه  شهرسـتانی، 
شهرسـتان ها مطالبـی ارائـه نمـود و از همـکاران خواسـت در جلسـات 
داخلـی اتـاق فکـر به منظـور هم اندیشـی راجع بـه بهبود رونـد کارها و 
دسـتیابی بـه اهداف مدیریت بازرسـی برگزار نمایند. وی افـزود: در ادامه 
همـکاران ایـن مدیریت مطالـب و پیشـنهاداتی در خصـوص روش های 
کاهـش هزینـه هـا در مراجعـه بـه مدیریـت هـای شهرسـتانی، تهیـه 

سـریع تر گزارشـات و نمـرات ارزیابـی شهرسـتان هـا ارائـه نمودنـد.

برگزاری چهارمین جلسه کمیته فرعی نظام پیشنهادهابرگزاری کالس آموزشی تخلفات اداری
کالس آموزشی تخلفات اداری در محل سالن کوثر برگزار شد. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امـور اداری سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس کالس آمـوزش تخلفات اداری بـا حضور پرسـنل مدیریت امور 
اداری و مسـئولین امـور اداری مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان هـای 

اسـتان فـارس در محـل سـالن کوثـر برگزار شـد. 
شـایان ذکـر اسـت کـه حاضرین در ایـن کالس با مسـائل مربوط بـه تخلفات 
اداری آشـنا گردیدنـد و در پایـان ایـن جلسـه سـید عبـاس رضوی نـژاد مدیر 
امور اداری سـازمان جهاد کشـاورزی استان فارس و مسـئولین ادارات مدیریت 

امـور اداری بـه سـواالت حاضرین در کالس پاسـخ دادند.

چهارمیـن جلسـه کمیتـه فرعی نظام پیشـنهادها در سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فارس برگزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امـور اداری سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس سـید عبـاس رضـوی نـژاد مدیـر امـور اداری ایـن سـازمان بـا 
بیـان ایـن مطلـب گفـت: چهارمیـن جلسـه کمیتـه فرعی نظـام پیشـنهادها با 
حضـور رضـوی نژاد، شـکرانه، رضائی، صمـدی و خانم ها گل والـه و رحمانی 

شـد. برگزار 
بـه گفتـه وی در ایـن جلسـه تعداد ۱۲پیشـنهاد واصلـه از کمیته هـای اصلی و 

پرسـنل، مورد بررسـی قـرار گرفت.
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رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

در سـی و سـومین دوره انتخاب و معرفی نمونه های 
بخـش کشـاورزی کشـور، از نمونه های ملی اسـتان 

فـارس نیز تجلیل شـد.
بـه گزارش خبرنـگار "پرتو امید"، علیرضـا واحدی پور 
رئیـس اداره روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
فـارس بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت: در این مراسـم 
کـه بـا حضـور وزیـر جهـاد کشـاورزی، معاونیـن و 
مدیـران کل ایـن وزارتخانـه و رییس سـازمان جهاد 
کشـاورزی فـارس در تهـران برگـزار شـد، ۱۰ نفـر 
از فعالیـن بخـش کشـاورزی ایـن اسـتان بـه عنوان 

نمونـه ملـی بخش مـورد تقدیـر قـرار گرفتند.
وی افـزود: پـس از تعـداد ۷ نمونـه ملـی در سـال 
اولیـن مرتبـه ۱۰ منتخـب  بـرای  امسـال  گدشـته، 
گردیـده انـد کـه عبارتنـد از: اکبر محمودی مسـئول 
مرکـز جهـاد کشـاورزی حومـه مرودشـت بـه عنوان 
مسـئول مرکـز نمونـه ملـی، محمـد علـی انصـاری 
مدیـر عامـل شـرکت تعاونی کشـاورزی پنبـه کاران 
شهرسـتان داراب و عبـاس رضایـی مسـئول نظـام 
صنفـی کارهـای کشـاورزی از شهرسـتان فیروزآبـاد 

. د بو
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: در زراعت و 
باغبانـی اسـداله کوچکی از شهرسـتان داراب با تولید 
۸ هـزار و ۲۰۰ کیلوگرم پنبه در هکتار، محمدحسـین 
جـالدت از شهرسـتان اسـتهبان بـا تولیـد ۲ هـزار 
و ۸۵۱ کیلوگـرم انجیـر دیـم در هـر هکتـار و اکبـر 
سـلیمی از شهرسـتان داراب بـا تولیـد ۱۱۹.۵ تن انار 
در هـر هکتـار به عنـوان تولید کننـدگان برتر معرفی 

شدند.
هوشـنگ  برترین هـا  دیگـر  داشـت:  بیـان  وی 
رنجبـر از شهرسـتان خرم بیـد بهره بـردار نمونـه در 
بهره بـرداری و نگهداری سـازه ها، تاسیسـات آبیاری 
اجاقـی  حمیـد  هکتـار،   ۴۰۰ سـطح  در  زه کشـی  و 

پـرورش دهنده شـتر مرغ مولـد - توام از شهرسـتان 
شـیراز بـا تولیـد ۷۲ هـزار کیلوگـرم گوشـت، ناصـر 
ارشـدی از شهرسـتان مرودشـت مدیـر واحـد صنایع 
تبدیلـی و تکمیلـی بخش کشـاورزی مجتمع کشـت 
و صنعـت دشـت ارم شـیراز بـا تولیـد ۵۲ هـزار تـن 
محصـوالت کشـاورزی و گل محمـد بامـری صـادر 
کننـده نمونـه گیاهـان دارویـی از شهرسـتان شـیراز 

ند. بود
واحـدی پـور یـادآور شـد: در سـال ۹۶ تعـداد ۷۹ نفر 
از فعاایـن ایـن بخـش نمونـه شـده انـد کـه این ۱۰ 
نفـر از میـان آن هـا توانسـته انـد در ارزیابـی هـای 
کشـوری بـه عنـوان نفـرات ملـی منتخـب شـوند و 
بـه زودی همچـون گذشـته از تمـام این عزیـزان در 

شـیراز تجلیـل بـه عمـل خواهـد آمد.

نمونه های ملی بخش کشاورزی فارس معرفی شدند

1۰ نفر از فعالین بخش کشاورزی استان فارس به عنوان نمونه ملی بخش مورد تقدیر قرار گرفتند
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فعالیت های مدیریت طیور و زنبور عسل استان فارس

در طـول یـک مـاه گذشـته ۳ کارگاه آموزشـی اولویـت دار سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس در حـوزه مدیریـت طیـور و زنبور عسـل برگزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت بهبـود تولیـدات دامـی سـازمان جهـاد 
ایـن  کشـاورزی اسـتان فـارس، علـی رسـتگار مدیـر طیـور و زنبـور عسـل 
معاونـت بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت: ایـن کارگاه هـا با هـدف افزایـش آگاهی 
بهره بـرداران بـه دانـش روز دنیـا و همچنیـن مـدرس پـروری کارشناسـان در 
راسـتای بومی سـازی تولیـد ژلـه رویـال و بـره مـوم درواحدهای زنبور عسـل و 
همچنیـن بهینـه سـازی مصـرف سـوخت و بهبود ضریـب تبدیـل در واحدهای 

مرغـداری اسـتان، برگزار شـد.
کارگاه آموزشی تولید ژله رویال

دوره تولیـد ژل رویـال بـا حضـور معـاون بهبـود تولیـدات دامـی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس و مدیـر عامـل اتحادیـه زنبـورداران بـا هـدف خروج 
زنبـورداران از تولیـد تـک محصولـی و در راسـتای تولیـد محصـوالت فرعـی 
زنبـور عسـل بـه منظـور پایـداری اشـتغال و همچنیـن افزایش تولیـدات داخلی 
سـالم و ارگانیـک و بـا حضـور گسـترده و بـی نظیـر ۱۵۰ نفـر از زنبـورداران و 
کارشناسـان و اعضـاء هیئـت مدیـره اتحادیـه زنبـورداران و عالقـه منـدان و با 
همـکاری مدیریـت ترویـج کشـاورزی اسـتان در محـل سـالن کوثـر سـازمان 

جهـاد کشـاورزی برگزار شـد.
رسـتگار خاطـر نشـان کـرد: مـدرس ایـن کارگاه عبدالخالق بحرانی کارشـناس 

ارشـد طیـور و زنبور عسـل اسـتان بود.
وی بیـان داشـت: ژلـه رویـال مـاده ای ژالتینـی غلیـظ و شـیری رنگ بـا بوی 
تنـد، شـبیه بـه فنـل و طعم ترش خاص می باشـد کـه از غدد زیر حلقـی به نام 
هیپو فارینژیال در زنبورهای پرسـتار در سـنین ۵-۱۲ روزگی ترشـح می شـود و 
بـه منظـور تغذیـه نوزادان زنبـور )الرو کارگر و نر تا سـه روزگـی و الرو ملکه تا 
اتمـام دوران الروی و حتـی در زمـان بلـوغ ملکه( به صورت غذا داده می شـود 
کـه از جملـه کاربردهـا و خـواص درمانی ژل رویـال می توان به درمـان ناتوانی 
جنسـی، نازائـی، خسـتگی مفـرط، لـک و چـروک پوسـت، دیابـت، تحریـک 
سیسـتم دفاعـی بـدن، تعـادل هورمونـی، مبـارزه بـا عفونت هـای ویروسـی و 
باکتریایـی، عـدم فعالیـت غـدد درون ریـز، انسـداد شـریان هـا، کلسـترول باال، 
فشـار خـون، آسـم، کنتـرل وزن، اسـتخوان های ضعیـف یا شکسـتگی، کمبود 
رشـد، عفونـت مثانـه، تـورم، آلزایمر ، پارکینسـون، مشـکالت کبدی، سـرطان، 
انـواع آرتریـت، کـم حافظگـی، سـوتغذیه، خسـتگی روحی، خسـتگی یـا ضعف 

چشـم ها، تقویـت و نیروزائـی زخم هـای داخلـی و خارجـی را نـام برد.
کارگاه آموزشی تولید بره موم

کارگاه آموزشـی دوم در زمینـه تولیـد بـره مـوم بـود کـه در ایـن کارگاه نیز که 

بـا همـکاری مدیریـت ترویـج کشـاورزی اسـتان و در راسـتای توانمندسـازی 
و مهـارت افزایـی کارشناسـان و پـرورش دهنـدگان زنبـور عسـل، بـه صـورت 
متمرکـز اسـتانی در محـل سـالن کوثر سـازمان با حضور گسـترده و بی سـابقه 

۱۵۰ نفـر از زنبـورداران و کارشناسـان برگـزار گردیـد. 
رسـتگار اظهار داشـت: مدرس ایـن کارگاه عبدالخالق بحرانی کارشـناس ارشـد 
طیـور و زنبور عسـل اسـتان در خصـوص اهمیت اقتصـادی، روش هـای تولید، 
جمـع آوری و اسـتخراج، روش هـای فـرآوری، میزان و نحوه مصـرف و خواص 

درمانـی و عـوارض جانبـی بـره موم آمـوزش هـای الزم را ارائه نمود.
ایـن مقـام مسـئول بیـان داشـت: بـره مـوم مـاده ای شـبیه بـه مـوم، خمیـری 
شـکل و چسـبناک، بـا بـوی نسـبتا مطبـوع کـه رنـگ آن از زرد، سـبز، قرمز تا 
قهـوه ای تیـره متغیـر می باشـد، بره مـوم معمواًل در جلـوی دریچـه پروازکلنی 
زنبـور عسـل یافت شـده و زنبوران برای سـاخت آن از صمغ یـا رزین موجود در 
تنـه، شـاخه، بـرگ و جوانـه گیاهان اسـتفاده می کنـد و زنبورها بـا اضافه کردن 
مـوم، گـرده گل و غیـره بـه صمـغ آنرا به بـره موم تبدیـل می کننـد، زنبورهای 
عسـل از آن در سـاخت ، اسـتحکام و ضدعفونی کردن کندو اسـتفاده می کنند.

وی اظهـار داشـت: بـره مـوم از جمله فراورده های فرعی زنبور عسـل به شـمار 
مـی رود کـه تولیـد آن بـرای زنبوردار کم هزینـه و برای جامعه انسـانی پر فایده 
اسـت کـه مهـم تریـن خواص ضـد باکتـری بره مـوم به علـت وجـود ترکیبات 
فالنوئیـدی و انـواع فنـل ها، ترپن ها و هیدروکسـی اسـید هـا از جمله کافئیک 

اسـید و فرولیک اسـید موجود در آن اسـت.
کارگاه آموزشی بهینه سازی مصرف سوخت و بهبود 

ضریب تبدیل در واحدهای مرغداری
دوره آموزشـی بعـدی بهینه سـازی مصـرف سـوخت و بهبـود ضریـب تبدیل در 
واحدهـای مرغـداری بود که ایـن کارگاه با هدف مدرس پروری کارشناسـان در 
راسـتای آمـوزش مرغـداران به منظـور بهینه سـازی واحدهای مرغ گوشـتی در 
محـل سـالن کوثر سـازمان با حضور معـاون بهبـود تولیدات دامی، کارشناسـان 

اسـتانی و شهرسـتانی برگزار گردید.
وی افـزود: مـدرس ایـن کارگاه علیرضـا پایـدار کارشـناس طیـور در خصـوص 
بهینـه سـازی واحـد هـای مرغـداری، نحـوه مدیریت، پـرورش، تغذیـه و بهبود 

ضریـب تبدیـل دان بـه گوشـت آمـوزش هـای الزم را ارائـه نمـود.
رسـتگار تصریـح کرد: در واحدهای مرغ گوشـتی، سـنجش ضریـب تبدیل یکی 
از فاکتورهـای بـرآورد اقتصـادی بـودن فـارم به حسـاب مـی آید که کسـری از 
میـزان دان مصرفـی در مقابـل گوشـت تولیـدی مـی باشـد، لـذا اقداماتـی کـه 
در واحدهـا منجـر بـه کاهـش ضریـب تبدیـل می گـردد نشـانه ای از مدیریـت 

صحیـح و بـه هنـگام در آن فـارم ها می باشـد.

برگزاری 3 کارگاه آموزشی اولویت دار سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
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همـکاری  نامـه  تفاهـم  اجـرای  راسـتای  در 
مشـترک فـی مـا بیـن سـازمان مدیریـت برنامـه و 
بودجـه، وزارت جهـاد کشـاورزی و صنـدوق توسـعه 
ملـی در خصـوص برنامـه تولیـد و اشـتغال سـال۹۷ 
در بخـش کشـاورزی، دوره آموزشـی ملـی بـا عنوان 
"راهبـری سـامانه بـا رویکـرد برنامـه تولید و اشـتغال 
بخـش کشـاورزی" بـا حضور خالـدی مدیـر کل دفتر 
امـور اقتصـادی وزارت جهـاد کشـاورزی، رمضانـی، 
حبیبـی طـراح سـامانه و مسـئولین راهبـری سـامانه 
کلیـه اسـتان هـای کشـور در محـل سـالن جلسـات 
اقتصـاد  برنامه ریـزی،  پژوهش هـای  موسسـه 
کشـاورزی و توسـعه روسـتائی وزارتخانـه متبـوع بـه 
منظـور آمـوزش، بحث و تبـادل نظر تشـکیل گردید.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـود کجوري 
مدیـر امور سـرمایه گذاري سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت: در ایـن 
سـطوح  دسـته بندی  خصـوص  در  مباحثـی  کارگاه 
متقاضـی،  سـطح  چهـار  در  سـامانه  بـه  دسترسـی 
سـتادی  کاربـران  اسـتان؛  کاربـران شهرسـتان های 

اسـتان و راهبـر سیسـتم مطـرح شـد. 

وی افـزود: سـامانه مذکور تحت وب بـوده و متقاضی 
با مراجعـه به سـایت مربوطه:

 )www.TBanki1.maj.ir(
در قسـمت ثبـت اطالعـات متقاضی نسـبت بـه ثبت 
اطالعـات شـخصی اعـم از حقیقـی یـا حقوقـی اقدام 
را  طـرح  اطالعـات  جملـه  از  سـایراطالعات الزم  و 
انتهـا یـک کـد رهگیـری جهـت  در  و  نمـوده  وارد 
پی گیری هـای بعـدی بـه شـماره ای کـه متقاضـی 
متقاضـی  بـه  و  ارسـال  نمـوده  منـدرج  سـامانه  در 
داشـت:  بیـان  کجـوری  می گـردد.  اطالع رسـانی 
ضمنـا رونـد بعـدی مراحل بـه ترتیب جهت بررسـی، 
اظهـار نظـر و تائیـد یـا رد توسـط کاربـر شهرسـتان 
و سـپس کاربـر سـتادی اسـتان انجـام می گـردد که 
در ایـن مبحـث ثبـت اطالعات بـه صورت آزمایشـی 
مرحلـه بـه مرحلـه انجـام و طـی پرسـش و پاسـخی 
بـا هـم فکری مسـئولین سـامانه اسـتان ها نسـبت به 
اصـالح، رفع ایـرادات و تکمیل سـامانه اقـدام گردید. 
وی تاکیـد کـرد: در مبحـث بعـد آیتم هـای اعتبـاری 
طرح هـا شـامل رسـته ها، فعالیت هـا و نحـوه توزیـع 
اعتبـارات مصـوب و تخصیـص در سـامانه بـه بحـث 

و تبـادل نظـر گذاشـته شـد کـه ایـن قسـمت 
توسـط راهبـر سیسـتم در اسـتان تکمیـل می گـردد 
اعتبـارات  توزیـع  جهـت  ابتـدا  مرحلـه  ایـن  در  و 
مصـوب ابـالغ شـده از وزارتخانـه بایسـتی اعتبـارات 
بـه تفکیـک زیربخـش بـه واحدهـای سـتادی جهت 
توزیع شهرسـتانی اعالم گردد و سـپس توسـط راهبر 
سیسـتم ثبـت نهایی صورت پذیرد و ایـن امر در مورد 
اعتبـارات تخصیصـی نیـز بـه همین منوال می باشـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: کلیـه مراحل 
تخصیـص اعتبـارات و ثبـت درخواسـت متقاضیان از 
طریـق سـامانه تحت وب یکپارچه سـازی تسـهیالت 
اعتبـاری )سـیتا( وزارت جهـاد کشـاورزی بـه آدرس 
و  گرفتـه  قـرار  عمـل  مـورد   TBanki1.maj.ir

از  جـاری  سـال  در  تسـهیالت  هرگونـه  پرداخـت 
محـل کلیـه منابـع منـوط بـه ثبت نـام متقاضیـان و 
تاییـد آن در سـامانه مذکـور می باشـد. وی در خاتمه 
اظهـار داشـت: جلسـات توجیهـی و آموزشـی جهـت 
همچنیـن  و  سـتادی  معاونت هـای  و  مدیریت هـا 
مدیریـت های جهاد کشـاورزی شهرسـتان ها متعاقبًا 

برگـزار خواهـد شـد. 

راه اندازي سامانه یکپارچه سازي تسهیالت اعتباري )سیتا(

برگزاری کارگاه آموزشی آمارگیری هزینه تولید 
محصوالت زراعی

برگزاری جلسه هیات نظارت ماده 33 قانون 
حفاظت و بهره برداری

تولیـد  هزینـه  آمارگیـری  آموزشـی  کارگاه 
محصـوالت زراعـی ۹۷-۹۶ در قالـب ویدیـو 

شـد. برگـزار  کنفرانـس 
و  آمـار  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
فـن آوری اطالعات سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فارس، مجتبی حیدری سرپرسـت اداره 
آمـار و فـن آوری اطالعـات ایـن سـازمان بـا 
بیـان مقدمه ای در باره شـروع طـرح، الزامات، 

دسـتورالعمل هـا و نـکات مهمـی کـه بایسـتی در ایـن طـرح در نظـر گرفته 
بـا همـکاری  الـی ۹۷/۱۱/۴  مـورخ ۹۷/۱۰/۱  از  ایـن طـرح  شـود، گفـت: 
مسـئولین آمـار و زراعـت مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان های اسـتان 

فـارس انجـام خواهد شـد.
در ادامـه کارشناسـان اداره آمـار به تشـریح کامل دسـتورالعمل هزینـه تولید و 
نحـوه اجـرای آن صحبـت کردنـد که همراه با پرسـش و پاسـخ کارشناسـان 
مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ها بـود. در خاتمه این کارگاه آموزشـی 
حیـدری سرپرسـت اداره آمـار و فـن آوری بـه جمـع بنـدی مـوارد پرداخت و 
نظـرات شهرسـتان هـا را در زمینه نحوه برگـزاری این دوره جویا شـدند چون 
ایـن کارگاه بـه ایـن شـیوه برای اولیـن بـار در اداره آمار صورت مـی گرفت و 
قبـاًل بـا مرکـز تحقیقات و آمـوزش کشـاورزی و منابع طبیعی فـارس و گروه 
نوسـازی و تحول اداری سـازمان جهاد کشـاورزی فارس هماهنگ شـده بود. 

جلسـه کمیسـیون مـاده ۳۳ اسـتان فـارس بـه منظـور نظـارت بـر اراضـی 
واگـذاری جهـت اجـرای طرح های کشـاورزی، دامپـروری و سـایر طرح های 
غیـر کشـاورزی و تشـخیص تعلـل یـا تخلـف و عـذر موجـه مجریـان طـرح 
هـا و تعییـن درصـد عملیـات انجـام شـده بـا حضـور رئیـس سـازمان جهـاد 
کشـاورزی فـارس، مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری فارس، مدیـر امور 
اراضـی اسـتان، رئیـس دسـتگاه اجرایـی صـادر کننـده موافقـت اصولـی طرح 
هـا و یـک نفـر کارشـناس در رشـته مربوط بـه طـرح در محل سـازمان جهاد 

کشـاورزی فـارس برگـزار گردید.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت امور اراضی اسـتان، از مجمـوع ۱۴پرونده 
واصلـه بـه دبیرخانـه هیـات کـه ۳۱۷ هکتـار از اراضـی اسـتان را شـامل مـی 
شـود، ۵ طـرح مـورد تایید اعضای کمیسـیون، ۶ مـورد تمدید قـرارداد اجاره و 

۳ مـورد نیـز تصمیـم اعضا بـر بازدیـد مجدد قـرار گرفت.
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جلسـه کمیسـیون تبصـره ۱ مـاده ۱ بـه ریاسـت رئیـس سـازمان جهـاد 
کشـاورزی فـارس و بـا حضـور مدیـر امـور اراضـی ایـن اسـتان، مدیـرکل راه 
و شهرسـازی اسـتان، مدیـر کل حفاظـت محیـط زیسـت و یـک نفـر نماینـده 

اسـتانداری برگـزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید"، محمـد مهدی قاسـمی رئیس سـازمان جهاد 
کشـاورزی فـارس، گفـت: تمـام درخواسـت هـا بایـد با نـگاه کارشناسـی و فنی 

بررسـی شـود و هیـچ نظـر خاصی نبایـد بر رای شـما تاثیـر بگذارد.
وی بـا اشـاره بـه این که انسـان عاری از خطا و اشـتباه نیسـت بلکـه در معرض 
اسـت، افـزود: اگـر مصادیقـی از تخلـف در زمینه امـور اراضی در بیـن همکاران 

مشـاهده شـود با آنهـا مطابق قوانیـن اداری برخورد خواهد شـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: بـا هم افزایـی بین دسـتگاه هـای عضو 
کمیسـیون دژ محکمـی تشـکیل شـده که بـا احترام بـه قانون به اجرایی شـدن 

آن کمـک کنیم.
وی بـا بیـان لـزوم تکریـم ارباب رجوع و تسـریع در پاسـخ درخواسـت هـا، بیان 
داشـت: بهتـر اسـت اولین اسـتعالم تغییـر کاربـری هـا از مدیریت امـور اراضی 
بررسـی شـود تـا قبل از هـر اقدامی و بـدون درگیـری بروکراسـی اداری، تعیین 

تکلیـف شـود و مردم بـه دردسـر نیفتند.
قاسـمی در پایان با اشـاره به این که منطقه شـش پیر دارای ارزش گردشـگری 
بـاال اسـت، تصریـح کرد: درخواسـت هـای تغییـر کاربـری مجزا و متعـددی در 

منطقـه شـش پیـر ارائه می شـود کـه بـرای حفـظ ارزش منطقه بایسـتی پیگیر 
یـک طـرح جامع محیط زیسـتی بـا الگـوی نظم خاص باشـیم.

گفتنـی اسـت در ایـن کمیسـیون ۷۰ مـورد درخواسـت تغییـر کاربری اشـخاص 
مطـرح، بررسـی و تصمیـم گیـری شـد کـه بـا توجـه بـه ضـرورت ضوابـط و 
مقـررات تغییـر کاربـری با ۴۴ مـورد موافقت، ۱۶ مـورد مخالفـت و ۱۰ مورد نیز 

بازدیـد مجـدد مـورد تاییـد اعضـای کمیسـیون قـرار گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:

صدور مجوز تغییر کاربری اراضی صرفا با نگاه فنی بررسی شود

برگزاری جلسه رفع مسائل و مشکالت اجرای قانون حفظ کاربری اراضی
در محاکم قضایی

جلسـه رفـع مسـائل و مشـکالت پیـش روی اجـرای قانـون حفـظ کاربـری 
اراضـی در محاکـم قضایـی برگزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت امـور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، جلسـه ای بـا محوریـت رفـع مسـائل و مشـکالت ناشـی از 
اجـرای قانـون حفـظ کاربـری اراضـی زراعـی و باغـی نسـبت به دعـاوی و 
شـکایات مطروحـه امـور اراضـی در محاکـم قضایی کیفـری شـیراز در دفتر 
معـاون قضایـی و سرپرسـت محاکم کیفری ۲ شـیراز با حضـور فرهادی پور 

معـاون قضایـی، ارغـون مدیر امـور اراضی اسـتان، صادقـی و برومند قضات 
شـعب، اختـری مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز و سـایر مسـئولین 
مربوطـه برگـزار و تصمیماتـی جهـت سـهولت در امـور اداری و قضایـی و 
رفـع نواقـص موجـود در کارهـا اتخـاذ گردیـد و پیـش بینـی می شـود با به 
کار گیـری اصـول پیشـنهادی در ایـن جلسـه بررسـی پرونده هـا در محاکم 
قضایـی و طـرح دعـاوی بـا شـدت بیشـتری پیگیـری و در راسـتای اجرای 

قانـون حفـظ کاربـری منتهـی به نتیجـه مطلـوب گردد.
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همایش کارشناسان حفظ نباتات استان فارس

همایـش کارشناسـان حفـظ نباتـات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس با 
حضـور محمـد مهدی قاسـمی رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
حسـین پژمـان معاونـت تولیـدات گیاهـی سـازمان، مصالئـی مدیر اسـبق حفظ 
نباتـات، دبیـری مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، 
کارشناسـان و کارکنـان مدیریـت حفـظ نباتـات و مسـئولین تولیـدات گیاهـی و 
کارشناسـان حفـظ نباتـات مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان هـای اسـتان 

فـارس برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، محمـد مهـدی قاسـمی رئیـس ایـن سـازمان ضمن خیـر مقدم 
بـه حاضریـن، در خصـوص امنیـت غذائـی و تولید محصـول با کمیـت و کیفیت 
مناسـب و تولیـد محصـوالت گواهـی شـده و اسـتاندارد و دغدغه هـای جامعـه 
توضیحاتـی ارائـه نمـود و گفـت: ۳۰ درصـد از تولیـد محصـوالت کشـاورزی به 
دلیـل وجـود ضایعـات از بیـن مـی رود کـه نحوه مبـارزه با آفـات و بیمـاری ها 
و نقـش مبـارزه بـه موقـع مـی تواند تاثیر بـه سـزایی در کاهش ضایعات داشـته 

. شد با
وی افـزود: بـه دلیـل بروز آفات نو ظهور بایسـتی از شـیوه های مـدرن و به روز 
جهـت کنتـرل آفـات اسـتفاده کـرد تا هـم بهـره وری در تولیـد باال رفتـه و هم 

قیمـت تمام شـده تولید را پاییـن آوریم.
ایـن مقـام مسـئول ضمـن اشـاره بـه حمایـت از کلینیـک هـای گیـاه پزشـکی 
در تولیـد محصـول گواهـی شـده خاطـر نشـان کـرد: بـر اسـاس قانـون، هیـچ 
محصولـی نبایسـتی اجـازه توزیـع داشـته باشـد مگـر این کـه حد مجـاز آالینده 
هـا را دریافـت کـرده باشـد، در ایـن بیـن در صـورت فعـال شـدن کلینیـک هـا 
ضمـن بـاال رفتـن درصـد اشـتغال نیروهـای فـارغ التحصیـل ، شـاهد تولیـد 

 ICM محصـول مطمئـن و اسـتاندارد، باال رفتن درآمد کشـاورزان و اخـذ گواهی
)گواهـی اسـتاندارد محصـول( نیـز خواهیـم بود.

وی در خاتمـه در خصـوص تقویـت و حضـور مناسـب شـبکه هـای مراقبـت در 
مزارع و باغات، سـامان دهی سـموم و فروشـگاه های مربوطه، اسـتفاده از روش 
هـای مناسـب و غیـر شـیمیائی در مدیریـت آفـات و بیمـاری هـا توصیـه های 

الزم را ارائـه نمود.
در ادامـه ایـن همایـش حسـین پژمـان معـاون تولیـدات گیاهـی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: جهـاد کشـاورزی سـه وظیفـه مهـم بـر عهده 
دارد کـه شـامل تولیـد محصـول سـالم، اسـتفاده بهینـه از منابـع آب، خـاک و 
گیـاه و تامیـن امنیـت غذایی کشـور می باشـد که حفـظ نباتات وظیفـه خطیری 
در خصـوص ایـن وظایـف بـر عهـده دارد کـه متاسـفانه سـه بحـران آب، اقلیم 
و محیـط زیسـت نیـز عـالوه بـر وجود آفـات و بیماری هـا باعث چالـش مهمی 

در ایـن بخش شـده اسـت.
وی در ادامـه سـخنان خـود افـزود: مدیریـت حفظ نباتـات بایسـتی برنامه های 
خـود را بـا سیاسـت هـای سـازمان نظیـر تولیـدات گلخانه هـا، گیاهـان دارویی 
و تولیـد محصـول جدیـد، نظیـر کینـوا و گلرنـگ تطبیـق دهـد و رویکـرد های 
جدیـدی ارائـه نماید کـه مهم تریـن روش، اسـتفاده از تکنولوژی هـای جدید و 

سیسـتم هـای پیـش آگاهـی و افزایـش دانش کارشناسـان می باشـد.
نباتـات سـازمان جهـاد  مدیـر حفـظ  دبیـری  ایـن همایـش حمیـد  ادامـه  در 
کشـاورزی اسـتان فـارس اسـتان فـارس برنامـه هـا و سیاسـت های خـود را با 
تاکیـد بـر تقویت و توسـعه شـبکه های مراقبت و پیش آگاهی تشـریح و جلسـه 
بـا صحبـت هـای کارشناسـان و بررسـی مشـکالت و چالـش هـا بـه کار خـود 

پایـان داد.

مسـئول  کارشناسـان  بیشـتر  آشـنایی  منظـور  بـه 
حفـظ نباتـات، تولیـدات گیاهـی و مدیـران پارسـل 
شهرسـتان های سـپیدان، کوار، شـیراز، سروسـتان، 
مرودشـت و خرامـه بـه روش هـای ردیابـی سـن 
غـالت در اماکـن زمسـتان گـذران کارگاه آموزشـی 
یـک روزه ای توسـط مدیریت حفظ نباتات سـازمان 
همـکاری  بـا  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان در 

ایـن شهرسـتان برگـزار گردیـد .
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت حفـظ نباتات 

سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، در ایـن کارگاه ابتـدا عبداله 
کاربـر کارشـناس مسـئول مبارزه با آفـات عمومـی و همگانی مدیریت 
حفـظ نباتـات هـدف از برگـزاری کارگاه و ضـرورت بررسـی اماکـن 
در خصـوص  توضیحاتـی  و  تشـریح  گـذران سـن غـالت  زمسـتان 
دسـتورالعمل هـای مربوطـه ارائـه و سـپس مرتضـی الهیـاری محقق 
مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعی اسـتان فارس 
نیـز روش هـای ردیابـی و بررسـی از اماکـن زمسـتان گـذران سـن 
غـالت را بـرای کارشناسـان توضیـح دادنـد و در ادامـه برنامـه نیـز از 
ارتفاعـات منطقـه سـرناباد شهرسـتان سـپیدان بازدیـد و کارشناسـان 
حاضـر بـه صـورت عملـی بـا نحـوه ردیابی سـن گندم آشـنا شـدند.

برگزاری 
کارگاه آموزشی 

روش های 
ردیابی سن 

غالت در اماکن 
زمستان گذران
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برگزاری دومین جلسه مدیران حفظ نباتات منطقه دو کشور

دومیـن جلسـه مدیـران حفـظ نباتات منطقـه دو کشـور به میزبانـی مدیریت 
حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس بـا حضـور مدیر کل 
قرنطینـه سـازمان حفـظ نباتـات کشـور و مدیران حفـظ نباتات اسـتان های 
کرمان، جنوب کرمان، سیسـتان و بلوچسـتان، هرمزگان، خراسـان ، بوشـهر 

و ایـالم در شـیراز برگـزار گردید.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت حفـظ نباتات سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فارس در این جلسـه مسـائل مهم گیاه پزشـکی از جمله مانیتورینگ 
سـموم و سـامان دهـی فروشـگاه هـای سـموم و نظـارت فنی بر فروشـگاه 
و  طبیعـی  منابـع  و  کشـاورزی  مهندسـی  نظـام  سـازمان  طریـق  از  هـا 

اتحادیه هـای مربوطـه و نظـارت بـر توزیع و فروش سـموم بر اسـاس قیمت 
هـای ابالغـی و همچنیـن مسـائل قرنطینـه و لـزوم تخصیص اعتبـارات در 

بخـش قرنطینـه بحـث و تبـادل نظـر گردید .
همچنیـن در ایـن جلسـه کنترل آفـت سـرخرطومی حنایی خرما و سوسـک 
چـوب خـوار خرمـا به روش تزریق سـم به تنه در شهرسـتان های الرسـتان 
و کازرون کـه توسـط مدیریـت حفـظ نباتـات اسـتان فـارس بـرای اولیـن 
بـار در کشـور اجـرا شـده بـود، ارائـه گردیـد کـه بـا اسـتقبال مدیـران حفظ 
نباتات اسـتانی مقرر شـد ایـن طرح با محوریت اسـتان فارس در شهرسـتان 

جیرفـت نیز اجـراء گردد. 

برگزاری کارگاه آموزشی پیگیری راه اندازی نرم افزار استارت آپ جهاد کشاورزی استان فارس
مدل های پیش آگاهی و استفاده 

از داده های هواشناسی

راه اندازی نرم افزار استارت آپ جهاد کشاورزی استان فارس پیگیری شد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت حفظ نباتـات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
حمیـد دبیـری مدیـر حفـظ نباتـات این سـازمان بـا بیان ایـن مطلب گفـت: به منظورسـامان 
دهـی سـموم و راه انـدازی صـدور نسـخه گیاه پزشـکی کـه موجـب مصـرف مناسـب تـر و 
کنتـرل شـده تـر سـموم و نهایتًا تولید محصول سـالم و گواهی شـده مـی گـردد، راه اندازی 
نـرم افـزار اسـتارت آپ جهاد در دسـتور کارسـازمان جهاد کشـاورزی و مدیریـت حفظ نباتات 

قـرار گرفت. 
وی افـزود: برگـزاری بیـش از ۸ جلسـه طـی دو مـاه اخیـر موجـب پیشـرفت بسـیار خـوب 
موضـوع شـده اسـت و ایـن امیـدواری وجـود دارد کـه بـه زودی اولین نـرم افزار کشـاورزی 
ایـران بـا یـک سـبک و مـدل خاص عرضـه گـردد. این مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: در 
تهیـه و برنامـه ریـزی این اپلیکیشـن کریم بخشـی مشـاور ریاسـت سـازمان نقـش ویژه ای 

داشـته و بـه جدیـت پیگیـر موضوع می باشـند.
وی در خاتمـه بیان داشـت: درصـورت راه اندازی این نرم افزار دسترسـی آسـان بهره برداران 
بـه گیاه پزشـکان و فروشـندگان سـموم امکان پذیر گشـته و عـالوه برآن رونق کسـب و کار 

در ایـن واحدهـا پر رنگ تـر می گردد. 

بـا هـدف اسـتفاده از دانـش فنـی محققیـن صاحـب نظر 
امیـر معافـی محقـق موسسـه  از  بـا دعـوت  در کشـور 
تحقیقات گیاهپزشـکی کشـور، کارگاه آموزشـی با حضور 
کارشناسـان تولیـدات گیاهـی و حفـظ نباتات شهرسـتان 
کازرون در محـل مدیریـت حفـظ نباتـات سـازمان جهاد 

کشـاورزی اسـتان فـارس برگـزار گردید.
نباتـات  حفـظ  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
راسـتای  در  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
توسـعه و تقویـت سیسـتم هـای پیش آگاهـی آفات مهم 
گنـدم مانند سـن غـالت، به کارگیـری مدل هـای پیش 
آگاهـی و اسـتفاده از داده هـای هواشناسـی در تخمیـن 
زمـان ریزش سـن گندم بـه مزارع و تعیین زمان مناسـب 
مبـارزه بـا سـن مـادری بسـیار حائـز اهمیت می باشـد .
Dou� مـدل آمـوزش  آموزشـی ضمـن  کارگاه  ایـن   در 

ble sine Method مقـرر گردیـد شهرسـتان کازرون بـه 

عنـوان پایلـوت در سـال زراعی جـاری انتخـاب و ضمن 
هماهنگـی بـا مجـری طـرح اطالعـات هواشناسـی الزم 
جمـع آوری و پـس از تجزیـه و تحلیـل توسـط ایشـان 
مـدل پیـش اگاهی مذکور برای اسـتان فـارس نیز تعیین 

گردد. طراحـی  و 
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مسئول دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش وزارت جهاد کشاورزی:

رویکرد گزینش، دین  مداری، قانون مداری 
و مردم  داری است

سرپرست هسته گزینش سازمان جهاد 
کشاورزی فارس:

احراز صالحیت افراد از اهداف 
مقدس نهاد گزینش است رویکـرد گزینـش دین  مـداری، قانـون مداری و مـردم  داری 

است.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امید"، محسـن محمدی مسـئول 
دبیرخانـه هیئـت مرکـزی گزینـش وزارت جهـاد کشـاورزی 
بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت: رویکـرد مـا بـر اسـاس شـعار 

دین مـداری، قانـون مـداری و مـردم داری اسـت. 
وی افـزود: گزینـش وزارت جهـاد کشـاورزی و هسـته های 
گزینـش تحـت پوشـش آن، تـالش می کننـد تـا عـالوه بـر 
جـذب افـراد متدیـن، رضایـت عمومـی جامعـه از عملکـرد 
گزینـش را محقـق سـازند. این مقام مسـئول با بیـان این که 
باالتریـن سـطح گزینـش در دسـتگاه های اجرایی هیئت مرکزی اسـت، خاطر نشـان کـرد: کار این 
هیئـت سـتادی بـوده و وظیفـه سـامازن دهـی هسـته هـای گزینـش، آمـوزش و ارزیابـی عملکرد 
هسـته های گزینـش و رسـیدگی به اعتراضات از هسـته های گزینـش را برعهده دارد. وی با اشـاره 
بـه این کـه مجموعـه وزارت جهاد کشـاورزی، ۳۲ هسـته گزینـش در مراکز اسـتان ها دارد، تصریح 
کـرد: بـر اسـاس مـاده ۲۸ آئیـن نامـه اجرایی قانـون گزینـش، ارزیابی عملکرد سـاالنه این هسـته 
هـا برعهـده هیئـت مرکـزی گزینش اسـت، از ایـن رو در این سـفر هسـته گزینش سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس مـورد ارزیابـی قـرار گرفـت کـه نتیجه بررسـی نشـان داد این هسـته با 
رعایـت قوانیـن و ضوابـط و تعامل بسـیار خوب با سـایر مجموعه ها عملکرد مطلوبی داشـته اسـت.

مسـئول دبیرخانـه هیئت مرکزی گزینش وزارت جهاد کشـاورزی داشـتن روحیـه خدمت در مناطق 
محـروم و روحیـه جهـادی را از شـرایط خـاص بـرای انتخـاب مدیـران و جـذب افـراد در مجموعه 
جهـاد کشـاورزی و ادارات تابعـه دانسـت و اظهـار داشـت: نگـرش مـا بـه گزینـش بـه عنـوان امر 
حساسـی بـوده چـرا کـه از یک طـرف با سرنوشـت نظـام و از طرفی با سرنوشـت مـردم در ارتباط 
اسـت و اگـر فـرد ناصالحـی جـذب شـود نظـام ضربـه مـی خـورد همچنیـن اگـر فـرد صالحی به 
ناحـق در اثـر سـهل انگاری یـا مسـامحه کاری ما رد شـود حق فـرد تضییع می شـود. وی در ارتباط 
بـا تفـاوت گزینـش با سـایر بخش نظارتی مانند حراسـت و بازرسـی بیان داشـت: بر اسـاس قانون 
گزینـش کشـور مصـوب مجلـس شـورای اسـالمی در سـال ۱۳۷۴، همـه افـرادی کـه بـه صورت 
روزمـزد، قـراردادی، پیمانـی و رسـمی جذب سـازمان های جهاد کشـاورزی اسـتان و دسـتگاه های 
تابعـه آن هـا  شـوند، بایـد مراحـل گزینـش را طـی کننـد همچنیـن تـا زمانـی کـه حکـم رسـمی 
قطعـی بـرای آن هـا صـادر نشـده در مرحلـه تمدیـد قـرارداد و تبدیـل وضعیـت بایـد از گزینش در 
جهـت احـراز صالحیـت آن هـا نظرخواهی شـود. محمدی اذعان داشـت: بـه طور میانگین در سـه 
سـال اخیـر ۱۲۱ هـزار تـا ۱۲۲ هـزار پرونـده توسـط هسـته های گزینـش بررسـی شـده اما سـایر 
دسـتگاه های نظارتـی در صـورت دریافـت گـزارش تخلـف از فـرد یـا افراد اقـدام می کننـد. وی با 
اشـاره بـه این که در آسـتانه چهلمین سـالگرد انقالب شـکوهمند اسـالمی قرار داریـم، تصریح کرد: 
نیروهـای جهـادی در دفـاع از اهـداف و آرمان هـای انقـالب سـر از پا نمی شـناختند و بـه کارکنان 
جهـاد کشـاورزی، توصیـه کـرد کـه در جهـت مسـتحکمتر کـردن بنیان نظـام، فرهنـگ نیروهای 

اولیـه جهـاد را سـرلوحه کار خود قـرار دهید. 
مسـئول دبیرخانـه هیئـت مرکـزی گزینـش وزارت جهـاد کشـاورزی در خاتمه با اشـاره بـه این که 
سرپرسـت هسـته گزینـش سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس تنهـا بانویـی اسـت که در کشـور به 
عنـوان سـکاندار هسـته گزینـش جهـاد کشـاورزی فعالیـت می کنـد، یـادآور شـد: اگرچه بانـوان با 
دقـت بیشـتری فعالیـت خـود را انجـام مـی دهنـد امـا مدیریـت هسـته شـبیه بـه قضاوت بـوده و 
کارهایـی کـه رنـگ و بـوی قضاوت دارد بیشـتر مـورد هجمه قـرار می گیـرد، از ایـن رو انجام این 
مدیریـت بـرای بانـوان سـخت تـر خواهـد بـود و هـر فـردی کـه شـرایط الزم جهـت عضویت در 
شـورای هسـته، مدیریت هسـته و یـا فعالیت به عنـوان کارگزار هسـته گزینش را احـراز کند بدون 

توجـه بـه جنسـیت انتخاب خواهد شـد.

گزینـش در مسـیر سـپردن 
مسـئولیت ها بـه افـراد هـم 
متعالـی  اهـداف  بـا  سـو 
انقـالب حرکـت می کنـد تا 
بـا ایـن هـم سـویی اصـل 
هـدف  و  وسـیله  سـنخیت 
رو  ایـن  از  شـود،  فراهـم 
افـراد  صالحیـت  احـراز 
نهـاد  مقـدس  اهـداف  از 

اسـت. گزینـش 
بـه گـزارش خبرنگار "پرتـو امیـد"، اعظم جهانگیری سرپرسـت 
هسـته گزینش سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس با بیان 
ایـن مطلـب و ضمـن گرامـی داشـت فرارسـیدن ۱۵ دی مـاه 
سـال روز تأسـیس نهـاد گزینش به فرمـان تاریخـی رهبر کبیر 
انقـالب اسـالمی )ره( گفـت: گزینـش نقـش بـازوی توانمنـد 
نظـام در پیشـبرد هرچـه سـریع تر اهداف را داشـته کـه در این 
راسـتا از تصدی پسـت ها و مسـئولیت ها توسـط افراد غیر صالح 
جلوگیـری می کنـد و ایـن ایفـای نقـش را بـر محـور امـر بـه 
معـروف و نهـی از منکـر بـه بهتریـن شـکل اسـتوار می سـازد. 
وی بـا بیـان این کـه اگـر افـراد ناصالـح در مسـئولیت های مهم 
قـرار بگیرنـد، جامعـه اصـالح نمی شـود، افـزود: مبنـای عمـل 
گزینـش، عمـل به یـک تکلیف انسـانی و اسـالمی اسـت، چرا 
کـه عقـل حکـم بـه اصـالح امـور افـراد جامعـه می کنـد و بـر 
اسـاس قاعـده " کل مـا حکم بـه العقل حکـم به الشـرع"، دین 

هـم بـر این عمـل عقالنـی مهـر تاییـد می زند. 
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه منویات مقـام عظمـای والیت 
بـرای طـرد، دور  کـه فرمودنـد: گزینـش را یـک وسـیله ای 
هـای حسـابی  آدم  راه  گذاشـتن سـر  مانـع  عناصـر،  ریختـن 
کـه مـی خواهنـد بیاینـد کار کننـد، قـرار ندهیـد و سـعی کنیـد 
گزینـش را پاالیـش نیروهای انسـانی و زبده گزینـی قرار دهید، 
خاطـر نشـان کـرد: افراد شـاغل در هسـته گزینش نیـز باید فرا 
جناحـی بـوده و بـه دور از جناح های مختلف در راسـتای اهداف 
اسـالم و انقـالب عمـل کننـد و این افـراد باید به مسـائل دینی 

و حـالل و حرام شـرعی آگاه باشـند. 
وی در خاتمـه بـا اشـاره بـه این که موقعیـت افـراد نباید مالک 
سـپردن مسـئولیت بـه آن هـا باشـد، تاکید کـرد: ایـن مجموعه 
بنـا بـر اصـول اسـالمی و بـه دور از هرگونـه حـب و بغـض 
شـخصی مسـئولیت اصلـی و مقـدس خـود را دنبـال می کنـد.

شـایان ذکـر اسـت کـه اعظـم جهانگیری اولیـن و تنهـا بانویی 
اسـت کـه در کشـور به عنـوان سـکاندار هسـته گزینـش جهاد 

می کند. فعالیـت  کشـاورزی 
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برگزاری دوره آموزشی تکنیک های تحقیق در گزینش
در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

بـا حضـور کارمنـدان، اعضـا و رابطیـن گزینـش مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان هـای اسـتان فـارس و رابطیـن ادارات تابعـه دوره آموزشـی تکنیک 

هـای تحقیـق در گزینـش برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت گزینش سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس در ابتـدای ایـن دوره کـه مقـارن با سـال روز تشـکیل نهـاد گزینش به 
فرمـان حضـرت امـام خمینی )ره( بود سـید محسـن قائمی مسـئول دفتر حوزه 
نمایندگـی ولـی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس ضمن تبریک 
سـال روز ۱۵ دی مـاه بـه گزینـش گـران سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، 
گزینـش و حراسـت و بازرسـی را اصـل کار و یـک بازو برای سـازمان دانسـت 
و گفـت: جایـگاه گزینـش حسـاس اسـت و حضرت امـام خمینی بـا درایتی که 

داشـتند ، فرمـان تاریخـی تاسـیس نهـاد گزینش را صـادر کردند.
وی افـزود: بایـد سـرلوحه گزینشـگران همـان کالم دقیق مقام معظـم رهبری 

باشـد کـه مـی فرماینـد: گزینش بایـد عالمانه، هوشـمندانه و دقیق باشـد.
 حجـت االسـالم قائمی ضمـن قدردانـی از زحمات مجموعه گزینـش و آرزوی 
موفقیـت بـرای گزینـش گـران اظهار داشـت: می بایسـت فردی گزینش شـود 
کـه عـاله بـر غیـرت سـازمانی، اعتقـاد بـه مجموعـه سـازمان، نظـام و والیت 

نیز داشـته باشـد.
منابـع سـازمان جهـاد  و  مدیریـت  توسـعه  معـاون  کیانـی  ادامـه کاووس  در 
کشـاورزی فـارس، ضمـن تبریـک فـرا رسـیدن سـال روز گزینـش، بـا توجـه 
بـه سـخنان مقـام معظم رهبری بایسـتی نـگاه در گزینش هوشـمندانه باشـد و 

هوشـمندانه بـودن در گزینـش افـراد همـان تغییـر نـگاه هاسـت.
وی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه تغییـر نـگاه هـا در ابتـدا بایـد خودمـان را متحـول 
کنیـم، وقتـی خودمـان را متحـول کردیـم در ایـن مرحلـه از فعالیـت و کار می 
توانیـم هوشـمندانه بـر نـگاه دیگران هـم تاثیـر بگذاریـم و از روند رو به رشـد 
و متعالـی هسـته گزینـش ابـراز خرسـندی کـرد و گفـت: نتیجه بررسـی هایی 
کـه مـا داشـتیم رضایت خاطـر داوطلبـان و همکاران سـازمان را در یک سـال 
اخیـر نیـز تـا کنون در برداشـته و این نشـان از دید و نگرش سرپرسـت هسـته 

گزینـش می باشـد.
در ادامه جهانگیری سرپرسـت هسـته گزینش سـازمان جهاد کشـاورزی استان 
فـارس بـا تشـکر از حضور حجت االسـالم والمسـلمین قائمی و کیانـی معاونت 
توسـعه مدیریـت و منابـع سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و دیگـر 
همـکاران حاضـر در جلسـه ۱۵ دی مـاه سـال روز تشـکیل گزینـش را تبریک 

گفـت و بیـان داشـت: یکـی از کارهای مهـم این هسـته به دلیـل حجم باالی 
کار در سـال هـای اخیـر امـکان بررسـی کامـل مقدور نبـوده گزینـش و تمدید 
افـراد پیمانـی در سیسـتم بـوده که بنا بر قانون گزینش بایسـتی هر سـه سـال 
یـک بـار صـورت پذیـرد و حجـم عمـده ای از کار گزینش مختـص این قضیه 
بـوده اسـت کـه خوشـبختانه رو بـه اتمام مـی باشـد و همچنین در پـی تکریم 
اربـاب رجـوع، ارائـه فـرم هـای مصـوب بـه مراجعـه کننده بـوده کـه حاکی از 

رضایـت همـکاران مجموعه بوده اسـت. 
وی از دیگـر کارهـای در خور شایسـته این هسـته اعـزام کارشناسـان مصاحبه 
بـه شهرسـتان هـای بـا مسـافت دور بوده اسـت، افـزود: ایـن کار بـا این هدف 
کـه هـم از اتـالف وقـت سـازمانی و هم اتـالف هزینـه شـخصی جلوگیری به 
عمـل آیـد در سـطح قابل توجـی تشـکر و قدردانی همـکاران شهرسـتان را در 

پی داشـته اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: تعـداد افـراد معرفـی شـده از تاریخ ۱۵ 
دی مـاه ۹۶ تـا ۱۵ دی مـاه ۹۷ را ۱۳۰۱ بـوده اسـت کـه از ایـن تعـداد ۲۱۸ 
نفـر متعلـق بـه خواهـران و ۱۰۸۳ نفر متعلـق به برادران بوده اسـت کـه انجام 
ایـن مهـم نتیجـه لطـف خداوند متعـال و تـالش همـکاران در هسـته گزینش 
و همچنیـن تـالش رابطیـن گزینـش در مدیریـت های شهرسـتان بوده اسـت.

از  تعـدادی  و  رابطیـن  گزینـش،  هسـته  مجموعـه  کارمنـدان  از  خاتمـه  در 
بازنشسـتگان کـه بـا هسـته گزینـش جهـاد همـکاری داشـتند، تقدیر و تشـکر 

بـه عمل آورده شـد. شـایان ذکر اغسـت کـه در ایـن دوره، انواع آمـوزش های 
متنـوع و دسـتورالعمل هـای تحقیق در امـور گزینش آموزش داده شـده و مورد 

بررسـی قـرار گرفته شـد.
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کارکنـان هسـته هـای گزینـش دسـتگاه های 
اجرایـی اسـتان فـارس و همچنیـن کارکنـان 
هسـته گزینش سـازمان جهاد کشاورزی فارس 
بـا نماینـده ولی فقیـه و امام جمعه شـیراز دیدار 
نمودنـد. بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، در 
ایـن دیدار آیـت اهلل دژکام نماینـده ولی فقیه و 
امـام جعه شـیراز گفت: اگـر مدیـران ناعادل را 
بـه کار بگماریـم مدیریـت هـا نیز غیـر عادالنه 

خواهـد بـود. وی افـزود: برقـراری عدالـت تنها 
بـه سـاختار و قوانین وابسـته نیسـت بلکه رکن 
مهـم برقـراری عدالـت کارگـزار و مدیـر عادل 
اسـت. ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: 
چگونـه مـی تـوان از میـان نسـلی کـه تحـت 
آمـوزش سـند ۲۰۳۰ و نظـام تربیتـی آن قـرار 
گرفته اسـت مدیـران و کارگزاران تـراز انقالب 
گزینـش کـرد؟ در رابطـه بـا گزینـش افـراد و 

مدیـران هیـچ گونـه سفارشـی از جانـب هیـچ 
کسـی نبایـد مـورد قبول باشـد.

دیدار کارکنان هسته های گزینش دستگاه های اجرایی استان فارس 
با نماینده ولی فقیه و امام جمعه شیراز 

برگزاری دوره اخالق حرفه ای در گزینش

دوره اخـالق حرفـه ای در گزینـش بـه میزبانـی هسـته گزینش 
شـهرداری شـیراز و بـا حضور ۷ نفـر از کارمندان هسـته گزینش 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و دیگـر هسـته های 

گزینـش ادارات و سـازمان های اسـتان فـارس برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت هسـته گزینـش سـازمان 

جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، در ایـن دوره حجـت االسـالم 
حصـاری از مدرسـان هیـات عالـی گزینـش ریاسـت جمـوری، 
را تدریـس کـرد. وی در  دوره اخـالق حرفـه ای در گزینـش 
ایـن دوره مطالبـی در خصـوص اخـالق حرفـه ای، محسـنات و 
رذیلت هـای اخالقـی در رابطـه بـا عملکـرد گزینش بیـان نمود.
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مشـارکت در شناسـایی و معرفـی بـذور مقـاوم بـه 
خشـکی انتهـای فصل، از دسـتاوردهای پژوهشـی 
منابـع  و  کشـاورزی  آمـوزش  و  تحقیقـات  مرکـز 

طبیعـی فـارس اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، ابراهیـم زارع، 
رئیـس مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و 
منابـع طبیعـی فـارس بـا اشـاره بـه دسـتاوردهای 
 ،۹۶-۹۷ زراعـی  سـال  در  مرکـز  ایـن  پژوهشـی 
گفـت: شناسـایی و معرفـی بـذوری کـه بـا یک تا 
سـه آب کمتـر، محصـول مناسـبی بدهنـد از جمله 
اقدامـات صـورت گرفتـه اسـت و بـه طـور خـاص 
معرفـی رقـم پنبـه حکمت که نسـبت به رقـم پنبه 
بختـگان کـه رقـم غالـب اسـتان محسـوب مـی 
گـردد حداقـل ۴۰ روز زودرس تـر بـوده و حداقـل 
۳ آب کمتـر می خـورد و عملکـرد برابـر و در برخی 
مـوارد باالتـر از ایـن رقـم را داشـته و بـا ارقـام 

خارجـی برابـری می کنـد.
وی افـزود: در همیـن راسـتا ۶ رقـم جدیـد گنـدم 
نـان، ۲ رقـم جدید گنـدم دوروم، ۲ رقـم جدید جو، 
۱ رقـم جدیـد سـویا، ۲ رقـم جدیـد ذرت، ۲ رقـم 
جدیـد چغنـدر قنـد، ۱ رقـم جدیـد زیتـون، ۱ رقـم 
جدیـد کلـزا، ۱ رقـم جدیـد گلرنـگ، ۱ رقـم جدید 
لوبیـا و ۱ رقـم جدیـد کنجـد معرفـی شـده اند که 
همـه ایـن ارقـام تحت نظر موسسـه اصـالح نهال 
و بـذر کرج تهیه شـده و مرکز تحقیقـات و آموزش 
کشـاورزی و منابـع طبیعی فارس در ایسـتگاه های 
داراب و زرقـان بـه عنـوان مراکـز اصلـی تولید این 
محصوالت آزمایشـات مربوطه را انجام داده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول در ادامه با اشـاره به وابسـتگی 

کشـور بـه واردات علوفـه، از اقدامـات انجام شـده 
در زمینـه معرفـی جایگزیـن هایـی بـرای اقـالم 
خوراکـی وارداتی سـخن گفت و خاطر نشـان کرد: 
تولیـد علوفـه هیدروپونیـک بـا انجـام آزمایشـات 
کامـل ایـن نـوع علوفه بـر فاکتورهای رشـدی دام 
های سـبک و سـنگین صورت پذیرفته اسـت و نیز 
کنجالـه کلـزا و تریتیکالـه بـه عنـوان محصـوالت 
جایگزیـن ذرت و سـویا در تغذیـه طیـور معرفـی 

اند. شـده 
وی یـادآور شـد: بـا توجه بـه این که بخـش بزرگی 
از مراتـع دارای پوشـش گیاهـی ضعیـف و در حال 
تخریب هسـتند، روش هاي کشـت و اسـتقرار پهن 
بـرگان علفي دائمي در اسـتان فارس بررسـي شـد 
و کشـت بانکـت هاللـي و کشـت بهاره بـه عنوان 
بهتریـن روش مشـخص گردیـد و از ایـن رو کـه 
پهن بـرگان مذکـور سـازگار با شـرایط آب  و هوایی 
اسـتان فـارس هسـتند، کاربـرد آن هـا بـه مرتـع 
داران و کشـاورزان توصیه شـد، همچنیـن با هدف 
حفـظ گیاهـان مرتعی، در مبـارزه با یـک نوع آفت 
بذرخـوار کـه بـرای اولیـن بـار در اسـتان فـارس 
بـه عنـوان عامـل مهـم کاهـش دهنـده عملکـرد 
گیاهـان مرتعـی شناسـایی شـده اسـت، تعلیف دام 
در زمـان بذردهـی گـون جهـت کاهـش جمعیـت 

ایـن آفـت توصیـه گردیده اسـت.
زارع در ادامـه بـا اشـاره بـه شـایع شـدن عارضـه 
زوال مرکبـات در فـارس، بیـان داشـت: بـا توجـه 
بـه این کـه بـر اثر ایـن عارضه ریشـه گیـاه ضعیف 
شـده و در نتیجـه گیاه از بین مـی رود، "اثرات قارچ 
هـای میکوریـز آربسـکوالر" در ایجـاد مقاومـت به 

خشـکی در درختـان لیمـو بررسـی شـده اسـت و 
نتایـج حاصلـه بیانگـر این می باشـد که ایـن قارچ 

مذکـور در کاهـش زوال موثـر می باشـد.
رئیـس مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و 
منابـع طبیعی فـارس تصریح کرد: معرفـی کائولین 
بـه عنـوان مـاده معدنـی غیـر سـمی در کنتـرل 
زنجـرک خرمـا و کاربـرد آن در مدیریـت کنتـرل 
تلفیقـی آفـات از دیگـر اقدامـات ایـن مرکز اسـت.
وی با اشـاره به این که یکی از معضالت در کشـور 
بـاال بـودن میزان ضایعـات محصوالت کشـاورزی 
روش هـای  از  اسـتفاده  داشـت:  اظهـار  اسـت، 
غیرشـیمیایی بـرای افزایش مانـدگاری محصوالت 
مختلـف، از جملـه موضوعات پژوهشـی بـود که در 
این راسـتا تاثیر اسـتفاده از پوشـش هـای کیتوزان، 
پکتینوپالسـتی سـایزر )گلیسـرول( بر رنگ و بافت 
انجیر، بررسـی و مشـخص شد اسـتفاده از کیتوزان 
بـه همـراه گلیسـرول، ۵۰ درصـد رنـگ را بهبـود 
بخشـیده و پکتیـن و گلیسـرول ۵۰ درصـد باعـث 
بهبـودی و نرمـی بافـت و کمـک بـه حفـظ تازگی 

انجیـر می شـود.
تولیـد  را  آوردهـا  دسـت  دیگـر  از  ادامـه  در  زارع 
بیماری هـای  از  عـاری  مرکبـات  سـالم  نهـال 
گیاهـی بـا کمـک پیوندک هـای STG بـه منظور 
تکثیـر انبـوه دانسـت و گفـت: عملیـات اجرایی آن 
از سـال گذشـته آغـاز شـده  اسـت و در این راسـتا 
همچنیـن تعـدادی از ارقـام مرکبـات از جمله لیمو 
و پرتقـال مقـاوم بـه بیمـاری خطرناک جـاروک در 
سـطح باغات اسـتان شناسـایی شـده و برای انجام 
در  شـده  احـداث  گلخانـه  در  اصالحـی  اقدامـات 

ایسـتگاه زرقـان نگهـداری می شـوند.
رئیـس مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و 
کنتـرل  این کـه  بیـان  بـا  فـارس  طبیعـی  منابـع 
لحـاظ  بـه  گذشـته  در  گنـدم  سـن  بیولوژیـک 
اقتصـادی قابـل جایگزینـی بـا کنتـرل شـیمیایی 
نبـود، اذعـان داشـت: در ایـن مرکـز بـرای اولیـن 
بـار در دنیـا شـرایطی فراهـم شـده کـه پـرورش 
سـن در آزمایشـگاه و تکثیـر دشـمنان طبیعـی آن 
بـا هزینـه کمتری تمام می شـود و در همین راسـتا 
پیـش بینی شـده اسـت که در سـال زراعـی جاری 
در بخشـی از مـزارع گنـدم متعلـق بـه ایـن مرکـز 
از دشـمنان طبیعـی بـرای مبـارزه بـا سـن گنـدم 
اسـتفاده شـود و هـدف نهایـی ایـن کار حـذف یـا 
حداقـل کاهـش مبـارزه شـیمیایی در مـزارع گندم 

کشـاورزان اسـت.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس :

معرفی بذور مقاوم به خشکی از دست آوردهای پژوهشی فارس
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افتتاح پنل استانی سامانه کشوری کسب و کار 
)سککوک(

بـر اسـاس دعـوت شـرکت شـهرک هـای صنعتـی 
کارشناسـان صنایـع  و  مدیـر  بـا حضـور  و  فـارس 
تبدیلـی و مدیران سـایر سـازمان ها و شـرکت های 
خصوصـی در سـالن کنفرانـس شـهرک فـن آوری 
کار  و  کسـب  کشـوری  سـامانه  از  شـیمیایی 

شـد. رونمایـی  )سـککوک( 
به گـزارش روابـط عمومـی مدیریت صنایـع غذایی 
و تبدیلـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
در ایـن جلسـه فتوحـی مدیر شـرکت شـهرک های 
صنعتـی بـا پرداختـن بـه اهمیـت ارائـه راه کارهای 
نویـن در مقابلـه بـا تحریـم هـا و توانمنـد سـازی 
و  کوچـک  صنایـع  خصـوص  بـه  کشـور  صنایـع 
گامـی  را  سـککوک  سـامانه  انـدازی  راه  متوسـط 
مثبـت و موثـر در جهت رونـق و افزایـش توانمندی 

صنایـع اسـتان اعـالم نمود.
سـپس در ادامـه خیـام زاده مدیـر پروژه این سـامانه 
ضمـن معرفـی توانمنـدی ها و انـواع خدمـات قابل 
ارائـه در ایـن سـامانه، نحـوه عضویـت و مزایـای 

عضویـت در ایـن سـامانه راتشـریح نمود.
در ایـن زمینـه مهـدی صادقـی مدیر صنایـع غذایی 
و تبدیلـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس 
گفـت: سـامانه کشـوری کسـب و کار یا سـککوک، 
جهـت ارتقـاء تولیدات داخلـی و تولیـد ناخالص ملی 

کشـور بـا مدیریـت بهینـه منابـع همـگام بـا جهان 
امـروز در راسـتای اقتصـاد مقاومتی راه اندازی شـده 
کـه دارای خدماتـی از جملـه آموزش و مهـارت، نرم 
افزارهـای خدمـات حسـابداری، انبـارداری، خدمات 
بازاریابی، خدمات لجسـتیکی، بازدید و بازرسـی کاال 
مـی باشـد و این خدمات را در۳ سـطح بـرای اعضاء 
عمومـی، اعضـاء عملیاتـی و اعضـاء باشـگاه ارائـه 

مـی نمایـد. وی افـزود: از جملـه مزیـت هـای ایـن 
سـامانه می تـوان از به کارگیـری و ارائه روش های 
مـدرن ارتقـاء و بـازاری با مدیریـت زنجیـره تامین، 
بـه کارگیـری موثر الگوهـای گردش اعتبـاری، ارائه 
روش هـای مـدرن تامیـن مالـی، زنجیـره تامیـن و 
بـه کارگیـری و ارائـه روش هـای مـدرن مدیریـت 

لجسـتیک نـام برد.

برگزاري سمینار معرفي سیستم هاي کاهنده گاز و آب در واحـدهاي تولید عرقیات

سـمینار معرفـي سیسـتم هاي کاهنـده گاز و آب در واحــدهاي تولیـد 
عرقیـات در شـهرک بـزرگ صنعتـی شـیراز برگـزار شـد.

بـا توجـه بـه اهمیـت صرفه جویـی و کاهـش مصـرف آب و گاز در 

واحدهـای تولیـد عرقیات اسـتان و بر اسـاس دعـوت قبلـی از صاحبان 
صنایـع در ۱۴ شهرسـتان و هماهنگـی های الزم با فن بـازار منطقه ای 
فـارس وابسـته بـه شـرکت شـهرک های صنعتـی، سـمیناری توسـط 
شـرکت دانـش بنیـان طـراح تجهیـز پویـا در محـل سـالن آمفـی تاتر 
شـهرک فـن آوری شـیمیایی فـارس واقـع در شـهرک بـزرگ صنعتـی 
شـیراز بـا حضـور ۳۶ نفـر از همـکاران صنایع شهرسـتان هـای مرتبط 
و همچنیـن صاحبـان واحدهـای تولیـد عرقیـات اسـتان برگـزار گردید. 
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریـت صنایع تبدیلـی و غذایی سـازمان 
عطـوف  حسـین  جلسـه  ایـن  در  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
توضیحـات کاملـی در خصـوص معرفـی مشـعل های جدیـد بـا کارایی 
بـاال، کاهـش مصرف سـوخت گاز تا ۴۰ درصد نسـبت به دسـتگاه های 
مشـابه و همچنیـن کاهـش مصـرف آب و تامیـن یکنواخـت حـرارت و 

تولیـد حـرارت تـا ۱۲۰۰ درجـه سـانتی گـراد ارائـه کرد.
وی در خاتمه وی به سئواالت مطرح شده توسط حضار پاسخ داد.

امیـد اسـت بـا اسـتفاده از ایـن مشـعل ها در صنایـع تولیـد عرقیـات، 
درصـد قابـل قبولـی در مصـرف گاز صرفه جویـی بـه عمـل آیـد.
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مسئول طرح و برنامه مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

پرداخت تسهیالت اشتغالزایی به 27 طرح صنایع تبدیلی و غذایی در استان فارس

صادقی مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس :

ایجاد کارخانجات صنایع تبدیلی گوجه فرنگی، از نیازهای اساسی استان فارس است

تسـهیالت اشـتغال زایی بـه ۲۷ طرح صنایـع تبدیلی و غذایی در اسـتان فارس 
شد. پرداخت 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت صنایـع تبدیلـی و غذایی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، کـوروش سـیار مسـئول طـرح و برنامـه مدیریـت 
صنایـع تبدیلـی و غذایـی ایـن سـازمان بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت: در سـال 

جـاری ۲۷ واحـد صنایـع کشـاورزی موفـق بـه اخـذ تسـهیالت شـده اند. 
وی بـا بیـان ایـن مطلـب که پـی گیری اخـذ و پرداخـت تسـهیالت از وظایف 
مدیریـت صنایـع تبدیلـی و غذایـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
می باشـد گفـت: از زمـان شـروع پرداخـت تسـهیالت اشـتغال پایدار روسـتایی 
تاکنـون ۲۷ واحـد صنایـع کشـاورزی در شهرسـتان های شـیراز، داراب، مهـر، 
سـپیدان، فیروزآبـاد، اسـتهبان، خـرم بیـد، فراشـبند، آبـاده، کـوار، قیروکارزین، 
مرودشـت، پاسـارگاد و کازرون موفـق بـه جـذب ایـن تسـهیالت بـه مبلـغ 

۳۱۵۹۱۹ میلیـون ریـال بـا سـود ۶ درصـد شـده انـد .
سـیار در ادامـه بیـان داشـت: بـا توجـه بـه جایـگاه ویـژه ی صنایـع تبدیلـی و 
اهمیـت آن در زنجیـره تولیـد و لـزوم توجـه خـاص بـه صنعـت غذا که سـبب 

بخـش کشـاورزی  در  پایـدار  توسـعه 
پرداخـت  همچنیـن  می گـردد، 
تسـهیالت و بـه بهره برداری رسـیدن 
افزایـش  بـر  عـالوه  طرح هـا  ایـن 
ضایعـات  کاهـش  و  افـزوده  ارزش 
نفـر   ۳۳۰ کشـاورزی،  محصـوالت 
بـه صـورت مسـتقیم مشـغول بـه کار 
شـده کـه مـی تواند نقـش به سـزایی 
در رونـق و توسـعه مناطـق روسـتایی 
داشـته و موجب جلوگیری از مهاجرت 

روسـتاییان و بهبـود وضعیـت معیشـتی آنـان گـردد.
وی اظهـار داشـت: تسـهیالت ۱۳ واحـد دیگـر با مبلـغ ۲۴۵۲۴۲ میلیـون ریال 
نیـز در بانـک هـای عامـل مصـوب و در نوبـت پرداخـت مـی باشـد کـه بهره 
بـرداری از آنهـا می توانـد زمینـه اشـتغال مسـتقیم حداقـل ۱۴۰ نفـر را فراهـم 

. ید نما

ایجـاد کارخانجـات صنایع تبدیلـی در زمینه پودر 
گوجـه فرنگـی، آب گوجـه فرنگـی، پـوره گوجه 
نیازهـای  از  فرنگـی  گوجـه  کنسـرو  و  فرنگـی 

اساسـی اسـتان فـارس می باشـد.
مدیریـت صنایـع  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  غذایـی  و  تبدیلـی 
اسـتان فـارس، مهـدی صادقـی مدیـر صنایـع 
تبدیلـی و غذایـی ایـن سـازمان بـا بیـان ایـن 
مطلـب گفـت: در حال حاضـر کارخانجـات تولید 
رب گوجـه فرنگـی بـا ظرفیت بالغ بـر ۴۴۶ هزار 
تـن فعالیـت مـی کنند کـه اشـتغال ۲۷۹۰ نفر را 

فراهـم کـرده اسـت.
وی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه محصـول گوجـه 
فرنگـی یکـی از مهـم تریـن صیفـی جـات در 
جهـان اسـت که بعد از سـیب زمینـی در رده دوم 
مصـرف قـرار دارد افـزود: ایـن محصـول دارای 
و  لیکوپـن  چـون  ارزشـی  بـا  مغـذی  ترکیبـات 

بتاکاروتـن مـی باشـد. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: طبـق 
ایـن  تولیـد  میـزان  شـده  ارایـه  آمـار  آخریـن 
محصـول در اسـتان فـارس بیـش از ۹۳۰ هـزار 
تـن مـی باشـد و بـا توجـه بـه ظرفیـت ایجـاد 
شـده توسـط واحدهـای صنعتی در اسـتان حدود 

فـرآوری شـده گوجـه  تـن محصـول   ۴۴۶۰۰۰
فرنگـی قابـل عرضـه به بـازار می باشـد که این 
مطلـب بـه معنـای جـذب بیـش از ۲میلیـون و 
۴۵۰ هـزار تن مـاده خام گوجه فرنگـی از طریق 
واحدهـای صنعتی می باشـد که عمدتـًا در زمینه 

تولیـد رب گوجـه فرنگـی فعالیـت دارنـد. 
وی بیـان داشـت: بـا توجـه به تولیـد محصوالت 
جدیـد ماننـد پـودر، پـوره، کنسـرو و رب گوجـه 
فرنگـی در دنیـا تاکنـون فرآوری های ذکر شـده 
از رونـق مناسـب در اسـتان برخـوردار نبـوده لذا 
بـا توجـه بـه پتانسـیل هـای موجـود و اهمیـت 
ایجـاد تنـوع در واحدهای فـرآوری، برنامه ریزی 
هـای مناسـب از طـرف مدیریت صنایـع تبدیلی 
و غذایـی صـورت گرفتـه کـه عـالوه بـر این که 
واحدهـای موجـود نسـبت بـه تولیـد محصوالت 
ذکـر شـده اقـدام نمایند ایجـاد واحدهـای جدید 
برمبنـای محصـوالت متنـوع ذکـر شـده باشـد 
بازارهـای  در  محصـول  عرضـه  بـر  عـالوه  تـا 
داخـل نسـبت بـه ورود بـه بازارهـای خارجـی و 
صـادرات محصـول نیـز اقـدام گـردد کـه در این 
راسـتا مدیریت صنایـع تبدیلی و غذایـی در کلیه 
واحـد  ایجـاد  پتانسـیل  کـه  هایـی  شهرسـتان 
صنعتـی بـا محصـوالت جدیـد دارنـد همایـش 

سـرمایه گـذاری بـرای فرهنگ سـازی و ترغیب 
متقاضیـان برگـزار کرده اسـت. 

صادقـی در ادامـه تاکیـد کرد: تولیـد محصوالتی 
از قبیـل پـودر گوجه فرنگی، پـوره گوجه فرنگی، 
آب گوجـه فرنگـی ، کنسـرو گوجـه فرنگـی و ... 
عـالوه بـر تنـوع در بـازار مصـرف، ارزش افزوده 

قابـل توجهـی را بـه دنبال خواهد داشـت. 
بـه  توجـه  بـا  داشـت:  اظهـار  خاتمـه  در  وی 
تولیـدی  محصـول  میـزان  و  اسـتان  وضعیـت 
پتانسـیل ایجـاد ۱۰ واحد صنعتـی در زمینه های 
ذکر شـده در اسـتان وجود دارد که در دسـتور کار 

ایـن مدیریـت قـرار گرفتـه اسـت. 
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بازدید مسئول دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه و سایر روحانیون خانواده بزرگ جهاد کشاورزی استان فارس
از گلخانه هیدروپونیک

روحانیـون مسـئول دفاتـر حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در مدیریت شهرسـتان ها 
بـه همـراه مسـئول دفتر حـوزه نمایندگی ولـی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس و کارشناسـان تولیـدات گیاهـی این سـازمان از گلخانـه ی حجت 

کشـاورز بازدیـد نمـوده و شـنونده ی مشـکالت و مزایـای گلخانه هـا بودند.
بـه گزارش روابـط عمومی حوزه نمایندگی ولی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، حجت االسـالم والمسـلمین قائمـی در ایـن بازدیـد ضمـن ابـراز 
خرسـندی از بازدیـد روحانیـون از واحدهـای تولیـدی و کسـب اطالعـات فنـی، 
گفـت: بـه گفتـه ی کارشناسـان انتقـال کشـت های فضای بـاز به گلخانـه باعث 

افزایـش عملکـرد و کاهـش مصرف آب می باشـد. وی افـزود: با توجـه به بحران 
خشکسـالی در اسـتان و کاهـش سـطح آب هـای زیـر زمینـی و نـزوالت یکی از 
موثرتریـن راه هـای پیـش روی بهره بـرداران ایـن نـوع کشـت هـا می باشـد که 
مسـئولین نیـز مـی بایسـت راه کارهای سـهولت ایـن اقدامـات را فراهـم نمایند.

شـایان ذکـر اسـت کـه ایـن گلخانـه ی ۵ هـزار متـری دارای دو کشـت صیفی و 
گل رز مـی باشـد کـه به صورت هیدروپونیک کشـت شـده و حتی االمکان سـعی 
گردیـده بـا مبـارزات مختلـف بیولوژیـک اعـم از کارت زرد و تلـه هـای فرمونـی 

محصـول صیفـی اگانیک تولیـد نماید.

جهـاد  سـازمان  عمومـی  روابـط  کارکنـان 
کشـاورزی اسـتان فـارس بـا مسـئول دفتـر حـوزه 
نمایندگـی ولـی فقیه در این سـازمان دیـدار نمودند.
بـه گـزارش خبرنگار "پرتـو امید"، حجت االسـالم و 
المسـلمین سـید محسـن قائمی مسـئول دفتر حوزه 
نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس در ایـن دیـدار خطـاب بـه پرسـنل 
روابـط عمومـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس گفـت: روابـط عمومی چشـم سـازمان اسـت 
ایـن کـه هـر کاری کـه در مجموعـه  بـه جهـت 
انجـام  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
شـود و هـر قدمـی کـه برداشـته شـود اگـر انعکاس 
بـه بیـرون توسـط روابط عمومـی انجام نگـردد مثل 
ایـن اسـت کـه کاری انجام نشـده اسـت. وی افزود: 
اطـالع رسـانی کارهای انجام شـده در این سـازمان 
جـزء فعالیـت هـای تخصصـی شـما مـی باشـد و 
همین مسـئولیت سـنگین اسـت که وقتی خـوب ادا 
شـود یک سـازمان که زحمت های فراوانی کشـیده 
اسـت و قـدم های خوبی را برداشـته اسـت به خوبی 

ایـن فعالیـت هـا انعـکاس یابد و اگـر خـدای نکرده 
در بحـث تبلیغـات ضعیـف عمل کند حـق مطلب ادا 

شـد.  نخواهد 
این مقام مسـئول با اشـاره به فرمایشـات مقام معظم 
رهبـری مبنـی بـر این کـه خیلـی از کارهـا را انجام 
داده ایـم ولـی تبلیغـات مـا به انـدازه کارهـای انجام 
شـده نبوده اسـت، خاطرنشان کرد: بایسـتی اقدامات 
انجـام شـده برای جوانـان دهه سـومی و چهارمی به 
خوبـی اطـالع رسـانی گـردد و ایـن وظیفه ما اسـت 

کـه دسـت آوردهای انقـالب را بازتـاب دهیم.
وی در ادامـه بیـان داشـت: همـه بـه روابـط عمومی 
احتیـاج دارند و این احتیاج ۲ سـویه اسـت، هم شـما 
نیـاز بـه منابع خبری داریـد و هم منابـع خبری برای 
انعـکاس فعالیـت هـای شـان نیـاز بـه شـما دارند و 
ایـن دو سـویه بـودن بسـیار مهم اسـت و سـبب می 

شـود کـه ارتباطی ناگسسـتنی ایجـاد گردد.
قائمـی در ادامـه اظهـار داشـت: ایـن اهمیـت روابط 
هـای  شـاخص  از  یکـی  کـه  باشـد  مـی  عمومـی 
اهمیتـی سـازمانی مـی باشـد و تمـام تـالش هـای 

سـازمانی مـی توانـد بـدون نتیجـه بماند اگـر اطالع 
رسـانی نشـود و ایـن بیان گـر اهمیت بخـش روابط 
عمومـی مـی باشـد. وی در خاتمـه ضمـن تشـکر از 
آقـای واحـدی پـور مدیـر روابـط عمومـی سـازمان 
ایـن  پرسـنل  و  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
در  گرفتـه  صـورت  فعالیت هـای  جهـت  مدیریـت 
ایـن مدیریـت تصریح کـرد: در اطالع رسـانی امانت 
داری بسـیار مهـم مـی باشـد و اگـر یـک کلمـه را 
سـهوا عـوض کنیـد برداشـت مخاطـب از موضـوع 
عـوض می شـود لـذا بایسـتی اصـل مطلـب از بین 
نـرود و بحـث امانـت داری در رسـاندن خبـر بسـیار 

می باشـد. مهـم 

دیدار کارکنان روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با مسئول دفتر
 حوزه نمایندگی ولی فقیه در این سازمان
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دیدار مدیر کل حفظ آثار و 
ارزش های دفاع مقدس استان فارس با 

مسئول حوزه نماینگی ولی فقیه در سازمان

مدیـر کل حفـظ آثـار و ارزش هـای دفـاع مقدس اسـتان 
فـارس بـا مسـئول حـوزه نماینگی ولـی فقیه در سـازمان 

جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس دیـدار و گفتگـو نمود.
در ایـن نشسـت حجت االسـالم والمسـلمین قائمی گفت: 
حفـظ آثـار شـهدا و نشـر ارزش هـا و آرمان هـای دفـاع 
مقـدس و انقـالب وظیفـه ی هـر انسـان آزاده ایسـت ان 
شـاءاهلل کـه در فـردای قیامـت شـرمنده ی خـون شـهدا 
نباشـیم. در پایـان طرفیـن بـا ابـراز امیـدواری بـه تـداوم 
همـکاری بیشـتر اظهار داشـتند بتـوان اقدامـات فرهنگی 

موثـری انجام شـود.

حضور مسئول دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه
در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در جلسه

مدیران شهرستانی این سازمان

تایید نشان حالل کشتارگاه طیور سالیذ مرغ استان فارس

حضـور  بـا  حـالل  نشـان  تائیـد  بررسـی  جلسـه 
مرتضـی رهنمـا مدیـر کل اسـتاندارد اسـتان فـارس، 
قائمـی  محسـن  سـید  والمسـلمین  حجت االسـالم 
مسـئول دفتـر حـوزه نمایندگی ولـی فقیه در سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، مهدی شبانگی رییس 
اداره ی نظـارت بر اجرای اسـتاندارد و حجت االسـالم 
وحید شـهوندی مسـئول دفتـر نمایندگی ولـی فقیه در 
اداره ی کل دامپزشـکی اسـتان فـارس جهت بررسـی 
مـدارک نشـان حالل واحـد کشـتارگاه سـالیذ مرغ در 
دفتر مدیر کل اسـتاندارد اسـتان فارس برگـزار گردید.

ولـی  نماندگـی  حـوزه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، 
در ایـن جلسـه مرتضـی رهنمـا مدیـر کل اسـتاندارد 
اسـتان فـارس ضمـن خیـر مقـدم و تبریـک انتصـاب 
شایسـته ی حـاج آقـا قائمـی بـه ذکـر آییـن نامه هـا 
و مراحـل اعطـای نشـان حـالل و همچنیـن اهمیـت 
این نشـان جمهوری اسـالمی در سایر کشـورها اشاره 
کـرد و گفـت: در سـال ۱۳۹۵ اولین برنـد حالل جهت 
کشـتار و گوشـت طیـور به شـیراز مـرغ اعطـا گردید. 
پـس از آن شـبانگی رییـس اداره ی نظـارت بر اجرای 

اسـتاندارد نیـز بـه ارائـه ی پرونـده ی سـالیذ مـرغ 
پرداخـت و مـدارک الزم و فـرم های بازدید و بررسـی 
ایـن واحـد را بـه رویـت حجت االسـالم والمسـلمین 

رسـاند. قائمی 
در ادامـه پـس از تاییـد مدارک و امضاء فـرم و صورت 
جلسـه، حجـت االسـالم والمسـلمین سـید محسـن 
فقیـه  ولـی  نمایندگـی  دفتـر حـوزه  قائمـی مسـئول 
در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: 
اهمیـت نشـان حـالل در بیـن نه فقـط شـیعیان بلکه 

اهـل تسـنن و فراتـر از آن سـایر ادیـان قابـل توجه و 
تامـل اسـت و مشـاهده مـی شـود در کشـورهای غیر 
مسـلمان نیـز بـرای خریـد بـه ایـن نشـان توجـه می 
شـود. وی افـزود: بایـد تمهیـدات و تشـویقاتی جهـت 
میـل بیشـتر کشـتارگاه هـا بـه سـمت گرفتـن نشـان 

حـالل اندیشـیده و اجـرا گـردد.
در پایـان مقـرر گردیـد پـس از آمـاده شـدن نشـان و 
امضـای نهایـی به صـورت حضـوری به رییـس واحد 

گردد.  اعطـا 

مسـئول دفتـر حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا حضـور در 
جلسـه مدیـران شهرسـتانی جهـاد کشـاورزی 
اسـتان ضمن تسـلیت سالگرد شـهدای کربالی 
۴ و همچنیـن در گذشـت حضـرت آیـت الـه 
شـاهرودی رییـس مجمـع تشـخیص مصلحت 
نظـام، بـا ابـراز خرسـندی از حضـور در جمـع 
مدیـران گفـت: شـما عزیـزان، زحمـت کشـان 
کشـاورزی  جهـاد  بـزرگ  خانـواده  توفیقـات 
هسـتید و مسـئولین اسـتانی و باالخـص رییس 

سـازمان بـه ایـن امـر واقـف اند.
حجـت االسـالم والمسـلمین قائمـی همچنیـن 

موفقیت هـای  پیـکان  نـوک  داشـت:  اظهـار 
جهـاد کشـاورزی شـما بـوده و هسـتید و ایـن 
زمانـی  تـا  اسـت دعـا کنیـد  ارزشـمند  بسـیار 
کـه توفیـق خدمـت گـذاری بـه مـردم را دارید 
نهایـت تـالش خود را نموده تـا در پایان خدمت 
غبطه ی فرصت های از دسـت رفتـه را نخورده 
فرصت هـا  از  کـه  باشـید  ایـن  از  شـادمان  و 

کمـال اسـتفاده را بـرده ایـد.
امـور  مسـئول  نـژاد  صمـد  از  خاتمـه  در  وی 
و  کارآمـد  مدیـری  عنـوان  بـه  شهرسـتان ها 
مدافـع مدیـران شهرسـتان و همچنیـن والیت 

مـدار و ارزشـی یـاد نمـود.
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جلسه کمیته روستایی و عشایری نمایندگان 
دستگاه های اجرایی استان فارس

جلسـه کمیتـه روسـتایی و عشـایری اسـتان 
هـای  دسـتگاه  نماینـدگان  بـا حضـور  فـارس 
اجرایی در سـالن کوثر سـازمان جهاد کشاورزی 

اسـتان فـارس برگـزار گردید.
والمسـلمین  االسـالم  حجـت  جلسـه  ایـن  در 
ولـی  نمایندگـی  قائمـی مسـئول دفتـر حـوزه 
فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
ضمـن خیـر مقـدم بـه حضـار باالخـص حجت 
االسـالم والمسـلمین رضایـی رییـس شـورای 
هماهنگـی تبلیغـات اسـالمی، گفت: در آسـتانه 
ی چهلمیـن سـالگرد پیـروزی انقالب اسـالمی 
قـرار گرفته ایـم، کلمه ی اربعیـن در دین مبین 

اسـالم واژه مقدسـی اسـت. 
از  چـه  جهـات  تمـام  از  امسـال  افـزود:  وی 
نظـر موقعیـت جهانـی و اسـتراتژیک منطقـه و 
مشـکالت اقتصـادی و دشـمنی هـای معاندین 
جهـت خدشـه وارد کـردن بـه نظـام مقـدس 

اسـت. فراوانـی  اهمیـت  دارای  اسـالمی 
وی بیـان داشـت: وظیفـه ی سـنگین امسـال 
مـا بـا توجه بـه شـرایط موجـود اطالع رسـانی 
بـه مـردم با اعـداد و ارقـام و مقایسـه ی آماری 
چهـل سـال انقـالب و قبـل از آن اسـت دعـا 
انقـالب  نعمـت  قـدردان  بتوانیـم  کـه  کنیـم 
اسـالمی باشـیم و آن را بـه دسـت امـام زمـان 

ارواحنـا لـه فـدا برسـانیم. 
والمسـلمین  االسـالم  حجـت  جلسـه  ایـن  در 
ولـی  نمایندگـی  قائمـی مسـئول دفتـر حـوزه 

فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
خاطـر نشـان کـرد: شـعار امسـال افتخـار بـه 
گذشـته و امیـد به آینده اسـت و بایـد بدانیم که 
دشـمنان مـا نمی تواننـد انـکار کننـد کـه نظام 
و انقـالب اسـالمی چقدرموفـق بوده و هسـت.
قائمـی در خاتمـه بـا اشـاره بـه آییـن نامه های 
کمیتـه کـه توزیـع شـده اسـت، اظهـار داشـت: 
سـعی کنیـم بـر اسـاس آییـن نامـه هـا اقـدام 
و گـزارش کنیـم و نسـبت بـه مـردم کوتاهـی 

. نکنیم
االسـالم  حجـت  جلسـه  ایـن  ادامـه ی  در 
والمسـلمین رضایـی رییـس شـورای هماهنگی 
تبلیغـات اسـالمی گفـت: امسـال نهـم دی ماه 
مـردم دیـن خـود را بـه نظـام ادا کردنـد و بـا 
حضـور خـود در ایـن راهپیمایـی نشـان دادنـد 

کـه پشـت نظـام و رهبـری ایسـتاده انـد امـا 
دشـمنان بـا پخـش تظاهـرات دانشـجویان در 
سـال ۸۸ و تغییـر تاریـخ آن سـعی در ایجـاد 
تشـنج و انحـراف اذهـان نمودنـد اما مـردم این 

داده انـد. تشـخیص  را 
وی بـا اشـاره بـه خدمـات جهـاد ســازندگی 
ابتدایـی در روسـتاها، عشـایر و  در سـال های 
مناطـق محـروم و پـس از آن خدمـات قابـل 
توجه جهاد کشـاورزی بیان داشـت: دشـمنان و 
افرادی که در سـیطره تشـکل دشـمنان هستند، 
محاسـبات علمـی خدمـات نظـام و همچنیـن 
دسـتاوردهای ایـن انقالب نسـبت به گذشـته را 
نمـی تواننـد قبـول کننـد بـه همیـن جهـت بـا 
انحـراف اذهـان و دادن داده هـا و اطالعـات 
غلـط در ماهواره هـا بـه دنبـال دروغ پراکنـی و 

تحریـف هسـتند.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: تنهـا راه 
مبـارزه بـا آن فقـط اطـالع رسـانی و حقیقـت 
بـه  اسـت،  نمایـی  بـزرگ  از  پرهیـز  و  گویـی 
کارهایـی کـه انجـام شـده نـور زیـادی نتابانید 
و کاری اگـر انجـام نشـده بـا صداقت بـه مردم 

 . یید بگو
و  رفاهـی  خدمـات  از  تعـدادی  بیـان  بـا  وی 
معیشـتی بعد از انقالب به روسـتاییان و عشـایر 
و  دروغ  تبلیغـات  بـا  دشـمنان  داشـت:  اظهـار 
نمی تواننـد شـیرینی های  روح  بـی  و  خشـک 
انقـالب را از مـردم بگیرند شـما نیز سـعی کنید 
بـا اطالع رسـانی دقیـق از طریق نمایشـگاه ها 
ایـن  و  داده  نشـان  مـردم  بـه  را  دسـتاوردها 
شـیرینی را با اجـرای برنامه های شـاد همچون 

پـرده خوانـی بیشـتر کنید.
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دیدار ناظرین شرعی کشتارگاه ها با مسئول دفتر حوزه نمایندگی
ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

تعدادی از روحانیون ناظر شـرعی کشـتارگاه ها 
بـا مسـئول دفتـر حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس دیـدار و 

نمودند.  گفتگـو 
بـه گـزارش روابـط عمومـی حـوزه نمایندگی ولی 
فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس 
در ایـن دیدار صمیمانه حجت االسـالم شـهوندی 
مسـئول دفتـر نمایندگـی ولـی فقیـه در اداره کل 
دامپزشـکی اسـتان فـارس بـه بیـان مسـائل این 
روحانیـون پرداخـت و گفـت: ناظرین ذبح شـرعی 
بـا کمتریـن توقـع بیشـترین کارایی را دارنـد و در 
صـدد ایـن هسـتند کـه طبـق فرمـوده ی کالم 
الهـی، غـذای حـالل سـر سـفره ی مـردم بـرده 

. د شو
وی همچنیـن بـر اعـزام ناظریـن ذبـح شـرعی از 
طریـق معرفـی حـوزه نمایندگـی اشـاره داشـت 
و افـزود: بـا انتصـاب مسـئول جدیـد حـوزه ایـن 
رونـد سـرعت بیشـتری گیـرد. ایـن مقام مسـئول 
در خاتمـه بـا اشـاره بـه دیـدار فصلـی ناظــرین 
بـا حجت االسالم والمسـلمین قائمـی بـر برپایـی 
کالس هـای آموزشـی بـرای ناظریـن و ذابحیـن 

نیـز تاکیـد کرد.
قائمـی  محسـن  سـید  جلسـه  ایـن  ادامـه  در 
مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس نیـز ضمـن ابراز 
خرسـندی از ایـن دیـدار و خیـر مقـدم بـه حضـار 
مشـاغل  جـز  شـما  شـرعی  نظـارت  کار  گفـت: 
سـخت محسـوب می شـود و بایـد ایـن موضـوع 

مدنظـر کشـتارگاه قـرار گیـرد و بحـث شـرعیات 
و حفـظ شـئون اسـالمی در غـذای مـردم بسـیار 
سـخت و دشـوار اسـت لحظـه ای غفلـت نمـی 

پذیـرد.
وی همچنین از پیشـنهاد جلسـات بیشـتر و مرتب 
بـا ناظریـن اسـتقبال کرد و بیـان داشـت: این نیاز 

احسـاس مـی شـود و در این جلسـات هـم موارد 
و مشـکالت مشـترک بیـان مـی شـود هـم ایـن 
کـه رابطه ای بیشـتر بیـن ناظرین و حـوزه برقرار 
اسـت و در دراز مـدت مـی توان مشـکالت را رفع 
و فصـل نمـود. ایـن مقـام مسـئول در خاتمـه بـا 
اشـاره بـه امسـال و چهلمین سـال پیـروزی نظام 
مقـدس جمهـوری اسـالمی خاطـر نشـان کـرد: 
شـما روحانیـون عـالوه بـر وظیفـه نظـارت بایـد 
در مجالـس عمومـی کـه حضـور دارید نسـبت به 
بیـان موفقیت هـای چهـل سـاله نظام و مقایسـه 
آمـاری آن بـا مـردم صحبـت کنیـد تـا بـه شـعار 
سـال کـه افتخـار بـه گذشـته و امیـد بـه آینـده 

اسـت عمل شـود.

نشسـت روحانیـون دفتر حـوزه نمایندگـی ولی فقیه 
در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس با حضور 
معـاون  خوشـنویس  والمسـلمین  االسـالم  حجـت 

دادگاه ویـژه ی روحانیـت برگـزار گردید. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی حـوزه نمایندگـی ولـی 
فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
در ایـن نشسـت حجت االسـالم والمسـلمین قائمی 
مسـئول دفتـر حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در ایـن 
سـازمان به بحـث در مورد مباحث آمـوزش عقیدتی 
و فرهنگـی، باالخـص تشـکیل و پیگیـری کمیته ی 
روسـتایی عشــایری و بـرنامــه های خــاص دهه 

مبـارک فجـر پرداخـت. وی همچنیـن بـه بررسـی 
و ایـراد سـخنانی در خصـوص حـوزه نمایندگـی و 
وظایـف اصلـی ایـن حـوزه پرداخـت. در خاتمـه نیز 

مسـئولین دفاتر ضمـن خیر مقـدم و تبریک انتصاب 
شایسـته ایشـان، به ارائـه پیشـنهادات و نظرات خود 

در خصـوص برنامـه هـای قابـل اجـرا پرداختند.

نشست روحانیون دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
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مهرآسا حیدری

شهرستان آباده 

سمرا اسدیان

شهرستان استهبان 

اسداللهی فرماندار شهرستان آباده:
تغییر الگوی کشت محصوالت کشاورزی

در شهرستان آباده ضروری است
محمـد اسـداللهی فرمانـدار آبـاده درجلسـه نظـام صنفـی کارهـای کشـاورزی 
شهرسـتان آبـاده گفـت: ارائـه تسـهیالت بانکـی کـم بهـره، توسـعه صنایـع 
تبدیلـی و تکمیلـی، توسـعه بیمـه محصـوالت کشـاورزی، توسـعه طرح هـای 
کوچـک تامیـن آب، تجهیـز اراضـی بـه سیسـتم های نویـن آبیـاری، بازسـازی 
قنـوات و توسـعه کشـت گیاهان دارویـی در برنامه کاری دولت بـرای حمایت از 

کشـاورزی و کشـاورزان اسـتان قـرار دارد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده وی 
افـزود: بـا توجـه به خشکسـالی هـای متوالـی و کمبود بـارش ها، تغییـر الگوی 
کشـت و تولیـد محصـوالت کـم آب بـر و یـا گلخانـه ای در ایـن شهرسـتان 

اسـت.  ضروری 
اسـداللهی در ادامـه اظهـار داشـت: توجه بـه تغییر الگـوی کشـت و ارتقای این 
فرهنـگ در میـان کشـاورزان و همچنیـن اجـرای روش هـای نوین آبیـاری از 
عوامـل تاثیـر گـذار در توسـعه بخش کشـاورزی اسـت و آنچه کـه باعث رونق 
در کشـاورزی مـی شـود، حمایـت و برنامـه ریزی مسـئوالن و همت و پشـتکار 
کشـاورزان اسـت و در ایـن عرصـه مـی توان بـا بهره گیـری از تـوان نیروهای 
متخصـص و بـا تجربـه بـه خودکفایـی در ایـن حـوزه و رونق اقتصادی دسـت 
یافـت. اسـدالهی بـا بیـان ایـن کـه طـرح هایی بـرای حمایـت از کشـاورزی و 
کشـاورزان در شـرایط سـخت خشکسـالی در دسـتور کار دولـت اسـت، اظهـار 
کـرد: ایـن شهرسـتان با دارا بـودن ۵۸ هـزار هکتار اراضی کشـاورزی، سـاالنه 
۳۴۰ هـزار تـن محصـوالت کشـاورزی و ۶۶ هزار تـن محصوالت باغـی تولید 

و بـه بـازار مصـرف عرضـه می کند.
گفتنی است نظام صنفی کشاورزی آباده دارای ۴۲۰۰ عضو فعال می باشد.

گسترش سبزی کاری راهی برای اشتغال زایی بیشتر 
در روستاهای شهرستان آباده

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده با اعالم ایـن خبر افزود: سـبزی کاری 
یکـی از شـغل هـای رایـج و قدیمی روسـتاییان اسـت کـه با گسـترش آن می 
تـوان زمینـه اشـتغال بیشـتر را بـرای روسـتاییان فراهم نمـود. امروزه بسـیاری 
از روستانشـینان بـا کاشـت سـبزی هـای متنـوع و انتقـال آن بـه شـهر بـرای 
فـروش، درآمـد کسـب کـرده و با ایـن کار به اقتصـاد خانواده کمک مـی کنند. 
وی تصریـح نمـود: بـا رونـق بـازار سـبزی هـای محلی بسـیاری از روسـتاییان 
تمایـل زیـادی بـه فـروش این محصـول در بازار نشـان دادند گسـترش آن می 
توانـد عـالوه بـر درآمـد زایی بیشـتر زمینه اشـتغال بیشـتر خـود و فرزندانشـان 

را نیـز فراهـم نماید.
تربچـه، تـره، شـاهی، اسـفناج، جعفـری، لوبیـا سـبز، گشـنیز، چغنـدر، مـرزه، 
پیازچـه، و ریحـان سـبز و بنفـش از جملـه محصوالتـی اسـت کـه روسـتائیان 
در ابتـدای فصـل بهـار و پاییـز بـذر های آنهـا را در زمیـن می کارند تـا پس از 
مدتـی کـه رشـد کـرد به بـازار عرضـه کننـد. وی اظهار داشـت: در سـال های 
اخیـر بـه دلیـل گرایـش مـردم بـه اسـتفاده از مـواد غذایـی ارگانیـک بـه ویژه 
سـبزیجات محلـی، تقاضـا بـرای ایـن محصـوالت بـار دیگـر افزایـش یافته و 
بـازار داغ آن بسـیاری از روسـتاییان را ترغیـب بـه ایـن کار نمـوده اسـت. ایـن 
مقـام مسـئول بهتریـن روش ایجـاد اشـتغال و حل مسـئله بیکاری را توسـعه و 

گسـترش فرهنـگ کارآفرینـی در روسـتاها دانسـت و گفت: دولت تدبیـر و امید 
از ابتـدا روسـتاها را بـه عنـوان کانون تولیـد و تاثیرگـذار در اقتصاد مـورد توجه 
قـرار داده و نـگاه توسـعه محـور بـه آنهـا داشـته کـه گـواه ایـن مدعـا افزایش 
۱۵ درصدی سـهم روسـتاها ازاعتبارات ارزش افزوده در برنامه ششـم توسـعه و 
اختصـاص اعتبـارات ویژه برای رونق روسـتا اسـت. وی تصریح نمـود از ابتدای 
سـال زراعـی جاری هشـتاد نفـر روز آموزش سـبزی کاری در مناطق روسـتایی 

این شهرسـتان برگـزار گردیده اسـت. 

تالش برای بهبود تغذیه زنان روستایی و عشایری 
مدیـر جهادکشـاورزی شهرسـتان آباده گفت: در راسـتای تحقق » دسـتیابی به 
امنیـت غذایـی و تغذیـه بهتـر و ترویج کشـاورزی پایـدار«، برنامه بهبـود تغذیه 
بـا هـدف اصـالح الگـوی غذایی زنان روسـتایی و عشـایری در این شهرسـتان 

می شـود. اجرا 
مجیـد یعقوبـی افـزود: این برنامه با همکاری مشـترک دانشـگاه علوم پزشـکی 
شـیراز و سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس بـا انعقـاد تفاهـم نامـه مشـترک و 
اسـتفاده از توانمندی هـای طرفیـن اجرایی می شـود و در این سـطح شهرسـتان 
پـروژه بهبـود سـالمت زنـان روسـتایی بـا همـکاری ایـن مدیریـت و شـبکه 

بهداشـت در حـال انجام اسـت.
وی گفـت: بـا توجـه بـه افزایـش شـیوع بیماری هـای غیرواگیـر در مناطـق 
شـهری و روسـتایی کـه بـه دلیـل مصـرف زیاد قنـد، نمـک و چربـی، مصرف 
بـی رویـه فسـت فودهـا، مصـرف کـم میـوه و سـبزی و دریافـت ناکافـی فیبر 
غذایـی رخ داده اسـت؛ دسـتیابی به هـدف بهبود تغذیه و امنیت غذایی مسـتلزم 
اصـالح الگـوی غذایـی خانوار هـا اسـت. گفتنـی اسـت ایـن طـرح از روسـتای 
شورجسـتان گشـایش در دیگـر مناطـق روسـتایی شهرسـتان اجرا خواهد شـد.

برگزاری جلسه شورای کشاورزی بخش رونیز
شـورای کشـاورزی بخـش رونیـز بـا حضـور جزایـری معـاون بهبـود تولیـدات 

دامـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس برگـزار شـد. 
در ایـن جلسـه جزایـری بیـان کرد ۸۰% نهـاده هـای دام و طیـور وارداتی می 
باشـند و افزایـش قیمـت آنهـا را تحـت تاثیـر دو عامـل تحریم هـای اقتصادی 
و خشکسـالی هـای حـادث شـده اسـت. وی افـزود: وجـود طرح جامع شـهری 
جهـت سـاماندهی دامـداری ها در شـهرهای کوچـک مانند رونیز الزم اسـت و 

مـی بایسـت مسـائل دامـداران در قالب ایـن طرح پیگیری شـود.

485 هکتار از اراضی شهرستان استهبان 
زیتون کاری شده است

ایجـاد و توسـعه باغـات زیتـون در شهرسـتان اسـتهبان از سـال ۱۳۸۰ آغـاز و 
تاکنـون ادامـه دارد و سـاالنه بـه سـطح باغـات مثمـر اضافـه مـي گردد.

حیدریـان مسـئول واحد باغبانی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان 
بـا بیـان ایـن مطلـب بیان کـرد: ارقام غالـب منطقـه فیشـوم، زرد و دزفول می 

باشـد کـه عمدتا به صورت کنسـروی برداشـت مـی گردد.
وی افـزود: سـطح زیـر کشـت زیتـون در این شهرسـتان ۴۸۵ هکتار اسـت که 
۴۶۷ هکتـار آن بـارور مـی باشـد و متوسـط عملکـرد آن ۳ تن در هکتار اسـت 
و در صورتـي کـه سـرمازدگي اتفـاق نیفتـد سـاالنه به میـزان تولیـد آن افزوده 

مي شـود.
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سمیه قلندری

شهرستان اقلید 

افتخار آفرینی باغدار نمونه ملی انجیر استهبانی
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت 
جهاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان، 
دلیـل  بـه  جـالدت  حسـین  محمـد 
برداشـت حـدود ۲۸۵۱ کیلوگـرم انجیر 
باغـدار  عنـوان  هکتـار،  هـر  ازای  بـه 
نمونـه ملـی انجیر در سـال ۱۳۹۶ را از 

آن خـود کـرد.
 جـالدت بیـان کـرد: سـطح زیرکشـت 
محصـول باغی وی ۵ هکتار می باشـد 
محصـول  تـن   ۱۴ حـدود  توانسـته  و 

نماید. تولیـد  انجیـر 
وی برخـی از دالیـل موفقیـت خود را حضور مسـتمر در باغ، هـرس و خاکدهی 
بـه موقـع، بهره گیـری از توصیه هـای کارشناسـان مدیریت جهاد کشـاورزی، 
آبیـاری کمکـی بـه موقع در سـال های کم بـارش، مدیریت مناسـب و به موقع 
مبـارزه بـا آفـات به محض مشـاهده و مدیریـت صحیح و اصولی باغ دانسـت.

برداشت 21 کیلوگرم زعفران در سطح سه هکتار
از مزارع شهرستان اقلید

بـه گـزارش روابط عمومـی جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید وحید سـرداریان 
کارشـناس زراعـت مرکز جهاد کشـاورزی حسـن آبـاد گفت: برداشـت زعفران 
از مزرعـه ۴ سـاله موسـی فتانـت در روسـتای احمـد آبـاد در سـطح ۳ هکتـار 
بهتریـن عملکرد را داشـته اسـت بـه طوریکـه در بازدیدهای صـورت گرفته در 
زمـان برداشـت بـه طـور میانگین از هر هکتـار این مزرعه ۷ کیلـو گرم زعفران 

برداشـت شـده اسـت. الزم بـه ذکر اسـت که زعفـران فتانت ۴ سـاله 
می باشد به همین دلیل بهترین عملکرد را داشته است.

شـایان به ذکر اسـت کـه در طول زمان برداشـت زعفران شـاهد اشـتغال زایی 
زنـان روسـتایی در ایـن منطقه هسـتیم به طوری که بیشـتر عملیات برداشـت 
و پـاک کـردن و خشـک کردن زعفران توسـط آن ها انجام می گیـرد، و درآمد 

نسـبتًا مناسـبی را برای آنان بـه همراه دارد. 

برگزاری کارگاه آموزشی مهارت تراکتور
در شهرستان اقلید

بـه گـزارش روابط عمومـی جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید وحید سـرداریان 

کارشـناس زراعـت مرکـز جهـاد کشـاورزی حسـن آباد گفـت: کارگاه آموزشـی 
گواهینامـه مهـارت تراکتـور بـا حضـور ۳۵ نفـر از بهـره بـرداران و متقاضیان و 
بـا هماهنگـی ایسـتگاه تحقیقات کشـاورزی این شهرسـتان برگـزار گردید و در 
پایـان پـس از اخـذ آزمـون کتبـی و عملی بـا حضور امینـی و اسـکندری از این 
ایسـتگاه تحقیقـات و تقـی زارعی مسـئول مکانیزاسـیون مرکز جهاد کشـاورزی 
حسـن آبـاد بـه عنـوان مـدرس برگـزار و گواهینامـه پایـان دوره نیـز بـرای آن 
دسـته از متقاضیـان کـه آزمـون کتبـی و عملـی را بـا موفقیـت گذرانده باشـند 

صـادر خواهد شـد.

احمدرضا محیط

شهرستان پاسارگاد 

12692 متر مربع از اراضی تغییر کاربری شده 
به چرخه تولید برگردانده شدند

بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت جهـاد کشـاورزي شهرسـتان پاسـارگاد، 
بهـزاد هوشـیار مدیـر جهادکشـاورزي این شهرسـتان گفـت: اجرای احـکام قلع 
و قمـع سـاخت و سـازهای غیرمجاز در اراضي کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد 
در سـال جـاری باعـث شـده اسـت میـزان ۱۲۶۹۲ متر مربـع از ایـن اراضی به 

چرخـه تولیـد بازگردند.
عظیـم شـهوندی رئیـس اداره امـور اراضـی ایـن مدیریـت نیـز در ایـن رابطـه 
اظهـار داشـت: تعـداد ۱۴ فقـره حکـم قطعـی قلـع و قمـع در خصوص سـاخت 
و سـازهای غیرمجاز در اراضي کشـاورزی توسـط دادسـتان شهرسـتان صادر و 

جهـت اجـرا بـه مدیریت جهـاد کشـاورزی پاسـارگاد ابـالغ گردیده اسـت.
وی خاطـر نشـان کـرد : هرگونـه سـاخت و سـاز بـدون مجـوز در زمیـن هـاي 
کشـاورزي ممنـوع و غیرقانونـي اسـت و مـردم در صـورت مشـاهده هـر گونـه 
سـاخت وسـاز غیـر مجـاز در اراضـی کشـاورزی مـی تواننـد مراتب را بـه جهاد 

کشـاورزی شهرسـتان یـا در سـامانه ۱۳۱ اطـالع رسـانی کننـد.
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اصالح روش های تولید و پرورش دام سبک در 
شهرستان پاسارگاد

خشکسـالی هـای اخیـر و کاهـش سـطح زیر کشـت محصوالت کشـاورزی در 
شهرسـتان پاسـارگاد باعـث شـده تا دامپـروری، به ویـژه پرورش دام نسـبت به 

گذشـته از اهمیت بیشـتری برخـوردار گردد.
به گزارش روابط عمومی جهادکشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد مسـعود شـادکام 
رئیـس اداره بهبـود تولیـدات دامـی ایـن شهرسـتان گفـت: بـا توجه بـه بحران 
آب و خشکسـالی هـای اخیـر در شهرسـتان پاسـارگاد بسـیاری از بهـره بردارن 
بخـش کشـاورزی جهت امرار معاش بـه دامداری روی آورده و تمایل بیشـتری 
بـه تولیـدات دامـی نشـان داده اند که این امر موجب شـده تا دامـداران از روش 
هـای سـنتی فاصلـه گرفتـه و تقاضـا جهـت مدیریـت تولید مثـل و اسـتفاده از 
روش هـای نویـن بهـره بـرداری خصوصا در دام سـبک افزایش یابـد و امید آن 
مـی رود کـه روز بـه روز شـاهد پیشـرفت هر چه بیشـتر صنعـت دام و طیور در 

این شهرسـتان باشـیم .
وی افزود : در حال حاضر تعداد ۱۵۰ هزار راس دام سـبک در شهرسـتان وجود 
دارد کـه بـا توجـه بـه شـرایط موجـود می بایسـت لـزوم تغییر و اصـالح روش 
هـای تولیـد و پـرورش ایـن نـوع دام ها به بهـره بـرداران آموزش داده شـود و 

اطالع رسـانی الزم صـورت پذیرد.
وی افـزود : بـه منظـور اقتصـادی تـر کـردن طرح هـای پرورش دام سـبک در 
شهرسـتان کالس و کارگاه های آموزشـی متعددی جهت مدیریت دام سـبک از 
قبیـل اصـالح روش هـای تولید مثل، تغذیه و غیره در سـطح شهرسـتان برگزار 

شـده اسـت و این روند همچنـان ادامه دارد.

بهبود بهره وری با تعیین میزان آب مصرفی گیاهان 
دارویی در پاسارگاد

پـروژه تعییـن آب مصرفـی و تبخیر و تعـرق واقعی برخی از گیاهـان دارویی در 
شهرسـتان پاسـارگاد اجرا شد.

بهزاد هوشـیار سرپرسـت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد ضمن 
اعـالم ایـن خبـر گفـت : خشکسـالی و کـم آبـی در شهرسـتان یـک واقعیـت 
اقلیمـی اسـت و بـا توجه به رونـد روز افزون نیاز بخش کشـاورزی بـه آب، این 
پـروژه در سـطح ۹ هکتـار شـامل ۲ هکتار آویشـن، ۴ هکتـار نعنـاع فلفلی و ۳ 
هکتـار بادرنجبویـه در اراضی شـرکت سـبز دشـت کمین واقـع در بخش کمین 

شهرسـتان پاسـارگاد اجرایی شـده است.

هوشـیاراضافه کـرد : تخمیـن نسـبتا دقیـق و یا تعیین شـاخص هـای مدیریت 
مصـرف آب از جملـه مقـدار آب مصرفـی، راندمـان آبیـاری و بهـره وری آب 
محصـوالت زراعـی و باغـی مختلـف در کشـور از مهمتریـن ابزارها و شـاخص 
هـای کلیـدی در برنامـه ریـزی هـای کالن مربـوط بـه تامیـن، تخصیـص و 

مصـرف اصولـی از آب در بخـش هـای مختلـف از جملـه کشـاورزی اسـت .
وی ادامـه داد : در همیـن راسـتا ایـن طرح توسـط واحد باغبانـی مدیریت جهاد 
کشـاورزی ایـن شهرسـتان بـا حضور مدیران پارسـل اجـرا شـده و از اهدف آن 
مـی تـوان بـه تعییـن آب مصرفی گیاهـان دارویـی- مقایسـه نیـاز خالص آبی 
محاسـبه شـده با مقادیـر آب مصرفی تحـت مدیریـت زارعین- تعییـن تبخیرو 
تعـرق واقعـی بـر اسـاس مدل هـای بیـالن انـرژی و از راه سـنجش از راه دور 
و همچنیـن تعییـن بهـره وری فیزیکـی و اقتصـادی آب گیاهان دارویی اشـاره 

کرد.

برگزاری کارگروه بند)خ( ماده ۳۳ قانون برنامه 
ششم توسعه کشوردر شهرستان پاسارگاد

کارگـروه بنـد)خ( مـاده ۳۳ قانـون برنامـه ششـم توسـعه کشـوردر شهرسـتان 
پاسـارگاد بـا حضور مدیر جهاد کشـاورزی، نماینـده فرمانداری و روسـای بانک 

هـای عامل شهرسـتان تشـکیل جلسـه داد.
در ابتـدای ایـن جلسـه، هوشـیار سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی ایـن 
شهرسـتان ضمـن تشـریح وضعیت کشـاورزی شهرسـتان و اثرات خشکسـالی 
بـر زیـر بخش های کشـاورزی گزارشـی از بخـش دام، زراعت، صنایـع تبدیلی 

و باغبانـی شهرسـتان ارائـه نمود.
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مرضیه هوشمندنژاد

شهرستان جهرم 

وی افـزود : از ۲۲ هـزار هکتـار اراضـی زراعـی و باغـی حدود ۱۳ هـزار هکتار 
تولیـد دارنـد و خشکسـالی و بـی آبی معیشـت بهره بـرداران را بـا چالش جدی 
روبـرو نمـوده کـه نیاز به حمایـت همه جانبه از بخش کشـاورزی الزامی اسـت 
و انتظـار مـی رود شـعب بـان کها در اجـرای بند خ مـاده ۳۳ نهایت مسـاعدت 
را داشـته باشـند تا بخشـی از مشـکالت بهره برداران بخش کشـاورزی مرتفع 

گردد.

انجیر دیم در جهرم اصولی کاشت می شود
تشـکیل کارگاه احـداث باغـات انجیـر دیم به صـورت فنی و اصولـی در بخش 
سـیمکان شهرسـتان جهرم با حضـور جعفری محقق مرکز تحقیقـات انجیردیم 
شهرسـتان اسـتهبان، صدقی مسـول باغبانی و رحیمی مسـئول ترویج مدیریت 

جهاد کشـاورزی این شهرسـتان کارگاه تشـکیل شد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهرم هدف 
از تشـکیل ایـن کارگاه ارائـه راهکار مناسـب احـداث باغات انجیـر دیم با پیش 
بینـی و در نظـر گرفتـن سـال هـای کـم بـارش بـود کـه بـا حضـور ۴۰ نفر از 
بهـره بـرداران بخـش سـیمکان شهرسـتان جهـرم برگـزار شـد و روش هـای 
اصولـی در مـورد نحـوه کشـت صحیـح و فنـی قلمـه و نهـال انجیـر شـامل 
انتخـاب قلمـه و نهـال سـالم، گوده زنـی صحیح، اسـتفاده از پالسـتیک جهت 
نگهـداری رطوبـت و اسـتفاده از کـود حیوانـی جهـت تغذیه در سـال های آتی 

بـه باغـداران آموزش داده شـد.
گفتنـی اسـت شهرسـتان جهـرم دارای ۶۴۰۰ هکتار باغ انجیر اسـت که ۱۰۰۰ 
هکتـار آن مربـوط بـه بخش سـیمکان می باشـد و از راهکارهای ارائه شـده در 
بخـش عملـی ایـن کارگاه ویژگی هـای صحیـح روش بـه کارگیـری لوله پلی 
اتیلـن بـا قابلیـت توزیـع آب در اطـراف ریشـه بـه منظـور آبیـاری تکمیلـی در 

سـال های کـم بـارش بود. 

 مریم برزگر

شهرستان خرامه 

مرحله دوم پالک گذاری تراکتورها ی شهرستان 
خرامه اجرایی شد

خرامـه،  شهرسـتان  جهادکشـاورزی  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کارشـناس مکانیزاسـیون ایـن مدیریـت از اجرایی شـدن فاز دوم پـالک گذاری 

تراکتورهـا خبـر داد. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان خرامـه جواد 
سـهرابی بـا بیـان ایـن خبـر گفـت: در فـاز اول ۵۰ دسـتگاه تراکتوربـا حضـور 
مسـئولین راهنمایـی و رانندگـی پـالک گـذاری شـدند و فـاز دوم بـا تشـکیل 
۲۰۴ پرونـده آغـاز گردیـد کـه هم اکنـون ۱۳۲ دسـتگاه تراکتور پـالک گذاری 

است. شـده 

برگزاری دومین کارگروه آب، کشاورزی و منابع 
طبیعی در شهرستان خرامه 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان خرامـه، دومین 
کارگـروه آب، کشـاورزی و منابـع طبیعـی بـا حضـور جهانخـواه فرماندارایـن 
فرمانـداری  اجتماعـات  در محـل سـالن  کارگـروه  اعضـاء  وسـایر  شهرسـتان 

شد.  تشـکیل 

علیرضـا معتضدیـان مسـئول طـرح و برنامـه ایـن شهرسـتان گفـت: بر اسـاس 
دسـتور کارگـروه، درخصـوص بیمه گیـاه زراعی گلرنگ، اصالح حق بیمه سـهم 

کشـاورز و تعهـد دولـت در زراعـت گندم بحـث و تبادل نظر شـد.
وی افـزود: از مصوبـات ایـن جلسـه پـی گیـری مشـمول شـدن بیمـه اراضـی 
زراعـی تحت شـرب چاه های کشـاورزی اشـاره کـرد و برخورد قاطـع و قانونی 

بـا نهالسـتان هـای غیرمجاز خانگـی بود. 
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عباس رستم پور

شهرستان خنج 

مرضیه کریمی

شهرستان خرم بید 

صدور اولین مجوز احداث سایه بان و گلخانه کوچک 
مقیاس در شهرستان خرم بید 

بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید صدور 
اولیـن مجـوز احداث سـایه بـان و گلخانـه کوچک مقیـاس در شهرسـتان خرم 
بیـد انجـام شـد. بـه گفتـه جعفـری مسـئول باغبانی مدیریـت جهاد کشـاورزی 
مجـوز احـداث یـک هکتار ب منظـور کاهش سـطح تبخیر و تعـرق و همچنین 

کاهـش مصـرف آب، بـا افزایش کیفیـت محصوالت صـادر گردید.
همچنیـن اولیـن مجـوز احـداث گلخانـه کوچـک مقیـاس بـه مسـاحت ۲۵۰ 
مترمربـع در بخـش مرکزی شهرسـتان خرم بیـد به منظور تولیـد و پرورش گل 

و گیاهـان زمینـی صـادر گردید.

صندوق خردزنان روستایی شهرستان خرم بید 
موفق به اخذ گواهینامه محصول سالم )icm ( شد

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرم بید این 
شهرسـتان موفـق بـه اخذ گواهینامـه محصول سـالم )icm( در محصول سـیب 

زمینی شـد.
ایـن طـرح کـه با عنـوان تولید محصول سـالم زنان روسـتایی می باشـد مربوط 
بـه صنـدوق خـرد زنـان روسـتایی و پایلـوت تفاهـم نامه امـور خانواده ریاسـت 

جمهـوری اسـت در روسـتای سـید احمدی )صنـدوق( اجرا گردیده اسـت.
گفتنـی اسـت شهرسـتان خـرم بیـد دارای ۴ صندوق زنان روسـتایی عشـایری 
فعـال می باشـد کـه هرکـدام بـا اخـذ تسـهیالت از صنـدوق کارآفرینـی امیـد 
و برنامه ریـزی جهـاد کشـاورزی منجـر بـه ایجـاد بـه اشـتغال هایی متعـدد 
گردیده انـد و در ایـن راسـتا توانمنـد سـازی هـای الزم در زمینه هـای مختلف 
و متنـوع بـا ارائـه آمـوزش های ترویجـی به زنان روسـتایی صورت مـی پذیرد.

افزایش کشت گندم در بخش محمله
شهرستان خنج

بـا توجـه بـه سیاسـت هـای سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، تغییـر الگـوی 
کشـت و افزایـش بهـره وری در سـال زراعـی جـاری در ایـن بخش از کشـت 
صیفـی جـات کاسـته و سـطح زیـر کشـت گنـدم و کلـزا افزایـش یافته اسـت.

 بـه گفته شـمس مسـئول مرکـز خدمـات بخش محملـه در این بخـش ۱۱۵۰ 
هکتـار گنـدم کشـت شـده کـه بیـش از ۵۰ درصـد آن بـه صـورت مکانیـزه و 

توسـط دسـتگاه کـودکار- بـذرکار و کمبینـات انجـام گرفته اسـت. 

وی درادامـه گفـت : ۴۰ درصـد شـیوه آبیـاری را بـه صـورت نـواری و بقیـه به 
صـورت غرقابـی می باشـد. 

شـمس تصریـح کـرد: میـزان کلزای کشـت شـده در ایـن بخـش را ۹۰ هکتار 
عنـوان کردنـد و گفـت: صـد در صـد به صـورت مکانیـزه و بیـش از ۵۰ درصد 

آن بـه شـیوه نـواری آبیاری می شـود.

افزایش ضریب مکانیزاسون در کشت محصوالت 
بخش مرکزی شهرستان خنج

امـری کارشـناس مکانیزاسـیون بخش مرکزی شهرسـتان خنج گفـت: با توجه 
بـه حمایـت دولـت در خریـد ادوات کشـاورزی وآگاهـی و اطـالع رسـانی بـه 
کشـاورزان در خصـوص اسـتفاده از کمبینـات و کشـت مکانیزه در سـال زراعی 
جـاری سـطح کشـت شـده بـا آن افزایـش یافتـه اسـت کـه ایـن خـود باعـث 

کاهـش بـذر مصرفی، آبیاری مناسـب، کاهش مصرف آب، سـطح سـبز مطلوب 
و ... شـده اسـت. امـری یکـی از دالیـل اسـتقبال کشـاورزان از کمبینـات را 
بازدیـد - از مـزارع کشـت شـده با این دسـتگاه برداشـت خوب در سـال قبل و 

برگـزاری کالس های آموزشـی دانسـت.
وی اظهـار امیـدواری کـرد: بـا پرداخـت تسـهیالت کـم بهـره بـه کشـاورزان 

شـاهد توسـعه آبیـاری بـه طریقـه نـواری درتمـام مـزارع باشـیم.

خلیل حاج ابراهیمی

شهرستان داراب 

شورای کشاورزی شهرستان داراب برگزار گردید 

سـیدی مدیر جهاد کشـاورزی داراب در جلسـه شـورای کشـاورزی ضمن ابراز 
رضایـت از وضعیـت خریـد وش پنبـه با قیمت مناسـب توسـط شـرکت تعاونی 
پنبـه کاران داراب بـه عـدم نیـاز دخالـت اداره و دولـت جهـت خریـد ذرت دانه 
ای اشـاره کـرد و گفـت ۷۰۰ هکتـار از مـزارع ذرت علوفـه ای شهرسـتان بـه 
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صـورت چاپری برداشـت شـده اسـت که ۱۳ هـزار تن آن به روش خالء بسـته 
بنـدی و سـیلو شـده کـه مـی تواند باعـث افزایـش ارزش غذایی آن نسـبت به 
محصوالتـی مثـل جـو گـردد . وی در ادامـه به مقدمـات صـورت گرفته جهت 
کشـت شـتوی سـال زراعـی ۹۸-۹۷ اشـاره و اظهار داشـت: تا کنـون ۱۲ هزار 
و ۵۰۰ هکتـار از مـزارع گنـدم کشـت شـده و پیـش بینی می گردد این سـطح 
بـه ۱۶ هکتـار افزایـش یابـد . مدیـر جهـاد کشـاورزی داراب در ادامـه ضمـن 
وارد دانسـتن نگرانـی باغـداران از قیمـت پاییـن محصـول مرکبـات و پرتقـال 
شهرسـتان، در خصـوص خریـد پرتقـال و همچنیـن رقـم والنسـیا داراب جهت 
ذخیـره سـازی بـازار شـب عید قـول مسـاعد داد . سـیدی از کلیه کشـاورزان و 
تراکتـور داران خواسـت بـا توجـه بـه اینکه هزینه هـای پالک گذاری در سـال 
۱۳۹۸ افزایـش مـی یابـد نسـبت بـه پـالک گـذاری تراکتـور های کشـاورزی 

خـود در فرصـت باقیمانـده سـال ۱۳۹۷ اقـدام نمایند.
مدیـر عامـل شـرکت تعاونی پنبـه کاران در این جلسـه با توصیـف خوب مزارع 
پنبـه از لحـاظ میـزان محصول تولیدی و قیمت، خواسـتار تشـویق کشـاورزان 
پنبـه کار در جهـت تحویل وش تولیدی به شـرکت شـد . محمـد علی انصاری 
ادامـه داد: تـا کنـون ۱۵۰ تـن وش بـذری خریـداری شـده و پیـش بینـی می 
گـردد ایـن میـزان به ۲۳۰ تن برسـد که در این صـورت جهت تامیـن بذر پنبه 

شهرسـتان در سـال آتی مشـکلی نخواهیم داشـت .
 علـی مظفـری فرمانـدار شهرسـتان داراب با اشـاره بـه وضعیت نگـران کننده 
منابـع آبـی ایـن شهرسـتان خواسـتار آمـوزش کشـاورزان و بهـره بـرداران در 
جهـت اسـتفاده بهینه از آب موجـود و بکارگیری روش های نوین آبیاری شـد .

وی گفـت: بـا توجه بـه اینکه مزارع ذرت در حال برداشـت اسـت اتخـاذ تدابیر 
الزم در جهـت حفـظ بقایـای گیاهـی و عـدم آتـش زدن بقایـای ناشـی از این 

امـر ضروری اسـت . 
علـی مظفـری تصریـح کـرد احـداث سـد رودبـال بایـد بـا در نظر گیـری حق 
مـردم باشـد و حقابـه کشـاورزان زیـر دسـت سـد باید بـه نحومقتضـی در نظر 

گرفته شـود . 
رئیـس شـورای کشـاورزی شهرسـتان داراب ضمـن حمایـت از فعالیـت هـای 
انجـام شـده در پـر کردن چاههـای غیر مجاز تصریـح کرد روش هـای آبیاری 

بایـد اصـالح و چـاه هـای باقیمانده حالت مشـاعی داشـته باشـد . 

بازدید کارشناسان و کشاورزان پیشرو از پروژه 
ایران سیمیت پالت فرم داراب

بـا توجـه بـه اجـرای پـروژه ایـران سـیمیت در اراضـی شـرکت تعاونـی پنبـه 
کاران داراب درسـطح ۵ هکتـار جمعـی از کارشناسـان مدیریت هـای جهـاد 
کشـاورزی شهرسـتان های داراب و زریـن دشـت به همراه کشـاورزان پیشـرو 

ایـن شهرسـتان ها از ایـن پـروژه بازدیـد کردنـد. 
منوچهـر دسـتفال از محققیـن ایـن پـروژه اهـداف مهـم ایـن پـروژه را اجـرای 
 ،)Raised Bed( کشـاورزی حفاظتـی به روش کاشـت بر روی پشـته های بلنـد
بـی خـاک ورزی )کشـت مسـتقیم( بـه منظـور افزایـش بهـره وری و عملکـرد 
گیاهـان زراعـی، بهینـه سـازی و صرفـه جویـی در مصـرف نهـاده هـا، کاهش 
هزینـه هـای تولیـد و صرفـه جویـی در مصرف سـوخت، صرفه جویـی در زمان 

اجـرای عملیـات عنـوان نمود. 
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه مرحله تهیه مرسـوم زمین کـه به طـور میانگین نیاز 
بـه ۶ مرحلـه تـردد ماشـین آالت دارد اظهـار داشـت: اگر این امر به پشـته های 
دائمـی تبدیـل شـود تنهـا نیـاز بـه یـک مرحله تـردد ماشـین آالت اسـت و آن 
مرحلـه بـذرکاری اسـت و در ایـن پـروژه هدف ایجاد پشـته هـای بلنـد در ابتدا 

 .)zero cycle( به سـاکن اسـت

دسـتفال افـزود: ایـن پـروژه بـا اسـتفاده از یـک دسـتگاه خطـی کار ۳ متـری 
اجـرا مـی شـود کـه ۴ پشـته ۷۵ سـانتی متـری را در هـر رفـت و برگشـت 
کشـت می نمایـد. دسـتفال در قسـمت دیگـری از سـخنان خـود بـخ نقـش پر 
اهمیـت مارکـر اشـاره و تاکیـد کرد: تـا زمانی که دسـتگاه مارکر نداشـته باشـد 
مکانیزاسـیون اشـکال دارد چـرا کـه کاربرد مارکـر در تنظیم محل و ابعاد پشـته 

آخـر از طریـق مسـیری اسـت کـه ایجـاد مـی کند.
وی همچنیـن بـه نحـوه آبیـاری اراضـی اشـاره و گفـت: این اراضی بـه صورت 
تیـپ آبیـاری مـی شـود و کشـت روی پشـته راندمـان اسـتفاده از آب را در 
انـواع روش هـای آبیـاری بـاال مـی بـرد ضمـن آن کـه کنتـرل علـف هـا بـا 
کولتیواتوربراحتـی قابـل انجـام اسـت . بخشـی از ایـن پـروژه شـامل امـور بـه 

زراعـی و بخشـی از آن مربـوط بـه تغذیـه و میـزان بـذر اسـت. 
او از دیگـر اهـداف پروژه را بهبود آرایش کاشـت به منظور سـهولت در برداشـت 
عنـوان و اضافـه نمـود در کشـت هـای ردیفـی و نواری تـردد ماشـین آالت به 
سـهولت صـورت مـی گیـرد و مصـرف آب نصـف روش غرقابـی اسـت کـه در 
بحـران آب موجـود مـی طلبـد با آمـوزش و ترویج ایـن روش آبیـاری قدمی در 

حـل بحـران آب برداریم. 

کارگاه آموزشی معرفی دستگاه های هوادهی خاک 
در داراب بر گزار گردید 

بـا توجـه بـه تاثیـرات مثبـت هوادهـی خـاک بـر روی خـواص کمـی و کیفـی 
درختـان، کارگاه آموزشـی معرفـی دسـتگاه هـای هوادهـی خـاک بـا حضـور 

کارشناسـان و باغـداران پیشـرو در داراب بـر گـزار گردیـد . 
در ایـن کارگاه آموزشـی کشـکولی اظهار داشـت ایـن دسـتگاه دارای یک پمپ 
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سولمـاز عربـی

شهرستان رستم 

چنـد منظـوره اسـت که می تواند هـوا و محلول را بـا هم مخلوط کنـد و دارای 
یـک نیـدل بـا عمق نفوذ ۸۰ سـانتی متر در خاک اسـت و بسـته به نوع و سـن 
درخـت عمـق نفوذ متفاوت اسـت و هـم زمان هم هـوا و هم محلـول می تواند 
از طریـق لولـه هـا بـه خـاک از فاصلـه ۱/۵ متـر از تنـه درخـت تزریق شـود و 
بـه طـور متوسـط ۳ متـر را پوشـش مـی دهد کـه فضای اطـراف ریشـه را آزاد 

می کنـد و خـود موجـب جـذب بهتر آب و مـواد غذایی می شـود.

برداشت گل نرگس در شهرستان رستم
روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم؛  بـه گـزارش 
برداشـت گل نرگـس از ۲۰ هکتـار از مـزارع نرگـس روسـتای گنجالـو ایـن 

شهرسـتان آغـاز شـد. 
خسـروی مسـئول باغبانی ایـن مدیریت ضمن بیـان خبر فوق گفـت: رقم های 
برداشـت شـده شـامل شـهالی شـیرازی، پر پر و پنجه گربه ای می باشـد و به 

طور متوسـط در هر متر مربع ۷۰-۵۰ شـاخه برداشـت می شـود. 
وی افـزود: بـا توجـه بـه پتانسـیل شهرسـتان و شـرایط آب و هوایـی مناسـب 
جهـت کشـت ایـن محصـول و درآمدزایـی باال، امید مـی رود که در سـال های 

آینـده بهـره بـرداران بیشـتری تمایـل به کشـت ایـن محصول پیـدا کنند. 

کشت دانه روغنی کاملینا به صورت آزمایشی برای 
نخستین بار در شهرستان رستم

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم؛ دانه 
روغنـی کاملینـا بـرای اولیـن بـار در سـطح ۸۰۰۰ متر مربـع در روسـتای کول 

باکـول شهرسـتان رسـتم بـه صورت دیم کشـت شـد.
کاملینـا هـم زمـان بـا گنـدم دیـم کشـت و برداشـت می شـود و در مقایسـه با 
سـایر دانـه هـای روغنـی نیاز آبی کمتری داشـته و بـه طور متوسـط یک و نیم 
تـا ۲ تـن عملکـرد دارد. کاملینـا گیاهـی کم توقع، مقـاوم به سـرما و ریزش که 
در شـرایط اقلیمـی مختلـف رشـد می کنـد و روغـن آن دارای خـواص دارویی 
مـی باشـد . ضمن ایـن که کنجالـه آن از ارزش غذایی باالیی بـرای تغذیه دام، 

طیـور و آبزیان برخوردار اسـت. 

برگزاری جلسه کارگروه امهال تسهیالت کشاورزی 
موضوع بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم؛ جلسـه 
کار گـروه امهـال تسـهیالت کشـاورزی بـا حضـور فرماندار شهرسـتان رسـتم، 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم و رؤسـای بانک های عامـل در محل 

فرمانـداری این شهرسـتان برگـزار گردید . 

در ایـن جلسـه ابتـدا حسـینی فرمانـدار شهرسـتان رسـتم در خصـوص امهـال 
تسـهیالت خسـارت دیـدگان ناشـی از حـوادث غیـر مترقبـه بخش کشـاورزی 
و مصوبـه هیئـت وزیـران مطالبـی ایـراد کـرد. سـپس گـودرزی مدیـر جهـاد 
کشـاورزی شهرسـتان رسـتم توضیحاتـی در مـورد اهمیـت کشـاورزی و لـزوم 
حمایـت از بخـش کشـاورزی بـر اثر حـوادث غیـر مترقبـه و امهال تسـهیالت 
بانکـی در شـرایط اقلیمـی از جمله خسـارت سـرمازدگی و خشکسـالی کشـور، 
ارائـه نمـود. در پایـان بانـک هـای عامـل موظـف شـدند تـا لیسـت دقیـق و 
جامعـی از بهـره بـرداران بخـش کشـاورزی دریافـت کننـده تسـهیالت بانکی 
مشـمول را در اسـرع وقـت تهیـه و بـه مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
ارسـال نماینـد تـا در کارگروه اسـتمهال و خسـارت شهرسـتانی بررسـی و پس 
از تاییـد پرونده هـای ارسـالی و صورتجلسـه کارگـروه، جهت اقدام بـه موقع به 

آن شـعبه ها اعـالم شـود. 

احمد ابراهیمی

شهرستان زرین دشت 

بازدید از تراکتورهای کشاورزی
شهرستان زرین دشت

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت؛ 
روح اهلل شـعاعی مسـئول مکانیزاسـیون ایـن شهرسـتان گفت: با توجـه به لزوم 
سـاماندهی سـوخت مصرفـی در بخش کشـاورزی و تعییـن تراکتورهای فعال و 
غیرفعال جهت تخصیص سـهمیه سـوخت از تراکتورهای موجود در شهرسـتان 

بازدید شـد.
وی افزود: با هماهنگی با شـوراها و دهیاران روسـتایی شهرسـتان زرین دشـت 
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ضمـن اطـالع رسـانی به کلیـه تراکتـورداران از نزدیـک بازدید به عمـل آمد و 
شـرایط تحویل سـوخت تراکتور را به کشـاورزان اعالم شـد.

شـعاعی گفـت: ایـن شهرسـتان دارای ۴۴۰ دسـتگاه تراکتور سـبک و سـنگین 
می باشـد.

برگزاری کارگاه آموزشی کاشت، داشت و 
برداشت زعفران در زرین دشت

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت؛ 
یک کارگاه آموزشـی کاشـت، داشـت و برداشـت زعفران در زرین دشت برگزار 
گردیـد. محمدعلـی کریمـی مسـئول ترویـج ایـن مدیریـت بـا اعالم ایـن خبر 

گفـت: بـا توجـه بـه بحـران کـم آبـی در ایـن شهرسـتان کشـاورزان را بایـد 
بـه کاشـت گیاهانـی ترغیـب نمـود کـه هـم نیـاز آبـی کمتـر و هم بـه لحاظ 
اقتصـادی شـرایط مناسـبی داشـته باشـند. وی افـزود: کاشـت گیاهانـی ماننـد 
زعفـران باعـث ایجـاد فرصت هـای شـغلی در میان نیـروی کار می گـردد که 

ایـن اشـتغال زایـی و درآمـد زایـی از اهـداف ایـن مدیریت می باشـد.

برگزاری کارگاه آموزشی گوسفند داشتی در 
شهرستان زرین دشت

کارگاه آموزشـی پرورش گوسـفند داشـتی ویژه بهره بـرداران در مدیریت جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت برگزار شد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت؛ 
امانـی رئیـس اداره بهبـود تولیـدات دامـی ایـن شهرسـتان گفـت: ایـن کارگاه 

آموزشـی بـا هدف آشـنایی فراگیران بـا انواع نژادهای گوسـفند، مزایـا و برتری 
ایـن نژاد نسـبت به یکدیگر،آشـنایی بـا جایـگاه دام و تبدیل مکان های سـنتی 

بـه مـکان هـای بهتر و مناسـب برگـزار گردید.
وی افـزود: این کارگاه آموزشـی جهـت ۳۰ نفر از دامداران پیشـرو برگزار گردید 
و انتظـار مـی رود دامـداران این شهرسـتان وارد فاز جدیـدی از تولید، بهره وری 

شوند. درآمدزایی  و 

مریم حق با علی

شهرستان سپیدان 

صدور اولین مجوز گلخانه کوچک مقیاس 
در شهرستان سپیدان

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی سـپیدان؛ اولیـن مجوز 
گلخانـه کوچـک مقیـاس شهرسـتان سـپیدان صادر شـد .

باصـری مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان بـا اعـالم ایـن خبر گفـت: در 
راسـتای اولویـت هـای سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس مجـوز اولین 
گلخانـه کوچـک مقیـاس در بخـش بیضـا ایـن شهرسـتان، مربـوط بـه گلخانه 

سـبزی و صیفـی و در مسـاحتی برابـر بـا ۳۰۰ متـر مربـع صادر شـده اسـت.
وی بیـان داشـت: احـداث گلخانه هـای کوچک مقیـاس باعث اشـتغال زایی در 
روسـتاها و افزایـش درآمـد خانوارهـای روسـتایی مـی شـود و مانـع از مهاجرت 

آن هـا به شـهرها مـی گردد.
باصـری افـزود: بـرای صـدور مجـوز گلخانه هـای کوچـک مقیاس با مسـاحت 

حداکثـر ۳۰۰ مترمربـع، در محـدوده روسـتا و شـهر محدودیتی وجـود ندارد.
وی خاطـر نشـان کرد: ایـن مدیریت آمادگـی الزم برای همکاری بـا متقاضیان 
گلخانـه هـای کوچـک مقیـاس را دارد و امید اسـت روز بـه روز شـاهد افزایش 

احـداث گلخانـه هـا در بخش هـای مختلف این شهرسـتان باشـیم.

بازدید فرماندار شهرستان سپیدان از فعالیت های 
صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در بخش بیضا

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان؛ 
جـوادی جهرمـی فرمانـدار شهرسـتان سـپیدان، باصـری مدیر جهاد کشـاورزی 
این شهرسـتان، هوشـمندی رییـس اداره کار، تعاون و رفـاه اجتماعی و گودرزی 
رییـس صنـدوق کارآفرینـی امیـد ایـن شهرسـتان از فعالیـت هـای صنـدوق 

اعتبـارات خـرد زنـان روسـتایی بخـش بیضـا ایـن شهرسـتان بازدیـد کردند .

باصـری مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان بیـان داشـت: در راسـتای 
توانمندسـازی و ایجـاد روحیـه خودبـاوری زنان روسـتایی تعداد هشـت صندوق 
در سـطح ایـن شهرسـتان تشـکیل شـده اسـت کـه این صنـدوق هـا در جهت 
افزایـش اشـتغال زایـی زنـان در بخـش هـای بیضـا، همایجـان و مرکـزی در 
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صادق رحیمی

شهرستان سروستان 

شاپور نوبهاری

شهرستان شــیراز  حـال فعالیـت هسـتند و بـرای فعالیت صنـدوق کارآفرینـی امید این شهرسـتان 
تسـهیالت دریافـت کـرده انـد و در رشـته هـای پـرورش مـرغ بومـی، کشـت 

زعفـران، خیاطـی، کاشـت گیاهـان دارویـی و.... مشـغول بـه کار شـده اند.
جـوادی جهرمـی فرمانـدار سـپیدان در حاشـیه ایـن بازدیدهـا با اشـاره به نقش 
موثـر و جایـگاه ویـژه زنـان روسـتایی در توسـعه روسـتاها و کمک بـه افزایش 
درآمد سـاالنه اقتصادی خانوار، اظهار داشـت موجب خرسـندی اسـت که امروز 
بانـوان پـا بـه پای مـردان در فعالیت های اقتصـادی، اجتماعی، سیاسـی و حتی 
دفاعـی نقـش موثـری دارنـد و توانسـته انـد کارنامه مثبـت و درخشـانی از خود 

ارائـه دهند.
وی صندوق هـای اعتبـارات خـرد زنـان روسـتایی ایـن شهرسـتان را الگـوی 
موفق اقتصاد مقاومتی در راسـتای توانمندسـازی زنان روسـتایی دانسـت و بیان 
داشـت امـروز بانـوان در راسـتای سیاسـت های دولـت با تشـکیل صندوق های 
اعتبـارات خـرد زنان روسـتایی بـا هم دلی و هـم گرایی منجر به ایجاد اشـتغال 

و تولیـد درآمـد در جوامـع روسـتایی شـده اند که قابل تحسـین می باشـد.

خرید یک دستگاه ترنچر باغی جدید توسط
یکی از باغداران پسته

یـک دسـتگاه ترنچـر جدیـد باغـی توسـط یکـی از باغداران پسـته شهرسـتان 
سروسـتان بـرای اولیـن بـار در سـطح اسـتان فـارس خریداری شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان؛ 
فـرزاد فامـوری مسـئول مکانیزاسـیون ایـن مدیریـت با اعـالم این خبـر گفت: 
ترنچـر باغـی جهـت حفـر شـیار در قسـمت سـایه انداز گیـاه بـرای مصـرف 

کودهـای دامـی و شـیمیایی بـه کار بـرده می شـود. 
وی تصریـح کـرد: ایـن دسـتگاه برخـالف دسـتگاه هـای قدیمـی هنـگام حفر 
شـیار مقـداری از خـاک حفـاری شـده را بـه درون کانـال برمی گردانـد تمامی 
خـاک هـای حفـاری شـده را در یـک قسـمت ریخته، علـف های هـرز موجود 
در حاشـیه را نیـز برداشـت مـی کنـد ضمـن ایـن کـه با تغییـرات جدیـد و رفع 
عیب هـای قبلـی دارای مزایـای زیـادی از جملـه تنظیـم عمـق کانـال هـای 
حفـر شـده در قسـمت سـایه انـداز گیـاه، افزایش سـرعت کـود دهـی )دامی و 

شـیمیایی( در باغـات و کاهـش هزینـه هـای جـاری می باشـد.

همایش رونمایي از دستاوردهاي نوین مکانیزاسیون 
شهرستان شیراز 

بـه گـزارش نوبهار مسـئول روابط عمومي مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
شـیراز: با آغاز فصل زمسـتان در سـال زراعـی جاری همایش یکـروزه رونمایي 
از دسـتاوردهاي نوین مکانیزاسـیون جهاد کشـاورزي شهرسـتان شیراز در محل 
سـالن همایـش مدیریـت و محوطـه مجـاور جهـت بازدیـد شـرکت کننـدگان 

برگـزار گردید.
بـه گفتـه مجیـد غیـور مسـئول واحـد مکانیزاسـیون و صنایـع کشـاورزي ایـن 
مدیریـت گفت: این همایش با همکاري شـرکت ماشـین کاشـت فـارس و واحد 
مکانیزاسـیون شـیراز، بـا حضـور جمـع کثیـري از کارشناسـان و بهره بـرداران 
برگـزار گردیـد. وي گفـت: پـس از ارایـه موضوعـات فنـي آمـوزش عملـي و 

رونمایـی از دسـتگاه هـای مـورد نظـر در محوطـه بـاز اجرا شـد.

در ایـن همایـش از دسـتگاهای بیولیفـت، مه پـاش جهت مبارزه با سـرمازدگي 
و قیجـي پنوماتیـک باغبانـي رونمایی گردید.
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محمد مهدی قاسمی

شهرستان فراشبند 

برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه سالم و آموزش 
ایجاد باغچه های خانگی 

کارگاه آموزشـی تغذیـه سـالم و آمـوزش ایجـاد باغچـه هـای خانگـی بـرای 
شـبکه  و  کشـاورزی  جهـاد  همـکاری  بـا  بهداشـت  رابطیـن  و  تسـهیلگران 

بهداشـت و درمـان شهرسـتان فراشـبند برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند 
بـه نقـل از سـمیه سـلطانی کارشـناس امـور زنـان ایـن مدیریـت ایـن کارگاه 
بـا حضـور رامیـن نادرپـور کارشـناس ترویـج جهـاد کشـاورزی و زهـرا ضیایی 
کارشـناس تغذیـه شـبکه بهداشـت و درمـان در محـل سـالن جلسـات شـبکه 
بهداشـت و درمـان برگـزار گردیـد و هـدف از آن تولید محصول سـالم در قالب 
ایجـاد باغچـه هـای خانگـی و ارتقـاء سـالمت خانـواده و جامعـه، احیـاء نقش 
زنـان در تأمیـن معیشـت خانواده، افزایش مشـارکت و انگیزه زنان روسـتایی در 
فعالیـت هـای کشـاورزی، ایجـاد افزایـش اعتمـاد به نفـس در زنان روسـتایی، 
کمـک بـه رفاه و اقتصـاد خانـواده، افزایش روحیـه تعامل و یادگیـری جمعی و 

ارتقـاء سـطح فرهنگ خانـوار بوده اسـت.

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت به نژادی 
و به زراعی گندم

مدیریـت  بـا هـدف  گنـدم  بهزراعـی  و  بهنـژادی  مدیریـت  آموزشـی  کارگاه 
بهنـژادی و بـه زراعـی گنـدم در اقلیـم گـرم و خشـک در مدیریـت جهـاد 

شـد. برگـزار  فراشـبند  شهرسـتان  کشـاورزی 
بـه گـزارش روابـط عمومـی میدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند 
رامیـن نادرپـور رئیـس اداره آمـوزش و ترویـج ایـن مدیریت ضمـن اعالم این 
خبـر گفـت: ایـن کارگاه آموزشـی بـا هـدف مدیریـت بهنـژادی و بـه زراعـی 
گنـدم در اقلیـم گرم و خشـک بـا حضور دسـتفال محقـق ارزنده گندم کشـور، 
پورتوللـی از مدیریـت هماهنگی ترویج سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس، مدیر 
و مسـئولین فنـی واحدهـا و مدیران پارسـل در محل مدیریت جهاد کشـاورزی 

شهرسـتان فراشـبند برگـزار گردید.
وی افـزود: کـه در ایـن کارگاه مطالبـی در زمینـه فاکتورهـای اصلـی مؤثـر در 
تولیـد گنـدم، شـکل گیـری عملکـرد و اجـزاء عملکرد گنـدم بر اسـاس مراحل 
رشـد، تهیه بسـتر مناسـب، آرایش کشـت، کشـت های حفاظتی، معرفی ارقام 
گنـدم و جـو و خصوصیـات آنهـا و اقلیـم هـای آب و هوایـی فارس بیان شـد.

فعالیت های اعضاء صندوق خرد زنان روستایی 
در فراشبند

یکـی از اولویـت هـای دولت در روسـتاها، افزایش حرکت روسـتائیان به سـمت 
تولیـد اسـت ودر همیـت راسـتا صنـدوق هـای خـرد زنـان روسـتایی بـا هـدف 
توسـعه روسـتاها، تأمیـن مالـی خـرد و توانمندسـازی زنـان روسـتایی تشـکیل 

است. شـده 
بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند سـمیه 
سـلطانی کارشـناس امـور زنـان روسـتایی ایـن مدیریـت ضمـن اعـالم مطلب 
فـوق گفـت: صنـدوق های خرد زنان روسـتایی ایـن کارکرد را دارند کـه بتوانند 
بـا مشـارکت زنـان روسـتایی زمینـه اشـتغال زایـی متناسـب بـا ظرفیـت هـای 
موجـود در هـر روسـتا را فراهـم کنـد و اعضـاء ایـن صنـدوق با پـس اندازهای 
انـدک و معرفـی بـه صنـدوق کارآفرینـی اُمیـد تسـهیالت دریافت نمـوده و در 
رشـته هـای مختلـف پـرورش گل و گیـاه، پـرورش مـرغ بومـی، تولیـد صنایع 

دسـتی، فـرآوری محصـوالت کشـاورزی و ... مشـغول شـده اند.

ابراهیم باغبان

شهرستان فسا 

اجراي طرح باغچه خانگي در شهرستان فسا
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا طرح 
ایجـاد و توسـعه باغچـه خانگـي باهمـکاري دانشـگاه علـوم پزشـکي و مرکـز 
تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان فارس در این شهرسـتان 

آغاز شـد. 
اسـماعیل زاده رئیـس اداره آمـوزش و ترویـج بـا بیـان ایـن خبـر بیان داشـت: 
ایـن طـرح بـا هدف بهبـود تغذیه سـالم و تولید سـبزي خانگي در روسـتاها آغاز 
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مهدی نعیمی

شهرستان قیروکارزین

شـده و در همیـن راسـتا تاکنـون چندیـن کالس ترویجي گام به گام و مسـتمر 
در روسـتاهاي تابعـه ایـن شهرسـتان با حضـور زنان عالقـه مند روسـتایي برپا 

شـده است.
وي افـزود: کشـت سـبزي درایـن طرح پـس از تهیه بذرمناسـب و بسترسـازي 
زمیـن باغچـه خانگـي به دو صورت بهـاره و پاییـزه انجام مي گیـرد و در طول 
مرحلـه داشـت مبـارزه غیرشـیمیایي بـا آفـات و بیماري هـا از جمله اسـتفاده از 

کارت زرد و تلـه هـاي نـوري انجام مـي گیرد.
وي تولیـد محصول سـالم و ارتقاء سـطح سـالمت خانـواده و جامعه روسـتایي، 
کمـک بـه رفـاه و اقتصـاد خانـواده و افزایـش روحیـه تعامـل و مشـارکت بیـن 
زنـان روسـتایي را از جملـه مزیـت هـاي طـرح ایجـاد باغچـه هـاي خانگي در 

برشمرد. روسـتاها 

برداشت 100 هزار تن مرکبات از باغ هاي
شهرستان فسا

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا برداشـت 
مرکبـات از سـطح ۴۵۰۰ هکتـار باغ های این شهرسـتان آغازشـد و پیش بینی 

مـی شـود امسـال ۱۰۰ هـزار تن محصـول از این باغ هـا روانه بازار شـود.
سـامانی مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا ضمـن بیـان ایـن مطلـب 
اظهارداشـت: امسـال بـا توجـه بـه شـرایط مسـاعد آب و هوایـی و رعایـت 
توصیه هـاي فنـي و اسـتفاده از ریزمغذی هـا، باغـدار ان از میـزان و کیفیـت 
محصـوالت راضـی هسـتند. مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا افـزود: در 
طـول فصـل برداشـت ۱۰ واحـد سـورتینگ فعالیـت خواهند داشـت و محصول 
تولیـدي بـه دلیـل داشـتن کیفیـت خـوب میوه هـا بعـد از بسـته بندی بـه نقاط 
مختلـف کشـور از جمله تهران، مشـهد، سـاری، اصفهان، اهواز، کرمـان، تبریز، 
یـزد و قـم ارسـال می شـود. وی تصریـح کـرد: در سـال جـاري یـک واحـد 
سـردخانه ۳۰۰ تنـی در فسـا بـه بهره بـرداری خواهد رسـید و عملیـات اجرایي 

سـردخانه ۱۰ هـزار تنـی نیـز بـه زودی آغـاز خواهد شـد.

برگزاري جلسه شوراي کشاورزي شهرستان فسا
بـه گفتـه روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزي شهرسـتان فسـا، جلسـه 
شـوراي کشـاورزي ایـن شهرسـتان بـا دسـتورکار ارائـه گـزارش وضعیـت و 
اولویـت هـاي بخش کشـاورزي در سـال ۹۷ بـا حضور کرمـي معاون اسـتاندار 

و فرمانـدار ویـژه ایـن شهرسـتان، سـاماني مدیرجهـاد کشـاورزي، کارشناسـان 
مرتبط در مدیریت جهاد کشـاورزي و سـایر اعضا ي شـورا در محل فرمانداري 

گردید. برگـزار 
در ابتـدا سـاماني در خصـوص اقدامـات انجام گرفتـه برنامه هـا و اولویت هاي 
سـازمان متبـوع در خصـوص برنامـه ریزي به منظـور تولید محصوالت سـالم و 
ارگانیـک درجهـت ارتقاء سـطح سـالمت جامعه، تاسـیس واحدهـای تکمیلی و 
تبدیلـی و کنسـانتره بـا توجه به تولیدات باغی در سـطح شهرسـتان، اسـتمهال 

وام هاي کشـاورزي ناشـي از خسـارت در سررسـید یک و نیم سـاله و انجام 
برنامـه هـاي تغییـر و اصالح الگوي کشـت ارائه گزارش نمود و گفت: تاسـیس 
واحدهـای تکمیلـی و تبدیلـی و کنسـانتره بـا توجه بـه تولیدات باغی در سـطح 
شهرسـتان از جملـه اقدامـات مهمی اسـت که باعـث رونق و توسـعه اقتصادی 

و ایجاد اشـتغال خواهد شـد. 
در ادامـه کرمـي معاون اسـتاندار و فرماندار ویژه شهرسـتان فسـا اظهار داشـت: 
بـا توجـه بـه ضـرورت کاهش مصـرف آب در کشـت محصـوالت کشـاورزی، 
بایـد از طریـق کشـاورزی مکانیزه و کشـت محصوالت گلخانـه ای، مصرف آب 
را مدیریـت کـرد و بـا فرهنـگ سـازی هرچه بیشـتر بـه این مهم دسـت یافت.

وي افـزود: ایجـاد و احـداث گلخانـه هـاي کوچک مقیـاس با مسـاحت حداکثر 
۳۰۰ متر به دور از بوروکراسـی هاي مرسـوم اداري و اسـتعالمي و نیاز حداقلي 
بـه آب در یـک دوره کشـت، فرصت ویـژه اي در جهت جایگزیني کشـت هاي 
پـرآب بـر و ایجـاد شـغل و تولید محصوالت پربـازده با بهره وري باال در سـطح 
روسـتاها ایجـاد خواهـد کـرد در جهـت پایـداري و انگیـزه و اسـتقبال و تـداوم 
ایـن الگـو، بایـد ضمـن توجه به آمـوزش هاي الزم بـه متقاضي، سـازوکارهاي 

تخصصـي و اساسـي در مسـیر اجـرا تدوین گردد.

راستی آزمایی از آمار محصوالت زراعی و باغی 
شهرستان قیروکارزین 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین 
کارشناسـان اداره آمـار و فـن آوری اطالعات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس بـا حضور در شهرسـتان نسـبت به بررسـی عملکـرد کارشناسـان مروج 
در پهنـه هـای مختلـف اقـدام و بـا مراجعـه تصادفی بـه اراضی زراعـی و باغی 
مختلـف و مصاحبـه بـا بهـره بـرداران آمار سـطح و تولیـد آنان را مورد بررسـی 
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و ارزیابـی قـرار دادند. 
اراضـی کشـاورزی  مدیریـت  ایـن  آمـار  مسـئول  نعیمـی  مهـدی  گفتـه  بـه 
شهرسـتان قیروکارزیـن دارای ۱۸ پهنـه و هـر کدام دارای مـروج مختص خود 
مـی باشـد. وی همچنیـن افـزود: مدیـران پهنـه در سـال زراعـی ۹۷-۹۶ آمار 
تولیـد محصـوالت کشـاورزی را در ۱۵۰۲۳ هکتـار اراضـی زراعـی بـا تولیـد 

۲۴۲۵۱۱ تـن ثبـت و نهایـی نمـوده انـد. 

کیل گیری از باغ نمونه لیمو ترش )رقم لیسبون( 
شهرستان قیروکارزین 

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین 
کیـل گیـری از بـاغ لیمـو تـرش )رقـم لیسـبون( مهرنیـا در منطقـه بـاروس 
بـا حضـور کارشناسـان ترویـج و باغبانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس و 
کارشناسـان مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن انجـام گردید. 
ملیحـه رضایـی مسـئول اداره ترویـج ایـن مدیریـت گفـت: پـس از برداشـت 
محصـول عملیـات وزن کشـی انجـام و عملکرد هـر اصله لیمو ترش لیسـبون 
۱۲۰۰ کیلـو گـرم محاسـبه شـد و رکـورد تولیـد ۲۱۶ تـن در هکتـار بـرای باغ 
ثبـت گردیـد. وی یـادآور شـد کـه ایـن باغ از سـایت هـای الگویی شهرسـتان 

بـوده کـه طـرح امیـد در آن اجرا مـی گردد. 
دشـتی ادیبـی فرد مسـئول باغبانـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان نیز 
در ایـن خصـوص گفـت: در شهرسـتان قیروکارزیـن سـطح زیر کشـت بالغ بر 
۱۰۰۰ هکتـار لیمـوی لیسـبون وجـود دارد کـه عملکـرد بـاغ نمونه بیـش از ۷ 
برابـر میانگیـن تولیـد شهرسـتان مـی باشـد و رعایت نـکات فنـی در احداث و 
نگهـداری بـاغ خصوصـا هـرس ویـزه درختـان، مصـرف کمتـر سـموم و آفت 
کـش هـای شـیمیایی و اسـتفاده از مالـچ شـیرین بیـان در ایـن توفیـق تاثیـر 

اسـت.  بوده  گذار تـر 

کیل گیری از محصول لیموشیرین باغ نمونه مرکبات 
قیروکارزین 

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین 
کیـل گیـری از بـاغ لیمـو شـیرین صمـد دهقـان باغـدار حومـه شـهر قیـر بـا 
حضـور نماینـده مدیریـت هـای ترویـج و باغبانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس و نماینـدگان اداره ترویـج و باغبانـی مدیریـت جهاد کشـاورزی 

ایـن شهرسـتان انجـام گردید. 
ملیحـه رضایـی مسـئول اداره ترویـج مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
قیروکارزیـن گفـت: پس از برداشـت محصـول عملیات توزین انجـام و عملکرد 

آن ۱۶۹/۱۸ تـن در هـر هکتار محاسـبه شـد. 
شـایان ذکـر اسـت شهرسـتان قیروکارزیـن بیـش از ۵۵۰۰ هکتـار بـاغ لیمـو 

شـیرین دارد و متوسـط عملکـرد آن ۶۰-۵۰ تـن در هکتـار مـی باشـد. 

وحید نیاکان

شهرستان کازرون 

صنایع تبدیلی حلقه نهایی در تکمیل زنجیره
تولیدات کشاورزی 

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون صنایع 
تبدیلـی، تکمیلـی و نگهدارنـده در بخش کشـاورزی نه تنها باعـث افزایش بهره 
 وری در تولیـد می شـود بلکـه درآمد کشـاورزان و روسـتاییان را رونـق می دهد و 

همچنین اشـتغال زایی گسـترده ای را در پی خواهد داشـت.

رشـیدی مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون ضمـن بیـان ایـن مطلـب 
بـا اشـاره بـه ایـن  کـه صنایـع تبدیلـی و اقدامـات پـس از تولیـد محصـوالت 
کشـاورزی بـه عنـوان حلقـه نهایـی در تکمیـل زنجیـره تولیـدات کشـاورزی 
نقـش مهمـی ایفـا مـی  کنـد، گفـت: صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی کشـاورزی از 
میـزان بیکاری هـای دایمـی و فصلـی در مناطـق روسـتایی می کاهـد و زمینـه 
مناسـبی بـرای توسـعه مناطق روسـتایی را فراهم می آورد و بـه افزایش تولیدات 

روسـتایی و ایجـاد فرصت هـای شـغلی منجـر خواهـد شـد.
وی تصریـح کـرد: در شهرسـتان کازرون ۴۸ واحـد صنایع تبدیلـی غذایی دارای 
پروانـه بهـره بـرداری بـا ظرفیـت ۱۲۴۲۰۵ تـن در سـال مشـغول بـه فعالیـت 
هسـتند و از ابتـدای سـال ۹۷ تاکنـون تعداد ۳۸ مـورد موافقت اصولـی در زمینه 
هـای بسـته بنـدی انواع گیاهـان دارویی، بسـته بنـدی حبوبات و غـالت، خرما 
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مرضیه ترکمان

شهرستان کوار 

و میـوه تـازه، سـردخانه دومـداره و خـوراک آمـاده دام در این شهرسـتان صادر 
شـده کـه از ایـن تعـداد، ۱۱ مـورد منجر به جواز تأسـیس بـا اشـتغال ۶۵ نفر با 
ظرفیـت ۱۵۴۰۰۰ تـن و بـا سـرمایه گـذاری ۳۳۲۲۵۰ میلیـون ریـال گردیده و 
نیـز تعـداد ۴ پروانـه بهـره برداری با سـرمایه گـذاری ۱۰۴۵۰۰ میلیـون ریال با 

اشـتغال ۲۵ نفـر و ظرفیـت ۵۷۰۰ تـن صادر گردیده اسـت . 

دوره آموزشی یک روزه تغذیه و پیوند باغات پسته 
برگزار شد 

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار جعفری 
مسـئول واحـد باغبانـی ایـن مدیریـت بـا اعـالم خبـر فـوق گفت: ایـن کالس 
آموزشـی بـرای مهارت افزایـی باغداران پسـته کار با همت واحـد باغبانی جهاد 

کشـاورزی فـارس در محـل ایـن مدیریت برگزار شـد.
ایـن مقـام مسـئول افـزود: در ایـن دوره کـه تعـداد ۲۸ نفـر از پسـته کاران 
شهرسـتان حضـور داشـتند کلیـه عملیـات مهـم باغـات و نـکات فنـی پسـته 
توسـط ضیغمـی مسـئول سـازمان پسـته جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ارائه 

. ید گرد
جعفـری تصریـح کـرد: باتوجـه به اهمیت بسترسـازی اولیـه در باغـات، به ویژه 
بـرای احـداث باغ پسـته، باغدارانی کـه قصد احداث بـاغ را دارند بایسـتی حتما 
قبـل از اقـدام با واحد باغبانی جهاد کشـاورزی شهرسـتان مشـاوره و هماهنگی 

نماینـد و بـدون مطالعه اقدام بـه احداث بـاغ ننمایند.

بازدید از طرح های اجرا شده اشتغال فراگیر و 
پایدار روستایی در شهرستان کوار 

 بازرس اسـتانداری، کارشناسـان سـازمان جهاد کشـاورزی فارس، کارشناسـان 
اقتصـادی فرمانـداری، مدیـر و کارشناسـان جهاد کشـاورزی شهرسـتان کوار از 

طرح هـای اجـرا شـده اشـتغال پایدار روسـتایی بازدیـد کردند.
کـوار؛  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 

جوانمـردی مسـئول تسـهیالت ایـن مدیریـت بـا اعـالم خبـر فـوق گفـت: 
طرح هـای اجـرا شـده از محـل اعتبـارات اشـتغال پایـدار روسـتایی و فراگیـر 
اسـت کـه بیـش از۹۸۱۹۰۰ میلیون ریال تسـهیالت سـامانه کارا بـه ۱۵۰ واحد 
تولیدی در سـال ۹۷ با سـود تسـهیالت ۶ درصد اشـتغال پایدار روسـتایی و ۱۲ 
تـا ۱۶ درصـد جهـت اشـتغال فراگیر در تسـریع طرح هـای تولیدی شهرسـتان 

کـوار تخصیـص یافته اسـت. 
وی افـزود: تاکنـون ۱۳۲ نفـر جهت اخذ تسـهیالت در اشـتغال پایدار روسـتایی 
و ۱۸ نفـر در اشـتغال فراگیـر جهـت تسـهیالت در کارگـروه شهرسـتان معرفی 
گردیـده کـه سـهم تسـهیالت پایـدار روسـتایی مبلـغ۹۸۱۹۰۰ میلیـون ریال و 

اشـتغال فراگیـر بـه مبلـغ ۷۰۳۰۰ میلیـون ریال می باشـد.
ایـن مقـام مسـئول در مـورد تسـهیل اعطـای تسـهیالت بـه بهـره بـرداران 
متقاضـی افـزود: از ابتدای سـال  جـاری تاکنون ۷۴۰۹۷۵ میلیـون ریال در طرح 

هـای بخـش کشـاورزی مصـوب و بـه بانـک هـای عامـل معرفی 
شـده انـد کـه عمدتا شـامل واحدهـای گلخانـه ای سـبزی و صیفـی و گل رز، 
فـرآورده های لبنـی گیاهان دارویی، احداث سـردخانه، بسـته بندی محصوالت 

کشـاورزی و امور دام )گاو شـیری وگوسـاله پرواری( اسـت.
 

قابلیت جذب سرمایه گذاران؛ استعداد نهفته 
شهرستان کوار

 جلسـه ای بـه ریاسـت اشـکان کاظمـی فرمانـدار شهرسـتان کوار و بـا حضور 
تعـدادی از سـرمایه گـذاران، مدیر جهاد کشـاورزی، شـهردار و اعضای شـورای 
شـهر کـوار بـا هـدف بهـره گیـری از قابلیـت هـای موجـود در جهـت جـذب 

سـرمایه گـذاران حـوزه هـای مختلـف در محـل فرمانداری تشـکیل شـد.
کاظمـی پتانسـیل هـا و ظرفیت هـای شهرسـتان را قابلیت باالیـی برای جذب 
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سـرمایه گـذاران دانسـت و بـا اشـاره بـه قرارگیـری این شهرسـتان در مسـیر 
بزرگتریـن جـاده ترانزیتـی جنوب کشـور، تولیدات انبوه محصوالت کشـاورزی، 
گوشـت قرمـز و ... عنـوان کـرد: بـدون شـک بـا تمـام ویژگـی هـای خـاص 
ایـن شهرسـتان و تـالش در جهـت معرفـی آن، جذب سـرمایه گـذاران خواهد 
توانسـت ارتقـاء و پیشـرفت قابل توجهی برای این شهرسـتان بـه ارمغان آورد.

ملـک زاده مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار نیـز بـا تاکیـد بـر جایگاه 
ایـن شهرسـتان در زمینـه تولیـد محصـوالت کشـاورزی، خاطـر نشـان کـرد: 
محصوالت کشـاورزی انبوهی در سـطح شهرسـتان وجود دارد که هر سـاله از 
اراضـی ایـن منطقـه برداشـت می گـردد کـه از جمله می تـوان به تولیـد انواع 
انگـور اشـاره کـرد کـه زمیـن های زیـر کشـت بسـیاری را به خـود اختصاص 
داده اسـت و مـی توانـد ظرفیـت مناسـبی بـرای احـداث کارخانجـات تولیـد 
کنسـتانتره انگـور و سـایر محصـوالت جانبـی آن به حسـاب آیـد، بنابراین می 
طلبـد جـذب سـرمایه گـذاران در ایـن زمینـه را جـزو اولویت های شهرسـتان 

نمود. قلمـداد 

بازدید مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری توسعه 
گلخانه ها، از پروژه روستای 

گلخانه ای مظفری 

پـروژه روسـتای گلخانه ای مظفری شهرسـتان کوار یکی از سـه طـرح پایلوت 
گلخانـه ای و موفـق در اسـتان فـارس اسـت کـه مـی توانـد الگـوی بسـیار 

مناسـبی بـرای توسـعه گلخانـه ها در سـطح کشـور باشـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار بنی 
عامـری مشـاور وزیـر و مجـری طـرح توسـعه گلخانـه هـای کشـور بـه اتفاق 
حسـینی فـر رئیـس انجمـن گلخانـه سـازان کشـور، پـاکاری مدیـر باغبانـی، 
امامـی مسـئول صـدور مجوزها و هوشـیار مسـئول گلخانه های سـازمان جهاد 

کشـاورزی اسـتان فـارس از ایـن پـروژه بازدیـد کردند.
ملک زاده با اشـاره به ظرفیت های باالی تولید ات کشـاورزی این شهرسـتان 

کـه یکـی از قطـب هـای عمـده کشـاورزی در اسـتان می باشـد گفـت: تحقق 
و ایجـاد روسـتای گلخانـه مظفـری نقـش بسـیار مهمـی در شـکوفایی توسـعه 
روسـتایی، ایجـاد اشـتغال و کسـب و کار در منطقـه دارد کـه این شهرسـتان را 
بـه تولیـد کننـده انواع محصـوالت گلخانه ای تبدیـل می نماید و عـالوه بر آن 
موفقیـت ایـن طـرح سـبب توسـعه دوچنـدان گلخانه ها در سـطح شهرسـتان و 

اسـتان خواهد شـد.
وی در مـورد نتایـج ایـن بازدیـد ها اظهار داشـت: ایجـاد زنجیره تولیـد و صنایع 
تکمیلـی در ایـن روسـتای گلخانـه ای اعم از بسـتن قـرار داد خرید نهـاده ها و 
فـروش محصـوالت، قبـل از اتمام عملیـات اجرایی احـداث گلخانـه، انعقاد قرار 
داد بـا شـرکت هـای معتبـر جهت مشـاوره و آموزش مسـتمر اعضای روسـتای 

گلخانـه ای و ... از دیگـر مصوبـات در حاشـیه ایـن بازدید بود.

پایان عملیات ساخت بند سنگ و سیمان در روستای 
خلیلی شهرستان گراش

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش؛ 
عملیـات سـاخت بنـد سـنگ و سـیمان در روسـتای خلیلـی - تنـگ خـور بـه 

پایـان رسـید.
توسـلی مسـئول واحـد آب و خـاک ایـن مدیریـت ضمـن بیـان این خبـر اظهار 
داشـت: بـه منظـور کنتـرل سـیالب و جمـع آوری آب های سـطحی و اسـتفاده 
بهینـه از آب بند سـنگ و سـیمان به ارتفـاع  ۷ متر و بـا ۴۰۰ متر مکعب عملیات 

سـنگ و سـیمان بـا طـرح پلکانی احـداث گردیده اسـت. 
وی حجـم ذخیـره ایـن بنـد را  ۳۰ هـزار متر مکعـب بـرآورد نمود و افـزود : طول 
تـاج ایـن بنـد ۲۸ متـر، عـرض تـاج در باالدسـت  ۱ متـر و عـرض پـی ۴ متـر 
اسـت و بـا هزینـه ای بیـش از ۹۰ میلیـون تومان احـداث گردیـده و در مجموع 
۸۵ درصـد اعتبـار طـرح از محـل اعتبـارات دولتـی و ۱۵ درصـد آن از خودیاری 

اهالـی محل تامیـن گردیده اسـت.

سعیده سروعلیشاه

شهرستان گراش 
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عالیه سادات رفعت حقیقی

شهرستان الرستان 

بازدید کارشناسان مرکز تحقیقات از طرح 500 
هکتاری انتقال یافته های الرستان

بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
الرسـتان، نگهـدار اوالد حسـینی سرپرسـت مرکـز جهـاد کشـاورزی جویـم از 
بازدیـد زلـی و دسـتفال از طـرح ۵۰۰ هکتـاری انتقـال یافتـه هـای الرسـتان 

خبـر داد.
وی اظهـار کـرد: طـرح انتقـال یافتـه هـای الرسـتان شـامل ۲ سـایت ۲۵۰ 

هکتـاری منطقـه کلـون و کاریـان و طـرح PVS جـو آبـی مـی باشـد.
اوالد حسـینی افـزود: در بازدیـد از سـایت ۲۵۰ هکتـاری کلـون جویـم و طـرح 
PVS جـو، کارشناسـان مرکـز جویم و تعـدادی از بهره برداران نیز حور داشـتند.

سرپرسـت مرکـز جویـم بیان داشـت: در ایـن بازدید نحـوه تغذیـه، کنترل علف 
هـای هـرز، آبیـاری، ارقـام، روش هـای مکانیـزه کشـت و سـموم علـف کـش 

مـورد بررسـی قـرار گرفت.

کشت رایزبد )پشته کار( گندم برای اولین بار 
در الرستان انجام شد

بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
الرسـتان، علی سـعیدی نژاد مسـئول اداره بهبود تولیدات گیاهـی این مدیریت، 
از کشـت رایزبـد گنـدم بـرای اولین بار در روسـتای شـرفویه الرسـتان خبر داد.

وی افـزود: کشـت رایزبـد گنـدم کـه در چهـار ردیـف بـر روی پشـته هـا و در 
بقایـای پنبـه کشـت گردید در سـه پالتفـرم جداگانه در سـطح یک هکتـار و با 

میـزان بـذر مصرفـی ۲۵۰ و ۳۰۰ کیلوگـرم در هکتـار انجام شـد.
سـعیدی نـژاد اظهـار کـرد: این شـیوه کشـت در اراضی بـا کیفیـت آب و خاک 
مناسـب توصیـه مـی شـود ودر خـاک هـای با بافـت سـنگین عملکـرد بهتری 
دارد. وی هـدف از اجـرای ایـن طـرح را کاهـش هزینه تولیـد و کاهش مصرف 
سـوخت بیـان نمـود و حفـظ بقایـا، افزایـش کارایـی مصـرف آب در آبیـاری 

مرسـوم را از دیگـر مزایـای طرح برشـمرد.

دوره آموزشی توانمندسازی زنان روستایی در 
کاشت گیاهان دارویی برگزار شد

بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
الرسـتان، کارگاه آموزشـی کاشـت گیاهان دارویی و آلوئه ورا بـا همکاری دفتر 
امـور بانوان بخشـداری و اتحادیـه تولیدکنندگان و صادرکننـدگان و مرکز جهاد 

کشـاوری حومـه روسـتاهای کهنـه مرکـزی و هرمـود مهرخویی برگزار شـد.

در کارگاه آموزشـی کاشـت گیاهـان دارویـی و آلوئـه ورا کـه بـا تدریـس عالیه 
السـادات رفعـت حقیقـی و با حضـور ۵۰ نفر از زنان برگزار شـد، بـه موضوعاتی 
از قبیـل معرفـی گیاهـان دارویـی مسـتعد کاشـت در الرسـتان، نحـوه پرورش 
در فضـای محـدود و خانگـی، هزینـه تولیـد و درآمـد آن بازاریابـی و فـروش 
محصـوالت جهـت اطمینـان به تولیدکننـدگان گیاهـان دارویـی، اتحادیه تولید 
کننـدگان و صادرکننـدگان بـا عقـد قـرار داد فـی مابیـن شـرکت هـای خریدار 
محصـول و تولیـد کننـده در جهت تسـهیل امر فـروش و ایجاد درآمـد، پرداخته 

. شد

مشاغل خانگی فرصتی برای رفع معضل بیکاری
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
الرسـتان، سـیروس مروجـی رئیـس اداره آمـوزش و ترویـج ایـن مدیریـت، 
مشـاغل خانگـی را فرصتـی بـرای رفـع معضـل بیـکاری و ایجـاد شـغل های 
جدیـد دانسـت کـه می توانـد عـالوه بر تاثیـر در رشـد و توسـعه اقتصـادی، در 

زمینـه توسـعه اجتماعـی نیـز تغییـرات مثبـت داشـته باشـد.
وی بـا بیـان اینکـه در سـال گذشـته ۱۵۴ مجـوز صـادر گردیـده اسـت، گفت: 
۴۶ نفـر از متقاضیـان موفـق بـه جذب ۶۰ درصد اعتبار شهرسـتان در سـال ۹۶ 
گردیدنـد و در سـال جـاری ۹۵ نفـر جهت صدور مجـوز و ۸۰ نفـر از متقاضیان 

جهـت دریافـت تسـهیالت بـه اداره کار معرفی شـده اند.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: عمده رشـته هـای مشـاغل خانگی که 
در ایـن شهرسـتان منجر به اشـتغال شـده اسـت شـامل: پـرورش گاو شـیری، 
و  نـان  و پخـت  ترشـیجات  تولیـد  قـارچ،  پـرورش  بـز،  و  پـرورش گوسـفند 

شـیرینی های محلـی مـی باشـد.
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 مسعود قاسمی

شهرستان المرد 

گلخانه داران المردی:
راهی جز توسعه گلخانه ها نداریم

در جلسـه ای در مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان المرد وضعیـت فعالیت و 
تولیـد در گلخانـه هـای سـبزی و صیفی شهرسـتان مورد بررسـی کارشناسـی 
قـرار گرفـت. بـا حضور مدیـر و کارشناسـان جهادکشـاورزی شهرسـتان المرد 
و گلخانـه داران ایـن شهرسـتان جلسـه ای برگـزار و پیرامون وضعیـت تولید و 

مسـائل و مشـکالت ایـن صنـف بحـث و تبـادل نظر صـورت پذیرفت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد در 
ایـن جلسـه مسـائلی نظیر نواسـانات قیمـت بازار، وجـود نهاده هـای نامرغوب، 
افزایـش بـی رویـه قیمـت نهـاده هـای کشـاورزی، حـذف دالالن و فـروش 
مسـتقیم، بسـته بنـدی محصـوالت تولیـدی از جملـه مـواردی بود کـه مطرح 
و تصمیمـات الزم اتخـاذ شـد و بحـث عمـده گلخانـه داران شـرکت کننده در 
جلسـه توسـعه گلخانـه هـا در سـطح شهرسـتان بـود و همه آنهـا بر ایـن ایده 
و نظـر بودنـد کـه بـا توجـه به مشـکالت پیـش روی کشـاورزی شهرسـتان از 
جملـه آب کـه مهمتریـن آن ها اسـت، می بایسـت به سـمت و سـوی توسـعه 
گلخانـه قـدم برداشـت. اقتصـادی کـردن تولیـد گلخانه نیـز از جملـه مواردی 
بـود کـه گلخانـه داران شهرسـتان بـر آن تأکیـد داشـتند و متفق القـول عقیده 
داشـتند کـه مـی بایسـت با کاهـش هزینه هـا و صرفـه جویـی در مصرف آب 
و نهـاده هـا ضمـن تولیـد محصـول بـا عملکرد بـاال اصـول بهداشـتی گلخانه 

نیـز رعایـت گردد.

اجرای طرح تحقیقاتی PVS گندم آبی در المرد 
طـرح تحقیقاتـی pvs گنـدم آبـی بـا اسـتفاده از ۱۱ رقـم بـذر گنـدم در بخش 

مرکـزی المـرد اجرا شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان المرد حسـین 
سـورغالی مسـئول اداره بهبـود تولیـدات گیاهـی ایـن مدیریت گفـت : با هدف 
انتخـاب ارقـام جدیـد و مناسـب بذر جهـت شـرایط اقلیمی شهرسـتان المرد با 
عملکردهـای مناسـب، ۱۱ رقم بذر جدیـد گندم در قطعـات ۱۵۰ متر مربعی در 
۲ تکـرار در روسـتای ترمـان بخـش مرکزی شهرسـتان المـرد و در قالب طرح 
تحقیقاتـی PVS انجـام شـده اسـت. سـورغالی افـزود : کلیـه مراحـل کاشـت، 
داشـت و برداشـت تحـت نظـارت مسـتقیم کارشناسـان کشـاورزی مدیریـت 

جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد انجام خواهد شـد. 
گفتنـی اسـت ارقام کشـت شـده درطـرح تحقیقاتی ذکر شـده شـامل مهرگان، 
 - S ،۷ - ۹۴ - S ،۹ خلیـل، ناریـن، بـرات، رخشـان، سـازنگ، میت هـای ۸ و
۹۳ - ۱۵ و S - ۹۴ - ۱۲ بـا تاریـخ کاشـت ۹۷/۹/۱۹ بـا اسـتفاده از بذرکارکف 

کار مناطق شـور می باشـد. 

مدیر جهادکشاورزی المرد:
بهره برداری از طرح های کشاورزی

به مناسبت دهه فجر 
۵ طـرح کشـاورزی بـه مناسـبت دهه فجـر انقالب اسـالمی در المـرد به بهره 

برداری می رسـد.
المـرد،  شهرسـتان  جهادکشـاورزی  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
محمدصـادق فانـی مدیـر جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان با بیـان این مطلب 
گفـت: بـه جهـت گرامـی داشـت چهلمیـن سـال پیـروزی انقـالب اسـالمی و 

بـا برنامـه ریـزی صـورت گرفته، ۵ طـرح کشـاورزی شهرسـتان شـامل: تغذیه 
مصنوعـی، جـاده بیـن مـزارع، گلخانـه سـبزی و صیفی، واحـد تولیـد تخم مرغ 
و دامـداری بزداشـتی در دهـه فجـر انقالب اسـالمی افتتـاح و به بهـره برداری 

رسـید.  خواهد 
وی افـزود: در ایـن طـرح هـا که بـا هزینـه ۲۰۶۴۰۰ میلیـون ریالی اجرا شـده، 
۸۴۰۰ میلیـون ریـال اعتبـارات دولتـی، ۴۵۰۰۰ میلیون ریال تسـهیالت بانکی، 

۱۵۳۰۰۰ میلیـون ریال آورده شـخصی هزینه شـده اسـت. 
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: سـه طرح گلخانه سـبزی، تولیـد تخم مرغ 
و دامـداری بزداشـتی ضمـن افزایـش تولیـد محصوالت کشـاورزی شهرسـتان 

جهـت ۲۳ نفـر نیز ایجاد اشـتغال مسـتقیم مـی کند.

آغاز کشت های بهاره در المرد 
۱۲۰۰ هکتـار از اراضـی قابـل کشـت المـرد بـه کشـت هـای بهـاره سـبزی و 

صیفـی زیـر پالسـتیکی اختصـاص یافت.
المـرد  شهرسـتان  جهادکشـاورزی  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
محمدصـادق فانـی مدیـر جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان بـا بیان ایـن مطلب 
گفـت: در راسـتای تأمیـن نیـاز غذایـی جامعـه در فصـل بهـار، عملیات کاشـت 
سـبزی و صیفـی بهـاره به صورت زیرپالسـتیکی در شهرسـتان انجـام و ۱۲۰۰ 

هکتـار بـه ایـن امـر اختصـاص یافته اسـت. 
وی افـزود: در کشـت هـای پاییـزه نیـز ۳۸۰ هکتار بـه محصـوالت پاییزی که 
عمدتـًا گوجـه فرنگـی و در سـطح ۲۹۰ هکتار بـود اختصاص یافتـه که روزهای 

پایانـی عرضه ایـن محصوالت می باشـد. 

ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: عملیات برداشـت کشـت پاییـزه در المرد 
از ۲۰ آبـان مـاه سـال جاری آغـاز و همچنان ادامـه دارد و پیش بینی می شـود 

۱۰ هـزار تـن محصـول پاییزه برداشـت و به بازار مصرف ارسـال می شـود.
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محمد حق پرست

شهرستان مرودشت 

تخصیص سوخت به گلخانه های بدون مجوز و 
تولیدکننده های کوچک قارچ

کارگروه کشـاورزی آب و منابع طبیعی شهرسـتان به ریاسـت فرماندارمرودشـت 
برگـزار شـد. در ایـن جلسـه مشـکالت جـدول آب منشـعب شـده از رودخانـه 
سـیوند در زنگـی آبـاد، اعتبـارات متـوازن در بخـش کشـاورزی و مشـکالت 

توسـعه گلخانـه هـای شهرسـتان در دسـتور کار قـرار گرفت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت؛ 
عزیـز رحیمـی مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان و دبیـر جلسـه کارگروه 
کشـاورزی بـا اشـاره به مشـکالت تامین سـوخت گلخانـه های بـدون مجوز و 
تولیـد کننـده هـای کوچـک قـارچ پیشـنهاد کـرد ایـن واحد هـا از ایـن پس با 
دارابـودن پروانـه صنف کشـاورزی و بـا تایید جهاد کشـاورزی سـوخت دریافت 
کننـد و ایـن پیشـنهاد از سـوی رییس شـرکت فـرآورده هـای نفتـی پذیرفته و 
تصویـب شـد . در ادامـه دبیـر جلسـه مشـکالت تامیـن برق شـرکت سـیرجان 
بنیـاد را مطـرح کـرد و قـرار بـر تامین برق از طریق محاسـبه سـهم مشـارکت 
کمتـر از سـوی اداره بـرق شـد تا طـرح توجیـح اقتصادی داشـته باشـد و مبنی 

بـر ادامه کار این شـرکت شـود.
در ایـن نشسـت مشـکالت جـدول آب روسـتای زنگـی آبـاد نیـز مـورد بحـث 
و تبـادل نظـر قـرار گرفـت و مقررشـد از اعتبـارات دولتـی جهـت مطالعـه و از 

سـرگیری طـرح اسـتفاده شـود .

افزایش سطح باغ گل محمدي در منطقه نقش 
رستم مرودشت

بـه گـزارش روابـط عمومی جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت؛ کارشـناس 
تولیـدات گیاهـي مرکـز جهاد کشـاورزي نقش رسـتم گفـت: در راسـتاي تغییر 
الگـوي کشـت و دسـتیابي بـه اولویت هـاي سـازمان، ترویج، کاشـت و احداث 
بـاغ گل محمـدي از سـال ۹۶ در ایـن مرکـز آغـاز شـده اسـت و در دو سـال 

گذشـته سـطح آن بـه نه هکتار رسـیده اسـت. 
وی گفـت: در ادامـه رونـد کاشـت گل محمـدی در روسـتاي حسـین آباد نقش 
رسـتم کار احـداث ۳ هکتـار بـاغ گل محمـدي در دسـتور کار قرار گرفته اسـت 
و سـطح باغـات گل محمـدي در منطقـه نقش رسـتم کال به ۱۲ هکتار رسـیده 
اسـت. محمدرضـا امیـري افزود: کشـت این گیـاه دارویـي مي تواند بـه عنوان 
جایگزیـن مناسـبي بـراي گیاهـان پـر آب در منطقـه باشـد و بـا ایجـاد کارگاه 
هـاي گالب و اسـانس گیـري، فـرآوري و بسـته بنـدي عـالوه بـر تولیـد ایـن 

محصـول مـی توانـد گامـي موثـر در اشـتغال زایي منطقه برداشـت شـود.

اجرایی شدن پروژه ایران - سیمیت 
در شهرستان مرودشت 

کارشـناس جهـاد کشـاورزی مرکـز نقـش رسـتم مرودشـت، از اجرایـی شـدن 
پـروژه بین المللـی ایـران سـیمیت در ایـن شهرسـتان خبـر داد. 

مریـم صفـر پـور گفـت: پروژه ایران-سـمیت بـرای اولین بـار در پنـج هکتار از 
زمین های کشـاورزی مرکز جهاد کشـاورزی نقش رسـتم شهرسـتان مرودشـت 
در حـال انجـام اسـت. ایـن طـرح در قالب پلـت فرم هـای آموزشـی _ترویجی 
طـی یـک طرح پنج سـاله با بهترین شـکل ممکن آغاز شـده و کشـت ۱۱ رقم 
گنـدم بـا رعایـت روش های جدیـد به زراعـی و بـا روش آبیاری نـواری تیپ در 

دسـتور کار قرار گرفته اسـت.
وی افـزود: پـروژه مذکـور بـا اجـرای کشـاورزی حفاظتـی و بـا هـدف افزایش 
محصـول گنـدم آبـی به میـزان ۳۰درصد، از آبان ماه سـال جاری در شهرسـتان 
مرودشـت اجـرا شـده اسـت .در ایـن طـرح سیسـتم های زراعـی و محصوالت 
مختلـف در تنـاوب بـا گنـدم کشـت می شـود، در واقـع گنـدم محصـول اصلی 
پـروژه و ذرت، سـویا، مـاش، وگلرنگ جـز تناوب اسـت و پیشـترفته ترین ارقام 

در پلت فرم هـای آموزشـی _ترویجـی کشـت می شـود .
کارشـناس پیگیـری کننـده پـروژه بیان کـرد: با اجـرای پروژه مذکور سـه اصل 
مهـم فائـو در کشـت زراعـت شـامل، حـذف گاو آهـن برگردانـدار، حفـظ ۳۰ 

درصـدی بقایـای گیاهـی و تنـاوب درکشـت مـزارع رعایت می شـود.

مرودشت تنها تولید کننده نشاء توت فرنگی
در استان فارس 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفت: این شهرسـتان تنهـا تولید 
کننـده نشـاء تـوت فرنگـی در فضای باز در اسـتان فارس اسـت. 

بـه گـزارش خبرگـزاری ایانا در شـیراز؛ عزیـز رحیمی بـا اعالم این خبـر افزود: 
در شهرسـتان مرودشـت سـاالنه ۱۰۰ هـزار نشـاء تـوت فرنگـی تولیـد کـه 
عـالوه بـر تامیـن نیـاز کل اسـتان بـرای توسـعه باغ هـا در سـایر اسـتان ها نیز 
ارسـال مـی شـود. این مقام مسـئول گفـت : نهالسـتان توت فرنگـی موجود در 
شهرسـتان بـا مسـاحت یـک هزار متـر مربع و بـا قابلیـت تولید ۱۰۰هزار نشـاء 

تنهـا نهالسـتان تولیـد نشـاءتوت فرنگی در اسـتان فارس اسـت.
رحیمـی بـا بیـان این که نهالسـتان مذکـور از سـال ۱۳۸۵ احداث شـده و دارای 
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مجوز رسـمی از موسسـه تحقیقات کشـاورزی است، یادآورشـد: تنها رقم تولید 
شـده در ایـن نهالسـتان رقـم سـلوا بـوده کـه قابلیـت تولید نشـاء ومیـوه توت 
فرنگـی در چهـار فصـل سـال را دارا اسـت. مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
مرودشـت تاکیـد کـرد: در این شهرسـتان چهار نهالسـتان در سـطح پنج هکتار 
در زمینـه تولیـد انـواع نهـال فعالیـت می کنـد کـه پیش بینی می شـود در سـال 

جـاری ۲۹۴هـزار اصلـه نهال را تولیـد کنند.

مسئول مرکز جهاد کشاورزی حومه مرودشت 
نمونه ملی شد

مسـئول مرکـز جهـاد کشـاورزی حومه مرودشـت در گفتگـو با روابـط عمومی 
مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت؛ ضمـن عـرض تبریـک این 
ایـن مرکـز، گفـت: موفقیـت حاصلـه در  بـه پرسـنل زحمت کـش  موفقیـت 
سـایه کار تیمـی و همراهـی کارکنـان ایـن مجموعـه مسـیر شـد و بر اسـاس 
سـازمان،  اولویت هـای  و  سیاسـت گذاری  بـا  هم راسـتا  برنامه ریزی هـای 
شـاخص ترین فعالیت هـا کـه در ایـن مرکز مـالک عمل قـرار گرفتـه، عبارتند 
از: اصـالح الگـوی کشـت بـا رویکـرد جایگزینـی کشـت هایی بـا نیـاز آبی  کم 
کـه در محصـوالت شـتوی، ترویـج و کشـت چنـد برابـری گیاهـان کم آب بـر 
ماننـد گلرنـگ و خاکشـیر، در محصوالت صیفی، توسـعه کشـت آفتابگردان به 
دلیـل نیـاز آبـی کـم و در باغ ها توسـعه چنـد برابری باغ های پسـته انجام شـد 
و همچنیـن موفقیت هـای خوبی در توسـعه کشـت گیاهان دارویـی و گلخانه ها 
داشـتیم. اکبـر محمـودی، یکـی ازدالیـل موفقیـت جهـاد کشـاورزی حومه را 
اجـرای موفق نظام نوین ترویج بر اسـاس اسـتانداردهای تعریف شـده دانسـت 
و افـزود: پارسـل محـور بـودن فعالیت هـای جهـاد کشـاورزی حومـه و تعمیـم 
برش هـای ابالغـی شهرسـتانی به سـطح پهنـه یا همـان عرصه هـای تولیدی 
از ویژگی هـای بـارز ایـن مجموعه اسـت. گفتنی اسـت جهاد کشـاورزی حومه 
مرودشـت بـا عرصـه ۵۵ هـزار هکتـاری، ۵۲ روسـتا در ۵ دهسـتان را تحـت 
پوشـش قـرار داده کـه ایـن عرصـه بـه ۱۶ پهنـه تقسـیم شـده و بـه ازای هر 

پهنـه یـک کارشناسـان مسـئول پهنـه فعالیـت می کند.

حسن مرادی

شهرستان مهر 

پـالک گذاری شـدند کـه این میزان حـدود پنجـاه و هفت درصـد تراکتور های 
فاقـد پـالک شهرسـتان را شـامل مـی شـود. بهرامـی همچنیـن در خصـوص 
ضریب مکانیزاسـیون شهرسـتان و اقدامات انجام شـده گفت: در سـال گذشـته 
پنـج دسـتگاه کـودکار بـذرکار مخصـوص اراضـی شـور بـا یارانـه پنـج میلیون 
تومانـی بالعـوض دولتـی در شهرسـتان جذب نمودیـم و در حال حاضـر نیز در 
شـرف جـذب ده دسـتگاه دیگر در قالب همیـن اعتبارات هسـتیم، وی در همین 
خصـوص افـزود: صـد در صد عملیات کاشـت کلـزا و حدود هفتاد درصد کشـت 
گنـدم و جو این شهرسـتان کـه حدود ۵۲۰۰هکتارمی باشـد به صـورت مکانیزه 
کاشـت شـده انـد کـه بخش اسـیر در ایـن زمینه پیشـرو مـی باشـد. بهرامی در 
خصـوص جـذب تراکتـور و ادوات نویـن کشـاورزی و همچنیـن افزایش ضریب 
مکانیزاسـیون کشـاورزی درایـن شهرسـتان گفـت: طـی یک سـال گذشـته ده 
مـورد جـذب تراکتـور داشـتیم کـه در همیـن خصـوص ۳۰۰ میلیـون تومـان 

تسـهیالت معرفـی و بـه متقاضیان پرداخـت گردید.

برداشت بیش از یکصد و هشتاد تن پنبه از مزارع 
شهرستان مهر

 کشـت پنبـه بـرای اولیـن بار در شهرسـتان مهر در سـال جـاری اتفـاق افتاد و 
در دی ماه برداشـت شـد.

محمـد محمـودی رئیـس اداره تولیدات گیاهی و دامی مدیریت جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان مهـر گفـت: بـا توجه بـه تحمل پنبـه به شـوری و کم آبی، در سـال 
زراعـی جـاری ۶۰ هکتـار از مزارع شهرسـتان مهـر به زیر کشـت این محصول 
رفـت. محمـودی افـزود: ایـن مـزارع بـا یـک دسـتگاه کمبایـن برداشـت پنبـه 
برداشـت و حـدود یکصـد و هشـتاد تـن پنبـه برداشـت و بـه کارخانجـات پنبـه 
پـاک کنـی فرسـتاده شـد. محمـودی گفـت: عمـده بـذر کشـت شـده از رقـم 
گلسـتان بـوده و احتمـال مـی رود با توجه بـه عملکرد نسـبتا مناسـب در اراضی 
شـور و بـازار خـوب آن، در سـال آتـی شـاهد افزایـش سـطح زیـر کشـت ایـن 

محصـول در شهرسـتان مهر باشـیم.

قریب 10500 هکتار گندم و جو آبی و دیم
در شهرستان مهرکشت شد

 حـدود هشـتاد درصـد مـزارع بـه صـورت کامـاًل مکانیـزه و بـا دسـتگاه های 
بـذرکار کشـت شـده اند.

غالمحسـین مظاهـری مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مهر گفت: در سـال 
زراعـی جـاری حـدود ۶ هـزار هکتار گندم آبـی، ۲۵۰۰ هکتار گنـدم دیم، ۱۵۰۰ 
هکتـار جـو دیـم و ۵۰۰ هکتـار جـو آبی در این شهرسـتان کشـت شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان مهـر مظاهری 
بـا بیـان ایـن مطلـب افزود: کاشـت ایـن محصـوالت از اوایل آبان ماه شـروع و 

تـا نیمه هـای دی مـاه ادامه خواهد داشـت. 
مظاهـری تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه مزایـای کشـت بـا دسـتگاه های ردیـف 
کار از قبیـل کاهـش مصـرف بذر، یکنواختی سـطح سـبز، کاهـش مصرف آب، 
کاهـش هزینه هـا و کاهـش تـردد ماشـین آالت در زمیـن هـای کشـاورزی، 
امسـال حـدود هشـتاد درصد مزارع این شهرسـتان در کشـت محصـوالت فوق 
بـه صـورت کامـال مکانیـزه و با دسـتگاه های کودکار بذر کار انجام شـده اسـت 
ضمـن ایـن که امسـال ۱۷۰۰ تـن بذر اصالح شـده گندم بین کشـاورزان توزیع 
شـده و حـدود دویسـت و پنجـاه تـن بـذر خـود مصرفی نیز توسـط کشـاورزان 
جهت کشـت مصرف شـده اسـت و در این راسـتا و جهـت افزایـش تولید حدود 
هـزار و دویسـت تـن انـواع کودهای قبل کشـت بین کشـاورزان توزیـع گردیده 
اسـت و همچنیـن حـدود ۵۰۰ هکتـار از اراضی گندم در سـال زراعـی جاری به 

صـورت آبیـاری نویـن آبیاری می شـود.

افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی 
در شهرستان مهر

۳۰۰ میلیـون تومـان تسـهیالت جهـت خریـد تراکتـور و ادوات کشـاورزی بـه 
کشـاورزان در یـک سـال گذشـته پرداخت شـده اسـت

پنجـاه و هفـت درصـد از تراکتورهای شهرسـتان مهـر پالک گذاری شـده اند. 
عبدالحسـن بهرامی مسـئول مکانیزاسیون مدیریت جهاد کشـاورزی شهرستان 
مهـر گفـت: تعـداد دویسـت و هفتـاد دسـتگاه تراکتـور در شهرسـتان مهر طی 
یـک سـال گذشـته بـا همـکاری راهنمایـی و رانندگـی و تعاونی تراکتـورداران 
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موقعیت جغرافیایی، اقلیمی و تقسیمات کشوری
شهرسـتان الرسـتان بـه مرکزیـت شـهر الر بـا مسـاحت ۱۴۱۴۲ کیلومترمربع 
۱۱/۵ درصـد کل مسـاحت خاکي اسـتان فارس را به خود اختصاص داده اسـت 
و در ۳۳۶ کیلومتری جنوب شـرقی شهرسـتان شـیراز قرار دارد. این شهرسـتان 
در محـدودی جغرافیایـي حداقـل ۵۳ درجه و ۱۱ دقیقـه و حداکثر۵۵درجه و ۴۴ 
دقیقـه طول شـرقی وحداقل۲۷درجه و ۱۸دقیقه وحداکثـر ۲۸ درجه و ۲۱ دقیقه 
عـرض شـمالي قـرار گرفته اسـت۰ و از شـمال بـه شهرسـتانهاي داراب، زرین 
دشـت، جهـرم، قیروکارزیـن واسـتان هرمـزگان، از جنـوب به شهرسـتان المرد 
و اسـتان هرمـزگان از شـرق بـه اسـتان هرمـزگان و از غرب به شهرسـتانهای 
المـرد ؛ گـراش، خنـج محـدود مـي شـود . ارتفـاع آن از سـطح دریـا ۸۲۰ متر 
و متوسـط بارندگـي طـي یـک دوره بیسـت سـاله ۱۹۲ و طـي یـک دوره سـي 
سـاله ۲۱۶ میلیمتـر مي باشـد. حداکثر دمـا ۴۶و حداقل آن ۱- درجه سـانتیگراد 

است.
براسـاس آخریـن آمـار تقسـیمات کشـوري شهرسـتان ها در سـال )۱۳۹۱( این 
شهرسـتان داراي شـش بخـش )اوز، بیـرم، جویـم، صحـراي بـاغ، بنارویـه و 
مرکـزي( و هشـت نقطه شـهري )اوز، بیرم، جویـم، بنارویه، خـور، لطیفی، عماد 
شـهر و الر( و ۱۳ دهسـتان )بیدشـهر، فیشـور، بـاالده، بیـرم، عمـادده، بنارویه، 
جویـم، هـرم، ده فیـش، دهکویه، حومه، درزو سـایبان، صحراي باغ ( مي باشـد. 
همچنیـن ایـن شهرسـتان داراي ۴۰۱ پارچه آبادي اسـت ۱۸۸ آبادی مسـکوني 
و ۲۱۳ آبـادی خالـي از سـکنه مـي باشـد. جمعیـت شهرسـتان الرسـتان )بـر 
اسـاس سرشـماری سـال ۱۳۹۴( ۲۳۶۰۰۰ نفرمـی باشـد کـه از ایـن تعـداد 
۵۲درصـد جمعیـت شـهری و۴۴ درصـد جمعیـت روسـتایی و ۴درصـد جمعیت 

است.  عشـایري 
بیشتر از ۳۵% جمعیت شهرستان دربخش کشاورزی به کار اشتغال دارند.

ایـن شهرسـتان با دارا بـودن ۱/۵ درصد از کل اراضی اسـتان معادل ۵/۳ درصد 
از تولیـد اسـتان را بـه خود اختصاص داده اسـت در شهرسـتان ۲۸ دشـت وجود 

دارد که عمومًا جز دشـتهاي بسـته محسـوب مي شـوند.

رتبه های شاخص کشاورزی شهرستان الرستان در استان فارس :
• - رتبه اول سطح زیر کشت سیب زمینی و پیاز طرح استمرار

• - رتبه اول سطح زیر کشت پنبه
• - رتبه اول سطح زیر کشت کنجد

• - رتبه دوم اجرای سیستم آبیاری نوین 

سیمای کشاورزی شهرستان الرستان در یک نگاه

محمد جواد مظفری 
معاون فني اجرایي

فرزاد قاسمی 
معاون سازمان و مدیر

اسماعیل فضایلی
 معاون اداري مالي
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 سيمای کشاورزی شهرستان الرستان

 واحد مقدار شرح ردیف

 آب
 حلقه 3050 کشاورزیتعداد چاه های 

 میلی متر 165 متوسط میزان بارندگی

 خاک

1/71379 ار اضی با قابلیت کشاورزی  هکتار 

 اراضی کشاورزی
 هکتار 35123 آبی

 هکتار 18164 دیم

 سطح زیر کشت محصوالت زراعی
5/29512 آبی  هکتار 

 هکتار 17200 دیم

 هکتار 5278 سطح زیر کشت محصوالت باغی

 هکتار 24600 اراضی آیش

 تولیدات

 تن 177825 میزان تولیدات محصوالت زراعی

 تن 67186 میزان تولید محصوالت باغی

 تن 245014 میزان تولید محصوالت زراعی و باغی

 تن 30792 میزان محصوالت دامی
 

 : فارس در استانالرستان رتبه های شاخص کشاورزی شهرستان 

 سيب زميني و پياز طرح استمرار رتبه اول سطح زير کشت

 رتبه اول سطح زير کشت پنبه

 رتبه اول سطح زير کشت کنجد

 رتبه دوم اجرای سيستم آبياری نوين 

 

 

 

 

 

 

اداره بهبود تولیدات گیاهی
اداره بهبـود تولیـدات گیاهـی شهرسـتان متشـکل از واحـد هـای زراعت، حفظ 
نباتـات، باغبانـی، و مکانیزاسـیون می باشـد کـه مهمترین اهـداف و فعالیتهای 

ایـن اداره در الرسـتان شـامل موارد ذیل اسـت :

واحد زراعت
۱- توجـه بـه کشـت هـای کـم آب بـر بـا ارزش افـزوده بـاال و تغییـر الگـوی 
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کشـت از جملـه گلرنـگ، کنجـد و گیـاه کینـوا
۲- افزایش ماده آلی خاک با توسعه کشت گیاهانی از جمله منداب و ماش

۳- اجـرای طـرح PVS گنـدم آبـی بـا هـدف معرفـی ارقـام گنـدم سـازگار بـا 
شـرایط شهرسـتان

۴- اجـرای طـرح انتقـال یافتـه هـای تحقیقاتـی گندم آبـی در بخـش جویم با 
هـدف بـاال بـردن دانـش فنـی کشـاورزان و نهایتـًا افزایـش عملکـرد در واحد 

سطح
۵- اجـرای طـرح بهنـژادی گنـدم و جوآبـی و دیـم بـا هـدف انتخـاب بهترین 
رقـم و سـازگار با شـرایط شهرسـتان از بین حـدود ۱۸۰۰ رقم جـو و ۱۱۰۰ رقم 

گنـدم اختـالط بذری 
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 96شهرستان سال  يکشت و عملکرد محصوالت زراع يرسطح ز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام محصول ردیف
سطح زیر کشت به 

 هکتار

متوسط عملکرد 
)کیلوگرم در 

 هکتار(

میزان تولید 
 )تن( 

00018 گندم 1  4100 24/573225  

0614 آبي جو 2  2870 4200 

 4700 900 5200 جو ديم 3

 15000 3000 5000 پنبه 4

25/450 1100 419 کلزا 5  

 1600 950 1700 کنجد 6

 14000 28000 500 سيب زميني 7

 11000 45000 250 پياز 8

 22000 34000 650 گوجه فرنگي 9

 8500 27000 308 بادمجان 10

 4800 32000 150 خربزه 11

 32000 50000 650 هندوانه 12

 3000 24000 120 طالبي 13

 700 28000 25 کدو 14

 6500 26000 150 خيار 15

 6600 12000 550 يونجه )خشك( 16

 500 50000 10 ذرت علوفه ای 17

 700 70000 10 سورگوم 18

 900 32000 28 انواع فلفل 19

 850 17000 50 ساير سبزيجات 20

واحد باغبانی
۱- توسـعه کشـت گلخانـه ای بـا هـدف کاهـش مصـرف آب و افزایـش تولید 

در واحد سـطح
۲- توسـعه کشـت آبـی و دیـم گیاهان دارویی سـازگار بـا هدف افزایـش درآمد 

کشاورز
۳- نظارت بر مراحل اصالح، احیا و بهسازی باغات شهرستان 

۴- ترویـج کشـت گونـه های جدیـد باغی، بیمـه باغـات، ادوات مکانیـزه باغی 
و محصول سـالم
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 واحد باغباني

 توسعه کشت گلخانه ای با هدف کاهش مصرف آب و افزايش توليد در واحد سطح -1

 توسعه کشت آبي و ديم گياهان دارويي سازگار با هدف افزايش درآمد کشاورز -2

 نظارت بر مراحل اصالح، احيا و بهسازی باغات شهرستان  -3

 ترويج کشت گونه های جديد باغي، بيمه باغات، ادوات مکانيزه باغي و محصول سالم -4

 
 96شهرستان سال   ييدارو ياهانو گ يکشت و عملکرد محصوالت باغ يرسطح ز

 نام محصول ردیف
سطح زیر کشت به 

 هکتار
متوسط عملکرد 

 هکتار()کیلوگرم در 
میزان تولید 

 )تن(

 15000 6/5 2674 خرما 1

 4000 20 204 پرتقال 2

 1264 16 82 نارنگي 3

 17550 25 1079 ليمو ترش 4

 4650 31 211 ليمو خارگي 5

 19968 32 745 ليمو شيرين 6

 1552 31 86 ساير مرکبات 7

 13 1 13 زيتون 8

 26 4 5/6 انگور 9

 55 8 7 کنار 10

 112 5 5/21 باغاتساير  11

 2455 182 5/13 محصوالت گلخانه ای 12

 496 992 5/0 قارچ خوراکي 13

 45 1 144 گياهان دارويي 14

 



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس58
شماره  46 - دیــــــــــماه 1397

واحد حفظ نباتات
۱- مبـارزه بـا آفـات قرنطینه ای باغات با اولویت سوسـک سـرخرطومی حنایی 

خرما، شـانکر، جاروک و پسـیل مرکبات
۲- ردیابی آفات و بیماریهای محصوالت باغی و زراعی

۳- اسـتقرار شـبکه های مراقبـت از محصـوالت زراعـی و نباتـی جهـت پیـش 
آگاهـی کشـاورزان و باغداران

۴- نظـارت بـر کلینیـک گیاهپزشـکی و فروشـگاه هـای مجـاز عرضـه کننـده 
سـموم شـیمیایی در شهرسـتان

واحد مکانیزاسیون
۱- توسعه کشت های مکانیزه با هدف کاهش هزینه های تولید

۲- معرفـی و جـذب ۴ سـرمایه گـذار بومی به منظـور خرید ۴ دسـتگاه کمباین 
وش چیـن پنبه 

۳- معرفـی و پیگیـری جـذب ۱۲ دسـتگاه کـودکار بـذرکار غـالت )کـف کار( 
جهـت کاهـش اثـرات شـوری و مدیریـت بهتـر آب توسـط بخـش خصوصـی

۴- تشـکیل اکیـپ برداشـت به منظـور بازدیـد از کمباین ها )آرایـش و تنظیم( 
جهـت جلوگیـري از ضایعـات و تلفـات در کلیه مراکز تحت پوشـش

۵- نظارت بر تخصیص و تایید ۱۹ میلیون لیتر سوخت در بخش کشاورزي
واحد آب و خاک

۱- توسـعه مطلـوب آبیـاری تحت فشـار از محـل کمک هاي بالعـوض ) مقام 
دوم در بیـن شهرسـتان هـای اسـتان فارس از حیـث طراحی و اجرا(

۲- اجراي عملیات آب و خاک؛ تسطیح لیزري و احداث جاده بین مزارع 
۳- احیاء و مرمت قنوات به طول ۴۰۰ 

واحد صنایع کشاورزی
توجـه به توسـعه و رشـد صنایع کوچک متناسـب بـا وضعیت آب، بـازار فروش، 
نیـاز داخل کشـور و کشـورهای حـوزه خلیج فارس با اسـتفاده از پتانسـیل های 
موجـود در شهرسـتان و جـذب سـرمایه گـذاران بـا توجـه بـه آینده کشـاورزی 
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 واحد حفظ نباتات

 اولويت سوسك سرخرطومي حنايي خرما، شانکر، جاروک و پسيل مرکباتت قرنطينه ای باغات با امبارزه با آف -1

 و زراعي باغيرديابي آفات و بيماريهای محصوالت  -2

 استقرار شبکه های مراقبت از محصوالت زراعي و نباتي جهت پيش آگاهي کشاورزان و  باغداران -3

 نظارت بر کلينيك گياهپزشکي و فروشگاه های مجاز عرضه کننده سموم شيميايي در شهرستان -4

 واحد مکانيزاسيون

 توسعه کشت های مکانيزه با هدف کاهش هزينه های توليد -1

 دستگاه کمباین وش چین پنبه  4سرمایه گذار بومی به منظور خرید  4معرفی و جذب  -2

دستگاه کودکار بذرکار غالت )کف کار( جهت کاهش اثرات مخرب شوری و  12معرفی و پیگیری جذب  -3
 مدیریت بهتر آب توسط بخش خصوصی

سركشي و بازديد از كمباين ها )آرايش و تنظي -4 شت به منظور  ضايعات و تلفات در تشكيل اكيپ بردا م( جهت جلوگيري از 
 كليه مراكز تحت پوشش

 ميليون ليتر سوخت در بخش كشاورزي شهرستان 19نظارت بر تخصيص و تاييد  -5
 

 مکانيزاسيون کشاورزی

 تعداد ) دستگاه ( نوع ماشین آالت

 1080 انواع تراکتور

 14 انواع کمباین

 1 غوزه چین پنبه

 5 نوتیلیج ) بی خاکورز (

 5 کمبینات

 40 انواع کارنده 

 40 انواع چیزل و خاکورز

 260 انواع سمپاش ها
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 واحد آب و خاک
) مقام دوم در بین شهرستان های استان فارس از حیث طراحی از محل كمك هاي بالعوض توسعه مطلوب آبیاری تحت فشار  -1

 و اجرا(

 اجراي عمليات آب و خاك از قبيل تسطيح ليزري و احداث جاده بين مزارع  -2
  400ات به طول احياء و مرمت قنو -3

 

 )هکتار( تحت فشار در چهار سال گذشته ياریآب یاجرا يتوضع

 آبیاری قطره ای آبیاری نواری آبیاری بارانی سال
آبیاری 

 هیدروفلوم
 جمع کل

93 20 600 750 80 1450 

94 50 1130 670 50 1900 

95 30 960 350 100 1440 

96 80 1150 570 150 1950 

 6740 380 2340 3840 180 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهرسـتان از مهم تریـن اهـداف و فعالیت هـای واحـد صنایع می باشـد.

فعالیت های اداره آموزش و ترویج
تمرکـز بـر آمـوزش بـا توجه بـه قابلیـت های هـر منطقـه، بازدیدهـا و کالس 
در مزرعـه جهـت بهـره بـرداران و ایجـاد مزارع الگویی سـر فصل هـای اصلی 

اداره آمـوزش و ترویـج مـی باشـد که اهـم فعالیت هـا و کارگاه های آموزشـی 
و ترویجـی ایـن اداره در سـال ۹۶ بـه شـرح ذیل می باشـد:
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 واحد صنایع کشاورزی

توجه به توسعه و رشد صنايع کوچك متناسب با وضعيت آب، بازار فروش، نياز داخل کشور و کشورهای حوزه خليج فارس با استفاده از 

در شهرستان و جذب سرمايه گذاران با توجه به آينده کشاورزی شهرستان از مهمترين اهداف و فعاليت های واحد صنايع پتانسيل های موجود 

 در الرستان مي باشد.

 96در سال  یکشاورز يعواحد صنا یها يتفعال

 ظرفیت تولید در سال  )تن( تعداد عنوان طرح ردیف

 5000 1 ذرت خشك کني وليعصر 1

 10000 2 ميوه تازهبسته بندی  2

 40000 1 کارخانه خواک طيوردرسا 3

 72 1 توليد قارچ 4

 600 1 کارخانه لبني 5

 3000 1 واحد پرورش مرغ تخمگذار باليکا 6

 312000 1 کشتارگاه ققنوس نصر اوز 7

 

 

 فعالیت های اداره آموزش و ترویج
و ايجاد مزارع الگويي سر فصل های  ا توجه به قابليت های هر منطقه ، بازديدها و کالس در مزرعه جهت بهره برداران تمرکز بر آموزش ب

 به شرح ذيل مي باشد: 96اصلي اداره آموزش و ترويج مي باشد که اهم فعاليت ها و کارگاه های آموزشي و ترويجي اين اداره در سال 

 تعداد عناوین فعالیت های ترویجی ردیف
حجم فعالیت ) نفر 

 روز(

 2730 117 اجرای کارگاه آموزشی 1

 7110 - آموزش انفرادی بهره برداران بخش کشاورزی 2
 523 15 بازدید آموزشی در بخش کشاورزی 3

 30 60 اعزام همکاران به دوره های آموزشی ضمن خدمت 4

5 
تهیه و توزیع لوح فشرده، بروشور، اطالعیه و پوستر 

 بین بهره برداران بخش کشاورزی ترویجی
- 1270 

6 
انجام طرح امید در راستای اجرای توصیه های فنی و 

 یافته های تحقیقاتی
7 - 
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 واحد صنایع کشاورزی

توجه به توسعه و رشد صنايع کوچك متناسب با وضعيت آب، بازار فروش، نياز داخل کشور و کشورهای حوزه خليج فارس با استفاده از 

در شهرستان و جذب سرمايه گذاران با توجه به آينده کشاورزی شهرستان از مهمترين اهداف و فعاليت های واحد صنايع پتانسيل های موجود 

 در الرستان مي باشد.

 96در سال  یکشاورز يعواحد صنا یها يتفعال

 ظرفیت تولید در سال  )تن( تعداد عنوان طرح ردیف

 5000 1 ذرت خشك کني وليعصر 1

 10000 2 ميوه تازهبسته بندی  2

 40000 1 کارخانه خواک طيوردرسا 3

 72 1 توليد قارچ 4

 600 1 کارخانه لبني 5

 3000 1 واحد پرورش مرغ تخمگذار باليکا 6

 312000 1 کشتارگاه ققنوس نصر اوز 7

 

 

 فعالیت های اداره آموزش و ترویج
و ايجاد مزارع الگويي سر فصل های  ا توجه به قابليت های هر منطقه ، بازديدها و کالس در مزرعه جهت بهره برداران تمرکز بر آموزش ب

 به شرح ذيل مي باشد: 96اصلي اداره آموزش و ترويج مي باشد که اهم فعاليت ها و کارگاه های آموزشي و ترويجي اين اداره در سال 

 تعداد عناوین فعالیت های ترویجی ردیف
حجم فعالیت ) نفر 

 روز(

 2730 117 اجرای کارگاه آموزشی 1

 7110 - آموزش انفرادی بهره برداران بخش کشاورزی 2
 523 15 بازدید آموزشی در بخش کشاورزی 3

 30 60 اعزام همکاران به دوره های آموزشی ضمن خدمت 4

5 
تهیه و توزیع لوح فشرده، بروشور، اطالعیه و پوستر 

 بین بهره برداران بخش کشاورزی ترویجی
- 1270 

6 
انجام طرح امید در راستای اجرای توصیه های فنی و 

 یافته های تحقیقاتی
7 - 
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 96اجرا شده در شهرستان سال  يدام یطرح ها

 هدف از اجرای طرح  عنوان طرح امید ردیف 

 افزایش سطح زیر کشت کلزا آبی 1

 با منطقهسازگاری  گیاهان دارویی ) دیم ( 2

 سازگاری با منطقه گلرنگ )دیم ( 3

 سازگاری با منطقه (منداب ) دیم  4

 سازگاری با منطقه ) دیم (  pvsجو  5

 تغذیه با کودهای شیمیایی مرکبات 6

 تولید همزمان شیر و گوشت گاو دو منظوره سمینتال 7
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فعالیت های اداره بهبود تولیدات دامی
بـا توجه به مسـاعد بودن و اسـتقبال نسـبتًا زیاد مردم شهرسـتان بـه دامپروری 
ایـن اداره بـه طـور جـدی بـه معرفـی نژادهـای بومـی سـازگار دام سـبک و 
سـنگین پرداختـه و ترویج و توسـعه آبزی پروری متناسـب با اقلیم شهرسـتان، 
و حفـظ تولیـد و کاهـش هزینـه هـای تولیـد در صنعـت طیـور نیـز از دیگـر 

فعالیت هـای ایـن اداره می باشـد.

اداره برنامه و بودجه: 
- پیگیـری و نظـارت بر تکمیل سـریع و صحیـح اطالعات سـامانه پهنه بندی 

توسط مسـئولین پهنه
- تنظیـم بـازار محصـوالت کشـاورزی در ایـام نـوروز، مـاه مبـارک رمضـان 
وسـایر مناسـبت هـای سـال در جهت توزیـع اقـالم مایحتاج ضـروری مردم با 

قیمـت مناسـب تـر از بـازار جهـت مصـرف کننده
- تقویـت نهـاد هـای مالـی جهـت تامیـن و تجهیز سـرمایه و سـرمایه گذاری 

در بخـش کشـاورزی با مشـارکت مردم

نقش تشکل های تولیدی فعال در شهرستان 
بـی شـک بخش هـای خصوصـی در قالب های تشـکل ها، تعاونی هـای تولید 
و ... مـی توانـد به کاسـتن حجم کار از بخش هـای دولتی و واگـذاری کاربردم 

به خود مردم بسـیار کارگشـا باشـد. 
غالـب تعاونـی های فعال شهرسـتان در عرصـه تولیدات گیاهی مشـغول به کار 
هسـتند ایـن تعاونـی هـا عـالوه بـر توزیـع کلیه نهـاده هـای کشـاورزی، خرید 
دسـتگاه های کارنـده، هدایـت و مدیریـت کلینیک هـای گیاهپزشـکی، عقـد 
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 فعالیت های اداره بهبود تولیدات دامی
معرفي نژادهای بومي سازگار دام سبك و  شهرستان به دامپروری اين اداره به طور جدی بهبا توجه به مساعد بودن و استقبال نسبتاً زياد مردم 

 نيز از ديگر متناسب با اقليم شهرستان، و حفظ توليد و کاهش هزينه های توليد در صنعت طيورترويج و توسعه آبزی پروری پرداخته و  سنگين

 .های اين اداره مي باشدعاليت ف

 

 96شهرستان در سال  يدام يداتعملکرد تول

 نوع دام/طیور/آبزیان ردیف
تعداد 

 )واحد/رأس/قطعه(
 تولید )تن( ظرفیت

 4695 - 250000 دام سبک ) سنتی( 1

 1600  - 800000 دام سنگین ) سنتی ( 2

 6900 831 23 تعداد واحد گاوداری شیری صنعتی 3
 1305 5220 53 واحد گوساله پرواریتعداد  4
 12600 1671100 55 تعداد واحد صنعتی مرغ گوشتی 5

 3230 190000 3 تعداد واحد صنعتی مرغ تخم گذار 6

 1 8500 1 تعداد واحد پرورش بلدرچین 7
 7 200 1 تعداد واحد پرورش شتر مرغ 8
 25 25 7 تعداد واحد پرورش ماهیان گرمابی 9
 400 400 1 پرورش میگوتعداد واحد  10
 29 29 2000 تعداد کلونی زنبور عسل  11

 

 و بودجه:  برنامهاداره 
 توسط مسئولين پهنهتکميل سريع و صحيح اطالعات سامانه پهنه بندی پيگيری و نظارت بر  -

اقالم مایحتاج ضروری توزیع در جهت  ساير مناسبت های سالتنظيم بازار محصوالت کشاورزی در ايام نوروز، ماه مبارک رمضان و -

 مردم با قیمت مناسب تر از بازار جهت مصرف کننده
 مردم مشارکت با کشاورزی بخش در گذاری سرمايه و سرمايه تجهيز و تامين جهت مالي های نهاد تقويت -

 

 
 
 
 
 

 شاخص اندازه گيری عنوان هدف کمي
1396 

 درصد تحقق  عملکرد  برنامه 

 0 0 3200 ميليون ريال اشتغال فراگير

 40 118210 293778 ريال ميليون توسعه پايدار
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 ) ارقام به ميليون ريال ( 96سال تسهيالت بانکي 
 مبلغ جذب شده مبلغ معرفي شده عنوان رديف

 0 3500 احداث استخر 1
 0 27600 تسهيالت رونق توليد 3
 67 1580 تسهيالت وام سلف زراعت 4
 118210 293778 روستاييتسهيالت اشتغال پايدار  5

 0 3200 تسهيالت اشتغال فراگير 6

 0 10000 برقي کردن چاههای کشاورزی 7
 0 3500 خريد لوله 8
 7514 15206 تسهيالت مکانيزاسيون 9

 

 

 امور اراضي اداره  فعاليت های

 

 مورد سطح ) هکتار( عنوان فعالیت

 نظارت بر اراضی واگذار شده

115/507 شده نظارت بر اراضی واگذار  102 

 27 � رای هیات نظارت مهلت و تمدید

 23 � تمدید قرار داد اجاره اراضی واگذاری

 حفظ کاربری اراضی کشاورزی

 41 � مصوبات کمسیون تبصره یک ماده یک موافقت

 19 � موافقت شده -4درخواست تبصره یک ماده 

 19 � ماده یک 4مجوزهای تبصره 

 23 � ماده یک 4تبصره نظارت بر مجوزهای 

2/123 � � سند دار کردن اراضی  

  4140 � پوشش کامل حفاظتی در اراضی کشاورزی

 69 � � تعداد پرونده های ارائه شده به دادگاه

261/2 � 10ماده  2احکام اجرا شده قطعی و تبصره   16 
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  نقش تشکلهای تولیدی فعال در شهرستان
بی شک بخش های خصوصی در قالب های تشکل ها ، تعاونی های تولید و ... می تواند به کاستن حجم کار از بخش های دولتی و 

 واگذاری کاربردم به خود مردم بسیار کارگشا باشد . 
یع کلیه نهاده های کشاورزی غالب تعاونی های  فعال شهرستان در عرصه تولیدات گیاهی مشغول به کار هستند این تعاونی ها عالوه بر توز

، خرید دستگاه های کارنده ، هدایت و مدیریت کلینیک های گیاهپزشکی ، عقد قرارداد با مدیریت شهرستان در عرصه های مختلف ، 
قدرت بسیج مردم در آموزش ها و اطالع رسانی کشاورزی و کمک فیزیکی به مراکز خدمات در مراحل حساسی چون عملیات مبارزه با 

 گندم مشارکت دارند .  سن
به عالوه به واسطه ساختار خصوصی و امکانات مالی موجود تماس با بدنه خصوصی خارج شهرستان با اطالع بخش دولتی می تواند در 

 غنای فعالیت های شهرستان مفید باشد . 
 
 

 

 فعال در الرستان تولید تعاونی شرکتهای

 (گندم خرید-کود-بذر توزیع) کشاورزی گلستان بنارویه  تولید شرکت  تعاونی

 (گندم خرید-کود-بذر توزیع) کشاورزی گلرنگ بیرم   تولید شرکت  تعاونی

 (گندم خرید-کود-بذر توزیع) کشاورزی سبزدشت جویم   تولید شرکت  تعاونی

 (گندم خرید-کود-بذر توزیع) کشاورزی گلدشت بلغان   تولید شرکت  تعاونی

 (گندم خرید-کود-بذر توزیع) کشاورزی مهتاب شرفویه   تولید شرکت  تعاونی

 (گندم خرید-کود-بذر توزیع) کشاورزی گلپاش ده فیش   تولید شرکت  تعاونی

 (گندم خرید-کود-بذر توزیع) کشاورزی کوثر زروان   تولید شرکت  تعاونی

 ( مصنوعی و پالک گذاری دامتلقیح دامداری ها، تهیه نهاده های  ( تعاونی دامداران
 ( تهیه نهاده های مرغداری ها) تعاونی مرغداران 

 



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس60
شماره  46 - دیــــــــــماه 1397

پرتـو امیـد: دیـدگاه نمایندگان محتـرم مجلس دهم در خصوص بخش کشـاورزي 
چیسـت ؟ اقدامـات عمـده و گام هـاي موثـري کـه در مجلـس بـراي کشـاورزي 
کشـور برداشـته شـده چـه بوده اسـت ؟ چه مـوارد یا برنامـه اي را در دسـت اقدام 

است؟
• در مسـائل کشـاورزی بایـد با شـیوه های علمی از کشـاورزی سـنتی عبـور کنیم 
که این مسـئله در برنامه پنج سـاله ششـم دیده شـده اسـت و با اسـتفاده از ترویج 
و آموزش کشـاورزی شـیوه های نویـن آبیاری و سیسـتم های گلخانه ای را توسـعه 
در جهـت صرفه جویـی آب و اسـتفاده بهینـه از منابـع آبی بخشـیم چرا که اسـتان 

فـارس جـز اسـتان های بحرانی در تنش آب اسـت.
پرتـو امیـد: بـه عنـوان یکـي از نماینـدگان مـردم شـریف اسـتان فـارس در خانـه 
ملـت، دیـدگاه شـما در خصوص بخش کشـاورزي چیسـت؟ مهمترین اقـدام هایي 
را کـه بـراي بخـش کشـاورزي اسـتان داشـته ایـد یا در دسـت اقـدام داریـد بیان 

ئید. فرما
• اسـتان فـارس و شهرسـتان فسـا بیـش از ده سـال اسـت کـه دچار خشکسـالی 
مسـتمر اسـت، از ایـن رو کشـت محصوالت پرآب بـر ماننـد هندوانه از اشـتباهات 
اسـت و بنده همیشـه تاکید کردم که در شهرسـتان با آموزش، کشـت محصوالت 

کم آب بـر را توسـعه دهیم.
عـدم حمایـت از صنایـع آب بـر و همچنیـن عـدم حمایـت از افـرادی کـه چاه های 
غیـر مجـاز حفـر کردند و برخـورد قانونی بـا آن هـا از اقدامات صـورت گرفته بوده 

است. 
آمـوزش و ترغیـب بـه یکپارچه سـازی اراضـی در جهـت اجـرای سیسـتم آبیـاری 
نویـن بایـد در دسـتور کار قرار بگیـرد چرا که جمعی از کشـاورزان خـرده مالک به 
دلیـل نداشـتن دانـش و شـهامت کافـی، تمایل بـه یکپارچه سـازی اراضـی ندارند.

پرتـو امیـد: خشکسـالي و شـرایط بحرانـي آب و خـاک چـه تاثیراتـي را بـر بخش 
کشـاورزي خواهد گذاشـت.

• خشکسـالی نـه تنهـا بـر بخـش کشـاورزی، بلکـه بـر خیلـی از مسـائل کشـور 
تاثیـر خواهـد گذاشـت، از ایـن رو که خشکسـالی مهاجرت سـمت شـهرها و مرکز 
اسـتان را بـه دنبـال داشـته و متاسـفانه پدیده حاشیه نشـینی و مشـکالت امنیتی و 

اجتماعـی را ایجـاد می کنـد.
نبـود آب در همـه شـئون زندگـی و مملکت اثـرات منفی را به دنبال خواهد داشـت 
بـه عنـوان مثـال برخـی از کشـاورزان کـه زکات دهنده بودنـد اکنون بدهکار شـده 
و حتـی محتـاج زکات شـدند. ایـن تاثیـرات منفـی ناشـی از عـدم برنامه ریـزی یـا 
سیاسـت های دراز مـدت بـوده و متاسـفانه اقدامـات پوپولیسـتی، مـا را بـه اینجـا 

کشـانده است.
پرتـو امیـد: مهم ترین درخواسـت کشـاورزان یا چالـش بخش کشـاورزي در حوزه 

انتخابیه شـما چیست؟ 

• کشـاورزان اخـذ مجوزهـای جدیـد حفرچـاه، جابه جایـی چـاه یـا خریـد آب چـاه 
از اطرافیـان و یـا کـف کشـی از عمده درخواسـت های کشـاورزان اسـت همچنین 
اسـتمهال وام هـا یا بخشـودگی وام هـا از دیگر خواسـته های آنان اسـت و در برخی 

مـوارد بـه دنبـال نوسـانات قیمـت نهاده ها کشـاورزان به مـا مراجعـه می کنند.
پرتـو امیـد: مسـتحضرید چندین سـال اسـت که اسـتان فـارس رتبـه اول آموزش 
و توانمندسـازي بهـره بـرداران را داراسـت ، تـا چه حـد این موضـوع را در عملکرد 
تولیدکننـدگان و بهـره بـرداران موثر مي دانیـد ؟ آیا آموزش ها در رفتار و معیشـت 

کشـاورزان مشـهود مي باشد؟ 
• بـه اعتقـاد بنـده ایـن آمـوزش اگـر در زمـان رونـق کشـاورزی صـورت گرفتـه 
بـود شـاید نتیجـه بهتـری بـه دنبـال داشـت، امـا بـا توجـه بـه این کـه آمـوزش 
هزینـه نیسـت بلکـه سـرمایه گذاری اسـت در هـر زمـان صـورت گیرد موثر اسـت 
همان گونـه در کشـت کلـزا ایـن آمـوزش در افزایـش عمکلـرد تاثیـر به سـزایی 

است.  داشـته 
پرتـو امیـد: خـط اعتبـاري مکانیزاسـیون در دولت تدبیـر و امید امـکان بهره مندي 
کشـاورزان را از تراکتـور ، کمبایـن و دنبالـه بنـد فراهـم نمـوده ، آیـا تغییر ضریب 
مکانیزاسـیون در حوزه انتخابیه جنابعالي محسـوس شـده اسـت ؟ اگر پاسـخ منفي 

اسـت علت چیست؟
صحنـه  وارد  خوبـی  بـه  مکانیزاسـیون  تجهیـزات  بنـده،  انتخابیـه  حـوزه  در   •
شـده، تاثیـر به سـزایی بـه خصـوص در جلوگیـری از هـدر رفـت محصول داشـته 
اختراعـات در زمینـه  ابداعـات و  ارائـه  بـه  باعـث ترغیـب جوانـان  و همچنیـن 

اسـت. ماشـین آالت کشـاورزی شـده 
پرتـو امیـد: بـراي جـذب سـرمایه گذاري در بخش کشـاورزي شهرسـتان و اسـتان 

چـه راهکاري را پیشـنهاد مـي کنید؟
• در شـرایط خشکسـالی حاکـم سـرمایه گذاري در زمینـه کارگاه هـای صنعتـی 
کوچـک، دامپـروری و طیـور بـه خصـوص پـرورش شـترمرغ موثـر اسـت، اگرچه 
وقتـی آب نیسـت تضمینـی نیـز بـرای سـرمایه گذاری نیسـت امـا در فرمانـداری 
کارگـروه اقتصـادی و سـرمایه گذاری در زمینه های مختلفی در صنعت، کشـاورزی، 
دامـداری و دامپـروری هـر کـدام جداگانـه، رشـته های دیگـر بـه صـورت جداگانه 
داریـم، در اسـتان نیـز کارگـروه آمایـش سـرزمین گذاشـته شـده کـه زمینه هـای 
سـرمایه گذاری نیـز مشـخص شـده امـا متاسـفانه اولویـت کشـاورزی مـورد توجه 

نبـوده و بانـک هـای عامـل هـم نمی تواننـد وام بدهنـد.
پرتـو امیـد: درخصـوص صنایـع تبدیلـي و تکمیلـي بخـش کشـاورزي در حـوزه 
انتخابیـه اتـان چـه نظـري داریـد ؟ آیـا تناسـب الزم با نـوع و میـزان محصوالت 

تولیـدي کشـاورزي شهرسـتان دارد؟ 
باغ هـای  • همان گونـه کـه مسـتحضرید در جنـوب کشـور و شهرسـتان فسـا 
مرکبـات زیـاد اسـت، اما متناسـب با ایـن مرکبات صنایـع تبدیلی مثـل آب میوه ها 

گفتگوی پرتو امید با
دکتر محمدجواد جمالی نوبندگانی
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسالمی

گفتمان کشاورزی
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و افشـره ها وجـود نـدارد، بنـده همیشـه کشـاورزان را تشـویق کـردم کـه اگـر 
میـوه ای از لحاظ سـورتینگ کوچک باشـد و بازار پسـندی مطلوب نداشـته باشـد، 
آب و پوسـت آن قابل اسـتفاده اسـت، در حال حاضر دو کارخانه سـورتینگ در فسا 
وجـود داردکـه اسـتقبال خوبـی نشـده اسـت و حتـی کارخانه فسـا که چند سـالی 
تعطیـل شـده بـود بـرای راه اندازی مجـدد به بخـش خصوصی واگـذار کردیم و از 
سـرمایه گـذار خواسـتیم که فقـط در تولید قنـد کار نکند و از بعضی میـوه ها برای 

بـه دسـت آوردن بعضـی فـرآورده ها جهـت شـیرینی ها اسـتفاده کند.
پرتو امید: نظرتان در خصوص طرح نظام نوین ترویج چیست؟ 

• ایـن طـرح کـه مشـابه بـا طـرح اقمـاری خانه هـای بهداشـت اسـت تاثیـر بـه 
سـزایی در ارتقـای بخش هـای کشـاورزی خواهـد داشـت و بـرای اجرایـی شـدن 
بهتـر ایـن طـرح باید بـا تمرکـز زدایـی، اختیارتـی فراتر از کارشـناس مرکـز برای 
اجـرای قوانیـن و برنامه هـای وزارت جهـاد کشـاورزی بـه مدیـر پهنـه داده شـود. 
پرتـو امیـد: چـه مخاطـرات، بحـران و یـا نارسـایي هایي بخـش کشـاورزي حوزه 

انتخابیـه شـما را تهدیـد مي کنـد؟
• نـام خانوادگـی افراد در شهرسـتان فسـا نشـان می دهد که کشـاورزی در شـهر 
مـا دارای قدمـت زیـادی دارد. اسـتان فـارس اسـتان صنعتـی نیسـت، امـا در کنار 
کـم بارشـی، مدیریـت منابـع آب ما هم خـوب نبوده اسـت، به عنوان مثال اسـتان 
یـزد کـه اسـتان کم بارشـی اسـت از ابتدا مدیریـت منابـع آب صورت گرفته اسـت 
در صورتـی مدیریـت منابـع آب در اسـتان فـارس صورت نگیـرد به مـرور زمان با 
کمبـود آب، روسـتاها خالـی از سـکنه می شـوند و در کنار کشـاورزی بـه دامداری 

هم آسـیب می رسـد.
پرتـو امیـد: تـا چـه انـدازه مدیریـت جهـاد کشـاورزي شهرسـتان هـا توانسـته اند 
فعالیـت هایـي را کـه در خصـوص تولیـد بیشـتر محصـول سـبز و گواهی شـده و 

همچنیـن ارگانیـک انجـام مـي دهنـد را بـه اطالع شـما برسـانند؟ 
• ما آرزو داریم که همه محصوالت تولیدی ما گواهی شده و استاندارد باشد.

پرتـو امیـد: اشـتغال مـردم حـوزه انتخابیـه شـما در بخـش کشـاورزي چـه مقـدار 
اسـت؟ چـه راهـکار و توصیـه اي بـراي افزایـش یـا حفـظ ایـن تعـداد دارید؟ 

• ۳۰ درصـد از مـردم شهرسـتان فسـا یعنـی نزدیـک به ۱۲ هـزار نفر بهـره بردار 
زراعـی، باغـی و دامـی به کار کشـاورزی اشـتغال دارنـد، صرفًا مدیریـت منابع آب 
و تامیـن نهاده هـای کشـاورزی راهـکار حفـظ کشـاورزی نیسـت، امـروزه ایجـاد 
امکانـات رفاهـی، بهداشـتی، تحصیلـی جهت نگهداشـتن افراد در روسـتا و ترغیب 
آن هـا بـه کشـاورزی ضروری اسـت. البته در شـهر فسـا کمتر روسـتایی اسـت که 
خانه بهداشـت نداشـته باشـد، سـطح دسترسـی مـردم به پزشـک خوب مـا همین 

االن ۴۰۰ تخـت بیمارسـتانی بـرای ۲۰۰ هـزار نفـر داریم. 
پرتـو امیـد: وضعیت صادرات محصوالت کشـاورزي اسـتان / شهرسـتان را چگونه 

ارزیابـي مي کنیـد؟ چـه موانعي را مشـاهده مي فرماییـد و چه توصیـه اي دارید؟ 
• شهرسـتان فسـا در زمینـه تولیـد و صـادرات گوشـت نقـش باالیـی داشـته و 
حتـی در کشـورهای حـوزه خلیـج فـارس صاحـب برنـد اسـت. همچنیـن صنایـع 
لبنـی موفقـی در ایـن شهرسـتان فعالیـت می کنـد امـا مـن بـا صـادرات بعضی از 
محصـوالت پرآب بـر ماننـد هندوانـه، گوجه فرنگـی موافـق نیسـتم از ایـن رو کـه 

منابـع کشـور را بـه هـدر می دهیـم. 
پرتـو امیـد: بـراي ارتبـاط بیشـتر بـا نماینـدگان محتـرم مجلـس چـه راه کارهـا و 

اقداماتـي را پیشـنهاد مـي دهیـد؟
• آگاهی من با بخش کشـاورزی و مشـکالت این بخش ناشـی از ارتباط دوسـویه 
بـا کشـاورزان و مراجعـه به روسـتا اسـت و در جلسـات هـم نمایندگان کشـاورزان 
حضـور دارنـد، جهـاد کشـاورزی شهرسـتان هـم پـل ارتباطـی بیـن کشـاورزان و 

نماینـدگان مجلس اسـت.
پرتـو امیـد: چـه توصیـه هایي به مـردم و به ویـژه بهره بـرداران بخش کشـاورزي 

دارید؟

• در بخش کشـاورزی اسـتفاده بهینه از منابع شـکر نعمت اسـت و شـکر نعمت را 
افـزون می کنـد، از طرفـی کشـاورزان عزیـز اگرچه اطالعاتی را سـینه به سـینه از 
پـدران خـود آموختنـد و تجربـه خوبی دارنـد اما باید بداننـد اسـتفاده از علم جوانان 

تحصیل کـرده مکمـل تجربـه آن هـا خواهد بود.
کشـاورزان نبایـد سـطح زیر کشـت را افزایش دهند بلکـه باید بر اسـاس حقایق و 
توانایی هـای موجـود تولیـد را در واحد سـطح افزایـش را دهند و بـه افزایش کیفی 

بیشـتر از افزایش کمـی توجه کنند.
پرتـو امیـد: بـه نظـر جنابعالي چه قوانیني را باید در راسـتاي توسـعه و بهبود بخش 
کشـاورزي و معیشـت کشـاورزان و دامـداران و .. تغییـر داد و اصـالح کـرد ؟ جاي 

چـه قوانیني خالي اسـت ؟
• کشـاورزان مـا بـا قوانیـن حمایتـی بـه خودکفایـی نمی رسـند، بایـد حمایت هـا 
غیرمسـتقیم باشـد تا تولید کننده به ما وابسـته نشـود و تغییر در الگوی کشـاورزی 
خـود داشـته باشـند. بایـد بـه کشـاورزان ماهی گیری یـاد بدهیـم تا به آنـان ماهی 
بدهیـم مـن نماینـده یـا دولت نباید بـا اقدامـات پوپولیسـتی صرفًا مـردم را از خود 

راضـی نگه داریـم و بـه منافـع طوالنی مـدت آن ها توجـه نکنیم.
پرتـو امیـد: ارزیابـي شـما از عملکـرد و اقدامـات سـازمان جهاد کشـاورزي فارس 
چیسـت؟ در خصـوص عملکـرد دسـتگاه هـاي وابسـته وزارت مسـتقر در اسـتان 

نظرتـان چیسـت؟ اگـر توصیـه خاصـي را داریـد بفرمائید.
• پهنه بنـدی عرصه هـای کشـاورزی و آمـوزش و ترویـج در جهـت ارتقـای بخش 
کشـاورزی موثـر بـوده و اقدامـات سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس رضایت بخش 
اسـت. تغییر الگوی کشـت، توسـعه سیسـتم های نوین آبیاری و توسـعه کشت های 
گلخانـه ای توصیـه می شـود. خریدهـای تضمینـی خوب اسـت اما امیدواریم سـوء 
اسـتفاده های مثـل خریـد سـلف یـا پیش خریـد کـه در گذشـته اتفـاق می افتـاد با 

ایـن خریـد تضمینی اتفـاق نیفتد.

• آموزش و ترغیب به 
یکپارچه سازی اراضی 

در جهت اجرای سیستم 
آبیاری نوین باید در دستور 

کار قرار بگیرد

• با صادرات بعضی از محصوالت پرآب بر
مانند هندوانه و گوجه فرنگی موافق نیستم از این رو که منابع 

کشور را به هدر می دهیم

• کشاورزان نباید سطح زیر کشت را افزایش دهند بلکه 
باید بر اساس حقایق و توانایی های موجود تولید را در واحد 

سطح افزایش را دهند
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اداره کل امور عشایر استان فارس
محمد اعتمادی

افزایش درآمد خانوارهای عشایری یکی از اولویت های 
سازمان امور عشایر ایران است

رئیـس سـازمان امـور عشـایر کشـور گفـت: یکـی از برنامـه هـای راهبـردی 
سـازمان امور عشـایر کشـور این اسـت که در پایان برنامه ششـم درآمـد خانوار 

هـای عشـایری را بـه دو برابـر درآمـد فعلی برسـانیم. 
قندالـی بـا اشـاره بـه ایـن کـه تنهـا بـا طـرح زنجیـره تولید گوشـت قرمـز در 
برخـی نقـاط ۶۰ ملیـون ریـال بـه درآمـد سـالیانه خانوارهـای عشـایری اضافه 
شـده اسـت افزود در حوزه معیشـت عشـایر نیز بهره وری از منابع را در دسـتور 

ایم.  کار قـرارداده 
معاون وزیر جهاد کشـاورزی در بازدید از مناطق عشـایری شهرسـتان الرسـتان 
خاطـر نشـان کـرد هر چنـد وظیفه اصلی سـازمان امور عشـایر ارائـه خدمات به 
کوچنـدگان عشـایری اسـت ولی هر جا که عشـایر داوطلب باشـند مـا حاضریم 

مناطـق اسـکان را مطالعه و زیر سـاخت ها را آمـاده کنیم. 
ایـن مقـام مسـئول توجـه به اشـتغال پایـدار عشـایر و تنوع اشـتغال آنـان را از 
اولویـت نخسـت در برنامـه ریـزی هـا بـر شـمرد و اظهـار داشـت کسـانی که 
آمـاده انـد در فعالیـت هـای تولیـدی کار کنند تسـهیالت بـا کارمـزد ۴درصد و 

بازپرداخـت ۵ سـاله دریافـت مـی کنند. 
وی طـرح ویـژه ارائـه خدمـات آموزشـی را یکـی دیگـر از برنامـه هـای ایـن 
سـازمان خوانـد که در سـال جاری ۱۱۰ هـزار نفراز بهره برداران عشـایری را در 
۶ اسـتان کشـور زیر پوشـش آموزش هـای ترویجـی، مهارتی قـرار خواهد داد. 
رئیـس سـازمان امور عشـایر کشـور بـا حضور در میان عشـایر منطقـه ۱۲ برکه 
شهرسـتان الرسـتان، گفـت: اسـتان فارس و شهرسـتان الرسـتان را بـه لحاظ 
وسـعت، پراکندگـی عشـایر و جمعیـت عشـایر یکـی از مناطق حائـز اهمیت در 

سـطح کشـور دانست.
فرمانـدار ویـژه شهرسـتان الرسـتان نیـز در ایـن بازدیـد گفـت: علـی رغـم 
کارهـای خوبـی کـه صـورت گرفتـه ولی بـا توجه بـه بعـد مسـافت و پراکنش 
مناطـق عشـایری ایـن عزیزان هنوز مشـکالت عدیـده ای دارند کـه امیدواریم 
با تعامل و همکاری سـازمان امور عشـایر کشـور و اداره کل امور عشـایر اسـتان 
ایـن معظـالت رفع شـود. حسـنی آمادگی خـود و ادارات شهرسـتان را در جهت 

رفع مشـکالت عشـایر اعـالم نمود. 
مدیـر کل امور عشـایر اسـتان فـارس نیز در مورد تسـهیالت ویـژه جامعه مولد 
عشـایری گفت: تسـهیالت خشکسـالی و تسـهیالت زنجیره تولید گوشت قرمز 

کـه از سـنوات قبـل آغـاز شـده بـود در سـال جـاری نیـز ادامـه دارد، همچنین 
تسـهیالت اشـتغال پایـدار در حـوزه روسـتایی و عشـایری نیـز در قالـب ارائـه 

طـرح توجیهی امسـال بـه عشـایر پرداخـت می گردد.
شـایان ذکـر اسـت در ایـن سـفر مهنـدس میرآخورلـی مدیـر حـوزه مدیریت و 
مشـاور رئیس سـازمان در امور بین الملل سـازمان امور عشـایر ایران، مهندس 
اسـکندری مشـاور ریاسـت سـازمان امـور عشـایر کشـور، مهنـدس قندالـی را 

همراهـی می کردنـد.
گفتنی اسـت شهرسـتان  الرسـتان محل زندگی بخشـي از عشـایر ایل قشقایي 
و عـرب خمسـه از طوایـف عملـه، عـرب و باصری بـه تعـداد ۲۰۸۳ خانوار مي 

باشد.

بازدید رئیس سازمان امور عشایر کشور از مناطق 
عشایری شهرستان خنج

رئیـس سـازمان امـور عشـایر کشـور و هیئـت همـراه بـا حضـور در مناطـق 
عشـایری شهرسـتان خنـج در دیـداری صمیمی با عشـایر از نزدیـک در جریان 
مسـائل و مشـکالت آنـان قـرار گرفتنـد و ضمـن اسـتماع سـخنان آنـان بـر 

پیگیـری جـدی مطالبـات بـه حـق عشـایر منطقـه تاکیـد کرد. 

رئیـس سـازمان امـور عشـایر کشـور در بازدیـد از مناطق عشـایری شهرسـتان 
خنـج گفـت: در حـوزه رفاهـی، بحث زیر سـاخت ها و احـداث سـرپناه مطمئن 
جهـت عشـایر کسـانی کـه داوطلب هسـتند، نقـاط خاصـی مطالعه می شـود و 
پتانسـیل هـا برآورد شـده و هـم بحث اسـکان با فراهـم کردن امکانـات و هم 
بحـث تولیـد و اشـتغال کـه از همـه مهمتر اسـت در آن پیش بینی مـی گردد و 
نهایتـًا اسـتقرار جمعیـت در نقطـه ای اتفـاق خواهد افتـاد که اشـتغال در مرحله 
نخسـت آن و بعـد سـرپناه، اسـکان و سـایر خدمات رفاهـی مد نظر قـرار گیرد. 
قندالـی خاطـر نشـان کـرد: طـرح ویـژه فرهنگـی، مذهبـی نیـز یکـی دیگر از 
برنامـه های سـازمان امور عشـایر کشـور اسـت که خوشـبختانه اسـتان فارس 
ایـن طـرح را در شـورای فرهنـگ عمومـی ایـن اسـتان مطـرح نمـوده و پیگیر 
هسـتیم کـه در حـوزه فرهنگی نیـز به معنای عـام در مناطق عشـایری با توجه 
بـه سـبقه عشـایر اقداماتـی انجـام دهیم. معـاون وزیر جهـاد کشـاورزی افزود: 
در روزهـای آتـی تصویـب طـرح ویـژه بهداشـتی درمانـی را خواهیم داشـت و 
امیدواریـم بتوانیـم اکیپ های سـیار به صـورت سـاختارمند و قانونمند از طریق 
وزارت بهداشـت داشـته باشـیم تا از این طریق نیز خدمات بهداشـتی و درمانی 

بـه عشـایر چـه در مرحلـه کوچ و چـه در ییالق و قشـالق ارائـه دهیم. 
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه اسـتان فـارس اولین اسـتان عشـایر نشـین کشـور 
اسـت افـزود: تاکنون بیـش از ۶ میلیارد تومان اعتبار جهت آبرسـانی به عشـایر 
اسـتان مصوب شـده اسـت که در سـال جـاری ۴۰۰ میلیـارد تومـان به صورت 
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سـرمایه در گـردش جهـت زنجیـره تولیـد گوشـت قرمـز در سـال جـاری بـه 
جامعـه عشـایری کشـور تخصیـص داده شـده اسـت کـه در مناطق برخـوردار 
بـا کارمـزد ۱۴ درصـد و در مناطـق غیـر برخوردار بـا کارمـزد ۱۰ درصد و یک 

سـاله پرداخـت می شـود.
مدیر کل امور عشـایر اسـتان بیان داشـت: ۸۰ درصد اشـتغال عشـایر دامداری 
اسـت بنابـر ایـن بـا توجه به کاهش نـزوالت جوی ما نیز تنوع اشـتغال عشـایر 
را در دسـتور کار خـود قـرار دادیم و در همین راسـتا توانسـتیم، عـالوه بر طرح 
زنجیـره تولیـد گوشـت قرمـز از مزرعـه تـا سـفره طرح هـای اشـتغال دیگری 
نیـز از جملـه بـوم گـردی عشـایری، توسـعه و رونـق صنایـع دسـتی، ترویج و 
فـرآوری گیاهـان دارویـی و تاسـیس شـرکت های تعاونـی پشـتیبانی خدماتـی 

عشـایری تعریـف کنیم.
 معـاون فرمانـدار خنـج نیـز قـول مسـاعد داد کـه بـا همـکاری سـایر ادارات 
شهرسـتان از هیـچ کوششـی در جهـت رفـع مشـکالت عشـایر دریـغ نخواهد 
ورزیـد. در ادامـه چنـد نفر از شـورای اسـالمی عشـایر و معتمدین عشـایری به 

بیـان دغدغـه هـای خـود در حـوزه هـای مختلـف پرداختند.
 گفتنـی اسـت شهرسـتان  خنج محل قشـالق بخشـي از عشـایر ایل قشـقایي 

شـامل طایفـه عملـه بـه تعـداد ۱۳۸۹ خانوار مي باشـد.

مسیر سربلندی و افتخار همین مسیر شهداست
فرمانـدار شهرسـتان کازرون در دیـدار بـا خانـواده شـهید واالمقـام عشـایری 
شـهید صمصامـی گفـت: راه عـزت دیـروز، امروز و فـردای ما راه شـهدا بوده و 
هسـت. دهقـان افـزود: مسـیر سـربلندی و افتخار همین مسـیر شهداسـت چرا 
کـه گـرد فراموشـی نتوانسـته پـس از گذشـت سـال ها بـر آن بنشـیند. عالـی 
تریـن مقـام اجرایـی دولـت شهرسـتان خاطـر نشـان کـرد: تمـام کارهـای ما 
بایسـتی در جهـت کسـب رضایـت خداونـد باشـد چرا که راه شـهدا نیـز همین 
بوده اسـت. وی در جلسـه شـورای عشـایری شهرسـتان که در منطقه عشایری 
بـا حضورمدیـر کل امـور عشـایر فـارس و همراهان، بخشـداران و تنـی چند از 
مسـئوالن شهرسـتان کازرون، امام جمعه شـهر جـره برگزارشـد آمادگی خود و 
تمامـی ادارات ایـن شهرسـتان را درجهـت همراهـی و کمک به عشـایر اعالم 

. نمود
مدیـر کل امـور عشـایر فارس در بازدید از مناطق عشـایری شهرسـتان کازرون 
بـا اشـاره بـه اینکه عشـایر همیشـه همـراه انقالب بـوده انـد گفت: در آسـتانه 
چهلمیـن سـال پیـروزی انقـالب اسـالمی هسـتیم و بایسـتی بـا حفـظ منزلت 
و جایـگاه نظـام جشـن هـای انقـالب امسـال با شـکوه برگـزار شـود. مهندس 
بهرامـی در ادامـه بیـان داشـت یکـی از برنامـه هـای راهبـردی سـازمان امور 
عشـایر کشـور ایـن اسـت کـه در پایـان برنامـه ششـم درآمـد خانـوار هـای 

عشـایری را بـه دو برابـر درآمـد فعلی برسـاند. 
وی هـدف از ایـن برنامـه هـا توجه بـه معیشـت پایدار عشـایر و تنوع اشـتغال 

آنـان خوانـد و ابـراز امیـدواری کـرد در پایـان برنامـه ششـم توسـعه بتوانیـم 
دامـداری سـنتی عشـایر را از ۸۵ درصـد کنونی به ۶۵ درصد برسـانیم. مدیر کل 
امـور عشـایر اسـتان فـارس در مورد تسـهیالت ویـژه جامعه مولد عشـایری نیز 
گفـت: تسـهیالت خشکسـالی و تسـهیالت زنجیـره تولیـد گوشـت قرمـز که از 
سـنوات قبـل آغاز شـده بود در سـال جاری نیـز ادامه دارد، همچنین تسـهیالت 
اشـتغال پایـدار در حوزه روسـتایی و عشـایری نیـز در قالب ارائه طـرح توجیهی 

امسـال بـه عشـایر پرداخـت می گردد.
امـام جمعـه بخش جره نیز در جلسـه شـورای عشـایری شهرسـتان کازرون که 
همزمـان بـا بازدیـد از مناطـق عشـایری و با حضـور اعضـای این شـورا برگزار 
شـد، ابـراز امیـدواری نمـود در سـایه تـالش، تعامـل و همدلـی بتوانیـم از ایـن 

فرصـت خدمـت بـه مـردم و بویژه عشـایر عزیـز اسـتفاده کنیم.
شـایان ذکـر اسـت بهرامـی مدیـر کل امـور عشـایرفارس و هیئـت همـراه روز 

چهـار شـنبه ۱۹ دی مـاه سـال جـاری بـه منظـور بازدیـد از مناطـق عشـایری 
ایـن شهرسـتان  در جلسـه شـورای عشـایری  و شـرکت  کازرون  شهرسـتان 
عـازم ایـن شـهر شـدند. در ایـن بازدیـد کـه فرمانـدار، بخشـداران و تنـی چند 
امـور  کل  مدیـر  جـره،  شـهر  جمعـه  امـام  کازرون،  شهرسـتان  مسـئوالن  از 
عشـایرفارس را همراهـی مـی کردنـد، ضمـن بازدیـد از پـروژه هـای اجرایی و 
کانـون هـای اسـکان در دیـدار چهـره به چهـره با عشـایر از نزدیـک در جریان 
مسـائل و مشـکالت عشـایر بویژه معظالت کـوچ قرار گرفتند. بازدیـد از خانواده 
شـهید قرمـزی و شـهید صمصامیـان، چنـد مدرسـه عشـایری و همچنیـن چاه 
هـای تامیـن آب شـرب عشـایری مناطـق تـل شـورو دشـت پلنـگ مـی شـد 
نیـز از دیگـر برنامـه هـای ای سـفر بـود. در طول مسـیر نیز در یکـی از مناطق 
عشـایری در جلسـه ای که با حضور جمعی از عشـایر منطقه تشـکیل شـده بود 
شـرکت کردنـد. در این جلسـه پـس از اینکه نمایندگان عشـایر به بیـان دغدغه 
هـای خـود پرداختنـد کـه مسـئوالن بـه سـئوالت مطـرح شـده پاسـخ گفتند و 

دسـتورات الزم صادر شـد.
گفتنی اسـت شهرسـتان  کازرون محل زندگی بخشـي از عشـایر ایل قشـقایي از 
طوایـف فارسـیمدان، کشـکولي بـزرگ، دره شـوري، کهمـره جروق و نـودان به 

تعـداد ۳۳۴۰ خانوار مي باشـد.
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مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
محمد هادی جرعه نوش

سازمان تعاون روستایی فارس
فیروزه حجتی

مدیر عامل اتحادیه تعاونی تولید فارس عنوان کرد؛
بلوط سرمایه ای که می تواند جایگاه ویژه ای در 

صنعت فارس داشته باشد 
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان تعاون روسـتایی فـارس؛ بهنام عسـکری 
گفـت : بـذر درخـت بلـوط بـا تمـام وجـود مزیـت هـا و کاربردهایـی کـه دارد 
در فـارس کـه بخـش عمـده ای از جنـگل بلـوط را دارا مـی باشـد هیـچ گونـه 
صـورت  آن  در  درآمدزایـی  و  اشـتغالزایی  راسـتای  در  صنعتـی  بهره بـرداری 

اسـت. نگرفته 
وی بـا بیـان اینکـه ؛ فارس ۸۵۰ هزار هکتـار جنگل بلوط را در خـود جای داده 
اسـت افـزود؛ در راسـتای حفـظ منابع طبیعـی ، جلوگیـری از تخریـب جنگلها ، 
ترغیـب روسـتاییان به جنـگل کاری و همچنین کمک به معیشـت روسـتائیان، 
شـرکت تعاونـی تولیـد چاه چنـار با مشـارکت اتحادیـه تعاونی تولید شهرسـتان 
ممسـنی بـرای اولیـن بار اقـدام به راه انـدازی مرکز خریـد توافقی بلـوط نمود.

عسـکری خاطـر نشـان کـرد: درخـت بلـوط بـا کاربردهـای مختلفـی کـه در 
صنعـت دارد تـا کنـون فقط با بهـره برداری سـنتی و تامین خوراک دام توسـط 

کشـاورزان جمع آوری شـده اسـت. 
 او گفـت: ایـن شـرکت بلـوط جمع آوری شـده توسـط روسـتائیان را به صورت 
توافقـی بـه قیمـت هرکیلوگـرم ۵۰۰۰ ریـال نقـدی خریـداری می نمایـد که با 

اسـتقبال خـوب روسـتائیان مواجه گردیده اسـت.

جلسه گردهمایی روسای منطقه 3 صندوق ایرانیان
جلسـه گردهمایی روسـای شـعب منطقه ۳ صنـدوق ایرانیان بـا حضور مهندس 
طباطبایـی عضـو هیـات مدیـره و مدیرمنطقـه سـه و کلیـه روسـای منطقـه به 
میزبانـی صنـدوق تعاونـی روسـتایی ایرانیـان فـارس در شـهر شـیراز وسـالن 

اجتماعـات سـازمان تعـاون روسـتایی برگزار شـد
بـه گزارش روابط عمومی سـازمان تعاون روسـتایی فـارس : مهندس طباطبایی 
با ارسـال گزارشـی از عملکرد سـال گذشـته از روسـای حاضر در جلسه خواست 

متفـق و هـم پیمان به سـوی اهـداف و فعالیت های جدیـد حرکت کنند
وی بـا بیـان اینکـه عمـده فعالیـت صنـدوق در مسـیر حمایـت از تشـکل های 
بخش کشـاورزی تحت پوشـش شـبکه ی عظیم تعاون روسـتایی می باشـد از 
اعضـاء خواسـت بـا درایـت و هوشـمندی و اقدامات به موقع و سـریع از آسـیب 

احتمالـی جلوگیری شـود.

رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان استهبان خبر داد:
برگزاری جلسه اعضاء هیات موسس شرکت تعاونی 

تخصصی زعفران کاران استهبان 
اولین جلسـه ی اعضاء هیات موسـس شـرکت تعاونی تخصصی زعفران کاران 

اسـتهبان در مکان اداره تعاون روسـتایی این شـهر برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان تعاون روسـتایی فارس هدایـت زارع هدف 
از برگـزاری ایـن جلسـه را برنامـه ریزی و تبییـن اهداف و برنامه های شـرکت 
عنـوان کـرد و افـزود: ایـن افـراد در جایـگاه هیـات موسـس وظایـف تهیـه و 
پیشـنهاد اساسـنامه طبـق قوانیـن و مقـررات، دعـوت بـه عضویـت افـراد واجد 
شـرایط در شـرکت تعاونـی و تشـکیل اولیـن مجمـع عمومـی عـادی جهـت 
تصویـب و ثبـت اساسـنامه و تعیین هیـات مدیـره و مدیرعامل و سـایر وظایف 

مجمـع عمومـی را بـه عهـده دارند.

برگزاری جلسه هماهنگی توسعه سامانه آموزش 
مجازی کشاورزی ایران در مرکز تحقیقات و آموزش 

کشاورزی و منابع طبیعی فارس 

جلسـه هماهنگـی توسـعه سـامانه آمـوزش مجـازی در تاریـخ ۲۵ دی مـاه ۹۷ 
بـا حضـور رئیـس و معـاون پشـتیبانی و آموزشـی مرکـز تحقیقـات و آمـوزش 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی فارس و همچنیـن اعضای محترم کارگروه سـامانه 
آمـوزش مجـازی بـه منظور بررسـی پیشـرفت های سـامانه و نیازمنـدی های) 

سـخت افـزاری و نـرم افـزاری ( و ارتقـاء کارآیی سـامانه برگزار شـد.
بـا توجـه بـه اسـتقرار ایـن سـامانه و آمادگـی اولیـه آن جهـت خدمت رسـانی 
در برگـزاری کالس هـای مجـازی و جلسـات زنـده اینترنتـی بحـث الزم در 
خصـوص تامیـن نیازهـای سـاختمانی و الکترونیکـی )سـخت افـزاری و نـرم 
افـزاری( بـه جهـت ارتقاء توانمندی ها و گسـترش سـطح فعالیت آن از اسـتانی 

بـه ملـی صـورت گرفت.
در ایـن جلسـه آقـای دکتـر زارع ریاسـت محتـرم مرکز نسـبت به اسـتقرار این 
سـامانه بـه منظـور اسـتفاده از فنـاوری های نوین بـه خصوص در امـر آموزش 

تخصصـی بخش کشـاورزی در بسـتر شـبکه اینترنـت تاکید وافـر نمودند. 

برگزاری سیزدهمین همایش سازگاری با خشکسالی و 
مدیریت بحران شهرستان های المرد و مهر

بـه گـزارش روابط عمومی مرکـز تحقیقات و آموزش کشـاورزی و منابع طبیعی 
فـارس ایـن همایـش یک روزه کـه با حضـور معـاون فرماندار شهرسـتان های 
المـرد و مهـر و ۱۳۰ نفـر از دهیـاران و بخشـداران شهرسـتان های المـرد و 
مهـر رؤسـای ادارات تابعـه شهرسـتان و مدیریـت هـای مختلف سـازمان جهاد 
کشـاورزی فـارس و همچنیـن ادارات وابسـته هـر دو شهرسـتان ذکر شـده در 
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سـالن شـهید عامـری برپـا گردیـد، کـه ابتـدا بـا پیـام خوشـامدگویی معـاون 
فرمانـدار المـرد آغـاز و هـدف از برپایی ایـن همایش آمـوزش و ارتقـاء دانش 
و بینـش دهیـاران و بهـره بـرداران بـا مسـائل خشکسـالی، وضعیـت آب های 
زیرزمینـی، آشـنایی بـا برنامه های شـرکت آب منطقه ای فـارس، در خصوص 
چـاه هـای مجـاز و غیـر مجـاز، برنامه ریـزی جهـت کشـت های جایگزیـن و 
ارقـام زودرس و مقـاوم بـه خشـکی، برنامه ریـزی منطقه ای جهت شـغل های 
جایگزیـن مربـوط بـه بخش های مختلـف کشـاورزی، روش هـای حفاظت از 
منابـع طبیعـی و منابـع آب، شـیوه های نویـن و صحیح اطفاء حریـق جنگل ها 
و مراتـع، آشـنایی با مخاطرات بخش کشـاورزی و شـیوه هـای نوین و صحیح 
رویارویـی بـا بحـران از اهداف برگـزاری این همایش ها محسـوب شـده و نیز 
در زمینـه سـازگاری بـا خشکسـالی و مخاطـرات حاصـل از آن و نیـز مدیریت 
نمـودن آب مـورد اسـتفاده، به صـورت کاماًل کاربـردی مورد بحث قـرار گرفت 
و همچنیـن در خصـوص مشـکل اساسـی آب نامتعـارف نیـز توضیحـات کامل 
توسـط ابولپـور محقق مرکـز تحقیقات و آموزش کشـاورزی فـارس انجام و در 

ایـن رابطه مدرسـین و اسـاتید ذیـل به تدریـس و سـخنرانی پرداختند:
۱- وصالی مدیر آموزش اداره کل مدیریت بحران استانداری فارس

۲- شریفی مدیر برنامه ریزی اقتصادی شرکت آب منطقه ای فارس
۳- طهماسـبی رئیـس اداره مخاطـرات و بحـران سـازمان جهـاد کشـاورزی 

س ر فا
۴- ابولپـور عضـو هیأت علمـی و محقق مرکـز تحقیقات و آموزش کشـاورزی 

فارس
۵- موسوی کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس

۶- اسالم پناه کارشناس ارشد آبفا روستایی فارس
در ادامـه بـا تشـکیل پنل پرسـش و پاسـخ با حضـور نامبردگان حضـار به طرح 
سـئوال پرداخته و مدرسـین هم به سـئواالت طرح شـده پاسـخ کافی و شـفاف 

بیـان نمودنـد ایـن همایـش در بعد از ظهر همـان روز به کار خـود پایان داد.
 

برگزاری همایش دستاوردهای تحقیقات کشاورزی در 
ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اقلید 

همایـش دسـتاوردهای تحقیقـات کشـاورزی در روز دوشـنبه سـوم دیمـاه در 
سـالن کوثـر شهرسـتان اقلیـد بـا حضـور معـاون پژوهـش و فنـآوری مرکـز 
تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس و همچنیـن معـاون 
آموزشـی مرکـز و روسـای بخـش های تحقیقـات زراعـی و باغـی و چغندرقند 
مرکـز و مدیـران ادارات تابعـه شهرسـتان، جهـت بهره بـرداری حـدود ۸۰ نفر 
از مسـوالن ادارات تابعـه شهرسـتان اقلیـد و آبـاده و خـرم بیـد و بوانـات و 
کشـاورزان منطقـه با همـکاری و اجرای پرسـنل زحمتکش ایسـتگاه تحقیقات 

اقلیـد بـا شـکوه خاصـی برپا شـد. 

از آنجـا کـه همایـش مذکـور بـه مناسـبت هفته پژوهـش برگـزار گردیـد، ابتدا 
ضرغامـی رئیـس ایسـتگاه تحقیقـات کشـاورزی و منابـع طبیعـی اقلیـد ضمـن 
عـرض خوشـامدگویی بـه ارایـه گـزارش عملکـرد در ایسـتگاه پرداخـت و در 
ادامـه امـام جماعـت شهرسـتان اقلید حجـت االسـالم والمسـلمین طالبی برای 
حاضریـن صحبـت نمودنـد، سـپس شـاکر معـاون پژوهـش و فنـآوری مرکز به 
ایـراد سـخن پیرامـون تحقیقـات پژوهشـی و نظام مدیریـت ترویج که از سـال 
۱۳۹۶ آغـاز گردیـده پرداخـت و ایـن کـه قرار اسـت انشـااهلل تا پنج سـال آینده 

بـه چـه اهدافـی دسـت یابیم؟
وی اشـاره داشـت کـه محققـان مـا بایسـتی بـا مراکـز خدمـات در کل اسـتان 
پهنـاور فـارس ارتبـاط برقـرار کننـد کـه ایـن مهـم هـم اتفـاق افتـاده و اخیـرا 
ارتباطـات هـم برقرارگردیـده و بـا توجه به تعـداد محققین به هـر مرکز خدمات 
یـک نفـر محقـق رسـیده و شـش گـروه محققیـن بـا تخصـص هـای مختلف 

آمـاده همکاری هسـتند.
وی در ادامـه گفـت: مـا بایـد با بهـره بـرداران بخش کشـاورزی بیـش از پیش 
نزدیـک شـده و ارتباطـات محکـم تـری داشـته باشـیم، او افـزود بـا وجـود 
تحقیقـات و کثـرت مطالعـات در بخش کشـاورزی و پتانیسـل هـای موجود چرا 
هنـوز هـم سـم و کـود و حتـی بـذر زیـاد در زراعت و باغـات مصرف میشـود و 
ایـن بیانگـر اشـکال در کار اسـت که مـا با وجود موارد یاد شـده هنـوز محصول 
قابـل ارایـه کامـال سـالم نداریم و این شـاید به دلیل عـدم اعتماد بهـره برداران 
بخـش کشـاورزی و کشـاورزان مناطـق مختلـف اسـت کـه متاسـفانه هنـوز از 
قاعـده تقلیـد بهـره می برند که ببینند کشـاورز همسـایه اش چه روشـی دارد از 
او تبعیـت مـی کننـد و علـت عدم تمکیـن کشـاورز از محققان و دسـتاورد های 
کاربردی آنان را در بخش کشـاورزی اشـکال دانسـته و خواسـتار و جویای حل 
ایـن معضـل و مشـکل بـزرگ گردیدنـد و در ادامه محققـان ایسـتگاه تحقیقات 
کشـاورزی اقلیـد بـه ارایـه دسـتاورد هـای پژوهشـی نویـن خـود بـرای حضـار 
پرداختنـد که بسـیار جالـب توجه بخصـوص برای کشـاورزان و مدیـران مرتبط 

بـا کشـاورزی قابل توجـه بود .
در ادامـه همایـش جهـت قدردانـی از زحمـات محققـان ایسـتگاه تحقیقـات 
کشـاورزی اقلیـد بـا حضـور معـاون پژوهـش و فنـآوری و معـاون آموزشـی و 
تنـی چنـد از مسـوالن محلـی حاضـر در سـالن همایـش از محققـان ایسـتگاه 
تحقیقـات کشـاورزی و منابـع طبیعـی اقلیـد قدردانـی و لوح تقدیر کـه از طرف 
رئیـس مرکـز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و منابع طبیعی فـارس اهدا گردید 
و در پایـان ایـن همایـش بـا تشـکیل پنل تخصصی پرسـش و پاسـخ بـا حضور 
یاسـایی رئیـس بخـش تحقیقـات زراعـی و باغـی ایسـتگاه تحقیقـات زرقان و 
همچنیـن بذرافشـان رئیـس بخـش چغندرقنـد و حسـینی محقـق و همتـی و 
صالحـی محققـان ایسـتگاه تحقیقـات اقلیـد برگـزار و حضـار بـه طرح سـئوال 
پرداختنـد کـه توسـط اعضاء پنـل در موضوعات مختلـف پاسـخ الزم را دریافت 

نمودند.
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تقدیر از رئیس گروه آموزش بهره برداران
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و

منابع طبیعی استان فارس
هـم زمان بـا گرامیداشـت هفته پژوهـش و فنآوری از 
تـالش هـای آل خورشـید رئیس گـروه آمـوزش بهره 
بـرداران مرکز به خاطر کسـب رتبه نخسـت کشـوری 
و سـعی وافر در برگزاری ۲۱۸ دوره آموزشـی در سـال 
۱۳۹۶ و همچنین ۱۴۳ دوره در نیمه اول سـال ۱۳۹۷ 
توسـط معـاون وزیـر در امـور باغبانـی بـا اهـدا لـوح 

تقدیـر گردید.

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری فارس
حمید سلیمانی

رئیس اداره امور مراتع منابع طبیعی فارس خبر داد: 
اجرای طرح ممیزی مراتع در 36 هزار هکتار از اراضی 

ملی فارس

۸۰ درصد از مراتع فارس ممیزی شد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری فـارس در 
راسـتای جلوگیـری از تخریـب و تجـاوز بـه اراضـی ملـی و حفـظ وحراسـت از 
عرصـه هـای طبیعـی در سـال جـاری طـرح ممیـزی مراتـع بـر روی ۳۶ هزار 

هکتـار از اراضـی ملـی اسـتان فـارس اجرا شـد.
محمـد صالحـی رئیـس اداره مرتـع منابـع طبیعی فارس بـا بیان اینکـه در نیمه 
نخسـت سـال جاري پروژه ممیزي و نقشـه برداری از مراتع در سـطح ۳۶ هزار 

هکتـار از اراضـي ملـي به اجرا درآمده اسـت.
 وی افزود:مراتع ممیزی شده درشهرسـتان هایسپیدان،اقلید،آباده،رستم،پاسارگ

ادفیروزآباد،ممسنی،داراب،وشـیراز و بوانات بوده اسـت.
 وی بـا اشـاره بـه رونـد اجـرای طـرح ممیـزی مراتـع در اراضـی ملـی اسـتان 
خاطرنشـان کـرد:از زمـان اجرای طـرح سـاماندهی بهـره بـرداران و مرتعداران 
در اسـتان تاکنـون ۸۲ درصـد از مراتـع شهرسـتان های فارس ممیزی و نقشـه 

برداری شـده اسـت
رئیـس اداره امـور مراتـع منابـع طبیعـی فـارس بـا اشـاره بـه مسـاحت هفـت 
میلیـون و ۴۰۰ هـزار هکتاری مراتع اسـتان افزود:در حـال حاضر ظرفیت چرای 

دام مجـاز در عرصـه هـای طبیعـی فـارس بالـغ بـر ۳ میلیـون راس بـوده کـه 
از ایـن میـزان بـرای دو میلیـون و ۷۵ هـزار واحـد دامـی مجـاز مجـوز چـرا 
صـادر شـده اسـت.صالحی در ادامـه از شناسـایی شـصت هـزار و ۹۵۶ خانـوار 
دامـدار واقعـی در اسـتان خبـر داد و افزود: تاکنـون تعداد ۱۸ هـزار و ۸۰۱ فقره 
کارت مرتعـداری بـرای دامـداران و بهره بـرداران اسـتان صادر شـده اسـت.وی 
در ادامـه بـا اشـاره بـه اجـرای کامل طـرح ممیزی مراتـع و اراضی ملی اسـتان 
اظهار داشـت: اصـالح و احیای مراتع،بهبود وضعیت پوشـش گیاهی، شناسـایی 
دامـداران و بهـره برداران،تعییـن حـدود مراتـع بـرای ایجـاد تعـادل دام و مرتع 

حفاظـت خـاک، از مهـم تریـن اهـداف اجـرای طرح ممیـزی مراتع اسـت. 
مسـاحت اسـتان فـارس ۱۲ میلیـون و ۲۶۱ هـزار هکتـار اسـت کـه حـدود ده 
میلیـون و ۴۰۰ هـزار هکتـار آن بـه صـورت اراضی ملـی شـامل جنگلها،مراتع 

بیابان هاسـت. و 

بازدید مسئوالن استان از چند طرح بزرگ آبخیزداری 
در فارس

بهره برداری از چند طرح بزرگ آبخیزداری تا پایان سال 
جاری در فارس

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری فـارس از 
تعـدادی از پـروژه هـای مهـم آبخیـزداری شهرسـتان مهـر بـا حضـور مدیـر 
کل منابـع طبیعـی فـارس، معاونیـن، فرمانـدار و امـام جمعـه شهرسـتان مهـر، 
کارشناسـان و ناظـران حـوزه آبخیزداری و جمعی از مسـئولین محلی و اسـتانی 

بازدیـد بـه عمـل آمد.
مهـرزاد بوسـتانی مدیـر کل منابع طبیعی و آبخیزداری اسـتان فـارس در جریان 
بازدیـد از چنـد پـروژه آبخیـزداری ازجملـه طـرح رودخانـه شـور مهـران، بنـد 
سـنگی مالتـی روسـتای زیغان، فـاز اول و دوم شـهر گله دار مهر و سـد خاکی 
مشـک آویـز بخـش اسـیر شهرسـتان مهـر گفـت: مجمـوع اعتبـار اختصـاص 
یافتـه بـرای اجـرای ایـن طـرح هـا ۲۴ میلیـارد و ۷۰۰ میلیـون ریـال در نظـر 
گرفتـه شـده کـه از محل اعتبارات،صندوق توسـعه ملی،سـه درصـد نفت و گاز 

شهرسـتان مهـر و مشـارکت های مردمـی تامین شـده اسـت.
وی بـا بیـان ایـن کـه حجـم آبگیـری و ذخیـره سـاالنه ایـن پـروژه هـا چهار 
میلیـون و ۵۰۰ هـزار متـر مکعـب اسـت افزود:این طـرح ها بطور متوسـط می 
تواننـد یـک میلیـون و ۶۲۵ هـزار متـر مکعـب آب را در هـر بارندگـی ذخیره و 

جمـع آوری کنند. 
وی سـطح اراضـی زراعـی و کشـاورزی تحت پوشـش ایـن طرح هـا را ۵۷۰۰ 
هکتـار عنـوان کرد و افـزود: برقـراری تعـادل اکولوژیکی در ایـن منطقه جهت 
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کنتـرل فرسـایش و مهار هـرز آبهای سـطحی و نیز کاهش سـیالبهای منطقه 
ای از اهـداف و مزایـای مهـم این طرح هاسـت. 

مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان هـدف از اجرای ایـن طرح ها را 
ذخیـره آب و تغذیـه سـفره های زیـر زمینـی، کنتـرل سـیالب و روان آب هـای 
سـطحی، جلوگیـری از فرسـایش و حمـل رسـوب، بیابـان زدایـی و حفـظ و 
احیـای عرصه هـای منابـع طبیعـی عنـوان کـرد و اظهار داشـت: افزایـش نفوذ 
پذیـری خـاک و کاهـش حجم سـیالب در راسـتای کاهش خسـارت ناشـی از 
سـیالب های فصلـی بـه اراضـی و تاسیسـات زیـر دسـت،حفظ واحیـاء منابـع 
آب در داخـل حوضـه بـا تغذیـه سـیالبهای مخـرب فصلی بـه داخـل آبخوانها 
و بهبـود کمـی و کیفـی منابـع آب زیـر زمینی از جملـه مهم ترین اهـداف این 

هاسـت.  طرح 
وی افـزود: بـا بهـره برداری از این طرح ها، بخشـی از رسـوبات خروجی از این 

حوزه هـا کنتـرل و بسـتر آبراهه ها تثبیت خواهد شـد. 
بوسـتانی بـا بیـان ایـن که عملیـات اجرایـی این طرح هـا با پیشـرفت فیزیکی 
بسـیار خوبـی در حـال انجام اسـت اظهار داشـت: پیـش بینی می شـود اجرای 

ایـن طـرح هـا تا پایان امسـال تکمیـل و به بهـره برداری برسـد. 
بوسـتانی بـا اشـاره بـه اهمیـت موضـوع آبخیـزداری و آبخـوان داری گفت: در 
سـال های اخیـر تعـداد پروژه های آبخیزداری درسـطح اسـتان فـارس افزایش 
قابـل توجهی داشـته اسـت کـه امیدواریم شـاهد نتایج بسـیار خوبـی از اجرای 

ایـن گونـه پروژه ها در اسـتان باشـیم.

کلنگ زنی پروژه آبخیزداری حوضه رودخانه شور 
مهران شهرستان مهر

در ادامـه بازدیدهـا همچنیـن کلنـگ پـروژه آبخیـزداری حوضـه رودخانه شـور 
مهـران شهرسـتان مهـر بـا حضور مسـئوالن بـه زمین زده شـد.

مدیـر کل منابـع طبیعی فـارس با حضور در ایـن منطقه و در ادامـه بازدیدهای 
صـورت گرفتـه از پـروژه هـای آبخیـزداری با اشـاره بـه تهدیدات جدی ناشـی 
از فرسـایش خندقی)گالـی( در مناطـق مسکونی،کشـاورزی و صنعتـی محدوده 
پـروژه آبخیـزداری حوضـه رودخانـه شـور مهران شهرسـتان مهـر گفت:اجرای 
ایـن پـروژه عـالوه بـر تثبیـت خـاک ،حفـظ و تقویـت پوشـش گیاهـی نقـش 
مهمـی در جلوگیـری از گسـترش حرکـت خنـدق هـا و کاهش خسـارت های 

این پدیـده دارد. 
وی همچنیـن جلوگیـری از افزایـش روند شـوری اراضی و بهبـود کیفیت منابع 
آب و خاک،ایجـاد فضـای سـبز در اطـراف رودخانه شـور به منظـور تلطیف آب 
و هوا و کاهش آلودگی های ناشـی از فعالیت پاالیشـگاه پارسـیان و جلوگیری 
از ایجـاد ریـز گردها و نیز کاهش خسـارتهای ناشـی از سـیالب های فصلی به 

اراضـی و تاسیسـات زیـر زمینـی از جملـه اهداف مهم ایـن طرح عنـوان کرد و 
گفـت: عملیـات نهـال کاری بـه میزان هـزار هکتار بـا گونه های بومـی درختی 
و درختچـه ای مقـاوم بـه شـرایط اکولوژیکـی منطقه بصـورت کمربند سـبز در 
اطـراف گالـی ها و نیز کاشـت گونه های مرتعی بوته ای و شـور پسـند مناسـب 
اراضـی شـور از جمله اقداماتی اسـت که در صورت تخصیـص اعتبارات الزم در 

این پـروژه انجام خواهد شـد.
سـید محمـد موسـوی فرمانـدار شهرسـتان مهـر نیز کـه در مراسـم کلنگ زنی 
حضـور داشـت در خصـوص منابـع اعبـاری ایـن پـروژه گفـت : بـرای تامیـن 
و اخـذ اعتبـار الزم بـرای ایـن پـروژه مبلـغ ۱۵۰ میلیـارد ریـال نیـاز اسـت کـه 
از منابـع مختلـف بـرای تامیـن آن بهـره خواهیـم جسـت . وی افـزود : الزمـه 
حفـظ سـفره های آب زیرزمینـی و توسـعه روسـتاها در گـرو اجرای پـروژه های 

آبخیـزداری و عملیاتـی شـدن آنهاسـت.

طی بارندگی های اخیر 
ذخیره 80 میلیون متر مکعب آب در سازه های 

آبخیزداری فارس
 بـه گـزارش روابـط عمومی اداره کل منابـع طبیعی و آبخیـزداری فارس مهرزاد 
بوسـتانی مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری فـارس از ذخیـره بیـش از ۸۰ 
میلیـون متـر مکعب آب در پشـت سـدها،بندها وسـازه هـای آبخیزداری اسـتان 

طـی بارندگی هـای اخیر خبـر داد.
وی افـزود:از ابتـدای سـال آبـی جاری)مهرمـاه( تـا کنـون بالـغ بـر ۸۰ میلیون 
متـر مکعـب از روان آب های سـطحی در پشـت سـازه های آبخیـزداری ذخیره 
سـازی شد.بوسـتانی گفـت:از مجمـوع ۳۳ سـازه در حـال احداث که اعتبـار آنها 
از محـل صنـدوق توسـعه ملـی تامیـن شـده اسـت دربارشـهای اخیـر تعـداد ۷ 
سـازه آبگیری شـده اسـت.وی اظهارداشت:بیشـترین میـزان آبگیری بـه ترتیب 
درشهرسـتانهای سپیدان،مرودشت،ممسنی،کازرون،شـیراز، فراشـبند وفیروزآبـاد 
بـوده اسـت. وی با اشـاره بـه اقدامـات و فعالیتهای شایسـته آبخیزداری اسـتان 
در اسـتحصال و جمـع آوری ۱۱۳ میلیـون مترمکعبـی آب در پشـت سـدهای 
آبخیـزداری در سـال گذشـته گفـت: خوشـبختانه میـزان بارشـهای جـوی طی 
دو مـاه اخیـر در اسـتان نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل افزایش چشـمگیری 
داشـته کـه امیدواریـم شـاهد رشـد بارشـها و ذخیـره دو برابـری آب در پشـت 
سـازه هـای جدیـد آبخیـزداری باشـیم.وی ادامـه داد: آبگیـری ایـن پـروژه هـا 
عـالوه بـر کنتـرل فرسـایش و رسـوب در برخـی زیـر حوضـه هـادر مناطـق 
بحرانـی منجـر بـه تغذیـه مصنوعـی چشـمه ها ،قنـوات و سـفره هـای آب زیر 
زمینـی شـده وضمـن جلوگیـری از فرسـایش خاک وکاهش خسـارات سـیالب 
تأسیسـات شهری،روسـتایی وزیـر بنایی،اثـرات قابـل توجهـی درتأمین بخشـی 
از آب آشـامیدنی مـورد نیـاز مـردم سـاکن اطـراف ایـن پـروژه هـا نیـز خواهـد 
شـد. وی بـا بیـان اینکـه امسـال تعـداد ۳۳ پـروژه ملـی، سـه پـروژه اسـتانی و 
پنـج پروژه مشـارکتی درحـوزه آبخیزداری اسـتان در حال اجراسـت افزود:اعتبار 
الزم بـرای اجـرای ایـن طرح ها از محل اعتبارات صندوق توسـعه ملی،اسـتانی، 
خودیاری هـا و اندکـی نیـز بـا مشـارکت خیرین بخـش آبخیزداری تامین شـده 
اسـت.مدیر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری فـارس ادامـه داد:ایـن طـرح هـا 
شـامل بندهـای خاکی،سـنگی ومالتی، حوضچـه های کنترل و پخش سـیالب 
و تغذیـه مصنوعـی و نیزعملیـات بیومکانیکـی و بیولوژیکی در ۳۲ حـوزه آبخیز 
و ۲۲ شهرسـتان فـارس است.بوسـتانی بـا اشـاره بـه اهمیـت احداث سـازه های 
آبخیـزداری در جهـت مهار و کنترل آب های سـطحی در اسـتان تصریح کرد:در 
حـال حاضـر۳۳ سـازه جدیـد در شهرسـتانهای فارس در حال سـاخت اسـت که 
امیدواریـم همگـی آنهـا تا پایان سـال جاری به بهـره برداری برسـند.وی اظهار 
امیـدواری کرد: آب ذخیره شـده در پشـت این سـازه هـا متاثـر از بارندگی ها به 
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کاشـت محصـوالت زراعـی ، باغـی ، مرتعـی وگیاهـان دارویـی نیـز کمک می 
کنـد. گفتنـی اسـت: در مجموع ۸۸۷ سـازه آبخیزداری در اسـتان فارس توسـط 
منابـع طبیعـی احداث شـده کـه حجم مهار سـالیانه این سـازه هـا حداقل ۸۵۰ 

میلیـون متـر مکعب اسـت.

کلنگ زنی پروژه آبخیزداری شهرستان جهرم از محل 
اعتبارات صندوق توسعه ملی

عملیـات اجرایـی سـازه آبخیـز داری تنـگ گل بانـو شهرسـتان جهـرم از محل 
اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملی آغاز شـد. 

 بـه گـزارش روابـط عمومی اداره کل منابـع طبیعی و آبخیـزداری فارس کلنگ 
طـرح آبخیـزداری در بخـش خفـر شهرسـتان جهـرم بـا حضـور نماینـده مردم 
جهـرم در مجلس شـورای اسـالمی و رئیس کمیسـیون عمـران مجلس،معاون 
اسـتاندار و فرمانـدار ویـژه جهرم ،رئیس سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس،مدیر 
کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری فارس،مدیـرکل میـراث فرهنگی اسـتان و نیز 

جمعـی از مسـئوالن محلـی و اهالـی روسـتاهای اطـراف به زمین زده شـد.
مهـرزاد بوسـتانی مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری فـارس در حاشـیه 
مراسـم کلنگ زنـی طـرح آبخیـزداری خفـر شهرسـتان جهـرم گفت:ایـن طرح 
آبخیـزداری واقـع در تنـگ گل بانـو شـهر خفـر و بـا اعتبارمصـوب نزدیـک بـه 
نـه میلیـارد ریـال کلنگ زنی شـد.وی افـزود: ایـن دومین پـروژه آبخیـزداری و 
تغذیـه مصنوعـی شـهر خفر و بزرگترین سـدچه بتونی این شـهر است.بوسـتانی 
مسـاحت حـوزه آبخیـز ایـن پـروژه را ۷۷۸ هکتارعنـوان کـردو افـزود: پـروژه 
کنتـرل سـیالب و تغذیـه مصنوعی تنـگ بانو با هدف مهار سـیالب شـهر خفر 
،کنتـرل رسـوب حوزه هـای آبخیز در زیر حوزه سـد سـلمان فارسـی،جلوگیری 
از فرسـایش خـاک ،حفظ پوشـش گیاهـی منطقـه و کمک به تامین آب سـفره 
هـای زیرزمینـی و آبخوان هـا اجراخواهد شـد.وی حجم عملیـات اجرایی پیش 
بینـی شـده بـرای اجـرای عملیـات ایـن سـد را چهـار هـزار و ۴۵۰ مترمکعـب 
عملیـات سـنگی-مالتی عنـوان کـرد وگفـت: بـا بهـره بـرداری از ایـن پـروژه 
سـاالنه ۱۸۲ هـزار متـر مکعب روان آب قابل اسـتحصال اسـت.وی افـزود: این 
پـروژه از محـل اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملـی اجـرا و بر اسـاس پیـش بینی 
هـای انجـام شـده در مـدت ۴ مـاه آینده به بهـره بـرداری کامل خواهد رسـید.

محمـد رضـا رضایی کوچـی نماینده مردم جهرم در مجلس شـورای اسـالمی و 
رئیـس کمیسـیون عمـران مجلـس با حضـور در مراسـم کلنگ زنی ایـن پروژه 
بـا اشـاره بـه افـت شـدید سـفره هـای آب زیرزمینـی و کاهش نـزوالت جوی 
در اسـتان افـزود: اجـرای طـرح هـای آبخیـزداری عـالوه بـر ذخیـره منابع آبی 
وتغذیـه مصنوعی سـفره هـای آب زیر زمینـی باعث جلوگیـری از هدررفت آب 
باران و مدیریت منابع آب و ایجاد اشـتغال در سـطح اسـتان خواهد شـد. وی در 

ادامـه بـا بیـان این که بررسـی میدانـی و جانمایی احداث سـد در تنگـه گل بانو 
در سـال ۹۶ انجـام شـده بـود اظهـار داشـت:این پـروژه بـه منظـور بهره مندی 

شـهر باب انـار و روسـتاهای اطـراف از مزایای آن راه اندازی شـده اسـت.

برگزاری نخستین جشنواره گل نرگس خفر
شهرستان جهرم

 مهـرزاد بوسـتانی مدیـر کل منابـع طبیعـی فـارس در ادامـه بازدیدهـای دوره 
ای از رونـد پـروژه هـای صنـدوق توسـعه ملـی و شـرکت در مراسـم افتتـاح 
پـروژه هـای آبخیـزداری اسـتان بـا حضـور درنخسـتین جشـنواره گل نرگـس 
،محصـوالت کشـاورزی و صنایـع دسـتی خفـر گفت: شهرسـتان جهـرم بویژه 
نرگـس زارهـای شـهر خفـر و نیـز شـرایط اقلیمـی خاص ایـن شهرسـتان می 

توانـد بـه یکـی از قطـب هـای مهـم گردشـگری اسـتان تبدیل شـود.
در ایـن مراسـم علیرضـا صحرائیـان فرمانـدار ویـژه شهرسـتان جهـرم نیـز بـا 
اشـاره بـه قابلیـت ثبـت ملی نرگـس زار های خفـر و پیگیری هـای الزم انجام 
شـده در این راسـتا اظهار داشـت:نرگس زار هـای بخش خفر، بـه لحاظ زیبایی 
و پتانسـیل گردشـگری، قابلیـت ملی شـدن را دارد و این مهـم نیازمند پیگیری 
مسـئوالن در ایـن زمینـه اسـت. وی افـزود:در ایـن خصـوص مکاتباتـی نیـز با 
مدیـران اسـتانی و کشـوری میـراث فرهنگـی صـورت گرفتـه که مـی تواند در 

جذب گردشـگر این شهرسـتان تاثیر بسـزایی داشـته باشـد.
همچنیـن در حاشـیه ایـن مراسـم مدیـر کل منابـع طبیعـی فـارس بـه همـراه 
دیگـر مسـئوالن اسـتانی در مراسـم افتتـاح اقامتـگاه بوم گـردی طارونـه واقع 
در روسـتای غربـی بخـش خفـر حاضـر و از بخـش هـای مختلـف ایـن مکان 

بازدیـد کرد. گردشـگردی 
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موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
حسن باصری

مراسم تودیع و معارفه رئیس موسسه رازی شعبه 
شیراز برگزار شد

مراسـم تودیـع و معارفه رئیس موسسـه رازی شـعبه شـیراز با حضور اسـحاقی 
رئیـس موسسـه رازی، جلوخانی مشـاور و مدیر حـوزه ریاسـت، جزایری معاون 
بهبـود تولیـدات دامـی سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، خانـم جهانگیـری 
مدیریـت هسـته گزینـش جهاد کشـاورزی فـارس، تابـع بردبار رئیس سـازمان 
نظـام دامپزشـکی اسـتان فـارس، ابراهیـم زارع ریاسـت مرکـز تحقیقـات و 
آمـوزش کشـاورزی فـارس و جمعـی از مقامـات و مسـئولین ادارات، در شـعبه 

رازی شـیراز برگزار شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی موسسـه رازی شـیراز، در ایـن مراسـم بـا صـدور 
حکمـی از سـوی علـی اسـحاقی، علـی شـیرازی نـژاد بـه عنـوان سرپرسـت 
موسسـه رازی شـعبه شـیراز منصـوب و از تالش هـای محمـد جـواد مهربانپور 

رئیـس پیشـین ایـن شـعبه تشـکر و قدردانی شـد.
علـی اسـحاقی در ایـن مراسـم طی سـخنانی ضمن تقدیـر و تشـکر از زحمات 
مهربانپـور، آقـای دکتـر علـی شـیراز نـژاد را بـه عنوان ریاسـت موسسـه رازی 

شـعبه شـیراز معرفـی نمود .
وی تاکید کرد: شـعبه شـیراز نسـبت به موسسـه مرکز و شـعب سـرآمد و نمونه 
مـی باشـد کـه در طراحـی و ضوابـط سـاخت و سـاز سـاختمان هـای تولید، از 
پتانسـیل هـای خوبـی برخـوردار اسـت. وی خواسـتار همـکاری مسـتمر علـی 

شـیراز نـژاد جهت سـرانجام رسـاندن اهداف موسسـه شـد.
در ایـن مراسـم مهربانپـور طـی سـخنانی ضمـن تشـکر و قدردانـی از زحمات 
یکایـک کارکنـان موسسـه رازی شـعبه شـیراز از اهـم اقدامات انجام شـده در 
طـول دوران مسـئولیتش در موسسـه اشـاره کـرد و گفـت: انشـاءاهلل در آینـده 
نزدیـک گواهی GMP شـعبه شـیراز جهـت صادرات فـرآورده هـای بیولوژیک 

دامـی اخـذ خواهد شـد.
جزایـری معـاون بهبـود تولیدات دامی سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس حامل 
پیـام ریاسـت سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس ضمـن ایراد سـخنرانی 
افـزود: ظرفیـت های نهفته در موسسـه رازی شـعبه شـیراز و تقاضـای حمایت 

از دکتـر اسـحاقی در پیـش برد اهداف موسسـه شـد. 
علـی شـیراز نـژاد ضمـن تقدیر وتشـکر از حضار و اعـالم رئـوس برنامه هایش 

در جهـت تحقق اهداف عالیه موسسـه سـخنانی ایـراد نمود. 
شـایان ذکر اسـت در پایان این مراسـم حکم انتصاب سرپرسـت موسسـه شـعبه 
شـیراز اعطـاء و با اهـدای لوح تقدیر از تـالش های مهربانپور تشـکر و قدردانی 

. شد

چهار انتصاب در موسسه تحقیقات واکسن و سرم 
سازی رازی شعبه شیراز

رئیـس موسسـه تحقیقـات واکسـن و سـرم سـازی رازی شـعبه جنـوب کشـور 
)شـیراز( در احکامـی جداگانـه سرپرسـت معاونت پژوهشـی، سرپرسـت معاونت 
تولیـد ، سرپرسـت معاونـت تضمیـن کیفیت و سرپرسـت اداره امـور اداری مالی 

ایـن شـعبه را منصـوب کرد.
بـه گـزارش روابط عمومی موسسـه رازی، علی شـیرازی نژاد با صـدور احکامی 
جداگانـه، یحیـی تهمتـن را بـه عنـوان سرپرسـت معاونت پژوهشـی، نـادر قلعه 
گالب بهبهـان را بـه عنوان سرپرسـت معاونـت تولید، مریم کامـکار را به عنوان 
سرپرسـت معاونـت تضمیـن کیفیـت و بهـرام فصحتـی را بـه عنوان سرپرسـت 
اداره امور اداری مالی موسسـه رازی شـعبه جنوب کشـور )شـیراز( منصوب کرد.

مراسـم معارفـه ایـن افـراد بـا حضـور رئیس شـعبه و سـایر مسـئوالن در محل 
شـعبه شـیراز برگزار شـد.

برای دومین سال پیاپی
عضو هیئت علمی موسسه رازی شعبه شیراز

به عنوان پژوهشگر برتر موسسه تحقیقات واکسن و 
سرم سازی رازی انتخاب شد

همزمـان با گرامیداشـت نـود و چهارمین 
تحقیقـات  موسسـه  تاسـیس  سـالروز 
از  رازی،  سـازی  سـرم  و  واکسـن 
کارشناسـان  و  محققـان  پیشکسـوتان، 
بـه  تجلیـل  مرکـز  موسسـه  ایـن  برتـر 

آمـد. عمـل 
موسسـه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
رازی شـیراز، به مناسـبت بزرگداشت نود 
تاسـیس موسسـه  و چهارمیـن سـالگرد 
پژوهـش،  هفتـه  گرامیداشـت  و  رازی 
رئیـس  صفـری  حضـور  بـا  مراسـمی 

سـازمان نظـام دامپزشـکی، قاسـم رضائیـان زاده معاون بهداشـتی و پیشـگیری 
سـازمان دامپزشـکی و سـایر مسـئوالن در سـالن زنده یاد میرشمسـی موسسـه 
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رازی برگـزار شـد.
در این مراسـم از پیشکسـوتان، محققان و کارشناسـان موسسـه رازی به عنوان 

محقـق برتـر معرفـی و بـا اهدای لـوح از آنها قدردانـی و تجلیل بـه عمل آمد.
در ایـن مراسـم مجیـد هاشـمی عضو هیئت علمی موسسـه رازی شـعبه شـیراز 

بـه عنوان پژوهشـگر برتر شـعب رازی، برگزیده شـد.

موسسه رازی شعبه جنوب اثرگذاری گسترده ای در 
عرصه سالمت استان فارس دارد

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس بـا تاکید بـر لزوم توجه بیشـتر 
مسـئوالن به موسسـه تحقیقات واکسـن و سـرم سـازی رازی، اثرگذاری شـعبه 
جنوب کشـور این موسسـه را در عرصه سـالمت اسـتان فارس گسـترده خواند. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی موسسـه رازی شـیراز، علـی شـیرازی نـژاد رئیس 
موسسـه رازی شـعبه شـیراز و محمـد مهـدی قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس در محـل این سـازمان بـا یکدیگر دیـدار و گفت وگو 

کردند.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس در این دیدار، از موسسـه رازی شـعبه 
شـیراز بـه عنـوان یکـی از شـاخص ترین موسسـات دولتـی در اسـتان فـارس 
بـه لحـاظ تولیـد واکسـن نـام بـرد و اظهار کـرد: بـا توجه بـه ظرفیـت و وجود 
اعضای هیئت علمی برجسـته، به نظر می رسـد باید از سـوی مسـئوالن ارشـد 

کشـور به ایـن موسسـه توجه بیشـتری مبذول شـود.
وی گفـت: ایـن موسسـه خدمـات شـایانی در حـوزه سـالمت، پیشـگیری از 
بیمـاری هـا و امنیـت غذائـی بـه کشـور عرضـه داشـته و مجموعـه ای بسـیار 

تاثیرگـذار اسـت.
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس همچنیـن بـر آمادگی سـازمان متبوع 

خـود بـرای تقویت و توسـعه موسسـه رازی شـعبه شـیراز تاکیـد کرد.
شـیرازی نـژاد نیـز در این دیدار با ارائه گزارشـی از موسسـه رازی شـعبه شـیراز 

و توان نیروی انسـانی و هیئت علمی مجرب در پیشـبرد اهداف موسسـه رازی 
شـعبه شـیراز ، ابـراز امیـدواری کـرد: سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس حامی 
ایـن موسسـه در اجـرای برنامـه ها و سیاسـت های سـالمت محور خود باشـد.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس
مهرنوش بافهم

پنجمین جلسه شورای استانی با حضور نماینده مردم 
شیراز در مجلس برگزار شد

بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی فـارس نماینده 
مـردم شـیراز در مجلـس جمهوری اسـالمی ایران بـا حضور در پنجمین جلسـه 
شـورای اسـتانی سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان 
فـارس ضمـن تبریـک مجـدد بـه منتخبیـن پنجمیـن دوره شـورای اسـتانی 
اعـالم کـرد: یکـی از اصلـی تریـن محورهـای گـذر از کشـاورزی سـنتی بـه 
صنعتـی ارتقـاء بهـره وری و اسـتفاده بهینـه از منابـع اسـت که در ایـن راه باید 
سیاسـت ها و نقشـه را بـه صـورت شـفاف و واضـح ترسـیم و اجرایی گـردد در 
غیـر ایـن صـورت باعـث پیش فـروش کـردن ذخایـر در آینـده می شـویم که 

خـود تهدیـد بزرگی اسـت.

علـی اکبـری بـا اشـاره به این کـه برنامه ششـم نگاهـش به بخش کشـاورزی 
کامل تر و عمیق تر شـده اسـت اظهار داشـت: باید به سـمت حرفه ای سـازی 
کشـاورزان بـرای افزایـش بهره وری برویـم و تالش کنیـم صالحیت حرفه ای 
کشـاورزی را بـا مهندسـی کردن فرایند تولیـد و حضور مهندسـین متخصص و 

فنی در تمام فرایندها داشـته باشـیم.
نماینـده مـردم شـیراز در مجلس با ابـراز امیدواری از نتایج مثبـت واگذاری امور 
تصدیگـری بـه بخـش خصوصـی خواسـتار تغییـر نگـرش به سـمت خصوصی 
سـازی همـراه بـا ایـده پـردازی و خالقیـت شـد و اظهـار داشت:سـازمان نظام 
مهندسـی کشـاورزی بـه عنـوان بزرگتریـن تشـکل صنفـی و غیرانتفاعـی باید 
حضـور فعـال در عرصـه های گوناگـون از جمله: ارایه مدل علمی و کارشناسـی 
از تعییـن الگـوی کشـت،ورود بـه کشـت هـای فراسـرزمینی و کشـت هـای 

تراریخته داشـته باشـد.
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان چشـم انداز 
سـازمان را مهندسـی کـردن فراینـد تولیـد دانسـت و گفت:عضویـت بیـش از 
شـانزده هـزار نفـر از اعضـاء حقیقـی و حقوقی،ظرفیـت هـای قانونی،پراکنـش 
متناسـب و متعـارف فعالیت بخش کشـاورزی و تنـوع گسـتردگی فعالیت ها در 
بخـش کشـاورزی نقاط قوت این سـازمان محسـوب مـی شـود از طرفی کافی 
نبـودن حجم اعتبارات،پایین بودن نرخ رشـد سـرمایه گذاری،سـاختار نامناسـب 



71 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  46 - دیــــــــــماه 1397

نظـام هـای تولید و باالبودن ریسـک سـرمایه گذاری را به عنـوان چالش های 
اساسـی در ایـن بخش یـاد کرد.

حسـین رئیسی اسـتاندارد سـازی محصوالت کشاورزی، توسـعه کشت گلخانه، 
گیاهـان دارویـی و توسـعه سیسـتم هـای آبیـاری نویـن را از اهـم برنامه های 
پنجمیـن دوره شـورای اسـتان در مقابلـه بـا چالـش هـای پیـش رو دانسـت و 
در ادامـه گزارشـی از فعالیـت هـای صـورت گرفتـه در زمینه هـای یاد شـده را 
ارایـه داد. در ایـن جلسـه حاضرین در خواسـت های خـود را از نماینده مردم در 

مجلـس به شـرح ذیـل اعـالم کردند: 
- مـالک عمـل قـرار گرفتـن رتبه بندی سـازمان نظـام مهندسـی در برگزاری 
مناقصـات و ارجـاع کار - تسـریع در اصـالح قانـون تاسـیس سـازمان نظـام 
مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی - اختصـاص بودجه و لـزوم حمایت مالی 

از طـرح تولیـد محصول گواهی شـده و اسـتاندارد

رشد 33 درصدی صدور مجوز گلخانه 
در استان فارس

در راسـتای تسـهیل فراینـد صـدور مجـوز گلخانـه و توسـعه کشـت گلخانه در 
اسـتان نشسـت هـم اندیشـی بـا حضـور رئیس هیـات مدیـره انجمـن گلخانه 
سـازان کشـور در سـازمان نظام مهندسی کشـاورزی اسـتان فارس برگزار شد.

رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی اسـتان بـا اشـاره بـه رشـد صدور 
مجـوز گلخانـه هـا نسـبت به سـال گذشـته تـا کنـون اظهـار داشـت:از ابتدای 
سـال تـا کنـون ۲۰۰ پروانـه گلخانـه صـادر گردیده اسـت که نسـبت به سـال 

گذشـته در حـوزه گلخانـه ۳۳ درصـد افزایـش را بـه همراه داشـته اسـت.
رئیسـی شـرایط سـخت اختصـاص تسـهیالت،تعدد قوانیـن و عـدم یکپارچگی 
بیـن دسـتگاههای پاسـخ دهنـده اسـتعالمات را از مشـکالت دریافـت صـدور 
مجـوز گلخانه برشـمرد و خواسـتار برگزاری جلسـات کارشناسـی در جهت رفع 

ایـن معضل شـد.
رئیـس هیـات مدیـره انجمـن گلخانـه داران کشـور بـا توجـه بـه اهمیـت و 
گسـترش کشـت گلخانه در اسـتان فـارس اظهار داشـت: بهره منـدی از دانش 
روز دنیا را از عوامل مهم در توسـعه کشـت گلخانه دانسـت که جهت رسـیدن 
بـه ایـن مهـم نیازمنـد بازآمـوزی و آموزش کارشناسـان در سـطح بیـن المللی 
هسـتیم و الزم اسـت زمینـه را برای پـرورش و تربیت مربی در خارج از کشـور 

فراهم سـازیم.
حسـینی فـرد تعریـف زنجیره های کاری منسـجم که سـبب پول سـازی برای 
سیسـتم مـی شـود را در جهـت احـراز هویـت و ثبـات و پایـداری فرایندهـا را 

مهـم قلمـداد کرد.

فارس، میزبان رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی استان بوشهر

در جهت اسـتفاده از فرصا ها و تعامالت بیشـتر جلسـه هم اندیشـی فی مابین 
سـازمان نظام مهندسـی استان فارس و بوشـهر برگزار شد.

بنـا برگـزارش روابـط عمومی سـازمان نظام مهندسـی اسـتان فـارس هدف از 
این جلسـه مشـارکت و بهره مندی از پتانسـیل های هر دو اسـتان بوده اسـت.

رئیـس و نایب رییس نظام مهندسـی کشـاورزی اسـتان بوشـهر ضمـن گفتگو 
بـا رییـس و معاونیـن نظـام مهندسـی فـارس از تجربیـات اسـتان در جهـت 
اجرایی شـدن طرح ها از حمله:مرتعداری،نقشـه برداری،سـاماندهی کارشناسان 

در کارگـزاران چهارگانه،شـبکه هـای گیاهپزشـکی بهره مند شـدند.
در ایـن جلسـه طرفیـن گزارشـی از عملکردها،نقـاط قـوت و ضعف سـازمان را 
ارائـه دادنـد و مقـرر گردیـد جلسـات بصـورت مسـتمر و بـا برنامـه ریـزی بلند 

مـدت در جهـت اجرایـی شـدن فرایندهـا برگـزار گردد.

نخستین نشست مشترک بانوان سازمان 
نظام مهندسی کشاورزی فارس و اتاق بازرگانی 

صنایع و معادن کشاورزی شیراز

نخسـتین نشسـت مشـترک بانـوان سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و اتاق 
بازرگانـی صنایـع و معادن کشـاورزی با حضور هیـات مدیره کانـون بانوان اتاق 
بازرگانـی و جمعـی از فعـاالن و کارآفرینان سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی 

شد. تشـکیل  استان 
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان نظـام مهندسـی هـدف از برگـزاری ایـن 
جلسـه شناسـایی توانمندیها و ظرفیت بانوان و بسـتر سـازی جهت حضور فعال 

بانـوان توانمنـد در عرصـه های اجتماعی اسـت.
رییـس کانـون زنـان اتـاق بازرگانـی شـیراز بـا بیـان برخی مشـکالت اشـتغال 
زنان در جامعه گفت:یکی از شـاخص های سـنجش توسـعه یافتگی کشـورهای 
مختلـف میـزان مشـارکت زنـان در فعالیـت هـای اقتصـادی و اجتماعـی آن 
کشوراسـت،هر چنـد در دهـه اخیـر جایـگاه زنـان در جامعـه ایـران تحـوالت 
وسـیعی را تجربـه کـرده اسـت امـا همچنـان به علـت نبودن شـرایط مسـاوی 
اشـتغال بـرای زنـان و مـردان، تقابـل فرهنگی سـبب رشـد بانـوان در جامعه به 
صـورت افقـی شـده اسـت کـه این امر عـدم تعـادل و تـوازن را به وجـود آورده 

ست. ا
یلـدا راهـدار بهـره منـدی از توانایـی و ظرفیـت های اتـاق بازرگانی و سـازمان 
نظـام مهندسـی را مثبـت قلمـداد کـرد و گفت:برنامـه ریـزی بلند مـدت ،تبدیل 
تهدیـد بـه فرصـت و بسـتر سـازی جهت ایجـاد حلقه هـای اشـتغال ،حضور در 
اتـاق فکـر ،را از عوامـل موثـر در رسـیدن بـه اهـداف دانسـت. معاون سـازمان 
نظـام مهندسـی کشـاورزی بـا اشـاره به این کـه ۴۰ درصـد از اعضا سـازمان را 
بانوان تکشـیل داده اند اذعان داشـت: داشـتن نقشـه راه و قرار گرفتن در مسـیر 
اصلـی بـا اسـتفاده از این ظرفیت عظیم سـبب تحـوالت سـازنده در حوزه های 

گوناگـون می شـود.
فاطمـه ظفرآبـادی فرصـت سـازی بـرای حضور فعـال بانـوان در عرصـه های 
گوناگـون و معرفـی آنهـا بـه محافـل مختلـف اجتماعی،اقتصـادی و سیاسـی را 
از اهـداف کانـون بانـوان نظـام مهندسـی ذکـر کـرد و گفت:تعامـل و همکاری 
مشـترک فـی مابیـن اتـاق بازرگانـی و سـازمان نظـام مهندسـی سـبب هـم 
افزایی،بـاال رفتـن سـطح نـوآوری و خالقیـت و بوجـود آمـدن فضـای کسـب 

و کار مـی شـود.
در ادامـه ایـن نشسـت فعـاالن و کارآفرینـان به صـورت اجمالی خـود را معرفی 
کردنـد و مقـرر گردیـد جهـت اسـتفاده از فرصـت هـا و ظرفیـت هـا عـالوه بر 
تهیـه بانـک اطالعاتـی جامـع بصـورت دوره ای بازدیـد از مراکـز کارآفرینـی 

پذیرد. انجـام 
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حشمت اله صادقی 
کارشناس ارشد گیاهان دارویی و رئیس 

کمیته گیاهان دارویی سازمان جهاد 
کشاورزی فارس

کاربـرد گیاهـان دارویـی از ارزش و اهمیـت خاصی در تامین بهداشـت و سـالمتی 
جوامـع، هـم بـه لحاظ درمـان و هم پیشـگیری از بیمـاری ها برخوردار اسـت. این 
کاربـرد قدمتـی همپـای تاریخ بشـر داشـته و گیاهـان همـواره یکـی از مهم ترین 
منابـع تامیـن غذایـی و دارویـی بشـر در طـول نسـل هـا بـوده انـد. از نقطـه نظر 
تاریخـی گیاهـان اهمیـت فراوانی در توسـعه جوامع داشـته اند و تحقیقات وسـیعی 
بـرای یافتـن فـرآورده هـا و مـواد طبیعـی داروهـای گیاهـی در طول تاریـخ انجام 
شـده اسـت خوشـبختانه بـا روی آوردن دنیـا به خصوص کشـورهای پیشـرفته به 
اسـتفاده از فـرآورده هـای گیاهـی و مصـرف روز افـزون آنهـا در جهـان صنعـت 
نوظهـور گیاهـان دارویـی در حـال شـکل گیـری اسـت. کاربردهای مهـم گیاهان 

دارویـی بـه شـرح زیر می باشـد.:

 الف - تولید داروهای گیاهی
- شـربت توسـیوین تولیـد شـده از گیـاه دارویی آویشـن شـیرازی و رازیانـه دارای 

خاصیـت ضد سـرفه اسـت.
- شـربت آلوئـه ورا باریـج، عصـاره گیـاه آلوئه ورا اسـت کـه برای تقویت سیسـتم 

ایمنـی بدن اسـتفاده می شـود.

ب - تولید مواد آرایشی و بهداشتی
- تهیه انواع صابون و شـامپوهایی بهداشـتی )شـامپو سـدر، شـامپو رزماری، شامپو 

سـیر، صابون سیب(
- ساخت انواع پماد و کرم بهداشتی )کرم آلوئه ورا(

ج - کاربرد در صنایع غذایی: 
در زیـر مـواردی از کاربـرد هـای موثـر گیاهـان دارویـی در صنایـع غذایـی ذکـر 

است شـده 
- چاشنی غذاهای سنتی و صنعتی )زعفران، فلفل، دارچین و زنجبیل(

- انواع عسل با منشا گیاهی )عسل کنار(
- انواع اسانس و پودر غذایی

- شـیرین کننـده در صنایـع غذایـی، صنایـع آدامـس سـازی و تولید نوشـابه های 
انـرژی زا )عصـاره اسـتویا و نوشـابه موهیتو(

- تولید گالب از گل محمدی
- تولید انواع روغن

- انواع سبزی تازه خوراکی
- انواع سبزی خشک

- طعم دهنده مواد غذایی )زیره(

د - کاربرد به عنوان آفت کش در درمان بیماری ها و کنترل 
آفات گیاهی

- تند اکسیر: عصاره فلفل محصول شرکت کیمیا سبز
- سرینول: عصاره گیاه سیر محصول شرکت کیمیا سبز

- دایابون: برای مبارزه به سوسک برگخوار نارون استفاده می شود
- نیم )عصاره چریش(: کنترل انواع آفات در سطوح تجاری

- جـی سـی مایـت: کنـه کش تهیه شـده جهت مبـارزه با کنـه های گیاهـی )کنه 
تارانکبوتی(

ه - کاربرد در طب سنتی: مانند: دمنوش  آویشن، گاوزبان و بابونه
و -نقـش در گردشـگری: به دلیـل اینکه بخش قابل توجهـی از گیاهان دارویی در 
طبیعـت بکـر و کوه هـا و دامنه ها رشـد می کننـد و از زیبایی خاصـی برخوردارند، از 

جذابیـت ویژه ای برای بوم گردان و گردشـگران طبیعـت یرخوردارند. 
ز - نقـش در اشـتغال: عـده ای از طریـق جمـع آوری آن از طبیعـت امـرار معـاش 

می کننـد. 
ح - سـایر مـوارد: عـالوه بـر موارد ذکر شـده در بـاال، گیاهان دارویـی کاربردهای 

متعـدد دیگری به شـرح زیـر دارند. 
- صنایع عطر سازی )باریجه و گل محمدی(

- تولید علوفه )بقایای گیاهان دارویی( 
- تولید کمپوست از ضایعات گیاهان دارویی)شیرین بیان(

- صنعت رنگرزی )روناس(

کاربردهای گیاهان دارویی

نمونه ای از محصوالت دارویی تهیه شده از گیاهان دارویی

نمونه ای از محصوالت آرایشی- بهداشتی تهیه شده از گیاهان دارویی

مواردی از کاربرد گیاهان دارویی در رنگرزی و تولید کود کمپوست
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بـه  راه رسـیدن  باشـند،  آرامـش و شـادی یکدیگـر  مایـه ی  زن و مـردی کـه 
خوشـبختی را بـرای تمـام اعضـای خانـواده همـوار می کننـد، مردی کـه لحظات 
لـذت بخـش صمیمانـه ای را در خانـواده سـپری کـرده باشـد، در محـل کار خـود 
موفـق تـر اسـت و زنـی مـی توانـد فرزندانـی سـالم پـرورش دهـد کـه همسـری 

مهربـان و مسـئول در کنـار خـود داشـته باشـد .
عشـق ، محبـت و صمیمیـت ، اسـاس و بنـای اصلـی جامعه ای سـالم، شـاد، آرام 

و امن اسـت.

آرامش: 
خانواده تنها نهاد فطری و طبیعی بشـر در گسـتره ی هسـتی اسـت . پیامبر ) ص 

( مـی فرمایـد : )محبوبـت ترین بنـا برای من خانواده اسـت ( 
خانـواده دو رکـن اساسـی بیشـتر نـدارد ، زن و شـوهر . فرزنـدان نیـز هنگامی که 
زن و شـوهر یکدیگـر را دوسـت بدارنـد و بـه وجـود یکدیگـر آرامـش بدهنـد ، به 
خانـواده افـزوده مـی شـوند. در واقـع فرزنـدان )هبه( به زن و شـوهر هسـتند. هبه 

آمیـزه ای از هدیـه و امانـت خدواند اسـت. 
خانـواده آرام و خوشـبخت مـی توانـد زیربنـای جامعـه ای امـن و شـاد باشـد. زن 
و مـردی کـه در لحظـه لحظـه ی زندگـی در پـی تامیـن آرامـش یکدیگر باشـند 
فرزندانـی پـرورش مـی دهنـد کـه با بهـره گیـری از چنین الگـوی صحیـح ، وارد 

اجتمـاع خواهنـد شـد و خانـواده هایـی سـالم و آرام تشـکیل خواهنـد داد.

زنان و مردان؛ دو دنیای متفاوت :
زن و مـرد از نظـر سرشـت انسـانی مسـاوی انـد، امـا برخـی تفـاوت ها میـان زن 
و مـرد آشـکار اسـت. روانشناسـی جدیـد ایـن امـر را تاییـد و تجربیات روزمـره نیز 

تردیـدی در ایـن حقیقـت باقـی نمـی گذارد. 

پروفسور ریک، معتقد است )دنیای زن با دنیای مرد به کلی متفاوت است(
یعنـی اگـر زن و مـرد در برخی مـوارد نمی تواننـد مانند یکدیگر بیندیشـند و عمل 
کننـد ، بـه ایـن دلیـل اسـت کـه دنیـای آن هـا با هـم تفـاوت دارد و جهـان بینی 

آن ها یکسـان نیسـت.
ایـن تفـاوت ظریف و شـگرف که هرگز سـبب برتـری یکی بر دیگری نمی شـود، 
بـه دسـت خالـق توانـا در وجـود زن و مـرد نهـاده شـده اسـت تـا نقش هـر یک، 

مکمـل نقش دیگری باشـد.
ایـن یکـی از اسـرار آمیز تریـن جنبه های آفرینش اسـت کـه حکایـت از اراده ای 
مدبرانـه در اداره ی جهـان دارد و نشـان مـی دهد کـه مجموعه دسـتگاه آفرینش، 
مجموعـه ای هدفـدار اسـت. بـروز برخـی مشـکالت زناشـویی به این دلیل اسـت 
که مرد یا زن، انتظار دارد همسـرش مانند او بیندیشـد و همان عالئم و حساسـیت 

های خاص او را داشـته باشـد.
در روابـط زناشـویی عـالوه بـر ایـن کـه دو طـرف بایـد از خصوصیـات اخالقـی ، 
فکـری و شـخصیتی یکدیگـر آگاه باشـند، بایـد این حقیقت مسـلم را نیـز بپذیرند 
کـه زن و مـرد از نظـر گرایـش های روحی و روانی، شـرایط یکسـانی ندارند و این 

تفـاوت هـا، در نگـرش آنهـا به مسـائل، تاثیـر عمیقـی برجای مـی گذارد.
در نظـر گرفتـن ایـن تفـاوت هـا و تـالش صادقانـه بـرای شـناخت آنهـا، موجـب 
تعدیـل خواسـته هـا و انتظـارات معقـول از مقابـل مـی شـود و از بـروز بسـیاری 

مشـکالت جلوگیـری مـی کنـد.
برخی از تفاوت های اساسی عبارتند از:

جهـان بینـی، احساسـات، سـبک گفتگـو، خواسـته هـا و نیازهـا، ارزش هـا، رفتار، 
عواطـف، برداشـت متفـاوت از عشـق و سـایر تفـاوت هـا کـه در بخـش دیگر این 

مقالـه آورده می شـود.
ادامه دارد ... 

نخست از خانواده آغاز کن
بخش اول

نرجس سبحانیان 
کارشناس ارشد مشاوره خانواده
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ایزو )ISO( مخفف عبارت:
International Organization for Standardization

حاضـر،  حـال  اسـت.در  استانداردسـازی  بـرای  بین المللـی  سـازمان  مفهـوم  بـه 
ایـن سـازمان بین الملـی متشـکل از یـک شـبکه از مؤسسـات اسـتاندارد ملـی در 
۱۵۷کشـور دنیـا اسـت، کـه بـر پایه یـک مرکـز در هر کشـور و یک مرکـز اصلی 
در شـهر ژنـو - سـوئیس- فعالیـت می کنـد کـه وظیفـه هماهنگی مراکـز مختلف 

را برعهـده دارد.
امـروزه رعایـت اسـتانداردهای ایـزو در تولیـد و عرضـه محصـوالت و خدمـات از 
چنـان اهمیتـی برخـوردار اسـت که در عرصـه تجارت جهانـی، اسـتاندارد های ایزو 

شـرط اولیـه در داد و سـتدهای بین المللـی قـرار گرفته اسـت.
مصـرف کننـدگان مـواد غذایـی نـه فقـط بـه کیفیت بلکه بیشـتر بـه ایمنـی مواد 
غذایـی توجـه دارنـد. بـا گسـترش روزافـزون شـبکه هـای اجتماعـی و دسترسـی 
آسـان بـه اینترنـت، اخبار مربـوط به فراخـوان محصـوالت غذایی از گوشـت های 
آلـوده تـا آب هـای معدنی مشـکل دار به سـرعت فراگیر شـده و بالفاصلـه اعتماد 
و اطمینـان مصـرف کننـدگان را از بیـن بـرده و در نتیجه باعث ضـرر و زیان های 

بسـیار و بعضـًا جبـران ناپذیـری بـرای تولیـد کنندگان مـواد غذایی مـی گردد. 
از ایـن رو تمامـی تولیـد کننـدگان مـواد غذایی در دنیا بـه دنبال یافتـن راه حلهای 
مطمئـن و کاربـردی جهـت افزایـش ایمنـی مـواد غذایـی، میباشـند. بـا نگاهی به 
انـواع اسـتانداردهای بین المللـی کـه بدیـن منظور ایجاد شـده اند میتـوان دریافت 
کـه تمامـی آنهـا دارای نقاط ضعف و قوت خاص خود هسـتند و همچنان بسـیاری 
از سـازمان های بیـن المللـی روی یـک اسـتاندارد معین بـه توافق نرسـیده اند که 
این مسـئله باعـث سـردرگمی و افزایش هزینه هـای تولیدکنندگان گردیده اسـت.

 Food Safety System Certification در سـال ۲۰۱۰ اسـتاندارد جدیدی بـه نـام
FSSC 22000 کـه بـه عنـوان یک قدم بزرگ و اساسـی در جهت اسـتفاده از یک 

اسـتاندارد ایمنـی مـواد غذایـی معتبـر و قابـل قبـول توسـط تمامی سـازمان های 
بیـن المللـی بود، بـه دنیا معرفی شـد.

ایـن اسـتاندارد ترکیبـی از اسـتاندارد ISO 22000:2005 )مدیریـت ایمنـی مـواد 
غذایـی( و برنامـه هـای پیـش نیـازی صنایـع غذایـی)PRPs(  در بخش هـای 
 FSSC مختلـف زنجیـره تامیـن، بـه همـراه ۵ الـزام تکمیلی می باشـد. اسـتاندارد
22000 توسـط سـازمان GFSI عنـوان اسـتاندارد مرجـع ایمنی مـواد غذایی مورد 

تاییـد قـرار گرفته اسـت.  
مدیریـت صنایـع غذایـی و تبدیلـی اسـتان بـا بررسـی وضعیـت اخـذ اسـتاندارد و 
وضعیـت اخـذ پروانـه بهداشـتی واحدهـای دارای مجـوز فعالیـت، بـه شناسـایی 
واحدهـای فاقـد اسـتاندارد و پروانـه بهداشـت اقـدام نمـوده تـا بـا هماهنگـی ۳ 
دسـتگاه اداره کل اسـتاندارد فارس، معاونت غذا و داروی علوم پزشـکی و اداره کل 
دامپزشـکی اسـتان، اقدامی موثر درسـاماندهی به وضعیت اخذ نشـان اسـتاندارد و 
پروانـه بهداشـت واحدهـا بـه منظور ارتقـاء کیفیت محصـوالت تولیـدی و تضمین 
سـالمت عمومـی جامعـه مصـرف کننـدگان و افزایش قـدرت رقابـت محصوالت 

تولیـد داخـل در صـادرات صـورت گیرد.

وضعیت اخذ نشان استاندارد:
در ایـن راسـتا در گام نخسـت وضعیـت اسـتاندارد ۴۰۲ واحـد مـورد بررسـی قـرار 
گرفـت کـه در نهایـت مشـخص گردیـد تعـداد۱۱۰ واحـد که مشـمول اسـتاندارد 
اجبـاری مـی شـده اند می بایسـت اسـتاندارداخذ نموده باشـندولی تاکنـون اقدامی 

درایـن خصـوص انجـام نـداده اند. 
ایـن اطالعـات بـه همـراه مشـخصات کامـل واحدهـای مربوطـه بـه اداره کل 
اسـتاندارد جهت پیگیری ارسـال گردید. اداره کل اسـتاندارد ضمن بررسـی موضوع 
بـا پذیـرش صحـت اطالعـات ، برنامه ریـزی جهت پیگیری اخذ نشـان اسـتاندارد 

نمـودن محصـوالت ایـن واحدها را در دسـتور کار قـرار داد.  
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گردید. اداره کل استاندارد ضمن بررسی واحدهای مربوطه به اداره کل استاندارد جهت پیگیری ارسال 

استاندارد نمودن محصوالت پیگیری اخذ نشان موضوع با پذیرش صحت اطالعات ، برنامه ریزی جهت 

 این واحدها را در دستور کار قرار داد.  
 

 ارد واحدهای صنایع تبدیلی و غذاییوضعیت اخذ استانداولیه  نتیجه بررسی جدول 

تعداد کل واحدهای بررسی شده 
 مشمول استاندارد

واحدهایی که باید اجبارا * استاندارد نشان استاندارد
 اختیاری اجباری ندارد دارد استاندارد اخذ نمایند.

402 121 281 204 198 110 

 

درحال که  ، مشخص گردید اخیردر یک سال با بررسیهای دقیق تر و پیگیریهای بعمل آمده 

واحد  ۵0واحد اقدامی درخصوص اخذ استاندارد اجباری انجام نداده اند.مشخصات این  ۵0حاضر تنها 

 مجدد به شهرستانها جهت پیگیری اعالم گردیده است.
 

 وضعیت استقرار واحدهای کنترل کیفیت:
در گام استقرار واحدهای کنترل کیفیت پرداخته شد. نتایج این بررسی در گام بعد به بررسی 

مورد باید واحد کنترل کیفی  6۵مورد فاقد واحد کنترل کیفیت ،   ۱48از مجموع نشان می دهد اول 

واحدکنترل کیفی ندارند و استاندارداختیاری هستند.  بنابراین احداث و راه اندازی  83داشته باشند و  

می بایست آزمایشگاه های خارج از واحد صنعتی کیفیت محصول و یا عقد قرار دادبا  واحد کنترل

اداره  گردید.پیگیری گردد. اسامی این واحدهای صنعتی نیز به اداره کل استاندارد جهت پیگیری ارسال 

کل استاندارد نیز ضمن بررسی موضوع با پذیرش صحت اطالعات ، برنامه ریزی جهت پیگیری استقرار 

سـال  یـک  در  آمـده  عمـل  بـه  پی گیری هـای  و  دقیق تـر  بررسـی های  بـا 

مهدی صادقی
مدیر صنایع تبدیلی و 

غذایی

اکبر ریاحی 
کارشناس ارشد مدیریت 
صنایع تبدیلی و غذایی

وضعیت نشان استاندارد
و پروانه بهداشت در واحدهای

صنایع تبدیلی و غذایی
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اخیـر، مشـخص گردیـد کـه در حـال حاضـر تنهـا ۵۰ واحـد اقدامـی در خصـوص 
اخـذ اسـتاندارد اجبـاری انجـام نداده انـد. مشـخصات ایـن ۵۰ واحـد مجـدد بـه 

اسـت. گردیـده  اعـالم  پی گیـری  جهـت  شهرسـتان ها 

وضعیت استقرار واحدهای کنترل کیفیت:
در گام بعـد بـه بررسـی اسـتقرار واحدهـای کنتـرل کیفیـت پرداختـه شـد. نتایـج 
ایـن بررسـی در گام اول نشـان مـی دهـد از مجمـوع ۱۴۸ مورد فاقـد واحد کنترل 
کیفیـت ،  ۶۵ مـورد بایـد واحد کنترل کیفی داشـته باشـند و  ۸۳ واحدکنترل کیفی 
ندارنـد و اسـتاندارداختیاری هسـتند.  بنابرایـن احـداث و راه انـدازی واحـد کنتـرل 
کیفیـت محصـول و یـا عقـد قرار دادبا آزمایشـگاه هـای خارج از واحـد صنعتی می 
بایسـت پیگیـری گـردد. اسـامی این واحدهـای صنعتی نیز بـه اداره کل اسـتاندارد 
جهـت پیگیـری ارسـال گردیـد. اداره کل اسـتاندارد نیـز ضمـن بررسـی موضـوع 
بـا پذیـرش صحـت اطالعـات ، برنامه ریـزی جهـت پیگیـری اسـتقرار واحدهای 

کنتـرل کیفیـت در ایـن صنایع را در دسـتور کار قـرار داد.  
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 واحدهای کنترل کیفیت در این صنایع را در دستور کار قرار داد.  
 

 

 استقرار واحد کنترل کیفیت واحدهای صنایع تبدیلی و غذایی اولیه  وضعیتجدول 

 عنوان ردیف
تعداد 
 واحد

1 
 واحد کنترل کیفی دارد  قرار داد با آزمایشگاه های خارج از واحد صنعتی هم دارد

 ) برای برخی از محصوالت( 
19 

 235 واحد کنترل کیفی ندارد )با آزمایشگاه های خارج از واحد صنعتی قرار داد دارد ( 2

 148 واحد کنترل کیفی ندارد  قرار داد با آزمایشگاه های خارج از واحد صنعتی هم ندارد *3

 402 جمع کل واحدها

 254 ( 2و  1جمع ردیف  استفاده از آزمایشگاه خارج از واحد صنعتی )

درحال که  ، مشخص گردید در یک سال اخیر با بررسیهای دقیق تر و آخرین پیگیریهای بعمل آمده
 2۷واحد اقدامی درخصوص استقرار واحد کنترل کیفی انجام نداده اند.مشخصات این  2۷حاضر تنها 

 مجدد به شهرستانها جهت پیگیری اعالم گردیده است.نیز  واحد 

 

 

 وضعیت پروانه بهداشت : 

وضعیت واحدها از لحاظ اخذ پروانه بهداشت از دو دستگاه  معاونت غذا وداروی علوم  در ادامه کار، 

نشان در گام اول پزشکی و اداره کل دامپزشکی استان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه این بررسیها 

بـا بررسـی های دقیق تـر و آخریـن پی گیری هـای بـه عمـل آمـده در یک سـال 
اخیـر، مشـخص گردیـد کـه در حـال حاضـر تنهـا ۲۷ واحـد اقدامـی در خصـوص 
اسـتقرار واحـد کنتـرل کیفی انجـام نداده اند. مشـخصات این ۲۷ واحـد نیز  مجدد 

بـه شهرسـتان ها جهـت پیگیری اعـالم گردیده اسـت.

وضعیت پروانه بهداشت : 
در ادامـه کار،  وضعیـت واحدهـا از لحـاظ اخـذ پروانـه بهداشـت از دو دسـتگاه  
معاونـت غـذا وداروی علـوم پزشـکی و اداره کل دامپزشـکی اسـتان مورد بررسـی 
قـرار گرفـت که نتیجه این بررسـیها در گام اول نشـان داد ازتعـداد ۴۰۲ واحد مورد 

بررسـی  مـی بایسـت ۲۸۸  واحـد مـورد بازنگـری و توجـه ویژه قـرار گیرد. 
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 واحد مورد بازنگری و توجه ویژه قرار گیرد.   288واحد مورد بررسی  می بایست  402ازتعداد  داد
 

 

 

 اخذ پروانه بهداشت واحدهای صنایع تبدیلی و غذایی )ارقام :تعداد واحد( اولیه  وضعیت جدول

علوم 
 پزشکی

 دامپزشکی

 فاقد پروانه بهداشت دارای پروانه بهداشت

دارای 
 اعتبار

در حال 
 تمدید

تمدید 
 نشده

در حال 
 اقدام

 اقدام ننموده

مشمول پروانه 
های بهداشتی 

 نمی باشد.

 نا معلوم

237 51 173 1 8 16 40 29 21 

288 182 106 

درحال که  ، مشخص گردیددر یک سال اخیر با بررسیهای دقیق تر و آخرین پیگیریهای بعمل آمده 

 همواحد  40  بهداشت انجام نداده اند.مشخصات این واحد اقدامی درخصوص اخذ پروانه 40حاضر تنها 

 جهت پیگیری اعالم گردیده است. ی استانمجدد به شهرستانها
 سوم جدول مقایسه نتایج بررسی های بعمل آمده در مرحله اول  و 

تعداد واحدهای  ردیف
واحدهای قابل پیگیری  عنوان بررسی شده

 بررسی سومواحدهای قابل پیگیری در  در بررسی اول

درصداز کل  تعداد   
تعداد قابل * تعداد کل واحدها

 پیگیری ویژه
درصداز کل 

 واحدها

1 402 
نشان 

 12.44 50 104 27.36 110 استاندارد

بـا بررسـی هـای دقیـق تـر و آخریـن پی گیری هـای به عمـل آمده در یک سـال 
اخیـر، مشـخص گردیـد کـه در حـال حاضـر تنهـا ۴۰ واحـد اقدامـی در خصـوص 
اخـذ پروانـه بهداشـت انجـام نـداده انـد. مشـخصات ایـن  ۴۰ واحد هـم مجدد به 

شهرسـتان های اسـتان جهـت پیگیـری اعـالم گردیده اسـت.
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 سوم جدول مقایسه نتایج بررسی های بعمل آمده در مرحله اول  و 

تعداد واحدهای  ردیف
واحدهای قابل پیگیری  عنوان بررسی شده

 بررسی سومواحدهای قابل پیگیری در  در بررسی اول

 تعداد   
درصداز کل 

 تعداد کل واحدها
تعداد قابل *

 پیگیری ویژه
درصداز کل 

 واحدها

1 

402 

نشان 
 12.44 50 104 27.36 110 استاندارد

واحد کنترل  2
 6.72 27 50 16.17 65 کیفیت

3 
پروانه 
 9.95 40 106 71.64 288 بهداشت

 

 

 

 واحدهای تولیدی و اخذ پروانه بهداشتراهکارهای تسریع در روند استاندارد سازی 

مداوم و مستمر سازمان به واحدهای تولیدی فاقد استاندارد و پروانه بهداشت ازطریق  تاکید وتذکر -۱

 مدیریت شهرستانها

نشان ال فعالیت : تمدیدوتغییردر پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی منوط به اخذ واحدهای در ح-2

 پروانه بهداشت باشد.استاندارد محصوالت و 

 ابتدا وضعیت استاندارد واحد مشخص گردد. ،قاضای احداث واحد: دراخذ جواز تاسیس واحدهات-3

انکی , سوخت و سایر حمایتهای دولتی درطرحهای توسعه ای و بازسازی منوط به باخذ تسهیالت -4

 استاندارد محصوالت و پروانه بهداشت باشد.نشان اخذ 

محصوالت  استفاده ازجهت ی ترویجی و آموزشی و ارتقاء فرهنگ مصرف کنندگان فعال سازی واحدها-۵

راهکارهای تسریع در روند استاندارد سازی و اخذ پروانه 
بهداشت واحدهای تولیدی

۱- تاکیـد وتذکـر مداوم و مسـتمر سـازمان به واحدهـای تولیدی فاقد اسـتاندارد و 
پروانـه بهداشـت از طریق مدیریت شهرسـتان ها

۲- واحدهـای در حـال فعالیـت : تمدیدوتغییـردر پروانـه بهـره بـرداری واحدهـای 
تولیـدی منـوط بـه اخـذ نشـان اسـتاندارد محصـوالت و پروانه بهداشـت باشـد.

۳- تقاضـای احـداث واحـد: دراخـذ جواز تاسـیس واحدهـا، ابتدا وضعیت اسـتاندارد 
گردد. واحد مشـخص 

۴- اخـذ تسـهیالت بانکـی . سـوخت و سـایر حمایت هـای دولتـی در طرح هـای 
بازسـازی منـوط بـه اخـذ نشـان اسـتاندارد محصـوالت و پروانـه  توسـعه ای و 

بهداشـت باشـد.
۵- فعـال سـازی واحدهای ترویجی و آموزشـی و ارتقاء فرهنـگ مصرف کنندگان 
جهـت اسـتفاده از محصـوالت سـالم و دارای نشـان اسـتاندارد، در دسـتور کار 

واحدهـای زیربـط قـرار گیرد.
۶- صـادرات محصـوالت از کمـرگ مسـتمرا نیازمند تائیده اسـتاندارد و  بهداشـت 

محصوالت باشـد.
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بررسی موانع و راهکارهای عدم 
استقبال بهره برداران از کالس های 

آموزشی جهاد کشاورزی 
)مطالعه ی موردی شهرستان مرودشت(

مهـران عاطفـت دوسـت۱، ابـوذر اسـماعیلی۱، ارسـالن صالحـی۱ ، محمدرضـا 
امیـری۱ و عزیـز رحیمـی۲

۱- کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت، استان فارس
۲- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت، استان فارس

Email: aboozar_esmaeili@yahoo.com

چکیده 
بـا توجـه به اهمیت حضـور فعاالنـه کشـاورزان در کالس های آموزشـی-ترویجی 
کـه می توانـد منجـر بـه افزایـش دانـش و مهـارت بهره-بـرداران و تولیدکنندگان 
بخـش کشـاورزی گـردد، در تحقیـق حاضـر بـه بررسـی موانـع و راهکارهـای 
مشـارکت کشـاورزان در کالس هـای ترویجـی پرداختـه  شـده اسـت. روش انجام 
ایـن تحقیـق توصیفی-تحلیلـی بـوده و بـا اسـتفاده از نتایـج حاصـل از طراحـی 
پرسشـنامه دیدگاه هـای کشـاورزان مـورد بررسـی قـرار گرفـت. نتایـج نشـان داد 
کـه از بیـن عوامـل بازدارنـده تأثیـر خشکسـالی و کاهـش درآمـد بهره بـرداران از 
بخـش کشـاورزی کـه منجـر به کاهـش انگیـزه حضـور در کالس های آموزشـی 
می گـردد، بـا ۶۹/۸ درصـد بـه عنـوان مهم تریـن عامـل بـوده و ایـن عامـل بـه  
عنـوان یـک عامل غیر مسـتقیم نقـش بسـزایی در کاهش انگیزه کشـاورزان برای 
حضـور در کالس هـای ترویجی داشـته اسـت. از طرفی از دیدگاه کشـاورزان ثبات 
قیمـت محصـوالت کشـاورزی و برخـورد قانونـی و قاطـع بـا مراکز متخلـف، اعم 
از جایگاه هـای سـوخت، توزیـع نهاده هـا و ... بـه  عنـوان بـا اهمیت تریـن راهـکار 
بـرای جلـب مشـارکت آنـان در کالس هـای ترویجی می باشـد. در تحقیـق حاضر 
دریافتیـم که عوامل غیرمسـتقیم بیشـتر از عوامل مسـتقیم بر حضـور بهره برداران 

در کالس هـا تأثیرگذار اسـت.
کلمات کلیدي: آموزش، مشارکت، بهره برداران، خشکسالی، کشاورزی

1. مقدمه
سرمایه ی انســانی اصلی ترین ثــروت ملــی هــر دولــت بــه شــمار آمــده و 
نقشــی انکارناپذیــر در توســعه جامعه ها دارد )اســمیت، ۲۰۰۶( بخـش عمده ای 
از ایــن ســرمایه انســانی، به ویـژه در کشــورهای درحال توسـعه، اکنــون در 
نواحــی روســتایی زندگــی می کنند و تــا ســال ۲۰۴۰ نیـز همچنــان خواهنـد 
بود. اهمیــت این موضــوع به ویژه هنگامی بیشــتر آشــکار می شود کــه بدانیـم 
حـدود ۷۵ درصـد از نیازمنـدان و گرسـنگان جهـان در ایـن نواحـی سـاکن بـوده 
و معیشــت آنان به طور مســتقیم یــا غیرمستقیم به بخش کشــاورزی وابســته 
بــوده و خواهــد بـود )فائــو، ۲۰۱۳؛ کیرز و همــکاران، ۲۰۰۸(. بنابرایـن بخـش 
کشــاورزی، به  ویژه در کشــورهای کم  درآمد کــه در آن ها بخــش بزرگــی از 
کل درآمــد و نیــروی کار در ایــن بخـش قــرار دارد، همچنان نقــش حیاتی را 
در توســعه این کشورها بازی می کند )دثیــر و افنبــرگ، ۲۰۱۲(. توســعه ایــن 
بخــش در هــر کشــوری، تابــع مؤلفه های پرشــماری اســت کــه مورد توجه 
سیاسـت گذاران و متولیان توســعه بخش کشــاورزی می باشـد؛ در واقع مهم ترین 
وظیفــه نهادهـای تخصصــی متولـی کشـاورزی شـتاب بخشـیدن و آسـان گری 
توسـعه کشـاورزی بـا فراهـم آوردن متغیرهـای توسـعه اسـت )براتی و همکاران، 

 .)۱۳۹۳
بـرای رسـیدن بـه موفقیت و پایـداری در توسـعه، برنامه ی کشـاورزی پایـدار باید 
دربرگیرنـده ی هفـت هدف شـامل: فراهم کـردن امنیـت غذایی همراه بـا افزایش 
کمـی و کیفـی آن ضمـن در نظـر گرفتـن نیازهـای نسـل های بعـدی، حفاظت از 
منابـع آب، خـاک و منابـع طبیعـی، حفاظـت از منابـع انـرژی در داخـل و خـارج از 
مزرعـه، حفـظ و بهبود سـودآوری کشـاورزان، قابل پذیـرش بودن از سـوی جامعه، 
حفـظ نیـروی حیـات جامعـه ی روسـتایی و حفـظ تنـوع زیسـتی باشـد )مهلـر و 

همـکاران، ۱۹۹۷(.
بـرای رسـیدن بـه اهداف یاد شـده، آمـوزش دادن بـه کشـاورزان، آگاهـی آنان از 
روش هـای صحیـح تولیـد و بکارگیـری روش هـای نویـن و علمی تولیـد ضروری 
اسـت. دسـت یابی بـه ایـن اهـداف مسـتلزم مشـارکت فعاالنـه ی بهره بـرداران و 
آموزشـی  برنامه هـای  اجـرای  یـاری  رسـاندن سـازمان های مربـوط در طـرح و 
متناسـب بـا نیازهـای آنهـا در مناطق مختلف اسـت. بدین سـان، افزایـش تولی در 
بخـش کشـاورزی یکـی از مهم تریـن نیازهای جامعه ی انسـانی در جهت اسـتمرار 
حیـات اسـت. ضعـف تولید و بازه انـدک تولیدات بخش کشـاورزی اغلب ناشـی از 
ضعـف فنـاوری و نا آشـنایی با فنـون و قواعد تازه تولید کشـاورزی اسـت. با توجه 
بـه محدودیت توسـعه ی سـطحی کشـاورزی، عملی ترین راه ممکن بـرای افزایش 
تولیـدات، توسـعه ی عمقـی کشـاورزی اسـت. ایـن مهـم بـا پیشـرفت فنـاوری، 
افزایـش دانـش کشـاورزان روسـتایی و آگاهی از فنون کشـاورزی تحقـق می یابد.

در نظام هـای آموزشـی مختلــف بــر اســاس سیاسـت ها، برنامه هـا و هدف های 
اســتفاده  علمــی  آموزش یافته هـای  بـرای  گوناگونـی  شـیوه های  نظـر،  مـورد 
ترویــج  هــدف  میــان،  ایــن  در   .)۱۳۸۸ همــکاران،  و  )احمدونــد  می شـود 
کشــاورزی، آموزش غیر رســمی کشـاورزان بـرای بهبــود شیوه های کشـاورزی 
اســت، به  طوری که آنــان بتواننــد از فناوری های نویــن و کارآمـد بـرای انجـام 
فعالیت های کشــاورزی خــود اســتفاده کننــد )آلینــی و همــکاران، ۲۰۱۲(. در 
واقـع، هــدف خدمــات ترویــج کشــاورزی، عالقه مندی مــردم بــه خدمــات 
آموزشی و برگــزاری برنامه هایــی در رابطـه بـا کشـاورزی و منابـع طبیعی، رشـد 
جوانان و توســعه اقتصادی جوامع اســت )راوینــدران و کالپانــا، ۲۰۱۲(، چرا که 
آمـوزش نیـروی انســانی یکــی از مطمئن تریـن و بنیادی ترین راه های رســیدن 

بــه بهســازی منابـع انســانی می باشد )متنــد، ۱۳۸۸(.
در تحقیقـی کـه توسـط براتـی و همـکاران )۱۳۹۳( در مـورد نگـرش و گرایـش 
کشـاورزان اصفهان نسـبت به شـرکت در دوره های آموزشـی و ترویجی کشاورزی 
بـر پایـه مـدل فیـش باین- آیـزن صـورت گرفـت. نتایـج کار آن ها نشـان داد که 
اگرچـه گرایـش و نگرش کشـاورزان نسـبت بـه این دوره هـا با همـه ی اصل های 
اصـول  هماننـد  امـا  نـدارد؛  هم خوانـی  آیـزن  بایـن  فیـش  مـدل  در  ارائه شـده 
مطرح شـده در ایـن مـدل، نگـرش و هنجـار ذهنـی مثبـت کشـاورزان نسـبت بـه 
دوره هـای آموزشـی ترویجـی، منجـر به افزایـش گرایش آنـان به شـرکت در این 
دوره هـا شـده اسـت. همچنیـن وجـود ارتبـاط بیـن نگـرش کشـاورزان نسـبت به 
دوره هـا و گرایـش آنـان بـه این دوره ها از یک  سـو و از سـوی دیگـر، بین گرایش 

کشـاورزان بـه دوره هـا و شـرکت در ایـن دوره هـا تأیید شـد.
میرک زاده و همکاران )۱۳۸۹( در پژوهشـی که به  عنوان واکاوی موانع مشـارکت 
زنـان روسـتایی در برنامه های آموزشـی و ترویجـی در جامعه زنان روسـتایی انجام 
دادنـد، دریافتنـد کـه مهم ترین موانع مشـارکت زنان روسـتایی بعـد فرهنگی دارند. 
آداب  و رسـوم و اعتقـادات سـنتی حاکـم بـر منطقـه روسـتایی، اشـتغال زنـان بـه 
زنـان، عـدم  یـا کم سـوادی  فرزنـدان، بی سـوادی  تربیـت  فعالیت هـای سـخت، 
رضایـت همسـر جهت حضـور در برنامه های آموزشـی-ترویجی و تمسـخر و ایراد 
اهالـی از مهم تریـن عوامـل مـورد شناسـایی بـود؛ و همچنیـن دریافتنـد کـه بیـن 
دیدگاه زنان روسـتایی برحسـب سـواد و سـن نسـبت به سـازه های مؤثر در بعضی 

مـوارد اختـالف معنـی داری به چشـم می خورد.
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در تحقیقـی کـه جاللیـان و همـکاران )۱۳۹۳( بـا عنـوان کارکـرد برنامه هـای 
آموزشـی در دسـت یابی بـه توسـعه پایـدار کشـاورزی )مـورد مطالعـه: روسـتاهای 
ناحیـه اورامانـات در کرمانشـاه( انجـام دادنـد، بـه ایـن نتیجه رسـیدند کـه اعتماد 
ایـن  پذیـرش  میـزان  کارشناسـان،  آموزشـی  برنامـه ی  توصیه هـای  بـه  کـردن 
توصیه هـا و عمـل بـه آن هـا و انتقـال پیام هـای آموزشـی بـه سـاده ترین شـکل 
ممکـن به کشـاورزان در حد متوسـط بـه باال در اثربخشـی برنامه های آموزشـی و 

بکارگیـری شـیوه های کشـاورزی مؤثـر اسـت.
 در پژوهشـی دیگـر کـه رحیمـی فیض آبـادی و یـزدان پنـاه )۱۳۹۳( بـا عنـوان 
عامل های مؤثر بر مشـارکت پیوسـته ی کشـاورزان الشـتر در کالس های آموزشـی 
ترویجـی انجـام دادنـد دریافتنـد کـه رضایت منـدی کشـاورزان از کالس هـای 
آموزشـی بیشـترین تأثیـر را در مشـارکت پیوسـته آن هـا در کالس هـای ترویجـی 

دارد.
از آنجایـی  کـه اهـداف اصلـی وزارت جهـاد کشـاورزی در تأمیـن امینـت غذایی و 
کیفیـت غذایـی جامعـه می باشـد، بـه دلیـل وجـود خشکسـالی های اخیـر و تغییـر 
کاربری هـای اتفـاق افتـاده در حـوزه کشـاورزی امکان افزایش سـطح زیر کشـت 
وجـود نـدارد و حتـی کاهش روزافزون نیز وجـود دارد. راه حل ممکن برای رسـیدن 
بـه اهـداف فـوق باال بـردن عملکرد مزارع می باشـد که این مهم نیـز از طریق باال 
بـردن آگاهـی و دانـش بهره بـرداران حاصل می شـود. آمـوزش بهره بـرداران یکی 
از اساسـی ترین گزینه هـای پیـش رو می باشـد. از طریـق آمـوزش بهره بـرداران در 
کالس هـای ترویجـی می توان سـطح دانش فنـی کشـاورزان را باال برد تـا بتوانند 
آن را در مـزارع خـود بـه اجـرا در بیاورنـد. در کالس هـای ترویجـی یافته هـای 
تحقیقاتـی، تجربیـات، علـوم فنـی بـه کشـاورزان انتقال می یابـد. درنتیجه توسـعه 
کشـاورزی را می توانند سـبب شـود. باوجود مزایایـی فراوان برگـزاری کالس های 
مشـارکت  میـزان  مرودشـت  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مراکـز  در  آموزشـی 
بهره بـرداران از کالس هـای آموزشـی برنامه ریزی شـده بسـیار پایین می باشـد؛ که 
ایـن امـر سـبب اختالل در انتقـال اطالعات به کشـاورزان و هدر رفـت هزینه های 
صـرف شـده بـرای برگـزاری کالس هـا شـده اسـت، از ایـن  رو بررسـی موانـع و 
راهکارهـای مشـارکت بهره بـرداران در کالس های آموزشـی برنامه ریزی شـده این 
مراکـز یکـی از ضرورت هـای تحقیقاتـی می باشـد کـه در تحقیـق حاضـر بـه آن 
پرداختـه شـده اسـت. در این پژوهش عوامل مسـتقیم و غیرمسـتقیم کـه می توانند 

بـر انگیـزه حضـور کشـاورزان تأثیرگذار باشـند مـورد پژوهش قرارگرفته اسـت.

2. روش تحقیق 
ایـن تحقیـق از نظـر روش شناسـی کمـي و روش به کار رفته با توجه بــه اهــداف 
تحقیــق، توصیفـي- پیمایشـي اسـت. از آنجایی کـه نتایـج این تحقیـق می توانند 
در جهـت رفـع موانـع مشـارکت کشـاورزان مؤثـر واقـع شـود و راهکارهـای جلب 
مشـارکت آن هـا را روشـن نماید، تحقیـق حاضر از نـوع کاربردی می باشـد. جامعه 
آمـاري ایـن مطالعـه را ۲۱۰۰۰ نفـر از بهره بـرداران زراعی مراکز جهاد کشـاورزی 
شهرســتان مرودشـت در سـال ۱۳۹۷ که شـرایط حضور در کالس هـای ترویجی 
را دارنـد تشـکیل می دادنـد. از ایـن تعـداد ۳۷۷ نفـر با اسـتفاده از جــدول مورگان 
و کرجسـي )۱۹۷۰( و طبـق نمونه گیـری سیسـتماتیک تصادفـی انتخـاب شـدند. 
روش نمونه گیـری بـه این گونـه بـود کـه افـراد نمونه به  صـورت سیسـتماتیک در 
شـش مرکـز جهـاد کشـاورزی مرودشـت واقـع در بخش مرکـزی )حومـه و نقش 
رسـتم(، سـیدان، درودزن، کامفیـروز شـمالی و جنوبـی انتخـاب شـده و در مرحلـه 
بعـد بـه  صـورت تصادفـی در هـر مرکز مـورد مطالعه قـرار گرفتنـد. ابـزار تحقیق، 
پرسشنامه ای محقــق ســاخته بـود کـه بـر مبنـاي مطالعات کتابخانه ای، اینترنتي 
و اسـناد موجود و نیز مکاتبه اداری بــا کارشناســان تمامی مراکز جهاد کشـاورزی 
مرودشـت تهیـه گردید. پرسشـنامه از سـه بخش تشکیل شـده بــود: بخــش اول 
شـامل ویژگی هـای فـردي پاسـخگویان، بخـش دوم دیدگاه آنــان نســبت موانع 

مشـارکت در کالس هـای آموزشـی و بخـش سـوم دیـدگاه پاسـخگویان نسـبت 
بـه راهکارهـای پیشـنهادی بـرای جلـب مشـارکت در ایـن کالس هـا بـود. بـراي 
سـنجش پایایـي ابـزار تحقیـق، پرسشـنامه در اختیار ۳۰ آزمــودني قــرار گرفت و 
پس از انجام مطالعه مقدماتي، سـؤاالت نامفهوم بازنگري و اصــالح شــدند. بــا 
محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ، برابر با ۰/۷۰، نســبت بــه مناســب بــودن ابـزار 
تحقیــق اطمینـان حاصـل شـد. داده پردازی و محاسـبات ایـن تحقیق، با اسـتفاده 
از نرم افـزار  ___ ____. ۲۱ صـورت گرفـت و از آمـار توصیفـي و اسـتنباطي 

)آزمـون فریدمـن( جهـت انجـام آزمون داده ها اسـتفاده شـد.

3. نتایج و بحث 

3-1. آمار توصیفی
بررسـي ویژگی های جمعیت شـناختي جامعه مورد مطالعه نشـان داد که بیشـترین 
فراوانـی رده هـای سـنی متعلق به رده سـنی ۴۵-۳۶ سـال )۳۰ درصد( بـود و بقیه 
رده هـای سـنی ۵ درصـد افـراد زیـر ۲۰ سـال، ۱۵ درصد افـراد ۳۵-۲۰ سـال، ۲۸ 
درصـد افـراد ۵۵-۴۶ سـال، ۱۵ درصـد افـراد ۶۶-۵۶ سـال، ۷ درصد افـراد باالی 
۶۶ بودنـد. از لحـاظ سـطح سـواد ۳۵ درصـد افراد بی سـواد، ۴۱ درصد افـراد دارای 

تحصیـالت ابتدایـی، ۹ درصـد افراد سـیکل و ۱۵ درصـد دیپلم و باالتـر بودند.

3-2. آمار استنباطی
در ابتـدا از کشـاورزان خواسـته شـد تـا به هریـک از عوامـل  مطرح  شـده در مورد 
موانـع مشـارکت در کالس هـای ترویجـی بـر اسـاس مقیـاس تعییـن  شـده وزن 
مـورد نظـر خـود را بدهند. نتایـج حاصل از پرسشـنامه های دریافتی از سـوی آن ها 
نشـان داد کـه کشـاورزان مؤثرتریـن عامـل در موانـع مشـارکت در کالس هـای 
آموزشـی را تأثیـر خشکسـالی و کاهـش درآمـد بهره بـرداران از بخـش کشـاورزی 
و کاهـش انگیـزه حضـور در کالس آموزشـی می دانسـتند. بدیـن  صـورت کـه 
بیشـترین نمـره را بـه ایـن عامـل داده انـد. در مرحلـه بعـد عامـل عـدم پرداخـت 
غرامـت بیمـه محصـوالت کشـاورزی در محصـوالت تضمینی را عامـل مهم تری 
در موانـع مشـارکت در کالس هـای ترویجـی بـه  حسـاب آورده بودنـد. بـه همین 
ترتیـب عامل هـای پاییـن بـودن قیمت محصوالت کشـاورزی در زمان برداشـت و 
عـدم پرداخـت بـه  موقع پول کشـاورزان در محصـوالت تضمینی بـه ترتیب دارای 

اهمیـت بیشـتری بودند.
در نهایـت عامـل بـه  روز نبـودن موضوعـات آموزشـی و تکـراری بـودن کالس ها 
دارای کمتریـن اهمیـت بـود و در نتیجـه از دیـدگاه کشـاورزان ایـن عامـل تأثیـر 
چندانـی نسـبت بـه بقیـه عامل هـا در موانـع مشـارکت نداشـته اسـت )شـکل ۲(.

 شکل ۲- نمودار درصد اهمیت هر یک از موانع مشارکت کشاورزان در 
کالس های آموزشی

عامل ۱: باال بودن هزینه ایاب و ذهاب برای حضور در کارگاه های آموزشی.
عامل ۲: توانایی پایین برخی مدرسین در زمینه آموزش بزرگساالن.

 

 
۴ 

 آموزشی یهاموانع مشارکت کشاورزان در کالسهر یک از  اهمیتنمودار درصد  -۲ شکل
 

 های آموزشی.: باال بودن هزینه ایاب و ذهاب برای حضور در کارگاه1عامل 
 الن.بزرگساآموزش  زمینه یی پایین برخی مدرسین درتوانا :۲ عامل
 ها.روز نبودن موضوعات آموزشی و تکراری بودن کالسبه: ۳ عامل
 پاشی هوایی و....ها و خدمات رایگان در شرایط اضطراری مانند توزیع سموم و سم: عدم توزیع نهاده۴عامل 
 ین بودن قیمت محصوالت کشاورزی در زمان برداشت.: پائ۵ عامل
 سرانجام.های بیه: برگزاری جلسات متعدد توسط ادارات و ارائه وعد6 عامل
 برداران.سوادی، کهولت سن و سنتی بودن بهره : کم۷عامل 
 تفاوتی کشاورزان.شغله بودن و بی : عدم سکونت در روستاها، چند8 عامل
 موقع. : عدم پرداخت بیمه محصوالت کشاورزی و ارزیابی مناسب و به9 عامل
 ت تضمینی.موقع پول کشاورزان در محصوال : عدم پرداخت به1۰ عامل
 های کارشناسان به کشاورزان.: تحقق نیافتن و عملی نشدن وعده11 عامل
 : توانایی پایین برخی مدرسین در برگزاری کارگاه آموزشی.1۲ عامل
 های آموزشی.از بخش کشاورزی و کاهش انگیزه حضور در کالس بردارانسالی و کاهش درآمد بهرهخشک: تأثیر 1۳ عامل
 

خش ها، نارضایتی کشاورزان از بنتیجه بودن اجرای توصیهبی ندادن بخش دولتی به نیاز کشاورزان در مواقع ضروری،اهمیت  کشاورزان
 دانستند.های ترویجی میموانع مشارکت در کالس های کاری را از دیگردولتی و مشغله

 
 راهکارهای مشارکت. 3-3 

نتایج داده، که خورد را  نظر مورد پاسخ شده مطروهر یک از راهکارهای کشاورزان( خواسته شد به ) انیپاسخگودر مرحله بعد از 
، کشاورزان ثبات که استنبا  کرد توانیمنتایج به دست آمده ( آورده شده است. از ۲) شکلدر  هاآنی دریافتی هاپرسشنامهحاصل از 

 نیمؤثرتر عنوان بهها و ... را های سوخت، توزیع نهادههقیمت محصوالت کشاورزی برخورد قانونی و قاطع با مراکز متخلف، اعم از جایگا
کار و خسارت توسط صندوق بیمه موقع مطالبات کشاورزان گندم عامل، پرداخت به نیا از بعدو  دانستندیم عامل در جلب مشارکت

ی بعدی درجهزی در را داشت. عامل پیگیری مسائل و مشکالت و حل آن در بخش کشاور اهمیتمحصوالت کشاورزی بیشترین 
جای  برداران به سمت فرآوری محصوالت بههای آموزشی با موضوعات جدید و بردن بهره. عامل برگزاری کارگاهردیگیماهمیت قرار 
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عامل ۳: به روز نبودن موضوعات آموزشی و تکراری بودن کالس ها.
عامـل ۴: عـدم توزیـع نهاده ها و خدمات رایگان در شـرایط اضطـراری مانند توزیع 

سموم و سم پاشـی هوایی و....
عامل ۵: پائین بودن قیمت محصوالت کشاورزی در زمان برداشت.

عامل ۶: برگزاری جلسات متعدد توسط ادارات و ارائه وعده های بی سرانجام.
عامل ۷: کم  سوادی، کهولت سن و سنتی بودن بهره برداران.

عامل ۸: عدم سکونت در روستاها، چند شغله بودن و بی تفاوتی کشاورزان.
عامل ۹: عدم پرداخت بیمه محصوالت کشاورزی و ارزیابی مناسب و به  موقع.

عامل ۱۰: عدم پرداخت به  موقع پول کشاورزان در محصوالت تضمینی.
عامل ۱۱: تحقق نیافتن و عملی نشدن وعده های کارشناسان به کشاورزان.

عامل ۱۲: توانایی پایین برخی مدرسین در برگزاری کارگاه آموزشی.
عامـل ۱۳: تأثیـر خشکسـالی و کاهـش درآمـد بهره بـرداران از بخش کشـاورزی و 

کاهـش انگیزه حضـور در کالس های آموزشـی.

کشـاورزان اهمیـت نـدادن بخـش دولتـی بـه نیـاز کشـاورزان در مواقـع ضروری، 
و  دولتـی  بخـش  از  کشـاورزان  نارضایتـی  توصیه هـا،  اجـرای  بـودن  بی نتیجـه 
مشـغله های کاری را از دیگر موانع مشـارکت در کالس های ترویجی می دانسـتند.

 3-3. راهکارهای مشارکت
در مرحله بعد از پاسـخگویان )کشـاورزان( خواسـته شـد به هر یـک از راهکارهای 
مطـرح  شـده پاسـخ مـورد نظر خـورد را داده، کـه نتایج حاصـل از پرسشـنامه های 

دریافتی آن ها در شـکل )۲( آورده شـده اسـت. 
از نتایـج بـه دسـت آمـده می تـوان اسـتنباط کـرد کـه، کشـاورزان ثبـات قیمـت 
از  اعـم  متخلـف،  مراکـز  بـا  قاطـع  و  قانونـی  برخـورد  کشـاورزی  محصـوالت 
جایگاه هـای سـوخت، توزیـع نهاده هـا و ... را بـه  عنـوان مؤثرترین عامـل در جلب 
مشـارکت می دانسـتند و بعـد از این عامـل، پرداخت بـه  موقع مطالبات کشـاورزان 
گندم کار و خسـارت توسـط صندوق بیمه محصوالت کشـاورزی بیشـترین اهمیت 
را داشـت. عامل پی گیری مسـائل و مشـکالت و حل آن در بخش کشـاورزی در 

درجـه ی بعـدی اهمیـت قـرار می گیرد. 
عامـل برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی بـا موضوعـات جدید و بـردن بهره بـرداران 
بـه سـمت فـرآوری محصوالت بـه  جای خـام فروشـی و همـکاری بانک ها جهت 
گرفـت وام توسـط کشـاورزان در حـد امـکان بـه ترتیب از نظـر کشـاورزان دارای 
اهمیـت کمتـری بودنـد و در نهایـت عامـل تأمیـن بودجه بـرای پذیرایی مناسـب 

دارای کمتریـن درجـه ی اهمیـت بود.

 

 
۵ 

کشاورزان دارای اهمیت کمتری بودند  نظر ازها جهت گرفت وام توسط کشاورزان در حد امکان به ترتیب خام فروشی و همکاری بانک
 ی اهمیت بود.درجهعامل تأمین بودجه برای پذیرایی مناسب دارای کمترین  تینها درو 
 

 آموزشی یهاراهکارهای جلب مشارکت کشاورزان در کالساهمیت نمودار درصد  -۲ شکل
 

 ها در زمان فصل کشت انجام شود.ی کالسبرگزار :1عامل 
 طور عملی و علمی. کارشناسان بهاطالعات روز شدن  به :۲ عامل
 ین بودجه برای پذیرایی مناسب.تأم :۳عامل 
 .ها جهت گرفتن وام توسط کشاورزان در حد امکانی بانکهمکار :۴ عامل
 ط صندوق بیمه محصوالت کشاورزی.کار و خسارت توسموقع مطالبات کشاورزان گندم پرداخت به: ۵ عامل
 های آموزشی.رهالن جهت افزایش تجربه مدرسین دوهای آموزش بزرگسامهارتی تکنیکی : برگزاری کارگاه آموزش6 عامل
 ی پایدار.سالی و نحوه مدیریت بحران آب و کشاورزهای آموزشی با محوریت خشککارگاه جیترو :۷ عامل

 ها.روز و مطلوب در برگزاری کالس : ارائه امکانات و اطالعات به8عامل  
 ها و ...های سوخت، توزیع نهادهالت کشاورزی برخورد قانونی و قاطع با مراکز متخلف، اعم از جایگاه: ثبات قیمت محصو9عامل 
 : پیگیری مسائل و مشکالت و حل آن در بخش کشاورزی.1۰عامل 
 وشی.جای خام فر آوری محصوالت بهبرداران به سمت فرهای آموزشی با موضوعات جدید و بردن بهره: برگزاری کارگاه11عامل 

 

ن که بهتر است زما دها معتقد بودنهای ترویجی نیز ارائه دادند، آنکشاورزان پیشنهادات دیگری را برای جلب مشارکت در کالس
باشد و زمان کافی برای شان کمتر میهای کشاورزیها در این فصل فعالیتهای ترویجی در فصل زمستان باشد زیرا آنبرگزاری کالس

بندی و فرآوری بسته ا دارند. بعضی از کشاورزان اشاره به فرآوری محصوالت گیاهی و تغییر الگوی کشت وها رحضور در کالس
د. افزایش زایی نیز کمک خواهد کریافته و به اشتغالمحصوالت باغی نیز کرده بودند با این کار میزان درآمد حاصل از کشاورزی افزایش

 .فتواهد یاخکاهش و کشت دوم  نگیزه بیشتر گندم کاران به کشت این محصول شدهقیمت محصول استراتژیک گندم باعث ایجاد ا
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شکل ۲- نمودار درصد اهمیت راهکارهای جلب مشارکت کشاورزان در 
کالس های آموزشی

عامل ۱: برگزاری کالس ها در زمان فصل کشت انجام شود.
عامل ۲: به  روز شدن اطالعات کارشناسان به  طور عملی و علمی.

عامل ۳: تأمین بودجه برای پذیرایی مناسب.

عامل ۴: همکاری بانک ها جهت گرفتن وام توسط کشاورزان در حد امکان.
عامـل ۵: پرداخـت بـه  موقـع مطالبـات کشـاورزان گنـدم کار و خسـارت توسـط 

صنـدوق بیمـه محصـوالت کشـاورزی.
عامـل ۶: برگـزاری کارگاه آموزشـی مهارتـی تکنیک هـای آمـوزش بزرگسـاالن 

جهـت افزایـش تجربـه مدرسـین دوره هـای آموزشـی.
عامـل ۷: ترویـج کارگاه هـای آموزشـی بـا محوریت خشکسـالی و نحـوه مدیریت 

بحـران آب و کشـاورزی پایدار.
 عامل ۸: ارائه امکانات و اطالعات به  روز و مطلوب در برگزاری کالس ها.

عامـل ۹: ثبـات قیمـت محصـوالت کشـاورزی برخـورد قانونـی و قاطـع بـا مراکز 
متخلـف، اعـم از جایگاه هـای سـوخت، توزیـع نهاده هـا و ...

عامل ۱۰: پیگیری مسائل و مشکالت و حل آن در بخش کشاورزی.
عامـل ۱۱: برگـزاری کارگاه های آموزشـی با موضوعات جدید و بـردن بهره برداران 

به سـمت فـرآوری محصوالت به  جای خام فروشـی.

کشـاورزان پیشـنهادات دیگـری را بـرای جلب مشـارکت در کالس هـای ترویجی 
نیـز ارائـه دادنـد، آن هـا معتقـد بودند کـه بهتر اسـت زمـان برگـزاری کالس های 
فعالیت هـای  فصـل  ایـن  در  آن هـا  زیـرا  باشـد  زمسـتان  فصـل  در  ترویجـی 
کشاورزی شـان کمتـر می باشـد و زمـان کافـی برای حضـور در کالس هـا را دارند. 
بعضـی از کشـاورزان اشـاره به فـرآوری محصـوالت گیاهی و تغییر الگوی کشـت 
و بسـته بندی و فـرآوری محصـوالت باغـی نیـز کـرده بودنـد بـا ایـن کار میـزان 
درآمـد حاصـل از کشـاورزی افزایش یافتـه و بـه اشـتغال زایی نیـز کمـک خواهـد 
کـرد. افزایـش قیمـت محصول اسـتراتژیک گندم باعـث ایجاد انگیزه بیشـتر گندم 

کاران بـه کشـت ایـن محصـول شـده و کشـت دوم کاهـش خواهـد یافت.

4-3. آزمون فریدمن
 SPSS بـرای آنالیـز راهکارهـا و موانـع مشـارکت آزمـون فریدمـن در نرم افـزار
انجـام شـد. فرضH0۰ این اسـت که نظـر کشـاورزان در مورد موانع مشـارکت در 
کالس هـای ترویجی یکسـان اسـت. نتایـج رتبه بنـدی موانع مؤثر بر مشـارکت در 

کالس هـای ترویجـی در جـدول )۱( آمده اسـت.

جدول ۱- اولویت بندی متغیرهای موانع مشارکت کشاورزان در کالس های 
آموزشی بر اساس نتایج آزمون فریدمن

 

 
6 

کشاورزان در مورد ه نظر کاین است  0H۰فرض  .انجام شد SPSSافزار نرمو موانع مشارکت آزمون فریدمن در  راهکارهابرای آنالیز 
ه آمد( 1)های ترویجی در جدول بر مشارکت در کالس مؤثری موانع بندرتبههای ترویجی یکسان است. نتایج در کالس موانع مشارکت

 است.

 

 آزمون فریدمننتایج بر اساس  آموزشیهای ان در کالسبندی متغیرهای موانع مشارکت کشاورزیتاولو -1جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 باشد.مطالعه می عوامل موردبیانگر اولویت   و ... ۳ ،۲ ،1*

 های آموزشی.: باال بودن هزینه ایاب و ذهاب برای حضور در کارگاه1عامل 
 ساالن.زرگآموزش ب ٔ  یی پایین برخی مدرسین درزمینهتوانا :۲ عامل
 ها.روز نبودن موضوعات آموزشی و تکراری بودن کالس: به۳ عامل
 پاشی هوایی و....ها و خدمات رایگان در شرایط اضطراری مانند توزیع سموم و سم: عدم توزیع نهاده۴عامل 
 : پایین بودن قیمت محصوالت کشاورزی در زمان برداشت.۵ عامل
 سرانجام.های بیادارات و ارائه وعده : برگزاری جلسات متعدد توسط6 عامل
 برداران.سوادی، کهولت سن و سنتی بودن بهره: کم۷عامل 
 تفاوتی کشاورزان.: عدم سکونت در روستاها، چندشغله بودن و بی8 عامل
 موقع.: عدم پرداخت بیمه محصوالت کشاورزی و ارزیابی مناسب و به9 عامل
 اورزان در محصوالت تضمینی.موقع پول کش: عدم پرداخت به1۰ عامل
 های کارشناسان به کشاورزان.: تحقق نیافتن و عملی نشدن وعده11 عامل
 : توانایی پایین برخی مدرسین در برگزاری کارگاه آموزشی.1۲ عامل
 های آموزشی.از بخش کشاورزی و کاهش انگیزه حضور در کالس بردارانلی و کاهش درآمد بهره: تأثیر خشکسا1۳ عامل

 
سالی و کاهش درآمد های ترویجی عامل تأثیر خشککالس از بین موانع مشارکت کشاورزان در (1)نتایج جدول شماره  بر اساس

ی هاتیاولوهای آموزشی بیشترین وزن را داشته است، بقیه موارد در از بخش کشاورزی و کاهش انگیزه حضور در کالس بردارانبهره
برای  χ 2توانایی پایین برخی مدرسین در برگزاری کارگاه آموزشی در آخرین اولویت قرار دارد. مقدار  عامل تیدرنهابعدی قرار دارند و 

یعنی  رد شده است؛ 0H ی این است که فرضدهندهبود که نشان ۰داری آزمون برابر با بود و سطح معنی  ۳۴.۰۳۴متغیرها برابر با 

 ایمیانگین رتبه *متغیرها
1 1۰۵۴/۵ 

۲ 1۲۲۴/۴ 
۳ 11۵۴/۴ 
۴ 681/۷ 
۵ ۲61/8 
6 ۴۳8/8 
۷ 89۵/6 
8 ۵۳۵/8 
9 ۳۵9/8 
1۰ ۷61/۷ 
11 9۴۵/6 
1۲ 1۳۲/۴ 
1۳ 1۰8/1۰ 
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عامل ۱ : باال بودن هزینه ایاب و ذهاب برای حضور در کارگاه های آموزشی.
عامل ۲ : توانایی پایین برخی مدرسین در زمینهٔ آموزش بزرگ ساالن.
عامل ۳ : به روز نبودن موضوعات آموزشی و تکراری بودن کالس ها.

عامـل ۴ : عـدم توزیـع نهاده هـا و خدمـات رایـگان در شـرایط اضطـراری ماننـد 
توزیـع سـموم و سم پاشـی هوایـی و ...

عامل ۵ : پایین بودن قیمت محصوالت کشاورزی در زمان برداشت.
عامل ۶ : برگزاری جلسات متعدد توسط ادارات و ارائه وعده های بی سرانجام.

عامل ۷ : کم سوادی، کهولت سن و سنتی بودن بهره برداران.
عامل ۸ : عدم سکونت در روستاها، چندشغله بودن و بی تفاوتی کشاورزان.

عامل ۹ : عدم پرداخت بیمه محصوالت کشاورزی و ارزیابی مناسب و به موقع.
عامل ۱۰ : عدم پرداخت به موقع پول کشاورزان در محصوالت تضمینی.

عامل ۱۱ : تحقق نیافتن و عملی نشدن وعده های کارشناسان به کشاورزان.
عامل ۱۲ : توانایی پایین برخی مدرسین در برگزاری کارگاه آموزشی.

عامـل ۱۳ : تأثیـر خشکسـالی و کاهـش درآمد بهره بـرداران از بخش کشـاورزی و 
کاهـش انگیـزه حضور در کالس های آموزشـی.

در  کشـاورزان  مشـارکت  موانـع  بیـن  از   )۱( شـماره  جـدول  نتایـج  اسـاس  بـر 
کالس هـای ترویجـی عامـل تأثیـر خشکسـالی و کاهـش درآمـد بهره بـرداران از 
بخـش کشـاورزی و کاهـش انگیزه حضور در کالس های آموزشـی بیشـترین وزن 
را داشـته اسـت، بقیـه مـوارد در اولویت هـای بعـدی قـرار دارنـد و در نهایت عامل 
توانایـی پاییـن برخـی مدرسـین در برگـزاری کارگاه آموزشـی در آخریـن اولویـت 
قـرار دارد. مقـدار χ ۲ بـرای متغیرهـا برابـر بـا ۳۴.۰۳۴ بـود و سـطح معنـی داری 
آزمـون برابـر بـا ۰ بود که نشـان دهنده ی این اسـت که فرض H0 رد شـده اسـت؛ 
یعنـی نظـر کشـاورزان در مـورد موانـع مشـارکت در کالس های ترویجی یکسـان 
نبـوده و از نظـر افراد پاسـخگو )کشـاورزان( متغیرهـا دارای درجـه اهمیت متفاوت 

بوده انـد )جـدول ۲(. 

 

 
۷ 

کشاورزان( متغیرها دارای درجه ) نظر افراد پاسخگو ترویجی یکسان نبوده و ازهای نظر کشاورزان در مورد موانع مشارکت در کالس
 . (۲)جدول  انداهمیت متفاوت بوده

 
 
 

 های ترویجیمقادیر آزمون فریدمن برای متغیرها مرتبط با موانع مشارکت کشاورزان در کالس -۲جدول 
داریسطح معنی  تعداد χ 2 مجذور درجه آزادی 
۰.۰۰ 1۲ ۳۴.۰۳۴ ۷۷۳  

 

 ورزی برخورد قانونیی جلب مشارکت کشاورزان، عامل ثبات قیمت محصوالت کشاراهکارهااز بین  (۳)با توجه به نتایج جدول شماره 
. موارد دیگر در باشدیمها و ... بیشترین وزن را داشته و اولین اولویت های سوخت، توزیع نهادهو قاطع با مراکز متخلف، اعم از جایگاه

 اشت.دعامل تأمین بودجه برای پذیرایی مناسب در آخرین اولویت قرار  تینها دری بعدی قرار دارند. هاتیاولو

 
 های ترویجی بر اساس آزمون فریدمنبندی متغیرهای راهکارهای مشارکت کشاورزان در کالسیتاولو -۳جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باشد.مطالعه می گر اولویت عوامل موردبیان  و ... ۳ ،۲ ،1*

 ها در زمان فصل کشت انجام شود.ی کالسبرگزار :1عامل 
 طور عملی و علمی. روز شدن کارشناسان به به :۲ عامل
 ی پذیرایی مناسب.ین بودجه براتأم :۳عامل 
 .ها جهت گرفتن وام توسط کشاورزان در حد امکانی بانکهمکار :۴ عامل
 صندوق بیمه محصوالت کشاورزی. کار و خسارت توسطموقع مطالبات کشاورزان گندم پرداخت به: ۵ عامل
 های آموزشی.ین دورهساالن جهت افزایش تجربه مدرسبزرگهای آموزش : برگزاری کارگاه آموزشی مهارتی تکنیک6 عامل
 ایدار.الی و نحوه مدیریت بحران آب و کشاورزی پخشکسهای آموزشی با محوریت کارگاه جیترو :۷ عامل

 ها.روز و مطلوب در برگزاری کالس: ارائه امکانات و اطالعات به8عامل  
 ها و ...های سوخت، توزیع نهادهاز جایگاه: ثبات قیمت محصوالت کشاورزی و برخورد قانونی و قاطع با مراکز متخلف، اعم 9عامل 
 : پیگیری مسائل و مشکالت و حل آن در بخش کشاورزی.1۰عامل 
 جای خام فروشی.برداران به سمت فرآوری محصوالت بههای آموزشی با موضوعات جدید و بردن بهره: برگزاری کارگاه11عامل 

 ایمیانگین رتبه متغیرها
1 1۰۲۳/۵ 

۲ ۷6۲/۵ 
۳ 11۵8/۴ 
۴ 61۵/6 
۵ ۲9۳/6 
6 8۵۷/۵ 
۷ ۵۲/6 
8 9۴۵/۵ 
9 1۴6/۷ 
1۰ ۳۵1/6 
11 ۴۲9/6 

مشـارکت  جلـب  راهکارهـای  بیـن  از   )۳( شـماره  جـدول  نتایـج  بـه  توجـه  بـا 
کشـاورزان، عامـل ثبـات قیمـت محصـوالت کشـاورزی برخـورد قانونـی و قاطـع 
بـا مراکـز متخلـف، اعـم از جایگاه هـای سـوخت، توزیـع نهاده هـا و ... بیشـترین 
وزن را داشـته و اولیـن اولویـت می باشـد. مـوارد دیگـر در اولویت های بعـدی قرار 
دارنـد. در نهایـت عامـل تأمیـن بودجـه بـرای پذیرایی مناسـب در آخریـن اولویت 

داشـت. قرار 

جدول ۳ - اولویت بندی متغیرهای راهکارهای مشارکت کشاورزان در کالس های 
ترویجی بر اساس آزمون فریدمن

*۱، ۲، ۳ و ...  بیانگر اولویت عوامل مورد مطالعه می باشد.
عامل ۱: برگزاری کالس ها در زمان فصل کشت انجام شود.

عامل ۲: به  روز شدن کارشناسان به  طور عملی و علمی.
عامل ۳: تأمین بودجه برای پذیرایی مناسب.

عامل ۴: همکاری بانک ها جهت گرفتن وام توسط کشاورزان در حد امکان.
عامـل ۵: پرداخـت بـه  موقـع مطالبـات کشـاورزان گنـدم کار و خسـارت توسـط 

صنـدوق بیمـه محصـوالت کشـاورزی.
عامـل ۶ : برگـزاری کارگاه آموزشـی مهارتـی تکنیک هـای آمـوزش بزرگسـاالن 

جهـت افزایـش تجربـه مدرسـین دوره های آموزشـی.
عامـل ۷ : ترویـج کارگاه هـای آموزشـی بـا محوریت خشکسـالی و نحـوه مدیریت 

بحـران آب و کشـاورزی پایدار.
عامل ۸ : ارائه امکانات و اطالعات به روز و مطلوب در برگزاری کالس ها.

عامـل ۹ : ثبـات قیمـت محصوالت کشـاورزی و برخـورد قانونی و قاطـع با مراکز 
متخلـف، اعـم از جایگاه هـای سـوخت، توزیـع نهاده ها و ...

عامل ۱۰ : پیگیری مسائل و مشکالت و حل آن در بخش کشاورزی.
عامـل ۱۱ : برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی بـا موضوعـات جدیـد و بـردن بهـره  

بـرداران بـه سـمت فـرآوری محصـوالت به جـای خـام فروشـی.
مقـدار χ 2 بـرای متغیرهـا برابـر بـا ۳۶ و ۱۳ بود و سـطح معنـی داری آزمون برابر 
بـا ۰ بـود کـه نشـان دهنده ی این اسـت که فـرض  H0 رد شـده اسـت؛ یعنی نظر 
کشـاورزان در مـورد راهکارهـای مشـارکت در کالس های ترویجی یکسـان نبوده 
اسـت و درجـه اهمیـت متغیرهـا از نظـر افراد پاسـخگو )کشـاورزان( متفـاوت بوده 

اسـت )جدول ۴(. 
جدول ۴- مقادیر آزمون فریدمن برای متغیرها مرتبط با راهکارهای مشارکت 

کشاورزان در کالس های ترویجی

بـر اسـاس نتایـج تحقیق مهم تریـن فاکتور تأثیرگذار در عدم مشـارکت کشـاورزان 
در کالس هـای ترویجـی تأثیـر خشکسـالی و کاهـش درآمد بهره بـرداران از بخش 
کشـاورزی و کاهش انگیزه حضور در کالس های آموزشـی می باشـد. در سـال های 
اخیـر خشکسـالی های متعـدد در سراسـر ایـران و جهـان اتفـاق افتـاده اسـت این 
خشکسـالی ها خسـارت فراوانـی به بخش هـای مختلف مخصوصًا کشـاورزی وارده 
نمـوده اسـت. میـزان برداشـت محصـوالت در هر هکتار نسـبت به سـال های قبل 
به  شـدت کاهش  یافته اسـت. از طرفی سـطح زیر کشـت نیز کاهش چشـمگیری 
داشـته اسـت و همچنیـن میـزان علوفـه مرتعـی بـرای تأمیـن غـذای دام متقاباًل 
کاهـش  یافتـه اسـت. ازآنجایی کـه بخـش عمـده ای از درآمـد کشـاورزان از انجام 
فعالیت هـای کشـاورزی و دامـداری حاصـل می شـود. درنتیجـه خشکسـالی های 
اخیـر درآمـد حاصلـه آن هـا را کاهـش داده و این کاهـش درآمد انگیزه کشـاورزان 
را کـم کـرده اسـت و تصـور می کننـد ایـن کالس هـا نمی تواننـد مشـکالت ایجاد 

 

 
۷ 

کشاورزان( متغیرها دارای درجه ) نظر افراد پاسخگو ترویجی یکسان نبوده و ازهای نظر کشاورزان در مورد موانع مشارکت در کالس
 . (۲)جدول  انداهمیت متفاوت بوده

 
 
 

 های ترویجیمقادیر آزمون فریدمن برای متغیرها مرتبط با موانع مشارکت کشاورزان در کالس -۲جدول 
داریسطح معنی  تعداد χ 2 مجذور درجه آزادی 
۰.۰۰ 1۲ ۳۴.۰۳۴ ۷۷۳  

 

 ورزی برخورد قانونیی جلب مشارکت کشاورزان، عامل ثبات قیمت محصوالت کشاراهکارهااز بین  (۳)با توجه به نتایج جدول شماره 
. موارد دیگر در باشدیمها و ... بیشترین وزن را داشته و اولین اولویت های سوخت، توزیع نهادهو قاطع با مراکز متخلف، اعم از جایگاه

 اشت.دعامل تأمین بودجه برای پذیرایی مناسب در آخرین اولویت قرار  تینها دری بعدی قرار دارند. هاتیاولو

 
 های ترویجی بر اساس آزمون فریدمنبندی متغیرهای راهکارهای مشارکت کشاورزان در کالسیتاولو -۳جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باشد.مطالعه می گر اولویت عوامل موردبیان  و ... ۳ ،۲ ،1*

 ها در زمان فصل کشت انجام شود.ی کالسبرگزار :1عامل 
 طور عملی و علمی. روز شدن کارشناسان به به :۲ عامل
 ی پذیرایی مناسب.ین بودجه براتأم :۳عامل 
 .ها جهت گرفتن وام توسط کشاورزان در حد امکانی بانکهمکار :۴ عامل
 صندوق بیمه محصوالت کشاورزی. کار و خسارت توسطموقع مطالبات کشاورزان گندم پرداخت به: ۵ عامل
 های آموزشی.ین دورهساالن جهت افزایش تجربه مدرسبزرگهای آموزش : برگزاری کارگاه آموزشی مهارتی تکنیک6 عامل
 ایدار.الی و نحوه مدیریت بحران آب و کشاورزی پخشکسهای آموزشی با محوریت کارگاه جیترو :۷ عامل

 ها.روز و مطلوب در برگزاری کالس: ارائه امکانات و اطالعات به8عامل  
 ها و ...های سوخت، توزیع نهادهاز جایگاه: ثبات قیمت محصوالت کشاورزی و برخورد قانونی و قاطع با مراکز متخلف، اعم 9عامل 
 : پیگیری مسائل و مشکالت و حل آن در بخش کشاورزی.1۰عامل 
 جای خام فروشی.برداران به سمت فرآوری محصوالت بههای آموزشی با موضوعات جدید و بردن بهره: برگزاری کارگاه11عامل 

 ایمیانگین رتبه متغیرها
1 1۰۲۳/۵ 

۲ ۷6۲/۵ 
۳ 11۵8/۴ 
۴ 61۵/6 
۵ ۲9۳/6 
6 8۵۷/۵ 
۷ ۵۲/6 
8 9۴۵/۵ 
9 1۴6/۷ 
1۰ ۳۵1/6 
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رد شده   0H ی این است که فرضدهندهبود که نشان ۰داری آزمون برابر با عنی بود و سطح م 1۳٫۳6برای متغیرها برابر با  χ 2مقدار 
اد نظر افر از های ترویجی یکسان نبوده است و درجه اهمیت متغیرهایعنی نظر کشاورزان در مورد راهکارهای مشارکت در کالس است؛

  .(۴)جدول  کشاورزان( متفاوت بوده است) پاسخگو
 

 

 های ترویجیرکت کشاورزان در کالسفریدمن برای متغیرها مرتبط با راهکارهای مشا مقادیر آزمون -۴جدول 
داریسطح معنی  تعداد χ 2 مجذور درجه آزادی 
۰.۰۰ ۰1  1۳.6۳  ۳۷۷ 

 
د لی و کاهش درآمهای ترویجی تأثیر خشکسادر کالس مشارکت کشاورزان ترین فاکتور تأثیرگذار در عدمبر اساس نتایج تحقیق مهم

های متعدد در سالیهای اخیر خشکباشد. در سالشی میهای آموزبرداران از بخش کشاورزی و کاهش انگیزه حضور در کالسبهره
. های مختلف مخصوصاً کشاورزی وارده نموده استها خسارت فراوانی به بخشلیق افتاده است این خشکساسراسر ایران و جهان اتفا

ح زیر کشت نیز کاهش از طرفی سط .یافته است شدت کاهش های قبل بهنسبت به سالمیزان برداشت محصوالت در هر هکتار 
ای از که بخش عمدهایییافته است. ازآنج چشمگیری داشته است و همچنین میزان علوفه مرتعی برای تأمین غذای دام متقابالً کاهش

ها را کاهش های اخیر درآمد حاصله آنیلسا. درنتیجه خشکشودمداری حاصل میهای کشاورزی و دادرآمد کشاورزان از انجام فعالیت
 شده حاصل از د مشکالت ایجادتواننها نمیکنند این کالسداده و این کاهش درآمد انگیزه کشاورزان را کم کرده است و تصور می

اورزان سب با نیاز کشی ترویجی متناهاریزی برای برگزاری کالسلی را برطرف یا کم نماید. برای برطرف کردن این مانع برنامهخشکسا
های آموزشی تأثیر بسزایی خواهد داشت که با تواند در تغییر نگرش کشاورزان نسبت به کالسکنند که این کار میکمک شایانی می

 وخیلی زیاد ) درصد افراد 9۰دهد که بیش از نتایج تحقیق نیز حاضر نشان می باشد.جهت می ( هم1۳9۳) نتایج کار براتی و همکاران
 عنوان یک راهکار برای کشاورزی پایدار را به سالی و نحوه مدیریت بحران آب وهای آموزشی با محوریت خشککارگاهزیاد( ترویج 

 دانستند.های ترویجی میکاهش موانع مشارکت کشاورزان در کالس
های ترویجی السان مانع مشارکت کشاورزان در کعنو ین بودن قیمت محصوالت کشاورزی در زمان برداشت در اولویت بعدی بهپائ

اعتمادی کشاورزان نسبت به سیستم رسد پایین بودن قیمت محصوالت در زمان برداشت باعث یک نوع بیقرار داشت. به نظر می
ها م را از آنه الزشود و انگیزمستقیم مانع حضور کشاورزان در کالس می عنوان یک عامل غیر که به باشد؛مدیریتی جهاد کشاورزی می

 کند.سلب می
ورزان نظر کشا دهد که عامل توانایی پایین برخی مدرسین در برگزاری کارگاه آموزشی دارای کمترین درجه اهمیت ازها نشان مییافته

ر برگزاری د شهرستانشناسان این ی توانایی باالی کاردهندههای ترویجی بوده است. این نشاندر کالسها آن در موانع مشارکت
تواند سبب یمعات به کشاورزان و داشتن اطالعات علمی باال در انتقال اطال باشد. توانایی باالی کارشناسانمی آموزشیهای کالس

ها ر این کالسحضور بیشتر د یزه براینوبه خود سبب ایجاد انگ که به ،های شودپاسخ مثبت گرفتن کشاورزان از اجرای دستورالعمل
ر بر ایجاد نگرش مثبت و انگیزه ( نیز بیان کردند توانایی آموزشگ1۳9۳) ( و براتی و همکاران۲۰۰6) همین راستا اسمیت شود. درمی

 های ترویجی تأثیرگذار است.کافی برای حضور در کالس
ع های سوخت، توزیهاز دیدگاه کشاورزان ثبات قیمت محصوالت کشاورزی و برخورد قانونی و قاطع با مراکز متخلف، اعم از جایگا

مستقیم به  طور غیر باشد. این متغیر بههای ترویجی میترین راهکار برای جلب مشارکت آنان در کالساهمیت عنوان با ها و ... بهنهاده
مایل برای طور مستقیم بر ت است. نگرش مثبت و اعتماد نیز به اعتماد و نگرش مثبت کشاورزان نسبت جهاد کشاورزی تأثیرگذار

 شده تأثیرگذار است. ریزیهای ترویجی برنامههمکاری و حضور در کالس
عنوان راهکار  مستقیم به طور غیر وسط صندوق بیمه محصوالت کشاورزی بهتکار و خسارت موقع مطالبات کشاورزان گندم پرداخت به

 شده است. ن ارائهاز سوی کشاورزا های ترویجیبعدی برای جلب مشارکت کشاورزان برای حضور در کالس
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شـده حاصـل از خشکسـالی را برطـرف یـا کـم نمایـد. بـرای برطـرف کـردن این 
مانـع برنامه ریـزی برای برگـزاری کالس های ترویجی متناسـب با نیاز کشـاورزان 
کمـک شـایانی می کننـد که ایـن کار می توانـد در تغییر نگرش کشـاورزان نسـبت 
بـه کالس هـای آموزشـی تأثیـر بسـزایی خواهد داشـت کـه بـا نتایـج کار براتی و 
همـکاران )۱۳۹۳( هـم  جهـت می باشـد. نتایـج تحقیـق نیـز حاضر نشـان می دهد 
کـه بیـش از ۹۰ درصـد افـراد )خیلـی زیاد و زیـاد( ترویـج کارگاه های آموزشـی با 
محوریـت خشکسـالی و نحـوه مدیریت بحران آب و کشـاورزی پایـدار را به  عنوان 
یـک راهـکار بـرای کاهـش موانـع مشـارکت کشـاورزان در کالس هـای ترویجی 

می دانسـتند.
پائیـن بـودن قیمـت محصـوالت کشـاورزی در زمـان برداشـت در اولویـت بعدی 
بـه  عنـوان مانـع مشـارکت کشـاورزان در کالس هـای ترویجـی قـرار داشـت. بـه 
نظـر می رسـد پاییـن بـودن قیمـت محصـوالت در زمان برداشـت باعـث یک نوع 
بی اعتمـادی کشـاورزان نسـبت بـه سیسـتم مدیریتـی جهاد کشـاورزی می باشـد؛ 
کـه بـه  عنـوان یک عامل غیر مسـتقیم مانع حضور کشـاورزان در کالس می شـود 

و انگیـزه الزم را از آن هـا سـلب می کنـد.
یافته هـا نشـان می دهـد کـه عامـل توانایـی پاییـن برخـی مدرسـین در برگـزاری 
کارگاه آموزشـی دارای کمترین درجه اهمیت از نظر کشـاورزان در موانع مشـارکت 
آن هـا در کالس هـای ترویجـی بـوده اسـت. ایـن نشـان دهنده ی توانایـی بـاالی 
کارشناسـان ایـن شهرسـتان در برگـزاری کالس هـای آموزشـی می باشـد. توانایی 
بـاالی کارشناسـان در انتقـال اطالعـات به کشـاورزان و داشـتن اطالعـات علمی 
بـاال می توانـد سـبب پاسـخ مثبت گرفتـن کشـاورزان از اجـرای دسـتورالعمل های 
شـود، کـه به  نوبـه خود سـبب ایجاد انگیـزه برای حضور بیشـتر در ایـن کالس ها 
می شـود. در همیـن راسـتا اسـمیت )۲۰۰۶( و براتـی و همـکاران )۱۳۹۳( نیز بیان 
کردنـد توانایـی آموزشـگر بـر ایجاد نگـرش مثبت و انگیـزه کافی بـرای حضور در 

کالس هـای ترویجی تأثیرگذار اسـت.
از دیـدگاه کشـاورزان ثبات قیمت محصوالت کشـاورزی و برخـورد قانونی و قاطع 
بـا مراکـز متخلـف، اعـم از جایگاه هـای سـوخت، توزیـع نهاده هـا و ... بـه  عنـوان 
بـا اهمیت تریـن راهـکار بـرای جلـب مشـارکت آنـان در کالس هـای ترویجـی 
می باشـد. ایـن متغیـر بـه  طور غیر مسـتقیم بـه اعتمـاد و نگرش مثبت کشـاورزان 
نسـبت جهـاد کشـاورزی تأثیرگـذار اسـت. نگـرش مثبـت و اعتمـاد نیـز بـه  طـور 
مسـتقیم بـر تمایـل برای همـکاری و حضـور در کالس های ترویجـی برنامه ریزی  

شـده تأثیرگذار اسـت.
پرداخـت بـه  موقـع مطالبات کشـاورزان گندم کار و خسـارت توسـط صنـدوق بیمه 
محصـوالت کشـاورزی به  طـور غیر مسـتقیم به  عنـوان راهکار بعدی بـرای جلب 
مشـارکت کشـاورزان بـرای حضـور در کالس هـای ترویجی از سـوی کشـاورزان 

ارائه  شـده اسـت.

4. نتیجه گیری
نتایـج ایـن تحقیـق در مجمـوع نشـان می دهـد کـه عوامـل غیر مسـتقیم بیشـتر 
از عوامـل مسـتقیم )خشکسـالی و کاهـش درآمـد بهره-بـرداران( بـر مشـارکت 
درجـه ی  همچنیـن  می باشـد.  تأثیرگـذار  ترویجـی  کالس هـای  در  کشـاورزان 
بـاالی تأثیرگـذاری عوامـل مدیریتـی وزارت جهـاد کشـاورزی و شـرایط اقلیمـی 
نشـان دهنده درجـه بـاالی اهمیـت ایـن عوامـل اسـت، کـه نگـرش افراد نسـبت 
بـه کالس هـای آموزشـی را تحـت تأثیر قـرار داده، در نتیجـه بر رفتـار آن ها یعنی 

حضـور و مشـارکت در کالس هـای آموزشـی تأثیرگـذار بـوده اسـت.

 
5. سپاسگزاری

بدینوسـیله نگارنـدگان بـر خـود الزم می داننـد کـه مراتـب تقدیـر و تشـکر خـود 

را از مهنـدس رحیمـی مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، کارشناسـان 
مراکـز جهـاد کشـاورزی تابعه شهرسـتان و خانم راضیه اسـالم  مهر مسـئول اداره 
آمـوزش و ترویج مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت جهـت همکاری 

الزم در انجـام ایـن تحقیـق اعـالم نمایند. 
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مقدمه و اهداف: 
ایـران از نظـر اسـتراتژیکی بعنـوان مهـم تریـن کشـور در منطقـه غـرب آسـیا 
محسـوب مـی شـود. اهمیـت ایـن کشـور نه تنهـا از نظـر سیاسـی، بلکه از چشـم 
انـداز جغرافیایـی و کشـاورزی می باشـد. هـدف از این مقالـه تشـریح و تنویر تاریخ 

و جغرافیـای ایـران بـا تاکیـد بـر صنایـع باغبانی آن اسـت.
جغرافیـای باغبانـی ایـران: ایـران شـامل بخـش عمـده ای از آن چیـزی اسـت که 
روزگاری بعنـوان امپراطـور پـارس گفتـه مـی شـد. ایـران از منظـر جغرافیایـی در 
جنـوب غرب آسـیا بیـن عرض جغرافیایی ۴۰-۲۵ درجه شـمالی و طـول جغرافیایی 
۶۳-۴۵ درجـه شـرقی قـرار گرفتـه اسـت. ایـن کشـور بـا سـه ایالـت مسـتقل ) 
جمهـوری ارمنسـتان، ترکمنسـتان و اذربایجـان( مـرز مشـترک دارد و از شـمال به 
خلیـج فـارس، از جنـوب بـه خلیـج عمـان، از غـرب بـه عـراق و ترکیـه و از شـرق 
بـه افغانسـتان و پاکسـتان متصـل می گـردد. تنوع اقلیمی، وجود چشـمه سـارهای 
طبیعـی و رودخانـه هـا و کـوه هـای متعدد کشـوری منحصر بـه فرد قادر بـه تولید 
انـواع گلهـا، میـوه هـا و سـبزیجات را پدیـد آورده اسـت. سـیب اهلـی و وحشـی و 
سـایر میـوه هـای متنـوع بطـور تجـاری در مناطق کوهسـتانی البـرز و بسـیاری از 
اسـتانهای مرکـزی ایـران تولیـد مـی شـوند. منطقـه خلیج فـارس در شـمال ایران 
یکـی از مناطـق منحصـر به فـرد در جهان اسـت که اقلیـم مدیترانـه ای در تالقی 
بـا دامنـه هـای کوهسـتانی البرز جایگاه رشـد گونه هـای مختلف گیاهـان خوراکی 
از چـای تـا هسـته دارهـا و انـار، بـه، کیـوی، برنج،مرکبـات و انـواع محصـوالت 
جالیـزی را خلـق کـرده اسـت. عـالوه بـر سـیب و انگـور، بـه و انـار در اصفهـان و 
سـایر اسـتانهای مرکـزی ایـران تولیـد می شـوند. پسـته، زیتـون، مرکبـات، موز و 
خرمـا در کرمـان، فـارس و خوزسـتان تولیـد می شـوند. پسـته و بسـیاری از سـایر 
گونـه هـای میـوه هـای لذیـذ، بومـی ایـران مـی باشـند و اعتقاد بـر این اسـت که 
از ایـن منطقـه بـه چیـن و سـایر مناطق جهـان از طریق جـاده تجاری ابریشـم که 
طـی دوره هخامنشـی دروازه تجـارت ایـران با سـایر کشـورها بود گسـترش یافت.
همچنیـن سـیب و برخـی از سـایر میـوه هـا بطـور تجـاری در مناطـق کوهسـتانی 

البـرز و زاگـرس و مناطـق دیگـر بویژه دماونـد، طالقان، کـرج، قزویـن، آذربایجان، 
خراسـان، کردسـتان و اصفهـان تولیـد می شـوند.

هنـر ایرانیـان در علـم باغبانـی: محصـوالت کشـاورزی و باغـی بخش جدانشـدنی 
فرهنـگ باسـتانی وغنـی و اقتصـاد نویـن ایرانیان اسـت. ایـن واقعیت بطور آشـکار 
در اسـناد علمـی ، تاریخـی، هنـری، ادبی و باسـتان شناسـی ایران مشـهود اسـت. 
بـه طـور مثـال عبـارت ‘‘Paradise’’ که بـه معنی گروهـی از پایه های ریشـه ای 
پاکوتـاه سـیب اسـت از واژه پارادایس) پردیس( اقتباس شـده اسـت کـه معنای باغ، 
پـارک و بهشـت را دارد و ایـن عبـارت مکـررا در ادبیـات اروپـا طی قـرون هفده و 

هجـده مورداسـتفاده قرار گرفته اسـت. 
رقـم مالینـگ ۹ امـروزی، از جملـه ایـن پایه های ریشـه ای اسـت. پرورش سـیب 
و درختـان سـیب پاکوتـاه در ایـران باسـتان بسـیار متـداول بـوده اسـت. تاریخچـه 
کهـن باغبانـی در ایران باعث خالقیـت تولیدکنندگان محصوالت باغی در اسـتفاده 
مطلـوب از منابـع طبیعی محـدود نظیر آب و کنتـرل آفات و بیماریها تحت شـرایط 
نا مسـاعد شـده اسـت. بطور مثال شـواهد نشـان می دهد کـه آبیاری قطـره ای در 
مناطـق بیابانـی اسـتان یـزد در مرکز ایران حدود سـه هزار سـال قبل بـرای صرفه 
جویـی در مصـرف آب اسـتفاده شـد اسـت. ذخیـره آب بـاران در آب انبار و سـاخت 
خاکریـز و سـد بـرای اجتنـاب از مضرات شـوری طی آبیـاری نمونه هایی از شـهود 

تولیدکننـدگان محصـوالت کشـاورزی و باغی در ایران می باشـد.
 تولیـد ارگانیـک محصـوالت باغی علیرغم گسـترش روشـهای کاشـت نوین هنوز 
بطور گسـترده مورد اسـتفاده قـرار می گیرد.کـوروش کبیر یکـی از باغبانان مجرب 
در تاریـخ ایـران اسـت که مهـارت های برجسـته ای در پیوند، هـرس و اصالح نژاد 
میـوه هـا و سـبزیجات داشـت. ایـران قبـل و پس از اسـالم هر یک نقش برجسـته 
ای در پیشـرفت علـوم باغبانـی داشـته اند. درسـنت های زرتشـت گلهـا، میوه های 
و گیاهـان خوراکـی جایـگاه مهمـی دارنـد و بسـیاری از آن سـنت هـا پـس از آغاز 
دوران اسـالم تلفیـق و حفـظ شـده انـد و یا بـا تغییراتی انـدک، هنوز در ایـران اجرا 
مـی شـوند. ایـران زادگاه بومی بسـیاری ازگلها نظیر نرگس، الله، سـنبل و شـقایق 
اسـت و بسـیاری از دشـتها و دامنـه های کوهسـتانی ایـران در بهار پوشـیده از این 

گلهای وحشـی می باشـند. 
مثالهایـی از کاربـرد تکنیـک هـای نویـن بـرای تولیـد میـوه درباغـات میوه سـرخ 
دشـت در دماونـد و مرکـز تحقیقـات ارژنـگ کـوه در تهـران مشـهود اسـت. یـک 
مثـال دیگـر از اینعلـم باغبانـی بومیـف در بـاغ فـدک نزدیـک قـم قابـل مشـاهده 
اسـت. در ایـن بـاغ صـد هکتـاری زیتـون نوعی هواکـش بـرای تبدیل بـاد گرم به 
یـک سیسـتم خنـک کننده، طراحی و سـاخته شـده اسـت که بـدون نیاز بـه برق و 
سـایر نیروهـا از طریـق عبور هوا از سیسـتم میسـت کار خنک سـازی بـاغ را انجام 
مـی دهـد. در ایـن باغ و سـایر باغـات در ایران، معمـاری ورودی باغ نشـانگر پیوند 
تولیدکنـدگان ایرانـی بـا علـم و هنـر باغبانـی اسـت.مصرف گسـترده محصـوالت 
باغـی بطـور داخلـی و مجـاورت ایـران بـه بازارهـای خلیج فـارس و اروپـا از جمله 

عوامـل مثبـت در توسـعه صنایـع باغبانـی ایران می باشـند.
 البتـه باغبانـی در ایـران باچالـش های عمد ای مواجه اسـت و به بهبـود قابل توجه 

در ایـن زمینه نیاز دارد. 

رضیه امینی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان 

ارسنجان

صنایع باغبانی در ایران 
جایگزینی برای درآمد نفت 

و منبع عمده تجارت بین الملل

چالش ها و پتانسیل ها
با تاکید بر پیشینه باغبانی در ایران
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پتانسـیل هـا و جالـش هـا: ایـران بدلیـل تنوع اقلیمـی و غنـی و همچنین داشـتن 
تولیـد کننـدگان خـالق و مسـتعد، از پتانسـیل هـای منحصـر بـه فـرد در تولیـد 
محصـوالت باغـی برخـوردار اسـت. ایـران در جایـگاه اول در تولیـد میـوه و مقـام 
دوم در تولیـد سـبزیجات در خاورمیانـه برخوردار اسـت. سـرانه مصـرف میوه جات، 
سـبزیجات و گل در ایـران بسـیار زیـاد اسـت. عـالوه بـر بازارهـای داخلـی، ایران 
سـهم برجسـته ای از صـادرات میـوه و سـبزیجات را در بـازار جهانـی بـه خـود 
اختصـاص داده اسـت. در یـک مطالعـه تحقیقاتـی گسـترده گزارش شـد کـه ایران 
از هـزاران گونـه سـیب و هلـوی بومـی در اسـتانهای مختلـف برخـوردار اسـت و 
شـاخص هـای ایـن بانـک هـای ژنـی بطـور مطلـوب توصیف شـده اسـت. صنایع 
تجـارت گل در دهـه هـای اخیـر از پیشـرفت قابـل توجـه در ایـران برخـوردار بوده 
اسـت. گلهـا در مناسـبات مختلف بطور داخلـی و در بازارهای صادراتی اسـتفاده می 
شـوند. باغبانـان ایرانـی در ایـران، اروپـا، ایـاالت متحده، نیوزلند و اسـترالیا و سـایر 
کشـورها آمـوزش مـی بینند و این تنـوع آموزشـهای باغبانی باعث تقویـت باغبانی 
ایران شـده اسـت. دانشـگاه ها و بنیادهـای تحقیقاتـی مختلف در ایـران فعاالنه در 
جهـت بهبـود کیفیـت و کمیـت غـذای تولید شـده و افزایـش درآمـد تولیدکنندگان 
تـالش مـی کننـد. اینترنت منبع غنـی اطالعات باغبانی محسـوب می شـود و هنر 
و خالقیـت ذاتـی باغبانـان ایرانـی در تلفیق علم و هنـر باغبانی، خارق العاده اسـت.
تـالش هـای گسـترده ای بـرای حفظ ژرم پالسـم در ایـران انجام گرفته اسـت اما 
بسـیاری از واریتـه هـای بومـی سـیب، گـردو، خرما و هلـو در معـرض انقراض می 

باشـند. بخـش قابـل توجهـی از نخل هـای خرما در ایران طی جنگ هشـت سـاله 
ایـران و عراق از بیـن رفتند. 

حمـل و نقـل و انبـارداری پس از برداشـت یکـی از مهم ترین جالش هـای باغبانی 
در ایـران اسـت امـا در هر حال آینده ایران می تواند بسـیار روشـن باشـد و فراورده 
هـای باغـی در ایـران مـی توانـد جایگزین درآمـد نفت و منبـع عمده تجـارت بین 
الملـل گـردد. ایرانیـان تمایـل دارنـد میـوه هـای کامـال رسـیده را مصـرف کنند و 
برداشـت در مراحـل اولیـه بلـوغ در ایـران چنـدان رایج نیسـت. این مسـئله بهمراه 
عـدم وجـود تسـهیالت انبـارداری باعث فسـاد بخش عمده ای از سـبزی هـا، میوه 
جـات و گلهـای برداشـت شـده مـی گـردد. همچنیـن ایـن محصـوالت در جعبـه 
هـای کوچـک و شـکننده چوبـی بسـته بنـدی و بـدون واحدهـای خنـک سـازی 
جابجـا مـی شـوند. اگـر چـه انبارهایـی بـرای ایـن کار سـاخته شـده اند امـا کافی 
نمـی باشـند. همچیـن اگـر چـه صنایـع گل بریـده دربرخـی مناطـق فعـال اسـت، 
انبـارداری و حمـل و نقـل چالـش عمده در این صنایـع بوده و به توسـعه تکنولوژی 
در یـن زمینـه نیاز اسـت. بـا این توصیـف آینـده باغبانی در ایـران می تواند بسـیار 
روشـن باشـد و محصـوالت باغـی پتانسـیل آنـرا دارنـد کـه جایگزیـن در آمد نفت 
شـوند. تحریـم های سیاسـی و اقتصـادی چند ملیتـی علیه ایران درهایی به سـمت 
فرصـت هـای تجـارت در حیطه باغبانی گشـوده اسـت. البتـه تمام ایـن فعالیت ها 
بایـد در چارچـوب قوانیـن اجـرا شـوند تا از مشـاجرات بیـن الملـل و همچنین ورود 

آفـات و بیماریهـای قرنطینـه ای اجتنـاب گردد.
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جلسه برنامه ریزی 
» همایش نکوداشت پیشکسوتان مهندسی رزمی دوران دفاع مقدس«

پل بشکه ای بهمن شیر
در زمانیکـه خرمشـهر اشـغال شـده بـود و آبـادان 
رزمنـده  نیروهـای  و  بـود  دشـمن  محاصـره  در 
نیـاز ضـروری پشـتیبانی و تـدارکات داشـتند و از 
نیروهـای  و  امکانـات  بـه جابجایـی  نیـاز  طرفـی 
رزمـی بـود سـردار شـهید مصطفـی هزاردسـتان و 
دیگـر نیروهـای ایثارگـر جهـاد سـازندگی اسـتان 
اصفهـان دسـت بـه یـک ابتـکار و خالقیت بسـیار 
بـر روی رودخانـه  پـل  احـداث  زمینـه  در  جالـب 
بهمـن شـیر زدنـد. آنها بـا اسـتفاده از بشـکه های 
خالـی و اتصـال آنهـا بـه یکدیگـر توانسـتند نوعی 
پل های شـبکه ای سـاده بـا ظرفیت ۲.۵ تـن را در 
آبـادان سـاخته و ارتبـاط الزم را جهت پشـتیبانی از 

رزمنـدگان مسـتقر در آبـادان برقـرار کننـد.
پـس از احـداث ایـن پـل اقـدام بـه سـاخت پـل 
دیگـری در محـل اتصـال جـاده وحدت بـه بهمن 
شـیر نمودند که در خارج شـدن آبـادان از محاصره 

دشـمن تاثیر بسـزایی داشـت.
احـداث پـل بشـکه ای شـهید هزاردسـتان و  بـا 

سـرداران  مسـئولیت  بـه  وحـدت  جـاده  احـداث 
رشیداسـالم مهندس شـهید محمد طرچی و شـهید 
محمـد شهشـهان و همچنیـن احداث پـل دوبه ای 
در محـل اتصـال جـاده بـه رودخانـه بهمـن شـیر، 
عمـاًل مقدمـات شکسـت حصـر آبـادان در عملیات 

ثامـن االئمـه)ع( فراهم شـد.

پل دوبه ای
بعـد از احـداث پـل بشـکه ای بـر روی بهمن شـیر 
دشـمن بـه فکـر تخریـب آن افتـاد و بـرای انجـام 
ایـن ایـده تعدادی صفحه شـناور را که بـه نام بارج 
یا دوبه معروف اسـت و دارای وزن و سـطح باالیی 

اسـت بـر روی آب بهمـن شـیر رهـا کـرد تـا 
بـا پـل بشـکه ای برخـورد کـرد و آن را تخریـب 
نیروهـای  متعـال  بـه خواسـت خداونـد  اّمـا  کنـد 
مهندسـی بـا کنـار هـم قـرار دادن همین بـارج ها 
پل سـنگینی احـداث نمودند و پل هـای دوبه ای را 
بـرای اولیـن بـار طراحی کردنـد که ظرفیـت عبور 
آنهـا تـا ۱۰۰ تن می رسـید و امکان تـردد ادوات و 
خودروهـای زرهـی را فراهـم می کـرد و این باعث 
شـد یـک پـل دوبـه ای در انتهـای جـاده وحدت و 
محـل اتصـال جاده بـه رودخانه بهمن شـیر احداث 

شـود و ارتبـاط آبـادان با ماهشـهر برقـرار گردد.
 ادامه دارد ...

ابتکارات و خالقیت های مهندسی رزمی در دوران دفاع مقدس )6(
برگرفته از نشریه فرهنگی- خبری سنگرسازان بی سنگر

جلسـه برنامـه ریزی »همایش نکوداشـت پیشکسـوتان مهندسـی رزمی دوران 
دفـاع مقـدس« با محوریت سـازمان جهاد کشـاورزی فارس تشـکیل شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره ایثارگـران، در ایـن نشسـت کـه بـا حضـور 
جهـاد  سـازمان  انسـانی  منابـع  و  مدیریـت  توسـعه  معـاون  کیانـی  کاووس 
کشـاورزی اسـتان فـارس، سـهراب آبسـردی نـژاد معاون امـور مالی سـازمان، 
علـی حسـن پـور مدیـر امـور رفاهـی و پشـتیبانی سـازمان، علی اصغـر چالیک 
نماینـده و رابـط سـازمان در بنیـاد حفـظ آثـار و نشـر ارزش های دفـاع مقدس 
فـارس، محمدحسـن حاجـی زاده نماینـده روابـط عمومـی سـازمان، محمـد 
ابراهیمـی سـعدی رییس اداره رفاه و پشـتیبانی سـازمان، محمـود باغبان رییس 
اداره ایثارگـران سـازمان و مهـدی منزوی کارشـناس اداره ایثارگران و مسـئول 

حفـظ و نشـر آثـار جهاد فـارس برگـزار شـد، در ابتدا محمـود باغبـان و مهدی 
منـزوی توضیحاتـی در مورد همایش یاد شـده و تجربیات مشـابهی که طی دو 
سـال گذشـته در اسـتان فارس صورت گرفته اسـت، ارائه نمودند، سـپس علی 
اصغـر چالیـک، نیـز توضیحـات مبسـوطی در خصـوص ارزش فرهنگـی چنین 
فعالیت هایـی بـرای پاسداشـت ارزش هـا و نقـش بی بدیـل جهـاد فـارس در 
دفـاع مقـدس و وظایـف همگان در حفـظ و صیانت از این ارزش هـا بیان نمود.
انسـانی سـازمان جهـاد  منابـع  و  توسـعه مدیریـت  معـاون  کیانـی  ادامـه  در 
کشـاورزی فـارس؛ ضمـن ایـراد بیانـات در خصـوص ترویـج فرهنـگ ایثـار 
راهکارهـا و برنامه هـای الزم هـر واحـد را مشـخص نمـوده و مقـرر گردیـد، 

پیگیـری و اقـدام بایسـته بـه عمـل آیـد.



عنوان: 
اصول و ابزارهای برنامه ریزی آبیاری مزارع و باغ ها

نویسنده: 

محمدعلی شاهرخ نیا
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 

طبیعی استان فارس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

برخی از موضوعاتی که در این مجموعه می خوانید:
مقدمـه - تعریـف برنامـه ریـزی آبیاری - منافـع مورد انتظـار در برنامه ریزی آبیاری - شـرایط 
حصـول موفقیـت بیشـتر در برنامـه ریـزی آبیـاری - اطالعـات مـورد نیاز بـرای برنامـه ریزی 
ابیـاری - معرفـی ابزارهـای معمـول برنامـه ریزی آبیـاری - اسـتفاده از دمای پوشـش گیاه - 
پتانسـیل آب بـرگ - روش تبخیـر سـنجی - انـواع دسـتگاه های انـدازه گیـری رطوبت خاک 
- سـامانه هـای برنامه ریـزی آبیـاری اتوماتیـک و هوشـمند - نتایـج تحقیقات اخیـر در زمینه 

برنامـه ریـزی آبیـاری - نتیجه گیـری و توصیه هـا .

معرفی تالیفات همکاران

از توابـع شهرسـتان  شـهید نورالـه  پیـام  در سـال  ۱۳۴۵ در روسـتاي  ایـج  
اسـتهبان چشـم  بـه  جهـان  گشـود. دوران کودکـی بـا مهـر و محبـت  خانواده  
سـپری شـد. از همـان کودکی نـور مظلومیـت  در دل  و چشـمان  بینایش  موج  
مـي زد، تنهـا خـدا مي دانسـت  کـه  نورالـه  کیسـت  و عاقبتـش  چگونـه  خواهد 
شـد.  نورالـه در شـش سـالگی بـه  مدرسـه  پـا نهـاد، دانـش  آمـوزي  خـوب  و 
منظمـی  بـود و تـا کالس  دوم  راهنمایـي  ادامه  تحصیل داد. بـا پیروزی انقالب  
در جامعـه  و بسـیج  عضـوي  فعـال  و پویـا بـود. در برابـر امـام و انقالب حس  
مسـئولیت  مي کـرد و واقعـًا بنده ای از بندگان  شایسـته  خدا بود. بـراي  خانواده ، 
خویشـان  و همسـایگان  گلـي  بـود کـه  بوي  خوشـش  به  مشـام  همـه  دالویز 
بـود و عطر خوشـش فضـا را فـرا مي گرفت؛ پشـتیبان  انقالب  و سـرباز وفادار 
امـام  خمینـي  بـود. در مجالس مذهبـي ، دعـاي  کمیـل  و ... حضـوری فعـال  
داشـت ، از صدایـي  خـوش  برخـوردار بـود؛ آن  چنـان کـه  در جبهه هـا و در 
صحـراي  سـوزان  خوزسـتان  صـداي  اهلل  اکبـرش ، اذان  و اقامه اش  آسـمان  را 

فـرا مي گرفـت  و قلـب  دشـمن را بـه  لـرزه  مي انداخـت .
پـس  از اتمـام  سـربازي کارت  پایـان  خدمتـش  را گرفـت  و پـس  از چنـد روز، 
عشـق  خداونـدي  و عشـق  ایثـار و شـهادت  در دلـش  لبریز گردیـد و از طرف  
جهـاد سـازندگي  بـه  جبهه  اعـزام  گردید. در عملیـات  کربالي  پنـج  در منطقه  
شـلمچه  در شـب  جمعـه  و شـب  وصال بـا معبـود خویـش ، شـب  چهاردهـم  
اسـفند مـاه  ۱۳۶۵ در حالـي کـه  خاکریز مـي زد؛ دنیـاي  فانـي  را وداع  گفت و 
به خـداي  خویـش  پیوسـت . او سنگرسـازي  بي  سـنگر شـد کـه پـس  از یازده  

روز جسـد گلگونـش  بـه  خانـواده هدیه  شـد.
لحظه شهادت از زبان همرزم شهیدش سعید پورجعفری

در حـال کار کـردن بـا بلـدوزر در منطقـه ی کانـال پـرورش ماهـی، مـورد 
اصابـت گلولـه ی تانـک قـرار گرفـت و قطعـات بلـدوزر وارد بدنـش شـد. 
پیکـرش حـدود ۴۸ سـاعت روی بلـدوزر بین نیروهـای ما و عـراق باقی ماند. 
چندیـن بـار زیـر آتـش شـدید دشـمن بـرای آوردن پیکـر مطهـر این شـهید 
تـالش کردیـم اّمـا موفـق نشـدیم. بـار آخـر بـا پتـک و اّره و وسـایل دیگـر 
تّکه هـای آهـن را بریدیـم و پیکـر آن شـهید را بـا همـان تّکه هـا بـه عقـب 
آوردیـم. شـهادت ایشـان خیلـی در منطقه بین بچه ها سـر و صدا بـه پا کرد. 
شـهید هدایـت الـه مصلحیـان گفـت:" این نحـوه شـهادت، پیام ایسـتادگی و 

مقاومـت را در آن موقعّیـت دشـوار کربـالی ۵ بـه مـا آموخـت."

فرازی از وصیت  نامه  شهید نوراله  پیام  
... امـام  را تنهـا نگذاریـد و جبهه  هـا را گـرم  نگهداریـد تـا اسـالم  عزیـز بـه  

پیـروزي  کامـل  برسـد و همگـي  در سـایه  اسـالم  واقعـي  زندگـي  کنیـم  ...
... پـدر و مـادر عزیـز و زحمـت  کشـم ... حـاال کـه  خـود را آمـاده  مـي  کنـم  
بـراي  عملیـات  در ایـن  حملـه  شـهید یـا مفقـود شـدم  به  هـر حال  هـر چه  از 
خـدا آمـد، خـوش  آمـد. تنها خواهشـي  که  از شـما دارم  اینسـت  که  بـه  پدر و 
مـادرم  دلـداري  بدهیـد و نگذاریـد بي  تابي  کننـد. نمي  گویم  گریـه  نکنند ولي  

طـوري  گریه کننـد که  قلـب  امـام  ناراحت  نشـود. ....

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد

جهادگر شهید
شهید

نوراله پیام
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سفر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به شهرستان نی ریز

همایش روز ملی صادرات

جلسه بررسی طرح پرورش شتر در شهرستان فراشبند

کارگروه روز ملی صادرات

گفتمان بخش خصوصی و دولتی دام و طیور استان



آدرس: شیراز - بولوار آزادی - نبش بولوار ارم

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
تلفن سازمان: 8 - 32272180

نمابر: 32293572
تلفن گویا: 32271771

تلفن روابط عمومی: 32292670

farsro@yahoo.com : ایمیل روابط عمومی

www.fajo.ir :پورتال سازمان

نمونه های ملی کشاورزی فارس معرفی شدند

اکبر محمودی
رئیس مرکز جهاد کشاورزی 
نمونه - شهرستان مرودشت

محمدعلی انصاری
مدیر عامل شرکت تعاونی 
کشاورزی پنبه کاران داراب

محمد حسین جالدت
تولیدکننده نمونه انجیر دیم

شهرستان اصطهبان

هوشنگ رنجبر
بهره بردار نمونه

شهرستان خرم بید

اکبر سلیمی
تولیدکننده نمونه انار

شهرستان داراب

اسد اله کوچکی
تولیدکننده نمونه پنبه

شهرستان داراب

عباس رضایی
دبیر اجرایی نظام صنفی نمونه

شهرستان فیروزآباد

ناصر ارشدی
مدیر نمونه واحد صنایع تبدیلی

شهرستان سپیدان

حمید اجاقی
پرورش دهنده نمونه توام/شترمرغ

شهرستان شیراز

گل محمد بامری
صادرکننده نمونه
شهرستان شیراز


