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سرمقاله

پیام تبریک مهندس مهرداد مرادمند رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
به مناسبت فرارسیدن هفته جهاد کشاورزی

مدیریت را هبردی
دغدغه های
ارتباطی سازمان است
نقش اصلی روابط عمومی در سازمان ها ،مدیریت راهبردی دغددغده هدای
ارتباطی است .دغدغه های راهبردی ارتباطی از سازمانی به سازمان دیگدری
متفاوت است.سازمانی دغدغه اصلی آن شهرت و نیکنامی و هویدت سدازی
است و سازمانی رویدادهای بحران زا مهمترین دغدغه اش به شمدار مدی
رود؛ به همین علت آینده نگری ،بحران ستیزی  ،اعتبارسدازی ممددیدریدت
خوشنامی ،فرهنگ سازی و نظریه پردازی استراتژیک ارتباطی از نقشدهدای
مهم یک روابط عمومی کارآمد هستند که یک مدیر و کارشناس متخصص در
روابط عمومی در این زمینه ها باید همراه با تدوین استراتدژی و بدرندامده
ارتباطی به تخصص های دنیای نوین ارتباطات مسلح و مسلط باشدد.بدرای
استاندارد سازی و رشد و کارآمدی روابط عمومی ها ،باید از دانش و تخصص
کشورهای پیشرفته الگو برداری کرد .از کپی برداری صرف از الگوهای غربدی
پرهیز کردو تالش کرد هر سازمانی یک الگوی بومی ارتباطی در راسدتدای
دغدغه های راهبردی اش تعریف کند .در حال حاضر ،فاقد ایدن رویدکدزد
هستیم.روابط عمومی ها از نداشتن متخصصان و رهبران ارتباطی استراتژیک
در سازمانها رنج می برند  .روابط عمومی ها در ایران فاقد استراتژی هستندد.
ضعف بزرگ روابط عمومی های ما این است که آنها به جدای اسدتدراتدژی
مداری و برنامه محوری ،وظیفه محور و ابزار گرا شده اند لذا تندهدا حسد
دستورات و برنامه های ابالغی و اغل در جایگاه امور عمومی و گاهی اطدال
رسانی کلیشه ای و فاقد کار آیی در سازمانها و دستگاه ها و به صورت سنتدی
فعالیت میکنند .استراتژی ارتباطی در واقع قل فرایند مدیریت و بدرندامده
ریزی ارتباطی است که اغل مدیران ازآن غافل هستند .از بدعدد جدامدعده
شناسی ارتباطی  ،مشکل اصلی پیشرفت کُند روابط عمومی ها ،مدیران ارشد
سازمان ها و نهادها از یک طرف و برخی از مدیران روابط عمومی ها هستندد،
چرا که از دانش ،شناخت و تخصص کافی در حوزه ارتباطات و میزان اهمیدت
آن مطلع نیستند ،نه مشاوره تخصصی در حوزه ارتباطی و روابط عمومی مدی
گیرند و نه در طول سال مطالعات ارتباطی شخصی و سازمانی انجدا مدی
دهند .آنها کتاب نمی خوانند و عالقه ای هم به مطالعه از خود نشان ندمدی
دهند .توهم همه چیز دانی دارند و تصور می کنند حکم ابالغی بدرای آندهدا
دانش و تجربه و مهارت ارتباطی در مدیریت دغدغه های سازمانی به ارمغان
می آورد .بیشترین افرادی که از این وضعیت ناخوشایند متضرر می شدوندد
مدیران ارشد سازمان و منافع سازمانی آنها است که خود نیز با انتخابشدان
عامل اصلی این نابسامانی به شمار می روند .ناگفته نماند که برخی از مدیران
روابط عمومی ها علیرغم نداشتن تخصص اولیه از قدرت انطبدا پدذیدری
بسیار باالیی در روابط عمومی برخوردار بوده و به بهترین شکل ممکدن در
مدت کوتاه مدیریت شان خود را به استاندارهای روز روابط عمومی ندزدیدک
کرده اند.ما هنوز برای جذب نیرو شاخص استاندارد نداریم .دلیل ایندکده در
جذب نیروهای متخصص تاکنون ناموفق بوده ایم این است که روابط عمومی
ها در گذشته نتوانسته اند تفاوت کار و بازدهی یک متخصص از یدک غدیدر
متخصص ارتباطی را به مدیران ارشد نشان بدهند .روابط عمومی از بعد روان
شناسی ارتباطی دچار نوعی استحاله شده است.به این معنی کده روابدط
عمومی انتصابی از طرف شخص مدیر بویژه در دهه اخیر بسیار مطرح بود و
گاها هم توسعه یافته است .
این نو مدیران روابط عمومی درگیر رویکرد:
 -1مدیریت گرا  (-2مصلحت اندیش پنهان کاری و شفاف نبودن )
 -4خود سانسور
 -3منفعت طل
 -5ایفای نقشی بی تفاوت و بی انگیزگی و پس افتادگی شخصی هستند.
روابط عمومی استحاله در مقا توجیه و تفسیر عملکرد خودش بوده و زمانی
که شکل سازمانی پیدا می کند  ،روابط عمومی را در ارادت ورزی کدابب و
نادانی و جهالت قرار می دهد و در حالت کلی رکن هشتم دموکراسی یدعدندی
روابط عمومی و ارتباطات شفاف را لگد مال می کند.می توان ابعان داشدت
هنوز به شاخص های استاندارد مدونی درباره به کارگیری نیروهای تخصصی
روابط عمومی نرسیده ایم .کارآمدترین راهکار برای ارتقاء سدطدح روابدط
عمومی ها در بعد نظری ،برخورداری از تفکر استراتژیک ارتباطی و در بدعدد
عملی تدوین برنامه ها  ،کمین ها و بسته های ارتباطی برای هر محصدول و
پروژه کالن سازمانی است ،در هر سازمانی با پروژه های بزرگ عمدراندی و
خدماتی مواجه هستیم ،اما خال بزرگ ،تعریف نکردن ضمیمه ها و بسته هدای
ارتباطی برای مدیریت دغدغه ها است .یک نیروی روابط عمومی،باید قدرت
متقاعدکنندگی مدیریت و مخاطبان کلیدی را داشته باشد و وقتی مدیریت در
هر مساله ای در حوزه تخصصی ارتباطات و اجرای برنامه ها و اسدتدراتدژی
های ارتباطی به او )نه) می گوید ،او بتواند مدیر را برای انجا عمل درسدت
در حوزه ارتباطات متقاعد کند.

حمید شکری خانقاه  -مدرس دانشگاه
نویسنده کتاب برنامه ریزی راهبردی ارتباطی در روابط عمومی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
امروزه بخش کشاورزی یکی از قط های اصلی در پیشرفت و توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه
بشمار می رود؛ چراکه عالوه بر استقالل و خودکفایی ملی؛ زمینه اشتغال وسیع ،آبادانی و به دنبال آن صادرات را برای یک کشور فراهم

می کند .پرداختن به امر کشاورزی ،ایجاد انگیزه و حمایت از کشاورزان در کشوری مانند ما که دارای نیروی کار جوان و مستعد و ویژگیها و
خصوصیات طبیعی و همچنین شرایط اقلیمی مناس

و متنو برای کشاورزی است؛ می تواند در توسعه و آبادانی آن نتیجهبخش باشد و آن

را به یکی از کشورهای مهم منطقه و جهان تبدیل نماید.نا مقدس جهادکشاورزی یادآور تالشهای جهادی در جهت خوداتکایی و استقالل
است ،بدین وسیله فرارسیدن هفته جهادکشاورزی ( 21لغایت  2۲خرداد) را بر تمامی جهادگران عرصه کار و تالش و سازندگی بهخصوص
تولیدکنندگان بخش کشاورزی و دامپروری استان اصفهان تبریک و تهنیت عرض نموده؛ امید است با تأسی از راه معمار بزرگ انقالب و
بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران حضرت اما خمینی (ره) و بکارگیری رهنمودهای حکیمانه مقا معظم رهبری و با همدلی در جهت “جهش
تولید” گا برداشته تا شرایط تحریمهای ظالمانه را با سربلندی پشت سر بگذاریم.

معرفی مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ،آیین تکریم و معارفه مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی استان
اصفهان با حضور معاون امور استان ها و امور زکات حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی ،رئیس سازمان جهاد کشاورزی ،مدیران و
کارشناسان سازمان و ادارات تابعه در تاالر سنبله برگزار شد.
در این آیین ،حجت االسال والمسلمین ابراهیمی ،معاون امور استان ها و امور زکات حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد :باید از
تالش تولیدکنندگان به عنوان جهادگران خط مقد جنگ اقتصادی با دشمنان کشور ،نهایت تشکر را داشته باشیم که با تما توان در حال ایستادگی و
رفع نیازهای کشور هستند تا بتوانیم از این جنگ اقتصادی همه جانبه نیز پیروز خارج شویم.وی ادامه داد :امسال سال جهش تولید نا گرفت ،طی
سال های گذشته نیز تأکید رهبر معظم انقالب اسالمی بر موضوعات اقتصادی بوده و این نشان از اهمیت مباحث اقتصادی و تولید در کشور است ،در
شرایط کنونی دشمنان کشور تالش می کنند از طریق مشکالت اقتصادی به کشور آسی

وارد کنند و این موضو لزو توجه دوچندان به موضوعات

اقتصادی و به ویژه تولید را نمایان می کند .معاون امور استان ها و امور زکات حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد :نیاز است از
کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی علمی حرکت کنیم ،درصورتی که کشاورزی به صورت علمی انجا گیرد به رونق تولید خواهیم رسید ،البته رونق تولید

باید در تمامی بخش ها صورت گیرد ،مسئوالن و کارشناسان حوزه نمایندگی ولی فقیه نیز باید در زمینه تولید فرهنگ ،معنویت ،صمیمیت و مهربانی و
حرکت جهادی برای کس

رضایت خداوند پیش قد باشند و در این مسیر تالش کنند .وی اضافه کرد :حوزه نمایندگی ولی فقیه همواره خود را در خدمت

تولید و کمک به اقتصاد کشور می بیند و از فعالیت مدیران در راستای توسعه فعالیت های سازنده حمایت میکند.حجت االسال والمسلمین ابراهیمی افزود:
باید به جوانان اعتماد کرد و به طورقطع با کمک و همت جوانان می توان باقدرت حرکت و مشکالت را برطرف نمود .وی اضافه کرد :در سال جهش تولید
هستیم و باید توجه داشت در راستای افزایش تولید باید از همه امکانات و ظرفیت ها بهره برد زیرا امروز یکی از اولویت های اصلی کشور رفع مشکالت
اقتصادی است .وی تصریح کرد :نیاز است به سمت کشاورزی علمی حرکت کنیم و در این بخش توجه به کشاورزی اسالمی می تواند راهگشا و
کمککننده به این امر مهم باشد ،آیات و روایات بسیاری در خصوص اهمیت کشاورزی وجود دارد که باید از آنها بهره گرفت.
در ادامه این آیین ،مهرداد مرادمند ،رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ،با اشاره به وضعیت کشاورزی استان اصفهان عنوان کرد :در سالی که
به نا جهش تولید نا گذاری شده بر خود الز می دانیم در راستای تحقق این هدف تمامی امکانات و تالش مجموعه سازمان را بسیج کرده و در این
مسیر قد برداریم.

ادامه صفحه 6

خبر نامه الکترونیکی برکت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اداره روابط عمومی

صادرات بیش از  02میلیون دالر انواع محصوالت پروتئینی از اصفهان
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ،جلسه هم اندیشی نمایندگان تشکل ها ،انجمن ها،
کارشناسان و متخصصان بخش دولتی و خصوصی فعال در صنایع دا و طیور در سالن شهید دادخواه سازمان جهاد کشاورزی
استان اصفهان برگزار شد.
در این نشست تخصصی ،حسین ایراندوست ،معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اظهار کرد:
استان اصفهان همواره در زمینه تولید محصوالت پروتئینی دارای جایگاه خوبی در سطح کشور بوده و همین موضو اهمیت

صفحه 2

(خرداد ماه ) 9911

پیش بینی برداشت  ۳۵هزار تن گوجه
فرنگی در مزارع اصفهان
مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان گفت :پیش بینی
می شود  53هزارتن محصول گوجه فرنگی در اواخر تابستدان
برداشت شود و تولید مازاد به صورت حمایتی خریداری مدی
شود  .یک هزار و  422هکتار از اراضی کشداورزی اسدتدان
اصفهان زیر سطح کشت گوجه فرنگی قرار گرفته است و در
ت گوجه فرنگی ،مازاد این محصول بده صدورت
زمان برداش ِ

مشارکت فعاالن بخش کشاورزی استان در تصمیمگیریهای کالن را دوچندان کرده است.

نامحدود با نرخ یک هزار تومان از کشداورزان خدریدداری

وی ادامه داد :با تالش های شکل گرفته فعاالن بخش دا و طیور استان ،باوجود مشکالت و تنگناهایی که وجود دارد سال

می شود .وی افزود :قیمت حمایتی گوجه فرنگی به ازای هدر

گذشته بیش از  22میلیون دالر انوا محصوالت پروتئینی از استان اصفهان صادر شد و عالوه بر درآمد مناسبی که برای استان

کیلوگر  ،یک هزار تومان تعیین شده است و مابه التفاوت آن

به همراه داشت زمینه رونق تولید و شکوفایی این بخش را نیز فراهم کرد.

تا سقف هزار تومان از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایدی

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان عنوان کرد :در شرایط کنونی کشور ،نیاز است

پرداخت خواهد شد.

تولیدکنندگان با همت و اراده قوی و با تالشی دوچندان در صحنه حاضر باشند و مسئوالن نیز در جهت شکوفایی و رونق هر
چه بیشتر بخش تولید تالش کنند تا بتوانیم در این شرایط نیز با حجم مناس

تولید انوا محصوالت از مشکالت با موفقیت

عبور کنیم.
وی گفت :مشکالتی در بخش های همچون تأمین نهاده ها وجود داشت که تالش شد این مسائل برطرف شود تا بتوانیم به
تولیدکنندگان دلگرمی و اطمینان برای آینده و تولید بیشتر بدهیم ،هدف از برگزاری جلسات هم اندیشی نیز شناسایی نقاط
ضعف اجرای انوا برنامه ها است تا در آینده بتوان با برنامه ریزی دقیق و مناس

در راستای توسعه بخش کشاورزی استان

اصفهان قد های استوارتری برداریم.
ایراندوست اضافه کرد :برای هر اقدامی ،توجه به نظرات موافق و مخالف الز و ضروری است زیرا کمک می کند نقاط قوت و

رئیس گروه
محیطزیست و
سالمت غذای
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان خبر داد
ارائه توصیههای مناس

شهرستانها

ضعف مشخص شده و از بروز مشکالت احتمالی در آینده جلوگیری شود ،در همین راستا یک کمیته تخصصی با حضور
نمایندگان تشکل ها و انجمن ها ،متخصصان بخش دولتی و خصوصی تشکیل می شود تا بتوانیم نظرات مختلف در مواردی

برای مبارزه با علفهای هرز در مزار

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان

همچون نو تخصیص ارز به نهادهها و  ...را به گوش مسئوالن تصمیمگیر برسانیم.

اصفهان ،جلسهای در جهت بررسی کشت GAPبرگزار شد.

در ادامه این نشست ،امیرحسین افیونی ،مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در امور تولیدات دامی و

در این جلسه ،حسنعلی رحیمی ،مشاور رئیس سازمان و رئیس

تشکل های مربوطه نیز با اشاره به موفقیت های بخش دا و طیور طی سالیان گذشته عنوان کرد :همواره باید به موضو حفظ
اشتغال در این بخش ها توجه ویژه داشت و هرگونه تصمیم یا وضع قوانین جدید باید به صورتی انجا گیرد که به روند تولید،
صادرات و اشتغال آسیبی وارد نشود.
وی افزود :تولید محصوالت لبنی و پروتئینی که از ضروریات زندگی مرد هستند همواره مورد توجه مسئوالن بوده و توجه
بیشتر به این بخش نیز می تواند به رفع مشکالت فعاالن و تولیدکنندگان کمک شایانی داشته باشد.
مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در امور تولیدات دامی تصریح کرد :در زمینه تخصیص ارز الز برای
تأمین نهاده های دا و طیور باید تدابیری اندیشیده شود که با افزایش قیمت تما شده محصوالت برای مصرف کننده نهایی
روبرو نشویم و بهطورقطع چنین موضو مهمی مورد توجه مسئوالن تصمیمگیر در سطح کالن نیز خواهد بود.
فرهاد حاجی مرادی ،مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان هم با اشاره به اهمیت قیمتگذاری مناس
انوا محصوالت کشاورزی عنوان کرد :باید شرایطی ایجاد شود که تولیدکنندگان بتوانند قیمت محصوالت را تعیین کنند و این

گروه محیط زیست و سالمت غذای سازمان جهاد کشاورزی
استان اصفهان با اشاره به مهم ترین اقدامات در زمینه کشت
GAPاظهار کرد :در جهت بهبود عملکرد ،نمونه خاك های
مزار جهت آنالیز خاك به آزمایشگاه ارسال و توصیه کودی
پایه و توصیه برای مبارزه با علف های هرز در مزار

به

شهرستان ها ارسال شده است ،وی با تشریح برنامههای دفتر
محیط زیست و سالمت غذای سازمان جهاد کشاورزی استان
اصفهان ادامه داد :تالش بر این است که بهترین محصوالت
با کیفیتی باال ،تولید و در اختیار مصرف کنندگان نهایی قرار
گیرد .در ادامه این نشست ،کارشناسان معین هر شهرستان
نسبت به مزار تحت کنترل خود گزارشی ارائه نمودند .در

مرد باشند که انتخاب کنند کدا محصول را با چه کیفیت و چه قیمتی تهیه کنند.

ادامه ،اعضاء کارگروه پیرامون دستور کار جلسه به بحث و

در ادامه این نشست ،نمایندگان تشکل ها و انجمن های تخصصی در زمینه دا و طیور به ارائه نظرات ،انتقادات و پیشنهادات

تبادل نظر با یکدیگر پرداختند .در این جلسه مقرر شد

خود در زمینه بهبود روند تولید و کمک به تولیدکنندگان پرداختند.

مدیریت ترویج دفترچه شناسنامه عملیات GAPرا به تعداد
بهره برداران کشت GAPتکثیر و تحویل دفتر محیط زیست و
سالمت غذا کند تا جهت تکمیل در اختیار مدیریت های جهاد

شماره گذاری  99919دستگاه ماشین آالت
کشاورزی در سطح استان

کشاورزی شهرستان ها قرار گیرد .همچنین در جلسه آتی
جداول عملیات GAPهر شهرستان توسط کارشناسان معین
آن شهرستان ارائه گردد ،همچنین مدیریت حفظ نباتات
نسبت به مصرف سمو قاچا

بر روی محصوالت سبزی و

صیفی بررسی و نتیجه را در جلسه بعدی ارائه نماید .مدیریت

به گزارش روابط عمومی سازمان  ،مهدی عبدشریف اصفهانی رئیس اداره مکانیزاسیون

حفظ نباتات مزار

سازمان جهادکشاورزی اصفهان  ،در راستای اجرای تبصره  1ماده  22قانون افزایش

شهرستان اصفهان را در اختیار دفتر محیط زیست و سالمت

بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و نیاز به هویت بخشی ماشین های کشاورزی اظهار کرد  :اداره امور فنآوریهای

غذا قرار داده و دستورالعمل GAPی زمینی و پیاز به تما

مکانیزه کشاورزی سازمان با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی استان اصفهان در حال پیگیری انجا
بازدیدهای کارشناس فنی پلیس راهور از ماشینهای کشاورزی در سطح شهرستانها و تکمیل پرونده های شماره گذاری و نهایتا
صدور شماره انتظامی برای این ماشینها می باشد ،وی در ادامه افزود  :از ابتدای شرو طرح تاکنون بالغ بر 11123دستگاه
ماشینهای کشاورزی مستعمل واجد پالك انتظامی شده اند .از ابتدای سالجاری نیز بالغ بر 394دستگاه ماشین آالت فعال در

گوجه تحت پوشش کنترل بیولوژیک

شهرستان ها ارسال گردد و طرح ICMابالغی به مدیریت
باغبانی در جلسه آینده توسط نماینده باغبانی ارائه گردد.
عالوه بر این موارد ،در مزار

GAPتابلوهای ترویجی نص

و

همچنین نسبت به معرفی کشت GAPبه سایر بهره برداران
منطقه اقدامات الز عملی گردد و پیرامون راهکارهای مناس

بخش کشاورزی مورد بازدید کارشناس پلیس راهور استان قرار گرفته و کاردکس شماره گذاری برای آنها تکمیل گردیده و امید

جهت صدور مجوز برای عرضه کنندگان محصوالت گواهی

است که تا پایان سال جاری کلیه تراکتورها و کمباین های غالت مستعمل واجد پالك انتظامی و سند مالکیت گردند.

شده با نظا مهندسی جلسهای برگزار شود.

اخبار شهرستان ها

خبر نامه الکترونیکی برکت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اداره روابط عمومی

اصفهان)  81خبر)

( خرداد ماه ) 9911

صفحه 9

فریدونشهر ) 5خبر)



اجرای  72مورد دستور ساخت و ساز غیرمجاز



برگزاری کارگاه آموزشي پرورش ماهي در استخرهای کشاورزی



افتتاح پروژه طرح پرورش بوقلمون بخش بن رود با ظرفیت



برگزاری کمیته نظارت،رصد و پایش نهاده های دام و طیور



برگزاری جلسه ستاد تولیدات گیاهي و دامي



آغاز برداشت گل محمدی از سطح  01هکتار



مبارزه با سن غالت

 01111قطعه به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی


کارگاه آموزشي پیشگیری و کنترل آفات و بیماری های

اخبار مدیریت های

غالت مرکز جهاد کشاورزی امامزاده عبدالعزیز


برگزاری روز مزرعه چغندرقند پاییزه در اراضي تحتپ
وشش مرکزبراآن شمالي

آران و بیدگل ) 88خبر)


کارگاه آموزشي ترویجي مدیریت بهنگام باغات پسته



اجرای طرح پایلوت امکان سنجي پرورش ماهي آرتمیا



جهاد کشاورزی شهرستان



برداشت سیب زمیني از سطح  7011هکتاردر شهرستان



انجام عملیات اصالح و جایگزیني (پیوند ) در باغات گردو



بازدید از محصول گواهي شده و استاندارد فلفل دلمه ای



جلسه بررسي وضعیت انهار یازده گانه شهر خوانسار در مدیریت



افتتاح طرح کم فشار  00هکتاری قهدریجان

جهاد کشاورزی شهرستان



برداشت گیالس از باغات منطقه فالورجان از سطح  001هکتار



بازدید از اجرای طرح پیوند سر شاخه گردو در شهرستان



آغاز برداشت جو در مزارع قهدریجان از سطح  351هکتار



بازدید کارشناسان سازمان حفظ نباتات کشور از طرح مبارزه باا

عملیات کیل گیری از مزرعه نمونه جو

کرم خراط باغات گردو شهرستان



روز مزرعه برداشت مکانیزه جو



کارگاه آموزشي زنجیره ارزش محصول زعفران

دهاقان )  02خبر)



روز مزرعه برداشت مکانیزه گندم



برخوار ) 56خبر)

جهت ردیابي ملخ شکم بادمجاني





کشت  71هکتارگوجه فرنگي به روش تیپ در شهرستان



آغاز برداشت جو از سطح  7211هکتار در شهرستان دهاقان



برگزاری جلسه گلخانه داران تولید گل شاخه بریده شهرستان



نقش جوانان استان در توسعه گلخانه در شهرستان دهاقان



کشت محصول سیب زمیني در سطح  05هکتار به روش آبیااری



آغاز کشت چغندر قند بهاره



برگزاری روز مزرعه گیاهان دارویي



بازدید برای انتخاب مزرعه برتر



اولین جلسه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان



مبارزه با علف های هرز با روش برداشت خصیل

سمیرم ) 82خبر)



بازدید از مزارع کلزا و پیش بیني زمان برداشت





بازدید مزرعه آزمایشي کشت ارقام گندم

شرکت در جلسه کمیته فني رفع تداخالت





ردیابي بیماری آتشک در باغات دانه دار

بخش واگذاری اداره امور اراضي شهرستان



نصب تله فرموني در باغ طرح گپ  71هکتاری



کشاورزی حفاظتي



آغاز برداشت گل محمدی در سطح  75هکتار در بخش پادنا




اجرای طرح تولید محصول گواهي شده و استاندارد



کشت محصول سالم پیاز



مبارزه با آفت ملخ در شهرستان



کشت آزمایشي سیب زمیني رقم کلومبا
برگزاری جلسه ایجاد زنجیره ارزش ماهیان زینتي



برگزاری جشنواره گل و گالب روستای محمدیه



بازدید از سیلو



سم پاشي مزارع علیه سن غالت





کالس آموزشي فروشندگان سموم

برگزاری جلسه نظارت بر توزیع نهاده ها



تودیع و معارفه مدیریت جهاد کشاورزی تیران و کرون

کاشان )  5خبر)

حضور کارشناسان حفظ نباتات سازمان در منطقه آستانه شهرستان

کالیبراسیون سم پاش ها در مزرعه

تیران کرون ) 9خبر)

فالورجان ) 02خبر)

تیپ در شهرستان

وسطي شهرستان سمیرم

گلپایگان )55خبر)


بازدید نماینده شهرستانهای گلپایگان و خوانسار از باغاات گال

محمدی شهرستان


برداشت خصیل جو از سطح  111هکتار



برداشت چین اول یونجه در سطح  2111هکتار



برداشت گل محمدی از سطح  051هکتار در شهرستان



بازدید از مزرعه تولید محصول سالم گوجه



برگزاری کارگاه آموزشي پیوند درختان میوه



بازید از مزارع کلزا

مبارکه )25خبر)


بازدید از مزارع کلزا در سطح  10هکتار



بازدید از مزارع کرفس در سطح  0هکتار





آغاز برداشت گل محمدی از سطح  150هکتار در شهرستان

برداشت زیره سبز از سطح  751هکتار در شهرستان





کشت کینوا در سطح  1111مترمربع درشهرستان

آغاز برداشت جو از سطح  1111هکتار در شهرستان





آغاز برداشت جو از سطح  1051هکتار در شهرستان

برداشت گیالس از باغات شهرستان در سطح  05هکتار







آغاز برداشت گندم از سطح  7011هکتاردر شهرستان

شروع برداشت مکانیزه کلزا از سطح  10هکتار

آغازکشت تنباکو از سطح  711هکتاردر شهرستان







شروع برداشت کلزا از سطح  711هکتاردر شهرستان

بازدید از مزرعه فاالریس در سطح  01هکتار

مبارزه با آفت توتا در مزارع گوجه فرنگي





تهیه گزارش خبری از باغات پسته شهرستان در سطح  301هکتار

آغاز برداشت سیب زمیني از  011هکتار از مزارع شهرستان



برگزاری جلسه کمیته نظارت بر نهاده های دام و طیور

شهرضا ) 50خبر)



برداشت گوجه سبز از سطح  051هکتار از باغات شهرستان



برداشت زرد آلو از سطح  001هکتار از باغات شهرستان



برداشت گیالس از سطح  31هکتار ازباغات شهرستان



برداشت جو از سطح  025هکتار ازاراضي شهرستان



برداشت آلبالو از سطح  710هکتار از باغات شهرستان

خمینی شهر ) 81خبر)



شاهین شهرومیمه ) 65خبر)

لنجان ) 62خبر)


مبارزه با آفت ملخ شهرستان لنجان



بازدید فرماندار از اراضي شهرستان لنجان
سمپاشي و کانون کوبي پوره سن غالت



شروع عملیات برداشت جو از سطح  0011هکتار



برآورد خسارت به بهره برداران بخش اموردام





کاشت  151هکتار صیفي جات در شهرستان شهرضا





اجرای عملیات مبارزه بازنگ زردگندم در سطح  01هکتار

بازدید از مزارع گندم وجو آقای اصغر ترابي به مساحت  0هکتار





نظارت بر برداشت غالت

بازدید از مزرعه کلزا درسطح  11هکتار



بازدید کارشناس ناظر بیمه استان از مزارع زراعي



استقرار سمپاش منابع طبیعي برای مبارزه با ملخ



بازدید کارشناس زراعت مدیریت جهااد کاشاورزی شهرساتان

آغاز کاشت ذرت علوفه ای در سطح  0011هکتار



بازدید از مزرعه هندوانه به مساحت  75هکتار



خوانسار از مزارع pvsگندم

افزایش  01درصدی کاشت کاهو و کلم



جلسه سالمت وامنیت غذایي



بازدید از باغات دانه دار و بررسي آتشک



احداث کانال آبرساني



هجوم ملخ شکم بادمجاني

خوانسار ) 86خبر)




نصب اولین دستگاه دیتاالگر در شهرستان سمیرم

بازدید از طرح پروش ماهي در روستای رحمت آباد شهرستان

فریدن) 80خبر)



جلسه با مدیر عامل شرکت بازیافت



بازدید کارشناس زراعت استان از مزارع

اخبار شهرستان ها

خبر نامه الکترونیکی برکت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اداره روابط عمومی

( خردادماه ) 9911

صفحه 4

نائین ) 82خبر)


آغازعملیات بازسازی استخر تنظیم آب کشاورزی استخر
روستای حاج کاظم با حجم  705مترمکعب



آغازعملیات بازسازی استخر تنظیم آب کشاورزی استخر
روستای بالن با حجم  725مترمکعب



بازدید کارشناسان معین مدیریت حفظ نباتات استان



مبارزه با ملخ در سطح  011هکتار



آغاز برداشت مکانیزه گندم از سطح  171هکتار



بازدید از مزارع پایلوت نخود انتظاری



برگزاری روز مزرعه نخود

بازدید ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان از
شرکت تعاونی قنوات سهگانه گلستان میمه
به گزارش روابط عمومی سازمان ،مهرداد مرادمند رئیس

سازمان جهاد کشاورزی استان از فعالیتهای شرکت تعاونی
قنوات سه گانه گلستان میمه بازدید کرد .ایشان را رئیس
سازمان تعاون روستایی استان ،معاون فرماندار شهرستان

نجف آباد ) 85خبر)

شاهین شهر و میمه ،اما جمعه شهرستان ،بخشدار میمه،



ردیابي مگس میوه

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و مسئول مرکز و پرسنل



گزارش مبارزه با پوره سن غالت درسطح  000هکتار از

مرکزجهاد کشاورزی میمه ،معاون بهبود تولیدات گیاهی،

اراضي گندم و جو

مدیر حراست و مدیر حوزه ریاست سازمان همراهی نمودند.

صدر نشینی اصفهان در تولید شیر کشور



برگزاری کالسهای آموزشي



برگزاری کالس آموزشي سمپاشي با پهباد

ژوئن ،دوازدهم خرداد ،روز جهانی شیر به کارخانه پگاه



طرح نوغانداری

اصفهان آمده بود گفت :در سال گذشته یک میلیون و 3۲2



برگزاری جلسه مشترک ایستگاهای نگهداری دام



بررسي ساخت و سازهای غیر قانوني

آقای مرادمند با بیان اینکه از هزارو  9۲3دامداری صنعتی



برداشت جو

شیری و  22هزار و  62۲دامداری روستایی و نیمه صنعتی

نطنز ) 5خبر)


آغازبرداشت محصول کلزا در سطح  3.5هکتاار از مازارع

رئیس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان که به مناسبت یکم

هزار تن شیر در استان اصفهان تولید شد که با سهم 13

ممیز هفت دهم درصد ،در صدر تولید شیر کشور است.

استان روزانه بین  3هزار و  522تا  3هزار و  222تن شیر
تولید می شود گفت :از این مقدار شیر روزانه هزار و 152
تن فرآوردههای لبنی و  2هزار و  452تن شیر خشک تولید
می شود.وی افزود :پارسال  16هزار تن محصوالت لبنی

بخش (امامزاده) بادرود

شامل خامه ،پودرآب پنیر ،پنیر خامه آی و شیر تغلیظ شده



بازدید ازطرح های پرورش کرم ابریشم

به کشور های حوزه اوراسیا از جمله روسیه ،مالزی،



بازدیداز سایت الگویي ارتقاء کیفیت محصول



بازدید آموزشي ترویجي چغندر قند

قرقیزستان ،گرجستان ،آبربایجان ،سوریه و عرا

صادر

شده است که بیش از  22میلیون دالر آرز آوری با خود به
همراه داشته است.رئیس سازمان جهادکشاورزی گفت:

پارسال دو هزار تن شیر خشک صادر شدو امیدواریم
امسال این میزان به  12هزار تن افزایش پیدا کند.
در این بازدید دکتر صفوی متخصص تغذیه هم با اشاره به
خواص شیر و توصیه به مصرف روزانه  4لیوان شیر افزود:
سرانه مصرف شیر در کشور برای هر فرد  122لیتر است
که این عدد در دنیا بین  162تا  352لیتر است.
وی گفت :بعد از تخم مرغ شیر بهترین و کاملترین غذاست
که برای درمان پوکی استخوان ،برخی سرطانها ،تقویت
مادران باردار و تامین مواد مورد نیاز بدن در افراد در مرحله
بلوغ بسیار ضروری است.دکتر کشتکار معاون سالمت اداره
کل دامپزشکی استان هم گفت :شیر تولید شده در استان
در بهترین شرایط بهداشتی و با کیفیتترین شرایط تولید و
فرآوری تولید و به بازار عرضه می شود و بر روی تما

فرایند تولید این محصوالت نظارت کامل وجود دارد.

در این بازدید از نحوه فعالیت شرکت تعاونی مذکور که با
بیش از هزار و چهارصد نفر عضو در سال  1393تاسیس و
با استفاده از آب قنوات میمه نسبت به احداث و کاشت گل
محمدی طی سال های  94تا  96در سطح  132هکتار اقدا
نموده اند و همچنین کارگاه گالبگیری این شرکت در معیت

مدیر عامل این شرکت بازدید کاملی به عمل آمده و
توضیحات و نکات فنی الز ارائه گردید.
الز به بکر است میزان برداشت گل محمدی در سال
گذشته از این مزرعه حدود  112تن بوده و در سال جاری
پیش بینی می گردد حدود  322تن گل محمدی برداشت
گردد کارگاه گالبگیری این مجموعه در سال گذشته حدود
هشت تن گالب تولید نموده است.
در ادامه رئیس سازمان ضمن بازدید از تعدادی از قنوات
میمه از مرکز جهاد کشاورزی میمه بازدید نمودند وی در
نشستی صمیمی با همکاران مرکز نسبت به مسائل و
مشکالت موجود دستوراتی صادر و با توجه به شعار سال
(جهش تولید ) و فرمایشات مقا معظم رهبری خواستار
همکاری همه جانبه و تالش در جهت افزایش تولید و رفع

مشکالت بهره برداران گردید همچنین از محل احداث سالن
اجتماعات مرکز جهاد کشاورزی میمه بازدید به عمل آمد.
در ادامه این بازدید معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان با
بازدید از طرح تجمیعی روستای زیادآباد و همچنین گلخانه
هیدروپونیک توان امید صفاهان میمه و مزار کلزای شرکت
اصفهان کشت و همچنین بازدید از مزرعه انتخاب مشارکتی
ارقا گند در مزرعه اصفهان کشت نسبت به برگزاری
جلسه هم اندیشی با مدیرعامل شرکت اصفهان کشت اقدا
و موارد مطرح شده مورد بررسی قرار گرفت ،همچنین در
انتها با بازدید از گلخانه آقای عموسلطانی واقع در مورچه
خورت پیشرفت فیزیکی این طرح مورد بررسی و نکات الز
ارائه گردید.

خبر نامه الکترونیکی برکت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اداره روابط عمومی

سازگاری با کمآبی با

رفع تداخالت ناشی از اجرای قوانین

کشتهای جدید در اصفهان

موازی در تعیین تکلیف اراضی

(خرداد ماه ) 9911
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خرداد ماه به روایت تصویر

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان به
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان

تشریح عملکرد اداره ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی

این که آب یکی از مهم ترین چالش های کشاورزی در استان

پرداخت.

است ،گفت :طی دو سال اخیر روی محصوالت جایگزین

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان

تمرکز کردیم و در حال حاضر قصیل جو از جهت مصرف آب

اصفهان ،علی اکبرآخوندی اظهار کرد :این مدیریت در راستای

صرفهجویی قابل توجهی به همراه داشته است.

شرح خدمات و پروژههای ابالغی از سوی سازمان امور اراضی

پیمان فیروزنیا امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در اصفهان

کشور اقدا به تعیین و ابالغ سطح اجرایی این پروژه ها در

با بیان این که آب یکی از مهم ترین چالش های کشاورزی در

سطح مدیریت های جهادکشاورزی نموده و گزارش گیری سه

استان اصفهان است ،اظهار داشت :پایین ترین راندمان شیوه

ماهه از پیشرفت فیزیکی این پروژهها را در دست اقدا دارد.

آبیاری با  35درصد به آبیاری سنتی اختصاص دارد که هنوز در

وی ادامه داد :این اداره در بخش رفع تداخالت ناشی از

بیشتر نقاط از همین شیوه استفاده میشود.

اجرای قوانین و مقررات موازی از ابتدای سال جاری نسبت به

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ادامه

منطقه بندی شهرستان ها در  6گروه و برگزاری جلسات

داد :در بخش شیوه آبیاری رویکرد جهاد کشاورزی آبیاری

مشترك گروه های  2و( 3گروه  2شامل شهرستان های

تحت فشار است ،به همین دلیل در سال های اخیر به دنبال

نجف آباد ،تیران و کرون ،لنجان و فالورجان)(گروه  3شامل

کشتهایی کمآببر و با بیشترین بازدهی بودهایم.

شهرستان های شهرضا ،سمیر  ،دهاقان و مبارکه) اقدا و

وی تغییر در الگوی کشت را اقدا دیگر جهاد کشاورزی در

همچنین با شرکت در جلسات کارگروه رفع تداخالت

راستای کاهش مصرف آب دانست و اضافه کرد :در همین

شهرستانهای اصفهان ،تیران و کرون ،فالورجان و نجفآباد و

راستا ،طی دو سال اخیر روی محصوالت جایگزین تمرکز

پیگیری مواردی شامل پیگیری رفع نواقص پرونده های

کردیم و در حال حاضر قصیل جو از جهت مصرف آب

ارسالی ،هماهنگی و پیگیری تشکیل جلسات کارگروه رفع

صرفهجویی قابل توجهی به همراه داشته است.

تداخالت شهرستانی ،تشکیل جلسات فنی با حضور

فیروزنیا توضیح داد :در زمان خمیری شدن دانه جو ،کل علوفه

شرکت های مشاور جهت تفسیر عکس های هوایی و جانمایی

برداشت و در سیلو بخیره می شود ،یک هکتار برت  13هزار

اراضی واگذاری در محدوده نقشه های امور اراضی و تجمیعی

آب استفاده می کنیم که  62تن در هکتار خروجی

به انجا وظیفه پرداخته است .همچنین نسبت به آماده نمودن

مترمکع

دارد و یا برای هر کیلو برت  222لیتر آب مصرف میشود.

پرونده  6پالك جهت طرح موضو در کمیسیون رفع تداخالت

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی با بیان این که هر

استان اقدا نموده است.

کیلو قصیل جو  25لیتر آب نیاز است ،تصریح کرد:

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

آب مصرف و  45تن در

در بخش اصالحات ارضی و کشت موقت نیز

برای قصیل جو  4هزارمتر مکع

هکتار برداشت صورت می گیرد ،برای همین امسال  3هزار
هکتار از مزار قصیل جو برداشت و در دامداری ها استفاده
خواهد شد.
وی ابراز داشت :سورگو علوفهای می تواند جایگزین مناسبی
برای برت علوفه باشد ،اما ارقا مناس

برای بخیره در سیلو

افزود:

فعالیت هایی شامل :تشکیل جلسه شورای اصالحات ارضی و
طرح پرونده های اشتباهات ثبتی و سجلی و پرونده های
ارجاعی از دیوان عالی کشور؛ تهیه دستور کار و برنامه اجرایی
شهرستان ها جهت انجا امور باقیمانده اصالحات ارضی و
تشخیص اراضی بایر مجمع تشخیص مصلحت نظا ؛ تکمیل

راه های ارتباطی :تلفن12431373:
پیامک 35550214:آدرس الکترونیکی:
www.agri-es.ir

فیروزنیا در خصوص تأمین علوفه برای دا در استان اصفهان

میرزا آغاسی گلپایگان از طریق شورای هیات واگذاری زمین؛

عنوان کرد6 :م 5میلیون تن علوفه برای دا های استان نیاز

تایید و تکمیل مکاتبات اداره حقوقی با مراجع قضایی جهت

است که 3م 2میلیون تن داخل استان تولید می شود و برت

دفا از حقو سازمان انجا شد.

پست الکترونیکیnews@agri-es.ir:
آدرس:اصفهان خیابان هزارجریب سازمان جهاد کشاورزی
استان اصفهان

نداریم و آنچه وجود دارد به صورت تازه خوری برای دا باید
استفاده شود ،البته برای سال جاری کشت  1522هکتار

سورگو را در برنامه داریم.

پرونده و رفع نواقص پرونده های اصالحات ارضی و تعیین

تکلیف  43هکتار از اراضی مشمول قانون کشت موقت مزرعه

علوفه ای بین 2م 1تا 4م 1میلیون تن از کل آن را شامل

عملیات مبارزه با بیماری های مزارع گندم و جو

میشود.
وی ادامه داد :همچنین گلرنگ گیاه کم آب بر و مناس

برای

مناطقی که دارای زمین های شور است و ویژگی مهم این

عملیات مبارزه با بیماری های مزار گند و جو در سال زراعی جاری در سطح  ۲9۲9هکتار آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

محصول این است که بعد از کشت غالت امکان کاشت آن

به گزارش روابط عمومی سازمان  ،محمودرضا افالکی مدیر حفظ نباتات استان اظهار کرد :عملیات مبارزه با بیماری های مزار

وجود دارد.

گند و جو در سال زراعی جاری در سطح  ۲9۲9هکتار آغاز شده و همچنان ادامه دارد .وی افزود :بیماری ها یکی دیگر از عوامل

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی در پایان خاطرنشان

کاهنده عملکرد محصوالت کشاورزی هستند که باید در جهت کنترل آنها مبارزه موثر و به موقع انجا گردد.

کرد :ارزن و کلزا از دیگر محصوالتی است که می تواند

افالکی اضافه کرد :تا تاریخ منتهی به سیزدهم خرداد سال جاری  ،در کل استان در سطح  6121هکتار از مزار گند و جو علیه

جایگزین کشت ها آب بر شود ،ارزن به عنوان نوعی از غالت

بیماری زنگ زرد و در سطح  ۲22هکتار علیه بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه فوزاریومی و در سطح  ۲52هکتار از مزار جو

هم در تهیه غذای طیور و هم در صنعت بیسکویت سازی قابل

استان علیه بیماری های لکه برگی و در سطح  125هکتار علیه بیماری سفیدك سطحی و در سطح  195هکتار علیه بیماری

استفاده است.

سپتوریوز برگی در مزار گند استان با استفاده ازقارچ کشهای اختصاصی مبارزه شیمیایی انجا شده و این روند ادامه دارد.

فیروزنیا در پایان خاطرنشان کرد :در کل استان اصفهان 5۲2

شایان بکر است زنگ زرد یکی از خطرناکترین بیماری های غالت در ایران است ،زنگ زرد گند در بهار  ،معموالً زودتر از سایر

هزار هکتار زمین زراعی و باغی وجود دارد که  422هکتار از

زنگ های غالت ظاهر می شود .کنترل صحیح و اصولی علفهای هرز خانواده گندمیان ،بویژه علفهای هرزی که به عنوان منابع

آن زراعی است ،ساالنه بسته به میزان آب اختصاص یافته

اولیه آلودگی و میزبانهای تابستان گذران و زمستان گذران عامل بیماری شناخته شدهاند ،نقش مهمی در کاهش زنگ زرد خواهد

بخشی از این زمین ها کشت نمی شود ،پیش بینی می شود در

داشت .همچنین بهینه سازی مسایل تغذیه ای گیاه گند و جو نیز می تواند ،در کنترل بیماری موثر واقع گردد .بطور کلی اعمال

سال  99مجمو تولیدات زراعی استان به 5م 4میلیون تن

مدیریت مزرعه نه تنها در کنترل این بیماری ،بلکه در مورد سایر بیماریهای مهم گند و جو نیز دارای اهمیت بسیار زیادی

برسد.

است.

خبر نامه الکترونیکی برکت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اداره روابط عمومی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان

(خرداد ماه ) 9911
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احترام به مقام شامخ شهدای انقالب و سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

تیران و کرون معرفی شد

مراسم تودیع و معارفه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون با
حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ،مدیر حوزه ریاست
سازمان ،فرماندار شهرستان ،اما جمعه ،بخشداران و روسای ادارات
مختلف شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان تیران و کرون
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ،در این
آیین ،رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت :خوشبختانه
اقدامات مفیدی در بخش کشاورزی شهرستان شکل گرفت ولی کارهای

حضور مسئوالن سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در گلستان شهدا
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ،به مناسبت هفته جهاد کشاورزی ،رئیس سازمان به همراه مسئول حوزه نمایندگی
ولی فقیه و تعدادی از کارکنان و کارشناسان سازمان با حضور در گلستان شهدای اصفهان ضمن غبارروبی ،ادای احترا و اهدای گل به مزار پاك شهدا ،با

آرمانهای اما (ره) ،شهدای انقالب اسالمی و هشت سال دفا مقدس و مدافعان حر تجدید بیعت کردند.
در ادامه این مراسم ،مسئوالن سازمان جهاد کشاورزی با غبارروبی ،ادای احترا و اهدای گل به مزار پاك شهدای سالمت ،از زحمات و ازخودگذشتگی
این عزیزان در راه مقابله با ویروس کرونا تقدیر و تجلیل کردند.
شایانبکر است ،جهادگران سنگرساز بی سنگر استان اصفهان توانستند در  2سال دفا مقدس با ایجاد ستادها ،قرارگاه ها و مراکز پشتیبانی و مهندسی

روی زمین مانده زیاد است و این موارد باید پیگیری شوند تا نتایج مطلوب

رزمی از جمله ساخت پل ،پدافند شیمیایی ،خاك ریز ،سنگر ،سایت موشکی ،مقر توپخانه ،باند بالگرد ،اورژانس قبل و بعد از هر عملیات ،اسکان مهاجران

حاصل شود.

مرزنشین در مناطق امن و دور از حمالت دشمن و در زمینه بازسازی و نوسازی مناطق جنگی بهویژه روستایی بیشترین کارآئی را از خود نشان دهند.

مهندس مهرداد مرادمند با اشاره به محدودیت های تسهیالتی و منابع
تبصره  12عنوان کرد :برخی موارد ممکن است مقداری بازدارنده باشد که

ادامه از صفحه اول

با پیگیریهای مستمر امید به حل این مشکالت داریم.

وی افزود :در همین خصوص ،تأکید بر تولیدات با کیفیت ،افزایش بهره وری ،استفاده حداکثری از سرمایه های مردمی و مشارکت دادن مرد در امر تولید

وی با تقدیراز مسئوالن شهرستانی به دلیل همکاری های مستمر و مداو

از برنامههایی است که میتواند به رونق تولید در کشور کمک کند.

با جهاد کشاورزی خواستار ادامه همکاری ها در باالترین سطح شد و گفت:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان افزود :اصفهان جز استان های با اقلیم خشک و نیمه خشک محسوب می شود ،پس با محدودیت منابع آبی

در سطح شهرستان در زمینه تولید انوا محصوالت کشاورزی فعالیت های

روبرو هستیم و در شرایطی که شاهد کاهش چشمگیر منابع آبی استان طی چند سال اخیر هستیم اما با همت و تالش تولیدکنندگان و کارشناسان بخش

خوبی صورت گرفته البته در قسمت پس از تولید دچار کمبودهای هستیم

کشاورزی ،میزان تولید محصوالت کشاورزی رشد دو برابری داشته و این نشان از ظرفیت باالی بخش کشاورزی استان اصفهان است.

که امید است پیگیریهای الز در راستای حل این موارد به اجرا در بیاید.

وی ادامه داد :سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در راستای عمل به وظایف خود با برنامهریزی های گسترده چند موضو را بهعنوان محور و سرفصل

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در پایان با تقدیر و تشکر

فعالیت های خود قرار داده که از آن جمله میتوان به اجرای برنامههای متعدد در جهت صرفه جویی در منابع آبی ،افزایش اعتبارات برای توسعه شبکههای

از مهندس حاج عابدی برای مهندس احمدی آرزوی موفقیت کرد.

آبیاری نوین ،تقویت و توسعه کشت های گلخانه ای ،همکاری با شرکت های دانش بنیان ،تدوین الگوی کشت استان ،پیگیری مباحث امنیت و سالمت

در ادامه این مراسم ،اما جمعه رضوان شهر با اشاره به فعالیتهای جهاد

غذایی در محصوالت مختلفی همچون سی زمینی و پیاز و ایجاد زنجیره های تولید در محصوالت باارزشی همچون شیر و زعفران و گل محمدی و حفاظت

کشاورزی در سطح شهرستان اظهار کرد :در زمینه تامین اعتبار جهت

از مراتع و اراضی کشاورزی اشاره کرد.

اجرای طرح های تجمیعی آبیاری تحت فشار در شهرستان از مسئوالن

مرادمند تصریح کرد :باید از زحمات حاج آقا کوچک زاده که حدود  12سال مسئولیت حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان را

انتظاراتی وجود دارد که امیدواریم در این بخش همکاریها گسترش یابد.

عهده دار بودند تشکر ویژه کنم زیرا ایشان در این مدت باعث خیر و برکات زیادی برای سازمان شدند ،همچنین برای حجت االسال والمسلمین بختیاری

در ادامه ،مهندس حاج عابدی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد مدیریت

که به عنوان مسئول جدید حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان فعالیت خود را آغاز خواهند کرد آرزوی موفقیت و سربلندی

جهاد کشاورزی شهرستان در طی دوران تصدی مسئولیتش از تمامی
همکاران در مدیریت شهرستان ،فرماندار و مسئولین شهرستان و رئیس
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان به دلیل همراهی و همکاری های
مناس

دار  ،تمامی مدیران سازمان نیز همچون همیشه تالش می کنیم نهایت همکاری را با ایشان و مجموعه تحت مدیریتشان داشته باشیم تا بتوانیم
مسیرهای موفقیت را با همراهی و همدلی طی کنیم.
در ادامه ،حجت االسال والمسلمین بختیاری ،مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اظهار کرد :از حمایت های مسئوالن

تقدیر و تشکر به عمل آورد.

فرماندار شهرستان تیران و کرون نیز با اشاره به رویکرد شهرستان در

تشکر می کنم و امیدوار با همکاری و همدلی و همراهی بتوانیم ادامه دهنده راه اما (ره) و اما خامنه ای باشیم و در راستای تحقق اهداف بخش

بخش کشاورزی گفت :یکی از مهم ترین و کلیدی ترین ادارات شهرستان،

کشاورزی و توسعه و پیشرفت کشور قد برداریم.

اداره جهاد کشاورزی می باشد و این مدیریت همواره موفق به کس

رتبه

برتر در بخشهای مختلف شده است.

دکتر حججی افزود :در سند توسعه شهرستان ،کشاورزی و گردشگری به
عنوان پایههای اصلی رشد و توسعه تعریف شدهاند .همین موضو اهمیت

وی افزود :از همه دوستان و همکاران خود در سازمان جهاد کشاورزی تقاضا دار همچون همیشه یاریگر ما باشند تا بتوانیم با همکاری های گسترده به
تحقق اهداف بلندمدت نظا جمهوری اسالمی کمک کنیم.

در ابتدای این آیین ،حجتاالسال والمسلمین مجتبی کوچک زاده ،با بیان برخی فعالیتهای شکل گرفته در حوزه نمایندگی ولیفقیه طی چند سال گذشته

بخش کشاورزی را دوچندان می کند .تغییر الگوی کشت به خوبی در

اظهار کرد :با تالشهای شکل گرفته موفق شدیم حوزه نمایندگی ولیفقیه را در تمامی ادارات تابعه سازمان جهاد کشاورزی فعال کنیم.

شهرستان انجا شده و گلخانه های مهمی شکل گرفته است ،شهرستان

وی ادامه داد :در زمینه امور عشایر با همکاری خیران و مرد موفق شدیم تعداد بسیاری از عشایر را به سفر زیارتی مشهد مقدس اعزا کنیم ،در زمینه

در زمینه تولید گیاهان دارویی نیز حائز رتبه برتر در سطح استان شده

دامپزشکی ،استقرار ناظر در تمامی کشتارگاه های استان به صورت فعال وجود داشت و برای نخستین بار شورای عالی ببح شرعی در استان اصفهان

است.
وی ادامه داد :البته هنوز راه بسیاری در پیش داریم ،تغییر شیوه آبیاری و
تجهیز و نوسازی اراضی نیز از فعالیت های مهمی است که در این ایا

تشکیل شد ،همچنین اصفهان به عنوان اولین استان موفق به تولید فیلم های آموزشی ببح شرعی شد که این تولیدات در سایر استان ها نیز مورد استقبال
و استفاده قرار گرفت.

دیگری نیز شکل

مسئول سابق حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد :در خصوص منابع طبیعی ،حامیان انفال تشکیل شد ،در تعاون

گیرد .به مدیر جدید شهرستان توصیه می کنم در زمینه صنایع فرآوری و

روستایی ،مسئولیت زکات به حوزه نمایندگی ولی فقیه سپرده شد و اتفاقات خوبی رخ داد ،همچنین شوراهای چهارگانه نماز ،زکات ،امر به معرف و نهی از

تبدیلی ،سورت و بسته بندی و شناسایی بازارهای هدف تالش های

منکر شکل گرفتند و موارد به صورت تخصصی مورد پیگیری قرار گرفتند .عالوه بر این موارد برگزاری جلسات آموزشی هفتگی برای مدیران و کارمندان،

انجا شده و نیاز است در این بخش ها اقدامات مناس

بیشتری انجا دهند چون ظرفیت توسعه چنین مواردی در شهرستان به
خوبی وجود دارد.
در پایان این مراسم ،از زحمات مهندس حاج عابدی تقدیر و مهندس

کوه گشت ماهانه و زیارت قبور پاك شهدا ،برگزاری اردو برای بسیجیان و برخی موارد دیگر ازجمله اتفاقات مثبتی که در طی چند سال اخیر توسط حوزه
نمایندگی ولیفقیه سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان پیگیری و اجرا شده است.

حسین احمدی به عنوان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون

در پایان این آیین ،با اهدای حکمی ،حجت االسال والمسلمین بختیاری به عنوان مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان

معرفی گردید .همچنین از زحمات محمد قاسمی در دوران تصدی

اصفهان معرفی شد و با اهدای لوحهایی از زحمات حجتاالسال والمسلمین مجتبی کوچکزاده تقدیر و تشکر به عمل آمد.

سرپرستی جهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون تقدیر به عمل آمد.
در بخشی از حکم انتصاب مهندس حسین احمدی آمده است« :با توجه
به تخصص و تجارب مفید به موج

این حکم به عنوان مدیر جهاد

کشاورزی شهرستان تیران و کرون منصوب می گردید .امید است با توکل
به خداوند متعال در حیطه وظایف سازمانی محوله با بهره گیری از
ظرفیت ها و توانمندی های کارکنان آن مدیریت در خدمت به نظا مقدس
جمهوری اسالمی و نیل به اهداف بخش کشاورزی موفق و موید باشید.

مهندس حاج عابدی به عنوان مدیر سازمان تعاون روستایی استان
معرفی و مشغول فعالیت است.

