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سرمقاله
روابط عمومی مدیریت هوشمند ارتباطات انسانی است
روابط عمومیهای دولتی در ساختار سازمانی ،باید از جایگاه محکمی برخوردار
شوند  .این بخش در استانها الزم است از استقالل کامل برخوردار شوند و زیر
نظر مستقیم مدیر ارشد قرار بگیرند .برای ایجاد روابطعمومی یکپارچه باید
ساختار سازمانی منسجم ،سیستم ارتباطی موثر ،منابع مالی و انسانی کافی،
مدیریت مستقل ،فنون و مهارتهای ارتباطی کالمی و غیرکالمی و رفتارشناسی
مخاطبان و ...بهعنوان الزامات (روابطعمومی راهبردی) پیادهسازی شود و جزو
برنامههای مدیران قرار گیرد.
مدیران روابطعمومی باید بدانند که روابطعمومی راهبردی از روزمرگی و
کلیشهگرایی اجتناب میکند و راز موفقیت خود را در ترسیم نقشه راه،
اولویتبندی برنامهها ،تفکیک موضوعات ارتباطی و دغدغههای راهبردی از
غیرراهبردی ،مسئلهشناسی و استراتژیسازی ارتباطی و اتخاذ تصمیمات کلیدی
درست برای اخذ نتایج کلیدی درست در نظام ارتباطی سازمانها میداند .مسئله
اصلی این است که روابطعمومیها مسئلهشناسی ارتباطی را جدی نگرفتهاند .به
قول معروف اگر ندانیم کجا میرویم دیگر فرقی نمیکند چه راهی در پیش
گرفتهایم و اگر میدانیم کجا میرویم باید برنامه و نقشه راه داشته
باشیم.روابطعمومی راهبردی نیاز اساسی جامعه ارتباطی کشور است .سازمانها
برای موفقیت در برنامههای خود باید به روابطعمومی راهبردی روی آورند.
روابطعمومیها باید دو گام اساسی را بردارند؛ گام نخست ایجاد نگرش
ارتباطی و تقویت مهارتهای ارتباطی در تمام سطوح سازمان و گام دوم تعیین
استانداردهای استراتژیهای ارتباطی و برنامهمحوری ارتباطی برای مدیریت
نظام ارتباطی سازمان است.

عمومیحرفهایمدیریتهوشمند،خالقانهوچندبعدی


روابط
ارتباطاتانسانیاست.
استراتژیسازی ،برنامهمحوری ،استانداردسازی و کیفیگرایی روابطعمومیها
برای تاثیرگذاری ،پاسخگویی و واکنش به نیازهای سهجانبه سازمان-جامعه-
مخاطب ،با بهرهگیری از الگوهای نوین جهانی برای عمق بخشیدن به نظام
ارتباطات سازمانی و ایجاد روابطعمومی یکپارچه ،ماموریت اصلی مدیریت
هوشمند روابطعمومی است .مدیران موفق جهان ،همواره روابطعمومیهای
موفقی داشتهاند ،این درحالی استکه امروز مخاطبپژوهی و پژوهشهای افکار
عمومی در روابط عمومیها بیرمق است !...گرایش روابطعمومیهای ما
گرایش اطالعرسانی است و اطالعرسانی آنها بیشتر یکبعدی و یکطرفه شده
است.

صنعت دام و طیور اصفهان تحقق

جهش تولید را دارد
رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت :صنعت دام و طیور این استان قابلیت توسعه
هرچه بیشتر و تحقق شعار جهش تولید را دارد.
مهرداد مرادمند با اشاره به نامگذاری شعار سال  ،،با عنوان (جهش تولید) افزود :کمبود منابع آبی از جمله ویژگیهای استان اصفهان به شمار میرود و از آنجا
که کشاورزی صنعتی آببَر است لذا بخش دام و طیور که آب کمتری در آن مصرف میشود برای این خطه نامناسب و قابل پیشرفت است .وی ادامه داد:
صنعت نامبرده از سال های گذشته در اصفهان فعالیت خوبی داشته و دانش و تجربه مناسبی از آن در منطقه وجود دارد و بخش خصوصی نیز در آن بخوبی
فعالیت میکند ،بنابراین بیش از گذشته میتواند به افزایش تولید و اشتغالزایی منجر شود .رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با اشاره به صنعت کشاورزی
بویژه دام و طیور و ارتباط آن با بخشهای دیگر اضافه کرد :پیشرفت و رشد این صنعت در اصفهان به مشارکت و همکاری بیشتر نهادهای متعدد مانند تامین
اجتماعی و اداره مالیات نیاز دارد.
مرادمند ،توسعه کشت گلخانه ای و گیاهان داروی را نیز از دیگر صنایعی دانست که در اصفهان میتوان روی آن معطوف شد .وی در این ارتباط اضافه کرد:
بهبود هر چه بیشتر زنجیره ارزشی این محصوالت به افزایش تولید و رونق در آن کمک خواهد کرد .رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان به لزوم
تکمیل زنجیره تولید در این خطه اشاره و خاطرنشان کرد :توسعه صنعت کشاورزی در صورت تکمیل زنجیره تولید ،سرعت بیشتری خواهد داشت و در
بخشهای مختلف محقق میشود .وی با بیاناینکه توجه بیشتر به صادرات ،راهکار اساسی برای بهبود کیفیت و افزایش تولید در استان اصفهان به شمار میرود،
تصریح کرد :برای سال  ،،بیشتر بر صدور کاال به دیگر کشورها معطوف خواهیم شد که البته این امر مستلزم رفع برخی موانع است .رییس سازمان جهاد
کشاورزی اصفهان به لزوم بررسی هرچه بیشتر موانع اشاره و تاکید کرد :سهولت در امور مختلف و شتاب بخشیدن به کارها ،الزمه صنعت کشاورزی در استان
است .استان اصفهان رتبه اول تولید گوشت مرغ و بوقلمون ،رتبه چهارم تولید گوشت قرمز ،رتبه دوم تولید تخممرغ و رتبه اول تولید شیر خام و رتبه سوم تولید
عسل کشور را داراست .این استان دارای بیش از هفت میلیون و  044هزار رأس انواع دام است و از قطبهای تولید فرآوردههای دامی در کشور به شمار
میرود .استان اصفهان با  00شهرستان و یک هزار و  000روستا ،دارای  0هزار و  644واحد مرغداری صنعتی 07 ،کشتارگاه طیور و  00کشتارگاه دام و بیش از
 04هزار مرکز بستهبندی و فرآوری فرآوردههای خام دامی است.اراضی کشاورزی اصفهان حدود  560هزار هکتار معادل  0.5درصد از مساحت استان است که
با توجه به محدودیتهای منابع آب در سالهای اخیر ،تنها حدود  0،4هزار هکتار آن تحت کشت زراعی و باغی قرار میگیرد.

اغلب واحدهای افکارسنجی و پژوهشهای افکار عمومی نیمهتعطیل هستند یا
کارکرد واقعی خود را از دست دادهاند .روابطعمومی در واقع یک سیستم
یکپارچه و منسجم ارتباطی است که باید قادر به ترسیم نقشه ذینفعان باشد و با
تحلیل این نقشه گامهای موثری برای مشاوره و مدیریت نظام ارتباطات سازمان
بردارد .روابطعمومیها باید برای ارتقای کیفیت ارتباطات سازمان ،برنامه عمل
ارائه کنند .روابطعمومی در نقش مسئولیت مدیریت ارتباطات سازمان ،راهی
جز توجه به نیازهای مردم ،ذینفعان ،منابع انسانی و کیفیسازی سیستمهای
ارتباطی ندارد .تصمیمات کیفی ،برنامههای کیفی و اقدامات کیفی قطعا نتایج
کیفی و مبادالت ارتباطی کیفیتری در روابط عمومی به همراه خواهد داشت.
درنهایت اینکه روابطعمومی یکسویه و بیکیفیت جایگاهی در سازماندهی نظام
ارتباطات سازمان ندارد.

شکافعمیقارتباطیمیانمردمودولت
ناکارآمدی برخی دولتمردان ،روابطعمومیها را ناتوانتر کرده است! دولت
سالهای درازی است روابطعمومی یکپارچه و منسجمی ندارد .این نقص
اساسی ،در کنار بیتوجهی به وضعیت نابسامان اقتصادی مردم و مشارکت ندادن
آنها در تصمیمگیریها و پاسخگو نبودن به مردم ،روابطعمومیها را بیشتر از
هر زمان به حاشیه برده است .روابطعمومی دولتی در این بافت موقعیت
ارتباطی بحران ،قادر به مدیریت هوشمندانه ارتباطات انسانی و رسانهای نیست.
این بحران ارتباطی بهویژه در این روزها به شکل کامال محسوسی به چشم
میخورد .پراکندگی کاری ،بزرگترین علت ناکارآمدی روابطعمومیهاست.
افرادی غیرمتخصص در پستهای تخصصی گرفتار روزمرگی و مناسبتگرایی
شدهاند ،اغلب خود را بینیاز از مشاوره میدانند و به حرفهایگرایی در روابط
عمومی و آموزشهای تخصصی کمتوجهی میکنند ،درحالی که مدیران
روابطعمومی برای موفقیت خود و سازمان متبوع چارهای جز روی آوردن به
تفکر راهبردی ارتباطی ،ترسیم نقشه ذینفعان ،مدیریت و برنامهریزی راهبردی
ارتباطی ،تمرکز بر اولویتها ،تخصصی و حرفهای عمل کردن ،ندارند.

بازدید از واحد شماره  2شرکت سیمرغ اصفهان

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان  ،از انبار 04هزار تنی ذخیره سویا ،ذرت و جو و همچنین سردخانه  0444تنی زیر صفر شهید مشکات،
محل ذخیره سازی گوشت و مرغ منجمد شرکت پشتیبانی امور دام استان توسط آقای دکتر قاضی عسگر معاون محترم استاندار ،ریاست سازمان جهادکشاورزی ،معاون
بهبود تولیدات دامی ،مدیر شرکت پشتیبانی امور دام و هیئت همراه بازدید شد .شرکت سیمرغ بزرگترین تولید کننده تخم مرغ در ایران و خاورمیانه میباشد که دراستان
اصفهان در حال حاضر  0واحد از این شرکت در حال فعالیت میباشد و عالوه بر آن دراستان های یزد ،کرمان ،قوچان ،همدان ،قزوین هم واحد هایی وجود داردکه در
بحث تولید تخم مرغ خوراکی ،پرورش مرغ مادر گوشتی و تخمگذار  ،جوجه کشی ،تولید جوجه یکروزه تخمگذار و گوشتی و پرورش پولت فعالیت و کل واحد های
سیمرغ  7درصد تخم مرغ کل کشور را تولید میکنند.در ادامه از واحد شماره  0شرکت سیمرغ اصفهان بازدید بعمل آمد ،این واحد جز  04مرغداری بزرگ ایران بوده و
ظرفیت آن  704هزار مرغ تخمگذار و  064هزار پرورش پولت تخمگذار است  .این واحد در پیک تولید ،روزانه  04تن و ساالنه بیش از  00هزار تن تخم مرغ تولید و
با ایجاد  054نفر اشتغال بصورت مستقیم نقش مهمی در اشتغالزایی استان ایفا میکند .حدود  04درصد تخم مرغ مصرفی در استان اصفهان متعلق به شرکت سیمرغ  ،و
این شرکت دارای تنوع محصول تولیدی همانند تخم مرغ مخصوص زرده طالیی ،تخم مرغ ممتاز در بسته های  6،،،05،04و  00تایی ،تخم مرغ شرینگ شده در شانه
های  05و  04و  04عددی ،تخم مرغ دوزرده در شانه های  6و  04عددی ،تخم مرغ غنی شده با امگا  0میباشد .با توجه به وجود سالن بسته بندی در مجاورت سالن
های تولید ،تخم مرغ تولیدی به صورت روزانه و در کمترین زمان ممکن سورت و بسته بندی شده و تخم مرغ تازه به دست مصرف کننده میرسد ،همچنین عملیات

آموزشهایتخصصیراجدیبگیریدوبرایباالبردنکارآییو


تفکیک ،چاپ و بسته بندی تخم مرغ درشرایط توصیه شده توسط سازمان دامپزشکی انجام و یک نفر دامپزشک بر روند تولید بصورت مستمر نظارت دارد .قابل توجه

کارآمدیدرسازمان،استانداردهایروابطعمومیراباالببرید.


است که در بین منابع پروتئینی مناسب برای انسان تخم مرغ دارای باالترین ارزش بیولوژیکی(( B Vاست و به عنوان یک شاخص برای ارزیابی سایر منابع پروتئینی

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

استفاده می گردد بطوریکه ارزش بیولوژیکی تخم مرغ  044در نظر گرفته میشود و مابقی منابع به نسبت تخم مرغ سنجیده میگردد مثال ارزش بیولوژیکی برای شیر  ،0و
برای گوشت قرمز  75است.

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

حمایت و سرمایهگذاری پیشران توسعه گلخانهها در اصفهان
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صفحه 2

.خرید توافقی  ۰۸تن پیاز از پیازکاران جیرفتی

اصفهان به عنوان اصلیترین کانونهای کشاورزی کشور اگرچه با برخورداری از تجارب در نوع کشت و کار در بسیاری از زمینهها موفق
بوده اما توسعه گلخانهها بویژه به دلیل لزوم مصرف بهینه آب در آن اهمیت مضاعف دارد که این امر مستلزم حمایتها به خصوص در
زمینه مالی و سرمایهگذاری اولیه است.
به گزارش روابط عمومی سازمان  ،معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان میگوید :توسعه کشت گلخانهای از
اولویتهای وزارتخانه است و اصفهان نیز نگاه ویژهای به این صنعت دارد و سال به سال برنامهریزیها برای حمایت هرچه بیشتر از این
صنعت بهبود پیدا مییابد.
اصغر رستمی برخورداری از مطلوبیت نسبی محصوالت ،افزایش تعداد برداشتها در سال ،ارتقا میزان برداشت محصول نسبت به سطح
زیر کشت ،تعیین زمان بهرهبرداری محصول و ثبات در فعالت شاغالن و کارگران را از مزایای این صنعت میداند .به گفته وی در هر
هکتار از گلخانهها بطور متوسط  ۰۱نفر بصورت دائم مشغول بکارند ،بنابراین با توسعه آنها نفرات بیشتری در طول سال کار ثابت خواهند
داشت که موضوعی مهم در اشتغالزایی پایدار به شمار میرود .بررسی آمار و ارقامی که مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان
مطرح میکند حاکیست که مساحت گلخانههای اصفهان از یکهزار و  ۰۰۱هکتار در  ۲سال قبل اکنون به  ۲هزار هکتار رسیده که این میزان
گلخانه در طول سال قادر خواهد بود  ۰۶۱هزار تُن انواع محصوالت سبزی و صیفی مانند خیار ،گوجه ،فلفل دلمهای رنگی ،بادمجان،
توت فرنگی ،سبزی برگی و غدهای تولید کند .به گفته احمدرضا رییسزاده ،ساالنه  ۰۰۱میلیون شاخه و اصله انواع گل و گلدان و گیاه
تزیینی در  ۰۰۱هکتار گلخانه این منطقه تولید میشود که شامل شاخه بریده ،گیاهان آپارتمانی ،درخت و درختچه ،گلهای فصلی و نشایی
است ،همچنین ساالنه بیش از  ۶۱هزار تُن انواع محصوالت گلخانهای از این استان به خارج کشور صادر میشود.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با اشاره به اهمیت توسعه کشت گلخانهای در استان بعنوان یکی از اصلیترین
سیاستهای وزارتخانه ،جذب بازارهای کشورهای دیگر را از جمله مزایای بهبود و بیشتر شدن محصوالت گلخانهای میداند .وی ادامه
داد :اکنون انواع محصوالت سبزی و صیفی مانند خیار ،گوجه ،فلفل دلمهای رنگی ،بادمجان ،توت فرنگی ،سبزی برگی و غدهای به همراه
گلهای تزیینی ،صادرات تولیدات گلخانهای این استان به کشورهای خارجی را تشکیل میدهد.رییسزاده با بیاناینکه این میزان صادرات
ساالنه افزون بر  ۶۱میلیون دالر ارزآوری برای کشورمان دارد ،ادامه میدهد :تغییر شیوه کشت از فضای باز و بصورت سنتی به فضای
گلخانهای از اولویتهای این نهاد است و بهجد دنبال میشود،عالوه بر آن افزایش بهرهوری در تولید ،محصول بهتر ،صرفهجویی در زمین

زراعی و کاهش مصرف آب و انرژی را از دیگر مزایای کشت و کار در فضای گلخانه است ،برای مثال برداشت گوجه یا خیار در۰۱
هکتار زمین زراعی معادل برداشت در یک هکتار گلخانه است ،همچنین کنترل آفات ،اشتغالزایی باال و محصول بیشتر از مزایای این نوع
کشت به شمار میرود.به اعتقاد وی سهم اشتغالزایی بیشتر شیوه گلخانهای نسبت به روش معمول را باید بعنوان شاخصی مثبت و موثر در
نظر گرفت ،فعالیت در گلخانه در  ۰۲ماه سال انجام میشود ،اما در روش غیر گلخانه ،زمین تنها  ۰تا  ۰ماه زیر کشت میرود ،به همین

مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان گفت :تاکنون خرید
توافقی بالغ بر  ۰۶۱تن پیاز توسط سازمان تعاون روستایی استان
اصفهان از پیازکاران جیرفتی انجام شده است.
محسن حاج عابدی با اشاره به خرید توافقی پیاز از پیاز کاران

شهرستان جیرفت اظهار داشت :با توجه به سطح زیر کشت پیاز در
جنوب استان کرمان و جلوگیری از ضرر اقتصادی بیشتر این
کشاورزان ،سازمان تعاون روستایی استان اصفهان با همکاری
اتحادیههای شهرستانهای استان اصفهان و شرکت تعاونی تولید و
تعاونی روستایی اقدام به خرید توافقی پیاز از پیاز کاران جیرفتی
کرده است .وی افزود :خرید توافقی محصول پیاز به صورت مستقیم
از کشاورزان جنوب استان کرمان انجام میشود و به استان اصفهان
حمل خواهد شد .حاج عابدی بیان داشت :تاکنون  ۰۶۱تن پیاز به
صورت خرید توافقی از پیاز کاران جیرفتی خریداری شده است و
به استان اصفهان حمل شده و در حال توزیع در شهرستانهای
استان اصفهان است.

استقبال کشاورزان خور و بیابانک از
کاشت زیره سیاه

دلیل شاغالن در گلخانهها در تمام طول سال مشغول بکارند و با تعطیلی فصلی روبه رو نمیشوند .وی خاطرنشان کرد :از سوی دیگر

مدیر جهاد کشاورزی خور و بیابانک گفت :با استقبال کشاورزان ۲ ،هکتار

کنترل هرچه بهتر آفات و بیماریها از نکات مثبت کشت فضای بسته است و بصورت کالن ،سیاستهای حمایتی از این نوع

از زمینهای کشاورزی این شهرستان به کشت زیره سیاه اختصاص یافت

کشت و تولید دائم سبب تثبیت قیمتها و کنترل هرچه افزونتر بازار میشود .مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با تاکید

که جایگزین مناسبی برای دیگر محصوالت کم بازده است .سیدحکمت

بر تسهیل صدور مجوزها برای متقاضیان طرح ایجاد و توسعه گلخانهها خاطرنشان کرد :هر کشاورز و سرمایهگذاری که زمین زراعی و

موسوی اظهار داشت :این محصول حداقل تا  ۰۱برابر بیشتر از کشت

آب برای آبیاری داشته باشد میتواند از تسهیالت بانکی یارانهدار با بازپرداخت پنج ساله و با یک سال تنفس استفاده کند.

گندم و جو و دیگر غالت میتواند برای کشاورزان درآمد داشته باشد .وی
افزود :عالوه بر زیره ،شهرستان خور و بیابانک ظرفیت کشت دیگر گیاهان
دارویی مانند آنغوزه ،آویشن ،قدومه ،خارشتر ،نعناع و علف لیمو را در
اراضی کم بازده و دیم دارد که درآمد حاصل از آن نسبت به کشت غالت،

بسیاربیشتراست .وی متوسط عملکرد این محصول در هر هکتار را ۰۱۱
کیلوگرم بیان کرد و افزود :پیش بینی میشود بیش از یکهزار و ۰۱۱
کیلوگرم زیره سیاه برداشت شود .مدیر جهاد کشاورزی خور و بیابانک
ادامه داد :با توجه به مستعد بودن زمینه کشت زیره پیش بینی میشود
سطح زیر کشت این محصول در سال آینده به سه هکتار برسد .وی با
اشاره به کمبود منابع آبی در خور و بیابانک اظهار داشت :کشت و توسعه

خرید توافقی  231تن گل محمدی از کشاورزان آران و بیدگلی

محصوالت کم آبطلب یکی از مهمترین برنامههای جهاد کشاورزی این

مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان گفت :تاکنون خرید توافقی بالغ بر  000تن گل محمدی به صورت توافقی از کشاورزان توسط

شهرستان است .موسوی خاطرنشان کرد :زیره به عنوان یکی از مهمترین

سازمان تعاون روستایی استان اصفهان به عمل آمده است.

انواع گیاهان دارویی دارای خواص ضدسرطان و ضدمیکروبی بوده و برای

محسن حاج عابدی با اشاره به خرید توافقی محصوالت کشاورزی توسط سازمان تعاون روستایی استان اصفهان اظهار داشت :بنا به شرایط و

گرفتگی قلب ،مفید و تقویتکننده قوای جسمی و جنسی ،اشتهاآور و

میزان تولید و قیمت محصوالت کشاورزی خرید توافقی این محصوالت توسط سازمان تعاونی روستایی ،شبکه تعاونی ،تعاونیهای روستایی،
اتحادیهها ،اتحادیههای تعاونی تولید و تعاونیهای تولید انجام میشود .وی با اشاره به خرید توافقی گل محمدی در شهرستان آران و بیدگل برای

نخستین بار تصریح کرد :با تغییر الگوی کشت و با توجه به محدودیت گردشگری در سال جاری به علت شیوع بیماری کرونا ،با کاهش تقاضا
محصوالت فراوری گیاهان دارویی مانند گل محمدی مواجه شدیم .مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان با بیان اینکه شرکتهای تعاونی
تولید ،اقدام به خرید توافقی گیاهان دارویی در شهرستان آران و بیدگل کرده اند ،اذعان داشت :تاکنون خرید توافقی بالغ بر  000تن و  05کیلو
گرم گل محمدی از کشاورزان آران و بیدگل به عمل آمده است .وی افزود :خرید توافقی گل محمدی به مراکز صنایع تبدیلی و عرق گیری
تحویل داده می شود؛ یکی از مراکز صنایع تبدیلی توسط اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان آران و بیدگل احداث شده است و به صورت مستقیم

شیرافزا است .بیش از  ۰۶درصد از جمعیت خور و بیابانک به کشاورزی و
دامپروری مشغول هستند و ساالنه بیش از  ۰۱نوع محصول زراعی و ۲۶

نوع محصول باغی در این شهرستان تولید میشود .آب مورد نیاز  ۲هزار و
 ۰۱۱هکتار از اراضی زیرکشت این شهرستان از  ۶۰حلقه چاه کشاورزی و
 ۶۰رشته قنات و حدود  ۰۱چشمه تأمین میشود و ساالنه  ۰۰هزار تُن
محصول زراعی و باغی اعم از گندم ،جو ،آفتابگردان ،چغندر ،شلغم ،پنبه،
یونجه ،روناس ،زعفران ،سیر ،خرما ،انار ،پسته ،زیتون ،انجیر ،بادام ،گردو،
آلو زرد ،توت و زردآلو در آن تولید میشود .شهرستان خور و بیابانک

این محصول از کشاورز خریداری شده و توسط تعاونی و اتحادیه مراحل صنایع تبدیلی را طی کرده و با بهترین کیفیت در فروشگاههای تعاون

در  ۰۲۱کیلومتری شرق مرکز اصفهان واقع است و بیش از چهار هزار و

روستایی در سراسر استان اصفهان عرضه میشود.

 ۰۶۱بهرهبردار بخش کشاورزی دارد.

اخبار شهرستان ها

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

اصفهان)  42خبر)

( اردیبهشت ماه )9911

صفحه 9

فریدونشهر ) 26خبر)



کارگاه آموزشی پیشگیری و کنترل آفات و بیماری های غالت





مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره امور ارضی مدیریت



شهرستان اصفهان

پیوند سرشاخه کاری گردو



بازدید از مزارع اسپرس و نخود دیم



برگزاری جلسه ساماندهی استقرار زنبورستان ها



استفاده از کودهای بیولوژیک در سایت الگویی ترویجی باغ

اخبار مدیریت های

مرکز جهاد کشاورزی رهنان


جهاد کشاورزی شهرستان

اجرای مرحله دوم طرح مبارزه با کرم خراط در باغات
گردوی مرکز جهاد کشاورزی کوهپایه





برگزاری روز مزرعه برداشت قصیل جو در حوزه مرکز

خوروبیابانک )  7خبر)

جهاد کشاورزی جی و قهاب



کاشت نهال زرشک توسط زرشک شرکت سیمرغ در اراضی

کشت آزمایشی گل محمدی در شهرستان



کشت محصول جو از سطح  644هکتار در شهرستان

مرکز جهاد کشاورزی کرارج

آران و بیدگل ) 3خبر)


راه اندازی سامانه اینترنتی توزیع کود در شهرستان آران وبیدگل



زیره سیاه در برنامه تغییر الگوی کشت شهرستان



دهاقان )  22خبر)



خرید توافقی  74تن گل محمدی از کشاورزان آران و بیدگل





مبارزه با سن مادری در مزارع تحت آبیاری کم فشار-تیپ



معرفی باغ زرشک آقای معینی برای تولید محصول سالم



افتتاح گلخانه سبزی و صیفی در محسن آباد



برداشت چغندر قند پاییزه در سطح  05هکتار



اجرای طرح آزمایشی بررسی عملکرد سه رقم گندم



بازدید مزارع بذری غالت ( 007هکتار مزرعه گندم بذری و
 007هکتار جوبذری )حبیب اباد



آغاز کشت نشایی صیفی



استفاده از کود سبز در حاصلخیزی خاک



آغاز برداشت جو خصیل در شهرستان

تیران کرون ) 24خبر)


نصب تله فرمونی آفت بید کلم در مزارع کلزا شهرستان



بازدید از مزارع غالت شهرستان



اجرای عملیات داشت در مزارع کلزا بخش کرون



آغاز ریزش سن مادر در مزارع غالت شهرستان



پایش مزارع غالت بخش کرون جهت مبارزه به موقع با
آفت سن

در سطح  04هکتار
اجرای طرح آبیاری کم فشار به مساحت  00هکتار در

بازدید تیم شبکه مراقبت سن از مزارع شهرستان دهاقان





بهره برداری از طرح ابیاری کم فشار تیپ خیریه همدانیان





آغاز سم پاشی در مزارع غالت علیه سن مادری



مبارزه با سن مادر در  570هکتار از اراضی شهرستان

تغییر الگوی کشت درشهرستان

آغاز برداشت جو سال  00،،در شهرستان اران و بید گل



فالورجان ) 44خبر)





احداث  00هکتاری باغ پسته در حبیب آباد

بازدید از مزارع کلزا

آغاز سمپاشی علیه نسل اول کرم به در باغات شهرستان

بازدید تیم شبکه مراقبت سن غالت از مزارع شهرستان

برخوار ) 33خبر)



برگزاری کالس آموزشی مبارزه با علف های هرز

قهدریجان

کاشان )  8خبر)


آغاز برداشت قیسی در سطح  054هکتار





بازدید کارشناسان مدیریت از مزرعه پرورش شترمرغ

ردیابی آفت مگس میوه مدیترانه ای





کشت انگور وهلو برای اولین باردر گلخانه های شهرستان

مبارزه با بیماری زنگ زرد گندم:





افزایش جمعیت ملخ شکم بادمجانی در مراتع مجاور

برگزاری جلسه کشت بهاره در شهرستان

سمیرم ) 21خبر)


آغاز به کشت سیب زمینی در سطح  0444هکتار



بازدید از طرح کشت نخود انتظاری



بازدید از مزرعه پرورش ماهی قزل آالی رنگین کمان

روستای آزران


پیگیری و رصد خسارت ناشی از ویروس کرنا به تولید

کنندگان ماهی زینتی شهرستان

گلپایگان )32خبر)





اجرای طرح پیوند گردو

سرریز شدن سد کوچری گلپایگان





بازدید از طرح کشت نخود انتظاری

بازدید از سایت الگویی ملی کلزادر سطح  04هکتار



بازدید از مزرعه تولید محصول سالم پیاز



آغاز زمان مبارزه با آفات کرم آلو  ،کرم سیب و سر شااخه

شاهین شهرومیمه ) 74خبر)


شاهین شهر و میمه همچنان پیشتاز کشت کلزا در استان



کشت  044اصله نهال پیوندی گواهی شده بادام رشد کاهو

خوار هلو


آبگیری بند انحرافی لهرامش

به روش هیدروپونیک (آبکشت)

مبارکه )48خبر)



بازدید مزرعه  00هکتاری گلرنگ



بازدید از طرح آبیاری کم فشار0.0هکتاری



بزرگترین گلخانه  05هکتاری در حال احداث



بازدید مسئول دفع سن غالت وزراتخانه از مزارع شهرستان



آماده سازی زمین جهت کشت بیش از 64هکتار سیب زمینی



بازدید از مزارع pvs



کاشت کلزا به صورت بی خاکورزی



بازدید و بررسی خسارت باغات و مزارع شهرستان



بازدیداز پروژه تولید محصوالت گواهی شده و استاندارد

شهرضا ) 36خبر)



آغاز مبارزه با آفت ملخ در مراتع روستای ورپشت



بازدیدازباغات محل اجرای پروژه گلوگاه انار



مبارزه با آفات مزارع کلزا بخش کرون



جلسه کمیته برداشت شهرستان



آغاز عملیات داشت مزارع زعفران



بازدید ازباغ پایلوت پیش آگاهی ومحل نصب دیتاالگر



لنجان ) 13خبر)

بازدید ازسایت الگویی گلرنگ بهاره





بازدیداز مزارع کلزا

بازدید از اماکن کانونی ملخ





بازدیدفرماندار ازطرح های کشاورزی شهرستان



مبارزه با سن غالت

خمینی شهر ) 21خبر)


خسارت  044میلیارد ریالی کرونا به گلخانه های شهرستان



سرمازدگی باغات



برداشت تربچه از 04هکتار از اراضی شهرستان



مبارزه با زنگ غالت در سطح  00هکتار



مراسم تکریم و معارفه مدیرشهرستان



برداشت کاهو از  0هکتار از اراضی زراعی شهرستان

فریدن) 26خبر)






برداشت ارقام مختلف مینی تیوبر سیب زمینی





بازدید کارگروه ارزیابی خسارت بیمه محصوالت کشاورزی





بازدید از باغات هسته دار و بررسی آتشک



آغاز کشت چغندر قند



نصب تله های فرمونی ردیابی وپیش آگاهی آفات
بازدید از طرح های باغبانی
بازدید از مزارع کلزا در سطح  04هکتار
بازدید از کانال آبرسانی
بازدید از طرح آبیاری کم فشار
بازدید از اماکن ملخ

اخبار شهرستان ها

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

نائین ) 46خبر)


افزایش  00درصدی جوجه ریزی در واحدهای مرغداری
گوشتی شهرستان نایین در سال 00،0



برگزاری تعداد  64دوره آموزشی – ترویجی در سال 00،0
در شهرستان نایین



برگزاری جلسه هماهنگی جهت عرضه مستقیم پیاز خوراکی



میزان خسارت تگرگ به باغات شهرستان نایین  6044میلیون
ریال است



آغاز عملیات برداشت مکانیزه جو در شهرستان نایین



احداث استخر ذخیره آب روستای حمیدی بخش مرکزی



انجام طرح سرشاخه کاری درختان گردو در شهرستان نایین

نجف آباد ) 24خبر)


توزیع بسته های نوغان



برداشت گل محمدی از مزرعه  05هکتاری واقع در بخش
مرکزی شهرستان نجف آباد



اتمام عملیات مبارزه با سن مادر در سطح بیش از ،0درصد
از مزارع گندم و جو



ممنوعیت کشت برنج



گزارش خبری کشت سبزی و صیفی



گزارش خبری توزیع کود سرک



گزارش خبری کشت جو خسی

نطنز ) 7خبر)


خسارت سیل وتگرگ به بخش کشاورزی شهرستان نطنز



برداشت نشاء پیاز درسطح  05هکتار



صدور مجوز احداث استخر تنظیم آب



مرمت وباز سازی قنوات شهرستان نطنز



اجرای طرح تغذیه باغات زیتون



بازدیداز طرح سایت الگویی کیفیت ارتقاء محصول



بادزدید ازطرح های پرورش کرم ابریشم

اخبار شهرستان ها به روایت تصویر

( اردیبهشت ماه )9911

صفحه 4

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

اصفهان در بکارگیری روشهای نوین
آبیاری مزارع در کشور پیشتاز است

مهرداد مرادمند با اشاره به اهمیت روشهای جدید آبیاری در مزارع اظاهاار

ماهی دار کردن و پرورش کپور ماهیان در
استخر های ذخیره آب کشاورزی

(اردیبهشت ماه ) 9911

صفحه 5

اردیبهشت به روایت تصویر

داشت :استان اصفهان در به کارگیری روشهای جدید آبایااری در کشاور
پیشتاز است و مشارکت کشاورزان به منظور بهبود مدیریت مزرعه و باهاره
وری آب زراعی حیاتی است .وی افزود :در شرایط فعالای ،اساتافااده از
فناوری های نوین آبیاری و مدیریت اقتصادی آب از جمله راه کارهای مهم و
مؤثر مقابله با بحران کمبود آب در بخش کشاورزی است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان با آغاز اجرای طرح

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان بیان داشت :اجرای آموزشهاای

موفق ماهی دار کردن استخرهای ذخیره آب کشاورزی با انواع کپور ماهیان و

ترویجی ،نگرش مثبت زارع ،سودمندی و آگاهی زارع از اهداف طارحهاای

همزمان با شروع فصل کشاورزی با هدف بهره برداری بهینه از آب کشاورزی

مدیریت منابع آب ،سطح ارتباط با مروج میتواند در توسعه روشهای جدیاد

و منابع آبی خرد ( استخرهای ذخیره آب کشاورزی ) ،تاکنون تعدادی از این

آبیاری مؤثر باشد و با اینکه تحقق کامل این مهم زمان بر است اماا در ایان

استخرهای ذخیره آب کشاورزی با بیش از  044هزار قطعه بچه ماهی گرمابی

راستا اقدامات مهمی در استان اصفهان انجام شده است.

استان (کپور و آمور) ماهی دار شده اند که اجرای این طرح تا اواسط خرداد

اصالح الگوی کشت؛ میانبری در مدیریت مصرف منابع آبی

ماه همچنان ادامه خواهد داشت .

وی با تاکید بر اصالح الگوی کشت محصوالت زراعی در استان اصافاهاان

مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان گفت  :بیش از 54

عنوان داشت :استفاده از الگوی بهینه کشت به کشاورزان کمک میکند تاا از

درصد شهرستان های استان نظیر نایین ،خوروبیابانک ،گلپایگان ،نطنز ،اردستان،

منابع محدود ،نهایت استفاده را بکنند و از هدر رفتن منابع جلوگیری شود.

مبارکه ،برخوار ،نجفآباد و مناطق شرق اصفهان مستعد پرورش ماهیان

مرادمند اجرای الگوی بهینه کشت را منوط به مطالعات انجام شده و بارنااماه

گرمابی هستند وی افزود بهترین دما برای پرورش ماهیان گرمابی بین  00الی

مشخص با هدف سازگاری با کم آبی در استان اصفهان دانست و افزود :استان

 05درجه وماهیان گرمابی مناسب برای پرورش در این استخر ها از نوع آمور،

اصفهان در زمینه استفاده از الگوی بهینه کشت در کشور پیشرو است؛ توسعاه

کپور معمولی ،فیتوفاک یا کپور نقره ای ،بیگ هد یا سرگنده می باشند که در

کشت محصوالت گلخانهای به دالیل عملکرد باالتر نسبت به کشت فضای باز

حال حاضر بازارپسندی خوبی دارد.

و صرفه جویی در مصرف آب در اولویت برنامههای استان قرار گرفته است.

عباسی اضافه کرد :در استان اصفهان بیش از  0444استخر کشاورزی داریم که

اختصاص  ۳۱۲هکتار به کشت گلخانهای در سال گذشته
وی با اشاره به توسعه کشت محصوالت گلخانهای باه عاناوان یاکای از
اولویتهای مهم برنامه ششم توسعه گفت :ساالنه  044هکتار جهت تاوساعاه
کشت گلخانهای در استان اصفهان در نظر گرفته شده است که در سال گذشته
 000هکتار به سطح کشت گلخانهای تخصیص یافت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اضافه کرد :در سال جاری ،باا
استقبال کشاورزان و تخصیص تسهیالت منظور شده توسط بانکهای عاامال
میتوان به کشت گلخانهای و توسعه گلخانهها شتاب بخشید.
وی اشاره ای هم به کشت نشایی داشت و افزود :در جهت مدیریت منابع آب
کشت نشایی در استان اصفهان انجام میشود و با توسعه گیاهان دارویای در
 044هکتار از اراضی کشاورزی اقدامات مهمی جهت مقابله با بحران کم آبای
برداشته شده است.

حدود  54درصد آنها مستعد پرورش ماهی می باشد و از آب آنها به دو
منظور کشاورزی و پرورش ماهی می توان بهره برد که به همین دلیل به
استخرهای دو منظوره معروف هستند یعنی هم برای آبیاری زمینهای زراعی و
هم برای پرورش ماهی مناسب هستند .نکته مهم درباره استخرهای دو

منظوره این است که بهرهوری آب را باال برده و خروجی فضوالت ماهیان
باعث غنی سازی آب و خاک و کاهش مصرف کودهای شیمیایی و افزایش
محصوالت کشاورزی می گردد و عالوه بر آن باعث افزایش درآمد کشاورزان
و افزایش مصرف ماهی در استان نیز می گردد .مدیر شیالت و آبزیان جهاد
کشاورزی استان اصفهان گفت فصل بهار و فصل ماهی دار کردن استخرهای
ذخیره آب کشاورزی است و هم اکنون حدود یک ماه است که توزیع بچه
ماهی با همکاری شیالت و دامپزشکی استان در این استخرها انجام شده و
این روند تا اواسط خرداد ماه همچنان ادامه دارد و پیش بینی می گردد بعد از
گذشت  6الی  0ماه بیش از هزار تن ماهی از این استخرها برداشت شود .الزم
به ذکر است که در شرایط معمولی به طور میانگین در هر استخر هزار متری
حدود  0هزار بچه ماهی ریخته می شود که با اعمال مدیریت صحیح و اصولی
در نهایت دو الی سه تن ماهی خوراکی گرمابی از هر استخر برداشت می شود
نکته مهم و ضروری این که استخرداران عزیز حتماً قبل از ماهی دار کردن با

مراجعه به سایت شیالت استان و همچنین ارتباط و مشاوره تلفنی با
کارشناسان شیالت با کسب حداقل اطالعات اولیه پرورش ماهی در این
استخرها نسبت به ماهی دار نمودن اقدام نمایند.

هدف مدیریت هماهنیگ ترویج افزایش رضیب نفوذ دانش و توانمند سازی
بهره برداران خبش کشاورزی است
به گزارش روابط عمومی سازمان ،مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان
اصفهان ضمن اعالم رضایت از تحقق اهداف ترویجی در سال گذشته هدف این مدیریت را افزایش
ضریب نفوذ دانش و توانمندسازی بهره برداران بخش کشاورزی دانست .وی گفت :در سال 00،0
تعداد دو هزار و  050دوره آموزشی ترویجی یکروزه در شهرستان های استان در بخشهای تخصصی
زراعت ،باغبانی ،حفظ نباتات  ،دام و طیور ،شیالت ،جنگل و مرتع و آبخیزداری ،مکانیزاسیون و
ماشین آالت ،آب و خاک ،امور اراضی ،صنایع تبدیلی و تکمیلی و آموزش های تسهیلگری برگزار
گردید .اسکندری افزود :درطی برگزاری این آموزشها تعداد  0،هزار و  077نفر آموزش دیده اند
که از این تعداد  70هزار و  506نفر مرد و ده هزار و  060نفر زن بودند  .مدیر هماهنگی ترویج و
آموزش کشاورزی استان گفت در سال  00،0تعداد  070مورد دوره مهارت آموزی بیش از یک روز
در شهرستان های استان در بخش های تخصصی فوق الذکر به تعداد یازده هزار و  055نفر بهرهبردار که تعداد هشت هزار و  500نفر آن مرد و دو هزار و 600
نفر زن بودنده اند ،در دوره های سه الی چهار روزه تشکیل و در مجموع سی و سه هزار و  660نفر روز با تخصص های کاربردی کشاورزی آشنا و در پایان
پس از برگزاری آزمون گواهینامه مهارتی برای ایشان صادر گردید  .اسکندری از دیگر فعالیتهای شاخص سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان به اجرای
 065مورد سایت الگویی 00 ،مورد کانون یادگیری  00،طرح تحقیقی ترویجی04 ،مورد مزرعه نمایشی 04 ،مورد برنامه روز مزرعه  54 ،مورد نمایشگاه ترویجی
 ،6،مورد بازدید های ترویجی و تورهای تخصصی 04 ،مورد جشنواره ترویجی و همچنین  00مورد برنامه تولید محصول گواهی شده  ipm.ffsاشاره نمود.

راه های ارتباطی :تلفن ۰۶4۰۰۰۲۰:پیامک۰۱۱۱۶۶۰4:
آدرس الکترونیکیwww.agri-es.ir :

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

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

(اردیبهشت ماه ) 9911

صفحه 6

صادرات  ۱۱هزار تن انواع محصوالت بزرگداشت چهل سالگی دفاع مقدس
کشاورزی در سال ۱۲۳۱
به گزارش روابط عمومی سازمان جلسه بزرگداشت چهل سالگی دفاع مقدس
به گزارش روابط عمومی سازمان  ،فرهاد حاجی مرادی مدیر توسعه
بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت :در سال  ،00،0چهارده

به منظور تشریح و تدوین برنامه های مرتبط با موضوع گرامیداشت یاد و

خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس با حضور مدیرکل و دبیر ستاد
بزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس استان اصفهان و هیئت همراه ،

هزار تن انواع محصوالت کشاورزی از مبداء تولید استان اصفهان به

ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی  ،مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه و

کشورهای اوراسیا با ارزش  07و نیم میلیون دالر صادرکه این میزان

سایر مدعوین برگزار گردید.

در سال  00،7ششصد و  56تن و با ارزش یک و شش دهم میلیون

در این نشست پیرامون برگزاری  00عنوان هفته در سال جاری برای بزرگداشت  04سال از رشادت های دفاع مقدس و نیز موضوع آغاز هفته دفاع مقدس در
پایان شهریور و برگزاری نمایشگاه دائمی در محل موزه دفاع مقدس و همچنین روز  05آبان ماه مصادف با تشییع  064شهید در اصفهان در سال  0060بحث و

دالر بوده است .وی افزود :این آمار بیانگر افزایش  0،44برابری میزان

تبادل نظر بعمل آمد.

وزنی صادرات و  0644برابری ارز آوری می باشد .حاج مرادی گفت:

سردار شیروانیان مدیرکل و دبیر ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس استان اصفهان اعالم کرددر سال  00،،چهل و سه هفته پیشبینی شده که از

عمده کاالهای صادر شده به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا

انواع لبنیات به خصوص کره ،خامه ،پنیر ،شیر تازه و انواع فلفل  ،گل

سوم خرداد آغاز می شود مناسبت های دفاع مقدس و نقش دستگاههای اجرایی در آن مشخص شده و موارد استانی نیز باید بومی سازی و به آن افزوده شود

مثل روز  05آبان ماه روز حماسه و ایثار استان اصفهان .سوم خرداد شروع برنامه و با توجه به نقش جهاد کشاورزی در دوران دفاع مقدس این دستگاه اجرایی
جز ء اولویت ها می باشد .ایشان در ادامه به اهمیت این دوران پرداخته و دفاع مقدس را نشات گرفته از قیام سیدالشهداء دانست ،همچنین به تشریح

کلم ،سیب و انواع آب میوه ،ترشیجات ،سبزی خشک و خرما بوده

عملیات محمد در دوران دفاع مقدس پرداخته و تصریح نمود انقالب ما و دفاع ما الگویی شد برای سایر کشورهای دنیا و از این سرمایه عظیم نباید غفلت کرد

است .بنا به گزارش مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات معاونت برنامه

گرامیداشت دوران دفاع مقدس گرامیداشت نقش مردم در پشتیبانی از انقالب بود وفراموشی و تحریف دو دشمنی هستند که مناسبتهای ما را تهدید میکند و با

ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی میزان صادرات کشاورزی و

یادآوری و گرامیداشت می توان آنها را پر رنگ تر و زنده نگه داشت .وی همچنین با توجه به نقشی که جهاد سازندگی در دوران دفاع مقدس ایفا کرده است
اشاره نمود که اهمیت این فعالیت ها به قدری بود که امام راحل لقب سنگرسازان بی سنگر را به ایشان داد .سردار شیروانیان اشاره کرد در هفته دفاع مقدس

غذای کشور در سال  00،0به کشورهای اوراسیا  7040هزار تن با

دو هدف پیش بینی شده یک هدف ملی که در نمایشگاه موزه دفاع مقدس ارائه می شود و نقش جهاد کشاورزی در دفاع مقدس و بعد از دفاع دوران مقدس

ارزش  5004میلیون دالر و در سال  6،00 ، 00،7هزار تن به ارزش

ارائه می گردد و هدف دوم روز  05آبان روز حماسه و ایثار مردم استان اصفهان و همچنین انعکاس فعالیت ها در فضاهای مجازی  ،نقش جهاد سازندگی و

 60،0میلیون دالر بوده است .شایان ذکر است اوراسیا اتحادیه

شهدای جهاد و مستندسازی این فعالیت ها می باشد.
علیرضا جمشیدی مشاور ریاست سازمان و رئیس اداره ایثارگران در ادامه اشاره کرد جهاد سازندگی یکی از سه رکن اصلی جنگ بود و استان اصفهان از حدود

اقتصادی است متشکل از کشورهای روسیه ،بالروس ،قزاقستان،

 054هزار داوطلب حدود  54هزار نفر آن از نیروهای جهادی بوده است جهادکشاورزی  604نفر شهید تقدیم انقالب نموده و بعد از دستگاههای نظامی استان

قرقیزستان و ارمنستان که در آبان ماه سال  00،0پس از مذاکرات

رتبه اول را در این خصوص دارد جهاد کشاورزی در قالب فعالیتهای پشتیبانی ،تحقیقاتی  ،آموزشی خدمت نموده و هم اکنون کانون های ایثارگران در

طوالنی ،جمهوری اسالمی ایران موفق به امضای توافقنامه همکاری

شهرستان ها فعال می باشد و متذکر شد می بایست خاطرات و اسناد شفاهی رزمندگان و جانبازان و ایثارگران دوران دفاع مقدس ثبت و ضبط گردد.

مهندس مهرداد مرادمند رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ضمن خیر مقدم به حضور سردار شیروانیان و هیئت همراه و تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان

مشترک با این اتحادیه گردید .از زمان الحاق ایران به اتحادیه مذکور

و عرض تسلیت به مناسبت رحلت حضرت خدیجه سالم اهلل علیها اشاره نمود با حضور در دو مرحله جلساتی که در بنیاد برگزار شده با فعالیت ها و تا

مقرر شد کاالهایی که در ایران از مزیت تولید برخوردارند در این پنج

حدودی با دغدغه های بنیاد آشنا هستیم .الگویی که دفاع مقدس داشت از حماسه حسینی بود که علیرغم تمام کمبودها و مشکالت توانستیم از کیان کشور

کشور از تخفیفات تعرفههای گمرکی ویژهای برخوردار شوند.

تویلد  01001تن انواع ماهیان پروریش ،
کپورماهیان و قزل آال  ،در سال 89

دفاع نموده و سربلند از این امتحان خارج شویم بعد از جنگ نیز تاکنون در خصوص مشکالت و حوادث قهری و غیرمترقبه نقش مردم و دستگاههای اجرایی در
ادامه همان روش دفاع مقدس بوده است وی یکی از برنامه های مهم سازمان را دیدار با خانواده های جانبازان و ایثارگران همچنین اشاره کرد جمع آوری
خاطرات دوران دفاع مقدس کار بسیار ارزشمندی می باشد و قابل تقدیر است ایشان در پایان توصیه های ارائه شده را ارزشمند توصیف و انشااهلل در راستای
آن اقدامات مثبت صورت خواهد گرفت.

اجرای طرحها و روشهای نوین آبیاری از
اولویتهای سازمان جهاد کشاورزی اصفهان است
مهرداد مرادمند در جریان بازدید از خبرگزاری جمهوری اسالمی(ایرنا) استان
اصفهان به مناسبت هفته ارتباطات و روابط عمومی افزود :بهرهوری در مصرف

آب و افزایش راندمان از مزایای اجرای چنین طرحهایی به شمار میرود و با

به گزارش روابط عمومی سازمان آقای محمدرضا عباسی مدیر
شیالت و آبزی پروری سازمان جهاد کشاورزی در خصوص
عملکرد این مدیریت در سال گذشته گفت  :در سال  ،0با تالش
و کوشش آبزی پروران استان و با هدف تولید پروتئین ارزشمند
گوشت سفید و تامین بخشی از نیازهای غذایی کشور و استان ،
 04004تن ماهی پرواری شامل کپور ماهیان و ماهی قزل آال
تولید شده است که در مقایسه با سال گذشته رشد  0درصدی را
به دنبال داشته است  .در بخش تولید بچه ماهی قزل آال نیز به
تولید  65میلیون قطعه رسیده ایم که نسبت به سال قبل 00
درصد افزایش داشته است .همچنین  04میلیون قطعه تخم چشم
زده قزل آال در استان تولید شده است  .وی افزود  :عالوه بر
تولید آبزیان خوراکی در استان تولید ماهیان زینتی نیز از فعالیت
های اشتغالزا در استان است که در سال گذشته فعالین این بخش
موفق به تولید  67میلیون و پانصد هزار قطعه انواع ماهیان زینتی
شده اند و همچنین تولید  044هزار قطعه زالوی طبی و
استحصال خاویار از دیگر تولیدات بخش آبزی پروری استان
است .مدیر شیالت استان اعالم کرد ارزش محصوالت آبزی
پروری استان را بالغ بر  0004میلیارد ریال می باشد که امید
است با ارائه حمایت های الزم و موثر از این بخش کشاورزی
در سال جهش تولید شاهد ارتقائ کمی و کیفی تولید و رفع
موانع و مشکالت به خصوص در بازار عرضه ،مصرف و توسعه
صادرات باشیم.

توجه به کاهش بارندگیها و کم شدن منابع آب بویژه در مناطق مرکزی ایران و
استان اصفهان ،بی شک اهمیت چنین طرحهایی بیش از گذشته شده است .وی
ادامه داد :طرحها و روشهای نوین آبیاری که نقش بسزایی در مصرف بهینه آب دارد تاکنون در سطح  ۰۲۰هزار هکتار معادل نیمی از سطح کشت فعلی استان اجرا
شده است و به دنبال افزایش این سطح خواهیم بود .رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با تاکید بر ضرورت تغییر تاریخ کاشت در بعضی از محصوالت زراعی بهاره
به پاییزه در راستای پایداری هرچه بیشتر منابع آبی اضافه کرد :اصالح الگوی کشت محصوالت زراعی با جایگزینی و توسعه کشت گیاهان مقاوم به خشکی از دیگر
برنامههای اصلی این نهاد محسوب میشود.مرادمند با اشاره به اهمیت حذف تدریجی محصوالت کم بازده تصریح کرد :تهیه و تدوین الگوی بهینه کشت محصوالت
زراعی و باغی استان نقش بسزایی در این پیوند ایفا خواهد کرد .وی به اهمیت جایگزینی و توسعه باغهای مقاوم برابر خشکی نظیر پسته ،انار ،بادام ،انگور و گل
محمدی اشاره کرد و گفت :با وجود اینکه گلخانهها در استان با مساحت هزار و  ۰۶۰هکتار ساالنه  ۲۶۶هزار تُن انواع محصوالت تولید میکنند ،اما باز هم با
برنامهریزی و مشارکت کشاورزان میتوان این نوع کشت را ارتقا داد .رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با اشاره تهیه اطلس نیاز آبیاری محصوالت
کشاورزی تصریح کرد :با وجود تمام محدودیتهای آبی در این منطقه ،تالشگران عرصه کشاورزی و دامداری و محصوالت مرتبط در بسیاری از زمینههای تولیدی در
جایگاههای برتر در سطح کشور قرار دارند و نیازهای اساسی کشور را تامین میکنند .مرادمند ،میزان تولید انواع محصوالت زراعی در سال زراعی  4۶ - 4۰را حدود
 ۰.۶میلیون تُن اعالم کرد و افزود :با توجه به بارندگیهای مناسب در این سال زراعی و تامین آب از محل شبکه آبرسانی زایندهرود و افزایش سطوح زیر کشت ،میزان
تولید محصوالت در مقایسه با گذشته افزایش داشت.وی ادامه داد :از  ۶۰۰هزار هکتار اراضی با قابلیت کشاورزی در سال زراعی گذشته حدود  ۲4۱هزار هکتار معادل

۶۰.۶درصد به کشت محصوالت زراعی که  ۲۶۰هزار هکتار مربوط به زراعت کشت های آبی و  ۰۰هزار هکتار مربوط به کشت های دیم و مابقی اراضی زراعی آبی و
دیم آیش و باغ ها بود .مهرداد مرادمند رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان به همراه مجتبی فوقی مدیر حوزه ریاست و کسری بابایی مدیر روابط عمومی این
سازمان ،به مناسبت هفته ارتباطات و روابط عمومی از خبرگزاری جمهوری اسالمی(ایرنا) استان اصفهان دیدن و با خبرنگاران این رسانه گفت و گو کردند .کمآبی
مناطق مرکزی ایران و خشکی زایندهرود بهعنوان شاهرگ حیاتی این مناطق یکی از اصلیترین مشکالت امروز کشورمان است ،زایندهرود که قرنها سرچشمه حیات و
رشد در مرکز ایران زمین بوده ،سالهاست که بر اثر بیتوجهی و دخالت بیحساب و کتاب در طبیعت ،گرفتار خشکی شده است .نوسانات دورهای جریان این رودخانه
که مشکالت متعددی برای محیطزیست ،پوشش گیاهی و گونهای جانوری منطقه ایجاد کرده ،کشاورزی بهعنوان یکی از مشاغل اصلی فالت مرکزی را نیز تحتالشعاع
قرار داده است .استان اصفهان با دارا بودن ۶۰۰هزار هکتار اراضی کشاورزی معادل  ۶درصد از مساحت استان۰.4 ،درصد از اراضی کشاورزی کشور را به خود
اختصاص داده و با دارا بودن شرایط متنوع آب و هوایی ،استعداد تولید انواع محصوالت کشاورزی را دارد.

