خبر نامه الكترونیكی بركت سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان اداره روابط عمومی (دی ماه ) 8931

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

سرمقاله

توسعه گلخانه ها در سطح كشور نیازمند همكاری و هماهنگی كلیه دستگاههای اجرایی در سطح كشور است
وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه دولت در
سال  ۱۱دربرنامه ای ده ساله ،تمام فعالیت های
گلخانه ای را در قالب طرح اقتصاد مقاومتی
تدوین کرده که این طرح به منظور صرفه
جویی در مصرف آب و افزایش بهره وری بهینه
از منابع آب و خاک و اقلیم ،مصوب و حمایت
حاج قاسم سلیمانی فرزند حسن در  ۰۲اسفند ۵۳۳۱شمسی در
شهرستان رابُر از توابع استان کرمان در ایل عشایر سلیمانی به دنیا آمد.
وی در  ۵۱سالگی به استخدام اداره آب کرمان درآمد .او در حوادث
انقالب اسالمی ایران با روحانی مشهدی به نام رضا کامیاب آشنا شد و
او را وارد جریانات انقالب کرد .به نقل از سهراب سلیمانی ،برادرش
یکی از گردانندگان اصلی راهپیماییها و اعتصابات کرمان در زمان
انقالب بود.وی پس از انقالب اسالمی ایران ،در سال ۵۳۱۱ش عضو
سپاه پاسدارن انقالب اسالمی شد و همزمان با شروع جنگ ایران و
عراق ،چند گردان را در کرمان آموزش داده و به جبههها فرستاد.
وی در دوره ای فرماندهی سپاه آذربایجان غربی را بر عهده داشت.
سلیمانی در سال ۵۳۳۲شمسی با حکم محسن رضایی فرمانده وقت
سپاه پاسدارن ،به عنوان فرمانده لشکر  ۱۵ثاراهلل کرمان منصوب شد.
وی در جنگ عراق علیه ایران ،از فرماندهان عملیاتهای والفجر ، ۱
کربالی  ۱و کربالی  ۱بود .عملیات کربالی  ۱از مهمترین عملیاتهای
ایران در دوران جنگ دانسته شده که تضعیف موقعیت سیاسی و نظامی
ارتش بعث عراق و تثبیت اوضاع به سود قوای نظامی ایران از نتایج آن
ارزیابی شده است .سلیمانی پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال
۵۳۳۱ش ،به کرمان بازگشت و درگیر جنگ با اشراری شد که از
مرزهای شرقی ایران هدایت میشدند .سلیمانی تا قبل از انتصاب به
فرماندهی سپاه قدس ،با باندهای قاچاق مواد مخدر در مرزهای ایران و
افغانستان میجنگید
.قاسم سلیمانی در سال ۵۳۱۱شمسی از سوی مقام معظم رهبری
حضرت آیت اهلل خامنه ای به فرماندهی سپاه قدس منصوب شد .بر
اساس گزارش نقل شده از مرکز ویژه اطالعات اسرائیل ،سپاه قدس در
سال ۵۱۱۲م جهت افزایش فعالیت برونمرزی ایران شکل گرفت و
سلیمانی پس از احمد وحیدی دومین فرمانده سپاه قدس ایران شد.وی
از فرماندهان مبارزه علیه داعش در عراق و سوریه بود و در نامهای

شده است .وی با بیان اینکه سطح گلخانه های
کشور در سال ۱۰حدود  ۱هزار و ۱۲۲هکتار
بود گفت :این رقم در سال جاری با افزایش
 ۵۰۲درصدی به سطح  ۵۱هزار و  ۳۲۲هکتار
به گزارش روابط عمومی سازمان  ،نشست

سازمان جهادکشاورزی استان برگزار گردید.

بررسی مشکالت گلخانه داران استان اصفهان

مهندس رئیس زاده مدیر امور باغبانی سازمان

با حضور مهندس رادفر مجری طرح توسعه

گزارشی از رشد دو برابری توسعه گلخانه

گلخانههای وزارت جهادکشاورزی  ،مهندس

های استان از سال  ۵۳۱۲تا پایان سال ۵۳۱۱

فرامرزی مدیرسرمایه گذاری شرکت شهرک

در استان اصفهان را ارائه نمود .ایشان

های کشاورزی  ،مهندس قلمی معاون دفتر

همچنین افزود  :تا پایان سال  ۱۱سطح

امور اقتصادی وزارت خانه  ،ریاست سازمان

زیرکشت گلخانه های استان  ۵۱۱۳هکتار و

جهاد کشاورزی استان  ،معاونین سازمان،

در سال جاری تاکنون این سطح به ۰۲۲۲

بانک

هکتار رسیده است  .استان اصفهان بیشترین

کشاورزی  ،مهندس تقی پور رئیس سازمان

سهم صادرات فلفل رنگی کشور را به خود

نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

اختصاص داده و صاد

مهندس

و مدیران ستادی و شهرستانی مرتبط در

حبیب رادفر مجری طرح توسعه گلخانه های

مهندس

جمشیدیان

مدیر

شعب

میگردد.

رسیده است.
مهندس رادفر با بیان اینکه در حال حاضر
تولید محصوالت گلخانه ای در کشور به ۳
میلیون تن رسیده  ،افزود :استان اصفهان با هزار
و  ۳۱۳هکتار گلخانه فعال رتبه دوم کشور را
دارد و سهم صادراتی خوبی به خود اختصاص
داده و مجموع عملکرد توسعه گلخانه های
اصفهان از مجموع میانگین کشوری بیشتر است.
مهندس رادفر با بیان اینکه در حال حاضر تولید
محصوالت گلخانه ای در کشور به  ۳میلیون تن

رسیده  ،افزود :استان اصفهان با  ۵۳۱۳هکتار
گلخانه فعال رتبه دوم کشور را دارد و سهم
صادراتی خوبی به خود اختصاص داده است.

بزودی عرضه محصوالت كشاورزی گواهی شده در

اجباری شدن بیمه و هویت گذاری دام

غرفه های كوثر اصفهان

در استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی سازمان  ،با حضورمعاون برنامه ریزی و امور

به گزارش روابط عمومی سازمان ،با حضور معاون فرماندار شهرستان

اقتصادی ،معاون بهبود تولیدات گیاهی و نماینده رئیس سازمان

فریدن  ،مدیران و مسئولین جهاد کشاورزی شهرستانهای فریدن ،

در کارگروه  GAPوکارشناسان تخصصی و تحقیقاتی سازمان جهاد

فریدونشهر ،چادگان و بوئین میاندشت  ،مدیر امور دام سازمان و

در  ۵۱اسفند ۵۳۱۱شمسی آیتاهلل خامنهای رهبر جمهوری اسالمی
ایران ،نشان ذوالفقار عالیترین نشان نظامی ایران را به سلیمانی اهدا
کرد .طبق آئیننامه اهدای نشانهای نظامی جمهوری اسالمی ایران ،این
نشان به فرماندهان عالیرتبه و رؤسای ستادهای عالیرتبه در نیروهای
مسلح اهدا میشود که تدابیر آنها در طرحریزی و هدایت عملیاتهای
رزمی موجب حصول نتایج مطلوب شده باشد .پس از انقالب ایران در
۵۳۱۱شمسی ،سلیمانی نخستین و تنها کسی است که این نشان را
دریافت کرده است.
سلیمانی در  ۵۳دی ۵۳۱۱شمسی در حمله نیروهای امریکایی به
خودروی حامل وی در بغداد به همراه چند تن دیگر از جمله ابومهدی
المهندس معاون حشد الشعبی (بسیج مردمی عراق) به شهادت رسید
و روحشان به ملکوت اعال شتافت .او رفت ولی راهش پر رهرو است
و هزاران قاسم سلیمانی زیر دستش پرورش یافتند.
در سال ۰۲۵۱میالدی نشریه آمریکایی فارین پالیسی ،نام قاسم
سلیمانی را در فهرست  ۵۲۲اندیشمند برتر دنیا در بخش دفاع و امنیت
ثبت کرده است .او همه عمرش را در جهاد فی سبیل اهلل طی نمود و
اسمش لرزه بر اندام استکبار جهانی انداخت .

کشاورزی استان اصفهان ،جلسه بررسی چگونگی عرضه محصوالت

کارشناس صندوق بیمه بانک کشاورزی ،نظام صنفی  ،مدیران عامل

کشاورزی گواهی شده  GAPدر غرفه های کوثر اصفهان و حضور

تشکلهای دامی و اکیپهای هویت گذاری وبیمه گذاری دام جلسه

تولیدکنند گان محصوالت گواهی شده پیاز  ،سیب زمینی و سیب

هماهنگی برای بیمه محصوالت کشاورزی و و هویت گذاری دام ها در

درختی و محصوالت دیم از قبیل عدس ،نخود و لوبیا  ،مبتنی برنتایج

محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فریدن برگزار شد .در این

آزمایشگاه و همچنین محصول زیره به عنوان گیاه دارویی مورد

جلسه در راستای اجباری شدن بیمه و هویت گذاری دام استان ،

تولید کنندگان

حسب بخشنامه های ابالغی دولت ،ضمن آسیب شناسی و بررسی

محصوالت  GAPبا هماهنگی معاونت بهبود تولیدات گیاهی و دفتر

مشکالت اجرای طرح مذکور مقرر شد ،اکیپهای هویت گذاری و بیمه

سالمت غذا و محیط زیست در غرفه های کوثر متعلق به سازمان

دام نسبت به خدمات رسانی سریع و راحت به دامداران اقدام نمایند و

میادین شهرداری که

دامداران عزیز به منظور تضمین و پشتیبانی از سرمایه های دامی و اخذ

بصورت رایگان برای عرضه محصوالت کشاورزی گواهی شده به آنان

خسارت در صورت وقوع بیماریهای خطرناک(تب برفکی،لمپی اسکین

تعلق خواهد گرفت  ،معرفی تا نسبت به عرضه محصوالت خود بدون

و  )...و حوادث طبیعی ،در اسرع وقت نسبت به هویت گذاری و بیمه

جهاد او جهاد بزرگی بود و خداوند نیز شهادت او را شهادت بزرگی
مقام معظم رهبری
قرارداد .

واسطه اقدام نمایند.

نمودن دامهای خود اقدام کنند.

خطاب به آیت اهلل خامنهای که  ۳۲آبان ۵۳۱۳ش در رسانههای
ایران منتشر شد ،پایان داعش را اعالم کرد و از برافراشته شدن
پرچم سوریه در البوکمال از شهرهای سوریه در نزدیکی مرز
عراق خبر داد.

بررسی قرار گرفت.در این نشست

مقرر گردید

مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

خبر نامه الكترونیكی بركت سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان اداره روابط عمومی
به گزارش روابط عمومی سازمان در این جلسه ،قائممقام صندوق بیمه کشاورزی
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جلسه ستاد بیمه كشاورزی استان اصفهان

کشور اظهار کرد :در ارتباط با تعرفههای بیمه کشاورزی ،با توجه به اینکه تعهدات
بیمه گر به کشاورزان ارقام پایینی بود و قیمت ماحاصاوالت افازایاش داشات،
درخواست کشاورزان بود که تعهدات بیمه را افزایش دهیم که طبایاعاتاا وقاتای
تعهدات افزایش یابد قطعا حق بیمهها هم افزایش مییابد.
محمدابراهیم حسن نژاد افزود :در خصوص افزایش حق بیمه سهم دولت که بایاد
در بودجه دیده شود ،تالش میکنیم که در بودجه سال آینده بتوانیم سهم دولت را
افزایش دهیم و رقم باالتری را دریافت کنیم تا بتوانیم کشاورزان بیشتری را تحت
پوشش بیمه قرار دهیم .در خصوص حق بیمه کشاورزان نیز تالش بر این اسات
که متناسب با ضریب خطر و دریافت غرامتی که در سنوات قبل انجام شده ،حاق
بیمهها تغییر کند ،بنابراین بدون دلیل حق بیمهها افزایش نمییابد.او تصریح کارد:
در جلسه ستاد بیمه استان اصفهان که با همراهی مدیران و نمایندگان کشااورزان
استان برگزار شد قرار بر این شد که گزینههای دیگری برای بیمه نیز تعریف شود

میلیارد تومان غرامت پرداخت کردیم و پیشبینی میکنیم تا پاایاان

مقرر شد گزینههای مختلف بهصورت پلکانی و بر اساس تاواناایای

که پرداخت حق بیمه آن در توان کشاورزان باشد که این اقدام نیز انجام خاواهاد

سال حدود  066میلیارد تومان دیگر نیز به کشاورزان پرداخت کنیم.

کشاورزان در پرداخت حق بیمه در نظر گرفته شود و این برنامهها در

شد تا کشاورزان بتوانند برای پرداخت حق بیمه سهم خود اقدام کنند ،تالش ماا

او در پایان گفت :بیمهگذاران این صندوق ،ساالنه بین یکمیلیون و

اسرع وقت مصوب شود تا کشاورزان بتوانند با میل و رغبت و بار

هم بر این است حق بیمه سهم دولت را افزایش دهیم که در پرداخت حق بیمه به

 066هزار نفر تا یکمیلیون و  066هزار نفر متغیر هستند که بیمهنامه

اساس گزینه مورد نظر خود نسبت به بیمه کردن اقدام کنند و ایان

کشاورزان فشاری وارد نشود.قائممقام صندوق بیمه کشاورزی کشور تأکید کارد:

خریداری میکنند اما تالش بر این است که پوشش و ضریب بیمه را

موضوع موردپذیرش قائممقام صندوق بیمه کشاورزی کشور نیز قرار

در بودجه ،حدود یک هزار و  056میلیارد تومان به این منظور پیشبینی شد کاه

افزایش دهیم ،در ستاد بیمه استان اصفهان خواسته ما از همکارن این

گرفت.

نسبت به سال گذشته افزایش دارد ،البته امیدوار هستیم با حمایت مجلس این مبلغ

بود که تالش کنند ضریب نفوذ بیمه افزایش یابد تا در مواقعای کاه

او گفت :با توجه به اینکه کشت در زمان مناسب خود شکل گرفت

نیز افزایش یابد.

حوادث پیش میآید و خساراتی وارد میشود بایاماه باتاواناد باه

و تا امروز نیز خسارتی نداشتیم ،این فرصت زمانی وجود دارد کاه

او در خصوص میزان پرداخت غرامت به فعاالن بخش کشاورزی نیز افزود :هماه

کشاورزان کمک کند.

کشاورزان محصوالت خود را بیمه کنند ،با توجه به اینکه قرار شاد

خسارات مربوط به دام ،طیور و آبزیان پرداخت شده و تنها بخشی از خساارات

در ادامه ،رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان نیز اظهار کرد:

گزینه های مختلفی در زمینه بیمه در اختیار کشاورزان قرار گیرد لاذا

مربوط به باغات و زراعت باقیمانده که البته هیچ مشکلی در زمیاناه پارداخات

در سال جاری حق بیمهای که از کشاورزان دریافت میشود افزایش

از کشاورزان درخواست میکنیم نسبت به بیمه نمودن ماحاصاوالت

خسارات وجود ندارد ،ما در هر منطقهای که میزان خسارات نهایی شود پرداخات

داشته و همین موضوع باعث شده میل و رغبت به بیمه نمودن توسط

خود اقدام و از این موضوع استقبال کنند.

غرامتها را انجام میدهیم و امیدواریم هستیم با توجه به اینکه کیلگیری باغاات

کشاورزان کاهش یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در پایان عنوان کرد:

نهایی شده ظرف چند هفته آیناده تاماامای خساارات کشااورزان پارداخات

مهرداد مرادمند ادامه داد :این جلسه بنا به پیشنهاد سازماان جاهااد

امیدواریم طی ده روز آینده گزینههای مختلف بیمه ارائه و به اطالع

شود.حسن نژاد اضافه کرد :از ابتدای سال تاکنون در سراسر کشاور حادود 056

کشاورزی ،کشاورزان و نمایندگان و اصناف کشاورزی بارگازار و

کشاورزان رسانده شود،

.

 37درصد كشت پیاز اصفهان به شكل نشایی انجام میشود

برداشت  9هزار  077تن وش پنبه در
استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی سازمان  ،مهرداد مرادمند رئیس سحازمحان

**اصالح ژنتیکی گندم و جو و استفاده از کشت نشایی برای پیاز

جهادکشاورزی استان در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان ایحنحکحه

وی با بیان اینکه گونه گیاهی گندم و جو در مرکز علوم و تحقیقحات

به گزارش روابط عمومی سازمان در سال زراعی جاری ،سطحح زیحر

 ۱۳۱هزار هکتار از اراضی کشاورزی در استان اصفهان پنج درصد از

سازمان جهاد کشاورزی اصالح شد و برای کشحت در اخحتحیحار

کشت پنبه در استان با رشد  ۰۱درصدی به ۵۰۱۲هکتار افزایش یافحت

مساحت این استان را دربرمی گیرد ،اظهار داشت ۵۱۱ :هزار هکتار از

کشاورزان قرار گرفت ،اظهار داشت :این گونه اصالح شده گندم و

و از این میزان سطح حدود  ۳۱۲۲تن وش پنبه برداشت گردید که ایحن

مساحت اراضی کشاورزی به محصوالت زراعی اختصاص یافته کحه

جو نسبت به شوری و کم آبی مقاوم است و میتواند بازدهی باالیی

سطوح به ترتیب در شهرستان های اصفهان ،آران و بیدگل ،کحاشحان،

تولید سه میلیون و  ۰۱۱هزار تن را در برداشته است.

داشته باشد.

نائین و اردستان کشت گردیده بود.

وی با اشاره به سهم  ۵۳درصدی محصوالت باغی افزود ۱۱ :هحزار

رئیس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با بیان اینکه حتی برای گیحاه

مدیر زراعت درخصوص رشد توسعه کشت پنبه گفت :بحه دلحیحل

هکتار از اراضی زراعی استان اصفهان شامل باغات با تولحیحد ۳۱۱

پیاز که آب بر است از روش نشایی استفاده میکنیم ،گحفحت۱۲ :

افزایش قیمت وش پنبه و هم چنین بارش های مناسب ؛سازمان جهحاد

هزار تن محصول میشود.

درصد کشت پیاز در استان اصفهان به شکل نشایی انجام میشود تحا

کشاورزی طی سال های اخیر ،با تهیه و توزیع بذور گواهی شده یارانه

**توسعه محصوالت دامی و گلخانهها در شرایط خشکسالی

میزان آب مصرفی به حداقل کاهش پیدا کند.

دار ارقام جدید که دارای دوره رشد کوتاه و نیاز آبی پحایحیحن تحر

رئیس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با اشاره به  ۳میلیون واححد

وی افزود :در استفاده از روشهای نوین آبیاری استان اصفهحان بحا

( ازجمله ارقام خرداد ،ساجدی و خورشید) سطوح کشت پنبه را علی

دامی موجود در استان اصفهان بیان داشت :با توجه به خشکحسحالحی

هفده هزار و  ۱۲۲هکتار بعد از استان فارس رتبه دوم را دارد.

رغم خشکسالی های اخیر حفظ و حتی توسعه دهد.

مداوم در یک دهه اخیر توسعه محصوالت دامی را تقویت بخشیدیم.

**ذخیره شیر لبنی مازاد به صورت شیرخشک در استان اصفهان

الزم به ذکر می باشد در سال زراعی جاری آقای علیحزاده ،کشحاورز

وی افزود :در جهت سازگاری با کم آبی با حمایت استاندار توسعحه

مرادمند با اشاره به تولید یک میلیون و  ۳۱۲هزار تن شیر در سال در

شهرستان آران و بیدگل توانست با رعایت توصیه های تحرویحجحی و

گلخانهها را در اولویت قرار دادیم و با مساحت هزار و  ۱۱۳هکتار و

استان اصفهان گفت :استان اصفهان رتبه اول در تولید شیر در کشحور

تولید ساالنه  ۰۱۱هزار تن در سال زراعی گذشته در کشور رتبه سوم

را دارد و با توجه به نوسان قیمت شیر و ساماندهی بازار یک سحوم

را کسب کردیم و امسال  ۰۲۲هکتار به سطح زیر کشت گلخانحههحا

ظرفیت شیر تولیدی در استان به شیرخشک فحراوری شحده و بحه

افزوده شد که موجب رونق اشتغال زایی به ویژه در شهرستان تیحران

شیرخشک تبدیل میشود.

و کرون را پدید آورد.

وی با بیان اینکه با تولید  ۰۲۲هزار تن گوشت مرغ و صد هزار تحن

مرادمند در ادامه روشهای سازگاری با کم آبی به کشت و پحرورش

تخم مرغ رتبه نخست در کشور به استان اصفهان تعلق دارد ،افحزود:

قارچ خوراکی هم اشاره کرد و گفت :با حمایت از کشت این گیحاه

استان اصفهان با تولید  ۳۱هزار تن گوشت قرمز و چهار هحزار تحن

سازگار با کم آبی توانستیم  ۵۰هزار تن در سال زراعی گذشتحه در

عسل جایگاه سوم را دارد و در تولید گوشت بوقلمون و شترمرغ هم

استان اصفهان قارچ خوراکی تولید کنیم و  ۱۲هزار تن کمپوست هم

رتبه نخست را کسب کردهایم.

به نیمی از استانهای کشور ارسال شد.

تغذیه مناسب ،از هرهکتار حدود ۳۱۲۲کیلوگرم وش برداشت نماید.

اخبار شهرستان ها

خبر نامه الكترونیكی بركت سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان اداره روابط عمومی

اصفهان)  71خبر)


برگزاری دوره های آموزشی ویژه مددکاران ترویجی
برگزاری کارگاه آموزشی جهت باغداران و مددکاران ترویجی
براآن جنوبی



قلع و قمع بناهای ساخته شده در اراضی کشاورزی



حضور ناظر و محققین طرح نظام نوین ترویج در مرکز جهاد
کشاورزی رهنان



آران و بیدگل ) 71خبر)


معرفی آقای محمدرضا موحدیان بعنوان برترین دامدار سبک
کشور



(دی ماه )8931

صفحه 9



گردهمایی فعاالن فضای مجازی



بازدید از طرح pvsگندم و جو و تریتیکاله



کارگاه آموزشی مهارت شاد زیستن



بازدید کارشناسان حفظ نباتات شهرستان از مزارع کلزا و پایش
آفت بید کلم

اخبار مدیریت های
جهاد كشاورزی شهرستان

خوروبیابانک ) 4خبر)


روز مزرعه با موضوع هرس زمستانی درختان انار



بازدید مدیر شهرستان از طرح های آب و خاک بخش میمه



شهرستان شاهین شهر و میمه رتبه اول کشت کلزا



بازدید مدیر شهرستان از گلخانه های بخش مرکزی



جلسه بررسی نهایی رفع تداخالت قوانین امور اراضی



پایش آفت بیدکلم در مزارع کلزا

مراسم کلنگ زنی پروژه بزرگ واحد گلخانه با حضور ریاست
سازمان





بازدید مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی

اجرایی تسطیح لیزری مزرعه شجاع آباد نوش آباد







تشکیل کمیته شهرستانی رفع تداخالت

برگزاری کالس توجیهی بیمه محصوالت کشاورزی و دامی در
روستای چاهملک و شهر خور

جلسه رایزنی باشرکت تعاونی زنبوردارن



جلسه بررسی مشکالت کشتارگاه طیورشهرستان



بازدید آموزشی ترویجی پرورش قارچ خوراکی



برگزاری جلسه هماهنگی بیمه محصوالت کشاورزی و دامی
شهرستان در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان



جلسه بررسی سامانه مدیریت داده های کشاورزی



بازدید مشترک از واحد مرغداری تخمگذار



جواز تاسیس صنایع تبدیلی وتکمیلی کشاورزی



افزایش سطح گلخانه های شهرستان



کاشت نشایی کلزا



مجمع عمومی شرکت تعاونی زنبورداران



ارزیابی طرح نظام نوین ترویج شهرستان



دهمین جلسه کارگروه گلخانه های شهرستان



مراسم بزرگداشت سردارسپهبدقاسم سلیمانی



اولین جلسه کمیته روستایی وعشایری دهه فجر



بازدیدازگلخانه دردست احداث فرتاک قصرجم



کالس آموزشی آشنایی با کاشت گلرنگ



جلسه منطقه ای هویت گذاری و بیمه اجباری دام
مرمت وبازسازی قنات روستای وشاره از محل اعتبارات ماده ۵۲
قانون
تحویل زمین در اراضی ملی قوام آباn

برخوار) 22خبر)


جلسه بررسی راهکارهای برون رفت از چالشهای پیش رو در
کشاورزی



بازدید طرح تولید بیو گاز با استفاده از فرآورده های دامی



اجرای طرح هویت گذاری دام



کارگاه آموزشی کاشت و داشت گندم



کارگاه آموزشی توسعه گلخانه

بوئین میاندشت )71خبر)


برگزاری جلسه بیمه محصوالت کشاورزی



جلسه آموزشی صندوق خرد زنان روستایی



برگزاری کارگاه آموزشی اصول بهداشت در مرغداری ها



برگزاری دوره آموزشی دامپروری



بازدید از محل احداث پروژه ها

تیران کرون ) 77خبر)

چادگان )  1خبر)


جلسه کارگروه امور زیربنایی شهرستان



برگزاری جلسه سامانه جامع پهنه بندی



تودیع و معارفه رئیس مرکز چنارود



برگزاری کارگروه رفع تداخالت موازی شهرستان



جلسه برنامه ریزی استقرار شرکتهای خدمات کشاورزی



جلسه ساماندهی شرکت های خدمات مشاوره ای غیر دولتی

دهاقان) 71خبر)


برگزاری مجمع عمومی شرکت تعاونی گلخانه داران دهاقان



برگزاری جلسه آب وخاک در شهرستان



کشت کلم بروکلی برای اولین بار در گلخانه شرکت دانش
نهادآسیا شهرستان





برگزاری جلسه بررسی عملیات کنترل ومبارزه باکرم خراط در
شهرستان





تخریب ساخت وساز غیر مجاز در شهرستان
برگزاری دوره آموزشی مدیریت گلخانه در شهرستان



ردیابی ملخ های شاخک کوتاه در مناطق کانونی شهرستان کشت
نخود دیم پاییزه با بذور گواهی شده در بخش کرون شهرستان





برگزاری جلسه نظام نوین ترویج کشاورزی شهرستان





برگزاری جلسه میزخدمت مشترک با بانک کشاورزی

برگزاری جلسه نظام نوین ترویج در شهرستان





برگزاری جلسه به روز رسانی اطالعات و بیمه گری محصوالت
کشاورزی

برگزاری چهارمین جلسه کارگاه آموزشی مدیریت گلخانه در
شهرستان



برگزاری انتخابات شرکت تعاونی روستایی دهخدا در مدیریت

خمینی شهر ) 71خبر)


برگزاری آیین تجلیل و معارفه

شهرضا ) 15خبر)

سمیرم ) 03خبر)


پالک گذاری تراکتور



برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع پرورش گیاهان دارویی





برگزاری کارگروه تحقیق و توسعه تولید بذور سبزی و صیفی و
گل و گیاهان زینتی

تسهیالت خط اعتباری مکانیزاسیون



زخم کرم خراط بر تن باغات گردو



برگزاری کارگاه آموزشی پرواربندی بز و گوسفند



کشت رقم نخود پاییزه – انتظاری



دیدار با دادستان شهرستان



برگزاری جلسه آموزشی ترویجی تغذیه سالم و جایگزین های



شماره گذاری ماشین آالت کشاورزی

مواد غذایی

فریدن ) 1خبر)


جلسه شورای مشورتی جوانان با موضوع بررسی مسایل و
مشکالت حوزه کشاورزی



بازدید از کارگاه های مشاغل خانگی



بازدید از گلخانه های صیفی و گل رز شهرستان



جلسه توجیهی صندوق خرد زنان روستای دهق۰

فریدونشهر) 72خبر)


آغاز طرح آبیاری بارانی و قطره ای عیدی محمد
خداپرست و شرکاء



برگزاری گردهمایی بیمه عمومی و بیمه بخش کشاورزی
ودام



معرفی کشاورزان ودامداران خسارت دیده به بانک



طرح پالک کوبی و بیمه دام
توزیع سوخت مایع بین دامداران و شیالت شهرستان



اقدام به مبارزه با موش کور در سطح  ۵۲هکتار



صدور اخطاریه ساخت وساز



جلسه مدیر حفظ نباتات استان با باغداران روستای تیدجان



حضور در جلسه واگذاری





برگزاری مراسم قرآنی فرهنگی در شهرستان



پیشنهادات ارائه شده در زمینه واگذاری





برگزاری مجمع عمومی سالیانه نظام صنفی کارهای
کشاورزی شهرستان



برگزاری کالس آموزشی در بخش دام

خسارت آفت کارادرینا روی بوته ها در گلخانه وردشت



برگزاری کالس آموزشی حبوبات





بازدید از باغات گردو روستای قودجان شهرستان

برگزاری جلسه نظام نوین ترویج





برگزاری جلسه صدور پروانه دام در شهرستان

معارفه نماینده ولی فقیه در مدیریت شهرستان





بازدید مدیر شهرستان از مراکز خدمات



کارگروه رفع تداخالت قوانین موازی



برگزاری جلسه ستاد تولیدات گیاهی



معرفی تعداد  ۰۲فقره تسهیالت خرید ادوات کشاورزی به

کارگاه آموزشی فرآوری انار



جمع آوری اطالعات بهره برداران

خوانسار) 1خبر)

شاهین شهرومیمه ) 00خبر)

بانک کشاورزی

اخبار شهرستان ها

خبر نامه الكترونیكی بركت سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان اداره روابط عمومی


ارزیابی طرح نظام نوین ترویج کشاورزی

نطنز)1خبر)



بازدید از واحد بسته بندی قهوه و کاکائو





بازدید از واحدهای دام وطیور جهت صدور مجوزتوسعه



برگزاری کارگاه آموزشی مهارتی پرورش قارچ خوراکی



بازدید از گلخانه ها ی گرکن جنوبی





تجلیل از نمونه ملی بهره بردار بخش کشاورزی شهرستان
مبارکه



نشست صمیمی خانواده همکاران جهاد کشاورزی شهرستان
برگزاری جلسه نیاز سنجی دوره های آموزشی در سال ۱۱





بازدید از صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی طالخونچه

بر گزاری دوره مهارتی پرورش قارچ خوراکی



بر گزاری کالس آموزشی مقابله با بیماری تب برفکی



.بر گزاری کارگاه آموزشی تغذیه پسته

لنجان ) 01خبر)



بازدید از کارخانه شیر خوش طعم



بازدید از مزارع کلزا



توزیع بذور اصالح شده گندم درشهرستان



برگزاری جلسه رفع ناهماهنگی های مراکز غیر دولتی

بازدید از باغات





جلسه کار شناسان پهنه

برگزاری پنجمین کمیته فنی شهرستان





بازدید از استخر پرورش ماهی حر در روستای ونهر

بازدید از مزارع کلزا





بازدید از گاوداری حر در روستای ونهر

جلسه ستاد بحران شهر ورنامخواست و حومه





برگزاری کارگاه هرس  ،چالکود و روغن پاشی زمستانه در

کالس بیمه محصوالت کشاورزی



جلسه بررسی مشکالت آبرسانی روستای کچوییه



جلسه بررسی مشکالت کشاورزان



کالس آموزشی آشنایی با آفات درختان میوه



بازدید کارگروه نظارت شهرستانی از فروشگاه های کود
وسم



جلسه هماهنگی برگزاری طرح همگام با کشاورز



بازدید از کلینیک گیاه پزشکی توانا



کارگاه آموزشی آشنایی با آفات درختان میوه (کچوییه



روستای سهروفیروزان


برگزاری کارگاه آموزشی پرورش گلهای آپارتمانی



بازدید گروهی از دامداران شهرستان شهرضا از شرکت
کشت و دام نامفر شهرستان

کاشان ) 1خبر)


بازدید از کارخانه تولید و بسته بندی سبزیجات در جوشقان قالی



بازدید مدیر محترم آب و خاک سازمان از پروژه های آب و خاک



برنامه رادیویی خوشه های برکت



برگزاری کالس آموزشی هویت دار نمودن شتر و ایجاد
تشکل شتر داران



جلسه کارگروه اشتغال با محوریت طرح های کشاورزی



برگزاری مراسم سالگرد سردارجهادگر شهید حاج علی
فارسی

نائین)  23خبر)


جلسه کارگروه جهاد کشاورزی شهرستان نایین



کارگاه آموزشی باغ شیشه ای (تراریوم) ویژه زنان
بازدید آموزشی ترویجی گلخانه داران نایین از گلخانه های
شهرستان دهاقان



عملیات بازسازی و مرمت روستای بداف بافران شهرستان ن





برگزاری جلسه هویت گذاری دام و بیمه

عملیات بازسازی و مرمت قنات مزرعه امام و کیخسرو
مزرعه امام شهرستان





بازدید از فروشندگیهای سموم شهرستان

برگزاری کارگاه آموزشی پسته در شهرستان





برگزاری کارگاه بیمه محصوالت کشاورزی



برگزاری جلسه کارگروه رفع تداخالت شهرستان نایین



برگزاری کالسهای آموزشی بهسازی و نوسازی جایگاه دام



برگزاری کالس آموزشی تغذیه باغات در روستای وانشان



برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه باغات

گلپایگان ) 71خبر)



جلسه بررسی مسائل و مشکالت بخش کشاورزی شهرستان

نجف آباد ) 77خبر)


برگزاری کالس آموزشی پرورش قارچ
برگزاری کارگاه آموزشی بیمه کشاورزی و دامداری
برگزاری جلسه بررسی مسائل و مشکالت موجود در
کهریزسنگ
برگزاری جلسه کمسیون تقویم ماده  ۰اراضی زراعی و باغی
در شهرستان





قلع و قمع ساخت غیر مجاز در اراضی کشاورزی

گزارش  ۵۰۲مورد پرونده در کمیسیون داخلی اموراراضی
شهرستان





برگزاری جلسه ستاد تولیدات گیاهی شهرستان

آشنایی با اصول اولیه پرورش قارچ





طرح همگام با کشاورزروستاهای باغملک و اراضی

گزارش  ۱۳مورد پرونده در کمیسیون داخلی اموراراضی
شهرستان



برگزاری جلسه با حضور کارشناسان زراعت سازمان



جلسه بررسی پرونده اصالحات اراضی گلدشت

آزمون دستگاه هد برداشت علوفه  ،سرشاخه خردکن و انواع
سمپاشهای پشت تراکتوری شرکت فناب صنعت گلپا


بازدید از مزارع کلزا



برگزاری دوره مهارتی پرورش گیاهان آپارتمانی

مبارکه ) 43خبر)

اصفهان (گاوداری رحمت آباد نطنز)


شورای اداری شهرستان با حضور معاون رئیس قوه قضائیه

فالورجان) 74خبر)

بازدید آموزشی  -ترویجحی از گحاوداری شحرکت فجحر
برگزاری کارگاه آموزشی بیمه محصوالت کشاورزی

اخبار مدیریت های
جهاد كشاورزی شهرستان

(دی ماه )8931

صفحه 4





خبر نامه الكترونیكی بركت سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان اداره روابط عمومی

(دی ماه )8931

صفحه 5

كنترل عوامل خسارت زا درسطح  958هزار هكتار
به گزارش روابط عمومی سازمان  ،باحضور مهندس عباسی مدیر

در باغ های میوه استان

شیالت وامور آبزیان سازمان و مدیرجهادکشاورزی شهرستان

به گزارش روابط عمومی سازمان  ،مهندس رحیمی مدیر حفظ نباتات

خورو بیابانک شهرستان کارگاه آموزشی روزمزرعه وانتقال یافته

سازمان گفت  :در سال زراعی  ۱۱-۱۱با تشکیل شبکه های مراقبت

پرورش ماهی قزل آال برگزار شد .مدیر شیال ت سازمان در دیدار با
فرماندار شهرستان گفت :در حال حاضر در شهرستان خور و بیابانک
 ۰۳تن انواع ماهی تولید وبه بازار عرضه شده است و این شهرستان

دولتی و خصوصی و رصد بموقع عوامل خسارتزا درختان میوه در
باغ های استان و با همکاری باغداران عزیز مجموعا طی چند نوبت در

دارای پتانسیل خوبی برای پرورش ماهیان است و با هماهنگی و

سطح  ۰۲۲هزار هکتار آفات درختان میوه ۵۵۱ ،هزار هکتار بیماری ها

حمایت ازفعالیت های آبزی پروری وتخصیص اعتبارات وتسهیالت

و  ۳۳هزار هکتار علف های هرز مدیریت وکنترل گردید ،همچنین در

موردنیازشاهد توسعه شهرستان خواهیم بود .همچنین

بازدید از

مزارع واستخرهای فعال پرورش آبزیان  ،باهماهنگی ترویج شهرستان

کارگاه آموزشی روزمزرعه وانتقال یافته ها با حضوراستخرداران

این راستا با استفاده از تجهیزات غیر شیمیایی و در قالب عملیات

کنترل تلفیقی آفات (  )IPMبا صدور اطالعیه های پیش اگاهی از

وعالقمندان نیروی بسیج در جوار یک استخر دومنظوره پرورش

خسارات عوامل خسارتزای گیاهی جلوگیری بعمل آمده و در جهت

ماهی قزل آال برگزارشد .در این کارگاه آموزشی موارد مطرح شده

حفظ محیط زیست و تولید محصوالت گواهی شده از سمپاشی های

شامل ؛ قابلیت پرورش باتوجه به آب های شیرین ولب شور بعنوان
پتانسیل درشهرستان  ،می توان به پرورش ماهیان گرمابی وماهیان

اضافی و غیر ضروری اجتناب گردید.

زینتی وقزل آال،ماهیان خاویاری و  ...اشاره نمودکه درصورت
حمایت وتخصیص اعتبارات وتسهیالت ارزان قیمت وتعامل
سازمانهای محیط زیست وامورآب پتانسیل ها به بالقوه تبدیل شود.
الزم بذکر است ،این برنامههای آبزیان در راستای توسعه آبزی
پروری دراستان و به خصوص شهرستانهای کمترتوسعه یافته استان
برنامه ریزی و اجرا می گردد.

.

صادرات  5هزار تن شیر خشک از استان اصفهان برای نخستین بار
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفحهحان

وی ادامه داد :با توجه به کیفیت شیر تولیدی در اصفهان ،با قابلحیحت

گفت :ستاد تنظیم بازارکشور با صادرات پنج هزار تن شیرخشک از

عرضه در بازارهای منطقه ای و در راستای توسحعحه ی صحادرات

استان اصفهان برای نخستین بار در روز گذشته موافقت کرد.

محصوالت لبنی ،طی سال گذشته بیش از  ۰۱۳۱تن شحیحر خشحک

به گزارش روابط عمومی سازمان  ،آقای حسین ایراندوست محعحاون
بهبود تولیدات دامی سازمان درگفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به
اینکه استان اصفهان از نظر تولید شیرخام در کشور رتبه اول را دارد،
اظهار داشت :استان اصفهان یکی از قطب های مهم تولید محصوالت
دامی در کشور است و با تولید ساالنه بالغ بر یک میلیون و  ۳۱۲هزار
و  ۱۲۲تن رتبه نخست در تولید شیر خام به ازای هر راس گاو شیری
را کسب کرده است .وی افزود :استان اصفهان با تولید  ۳۱هحزار و
 ۱۲۲تن گوشت قرمز در سال رتبه پنجم کشحوری را بحه خحود
اختصاص داده است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفحهحان
بیان داشت :این استان از نظر تعداد گاوداریهای شیحری و ارزش
اصالحی گاو شیری اصیل و همچنین از نظر افزایش بهره وری در
گاوداریهای صنعتی رتبه اول کشور را نیز دارا است .وی اضافه کرد:
درراستای افزایش بهره وری واقتصادی شدن پرورش گوسفند وبحز
وازدیاد تولید گوشت قرمز وشیر بز ،با اجرای طرح اصحالح نحژاد
گوسفند وبز درواحدهای بسته از طریق تالقی باگوسفحنحد اصحیحل
رومانوف وبز های اصیل سانن وآلپاین زمینه های مساعد فراهم شده

ویک پایگاه اصالح نژادی گوسفند وبز در استان راه انحدازی شحده
است .معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اسحتحان
اصفهان با اشاره به اینکه در استان اصفهان نخستین مرکز تخصصحی
پرورش تلیسه شیری در سطح کشور وجود دارد ،تصحریحح کحرد:
اصفهان تأمین کننده ی تلیسه ممتاز برای سایر استانها است.

به گزارش روابط عمومی سازمان ،در سالجاری سطحی حدود ۵۰۲۲
هکتار از اراضی زراعی استان اصفهان به کشت سورگوم علحوفحه ای
اختصاص یافت .
به گزارش مدیریت زراعت  ،از خصوصیات بارز سورگوم میتوان بحه
تحمل خشکی ،مصرف بهینه آب  ،تحمل شوری  ،تحمل مسمومحیحت
آلومینیوم  ،عملکرد باال و قابلیت کشت در طیف وسیعی از خاکهحا و
اقلیم های مختلف است .
بر اساس همین گزارش :میزان تولید علوفه سورگوم برداشتی از ایحن
سطح  ۱۱هزار تن است و به مصارف علوفه تازه خحوری و سحیحالژ
رسیده ،از قبیل ارقام پگاه  ،اسپیدفید  ،سیلوکینگ و سودان گراس بوده
و از مناطق عمده کشت سورگوم در سطح شهرستان های اصفهحان ،
اردستان  ،شهرضا و مبارکه را شامل می شود و در شرایط خشکسالحی
و محدودیت منابع آب  ،لزوم تجدیدنظر در الگوی کشت محصحوالت
زراعی استان و در راستای حصول به کشاورزی پایدار بیش از پحیحش
احساس میشود .یکی از گیاهان مناسب برای این منحظحور سحورگحوم
میباشد که از نظر تحمل به خشکی به شتر محصوالت علوفه ای مشهور
است .با توجه به توسعه صنعت دامپروری در استان اصفهان و وجحود
دامداریهای صنعتی متعدد و نیاز این واحدها به علوفه سحیحلحویحی ،
سورگوم پگاه گیاهی است که عالوه بر عملکرد مناسحب و داشحتحن
خصوصیات فوق برای سیلوکردن بسیار مناسب می باشد .سورگوم رقم
اسپیدفید از سالهای گذشته در استان کشت و کار میشده  ،ایحن رقحم
مناسب برداشت بصورت علوفه تازه بوده و برای سیلوکردن منحاسحب
نیست .شایان ذکر است؛  ۱۲هکتار از اراضی شرکحت کشحاورزی و
دامپروری فجر اصفهان واقع در چهارمیل شهرستان اردستان با تولحیحد
۳هزار  ۳۲۲تن به کشت سورگوم علوفه ای اختصاص پیدا کرد کحه
محصول تولیدی برای سیلوسازی و مصرف به واحد دامداری شرکحت
مذکور واقع در منطقه رحمت آباد شهرستان نطنز حمل گردید و پس از
سیلوکردن هم اکنون سیلوی آن با کیفیت خوب به تغذیحه گحاوهحای
داشتی و شیری با عملکرد متوسط شیردهی حدود  ۳۲تا  ۳۱کیلحوگحرم
در روز می رسد .بدین ترتیب شرکت یادشده با تولید سیالژ سورگوم
بخشی از نیاز سیلویی خود را با سیالژ ذرت جایگزین نموده که باعث
بهبود بهره وری مصرف آب و استفاده مطلوب از آب زراعی با کیفیت
نامناسب در سطح اراضی زراعی خود شده است.

تولیدی گاوداریهای صنعتی استان با ارزش  ۳۱۱هزار و  ۱۱۲دالر
به خارج از کشور صادر شده است .ایراندوست به ایجاد نخسحتحیحن
مراکز تولید جنین وسلول (مواد ژنی) گاو ماده شیری برتردر اسحتحان
اصفهان اشاره کرد و گفت :این جنین های برترتولیدی بحه سحایحر

دی ماه به روایت تصویر

استانها و کشورهای منطقه جهت انتقال جنین در گله هحای شحیحری
صادر می شود .به طوریکه اولین محموله جنین تولیدی در کشحور
سال گذشته از استان به کشور آذربایجان صادر شد .وی تحولحیحد
شیرخام در سال گذشته را یک میلیون و  ۳۱۲هزار و  ۱۱۱تن اعحالم
کرد و افزود :سهم تولید شیرخشک در سال گذشته  ۱۰هزار و ۳۲۰
تن بوده است .معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشحاورزی

بازدید از بارانداز ماهی سازمان مشاغل شهری

استان اصفهان با بیان اینکه در فصل های پاییز و زمستان با افزایحش

ده درصدی شیرخام مواجه هستیم تصریح کرد :برای کنتحرل بحازار
مجوز کارخانه های تولید شیرخشک صادر شده است تا مازاد شحیحر
تولیدی به صورت شیرخشک به بازار عرضه شود.
وی افزود :با توجه به اینکه استان اصفهان رتبه نخست تولید شیرخام

کارگروه احیاء و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی

را در کشور دارد ،درخواست صادرات شیرخشک به خارج از کشور
را در هنگام انباشتگی داشتیم که در طی جلساتی با ستاد تنظیم بازار
کشور این اطمینان خاطر فراهم شد که صادرات  ۱هزار تن
شیرخشک تاثیری در عرضه و تقاضا در بازارداخلی نخواهد داشت و
قیمت تحت کنترل خواهد بود ،در نتیجه در روز گذشته این تقاضا
پذیرفته شد و برای نخستین بار صادرات شیرخشک از استان اصفهان
انجام خواهد شد.

مراسم گرامیداشت شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
راه های ارتباطی :تلفن 13271073:پیامک 76665312:آدرس الکترونیکیwww.agri-es.ir :
پست الکترونیکی news@agri-es.ir:آدرس:اصفهان خیابان هزارجریب سازمان جهاد کشاورزی
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ضرورت اصالح الگوی كشت در راستای

مشکل اصلی فرونشست برگشت ناپذیری زمین است

مقابله با فرونشست زمین در اصفهان

رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی

رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت :اصالح الگوی کشت
می تواند به کاهش پدیده فرونشست در استان اصفهان یاری برساند.
به گزارش روابط عمومی سازمان  ،آقای عباسعلی جمشیدی رئیس

فرونشست برگشت ناپذیری زمین است ،تصریح کرد :زمینی که با

پاییزه درصدد مقابله با کم آبی برآمدیم.رئیس اداره مدیریت بحران و

فرونشست همراه شود دیگر قابلیت زراعت نخواهد داشت.
وی افزود :فرونشست ماندگار در دشت ها در اثر برداشت بی رویه
آبهای زیرزمینی و تخلیه آبخوان ها رخ می دهد که منجر به فشرده

گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پدیده فرونشست زمین به

کشاورزی استان اصفهان مطالبه گر پدیده فرونشست زمین است ،ابراز

داشت :فرونشست زمین در اراضی کشاورزی در دشت ها باعث

کرد :با توسعه کشت گیاهان دارویی و انتقال کشت از فضای باز به

سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه مشکل اصلی

اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی سازمان در

گدازه ها ،فعالیت های انسانی و تخلیه آبخوان ها وابسته است ،اظهار

از پیشرفت پدیده فرونشست زمین در استان اصفهان است ،تصریح

فضای گلخانه ای و توسعه کشت نشایی و تغییر زمان کشت از بهاره به

شدن الیه های رسی می شود .جمشیدی با اعالم اینکه سازمان جهاد

عوامل متعدد پدیده های زمین شناسی ،حرکات آرام پوسته و خروج

(دی ماه )8931

صفحه 6

داشت :مهمترین اقدامات انجام شده در خصوص مدیریت منابع آب در
طی سالهای گذشته صدور پروانه مصرف معقول آب با همکاری صنف

تخریب سیستم های آبیاری و نابودی خاک های حاصلخیز می شود و

کشاورزی و شرکت آب منطقه ای استان اصفهان بوده است .وی با

با شکاف و ترک خوردگی و غیرقابل استفاده شدن زمین همراه خواهد

تاکید بر اینکه اصالح الگوی کشت به عنوان راهکار مهم در جلوگیری

شد.

کاهش مخاطرات بخش کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان
اصفهان با اشاره به اینکه پدیده فرونشست در اراضی کشاورزی درون
شهری متاثر از خشکی زاینده رود است ،بیان داشت :اقداماتی نظیر
آبیاری تحت فشار و تسطیح لیزری و اجرای کشتی حفاظتی و توسعه
باغات متحمل با خشکی و توسعه کشت گلخانه ای به همراه آموزش
به کشاورزان در راستای سازگاری با کم آبی ،اصالح الگوی کشت و
ممانعت از برداشت بی رویه از منابع زیرزمینی از اقدامات مهم سازمان
جهاد کشاورزی در مبارزه با پدیده فرونشست زمین در استان اصفهان
است.

در سال زراعی  36-30پس از بررسی تخصصی و فنی جمع كثیری از پرونده های بهره بردار شاخص استان در تولید و بهره وری بخش كشاورزی استان شش نفر توانسته اند در سطح
كشور عنوان نمونه كشوری را كسب كرده در مراسمی با حضور مسئولین كشور از آنها بعنوان برترین های كشاورزی ایران تجلیل شد

آقای مهرداد مرادمند رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اعالم کرد ؛ در سی و چهارمین دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی که با حضور رئیس جمهور ،سرپرست وزارت جهاد کشاورزی،
معاونین و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی ،روسای سازمان های جهاد کشاورزی استان ها و پیشگامان رونق تولید در مرکز همایش های بین المللی تهران برگزار شد ،از  ۳نمونه ملی بخش کشاورزی استان تجلیل و
تقدیر بعمل آمد .به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان  ،مرادمند با اعالم خبر فوق افزود؛ با انتخاب ۳نفر از تولید کنندگان استان به عنوان نمونه های ملی بخش کشاورزی ،افتخاری دیگر برای
استان اصفهان رقم خورد .مرادمند نمونه های ملی را آقایان بهرام کریمی در رشته شرکت سهامی زراعی ،رحمت اهلل تقیان تولید کننده نشا ،منصور پورسخی مرغ تخمگذار ،حمیدرضا قلمکاری کارخانه تولید خوراک دام
و طیور و آبزیان ،محمد رضا موحدیان گوسفند دار و خانم زهرا صادقی شرکت تعاونی زنان روستایی اعالم کرد.
در سال زراعی  ۱۱-۱۳پس از بررسی تخصصی و فنی جمع کثیری از پرونده های بهره بردار شاخص استان در تولید و بهره وری بخش کشاورزی استان شش نفر توانسته اند در سطح کشور عنوان نمونه کشوری را کسب
نموده در مراسمی با حضور مسئولین کشور از آنها بعنوان برترین های کشاورزی ایران تجلیل شد .براساس همین گزارش ،این بهره برداران شامل؛ آقای رحمت اله تقیان از شهرستان دهاقان تولید کننده نشاء گلخانه ای که
توانسته با ایجاد اشتغال  ۱۲نفربصورت مستقیم و  ۰۲نفر فصلی ایجاد نماید وی در سطح  ۱هکتاراقدام به کشت نشاء وعالوه بر فروش داخلی جزء صادرکننده های این محصول به کشور عراق است .منصور پور سخی از
شهرستان برخوار بهره بردار دربخش طیور (مرغ تخم گذار) با عملکرد باال و ضریب تبدیل  ۰و  ۱دهم تولید تخم مرغ که حاصل مدیریت بهینه تهویه و سالن با حداقل میزان تلفات را به ثبت رسانده است .محمد رضا
موحدیان از شهرستان آران و بیدگل در رشته گوسفنداری با استفاده از برنامه های اصالح نژادی برای بهبود عملکرد گله ،رعایت بهداشت جایگاه بعنوان برترین دامدار سبک کشور مورد تجلیل قرار گرفت .حمید رضا
قلمکاری از شهرستان مبارکه ،تولیدکننده خوراک دام و طیور و آبزیان با استفاده از نیروهای متخصص در قالب تیم های تحقیق و توسعه و خدمات پس از فروش،دارای کنترل کیفیت دقیق و آزمایشگاه های تخصصی و
پیشرفته و واردات مستقیم اقالم ریز مغذی از جمله ویتامین ها و سایر افزودنی ها که توانسته با تولید عملی  ۱۱۲۲۲تن انواع خوراک دام و طیور در سال و همچنین صادرات محصوالت خوراک دام و طیور به کشورهای
همسایه .بهرام کریمی علویجه از شهرستان گلپایگان در رشته ترویج و تشکل ها جهت شرکت سهامی زراعی گلپایگان با بهره برداری مطلوب از منابع آب ،خاک ،نهاده ها ،طراحی و اجرای سیستم بیوگاز ،اجرای برنامه
اصالح نژادی در پرورش دام سبک و سنگین بعوان شاخص کشوری مورد تجلیل قرار گرفت .همچنین زهرا صادقی از شهرستان اصفهان دررشته ترویج و تشکل ها جهت شرکت تعاونی روستایی زنان که توانسته با
کارآفرینی  ،اشتغال زایی در حوزه های نانوایی سنتی و تولید فرآورده های لبنی ،قالیبافی ،فروشگاه مواد غذایی  ،نوآوری و بهره گیری از پتانسیل ها و قابلیت اعضاء در جهت فعالیتهای اجتمایی و اقتصادی تعاونی بعنوان
بهره بردار زن نمونه کشوری معرفی شود .شایان ذکر است  ،همه ساله در ایام فصل زمستان برترین های ملی در این بخش با حضور مسولین عالی رتبه کشوری مورد تقدیر  ،سپاس و تجلیل قرار می گیرند.

