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سرمقاله
کشاورزی قراردادی در ابتدا بعنوان یک رابطه قراردادی در زمینه
فعالیتهای کشاورزی که در قالب قراردادهای مشخص میان
(کشاورزان)و (خریداران) منعقد میگردد ،تعریف میشود اما ماهیت
حقوقی این رابطه صرفاً میان یک فروشنده و خریدار قابل تفسیر نیست.
بلکه ایجاد کننده زمینه همکاری مستمری است که در نظام حقوقی
ایران بیشترین شباهت را به عقد مشارکت دارد و یک ساختار مشارکت
تجاری را ایجاد میکند.
در این معنا ،کشاورزی قراردادی ،دو نوع (تعهد) را در مقابل هم قرار
میدهد .تعهد کشاورز (فروشنده) به تامین حجم و کیفیت مشخص
شده محصول در قرارداد و تعهدات خریدار (پردازندهها  /تجار) به
تحویل گرفتن محصوالت و پرداخت ارزش آن بر اساس قرارداد (که
با تحلیل در نظام حقوقی ایران به این نتیجه خواهیم رسید که لزوما به
معنای ثمن معامله نیست و به سهم کشاورز از مشارکت شباهت
بیشتری دارد) .بعالوه اینکه خریداران معموال خدماتی را هم میبایست
در اختیار کشاورز قرار دهند .

سفر سرپرست وزارت جهاد کشاورزی

مشروح اخبار سفر در ویژه نامه پیوست

افتتاح نمادین  901پروژه بخش کشاورزی

با در نظر داشتن ماهیت ،شکل و پروسههای قراردادی منعقده میان
طرفین ،کشاورزی قراردادی دارای مدلهای متنوعی میباشد .بدون
توجه به نام گذاری آنها ،ذیال به بیان مختصر عوامل تشکیل دهنده این
مدلها اشاره میگردد:
 -1قراردادها ممکن است به صورت رسمی و یا غیررسمی باشند که
دو قالب مکتوب و شفاهی را ایجاد میکنند.
 -2قرارداد ممکن است فیمابین خریدار با هر یک از کشاورزان به
صورت جداگانه منعقد گردد و یا به صورت جمعی با کشاورزان یک
منطقه منعقد شود.
 -3تشخیص تعهدات و الزامات هر یک از طرفین میتواند به عرف
واگذار شود و در قالب اصلی قرارداد به صورت (مبهم) باشد و یا به
شکلی جزیی میان طرفین ،مشخص و معین گردد.
 -4قرارداد میتواند کوتاه مدت (مثال برای یک فصل) باشد و در
انتهای هر فصل تمدید گردد و یا اینکه میتواند تعهدات بلند مدتی را
برای طرفین ایجاد کند.
مشخصات فنی قرارداد میتواند در هر مورد به صورت جداگانه پس از
انجام مذاکرات به قرارداد الحاق گردد و یا اینکه بدواً به صورت کامل
در پیوست قرارداد درج شود  .در مجموع باید در نظر داشت که هرچه
اطالعات مطرح شده و مفاد قرارداد و پیوستها و الحاقات آن کاملتر
باشد و آیتمهای مشخصی را عرضه کنند ،اجرای آن قرارداد موفقتر و
اعتبار آن بیشتر است و بهتر اطمینان طرفین را تامین میکند .حال آنکه
قرارداد در بهترین شکل میبایست منافع طرفین را به صورت عادالنهه
تضمین نماید .لیکن با توجه به وضعیتهای فرهنگی و اخهتهالفهات
طبقاتی ،در ایران کشاورزان نمیتوانند کارفرمایان و خهریهداران را
چندان در موقعیت قبول همه خواستههایشان قرار دهند .ایهن مهههم
معموالً در قالب اسقاط حقوق فسخ قرارداد و قدرت تعیین کننهدگهی
سهم از مشارکت تاثیر خود را بیشتر نمایان میسازد.
در کل با توجه به تنوع روشهای تولید و موقعیتهای جغرافیایهی و
محیطی ،اشکال متنوع معامالت و خدمات توسعه کسهب و کهار ،
عرفهای تجاری و ظرفیتهای کارآفرینی ،ساختارهای اجتهمهاعهی-
اقتصادی (مثال سازمانهای کشاورزی) و رویکردهای متفاوت تجاری و
رفتار فرصت طلبانه ،آب و هوا ،مطلوبیتهای سرمایه گذاری و غهیهره
واضح است که نمیتوان یک طرح و برنامه کامال دقیق را برای ایجهاد
ساختار کشاورزی قراردادی به صورت واحد ارائه نمود .در عهو
انواع مختلفی از مدلهای کشاورزی قراردادی وجود دارد .از انهجهام
یک پروژه کشاورزی در منطقه ای کوچهک تها ادغهام بهازارههای
کشاورزی متعدد در یک ناحیه بسیار بزرگ.
برای طراحی و پیاده سازی یک مدل از کشهاورزی قهراردادی کهه
متناسب با نیازهای محیطی و منطقه ای باشد ،میبایست اطالعات اولیه
به صورت کامالً دقیق ،تجزیه و تحلیل گردند .اطالعاتی نظیر فرصتها
و محدودیت هایی که در ایجاد فضای اعتماد طرفینی موثر هستهنهد و
باعث شکل گیری فضای همکاری و همیاری برمبنای اعتماد متهقهابهل
میگردد.
ادامه در صفحه 6

در اولین روز دهه گرامیداشت ده فجر با حضور دکتر رضایی استاندار ،معاون وزیر و سرپرست سازمان جنگلها و مراتع کشور ،مدیران و معاونین
و بهره برداران ،در محل گلخانه  3هکتاری مدرن قاسم امین با تولید فلفل های رنگی صادراتی با اعتبار 7میلیارد تومان که نیمی از آن آورده
شخصی و نیم دیگر آن تسهیالت اشتغال پایدار روستایی با سود 6درصد ،باایجاد اشتغال ثابت  33نفر با ویژگی جمع آوری آب باران و ذخیره آن
در استخر ذخیره  11هزار متر مکعبی؛ افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
آقای دکتر رضایی استاندار اصفهان در این آیین گفت :هرجا که تولید هست خصوصاً در بخش کشاورزی معنویت هم هست و تولید
محصوالت استراتژیک و امنیت غذایی نقش بسیار مهمی در ایجاد امید در جامعه دارد بویژه در زمانی که تحریم های ظالمانه ای بر روی کشور
سایه انداخته است وی در ادامه افزود:از برکات دهه مبارک فجر ،بهره برداری پروژه های مهم توسط مردم و مسئولین است توانسته ایم فضای
کسب کار را در استان ایجاد و توسعه دهیم .در دهه مبارک فجر در سطح استان  1۲26پروژه افتتاح می شوند از این تعداد  33۲پروژه آن در
بخش کشاورزی است که معادل  17درصد کل پروژه های دهه فجر سال جاری است.استاندار اصفهان در سخنان خود درخواست افزایش اعتبار

طرح های آبخیزداری و جنگل و مراتع استان و نیز انجام کار کارشناسی برای توسعه درختکاری در اراضی ملی شهرستان آران و بیدگل را مطرح
نمود که مورد موافقت سرپرست جنگلها و مراتع کشور قرار گرفت.
در آیین افتتاح  33۲پروژه آقای دکتر شهبازی سرپرست سازمان جنگل و مرتع و آبخیزداری کشور گفت :به مناسبت دهه فجر  43۴پروژه
کنترل سیالب مقابله با کانون های گرد و غبار با اعتباری بالغ بر 122میلیارد تومان در سطح کشور افتتاح می شود.
وی در ادامه افزود :در کل دنیا میزان بارندگی رو به کاهش است و ساالنه حدود  11میلیمتر کاهش بارندگی آب های موجود در تمام دنیا ثبت
شده است و با توجه به کاهش سطح های زیر زمینی که منابع حیاتی آیندگان است که باید برای حفظ شود بویژه در مناطقی مانند استان اصفهان و
اجرای طرح های آبخیزداری برای ذخیره روان آبهای جاری و افزایش ذخیره آب تاثیر دارد .وی در خصوص توسعه کانونهای گرد و خاک گفت:
در استان اصفهان حدود  47هزار هکتار کانون گرد و غبار وجود داردکه می شود با توسعه زراعت چوب با استفاده از پساب میتوان هم از ایجاد
کانون های گرد غبار جلوگیری نمود وهم صرفه اقتصادی را برای استان بهمراه خواهد داشت.
در این آیین مهندس مرادمند رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ضمن خیر مقدم به حاضرین گفت :استان اصفهان در توسعه گلخانه با

سطح فعال و دارای تولید بیش از  1۲33هکتار که تا پایان سال جاری از مرز  2333هکتار خواهد گذشت ،دارای رتبه سوم کشور است.
ادامه در صفحه 6
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سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه

همزمان با ايام اهلل دهه مبارک فجر  ،حضرت حجت االسالم و المسلمحيحن
حاج شيخ مجتبی کوچک زاده  ،قبل از خطبه ها نماز جمعه شهر اصفهحان
سخنرانی نمود .
نماينده ولی فقيه در سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان بحا اشحاره بحه
رشادت هاي سردار مهربانی ها سپهبد حاج قاسم سليحمحانحی در جحبحهحه
مقاومت و دفاع از اسالم و تبريک و تهنيت از اين شهيد واال مقام و نحيحز
ذکر مصيبت ايام شهادت حضرت فاطمه سالم اهلل در خصحوص بحخحش
کشاورزي استان گفت:به مناسبت دهه مبارک فجر  319پروژه کشاورزي بحا
اعتبار 0هزار 371ميليارد ريال و اشتغال 7718نفر ؛افتتاح و محورد بحهحره
برداري قرار می گيرد.
سخنران پيش از خطبه ها نماز جمعه اصفهان تصريح نمود:استان اصفهحان
با دارا بودن  549هزار هكتار اراضی کشاورزي معادل  5درصد از مساححت
استان و  3.8درصد از اراضی کشاورزي کشور و با دارا بحودن شحرايحط
متنوع آب و هوايی استعداد توليد انواع محصوالت کشاورزي را دارد بحه
گونه اي که در مناطق گرم و خشک استان خرما  ،انار وپسته و در منحاطحق
سرد و کوهستانی استان بادام و گردو و در مناطق معتدل ومعتدل سرد انواع
محصوالت دانه دار و هسته دار کشت می گردد ،همچنين افراد شاغل در

بخش کشاورزي استان حدود  795هزار نفر ميباشند.
وي در ادامه افزود  :اراضی زراعی استان حدود  998هزار هكتار می
باشد که در سالهاي نرمال حدود  % 11آن به کشت محححصحوالت
زراعی مانند انواع غالت ،حبوبات و محصوالت علوفه اي  ،جاليحزي
و انواع سبزي و صيفی و گياهان زينتی اختصاص می يابد و تحولحيحد
ساالنه محصوالت زراعی استان در شرايط عادي حدود 9.4ميليون تن
می باشد ومجموع اراضی باغی استان نيز حدود  18هزار هكتار است
و عمدتاً شامل محصوالتی مانند انواع سيب درختی ( حدود ،) %39
انار  ،به  ،انگور  ،بادام  ،پسته  ،گالبی و زردآلو می باشد .محجحمحوع
توليدات باغی و گلخانه اي استان در شرايط عادي حدود  911هحزار
تن برآورد می شود.
نماينده ولی فقيه در سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان در ادامه
افزود :از توليدات شاخص محصوالت کشاورزي استان اصفهان می
توان به شيرخام با توليد  7311هزار تن در سال (رتبه اول کشور) ،
گوشت مرغ با توليد  011هزار تن در سال و تخم مرغ  711هزار تن
در سال (رتبه دوم)  ،گوشت قرمز با توليد  49هزار تن در سال (رتبه
پنجم)  ،عسل  1هزار تن در سال (رتبه سوم)  ،گوشت بوقلمون 9
هزار تن و شترمرغ با توليد هزار تن در سال (رتبه اول کشور) ،
ماهيان زينتی با توليد  45ميليون قطعه در سال (رتبه اول) ،
محصوالت گلخانه اي با توليد ساليانه  310هزار تن (رتبه سوم) ،
پياز با توليد ساليانه  311هزارتن ( رتبه اول ) و سيب زمينی با توليد
ساليانه  995هزار تن ( رتبه سوم کشور) و سيب درختی با توليد
ساليانه  093هزار تن ( رتبه سوم کشور) .شايان ذکر است ؛اقدامات
متناسبی جهت کاهش اثرات خشكسالی برنامه ريزي و در حال اجرا
می باشد که شامل ؛جايگزينی ارقام گندم و جو گواهی شده متحمل
به شرايط تنش محيطی ،اصالح الگوي کشت محصوالت زراعی ،
استفاده از کشت هاي نشايی  ،توسعه باغات متحمل به خشكی نظير
پسته  ،انار  ،بادام  ،انگور و گل محمدي،توسعه گلخانه ها وگياهان
دارويی ازجمله گل محمدي  ،زعفران  ،زرشک  ،موسير و بابونه
توسعه کشت و پرورش قارچ خوراکی توليد محصوالت دامی ،
اجراي روشهاي نوين آبياري در سطح  797هزار هكتار وتهيه اطلس
نياز آبياري محصوالت کشاورزي می باشد

نقش بیمه در کاهش مخاطرات بخش کشاورزی

(بهمن ماه ) 8931

صفحه 2

تقدیر از مددکاران ترویجی نمونه استان

گردهمايی آموزشی ترويجی ويژه مددکاران ترويجی نمونه استان اصفهان
با حضور آقاي دکتر خبيري مدير کل دفتر ساماندهی مراکز جهاد
کشاورزي و شبكه ترويج وزارت جهاد کشاورزي و هيئت همراه در استان
اصفهان در محل دائمی موزه ترويج با حضور بيش از 011نفر از مددکاران
نمونه استان برگزار شد .دکترخبيري با اشاره به استفاده از ظرفيت هاي
موجود در شبكه ترويج و شبكه دانش کشاورزي مانند محققين معين،
مروجين مسئول پهنه مددکاران ترويج و نقش کليدي و نفوذ فنی و ورود
به جوامع محلی و پايدار سازي به اهميت نقش مددکاران اشاره نمود .در
اين گردهمايی با حضور مسئولين از مددکاران نمونه استان با اهداء لوح
تقدير گرديد  .وي در طول سفر به استان از مراکز جهاد کشاورزي ابوزيد
آباد ،نياسر ،طرق بازديد و با مسئولين مراکز ،مروجان پهنه ،بهره برداران و
مسئولين ترويج شهرستانها و مديران جهاد کشاورزي مالقات کردند.

.جشنواره نقش آبزیان در سالمت جامعه

اولين همايش نقش بيمه در کاهش مخاطرات بخش کشاورزي با

جبران خسارت نمايد تا فعاليت اقتصادي مجدداً استمرار پيدا کند .وي

ميزبانی مديريت جهاد کشاورزي شهرستان اصفهان در مرکز آموزش

در ادامه افزود کشاورزان با بيمه نمودن محصوالت خود می توانند

جشنواره نقش مصرف آبزیان در ارتقای سالمت جامعه همزمان

کبوتراباد برگزار شد.

معيشت خود و خانواده خود را در شرايط اضطراري تضمين نمايند.

با دهه مبارک فجر انقالب اسالمی در روز  71بهمن ماه  89در شهرستان

اين جلسه با حضور رياست سازمان جهاد کشاورزي استان ،قائم مقام

مهندس مرادمند رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان با اشاره به اينكه

سميرم در راستاي افزايش فرهنگ مصرف آبزيان و ارتقاء سالمت جامعه

در جهت باال بردن سرانه مصرف آبزيان در اين استان به

مدت 3روز در

صندوق بيمه کشاورزي در استان اصفهان و اعضاي نظام صنفی کارهاي

کشاورزان استان اصفهان با توجه به دانش و آگاهی فراوان از اهميت

کشاورزي و مسئولين شهرستانی ،استانی ،شوراها و نمايندگان

بيمه آگاهی کامل دارند افزود :بايد به مشكالت و نارسايی هاي موجود

قالب کارگاه آموزشی  ،جشنواره وهمايش برگزار گرديد .

کشاورزان شهرستان اصفهان برگزار شد.

توجه کرد ،در بخش کشاورزي تعداد کمی از افراد محصوالت خود را

درروز سومين روز اين همايش  ،که با محوريت مديريت شيالت استان

بيمه میکند ولی خسارات وارد به اين بخش بسيار زياد است .وي از

وجهاد کشاورزي شهرستان سميرم برگزار شد ،بيش از  751نفر از

نمايندگان کشاورزان درخواست کرد با توجه به مهلت باقيمانده نسبت

مديران بخش هاي دولتی شهرستان و همچنين اعضاي کميته بانوان

به بيمه نمودن محصوالت خود اقدام تا ضريب ريسک استان به حداقل

فرمانداري،شهرداري ،شوراي شهر ،شبكه بهداشت  ،آموزش پرورش ،

برسد.

دانش آموزان مدارس ابتدايی وخانم هاي خانه دار و ساير ادارات دولتی

دکتر وارسته پور قائم مقام صندوق بيمه کشاورزي در استان اصفهان با
اشاره به اينكه توليدات کشاورزي به دليل وجود ويژگیهاي خاص از
پر مخاطره ترين نوع فعاليت هاي اقتصادي میباشند و ايران جزو 71
کشور بالخيز جهان است بر ضرورت بيمه تاکيد نمود .وي با توضيح
در خصوص روش هاي مختلف بيمه محصوالت کشاورزي تصريح

و همچنين مروجين شرکت نمودند .

کرد 85 :محصول در استان قابليت پوشش بيمه اي دارند و مهلت بيمه

محورهاي سخنرانی اين همايش در خصوص برنامه ها و راهكارهاي

پذيري را تا پايان بهمن ماه براي محصوالت زراعی و باغی و جهت دام

افزايش سرانه مصرف آبزيان در شهرستان و آشنايی با ارزشهاي غذايی

و طيور در طول سال اعالم کرد .در ادامه ايشان با تشريح انواع بيمه

آبزيان بود و در همين راستا با توجه به موضوع فرهنگ سازي مصرف

نامه ،بيمه پايه را به دليل داشتن ضريب خطر پايين و درصد باالي

آبزيان در کودکان با حضور دانش آموزان دبستانی شهرستان ،جشنواره

کمک دولت ارزان تر و با تعهد باالتر از ساير انواع بيمه ها معرفی و با

نقاشی ماهی برگزار و ضمن آشنا نمودن کودکان با مزاياي مصرف ماهی

توجه به اهميت بيمه و جبران خسارات ناشی از حوادث غير مترقبه به

و افزايش سالمتی به آنها جوائزي اهدا گرديد.

کشاورزان توصيه نمود در فرصت باقيمانده نسبت به بيمه نمودن
محصوالت خود اقدام نمايند.

در حاشيه برگزاري اين جشنواره کالس آموزشی طبخ انواع غذاهاي
دريايی ويژه پرسنل اداري خانم هاي شهرستان در دو روز برگزار شد و

آقاي محمدي عضو هيئت مديره نظام صنفی کارهاي کشاورزي استان

همچنين در روز همايش بين  31نوع غذا طبخ شده با انواع آبزيان با

علت کم اقبالی نسبت به بيمه را باال بودن هزينه هاي کاشت داشت و

محوريت ماهی قزل آال داوري و به نفرات برتر جوايزي اهدا گرديد.

برداشت و عدم تطابق اين هزينه ها با جبران خسارت بيمه عنوان کرد
وي تصريح کرد در زمان ارزيابی خسارت بازديد بايد به صورت ميدانی
و مزرعه به مزرعه صورت گرفته و درصد خسارت به کشاورزان اعالم
شود نه به صورت کلی و تجمعی.
دکتر بصيري مشاور عالی نظام صنفی کارهاي کشاورزي گفت بيمه
يكی از ابزارهايی است که استمرار هر فعاليت اقتصادي را ضمانت می

کند عالوه بر بيمه محصوالت کشاورزي میبايست خود فعاليت
کشاورزي نيز بيمه شود تا اگر خسارتی به محصول وارد شد بيمه بتواند

اخبار شهرستان ها

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

اصفهان) 31خبر)

بهمن ماه در شهرستان ها به روایت تصویر

 افتتاح مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی در بخش های بن رود
و جرقویه به مناسبت دهه فجر
 افتتاح مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی داتیس تحت پوشش
مرکز جهاد کشاورزی کرارج


اخبار مدیریت های

جلسه تودیع ومعارفه مسئول مرکز جهاد کشاورزی جرقویه سفلی

 برگزاری دوره آموزشی ترویجی سیستمهای آبیاری نوین مرکز
جهاد کشاورزی براآن شمالی

اردستان ) 3خبر)
 مراسم بزرگداشت پیروزی انقالب اسالمی در روستای ومکان

جهاد کشاورزی شهرستان

دهاقان) 32خبر)


برگزاری جلسه هماهنگی کمیته روستایی وعشایری دهه فجر



برگزاری کمیسیون صدور وتمدید پروانه های اماکن دامی



برگزاری جلسه کمیته هماهنگی برنامه های دهه فجر شهرستان



برگزاری جلسه کمیته فنی مرکز یادگیری روستایی دزج

کشاورزی



افتتاح  41پروزه بخش کشاورزی شهرستان در ایام دهه فجر



کارگاه آموزشی برداشت گل محمدی





برگزاری کارگاه آموزشی کنترل ومبارزه با کرم خراط

کارگاه آموزشی ترویجی پیشگیری وکنترل تب برفکی

آران و بیدگل ) 02خبر)


افتتاح گلخانه آقای سالکیان در نوش آباد



برگزاری همایش با عنوان آموزش قوانین حفظ کاربری اراضی

برخوار) 13خبر)

سمیرم ) 53خبر)



فتتاح دامداری 223راسی در روستای پروانه





برگزاری گردهمایی ارکان صندوق های اعتبارات خرد

بهره برداری از پروژه آبیاری کم فشار مزرعه اکبر آباد





همایش علمی نقش آبزیان در سالمت جامعه

افتتاح سه صندوق اشتغال زنان روستایی در برخوار



سخنرانی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سمیرم پس از خطبه
نماز جمعه



افتتاح کانال آبیاری عمومی مزرعه برآفتاب کمه



بازدید از کانال آبیاری عمومی مزرعه آخروم سمیرم



برگزاری دوره آموزشی پرورش گیاهان دارویی



افتتاح مجتمع گیاه پزشکی زرین گیاه

بوئین میاندشت )4خبر)
 برگزاری کارگاه آموزشی نگهداری دام سبک
 برگزاری جشن دهه فجر انقالب اسالمی
 جلسه هماهنگی و نظارت بر کود شیمیایی

تیران کرون ) 6خبر)

 پیشتازی شهرستان تیران و کرون با بیشترین پروژه قابل افتتاح
 برگزاری کارگاه آموزشی کنترل و پیشگیری از بیماریهای مشترک
انسان و دام درروستای افجان
 برگزاری کارگاه ترویجی مدیریت باغ و عملیات داشت در باغات
روستای دوتو

خمینی شهر ) 03خبر)
 افتتاح پروژه های پروژه های بخش کشاورزی

شاهین شهرومیمه ) 35خبر)


بازدید از گلخانه توان امید صفاهان میمه



بازدید معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان



کشت هیدروپونیک فلفل دلمه ای



افتتاح یک واحد مرغداری تخمگذار در شهرستان



افتتاح یک واحد مجتمع نیروگاهی گلخانه ای ()CHP

شهرضا ) 15خبر)


دوره آموزشی روش های کنترل جمعیت علف های هرز



نصب تله فرمونی آفت بید کلم در مزارع کلزا مناطق پرزان
ومهیار از توابع شهرستان



بازدید کارشناسان قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور از سردخانه
های صنعتی شهرستان

 برگزاری گرد همایی تخصصی گردو



مکان یابی جهت احداث باغ الگوئی انگور در شهرستان

 مراسم عطر افشانی و گلباران قبور مطهر شهدا



 کاهش شدید نزوالت آسمانی

برگزاری دوره آموزشی ترویجی بیمه محصوالت کشاورزی



خوروبیابانک ) 30خبر)

اعالم زمان توزیع بچه ماهی گرمابی



بازدید از طرحهای بهره مند شده از تسهیالت اشتغال روستایی

 بازدید از گلخانه های شهرستان
 برگزاری جلسه با پرورش دهندگان اسب
 آغاز کشت سیب زمینی در شهرستان

خوانسار) 3خبر)

 برگزاری کارگروه حفاظت از اراضی کشاورزی شهرستان
 کارگاه آموزشی و ترویجی تغذیه سالم
 افتتاحیه چهار سالن مرغداری به مناسبت دهه مبارک فجر
 کارگاه آموزشی –ترویجی مدیریت باغات پسته
 برگزاری کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان
 نمایشگاه توانمندسازی بانوان شهرستان

چادگان )  5خبر)

 جلسه پرسش و پاسخ کشاورزان علی عرب

 مراسم غبار روبی شهدای چادگان
 برگزاری مسابقه ویژه دهه فجر

(بهمن ماه )8931
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فریدن) 31خبر)


جلسه پیشگیری از وقوع جرم در خصوص تغییرکاربری غیر مجاز



بازدید کارشناس مسئول سبزی و صیفی سازمان جهاد کشاورزی
استان از سردخانه  12هزارتنی



افتتاح گلخانه سبزی و صیفی



بازدید از صندوق های خرد محلی روستاهای دره بید و دهق



بازدید از مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی خرم کشت



گردهمایی آموزشی ترویجی ارکان صندوق اعتبارات خرد زنان
روستایی

اخبار شهرستان ها

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

فریدونشهر )  31خبر)


بازدید از فروشندگی های سموم شهرستان



جذب یک میلیارد و دویست میلیون تومان از تسهیالت خرید
تراکتور و ادوات کشاورزی
صدور دوفقره مجوز موافقت اولیه تاسیس مربوط به صنایع
تبدیلی و تکمیلی



برگزاری جلسه ستاد تولیدات گیاهی و دامی



افتتاح سردخانه محصوالت کشاورزی



فالورجان) 30خبر)


بازدید از مزارع تکثیر پرورش ماهی



برگزاری جلسه توجیهی ممنوعیت کشت برنج در قهدریجان



برگزاری کالس آموزشی مدیریت گلخانه در پیربکران



برگزاری کالس آموزشی مهارتی کشت محصوالت گلخانه ای







برگزاری جلسه بررسی مشکالت دام و طیور
برگزاری جلسه هویت گذاری و بیمه اجباری دام
برگزاری دوره آموزشی اصول تغذیه دام

نجف آباد ) 33خبر)


برگزاری میز خدمت در منطقه مهردشت



برگزاری دوره آموزشی تعمیر ماشنیهای ثابت کشاورزی



گزارش  16مورد پرونده در کمیسیون داخلی اموراراضی



گزارش افتتاحیه کارخانه قهوه شاران به مناسبت دهه فجر



برگزاری میز خدمت در شهر دهق



گزارش  66مورد پرونده در کمیسیون داخلی اموراراضی



گزارش  17مورد پرونده در کمیسیون داخلی اموراراضی

نطنز) 3خبر)

برگزاری کالس آموزشی هرس  ،تغذیه و مبارزه با آفات و
بیماریهای درختان میوه



افتتاح پروژه های تولیدی و عمرانی جهاد کشاورزی





بر گزاری کالس آموزشی مقابله با بیماری تب برفکی

برگزاری جلسه ممنوعیت کشت برنج در پیربکران





برگزاری کالس آموزشی هرس  ،تغذیه و مبارزه با آفات و
بیماریهای درختان میوه

افتتاح پروژه های بخش کشاورزی شهرستان نطنز



بر گزاری کالس آزمون مهارتی پرورش زنبورعسل



برگزاری مسابقه دارت

کاشان ) 1خبر)


جمع آوری و به روز رسانی اطالعات سامانه جامع پهنه بندی



برگزاری کارگاه آموزشی پرورش شتر



برگزاری کالس پرورش زنبور عسل



برگزاری کالس آموزشی آنفلوانزای فوق حاد پرندگان



برنامه رادیویی خوشه های برکت با حضور مسئول اداره ترویج

گلپایگان ) 02خبر)

گزارش بیست و هشتمین دوره مسابقات قرآن
روستاییان و عشایر استان اصفهان
بیست و هشتمین دوره مسابقات قرآن روستاییان و عشایر
استان اصفهان در تاریخ  ۴۲ / 11 / 21در سازمان
جهادکشاورزی استان برگزار گردید .در این دوره 234



بازدید از مراکز فروش نهال



بازدید از طرح صنایع تبدیلی تولید لبنیات شرکت کیمیا گستر سبز



جلسه کارگروه رفع موانع تولید



برگزاری جلسه در خصوص سامانه توزیع کود



برگزاری جلسه در خصوص طرح احیای باغات وانشان

رقابت پرداختند که در پایان تعدادی از افراد شرکت کننده



برگزاری کارگاه آموزشی کالیبراسیون سمپاش ها

حائز رتبه های اول تا سوم شدند.



مراسم آیین کلنگ زنی گلخانه 23هکتاری در شهرستان گلپایگان

مبارکه ) 31خبر)


برگزاری اولین جلسه کمیته فنی نهال
برگزاری کارگاه آموزشی کنترل و مبارزه با آفت کرم گلوگاه انار
برگزاری جلسه تاسیس شرکت تعاونی پرورش دهندگان اسب
برگزاری دوره آموزشی تغذیه و هرس باغات در بخهش گرکهن
جنوبی
بازدید از اماکن زمستان گذرانی سن غالت
برگزاری اولین جلسه ستاد سن غالت در شهرستان



طرح همگام با کشاورزطالخونچه








لنجان ) 31خبر)


بازدید از تله های فرمونی بیدکلم درمزارع کلزا
بازدید از مزارع گندم وجو ارقام آبیدر و هشترود
رفع موانع توسعه گلخانه های شهرستان لنجان
بازدید از اماکن زمستان گذران سن غالت
بازدید از گلخانه ها
جلسه هماهنگی مبارزه وسمپاشی زمستانه



عملیات الگویی سمپاشی پیش بهاره







نائین ) 32خبر)


برگزاری کارگاه آموزشی پسته در روستای چوپانان



دوره آموزشی تئوری -عملی دریافت گواهینامه تراکتور

نفر از شرکت کنندگان در مسابقات در رشته های قرآئت،
اذان ،دعاخوانی ،ترتیل و رشته حفظ یک و پنج و ده جزء در
دو بخش برادران و خواهران باالی  1۲سال و زیر  1۲سال به

(بهمن ماه )8931
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بهمن ماه در شهرستان ها به روایت تصویر

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

اجرای طرح کاداستر در  88۶00هکتار از

گردهمایی آبزی پروران شهرستان سمیرم اصفهان

اراضی کشاورزی گلپایگان

به گزارش روابط عمومی سازمان ،این گردهمایی با حضور  23نفر از

مسئول حدنگاری و کاداستر سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

آبزی پروران ،مدیر و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان ،مدیر و

گفت :طرح کاداستر در  11هزار و  633هکتار از اراضی کشاورزی

کارشناسان شیالت استان  ،اداره کل دامپزشکی  ،نماینده فرمانداری ،

شهرستان گلپایگان با  ۴33میلیون تومان اعتبار دولتی اجرا میشود.

بخشداری  ،دفتر نماینده شهرستان  ،اداره تعاون  ،بانک کشاورزی ،

آقای مهندس داود گرشاسبی مسئول حدنگاری و کاداستر سازمان در
جلسه هماهنگی اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی شهرستان
گلپایگان اظهار داشت :شهرستان گلپایگان  34هزار و  133هکتار
اراضی کشاورزی دارد که در فاز نخست ،طرح کاداستر در  11هزار و

شهرستان در محل جهاد کشاورزی شهرستان سمیرم تشکیل شد ،
مهندس تیموری مدیر جهاد کشاورزی با اشاره به پتانسیل های آبزی
پروری شهرستان به معرفی وضعیت موجود پرداخت .

 633هکتار از اراضی دهستان جلگه با تخصیص  ۴33میلیون تومان
اعتبار دولتی اجرا میشود .وی افزود :هدف اجرای طرح ساماندهی و

موضوع مهم کنترل بیماری  ،بیمه اجباری مزارع و تشکیل تعاونی و

تثبیت اراضی کشاورزی است ،بهرهبرداران میتوانند با استفاده از

زنجیره تولید  ،تشکیل مستمر کمیته تخصصی شیالت در شهرستان را

ظرفیت مشاورین طرح و نرم افزارهای موجود یک سری مدارک تهیه و

الزامی دانست.

سند اخذ کنند سپس بهره برداران در وحله نخست باید مالکیت خود را

همچنین کارشناسان دامپزشکی استان و شهرستان در خصوص بیماری

مشخص کنند ،پس از اینکه موقعیت اراضی روی نقشههایی که از قبل

های ویروسی و راهکارهای پیشگیری وجلوگیری از آن مطالبی مطرح

توسط عکس برداری هوایی تهیه شده بود مشخص و اسناد کامل شد و

و سپس کارشناس صندوق بیمه محصوالت کشاورزی در خصوص

مشکل خاصی وجود نداشت به اداره ثبت اسناد جهت اخذ یک برگ

بیمه آبزی پروری و اهمیت آن توضیحاتی ارائه نمود .

وی ادامه داد :بهرهبرداران با دریافت سند مالکیت اراضی میتوانند از
انواع تسهیالت ،نقل و انتقاالت و ضمانت بانکی و سایر موضوعات

آبزیان و تمدید پروانه های بهره برداری واحدهای موجود خود

دیگر استفاده کنند از طرفی بحث شکایت از دستگاههای قضایی خارج

پرداخته و خواستار ارائه راهکار و رفع مشکالت موجود شدند .

میشود .گرشاسبی گفت :از اراضی کشاورزی شهرستان گلپایگان

رئیس تعاون روستایی شهرستان ضمن ارائه توضیحات الزم

تصویر هوایی موجود نبود بنابراین سال گذشته پس از انعقاد قرار داد با

درخصوص نحوه تاسیس تعاونی از بين بهره برداران حاضر در جلسه

یک مشاور تصویر هوایی تهیه شد و پس از تأیید سازمان نقشه برداری

نمايندگانی جهت شرکت در کميته آبزي پروري شهرستان انتخاب  ،که

کل کشور اجرای طرح حدنگاری و کاداستر در دستور کار قرار

اين نمايندگان وظيفه تشكيل تعاونی شهرستان را نیز به عهده گرفتند.

گرفت .در صورت همکاری طرح کاداستر حداکثر ظرف مدت یکسال

شایان ذکر است این شهرستان در حال حاضر با داشتن حدود 2۲

اجرا میشود .وی اضافه کرد :در صورت همکاری بهرهبردارن با

مزرعه فعال تولیدی با ظرفیت تولید بالغ بر 1733تن ماهی قزل آال و

مشاوران ،طرح کاداستر بین  ۴ماه تا یکسال طول میکشد ،به دلیل

تولید  17میلیون قطعه

بچه ماهی دارای جایگاه مناسبی در استان

اینکه از شهرستان گلپایگان تصویر هوایی تهیه شده است این طرح

میباشد.

هفت ماه زودتر از سایر شهرستانهای استان در دستور کار قرار گرفت.
مسئول حدنگاری و کاستر سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
اظهار داشت :طرح کاداستر در شهرستانهای مبارکه ،فالورجان،

دهاقان و تیران و کرون در مرحله اجرا قرار دارد.
وی با بیان اینکه این طرح در چارچوب قوانین حدود اراضی را
مشخص میکند ،گفت :یکی از اهداف مهم طرح مشخص شدن
مالکیت و موروثی و موقوفه بودن و تثبیت اراضی کشاورزی است که
در صورت همکاری مشکالت برطرف میشود.دولت برای برطرف
شدن مشکل دریافت سند مالکیت و موقوفه بودن اراضی کشاورزی
اعتبار برای این طرح تخصیص داده است بنابراین از بهرهبرداران هیچ

گونه هزینهای دریافت نخواهد شد ولیکن در مرحله دریافت سند
ممکن هزینه دریافت شود .اگر با مشاوران طرح همکاری الزم صورت
نگیرد به ضرر کشاورزان است زیرا در آینده باید برای تهیه سند

اجباری شدن بیمه و هویت گذاری دام استان
بزودی خرید وفروش دام بدون پالک گوش  85رقمی
ممنوع خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان  ،آقاي احمدرضا اسماعيلی مديراموردام
سازمان در خصوص اجباري شدن بيمه و هويت گذاري دام استان گفت :
جلسات کارگروه هاي مربوطه به منظور برنامه ريزي و بسيج امكانات

کاداستر هزینه پرداخت کنند.

جهت توسعه ي عمليات طرح ،در محل مديريت جهاد کشاورزي

مهدی سرلک بخشدار مرکزی شهرستان گلپایگان اظهار داشت :یکی از

شهرستان ها که شامل نماينده فرمانداري شهرستان  ،مديران و مسئولين

سیاستهای دولت براساس قانون برنامه ششم توسعه تهیه طرح

جهاد کشاورزي و دامپزشكی شهرستانها و رئيس و کارشناس صندوق بيمه

کاداستر به منظور تعیین تکلیف و مشخص شدن مالکیت اراضی

بانک کشاورزي ،نظام صنفی  ،مديران عامل تشكلهاي دامی و اکيپهاي

کشاورزی است .وی گفت :نبود اطالعات دقیق از اراضی کشاورزی

هويت گذاري کارگزاران بيمه دام برگزار می شود.

یرای قوه قضائیه نیز مشکالتی را به همراه دارد و از طرفی مطالبه

وي تصريح کرد در اين جلسات با توجه به اينكه حسب بخشنامه هاي

مالکان و کشاورزان داشتن سند اراضی است که به دریافت تسهیالت

ابالغی دولت بيمه و هويت گذاري دام اجباري شده  ،می بايست ضمن

بانکی کمک میکند .بخشدار مرکزی شهرستان گلپایگان با بیان اینکه با

آسيب شناسی و بررسی مشكالت اجراي طرح  ،اکيپهاي هويت گذاري و

بین منابع طبیعی و مردم به

بيمه دام نسبت به خدمات رسانی سريع و راحت به دامداران اقدام و

حداقل میرسد ،تاکید کرد :همکاری بهرهبرداران با در اختیار قرار

دامداران عزيز به بيمه نمودن دام خود عاجال اقدام نمايند.شايان ذکر است

دادن اطالعات محلی به مشاورین در روند تسریع اجرای طرح موثر

در استان اصفهان در راستاي اجراي اين طرح تاکنون  781519راس دام

است.

نواختن زنگ انقالب و تقدیر از دانش آموزان برتر

در ادامه ،آبزی پروران شهرستان با بیان مشکالت خود در خصوص
اخذ تسهیالت و هزینه های تولید  ،مشکالت کارخانه های خوراک

اجرای طرح کاداستر و حدنگاری تعار

بهمن ماه به روایت تصویر

صندوق بیمه محصوالت کشاورزی  ،نظام مهندسی و امور آب

در ادامه مهندس عباسی مدیر شیالت استان ضمن تاکید بر چهار

پروانه سند ثبتی معرفی میشوند.

(بهمن ماه ) 8931

صفحه 5

سبک و سنگين هويت گذاري شده و اين روند ادامه دارد .

شرکت در نمایشگاه دست آوردهای انقالب

خبر نامه الکترونیکی برکت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اداره روابط عمومی
ادامه از صفحه اول:

وی در ادامه افزود :از  33۲پروژه که بطور همزمان توسط استاندار

(بهمن ماه ) 8931

صفحه ۶

نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت ایام اهلل دهه مبارک فجر

محترم افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت ؛ 113پروژه در حوزه
های تولیدات گیاهی  ۴6،پروژه آب و خاک و امور فنی مهندسی 31 ،
پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری 2۴،پروژه تولیدات دام ،طیور و
آبزیان با  21 ،پروژه امور عشایر ،صنایع کشاورزی ،دامپزشکی ،تعاون
روستایی هر یک با سه پروژه و 1پروژه تحقیقات کشاورزی است.
وی توضیح داد :شهرستان تیران و کرون باافتتاح  ۲7پروژه و اعتباری
بالغ بر  41میلیاردتومان بیشترین سهم و پس از آن شهرستانهای شاهین
شهر و میمه و اصفهان در رتبه های بعدی قرار گرفته اند،در سال
جاری  33۲پروژه با اعتبار  231میلیارد تومان و با اشتغال  113۴نفر به
بهره برداری می رسد .هزینه اجرای این طرح ها از طریق تسهیالت

بانکی ،اعتبارات دولتی و آورده های شخصی (خودیاری) تامین شده
که سهم هر کدام به ترتیب  1۴ ،3۲و  134میلیارد تومان برآورد شده
است .وی آورده شخصی را عاملی برای کاهش تکیه به تسهیالت
بانکی دانست و افزود 1۲ :درصد هزینه ها خودیاری بوده و سرمایه
گذاری پروژه ها عمدتا با آورده بهره برداران و کشاورزان انجام گرفته
است ،همچنین بیشتر اعتبارات دولتی در اصالح و ایجاد زیرساخت
های آبی مصرف شده است.

ادامه سرمقاله:
کشاورزی قراردادی معموال از پنج مدل متداول بر مبنای نوع محصول،
منابع مالی اسپانسر [خریدار] و حساسیتهای رابطه بین کشهاورز و
حامی مالی ،پیروی میکند .در حالی کهه طهرح ههای کشهاورزی
قراردادی ممکن است دارای مدلهای متعدد و شامل بازیگران مختلف
باشد ،یک قرارداد رسمی بین مزرعه و یک موسسه یا شرکت فعال در
حوزه کشاورزی وجه مشترک میان غالب این مدلها میباشهد و در
نتیجه یک نقطه مشترک و وجه تمایز ایجاد میگردد.
به عبارتی باید در نظر داشت که ماهیت کار کشاورزی قراردادی ،یک
روش سیستمی مبتنی بر فاکتورهای متعددی است که در نهایت منجهر
به اقدام بر اساس اصول مشترک و نظام مند فی ما بین کشاورز و غالبا
یک شخصیت حقوقی متخصص امر کشاورزی میشود .اما شکل گیری
این ساختار در نظام حقوقی کشور ما ،ضرورتا مبتنی بر وجهود یهک
شخصیت حقوقی نیست .رویکرد سیستمی نیز در ذات خود ارتهبهاط
مستقیمی با شخصیت حقوقی ندارد .بنظر میرسد آنچه در غهرب بهه
نظاممندسازی کشاورزی قراردادی میپردازد ،در ارائه چنین متدهایهی،
«سیستم و رویکرد سیستمی »را صرفا در شخصیت حقوقهی تصهور
میکند .در نظام حقوقی ایران ،با توجه به عقود متعددی که بر اسهاس
ماده  13قانون مدنی میتوان منعقد نمود و عقود معین نظیر مهزارعهه،
شرکت و … و همچنین در نظر داشتن ماده  223قانون تجارت ،از نظهر
حقوقی -ماهوی ،مانعی جهت ایجاد یک ساختار مشارکتی بر مهبهنهای
کشاورزی قراردادی فی ما بین اشخاص حقیقی وجهود نهدارد .امها
محاسن ورود شخصیتهای حقوقی نظیر مدیریت دقیقتهر و دانهش
محور بودن و همچنین مدیریت مالی شفاف و سازکارهای نظارتی کهه
ایجاد میکنند ،منطقاً موجب رشد و توسعه بهتر و بیشتهر کشهاورزی
قراردادی خواهد شد و این شکل از فعالیت تجاری-کشاورزی قطهعها
توصیه میگردد

به گزارش روابط عمومی سازمان ؛ با حضور رییس سازمان ،مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه ،معاونین  ،مدیران و اصحاب رسانه نشست خبری
رئیس سازمان به مناسبت اعالم برنامه های دهه مبارک فجر در سالن شهید دادخواه برگزار شد.
مهندس مهرداد مرادمند در این نشست خبری ،اعتبار اختصاص یافته برای افتتاح و بهرهبرداری  33۲طرح بخش کشاورزی در  23شهرستان
استان را  2هزار و  313میلیارد ریال برشمرد و یکهزار و  13۴نفر اشتغالزایی و تثبیت اشتغال جدید را نیز نتیجه اجرای این طرحها افتتاحی دهه
مبارک فجر اعالم و گفت 113 :طرح تولیدات گیاهی ۴6 ،طرح آب و خاک و امور فنی مهندسی 2۴ ،طرح تولید دام و طیور و آبزیان ،سه طرح
صنایع و یک طرح تحقیقات کشاورزی 31 ،طرح منابع طبیعی و آبخیزداری 21 ،طرح امور عشایر ،سه طرح تعاون روستایی و سه طرح دامپزشکی
در این ایام افتتاح ،که شهرستان تیران و کرون با  ۲7طرح ،دهاقان با  41و سمیرم با  33طرح بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده اند  .وی
به تولید  4.6میلیون تن محصوالت باغی و  ۲33هزار تن محصوالت گلخانه ای در شرایط نرمال اشاره کرد و اظهار داشت 4۲۴ :هزار هکتار از
اراضی ،مربوط به کشت گیاهان زراعی و  7۴هزار هکتار مربوط به باغات است.وی افزود :مجموع تسهیالت بانکی ارائه شده به این  33۲پروژه،
 37۴میلیون و  733هزار ریال است که تنها  17درصد از اعتبار کل پروژه های بخش کشاورزی را تامین می کند و بیش از  1۲درصد از اعتبار
مورد نیز برای بهره برداری از این پروژه ها به مبلغ یک میلیارد و  342میلیون و  222هزار ریال ،آورده شخصی کشاورزان بوده و تنها  1۲۲میلیون
و  612هزار ریال از اعتبار مورد نیاز توسط دولت تخصیص یافته است .از نظر رتبهبندی این استان با تولید ساالنه یک میلیون و  373هزار تن شیر
در جایگاه نخست و با تولید  233هزار تن گوشت مرغ و  133هزار تن تخممرغ در جایگاه دوم کشور و با تولید ساالنه هشت هزار تن بوقلمون و
یکهزار تن شترمرغ در رتبه نخست کشور قراردارد وی همچنین افزود دامداران استان  6۲هزار تن گوشت قرمز در یک سال تولید میکنند که از
این نظر رتبه پنجم و با تولید هفت هزار تن عسل استان اصفهان در جایگاه سوم کشور  ،با تولید  6۲میلیون قطعه ماهیان زینتی و  333هزار تن
پیاز در رتبه نخست و همچنین با تولید  372هزار تن محصوالت گلخانهای 4۲1 ،هزار تن سیبزمینی و  243هزار تن سیب در جایگاه سوم کشور
قرار دارد .مهندس مرادمند در ادامه با اشاره به گوناگونی آب و هوایی اضافه کرد :استان اصفهان با برخورداری از مناطق گرم و خشک میتواند
خرما و پسته تولید کند و به دلیل وجود مناطق سرد کوهستانی ،ظرفیت تولید گردو و بادام را دارد ،همچنین با هوای معتدل در برخی مناطق
توانسته محصوالت دانهدار و هستهدار را تولید و روانه بازار کند .وی با اشاره به کمآبی و واقع شدن این استان در منطقه خشک کشور گفت:
عملیات زیربنایی و زیرساختی برای تداوم کشاورزی در سالهای خشک انجام شده و اصالح الگوی کشت محصوالت زراعی و جایگزینی
گیاهان تاب آور در برار خشکی و شوری در دستور کار است وی بیان کرد :بر این اساس سال گذشته هفت هزار تن گندم و جو گواهی شده
مورد استفاده قرار گرفت و تغییر کشت کاشت بهار به پاییز را داشتیم تا بهتر بتوانیم از منابع آبی استفاده کنیم.
مهندس مرادمند اضافه کرد :یک هزار و  ۲16هکتار گلخانه فعال در استان اصفهان وجود دارد و در سالهای گذشته توسعه کشت گیاهان دارویی
و محصوالتی مانند زعفران و موسیر در این منطقه را شاهد بودیم وی با تاکید بر مصرف بهینه آب تصریح کرد 141 :هزار هکتار از مزارع استان
اصفهان تحت اجرای روش های آبیاری نوین قرار گرفته است که نیمی از سطح زیر کشت زراعی استان را شامل میشود .رییس سازمان جهاد
کشاورزی استان اصفهان همچنین تصرح نمود :اطلس آب با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی تهیه و تدوین شد که به صورت دقیق میزان
مصرف آب و تولید انواع محصوالت کشاورزی در مناطق گوناگون استان را به صورت جزء به جزء مشخص کرده است .همچنین با اشاره به
اشتغال  1۲1هزار نفر در بخش کشاورزی استان اصفهان یادآور شد :زمینهای کشاورزی  16۲هزار هکتار برابر پنج درصد از مساحت استان و
 3.۴دهم درصد از اراضی کشور است.
همچنین در این نشست خبری حجت االسالم و المسلمین مجتبی کوچک زاده ،نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان و
رییس کمیته روستایی وعشایری دهه مبارک فجر استان نیز در این نشست با تاکید بر بیانیه گام دوم انقالب رهبر معظم انقالب اسالمی ،خاطر
نشان کرد :گام دوم انقالب اسالمی باید محکم تر و بهتر از گام نخست انقالب اسالمی برداشته شود و امیدواریم بتوانیم قدردان نعمات خداوند و
ایام اهلل باشیم.

 7بهمن سالروز تاسیس سازمان امور اراضی
مراسم نکوداشت سالروز تاسیس سازمان امور اراضی با حضور نماینده محترم حوزه ولی فقیه  ،معاونین و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان
و همچنین پرسنل مدیریت امور اراضی استان و شهرستان ها برگزار کردید و در این جلسه ضمن ارائه گزارش فعالیت ها و عملکرد یکساله ،
چالش ها و مشکالت قانونی و راهکارهای پیشنهادی به اهمیت زمین و حفظ و نگهدار از اراضی کشاورزی و اجرای قوانین مربوطه تاکید
گردید .
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