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سرمقاله
شناخت و بهرهگیری از ظرفیت بخشهای مختلف اقتصادی بویژه بخش کشاورزی
در جهت تحقق شعار و هدف سال  ۹۹۱۱با عنوان جهش تولید ،از ابعاد متعددی
حائز اهمیت بوده و قابل بحث میباشد .بخش کشاورزی یکی از بخشهای مهم و
تاثیرگذار در مقاومسازی پایههای اقتصاد ملی ،فراهمکننده مواد اولیه سایر بخشها
و تامینکننده امنیتغذایی کشور میباشد که نقش ویژهای درگسترش صادرات

غیرنفتی ،ایجاد ارزشافزوده ،ثبات اشتغال و گسترش سرمایهگذاری ایفا میکند،
لذا عالوه بر فرصت سازی برای توسعه سایر فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی
کشور ،موجبات کاهش اثرات تهدیدهای ملی نظیر تحریمهای اقتصادی را فراهم
ساخته و جایگاه راهبردی در ضربهگیری و خنثیسازی حربههای اقتصادی دارد.
بررسی ظرفیت ها ،منابع و امکانات بلقوه بخش کشاورزی بیانگر آن است که این
بخش از ظرفیت و توانمندی باالی اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی امنیتی و زیست
محیطی در تقویت و پشتیبانی جهش تولیدی داشته و بسترساز اصلی الگوی
اقتصاد مقاومتی است و با رویکرد مدیریت جهادی راهبردی میتوان هم
ظرفیتهای بخش کشاورزی را تکمیل نموده و هم در راستای اقتصاد مقاومتی آنرا

پیام تبریک رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

مدیریت و پشتیبانی نمود .اقتصاد مقاومتی راهبرد بلندمدت کشور در مقابل

به آقای دکتر خاوازی وزیر محترم جهاد کشاورزی

تحریمها و حربههای اقتصادی ،سیاسی و بین المللی است .این راهبرد از یک
تفکر جهادی راهبردی و بصیرتی جامع سرچشمه گرفته و با مدیریت جهادی
راهبردی نیز قابل هدایت میباشد .در این اقتصاد مردم اساس فعالیتها شناخته

شده و دولت ،محور حمایت و هدایت ظرفیتهای با مزیت اقتصادی ،اجتماعی و
زیست محیطی میباشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ،طی پیامی حسن انتخاب دکتر
خاوازی بعنوان وزیر جهاد کشاورزی و کسب قاطع و حداکثری رای اعتماد نامبرده

از مجلس شورای اسالمی را خدمت ایشان تبریک گفت .
در بخشی از این پیام آمده است ؛انتخاب شایسته جنابعالی بعنوان وزیر جهاد
کشاورزی از طرف ریاست محترم جمهوری و کسب رای اعتماد قاطع و حداکثری از مجلس شورای اسالمی را به حضرتعالی و

با پیروزی انقالب اسالمی بارقه امیدی جهت توجه به جامعه روستایی و بخش
کشاورزی بوجود آمد که این تغییر رویکرد با مالحظه اصول قانون اساسی و
فرمایشات رهبر کبیر انقالب اسالمی و نیز رهبری معظم انقالب مشهود بوده و
پیگیری مستمر اهدافی ،چون استقالل ،خوداتکایی و تامین امنیت غذایی خود
نشاندهنده این رویکرد جدید میباشد .همین نگرش در سند چشم انداز  ۹۱۴۱نیز
مورد توجه قرار گرفته ،ولی علیرغم اقدامات زیربنایی صورت گرفته طی
سالهای پس از پیروزی انقالب اسالمی هنوز بخش کشاورزی و جامعه روستایی
جایگاه واقعی و شایسته خود را چه در نظام تدوین برنامههای توسعه و چه در
اجرای این برنامهها پیدا نکرده و نیاز به توجه بیشتر بر اساس آرمانهای انقالب

مجموعه وزارت جهادکشاورزی و خانواده بزرگ کشاورزی کشور تبریک و تهنیت عرض نموده و با عنایت به اشراف کامل
حضرتعالی به دو مقوله تحقیق و اجرا و امور مدیریتی از خداوند منان برای شما آرزوی موفقیت و سربلندی در راه خدمت به نظام
مقدس جمهوری اسالمی را خواستارم.

مهردادمرادمند  ،رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

جهش تولید در کشاورزی اصفهان با ورود سرمایه و دانش محقق میشود
رئیس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت :با ورود هرچه بیشتر سرمایه و دانش به صنعت کشاورزی این استان ،جهش تولید در
ابعاد مختلف تحقق پیدا خواهد کرد.

اسالمی میباشد و طرح اقتصاد مقاومتی خود میتواند زمینه این نگرش را فراهم

به گزارش روابط عمومی سازمان  ،آقای مهرداد مرادمند با اشاره به جهش تولید شعار سال  ۱۱افزود :تحقق این راهبرد مستلزم

آورد .بررسی محیط بخش کشاورزی نشان میدهد که عوامل و متغیرهای متنوعی

شناسایی موانع و رفع آن است و پس از آن آسانسازی صدور مجوزها راهکاری مناسب برای ورود هرچه بیشتر بخش خصوصی

بر آن موثر است .بطوریکه در محیط کالن این بخش ،متغیرهای بین المللی و

خواهد بود.

منطقهای نظیر تحوالت فناوری ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیست
محیطی برآن اثرگذار میباشند و در محیط داخلی نیز میزان سرمایهگذاری ،کمیت
و کیفیت منابع آب و خاک ،تعداد و کیفیت نیروی انسانی و ساختار سازمانی بر
آن تاثیر مستقیمی دارند.

وی به لزوم کاهش زمانبری صدور مجوزها اشاره و تصریح کرد :برای این مقوله هم برنامهریزی شده که در سال  ۱۱روند امور،
حذف استعالمهای غیرضروری ،رفع انحصار ،مکاتبهها و درخواستها به حداقل خود برسد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان اهمیت افزایش بهرهوری این صنعت را نیازمند بهبود ساز و کارها دانست و گفت:باید
شرایطی مهیا کنیم که سود حاصل از بهبود اوضاع کشاورزی به جیب خود مردم بازگردد تا مشتاقانه سرمایه خود را در صنعت

از سوی دیگر بررسی استعدادهای محیط کشاورزی بیانگر آن است که

کشاورزی به چرخش درآورند .وی استفاده حداکثری از ظرفیتهای مردمی را الزم برشمرد و افزود :وزارت جهاد کشاورزی برای

توانمندیها و ظرفیتهای این بخش در ابعاد اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،امنیتی

تحقق شعار امسال  ۲برنامه راهبردی اصلی را دنبال میکند که یکی از آنها در سطح ملی و دیگری در ابعاد استانی است.

و زیست محیطی قابل توجه است و از این جهت بخش کشاورزی بسترساز امنیت
اقتصادی و استقرار دهنده اقتصاد مقاومتی در کشور محسوب میشود .این بخش
یک اقتصاد مبتنی بر فعالیتهای مردمی در اقصی نقاط کشور است و کمترین
وابستگی را هم به سیستم دولتی و هم به منابع ارزی داشته و لذا ضمن داشتن
ظرفیت درونگرایی از استعداد برونگرایی الزم نیز برخوردار میباشد ،بطوریکه این

بخش در همین شرایط تحریم اقتصادی توانسته ضمن رشد مثبت اقتصادی در
بهبود میانگین رشد اقتصادی کشور نیز موثر واقع گردد.

مرادمند اضافه کرد :اصالح فرایندها ،کاهش سود تسهیالت و حمایتهای بیمهای از جمله راهبردهای وزارتخانه است که تحقق
آن با همکاری و مشارکت سایر نهادها محقق خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان همکاری هرچه بیشتر وزاتخانههای صنعت ،معدن و تجارت و نیرو را خواستار شد و ادامه
داد :مساعدت این  ۲نهاد تاثیر زیادی در تحقق شعار جهش تولید در صنعت کشاورزی دارد .اراضی کشاورزی اصفهان حدود

 ۳۶۹هزار هکتار معادل  ۹.۳درصد از مساحت استان است که با توجه به محدودیتهای منابع آب در سالهای اخیر ،تنها حدود
 ۲۱۴هزار هکتار آن تحت کشت زراعی و باغی قرار میگیرد.
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عملکرد پرداخت و استمهال تسهیالت بخش کشاورزی استان درسال 9911
به گزارش روابط عمومی سازمان  ،کامران بقایی مدیر امور سرمایه گذاری
سازمان گفت :از ابتدای سال  ۲۱48تا پایان آن مبلغ هشت هزار و  ۲۳۳میلیارد
ریال تسهیالت از منابع مختلف اعتباری در اختیار ،به متقاضیان بخش
کشاورزی پرداخت گردیده است .
وی افزود  :استان اصفهان در سال  ۲۱48با پرداخت دو هزار و  ۲70میلیارد
ریال تسهیالت از محل بند الف تبصره  ۲8قانون بودجه سال  ۲۱47به ۱۱7
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رشد  9۳درصدی سطح زیر کشت محصوالت گندم و
جو در اراضی کشاورزی اصفهان
به گزارش روابط عمومی سازمان  ،آقای محمود رضا افالکی مدیر
حفظ

نباتات

سازمان

جهادکشاورزی

استان

اصفهان

اظهارداشت :باتوجه به اقدامات و ارائه تسهیالتی که از سوی
دستگاههای اجرایی استان برای توسعه اراضی کشاورزی استان به
خصوص کشت گندم و جو درنظر گرفته شده به همین منظور
خوشبختانه شاهد رشد  ۱4درصدی سطح زیر کشت محصوالت

طرح در بخش های مختلف کشاورزی به لحاظ تعداد در کشور دارای رتبه
اول و از لحاظ مبلغ پرداختی  ،در رتبه دوم کشوری قرار دارد  .این در

گندم و جو در اراضی کشاورزی استان اصفهان در سال زراعی

حالیست که پرداخت تسهیالت از محل بند قانونی مذکور توسط بانک های عامل همچنان ادامه دارد .مدیر امور سرمایه گذاری

جدید هستیم .او افزود:از اقدامات موثر سازمان جهادکشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین گفت  :در راستای استمهال تسهیالت کشاورزان خسارت دیده استان در سال  ، ۲۱48پیگیری

استان اصفهان در توسعه اراضی سطح زیر کشت گندم و جو استان

های مستمر و اقدامات بسیار خوبی در سطح استان و شهرستانهای تابعه صورت گرفت  ،به نحوی که استان اصفهان به لحاظ تعداد

در سال جاری را میتوان به ایجاد تغذیه بهینه ،کود رسانی صحیح،

مشمولین بهره مند از مزایای بند خ ماده  ۱۱برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور با پانزده هزار و  7۱۲فقره پرونده و جذب یک هزار

استفاده از شیوه نوین ابرسانی ،استفاده از کودهای ازته ،کنترل آفات

و  ۱۱۲میلیارد ریال از اعتبارات تخصیصی این بند قانونی جهت بخشش سود و جرائم دیرکرد تسهیالت کشاورزان خسارت دیده حائز

و کنترل و جلوگیری از رشد علفهای هرز اشاره داشت  .مدیر

رتبه اول در سطح کشور می باشد.
وی در پایان ضمن اشاره به سایر فعالیت های دیگر ،از زحمات ارزشمند و صادقانه همکاران ستادی و شهرستانی مرتبط در راستای
دستیابی به این مهم قدردانی نمود.

حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان تاکید کرد:درحال
حاضر سطح زیر کشت گندم ابی در اراضی کشاورزی استان ۳4
هزار و  ۲۲4هکتار و سطح زیر کشت جو آبی در اراضی استان

سمیرم از مرکز تحقیقات کشاورزی بیبهره است
تعیین راهکارهایی برای پرداخت تسهیالت تکمیلی سال های قبل دو
موضوع مهم بخش کشاورزی است ،افزود :تحصیص اعتبار برای تکمیل
کانالها و الیروبی قناتها و همچنین اتصال شرکتها و مراکز خدماتی
کشاورزی به اتوماسیون دولت برای تسهیل استعالمها ،درخواست جدی
مسووالن سمیرم است.

۲۲هزار هکتار است .افالکی گفت:در سطح کشت دیم در اراضی
استان اصفهان هم در مناطق سردسیر بیش از  ۲8هزار و  ۱74هکتار
گندم دیم و  ۱هزار هکتار هم جو دیم کشت گردیده است.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان یادآور
شد:اجرای اقدامات الزم جهت توسعه سطح زیر کشت محصوالت
گندم و جو استان اصفهان باعث شده تا شاهد عملکرد بسیار
مطلوبی در حوزه سطح کیفیت این محصوالت در اراضی کشاورزی

وی گفت :سمیرم ظرفیت خوبی برای پرورش دام و طیور دارد و

استان اصفهان باشیم .افالکی اضافه کرد:خوشبختانه با توجه به

اصغر سلیمی در نشست مشترک با رئیس سازمان جهادکشاورزی و

افزایش صدور مجوزهای تولید در این بخشها نیز میتواند به رونق

مدیریت دقیقی که از سوی کارشناسان سازمان جهادکشاورزی استان

تعاونروستایی استان اصفهان تصریح کرد :اگر این مرکز راهاندازی شود

اقتصادی این حوزه و مردم کمک کننده باشد.

صورت گرفته توانستیم بخش کمبود در سطح اراضی کشت گندم را

بسیاری از مشاورهها و هدایتهای شغلی این بخش در سال جهش

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان هم در ادامه تاکید کرد:

در بخش اراضی سطح کشت جو استان جبران کنیم که این اقدام

تولید به تولید بیشتر و متنوع منجر میشود.

کار و تالش در مجموعه جهاد کشاورزی با وجود شیوع ویروس کرونا

نقش مهمی در برطرف کردن مشکل کمبود محصول گندم و جو در

به گفته وی ،عمده محصول کشاورزی سمیرم سیب درختی است که در

ادامه دارد.

بازار استان اصفهان ایفا خواهد کرد .افالکی گفت :باتوجه به

خشکسالیهای اخیر دچار چالش و تنش جدی شد و مردم و مسوالن

مهرداد مرادمند با بیان اینکه سمیرم تولید کننده بهترین سیب درختی

را واداشت که طرحهای نو و کشتهای جایگزین را دنبال و پیشنهاد

کشور است تاکید کرد :اما همین تک محصولی بودن آفت و اشکالی

وضعیت شیوع ویروس کرونا در استان اصفهان سازمان جهاد

کنند.

است که با تغییر الگوی کشت و کشتهای گلخانهای به مرور به چند

نماینده سمیرم در مجلس دهم ادامه داد :این کشتهای جایگزین و

محصولی تغییر خواهد کرد.

سازگار با شرایط کم آبخواه نیز باید در مرکز تحقیقات محلی مورد

وی افزود :سال گذشته  744میلیارد ریال از محل اعتبارات سازگاری با

مطالعه و بررسی قرار گیرند تا بهترین بازدهی و کمترین ضرر احتمالی

کمآبی برای رفع مشکالت ناشی از سیل به سمیرم اختصاص یافت که

را داشته باشند.

بخش عمده آن صرف بهسازی قناتهای تخریب شده از سیالب شد.

وی خاطر نشان کرد :تمرکز بر روی گلخانهها و گیاهان دارویی امروز

به گفته وی ۲۲ ،میلیارد تومان اعتبار استانی بالعوض و  ۱4میلیارد

به شکل فراگیر در سمیرم دنبال میشود اما در صورتی موفق خواهد بود

تومان تسهیالت با سرفصلهای مشخصی مانند دامداریها و مزارع

که مطالعات اولیه کافی برای مناطق اختصاصی و محصوالت پربازده

پرورش ماهی نیز در همان مدت ،پرداخت و به خسارتدیدگان

مورد توجه باشد.

مساعدت شد.

سلیمی با بیان اینکه هنوز هم نهادههای تولید در بخشهای مختلف

پیگیری بیشتر به منظور راه اندازی طرحهای سرمایهای برای ایجاد

مشمول ارز یارانه ای است ،اظهار داشت :شغل اصلی مردم سمیرم

جهش تولید ،تخصیص اعتبار به طرحهای آبیاری کم فشار و اعتبار سیل

کشاورزی و باغداری است از همین رو تاثیرپذیری این شغل از

سال های  48و  44از دیگر موارد مطرح شده در این نشست کاری بود.

سیاستهای کالن کشور که هزینه تولید را متورم و درآمدها را منقبض

شهرستان کوهستانی و سردسیر سمیرم دارای  ۲8هزار هکتار باغ۲۲ ،

میکند مقولهای است که به علت به صرفه نبودن در مقیاس ،مشکالت

هزار هکتار زمین زراعی 0۲۲ ،هزار هکتار عرصه ملی و  ۱۱4هزار

شهرستان را دو چندان میکند.

هکتار مرتع و جنگل طبیعی است.

وی تاکید کرد :موثرترین کمک به کشاورز و باغدار مدیریت هزینه

ساالنه افزون بر ۱۲4تا  ۱44هزار تُن انواع سیب گالب ،گلدِن و رِد در

تولید محصول است و ما هر چقدر در این بخش کار و مطالعه کنیم در

سمیرم تولید و بخش زیادی از آن به کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج

امر رونق و جهش تولید موفقتر خواهیم بود.

فارس صادر میشود.

فرماندار سمیرم در ادامه همین پیوند اظهار داشت :تغییر الگوی کشت و

این شهرستان با اشتغال  44درصدی مردم در بخش کشاورزی دارای

تغییر یا کاهش در مصرف نهادههای کشاورزی همچون دفع آفتها و

چهار بخش ،شش شهر و  ۲۲4آبادی و روستاست و در  ۲۳4کیلومتری

سموم همچنان یک ضرورت اولویتدار در سمیرم است.

جنوب اصفهان در ضلع شمالی ارتفاعات دنا و زاگرس میانی واقع شده

محمدرضا عسگریان با بیان اینکه پرداخت تسهیالت اشتغالزایی و

است.

کشاورزی استان اصفهان بر نوع توزیع و عرضه گندم و جو اراضی
کشاورزی به صورت بهداشتی در بازار نظارت دقیق دارد.

.خسارت به گلخانه های تولید گل شاخه
بریده در شهرستان دهاقان
به گزارش روابط عمومی سازمان  ،امیر صفر پور اظهار داشت :در راستای

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و منع عبور و مرور جهت کنترل و
پیشگیری از ویروس کرونا در سطح شهرستان کارشناسان مدیریت با
همکاری فرمانداری شهرستان اقدام به صدور مجوزهای عبور و مرور
برای گلخانه داران و دامداران شهرستان در این ایام بویژه
روزهای  ۲۱و  ۲۱فروردین ماه در شهرستان کردند.
وی افزود :به منظور پیشگیری از بروز خسارت به زنبورداران امکان تردد
زنبورداران مهاجر در ایام فاصله گذاری اجتماعی فراهم شد.
مدیر جهاد کشاورزی دهاقان همچنین اظهار داشت :شهرستان دهاقان
دارای  ۱۱۳۲هکتار گلخانه گل شاخه بریده در انواع رز ،آلسترومریا ،لیلیوم،
میخک و ...با ظرفیت تولید بیش از  ۱۳میلیون گل شاخه بریده میباشد.
که با توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح کشور و عدم خرید و فروش
گل شاخه بریده در بازار داخلی در این ایام به گلخانههای تولید گل شاخه
بریده در شهرستان خسارت وارد شد.وی افزود :با توجه به شیوع ویروس
کرونا در سطح کشور وعدم خرید وفروش گل شاخه بریده در بازار

داخلی در این ایام خسارتی بالغ بر  00844میلیون ریال به گلخانه های
تولید گل شاخه بریده در شهرستان وارد گردید.

اخبار شهرستان ها

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

اصفهان)  7خبر)

(فروردین ماه )9911



بازدید از مزارع کلزا



مراسم تودیع و معارفه مدیر شهرستان



آغاز کشت نشا پیاز



مبارزه علیه علفهای هرز مزارع گندم و جو مرکز جهاد
کشاورزی رهنان



بازدید از مزارع کلزا در بخش زاینده رود شمالی



مشاهده آفت سن در مزارع غالت مرکز جهاد کشاورزی
رهنان



ضد عفونی و مبارزه با کرونا



رهاسازی کنه های شکارگر در گلخانه توت فرنگی مرکز

اخبار مدیریت های
جهاد کشاورزی شهرستان

فریدونشهر ) 3خبر)

جهاد کشاورزی کرارج



آران و بیدگل ) 5خبر)

بازدید کارشناسان مسئول پهنه های تولیدی شهرستان از کشت
غالت



صدور مجوزهای تردد ویژه کشاورزان شهرستان



پرکردن داالن های الروی درختان گردو در راستای کنترل
ومبارزه با کرم خراط در شهرستان



راه اندازی میز خدمت در مدیریت در راستای کنترل و جلوگیری



جلسه آمایش شهرستانی پرورش طیور



۳۴۴میلیارد ریال خسارت به کشاورزان و باغداران



کشیک نوروزی حفظ کاربری اراضی و باغی



تحویل زمین محل حفره چاه آب ترمینال ضبط پسته



 ۹۲۶هزار تن محصول کشاورزی در آران و بیدگل تولید
شد

بوئین میاندشت ) 2خبر)


میزان بارندگی چندروز اخیر شهرستان به  5۹.۳میلیمتر رسید



برگزاری کارگروه رفع تداخالت اراضی

از شیوع ویروس کرونا

سمیرم ) 1خبر)


نصب اولین دستگاه دیتاالگر در شهرستان سمیرم



مباره با علف های هرز کلزا-منطقه حنا



توزیع کود شیمیایی



تولید ساالنه چهارهزارقطعه شتر مرغ در مزرعه پژوهشگر برتر
کشور در شهرستان



بازدید مزارع بذری گندم و جو



نظارت بر تراکم علف های هرز در مزارع گندم وجو
بازدید از واحدهای مرغداری گوشتی




بازدید از مزارع کلزا شهرستان



اقدامات پیشگیرانه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهت
مقابله با ویروس کرونا





برگزاری کالس آموزشی داشت کلزا در مرکز جهاد کشاورزی
عسگران



بازدید گلخانه فلفل دلمه ای در سطح  ۱۴۴۴مترمربع





بازدید از اماکن زمستان گذران ملخ صحرائی جهت ردیابی و

شروع کشت صیفی جات در بخش میمه در سطح  ۳۴۴هکتار



ثبت نام پرسنل جهاد کشاورزی شهرستان در سامانه غربالگری



برگزاری جلسه کمیسیون تقویم



برگزاری جلسه بررسی نهاده های کشاورزی



برگزاری چگونگی توزیع کود شیمیایی



مبارزه با علفهای هرز مزارع گندم و جو شهرستان



مانور ستاد مدیریت بیماری کرونا



شروع کاشت پیاز در شهرستان



بازدید از مزارع کلزا



کرونا


کسب رتبه برتر شهرستان شاهین شهر و میمه در ارزیابی پرتال

شهرضا ) 31خبر)


احداث کارخانه شرکت طرفه سبز اسپادانا



بازدید از مزارع جو



بازدیدازباغات حومه شهرستان جهت جانمایی دستگاه دیتاالگر

سر ریز سد روستای میدانک اول

فالورجان ) 23خبر)


مبارزه با علفهای هرز گندم و جو



آغاز مبارزه با سن مادر در شهرستان



پایش باغات به و خروج اولین پروانه ها از شفیره کرم به در
باغات فیروزان

شاهین شهرومیمه ) 13خبر)

انتصاب آقای مهندس محمد قاسمی به سمت سرپرست جهاد
کشاورزی شهرستان تیران و کرون

خمینی شهر ) 22خبر)



نصب تله ی فرمونی بید کلم



تیران کرون ) 7خبر)

پیش آگاهی
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توصیه سمپاشی به مبارزه علیه آفت شته مومی در مزارع کلزا
شهرستان بصورت کانون کوبی



کنترل موفق علف های هرز باریک برگ در مزارع کلزا شهرستان



رهاسازی عوامل بیولوژیک در گلخانه فلفل دلمه ای با همکاری

شرکت برگ سبز زنده رود


بازدید از مزرعه کلزا در شهرابریشم



استقرار عوامل بیولوژیک سنک اوریوس و کنه سوریسکی در
گلخانه فلفل دلمه ای



سومین مرحله رها سازی عوامل بیولوژیک

گلپایگان ) 22خبر)


خسارت سرمازدگی در اراضی زراعی و باغی شهرستان گلپایگان



بازدید از مزارع غالت جهت بررسی وضعیت رویشی و مبارزه با
علفهای هرز



مبارزه با علفهای هرز در مزارع غالت و کلزا



کشت پیاز در شهرستان گلپایگان





تولید آبزیان در شهرستان گلپایگان

خسارت ناشی از بیماری کرونا به گلخانه های شهرستان





بازدید از گلخانه های در حال احداث و توسعه شهرستان

کشت تونلی  ۹۴هکتار هندوانه در شهرستان گلپایگان





بازدید ازمزارع کلزا جهت بررسی عوامل خسارت زای زنده



برگزاری جلسه اضطراری گلخانه داران تولید گل شاخه بریده

خسارت ها و پیامدهای ناشی از کرونا به محصوالت گلخانه ای



بازدید از مزارع کلزا





ضدعفونی نمودن محوطه مدیریت شهرستان

بازدید از مزارع کلزا





بازدیدازمزارع دشت پرزان



بازدید از نهالستان ها

بازدید مدیر شهرستان از گلخانه های خسارت دیده گل شاخه



بازدید از تعاونی زنبوردارن



برگزاری جلسه کمیته IPM



بازدید از باغات مثمر شهرستان دهاقان





گلدهی مزرعه کلزا

بازدید کارشناسان حفظ نباتات استان از مزارع غالت و کلزای



بازدید کارشناسان مسئول پهنه های تولیدی از مزارع غالت

فریدن) 7خبر)



بازدید کارشناسان مدیریت از قنات برآفتاب شهرستان

دهاقان) 21خبر)

بریده



افتتاح صندوق خرد زنان روستای قفر

شهرستان


نصب تله فرمونی در باغات میوه

اخبار شهرستان ها
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مبارکه ) 23خبر)


بازدید از مزارع گندم و جو



بازدید از مزارع سیب زمینی بهاره به صورت تیپ



بازدید از مزارع بذری گندم و جودر بخش گرکن



بازدید کارشناسان معین حفظ نباتات استان از مزارع کلزا



بازدید کارشناسان معین حفظ نباتات استان از مزارع گندم و جو



آغازمبارزه علیه آفت سن غالت در شهرستان



بازدید از کلزای بهاره

لنجان ) 32خبر)


بازدید از باغات



بازدید از مزارع گندم و جو



مشاهده آفت ملخ



آغاز شکار خوشه خوارانگور



بازدید از مزارع کلزا



ضدعفونی ساختمان مدیریت جهادکشاورزی



بازدید از مزرعه کرفس

نائین ) 22خبر)


سرمازدگی باغات بادام در شهرستان نایین



پایان عملیات اجرایی احداث استخر تنظیم آب کشاورزی
روستای گلستان



توزیع کارت های زرد رنگ برای مبارزه با آفات پسته



بازدید معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان از شهرستان



توقیف محوله کود شیمیایی توسط ایستگاه بازرسی شهید شرافت
شهرستان نایین



پایش مزارع گندم و جو در روستای چوپانان



پایش مزارع گندم و جو در شهرستان نایین

نجف آباد ) 5خبر)


نصب تله های فرمونی در ایستگاههای پیش آگاهی در باغات



برگزاری کالس نوغانداری



مبارزه با علفهای هرز گندم و جو



نصب تله های فرمونی



اجرای عملیات ضدعفونی اداره جهت پیشگیری از کرونا

نطنز ) 5خبر)


ریزش سن مادر غالت در شهرستان نطنز



اتمام زمستان گذرانی سن مادرغالت وآغازسمپاشی مزارع گندم
وجودرشهرستان نطنز



اجرای  5۱7هکتار طرح آبیاری کم فشار با اعتبار  ۱۲میلیارد ریال
در سال  ۹۹۱7در شهرستان نطنز



برداشت گل محمدی از گلستانهای شهرستان نطنز آغاز گردید.



اجرای طرح سایت الگویی کیفیت ارتقاء محصول گالبی

اخبار شهرستان ها به روایت تصویر

(فروردین ماه )9911
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خبر نامه الکترونیکی برکت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اداره روابط عمومی

دو نهاده دانش و سرمایه های مردمی تحقق بخش
جهش تولید در بخش کشاورزی

تولید بادمجان سبز و طالیی در شهرستان
شاهین شهر و میمه

به گزارش خبرنگار ایانا در سازمان  ،روسای سازمان های جهاد

به گزارش روابط عمومی سازمان  ،آقای حمیدرضا شفیعععی از

کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

کشاورزان پرکار و ساعی شهرستان شاهین شهر و میمه موفق بعه

اصفهان در نشست ویدئوکنفرانسی با رییس سازمان مرکزی و

تولید بذر بادمجان زرد رنگ و پر محصول به شکعل دلعمعهای

رؤسای سازمان های جهادکشاورزی و نظام مهندسی استان های

گردید این محصول پس از انجام تحقیقات الزم توسط موسعسعه

آذربایجان شرقی و مرکزی دیدار و گفتگو کردند.

تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور موفق بعه دریعافعت

در ابتدای این دیدار زنده تصویری دکتر رمضان نژاد ،رییس

گواهینامه ثبت رقم گیاهی با نام بادمجان سبز و طالیی شفیعی از

سازمان مرکزی ضمن تبریک فرا رسیدن سال جدید به روسای

این موسسه شد.

سازمان های جهاد کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی استان

آقای مصطفی عباسی مدیر جهادکشاورزی شهرستان گفت  :این

های اصفهان ،آذربایجان شرقی و مرکزی ابراز داشت :با تزریق

رقم از بادمجان به شکل دلمه ای با سایز متوسط و بزرگ  ،بعا

دو نهاده دانش و سرمایه های مردمی تحقق جهش تولید در بخش

رنگ میوه سبز ،زرد و طالیی و گوشت میوه سفید و محفظه دانعه

کشاورزی اتفاق می افتد.دانش و سرمایه های مردمی دو عامل

نسبتاً کوچکی دارد و میزان دانه میوه های سبز رنگ کعمعتعر و

پیش برنده و پیش ران برای جهش تولید در بخش کشاورزی

خوش طعم تر و شیرینتر از بادمجان های معمولی اسعت .وی

بوده و نقش کلیدی و اثرگذار را در تحقق رونق و جهش تولید

افزود  :این محصول حجم بوته بسیار خوبی داشته و وزن آن

دارند.سازمان نظام مهندسی خود را نسبت به کشاورزی و

حداکثر به یک و نیم کیلوگرم میرسد و نسبت به آفات و بیماری

کشاورزان وظیفه مند دانسته و با همین نگاه مراکز خدمات

ها مقاومت باالیی داشته و با توجه به آزمایشات انعجعام شعده

کشاورزی غیردولتی را به عنوان کانون های اشاعه دانش و

سرشار از خواص پروتئین  ،نشاسته  ،آهن  ،روی  ،منگعنعز ،

اطالعات کشاورزی راه اندازی کرده و در حال توسعه آنها در

پتاسیم و کلسیم می باشد .این محصول در زمان رسیدن از سبز به

سطح دهستان ها می باشد .این سازمان به دنبال اجرای

زرد و طالیی تغییر رنگ داده و میتوان از تمامی رنگ های آن

قراردادهای سهم بری دانش از تولید بوده و به همین منظور

استفاده نمود .این نوع بادمجان به دلیل جذابیت باالی فعرم و

زیرساخت های مورد نیاز برای تحقق این مهم در سازمان را با

رنگ و همچنین عملکرد باال و خوش طعم بودن می تواند نظعر

ایجاد مراکز مهارت آموزی و توان افزایی و انتقال دانش و

بسیاری از خریداران را جلب نماید .حمیدرضا شفیعی بعاهعدف

تکنولوژی های نوین کشاورزی غیردولتی و اصالح نژاد

حمایت از جوانان مشتاق و فعال در حوزه کشاورزی و انتعقعال

خصوصی با اتکای به ظرفیت های مردمی فراهم کرده است.

تجربیات و مشاوره آنها تا رسیدن به موفقیت امیدوار اسعت بعا

در این نشست مجازی ،مهندس آقانجفی ،رییس سازمان

توسعه کشت این رقم از بادمجان در فضای باز و کشعت در

جهادکشاورزی استان مرکزی ضمن قدردانی از تحوالت مثبت

گلخانه باعث اشتغال زایی افراد زیادی به صورت مستقیم و غیعر

ایجاد شده در سازمان نظام مهندسی ،گفت :بایستی با تغییر نگاه

مستقیم گردد.
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فروردین به روایت تصویر

برخی از مدیران ارشد بخش ،فرآیند تولید محصوالت کشاورزی
با ورود دانش ،مهندسی سازی شود .در ادامه این دیدار؛ مهندس
مرادمند ،رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ضمن
قدردانی از برگزاری این گفتگو ،با تاکید بر تعامالت سازنده بین
سازمان جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
منابع طبیعی استان و اقدامات مشترکی که به منظور تسهیل ارایه
خدمات به بهرهبرداران صورت پذیرفته است افزود :واگذاری
وظایف تصدیگری بخش کشاورزی با اولویت سازمان نظام
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جزو اولویتهای سازمان
جهادکشاورزی در استان اصفهان میباشد و بایستی با استفاده از
ظرفیت های ایجاد شده در سازمان نظام مهندسی؛ موجبات
تسریع انتقال دانش در واحدهای تولیدی را فراهم کرد .ایشان
همچنین با تشکر از اقدامات صورت پذیرفته در زمینه تسهیل
صدور مجوزها تاکید کردند ،در خصوص حذف استعالمها بهتر
است با مراجع مربوطه در سطح ملی هماهنگی شود تا در سطوح
استانی مشکلی برای بهرهبردار یا سرمایهگذار ایجاد نشود .در این
نشست مهندس فتحی ،رییس جهادکشاورزی استان آذربایجان
شرقی ضمن تأکید بر نقش دانش و سرمایه های مردمی در تحقق
جهش تولید و استفاده از ظرفیت های ایجاد شده در سازمان نظام

فصل کاشت پیاز و خطر شیوع کرونا
به گزارش روابط عمومی سازمان  ،مدیر جهاد کشاورزی فریدن
با بیان اینکه کشت پیاز همه ساله از  ۲۴اسفند آغاز و تا اواخر
اردیبهشت ادامه دارد گفت :برای کاشت این محصول کارگران
زیادی از سایر مناطق استان وارد فریدن می شوند.
حسن احمدی شاپور آبادی با اشاره به اینکه برای کاشت هر

هکتار پیاز  5۴نفر روز کارگر نیاز است افزود :روزانه حدود هزار
و  ۳۴۴کارگر در شهرستان به پیاز کاری مشغول هستند که دو
سوم آنها غیر بومی اند.
وی با بیان اینکه کاهش سطح زیر کشت پیاز یکی از مصوبات
ستاد مقابله با کرونای شهرستان بود گفت :بر این اساس سطح
زیرکشت پیاز شهرستان از دو هزار به هزار و  ۶۴۴هکتار کاهش
یافته و عالوه بر آن ،به تمام کارفرمایان نیز آموزش های الزم
مبنی بر رعایت بهداشت بین کارگران در مزرعه ارائه شده است.
سیف اهلل صالحی مدیرشبکه بهداشت و درمان فریدن هم با اشاره
به اینکه بر اساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا ،کارگران غیر بومی

مهندسی گفت :بایستی ضمن ارزیابی عملکرد مراکز خدمات

حق ورود به مناطق شهری و روستایی این منطقه را ندارند افزود:

کشاورزی ،جایگاه تشکل ها در فرآیند توسعه بخش مشخص

گروه های واحد مبارزه با بیماری ها و بهداشت محیط با حضور

شود.

در مزارع ،اقدام به غربالگری و آموزش کارگران می کنند.

راه های ارتباطی :تلفن۱74۲۱0۱0:
پیامک ۲444۲7۱4:آدرس الکترونیکی:
www.agri-es.ir
پست الکترونیکیnews@agri-es.ir:

آدرس:اصفهان خیابان هزارجریب سازمان جهادکشاورزی

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

خسارت تگرگ  ،سرمازدگی و بارش های اخیر در

بخش کشاورزی
به گزارش روابط عمومی سازمان  ،آقای عباس علی جمشیدی اظهعار
داشت :در اثر وقوع تگرگ و سرمازدگی و بارشهای روزهای پنجم،
ششم و سیزدهم فروردین ماه سال جاری خسارتی بالغ بر  ۱7۳میلیارد
ریال به بخشهای مختلف کشاورزی استان وارد شد.
وی افزود :در اثر وقوع این حوادث حدود هزار و  ۱۱۴هکعتعار از
باغات استان شامل درختان بادام و زردآلو بین  ۹۴تا  ۹۴۴درصعد و
هزار و  5۴۳هکتار از سطوح زراعی که عمدتاً شامل گندم و جو آبی
و دیم بودند بین  ۱۴تا  ۳۴درصد دچار خسارت شدند.
رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطعرات سعازمعان جعهعاد
کشاورزی استان اصفهان ابراز داشت :خسارات وارده از شهرستانهای
کاشان ،گلپایگان ،شاهینشهر و میمه ،سمیرم ،اردستان ،شهرضا ،نائین،
لنجان و خمینی شهر گزارش شده است .وی بیان داشت :بارش باران
سیل آسا حدود  ۹۳میلیارد ریال به بخشهای زیربنایی استان شعامعل

قنوات و چاههای آب کشاورزی و جادههای بیعن معزارع اسعتعان
خسارت وارد کرده است .با توجه به هشدارهای هعواشعنعاسعی از
روزهای قبل اطالع رسانی الزم از طریق پیامک به بهره بعرداران و
اصناف کشاورزی جهت اتخاذ تمهیدات الزم صورت گرفته بود.

(فروردین ماه )9911

صفحه 6

 #با یاری خداوند کرونا را شکست میدهیم
به گزارش روابط عمومی سازمان ؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهین شهر و میمه گفت :برای حفظ سالمت
همکاران و بهره برداران و تولید کنندگان بخش کشاورزی در مقابله با ویروس کرونا اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه
انجام شده است .مصطفی عباسی گفت :از ابتدای شیوع ویروس کرونا اقدامات پیشگیرانه با اطالع رسانی های به موقع
به تولید کنندگان و آموزش همگانی به همکاران انجام شده است ،ضدعفونی کردن روزانه ساختمانهای جهاد کشاورزی
و توزیع ماسک و دستکش و مایع ضدعفونی بین همکاران به تناسب حوزه فعالیت شان بخشی از اقدامات این مدیریت
بوده است وی افزود اطالع رسانی از طریق پیامک به کشاورزان به منظور پیشگیری از ابتال به بیماری و شناسایی و
مراقبت افراد و تشویق همکاران و خانواده ایشان برای ثبت نام در سامانه سالمت بوده است .ارائه خدمات الکترونیکی
در پورتال شهرستان برای آن دسته از مواردی که امکان اطالع الکترونیکی آن مقدور باشد و همچنین شیفت بندی
پرسنل و همکاران به یک سوم با ارائه خدمات الزم به ارباب رجوع به گونه ای که در عملکرد مطلوب مدیریت خللی

وارد نشود  .از دیگر اقدامات انجام شده جهاد کشاورزی شهرستان میباشد.
همایون حاتمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان لنجان نیز اشاره کرد  :از ابتدای شیوع ویروس کرونا ا قدامات
پیشگیرانه با اطالع رسانی های به موقع به تولید کنندگان و آموزش همگانی به همکاران انجام شده است .ضدعفونی
روزانه ساختمان مدیریت ،توزیع ماسک و اقالم بهداشتی بین همکاران ،رعایت فاصله فیزیکی بین کارمندان و ارباب

مرغداریهای اصفهان بیشتر به

رجوع و استقرار میز خدمت ازجمله اقدامات بهداشتی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان لنجان در جهت پیشگیری از

کیفیت تولیدات توجه کنند

شیوع ویروس کرونا می باشد .وی افزود با توجه به اینکه ویروس کرونا فعال وجود دا د و میبایست با آموزش های
صحیح ودر نظر گرفتن تمهیدات الزم ،خللی در استمرار خدمت رسانی به بخش کشاورزی شهرستان  ،با آموزش های
صحیح و اصولی و رعایت نکات بهداشتی در جهت حفظ سالمت همکاران و ارباب رجوع  ،به وجود نیاید  ،اطالع
رسانی به واحدهای کشاورزی از طریق پیامک به کشاورزان به منظور پیشگیری از ابتال به بیماری و شناسایی و مراقبت
افراد و تشویق همکاران و خانواده ایشان برای ثبت نام در سامانه سالمت  ،تهیه مواد ضدعفونی و اقدام به ضدعفونی
ساختمان اداری  ،توزیع مواد ضدعفونی کننده  ،ماسک و دستکش بین کارکنان  ،رعایت موازین بهداشتی وحفاظت

به گزارش روابط عمومی سازمان  ،حسین ایراندوست
اظهارداشت :کیفیت گوشت مرغ مصرفی رابطه مستقیمی با وزن
آن دارد به این ترتیب که مرغهایی که حدود یک کیلو و  7۴۴تا
 ۲کیلو و  ۹۴۴گرم وزن دارند از کیفیت بیشتری نسبت به
گوشتهای دارای وزن سنگینتر برخوردارند .وی خاطرنشان
کرد :در اذهان عمومی این تصور وجود دارد که مرغ سنگینتر
کیفیت بهتری دارد ،اما این دیدگاه عامیانه با مالحظات علمی در
تضاد است ،بنابراین مردم باید فرهنگ استفاده از این ماده غذایی
را تغییر دهند.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان
تصریح کرد :بر همین اساس ،مرغداران باید در زمان استاندارد،
مرغها را به کشتارگاه تحویل دهند و از اضافهشدن وزن آنها
جلوگیری کنند .ایراندوست ادامه داد :این سازمان امسال از
تولیدکنندگانی که استاندارد مزبور را رعایت کنند بیشتر حمایت
میکند تا کیفیسازی بهتر از گذشته محقق شود و محصوالت
دارای کیفیت پایینتر به بازار راه نیابد .وی خاطرنشان کرد :تولید
مرغ با وزن استاندارد زمینه جذب بازارهای بیشتر خارجی و
صادرات به دیگر کشورها را مهیا خواهد کرد ،زیرا مقوله کیفیت
از مهمترین شاخصهایی است که دیگر ملتها از ما انتظار
دارند .وی به مقدار تولیدات مرغ و همچنین صادرات آن از این
استان و چالشهای و نیازهای این صنعت مطالبی ارایه نکرد.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با
اشاره به ذخیره حجم قابل توجهی گوشت مرغ در سه ماه اخیر
در سردخانههای استان بهدلیل کاهش مصرف تاکید کرد :برای
ماه مبارک رمضان امسال و بعد از آن هیچگونه کسری وجود
ندارد و فراتر از نیاز بازار ،گوشت مرغ موجود خواهد بود۲ .
هزار و  ۱۴۴واحد مرغداری شامل یکهزار و  ۱۳۴واحد گوشتی
و  ۱۳۴واحد تخمگذار و مرغ مادر در استان اصفهان و ۲۴
کشتارگاه صنعتی مرغ در این استان فعالیت دارند.

فردی از دیگر اقدامات انجام شده جهاد کشاورزی شهرستان میباشد .ایشان در پایان افزودند:مدیریت جهادکشاورزی
شهرستان لنجان حفظ سالمت ارباب رجوع مدیریت را که اکثرا بهره بردا ران بخش کشاورزی می باشند رسالت خود
می داند و بر این موضوع اهتمام ویژه دارد .الزم به ذکر است در سایر شهرستان ها نیز اقدامات مشابهی صورت گرفته .

تا کنون  4هزار تُن گوشت مرغ در سردخانههای اصفهان ذخیره شده است
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان از ذخیره سازی افزون بر چهار هزار تُن گوشت مرغ در سردخانههای این
استان در سه ماه اخیر خبر داد.به گزارش روابط عمومی سازمان  ،آقای حسین ایراندوست اظهارداشت :با توجه به شیوع ویروس
کرونا و کاهش تقاضا در بازار ،این میزان گوشت مرغ با کیفیت مناسب در سردخانههای استان ذخیره سازی شد که برای ماههای پیش
رو کمبودی نخواهیم داشت .وی با اشاره به اینکه تولید این ماده غذایی پر مصرف در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل آن
حدود  ۲۴درصد رشد داشته است ،اضافه کرد :بسیاری از رستورانها ،هتلها ،تاالرها و دیگر مجموعهها از زمان شیوع ویروس با
کسادی کار روبه رو شدند و مصرف مواد غذایی از جمله گوشت مرغ را در آنان در پی داشت  ،از سوی دیگر خرید گوشت مرغ در
بین مردم هم کمتر شد و در نهایت ذخیره این ماده غذایی در استان را باال برد.

به گفته ایراندوست بخشی از گوشت مرغ منجمد شده قابلیت صادرات به دیگر کشورها را دارد که تحقق آن مستلزم همکاری سایر
نهادهاست .وی با بیان اینکه مرغداران در زمان همیشگی اقدام به جوجهریزی کردند ،ادامه داد :شرکت پشتیبانی امور دام استان خرید
حمایتی خود را انجام داد ،کاهش قیمت گوشت مرغ در بازار این منطقه را ،ناشی از همان
کم شدن تقاضا دانست و گفت :اکنون بازار کشش جذب تمامی تولیدات را ندارد و
ذخیرهسازی که نگهداری آن را تا یک سال میسر میکند بهترین راهکار است.
 ۲هزار و  ۱۴۴واحد مرغداری شامل یکهزار و  ۱۳۴واحد گوشتی و  ۱۳۴واحد تخم گذار
و مرغ مادر در استان اصفهان وجود دارد .همچنین  ۲۴کشتارگاه صنعتی مرغ نیز در استان
فعالیت دارند.

