
 مهندس
ینلی وز  ز  بهر

 کشاورز نمونه 
بصورت حرفه  ۰۷۳۱مهندس زینلی کشاورزی را در سال 

ای شروع کرد. مکانی که برای کشاورزی پسته انتخاا  

کرد منطقه نوق شهرستان رفسنجان بود، که این منطقه 

گرم، خشک و دچار تنش های شوری می باشد. با وجود 

تنش های شوری و خشکی در منطقه ناوق در ساال 

سیستم آبیاری تحت فشار )آبیاری قطره ای(را  ۰۷۳۷

 .راه اندازی کرد

در آن زمان در منطقه نوق کسی از سیستم آبایااری 

قطره ای استفاده نمی کرد، کشاورزان بر این عاقایاده 

آبیاری قطره ای جوابگوی درخاتاان  بودند که سیستم 

ثابت کرد با به کار گیری سیستم آبیاری  وینیست! اما 

قطره ای نه تنها مصرف آ  کاهش پیدا می کند بلاکاه   

می توان با این سیستم بهترین کشاورزی پساتاه را 

 .داشته باشیم

تا به اماروز  ۰۷۳۷سیستم آبیاری قطره ای وی از سال 

فعال می باشد. به گفته مهندس زینلی تمام هزینه ای 

که برای راه اندازی سیستم آبیاری تحت فشار اناجاام 

شده بود همان سال از طریق فروش محصول جایگزیان 

شد و همچنین به این نکته اشاره کرد عمده خسارتای 

که کشاورزان از آبیاری غرقابی می بینند از اوایل تیر تا 

 0۱اواخر مرداد در اوج گرما می باشد که دور آبیاری تا 

روز می رسد، اما سیستم آبیاری تحت فشار مااناناد 

 .روز یک بار می رسد ۰۵سیستم آبیاری قطره ای به 

ینلی    پیشنهادات   مهندس ز
 برای  بهبود کشاورزی؛

 

  برای مبارزه با آفت پسیل می توانید از محلول پاشی

 و صابون محلول پاشی استفاده کنید.

  در این روش مصرف سموم به حداقل می رسد. اماا

بعضی از آفات مثل پروانه چو  خوار باید به اجبار از 

سموم شیمیایی استفاده کرد، اما به شرط این کاه  

سمپاشی به موقع در پیک پرواز این آفت صاورت 

 .گیرد

  درصورتی که با مشکل کم آبی روبه رو هستیاد از

آبیاری تحت فشار استفاده کنید حتی یک استاخار 

بسازید که این استخر می تواند دو منظوره باشد هم 

برای پرورش ماهی و مصرف کود آن و هم آبایااری 

 درختان.

  ،در مزرعه یا باغ خود می توانید پرورش شتارمارغ

پرورش بوقلمون، پرورش اسب و غیره داشته باشید 

که باز می توانید از کود این حیوانات برای باغ خاود 

 .استفاده کنید

  نوع هرس درختان پسته کامال متفاوت می باشد و

بستگی به اقلیم آن منطقه دارد. مثال منطقه کویری 

درخت باید از روی زمین برداشته شود و همچنایان 

ارتفاع درخت زیاد نشود بلکه درخت رشد افاقای 

 .داشته باشد

  پیوند احمد آقایی در منطقه کویری ماناناد ناوق

سازگار می باشد، که این پسته در فرآوری حرف اول 

را می زند زمانی که وارد دستگاه پوسات گایاری       

می شود به راحتی پوست می شود، حتی پاوکای، 

 .ناخندانی و سرمازدگی آن بسیار پایین می بااشاد

مثال بر اساس اقلیم منطقه انار، پسته اکبری در آن 

 .منطقه سازگار می باشد

  هر منطقه بر اساس اقلیم خود نوع رقم پساتاه و

 .عملیات داشت آن متفاوت می باشد

  کشاورزان باید دست به دست هم بدهند و با کماک

یکدیگر مشکالت  خود را حل کنند. تجربه نشاان 

 داده کشاورز حرف کشاورز را بهتر گوش می دهد.

  ما در انجمن خود جوشی که داریم با کاماک هام

مشکالتی که در کشاورزی برای کشاورزان به وجاود 

آمده را بررسی و حل می کنیم این کالس ها رایگان 

برگزار می شود و تا حاال هم مورد رضایت کشاورزان 

 بوده است.

و در آخر آرزوی موفقیت دارم بارای تاماامای 

کشاورزان و شما انشاهلل که توصیه های بنده  بارای 

 کشاورزان کمک کننده بوده باشد.

 

 با سیستم آبیاری تحت  فشار  
 دهید  کاهشدور  آبیاری  باغات  خود  را  

 ویژه نامه پسته رفسنجان 
 141ضمیمه رایگان شماره 

 هفته نامه شایورد 
  1911شهریورماه  62چهارشنبه 

 با شیوه برداشت پسته در ایران آشنا شوید
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 با سیستم آبیاری تحت  فشار  دور  آبیاری  باغات  خود  را  کاهش  دهید

ینلی  مهندس ز
 کشاورزنمونه:



وری بهداشتی برداشت پسته   نکات ضر

 !با شیوه برداشت پسته در ایران آشنا شوید
همانطور که می دانید برداشت پسته بهه د  وهورا انه ها        

می شود: برداشت مکانیزه   برداشت دستی . برداشت پسته به 

وورا مکانیزه توسط ماشین های برداشت که در آمهرکهکها   

ترکیه ان ا  می شود، اما برداشت پسته در اکران بهه وهورا 

دستی راکج می باشد. برداشت پسته کا پسته چینی در اکهران 

ابزارهای خاص خود را دارد مثال از چهادرشه ، سهاهدههای 

 .پالستیکی ترکلر حمل   غیره استفاده می شود

برای برداشت پسته باکد از کارگران ماهر استفاده شود تها بهه 

خوبی اکن عملیاا وورا گیرد   ودمه ای به درخهتهان  ارد 

نشود. بهتر است کارگران در هنگا  برداشهت از دسهتهکه  

استفاده کنند. گاهی ا قاا بعضی از افراد به درخت پسته   کها 

پسته حساسیت دارند   دچار آبرکزش بینی   عطسه می شوند، 

بهتر است اکن افراد در برداشت پسته شرکت نکنهنهد کها در 

 .وورا لز   از ماسک استفاده کنند
برداشت پسته باکد در ساعاا ا لیه واح به دلیل خنکی ههوا 

شر ع شود   پسته های چیده شده در ساکه ای قرار بگیرند تها 

از گرما در امان باشند. برداشت دستی پسته در اکران به چهنهد 

 .سه ر ش ان ا  می شود: ر ز مزدی، کیلوکی   مقاطعه ای

هرکدا  از اکن ر ش ها  کژگی های خاص خود را دارند مهثهال 

ساعت کار در طول ر ز می باشد، در ر ش  8ر ش ر ز مزدی 

کیلوکی ساعت کاری کارگران نامحد د می باشد   رانهدمهان 

برداشت افزاک  پیدا می کند   ر ش مقاطعه ای که بستگی به 

 .ح م کار محصول برداشت می شود
  اقدامات برای برداشت پسته ای سالم و مرغوب 

بهتر است برداشت پسته در زمان خود وهورا گهیهرد، اگهر 

برداشت پسته به تاخیر بیافتد رنگ میوه سیاه شده   ممهکهن 

است به سم افالتوکسین آلوده شود، ترتی  برداشت پستهه در 

استان کرمان مخصووا شهرستان رفسن ان به ترتی  فندقهی، 

 .کله قوچی، احمد آقاکی   اکاری است

در هنگا  برداشت پسته باکد مواظ  بود که پسته های چیهده 

 .شده لگد مال نشوند

پسته های چیده شده نااکد به مدا طوالنی ر ی هم انااشتهه 

 (.شوند )مخصووا در آفتاب

 .بهتر است بالفاوله بعد از برداشت، پسته ها فرآ ری شوند

در هنگا  برداشت  باکد مواظ  بود که دانه های پسهتهه ر ی 

خاک نرکزند،   اگر اکن اتفاق افتاد باکد آن ها را جدا در سادی 

 .جمع آ ری کرد

عملیاا باکد با دقت کامل ان ا  شود تا خوشه ای به درخهت 

جا نماند، بهتر است بعد از برداشت هر ردکف، نظارتی بهر آن 

 .ردکف داشته تا خوشه ای جا نماند

 نکات بهداشتی مهم هنگام برداشت پسته
برداشت پسته باکد به موقع ان ا  گیرد   اگر زمهان آن بهه  

تاخیر بیافتد، پوست آن ترک می خورد   دکگهر در مهقهابهل 

 .آلودگی ها مقا متی ندارد

از چادر ش  مناس    فاقد آلودگی استفاده کنید   همیهشهه  

سعی کنید از کک طرف چادر ش  برای برداشت پسته استفاده 

 .کنید

پسته های که ر ی خاک میرکزند نااکد با پسته ههای داخهل  

چادر ش  مخلوط شوند. بهتر است آن ها را جدا جمهع ا ری 

 .کنید   قال از فرآ ری شستشو دهید

ساعت اناار   بعد    42 پسته های چیده شده را می توان حداکثر تا   

 .فرآ ری کرد، اما به شرط اکن که اناار خنک،   مسقف باشد 

  نکات بهداشتی انبار داری پسته
 .درود دارند نااکد اناار شوند 6پسته هاکی که رطوبت باالی 

گونی هاکی که برای اناار کردن پسته استفاده می شود بهاکهد 

 .تمیز   فاقد آلودگی باشند

برای محافظت گونی های پسته در برابر رطوبت، آلهودگهی   

 .حمله حشراا باکد زکر آن ها تخته های چوبی گذاشت

سقف   کف اناار باکد قابل شستشو باشد   بهتر اسهت بهرای  

کف از مصالحی چون سرامیک که بعد از شستشو رطوبت نگهه 

 .نمی دارد استفاده شود

اناار پسته باکد دارای فن تهوکه هوا باشد تا هوا را بطور مرت  

   از رطوبت  حرارا کامال عاکق باشد. عوض کند

بهتر است عملیاا انتقال محصول به اناار در هوای خنک ان ا  

 .شود

توصیه های بهداشتی فرآوری پسته برای 
 جلوگیری از آلودگی سم آفالتوکسین

از انااشته کردن پسته های با پوست   بد ن پهوسهت  -1

 .جلوگیری کنید

معموال پسته های خندان بیشتر در معرض آلهودگهی  -4

سم آفالتوکسین قرار می گیرند، پس آن ها را به خهوبهی 

 .شستشو دهید

آب شستشوی پسته می تواند بیشترکن آلودگهی بهه  -3

سم آفالتوکسین را داشته باشد، پس باکد ههر بهار آب 

 .شستشوی پسته عوض شود

پسته هاکی که لکه دار   بد شکل هسهتهنهد خهطهر  -2

آلودگی به سم آفالتوکسین را افزاک  می دهند، باکد آن 

 .ها را از پسته های سالم جدا نمود

بعد از ان ا  هر نوبت عملیاا فرآ ری دستگهاه ههای  -5

 .فرآ ری پسته مورد شستشو قرار گیرند

 2 صفحه 
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 صرفه جویی  در کود دهی  و آبیاری 
 اصالح بافت  خاک و جذب بهتر مواد غایی توسط گیاه با کود آب نگهدار  

 نهال پسته بادامی زرندی؛ 
 

ین نهال   احداث باغ پسته با مقاوم تر
 در برابر شوری و کم  آبی 

 
نهال پسته بادامی زرندی از بههتهرکهن 

نمونه بذر پسته بادامی   کامالً عهاری 

از بیماری تهیه شده اسهت   دارای 

تاکیده از  زراا جهاد کشا رزی مهی 

باشد. اکن نهال نسات به ساکر نهههال 

های پسته دارای مقا مت بهیهشهتهری 

نسات به شوری، کم آبی دارد. نهههال 

بادامی زرندی به قدمت طوالنی که در 

کشور دارد از بهترکن پاکه هها مهورد 

استفاده در اکران می باشد.  بها اکهن 

نهال می توانید با حهداقهل ههزکهنهه 

 واح  باغ پسته شوکد.

 

 ویژگی و مزایای نهال پسته بادامی زرندی:
 پیوند خوردن به تمامی ارقا  پسته 

 مقا   به آب شور 

 قابلیت کاشت در فصل پاکیز 

 )مقر ن به ورفه بودن )هزکنه خرکد پاکین 

 دارای تاکیدکه از  زارا جهاد کشا رزی 

صرفه جویی در کوددهی و آبیاری، 
اصالح بافت خاک و جذب بهتر مواد 
 غذایی توسط گیاه با کود آب نگهدار

بحران کم آبی در اکران جدی است   از طرفهی گهیهاههان   

درختان برای رشد خوب   محصول دهی با کیفیت، نیازمهنهد 

به گهونهه “ کود آب نگهدار”آب کافی   مواد غذاکی می باشند. 

ای تهیه شده تا با حفظ آب   مواد غذاکی در خود   در اختیار 

قرار دادن آن به گیاهان به وورا تدرک ی به تهامهیهن اکهن 

باعث جلوگیری از آبشوکی “ کود آب نگهدار”نیازها کمک کند. 

مواد مغذی پر تحرک مانند، ازا، پتاسیم   ... خاک می شهود 

  در نتی ه راندمان کوددهی شما را باال می بهرد. شهمها بها 

استفاده اکن کود در کوددهی   آبیاری درختان   گیاهان خود 

ورفه جوکی کرده   به رشد سالم آنههها کهمهک کهنهیهد   

 محصوالا با کیفیتی برداشت کنید.

 

 مزایای استفاده از کود آلی آب نگهدار:
 احیای باغاا کم آب 

 حفظ رطوبت در محل رکشه   افزاک  راندمان آبیاری 

    جلوگیری از آبشوکی مواد غذاکی پر تحرک مانند ازا

 پتاسیم   حفظ آن ها

  کوددهی کمتر   افزاک  راندمان کوددهی 

   اوالح بافت خاک   کاه  شوری 

 آبیاری کمتر، محصول بیشتر 

 

 1کود آلی آب نگهدار تیپ 
ین(  )مناسب برای خاک رسی و آب شیر

اکن تیپ کود، برای باغاا با خاک   آب شیرکن   آبیاری 

فرا ان مناس  است. همچنین برای مناطقی بها بهافهت 

آن  ECخاک سنگین کا رسی )که هداکت الکترککی کها 

میکر زکمنس بر سانتی مهتهر اسهت(    3۳۳۳کمتر از 

زمین هاکی که د ر آبیاری آنها مطلوب می باشد، توویهه 

 می شود.

  2کود آلی نگهدار تیپ  
)مناسب برای خاک های شنی، رسی و 

 آب لب شور(
اکن تیپ کود، برای باغاا با خاک   آب له  شهور   

آبیاری معمولی مناس  می باشد. همچنین برای مناطقی 

رسهی )کهه ههداکهت -با بافت خاک متوسط کا شهنهی

میکر زکمهنهس  6۳۳۳تا  3۳۳۳آن بین  ECالکترککی کا 

بر سانتی متر است(   زمین هاکی که د ر آبیهاری آنههها 

  زکاد است، مناس  می باشد.
 3کود آلی نگهدار تیپ 

 )مناسب برای خاک های شنی و آب شور( 
اکن تیپ کود، برای باغاا با خاک   آب شور   آبهیهاری 

تحت تن  می باشد. همچنین برای مناطقی بها بهافهت 

آن  ECخاک ساک کا شنی )که هداکت الکترککهی کها 

میکر زکمنس بر سانتی مهتهر اسهت(    6۳۳۳بیشتر از 

زمین هاکی که د ر آبیاری آنها زکاد است، مناسه  مهی 

 باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

شما می توانید برای خرید اینترنتی 

محصوالت ذکر شده به آدرس 

www.PesteRafsanjan.com    
 مراجعه کرده و سفارش خود را ثبت کنید   

ین  ین و با کیفیت تر ید آنالین بهتر خر
 ارقام پسته خام و نمکی

 

اگر شما جز  آن دسته افرادی هستید که به دناال پسته بها 

کیفیت   ارزان هستید، به شما پیشنهاد میکنم پستهه ههای 

را امتحان کنید. پسهتهه ” پسته رفسن ان ” بسته بندی  کژه 

طرحی  کژه   “  پسته رفسن ان” های بسته بندی شیشه ای 

 متنوع برای اکن دسته از افراد می باشد.

 پسته فندقی شور شده زعفرانی اعال 
یز  خوش طعم و ر

 

خوردن پسته برای سالمتی بسیار مفید اسهت   از آن در 

بسیار کشور به عنوان آجیل مقوی   بسیار خهوشهمهزه کهاد    

می شود. اگر به دناال کک رژکم غذاکی سالم هستید، پسهتهه 

 کک آجیل میان  عده ای بسیار مناس  برای شما باشد.

 مصرف به عنوان آجیل میان وعده ای سالم و مقوی 
 

از خواص   فواکد سالمتی پسته می توان به داشتن قهلهاهی 

سالم، کنترل  زن، افزاک  اکمنی در برابر دکابت   فشار خون 

باال   همچنین بهاود هضم اشاره کرد.  کتامیهن هها، مهواد 

معدنی، چربی ها   پر تئین موجود در پستهه ههمهه بهرای 

 سالمتی شما عالی هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پسته کله قوچی خام 
 

اگر طرفدار پسته های خا  هستید، پسته کله قهوچهی کهه 

گزکنه بسیار لذکذ   مناس  برای شما است. خوردن پسهتهه 

کله قوچی خا  به شما حس بسیار خوب طعم خوشمزه پسته 

 را می دهد. 

 

 پسته ای درشت و لوکس برای مصارف مختلف
 

عال ه برای حس   طعم خوب، خوردن پسته خواص متعددی 

برای سالمتی از جمله، سالمت پوست   مو، کنترل   کاه  

  زن، تقوکت سالمت چشم   بیناکی را به همراه دارد.
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مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان گفت: در ماردادمااه 

درصد  ۵۱درجه رسید و بیش از  ۷۳گرمای هوا به باالی 

محصول پسته امسال رفسنجان از بین رفت و رقم کلاه 

 قوچی بیشترین خسارت را دید.

به گزارش پسته رفسن ان به نقل از شاکوردنیوز، عااس حها  

در ههر  ۷۹عاداللهی در نشست خاری بیان کرد: در سهال 

کیلوگهر   46۳در هر هکتار  ۷8کیلوگر    در سال  35هکتار 

پسته برداشت شد که امسال پی  بینی شده بود که محصول 

قابل توجهی برداشت شود اما متأسفانه با تغییهراا جهوی   

 گرمازدگی، محصول خوبی برداشت نخواهد شد.

 

 ی با اشاره به اکنکه بیشترکن خسارا گرمازدگی مهحهصهول 

پسته به ترتی  در بخ  کشکوئیه، فرد س   حومهه اتهفهاق 

شهرکورمهاه  4۳افتاده است، خاطر نشان کرد: مالکین عمده از 

  خرده مالکان از ا ائل مهرماه برداشت پسته را آغاز خواهنهد 

 کرد.

حا  عاداللهی افز د: به کشا رزان توویه می شود که برداشت 

پسته را هر چه سرکعتر ان ا  دهند تا با پدکده تغییراا جوی، 

باران   سردی هوا مواجه نشوند   از نظر سالمت   بهداشهت، 

درخت ز دتر آزادتر خواهد شد   از رکزش جوانه ها جلوگیری 

 می شود.

 

 45مدکر جهاد کشا رزی رفسن ان عنوان کرد: امسال ر زانه  

ر ز پسته را برداشت خهواههنهد  25هزار کارگر به مدا  3۳تا 

کرد که با توجه به شیوع  کر س کر نا با همکاری دانشهگهاه 

ههای  ها در خصوص رعاکت پهر تهکهل علو  پزشکی از ترمینال

 بهداشتی نظارا خواهد شد. 
 

 ی با تأکید بر اکنکه ککپارچگی اراضی پسته باکسهتهی مهورد 

موتورپمپ کشا رزی شنهاسهاکهی  18۳توجه قرار گیرد، افز د: 

نفر است   بعد از  5۳شده است که تعداد مالکان آن کمتر از 

ها وحات می شود که آبهیهاری  برداشت محصول پسته با آن

تحت فشار را ان ا  دهند   در قد  د   اکنکه کک کارشهنهاس 

کشا رزی بر مزارع نظارا داشته باشد   در مهرحهلهه سهو  

عملیاا ماازره با آفاا باغاا پسته به وورا ککپارچه انه ها  

 شود.

حا  عاداللهی به پر رش ماهی در رفسن ان اشهاره کهرد   

آال پهر رش  مزرعه در شهرستان، ماهی قهزل 5۳گفت: حد د 

دهند   استخرهای زکادی هم در رفسن ان در حال ساخت  می

 است.

 

مدکر جهاد کشا رزی رفسن ان با اشاره به اکنکه استهفهاده از 

مالکان تر کج کافته است،   ای در بین عمده آبیاری نوکن   قطره

ههزار تهومهان  5۳۳میلیون    1۹بیان کرد: برای هر هکتار 

ای   زکرسطهحهی  تسهیالا بالعوض در خصوص آبیاری قطره

شود،   همه مراحل اخذ  ا  آسان   بد ن  ثیهقهه  پرداخت می

که تقاضای آبیاری زکرسطحی در حال افزاکه   است. در حالی

 است.

 

حا  عاداللهی تصرکح کرد: امسال اگر بخواههیهم، کهارگهران 

فصلی که برای برداشت پسته به رفسن ان می آکند با شرکهت 

های مربوطه ساماندهی کنیم با مشکل بیمه   داراکی بر مهی 

خورکم که از سال آکنده شرکت هاکی را جهت سهامهانهدههی 

 کارگران فصلی اک اد خواهیم کرد.

 

فر شگاه غیرم از سمو  کشها رزی بهه  15 ی گفت: اخیرا 

 علت عرضه سم نامرغوب در رفسن ان پلم  شد.

مدیر جهاد  درصد محصول پسته امسال بر اثر گرمازدگی خسارت دید ۰۵
کشاورزی 

 رفسنجان:

جلسه ی اداره عشایری 
 شهرستان رفسنجان 

 

باحضور ح هت السهال   ۷۷/6/12ر ز جمعه 

جاللی نماکنده مرد  شهرستان رفسن هان   

انار در م لس شورای اسالمی ، دکتر فصیحی 

هرندی فرماندار، مهندس احهمهدی مهدکهر 

م تمع مس سرچشمه، بخشدار، مهههنهدس 

حا  عادالهی رئیس اداره جههاد کشها رزی 

رفسن ان ، معا نت اداره عشاکری اسهتهان ، 

مدکرعامل شرکت تعا نی عشاکری اسهتهان   

ساکر مدعوکن استان   شهههرسهتهان ، در 

سرچشمه رفسن ان  ر سهتهای  الشهکهار     

جلسه ی اداره عشاکری شهرستان رفسن هان 

 تشکیل شد.

در اکن جلسه مقرر شد ، شهرکهت تهعها نهی 

عشاکری در رفسن ان تشکیل شود، به همین 

منظور هئیت موسس تشکیل ، تا پیگیرکههای 

الز  در خصوص راه اندازی شرکت را انه ها  

 دهند.

درادامه در خصوص تامین اب برای دا  ههای 

عشاکر،  مقرر شد کارگر هی توسهط جهههاد 

کشا رزی ، بخشداری   نماکنده شرکت مهس 

تشکیل شود   بابررسی   برا رد هزکنه قنواا 

،چشمه ها ، انتقال اب   بادر نظهر گهرفهتهن 

 ا لوکت اقدا  شود.

ضمنا در اکن جلسه از مههنهدس احهمهدی  

مدکرعامل شرکت مس به دلهیهل پهرداخهت 

هزکنه های آبرسانی با تانکهر   تهیهد زدن 

 راههای عشاکری ، تشکر   تقدکر شد.

در پاکان جلسه پیشنهاد گردکد ، مهههنهدس 

حا  عادالهی جهت راه اندازی اداره عشاکری 

شهرستان رفسن ان با مامور به خدمت ، کها 

نفر از همکاران جهاد کشا رزی بهه  3انتقال  

 اداره عشاکری استان موافقت نماکد.

 

***** 

 

بررسی مسائل و مشکالت 
 کشاورزی شهر جوادیه فالح

 
مالی ، مهههنهدس  -با حضور معا نت اداری 

شرکفی   دکتر حیدرکان مسئول  مهحهتهر  

تولیداا گیاهی   مسئول جههاد بهههرمهان، 

جلسه ای اداری  با اعضهای شهورای شهههر 

جوادکه فالح ، برگزار   مسائل   مشهکهالا 

کشا رزی شهر جوادکه فالح مطرح   بررسهی 

 شههد.از اهههم تصههمههیههمههاا جههلههسههه :

.تشکیل م مع عمومی تعا نی تولید منطقه 1

 در اسرع  قت.

.رفع مشکل ود ر حواله کودشیمیهاکهی از 4

طرکق مراجعه ، کک ر ز در هفتهه مسهئهول 

 مرکز بهرمان در منطقه جوادکه.

.پیگیری امور مربوط به زمین  اگذارشده به 3

اقای اسماعیل زاده ، م ری طهرح پهر رش 

 بلدرچین

.طرح موضوع ت میع ترمینالهههای ضهاهط 2

 پسته در کک منطقه می باشد.

 روابط عمومی 

 اداره جهاد کشاورزی رفسنجان


