
 

 

 اقدامات انجام شده در راستای تحقق طرح باشگاه کشاورزان

خدمات قابل ارائه در باشگاه کشاورزان ،  و نحوه جذب اعضاء و عضویت کشاورزان و بهره برداران باشگاه کشاورزان و درخصوص 

 شهرستان 9در  برپائی گردهمائیارائه برنامه مشترک با مدیریت محترم ترویج سازمان جهاد کشاورزی ، اقدام به  با این مدیریت

با حضور مدیر ، معاون ، کارشناسان مدیریت ها و مراکز جهاد کشاورزی ، کارگزاران و عاملین شرکت در استان  (بشرح ذیل)

  .نمود

اطالع رسانی گسترده از طریق پیامک ، خبرگزاری ها و اصحاب رسانه ، برگزاری دوره های آموزشی ، جلسات مشترک با - 

  .  ین ، سازمان جهاد کشاورزی ، مدیریت های تابعه در خصوص عضویت و خدمات باشگاه صورت گرفته استعامل

مقرر گردیده است عاملین و کارگزاران فعال با در اختیار داشتن رمز کاربری و شناسه عبور بصورت مجزا نسبت به ثبت نام - 

   . بهره برداران و سهامداران خود اقدام نمایند

 .   در باشگاه کشاورزان به ثبت رسیده است نفر از کشاورزان و بهره برداران  0371در حال حاضر عضویت - 

از طریق ایمیل و  با توجه به برگزاری جلسات متعدد با اداره کل هواشناسی استان مقرر گردید اطالعات مربوط به هواشناسی- 

توسط کاربر بصورت روزانه و با پیش بینی  0559هواشناسی در سامانه  یا فاکس به مدیریت ارسال گردد تا وضعیت و پیش بینی

   . ساعته در اختیار کشاورزان و بهره برداران قرار گیرد 37

  0559ارائه داده های هواشناسی بصورت مستقیم و فایل صوتی از طریق سامانه 

با ارائه مشاوره های فنی و  0559با سامانه  با توجه به تبلیغات گسترده انجام شده ، به تمامی تماس های صورت گرفته

  تخصصی پاسخ های الزم داده می شود

،  با توجه به حوزه عملکردی آزمایشگاه های مذکور در استان ، آزمایش های الزم با  عقد قرارداد با آزمایشگاه های خاک و آب

 .قیمت و تعرفه مورد توافق برای اعضاء باشگاه انجام می گردد 

 

 

 

 

 

 



 

 گزارش کلی فعالیتهای باشگاه کشاورزان استان همدان 

 6838 301 تعداد تماس

 330 8 مراجعین حضوری

 3310 3 درخواست عضویت

 330 8 درخواست آزمایش خاک

نمونه خاک ارسالی به 

 آزمایشگاه
8 330 

تحویل آزمایش خاک و 

 توصیه کودی
8 330 

 3310 3 اعطای کارت عضویت

 703 31 فنی ارائه شده توصیه

 3360 83 گزارش هواشناسی



 

 گردهمائی بزرگ کارگزاران استان همدان

بزرگ کارگزاران استان همدان با موضوع دانه های روغنی ، باشگاه کشاورزان ، سبد کودی و نهاده های کشاورزی و گردهمائی  

مدیران عامل ، مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان و با حضور کارگزاران ،  ، 70/4/95مورخه  تولید بذور غالت در

آقای مهندس فضلی . برگزار گردید   شهرستان همدان دیگر دست اندرکاران امر کشاورزی در محل مدیریت جهاد کشاورزی

کارت عضویت ، به تشریح و توضیح اهداف و خدمات قابل ارائه در باشگاه کشاورزان از جمله خدمات هواشناسی ، خاکشناسی ، 

 .اشاره داشتند  و به پرسش های مدعوین در این خصوص پاسخ دادند ... ارائه برنامه های آموزشی و 

 همدان شهرستان

با حضور مدیر محترم  ، 09/5/95مورخه  گردهمائی تبلیغی ، ترویجی و آموزشی این مدیریت در شهرستان همدان در  

، رؤسای تولیدات گیاهی ، زراعت ، مسئولین مراکز جهاد کشاورزی ، کارشناسان  ، معاونین همدان  کشاورزی شهرستان جهاد

  . برگزار گردید شهرستان و کارگزاران و عاملین ، کشاورزان برتر و عمده در محل مدیریت جهاد کشاورزی

پیش بینی هواشناسی ،  ،0559در این گردهمائی درخصوص راه اندازی باشگاه کشاورزان و ارائه خدماتی چون برقراری سامانه 

صدور کارت شناسائی ، کارت اعتباری ، آزمون خاکشناسی و برگزاری دوره های آموزشی بحث و تبادل نظر گردید که این 

 . شهرستان استان نیز بشرح ذیل برگزار گردید  9گردهمائی در 

 7/5/55مورخه  در فامنین شهرستان

  3/5/55مورخه  در شهرستان تویسرکان

 01/01/55اسدآباددر مورخه شهرستان 

 07/5/55مورخه  شهرستان کبودرآهنگ

 15/4/55مورخه گزارش گردهمائی در شهرستان مالیر در

  5/5/55مورخه  شهرستان بهار در

 01/5/55مورخه  شهرستان رزن در

 13/4/55مورخه  شهرستان نهاوند



 
 

 

و مدیران آزمایشگاه های  شرکت های فنی مهندسی و مشاوره ای -برگزاری گردهمائی کارگزاران 

 آب و خاک
شرکت های فنی مهندسی و مشاوره ای و مدیران آزمایشگاه های آب و خاک در  -برگزاری گردهمائی بزرگ کارگزاران 

پیمانکار تولیدکننده بذر  001خصوص آزمون خاکشناسی کشاورزی و نحوه نمونه گیری از اراضی زراعی و باغی و هماهنگی با 

  گرفتن نمونه های خاک از اراضی زیر کشت تولید بذر غالت و ارسال آن به آزمایشگاه های حوزه عمل خود استان در خصوص

 

 

با موضوع آموزشی یک روزه با موضوع مدیریت و کنترل علف های هرز ، آفات و  وره آموزشید

 بیماری ها و تغذیه متعادل گندم و کلزا

که توسط دفتر مرکزی تهیه  کشاورزان و مستند شرکت خدمات حمایتی کشاورزیدر ابتدای برنامه تیزر تبلیغاتی باشگاه 

 .گردیده بود برای حضار پخش شد

 

 

   استان جلسه با مدیران آزمایشگاه های خاک و آب
  . برگزاری جلسه با مدیران آزمایشگاه های خاک و آب و بررسی نحوه همکاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت- 

مقرر گردید با توجه به مشخص شدن حوزه عملکردی آزمایشگاه های  ایشگاه های خاک و آبپس از عقد قرارداد با آزم- 

مذکور در استان ، آزمایش های الزم با قیمت و تعرفه مورد توافق برای اعضاء باشگاه انجام گردد و تاکید گردید که این 

 .می باشد قرارداد صرفاً جهت اعضاء باشگاه

 

 

 

 



 

 

 دوره آموزشی موضوع خاکشناسی و نحوه نمونه گیری از اراضی زراعی و باغی 
با  ، 3/9/95مورخه  دوره آموزشی این مدیریت با موضوع موضوع خاکشناسی و نحوه نمونه گیری از اراضی زراعی و باغی در 

حضور کارگزاران و عاملین توزیع نهاده های کشاورزی و آزمایشگاه های خاک و آب و شرکت های خدمات مشاوره ای و فنی 

   . شهرستان همدان برگزار گردید مهندسی در محل مدیریت جهاد کشاورزی

ورزی همدان ضمن خیر مقدم به حضار در در ابتدا برنامه آموزشی ، آقای مهندس فضلی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشا

رابطه با اهداف باشگاه کشاورزان سخنانی ایراد نمودند و از کارگزاران به عنوان بازوان شرکت در جهت رسیدن به اهداف مدنظر 

ار خواستند تا به جد در برنامه های باشگاه ورود پیدا کنند تا خدمات باشگاه در جهت کشاورزی پایدار و اصولی در اختی

اشاره داشتند که می تواند اطالعات مورد نیاز کشاورزان و  0559ایشان به سامانه گویای . کشاورزان عزیز قرار گیرد 

وی با اشاره به تفاهم صورت گرفته با آزمایشگاه های آب و خاک استان ، تعرفه در . تولیدکنندگان را در اختیار آنها قرار دهد 

را بسیار پائین تر از قیمت واقعی عنوان کردند تا متقاضیان جهت انجام آزمایش های الزم در نظر گرفته شده جهت آنالیز خاک 

هزار تومان  6مضیقه نباشند و کارگزاران و مراکز خدمات کشاورزی نیز جهت انجام هر نمونه گیری خاک ، کارمزدی معادل 

 . دریافت می نمایند 

ئی از آزمایشگاه آب و خاک بهار  به تشریح نحوه نمونه گیری از اراضی زراعی در ادامه برنامه آموزشی جناب آقای مهندس برنا

 . و باغی اشاره داشته و کارگزاران را با چگونگی انجام کار آشنا نمودند 

  .در پایان دوره به سواالت مطرح شده در خصوص موضوع پاسخ های الزم ارائه گردید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ایجاد راه ارتباطی از طریق فضای مجازی 

و همچنین ارسال پیامک ایجاد کانال تلگرامی و عضویت کارگزاران و کشاورزان هداف باشگاه کشاورزان ادر راستای 

، اطالعات اطالعات تخصصی  ناسی ، توصیه هواشناسی کشاورزی ،پیش بینی هواشناسی ، گزارش هواشدرخصوص 

 ...و اطالع رسانی سریع و به موقع ،  یعمومی ، معرفی سبد کود

شامل توصیه های  دستورالعمل های فنی ، سی دی حاوی اطالعات فنی بروشوره کتابچه آموزشی ، تهی

کودی ، عناصر مورد نیاز گیاهان ، لیست آزمایشگاه خاک ، لیست آفات و بیماری ها ، مدیریت تلفیقی 

که  مورد 1111به تعداد  در باشگاه کشاورزانآفات ، مشاوره های فنی و ویژگی های مشاورین فنی 

 . نمونه آن به پیوست می باشد 

                                                                      

د                                                                      :ایپمک با موضوعات ذیل  03333ارسال تعدا
 

 ارسال پیامک                                                              

 به کارگزاران ، کشاورزان ، بهره برداران                                             

 و مدیران و دست اندرکاران امر کشاورزی                                              
 

 
                                  

 آگاهی بخشی                                                                     تبلیغاتی             

 اطالع رسانی                                                       

 

 
 

 

 

 سولفات روی                   

 رسید بارنامه ثبت                                                        سولفات آهن                                                                                                          

 رسید کشاورزثبت                                                                             سولفات مس                                                                                      

 سولفات آمونیوم                                                    

 کشاورزان باشگاه                                                                                           

                            

 هواشناسی                    سولفات آهن کالته جامد                                             
                   کودهای ریز مغذی                                                         

 کودهای آلی                    
 هشدارهای هواشناسی                                                                                                                                         ود کالت آهن پودریک                

 

 گوگردی                                    

 

             

                .P.K       N                      
 اهداف باشگاه کشاورزان       درخواست اطالعات کارگزاری       مایع پاپیتال                                    

 نشست خبری

                           

 آموزشیدوره های 



 

 (نمونه پیوست)باشگاه کشاورزان مصاحبه با روزنامه ها مختلف محلی در جهت معرفی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نشست خبری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان 

باشگاه کشاورزان خبر داد و افزود اندازی باشگاه کشاورزان در استان همدان  در این نشست خبری آقای فضلی از راه

 .شدراه اندازی  و رفع نیازهای کشاورزان بشکل سهل و آسان و ارزان در راستای اقتصاد مقاومتی

 

 : تهیه بنر جهت نصب در محل مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با موضوعات 

 اسامی و مشخصات کارگزاران استان   -1

 سبد کودی  -2

 1551باشگاه کشاورزان و سامانه  -3

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


