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یی اها تولید ، ابیتشپنی اه ، مانع زد
 

 جناب آقاي عدلي 

 مدير محترم باغباني سازمان جهادکشاورزي استان اردبيل 

 جناب آقاي رئيس زاده 

 مدير محترم باغباني سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان 

 جناب آقاي شهرکي 

 مدير محترم باغباني سازمان جهاد کشاورزي استان سيستان و بلوچستان 

 جناب آقاي پيله فروش 

 مدير محترم امور باغباني سازمان جهاد کشاورزي استان قزوين 

 جناب آقاي ابراهيمي 

 مدير محترم باغباني سازمان جهاد کشاورزي استان قم 

 جناب آقاي زارعي 

 اد کشاورزي استان مرکزي مدير محترم باغباني سازمان جه

 جناب آقاي شهبازي 

 مدير محترم باغباني سازمان جهاد کشاورزي استان همدان 

 جناب آقاي پاکاري 

 مدير محترم امور باغباني  سازمان جهاد کشاورزي استان فارس 

 جناب آقاي لطفعلي زاده 

 مدير محترم باغباني  سازمان جهاد کشاورزي استان کرمان 

 ضايي کزيک جناب آقاي ر

 مدير محترم باغباني سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان جنوبي 

 جناب آقاي گرگيج 

 مدير محترم باغباني سازمان جهاد کشاورزي استان هرمزگان 

 جناب آقاي افراز 

 مدير محترم باغباني سازمان جهاد کشاورزي استان ايالم 

 جناب آقاي پارسافر 

 هاد کشاورزي استان گيالن مدير محترم باغباني سازمان ج

 جناب آقاي شيراني 

 مدير محترم باغباني سازمان جهاد کشاورزي استان چهارمحال و بختياري 
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یی اها تولید ، ابیتشپنی اه ، مانع زد
 

 سرکار خانم فرح بخش 

 مدير محترم باغباني سازمان جهاد کشاورزي استان بوشهر 

 جناب آقاي قرائيان 

 مدير محترم امور باغباني سازمان جهاد کشاورزي استان سمنان 

 جناب آقاي لطفي زاده 

 مدير محترم باغباني سازمان جهاد کشاورزي استان گلستان 

 جناب آقاي حاجي ميرزايي 

 مدير محترم امور باغباني سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان 

 جناب آقاي حسني نسب 

 مدير محترم باغباني سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان 

 جناب آقاي شيخ عليشاهي 

 مدير محترم امور باغباني  سازمان جهاد کشاورزي استان يزد 

 جناب آقاي ايزدي اميري 

 مدير محترم باغباني سازمان جهاد کشاورزي استان مازندران 

 جناب آقاي بي پروا 

 مدير محترم باغباني سازمان جهاد کشاورزي استان آذربايجان شرقي 

 جناب آقاي يوسفي پور 

 ني سازمان جهاد کشاورزي استان زنجان مدير محترم امور باغبا

 جناب آقاي احمدي 

 مدير محترم باغباني سازمان جهاد کشاورزي استان کرمانشاه 

 جناب آقاي ميري 

 مدير محترم باغباني  سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان رضوي 

 جناب آقاي اميرشکاري 

 ان کرمان مدير محترم امور باغباني سازمان جهاد کشاورزي جنوب است

 جناب آقاي بوتراب 

 مدير محترم امور باغباني سازمان جهاد کشاورزي استان آذربايجان غربي 

 جناب آقاي محمدي 

 مدير محترم امور باغباني سازمان جهاد کشاورزي استان کهگيلويه و بويراحمد 
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یی اها تولید ، ابیتشپنی اه ، مانع زد
 

    

 جناب آقاي کياني فر 

 مدير محترم باغباني سازمان جهاد کشاورزي استان لرستان 

 ناب آقاي اميري ج

 مدير محترم باغباني سازمان جهاد کشاورزي استان تهران 

 جناب آقاي بدرزاده اورنج 

 محترم مديريت امور باغباني سازمان جهاد کشاورزي استان البرز 

 جناب آقاي عفتي

 ي سازمان جهادکشاورزي استان خراسان شماليمديريت محترم جهادکشاورز

 جناب آقاي رجبي 

 مديره محترم انجمن صنفي پرورش دهندگان قارچ خوراکي رييس هيئت 

 

 نشريه مديريت عوامل مهم خسارتزاي قارچ خوراکيموضوع: 

 

 سالم عليكم 

 منضم به              سازمان حفظ نباتات  90/67/6477مورخ  037/96412نامه شماره تصویر به پیوست  ،احترام با      

به واحدهای  و بهره برداری الزم و اطالع رسانیبرای استحضار  خسارتزاری قارچ خوراکینشریه مدیریت عوامل مهم 

 ارسال می گردد.قارچ خوراکی و ذینفعان 

 

   

  

  

 

 

  
 

 

 رونوشت به:

 جناب آقاي رجبي رييس هيئت مديره محترم انجمن صنفي پرورش دهندگان قارچ خوراکي به انضمام پيوست براي استحضار و بهره برداري الزم   

 جناب آقاي عصمتي قائم مقام محترم مدير کل براي اطالع   

 ع سرکار خانم فتاحي فر معاون محترم دفتر در امور توسعه گلخانه ها و قارچ براي اطال  

 سرکار خانم قديمي رييس محترم گروه قارچهاي خوراکي به انضمام پيوست براي استحضار و بهره برداري الزم   


