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 بسمه تعالی

 خورشیدی کاوه جعفری جناب آقای دکتر

 باسالم و احترام

نظر به تعهد، تخصص، تجربه و شایستگی ها، به موجب این ابالغ جنابعالی به عنوان  به پیشنهاد نماینده بکوجا در استان مازندران و    

د. امید است با توکل به ذات شویوری در تولید دام سبک در استان مازندران منصوب مینماینده بکوجا در موضوع بهبود بهره

سازمان مردم نهاد  الهی همه تالش و کوشش خود را در جهت تحقق اهداف و آرمان های واالیاقدس

 .از جمله تشکیل شبکه ملی نخبگان بکوجا در حوزه دام سبک به کار بندید اقتصادی )بکوجا(جهادوکارآفرینیبسیج

افزایی با ضروری است با سرلوحه قراردادن راهبرد تفکر، هم دلی، جذب حداکثری و تالش در انجام امور و همکاری، هماهنگی و هم    

ی، نهادها و مراکز علمی و پژوهشی و دیگر سازمان های مردم نهاد استان و با بکارگیری نیروهای داوطلب و افتخاری دستگاه های اجرای

کاردان، متعهد و کارآمد و با سازماندهی متفکرانه و هوشمندانه همه ظرفیت های ارزشمند علمی موجود در استان و کشور و عجین 

و فناوری روز از طریق همکاری تنگاتنگ با نماینده این سازمان در استان مازندران و استفاده نمودن تولید و پرورش دام سبک با دانش 

ریزی اصولی و هدفمند، نسبت به انجام وظایفی که داوطلبانه و به مردمی بکوجا در استان، به همراه برنامه-از ظرفیت شبکه ملی

 مجدانه کوشش نمایید.   گیریدمیصورت افتخاری بر عهده 

 اهم انتظارات از جنابعالی به شرح زیر است:

اتید، پژوهشگران، متخصصین و ایجاد شبکه ملی نخبگان در حوزه دام سبک با استفاده از ظرفیت اس .1

و برقراری ارتباط میان همه موسسات  در استان و هماهنگی با شبکه های متناظر در استان های دیگر نظرانصاحب

 و خصوصی استان.آموزش عالی و تحقیقاتی دولتی 

وری دام سبک در استان مازندران به منظور افزایش درآمد دامداران و کاهش قیمت تدوین راهبردهای بهبود بهره .2

ها تمام شده گوشت گوسفندی از طریق برگزاری جلسات هماهنگی با سازمان ها، نهادها، شبکه نخبگان )اعم از دانشگاه

از  های مربوطه با رویکرد دوبارزایی و چندقلوزایی حساب شدهها و سمنیهو موسسات تحقیقاتی(، دامداران و اتحاد

  .و با رعایت سیاست های کالن کشور و وزارت جهاد کشاورزی وریطریق بهبود بهره

از سوی کارشناسانی که با  به موسسات دامپروری استان بسترسازی الزم برای ارائه خدمات مدیریت دامداری .3

و ذیصالح پژوهشی  -موسسات آموزشی  ،هایی که فیمابین بکوجانامهچارچوب تفاهم تدبیر جنابعالی و در

های روز از دانش روز برخوردار و با فناوری منعقد خواهد شد، مهندسی کشاورزی و منابع طبیعینظامسازمان

 .گردندمیآشنا

دانش و فناوری در تولید را اده از فمردمی بکوجا که نقش ترویج فرهنگ است-همکاری نزدیک با شبکه ملی .4

شخص جنابعالی و الزم برای انتقال به مخاطبین و سازماندهی الزم برای حضور فعال  یبرعهده دارد و ارائه محتوا

 .پژوهشگران و محققین استان در جلسات توجیهی دامدارانسایر
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