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با حکم رییس جمهور، مهندس شاهرخ رمضان نژاد رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور شد� ˏ

دکتر حسن روحانی رییس جمهور بنا به پیشنهاد اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران 

و انتخاب وزیر جهاد کشاورزی ، طی حکمی مهندس شاهرخ رمضان نژاد را به ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری 

اسالمی ایران منصوب کرد�

متن حکم به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای مهندس شاهرخ رمضان نژاد

در اجرای ماده )12( قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی مصوب 1380/4/3 مجلس محترم شورای 
بنا به نظر اعضای محترم شورای مرکزی آن سازمان و انتخاب وزیر محترم جهاد کشاورزی، به موجب این حکم به عنوان »رییس  اسالمی و 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران« منصوب می شوید�

توفیق شما را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت 
دارم�

                                                                                                                                                                                                  حسن روحانی
                                                                                                                                                  رییس جمهوری اسالمی ایران

 انتصاب مهندس شاهرخ رمضان نژاد به ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی
و منابع طبیعی کشور با حکم رییس جمهور
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انتصاب  پیامی  در  اصفهان  استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  رییس  پور  تقی  مهندس 
مهندس شاهرخ رمضان نژاد را به ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی 

گفت�  تبریک  ایران 

پیام تبریک مهندس تقی پور در پی انتصاب مهندس رمضان نژاد به ریاست سازمان 
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
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 تحقق یکی از مهمترین برنامه های شورای پنجم سازمان
فرصت بهره  مندی اعضای سازمان از خدمات بیمه تامین اجتماعی

با پیگیری های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، بخشنامه ۶۷۸ فنی سازمان تامین اجتماعی کشور با موضوع بهره مندی 
اعضای سازمان از خدمات بیمه تامین اجتماعی ابالغ شد. پیرو این بخشنامه، جلسه هماهنگی با حضور رییس سازمان و مدیرکل تامین 
اجتماعی استان و مدیران دو سازمان در تاریخ 23 مهرماه 139۷ برگزار شد و چگونگی اجرای بخشنامه در سطح استان مورد توافق قرار 

گرفت.
اعضای محترم می توانند از این پس با مراجعه به سازمان، نسبت به دریافت معرفی نامه به شعب اداره کل تامین اجتماعی در سطح استان 

اقدام کرده و با پرداخت حق بیمه، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند.
گاهی از فرم درخواست و بخشنامه ۶۷۸ فنی سازمان تامین اجتماعی، فایل های زیر را دانلود کنید: برای آ

همچنین الزم به ذکر است در همین خصوص و به منظور آشنایی اعضای محترم سازمان با چگونگی بهره مندی از خدمات بیمه تامین 
اجتماعی، همایشی در تاریخ  21 آذر 139۷ در محل تاالر سنبله برگزار شد.

 فرم درخواست بخشنامه ۶۷۸ فنی
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نشست دو جانبه مسوولین سازمان و کانون وکالی دادگستری اصفهان

استان  دادگستری  وکالی  کانون  و  سازمان  مسوولین  جانبه  دو  نشست 
شد.  برگزار  کانون  محل  در   139۷ آذر   10 تاریخ  در  اصفهان 

مهدی تقی پور رییس و عباس زال بیک نایب رییس سازمان با حضور در 
محل کانون وکالی دادگستری اصفهان با دکتر لیال رئیسی، رییس و دکتر 

فرهاد رستم شیرازی نایب رییس این کانون دیدار کردند.

با هدف تحقق بخشیدن به یکی از عناوین برنامه چهارساله  این دیدار که 
وکالی  کانون  با  تعامل  خصوص  در  سازمان  شورای  دوره  پنجمین 
دادگستری، به منظور ارایه خدمات مشاوره حقوقی و مالی در محل سازمان 
به اعضای سازمان صورت پذیرفت، کلیات همکاری در موضوعات آموزش 

گرفت. قرار  توافق  مورد  دعاوی،  و  پیشگیری  حقوقی،  های 

شایان ذکر است طی این جلسه مقرر شد طرفین با معرفی نمایندگان خود 
نسبت به اجرایی شدن توافقات اقدام کنند؛ که نتیجه همکاری ها متعاقبا 

گاهی اعضای محترم سازمان خواهد رسید. به آ

برگزاری سیزدهمین آزمون طراحی و اجرای سیستم های نوین آبیاری

در  آبیاری  نوین  های  سیستم  اجرای  و  طراحی  آزمون  سیزدهمین 
استان  در  کشور  سراسر  با  زمان  هم   ،139۷ آذر   1۶ و   15 روزهای 
موضوع  با  آزمون  اول  روز  است  ذکر  به  الزم  شد.  برگزار  اصفهان 
آبیاری" در دو نوبت صبح و بعدازظهر و  "طراحی سیستم های نوین 
روز دوم با موضوع "اجرای سیستم های نوین آبیاری" در نوبت صبح با 

شد. برگزار  کنندگان  نام  ثبت  حضور 

در این آزمون تعداد 32 نفر از اعضای سازمان شرکت کردند.
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دور نخست سفرهای شهرستانی رییس و اعضای شورای سازمان

دور نخست سفرهای شهرستانی رییس و اعضای شورای پنجم سازمان از تاریخ 15 آذر 139۷ با سفر به شهرستان فالورجان آغاز شد.

در این سفر مهندس تقی پور رییس سازمان به همراه آقایان مهندس زال بیک، مهندس موسویان و مهندس شیربخت از اعضای شورا و همچنین 
مهندس فروغی معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان با حضور در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فالورجان ابتدا با مدیر و کارکنان آن 

اداره دیدار و گفتگو کردند.

در ادامه تعدادی از اعضا و مدیران عامل شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی مستقر در شهرستان فالورجان در نشستی صمیمانه با 
رییس و اعضای شورای سازمان به گفتگو پرداختند.

شایان ذکر است در این سفر از چند واحد تولیدی و خدماتی شاخص شهرستان که توسط اعضای سازمان مدیریت می شود، بازدید به عمل آمد.
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کارگاه آموزشی "چگونه تغذیه گیاهان را در گل خانه مدیریت کنیم؟ " 

کارگاه آموزشی "چگونه تغذیه گیاهان را در گل خانه مدیریت کنیم؟ " از تاریخ 15 آذر 139۷ به مدت ۸ ساعت با حضور مسوولین فنی 
گل خانه سطح 3 )با بیش از 5 سال سابقه کار مسوول فنی( و تعدادی از اعضا، در محل سازمان برگزار شد.

حضور مدیران عامل و کارشناسان شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی در این دوره دارای امتیاز بازآموزی بود.
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آب  بخش  کارکنان  ویژه  پمپاژ  ایستگاه  آموزشی  کارگاه 
روز  اصفهان  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  خاک   و 
یک شنبه مورخ 1۸ آذر 139۷ در محل موزه ترویج مرکز 
کارگاه  این  در  شد.  برگزار  استان  کشاورزی  تحقیقات 
شهرستانی  و  استانی  مسوولین  از  نفر   4۸ حضور  با  که 
آقای  شد؛  برگزار  کشاورزی  جهاد  سازمان  خاک  و  آب 
و  فروش  مهندسی  مدیر  زاد  کریم  بهزاد  مهندس 
پمپ  پیرامون:  مباحثی  پمپیران"  "صنایع  شرکت  طراح 
و پمپ  صحیح  انتخاب  اصول  مرکز،  از  گریز   های 

ایستگاه های پمپاژ ارایه کردند.

برگزاری کارگاه آموزشی ایستگاه پمپاژ

سفر وزیر جهاد کشاورزی به شهرستان های گلپایگان و خوانسار

و  گلپایگان  شهرستان های  مردم  نماینده  استان،  و  کشور  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  رییس  که  سفر  این  در 
تعدادی  و  استان  مدیران سازمان جهاد کشاورزی  و  معاونین  رییس،  استاندار،  معاون عمرانی  در مجلس شورای اسالمی،  خوانسار 
و  گلپایگان  سرخ  رباط  فشار  کم  آبیاری  هکتاری  پنج  و  یکصد  طرح  کردند،  همراهی  را  جهادکشاورزی  وزیر  استان،  مدیران  از 
با  و  شد  کلنگ زنی  جهادکشاورزی  وزیر  توسط  خوانسار  کهرت  روستای  فشار  کم  آبیاری  هکتاری  یک  و  هشتاد  و  سیصد  طرح 
رسید. بهره برداری  گلپایگان  زراعی  سهامی  شرکت  در  بارانی  و  تیپ  آبیاری  هکتاری  نه  و  پنجاه  و  پانصد  طرح  ایشان،  حضور 

با سفر به شهرستان های گلپایگان و خوانسار استان اصفهان تعدادی از   محمود حجتی وزیر محترم جهاد کشاورزی 22 آذر 139۷ 
طرح های این شهرستان را کلنگ زنی و افتتاح کرد.
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حد نصاب اراضی قابل واگذاری جهت فعالیت واحدهای گوسفند و بز داشتی پربازده 

حد  تعیین  خصوص  در  کشور  اراضی  امور  سازمان  اطالعیه 
نصاب اراضی قابل واگذاری جهت فعالیت واحدهای گوسفند و 

 ُپربازده    ُبز داشتی 

برگزاری جلسه با شهردار دیزیچه از توابع شهرستان مبارکه

جلسه مشترک مهندس تقی پور، رییس و مهندس موسویان عضو شورای سازمان با مهندس محمودی، شهردار دیزیچه در تاریخ 2۶ 
آذر 139۷ در خصوص ایجاد مجموعه گل خانه های شهرداری دیزیچه در راستای توسعه ی کشت های گل خانه ای با اولویت کارشناسان 

کشاورزی در شهرستان مبارکه به منظور ایجاد فرصت های اشتغال و درآمد پایدار در بخش کشاورزی برگزار شد.

در این جلسه در خصوص همکاری دوجانبه بین شهرداری دیزیچه و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، به 
منظور ایجاد فرصت های سرمایه گذاری، تهیه طرح ایجاد مجتمع گل خانه ای، تعیین الگوی کشت، تولید محصوالت سالم گل خانه ای، 
بازاریابی، فروش و صادرات محصوالت گل خانه ای و... بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت و مقرر شد با تشکیل گروه کارشناسی مشترک 

نحوه ایجاد این مجتمع گل خانه ای بررسی شود.
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همایش تخصصی نقش و جایگاه مصرف آبزیان در سالمت جامعه 

جلسه تقدیر و معارفه معاونین سابق و فعلی برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

طی مراسمی در تاریخ 2۸ آذر 139۷ از زحمات و تالش های مهندس احمد صفی تقدیر و مهندس مهرداد مرادمند )عضو شورای سازمان( به عنوان 
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی معرفی شد.

با حضور رییس سازمان جهاد  امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان  برنامه ریزی و  تقدیر و معارفه معاونان سابق و فعلی  مراسم 
کشاورزی، نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی، رییس و اعضای شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، معاونین و مدیران 

سازمان جهاد کشاورزی و تعدادی از مدیران استانی در محل سازمان جهاد کشاورزی برگزار گردید.

همایش تخصصی "نقش و جایگاه مصرف آبزیان در سالمت جامعه" 
در تاریخ 21 آذر 139۷ با حضور رییس و نایب رییس سازمان نظام 
و  دامی  تولیدات  بهبود  معاون  طبیعی،  منابع  و  کشاورزی  مهندسی 
از  تعدادی   و  کشاورزی  جهاد  سازمان  آبزیان  امور  و  شیالت  مدیر 

برگزار شد. بازرگانی اصفهان  اتاق  مدیران استانی  در محل 

حوزه  در  بهداشتی  و  فنی  ضوابط  جدیدترین  ابالع  به  توجه  با 
پرورش شترمرغ، صدور پروانه واحد پرورش شترمرغ توام بالمانع 

باشد. می 

توام پرورش شترمرغ  واحد  پروانه  بودن صدور  مانع  بال 
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برگزاری ششمین جلسه شورای سازمان

ششمین جلسه شورای سازمان روز پنج شنبه مورخ 29 آذر 139۷ در محل اتاق جسات سازمان برگزار شد. در این جلسه آقای مهندس 
توسلی مدیرعامل شرکت "سداد فدک" که مهمان جلسه بود، ضمن اشاره به بازدید خود از کشور روسیه، گزارش مبسوطی از فرصت های 

سرمایه گذاری و صادرات خدمات فنی و مهندسی کشاورزی به این کشور ارایه و به سواالت اعضای شورا پاسخ داد.

در این جلسه هم چنین تصمیماتی در خصوص ساختار کارگروه های تخصصی مصوب شورا، به منظور روان سازی فعالیت کارگروه ها اتخاذ 
شد.

شایان ذکر است برنامه ریزی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی و کشت فراسرزمینی از جمله برنامه های مصوب پنجمین دوره شورای 
سازمان است که در این جلسه در دستور کار قرار گرفت.
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برگزاری کارگاه آموزشی پرورش و تکثیر بنفشه آفریقایی

کارگاه آموزشی "پرورش و تکثیر بنفشه آفریقایی" به همت معاونت آموزشی و فنی سازمان و با تدریس آقای مهندس حبیب اطمینانی در 
تاریخ 29 آذر 139۷ به مدت 3 ساعت در محل سازمان برگزار شد.

بازآموزی امتیاز  دارای  کشاورزی  مهندسی  و  فنی  ای،  مشاوره  خدمات  های  شرکت  برای  کارگاه،  این  در  شرکت  است  ذکر  به   الزم 
بود.
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ماندگاری"  رمز  "تبلیغات 
بمانید ماندگار  تا  شوید  دیده 

اعضای محترم سازمان و عالقه مندان می توانند به منظور "معرفی کاال و خدمات" خود در ماه نامه 
سازمان، با مدیریت روابط عمومی تماس برقرار فرمایند. شماره تماس: 4-37815360 داخلی 8
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راه های ارتباط با سازمان

 اصفهان- بلوار کشاورز- خیابان گل ها )کوی امیریه(- جنب مجموعه ورزشی زیتون 

جهت نمایش نقشه در Google Map کلیک نمایید

 info@agriengs�ir   

  031-37815360-4    031-37815365 

 esfahananreo

 www�agriengs�ir  

 @esfahananreo
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