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پنجمین  ی  چهارساله  ی  برنامه  اجرای  راستای  در 
کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  شورای  ی  دوره 
 )1401 تا   1397( اصفهان  استان  طبیعی  منابع  و 
الکترونیکی  ی  نامه  ماه  سازمان،  شورای  مصوب 
سازمان به کوشش واحد روابط عمومی با محورهای 
خبری، آموزشی و اطالع رسانی در آبان 1397 برای 

شود� می  منتشر  و  تهیه  بار  نخستین 

هدف از انتشار این ماه نامه به صورت الکترونیکی، دسترسی سریع و آسان یکایک 
اعضای محترم، عالقه مندان،  مخاطبان و بهره برداران بخش کشاورزی به آخرین 
اخبار، اطالعات و اقدامات انجام شده توسط سازمان می  باشد و در این بین نقش 
اعضای محترم و صاحب نظران بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست به 
منظور مشارکت و هم فکری برای ارتقای روزافزون محتوای این ماه نامه، غیرقابل 

انکار می باشد�

انتشار محترم،  کارشناسان  راهی  هم  با  و  متعال  خداوند  به  توکل  با  است   امید 
شماره های آینده ی این ماه نامه در زمان مقرر استمرار داشته باشد و بر کیفیت آن 

افزوده شود�

محمد حسین آگهی
مدیر روابط عمومی سازمان

سخن رسدبیر

به نام یگانه خالق هستی بخش
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باسمه تعالی
سازمان  شورای  ی  دوره  پنجمین  متعال  خداوند  لطف  به 
پس از برگزاری انتخابات، از 28 مرداد 1397 فعالیت خود 
 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 

ً
را آغاز کرد� یقینا

غیردولتی  تخصصی  تشکل  بزرگترین  عنوان  به  طبیعی 
انسانی  نیروی  از  مندی  بهره  با  کشور  کشاورزی  بخش 
متعهد، متخصص، پویا و کارآمد از طریق مهندسی سازی 
فرایندهای تولید و خدمات، نقش موثری در افزایش ضریب 
ی  توسعه  به  یابی  دست  و  وری  بهره  ارتقای  دانش،  نفوذ 
زیست  محیط  و  طبیعی  منابع  کشاورزی،  بخش  در  پایدار 
و تخصصی  فنی  توان  از حداکثر  استفاده  و  خواهد داشت 
مبتنی  دقیق  ریزی  برنامه  نیازمند  فرهیخته،  جمعیت  این 
استان  و  کشور  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی،  شرایط  بر 
ابتدا،  همان  از  سازمان  شورای  رو  این  از  است�  اصفهان 
تدوین برنامه ی چهارساله ی سازمان را با توجه به این مهم 
در دستور کار قرار داد� برنامه ای که با شناخت از شرایط 
موجود بخش کشاورزی و نگاه به آینده در 48 عنوان و در 
بلند  و  مدت  میان  مدت،  کوتاه  مستمر،  زمانِی  برش  چهار 
برای   1397 آبان   9 تاریخ  در  و  شد  تصویب  و  تدوین  مدت 

گردید� ابالغ  اجرا 

ریزی  برنامه  نیازمند  برنامه  این  کامل  و  دقیق  اجرای   
ً
یقینا

 دقیق و اتکا به ظرفیت های قانونی و مهم تر از همه، ایجاد 
و  تخصص  دانش،  از  حداکثری  برخورداری  ی  زمینه 
نظرات  از  گیری  بهره  و  سازمان  اعضای  مساعی  تشریک 
است  امید  و  است  پیشکسوتان  تجارب  و  نظران  صاحب 
خود  مشارکت  با  گذشته  همچون  سازمان  محترم  اعضای 

رسانند� یاری  برنامه  این  تحقق  در  را  سازمان 

در این مجال وظیفه می دانم از همه ی عزیزانی که ضمن 
ی  دوره  پنجمین  انتخابات  در  شعور  و  شور  پر  حضور 

طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  شورای 
استان اصفهان در تاریخ 22 تیر 1397، با رای اعتماد قاطع 
قانون گرایی و بار دیگر نشان دادند اخالق مداری،   خود، 

اولویت  در  سازمان  اهداف  پیشبرد  برای  را  محوری  برنامه 
خدمت  توفیق  و  داده  قرار  خود  انتخاباتی  های  شاخص 
ارزانی داشتند،  به منتخبین خود  را  در چهار سال پیش رو 

نمایم�  قدردانی  و  تشکر  صمیمانه 

رجاء واثق دارد در سایه ی توجهات حضرت حق و هم دلی، 
هم راهی، هم کاری و هم افزایی اعضای محترم و اعضای 
شورای  در  شده  تصویب  ی  برنامه   48 اجرای  با  و  شورای 
پیشرفت  مسیر  در  را  بیشتری  توفیقات  سازمان  پنجم 
سازمان در کنار یکدیگر رقم خواهیم زد� ان شاءالله تعالی�                                                          

سخن رییس سازمان

مهدی تقی پور بروجنی
رییس سازمان

ماه نامه الکترونیکی سازمان

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

   www.agriengs.ir
 @esfahananreo
 esfahananreo

| شماره ۱ ●  آبان ۱۳۹۷ | 4



گزارش تصویری از جلسات شورای سازمان
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برنامه ی چهارساله ی )1397 تا 1401( سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، توسط رییس سازمان 

ابالغ شد.

الزم به ذکر است این برنامه، پس از بررسی کارشناسی طی جلسات 
دوم و سوم پنجمین دوره ی شورای سازمان، به تصویب شورای 
سازمان رسید و در تاریخ 9 آبان 1397 توسط رییس سازمان ابالغ 

شد. 

اتکا به ظرفیت های قانونی و  برنامه ریزی دقیق و  با  امید است 
دانش،  از  حداکثری  برخورداری  زمینه ی  ایجاد  همه  از  تر  مهم 

از  گیری  بهره  و  سازمان  اعضای  مساعی  تشریک  و  تخصص 
نظرات صاحب نظران و تجارب پیشکسوتان، برنامه های مصوب 
به  بایسته  نحو  به  مقرر  زمان  در  و  کامل  به طور  شورای سازمان 

رسد. انجام 

ابالغ برنامه ی چهارساله ی پنجمین دوره ی شورای سازمان

 مشاهده کلیات
برنامه 4 ساله سازمان
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مهدی تقی پور رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی  ˏ
و منابع طبیعی استان اصفهان طی حکمی زهرا مظاهری را 

به سمت معاون آموزشی و فنی این سازمان منصوب کرد�

در حکم رییس سازمان خطاب به مهندس زهرا مظاهری 
آمده است:

نظر به مراتب شایستگی، تعهد و تجارب ارزنده ی سرکار عالی، به 
"معاون آموزشی و فنی سازمان نظام  به سمت  این حکم  موجب 
منصوب اصفهان"  استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی   مهندسی 

می شوید.

منظور  به  تالش  ضمن  متعال،  خداوند  به  توکل  با  است  امید 
مراکز  اجرایی،  های  دستگاه  با  تعامل  و  هماهنگی  ایجاد 

با  کشاورزی،  بخش  های  تشکل  و  تحقیقاتی  و  آموزشی  علمی، 
زمینه ی  فراهم سازی  بر  بتوانید عالوه  برنامه محوری  و  جدیت 
برای بهره مندی بخش کشاورزی،  حضور مؤثر اعضای سازمان 

منابع طبیعی و محیط زیست از توان تخصصی، علمی و اجرایی 
و  دانش  نفوذ  ضریب  افزایش  جهت  در  فرهیخته،  جمعیت  این 
دست یابی به هدف مهندسی سازی فرایندهای تولید و خدمات در 

بخش کشاورزی، مؤثر تر از گذشته گام بردارید.

بودن کاربردی  به  توجه  ضرورت  شمرده،  مغتنم  را   فرصت 
آموزش ها و پژوهش ها را مورد تأکید قرار می دهم.

یگانه درگاه  از  محوله،  وظایف  انجام  در  را  عالی  سرکار   توفیقات 
ایزد منان خواستار است.

مهدی�تقی�پور�بروجنی�-�رییس�سازمان��

انتصاب اولین معاون خانم در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
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حضور  با  واحد  پنجره  ی  سامانه  اشکاالت  رفع  جلسه 
واحد  پنجره  سامانه  مسوول  پاداشی  مهندس  آقای 
کارشناس  پیرزادی  مهندس  خانم  و  مجوزها  صدور 
نظام  سازمان  پزشکی  گیاه  واحدهای  های  پروانه  صدور 
میزبانی  به  کشور  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی 
شد. برگزار   1397 آبان   2 تاریخ  در  اصفهان  استان 

مدیر  سازمان،  رییس  حضور  با  که  جلسه  این  در 
مختلف  های  واحد  مسوولین  و  مالی  و  اداری 
سامانه  در  موجود  موانع  و  مشکالت  گردید،  برگزار 
گرفت. قرار  نظر  تبادل  و  بحث  مورد  واحد  پنجره 

به گزارش روابط عمومی سازمان، جلسه هم اندیشی  مسوولین  
آب  مدیریت  کارشناسان  با  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان 
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  مهندسی  فنی  امور  و  خاک  و 

آبان 1397 برگزار شد. تاریخ 13  اصفهان در 

در این جلسه که با حضور رییس، معاونین و کارشناسان سازمان 
خاک  و  آب  مدیریت  کارشناسان  و  سو  یک  از  مهندسی  نظام 
سازمان جهاد کشاورزی از سوی دیگر تشکیل شد، در خصوص 
روند اجرای دوره های آموزشی تخصصی و همچنین نحوه ی 
خاک،  و  آب  حوزه  در  سازمان  صالحیت  دارای  اعضای  کار 

بحث و تبادل نظر انجام و تصمیماتی اتخاذ شد.

نتایج این تصمیمات، متعاقبا اعالم خواهد شد.

جلسه هم اندیشی با مسوولین مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

جلسه هم اندیشی صدور پروانه ها در سامانه ی پنجره واحد با حضور مسوولین سازمان مرکزی
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3 ماده  های  طرح  تهیه  صالحیت  آموزش  ای  دوره  آزمون  سازمان،  عمومی  روابط  گزارش   به 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  محل  در   1397 ماه  آبان   26 مورخ  شنبه  روز  طبیعی  منابع 
داشتند. حضور  شده  یاد  آزمون  در  کننده  شرکت  نفر   20 تعداد  است  ذکر  به  الزم  شد.  برگزار  اصفهان  استان 

اصفهان در رتبه ی نخست تولید ماهیان زینتی 

آزمون دوره ای آموزش صالحیت تهیه طرح های ماده 3 منابع طبیعی

سازمان  عمومی  روابط  از  نقل  به  سازمان،  عمومی  روابط  گزارش  به 
جهاد کشاورزی استان اصفهان، مجتبی فوقی، مدیر شیالت و امور 
آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، اظهار کرد: بر اساس 
"سالنامه آماری سازمان شیالت ایران" در سال 1396 در کشور، 244 
استان   31 بین  در  که  شده  تولید  زینتی  ماهیان  انواع  قطعه  میلیون 
با میزان 65/5 میلیون قطعه ماهی زینتی و  کشور، استان اصفهان 
26/8 درصد کل تولید، برای بیستمین سال متوالی رتبه نخست کشور 

از حیث میزان تولید را کسب کرده است. ایشان در ادامه افزود:

 32/2 با  گیالن  های  استان  توسط  کشوری  سوم  و  دوم  های  رتبه 
با 32 میلیون قطعه کسب شده است. میلیون قطعه و استان تهران 

شایان ذکر است در سال 1396 تولید این ماهیان در قالب ده ها گونه 
از  بیش  مستقیم  اشتغال  زمینه  است  توانسته  و  بوده  واحد   778 در 

نفر را فراهم آورد.  2200
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 سالم علیکم
خبر غم انگیز درگذشت پدر بزرگوارتان، موجب تالم خاطر اینجانب گردید. بدینوسیله مصیبت 

وارده را خدمت حضرتعالی و خاندان معزز دانیالی تسلیت عرض نموده، به سهم خود از پروردگار 
متعال برای آن فقید سعید، مغفرت و علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی خواستارم.

مهدی تقی پور  بروجنی
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

برادر گرامی جناب آقای دکتر دانیالی
»انا لله و انا الیه راجعون«

پیام تسلیت

طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  رییس  پور  تقی  مهندس  سازمان،  عمومی  روابط  گزارش  به 
عضو  و  اصفهان  استان  زیست  محیط  حفاظت  کل  مدیر  بزرگوار  پدر  درگذشت  پیامی  ارسال  با  اصفهان  استان 

آمده است: پیام  متن  در  تسلیت گفت�  را  سازمان  شورای 
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گردهمایی روسای سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
استان های کشور با موضوع بررسی روند فعالیت های صندوق تعاون و 
رفاه، با حضور رییس و مدیرعامل صندوق تعاون و رفاه سازمان مرکزی 
در تاریخ 26 آبان 1397 در محل سالن اجتماعات وزارت جهادکشاورزی 
به  رفاهی  خدمات  ارایه  وضعیت  از  گزارشی  نشست  این  در  شد.  برگزار 
نیز  رفاه  و  تعاون  صندوق  آتی  های  برنامه  و  شد  ارایه  سازمان  اعضای 

شد. تشریح 

نماینده سازمان تامین اجتماعی کشور در این گردهمایی با اشاره به ابالغ 
بخشنامه فنی استفاده اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
طبیعی از خدمات بیمه تامین اجتماعی، بهره مندی اعضا از این خدمات 
را تشریح کرد. همچنین نمایندگان بانک قرض الحسنه رسالت و شرکت 
زیبا موج ارایه کننده خدمات رفاهی و تفریحی در سطح کشور، توضیحاتی 
در خصوص خدمات و نحوه ی همکاری با سازمان در استان ها را بیان 

کردند.

شایان ذکر است سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان 
اصفهان تنها استانی است که از تاریخ 23 مهر 1397 ضمن تنظیم صورت 
جلسه با اداره کل تامین اجتماعی استان نسبت به ارایه ی خدمات بیمه ی 

تامین اجتماعی برای اعضای سازمان اقدام کرده است. 

گردهمایی روسای سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان های کشور

منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  فیمابین  اندیشی  هم  جلسه 
طبیعی با انجمن صنفی مسوولین فنی صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی 

شد. برگزار  اصفهان  استان 

مهندس سازمان،  رییس  پور  تقی  مهندس  حضور  با  که  جلسه  این   در 
و اعضای هیات  دبیر شورا  رییس شورا، مهندس فتحی  نایب  بیک  زال 

مدیره انجمن صنفی مسوولین فنی صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی در 
تعامالت سازمان و  برگزار شد، در خصوص  اتاق جلسات سازمان  محل 
انجمن صنفی و همچنین توسعه ی همکاری ها در موضوعات آموزشی، 

صنفی، رفاهی و... بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

جلسه با انجمن صنفی مسوولین فنی صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی استان اصفهان
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)Oroside( غیر قانونی بودن تولید و توزیع علف کش اوروساید

معاونت کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور اعالم کرد:

علف کش اوروساید تحت عنوان محلول از بین برنده گل جالیز در فهرست آفت کش های مجاز کشور نبوده و هر گونه تولید یا توزیع این 
علف کش، خارج از ضوابط  قانونی می باشد. بدیهی است هر گونه خسارت ناشی از کاربرد آن، متوجه تولیدگنندگان، توزیع کنندگان، 

فروشندگان و بهره برداران خواهد بود.

 اصفهان، میزبان رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

سازمان  در  حضور  با  فارس  استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  رییس  رییسی،  حسین  مهندس 
اجرای در  اصفهان  استان  تجربیات  از  سازمان،  مدیران  و  معاونین  رییس،  با  گفتگو  ضمن   1397 آبان   30 تاریخ   در 
 طرح های  مختلف  از  جمله؛ سامان دهی کارشناسان شاغل  در  ِحَرف   نظام  گل خانه ای، شرکت های فنی و مهندسی، شبکه ی گیاه پزشکی،

فعالیت های تصدی گری منابع طبیعی و ... تقدیر و ابراز امیدواری کرد سایر استان ها در سایه تعامل و همراهی بتوانند از تجربیات 
یکدیگر بهره مند شوند.
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جلسات آموزشی توجیهی شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی

جلسات آموزشی- توجیهی شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان اصفهان به مدت 40 ساعت، در 
محل سازمان برگزار گردید. در این جلسات که با حضور 144 نفر از مدیران عامل و کارشناسان صدور پروانه شرکت های خدمات 
مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی برگزار شد؛ دستورالعمل های ابالغی جدید، ضوابط فنی صدور پروانه ها، کاربری سامانه 

پنجره واحد صدور پروانه ها و ...  در حوزه گل خانه، دامپروری و شیالت و آبزیان تشریح شد.
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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

 www�agriengs�ir  

 @esfahananreo

 esfahananreo

 info@agriengs�ir   

  031-37815360-4    031-37815365 
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https://goo.gl/maps/vNRdP2BUdVU2
https://goo.gl/maps/whAZp91mTuN2
https://goo.gl/maps/vNRdP2BUdVU2

