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 افتتاح نخستین مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی استان اصفهان با حضور جناب آقای
دکتر رمضان نژاد؛ رییس محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

شهرستان  در  غیردولتی  کشاورزی  خدمات  مرکز  اصفهان، نخستین  استان  به  کشور  منابع طبیعی  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  رییس  سفر  در نخستین 
شهررضا با حضور جناب آقای دکتر رمضان نژاد رییس محترم سازمان مرکزی، جناب آقای مهندس تقی پور؛ رییس سازمان استان اصفهان، جناب آقای دکتر 
آهون منش؛ نماینده محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، جناب آقای مهندس مرادمند؛ 
قائم مقام محترم سازمان جهاد کشاورزی استان، جناب آقای دکتر رفیعی نژاد؛ فرماندار محترم شهرستان شهرضا، جناب آقای مهندس اسکندری؛ مدیر محترم 

هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان و جناب آقای مهندس باقری؛ مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان شهرضا افتتاح و آغاز بکار کرد.

دکتر رمضان نژاد در این مراسم گفت: همگام با آغاز گام دوم انقالب و تاکیدات مقام معظم رهبری در بیانیه مبنی بر " نقش دانش و جوانان و مردمی کردن امور" ، 
بر اساس ابالغیه وزیر محترم جهاد کشاورزی، مراکز خدمات  کشاورزی غیر دولتی با هدف واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی راه اندازی می شوند. در این 

مراکز کلیه خدمات عمومی و تخصصی مورد نیاز کشاورزان، سرمایه گذاران و کارآفرینان ارایه خواهد شد.

وی ابراز کرد: این مراکز بصورت خود اتکا و متکی به دانش و اطالعات و خدماتی که عرضه می کنند اداره شده و فعالیت می کنند. دانش گستری، انتقال و اشاعه 
فن آوری ها و روش های نوآورانه و جدید با هدف افزایش بهره وری و ارایه مشاوره ها و توصیه های فنی در چارچوب خدمات تخصصی، مباشرت برای ارایه خدمات 

عمومی و پیگیری امور اداری و اجرایی مراجعه کنندگان  نیز از ماموریت های این مراکز می باشد.

رییس سازمان مرکزی ادامه داد، برای کمک به تحقق برنامه ها و سیاست های کشاورزی، الزم است این مراکز با اطالع و آگاهی از آن ها؛ به تبیین، تشریح و بیان 
این سیاست ها  اهتمام ورزند.
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در ادامه سفر دکتر رمضان نژاد به استان اصفهان، ایشان از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بازدید به عمل آورده و در همین 
راستا با حضور در بخش های مختلف سازمان، به بیان توصیه هایی در خصوص روان سازی و تسهیل در ارایه خدمات به اعضاء و بهره برداران 

بخش کشاورزی پرداخت.

الزم به ذکر است؛ در ادامه برنامه های سفر رییس سازمان مرکزی به استان اصفهان، دکتر رمضان نژاد با همراهی رییس و اعضای شورای سازمان 
"نامفر"  صنعتی  گاوداری  همچنین  و  رود"   زاینده  سبز  "ترنم  عنوان  با  کشور  خصوصی  آزمایشگاهی  و  پزشکی  گیاه  مجتمع  مجهزترین  از  استان، 

گاوداری نمونه کشوری در سال 1396بازید به عمل آورد.

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور پس از افتتاح نخستین مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی در استان اصفهان، به 
بازدید از مجموعه مکانیزه کشت نشاء در شهرستان شهرضا پرداخت.

گفتنی است این مرکز توسط زوج مهندس کشاورزی در سال 1379 با مساحت تقریبی 23 هزار متر مربع شروع بکار کرده و در حال حاضر با تولید 
تقریبی 70 میلیون قطعه نشاء در سال، از قبیل سبزی و صیفی، گل و گیاهان دارویی در حال فعالیت می باشد.
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در آخرین مرحله از سفر یک روزه رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به استان اصفهان، دکتر رمضان نژاد با شرکت در 
نهمین جلسه پنجمین دوره شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان که با حضور مهندس تقی پور؛ رییس سازمان 
استان اصفهان، مهندس کریمیان؛ رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، دکتر آهون منش، نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شورای 
مرکزی سازمان، دکتر قاضی عسگر؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، مهندس محسن زاده کرمانی؛ معاون بهبود تولیدات 
گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان و تعدادی از اعضای سازمان برگزار شد؛ ابراز داشت: آرمان اساسی مراکز خدمات کشاورزی غیر 
دولتی افزایش بهره وری است، این مراکز به تولید و انتقال دانش توسط بخش خصوصی و تامین فناوری های مورد نیاز عرصه تولید، کمک خواهند 

کرد.

وی گفت: ارایه خدمات فناورانه در حوزه های عمومی و تخصصی بخش کشاورزی موجب می شود که مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی، به صورت 
خود اتکا فعال باشند و موجبات اجرای سیاست های دولت در زمینه بهبود و توسعه فضای کسب و کار و اشتغال نوین را در عرصه اقتصاد و کار 

تسهیل نماید.

مهندس کریمیان؛ رییس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز گفت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به مثابه بازوی اجرایی بخش 
کشاورزی در تحقق اهداف وزارت کشاورزی در امر خصوصی سازی است. هدف گذاری بر این است که هدایت تمام امور قابل واگذاری توسط این 
سازمان انجام پذیرد. وی ادامه داد؛ انجام همه امور توسط دولت مصلحت نیست وافتتاح اولین مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی به موجب ابالغیه 

وزیر در راستای اجرای همین سیاست است.

وی خاطر نشان کرد: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی قابلیت و ظرفیت های الزم را برای اجرایی کردن سیاست های مربوط به 
اصالح الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی استان را دارد.

دکتر قاضی عسگر؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری نیز ابراز داشت: تفکر مهندسی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی می تواند در شرایط موجود و با محدویت های اقلیمی پیش رو، برای برون رفت از مسایل و مشکالت مبتال به آن و پایداری کشاورزی 

مفید باشد.

وی افزود: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می تواند به عنوان نهاد تخصصی و مردمی نقد، بررسی و عملکرد حوزه های اجرایی 
مختلف بخش کشاورزی در استان را در قالب پروژه های معینی با هدف کمک به هدایت و راهبری فعالیت ها توسط دستگاه های مسوول در دستور 

کار خود قرار دهد و استانداری مصمم به گسترش نقش بخش خصوصی است و این سازمان می تواند در این حوزه نقش محوری ایفا نمایند.
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آیین گرامی داشت مقام مهندس و تقدیر از اعضای برگزیده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان روز پنجشنبه مورخ 16 
اسفند 1397  با حضور جمعی از مسووالن و اعضای این سازمان در محل سالن همایش های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان در 

حالی برگزار شد که عالوه بر تجلیل از مهندسان با اجرای برنامه های شاد همراه بود.

برگزاری آیین گرامی داشت مقام مهندس و تقدیر از اعضای برگزیده سازمان در سال 1397

در ابتدای این آیین مهندس تقی پور؛ رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان به عنوان میزبان در این مراسم 
ضمن خوش آمد گویی به میهمانان به نقش مهندسان کشاورزی در ارتقای تولید اشاره کرد و اذعان داشت:این نقش به رغم مشکالت اقتصادی و 
بحران کمبود آب  بسیار پر رنگ بوده است به طوری که در این شرایط سخت تولیدات کشاورزی کاهش نداشته و این به خاطر حضور کارشناسان 
و مهندسان کشاورزی در کنار کشاورزان و تلفیق دانش با تجربه است. رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان 
در ادامه چهار عنصرسرمایه، نیروی انسانی، دانش و مدیریت را در تولید محصوالت کشاورزی الزم و ضروری دانست و گفت: شما مهندسان 

کشاورزی در دو بخش دانش و نیروی انسانی  از این چهار عنصر تأثیر بسزایی دارید.

مهندس تقی پور ادامه داد: با تاکید بر اینکه 14 هزار عضو در مجموعه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان وجود دارد، 
خاطر نشان کرد: سطح تماس ما با بهره برداران بخش کشاورزی  بیشتر از بخش دولتی است به طوری که، تعداد مراکز بخش کشاورزی دولتی در 
سطح استان اصفهان در حال حاضر تنها 46 مورد است درحالی که 76 شرکت خدمات فنی و مهندسی و 60 کلینیک گیا ه پزشکی با همکاری شما 

عزیزان در استان مشغول ارایه خدمات هستند.

با استقبال گرم و حضور  با شکوه  آیین  این  گفتنی است 
حداکثری اعضای محترم سازمان آغاز شد به طوری که 
در همان دقایق اولیه، صندلی های سالن همایش به طور 
کامل ُپر شد و دست اندرکاران همایش به ناچار مجبور به 
چیدمان صندلی های بیشتر، در سالن دوم اتاق بازرگانی 

شدند.
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حجت االسالم و المسلمین کوچک زاده نماینده ولی فقیه در سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان نیز به عنوان یکی از سخنرانان در این 
همایش با اشاره به اینکه میزان بارش ها در سطح کشور و همچنین 
در  اما  داشته،  چشمگیری  کاهش  گذشته،  نسبت  به  اصفهان  استان 
به  قابل قبولی داشت  میتوان کشاورزی  نیز  همین شرایط خشکسالی 
شرط آنکه الگوهای کشت و سیستم های آبیاری را تغییر دهیم، اذعان 
داشت:چشم ما نباید به بیرون مرزها برای حل مشکالت ما نباشد بلکه 
باید تالش کنیم تا در بخش کشاورزی با کار بیشتر بر روی بذر، پایه و 

آبیاری موفق باشیم.

استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  دفتر  کل  مدیر  قادری  غالمعلی 
تأثیر  مهندسی  اینکه  بر  تاکید  با  همایش  این  ادامه  در  نیز  اصفهان 
گذارترین و مهمترین بخشی است که میتواند مسیر توسعه را در ریل 
به ویژه در بخش  ما  از پیشرفت های  اصلی خود قرار دهد و بسیاری 
کشاورزی مرهون تالش های این عزیزان است، تصریح کرد: اکثریت 
با  نیازهای جامعه بشری در بخش مهندسی است چرا که  مهندسان 
راه  توانند  تلفیق علم و دانش قدیم و دستاوردهای تکنولوژی روز می 
مهندسان  گرفت  نتیجه  بتوان  شاید  خاطر  همین  به  کنند  هموار  را 

هستند. جامعه  در  افراد  ترین  کارشناس 

اسالمی  شورای  مجلس  در  اصفهان  مردم  نماینده  عابدی  حیدرعلی 
نیز در ادامه این همایش به سخنرانی پرداخت و گفت: نقش سازنده 
شما مهندسان کشاورزی بر هیچکس پوشیده نیست به خصوص در 
شرایطی که  ما تالش می کنیم به خود باوری و توانمندی برسیم و در 
مقابل، دشمنان نهایت تالش خود را برای کار شکنی دارند؛ نقش شما 
تر باشد. وی اشاره ای هم  به هوشمندی کشاورزان  پر رنگ  میتواند 
و  اغتشاشات  از  دلخوریها  همه  با  گفت:آنها  و  کرد  اصفهان  شرق 
حرکت های سازمان دهی شده فاصله گرفتند، با وجود اینکه بسیاری 
رود  زاینده  خشکی  آنها  مشکل  و  است  منطقی  آنها  خواستهای  در  از 
و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  مهندسان  از  ادامه  در  است.وی 
تا در جهت رفع مشکل  منابع طبیعی استان اصفهان در خواست کرد 
زاینده رود و همچنین برای تغییر الگوی کشت، استفاده بهینه از آب 
را  ایده های خود  و  پتانسیل های شرق اصفهان طرحها  از  و استفاده 

دهند. ارائه 
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مجلس  در  اصفهان  مردم  نمایندگان  از  دیگر  یکی  فوالدگر  رضا  حمید 
شورای اسالمی نیز در این مراسم با اشاره به این که وجود تشکل های 
صنفی آنهم از نوع نظام مهندسی در کشور بسیار الزم و ضروری است و 
ما باید از آنها حمایت کنیم، تصریح کرد: این تشکل ها خود ناظر  اجرای 

هستند.  خودشان  حوزه  در  قانون 

وی افزود: یکی از پنج ابر چالش مطرح شده توسط دولت حوزه محیط 
تأثیر  نیز  کشاورزی  اقتصاد  طرفی  از  و  است  کشاورزی  و  آب  زیست 
مستقیمی در اقتصاد کشور دارد چرا که تولید محصوالت کشاورزی یکی 
نگاه کنیم بحث  از هر زاویه ای که  از شاخه های اصلی است. در واقعا 
کشاورزی بسیار اهمیت دارد و دیدگاه های شما مهندسان کشاورزی در 
حساب  آن  قطره  قطره  روی  باید  و  است  حیاتی  مسئله  آب  که  شرایطی 

دارد.  ای  ویژه  اهمیت  کرد، 

شایان ذکر است در پایان این مراسم از 36 نفر از اعضای برگزیده بخش کشاورزی سازمان؛ تجلیل به عمل آمد.
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دستورالعمل و آیین نامه اجرایی تولید ریزجلبك ها

دستورالعمل و آیین نامه اجرایی تولید ریزجلبك ها تهیه شده در دفتر امور میگو و آبزیان آب شور سازمان شیالت کشور در زیر قابل مشاهده می باشد.

دستورالعمل تولید در استخر روباز

Bag Culture دستورالعمل تولید به روش

دستورالعمل تکمیلی

در  اصفهان،  استان  زیست  محیط  حفاظت  کل  مدیر  نامه 
خصوص تفویض اختیار صدور مجوز گل خانه های زیر یک هکتار

تفویض اختیار صدور مجوز گل خانه های زیر یک هکتار
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همایش آموزشی " آشنایی با نحوه اخذ تسهیالت و معرفی بسته های حمایتی " 

همایش آموزشی " آشنایی با نحوه اخذ تسهیالت و معرفی بسته های 
حمایتی " با هدف آشنایی اعضای محترم سازمان به مسایل تسهیالتی 
و حمایتی، روز دوشنبه مورخ 6 اسفند ماه 1397 در محل تاالر سنبله 

جهاد کشاورزی برگزار شد.

داشت  بزرگ  با  دوره  این  برگزاری  تقارن  دلیل  به  است؛  ذکر  به  الزم 
مقام مهندس؛ حضور کلیه اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی 

و منابع طبیعی استان اصفهان در این دوره آموزشی رایگان بود.

همایش آموزشی " پرورش ماهیان زینتی " 

کارگاه آموزشی رایگان " پرورش ماهیان زینتی" روز یکشنبه مورخ 5 اسفند 1397 در محل سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی استان اصفهان برگزار شد.

این کارگاه آموزشی به مدت 2 ساعت و با حضور تعداد 11 نفر ازمهندسان کشاورزی و عالقه مندان به این رشته ی درآمدزا 
تشکیل شد.
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کارگاه آموزشی "کشت گیاهان دارویی یک کسب و کار درآمد زا"

ترویج  موزه  سالن  محل  در   1397 اسفند   7 مورخ  شنبه  سه  روز  درآمدزا"  کار  و  کسب  یک  دارویی  گیاهان  "کشت  رایگان  آموزشی  کارگاه 
شد. برگزار  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  کشاورزی 

این کارگاه آموزشی به مدت 2 ساعت و با حضور تعداد 74 نفر ازمهندسان کشاورزی و عالقه مندان به این حرفه تشکیل شد.
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کارگاه آموزشی "اهمیت GIS و تصاویر ماهواره ای در بخش کشاورزی"

کارگاه آموزشی رایگان "اهمیت GIS و تصاویر ماهواره ای در بخش کشاورزی" و  پاسخ به سواالت و رفع مشکالت تهیه نقشه های تصویری برای

بخش کشاورزی به مدت 2 ساعت در روز سه شنبه مورخ 7 اسفند 1397 در محل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان 
برگزار شد.

کارگاه آموزشی "پرورش زالوی طبی"

کارگاه آموزشی رایگان "پرورش زالوی طبی"  روز چهار شنبه مورخ 8 اسفند 1397 در محل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
استان اصفهان برگزار شد.

این کارگاه آموزشی به مدت 2 ساعت و با حضور تعداد 17 نفر از عالقه مندان تشکیل شد.
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کارگاه آموزشی "آشنایی با انواع نان های سنتی و محلی کشور"

کارگاه آموزشی رایگان "آشنایی با انواع نان های سنتی و محلی کشور" به مناسبت گرامی داشت مقام مهندس در محل سازمان برگزار شد.

این کارگاه آموزشی به مدت 4 ساعت و با حضور تعداد 25 نفر از عالقه مندان به این دوره آموزشی، تشکیل شد.

برگزاری آزمون پایان دوره مسوولین فنی گلخانه )سبزی و صیفی - بخش اول( 

آزمون پایان دوره بخش اول دوره آموزشی مسوولین فنی گلخانه )سبزی و صیفی( در تاریخ 14 اسفند 1397 هم زمان، در محل سازمان و شهرستان 
تیران و کرون برگزار شد.

الزم به ذکر است؛ دوره مذکور از تاریخ 8 تا 30 بهمن 1397 با حضور 34 نفر فراگیر؛ در محل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان 
اصفهان و از تاریخ 24 بهمن تا 9 اسفند 1397 با حضور 14 نفر فراگیر؛ در محل شهرستان تیران و کرون برگزار شد.
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نامه ابالغی رییس سازمان امور اراضی کشور، در خصوص شرایط احداث اتاق کارگری و نگهبانی در باغ ها :

ابالغ شرایط احداث اتاق کارگری و نگهبانی در باغ ها
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مهدی تقی پور بروجنی
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

با سالم و احترام

برگی دیگر از دفتر زندگی ورق خورد و بار دیگر گردش ایام فصل جدیدی از زندگی را پیش روی ما و طبیعت قرار داده است و چه خوش می فرماید 
حضرت حافظ:

                                                              
همچون     باد                                        هچ توان رکد هک عمر است و شتابی دارد

                    از رس کشته ی خود می گذری 

و آن چه در گذر این روزها و سال ها مهم است، درس گرفتن و آموختن از تجارب گذشته و امید آگاهانه به آینده است. 

سال 1397 با تمام فرازها و فرودها، شیرینی ها و تلخی ها، موفقیت ها و ناکامی ها، خاطرات خوب و بد، بودن ها و نبودن ها، ماندن ها و رفتن ها، به 
پایان رسید و اکنون نوروز نویدبخش روز و روزگاری نو در مسیر زندگی است. 

از تالش های سازنده و مشارکت صادقانه ی همکاران عزیز و کارشناسان محترم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست عضو  وظیفه می دانم 
اعتالی بخش  و  ارتقای جایگاه  برای  و دلسوزانه  متعهدانه  منابع طبیعی استان اصفهان که در سال 1397  و  نظام مهندسی کشاورزی  سازمان 

نمایم.  قدردانی  و  تشکر  گماردند،  همت  کشاورزی 

عید نوروز، فرارسیدن بهار طبیعت و آغاز سال 1398 هجری خورشیدی را محضر هم وطنان عزیز به ویژه خانواده ی بزرگ کارشناسان، بهره برداران 
و فعاالن کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست صمیمانه تبریک عرض کرده و از پروردگار متعال در سال جدید روزهای خوش، قرین آرامش و 

سالمت تن و جان، شادکامی و موفقیت آرزومندم.

             سایه ی حق بر سرتان مستدام، تنتان سالمت، لبتان پر خنده

                                                                                                       قلبتان از مهر آکنده، دولتتان پاینده، رزقتان گشاده

                                                                                                                                                                              حالتان بهترین حال ها، روز و روزگار بر شما خوش

ِحیِم ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ ِبْسِم اللَّ
َهار ْیِل َو النَّ َر اللَّ ْبَصار، َیا ُمَدبِّ

َ ْ
َب اْلُقُلوِب َو ال یا ُمَقلِّ

ْحَسِن اْلَحال
َ
ْل َحاَلَنا ِإَلی أ ْحَوال، َحوِّ

َ ْ
َل اْلَحْوِل َو ال َیا ُمَحوِّ

پیام تبریک رییس سازمان به مناسبت آغاز سال 1398
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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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