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استان اصفهان رتبه نخست تشکیل و ساماندهی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی کشور را کسب کرد
دکتر شاهرخ رمضاننژاد ،رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ،در سومین گردهمایی روسای سازمان استانها
با اهدای لوح تقدیر ،از استان اصفهان بخاطر کسب رتبه نخست در تشکیل مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان کشور تقدیر کرد.
در متن این لوح تقدیر که به رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان اهدا شد ،آماده است:
جناب آقای مهدی تق یپور بروجنی
رییس محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع استان اصفهان

ً
احتراما ،بر اساس آخرین ارزیابی که این سازمان به منظور سنجش مولف ههای مربوط به عملکرد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
استانها صورت داده است ،آن سازمان در زمینه "تشکیل مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی" عملکرد برتری را رقم زده و در این زمینه در میان دیگر
سازمانهای استانی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی رتبه "اول" را کسب نموده است.
بدون شک این دستاورد نشانگر تالش ب یشائبه آن سازمان در جهت محقق سازی فرایندهای نظاممند ،ارایه خدمات و باالبردن سهم علم و دانش در
افزایش تولیدات کشاورزی از طریق ارتقای بهرهوری است.
ضمن تقدیر و ارج نهادن به تالشهای جنابعالی و همکاران محترم در احراز این رتبه و کمک به اجرای برنام هها و دستیابی به اهداف و رسال تهای نظام
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ،انتظار م یرود در ارزیاب یهای بعدی نیز این روند تداوم داشته و همزمان کسب جایگاه برتر به سایر مولف ههای
عملکردی آن سازمان تسری یابد.
امید است با اتکال به الطاف خداوند باریتعالی و عزم ،جدیت و همکاری ،در راستای ارائه خدمات ارزنده به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و جامعه
کشاورزی تالشگر کشور گرانقدر ما همواره موفق و موید باشید.
شاهرخ رمضاننژاد
رییس سازمان

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان ،کسب این موفقیت را به کلیه اعضای سازمان تبریک عرض م یکند.
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افتتاح نخستین مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی تخصصی منابع طبیعی کشور در استان اصفهان
نخستین مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی تخصصی منابع طبیعی کشور با حضور رییس و اعضای شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی
و منابع طبیعی،مدیر حوزه ریاست و مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی و معاون برنام هریزی اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری ،در استان اصفهان افتتاح شد
این مرکز در راستای توسعه ارایه خدمات فنی و مهندسی منابع طبیعی از طریق مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی تاسیس و افتتاح شده و
زمینه اشتغال ۱۲نفر کارشناس را فراهم آورده است.
الزم به ذکر است نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در بهمن سال  ۱۳۹۵توسط وزیر جهادکشاورزی با هدف تخصصی
کردن فعالی تهای مهندسی بخش ،افزایش ضریب نفوذ دانش و ارایه خدمات به بهرهبرداران و متقاضیان سرمای هگذاری در بخش کشاورزی،
منابع طبیعی و محیط زیست ،بر اساس فعالی تهای غالب در هر منطقه ابالغ شده است و تشکیل و توسعه این مراکز به صورت جدی در
دستور کار سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی قرار دارد.
گفتنی است استان اصفهان با صدور مجوز و ساماندهی  ۶۲مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی رتبه نخست را در کشور به خود اختصاص
داده است به طوری که قریب به  ۳۰درصد از مراکز کشور در استان اصفهان مستقر م یباشند.
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افتتاح سه مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی در سفر به شهرستان سمیرم
سه مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی با حضور رییس ،اعضای شورا ،معاون برنام هریزی و توسعه کارآفرینی سازمان ،مدیر جهاد کشاورزی،
مشاور نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسالمی ،شهردار حنا و رییس انجمن صنفی شرک تهای فنی و مهندسی کشاورزی جنوب
استان ،روز پنجشنبه  ۳مرداد  ۱۳۹۸در شهرستان سمیرم افتتاح شد.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان سمیرم با بیان این که مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی مشاور و مجری سیاس تهای فنی دولت در بخش
کشاورزی هستند ،بر نقش این مراکز در افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی تاکید داشت .تیموری با اشاره به کشاورزی ت کمحصولی
شهرستان سمیرم و تاثیرپذیری آن از خش کسالی سالیان اخیر ،اظهار داشت :تغییر الگوی کشت و بهبود شرایط اقتصادی بهرهبردارن
بخش کشاورزی شهرستان ،نیازمند تقویت نقش مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی برای دس تیابی به این مهم است .مدیر جهاد کشاورزی
شهرستان سمیرم توسع هی کشت گیاهان دارویی و احداث گ لخانه در این شهرستان را از جمله موفقی تهایی برشمرد که با همکاری مراکز
خدمات کشاورزی غیردولتی حاصل شده است.
رییس سازمان نیز با تشکر از تعامل و حمایت مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سمیرم از مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی ،تاکید کرد؛ نظام
دستمزد محوری در این مراکز باید به کارمزد محوری تغییر کند و مراکز باید در افزایش بهرهوری در واحدهای تولیدی کشاورزی نق شآفرینی
کنند .تق یپور با اشاره به اقدامات سازمان در کاهش زمان صدور و تمدید مجوز و پروان ههای فعالیت بخش کشاورزی ،نقش مراکز را در کسب
این موفقیت بسیار موثر دانست و افزود :عمده فعالیت کارشناسان مراکز به عنوان کانونهای اصلی خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی،
باید در خارج از دفتر کار و در عرصه صورت پذیرد تا ضمن شناسایی مشکالت ،با رویکردی نوآورانه و فناورانه نسبت به یافتن راهکارهای اجرایی
از جمله ایجاد زنجیرههای تولید برای کمک به بهرهبرداران و خلق ثروت اقدام کنند.
شایان ذکر است مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی شبنم بارش سمیرم ،کوشا کاران دنا و حامی کشت وردشت ،در شهرهای سمیرم ،حنا و
وردشت شهرستان سمیرم مستقر هستند.
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چهارمین سفر از دور نخست سفرهای شهرستانی؛ سفر به شهرستان سمیرم
رییس ،اعضای شورا ،معاون برنام هریزی و توسعه کارآفرینی سازمان و رییس انجمن صنفی شرک تهای فنی و مهندسی کشاورزی
جنوب استان ،روز پنجشنبه  ۳مرداد  ۱۳۹۸با سفر به شهرستان سمیرم در جلس های با حضور مدیر جهاد کشاورزی ،مشاور نماینده مردم
شهرستان در مجلس شورای اسالمی ،مدیر بانک کشاورزی ،تعدادی از تولیدکنندگان محصوالت گ لخان های و نماینده مراکز خدمات
کشاورزی غیردولتی شهرستان سمیرم راهکارهای توسع هی کش تهای گ لخان های در این شهرستان را بررسی کردند.
ضرورت توجه به طراحی سازههای متناسب با اقلیم منطقه ،نظارت دقیق بر روند احداث سازههای گ لخان های ،استفاده از مسوولین فنی
در واحدهای تولید محصوالت گ لخان های ،برگزاری دورههای آموزشی برای کارشناسان و تولیدکنندگان ،اجرای کامل نظام صدور پروانه
واحدهای تولید محصوالت گ لخان های و پرورش قارچ خوراکی ،تالش برای تسهیل و تسریع صدور مجوز و پروان ههای مربوطه ،استفاده از
ظرفیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی شهرستان برای ترویج کش تهای گ لخان های ،برنام هریزی برای ایجاد زنجیره تولید و توجه به
بازار برای محصول از موضوعات مورد بحث در این جلسه بود.
همچنین شایان ذکر است؛ مسووالن سازمان ضمن بازدید از گ لخان ههای در حال احداث شهرستان ،با سرمای هگذاران و بهرهبرداران به
گفتگو پرداختند.
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قیمت های جدید سموم دفع آفات نباتی
رییس سازمان حفظ نباتات کشور با ارسال نامه ای ،قیمت جدید سموم دفع آفات نباتی را برای اطالع و آگاهی فروشندگی های سموم،
کلینیک های گیاه پزشکی ،مراکز جهاد کشاورزی ،تعاونی های تولید ،بهره برداران و سایر ذی نفعان بخش کشاورزی اعالم کرد.
اعضا و بهره برداران محترم می توانند قیمت های جدید را از فایل زیر دریافت و مشاهده نمایند:

قیمت جدید سموم دفع آفات نباتی


نیاز آبی واحدهای پرورش ماکیان
جدول میزان آب مورد نیاز واحدهای پرورش ماکیان ارسالی از طرف ستاد هماهنگی صدور پروانه های معاونت امور تولیدات دامی؛ برای استفاده
و بهره برداری در زیر قابل دانلود می باشد:

جدول میزان آب مورد نیاز واحدهای پرورش ماکیان
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برگزاری نخستین جلسه ی ستاد گیاه پزشکی استان با حضور رییس سازمان
نخستین جلسه ی ستاد گیاه پزشکی استان با حضور رییس سازمان ،معاون بهبود تولیدات گیاهی ،معاون توسعه مدیریت و منابع ،مدیر حفظ
نباتات ،مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان و معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ،روز شنبه 5
مرداد  1398در محل سازمان جهادکشاورزی استان برگزار شد.
در این نشست ،ابتدا وظایف ،مسوولیت ها و ماموریت های ستاد گیاه پزشکی استان توسط معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی
استان تشریح شد و سپس حاضرین در جلسه نظرات خود را در این خصوص ارایه کردند.
در ادامه مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان گزارشی از وضعیت توسعه و نحوه ی پیشگیری و مبارزه با آفت کرم خراط در باغات
گردوی استان ارایه کرد و افزود  18شهرستان استان به این آفت آلوده شده که با اقدامات به موقع انجام شده  50تا 80درصد آفت مهار شده
است .وی خاطر نشان کرد مبارزه با این آفت به دلیل آلوده بودن استان های همجوار و تدریجی بودن سیکل رشد حشره بسیار دشوار است.
در این جلسه تقی پور ،رییس سازمان نیز بر موارد زیر تاکید کرد:
 استفاده از ظرفیت کارشناسان شبکه ی گیاه پزشکی به ویژه کلینیک های گیاه پزشکی و نیز مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به منظورتوسعه ی آموزش ها و تحقق اهداف اجرایی ستاد
 توجه به لزوم نظارت بر احداث و توسعه ی فضای سبز شهری و خانگی به عنوان کانون های احتمالی شیوع آفات و بیماری های گیاهی و بهکارگیری کارشناسان دارای صالحیت عضو سازمان در این خصوص
 ارجاع امور فنی و تخصصی ستاد گیاه پزشکی به کارگروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برای انجامبررسی های کارشناسی و اعالم نتایج به ستاد
شایان ذکر است تشکیل ستاد گیاه پزشکی استان در تاریخ  21خرداد  1398توسط وزیر محترم جهادکشاورزی ابالغ شده است و ترکیب این
ستاد شامل اعضای زیر می باشد:
 رییس سازمان جهادکشاورزی استان (رییس) معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان (جانشین) مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان (دبیر) رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان -رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان
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برگزاری سیزدهمین جلسه پنجمین دوره شورای سازمان
در سیزدهمین جلسه شورای سازمان ،دستورالعمل حدود وظایف و اختیارات "کارگروه حمایت از ایدههای نو در بخش کشاورزی ،منابع طبیعی
و محیط زیست" مصوب شد.
گفتنی است در راستای تحقق برنام ههای مصوب پنجمین دوره شورای سازمان ،دستورالعمل حدود وظایف و اختیارات کارگروه حمایت از
ایدههای نو در بخش کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست ،در سیزدهمین جلس هی شورای سازمان در تاریخ  ۸مرداد  ۱۳۹۸به تصویب رسید.
الزم به ذکر است؛ اعضای محترم سازمان ،عالق همندان و صاحبان ایده و فناوریهای نو در بخش کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست،
برای ارایه طرحهای خود و شرکت در جلسات کارگروه م یتوانند با معاونت برنام هریزی و کارآفرینی سازمان به شماره تماس  ۰۳۱۳۷۸۱۵۳۶۰الی
 ۴داخلی  ۱۰۵و  ۱۱۵تماس حاصل فرمایند.

دستورالعمل حدود وظایف و اختیارات

“کارگروه حمایت از ایدههای نو در بخش کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست”
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توسعه همکاری های سازمان با اداره کل امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان
مهندس تقی پور؛ رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با حضور در محل استانداری اصفهان ،با مدیر کل امور روستایی و
شوراهای استانداری دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان ،در ابتدای این دیدار؛ رییس سازمان ضمن معرفی سازمان و توانمندی های کارشناسان کشاورزی ،منابع
طبیعی و محیط زیست عضو سازمان ،گزارشی از فعالیت های صورت پذیرفته در خصوص سامان دهی کارشناسان سازمان در قالب مراکز
خدمات کشاورزی غیردولتی ،شبکه خدمات فنی و مهندسی ،شبکه گیاه پزشکی ،اجرای نظام گل خانه ای ،اجرای نظام جامع دامپروری و نیز
اقدامات انجام شده به منظور تسهیل و تسریع صدور مجوز و پروانه های واحد های تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی ارایه کرد.
تقی پور بر لزوم ارتباط موثر اعضای سازمان به ویژه شاغالن حرف مهندسی و مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی با شوراهای روستا ،دهیاری
ها و دهیاران به منظور تحقق اهداف توسعه متوازن و پایدار تاکید کرد و افزود در نامه ای به استاندار محترم اصفهان پیشنهاد استفاده از
کارشناسان کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان دهیاران استان مطرح شده است که در صورت موافقت و ابالغ این پیشنهاد
توسط استاندار محترم با آموزش های مدیریتی و مرتبط دیگر برای این کارشناسان ،امکان ارتقای توان مدیریتی ایشان نیز فراهم خواهد شد و
این موضوع برای تحقق جامعه ای خوداتکا در تولید محصوالت اساسی و بهره مند از کانون های تولیدی شکوفا و پر رونق ،یک راه کار عملیاتی
به حساب می آید و اهداف بخش کشاورزی و توسعه روستایی با سرعت بیشتر و به صورت علمی و فنی محقق خواهد شد.
علی رحمانی ،مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری نیز ضمن تشکر از پیگیری های انجام شده از طرف سازمان ابراز داشت :معتقدیم
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی رسالتی بزرگ بر عهده دارد و در این راه آماده هر نوع همکاری با این سازمان خواهیم بود.
کارشناس دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان نیز پیشنهاد ارایه آموزش های تخصصی توسط مسووالن و اعضای سازمان نظام
مهندسی و منابع طبیعی به اعضای شوراهای روستای استان در قالب کالس های آموزشی را مطرح نمود و در همین راستا مهندس تقی پور،
آمادگی سازمان را برای هر گونه همکاری اعالم داشت.
الزم به ذکر است در این جلسه در خصوص نامه ارسالی رییس سازمان به استاندار اصفهان با موضوع پیشنهاد استفاده از مهندسان کشاورزی
در دهیاری ها نیز بحث و تبادل نظر انجام و مقرر شد اداره کل امور روستایی و شوراهای استانداری پیرامون ارایه این پیشنهاد به وزارت کشور
و حصول نتیجه ،پیگیری الزم را به عمل آورند.
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کارشناسان محیط زیست مغفول واقع شدهاند؛
تنها راهکار ایجاد فرهنگ مسوولی تپذیری اجتماعی در حوزه محیط زیست ،استفاده از دانش کارشناسان
محیط زیست و توسع ه مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی تخصصی محیط زیست است.
جلسه کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی اصفهان با حضور دکتر ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت
محیط زیست و مهندس مهدی تق یپور رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان به عنوان مهمانان ویژه این
جلسه ،روز س هشنبه  ۱۵مرداد  ۱۳۹۸با موضوع بررسی مسایل زیس تمحیطی استان اصفهان برگزار شد.
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با انتقاد از ای نکه طی سالیان گذشته استفاده از دانش ،توان فنی
و تخصص کارشناسان محیط زیست مغفول واقع شده است ،افزود :بخش عمدهای از مشکالت موجود در حوزه محیط زیست در استان و
کشور ،عدم ب هکارگیری کارشناسان و صاح بنظران مربوطه و به تبع آن توسعه ناپایدار و نامتوازن بدون توجه به موضوعات زیست محیطی
است.
مهدی تق یپور با اشاره به برنام ههای اداره کل حفاظت محیط زیست استان در خصوص ایجاد فرهنگ مسوولی تپذیری اجتماعی ،خاطر نشان
کرد به دلیل محدودیت شدید نیروی انسانی شاغل در اداره کل حفاظت محیط زیست استان ،تنها راهکار ایجاد فرهنگ مسوولی تپذیری
اجتماعی در حوزه محیط زیست ،استفاده از دانش کارشناسان محیط زیست و توسع ه مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی تخصصی محیط
زیست است ،تا ضمن ارجاع فعالی تهای تخصصی به ایشان و استفاده از ظرفیت این مراکز برای نظارت بر اجرای کامل قوانین ،ضوابط و
مقررات زیست محیطی ،به عنوان مروج محیط زیستی نیز فعالیت کنند .رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان
اصفهان همچنین از عدم اجرای قانون هوای پاک انتقاد کرد و افزود :عل یرغم وجود قوانین متعدد در حوزه محیط زیست ولی متاسفانه اجرای
این قوانین معطل مانده است که وظیفه دولت ،اهتمام جدی برای اجرای این قوانین و وظیفه مجلس و قوه مقننه نظارت دقیق بر حسن اجرای
قوانین است.
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نشست صمیمانه رییس سازمان و مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی
با روسای انجمنهای صنفی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان
در این جلسه که روز شنبه  ۱۹مرداد  ۱۳۹۸با حضور مهندس تق یپور رییس ،مهندس ابراهیمی معاون برنام هریزی و توسعه کارآفرینی ،مهندس
شیربخت عضو شورای سازمان و مهندس اسکندری مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی و روسای انجم نهای صنفی
مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان در محل سازمان تشکیل شد ،در خصوص موضوعات زیر بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت:

▪حمایت مالی از مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی
▪به روز رسانی فرمهای ارزشیابی مراکز
▪تشکیل کمیته راهبردی توسعه همکاریهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان جهادکشاورزی استان
▪پهن هبندی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی
▪تهیه منشور کاری مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی چند منظوره استان
▪برگزاری گردهمایی مدیران مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی با مدیران ستادی و شهرستانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع
طبیعی و سازمان جهادکشاورزی استان
▪پیگیری به روز رسانی و ابالغ تعرفه ارایه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی برای سال ۱۳۹۸
▪چگونگی توسعه پوشش خدمات مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به بهرهبرداران
▪سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت جهادکشاورزی
▪اجرای آخرین نسخه نظام صدور مجوز و پروانه گ لخانه و واحدهای پرورش قارچ خوراکی
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از سرمایهگذاران بخش کشاورزی باید با فرش قرمز استقبال کرد
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در همایش هماهنگی اجرای نظام صدور پروانه واحدهای گ لخان های
و قارچ خوراکی که روز چهارشنبه  ۲۳مرداد  ۱۳۹۸با حضور  ۸۳نفر از مدیران و کارشناسان مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و مدیران
جهادکشاورزی شهرستانهای استان اصفهان برگزار شد ،با تاکید بر لزوم نق شآفرینی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در تسهیل و
تسریع ارایه خدمات به متقاضیان ،اظهار داشت ،از سرمای هگذاران بخش کشاورزی باید با فرش قرمز استقبال کرد.
در این همایش همچنین مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان نیز به بیان سیاس تهای وزارت جهادکشاورزی در توسعه کش تهای
گ لخان های پرداخت و از اقدامات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در کاهش زمان صدور مجوز تاسیس
واحدهای تولید محصوالت گ لخان های قدردانی کرد.
در خاتمه در پانل پرسش و پاسخ با حضور رییس ،معاون برنام هریزی و توسعه کارآفرینی و کارشناس صدور پروانه واحدهای گ لخان های و
پرورش قارچ خوراکی سازمان و مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان ،به سواالت حاضرین پاسخ داده شد و نحوه صدور مجوز
پروان ههای واحدهای گ لخان های و قارچ خوراکی بر اساس نظامنامه ابالغی وزیر محترم جهادکشاورزی تشریح شد.
شایان ذکر است وزیر جهادکشاورزی در تاریخ  ۵تیر  ۱۳۹۸آخرین نسخه نظام صدور مجوز پروان ههای واحدهای گ لخان های و قارچ خوراکی را
با حذف بسیاری از فرایندهای و استعالمات غیرضروری ابالغ کرده است.
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برگزاری سومین گردهمایی روسای سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ها
سومین گردهمایی روسای سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ها در پنجمین دوره شورای سازمان روز یکشنبه 27
مرداد  1398با حضور رییس و معاونان سازمان مرکزی ،مشاور وزیر و مدیر کل امور استان های وزارت جهاد کشاورزی ،مدیرکل دفتر برنامه و
بودجه وزارت جهاد کشاورزی ،مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت جهاد کشاورزی ،عضو شورای مرکزی خانه کشاورز و نماینده کشاورزان نیشابور
و رییس تعاونی دامداران شهرستان نیشابور در محل سالن تعاون وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد.
در ابتدای این جلسه مهندس ابراهیمی؛ معاون آموزشی ،فنی و پژوهشی سازمان مرکزی گفت :گسترش دانش و فن آوری های نوین در
بخش کشاورزی از راهبردهای سازمان در دوره پنجم است.
ابراهیمی اضافه کرد :در سازمان نظام مهندسی بایستی اتاق فکر تشکیل شود که در معاونت آموزشی ،فنی و پژوهشی این کار انجام شده
است.
وی افزود :سازمان نظام مهندسی بایستی واحدهای تولید برتر را شناسایی کرده و مورد حمایت قرار دهد و از این طریق می تواند به افزایش
بهره وری کمک کند.
ابراهیمی اظهار داشت :استفاده از پهپاد در کشاورزی ،توسعه طرح های فضاپایه ،تاسیس پارک های علم و فناوری مجازی غیردولتی و ایحاد
مکان بازار کشاورزی از پروژه های مهم این معاونت می باشد.
در ادامه این گردهمایی ،رییس تعاونی دامداران شهرستان نیشابور به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت :رمز موفقیت در بخش کشاورزی،
احترام به تولید و تولید کننده می باشد.
محمدی در سومین گردهمایی روسای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استانها اظهار داشت :شهرستان نیشابور بالغ بر
یک میلیون تن محصوالت کشاورزی را تولید می کند و حدود یک درصد تولیدات کشاورزی را به خود اختصاص داده است.
وی افزود :سی و سه سال قبل جمعی در نیشابور شکل گرفت و با تکیه بر خود و بدون اتکا به دولت اتحادیه ای تشکیل شد که روزی یک تن
شیر تولید می کرد و اکنون این مقدار به  350تن در روز رسیده است.
محمدی اذعان داشت :سازمان نظام مهندسی کشاورزی یک سازمان بزرگ و تأثیرگذار می باشد و این نشان از ورود دانش به محیط های
کشاورزی توسط سازمان نظام مهندسی است.
در پایان مهندس فتاح الجنان؛ مدیر کل امور استان های وزارت جهاد کشاورزی که از میهمانان ویژه این نشست بود ،ضمن ابراز قدردانی از
برطرف شدن موانع و مشکالت در طی مدت زمان کوتاه حضور دکتر رمضان نژاد در سازمان نظام مهندسی کشاورزی؛ اظهار داشت :سازمان
نظام مهندسی کشاورزی در مدت زمان کوتاه که از شروع فعالیت دوره پنجم سپری می شود ،توانسته است ضمن تسهیل فرآیند صدور
مجوزها ،اثرگذاری مثبت و رو به رشد خود را نشان دهد.
فتاح الجنان گفت :همت و تالش همه مدیران در وزارت جهادکشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی بایستی برطرف کردن مشکالت
ارباب رجوع و کشاورزان باشد و موانع و مشکالت برسر راه تولید و تولیدکنندگان بایستی با جدیت برداشته شود.
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اعمال تخفیف  50درصدی برای تمدید حق عضویت اعضای سال های  1381تا 1388
در اجرای بند  3ماده  7دستورالعمل داخلی شورای مرکزی مورخ  1398/03/29و نظر به نامه ی شماره ی /2580/98س/ن مورخ 1398/05/16
سازمان مرکزی در خصوص اعمال تخفیف حق عضویت اعضای سال های  81تا  ،88به آگاهی می رساند با عنایت به اعمال تخفیف یادشده
در سامانه ی الکترونیکی سانکا ،اعضای یادشده از تاریخ  16مرداد  1398می توانند نسبت به تمدید و به روزرسانی الکترونیکی کارت
عضویت خود اقدام کنند.

تحقق یکی دیگر از برنامه های پنجمین دوره ی شورای سازمان؛
اجرایی شدن سامانه ی ارجاع کار از تاریخ  26مرداد 1398

نظر به اجرایی شدن سامانه ارجاع کار از تاریخ  ،1398/05/26کلیه ی اعضای محترم سازمان که از طرف سازمان به ایشان کار ارجاع می شود
شامل مهندسین مشاور ،مهندسین ناظر ،پیمانکاران ساخت سازه های گلخانه ای ،مسوولین فنی و  ...موظف هستند نسبت به ،بروز رسانی
عضویت ،پروانه ی اشتغال ،وارد کردن شماره حساب بانکی (شماره ی شبا) و سایر اطالعات مورد نیاز در سامانه ی سانکا اقدام فرمایند.
تاکید می شود از تاریخ یادشده کلیه ی ارجاعات از طریق سامانه ی ارجاع کار انجام خواهد پذیرفت.
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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 Mapکلیک نمایید
 031-37815365

 031-37815360-4

 www.agriengs.ir
 esfahananreo
 @esfahananreo
 info@agriengs.ir
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