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رییس، اعضای شورا و مدیران سازمان روز سه شنبه 2 مهر 1398 با سفر به شهرستان کاشان ضمن شرکت در ستاد گل خانه شهرستان، سه 
مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی

"فضای سبز فردوس"

"باغبان سبز کاشان"

"نگین سبز کوهستان"

را با همراهی مدیر و کارکنان جهادکشاورزی شهرستان، مدیر امور باغبانی و رییس اداره پشتیبانی و شبکه ترویج سازمان جهادکشاورزی 
استان  شرق  و  شمال  شهرستان های  غیردولتی  کشاورزی  خدمات  مراکز  صنفی  انجمن  رییس  و  کاشان  ویژه  فرمانداری  نماینده  استان، 

افتتاح کردند و مجوز تاسیس مراکز یاد شده به مدیران عامل اهدا شد�

افتتاح سه مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی در شهرستان کاشان
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رییس و مدیران سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان روز پنج شنبه 4 مهر 1398 با سفر به شهرستان نطنز؛ 
این  در  را  غیردولتی  کشاورزی  خدمات  مرکز  چهار  غیردولتی،  کشاورزی  خدمات  مراکز  توسعه  خصوص  در  سازمان  سیاست های  ادامه  در 

اهدا کردند� به مدیران آن ها  را  تاسیس مراکز  افتتاح و مجوز  شهرستان 

مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی "نوید سبز نطنز" در شهر طرق رود و "باغساران 
نطنز" در شهر نطنز، با حضور رییس و مدیران سازمان، بخشدار مرکزی، اعضای 
دامپزشکی  شبکه  رییس  و  جهادکشاورزی  کارکنان  و  مدیر  و  نطنز  شهر  شورای 
بادرود"  کویر  سبز  "ناجی  غیردولتی  کشاورزی  خدمات  مراکز  و  نطنز  شهرستان 
مدیران  و  رییس  حضور  با  بادرود  شهر  در  بادرود"  سبز  "نگین  و  خالدآباد  شهر  در 
شهر  شورای  اعضای  امامزاده،  بخشدار  بادرود،  شهر  جمعه  امام  سازمان، 
خالدآباد، مدیر و کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان نطنز و رییس مرکز خدمات 
جهادکشاورزی بادرود؛ چهار مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی هستند که در این 

شدند� افتتاح  روز 

در ادامه این سفر؛ بازدیدی از باغ پسته 90 هکتاری که با قرارداد افزایش بهره وری 
مدیریت  بادرود  سبز  نگین  غیردولتی  کشاورزی  خدمات  مرکز  کارشناسان  توسط 

می شود، صورت پذیرفت�

افتتاح چهار مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی در شهرستان نطنز
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جلسه کارگروه گل خانه و محصوالت گل خانه ای سازمان، روز یک شنبه 7 مهر 1398 با حضور رییس سازمان، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد 
کشاورزی، رییس گروه اعتبارات سرپرستی شعب بانک کشاورزی، نماینده اتحادیه تولیدکنندگان محصوالت گل خانه ای، نماینده مهندسان 
ناظر، مهندسان مشاور و پیمانکاران نظام گل خانه ای و مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و سایر اعضای کارگروه در محل سازمان تشکیل 

شد�

در این جلسه ابتدا مهندس موسویان رییس کارگروه، با اشاره به دستور جلسه، توضیحاتی در خصوص کیفیت سازه های گل خانه ای و لزوم 
ایجاد تناسب بین تسهیالت بانکی با نوع سازه و طرح های توجیهی، فنی و اقتصادی تهیه شده توسط مهندسان مشاور ارایه کردند� در ادامه 
سایر اعضای کارگروه نیز نظرات خود را پیرامون موضوع جلسه مطرح کرده و پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی، پیش نویس طرح درجه بندی کیفی سازه های گل خانه ای را برای طرح و تصویب در ستاد محصوالت گل خانه ای 

استان تهیه کند�

، High Tech  به موجب این طرح سازه های گل خانه بر اساس فاکتورهایی از قبیل نوع محصول، سطح زیر کشت، شرایط اقلیمی و ��� در سه طبقه 
Medium Tech  و Low Tech طبقه بندی شده و پس از تهیه طرح توجیهی، فنی و اقتصادی، متناسب با نوع سازه پیمانکار و مهندسان ناظر 
دارای پروانه اشتغال و گواهی رتبه بندی به کارفرما معرفی می شوند و تسهیالت بانکی نیز با توجه به نوع سازه و طرح تهیه شده به متقاضی 

اعطا خواهد شد�

برگزاری جلسه کارگروه گل خانه
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آیین افتتاح مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی و کلینیک گیاه پزشکِی "تعاونی تولید روستایی کیمیا دشت غرب اصفهان"صبح روز یکشنبه 
مورخ 7 مهر 1398 با حضور رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، مدیر حوزه ریاست، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی و 
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان، معاون سازمان تعاون روستایی  استان و رییس 

اداره تعاون روستایی شهرستان اصفهان برگزار شد�

افتتاح مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی "تعاونی تولید روستایی کیمیا دشت غرب اصفهان"
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جلسه کارگروه دامپروری سازمان روز یک شنبه 7 مهر 1398 با حضور رییس، نایب رییس، مشاور رییس سازمان و تعدادی از اعضای فعال در زمینه پرورش 
دام سبک در محل سازمان تشکیل شد�

در ابتدای جلسه مهندس تقی پور رییس سازمان با اشاره به اهمیت توجه به پرورش دام سبک در کشور ابراز امیدواری کرد با استفاده از دانش و تجربه 
اعضای سازمان بتوان نسبت به شناسایی و رفع موانع تولید در بخش از فعالیت های دامپروری اقدام کرد بر آمادگی سازمان را برای پیگیری درخواست های 

اعضا در سطح استان و کشور تاکید کرد�

در ادامه مهندس زال بیک نایب رییس سازمان نیز از عزم جدی سازمان برای سامان دهی کارشناسان فعال در زمینه پرورش دام سبک خبر داد و افزود 
تشکیل کمیته دام سبک زیر گروه کارگروه دامپروری از مصوبات شورای سازمان بود که امیدواریم با همفکری متخصصان و صاحب نظران این بخش، 

زمینه بهبود شرایط کار و فعالیت را فراهم آوریم�

در ادامه حاضرین در جلسه ضمن قدردانی از توجه و برنامه ریزی سازمان برای رفع مشکالت موجود در زمینه دام سبک به ویژه گوسفند و بز، نظرات خود 
را به منظور توسعه کمی و کیفی پرورش دام سبک مطرح کردند که اهم این موارد شامل عناوین زیر بود:

- لزوم توجه به تغذیه و جیره نویسی دام سبک توسط متخصصان

- برنامه ریزی برای ایجاد سامانه اطالعات جامع دام سبک کشور

- لزوم توجه به مباحث قرنطینه ای در جابجایی دام سبک به ویژه بین استان ها

- لزوم بازنگری در طراحی و جانمایی اماکن دام سبک

- توجه به موضوع شماره گذاری و طرح شناسایی هویت دام سبک

- توجه به مباحث ژنتیکی در گله های دام سبک

- لزوم ایجاد بستر کارشناسان دامپروری و علوم دامی در واحدهای پرورش دام سبک به منظور بهبود شرایط تولید و افزایش بهره وری در این واحدها

- توجه به مباحث ترویجی در زمینه تولید و پرورش دام سبک

- لزوم بازنگری در ضوابط و مقررات کشتار دام سبک

- بازنگری در ضوابط بیمه دام سبک به دلیل مقرون به صرفه نبودن پوشش بیمه ای در حال حاضر

- لزوم دستیابی به نقشه ژنتیکی دام سبک موجود واحدهای تولیدی کشور

در پایان این جلسه که بیش از سه ساعت به طول انجامید مقرر شد در جلسات آینده ضمن دسته بندی موضوعات، با دعوت از مسوالن مربوطه نسبت به 
بررسی مشکالت و دست یابی به راه حل رفع موانع اقدام شود�

برگزاری جلسه کارگروه دامپروری
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در راستای پیگیری و تحقق برنامه های پنجمین دوره ی شورای سازمان، در خصوص واگذاری وظایف تصدی گری دولت به اعضای سازمان، واگذاری امور 
مربوط به ثبت درخواست، بازدید کارشناسی و تهیه پرونده متقاضیان تغییر کاربری اراضی کشاورزی )موضوع تبصره 4 ماده 1 قانون حفط کاربری اراضی 

زراعی و باغ ها( بین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان مورد توافق قرار گرفت�

شایان ذکر است موضوع این توافق در تاریخ 16 مهر 1398 برای اجرا به مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان ابالغ شده است و این مراکز با رعایت 
متقاضیان و به  ارایه خدمات  و  امور مربوطه  انجام  به  وزیر محترم جهادکشاورزی نسبت  ابالغی  و مهندسی بخش کشاورزی  فنی   تعرفه های خدمات 

بهره برداران بخش کشاورزی اقدام خواهند کرد�

 واگذاری امور مربوط به تهیه پرونده متقاضیان تغییر کاربری اراضی کشاورزی
به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

مهندس زال بیک؛ نایب رییس شورای سازمان روز یکشنبه مورخ 22 مهر 1398 با حضور در دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی با دانشجویان 
رشته علوم دامی این دانشگاه دیدار و گفتگو کرد�

در این نشست صمیمی، ابتدا دانشجویان به طرح سواالت خود در خصوص زمینه های ایجاد اشتغال پس از تحصیل و کسب موفقیت در 
این رشته پرداختند�

در ادامه مهندس زال بیک با ارایه گزارشی از اقدامات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در خصوص ایجاد شرایط موثر 
برای ورود فارغ التحصیالن بخش کشاورزی به بازار کار اعالم کرد: با توجه به تنوع فراوان شغلی در رشته علوم دامی، فارغ التحصیالن این 
رشته می توانند با اخذ مجوز تاسیس مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی؛ در یکی از رشته 

های گاوداری، مرغداری، پرورش آبزیان و ماکیان و هم چنین زنبورعسل فعالیت کنند�

و  موفقیت  کسب  های  راه  بیان  به  عرصه،  این  در  خود  ساله   30 فعالیت  سابقه  و  کاری  رزومه  ارایه  با  سازمان  شورای  رییس  نایب  پایان  در 
پرداخت� پیشرفت 

 تشریح نقش کارشناسان دامپروری در افزایش بهره وری واحدهای دامپروری
توسط نایب رییس شورای سازمان
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مهندس تقی پور؛ رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان به همراه مهندس مرادمند؛ رییس سازمان جهاد کشاورزی 
استان به شهرستان گلپایگان سفر کرد�

در ابتدای این سفر مهندس تقی پور به همراه رییس و معاونین سازمان جهاد کشاورزی استان با مدیر و کارکنان مدیریت جهادکشاورزی 
از طرح های  ایشان  اتفاق  به  یارمحمدیان؛ فرماندار شهرستان گلپایگان  با دکتر  از جلسه  شهرستان گلپایگان دیدار و گفتگو کرده و پس 

شامل: شهرستان  کشاورزی 

- بند لهرامش در مسیر رودخانه انار بار

- پروژه گاوداری نصر شهرستان

- گاوداری گلپا گلشن شهرستان

- واحد پروار بندی و سپتینگ شرکت سهامی زراعی

 و  مزارع کلزای شهرستان بازدید به عمل آورند�

 سفر رییس سازمان جهاد کشاورزی و
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان به شهرستان گلپایگان
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رییس و اعضای شورای سازمان از اولین نمایشگاه و همایش آموزش ترویج و معرفی محصوالت سبد کاالیی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 
که در اصفهان برگزار شد، بازدید و با شرکت کنندگان، کارشناسان و بهره  برداران به گفتگو پرداختند�

 در طی این بازدید، مهندس صفایی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان و مهندس حسین زمانی، مدیر بازاریابی وفروش 
و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور، مهندس تقی پور را همراهی کردند�

 شایان ذکر است این نمایشگاه و همایش که با حضور تعداد هفت شرکت کننده تولید کننده طرف قرارداد با شرکت خدمات حمایتی برگزار 
شد، با استقبال شایسته ای از طرف کارگزاران، کارشناسان و بهره برداران بخش کشاورزی استان مواجه شد�

 بازدید رییس و اعضای شورای سازمان از نمایشگاه و همایش آموزش ترویج
و معرفی محصوالت سبد کاالیی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
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جلسه کمیته رتبه بندی سازمان با حضور اعضای کمیته؛ شامل رییس و معاون آموزشی و فنی سازمان، نماینده استانداری اصفهان و نماینده 
سازمان جهاد کشاورزی استان در محل  سالن جلسات سازمان  برگزار شد�

در این جلسه تعداد 47 پرونده در خصوص تشخیص صالحیت و رتبه بندی اشخاص حقیقی و حقوقی، مورد بررسی و تایید قرار گرفت�

برگزاری جلسه کمیته رتبه بندی سازمان
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در راستای تحقق اهداف قانون برنامه ی پنج ساله ی ششم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و سیاست های 
راهبردی دولت محترم و به ویژه وزارت جهادکشاورزی، به منظور سامان دهی و استفاده ی بهینه از امکانات و فرصت ها در ارایه ی خدمات 
هرچه بیشتر و مطلوب تر به روستا و روستاییان با استفاده از ظرفیت های کارشناسی، علمی و فنی دانش آموختگان بخش کشاورزی، منابع 
طبیعی و محیط زیست و تقویت و توسعه ی همکاری با دهیاری های استان در جهت توسعه ی پایدار روستایی و هم افزایی در پیشبرد اهداف 
اجرایی و فنی و مهندسی در بخش کشاورزی، این تفاهم نامه ی همکاری سه جانبه بین دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان، 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان و اتحادیه ی شرکت های تعاونی دهیاری های استان اصفهان منعقد شد و 

روز سه شنبه 30 مهر 1398 در محل استانداری اصفهان به امضای سه طرف رسید�

در این تفاهم نامه بر استفاده از ظرفیت های کارشناسی سازمان از جمله مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی، مراکز تخصصی منابع طبیعی و 
محیط زیست، کلینیک های گیاه پزشکی، شرکت های خدمات دامپروری، کارشناسان صنایع غذایی و��� برای ارایه ی خدمات فنی و مهندسی 
به کشاورزان و بهره برداران روستا و پیشنهاد در الویت قرار دادن انتخاب دهیارها از بین دانش آموختگان عضو سازمان به دلیل آشنایی با 

محیط و فرهنگ حاکم بر کار روستا تاکید شده است.

انعقاد تفاهم نامه همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، دفتر امور روستایی 
و شوراها استانداری اصفهان و اتحادیه شرکت های تعاونی دهیاری های استان اصفهان

تفاهم نامه همکاری سازمان با دفتر امور روستایی و 
 شوراهای استانداری اصفهان و اتحادیه شرکت های

تعاونی دهیاری های استان اصفهان
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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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