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برگزاری نهمین دوره آزمون های ادواری

آبخیزداری،  و  باغبانی، مرتع  نباتات،  و اصالح  در 18 رشته تحصیلی مختلف شامل؛ زراعت  ماه 1398  اول دی  از  نهم  ادواری دوره  آزمون های 
داری،  جنگل  غذایی،  صنایع  و  علوم  مکانیزاسیون،  و  کشاورزی  های  ماشین  دامی،  علوم  زهکشی،  و  آبیاری  کشاورزی،  اقتصاد  گیاهپزشکی، 
آبادانی روستاها و علوم  و  شیالت، محیط زیست، فضای سبز، خاکشناسی، ترویج و آموزش کشاورزی، علوم و صنایع چوب و کاغذ، مدیریت 

شد. خواهد  شروع  کشاورزی 

بر این اساس، اعضای محترم سازمان از اول دی ماه سالجاری به مدت سه ماه )آخر اسفند ماه سال جاری( فرصت دارند با مراجعه به کارتابل خود 
در سامانه جامع مدیریت آموزش سازمان )قسمت آزمون ها(، از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان به آدرس  www.agrieng.org ، نسبت به ثبت 

نام و دریافت سؤاالت و ثبت پاسخ ها در سامانه مذکور اقدام نمایند. 

در این خصوص توجه به نکات ذیل ضروری می باشد :

• در آزمون های مذکور نمره مننی لحاظ نخواهد شد و کسب 60 درصد امتیاز، برای صدور گواهی قبولی الزامی می باشد.

• پس از دانلود سواالت، متقاضی تا پایان اسفند سال جاری فرصت دارد پاسخ نامه مربوطه را در سامانه یاد شده تکمیل و ثبت نام خود را نهایی 
نماید .

• پس از تکمیل پاسخنامه و ثبت نهایی، دیگر امکان تغییر آن نخواهد بود . لذا ضروری است متقاضیان دقت الزم در تکمیل پاسخنامه را داشته 
باشد .

• پس از پایان مهلت ثبت نام، نتایج آزمون در رشته های مختلف، ضمن درج در کارتابل الکترونیکی سامانه یاد شده، به استان مربوطه نیز ارسال 
خواهد شد.
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آزمون های ادواری دوره نهم از اول دی ماه 1398 در 18 رشته تحصیلی مختلف شامل؛ زراعت و اصلاح نباتات، باغبانی، مرتع و آبخیزداری، گیاهپزشکی، اقتصاد کشاورزی، آبیاری و زهکشی، علوم دامی، ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، علوم و صنایع غذایی، جنگل داری، شیلات، محیط زیست، فضای سبز، خاکشناسی، ترویج و آموزش کشاورزی، علوم و صنایع چوب و کاغذ، مدیریت و آبادانی روستاها و علوم کشاورزی شروع خواهد شد.بر این اساس، اعضای محترم سازمان از اول دی ماه سالجاری به مدت سه ماه (آخر اسفند ماه سال جاری) فرصت دارند با مراجعه به کارتابل خود در سامانه جامع مدیریت آموزش سازمان (قسمت آزمون ها)، از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به آدرس www.agrieng.org ، نسبت به ثبت نام و دریافت سؤالات و ثبت پاسخ ها در سامانه مذکور اقدام نمایند. در این خصوص توجه به نکات ذیل ضروری می باشد :•	در آزمون های مذکور نمره مننی لحاظ نخواهد شد و کسب 60 درصد امتیاز، برای صدور گواهی قبولی الزامی می باشد.•	پس از دانلود سوالات، متقاضی تا پایان اسفند سال جاری فرصت دارد پاسخ نامه مربوطه را در سامانه یاد شده تکمیل و ثبت نام خود را نهایی نماید .•	پس از تکمیل پاسخنامه و ثبت نهایی، دیگر امکان تغییر آن نخواهد بود . لذا ضروری است متقاضیان دقت لازم در تکمیل پاسخنامه را داشته باشد .•	پس از پایان مهلت ثبت نام، نتایج آزمون در رشته های مختلف، ضمن درج در کارتابل الکترونیکی سامانه یاد شده، به استان مربوطه نیز ارسال خواهد شد.
آزمون های ادواری دوره نهم از اول دی ماه 1398 در 18 رشته تحصیلی مختلف شامل؛ زراعت و اصلاح نباتات، باغبانی، مرتع و آبخیزداری، گیاهپزشکی، اقتصاد کشاورزی، آبیاری و زهکشی، علوم دامی، ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، علوم و صنایع غذایی، جنگل داری، شیلات، محیط زیست، فضای سبز، خاکشناسی، ترویج و آموزش کشاورزی، علوم و صنایع چوب و کاغذ، مدیریت و آبادانی روستاها و علوم کشاورزی شروع خواهد شد.بر این اساس، اعضای محترم سازمان از اول دی ماه سالجاری به مدت سه ماه (آخر اسفند ماه سال جاری) فرصت دارند با مراجعه به کارتابل خود در سامانه جامع مدیریت آموزش سازمان (قسمت آزمون ها)، از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به آدرس www.agrieng.org ، نسبت به ثبت نام و دریافت سؤالات و ثبت پاسخ ها در سامانه مذکور اقدام نمایند. در این خصوص توجه به نکات ذیل ضروری می باشد :•	در آزمون های مذکور نمره مننی لحاظ نخواهد شد و کسب 60 درصد امتیاز، برای صدور گواهی قبولی الزامی می باشد.•	پس از دانلود سوالات، متقاضی تا پایان اسفند سال جاری فرصت دارد پاسخ نامه مربوطه را در سامانه یاد شده تکمیل و ثبت نام خود را نهایی نماید .•	پس از تکمیل پاسخنامه و ثبت نهایی، دیگر امکان تغییر آن نخواهد بود . لذا ضروری است متقاضیان دقت لازم در تکمیل پاسخنامه را داشته باشد .•	پس از پایان مهلت ثبت نام، نتایج آزمون در رشته های مختلف، ضمن درج در کارتابل الکترونیکی سامانه یاد شده، به استان مربوطه نیز ارسال خواهد شد.


نوزدهمین جلسه پنجمین دوره شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان روز سه شنبه مورخ 3 دی 1398 با حضور 
رییس و اعضای شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان و مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، در محل 

سالن جلسات سازمان برگزار شد.

در این جلسه مهندس تقی پور؛ رییس سازمان ضمن عرض خوشامدگویی به آقای مهندس شاملی؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و 
هیات همراه برای قبول دعوت و حضور در این جلسه، با بیان این نکته که در حال حاضر اصفهان پرچم دار مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در 

کشور می باشد؛ توضیحاتی پیرامون شکل گیری و شرح وظایف مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی ارایه نمود.

در ادامه این جلسه در خصوص نحوه واگذاری تصدی گری های منابع طبیعی و آبخیزداری بخش دولتی به کارشناسان و متخصصان کشاورزی 
فعال در بخش خصوصی بحث و تبادل نظر صورت گرفت و در نهایت تصمیماتی در این زمینه اتخاذ گردید.

برگزاری نوزدهمین جلسه پنجمین دوره شورای سازمان
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این رویداد از عصر روز چهارشنبه 4 دی 1398 تا عصر روز جمعه 
6 دی 1398 و به مدت 54 ساعت توسط سازمان نظام مهندسی 
آموزش  و  تحقیقات  مرکز  همکاری  با  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در شهر اصفهان برگزار 

شد.

و اعضای شورای  با حضور رییس  این رویداد که  افتتاح  آیین  در 
سازمان، معاون آموزشی، فنی و پژوهشی سازمان نظام مهندسی 
فناوری  امور  دفتر  مدیرکل  کشور،  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشور، رییس و معاونین مرکز 
تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، رییس مرکز 
برگزار  شرکت کنندگان  و  استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  رشد 
توجه  با  کشاورزی  بخش  کردند:  مطرح  سازمان  رییس  شد، 
کنونی  اقتصادی  شرایط  در  باال،  ظرفیت های  از  برخورداری  به 
توجه  مورد  اقتصاد  بخش  ثبات  ترین  با  عنوان  به  امروز  کشور، 
سرمایه گذاران و کارآفرینان قرار گرفته است و با توجه به این که 

وابستگی بخش کشاورزی به خارج از کشور برای واردات مواد اولیه یک پانزدهم صنعت است، توانسته است در شرایط تحریم روی پای خود 
بایستد.

تقی پور افزود: بخش کشاورزی با تمام بی مهری ها و کم توجهی ها موفق شده است استقالل و امنیت غذایی کشور را رقم زدند و با تالش کشاورزان 
تجلی گاه  عنوان  به  امروز  دانش  و  تجربه  تلفیق  و  کارشناسان  و 
اقتصاد مقاومتی شناخته می شود و در مسیر توسعه پایدار کشاورزی، 
منظور  به  کشاورزی  کارشناسان  دانش  از  حمایت  جز  گریزی  راه 
افزایش ضریب نفوذ دانش و افزایش بهره وری در بخش کشاورزی 

ندارد. وجود 

استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  رییس 
اصفهان اظهار داشت: امروز گفتمان هایی نظیر سهم بری دانش در 
ایجاد  به کارمزد محوری،  تغییر نگرش دستمزد محوری  بهره وری، 
با  ارتباط  نقطه  نزدیکترین  در  خدمات  ارایه  و  دانش  مجازی  پرتال 
بهره برداران از طریق مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در دستور 
گرفته  قرار  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  کار 
در  رویدادهایی  چنین  برگزاری  با  سازمان  این  که  گفتمانی  است. 
مسیر تحقق آن ها گام بر می دارد و در تالش است تا ضمن مهارت 
زیست،  محیط  و  طبیعی  منابع  کشاورزی،  دانش آموختگان  افزایی 
در  و همچنان  بوده است  آموزش عالی  نظام  البته وظیفه اصلی  که 
دانشگاه ها و دانشکده های کشاورزی مغفول واقع می شود، فرصت 

آورد. فراهم  کشور  اقتصاد  و  تولید  شرایط  بهبود  به  کمک  برای  را  ایشان  آفرینی  نقش 

 برگزاری نخستین رویداد کارآفرینی استارت آپ ویکند کشاورزی استان اصفهان
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تشنه  و  جدید  فناوری های  خالقیت،  نیازمند  شدت  به  کشاورزی  بخش  شده،  یاد  ویژگی های  تمامی  علی رغم  و  حال  این  با  کرد:  تاکید  پور  تقی 
 دانش است و این خود فرصتی مناسب برای افزایش سهم اشتغال در بخش خدمات کشاورزی است و یکی از مهمترین سیاست های سازمان

نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان که در برنامه های مصوب شورای سازمان مورد تاکید قرار گرفته است، استفاده از تجربه 
پیش کسوتان، نشاط و پویایی کارشناسان جوان و اید های صاحب نظران در قالب تشکیل کارگروه های تخصصی است و از این رو فرصت معرفی 
ایده های جدید در "کارگروه حمایت از ایده های نو" در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان فراهم است و صاحبان ایده 

می توانند با طرح برنامه های خود در این کارگروه از حمایت های سازمان و دستگاه های اجرایی همکار نیز بهره مند شوند.

دکتر ولدان مدیرکل دفتر فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشور نیز با تقدیر از برگزارکنندگان این رویداد به تشریح برنامه های سازمان 
تحقیقات، آموزش و کشاورزی پرداخت و بر لزوم حمایت از ایده های نو در بخش کشاورزی تاکید کرد.

وی افزود:برگزاری چنین رویدادهایی در کشور؛ زمینه ساز بروز  ایده های نو بوده که برای کشورمان بسیار ارزشمند خواهد بود.
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شــایان ذکــر اســت در ایــن رویــداد 141 نفــر از کارشناســان کشــاورزی، منابــع طبیعــی و محیــط زیســت و ســایر عالقه منــدان شــرکت کردنــد کــه 
در ابتــدا 41 ایــده مطــرح شــد و در ایــن بیــن بــا رای شــرکت کنندگان 9 ایــده بــه شــرح زیــر انتخــاب شــد.

1- گروه تخم مرغ ماندگار: تولید پودر تخم مرغ برای گروه های حساس به بو و طعم تخم مرغ
2- گروه ویدئو مزرعه )VFARM(: اشتراک گذاری اطالعات خانم های خانه دار در مورد پرورش گل ها

3- گروه گردشگری آکام:  برگزاری تورهای گردشگری کشاورزی
4- گروه بهاردونه: نرم افزار سفارشات و خرید و فروش محصوالت کشاورزی

5- گروه بذر گستران: تولید بذر هیبرید صیفی جات
6- گــروه کشــت و صنعــت آرتیشــو: توســعه کشــت گیــاه کنگــر بــه منظــور حفاظــت از مراتــع و فــرآوری ایــن محصــول در قالــب مشــاغل خانگــی 

و صنعتــی
7- گروه پاالیشگاه خون )pro191(: پاالیش خون کشتارگاه ها و فرآوری آن برای مصارف تغذیه برخی از دام ها 

8- گروه الو کشاورز: سامانه خرید و فروش لوازم و تجهیزات دست دوم کشاورزی و دامپروری
9- گروه درخت پالونیا: تولید درخت پالونیا و ساخت وسایل از چوب آن
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گزارش تصویری 
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الزم به ذکر است در این رویداد، شرکت کنندگان طی دو روز با استفاده از نظرات و تجربیات مربیان )منتورها( از جمله:
- خانــم دکتــر کتایــون ســپهری : مدیــر شــتاب 

دهنــده منــش
عامــل  مدیــر  خامــه:  مهــرداد  مهنــدس  آقــای   -

اســپادانا ســبز  خوشــه  شــرکت 
ــل  ــر عام ــی: مدی ــب اطمینان ــدس حبی ــای مهن - آق

ــرگان ــی مه ــاوری طوب ــت فن ــرکت زیس ش
عامــل  مدیــر  طایــی:  عبــاس  مهنــدس  آقــای   -

ســمیرم بــارش  شــبنم  شــرکت 
رییــس  الحمیــد:  غــره  میثــم  مهنــدس  آقــای   -

هیــات مدیــره و مدیــر فنــی شــرکت ترنــج
- آقــای کیــان مونســیان: مربــی و مشــاور کســب و 

کارهــای روســتایی
 ،IGMED ــذار ــان گ ــرآرام: بنی ــالد مه ــای می - آق

متخصــص تجربــه کاری
- آقای داود دهقان: بنیانگذار اصفهان پالس و ایونت سنتر

به تهیه ی طرح و ایده ی نهایی خود پرداختند.

در خاتمه این رویداد با رای هیات داوران متشکل از:
- آقای مهندس اسداله ابراهیمی: معاون آموزشی، فنی و پژوهشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

- آقای دکتر علی اصغر شهابی: رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
- آقای دکتر حمید مالحسینی:  معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

- آقای دکتر محمد گوهریان: مدیر عامل گز سکه
-آقای سیدمحمدحسن شهشهانی: استاد کارآفرینی

– تیم “بذرگستران” با ایده تولید بذور هیبرید رتبه نخست
– تیــم “آرتیشــو” بــا ایــده توســعه کشــت گیــاه کنگــر بــه منظــور حفاظــت از مراتــع و فــرآوری ایــن محصــول در قالــب مشــاغل خانگــی و صنعتــی 

رتبــه دوم
ــد و از  ــراز کردن ــوم را اح ــه س ــا رتب ــی از دام ه ــه برخ ــارف تغذی ــرای مص ــرآوری آن ب ــتارگاه ها و ف ــون کش ــش خ ــده پاالی ــا ای ــم “Pro191 ” ب – و تی

ــه عمــل آمــد. ــر ب ــه نقــدی، تقدی ــوح و هدی ــا اهــدای ل تیم هــا ب

همچنین با مساعدت رییس مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان، تیم نخست موفق به اخذ پذیرش این مرکز شد.

الزم بــه ذکــر اســت در ایــن رویــداد کــه بــه همــت معاونــت آموزشــی و فنــی ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی اســتان اصفهــان برنامــه ریــزی و 
اجــرا شــد؛  ســه کارگاه آموزشــی نیــز بــا عناویــن:

1- کارگاه تیم ورک                                                       2- کارگاه بوم کسب و کار MVP                                                            3-  کارگاه نحوه ارایه

برای شرکت کنندگان برگزار شد.
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تیم “بذرگستران” با ایده تولید بذور هیبرید

تیم “آرتیشو” با ایده توسعه کشت گیاه کنگر به منظور حفاظت از مراتع و فرآوری این محصول

تیم “Pro191 ” با ایده پاالیش خون کشتارگاه ها و فرآوری آن برای مصارف تغذیه برخی از دام ها
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عکس یادگاری
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پیرو تفاهم نامه همکاری منعقد شده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با شرکت ره پویان جهبه سبز ، در نظر است تعداد 50 
نفر از کارشناسان عضو سازمان از طریق برگزاری آزمون و مصاحبه به منظور تربیت مدیر برای اجرا و مدیریت پروژه های گل خانه ای، انتخاب 

شوند که این کارشناسان پس از طی دوره آموزشی سه ماهه مورد نظر در پروژه های مرتبط شرکت یاد شده، به کار گرفته خواهند شد.

عالقمندان می توانند از 3 تا 18 دی 1398 با مراجعه به کارتابل خود در سامانه آموزشی ) قسمت آزمون ها( از طریق پایگاه اطالع رسانی به آدرس  
www.agrieng.org  نسبت به ثبت نام در آزمون یاد شده اقدام نمایند.

گفتنی است بخشی از دوره یاد شده در داخل کشور و بخش دیگر در خارج از کشور انجام خواهد شد و تامین  هزینه های مربوط به دوره )شامل 
دریافت ویزا، بلیط رفت و برگشت و اقامت( با هماهنگی شرکت توسط 

گل خانه داران همکار شرکت، انجام خواهد شد.

شرایط مورد نظر برای انتخاب مهارت آموزان به شرح زیر می باشد:

1-افراد مورد نظر با اولویت و اعضای سازمان در رشته های باغبانی و گیاه پزشکی انتخاب می شوند.

2-داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت های قانونی برای شرکت کنندگان الزامی است.

3-آشنایی به زبان انگلیسی و نمرات دروس تخصصی در حد قابل قبول باشد.

4- واجدین شرایط بایستی دارای حداقل شش ماه سابقه فعالیت در گل خانه باشند.

5-در صورت برگزاری دوره آموزشی در خارج از کشور ، مدت اقامت بیش از 3 ماه می باشد.

6-واجدین شرایط ، ملزم به پیروی از دستورات و مقررات شرکت "ره پویان جبهه سبز" می باشند.

فراخوان آزمون دوره تربیت کارشناس پروژه های گل خانه ای
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افتتاح نخستین مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی تخصصی 
تولید و توزیع نهاده های ژنتیکی دامی کشور 

نخستین مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی تخصصی تولید و توزیع نهاده های ژنتیکی دامی کشور روز پنجشنبه 19 دی 1398 در استان اصفهان 
شد. افتتاح 

در این آیین که با حضور رییس، نایب رییس و اعضای شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان 
نمایندگان  و  بهره  برداران  از کارشناسان،  تعدادی  و  منابع طبیعی، اساتید دانشگاه  و  آموزش کشاورزی  و  جهاد کشاورزی، رییس مرکز تحقیقات 
"بهشاد گستر  تولید و توزیع نهاده های ژنتیکی دامی  تشکل های صنفی دامپروری استان برگزار شد؛ مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی تخصصی 
فرزانگان" آغاز به کار کرد تا ضمن اجرای برنامه های علمی و تحقیقاتی، در مسیر کاهش و قطع وابستگی به منابع ژنتیکی خارج از کشور گام بردارد.

شایان ذکر است است این مرکز به نام "شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی" نام گذاری شده است.
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برگزاری کارگاه آموزشی و توجیهی سامانه ارجاع کار )سانکا( 
کارگاه آموزشی و توجیهی سامانه ارجاع کار )سانکا( ویژه مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان اصفهان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 24 و 

25 دی 1398 اصفهان برگزار شد.

در این کارگاه که با حضور رییس، معاونین و مدیران سازمان و مدیران و نمایندگان 76 مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان در دو گروه برگزار 
شد، چگونگی فعالیت در سامانه سانکا تشریح و به سواالت حاضران پاسخ داده شد.

رییس سازمان در این کارگاه تاکید کرد، با اجرای سامانه سانکا سه هدف:

▪ شفاف سازی تعرفه ارایه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی

▪ قطع ارتباط مالی اعضا و کارفرما

▪ عدالت در ارجاع کار به عوامل فنی

که در برنامه های مصوب پنجمین دوره شورای سازمان پیش بینی شده بود، محقق گردیده است.

با برنامه ریزی های صورت پذیرفته استان اصفهان، از لحاظ عملکرد در سامانه سانکا رتبه سوم در بین  مهندس تقی پور افزود طی هفته گذشته 
استان های کشور را احراز کرده است و با توجه به برگزاری این کارگاه و رفع ابهامات و اشکاالت و نیز تسهیل برخی امور در این سامانه، انتظار می رود 

طی ماه های آینده شاهد ارتقای رتبه استان در کشور باشیم.
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برگزاری چهارمین جلسه کمیته رتبه بندی پنجمین دوره شورای سازمان 

چهارمین جلسه کمیته رتبه بندی پنجمین دوره ی شورای سازمان روز شنبه مورخ 28 دی 1398 با حضور رییس و نایب رییس شورای سازمان، 
معاون آموزشی و فنی سازمان، مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی و نماینده رسمی استانداری در محل سالن جلسات سازمان برگزار 

شد. 

در این جلسه تعداد 36 پرونده، شامل سی و پنج پرونده حقیقی و یک پرونده حقوقی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. 
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بیانیه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در خصوص
رد ادعای آلوده بودن شیر تولیدی در واحدهای دامپروری کشور

ماه نامه الکترونیکی سازمان

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

   www.agriengs.ir

| شماره ۱4 ●  دی  ۱۳۹8 | 16
 esfahananreo @esfahananreo



عضویت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان 
در کارگروه اشتغال استان

به آگاهی اعضای محترم سازمان می رساند:

با پیگیری های ریاست محترم سازمان و نظر به مکاتبه مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری اصفهان با مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان به عضویت کارگروه اشتغال استان اصفهان در آمد.
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برگزاری جلسه هماهنگی صدور مجوزهای شیالت و آبزیان 

جلسه هماهنگی صدور مجوزهای شیالت و آبزیان روز دوشنبه 30 دی 1398 با حضور رییس و معاونین سازمان، مدیر و کارشناسان مدیریت 
شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی، معاون اداره کل دامپزشکی استان، مدیر جهاد کشاورزی و رییس شبکه دامپزشکی شهرستان 

سمیرم و نماینده سازمان نظام دامپزشکی در محل سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

در این جلسه در خصوص موضوعاتی از قبیل:

- صدور مجوز واحدهای پرورش زالو

- صدور مجوز واحدهای پرورش جلبک

- صدور مجوز مزارع آبزی پروری خرد

- صدور مجوز پرورش آبزیان در استخرهای دو منظوره

- برگزاری دوره های آموزشی ویژه سرمایه گذاران و بهره برداران در بخش شیالت و پرورش آبزیان

- پیشگیری و مقابله با بیماری های آبزیان

- بیمه واحدهای پرورش شیالت و  آبزیان

بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

رییس سازمان در این جلسه با تاکید بر لزوم ایجاد زنجیره های تولید در بخش آبزیان اظهار داشت: ایجاد تشکل های آبزی پروری می تواند نقش 
بسیار موثری در تحقق این هدف مهم داشته باشد.

مهندس تقی پور افزود؛ در حال حاضر 15 مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی در استان وظیفه انجام تشریفات صدور پروانه واحدهای پرورش 
اصفهان  استان  در  مصاحبه  و  آزمون  آموزشی،  دوره های  برگزاری  طریق  از  نیز  شیالت  فنی  مسوولین  و  هستند  عهده دار  را  آبزیان  و  شیالت 

شده اند. سامان دهی 

مهندس عباسی مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان نیز از همکاری های موثر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
طبیعی در تسهیل شرایط صدور مجوز واحدهای پرورش شیالت استان قدردانی کرد.
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برگزاری جلسه با صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان
پیرو انعقاد تفاهم نامه ملی همکاری بین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و صندوق کارآفرینی امید؛ رییس، معاونین و مدیر حوزه 

ریاست سازمان با حضور در صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان با مدیر و کارشناسان این صندوق دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار مهندس تقی پور ضمن معرفی جایگاه قانونی سازمان، ظرفیت های کارشناسی از جمله مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی، کارشناسان 
ماده 32 قانون تاسیس سازمان، شرکت های پیمانکار و مشاور و مهندسان ناظر، شبکه گیاه پزشکی و... را مورد تاکید قرار داد و افزود: توجه به 
توانمندی های بخش کشاورزی راه کار توسعه پایدار، ایجاد فرصت های جدید اشتغال، خروج از بحران های اقتصادی و ارزآوری برای کشور است.

مدیر صندوق کارآفرینی امید استان نیز با استقبال از فرصت استفاده از توان فنی و کارشناسان عضو سازمان در تهیه طرح و نظارت بر اجرای 
طرح هایی که تسهیالت خود را از این صندوق دریافت می کنند اظهار داشت: 

40 درصد از منابع صندوق در حوزه توسعه روستایی بوده و چنان چه از کارشناسان مورد تایید سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
از سرمایه گذاری ها رقم خواهد خورد. از بیت المال، افزایش بهره وری  استفاده شود؛ ضمن صیانت 

در این جلسه در خصوص موضوعاتی از جمله:

- آموزش متقاضیان دریافت تسهیالت

- تهیه طرح های اقتصادی و مشاوره در راه اندازی واحدهای تولیدی و خدماتی کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع تبدیلی و تکمیلی

- نظارت بر اجرای طرح های کشاورزی

- حمایت از شرکت های دانش  بنیان

- حمایت از استارت آپ های کشاورزی

- اجرای کشاورزی قراردادی

بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

همچین مقرر شد کمیته ای متشکل از نمایندگان طرفین، ضوابط و شرایط اجرای تفاهم نامه و توسعه همکاری ها را بررسی و پیاده سازی کنند.
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تبلیغات
رمز موفقیت و پیشرفت
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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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