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پیام تبریک رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
به مناسبت روز ملی مهندسی

به نام خدا

پنجم اسفند، زادروز خواجه نصیرالدین طوسی، یکی از بزرگترین دانشمندان جهان است که ایران عزیز بخشی از تمدن کهن خود را وامدار 
افکار و آثار و خدمات  وی می باشد. این روز که به پاسداشت این عالم فرزانه به نام "روز ملی مهندسی" نام گذاری شده است را خدمت جامعه بزرگ 

مهندسان کشور به ویژه کارشناسان عزیز کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست تبریک عرض می کنم.

و  حمایت  گرو  در  کشور  هر  اقتصادی  امنیت  و  تعالی  تردید  بدون 
تقویت بخش کشاورزی است. نقش بی بدیل این بخش از اقتصاد، 
با  مقایسه  در  کمتر  وابستگی  شغلی،  فرصت های  ایجاد  در  ویژه  به 
در  توجه  قابل  سهم  مرزها،  از  خارج  به  اقتصادی  بخش های  سایر 
سرمایه گذاری ها،  میزان  بودن  پایین  علی رغم  ملی  ناخالص  تولید 
بالقوه  مزیت های  و  جذابیت  دارای  فرصتی  به  را  کشاورزی  بخش 
برای فعالیت های اقتصادی با تنوع فراوان تبدیل کرده است و زمانی 
شد  خواهد  محقق  بخش  این  اختیار  در  منابع  از  بهره وری  حداکثر 
امروز  و  آید  فراهم  مرتبط  خدمات  و  تولید  در  دانش  نفوذ  زمینه  که 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع به عنوان بزرگترین تشکل 
دانش،  پشتوانه  به  کشاورزی  بخش  حرفه ای  و  فنی  تخصصی، 
مهارت و تخصص دانش آموختگان عضو خود این رسالت خطیر را 

است. عهده دار 

نهایتا  و  تجاری  کشاورزی  به  معیشتی  و  سنتی  کشاورزی  از  گذار 
توسعه پایدار در این بخش، مستلزم اصالح ساختار نیروی انسانی 
تغییر  و  بازرگانی  و  خدمات  تولید،  نظام  در  تغییرات اساسی  ایجاد  و 
با توجه  نگرش خوداقدامی به اقدام مهندسی است و در این گذار 
به ماهیت پویای بخش کشاورزی مهمترین ابزار، خالقیت، نوآوری 

و "دانش" در اختیار مهندسان کشاورزی می باشد و از این رو گفتمان هایی همچون "سهم بری دانش از تولید"، "مردم محوری" در ارایه خدمات 
فنی و توسعه مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی، مراکز انتقال دانش و تکنولوژی و رویدادهای کارآفرینی، در دستور کار این سازمان قرار گرفته 

است.

این جانب با ارج نهادن به تالش های اعضای محترم سازمان که در مسیر توسعه بخش کشاورزی محکم و استوار گام برمی دارند، ضمن تبریک 
مجدد روز ملی مهندسی، از درگاه یگانه ایزد منان برای کلیه مهندسان کشور به ویژه خانواده بزرگ مهندسان کشاورزی، منابع طبیعی و محیط 

زیست، سالمتی، توفیق، عزت و نیک فرجامی آرزومندم.

مهدی تقی پور بروجنی

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
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برگزاری بیستمین جلسه پنجمین دوره ی شورای سازمان

بیستمین جلسه پنجمین دوره ی شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، روز سه شنبه مورخ 1 بهمن 1398 
با حضور اعضای شورا، معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و رییس گروه نوسازی و تحول اداری سازمان جهاد 

کشاورزی استان برگزار شد. 

غیردولتی بخش  به  کشاورزی  جهاد  وزارت  تصدی های  واگذاری  نظام  شدن  اجرایی  راه کارهای  بررسی  منظور  به  که  جلسه  این   در 
)ویرایش شهریور 1398(، ابالغیه وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد؛ اعضای شورا نظرات و پیشنهادهای خود را در این خصوص بیان کردند.

همچنین در این جلسه موارد زیر به تصویب رسید:

از طریق  منابع طبیعی  به استعالمات  پاسخگویی  و  تهیه نقشه  از ظرفیت کارشناسان عضو سازمان در اجرای فرایند  برنامه ریزی استفاده   -
سامط سامانه 

- عضویت رییس سازمان در جلسات کارگروه تخصصی واگذاری تصدی های سازمان جهادکشاورزی استان و دستگاه های وابسته

- شناسایی وظایف تصدی گری قابل واگذاری به اعضای سازمان از طریق یکی از 3 روش: واگذاری، مشارکت و خرید خدمت

- تشکیل کارگروه تخصصی توسعه همکاری های سازمان با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
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مهندس تقی پور؛ رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان: در راستای سیاست سازمان نظام مهندسی در دوره 
پنجم مبنی بر انتقال دانش فنی و ارتقای بهره وری واحدهای تولیدی، از ابتدای دوره پنجم، 120 قرارداد سهم بری دانش از تولید در واحدهای 
تولید محصوالت گلخانه ای و پرورش قارچ خوراکی در استان فیمابین کارشناسان واجد شرایط سازمان و بهره برداران و صاحبان واحدهای تولیدی 

منعقد شده است.

وی افزود: در این قراردادهای همکاری مسؤول فنی که با عنوان "سهم بری دانش از تولید" منعقد می گردد، "پاداش بهره وری" در نظر گرفته شده 
است که بر مبنای میزان اثرگذاری مسؤول فنی در افزایش عملکرد و بهره وری واحد تولیدی بر مبنای دانش فنی، به کارشناس پرداخت می گردد.

گفتنی است توسعه مناسبات جدید در کشاورزی از جمله "اشتعال دانش مزد محوری" و "سهم بری دانش از تولید" که موجب برجسته سازی نقش 
علم و دانش و پیوند مهندسان کشاورزی با تولید کنندگان می گردد، از اولویت ها و برنامه های سازمان در این دوره می باشد و برای نخستین بار 

تالش شده تا قرارداد"سهم بری دانش از تولید" در بستر کشاورزی محقق گردد.

انعقاد 120 قرارداد سهم بری دانش از تولید؛ 
در واحدهای گل خانه ای و قارچ خوراکی استان اصفهان
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نخستین مجتمع گیاه پزشکی شهرستان سمیرم روز شنبه 19 بهمن 1398 با حضور آقای مهندس طاهری عضو محترم شورای سازمان، امام جمعه 
معزز، نماینده شهرستان، بخشدار مرکزی، مدیر جهادکشاورزی و جمعی از مدیران شهرستان و اعضای سازمان افتتاح شد.

مجتمع گیاه پزشکی زرین گیاه که مجوز فعالیت خود را از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع استان اصفهان دریافت کرده و تحت نظارت 
این سازمان فعالیت می کند، از دو بخش آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی و فروشگاه نهاده های کشاورزی و سموم دفع آفات گیاهی 

تشکیل شده است و زمینه اشتغال 5 نفر کارشناس کشاورزی را فراهم آورده است.

 افتتاح نخستین مجتمع گیاه پزشکی شهرستان سمیرم
با مجوز سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع استان اصفهان
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در تقارن با دهه مبارک فجر، سه مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی با حضور رییس، نایب رییس، مدیر حوزه ریاست و مشاور رییس سازمان، مدیر 
و نماینده ولی فقیه در مدیریت جهادکشاورزی شهرستان اصفهان، بخشداران، اعضای شورای شهر و بخش بن رود و جرقویه در استان اصفهان 

افتتاح شد.

در این آیین، مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی "سیمین سبز اصفهان"، "آشیان دام سپاهان" و "ارگ رودشت" مجوز فعالیت خود را دریافت کردند.

رییس سازمان در این آیین ضمن اشاره به نقش مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در تحقق اهداف مهندسی سازی فرایندهای تولید و تولید 
خدمات در بخش کشاورزی اظهار داشت، این مراکز از طریق به کارگیری کارشناسان در تخصص های مختلف توانسته اند ضمن پاسخگویی به 
درخواست های فنی تولیدکنندگان، به عنوان مشاور؛ زمینه جذب سرمایه گذاران جدید در بخش کشاورزی را فراهم آورده و به تبع آن فرصت های 

اشتغال در این بخش از اقتصاد کشور افزایش یابد.

مهندس تقی پور افزود: با برنامه ریزی های صورت پذیرفته در استان اصفهان پراکنش این مراکز در سطح استان به ویژه در زمینه صدور مجوزهای 
بخش کشاورزی به نحوی بوده است که به سهولت در دسترس بهره  برداران می باشند و تولیدکنندگان عزیز بخش کشاورزی می توانند با مراجعه 

به این مراکز خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

 افتتاح 9 مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی در شهرستان اصفهان
)بخش های بن رود، جرقویه، کرارج و دهستان های براآن شمالی و جنوبی(
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همچنین با حضور رییس، اعضای شورا، معاونین و مدیران سازمان، مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهادکشاورزی استان و مدیر جهادکشاورزی 
شهرستان اصفهان؛ 6 مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی:

• آریا اندیش داتیس

• مکانیزاسیون اصفهان کوهسار مهر

• بیتا سبز اینا

• تعاونی تولید روستایی دهکرم

• تعاونی تولید روستایی اندالن

• تعاونی تولید روستایی زاینده رود

در دهستان های کرارج، براآن شمالی و براآن جنوبی شهرستان اصفهان نیز افتتاح شد.

رییس سازمان در آیین افتتاح این مراکز تاکید کرد پراکنش مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان اصفهان به نحوی برنامه ریزی شده است 
که در نزدیکترین نقطه ارتباط با بهره برداران خدمات خود را ارایه کنند.

بخش  تولیدی  واحدهای  بهره وری  افزایش  منظور  به  خدمات مشاوره ای  ارایه  با  کشاورزی غیردولتی  خدمات  مراکز  کرد  تایید  تقی پور  مهندس 
ایفا می کنند. تولید،  تبیین سیاست سهم بری دانش در  و  کشاورزی، مهمترین نقش را در تحقق هدف 



ماه نامه الکترونیکی سازمان

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

   www.agriengs.ir

| شماره ۱5 ●  بهمن  ۱۳۹8 | 9
 esfahananreo @esfahananreo

نخســتین »رویــداد تقاضــای فنــاوری در صنعــت کشــاورزی« بــا حضــور شــرکت های دانش بنیــان و فنــاور، روز چهارشــنبه 16 بهمــن 1398 در ســه 
محــور دام، طیــور و گل خانــه بــه همــت کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی اصفهــان و بــا همــکاری ســازمان نظــام 

مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان اصفهــان در محــل ســالن همایش هــای اتــاق بازرگانــی اصفهــان برگــزار شــد.
مهنــدس عبــاس زال بیــک، نایــب رییــس ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان اصفهــان بــه عنــوان یکــی از ســخنرانان 
ــه و  ــتم تهوی ــب سیس ــای مناس ــه الگوه ــودی و ارای ــر عم ــدر میکس ــمند در دام، فی ــایی هوش ــتم شناس ــود، سیس ــتوریزاد ک ــت، پاس ــن نشس ای

ــت. ــروری دانس ــای دامپ ــه واحده ــک ب ــی کم ــای اساس ــیری را از نیازه ــای گاو ش ــتان در واحده ــرایط اس ــه ش ــه ب ــا توج ــده ب خنک کنن
وی روش های جایگزین سموم شیمیایی در دفع حشرات و همچنین استفاده از تکنولوژی آنالیز تصویری را از دیگر نیازها برشمرد.

دکتــر محمدرضــا عبــادی، مهنــدس ســید رضــا موحــدی، مهنــدس ســهراب بختیــار و دکتــر کــورش خســروی از دکتــر ســخنرانان ایــن نشســت 
ــای: ــه در زمینه ه ــد ک بودن

• اهمیت اقتصادی جوجه الین
• تشخیص و درمان بیماری های دام و طیور

• تجهیز وسایل حمل و نقل دام
• جمع آوری و میکروب زدایی کودهای دامی

• اتوماسیون کشتارگاه های دام و طیور
• پوشش های گل خانه ای

• تولید بذور محصوالت گل خانه ای
• صادرات محصوالت کشاورزی

• اکوسیستم کارآفرینی
• تجاری سازی ایده های بخش کشاورزی

مطالب ارزنده ای را ارایه کردند.

برگزاری نخستین »رویداد تقاضای فناوری در صنعت کشاورزی« در استان اصفهان
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با  بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان های کشور روز چهارشنبه 16 بهمن 1398  اتاق های  گردهمایی روسای کمیسیون های کشاورزی 
حضور مهندس عباس کشاورز سرپرست وزارت جهادکشاورزی، رییس سازمان جهادکشاورزی، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
طبیعی، معاون استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی و علمی استان اصفهان در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار 

شد.

مهندس تقی پور در این گردهمایی با اشاره به این که نظام بازار در بخش کشاورزی از نظام تولید، عقب تر و کندتر حرکت می کند، افزود:

طراحی و استقرار نظام آموزش کسب و کار کشاورزی ایران )نابکا( توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، پیوند بین تولید و 
بازار را برقرار خواهد کرد.

رییس سازمان همچنین با اشاره به برگزاری نخستین همایش "کشاورزی قراردادی" کشور در آذر ماه سال جاری در استان اصفهان و بازخوردهای 
موثری و موفقی که از برگزاری این همایش حاصل شد، از برگزاری همایش استانی آشنایی با سامانه نابکا در اسفند سال جاری با حضور کشاورزان، 
تولیدکنندگان، بازرگانان و کارشناسان، توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع استان با همکاری اتاق بازرگانی و وزرات جهادکشاورزی 

خبر داد.

مهندس کشاورز، سرپرست وزارت جهادکشاورزی نیز در این گردهمایی اظهار داشت:

ایجاد تعامل میان ارکان تولید، بازرگانی، سرمایه و صنعت بر مبنای مدل برد-برد در موفقیت بخش کشاورزی حایز اهمیت است و خواستار دخیل 
کردن تشکل های مهندسی و صنفی کشاورزی در موضوع کشاورزی قراردادی شد و از همراهی دولت در رفع نیازهای این مساله خبر داد.

برگزاری گردهمایی روسای کمیسیون های کشاورزی اتاق های بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی استان های کشور با حضور سرپرست وزارت جهادکشاورزی
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به آگاهی اعضای محترم سازمان و بهره برداران گرامی میرساند:

با تصویب هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی، از این پس بیمه آتش سوزی برای محصوالت باغی، زراعی و تنه درختان؛ توسط صندوق بیمه 
کشاورزی ارایه خواهد شد.

عالقه مندان می توانند؛ دستورالعمل مشترک بیمه آتش سوزی و دستورالعمل های اختصاصی هر یک از موارد را در زیر دانلود نمایند.

ارایه بیمه آتش سوزی توسط صندوق بیمه کشاورزی
برای محصوالت باغی، زراعی و تنه درختان

دستورالعمل بیمه آتش سوزی درختان و محصوالت باغی

دستورالعمل مشترک بیمه آتش سوزی

دستورالعمل بیمه آتش سوزی مزارع آبی و دیم





به آگاهی اعضا و بهره برداران محترم سازمان می رساند:

شرایط بیمه مدت دار ساختمان، تاسیسات و پوشش گل خانه به شرح زیر بوده

• این نوع بیمه نامه برای مواردی که بهره بردار یا بانک عامل و یا نظام مهندسی نیاز به بیمه چند ساله دارند، تدوین شده است.

• مدت اعتبار این بیمه نامه تا پایان دوره مورد نظر بانک یا نظام مهندسی و یا پروانه بهره برداری قابل تنظیم بوده و محدودیتی ندارد.

• ارزش سرمایه گذاری مطابق فهرست بهای بانک کشاورزی و یا فاکتورهای معتبر مورد تایید بانک و یا نظام مهندسی و یا حسب کل تعهد اعالم 
شده توسط بانک خواهد بود. همچنین میزان تعهد برای هر یک از اقالم مورد بیمه، در لیست پیوست بیمه نامه تعیین میگردد.

• میزان کل کمک دولت در حق بیمه، 50 درصد می باشد.

و دستورالعمل اجرایی آن برای اطالع عالقه مندان در زیر قابل دانلود می باشد. 

شرایط و دستورالعمل اجرایی بیمه مدت دار ساختمان، تاسیسات و پوشش گل خانه

دستورالعمل بیمه مدت دار سازه ، پوشش ، تاسیسات و ساختمان گل خانه

http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2020/02/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DB%8C-.pdf
file:
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2020/02/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%85.pdf
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2020/02/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%85.pdf
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2020/02/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C.pdf
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2020/02/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C.pdf
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2020/02/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%88-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87.pdf
file:http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2020/02/%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B2%25D9%2587-%25D9%2588-%25D9%25BE%25D9%2588%25D8%25B4%25D8%25B4-%25DA%25AF%25D9%2584%25D8%25AE%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587.pdf
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روز دوشنبه مورخ 21 بهمن 1398؛ رییس، اعضای شورا و معاونین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان به همراه 
مدیران و نمایندگان مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی استان در نشستی صمیمی با رییس و معاونین سازمان مرکزی دیدار و گفتگو کردند.

در ابتدای این دیدار دکتر رمضان نژاد؛ رییس سازمان مرکزی ضمن خوش آمدگویی به میهمانان این نشست ابراز داشت:

های  محیط  در  دانش  اشاعه  و  انتقال  کشاورزی،  ای  حرفه  امور  کردن  مند  نظام  دنبال  به  رویکرد،  تغییر  با  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان 
باشد. می  وری  بهره  افزایش  و  جدید  های  فناوری  و  تکنولوژی  کاربرد  بخشی  عمومیت  کشاورزی، 

وی گفت: مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی با هدف نهادسازی و ظرفیت سازی و فراهم  آوری دسترسی راحت کشاورزان و بهره برداران به 
خدمات علمی، فنی و مشاوره  ای ایجاد و راه اندازی می شوند.

رمضان نژاد تاکید کرد، تسریع جریان دانش در محیط های کشاورزی با کمک و نقش آفرینی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی از برنامه های 
سازمان می باشد.

رییس سازمان مرکزی در ادامه بیان کرد: مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به صورت خوداتکا و با نگاه کارآفرینی و اشتغالزایی راه اندازی می 
شوند و انتقال دانش و فن آوری به عنوان کانون های اشاعه دانش و اطالعات کشاورزی در محیط های تولید و مردمی کردن افزایش بهره وری 

در قالب توسعه قراردادهای سهم بری دانش از تولید از کارکردهای مهم این مراکز می باشد.

نشست صمیمی رییس سازمان مرکزی
با نمایندگان مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان اصفهان
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رمضان نژاد گفت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی با اعتبار بخشی به مراکز خدمات کشاورزی، آنها را به کانون های ارائه خدمات مورد نیاز 
کشاورزان و بهره برداران تبدیل کرده است که این اعتبار بخشی ضامن استمرار و پایداری این مراکز می باشد.

و  ایجاد  )نابکا(،  ایران  بازرگانی کشاورزی  آموزش  نظام  اجرای  در  اجرایی سازمان  بازوی  ابراز داشت: مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی  وی 
توسعه کسب و کارهای نوین در کشاورزی خواهند بود و امیدواریم با استقرار در دهستان های کشور، به عنوان نهاد تسهیل گری کشاورزی و 

روستایی )تاپیران(، با شناسایی و ظرفیت سازی از منابع موجود در روستاها بتوانند به تولید ثروت پایدار برای روستاها کمک کنند.

در بخش دوم این دیدار، مهندس تقی پور؛ رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان ضمن قدردانی از رییس 
سازمان مرکزی به واسطه حضور در این نشست، ابراز داشت:

سازمان نظام مهندسی کشاورزی با تغییر رویکرد و نگرش نسبت به وظایف و اختیارات خود، از یک سازمان متأثر به یک سازمان مؤثر تبدیل شده 
است.

وی گفت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان با ساماندهی و استقرار 76 مرکز، پرچم دار توسعه مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی 
در سطح کشور می باشد.

به  نقطه  نزدیکترین  برداران در  بهره  و  نیاز کشاورزان  ارائه خدمات مورد  پور تصریح کرد؛ مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی کانون های   تقی 
عرصه های تولید می باشند.
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پیرو پیگیری های انجام شده توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان؛ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای 
در  اصفهان  استان  مقاومتی  اقتصاد  راهبردی  ستاد  مصوبات  استان،  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس  به  ای  نامه  ارسال  با  اصفهان  استانداری 

خصوص معافیت های عوارض ساخت و ساز در واحدهای کشاورزی و دامداری را ابالغ کرد.

مصوبات ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی استان اصفهان
در خصوص معافیت های عوارض ساخت و ساز در واحدهای کشاورزی و دامداری
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برگزاری پنجمین جلسه کمیته رتبه بندی پنجمین دوره ی شورای سازمان 

پنجمین جلسه کمیته رتبه بندی پنجمین دوره ی شورای سازمان روز سه شنبه مورخ 29 بهمن 1398 با حضور رییس و نایب رییس شورای سازمان، 
معاون آموزشی و فنی سازمان و نماینده رسمی استانداری در محل سالن جلسات سازمان برگزار شد. 

در این جلسه تعداد 33 پرونده، شامل 30 پرونده حقیقی و 3 پرونده حقوقی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. 
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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

https://goo.gl/maps/vNRdP2BUdVU2
https://goo.gl/maps/vNRdP2BUdVU2
http://instagram.com/esfahananreo
http://instagram.com/esfahananreo
http://agriengs.ir/
http://agriengs.ir/
https://t.me/esfahananreo
https://t.me/esfahananreo

