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پیام تبریک رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
به مناسبت فرا رسیدن نوروز 1399

به نام خداوند بخشنده مهربان

ْحَسِن اْلَحاِل
َ
ْل َحاَلَنا ِإَلی أ ْحَواِل َحوِّ

َ ْ
َل اْلَحْوِل َو ال َهاِر َیا ُمَحوِّ ْیِل َو النَّ َر اللَّ ْبَصاِر َیا ُمَدبِّ

َ ْ
َب اْلُقُلوِب َو ال َیا ُمَقلِّ

را  جدید  سال  و  نوروز  طبیعت،  بهار  رسیدن  فرا 
گرامی  را  آیین  این  که  آنان  و  هموطنان  کلیه  خدمت 
کنم. می  عرض  شادباش  و  تبریک  دارند،  می 

و  رسید  پایان  به  نشیب  و  فراز  از  مملو  سالی   1398 سال 
شده  گشوده  دنیا  روی  به  زندگی  دفتر  از  جدیدی  فصل 
با  آینده  برای  و  آموخته  درس  گذشته  از  که  امید  است. 
باشیم. شاهد  را  بهتری  روزهای  گذشته  تجربیات  بر  تکیه 

ی  کلیه  های  از تالش  را  دانم مراتب قدردانی خود  وظیفه می 
زیست  محیط  و  طبیعی  منابع  کشاورزی،  محترم  کارشناسان 
کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  عزیز  اعضای  ویژه  به 
راهی، هم  دلی،  هم  با   1398 سال  در  که  طبیعی  منابع   و 

به  نسبت  فراوان  پشتکار  و  کوشی  سخت  افزایی،  هم 
سالمت  و  تامین  ویژه  به  کشاورزی  بخش  اهداف  تحقق 
دانش،  نفوذ  ضریب  افزایش  طریق  از  کشور  غذایی  امنیت 
این  در  گذاری  سرمایه  شرایط  تسهیل  و  وری  بهره  افزایش 
بخش و خدمت به کشور خالصانه تالش کردند، اعالم دارم.

که  است  کرونا  ویروس  نام  به  ناخوانده  مهمانی  تاثیر  تحت  و  متفاوت  بسیار  دیگر  های  سال  از   1399 سال  نوروز  اما  و 
انگاشته  ساده  بسیار  که  هایی  داشته  خاطر  به  سپاسگزاری  جمله؛  از  بسیاری  های  درس  ولی  رحم  بی  بسیار  گرچه 
ویروس  این  با  مقابله  برای  قطعی  درمان  کنون  تا  هرچند  آموخت.  همگان  به  بودند  شده  پنهان  ما  روزمرگی  در  و  شده 
حفظ  برای  عزیز  وطنان  هم  از  جانب  این  استدعای  است.  ساده  بسیار  آن  به  ابتال  از  پیشگیری  ولی  است  نشده  شناسایی 
منزل  در  ماندن  و  یکدیگر  قبال  در  اجتماعی  مسوولیت  رعایت  وطنان،  هم  سایر  و  شان  عزیزان  خود،  جان  و  جسم  سالمت 
یابد.  رهایی  بیماری  این  گزند  از  تر  سریع  هرچه  جهان  و  کشور  تا  است  ویروس  این  انتقال  زنجیره  قطع  و  نوروز  ایام  طی 
به  کشور  درمانی  کادر  دلسوزانه  و  متعهدانه  شجاعانه،  فداکارانه،  های  تالش  از  داند  می  فرض  خویش  بر  بین  این  در 
کنم.  قدردانی  و  تشکر  صمیمانه  هستند  فشانی  جان  حال  در  بیماری  این  با  مبارزه  در  که  عزیز  پرستاران  و  پزشکان  ویژه 

رجاء واثق دارد این عزیزان و خانواده ایشان مشمول اجر دنیوی و اخروی خداوند متعال خواهند بود.ضمن آرزوی سالمتی، 
و  راستی  آرامش،  صلح،  از  سرشار  سالی  متعال  خداوند  درگاه  از  عزیز،  وطنان  هم  همه  برای  خیری  به  عاقبت  و  سعادت 
یابد. تغییر  ها  حال  بهترین  به  ما  تمامی  حال  پروردگار  لطف  به  که  امید  و  است  خواستار  دنیا  مردم  تمامی  برای  درستی 

سایه حق بر سرتان مستدام، سالمتی برقرار، روز و روزگار بر شما خوش

مهدی تقی پور بروجنی
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
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بیست و یکمین جلسه شورای سازمان در تاریخ 5 اسفند 1398 با حضور اعضای شورا برگزار شد.

مراکز  به  استان  دهستان های  از  تعدادی  کشاورزی  جهاد  مراکز  ساختمان  واگذاری  خصوص  در  تصمیماتی  جلسه  این  در 
شد. اتخاذ  سازمان  اعضای  به  اراضی  امور  تصدی گری  امور  از  برخی  واگذاری  اصفهان،  استان  غیردولتی  کشاورزی   خدمات 
همچنین مقرر شد موضوع الزام دارا بودن پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع برای ارجاع فعالیت های فنی و مهندسی بخش 

کشاورزی توسط رییس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان به دستگاه های تابعه مورد تاکید قرار گیرد.

برگزاری بیست و یکمین جلسه پنجمین دوره ی شورای سازمان
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فایل مربوط به تفاهم نامه همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در زیر قابل 
دانلود می باشد:

انعقاد تفاهم نامه همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 

تفاهم نامه همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور

http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2020/02/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9.pdf
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2020/02/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9.pdf
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در راستای اصالحیه دستورالعمل نحوه اجرای مواد 27 و 28 قانون توزیع عادالنه آب و با هدف حمایت از سیاست های دولت در توسعه کشت 
های گل خانه ای و به منظور تسهیل در انتقال و جابجایی آب و یا چاه کشاورزی در یک آب خوان و همچنین استفاده از تخصیص سهم صنعت در 
صنایع کشاورزی و شهرک های گل خانه ای؛ جلسه ی مشترکی فی مابین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو در تاریخ 19 آذر 1398 برگزار شد؛ که 

مصوبات آن به شرح زیر می باشد:

• انتقال و جابجایی چاه آب کشاورزی دارای پروانه بهره برداری معتبر، به هر نقطه از دشت به شرط استفاده برای احداث مجتمع و شهرک های 
گل خانه ای برای تولید محصوالت گل خانه ای بالمانع می باشد.

• تخصیص آب جدید در دشت های ممنوعه با تعرفه صنعتی برای احداث گل خانه و تولید محصوالت گل خانه ای بالمانع می باشد.

• متقاضیان احداث گل خانه که دارای پروانه بهره برداری معتبر آب یا حق آبه می باشند؛ در مرحله صدور مجوز تاسیس گل خانه، نیازی به اخذ 
استعالم تامین آب از شرکت های آب منطقه ای در استان یا شهرستان ندارند.

بررسی و تعیین تکلیف مسایل حوزه آب، مرتبط با طرح توسعه گل خانه های کشور
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دستورالعمل اجرائی ضوابط و مقررات مراکز تولید و پرورش گوساله آماده پروار )پایه پروار( ارسالی از طرف معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور 
تولیدات دامی برای آگاهی و بهره برداری در زیر قابل دانلود می باشد:

دستورالعمل اجرایی ضوابط و مقررات مراکز تولید و پرورش گوساله آماده پروار )پایه پروار(

 دستورالعمل اجرائی ضوابط و مقررات مراکز تولید و پرورش گوساله آماده پروار )پایه پروار(

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%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1.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%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1.pdf
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الکترونیکی  روزرسانی  به  و  تمدید  برای  عضویت  اعتبار  فاقد  که   )1381-1388( سازمان  قدیمی  اعضای  از  دسته  آن  تشویق  و  ترغیب  منظور  به 
عضویت می باشند؛ تا پایان اردیبهشت 1399 فرصت دارند با مراجعه به سامانه الکترونیکی عضویت به آدرس www.agrieng.org  نسبت به تمدید 

و به روزرسانی عضویت خود اقدام نمایند.

الزم به ذکر است این مهلت قابل تمدید نمی باشد و از ابتدای خرداد 1399، تمدید عضویت مطابق با تعرفه عادی مصوب شورای مرکزی انجام 
شد. خواهد 

اعمال تخفیف 50 درصدی عضویت سنوات گذشته تا پایان اردیبهشت 1399
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به آگاهی اعضای محترم سازمان می رساند:

گزارش تحلیل آماری عملکرد استان ها در ایجاد مراکز تخصصی توان افزایی، مهارت آموزی، پژوهشی و انتقال تکنولوژی های نوین در قالب فایل 
PDF در زیر قابل استفاده می باشد.

شایان ذکر است استان آذربایجان غربی با ایجاد 12 مرکز؛ استان های اصفهان و کرمان هر کدام با ایجاد 11 مرکز و استان تهران با ایجاد 7 مرکز 
به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.

گفتنی است از مجموع 32 استان، به همت سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در 21 استان کشور؛ تعداد 91 مرکز توان افزایی 
و مهارت آموزی و انتقال تکنولوژی همکار دایر شده است.

همچنین الزم به ذکر است؛ استان های خوزستان، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد، زنجان، ایالم، گیالن، جنوب 
کرمان، بوشهر و کردستان هیچ عملکردی نداشته و یا گزارش نکرده اند.

گزارش تحلیل آماری عملکرد استان ها در ایجاد مراکز تخصصی 
توان افزایی، مهارت آموزی، پژوهشی و انتقال تکنولوژی های نوین


گزارش تحلیل آماری عملکرد استان ها در ایجاد مراکز تخصصی

توان افزایی، مهارت آموزی، پژوهشی و انتقال تکنولوژی های نوین

به آگاهی اعضای محترم سازمان می رساند؛

بنا به درخواست های مکرر اعضا مبنی بر تمدید مهلت ثبت نام در آزمون ادواری، مهلت ثبت نام در این آزمون و ارسال پاسخنامه مربوطه؛ تا تاریخ 
20 فروردین 1399 تمدید می گردد.

 شایان ذکر است که تاریخ مذکور به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و ثبت نامی هایی که پاسخنامه آزمون را تا مهلت مقرر ارسال نکرده باشند،
کان لم یکن خواهد شد.

تمدید مهلت ثبت نام در نهمین دوره آزمون های ادواری

http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2020/03/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C.pdf
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2020/03/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C.pdf
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سرپرست وزارت جهادکشاورزی با ارسال نامه ای به رییس سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست، وزرات اقتصاد و امور دارایی، 
وزرات کشور، وزارت نفت، وزرات صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو و بانک مرکزی، ارایه خدمات به دارندگان پروانه های واحدهای تولیدی فاقد 

اعتبار تا پایان اردیبهشت 1399 را اعالم کرد.

در این نامه آمده است به دلیل شیوع ویروس کرونا و به منظور حفظ سالمت و ایمنی کارکنان دستگاه های اجرایی و ارباب رجوع و کاهش ترددهای 
غیرضرور و همچنین جلوگیری از اختالل در کسب و کارهای کشاورزی، کلیه مجوزهای صادره از سوی وزرات جهادکشاورزی که مدت اعتبار آن ها 

در تاریخ اول اسفند به اتمام رسیده است تا پایان اردیبهشت 1399 اعتبار خواهد داشت.

در این نامه از دستگاه های یاد شده درخواست شده است ضمن اطالع رسانی به واحدهای تابعه در سطوح ملی و استانی، نسبت به پذیرش و ارایه 
سرویس مورد نیاز اقدام الزم معمول گردد.

ارایه خدمات به دارندگان پروانه های فاقد اعتبار تا پایان اردیبهشت 1399
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گفتنی است این موضوع در تاریخ 13 اسفند 1398 توسط رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان به سازمان مرکزی 
و توسط رییس سازمان مرکزی به وزارت جهادکشاورزی پیشنهاد شده بود.
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مهندس تقی پور؛ رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان طی بخش نامه ای به مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی 
استان، در خصوص ارایه خدمات در بستر الکترونیکی تاکید کرد.

در بخشی از این نامه آمده است:

نظر به زیر ساخت های ایجاد شده برای ارایه خدمات به اعضای سازمان و بهره برداران بخش کشاورزی در بستر الکترونیکی )از جمله سامانه های 
توصیه های  لزوم رعایت  به  توجه  با  و  و...(  مجازی  نرم افزارهای فضای  رایانامه،  جهادکشاورزی،  وزرات  الکترونیک  خدمات  واحد  پنجره  سانکا، 
بهداشتی به منظور کنترل ویروس کرونا از طریق به حداقل رساندن خروج از منزل و به تبع آن کاهش مراجعات حضوری برای بهره مندی از خدمات 
سازمان، شایسته است مدیران محترم مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی حتی االمکان تا تاریخ 5 فروردین 1399 به صورت غیرحضوری نسبت به 

ارایه خدمات به بهره برداران اقدام فرمایند.

در صورت نیاز، چنان چه تاریخ اشاره شده با توجه به توصیه های بهداشتی تمدید شود، مراتب به آگاهی مدیران مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی 
استان خواهد رسید.

تاکید رییس سازمان به مدیران مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان
در خصوص ارایه خدمات در بستر الکترونیکی
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مهندس تقی پور؛ رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در ارتباط تصویری زنده با مدیران مراکز خدمات کشاورزی 
غیردولتی شهرستان های کاشان و آران  و بیدگل اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در ارایه خدمات الکترونیک در 
بخش کشاورزی پیشتاز است و با توجه به زیرساخت های موجود در سازمان، انجام امور و ارایه خدمات در بستر الکترونیک و فضای مجازی به ویژه 

در شرایط کنونی که کشور درگیر مبارزه با ویروس کرونا است، در اولویت می باشد.

وی تاکید کرد، با توجه به پهناور بودن استان اصفهان، سازمان مصمم است نسبت به توسعه ارایه خدمات در بستر الکترونیکی اقدام کند و از این 
طریق؛ در وقت و هزینه اعضا و بهره برداران به منظور مراجعه به مرکز استان صرفه جویی شود.

رییس سازمان افزود: تغییر رویکرد در فرهنگ کار سازمانی، راهبرد جدید و جدی سازمان است تا با بهره گیری از خدمات برخط، برای پیشبرد امور 
سازمانی اقدام شود.

مهندس تقی پور همچنین از روند مقابله با ویروس کرونا در این دو شهرستان آگاهی حاصل کرد و توصیه کرد به صورت جدی از خروج از منزل 
خودداری شود و حداکثر خدمات مورد نیاز بهره برداران از طریق سامانه های سازمان ارایه شود.

در این ارتباط تصویری مدیران مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی شهرستان های کاشان و آران و بیدگل ضمن تقدیر از اقدام سازمان، گزارشی از 
فعالیت های خود ارایه کردند.

ارتباط زنده ی تصویری رییس سازمان با مدیران مراکز خدمات کشاورزی 
غیر دولتی شهرستان های کاشان و آران و بیدگل
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مهندس تقی پور صبح روز سه شنبه 27 اسفند 1398 از طریق ارتباط زنده تصویری با روسای انجمن های صنفی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی 
استان گفتگو کرد.

ارتباط زنده ی تصویری رییس سازمان 
با روسای انجمن های صنفی مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی استان اصفهان
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رییس سازمان در این گفتگو ضمن تبیین رویکرد جدید سازمان برای استفاده حداکثری از ظرفیت های فضای مجازی و سامانه های ارایه خدمات به 
اعضای سازمان و بهره برداران بخش کشاورزی، اظهار داشت: مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی چندمنظوره به عنوان نمایندگان سازمان در حوزه 
صدور پروانه ها در نقاط مختلف استان نقش موثری در تسهیل شرایط سرمایه گذاری در بخش به عهده دارند و می بایست با تسهیل ارایه خدمات، 

نسبت به جذب سرمایه گذاران در این بخش اقدام کنند. 

وي گفت: با تاکید بر رونق تولید و افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی؛ فرصت های جدید اشتغال برای کارشناسان نیز فراهم خواهد شد.

نامه سرپرست محترم وزارت جهادکشاورزی در خصوص ارایه خدمات دستگاه های اجرایی به دارندگان پروانه های  با اشاره به  مهندس تقی پور 
فاقد اعتبار تا پایان اردیبهشت 1399، افزود: باعث خرسندی است که پیشنهاد این موضوع از سازمان استان اصفهان آغاز شد و به منظور مقابله 
با ویروس کرونا و حفظ سالمت و ایمنی کارکنان دستگاه های اجرایی و ارباب رجوع و کاهش ترددهای غیرضروری و جلوگیری از اختالل در کسب و 

کارهای کشاورزی گام موثری در بخش کشاورزی برداشته شد.

خدمات  مراکز  به  طبیعی  منابع  و  اراضی  امور  حوزه  در  ویژه  به  کشاورزی  بخش  تصدی گری  فعالیت های  واگذاری  خصوص  در  سازمان  رییس 
کشاورزی غیردولتی نیز توضیحاتی ارایه و از تالش های مدیران و کارشناسان مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان در سال 1398 تشکر کردند.

در این گفتگوی زنده تصویری، روسای انجمن های صنفی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان نیز از اقدامات سازمان در توسعه خدمات در 
بستر الکترونیکی قدردانی کرده و گزارشی از فعالیت های خود در سال 1398 ارایه کردند.
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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
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