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دکتر عباس رضایی؛ استاندار اصفهان با ارسال نامه ای به رییس سازمان، کسب رتبه نخست صدور مجوزهای بخش کشاورزی در 3 ماهه 
نخست سال 1399 در مقایسه با سایر استان ها و همچنین موفقیت در کاهش مدت زمان مورد نیاز برای ارائه خدمات به متقاضیان و سرمایه 
گذاران بخش کشاورزی را تبریک گفت و از مجموعه تالش های صورت پذیرفته توسط سازمان در دستیابی به این موفقیت، تقدیر و تشکر 

کرد�

تقدیر استاندار اصفهان از رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
استان به واسطه کسب رتبه نخست استان اصفهان در صدور مجوزهای بخش کشاورزی
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رییس، نایب رییس و دبیر شورا و معاون برنامه ریزی و مدیر حوزه ریاست سازمان روز چهارشنبه 12 شهریور 1399 با حسینعلی حاجی دلیگانی 
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی دیدار و گفتگو کردند�

"تقویت جریان ورود سرمایه های  با دو رویکرد  مهدی تقی پور در این دیدار ضمن اشاره به تدوین سند جهش تولید در بخش کشاورزی استان 
مردمی" و "دانش گستری" اظهار داشت: تسهیل فرایندهای صدور مجوزهای بخش کشاورزی موجب شد استان اصفهان طی سه ماهه ابتدایی 

سال جاری رتبه نخست در کشور را احراز کند�

اجرایی  با هماهنگی دستگاه های  باشد و سازمان  نمی  پروانه اشتغال مجاز  اخذ  بدون  فعالیت کارشناسان کشاورزی  تاکید کرد:  رییس سازمان 
توفیقات خوبی برای تبیین و تثبیت جایگاه پروانه اشتغال کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست به دست آورده است که نتیجه آن 

افزایش ضریب نفوذ دانش توسط کارشناسان دارای مهارت و صالحیت فنی الزم و افزایش بهره وری در بخش کشاورزی خواهد بود�

مهدی تقی پور عدم اجرای کامل قوانین به ویژه در برون سپاری وظایف تصدی گری بخش کشاورزی را مانعی برای ایجاد فرصت های اشتغال 
کارشناسان کشاورزی برشمرد و خواستار تقویت نقش نظارتی مجلس شورای اسالمی بر حسن اجرای قوانین شد�

در این جلسه درخواست هایی از جمله ایجاد ساز و کار معافیت های بیمه و مالیاتی برای کارشناسان کشاورزی، جلوگیری از پذیرش بی رویه دانشجو 
های  شهرک  ایجاد  برای  حمایت  استان،  نیاز  مورد  دامی  های  نهاده  تامین  پاک،  هوای  قانون   16 ماده   1 تبصره  اجرای  کشاورزی،  های  رشته  در 
تخصصی کشاورزی به ویژه در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و نظارت بر پاسخ گویی دستگاه های اجرایی به استعالم های مرتبط 

با صدور مجوزهای بخش کشاورزی؛ توسط معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی، نایب رییس و دبیر شورای سازمان مطرح شد�

 حسینعلی حاجی دلیگانی؛ عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی: 
هزینه های گزاف ساخت و ساز و عوارض ساخت واحدهای تولیدی کشاورزی 

مانعی جدی در افزایش سهم سرمایه گذاری ها در بخش کشاورزی است
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گزاف  های  هزینه  از  کشاورزی،  بخش  مجوزهای  صدور  بری  زمان  کاهش  و  تسهیل  در  سازمان  اقدامات  از  تقدیر  با  دلیگانی  حاجی  حسینعلی 
 توسط نظام مهندسی ساختمان اخذ می شود و هم چنین عوارض ساختی که سرمایه گذاران 

ً
ساخت و ساز واحدهای تولیدی کشاورزی که عمدتا

برای احداث واحد تولیدی خود مجبور به پرداخت آن هستند انتقاد کرد و افزود: این هزینه ها مانعی جدی در افزایش سرمایه گذاری ها در بخش 
کشاورزی محسوب می شود و نیازمند بازنگری در قوانین مربوطه است�

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: نقش سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در انجام وظایف تصدی گری بخش 
کشاورزی به پشتوانه ظرفیت نیروی انسانی متخصص عضو این سازمان بسیار حایز اهمیت است و باید در قانون احکام دایمی برنامه  های توسعه 

کشور پررنگ دیده شود�

حاجی دلیگانی آمادگی مجلس شورای اسالمی را برای بررسی پیشنهادهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص اصالح 
قوانین موجود و تقنین قوانین مورد نیاز برای حمایت از کارشناسان کشاورزی اعالم داشت�
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 دکتر عباس رضایی؛ استاندار اصفهان: 
نوآوری؛ مهمترین انتظار از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی است 

رییس، نایب رییس و دبیر شورا، معاون برنامه ریزی و مدیر حوزه ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان روز 
با استاندار اصفهان دیدار کردند� دوشنبه 10 شهریور 1399 

در این دیدار، رییس سازمان گزارش مبسوطی از عملکرد سازمان به ویژه تدوین سند راهبردی سازمان در پنجمین دوره شورای سازمان، تدوین 
رتبه  توان افزایی، کسب  و  تولید در سال جاری، سازمان دهی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی، سازمان دهی مراکز مهارت آموزی  سند جهش 
نخست استان اصفهان در صدور مجوز پروانه های بخش کشاورزی در سه ماهه نخست سال در سطح کشور و کاهش زمان بری صدور مجوزها 

ارایه کرد�

غذایی  صنایع  گیاه پزشکی،  ویژه  به  کشاورزی  گرایش های  کلیه  کارشناسان  از  حمایت  موجود،  قوانین  اجرای  در  جدی  اهتمام  تقی پور  مهندس 
و محیط زیست، اجرای تبصره 1 ماده 16 قانون هوای پاک، برون سپاری وظایف تصدی گری توسط دولت و استفاده از ظرفیت فنی و مهندسی 

کرد� مطرح  اصفهان  استاندار  از  سازمان  درخواست های  مهمترین  از  را  استان  کشاورزی  بخش  تصمیم گیری های  در  سازمان 

مهندس زال بیک، نایب رییس سازمان نیز با اشاره به این که استان اصفهان رتبه نخست در تولید شیر و محصوالت پروتئینی را به خود اختصاص 
داده است، تامین نهاده های مورد نیاز واحدهای دامپروری را به عنوان یکی از چالش های تولید در این بخش مطرح کرد �

مهندس فتحی، دبیر شورای سازمان نیز با اشاره به محدودیت های منابع آب در استان، جلوگیری از توسعه صنایع آب بر و ایجاد شهرک تخصصی 
صنایع غذایی را از جمله برنامه های موثر در توسعه پایدار استان برشمرد�
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مهندس بقایی، معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان با اشاره به تعامالت موثر سازمان با معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تاکید کرد: سازمان با برنامه هر مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی؛ یک تسهیلگر، در اجرای برنامه های توسعه 

روستایی آماده همکاری می باشد�

دکتر قاضی عسگر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان نیز ضمن تقدیر از اقدامات موثر سازمان به ویژه در حوزه کاهش زمان بری 
صدور مجوزهای بخش کشاورزی، تاکید کرد: باید از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی حمایت کرد و به سایر دستگاه های اجرایی 

استان برای همکاری با این سازمان به ویژه پاسخ گویی به استعالمات در کوتاه ترین زمان تذکر داده شود�

تاکید کرد:  پروانه اشتغال،  مبنای  بر  اقدامات سازمان در سازمان دهی کارشناسان کشاورزی  از  با تشکر  دکتر عباس رضایی؛ استاندار اصفهان 
منابع طبیعی است� و  نظام مهندسی کشاورزی  از سازمان  انتظار  نوآورانه؛ مهمترین  اقدامات 

استاندار اصفهان با ابراز نگرانی از این که معضل کم آبی نه تنها کشاورزی؛ بلکه تمدن استان را با تهدید مواجه ساخته است، اظهار داشت: تدوین 
الگوی کشت، جایگزینی تولیدات سنتی با  ارقام گیاهی و گونه های دامی پرتولید، بهینه سازی مصرف آب، تولید به روش های هیدروپونیک و��� از 

جمله اقدامات نوآورانه ای است که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می تواند در تحقق آن ها نقش آفرین باشد�

دکتر رضایی تاکید کرد: متاسفانه نظام آموزش عالی کشور در بخش کشاورزی در تربیت کارشناسان ماهر بسیار ضعیف عمل کرده است و این که 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با ایجاد مراکز مهارت آموزی نسبت به توان افزایی فارغ التحصیالن بخش اقدام کرده است، قابل 

تقدیر است�

نظام  سازمان  فنی  توان  از  باید  کشاورزی  بخش  اجرایی  و  برنامه ریزی  اجرایی  دستگاه های  ویژه  به  دولتی  بخش  کرد:  تاکید  اصفهان  استاندار 
کنند� استفاده  جدی  صورت  به  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی 
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بیست و پنجمین جلسه پنجمین دوره شورای سازمان روز سه شنبه 11 شهریور 1399 برگزار شد�

در این جلسه مصوبات کارگروه های تخصصی شورای سازمان به تایید شورای سازمان رسید�

صنایع  کارشناسان  کارگیری  به  خصوص  در  اصفهان،  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  از  سازمان  پیگیری های  به  توجه  با  همچنین 
غذایی دارای پروانه اشتغال در تهیه طرح های توجیهی و سایت پالن واحدهای صنایع غذایی، تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، ایجاد شهرک 
تخصصی صنایع غذایی، نحوه اجرای تبصره 1 ماده 16 قانون هوای پاک در استان و اجرای قراردادهای احداث سازه های گل خانه ای به روش 

EPCS( تصمیماتی اتخاذ شد� و   EPC( طراحی و ساخت

استفاده از ظرفیت فنی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در اجرای طرح سیاک )سامانه یک پارچه اطالعات کشاورزان( با هماهنگی سازمان جهاد 
کشاورزی استان؛ از دیگر مصوبات این جلسه بود�

در این جلسه همچنین بودجه سال 1399 سازمان به تصویب شورای سازمان رسید�

برگزاری بیست و پنجمین جلسه پنجمین دوره شورای سازمان
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محمد رضا حبیبی رییس کل دادگستری استان اصفهان در پاسخ به نامه شماره 04/44۸0/99 مورخ 27 مرداد 1399 رییس سازمان نظام مهندسی 
منابع طبیعی در  و  نظام مهندسی کشاورزی  تاسیس سازمان  قانون  ماده 32  از کارشناسان  استفاده  با موضوع  استان  منابع طبیعی  و  کشاورزی 
رسیدگی به درخواست های حقوقی حوزه کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در مراجع قضایی استان، خطاب به مدیر دفتر کل دادگستری 

استان اصفهان مرقوم داشت:

به تعداد حوزه های قضایی، کتابچه حاوی مشخصات کارشناسان موضوع نامه، از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اخذ و 
برای روسای محترم حوزه های قضایی ارسال، مرقوم دارید به همکاران محترم قضایی از کارشناسان مذکور در قرارهای صادره استفاده نمایند�

مشخصات  دفترچه  اصفهان،  استان  دادگستری  کل  دفتر  مدیر   1399/05/30 مورخ   9016/  70۸9/1 شماره  نامه  اساس  بر  است  ذکر  به  الزم 
است� شده  ارسال  قضایی  های  حوزه  به  اصفهان  استان  دادگستری  کل  اداره  طریق  از  و  تهیه  الزم  تعداد  به  سازمان   32 ماده  کارشناسان 

استفاده از کارشناسان ماده 32 قانون تاسیس 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 

در رسیدگی به درخواست های حقوقی حوزه کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

دفترچه مشخصات کارشناسان ماده 32 
قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی- استان اصفهان

http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2020/09/دفترچه-کارشناسان-ماده-32-استان-اصفهان.pdf
file:http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2020/09/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-32-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86.pdf
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سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در یک سال گذشته و در بازه زمانی 1مهر 139۸ تا 31 شهریور 1399 با ثبت باالترین 
میزان تراکنش مالی در سامانه سانکا، رتبه نخست ارجاع کار به عوامل فنی دارای پروانه  اشتغال معتبر را در کشور و در مقایسه با سایر استان ها 

به خود اختصاص داد�

الزم به ذکر است در راستای تحقق اهداف و برنامه های پنجمین دوره شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، این سازمان  با 
هدف:

1- توزیع عادالنه فرصت های شغلی

2-تحقق عدالت حرفه ای با شفاف سازی و الکترونیکی کردن ارجاع کار

3- تسهیل و تسریع در ارایه خدمات به کلیه متقاضیان

4- کاهش مراجعات حضوری اعضا و متقاضیان برای دریافت خدمات به سازمان

5- نظارت دقیق بر حسن اجرای تعرفه های خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی ابالغیه وزیر محترم جهادکشاورزی موضوع تبصره3 ماده2 
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

نسبت به طراحی و استقرار سامانه ی سانکا )سیستم یک پارچه ی خدمات الکترونیک سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی( اقدام کرده 
است و از این طریق کلیه عوامل فنی "دارای پروانه اشتغال معتبر"، در زمینه تخصصی مرتبط با پروانه خود، فعالیت های بازدید کارشناسی، تشکیل 

پرونده خدمات، تهیه ی طرح ها و نقشه ها، امور پیمانکاری و مشاوره و��� را پس از ارجاع کار توسط سازمان در بستر الکترونیکی انجام می دهند�

بر این اساس با توجه به برنامه ریزی های صورت پذیرفته توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، برای جلوگیری 
از توسعه ساختار سازمانی و برون سپاری حداکثری خدمات سازمان به اعضا و انجام فعالیت های فنی و مهندسی در نزدیک ترین نقطه ارتباط با 
متقاضیان، بهره برداران و سرمایه گذاران در بخش کشاورزی، استان اصفهان طی یک سال گذشته با ثبت ۸/15 درصد از کل تراکنش های مالی در 
سامانه سانکا، بیشترین مبلغ تراکنش مالی در مقایسه با سایر استان ها را به خود اختصاص داده و در صدر جدول ارجاع کار به اعضا قرار دارد که 

موجبات اشتغال پایدار و افزایش سطح درآمد اعضای این استان را در پی داشته است�

گفتنی است در طی این مدت استان اصفهان با صدور مجوز و سازمان دهی 106مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی معادل 11 درصد از کل مراکز 
کشاورزی  تخصصی  مراکز  کل  از  درصد   23 معادل  غیردولتی  کشاورزی  تخصصی  مرکز   144 سامان دهی  و  کشور  غیردولتی  کشاورزی  خدمات 

بوده است� به خود اختصاص داده  را  رتبه نخست در هر دو بخش  غیردولتی کشور، 

شایان ذکر است ۸/15 درصد کل تراکنش های مالی در سامانه سانکا طی یک سال گذشته درحالی توسط استان اصفهان محقق شده است که 
این استان با تعداد  14507 عضو حقیقی و ۸63 عضو حقوقی به ترتیب 5.33  و  5.59  درصد از اعضای حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی در سطح کشور را به خود اختصاص داده است و این نشان از رویکرد جدی سازمان در برون سپاری حداکثری فعالیت های 

قابل واگذاری خود به اعضای دارای پروانه اشتغال معتبر می باشد�

صدرنشینی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
در ارجاع کار به عوامل فنی دارای پروانه اشتغال معتبر با ثبت 

8/15 درصد تراکنش مالی ارجاع کار کشور در سامانه سانکا طی یک سال گذشته
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رییس، معاون برنامه ریزی و مدیر اداری و مالی سازمان روز چهارشنبه 
19 شهریور 1399 با مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان دیدار و 

گفتگو کردند�

رییس سازمان در این جلسه با اشاره به همکاری های سازمان و اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان تاکید کرد: به استناد ماده 3 آیین نامه 
اجرایی قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
کار،  ارجاع  در  موظفند  اجرایی  دستگاه های  ایران،  اسالمی  جمهوری 
پروانه اشتغال سازمان را مالک عمل قرار دهند و از این طریق از فعالیت 
مهندسی  و  فنی  امور  در  صالحیت  فاقد  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص 

جلوگیری به عمل خواهد آمد�

و  ملی  توافقات  شدن  اجرایی  لزوم  به  همچین  تقی پور  مهندس 
و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  تصدی گری  وظایف  برون سپاری  در  استانی 
از  بهره برداری  و  حفاظت  قانون   3 ماده  طرح های  جمله  از  آبخیزداری 
منابع  تهیه نقشه های عرصه های  َچرا،  پروانه  تمدید  و  جنگل ها، صدور 
مراکز  و  طبیعی  منابع  کارشناسان  داشت:  اظهار  و  اشاره  و���  طبیعی 
یاد  طرح های  اجرای  برای  سازمان،  این  غیردولتی  کشاورزی  خدمات 

شده اند� سازمان دهی  شده 

با  نیز  سازمان  کارآفرینی  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون  بقایی،  مهندس 
اشاره به این که تعداد 1094 نفر کارشناس منابع طبیعی عضو سازمان 
مدت  به  آموزشی  دوره   46 گذشته  چهارسال  طی  کرد  تاکید  می باشند 
ارایه  آماده  و  شده  برگزار  کارشناسان  این  برای  نفر-ساعت   327۸6

هستند� بهره برداران  به  خدمات 

و  اجرایی  دستگاه های  با  سازمان  سازنده  تعامالت  بر  تاکید  با  ایشان 
نمایندگان  محترم استان در مجلس شورای اسالمی افزود: تسهیل و 
تسریع ارایه خدمات توسط سازمان منجر شد استان اصفهان در صدور 
مجوزهای بخش کشاورزی در سه ماهه نخست سال جاری رتبه نخست 
را در سطح کشور احراز نماید و قطعا در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری 
دارای  کارشناسان  ظرفیت  از  استفاده  با  تا  دارد  وجود  آمادگی  این  نیز 
پروانه اشتغال نسبت به تسریع ارایه خدمات به متقاضیان اقدام شود�

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ضمن تشکر از همکاری های 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، اظهار 
داشت: وزارت جهاد کشاروزی به جای توسعه ساختار اداری باید نسبت 
به برون سپاری وظایف تصدی گری اقدام کند و خود نقش ناظر را ایفا 

نماید� 

مهندس شاملی افزود: فعالیت های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  اعضای  به  عمدتا 
قانون  چهارچوب  در  باید  فعالیت ها  برون سپاری  ولی  می شود  واگذار 
الزام ارایه مدارکی از جمله پروانه اشتغال به صورت جدی تر صورت  و 

پذیرد�

در این جلسه مقرر شد کمیته ای به منظور شناسایی، احصا  و برون سپاری 
حداکثری وظایف تصدی گری منابع طبیعی و آبخیزداری تشکیل و اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز الزام دریافت پروانه اشتغال در 
انعقاد قراردادهای خود با اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صالحیت را 

در دستور کار قرار دهد�

پروانه اشتغال کارشناسان کشاورزی
مالک عمل در ارجاع کار و انعقاد قراردهای منابع طبیعی و آبخیزداری 
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رییس، معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی و مدیر اداری مالی سازمان روز یکشنبه 16 شهریور 1399 با حضور در کمیته امداد امام خمینی )ره( 
استان اصفهان با مدیر کل و معاون اشتغال این اداره کل دیدار و گفتگو کردند�

در ابتدای این جلسه رییس سازمان، ضمن اشاره به قوانین و مقررات مرتبط با حوزه فعالیت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، 
توضیحاتی در خصوص اهم اقدامات سازمان در سازمان دهی کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، تبیین و تثبیت جایگاه پروانه 
اشتغال اعضای سازمان، تعامل با دستگاه های اجرایی در اجرای طرح های تولیدی و خدماتی کشاورزی، استقرار مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی 

در سطح استان و تسهیلگری در صدور مجوزهای بخش کشاورزی ارایه کرد�

بخش  در  تولید  جهش  ی  برنامه  اصلی  محور  دو  گستری  دانش  و  کشاورزی  بخش  به  مردمی  های  سرمایه  جریان  ورود  تقویت  افزود:  پور  تقی 
کشاورزی استان است که به صورت جدی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به اجرا درآمده است که به تبع آن ایجاد فرصت 
تولیدکنندگان  و  روستاییان  اقتصادی  و  مهارتی  توانمندسازی  شهرها،  به  روستاها  از  مهاجرت  از  جلوگیری  روستاها،  سطح  در  پایدار  شغلی  های 

به دنبال خواهد داشت� را  محصوالت کشاورزی 

عنوان  به  توانند  می  اشتغال  پروانه  دارای  کارشناسان  استان،  سطح  در  سازمان  اعضای  مناسب  پراکنش  به  توجه  با  کرد  تاکید  سازمان  رییس 
نمایند� کمک  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  نظر  مورد  های  برنامه  اجرای  به  تسهیلگر 

توسعه همکاری های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و کمیته امداد 
امام خمینی )ره( استان اصفهان به منظور ایجاد اشتغال پایدار در بخش کشاورزی
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معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان نیز با اشاره به حمایت های مالی کمیته امداد امام خمینی )ره( از اعضای تحت پوشش تاکید کرد، 
مطلوب آن است که به جای اعطای سرمایه های خرد به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره(، سرمایه گذاری های مالی در قالب طرح 
های مولد و اشتغال زا صورت پذیرد تا از این طریق عالوه بر حمایت از افراد تحت پوشش، طرح های اقتصادی، منجر به اشتغال پایدار روستاییان 

شود�

بقایی افزود: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از طریق مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی حمایت های علمی و فنی الزم را از این 
طرح ها به عمل خواهد آورد�

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان ضمن مغتنم شمردن فرصت های همکاری دو مجموعه اظهار داشت: مهمترین رسالت کمیته امداد 
امام خمینی )ره( ایجاد اشتغال برای افراد تحت پوشش است و این امکان وجود دارد تا در قالب طرح های کارفرمایی و راهبری شغلی نیز از ایده 

های فناورانه که منجر به ایجاد اشتغال می شود نیز حمایت کرد�

برای  اقدامی مبتکرانه و فرصت مناسبی  منابع طبیعی  و  ایجاد مراکز مهارت آموزی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی  افزود:  کریم زارع 
توسعه همکاری های آموزشی برای فارغ التحصیالن کشاورزی و روستاییان می باشد تا با افزایش مهارت خود در بخش کشاورزی، با حمایت های 

الزم، بستر مشاغل جدید در زمینه تخصص خود را فراهم آورند�

در این جلسه مقرر شد طرفین در قالب تفاهم نامه، محورهای همکاری مشترک را تبیین و در راستای اهداف دو مجموعه به ویژه کارآفرینی و ایجاد 
فرصت های اشتغال پایدار اقدام نمایند�

به آگاهی مهندسان کشاورزی، کارشناسان حفظ نباتات، فروشندگان سموم و کلینیک های گیاه پزشکی می رساند:

با عنایت به نامه ارسالی سازمان حفظ نباتات کشور؛ کارایی قارچ کش متاالکسیل + هیدروکسید مس )آر متیل آر( SC %22 برای کنترل بیماری 
سفیدك کرکی گوجه فرنگی مورد تایید قرار گرفته و استفاده از این قارچ کش با دوز مصرفی 2/5 در هزار قبل از گلدهی در مزارع، بطور موقت برای 

مدت 1 سال تصویب شده است� 

قارچ کش متاالکسیل + هیدروکسید مس )آر متیل آر( SC %22؛ 
محصولی برای کنترل  سفیدك کرکی گوجه فرنگی
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روز شنبه مورخ 15 شهریور 1399 رییس، دبیر شورا و معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
استان با مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان دیدار و گفتگو کردند�

در این جلسه موضوع ایجاد شهرک تخصصی صنایع غذایی به منظور سامان دهی واحدهای خرد صنایع تبدیلی و تکمیلی و حمایت از سرمایه 
 به صورت 

ً
گذاری ها در این بخش و حفظ سالمت تولیدات مربوطه مطرح و مقرر شد، با توجه به این که ایجاد این گونه شهرک های، عمدتا

مستقیم با مباحث زیست محیطی و بهداشتی مرتبط می باشد، کارگروهی به منظور بررسی موضوع با حضور نمایندگان معاونت هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری، اداره کل حفاظت محیط زیست، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، 
شرکت شهرک های صنعتی، سازمان جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل شود تا نسبت به جانمایی 

شهرک یا نواحی صنعتی مورد نیاز استان، تصمیمات الزم اتخاذ شود�

شایان ذکر است در این جلسه مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اظهار داشت: این شرکت آمادگی دارد ظرف مدت سه ماه پس از 
جانمایی دقیق محل احداث شهرک صنایع غذایی؛ نسبت به ایجاد زیرساخت های الزم اقدام نماید�

در این جلسه همچنین بر اساس نامه شماره 16237 مورخ 1399/05/21 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان، بر لزوم استفاده از 
کارشناسان صنایع غذایی دارای پروانه اشتغال معتبر در تهیه طرح های توجیهی، فنی و اقتصادی، نقشه های جانمایی و نظارت بر روند 

ساخت واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی در شهرک های صنعتی تاکید شد�

آمادگی کامل شرکت شهرک های صنعتی برای ایجاد شهرک تخصصی صنایع غذایی
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به آگاهی اعضا و کارشناسان محترم بخش کشاورزی می رساند:

در راستای بهبود فضای کسب و کار دامپروری های صنعتی و نیمه صنعتی و در اجرای مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل در صدور مجوز 
های کسب و کار، اصالحیه ابالغیه شماره 020/31۸ مورخ 1399/01/10 موضوع ” نظام صدور پروانه های دامپروری های صنعتی و نیمه صنعتی” 
که طی بخشنامه شماره 020/122۸0 مورخ 1399/05/25 وزیر محترم جهاد کشاورزی ابالغ گردیده است، در زیر برای بهره برداری الزم قابل 

مشاهده می باشد:

اصالحیه نظام صدور پروانه های دامپروری های صنعتی و نیمه صنعتی

الزام  دامپروری(،  واحد  گاز  و  برق  تامین  بر  مبنی  متقاضی  کتبی  تعهد  ارائه  صورت  )در  گاز  و  برق  ادارات  از  استعالم  حذف  است  ذکر  به  الزم 
پاسخگویی شرکت ملی گاز ایران و اداره برق به استعالمات مربوطه به ترتیب ظرف مدت 10 و 7 روز کاری، حذف استعالم از سازمان حفاظت 
محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان و شهرستان و حذف استعالم مجدد بانک کشاورزی برای بررسی و تأیید طرح های 

این ابالغیه می باشد� از جمله مهمترین موارد اصالحی  متقاضیان سرمایه گذاری، 

بر اساس این ابالغیه، برای فعالیت های کوچک روستایی، در راستای اجرای منویات رهبر معظم انقالب مبنی بر توسعه دام روستایی، برای 
صدور مجوز واحدهای پرورش دام و طیور با حداکثر مصرف 2/5 مترمکعب و برای پرورش زالو و ماهیان زینتی با حداکثر مصرف 3/5 متر مکعب 

در شبانه روز نیازی به اخذ استعالم از وزارت نیرو نمی باشد�

شایان ذکر است در نامه ابالغیه وزیر جهاد کشاورزی آمده است: از تاریخ ابالغ این اصالحیه، کمیته استانی صدور پروانه ها مصوبه ستاد مرکزی 
نظام  و  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  های  سازمان  عملکرد  بر  نظارت  به  مربوط  امور  و  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  لغو  مجوزها  صدور 
دامپزشکی مطابق با نظام نظارت و ارزیابی عملکرد سازمان های مذکور در صدور مجوزها و پروانه های وزارت جهادکشاورزی انجام می گیرد�

اصالحیه نظام صدور پروانه های دامپروری های صنعتی و نیمه صنعتی

http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2020/08/اصلاحيه-نظام-صدور-پروانه-های-دامپروری-های-صنعتی-و-نيمه-صنعتی.pdf
file:http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%8A%D9%85%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C.pdf
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جلسه هماهنگی فعالیت های مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی شهرستان های آران و بیدگل، فریدن، دهاقان و سمیرم با حضور رییس و معاون 
برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان، مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده انجمن های صنفی مراکز خدمات کشاورزی 
غیردولتی استان و مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های یاد شده روز یکشنبه مورخ 23 شهریور 1399 در محل سالن جلسات سازمان برگزار شد�

رییس سازمان در این جلسه با تاکید بر رتبه نخست استان اصفهان در صدور مجوز فعالیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی، به سامان دهی 106 
مرکز که از این تعداد 73 مرکز مجری تشریفات و مراحل اداری صدور پروانه و مجوزهای بخش کشاورزی در استان هستند اشاره کرد و افزود: با 
استفاده از ظرفیت فنی این مراکز و تسهیل در ارایه خدمات به متقاضیان به ویژه بکارگیری سامانه های الکترونیکی، سازمان استان اصفهان رتبه 

نخست صدور مجوزهای بخش کشاورزی را در سه ماهه نخست سال جاری به خود اختصاص داد�

مهندس تقی پور تاکید کرد همان گونه که محل کار پزشک مطب می باشد، محل کار کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست نیز مرکز 
خدمات کشاورزی غیردولتی است و کلیه کارشناسان کشاورزی موظف هستند برای ارایه خدمات فنی و مهندسی؛ پروانه اشتغال دریافت کرده و 

فعالیت ایشان بدون این پروانه تخلف انتظامی محسوب می شود�

رییس سازمان تاکید کرد انجام امور مربوط به صدور مجوزهای بخش کشاورزی تنها یکی از کارکردهای این مراکز است و رسالت اصلی این مراکز 
باید اشاعه فناوری های جدید در جهت افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی و خدماتی با رویکرد دانش مزدمحوری باشد�

مهندس بقایی؛ معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان نیز تاکید کرد: برای حمایت از این مراکز به ویژه ایجاد فرصت های اشتغال جدید، 
دولت باید بر اساس نظام واگذاری تصدی گری های وزارت جهاد کشاورزی به بخش غیردولتی؛ نسبت به برون سپاری وظایف غیرحاکمیتی به این 

مراکز اقدام کند�

معاون برنامه ریزی سازمان، به لزوم نظارت بر عملکرد مراکز نیز اشاره کرد و افزود: با برنامه ریزی های انجام گرفته؛ کارشناسان سازمان به 
صورت سرزده از مراکز بازدید کرده و در صورت مشاهده تخلف یا عدم انجام تعهدات، در مرحله نخست تذکرات الزم را ابالغ و در صورت عدم 
توجه مراکز، در مرحله بعدی بر اساس ضوابط سازمان عالوه بر جلوگیری از ادامه فعالیت؛ به هیات بدوی انتظامی سازمان معرفی خواهند شد�

گفتنی است در این جلسه تصمیماتی در خصوص نحوه عملکرد مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان به ویژه برون سپاری وظایف تصدی گری 
و حمایت از این مراکز اتخاذ شد�

 مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی
عنوان دفتر کار کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
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روسای از  تعدادی  با  جلسه  در  سازمان،  رییس  پور؛  تقی   مهندس 
و  استان  غیردولتی  کشاورزی  خدمات  مراکز  صنفی  های  انجمن 
کارشناسان تهیه کننده نقشه های واحدهای دامپروری شاغل در مراکز 
خدمات کشاورزی غیردولتی با اشاره به ایجاد امکان انتخاب عوامل فنی 
)مهندس مشاور، پیمانکار و مسوول فنی( به طور مستقیم برای متقاضی، 
عالوه بر ارجاع کار و انجام اموری نظیر کارشناسی، تهیه طرح و نقشه 
و … از سوی سازمان در سامانه سانکا، این اقدام را در راستای تسهیل 
و کاهش زمان بری صدور مجوزها برشمرد که منجر به گسترش دامنه 
 انتخاب و افزایش رضایت مندی ذی نفعان از خدمات سازمان خواهد بود�

رییس سازمان با اشاره به این که استان اصفهان نخستین استانی بوده 
اداری صدور مجوزهای  انجام مراحل  اخیر  از یک دهه  است که بیش 
به مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی واگذار کرده  را  بخش کشاورزی 
مدت  این  طی  مراکز  این  کارشناسان  و  مدیران  تجربه  افزود:  است 
بسیار ارزشمند است و با توجه به وظایفی که برای ایشان تعریف شده 
کاهش در  مهمی  وظیفه  غیردولتی  کشاورزی  خدمات  مراکز   است، 

زمان بری ارایه خدمات به متقاضیان بخش کشاورزی به عهده دارند�

مهندس تقی پور تاکید کرد عنوان محل کار کارشناسان کشاورزی، مرکز 
خدمات کشاورزی غیردولتی است و همان گونه که سازمان تاکنون سیاست 
حمایت از این مراکز را به عنوان یکی از اولویت های کاری خود در دستور 
 کار قرار داده است، انتظار دارد این مراکز نیز خدمات مورد نیاز جامعه 

کشاورزان را در نزدیک ترین نقطه ارتباطی و کوتاه ترین زمان به ایشان 
ارایه کنند�

ایشان تاکید کرد: کمک به افزایش سهم سرمایه گذاری ها در بخش 
برای  ویژه  به  جدید  شغلی  های  فرصت  ایجاد  موجبات  کشاورزی 
کارشناسان و متخصصان این بخش را فراهم خواهد آورد و با توجه به 
گسترش فعالیت های تولیدی و خدماتی در این بخش از اقتصاد کشور، 
لزوم توجه به افزایش بهره وری از طریق ضریب نفوذ دانش با رویکرد 
دانش مزد محوری، بیش از پیش مورد نیاز بخش کشاورزی خواهد بود 
و بستر کار و کارآفرینی برای کارشناسان دارای پروانه اشتغال معتبر از 

سازمان بیش از پیش فراهم خواهد آمد�

شرایط  تبیین  ضمن  جلسه  این  در  نیز  سازمان  فنی  و  آموزشی  معاون 
و  فنی  خدمات  ارایه  برای  حقوقی  و  حقیقی  اعضای  صالحیت  تعیین 
ایجاد شده  به تغییرات  با توجه  تاکید کرد:  مهندسی در سامانه سانکا، 
در این سامانه، سازمان رسیدگی به درخواست های اخذ رتبه و پروانه 

رساند� خواهد  انجام  به  زمان  ترین  کوتاه  در  را  اعضا  اشتغال 

مهندس مظاهری افزود: با توجه به برون سپاری بخش قابل توجهی از 
وظایف سازمان به اعضای دارای پروانه اشتغال معتبر، سازمان استان 
در  اشتغال،  پروانه  تمدید  و  صدور  و  عضویت  تمدید  زمینه  در  اصفهان 

زمره استان های پیشرو در کشور می باشد�

مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی وظیفه مهمی در کاهش زمان بری ارایه 
خدمات به متقاضیان بخش کشاورزی به عهده دارند
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اعضای هیات مدیره انجمن متخصصان علوم دامی استان اصفهان روز یکشنبه 2 شهریور 1399 با حضور در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
منابع طبیعی، با رییس و معاونان سازمان دیدار و گفتگو کردند�

در این جلسه مهندس شهاب  الدین افضل؛ مدیرعامل انجمن متخصصان علوم دامی استان ضمن ارایه گزارشی از اقدامات انجمن، آمادگی این 
انجمن را به منظور پیشبرد سیاست های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در بخش پرورش دام و طیور به ویژه در زمینه های 

آموزش های کاربردی و تولید محتوای علمی و اجرایی اعالم داشت�

دکتر عباسعلی قیصری رییس هیات مدیره انجمن متخصصان علوم دامی استان نیز ضمن قدردانی از حمایت های سازمان به منظور تثبیت جایگاه 
و تقویت نقش کارشناسان دامپروری در افزایش سطح کمی و کیفی محصوالت پروتئینی، استفاده از ظرفیت تشکل های تخصصی را فرصتی برای 

تحقق اهداف سازمان برشمرد�

از 2 عامل “دانش  به اهمیت اجرایی شدن سند جهش تولید بخش کشاورزی استان در سال 1399،  با اشاره  مهندس تقی پور؛ رییس سازمان 
گستری“ و “تقویت ورود جریان سرمایه های مردمی“ به عنوان عوامل اصلی تحقق شعار سال در بخش کشاورزی نام برد و افزود: سازمان در تعامل 
با انجمن متخصصان علوم دامی استان می تواند ضمن مهارت افزایی کارشناسان دامپروری زمینه افزایش ضریب نفوذ دانش در این بخش را 

فراهم آورد�

رییس سازمان با اشاره به برنامه های سازمان به منظور سازمان دهی مسووالن فنی و مدیران تولید واحدهای پرورش دام و طیور استان تاکید کرد 
و متخصصان  پروتئینی، مرهون دانش کارشناسان  تولید محصوالت  در  رتبه های نخست  استان اصفهان در کسب  توفیقات  از  بخش عمده ای 

دامپروری استان است�

مهندس تقی پور با اشاره به پیگیری های سازمان در خصوص تفکیک وظایف کارشناسان دامپروری و دامپزشکان افزود: طی دو سال گذشته تبیین 
جایگاه کارشناسان دامپروری و وظایف و اختیارات ایشان با توجه به قوانین و ضوابط موجود از جمله قانون نظام جامع دامپروری کشور به خوبی 
صورت پذیرفته است و کارشناسان دامپروری با اخذ مجوز مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی می توانند نسبت به ارایه خدمات مشاوره ای و اجرایی 

در حوزه تخصص خود اقدام کنند�

در این جلسه توسعه همکاری  های سازمان و انجمن متخصصان علوم دامی در محورهای علمی و اجرایی مورد تاکید و توافق قرار گرفت�

بخش عمده ای از توفیقات استان اصفهان در کسب رتبه های نخست در تولید 
محصوالت پروتئینی مرهون دانش کارشناسان و متخصصان دامپروری استان است
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به آگاهی اعضا و کارشناسان محترم بخش کشاورزی می رساند:

در راستای بهبود فضای کسب و کار واحدهای گل خانه ای و قارچ خوراکی و در اجرای مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل در صدور مجوز های 
کسب و کار، اصالحیه ابالغیه شماره 020/666۸ مورخ 139۸/04/05 موضوع " نظام صدور پروانه های واحدهای گل خانه ای و قارچ خوراکی" که 
طی بخشنامه شماره 020/12121 مورخ 1399/05/22 وزیر محترم جهاد کشاورزی ابالغ گردیده است، در زیر برای بهره برداری الزم قابل مشاهده 

می باشد:

اصالحیه نظام صدور پروانه های گل خانه و قارچ خوراکی

اصالحیه نظام صدور پروانه های گل خانه و قارچ خوراکی

http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2020/08/اصلاحيه-نظام-صدور-پروانه-های-واحدهای-گلخانه-ای-و-قارچ-خوراكی.pdf
file:http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%83%DB%8C.pdf
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استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  رییس  پور؛  تقی  مهندس  به  ای  نامه  ارسال  با  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
اصفهان، بواسطه کسب رتبه نخست در صدور مجوزهای بخش کشاورزی در سه ماهه نخست سال 1399 در مقایسه با سایر استان های کشور و 

همچنین کاهش چشمگیر زمان بری ارائه خدمات به متقاضیان و سرمایه گذاران در این بخش، از ایشان تقدیر و قدردانی کرد�

تصویر نامه مهندس مرادمند؛ رییس سازمان جهاد کشاورزی استان در زیر قابل مشاهده می باشد:

 تقدیر رییس سازمان جهاد کشاورزی 
از رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان



ماه نامه الکترونیکی سازمان

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

   www.agriengs.ir

| شماره 22 ●  شهریور  1399 | 22
 esfahananreo @esfahananreo

طرح بازدیدها و نظارت بر عملکرد مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی؛ به همت معاونت برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان و با حضور کارشناسان واحدهای مختلف گل خانه و قارچ خوراکی، دام و گیاه پزشکی سازمان به صورت 

مستمر و در نیمه اول شهریور 1399 انجام شد�

گفتنی است در این بازدیدها؛ کارشناسان سازمان با حضور سرزده در دفاتر مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی شهرستان های مختلف استان، به 
بررسی دقیق امکانات، تجهیزات و بایگانی موجود در دفاتر مراکز پرداخته و ارائه خدمات توسط مدیران و کارشناسان این مراکز را مورد ارزیابی 

قرار می دهند�

الزم به ذکر است طبق برنامه ریزی انجام شده در صورت مشاهده هر گونه تخلف، ضمن ارایه تذکر شفاهی در محل، اخطاریه کتبی مربوطه نیز 
برای مرکز ارسال خواهد شد�

انجام طرح بازدید و نظارت بر عملکرد 
مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی استان اصفهان به صورت مستمر
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پیرو درخواست و پیگیری های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در خصوص برون سپاری حداکثری وظایف 
تصدی گری بخش کشاورزی به مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان طی نامه شماره 99/3116۸3 مورخ 
صادر  را  سازمان  درخواست  موضوع  پیگیری  و  برنامه ریزی  دستور  کشاورزی،  جهاد  سازمان  ستادی  مدیران  و  معاونین  عنوان   1399/06/11

کردند� 

الزم به ذکر است "نظام واگذاری تصدی های وزارت جهادکشاورزی به بخش غیردولتی"،  در تاریخ  139۸/09/02  توسط وزیر وقت جهادکشاورزی 
ابالغ شده است و درخواست و پیگیری های سازمان به پشتوانه این نظام نامه صورت می پذیرد�

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان آماده پذیرش پیشنهادهای اعضای سازمان در خصوص اجرایی شدن نظام 
واگذاری تصدی های وزارت جهادکشاروزی به بخش غیردولتی می باشد�

دستور رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در خصوص برون سپاری 
حداکثری وظایف تصدی گری بخش کشاورزی به مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی
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مهندس مهدی تقی پور، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در پیامی کسب عنوان تعاونی برتر در گرایش 
خدمات در سال 1399 را به مدیر و کارشناسان مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی و دامپروری »آتیه سازان کویر 

گفت� تبریک  مهاباد« 

در پیام تبریک رییس سازمان آمده است:

سرکار خانم مهندس مریم ایلیاتی

مدیر محترم مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی مکانیزاسیون کشاورزی و دامپروری آتیه سازان کویر مهاباد

با سالم و احترام

گرایش  در  استان  برتر  تعاونی  عنوان  به  مهاباد  کویر  آتیه سازان  دامپروری  و  کشاورزی  مکانیزاسیون  غیردولتی  کشاورزی  خدمات  مرکز  انتخاب 
خدمات و دریافت لوح تقدیر از استاندار محترم اصفهان در پانزدهمین جشنواره تعاونی های برتر استان که نشان از مدیریت شایسته و تعهد و 
تخصص کارشناسان محترم آن مرکز در تحقق سیاست های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به ویژه دانش گستری و تسهیل ارایه 
خدمات به بهره برداران بخش کشاورزی می باشد را به سرکارعالی و همکاران محترمتان تبریک عرض کرده؛ از درگاه خداوند متعال توفیقات روز 

افزون برایتان خواستار است�

انتخاب مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی مکانیزاسیون کشاورزی و دامپروری 
 "آتیه سازان کویر مهاباد" در پانزدهمین جشنواره تعاونی های برتر استان اصفهان 

به عنوان تعاونی برتر در گرایش خدمات در سال 13۹۹

مهدی تقی پور بروجنی
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
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 فراخوان برگزاری دوره آموزشی "کشت  و کار گل خانه "

به آگاهی اعضای محترم سازمان و عالقه مندان به فعالیت در زمینه کشت های گل خانه ای می رساند:

و  توان افزایی  مرکز  همت  به  و  اصفهان  استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  مساعدت  با  گل خانه "  و کار  "کشت   آموزشی  دوره 
برگزار خواهد شد� اساتید  تدریس گروه  با  و  به مدت ۸۸ ساعت  آتیه؛  مهارت آموزی 

گفتنی است ظرفیت این دوره 10 نفر می باشد و دوره بعد از رسیدن به حد نصاب آغاز خواهد شد�

الزم به ذکر است عالقه مندان می توانند برای ثبت نام با شماره ی 32350511-031 تماس حاصل فرمایند�
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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   

  031-37۸15360-4    031-37۸15365 

 esfahananreo    

 www�agriengs�ir  

 @esfahananreo
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