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مهندس مهدی تقی پور؛ رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در پیامی فرا رسیدن بهار طبیعت، نوروز و آغاز سال 
1400 هجری خورشیدی را  تبریک گفت�

پیام تبریک رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان 
به مناسبت آغاز سال نو و نوروز باستانی

پیام نوروزی رییس سازمان

http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2021/03/Payam-Norozi-1400.mp4
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2021/03/Payam-Norozi-1400.mp4
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رییس، معاون برنامه ریزی و مدیر اداری و مالی سازمان روز چهارشنبه 6 اسفند 1399، با حضور در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، در 
جلسه ای در دفتر مطالعات زیربنایی معاونت پژوهش های امور زیربنایی و امور تولیدی این مرکز با هدف:

تبیین نقش، جایگاه و رسالت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

طریق  از  بهره وری  افزایش  و  کشاورزی  بخش  در  خدمات  و  تولید  فرایندهای  مهندسی سازی  اهداف  تحقق  در  سازمان  اقدامات  گزارش  ارایه 
کشاورزی بخش  در  مردمی  سرمایه های  ورود  جریان  تقویت  و  دانش گستری 

شرکت کردند� 

در این جلسه مهدی تقی پور، رییس سازمان با تاکید بر اقدامات اخیر سازمان در سازمان دهی کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست 
دارای پروانه اشتغال، تاکید کرد استان اصفهان در بسیاری از فعالیت های مهندسی کشاورزی از جمله توسعه مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی، 
مراکز مهارت آموزی و توان افزایی، صدور مجوز و پروانه های بخش کشاورزی، داروخانه های گیاه پزشکی و… در صدر استان های کشور قرار دارد و 
در اجرای بسیاری از قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت های کشاورزی از جمله قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، قانون نظام 
جامع دامپروری، نظام گل خانه ای کشور و… استان پیشرو بوده است و کارشناسان عضو سازمان با رویکرد دانش مزد محوری در قالب مهندسان 
مشاور، مهندسان ناظر، پیمانکاران و مسووالن فنی در حال ارایه خدمات به بهره بردارن هستند و نتیجه نفوذ دانش در بخش کشاورزی، ارتقای 

سطح کمی و کیفی تولیدات کشاورزی استان اصفهان و کسب رتبه های نخست در سطح کشور شده است�

کامران بقایی، معاون برنامه ریزی سازمان نیز ضمن اعالم آمادگی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان برای همکاری 
با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در اجرای طرح های پایلوت، بر لزوم نظارت مجلس شورای اسالمی در حسن اجرای قوانین، ضوابط 

و مقررات مرتبط با بخش کشاورزی تاکید کرد�

شایان ذکر است توسعه همکاری های سازمان با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در تصمیم سازی های مرتبط با ویرایش قوانین موجود و 
تدوین قوانین الزم به منظور نقش آفرینی موثر اعضای دارای پروانه اشتغال سازمان در تحقق اهداف بخش کشاورزی و اجرای طرح های پایلوت در 

این خصوص در استان اصفهان از توافقات اصلی این نشست بود�

توسعه همکاری های سازمان با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
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در بیست و هفتمین جلسه پنجمین دوره شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان که روز سه شنبه 19 اسفند 1399 
برای  آمرزش  طلب  و  بهداد  ابراهیم  دکتر  فرهیخته  استاد  درگذشت  تسلیت  ضمن  جلسه  ابتدای  در  سازمان  رییس  تقی پور  مهندس  شد،  برگزار 
ایشان، گزارشی کلی از عملکرد سازمان در سال 1399 ارایه کرد و افزود: در سالی که به دلیل شیوع بیماری کرونا محدودیت های زیادی متوجه 
جامعه جهانی و به تبع آن سازمان بود، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در بسیاری از ارزیابی های ملی، رتبه نخست 
را به خود اختصاص داد که نتیجه تالش شبانه روزی کارکنان سازمان، حمایت و هم راهی اعضای شورا و برنامه ریزی های انجام شده در خصوص 
افزایش سطح تعامالت با دستگاه های اجرایی و مراکز علمی و تحقیقاتی استان، هویت بخشی به اعضای سازمان از طریق تثبیت جایگاه پروانه 
اشتغال و همت واالی اعضای سازمان در افزایش ضریب نفوذ دانش و تقویت جریان ورود سرمایه های مردمی به بخش کشاورزی در سال جهش 

تولید بوده است�

در این جلسه اعضای شورا، "دستورالعمل حدود وظایف و اختیارات کارگروه فضای سبز" و "کلیات تشکیل گروه های کارشناسی مشاوره گل خانه" را 
تصویب کردند�

تصویب "دستورالعمل حدود وظایف و اختیارات کارگروه فضای سبز" 
و "کلیات تشکیل گروه های کارشناسی مشاوره گل خانه"
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دکتر شاهرخ رمضان نژاد، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در نامه های جداگانه ای از عملکرد سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در زمینه ی سازمان دهی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و توسعه داروخانه های گیاه پزشکی در استان 

اصفهان تقدیر کرد�

در بخشی از تقدیرنامه رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور آمده است:

جناب آقای مهندس مهدی تقی پور بروجنی

رییس محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

با سالم

از برنامه های اصلی سازمان، نهادسازی و ایجاد شبکه غیردولتی انتقال و اشاعه دانش و اطالعات جدید به کشاورزان و محیط کشاورزی از طریق 
مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در انجام وظیفه قانونی برای گسترش دانش فناوری های جدید و افزایش بهره وری می باشد�

از رسالت های اصلی سازمان، هویت بخشی، حمایت صنفی و حرفه ای از اعضا و برجسته سازی جنبه تخصصی خدماتی است که از سوی ایشان 
به بهره برداران ارایه می شود� 

توسعه ی نشان و نمادهای حرفه ای نظیر ُمهر، سربرگ و تابلوهای محل فعالیت مهندسین کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست از اقدامات موثر 
و مفید در تحقق رسالت مذکور می باشد�

بر این اساس از تالش، پیگیری و اقدامات شایسته شما در استقرار مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در هم جواری کشاورزان و 
عرصه تولید در سطح بخش و دهستان ها و سامان دهی اعضای مرتبط با خدمات گیاه پزشکی و توسعه داروخانه گیاه پزشکی در آن استان، تقدیر 

و تشکر می نمایم�

در استمرار این اقدامات انتظار می رود حمایت، پشتیبانی، تقویت و توانمندسازی کارشناسان این مراکز، توسعه فرهنگ اشتغال دانش مزدمحوری 
و مناسبات سهم بری دانش از تولید در دستور کار قرار گیرد�

توفیق روزافزون شما را در خدمت به جامعه کشاورزی از خداوند منان آرزومندم�

تقدیر از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
به واسطه سازمان دهی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و توسعه داروخانه های گیاه پزشکی

                                   شاهرخ رمضان نژاد
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی                                                                                                                            
                         جمهوری اسالمی ایران                                                                                                                                                      
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روز سه شنبه مورخ 5 اسفند 1399 و در تقارن با زادروز دانشمند فرزانه ایرانی حکیم خواجه نصیرالدین طوسی و روز ملی مهندسی آیین افتتاح 
مهندس  مدیریت  سپاهان)به  دانه  بهین  گیاه پزشکی  داروخانه  و  خامه ای(  مهندس  مدیریت  اصفهان)به  استان  گیاه پزشکی  داروخانه  نخستین 
توابع  از  فالورجان  شهرستان  در  واقع  شیربخت(  مهندس  مدیریت  امین)به  متحد کاران  غیردولتی  کشاورزی  خدمات  مرکز  همچنین  و  صفری( 

شد� برگزار  اصفهان  استان 

در این آیین که با حضور رییس، معاونین و اعضای شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، مسوول حوزه نمایندگی ولی 
فقیه و مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر جهاد کشاورزی و نمایندگان فرمانداری و شهرداری و جمعی از مردم شریف 
شهرستان فالورجان برگزار شد، مهندس تقی پور؛ رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان ضمن تبریک روز ملی 
مهندسی به تمامی مهندسان، کارشناسان و فارغ التحصیالن بخش کشاورزی ابراز داشت: خداوند بزرگ را شاکریم که توفیق یافتیم تا در تقارن با 

سالروز بزرگداشت مقام مهندس؛ نخستین داروخانه گیاه پزشکی استان را افتتاح نماییم�

افتتاح نخستین داروخانه گیاه پزشکی استان اصفهان
در تقارن با سالروز بزرگداشت مقام مهندس
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وی با اشاره به اینکه مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به عنوان کانون های اشاعه دانش در بخش کشاورزی، رسالت مهندسی سازی فرایندهای 
تولید و خدمات در بخش کشاورزی را بر عهده  دارند، ابراز داشت: استان اصفهان با صدور مجوز 161 مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی در صدر 
استان های کشور قرار گرفته و با عضویت قریب به 450 نفر کارشناس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، در حال ارایه خدمات به بهره برداران 

بخش کشاورزی می باشد�

قانون؛  به حرفه مهندسان کشاورزی می باشد تصریح کرد: طبق  از رسالت های اصلی سازمان، هویت بخشی  یکی  اینکه  بیان  با  رییس سازمان 
فروشندگی های سموم دفع آفات نباتی به داروخانه های گیاه پزشکی تغییر نام پیدا کرده و تحت نظارت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
طبیعی با تابلوهای متحدالشکل و بر اساس توصیه های کلینیک های گیاه پزشکی؛ نسبت به فروش و ارایه نهاده های کشاورزی به بهره برداران اقدام 

خواهند کرد�
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تقی پور با اشاره به لزوم تقویت کلینیک های گیاه پزشکی به منظور تشخیص دقیق و به هنگام عوامل بیماری زای گیاهی ابراز داشت: بدون شک 
بازارهای  اینکه  به  توجه  با  و  شده  بهره وری  و  درآمد  افزایش  باعث  می تواند  خدماتی؛  و  تولیدی  گیاه پزشکی،  واحدهای  در  فنی  مسووالن  حضور 
بهینه  و  و مواد شیمیایی در محصوالت کشاورزی دارای استاندارد های ویژه  می باشند، دقت عمل  باقیمانده سموم  از کشور در حوزه  هدف خارج 
مصرف کردن سموم در مبارزه با عوامل بیماری زای گیاهی توسط کارشناسان و مسووالن فنی؛ موجبات افزایش صادرات محصوالت کشاورزی را به 

آورد� کشورهای مقصد فراهم خواهد 

وی افزود: مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به منظور افزایش کمی و کیفی ارایه خدمات به بهره برداران و سرمایه گذاران بخش کشاورزی نیازمند 
حمایت قوای سه گانه در مواردی از جمله:ر

واگذاری زمین به عنوان محل استقرار مرکز

ارایه تسهیالت کم بهره به منظور تجهیز و به روز رسانی دفاتر محل کار

برون سپاری وظایف تصدی گری بخش دولتی در حوزه  وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و …

می باشند�
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مهندس مهدی تقی پور، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در آیین افتتاح نخستین داروخانه گیاه پزشکی 
استان اصفهان، در گفتگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر )اصفهان( با اشاره به اینکه بر اساس قانون تمامی فروشندگی های سموم دفع آفات نباتی 
گیاه  و کارشناسان  به حرفه مهندسان  اعتبار بخشی  و  به منظور هویت دهی  افزود:  یابند،  نام  تغییر  گیاه پزشکی  به داروخانه  در کشور موظفند 
پزشکی و در راستای اجرای قانون، تمامی فروشندگی های سموم دفع آفات نباتی به داروخانه گیاه پزشکی تغییر نام داده و از این پس با نصب 

تابلوهای متحدالشکل در سراسر کشور شناخته خواهند شد�

تقی پور با تاکید بر اینکه یکی از اهداف مهم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اشتغال زایی بر اساس مهارت و تخصص حرفه ای 
این  با تخصص گیاه پزشکی بوده و وظیفه اصلی  افراد می باشد تصریح داشت: هر داروخانه های گیاه پزشکی دارای حداقل یک مسوول فنی 

کارشناسان ارایه توصیه های فنی الزم در خصوص کنترل آفات و بیماری ها به بهره برداران بخش کشاورزی می باشد�

الزم به ذکر است آیین افتتاح نخستین داروخانه گیاه پزشکی استان اصفهان 5 اسفند 1399 در تقارن با بزرگداشت روز ملی مهندسی در شهرستان 
فالورجان از توابع استان اصفهان و با حضور رییس، اعضای شورا، معاونین و مدیران سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، 
مسوول حوزه نمایندگی ولی فقیه و مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر جهاد کشاورزی و نمایندگان فرمانداری و شهرداری 

شهرستان فالورجان برگزار شد�

 رییس سازمان در گفتگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر )اصفهان(:
 بر اساس قانون، عنوان فروشندگی های سموم دفع آفات نباتی 

به داروخانه های گیاه پزشکی تغییر نام یافته است

گزارش تصویری واحد مرکزی خبر استان اصفهان

http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2021/03/Nakhostin-Darokhane-Khabar-Sima.mp4
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2021/03/Nakhostin-Darokhane-Khabar-Sima.mp4
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جلسه هم اندیشی در خصوص سامان دهی کلینیک های گیاه پزشکی استان روز شنبه 2 اسفند 1399 با حضور رییس و معاون برنامه ریزی سازمان 
و مدیر و معاون حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان در محل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان برگزار شد�

در ابتدای این جلسه مهندس بقایی؛ معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان با اشاره به اهمیت کاربرد سموم دفع آفات نباتی در کاهش 
خسارات ناشی از آفات و بیماری های گیاهی تاکید کرد: تجویز اصولی و دقیق مقدار و دفعات مصرف سموم توسط کارشناسان و متخصصان فعال 
در کلینیک های گیاه پزشکی؛ نقش به سزایی در کاهش آلودگی های زیست محیطی، تولید محصوالت سالم و به تبع آن حفظ سالمت جامعه خواهد 

داشت�

مهندس تقی پور؛ رییس سازمان نیز با اشاره به مفاد مندرج در ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اظهار داشت: بر 
اساس قانون؛ فروشندگی های سموم دفع آفات گیاهی به داروخانه های گیاه پزشکی تغییر نام یافته و سموم مورد نیاز از طریق شرکت های توزیع 

در اختیار تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی قرار خواهند گرفت��

در جلسه هم اندیشی با مدیریت حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی بررسی شد: 
سامان دهی فعالیت کلینیک های گیاه پزشکی استان اصفهان
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دریافت  با  تنها  گیاه پزشکی  داروخانه های  طبیعی،  منابع  و  کشاورزی  بخش  بهره وری  افزایش  قانون   6 ماده   5 تبصره  به  توجه  با  کرد:  تاکید  وی 
نسخه های صادره توسط کلینیک های گیاه پزشکی مجاز به فروش نهاده های کشاورزی از قبیل کود و سموم دفع آفات گیاهی می باشند و در همین 
راستا سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، آمادگی دارد با هم راهی مدیریت حفظ نباتات استان نسبت به ایجاد زیرساخت های الزم به 

منظور اجرایی شدن کامل قانون یاد شده اقدام کند�

در ادامه مهندس افالکی، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان ضمن تشکر از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به خاطر 
هم کاری در سامان دهی بالغ بر 600 فروشگاه آفت کش نباتی در سطح استان ابراز امیدواری کرد با تعامل بیش از پیش دو مجموعه، شاهد اجرای 
کامل قوانین مربوط به کلینیک ها و داروخانه های گیاه پزشکی باشیم به طوری که از استان اصفهان به عنوان استان پیشتاز در این زمینه نام برده 

شود�

الزم به ذکر است در این جلسه موضوعاتی از قبیل سامانه مانیتورینگ، ظرفیت سنجی در خصوص توسعه داروخانه ها و کلینیک های گیاه پزشکی، 
حمایت های مالی و انعقاد قراردادهای شبکه مراقبت حفظ نباتات با کلینیک های گیاه پزشکی، تبادل نظر صورت پذیرفت و تصمیماتی اتخاذ شد و 

مقرر شد موضوعات مورد توافق در جلسه ستاد گیاه پزشکی استان مصوب شود
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و  صدا  مقام  قائم  آذربایجانی  اصغر  با  دیدار  در  اصفهان  استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  رییس  تقی پور،  مهدی 
سیمای مرکز اصفهان با ارایه گزارشی از عملکرد سازمان در خصوص سازمان دهی کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، 
توسعه ارایه خدمات فنی و مهندسی از طریق مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی، مهندسان مشاور، پیمانکاران، مهندسان ناظر، مسووالن 
با تسهیل شرایط  فنی، داروخانه ها و کلینیک های گیاه پزشکی، افزود: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان 
سرمایه گذاری و کاهش زمان بری صدور مجوزها، بیشترین آمار صدور مجوزهای بخش کشاورزی در کشور را به خود اختصاص داده است 

که منجر به ایجاد فرصت های شغلی جدید در این بخش شده است�

طریق  از  که  است  سازمان  رسالت های  مهمترین  کشاورزی،  بخش  در  خدمات  و  تولید  فرایندهای  مهندسی سازی  داشت:  اظهار  تقی پور 
می باشد� اجرا  حال  در  اشتغال  پروانه  دارای  اعضای 

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با بیان این که امید آفرینی و ترویج الگوهای موفق تولید و اشتغال 
ملی  رسانه  طریق  از  کشاورزی  بخش 
فعالیت  برای  را  سرمایه گذاران  می تواند 
آمادگی  کند،  ترغیب  کشاورزی  بخش  در 
برای  محتوا  و  اخبار  تهیه  برای  را  سازمان 
کرد�  اعالم  سیما  و  صدا  طریق  از  نمایش 

کشاورزی؛  این که  به  اشاره  با  تقی پور 
افزود:  است  مقاومتی  اقتصاد  تجلی گاه 
حمایت از ایده های نو در بخش کشاورزی در 
دستور کار سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی قرار گرفته است تا از طریق 
کشت  الگوی  تغییر  جمله  از  راه کارهایی 
هر  اقتصادی  و  اقلیمی  شرایط  با  متناسب 
را  کشور  غذایی  امنیت  و  استقالل  منطقه، 

کند� تقویت 

اصغر آذربایجانی نیز ضمن تقدیر از اقدامات موثر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در بهبود فضای کسب و 
کار و ارتقای دانش در بخش کشاورزی اظهار داشت: صدا و سیمای مرکز اصفهان می تواند در قالب برنامه های رادیویی و تلویزیونی و فضای 
مجازی؛ توانمندی های مهندسان کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را برای 

آحاد جامعه به نمایش بگذارد�

این  سیاست های  اولویت های  از  ملی  رسانه  در  محتوا  تولید  در  کشاورزی  بخش  به  توجه  افزود:  اصفهان  مرکز  سیمای  و  صدا  مقام  قائم 
سازمان است که در این خصوص افزایش سطح تعامالت با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می تواند بسیار راه گشا باشد�

در این جلسه که معاون برنامه ریزی و مدیر روابط عمومی سازمان نیز حضور داشتند مقرر شد، اقدامات و برنامه های سازمان و توانمندی های 
اعضا با اولویت فعالیت های خالقانه و نوآورانه در قالب برنامه های رادیویی و تلویزیونی توسط صدا و سیمای مرکز اصفهان پوشش داده 

شود�

امید آفرینی، معرفی و ترویج الگوهای موفق تولید و اشتغال بخش کشاورزی
از طریق رسانه ملی



ماه نامه الکترونیکی سازمان

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

   www.agriengs.ir

| شماره 28 ●    1399 | 14
 esfahananreo @esfahananreo

در جلسه رییس و مدیر اداری و مالی سازمان با معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان که در روز چهارشنبه 
به بخش  وزارت جهاد کشاورزی  واگذاری تصدی های  نظام  اجرایی شدن  برگزار شد، در خصوص  در محل سازمان  مورخ 13 اسفند 1399 

تبادل نظر صورت پذیرفت� غیردولتی 

الزم به ذکر است نظام واگذاری تصدی های وزارت جهاد کشاورزی به بخش غیردولتی در اجرای تکالیف قانون مدیریت خدمات کشوری، 
قانون برنامه ششم توسعه کشور، قوانین موضوعه بخش کشاورزی و برنامه عملیاتی نقشه راه اصالح نظام اداری کشور و با هدف تقویت 
شوون حاکمیتی وزرات جهاد کشاورزی در مدیریت بخش کشاورزی، استفاده حداکثری از ظرفیت های بخش غیردولتی و اثربخشی ارایه 
از این طریق 148 وظیفه تصدی گری وزارت  تاریخ 2 آذر1398 از سوی وزیر جهاد کشاورزی ابالغ شده است و  خدمات به بهره برداران، در 
جهاد کشاورزی در قالب واگذاری مدیریت، مشارکت و خرید خدمت به بخش غیردولتی قابل واگذاری خواهد بود که در این بین سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان فراگیرترین نهاد تخصصی غیردولتی بخش کشاورزی از طریق اعضای حقیقی و حقوقی و به 

ویژه مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی می تواند در پیشبرد اهداف مندرج در نظام نامه یاد شده نقش موثری ایفا نماید�

تاکید بر اجرای نظام واگذاری تصدی های وزارت جهاد کشاورزی
به بخش غیردولتی
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در جلسه کارگروه آب و آبیاری سازمان که روز چهارشنبه 20 اسفند 1399 با حضور رییس و معاونان سازمان، مشاور استاندار در امور کشاورزی، 
نمایندگان شرکت آب منطقه ای، سازمان جهادکشاورزی و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان در محل سازمان تشکیل شد، 
برون سپاری وظایف تصدی گری آب و خاک بخش کشاورزی به مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و اعضای دارای پروانه اشتغال مربوطه؛ مورد 

تبادل نظر قرار گرفت�

با درخواست متقاضیان  در این جلسه مقرر شد از ظرفیت فنی اعضای سازمان در تشکیل پرونده، بازدید کارشناسی و انجام استعالمات مرتبط 
دریافت تسهیالت اجرای طرح های آبیاری تحت فشار، نظارت بر اجرا و بهره برداری طرح های آبیاری در قالب تفاهم نامه ای بین سازمان جهاد 

کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان  استفاده شود�

در این جلسه همچنین در خصوص توسعه همکاری های سازمان با شرکت آب منطقه ای استان رایزنی صورت پذیرفت و مقرر شد، فعالیت های مورد 
نظر شرکت آب منطقه ای شناسایی شده و برای آغاز همکاری، به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اعالم شود�

برون سپاری وظایف تصدی گری آب و خاک بخش کشاورزی
به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 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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