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اعالم آمادگی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان 
اصفهان برای تحقق شعار سال "جهش تولید"

مهندس تقی پور؛ رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان  با ارسال نامه ای به رییس سازمان مرکزی ضمن 
نو و آرزوی سالی سراسر سالمتی، سعادت، صلح و آرامش برای هموطنان عزیز و مردم جهان؛ آمادگی سازمان  تبریک فرا رسیدن سال 
استان را در خصوص همراهی و همکاری در مسیر سیاست های سازمان مرکزی به منظور تحقق شعار سال با عنوان "جهش تولید" اعالم 

کرد.

مهندس تقی پور ابراز داشت: محور نامگذاری سالها، توسط مقام معظم رهبری در بیش از یک دهه ی اخیر موضوعات مرتبط با اقتصاد بوده 
است که این نشان از اهمیت این موضوع در استقالل و امینت یک کشور میباشد.

که  یافت  دست  مهم  این  به  میتوان  خدمات(  و  صنعت  )کشاورزی،  اقتصادی  گانه  سه  های  بخش  نقش  دقیق  بررسی  با  کرد؛  تاکید  وی 
کشاورزی در مقایسه با سایر بخش ها دارای مزیت های نسبی فراوان و البته ظرفیت های خالی بسیار برای ایجاد ثروت در کشور میباشد. 
کشاورزی به عنوان محور توسعه میتواند موتور محرکه برای رشد سایر بخش ها نیز باشد که اگر این بخش مورد توجه و حمایت جدی و 
اصولی قرار گیرد، میتوان شاهد شکوفایی اقتصاد، کاهش نرخ بیکاری، افزایش درآمد سرانه، ارز آوری برای کشور و رشد شاخص های 

بود.  اقتصادی 

تقی پور گفت: نسبت سرمایه به تولید در بخش کشاورزی4/3 و این عدد در بخش صنعت 6 میباشد و به این معنی است که به ازای هر 
واحد ارزش افزوده ایجاد شده در بخش کشاورزی تنها به 4/3 واحد موجودی سرمایه نیاز است، در حالی که برای تولید و ایجاد همین ارزش 
در بخش صنعت به 6 واحد موجودی سرمایه نیاز می باشد و این نشان دهنده ی جایگاه ویژه ی بخش کشاورزی در خلق ارزش افزوده و رشد 
اقتصادی است. در مقایسه ای دیگر در حوزه ی اشتغال میتوان دریافت که بخش کشاورزی به منظور ایجاد اشتغال برای 100 نفر، تنها به 
7 الی 8 میلیارد ریال موجودی سرمایه نیاز دارد و این در حالی است که برای همین تعداد اشتغال در بخش صنعت و خدمات به ترتیب حدود 
20 و 45 میلیارد ریال موجودی سرمایه نیاز است. بنابراین با توجه به مشکل اشتغال در کشور و همچنین کمبود سرمایه برای ایجاد اشتغال 
 اینکه وابستگی بخش کشاورزی برای تامین مواد اولیه به خارج 

ً
و تولید، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی میتواند راهگشا باشد و نهایتا

از کشور یک پانزدهم بخش صنعت است. تمامی این موارد مصادیق کوچکی از اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد، اشتغال و استقالل و 
امنیت کشور است.



ماه نامه الکترونیکی سازمان

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

   www.agriengs.ir

| شماره 17 ●  فروردين  1399 | 5
 esfahananreo @esfahananreo

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان در ادامه خاطر نشان کرد: در میان این همه استعداد، موانع و محدودیت هایی باعث شده 
است که نتوان شاهد شکوفایی حداکثری ظرفیت های بخش کشاورزی باشیم و متاسفانه سهم بخش کشاورزی از کل سرمایه گذاری های عمومی 
و خصوصی کمتر از 5 درصد است. در این بین میتوان به مواردی از جمله بهره وری پایین، هرم نیروی انسانی نامناسب کشاورزان، فقدان دید جامع 
در تدوین الگوی کشت بهینه، ضعف در مدیریت اراضی کشاورزی، خرد بودن اراضی کشاورزی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، فضای نامناسب 
کسب و کار در بخش کشاورزی، چالش های تامین مالی در بخش کشاورزی، اثربخشی پایین تسهیالت پرداختی بانک ها در توسعه ی کسب و 
کار، عدم استفاده از ظرفیت بالقوه بازار سرمایه و سایر نوآوری های مالی، ضعف و کمبود مشوق های قانونی برای کاهش ریسک و حمایت از تولید، 
وجود موانع اداری و قانونی در زمینه ی راه اندازی کسب و کار، ضعف تعامل و عدم یکپارچگی مناسب بین نهادهای متولی صدور مجوزها، مدیریت 
ناپایدار منابع طبیعی، ضریب مکانیزاسیون پایین، عدم توسعه ی یکپارچه و فراگیر زنجیره ی تامین و ارزش، ضعف در نظام بازاریابی، نابسامانی 
بازار خرید و فروش محصوالت کشاورزی، فقدان برنامه ریزی هدفمند و مناسب برای توسعه صادرات محصوالت کشاورزی، وجود ضایعات در 
مراحل مختلف زنجیره ی عرضه، عدم پوشش بیمه ی متناسب با سرمایه گذاری و مخاطرات بخش، مدیریت مالکانه به جای مدیریت عالمانه در 

بخش و... اشاره کرد.

وی افزود: بررسی هر یک از این موانع نیازمند زمان بسیار زیادی است که در این مجال نمیگنجد ولی در یک کالم باید به این نکته اذعان داشت 
 عدم اجرا یا به گفته ی بهتر، 

ً
که بخش کشاورزی از قوانین مترقی و مناسبی برای ایجاد بستر سرمایه گذاری و فعالیت برخوردار است که عمال

عدم اعتقاد به اجرای این قوانین مانع نقش آفرینی موثر بخش کشاورزی شده است و قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی 
مهمترین این قوانین است که علیرغم گذشت قریب به یک دهه از تصویب و ابالغ آن مغفول و مهجور واقع شده است. با این حال سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان بزرگترین تشکل تخصصی غیردولتی بخش کشاورزی با استفاده از ظرفیت های قانونی و تکیه بر نیروی 
انسانی متخصص خود میتواند بدون توجه به محدودیت های مصلحت اندیشانه به عنوان یک سازمان دانشی از طریق افزایش ضریب نفوذ دانش 

موجبات افزایش بهره وری در بخش را فراهم آورده و به تبع آن بستر افزایش سهم سرمایه گذاری ها در بخش را سبب ساز شود.

تقی پور اظهار داشت: متاسفانه از نگاه برخی مدیران در کشور، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان یک تهدید در بخش 
 به 

ً
کشاورزی قلمداد شده و برخی برخوردهای احساسی و غیر فنی را در مواجهه با این سازمان موجب میشود که البته این نوع نگاه ناصواب صرفا

یک سازمان آسیب نمیزند، بلکه نقش دانش، علم و تخصص به عنوان آشکارترین وسیله ی عزیت و قدرت یک کشور را هدف آماج تخریب قرار 
میدهد تا جایی که دیواری کوتاهتر از این سازمان پیدا نمیکنند و مکرر با انتقادهای نابجا سعی در پنهان کردن ضعف های بزرگتر مدیریتی خود در 

پشت این سازمان ارزشی دارند. 

رییس سازمان در ادامه و برای روشن تر شدن نقش سازمان در بخش کشاورزی )و نه از جایگاه دفاع( به سه مصداق زیر اشاره کرد:

1( طی یک مدت 10 ساله از سال 1385 تا سال 1395 ، درصد رشد شاخص بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی 4/15 درصد بوده که پس از 
بخش ارتباطات )با رشد 9/92 درصد( رتبه ی دوم را در مقایسه با سایر فعالیتهای اقتصادی از جمله نفت و گاز، معدن، صنعت، ساختمان، حمل و 
نقل و... به خود اختصاص داده است. بالتردید نقش سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با تدوین و اجرای قوانین، ضوابط و مقرراتی 
از جمله قانون نظام جامع دامپروری، نظام گلخانه ای کشور، سامان دهی شبکه ی گیاه پزشکی، سامان دهی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی 

و... در رشد این شاخص غیرقابل انکار است.

2( سهم تعداد اشتغال دانش آموختگان کشاورزی شاغل در بخش کشاورزی به تعداد اشتغال دانش آموختگان کشاورزی شاغل از 21/1 درصد در 
سال 1389 به 15/2 درصد در سال 1396 افزایش یافته است. به راستی به جز سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی که با ایجاد بستر 
اشتغال موجبات کارآفرینی و اشتغال کارشناسان را در رشته های مرتبط فراهم آورده است، چه مرجع دیگری نقش موثر و فعالی ایفاد کرده است؟ 

3( کاهش زمان بری صدور مجوزها، حذف استعالمات غیر ضروری، افزایش سطح مسوولیت پذیری در فرایند صدور مجوزها و... زمینه ی ایجاد 
سرمایه گذاری ها را در بخش کشاورزی فراهم آورده است. آمار مجوزهای صادره طی 18 ماه اخیر در مقایسه با سال های قبل موید این مطلب است 

که از جمله اقدامات دیگر این سازمان در کمک به ارتقای سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور می باشد. 
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وی ابراز داشت: در این بین باید پذیرفت نقش نیروی انسانی متخصص در تحقق اهداف یاد شده از هر گزینه ی دیگری با اهمیت تر است. فلذا 
بهره مندی از تمام ظرفیت این عامل نیز نیازمند حمایت های ویژه است. این نیروی انسانی متخصص است که میتواند نهاده ی دانش را در بخش 
کشاورزی نهادینه کند. نیروی انسانی متخصص است که میتواند کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری در بخش کشاورزی را به ارمغان 
آورد و کشاورزان و تولیدکنندگان زحمتکش را در بهبود شرایط معیشتی یاری رساند. نیروی انسانی متخصص است که میتواند انگیزه ی افزایش 
سرمایه گذاری توسط صاحبان سرمایه را فراهم آورد. و این نیروی انسانی متخصص، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را خانه و 
ملجا خود میداند. از این رو اقدامات سازمان در حمایت از این نیروی صاحب آشکارترین وسیله ی عزیت و قدرت یک کشور بسیار حایز اهمیت 
است. مهمترین حمایت؛ پیگیری اجرای کامل قوانین، ضوابط و مقررات جاری کشور است. اگر چنانچه قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی 
و منابع طبیعی به درستی اجرا میشد، طی قریب به یک دهه ی گذشته شاهد جهش بسیار بزرگی در بخش کشاورزی بودیم ولی چه میتوان گفت که 
مقاومت های مبتنی بر برخی مسایل غیر فنی، اجرای این قانون را همچنان متوقف کرده است. اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
طبیعی به عنوان یک حق طبیعی انتظار دارند اگر قرار است به عنوان بازوان اجرایی تحقق شعار رونق تولید و جهش تولید در بخش کشاورزی نقش 

آفرینی کنند، با قدرت نیز مورد حمایت قرار گیرند.

ایشان افزود: جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صالحیت در امور فنی، تبیین و تثبیت جایگاه پروانه اشتغال سازمان، ابالغ تعرفه ی ارایه ی خدمات 
متناسب با مسوولیت و شرح خدمات، جلوگیری از اعمال نظرهای سلیقه ای و شخصی به ویژه در بدنه ی دستگاه های اجرایی، ارتقای منزلت 
 از عهده 

ً
اجتماعی، توجه ویژه به مناسبات شغلی بین کارشناس و کارفرما و... از جمله انتظارات به حق اعضای سازمان است که تحقق آنها صرفا

ی ارکان سازمان خارج است و نیازمند مشارکت قوای مقننه، مجریه و قضاییه میباشد که در این بین منویات مقام معظم رهبری و به ویژه تاکیدات 
ایشان در بیانیه ی گام دوم انقالب برای حمایت از جوانان، کارآفرینان و صاحبان دانش، برای تصمیمات مسووالن کشور بسیار راهگشا خواهد 

بود.

رییس سازمان استان اصفهان در پایان ضمن قدردانی از رهبری مدبرانه ی دکتر رمضان نژاد در راس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
طبیعی و عرض سپاس به خاطر تمام تالش های خالصانه و خستگی ناپذیر ایشان که نتایج آن برای همکاران و اعضای سازمان مشهود بوده است، 
تاکید کرد؛ سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با توجه به ایجاد فضای بسیار مناسب تعامل با دستگاه های اجرایی 
به ویژه سازمان جهادکشاورزی استان و تشکل های صنفی بهره برداران و با بهره مندی از اعضای متخصص، متعهد و اهل فن، کارکنان خدوم و 
پرتالش و با تکیه بر تجربیات خود که این استان را در بسیاری از اقدامات به استان اولین ها تبدیل کرده است، با تمام توان آمادگی مجدد خود را 
برای همراهی و همکاری در مسیر سیاست های سازمان مرکزی اعالم داشته و با تاکید بر اینکه کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست 
در تخصص های مختلف نیازمند حمایت های بیش از آنچه در حال حاضر در حال وقوع است، میباشند؛ اظهار امیدواری کرد؛ در سال جاری بتوان 

اقدامات موثر و قابل قبولی را به منظور رونق و جهش تولید در بخش کشاورزی رقم زد.
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دکتر رمضان نژاد، رییس سازمان مرکزی در نامه ای به تبیین و تشریح جایگاه قانونی پروانه اشتغال پرداخت.

در پی ابهامات طرح شده از سوی برخی دستگاه های اجرایی در خصوص جایگاه پروانه اشتغال صادره توسط سازمان نظام مهندسی و عدم 
رعایت اخذ پروانه اشتغال معتبر به هنگام تنظیم قرارداد برای بهره مندی از خدمات حرفه ای اعضاء؛ رییس سازمان مرکزی با ارسال نامه ای 

به سازمان استان ها، جایگاه قانونی پروانه اشتغال را تبیین و تشریح کرد.

بخش  و  دولتی  بخش  به  تخصصی  خدمات  ارایه  تحت  مرتبط  مهندسی  های  فعالیت  انجام  برای  سازمان  اعضای  تمامی  اساس،  این  بر 
باشند. می  اشتغال  پروانه  داشتن  به  ملزم  خصوصی 

انجام فعالیت های مهندسی کشاورزی از سوی اعضای فاقد پروانه و یا پروانه فاقد اعتبار، تخلف انتظامی بوده و در صورت ارتکاب، مطابق 
قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

اعضای سازمان موظف به اعالم و درج شماره پروانه اشتغال در کلیه اسناد مربوطه بوده و هر گونه سهل انگاری و قصور در این خصوص، 
تخلف حرفه ای بوده و در صورت اطالع در هر مرحله، مطابق ضوابط به هیأت های انتظامی معرفی می شوند. 

مسؤولیت حسن اجرای این بخشنامه با سازمان نظام مهندسی استان می باشد.

تبیین و تشریح جایگاه قانونی پروانه اشتغال 
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رییس سازمان مرکزی در ارتباط تصویری زنده با رؤسای سازمان نظام مهندسی استان ها گفت: در سال پیش رو تأکید سازمان در امور صنفی 
و حرفه ای، تبیین و ارتقای جایگاه قانونی پروانه اشتغال می باشد چرا که این موضوع منجر به اقتدار سازمانی می گردد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مرکزی، شاهرخ رمضان نژاد با تأکید بر جایگاه قانونی پروانه اشتغال، تصریح کرد: تمامی اعضای سازمان 
در سراسر کشور برای انجام فعالیت های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تحت ارایه خدمات  تخصصی به بخش و بخش خصوصی ملزم 

به داشتن پروانه اشتغال می باشند.

وی اظهار داشت: انجام فعالیت های مهندسی کشاورزی از سوی اعضای سازمان بدون پروانه اشتغال و یا پروانه اشتغال فاقد اعتبار، تخلف 
انتظامی بوده و در صورت ارتکاب، مطابق قوانین و مقررات مربوطه برخورد خواهد شد.

رییس سازمان مرکزی گفت: اعضای سازمان موظف به اعالم و درج شماره پروانه اشتغال در کلیه اسناد مربوط به ارائه خدمات به بهره مندان 
از خدمات خود می باشند. 

رمضان نژاد تصریح کرد: هر گونه سهل انگاری، قصور و کتمان در این خصوص، تخلف انتظامی است و در صورت اطالع در هر زمان مطابق 
ضوابط و مقررات مرتبط به هیأت های انتظامی معرفی می شوند و ضمانت اجرایی موضوع نیز مواد )25( تا )31( قانون تاسیس می باشد.

رییس سازمان مرکزی گفت: با راه اندازی سامانه اصالت سنجی پروانه اشتغال و عضویت، تمامی دستگاه های دولتی و غیردولتی می توانند 
در زمان ارجاع کار و عقد قرارداد، اصالت پروانه اشتغال ارائه شده توسط متقاضیان را بررسی نمایند.

پروانه اشتغال صادره برای اعضاء ؛ رمز اقتدار سازمان
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نشست  در  اصفهان  استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  و  کشاورزی  جهاد  های  سازمان  روسای   1399 فروردین   9 مورخ  شنبه  روز 
ویدئوکنفرانسی با رییس سازمان مرکزی و رؤسای سازمان های جهادکشاورزی و نظام مهندسی استان های آذربایجان شرقی و مرکزی دیدار و 

کردند. گفتگو 

در ابتدای این دیدار زنده تصویری دکتر رمضان نژاد، رییس سازمان مرکزی ضمن تبریک فرا رسیدن سال جدید به روسای سازمان های جهاد 
با تزریق دو نهاده "دانش" و "سرمایه های  کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی استان های اصفهان، آذربایجان شرقی و مرکزی ابراز داشت: 

مردمی" تحقق جهش تولید در بخش کشاورزی اتفاق می افتد.

رییس سازمان مرکزی در این نشست گفت: دانش و سرمایه های مردمی دو عامل پیش برنده و پیش ران برای جهش تولید در بخش کشاورزی 
بوده و نقش کلیدی و اثرگذار را در تحقق رونق و جهش تولید دارند.

وی افزود: سازمان نظام مهندسی خود را نسبت به کشاورزی و کشاورزان وظیفه مند دانسته و با همین نگاه مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی را به 
اطالعات  و  دانش  اشاعه  های  کانون  عنوان 
توسعه  حال  در  و  کرده  اندازی  راه  کشاورزی 

آنها در سطح دهستان ها می باشد. 

وی تصریح کرد: این سازمان به دنبال اجرای 
قراردادهای سهم بری دانش از تولید بوده و 
به همین منظور زیرساخت های مورد نیاز برای 
با ایجاد مراکز  تحقق این مهم در سازمان را 
انتقال دانش  مهارت آموزی و توان افزایی و 
غیردولتی  کشاورزی  نوین  های  تکنولوژی  و 
ظرفیت  به  اتکای  با  خصوصی  نژاد  اصالح  و 

های مردمی فراهم کرده است.

آقانجفی،  مهندس  مجازی،  نشست  این  در 
رییس سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی 
شده  ایجاد  مثبت  تحوالت  از  قدردانی  ضمن 
با  بایستی  در سازمان نظام مهندسی، گفت: 

با ورود دانش، مهندسی سازی شود. تولید محصوالت کشاورزی  فرآیند  ارشد بخش،  از مدیران  برخی  نگاه  تغییر 

در ادامه این دیدار؛ مهندس مرادمند، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ضمن قدردانی از برگزاری این گفتگو، با تاکید بر تعامالت 
ارایه  تسهیل  منظور  به  که  مشترکی  اقدامات  و  استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  و  کشاورزی  جهاد  سازمان  بین  سازنده 
خدمات به بهره برداران صورت پذیرفته است افزود: واگذاری وظایف تصدی گری بخش کشاورزی با اولویت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
منابع طبیعی جزو اولویت های سازمان جهادکشاورزی در استان اصفهان می باشد و بایستی با استفاده از ظرفیت های ایجاد شده در سازمان نظام 

مهندسی؛ موجبات تسریع انتقال دانش در واحدهای تولیدی را فراهم کرد.

ایشان همچنین با تشکر از اقدامات صورت پذیرفته در زمینه تسهیل صدور مجوزها تاکید کردند، در خصوص حذف استعالم ها بهتر است با مراجع 
مربوطه در سطح ملی هماهنگی شود تا در سطوح استانی مشکلی برای بهره بردار یا سرمایه گذار ایجاد نشود.

دو نهاده "دانش" و "سرمایه های مردمی" تحقق بخش جهش تولید در بخش کشاورزی
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ارتباط زنده تصویری رییس سازمان با روسای انجمن های صنفی 
مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی استان و تاکید بر تحقق شعار سال

با روسای  از طریق تماس زنده تصویری  رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در دومین روز فروردین 
کرد. گفتگو  استان  غیردولتی  کشاورزی  خدمات  مراکز  صنفی  انجمن های 

مهندس تقی پور در این گفتگو ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو، با اشاره به نامگذاری سال 1399 به نام سال "جهش تولید" اظهار داشت: 
همان گونه که سازمان در سال گذشته پرچم دار تسهیل شرایط صدور مجوزهای بخش کشاورزی بود و از طریق پیشنهاد به مراجع ملی و 
استانی و با پیگیری های فراوان، بسیاری از موانع در مسیر دریافت مجوزها را حذف کرد، انتظار است مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی 
امسال نیز با تکیه بر تجربیات گذشته و با رویکرد دانش محوری، حداکثر توان خود را برای افزایش سرمایه گذاری ها، رونق و جهش تولید 

در بخش کشاورزی به کار گیرند.

رییس سازمان همچنین بر لزوم رعایت توصیه های بهداشتی به منظور مقابله با ویروس کرونا تاکید کرد و افزود: ضروری است همچنان 
با پرهیز از خروج از منزل، به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه های الکترونیکی سازمان؛ خدمات مورد نیاز بهره برداران و متقاضیان را 

ارایه کرد.

الزم به ذکر است رییس سازمان در نخستین روز سال جدید با ارسال نامه ای به مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان، تاکید کرده بود با 
توجه به ضرورت رعایت توصیه های بهداشتی و ایجاد زیرساخت های الکترونیکی سازمان، این مراکز حتی االمکان تا تاریخ 16 فروردین به 

صورت غیرحضوری نسبت به رسیدگی و پیگیری درخواست متقاضیان اقدام کنند.
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به آگاهی اعضای محترم سازمان، بهره برداران محترم بخش کشاورزی و مراجعان سازمان می رساند:

نظر به اهمیت تکریم ارباب رجوع و تسهیل گری در راستای ارایه خدمات به اعضا و بهره برداران بخش کشاورزی و با عنایت به ایجاد زیرساخت های 
مناسب در بستر الکترونیک از طرف سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بخش عمده خدمات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 

طبیعی استان اصفهان به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه های الکترونیکی قابل انجام می باشد.

متقاضیان می توانند خدمات مورد نیاز خود را از طریق ساختمان مجازی سازمان ثبت و پیگیری نمایند.

پایگاه اطالع رسانی سازمان:

www.agriengs.ir

رایانامه:

Info@agriengs.ir

سامانه پنجره واحد )مربوط به صدور و تمدید پروانه و مجوز واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی(:

https://eagri.maj.ir/Application/Public/Login.aspx

سامانه سانکا )مربوط به عضویت، پروانه اشتغال، رتبه بندی و ارجاع کار(:

sanka.agrieng.org

ساختمان مجازی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان 

http://www.agriengs.ir 
http://www.agriengs.ir 
https://eagri.maj.ir/Application/Public/Login.aspx 
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زنده  ارتباط  در   1399 فروردین   6 مورخ  چهارشنبه  روز  صبح  اصفهان  استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  مدیران  و  رییس 
تصویری؛ با مدیران مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی شهرستان های فریدن، فریدونشهر، گلپایگان، تیران و کرون و فالورجان گفتگو کردند.

در ابتدای این ارتباط تصویری؛ مهندس تقی پور ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو و آرزوی سالی سراسر سالمتی و موفقیت برای کلیه هم وطنان 
از سوی مقام معظم  نامگذاری سال 1399  به  با عنایت  و کارشناسان، متخصصین و مهندسین کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، گفت: 

توجه  با  و  تولید"  "جهش  سال  نام  به  رهبری 
به این  که سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و  یاری  با  اصفهان  استان  طبیعی  منابع  و 
و  متخصص  کارشناسان  و  اعضا  مساعدت 
زمینه ها  اکثر  در  است  توانسته  خود  متعهد 
پیشرو  عنوان  به  استان ها  سایر  میان  در 
کرد  امیدواری  ابراز  شود؛  شناخته  الگو  و 
استان  غیردولتی  کشاورزی  خدمات  مراکز 
نیز با تالش مضاعف و با تکیه بر تخصص و 
توان کارشناسان و متخصصین خود بتوانند 
سازمان را در راستای تحقق شعار سال یاری 

رسانند.

به  توجه  با  داشت:  ابراز  سازمان  رییس 
سند راهبردی سازمان و برنامه های مصوب 
راه  نقشه  عنوان  به  که  استان  شورای 
به  و  تهیه  سازمان  شورای  پنجم  دوره  در 
تصویب رسیده است؛ "سرمایه" و "دانش" به 

عنوان دو عامل اساسی در تحقق جهش تولید 
بخش  سرمایه گذاران  و  متخصص  انسانی  نیروی  جمله  از  توانمندی ها  تمام  بکارگیری  با  و  جاری  سال  در  است  امید  و  بوده  کشاورزی  بخش  در 

کرد. ایجاد  بوم  و  مرز  این  کشاورزی  اقتصاد  و  تولید  در  بزرگ  جهشی  بتوان  کشاورزی 

مهندس تقی پور در پایان با اشاره به نامه ارسالی رییس محترم سازمان مرکزی با موضوع "جایگاه پروانه اشتغال اعضای سازمان" تاکید کرد؛ تمامی 
اعضای سازمان به منظور انجام فعالیت های مهندسی مرتبط؛ تحت ارایه خدمات تخصصی به بخش های دولتی و خصوصی، ملزم به ارایه پروانه 
اشتغال می باشند و در غیر این صورت مرتکب "تخلف انتظامی" شده و مطابق قوانین و مقررات با ایشان برخورد خواهد شد. لذا اعضای محترم 
سازمان موظف به درج شماره پروانه اشتغال خود در کلیه اسناد مربوطه بوده و هر گونه سهل انگاری و قصور در این خصوص، تخلف حرفه ای 

محسوب شده و در این مرحله مطابق ضوابط، به هیأت های انتظامی معرفی خواهند شد.

در این گفتگوهای زنده تصویری همچنین مدیران مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان گزارشی از اقدامات طی سال گذشته و روزهای ابتدایی 
سال جاری ارایه کرده و سواالت ایشان توسط مدیران و کارشناسان سازمان پاسخ داده شد.

ارتباط زنده تصویری رییس و مدیران سازمان با مدیران مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی 
شهرستان های فریدن، فریدونشهر، گلپایگان، تیران و کرون و فالورجان
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رییس سازمان در ارتباط زنده تصویری روزانه با مدیران و کارشناسان واحدهای مختلف سازمان تاکید کرد بازنگری در نحوه ارایه خدمات به اعضا 
و بهره برداران یکی از الزامات تحقق جهش تولید است و تمامی همکاران باید با تغییر روش های سنتی و استفاده از روش های نوین، ارایه خدمات 

را تسهیل و تسریع کنند.

مهندس تقی  پور با اشاره به زیرساخت های الکترونیکی سازمان برای ارایه خدمات به اعضا و بهره برداران تاکید کرد، ایجاد این زیرساخت ها یکی 
از مصادیق تحول اداری است که باعث شده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به ویژه در شرایط فعلی که کشور با ویروس کرونا 
در حال مقابله است به عنوان سازمان پیشرو در ارایه خدمات غیرحضوری مطرح باشد که با کاهش مراجعات متقاضیان به سازمان ضمن کمک به 

تحقق پویش #در_خانه_بمانیم، کادر درمان کشور را نیز در قطع زنجیره انتقال این ویروس یاری رساند.

رییس سازمان افزود: سال گذشته با پیگیری های سازمان اقدامات بسیار خوبی برای تسهیل شرایط صدور مجوزها صورت پذیرفت به نحوی که 
با حذف موانع در مسیر صدور مجوزها، بخش کشاورزی با کاهش زمان و افزایش تعداد مجوزها مواجه شد. ایشان بر لزوم تالش مضاعف تمامی 

همکاران به منظور تحقق »جهش تولید« تاکید کرد.

به  اشاره  با  ادامه  در  سازمان  رییس 
سازمان  اشتغال  پروانه های  اهمیت 
منظور  به  کشاورزی  مهندسان  گفت: 
در  تخصصی  فعالیت های  کلیه  انجام 
به  ملزم  خصوصی  و  دولتی  بخش های 
صادره  معتبر  اشتغال  پروانه  ارایه  و  اخذ 
توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
قانون  طبق  و  می باشند  طبیعی  منابع  و 
پروانه  و  صالحیت  فاقد  افراد  فعالیت  از 
آمد. خواهد  عمل  به  جلوگیری  اشتغال 

و  "دانش"  افزود:  تقی پور  مهندس 
جهش  تحقق  اصلی  عامل  دو  "سرمایه" 
تولید در بخش کشاورزی است و سازمان 
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
به عنوان یک سازمان دانشی؛ وظیفه مهمی برای تحقق اهداف شعار سال به عهده دارد که البته نیازمند حمایت های جدی قوای سه گانه کشور 

می باشد. می آورد،  فراهم  را  تولید  عرصه  در  کارشناسان  حضور  بستر  که  قوانینی  اجرای  برای 

الزم به ذکر است با توجه به شیوع ویروس کرونا، رییس سازمان در بخش نامه ای ارایه کلیه خدمات سازمان به صورت غیرحضوری تا تاریخ 16 
فروردین 1399 را ابالغ کرده بود و به صورت روزانه با کلیه همکاران سازمان و مدیران مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان از طریق برقراری 

تماس تصویری، اجرای وظایف سازمان و اقدامات همکاران پیگیری می شود.

بازنگری در نحوه ارایه خدمات به اعضا و بهره برداران یکی از الزامات تحقق جهش تولید

http://#در_خانه_بمانیم
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با  تماس تصویری  پنجشنبه مورخ 7 فروردین 1399 طی  منابع طبیعی استان اصفهان روز  و  نظام مهندسی کشاورزی  و مدیران سازمان  رییس 
کردند. گفتگو  مبارکه  و  خمینی شهر،  نجف آباد،  شهرضا،  سمیرم،  شهرستان های  غیردولتی  کشاورزی  خدمات  مراکز  مدیران 

در این دیدارهای تصویری که حدود سه ساعت به طول انجامید رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ضمن تبریک به 
مناسبت آغاز سال نو و آرزوی سالمتی برای یکایک مردم عزیز ایران؛ بر لزوم برنامه ریزی و تالش برای تحقق شعار سال با عنوان »جهش تولید« 
تاکید کرد و ضمن قدردانی از اقدامات مدیران و کارشناسان مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان در سال گذشته؛ ابراز داشت: با پیگیری، 

هم راهی و هم افزایی در مجموعه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سال گذشته اقدامات بسیار موثری در زمینه تسهیل شرایط 
صدور مجوزها صورت پذیرفت که موجب کاهش زمان و افزایش تعداد صدور پروانه ها شد.

مهندس تقی پور همچنین اظهار داشت دو عامل دانش و سرمایه الزامات جهش تولید در بخش کشاورزی می باشند.

رییس سازمان افزود، برای نخستین بار در کشور دفترچه الکترونیکی حاوی اطالعات مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان اصفهان تهیه و 
به دستگاه های اجرایی و تشکل های تولیدی و بهره برداران بخش کشاورزی اطالع رسانی شد که هدف از این اقدام تسهیل در برقراری ارتباط بین 

بهره برداران و دستگاه های اجرایی با مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی می باشد.

وی با اشاره به نامه ارسالی رییس سازمان مرکزی با عنوان »جایگاه قانونی پروانه اشتغال اعضای سازمان« گفت: در حال حاضر یکی از مهمترین 
انجام  منظور  به  کشاورزی  مهندس  هر  که  نحوی  به  بوده  سازمان  اعضای  اشتغال  پروانه های  به  بخشی  اعتبار  سازمان،  برنامه های  و  اهداف 
فعالیت های مهندسی برای بخش های دولتی و خصوصی، ملزم به ارایه پروانه اشتغال معتبر صادره از سازمان می باشد و کارشناس موظف است در 

هرگونه قرارداد نسبت به ثبت اطالعات پروانه اشتغال خود اقدام نماید.

مهندس تقی پور با اشاره به این که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، یک سازمان دانش محور، تخصصی و ارزشی می باشد ابراز 
داشت: برای تحقق جهش تولید و دست یابی به جایگاهی رفیع در زمینه اقتصاد و تولید؛ نیازمند ایجاد تغییرات در عادات و رفتار قدیمی خود و جامعه 

می باشیم.

وی خاطرنشان کرد یکی از مصادیق ایجاد تغییر در رفتار و عادات روزمره، پیشتازی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در ارایه خدمات 
به صورت غیرحضوری بوده که در جهت تسهیل گری و ایجاد رضایت مندی اعضا و بهره برداران صورت پذیرفته است.

الزم به ذکر است در گفتگوهای زنده تصویری امروز، مدیران مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی استان؛ گزارشی از فعالیت ها و اقدامات انجام 
گرفته در طول سال گذشته ارایه کرده و سواالت ایشان توسط معاونین و مدیران سازمان پاسخ داده شد.

ارتباط زنده تصویری رییس و مدیران سازمان با مدیران مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی 
شهرستان های سمیرم، شهرضا، نجف آباد، خمینی شهر، و مبارکه
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صبح یک شنبه مورخ 10 فروردین 1399 رییس و مدیران سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان از طریق ویدئو کنفرانس 
با مدیران مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی شهرستان های نایین، خور و بیابانک، نطنز، شاهین شهر و برخوار گفتگو کردند.

در ابتدای این دیدار مهندس تقی پور رییس سازمان؛ ضمن تبریک سال نو و آغاز بهار طبیعت، با اشاره به نام گذاری سال 1399 با عنوان »جهش 
تولید« تاکید کرد: در سال گذشته سازمان در خصوص تسهیل شرایط صدور مجوزهای بخش کشاورزی اقدامات بسیار موثری را انجام داد به 
نحوی که در این خصوص پرچمدار بوده است و رفع موانع در فرایند صدور مجوزها از طریق ملی و استانی پیگیری شد و سازمان نقش موثری 
درکاهش زمان بری صدور مجوزها داشت و حذف ترددهای غیرضروری سرمایه گذاران، بهره برداران و کارشناسان برای انجام مراحل اداری صدور 

مجوزها به سازمان و مرکز استان از جمله برنامه هایی است که در سال پیش رو به صورت جدی در دستور کار سازمان قرار خواهد داشت.

ایشان تاکید کرد با توجه به ظرفیت های  بخش کشاروزی این بخش از اقتصاد کشور نقش بسیار موثری در تحقق رونق و جهش تولید ایفا خواهد 
کرد و در این بین نقش سازمان در شناسایی اولویت های هر منطقه برای ایجاد انگیزه در صاحبان سرمایه به منظور سرمایه گذاری در استان و کشور 

با استفاده از عامل »دانش« اعضا به ویژه مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی بسیار حایز اهمیت است. 

رییس سازمان با اشاره به نامه ارسالی از طرف دکتر رمضان نژاد رییس سازمان مرکزی، باعنوان »جایگاه قانونی پروانه اشتغال اعضای سازمان« 
مبنای  پروانه  این  که  به نحوی  اشتغال کارشناسان کشاورزی است  پروانه  جایگاه  تثبیت  سال جوید  در  اولویت های سازمان  از  یکی دگیر  افزود: 

صالحیت هر گونه فعالیت فنی در بخش کشاورزی قرار گرفته و افراد فاقد پروانه اشتغال اجازه فعالیت مهندسی نخواهند داشت.

مهندس تقی پور با اشاره به مشکل اخیری که در کشور و جهان با وجود ویروس کرونا به وجود آمده است؛ خواستار رعایت توصیه های بهداشتی به 
منظور قطع زنجیره انتقال این ویروس و بازگشت شرایط کشور به حالت عادی شد.

الزم به ذکر است در گفتگوهای زنده تصویری امروز، مدیران مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی استان؛ ضمن ارایه گزارشی از فعالیت ها و اقدامات 
انجام گرفته در طول سال گذشته، درخواست های خود از سازمان را نیز مطرح کردند و سواالت ایشان توسط معاونین و مدیران سازمان پاسخ 

داده شد.

ارتباط زنده تصویری رئیس سازمان با مدیران مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی 
شهرستان های نایین، خور و بیابانک، نطنز، شاهین شهر و برخوار
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مهندس تقی پور، پیرو مصوبه هیات دولت و ابالغ آن به وزارت کشور توسط رییس جمهور محترم، طی نامه ای به استاندار اصفهان خواستار صدور 
مجوز فعالیت واحدهای گیاه پزشکی و تردد مدیران اجرایی واحدهای تولیدی بخش کشاورزی در سطح استان شد.

در بخشی از این نامه آمده است:

رتبه های  توفیقات استان در کسب  از  بخش عمده ای 
و  دامپروری  کشاورزی،  محصوالت  تولید  در  نخست 
شاغل  کارشناسان  تالش های  مرهون  گل خانه ای، 
مدیران  و  فنی  مسووالن  عنوان  تحت  واحدها  این  در 
تولید، دوشادوش تولیدکنندگان عزیز بوده که موجبات 
افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی و ارتقای کمی و 
آورده  ارمغان  به  را  کیفی محصوالت کشاورزی استان 

است.

نظر به تمهیدات بایسته ی اتخاذ شده توسط ستادهای 
خصوص  در  کرونا  ویروس  با  مقابله  استانی  و  ملی 
در  مردم  تردد  و  صنفی  واحدهای  فعالیت  محدودیت 
دفع  سموم  به  کشاورزان  دسترسی  شهرها،  سطح 
)به  تولید  مدیران  و  کارشناسان  حضور  و  نباتی  آفات 
گل خانه(  و  غذایی  صنایع  دامپروری،  واحدهای  ویژه 
 از شهرستان های دیگری به محل کار خویش 

ً
که بعضا

مراجعه می کنند، در واحدهای خدماتی و تولیدی بخش 
با مشکل مواجه شده است و عدم فعالیت  کشاورزی، 
کارشناسان  حضور  عدم  نیز  و  گیاه پزشکی  واحدهای 
امنیت  از هر زمان  در محل کار، در شرایطی که بیش 
بروز  موجب  می باشد،  اهمیت  دارای  کشور  غذایی 
و  کشاورزی  تولیدات  کمیت  و  کیفیت  در  نقصان 

شد. خواهد  دامپروری 

ارتباط  در  محترم  جمهور  رییس  فرمایشات  به  نظر 
فارس،  کرمانشاه،  استانداران  با  ویدیوکنفرانسی 
که   1399 فروردین   10 تاریخ  در  بوشهر  و  لرستان 

به  به دفع آفات شامل تهیه و توزیع سموم  به وزارت کشور ابالغ کردیم که کسب و کارهای مربوط  "امروز در جلسه دولت تصویب و  فرمودند: 
فعالیت خود در این شرایط و اجرای طرح فاصله گذاری ادامه دهند و فعال باشند تا کشاورزان در این زمینه برای تولید محصوالت خود با مشکلی 
اجازه فعالیت واحدهای گیاه پزشکی  نیز منتشر شده است، خواهشمند است  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری  در  و خبر آن  مواجه نشوند" 

فرمایند. صادر  را  استان  کشاورزی  بخش  تولیدی  واحدهای  اجرایی  مدیران  تردد  و  نباتی(  آفت کش  )فروشگاه های 

نامه رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان به استاندار 
 اصفهان در خصوص صدور اجازه استمرار فعالیت واحدهای گیاه پزشکی 

و تردد مدیران فنی واحدهای تولیدی بخش کشاورزی استان
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 پیشنهاد رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان 
 به رییس سازمان مرکزی در خصوص ارایه خدمات به عوامل فنی دارای

 پروانه اشتغال فاقد اعتبار تا پایان اردیبهشت 1399
مهندس تقی پور در نامه ای به دکتر شاهرخ رمضان نژاد، درخواست کرد به منظور حمایت از عوامل فنی سازمان که فعالیت های اجرایی، میدانی و 
صنفی ایشان تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا محدود گردیده و به تبع آن درآمد ایشان با کاهش مواجه شده، اجرای شرط تمدید عضویت و پروانه 
اشتغال برای ارجاع کار در سامانه ی سانکا حداقل تا پایان اردیبهشت سال جاری به تعویق افتاده و این امکان فراهم شود تا به آن تعداد از عوامل 

فنی که عضویت و پروانه اشتغال ایشان تا پایان سال 1398 معتبر می باشد، در سامانه ی سانکا، ارجاع کار صورت پذیرد.
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 درخواست رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان 
 از رییس سازمان مرکزی برای صدور دستور پیگیری بهره مندی اعضای سازمان 

از تسهیالت ویژه مشاغل آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا مصوب ستاد اقتصادی دولت

مهندس تقی پور؛ رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با ارسال نامه ای به رییس سازمان مرکزی صدور دستور 
پیگیری بهره مندی اعضای سازمان از تسهیالت ویژه مشاغل آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا مصوب ستاد اقتصادی دولت را خواستار شد.

در این نامه آمده است:

نظر به مصوبات جلسه ستاد اقتصادی دولت در تاریخ 7 فروردین 
اختصاص  خصوص  در  محترم  رییس جمهور  ریاست  به   1399
مبلغ 750هزار میلیارد ریال تسهیالت با نرخ ترجیحی 12 درصد 
و دوره بازپرداخت دو ساله برای آن دسته از کسب و کارهایی 
که بر اثر شیوع بیماری کرونا آسیب دیده اند مشروط بر این که 
نکرده  اخراج  زمانی  دوره  این  در  را  خود  واحد  انسانی  نیروی 
خدماتی  مراکز  چند  هر  مستحضرند  که  همان گونه  باشند؛ 
و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  از  که  کشاورزی  بخش 
شیوع  زمان  از  کرده اند  دریافت  فعالیت  مجوز  طبیعی  منابع 
به منظور رعایت  اتخاذ تمهیدات الزم  با   19-COVID ویروس 
توصیه های بهداشتی و با استفاده از زیرساخت های الکترونیکی 
سازمان تالش کرده اند نسبت به ارایه خدمات به بهره برداران 
به تحقق شعار  تعهد کاری نسبت  با  و  کنند  اقدام  متقاضیان  و 
ولی  داشته اند،  ویژه ای  اهتمام  سال  ابتدای  از  تولید  جهش 
محدودیت های  و  جهان  و  کشور  بر  حاکم  شرایط  به  توجه  با 
ایجاد شده برای انجام امور کارشناسی میدانی )که الزمه کلیه 
فعالیت های بخش کشاورزی است(، به دلیل کاهش قابل توجه 
فعالیت ها، از لحاظ اقتصادی به شدت آسیب دیده اند و با این 
حال هم چنان با حفظ نیروی انسانی، مرکز و واحد خدماتی خود 
نگیرند،  قرار  حمایت  مورد  چنان چه  و  داشته اند  نگاه  فعال  را 
امکان تعدیل نیرو یا عدم ادامه فعالیت این مراکز محتمل خواهد 

بود.

لذا با توجه به حمایت هایی که دولت محترم در این خصوص در نظر گرفته است، خواهشمند است دستور فرمایند در اسرع وقت نسبت به پیگیری 
از جمله مراکز خدمات کشاورزی  برای واحدهای خدماتی بخش کشاورزی عضو سازمان  یاد شده  از تسهیالت  برای اختصاص بخشی  موضوع 
دام،  خوراک  تجزیه  و  گیاه  و  خاک  و  آب  آزمایشگاه های  نهاده ها،  فروش  دامپروری،  خدماتی  واحدهای  گیاه پزشکی،  کلینیک های  غیردولتی، 

مهندسان ناظر و مسوولین فنی در کلیه فعالیت ها و... اقدام مقتضی صورت پذیرد.

پیشاپیش مراتب قدردانی خود را از صدور دستور مساعد جناب عالی که به منظور حمایت از اعضای سازمان و به طور کلی ارتقای دانش به عنوان 
آشکارترین وسیله عزت و قدرت یک کشور در بخش کشاورزی صورت خواهد پذیرفت، اعالم می دارد.
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و  دامپزشکی  طبیعی،  منابع  و  کشاورزی  های  رشته  متخصصین  از  تعدادی  روزی  شبانه  تالش  حاصل  که  پاک"  "عبور  کننده  ضدعفونی  دستگاه 
همچنین برق می باشد، با هدف مقابله با عوامل بیماری زا از قبیل باکتری ها، ویروس ها و قارچ ها و در برهه حساس کنونی به منظور مقابله با 

است. شده  ساخته  و  طراحی  اصفهان  استان  دامپزشکی  متخصصان  و  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسان  همت  به  کرونا  ویروس 

مشخصات بارز این دستگاه عبارتند از:

1- بدنه فوالدی مستحکم و ضد زنگ

2- مخزن استاندارد 20 لیتری )با قابلیت افزایش حجم(

3- سیستم ضدعفونی فرد از طریق پاشش چند نقطه ای 
به 2 صورت دستی و اتوماتیک

4- مجهز به تشتک کف، به منظور ضد عفونی شدن کفش 
های فرد وارد شونده

 50 وات
ً
5- مصرف برق بسیار پایین حدودا

الزم به ذکر است با توجه به داشتن قابلیت ضدعفونی کل 
بدن و حتی کف کفش ها؛ از این دستگاه می توان در محل 
هایی که امکان تعطیلی آنها در شرایط کنونی وجود نداشته 
و از طرفی تردد افراد زیاد می باشد مانند ورودی ادارات، 
بانک ها، سازمان ها، دستگاه های اجرایی و مجموعه های 
تولیدی از قبیل گل خانه ها، مراکز پرورش قارچ خوراکی، 

دامداری ها، مرغداری ها و ... استفاده کرد.

ورودی  در  دستگاه  این  حاضر  حال  در  است  گفتنی 
بیمارستان صحرایی ایران مال تهران، بیمارستان های شهید بهشتی کاشان و سیدالشهدای آران و بیدگل، اداره دامپزشکی شهرستان کاشان، 

است شده  نصب  کنندگان  مراجعه  استفاده  منظور  به  و  آزمایشی  صورت  به  دیگر  محل  چندین  و  پرهام  پزشکی  گیاه  کلینیک 

با توجه به این که آزمایش این دستگاه موفقیت آمیز بوده و به تایید فنی مسووالن کشوری، استانی و شهرستانی رسیده است، ستاد مقابله با ویروس 
کرونای استان ضمن حمایت از این ایده به منظور اخذ مجوزهای تولید انبوه می تواند استفاده از این دستگاه؛ را در ورودی ادرات، دستگاه های 

اجرایی و واحدهای تولیدی و خدماتی که ملزم به ارایه خدمات می باشند، توصیه و الزامی کند.

استان  کاشان  شهرستان  در  واقع  آب"  جوی  گستر  "عمران  غیردولتی  کشاورزی  خدمات  مرکز  مدیر  تصویری  مهندس  خانم  است  ذکر  به  الزم 
داشته اند. همکاری  دستگاه  این  تولید  و  ساخت  در  اصفهان، 

 طراحی و ساخت دستگاه ضد عفونی کننده ی بدن؛ با نام "عبور پاک"
با مشارکت یک مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان اصفهان
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صبح روز پنج شنبه 14 فروردین 1399 رییس و مدیران سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در ارتباط زنده تصویری با 
مدیران مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی شهرستان های اصفهان و اردستان گفتگو کردند.

با  یکایک هم وطنان عزیز  برای  آرزوی سالمتی  و  آغاز سال جدید  تبریک  این تماس تصویری مهندس تقی پور؛ ربیس سازمان ضمن  ابتدای  در 
اشاره به نام گذاری سال 1399 به نام »جهش تولید« افزود: با توجه به پتانسیل های بالقوه موجود در بخش کشاورزی کشور می توان این بخش را 
در شرایط اقتصادی به عنوان تجلی گاه اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد و با تالش و همت مضاعف به ویژه در امر تسهیل سرمایه گذاری ها فرصت های 

اشتغال جدید و ارزآوری را برای کشور به ارمغان آورد .

وی ادامه داد: مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی با تکیه بر تخصص و تعهد کارشناسان خود می توانند نقش بسیار موثری در شناسایی فرصت های 
نظام مهندسی  به سازمان  و در تحقق شعار سال  ایفا کرده  الگوی کشت منطقه تحت پوشش خود  و  اولویت ها  به  توجه  با  سرمایه گذاری جدید 

کشاورزی و منابع طبیعی یاری رسانند.

رییس سازمان با اشاره به محدودیت های ترافیکی اعمال شده توسط ستاد ملی و استانی مقابله با ویروس کرونا در روزهای اخیر گفت: پیرو مصوبه 
هیات دولت و دستور رییس جمهور محترم در خصوص ادامه فعالیت کسب و کارهای مربوط به دفع آفات و به منظور کمک به بهره برداران و 
تولیدکنندگان بخش کشاورزی استان؛ از طریق سازمان مکاتبه ای با استاندار اصفهان انجام شد که در آن خواستار صدور مجوز فعالیت واحدهای 

گیاهپزشکی و تردد مدیران اجرایی واحدهای تولیدی بخش کشاورزی در سطح استان شدیم.

وی افزود: با توجه به مشکالت ایجاد شده برای صاحبان مشاغل آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، در صدد برآمدیم تا طی مکاتبه ای با رییس 
محترم سازمان مرکزی، صدور دستور پیگیری و بهره مندی اعضای سازمان از تسهیالت ویژه مشاغل آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا؛ مصوبه 

ستاد اقتصادی دولت را خواستار شویم.

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
پیشتاز در ارایه خدمات الکترونیکی غیرحضوری در کشور
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مهندس تقی پور ضمن تاکید بر لزوم اعتبار بخشی به پروانه های اشتغال اعضای سازمان ابراز داشت: ارایه پروانه اشتغال معتبر از طرف اعضای 
سازمان و به منظور انجام فعالیت های تخصصی در بخش های دولتی و خصوصی، الزامی بوده و تخطی از این امر تخلف انتظامی محسوب می شود.

رییس سازمان با اشاره به لزوم رعایت موارد بهداشتی و به ویژه اصول فاصله گذاری اجتماعی به منظور قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا گفت: 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با ایجاد سامانه های الکترونیکی آنالین، در ارایه خدمات الکترونیکی غیرحضوری به بهره برداران، 

تولیدکنندگان و فعاالن بخش کشاورزی پیشتاز می باشد.

الزم به ذکر است در این ارتباط زنده تصویری، مدیران مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی شهرستان های اصفهان و اردستان نیز ضمن تشکر از 
اقدامات سازمان در خصوص تسهیل گری و ارایه خدمات به روز و در لحظه؛ بر تالش مضاعف به منظور ارایه خدمات بهتر و مطلوب تر به بهره 
برداران بخش کشاورزی تاکید و گزارشی از اقدامات خود ارایه کردند و و سواالت ایشان نیز توسط معاونین و مدیران سازمان پاسخ داده شد.
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معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با ارسال نامه ای به رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور؛ دستورالعمل 
اجرایی ضوابط فنی و بهداشتی تاسیس و بهره برداری "مراکز نگهداری و پرورش اردک و غاز" را به منظور اجرا با رعایت کلیه ضوابط و مقررات 

فنی، بهداشتی و زیست محیطی ابالغ کرد.

فایل های مربوط به این دستورالعمل به منظور مشاهده و بهره برداری در زیر قابل دانلود می باشد:

 دستورالعمل اجرایی ضوابط فنی و بهداشتی تاسیس و بهره برداری 
"مراکز نگهداری و پرورش اردک و غاز"

 دستورالعمل اجرایی ضوابط فنی و بهداشتی تاسیس و بهره برداری "مراکز نگهداری و پرورش اردک

 دستورالعمل اجرایی ضوابط فنی و بهداشتی تاسیس و بهره برداری "مراکز نگهداری و پرورش غاز

https://b2n.ir/209245
https://b2n.ir/209245
https://b2n.ir/809838
https://b2n.ir/809838
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به گزارش مدیریت روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، در بازه زمانی حدودا یک ماهه 25 اسفند 1398 
لغایت 17 فروردین 1399 این استان با ثبت تعداد 216 فقره نامه صادره، با اختالف قابل توجهی رتبه نخست را در بین سایر سازمان استان ها به خود 

اختصاص داد.

شایان ذکر است با توجه به شرایط حاکم بر کشور و به منظور انجام 
رساندن  حداقل  به  و  کرونا  ویروس  با  مقابله  در  اجتماعی  مسوولیت 
مراجعه حضوری مردم به ادارات و دستگاه های ارایه کننده خدمات، 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در 
مدت یاد شده کلیه خدمات مورد نیاز اعضا، بهره برداران و متقاضیان 
از  استفاده  با  و  سازمان  محل  در  کارکنان  فیزیکی  حضور  بدون  را 
و  ستاد  در  سازمان  توسط  شده  ایجاد  الکترونیکی  زیرساخت های 
و  تصویری  زنده  ارتباط  برقراری  با  و  است  کرده  ارایه  شهرستان ها 
برگزاری ویدیو کنفرانس با کارکنان، اعضا و دفاتر نمایندگی در سطح 
عوامل  عملکرد  بر  دقیقی  و  مستمر  نظارت  استان،  شهرستان  های 

پذیرفت. اجرایی سازمان صورت  و  فنی 

مهندسی  نظام  سازمان  رییس  تقی پور؛  مهندس  است  گفتنی 
کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در این مدت، طی مکاتبات 
جداگانه ای با مدیران ملی و استانی از جمله رییس محترم سازمان 
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و همچنین استاندار 
از  را  محترم اصفهان، پیشنهادهای موثر و درخواست های متعددی 

: جمله

دارندگان  به  خدمات رسان  دستگاه  های  خدمات  ارایه  استمرار   -
پروانه های بهره برداری بخش کشاورزی که تاریخ انقضای آن پایان 

است. بوده   1398 بهمن 

مشاغل  ویژه  تسهیالت  از  سازمان  اعضای  بهره مندی  پیگیری   -
اقتصادی دولت(. از شیوع ویروس کرونا )مصوبه ستاد  آسیب دیده 

- تمدید ارایه خدمات به عوامل فنی دارای پروانه اشتغال فاقد اعتبار 
تا پایان اردیبهشت ماه 1399

- پیگیری استمرار فعالیت واحدهای گیاه پزشکی و تردد مدیران فنی واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی استان با رعایت اصول فاصله گذاری 
اجتماعی و...  مطرح کرده است.

 کسب رتبه نخست در حوزه اداری 
توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
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صدور مجوز استمرار فعالیت واحدهای گیاه پزشکی و تردد مدیران فنی 
واحدهای تولیدی بخش کشاورزی استان اصفهان

به آگاهی اعضا و بهره برداران محترم بخش کشاورزی استان می رساند:

مجوز  صدور  خصوص  در  اصفهان  استاندار  با  استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  رییس  توسط  شده  انجام  مکاتبه  پیرو 
استمرار فعالیت واحدهای گیاه پزشکی و تردد مدیران فنی واحدهای تولیدی بخش کشاورزی استان مورخ 11 فروردین 1399، مدیر کل مدیریت 
با  سازمان  آن  هماهنگی  طریق  از  موجود،  مشکل  رفع  خواستار  استان،  کشاورزی  جهاد  رییس  به  ای  نامه  ارسال  با  اصفهان  استانداری   بحران 

فرمانداری های شهرستان ها مطابق با مصوبات ستاد مبارزه با بیماری کرونا شد.
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 درخواست رییس سازمان از فرمانداران شهرستان های استان اصفهان 
به منظور همکاری در خصوص فعالیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان 

مهندس تقی پور؛ رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با ارسال نامه ای به فرمانداران شهرستان های استان 
اصفهان با اشاره به سیاست های دولت محترم و ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا در خصوص طرح فاصله گذاری اجتماعی و رعایت موارد بهداشتی 
از جانب صاحبان مشاغل کم خطر از روز شنبه مورخ 23 فروردین 1399، خواستار همکاری در خصوص فعالیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی 

استان شد.

به  جهادکشاورزی؛  وزارت  عالی  مقام  توسط  ابالغی  دستورالعمل  اساس  بر  غیردولتی  کشاورزی  خدمات  مراکز  اینکه  بر  تاکید  با  سازمان  رییس 
و خدماتی  تولیدی  و مجوز واحدهای  پروانه  اداری صدور  و مراحل  انجام تشریفات  این سازمان در شهرستان ها، مجری  نمایندگی  دفاتر  عنوان 
بخش کشاورزی و ارایه کننده ی سایر خدمات اداری و فنی از جمله ثبت نام متقاصیان دریافت سهیمه سوخت و... به کشاورزان، تولیدکنندگان و 

این مراکز خوستار شد.  را در خصوص فعالیت  بهره برداران بخش کشاورزی می باشند، همکاری فرمانداران شهرستان های استان 

وی ابراز داشت: این مراکز به منظور کاهش مراجعات متقاضیان به مرکز استان، ضمن اخذ مجوز فعالیت از این سازمان در نقاط مختلف استان 
سامان دهی شده اند و بر خالف واحدهای صنفی؛ در زمره واحدهای خدمات رسان در حال ارایه خدمات به بهره برداران بخش کشاورزی می باشند. 
برای دریافت خدمات  باالجبار  ایشان  و بهره برداران،  برای کشاورزان  بروز مشکالت عدیده  این مراکز متوقف شود، ضمن  لذا چنان چه فعالیت 
می بایست به مرکز استان مراجعه کنند که این امر خود ناقض اصول فاصله گذاری اجتماعی خواهد بود و از سوی دیگر عدم دریافت به موقع خدمات 
مورد نیاز توسط تولیدکنندگان، امنیت و سالمت غذایی استان و کشور را در این برهه زمانی که حفظ استقالل و امنیت غذایی بیش از پیش برای 

کشور ضرورت دارد، دچار تهدید خواهد کرد.
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 اعالم آمادگی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
برای انجام امور تصدی گری محیط زیست

بنا به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر معرفی ظرفیت های سازمان نظام مهندسی برای همکاری در اجرای قانون حفاظت از 
خاک،  رییس سازمان مرکزی با ارسال نامه ای به سازمان حفاظت محیط زیست، آمادگی این سازمان را برای انجام امور تصدی گری محیط زیست 

اعالم کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مرکزی، در نامه رییس سازمان مرکزی به معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به 
ظرفیت های سازمان نظام مهندسی  برای نقش آفرینی و انجام امور تصدی گری حوزه های مختلف کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست آمده 

است:

 این سازمان به موجب قانون تأسیس و دیگر قوانین و مقررات 
جاری عهده دار بخشی از وظایف و خدمات عمومی و حاکمیتی 
بخش  خدماتی  و  تولیدی  های  مجوزفعالیت  صدور  جمله   از 
و  بندی  رتبه  و  صالحیت  تشخیص  طبیعی؛  منابع  و  کشاورزی 

باشد. می  ای  اشتغال حرفه  پروانه  انحصاری صدور  مرجع 

در بخش دیگری از این نامه با اشاره به تشخیص صالحیت و 
رتبه بندی بیش از 7 هزار عضو حقوقی و 22هزار عضو حقیقی، 
آمده است: این سازمان در راستای اجرای مأموریت های خود، 
ایجاد  و  نهادسازی  هدف  با  را  تخصصی  و  فنی  خدمات  مراکز 
متقاضیان  به  فنی  های  مشاوره  ارایه  برای  غیردولتی  شبکه 
سطح  در  اجرایی  های  دستگاه  گری  تصدی  امور  انجام  نیز  و 
دهستان ها با تابلوهای متحد الشکل را اندازی نموده است که 
تاکنون 750 مرکز با اخذ مجوز و تحت نظارت سازمان فعالیت 

نمایند.  می 

کشاورزی  خدمات  مراکز  ظرفیت  تبیین  ضمن  نامه  این  در 
در  و  تخصصی  صورت  به  مراکز  این  است:  آمده  غیردولتی، 
و  زیست  محیط  خدمات  "مرکز  عنوان  با  زیست   محیط  حوزه 
و بستر  اندازی می شوند  راه  و  فضای سبز غیردولتی" تشکیل 
آن  نظارتی  و  اجرایی  آموزشی،  امور  انجام  برای  مناسبی 
از  پاك، حفاظت  سازمان در اجرای قوانینی نظیر قانون هوای 
خاك، جلوگیری از آلودگی آب، مدیریت پسماند کشاورزی و... 

باشند. می 
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 آغاز به کار نخستین مراکز توان افزایی و مهارت آموزی 
"پرورش و تکثیر زالوی طبی" و "محیط زیست" کشور در استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی سازمان به نقل از معاون فنی، آموزشی و پژوهشی، مجوز نخستین مرکز توان افزایی و مهارت آموزی در زمینه ی پرورش و 
تکثیر زالوی طبی کشور؛ در استان اصفهان صادر شد.

انجام فعالیت هایی  با  این مرکز همکار سازمان؛  شایان ذکر است 
نظیر:

- آموزش تخصصی پرورش و تکثیر زالوی طبی

و  فنی  ارزیابی  و  کارشناسی  مشاوره ای،  فنی  خدمات  ارایه ی   -
طبی زالوی  تکثیر  و  پرورش  واحدهای  اقتصادی 

همکاری  با  زالو  حوزه  پژوهشی  فعالیت های  توسعه  و  تحقیق   -
دانشگاه ها  

و ...

نقش به سزایی در آموزش و توانمندسازی عالقه مندان به پرورش و تکثیر زالوی طبی در سالیان اخیر داشته است.

گفتنی است، مجوز نخستین مرکز توان افزایی و مهارت آموزی در زمینه ی محیط زیست کشور؛ با نام "زیست آزمون پارس" نیز در استان اصفهان 
صادر شده است.

الزم به ذکر است، این مرکز همکار سازمان، با انجام فعالیت هایی 
نظیر:

- آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست 

- نمونه برداری از آالینده های آب، هوا و خاک

- برگزاری دوره های آموزشی 

- ترموگرافی )تصویربرداری حرارتی( 

- طراحی و اجرای سیستم های تصفیه فاضالب

- آزمایشگاه بهداشت حرفه ای )نمونه برداری از آالینده های محیط کار(

- ارایه خدمات حفاظت فنی

و ...

نقش به سزایی در حوزه محیط زیست در سالیان اخیر داشته است.

گفتنی است، به استناد دستورالعمل توان افزایی و مهارت آموزی، تمامی واحدهای تولیدی و خدماتی، بنگاه ها، مزارع بخش خصوصی و تعاونی ها، 
می توانند به عنوان محلی برای یادگیری و بهره گیری از امکانات، ظرفیت و توان آموزشی، با نام "مرکز مهارت آموزی و یادگیری تخصصی همکار 

سازمان" انتخاب شوند که در این صورت سازمان نظام مهندسی تابلوی مهارت آموزی را به آن ها اعطا خواهد کرد.
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 دستورالعمل اجرایی اعطای گواهی نامه صالحیت اجرای پروژه های 
)EPC/EPCS( گل خانه ای و قارچ خوراکی به روش طرح و ساخت

دستورالعمل اجرایی اعطای گواهی نامه صالحیت اجرای پروژه های گل خانه ای و قارچ خوراکی به روش طرح و ساخت )EPC/EPCS( توسط 
رییس سازمان مرکزی برای اجرا به استان ها ابالغ شد.

در بخشی از این ابالغیه آمده است: دستورالعمل مذکور که یک روش تهیه طرح و اجرای پروژه های بزرگ مقیاس می باشد، می تواند خالء ناشی 
از ظرفیت رشته ها و تخصص های غیرکشاورزی را متناسب با نیاز فنی و حقوقی بخش کشاورزی بر طرف نماید.

با عنایت به جهش ورود سرمایه به بخش و گرایش سرمایه گذاران به ایجاد واحدهای بزرگ مقیاس با فنآوری های نو، ضرورت استفاده از این 
فنآوری برای ساماندهی پیمانکاران ساخت و اجرای پروژه های کشاورزی از سال های قبل مورد تأکید و درخواست بخش و حاکمیت بود که بحمدالله 

با حمایت معاونت باغبانی و مشارکت نظام مهندسی و بخش خصوصی این مهم به نتیجه رسید.

معاونت برنامه ریزی سازمان موظف شده است؛ گزارش های ادواری اجرای دستورالعمل را به صورت دو ماهانه تهیه و نحوه همکاری دستگاه ها و 
نهادهای ذیربط را به وزارت جهادکشاورزی ارسال نماید.
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مراکز خدمات فنی و تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی؛ خیرین اجتماعی بخش کشاورزی

نخستین ارتباط زنده تصویری رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با مدیران مراکز خدمات فنی و تخصصی کشاورزی و 
منابع طبیعی غیر دولتی استان اصفهان )مراکز مهارت آموزی همکار سازمان( برگزار شد.

در این ارتباط تصویری که با حضور رییس، معاون آموزشی و فنی و مدیر روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و 
مدیران شش مراکز مهارت آموزی و خدمات فنی و تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی استان اصفهان برگزار شد، ابتدا مهندس تقی پور 
ضمن تشکر از رییس سازمان مرکزی به واسطه رویکرد جدید سازمان مرکزی در خصوص ایجاد مراکز مهارت آموزی، فنی و تخصصی گزارشی از 
وضعیت سامان دهی این مراکز در استان اصفهان ارایه کرد و افزود: با همکاری این مراکز توانمندسازی و مهارت افزایی فارغ التحصیالن کشاورزی 

به صورت جدی در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.

دکتر رمضان نژاد؛ رییس سازمان مرکزی ضمن تبریک به مناسبت آغاز سال نو و آرزوی سالمتی برای مردم ایران و جهان و تشکر از همکاران 
سازمان استان اصفهان در انجام وظایف سازمانی و تالش برای تحقق اهداف کمی و کیفی سازمان، با اشاره به این که سازمان از ابتدا در خصوص 
ایجاد مراکز مهارت آموزی نگاهی دانش محور داشته است افزود: همراهی، هم فکری، هم افزایی و ایده های نو و خالقانه می تواند ما را در رسیدن 

به هدفمان که انتقال نهاده دانش به بخش کشاورزی می باشد، یاری رساند.

رییس سازمان مرکزی با اشاره به این که تولید دانش در کشور باال و مصرف دانش پایین است ابراز داشت: در صورت تلفیق علم با فن و دانش با 
مهارت می توانیم کشاورزی را به صنعتی دانش بنیان تبدیل کنیم و مراکز خدمات فنی و تخصصی کشاورزی، مدرن ترین مرکز انتقال مهارت در حوزه 

کشاورزی و در سطح جامعه خواهند بود.

زمینه  در  کشاورزی  بخش  اجتماعی  خیرین  طبیعی؛  منابع  و  کشاورزی  تخصصی  و  فنی  خدمات  مراکز  معتقدیم  کرد:  تاکید  رمضان نژاد  دکتر 
مهارت افزایی فارغ التحصیالن این بخش می باشند و در همین راستا حمایت همه جانبه از این مراکز به منظور ایجاد اشتغال پایدار در سطح جامعه 

در دستور کار سازمان قرار دارد.
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رییس سازمان مرکزی افزود با توجه به این که مراکز مهارت آموزی همکار سازمان؛ حلقه های مفقوده در انتقال مهارت به دانش آموختگان بخش 
کشاورزی می  باشند، رسالت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی معرفی این مراکز در سطح جامعه بوده و در این راه از هیچ کمکی 

دریغ نخواهیم کرد.

ایشان تاکید کرد همان گونه که هر کاالیی برای معرفی خود نیاز به تبلیغ دارد، مراکز مهارت آموزی نیز به طور ویژه مبلغ دانش در بخش کشاروزی 
هستند.

دکتر رمضان نژاد خاطر نشان ساخت سامان دهی مراکز مهارت آموزی و استفاده از ظرفیت فنی این مراکز برای توانمندسازی فارغ التحصیالن، بار 
مالی سنگینی را از دوش دولت برداشته است و به همین خاطر دولت نیز باید در راستای تقویت این مراکز حمایت های الزم را به عمل آورد.

در این ارتباط زنده تصویری همچنین، مدیران مراکز خدمات فنی و تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی استان ضمن تشکر از برگزاری 
و  کارآموزان  به  مهارت  و  دانش  انتقال  زمینه  در  شده  انجام  اقدامات  از  گزارشی  ارایه  به  برخط؛  و  غیرحضوری  صورت  به  نشست هایی  چنین 

پرداختند. کشاورزی  بخش  فارغ التحصیالن 

اعالم نتایج نهمین دوره آزمون های ادواری

به آگاهی اعضای محترم سازمان می رساند:

شرکت کنندگان در نهمین دوره آزمون های ادواری سازمان می توانند برای مشاهده نتیجه ی آزمون به کارتابل خود در سامانه ی سانکا به نشانی 
آزمون ها- مشاهده کارنامه( مراجعه فرمایند.  نمرات  www.agrieng.org )زیرسیستم آموزش بخش 

شایان ذکر است شرط قبولی در این آزمون کسب حداقل نمره ی 60 از 100 می باشد.

گفتنی است شرکت کنندگانی که موفق به کسب نمره ی قبولی شده اند؛ می توانند گواهی آزمون مربوطه را از کارتابل خود دریافت کنند.

http://www.agrieng.org
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مهندس مهدی تقی پور، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان طی نامه ای به دکتر شاهرخ رمضان نژاد با اشاره 
به مستندات قانونی در خصوص تصویب و ابالغ تعرفه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی و جداول دریافتی های سازمان بابت ارایه خدمات 

به اعضا، خواستار هم زمانی ابالغ این دو تعرفه شد.

در بخشی از این نامه آمده است:

 طی چند سال یا ابالغ نشده است و یا افزایش محسوسی 
ً
با توجه به سوابق ابالغ تعرفه های خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی که بعضا

با کاهش مواجه گردیده است،  یا حتی  و  اعمال نشده  آن  در  تورم  از جمله  اقتصادی کشور  و مسوولیت کارشناس و شرایط  کار  نوع  به  توجه  با 
خواهشمند است به منظور حمایت از حقوق اعضای سازمان، موضوع هم زمانی ابالغ جداول دریافتی های سازمان از اعضا بابت ارایه خدمات با 

تایید و تصویب قرار گیرد. تعرفه های خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی مورد 

درخواست رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان از 
 رییس سازمان مرکزی در خصوص هم زمانی ابالغ جداول دریافتی های سازمان 

از اعضا با ابالغ تعرفه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی
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ارتباط زنده تصویری با مهندسان ناظر نظام گل خانه ای استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی سازمان روز یک شنبه 31 فروردین 1399 رییس و مدیران سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان 
در تماسی تصویری؛ با مهندسان ناظر نظام گل خانه ای استان از طریق فضای مجازی گفتگو کردند.

در ابتدای این دیدار مهندس تقی پور رییس سازمان؛ ضمن تبریک آغاز سال جدید و آرزوی سالمتی برای تمام مردم دنیا، یکی از اهداف مهم 
به  سال جدید نقش  ابتدای  از  که  همان گونه  این مهم،  افزود:  و  الکترونیک عنوان کرد  بستر  در  و  نوین  خدمات  ارایه  را  سال جدید  در  سازمان 
سزایی در تسهیل امور و تکریم ارباب رجوع شامل اعضا، بهره برداران و دستگاه های اجرایی داشته، موجبات افزایش سرمایه گذاری ها در بخش 

کشاروزی که یکی از الزامات جهش تولید است را فراهم خواهد آورد.

اعضا،  آسان تر  دسترسی  منظور  به  مجازی  فضای  مزایای  از  بهره مندی  هدف  با  مناسب  زیرساخت های  ایجاد  کرد:  تصریح  پور  تقی  مهندس 
کارشناسان و بهره برداران بخش کشاورزی به خدمات مورد نیاز؛ یکی دیگر از مصادیق تسهیل گری امور و جلوگیری از اتالف وقت و هزینه اضافی 

می باشد.

رییس سازمان با اشاره به مسوولیت مهندسان ناظر در رعایت اصول فنی و صیانت از سرمایه های فعاالن بخش گل خانه اظهار داشت: سازمان با 
ارایه پیشنهاد به سازمان مرکزی، موضوع متناسب سازی تعرفه ارایه خدمات فنی و مهندسی مهندسان ناظر با مسوولیت و حجم کار ایشان را به 

صورت جدی دنبال خواهد کرد. 

تثبیت و تحکیم جایگاه مهندسان کشاورزی در جامعه خواهد شد؛  تاکید کرد یکی دیگر از سیاست های مهم سازمان که باعث  مهندس تقی پور 
هویت بخشی به پروانه های اشتغال صادره توسط سازمان می باشد به شکلی که هر یک از کارشناسان و متخصصان بخش کشاورزی به منظور ارایه 

خدمات تخصصی در حوزه های دولتی و خصوصی، موظف به ارایه پروانه اشتغال معتبر می باشند.

گفتنی است در این ارتباط تصویری مهندسان ناظر نظام گل خانه ای ضمن قدردانی به منظور برگزاری نشست های غیر حضوری در شرایط بحرانی 
کنونی، به بیان گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص نظارت بر مراحل مختلف ساخت سازه های گل خانه ای و ارایه پیشنهادهایی در خصوص 

حوزه فعالیت خود پرداختند.
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 سومین جلسه ی رسمی مدیران اداری و مالی منطقه ۴ 
با معاون اداری و مالی و مدیران حوزه معاونت

سومین جلسه ی رسمی مدیران اداری و مالی منطقه 4 )شامل استان های اصفهان، تهران، البرز، قم، مرکزی، سمنان، چهارمحال و بختیاری و 
قزوین( در سال 1399 به صورت تماس تصویری برخط روز یکشنبه مورخ 31 فروردین 1399 با حضور معاون و مدیران محترم اداری و مالی سازمان 

نظام مهندسی کشور برگزار شد.

در این جلسه به رویه ها و مشکالت اخذ فیش  حق تمبر مالیاتی موضوع )بند 11 تبصره ماده 46 قانون مالیات های مستقیم( اشاره و مقرر گردید، بهبود 
فرایند و رفع مشکالت موجود  فیش حق تمبر، در اولویت کارهای سازمان قرار گیرد.

شایان ذکر است مدیران اداری و مالی استا ن های منطقه 4 پیش از این آقای علی درویشی مدیر اداری و مالی سازمان استان اصفهان را به عنوان 
نماینده خود در منطقه انتخاب و به سازمان مرکزی معرفی کرده بودند.
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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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