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از چالش های اصلی پیش روی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در انجام رسالت های مرتبط با اعضا، نداشتن مهارت های 
الزم و کافی در مهندسان کشاورزی برای به کار بستن دانش کشاورزی در محیط های واقعی کار و عملیات کشاورزی است� بر این اساس، 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در دوره پنجم فعالیت، با رویكردی جدید و مردمی کردن امور و تجدید نظر در سیاست های 
"ادبیات محور" به آموزش های "مهارت محور" تغییر داده و در اجرای این سیاست،  از آموزش های  آموزشی قبلی، سیاست آموزشی خود را 

دستورالعمل مهارت آموزی و توان افزایی اعضای را در شورای مرکزی به تصویب رسانده است�

در اجرای این سیاست آموزشی که هدف اصلی آن یاد دادن مهارت و به کار بستن علوم و دانش کشاورزی در واحدهای تولیدی و خدماتی 
بیشتر  هم یاری  و  هدفمند  همكاری  و  خصوصی  بخش  مدرن  و  بهره ور  پیشرفته،  واحدهای  صاحبان  با  تعامل  در  است،  کشاورزی  بخش 
این واحدها به عنوان مراکز مهارت آموزی و توان افزایی، اعضای متقاضی با حضور در این مراکز به صورت عملی مهارت آموزی را تجربه 
می نمایند� اتكای به ظرفیت بخش خصوصی، داوطلبانه بودن مهارت آموزی و منتج به اشتغال شدن از اصول اساسی این برنامه مردم محور 

می باشد� سازمان 

از این رو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استفاده از توانمندی های علمی، فنی، پژوهشی، آموزشی و شناسایی ظرفیت ها، 
امكانات، تجهیزات و فناوری های بخش خصوصی در حوزه انتقال تكنولوژی و پژوهش های کاربردی با مشارکت فعاالن و تولیدکنندگان برتر 
بخش غیردولتی، نخبگان، کارآفرینان، مخترعان و مبتكران، شرکت های دانش بنیان، صاحبان فناوری های نوین و مراکز کسب و کارهای 

نوپا را در برنامه راهبردی خود قرارداده است و ضمن شناسایی این مراکز در 6 بخش:

۱ � مرکز خدمات پژوهش های کاربردی کشاورزی غیردولتی

2  مرکز خدمات انتقال تكنولوژی های نوین غیردولتی

3� مرکز خدمات توسعه کسب و کارهای کشاورزی غیردولتی

4� مرکز خدمات توسعه علوم و فنون کاربردی غیردولتی

5� مرکز صدور خدمات فنی و مهندسی کشاورزی غیردولتی

6� مرکز خدمات توان افزایی و مهارت آموزی غیردولتی

را صادر  مجوز مراکز تخصصی غیردولتی بخش کشاورزی 
می کند�

کشور  در  استان  نخستین  اصفهان  استان  بین  این  در 
کشاورزی،  بخش  باالی  ظرفیت های  به  اتكا  با  که  است 
منابع طبیعی و محیط زیست، بیش از ۱۰۰ مرکز تخصصی 
این  فعالیت  مجوز  و  سامان دهی  را  کشاورزی  غیردولتی 
فارغ التحصیالن  معرفی  با  تا  است  کرده  صادر  را  مراکز 
انتقال  زمینه  و  ایشان  افزایی  توان  موجبات  مراکز  این  به 
فناوری های جدید و ایده های نو در بخش کشاورزی استان 

آورد� فراهم  را 

عبور از مرز ۱۰۰ مرکز تخصصی غیردولتی کشاورزی در استان اصفهان
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مصنوعی  تلقیح  شبكه  استقرار  و  دهی  سامان  دستورالعمل  جلسه 
دام استان اصفهان با حضور رییس، اعضای شورا، معاونین سازمان 
طیور  امور  مدیر  و  دام  امور  مدیر  دامی،  تولیدات  بهبود  معاون  و 
خرداد   ۱3 شنبه  سه  روز  اصفهان  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان 

شد� برگزار  سازمان  محل  در   ۱399

رییس سازمان با اشاره به حمایت از ایجاد و توسعه واحدهای تولید 
یكی  عنوان  به  کشور  دام  انواع  تولید  در  آن  از  استفاده  و  ژنی  مواد 
دستورالعمل  اساس  بر  دامی  تولیدات  زنجیره  اصلی  های  حلقه  از 
لزوم  به  دام،  مصنوعی  تلقیح  شبكه  استقرار  و  دهی  سامان 
انسجام بخشی بین واحدهای تامین کننده و توزیع کننده اسپرم و 

کرد�  تاکید  مصنوعی  تلقیح  کارشناسان 

انجام  برای  اشتغال  پروانه  ارایه  لزوم  به  اشاره  با  پور  تقی  مهندس 
در  توضیحاتی  کشاورزی،  بخش  مهندسی  و  فنی  های  فعالیت 
خصوص ایجاد زیرساخت های تحقق این هدف از جمله پیاده سازی 

کرد�  ارایه  سازمان  فنی  عوامل  به  کار  ارجاع  برای  سانكا  سامانه 

ابراز  با  نیز  کشاورزی  جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
خرسندی از واگذاری وظایف مرتبط با صدور مجوزهای عوامل فنی 
شبكه تلقیح مصنوعی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
طبیعی، این اقدام را کمک قابل توجهی به بخش دولتی در راستای 
همچنین  ایراندوست  دکتر  کرد�  عنوان  شبكه  این  دهی  سامان 
وظایف  سپاری  برون  برای  را  دامی  تولیدات  بهبود  معاونت  آمادگی 
تصدی گری این معاونت به مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی دارای 

کرد� اعالم  مربوطه  اشتغال  پروانه 

حوزه  مجوزهای  صدور  نحوه  خصوص  در  همچنین  جلسه  این  در 
و   تاسیس  پروانه  دریافت  از  قبل  برداران  بهره  آموزش  دامپروری، 
کشاورزی  خدمات  مراکز  کارشناسان  عملكرد  بر  نظارت  و  بازآموزی 

پذیرفت� صورت  نظر  تبادل  غیردولتی 

در این جلسه مقرر شد:

- در اولین فرصت کمیته استانی سامان دهی شبكه تلقیح مصنوعی 
تشكیل و نسبت به سیاست گذاری فعالیت های مرتبط با توجه به 

وظایف این کمیته برگزار شود�

همكاری  با  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان   -
برای  مجوز  صدور  و  فراخوان  به  نسبت  جهادکشاورزی  سازمان 
فعاالن شبكه تلقیح مصنوعی استان اقدام کرده و ظرفیت سنجی 

پذیرد� صورت  جدید  مراکز 

- سازمان جهادکشاورزی از ظرفیت سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
تخصصي  مراکز  از  یكی  عنوان  به  اصفهان  استان  طبیعی  منابع  و 
مرکز  هماهنگی  با  مصنوعي  تلقیح  آموزش  هاي  دوره  کننده  برگزار 

اصالح نژاد دام استفاده کند�

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با همكاری سازمان 
قابل  گری  تصدی  وظایف  شناسایی  به  نسبت  کشاورزی  جهاد 
غیردولتی  کشاورزی  خدمات  مراکز  و  سازمان  اعضای  به  واگذاری 
اقدام و معاونت بهبود تولیدات دامی در خصوص برون سپاری این 

آورد� عمل  به  الزم  همكاری  وظایف 

برگزاری جلسه سامان دهی و استقرار شبکه تلقیح مصنوعی دام استان اصفهان
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رییس سازمان در دیدار با روسای انجمن های صنفی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی چندمنظوره استان اصفهان: بسترسازی ورود سرمایه های 
مردمی و دانش گستری، رسالت اصلی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی برای تحقق جهش تولید در بخش کشاورزی است�

در جلسه رییس و معاونان سازمان با روسای انجمن های صنفی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی چندمنظوره استان اصفهان که روز چهارشنبه 7 
خرداد ۱399 برگزار شد، در خصوص موضوعات مرتبط با حوزه فعالیت این مراکز تبادل نظر صورت پذیرفت�

در ابتدای این دیدار روسای انجمن های صنفی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی مناطق پنج گانه استان به بیان نظرات، مشكالت و پیشنهادهای 
خود پرداختند که اهم این موارد طوالنی شدن پاسخگویی به استعالمات مرتبط با صدور پروانه ها توسط دستگاه های اجرایی، عدم پاسخگویی 
مستقیم ادارات منابع طبیعی شهرستان ها به استعالم های مراکز، عدم تناسب تعرفه ارایه خدمات فنی و مهندسی با نوع و حجم کار کارشناسان 
مراکز، واگذاری برخی فعالیت های فنی بخش کشاورزی به افراد حقیقی و حقوقی فاقد صالحیت، مقاومت در برون سپاری وظایف تصدی گری 

بخش کشاورزی، سلیقه ای عمل کردن در ارجاع کار به مراکز توسط مدیریت های جهادکشاورزی شهرستان ها و��� بود�

در این جلسه مهندس بقایی با تاکید بر نقش مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی برای کاهش زمان بری صدور مجوزها، به لزوم افزایش تعامالت 
مراکز با دستگاه های اجرایی به ویژه در بخش کشاورزی با رعایت و حفظ جایگاه حقوقی مراکز برای تحقق این هدف تاکید کرد�

معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان با اشاره به جایگاه پروانه اشتغال سازمان و الزام به ارایه این پروانه برای ارجاع امور فنی و مهندسی 
ایشان  کرد�  ارایه  اشتغال  پروانه  جایگاه  تثبیت  منظور  به  شده  انجام  پیگیری های  و  سازمان  اقدامات  خصوص  در  توضیحاتی  کشاورزی؛  بخش 

همچنین به لزوم تشكیل کانون استانی مراکز تاکید کرد و خواستار پیگیری جدی روسای انجمن های صنفی در این خصوص شد�

برگزاری جلسه با روسای انجمن های صنفی مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی استان
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روسای  اطالع رسانی  و  همكاری  لزوم  به  برخط،  آموزش های  برگزاری  برای  مناسب  زیرساخت های  ایجاد  به  اشاره  با  نیز  مظاهری  مهندس 
کرد� تاکید  پوشش  تحت  مرکز  به  غیردولتی  کشاورزی  خدمات  مراکز  صنفی  انجمن های 

معاون آموزشی و فنی سازمان با اشاره به توافقات به عمل آمده با سازمان جهادکشاورزی استان، اولویت برون سپاری برگزاری دوره های آموزشی 
و ترویجی را به مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی دارای مجوز مراکز مهارت آموزی و توان افزایی عنوان کرد�

رییس سازمان نیز در این جلسه با اشاره به دو راهبرد اصلی بسترسازی ورود سرمایه های مردمی و دانش گستری، رسالت اصلی مراکز خدمات 
کشاورزی غیردولتی را توجه به این اهداف برای تحقق جهش تولید در بخش کشاورزی برشمرد و تاکید کرد؛ تغییر رویه های اداری در سال جاری 

در سازمان موجب تسریع و تسهیل ارایه خدمات به متقاضیان و تولیدکنندگان شده است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد�

مهندس تقی پور ایجاد سامانه سانكا را فرصتی برای شفاف سازی ارایه خدمات به اعضا و بهره برداران برشمرد و اظهار داشت: کلیه خدمات فنی 
و مهندسی در بخش کشاورزی الزاما باید در این سامانه انجام پذیرد و با توجه به این که یكی از شاخص های ارجاع کار در سامانه الزام به دریافت 

پروانه اشتغال معتبر است از این طریق افراد فاقد صالحیت امكان انجام خدمات فنی در بخش کشاورزی را نخواهند داشت�

در این جلسه مقرر شد موضوعات مطرح شده توسط روسای انجمن های صنفی پیگیری شده و کانون مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان 
نیز با پیگیری روسای انجمن های صنفی در اولین فرصت تشكیل شود�
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 )EPC/EPCS( جلسه اجرای دستورالعمل اعطای گواهی نامه صالحیت اجرای پروژه های گل خانه ای و قارچ خوراکی به روش طرح و ساخت
روز شنبه ۱7 خرداد ۱399 با حضور رییس و معاونان سازمان و نمایندگان شرکت های پیمانكار احداث سازه های گل خانه ای استان در محل 

سازمان برگزار شد�

رییس سازمان در این جلسه ضمن لزوم ایجاد هماهنگی بین مهندسان مشاور، پیمانكاران و مهندسان ناظر برای حسن اجرای سازه های گل 
خانه ای، ابالغ دستورالعمل اجرای پروژه های گل خانه ای و قارچ خوراکی به روش طرح و ساخت را فرصت مناسبی برای تحقق این هدف 

برشمرد� مهندس تقی پور با اشاره به اجرای نظام گل خانه ای از سال ۱389 در استان اصفهان، تجربیات ده ساله استان در حوزه افزایش سطح 
کیفی سازه های گل خانه ای و رعایت اصول فنی و مهندسی در احداث گل خانه را برای اجرای دستورالعمل اجرای پروژه های گل خانه ای و قارچ 

خوراکی به روش طرح و ساخت بسیار موثر دانست�

مهندس بقایی و مهندس مظاهری معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی و معاون آموزشی و فنی سازمان نیز ضمن اشاره به دستورالعمل اجرای 
پروژه های گل خانه ای و قارچ خوراکی به روش طرح و ساخت، توضیحاتی در خصوص نحوه صدور پروانه اشتغال ، گواهی تشخیص صالحیت و 

رتبه بندی و صدور گواهی EPC و EPCS ارایه کردند�

در این جلسه مقرر شد نسبت به فراخوان متقاضیان دریافت گواهی نامه صالحیت اجرای پروژه های گل خانه ای و قارچ خوراکی به روش طرح و 
ساخت اقدام شود و سازمان نسبت به صدور مجوز برای متقاضیان صاحب صالحیت اقدام کند�

 برگزاری جلسه اجرای دستورالعمل اعطای گواهی نامه صالحیت اجرای
)EPC/EPCS( پروژه های گل خانه ای و قارچ خوراکی به روش طرح و ساخت
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روز شنبه ۱۰ خرداد ۱399 جلسه هماهنگی صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی شهرستان چادگان با حضور رییس و معاونین سازمان و 
مدیر جهادکشاورزی شهرستان چادگان برگزار شد�

رییس سازمان در این جلسه ضمن تبیین نقش مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به عنوان کانون های اشاعه دانش در بخش کشاورزی؛ به نقش 
و جایگاه پروانه اشتغال سازمان در انجام فعالیت های فنی و مهندسی بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: با استقرار سامانه سانكا اهدافی از جمله 
توزیع عادالنه فرصت های شغلی، تحقق عدالت حرفه ای با شفاف سازی و الكترونیكی کردن ارجاع کار، تسهیل و تسریع در ارایه ی خدمات به 

کلیه متقاضیان محقق خواهد شد�

مهندس تقی پور با اشاره به هدف هر دهستان یک مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی، لزوم توسعه این مراکز برای افزایش ضریب نفوذ دانش در 
بخش کشاورزی را مورد تاکید قرار داد�

مهندس بقایی معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان نیز توضیحاتی در خصوص برنامه های سازمان در نظارت بر عملكرد مراکز و ایجاد 
فضای رقابت سالم برای ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات آن ها ارایه کرد�

با ایجاد زیرساخت های آموزش های مجازی هدف تمرکززدایی در ارایه خدمات  مهندس مظاهری معاون آموزشی و فنی سازمان نیز تاکید کرد 
آموزشی به اعضا برای دوره هایی که فاقد سرفصل های عملیاتی است، محقق شده و نتایج ارزیابی های انجام شده در این خصوص مثبت بوده 

است�

مهندس حاجتی مدیر جهادکشاورزی شهرستان چادگان نیز با اشاره به ظرفیت های بخش کشاورزی این شهرستان ضمن تشكر از همراهی و 
و  فنی  خدمات  ارایه  در  سازمان  اهداف  تحقق  در  همكاری  برای  خود  آمادگی  استان،  جهادکشاورزی  سازمان  مجموعه  با  سازمان  سازنده  تعامل 

به بهره برداران را اعالم کرد� از طریق مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی  مهندسی 

در این جلسه در خصوص وضعیت استقرار مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی چند منظوره )مجری مراحل اداری صدور پروانه های بخش کشاورزی( 
تصمیماتی اتخاذ گردید�

جلسه هماهنگی صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی شهرستان چادگان
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به آگاهی اعضای محترم سازمان می رساند:

شورای مرکزی با هدف ارج نهادن به همراهی و عضویت اعضای با سابقه و در راستای استمرار سیاست های حمایتی از اعضای سازمان، 
اعمال امتیاز سابقه عضویت در فرآیند رتبه بندی و تشخیص صالحیت پیمانكاران و مشاوران حقیقی و حقوقی را تصویب کرد�

بر این اساس، به ازای هر سال عضویت یک امتیاز و حداکثر ۱۰ امتیاز در سوابق مفید و مؤثر مشاوران و پیمانكاران متقاضی رتبه بندی، لحاظ 
خواهد شد�

با اتخاذ سیاست های حمایتی برای همراهی اعضای سازمان  از فعالیت سازمان  از نیز شورای مرکزی در این دوره  شایان ذکر است پیش 
به عنوان سرمایه های اجتماعی، تمدید رایگان پروانه اشتغال و کارشناسی رسمی برای اعضای فاقد ارجاع کار، تخفیف 5۰ درصدی تمدید 

عضویت اعضای قدیمی و اعمال یک سوم تعرفه عضویت برای تمدید عضویت را تصویب و برای اجرا ابالغ کرده بود�

 مصوبه شورای مرکزی برای ارج نهادن به همراهی اعضای قدیمی
با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

به آگاهی مدیران مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی استان اصفهان و همچنین بهره برداران محترم میرساند:

پرونده شماره گذاری  "تشكیل  با عنوان  پرونده ی شماره گذاری ماشین آالت کشاورزی  پیاده سازی هزینه ی خدمات تشكیل  به  توجه  با 
تراکتورها و کمباین های کشاورزی" در سامانه ی سانكا؛ مقتضی است مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی از تاریخ 24 خرداد ۱399، فیش 

واریزی مبلغ مربوط به این خدمت در سامانه ی سانكا را در پرونده ی متقاضیان نیز ضمیمه کنند�

الزم به ذکر است دریافت هزینه ارایه خدمات خارج از سامانه، تخلف محسوب شده و در صورت مشاهده چنین مواردی، برخورد الزم صورت 
خواهد پذیرفت�

پیاده سازی "تشکیل پرونده شماره گذاری تراکتورها و کمباین های کشاورزی" 
در سامانه ی سانکا
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جلسه هماهنگی فعالیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی شهرستان برخوار روز یكشنبه ۱۱ خرداد ۱399 با حضور رییس، معاونان سازمان 
و مدیر و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برخوار برگزار شد�

و  کشاورزی  بخش  مجوزهای  صدور  اداری  مراحل  مجری  غیردولتی  کشاورزی  خدمات  مراکز  فعالیت  نحوه  خصوص  در  جلسه  این  در   
شد� اتخاذ  تصمیماتی  و  پذیرفت  صورت  نظر  تبادل  مراکز  این  به  کشاورزی  بخش  تصدی گری  وظایف  برون سپاری 

توسعه همکاری ها با مدیریت های جهادکشاورزی شهرستان های استان، در خصوص 
اجرای دستورالعمل صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی

برگزاری جلسه هماهنگی فعالیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی شهرستان مبارکه
جلسه هماهنگی فعالیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی شهرستان مبارکه روز یكشنبه ۱۱ خرداد ۱399 با حضور رییس، معاونان سازمان و 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مبارکه برگزار شد�

برون سپاری  و  اداری صدور مجوزها  فعالیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی مجری مراحل  پهنه  این جلسه در خصوص سامان دهی  در 
اتخاذ شد� پذیرفت و تصمیماتی  تبادل نظر صورت  این مراکز  به  وظایف تصدی گری بخش کشاورزی 
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رییس و معاونان سازمان در جلسه ای با مدیر دفتر محیط زیست و سالمت غذای سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان که روز چهارشنبه 2۱ 
خرداد ۱399 در محل سازمان برگزار شد، در خصوص تولید و عرضه محصوالت گواهی شده کشاورزی تبادل نظر کردند�

 )Good Agriculture Practice :عملیات خوب کشاورزی( GAP با اشاره به تدوین ضوابط تولید محصوالت کشاورزی به روش رییس سازمان 
برای  کشاورزی  جهاد  وزارت  و  صنعتی  تحقیقات  و  استاندارد  ملی  سازمان  همكاری  با  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  توسط 
و مراکز خدمات  تولید  فرایند  در  گیاه پزشكی  و واحدهای  و تخصصی مسووالن فنی  توان فنی  از  اظهار داشت: استفاده  بار در کشور،  نخستین 

است� مسیر  این  در  توفیق  کسب  الزمه  شده؛  گواهی  محصوالت  عرضه  در  غیردولتی  کشاورزی 

مهندس تقی پور تاکید کرد در حال حاضر تقاضا برای محصوالت گواهی شده در جامعه وجود دارد و باید تالش کرد این محصوالت، با نظارت دقیق 
مسووالن فنی و شبكه گیاه پزشكی تولید و سالمت آن ها توسط آزمایشگاه های مرجع تایید شود و در قالب شبكه توزیع و در مراکز عرضه مستقیم با 

نظارت دقیق در اختیار هم وطنان قرار گرفته و برای مازاد آن نیز باید نگاهی به صادرات این محصوالت داشت�

در این جلسه مقرر شد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با همكاری دفتر محیط زیست و سالمت غذای سازمان جهاد کشاورزی 
استان، طی جلسات کارشناسی با مشارکت اعضای سازمان، برنامه اجرایی تولید و عرضه محصوالت گواهی شده را تدوین کنند�

سامان دهی مراکز عرضه محصوالت گواهی شده کشاورزی، در دستور کار سازمان
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در جلسه رییس و معاونان سازمان با مهندسان ناظر نظام گل خانه ای استان که روز پنجشنبه 22 خرداد ۱399 برگزار شد، موضوعات مرتبط 
با نظارت بر احداث سازه های گل خانه ای بررسی شد�

رییس سازمان در این جلسه با اشاره به اقدامات سازمان در خصوص اعتباربخشی به پروانه اشتغال سازمان، تاکید کرد: هر فارغ التحصیل 
را  مربوطه  اشتغال  پروانه  باید  مهندسی  و  فنی  فعالیت های  انجام  برای  کشاورزی  کارشناسان  کلیه  و  نیست  فنی  عامل  الزاما  کشاورزی 

دریافت کنند و دستگاه های اجرایی نیز در زمان انعقاد قرارداد با کارشناسان کشاورزی باید پروانه اشتغال ایشان را مد نظر قرار دهند�

مهندس تقی پور با اشاره به این که استان اصفهان نخستین استانی است که از سال ۱389 نسبت به اجرای نظام گل خانه ای و سامان دهی 
مهندسان ناظر اقدام کرده است، از تالش های مهندسان ناظر طی یک دهه گذشته که به بهبود شرایط احداث سازه های گل خانه ای منجر 

شده است، تشكر کرد�

در این جلسه مباحثی از جمله قراردادهای نظارت بین مهندسان ناظر و کارفرما، تعرفه ارایه خدمات مهندسان ناظر، گزارش نویسی، جلوگیری 
از تخلفات ساخت و ساز، بیمه مهندسان ناظر، لزوم رعایت ضوابط و مقررات در اجرای سازه های گل خانه ای از جمله حرایم، جلوگیری از 
فعالیت افراد فاقد صالحیت در فرایند ساخت سازه های گل خانه ای، آموزش مهندسان ناظر، برگزاری منظم و مستمر جلسات با نمایندگان 
مهندسان ناظر تبادل نظر صورت پذیرفت و مهندس بقایی معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی و مهندس مظاهری معاون آموزشی و فنی 

سازمان در این خصوص توضیحات و توصیه های الزم را ارایه کردند �

برگزاری جلسه با مهندسان ناظر نظام گل خانه ای استان اصفهان
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توسعه ی  بر  مبنی  مرکزی  سازمان  راهبردی  سیاست های  تحقق  هم چنین  و  سازمان  شورای  دوره ی  پنجمین  مصوبات  اجرای  راستای  در 
آموزش های مجازی با هدف جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و قطع زنجیره انتقال این ویروس و با عنایت به اهداف بلند مدت سازمان در 
خصوص بكارگیری روش های نوین آموزشی؛ سلسله جلسات پرسش و پاسخ آنالین از طریق صفحه اینستاگرام سازمان نظام مهندسی 

کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، از روز پنجشنبه 22 خرداد ۱399 آغاز شد �

آموزشی در  با موضوعات مختلف  و  به صورت مستمر و هفتگی  این جلسات  انجام شده قرار است  برنامه ریزی  به ذکر است طبق  ��الزم 
شوند� تشكیل  کشاورزی  بخش  تخصصی  مباحث  خصوص 

��گفتنی است عالقه مندان به حضور در این جلسات می توانند سواالت خود را در طول هفته به دایرکت صفحه اینستاگرام سازمان به نشانی 
esfahananreo@ ارسال کرده و با حضور در جلسات آموزشی مجازی که روز و ساعت برگزاری آنها از طریق پوستر و به صورت هفتگی در 

همان صفحه اطالع رسانی خواهد شد، جواب سواالت خود را دریافت کنند�

برگزاری جلسات پرسش و پاسخ آنالین از طریق صفحه اینستاگرام سازمان
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باغبانی سازمان جهاد  امور  با حضور رییس و معاونان سازمان، عضو شورا، مدیر  جلسه هم اندیشی توسعه گل خانه های استان اصفهان 
محصوالت  تولیدکنندگان  اتحادیه  مدیرعامل  و  گل خانه ای  نظام  پیمانكاران  و  ناظر  مهندسان  مشاور،  مهندسان  نمایندگان  و  کشاورزی 

برگزار شد� در محل سازمان  روز شنبه 24 خرداد ۱399  استان  گل خانه ای 

رییس سازمان در این جلسه به اقدامات سازمان در خصوص صدور گواهی احداث سازه های گل خانه ای به روش EPC اشاره کرد� مهندس 
با این روش می توان اطمینان نسبتا کاملی در خصوص رعایت کلیه ضوابط احداث  تاکید کرد  با اشاره به مزایای این نوع قرارداد  تقی پور 
و  به نحوی که سرمایه گذار  از سیاست های سازمان است  و توسعه شرکت های دارای گواهی طرح و ساخت  سازه های گل خانه ای داشت 
متقاضی با ارایه پروانه تاسیس و زمین به پیمانكار، پس از مدت قرارداد احداث سازه، گل خانه خود که با نظارت دقیق مهندس ناظر احداث 
شده است را تحویل گرفته و در طی این مدت دغدغه ای بابت مسایل فنی نداشته باشد و به پیگیری امور اداری، تسهیالت بانكی و تامین 

نهاده های مورد نیاز خود بپردازد�

در این جلسه در خصوص ضوابط احداث سازه های گل خانه ای از جمله تهیه فرمت قرارداد بین کارفرما و پیمانكار، لزوم تایید کلیه نقشه های 
سازه های گل خانه ای توسط مهندسان مشاور، لزوم در اختیار قرار دادن نقشه های محاسبات بارگذاری شده به مهندسان ناظر، لزوم برگزاری 
دوره های آموزشی برای عوامل فنی سازمان و بهره برداران، برخورد قاطع با تخلف ها در فرایند احداث سازه های گل خانه ای، لزوم توجه به 
و  پذیرفت  صورت  نظر  تبادل  گل  خانه ای  سازه های  پیمانكاران  همكار  نصب  گروه های  سامان دهی  و  سازه  بر  عالوه  گل خانه ای  تجهیزات 

تصمیماتی اتخاذ شد که توسط سازمان ابالغ خواهد شد�

الزام توسعه گل خانه ها با رعایت کلیه اصول فنی
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رییس و معاون آموزشی و فنی سازمان در دیدار با رییس انجمن صنفی فروشندگان نهاده های کشاورزی استان و نمایندگان فروشندگان سموم 
دفع آفات گیاهی که روز دوشنبه 26 خرداد ۱399 در محل سازمان برگزار شد، تاکید کرد حمایت از شبكه گیاه پزشكی، حمایت از سالمت و امنیت 

غذایی است و سازمان در این راستا نسبت به سامان دهی این شبكه اهتمام داشته است�

مهندس تقی پور با اشاره به نظام صدور مجوز و پروانه واحدهای گیاه پزشكی افزود: زمانی می توان از مصرف بهینه سموم کشاورزی، کاهش 
مخاطرات آفات و بیماری های گیاهی، حفظ محیط زیست و سالمت محصوالت کشاورزی اطمینان حاصل کرد که کلیه ارکان شبكه گیاه پزشكی؛ 
شامل وارد کننده و تولید کننده، توزیع کنندگان ملی، توزیع کنندگان استانی و فروشندگان سموم دفع آفات گیاهی در قالب یک شبكه منسجم 

فعالیت کنند و از مداخله افراد فاقد صالحیت و مجوزهای مربوطه در این شبكه به صورت جدی جلوگیری به عمل آید�

در ادامه نمایندگان فروشندگان سموم دفع آفات گیاهی به بیان مشكالت و پیشنهادها در خصوص فعالیت خود پرداختند و در خصوص موضوعاتی 
از جمله قیمت گذاری سموم کشاورزی، اجرای سامانه مانیتورینگ، نحوه نظارت بر عملكرد واحدهای گیاه پزشكی، تامین سموم کشاورزی مورد 

نیاز استان، نظارت بر عملكرد مسووالن فنی گیاه پزشكی و ��� تبادل نظر صورت پذیرفت�

همچنین مقرر شد، جلسه آینده با دعوت از مدیر حفظ نباتات استان برگزار شود تا در خصوص راه کارهای رفع مشكالت موجود در مسیر فعالیت 
شبكه گیاه پزشكی هم اندیشی صورت پذیرد�

حمایت از شبکه گیاه پزشکی، حمایت از سالمت و امنیت غذایی است
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در جلسه رییس و معاون آموزشی و فنی سازمان با نمایندگان آزمایشگاه های آب و خاک و گیاه استان که روز دوشنبه 26 خرداد ۱399 در محل 
سازمان برگزار شد، در خصوص انسجام این واحدها برای ارایه خدمات به بهره برداران تبادل نظر صورت پذیرفت�

مهندس تقی پور با اشاره به تثبیت جایگاه پروانه اشتغال سازمان برای ارایه خدمات فنی و مهندسی در بخش کشاورزی و "نظام اجرایی 
آزمایشگاه های خاکشناسی و شرکت های خدمت مشاوره فنی و مدیریت خاک" که در تاریخ 2 بهمن سال ۱397 از سوی وزیر جهادکشاورزی 
برای  سانكا  سامانه  ظرفیت های  از  استفاده  و  گیاه  و  خاک  و  آب  به  مربوط  آزمایش های  برای  رویه  وحدت  کرد  تاکید  است،  شده  ابالغ 
شفاف سازی رعایت تعرفه های فنی و مهندسی بخش کشاورزی از جمله برنامه های سازمان است که با همكاری آزمایشگاه های دارای مجوز 

معتبر اجرایی خواهد شد�

رییس سازمان با اشاره به لزوم درجه بندی آزمایشگاه های آب و خاک و گیاه که یكی از برنامه های پنجمین دوره شورای سازمان است، اجرای 
این برنامه را موجب ایجاد انگیزه برای ارتقای کیفیت ارایه خدمات توسط آزمایشگاه ها به متقاضیان برشمرد�

در این جلسه در خصوص موضوعاتی از جمله:

- وحدت رویه در شاخص های مورد نیاز برای آزمایش نمونه های آب و خاک

- تدوین ضوابط نمونه برداری آب و خاک برای اطمینان از صحت نمونه برداری توسط آزمایشگاه یا مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی

- یكسان سازی تعرفه ارایه خدمات به متقاضیان

-استفاده از ظرفیت سامانه سانكا برای ارجاع کار به آزمایشگاه های آب و خاک و گیاه

- درجه بندی آزمایشگاه های آب و خاک و گیاه

- پیگیری ثبت انجمن صنفی آزمایشگاه های آب و خاک و گیاه در استان

رایزنی و تصمیماتی اتخاذ شد�

 پیگیری تحقق یکی دیگر از برنامه  های پنجمین دوره شورای سازمان:
سامان دهی آزمایشگاه های آب و خاک و گیاه در دستور کار سازمان
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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   

  ۰3۱-378۱536۰-4    ۰3۱-378۱5365 

 esfahananreo    

 www�agriengs�ir  

 @esfahananreo
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