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 پیام تبریک مهندس تقی پور به مناسبت انتخاب دکتر ساداتی نژاد؛ نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی به ریاست 
4  ������������������������������������������������������������������������������������������������������� کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی 

برای نخستین بار در کشور: سه رقمی شدن تعداد مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان اصفهان��������������������������������������� 5

6 ���������������������������� کسب رتبه نخست در صدور مجوزهای بخش کشاورزی در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ توسط استان اصفهان

7 ����������������������������� سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی؛ پیشگام بهبود فضای کسب و کار در بخش کشاورزی استان

 در دیدار اعضای شورای سازمان با معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان مطرح شد: پیگیری اجرای تبصره ۱ ماده ۱6 قانون 
8 ����������������� هوای پاک و تهیه طرح، نقشه و نظارت بر روند احداث واحدهای صنایع غذایی از طریق کارشناسان دارای پروانه اشتغال

 ایجاد فرصت اشتغال کارشناسان محیط زیست و بهبود شرایط زیست محیطی و کاهش آلودگی ناشی از فعالیت واحدهای صنعتی استان 
 ۱0 ������������������������������������������������������������������������������������������������������� اصفهان در گرو اجرای قانون هوای پاک

۱۱ ���������������������������������������������� برگزاری بیست و سومین جلسه شورای سازمان مصادف با نوزدهمین سالروز تاسیس سازمان

۱۳  �������������������������������������������������������� برون سپاری بخش دیگری از خدمات سازمان به مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی

۱4  ���������������������������� سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در صدر جدول ارجاع کار به اعضای سازمان

دیدار نمایندگان ارزیابان و مدیران عامل شرکت های خدمات بیمه کشاورزی استان با رییس و عضو شورای سازمان����������������������� ۱5

 پذیرش تیم برتر نخستین رویداد کارآفرینی استارتاپ ویکند کشاورزی در دوره رشد مقدماتی مرکز رشد تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی 
۱6  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� استان اصفهان

گام نخست در سامان دهی و استقرار شبکه تلقیح مصنوعی دام استان اصفهان: فراخوان ماموران تلقیح مصنوعی����������������������� ۱6
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۱7 ������������������������������������������������������������������� حشره کش فیپرونیل SC 5% ، محصولی برای کنترل  کرم ساقه خوار برنج

۱8 ����������� سامان دهی و صدور پروانه بهره برداری برای گل خانه های احداث شده قبل از ابالغ نظام گل خانه ای کشور در استان اصفهان

۱۹ ������������������������������������������������������� پیگیری اجرای قانون هوای پاک در کارگروه محیط زیست، منابع طبیعی و گردشگری

تقدیر از استان اصفهان بواسطه برنامه ریزی و ساماندهی مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی در تمامی شهرستان های استان����������� 2۱

22 �������������������������������������������������������� قارچ کش فلوتیانیل)گاتن(  EC 5% ؛ محصولی برای کنترل  سفیدک سطحی انگور

22 ��������������������������������������������������������������� قارچ کش پریاکسور EC 22/5% محصولی برای کنترل سفیدک پودری گندم

2۳ ����������������������������������������������������������������� توسعه شهرک های کشاورزی؛ زمینه ساز اشتغال کارشناسان عضو سازمان

پروانه اشتغال فرصتی برای تحکیم جایگاه کارشناسان عضو سازمان������������������������������������������������������������������������ 24
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پیام تبریک مهندس تقی پور به مناسبت انتخاب دکتر ساداتی نژاد؛ 
نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی به 

ریاست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
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مهندس تقی پور رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با اعالم صدور صدمین مجوز مرکز خدمات کشاورزی غیر 
دولتی در استان اصفهان افزود: در حال حاضر استان اصفهان با دارا بودن قریب به ۱2 درصد  مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در کل کشور؛ 

پرچم دار صدور و سازمان دهی این مراکز در بین سایر استان ها است�

رییس سازمان با اشاره به سیاست های پنجمین دوره ی شورای سازمان اظهار داشت: هدف اصلی صدور مجوز و سازمان دهی مراکز خدمات 
کشاورزی غیردولتی، افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی به عنوان یکی از نهاده های اصلی تحقق جهش تولید در این بخش است�

وی تصریح کرد: مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به عنوان کانون های اصلی اشاعه ی دانش در بخش کشاورزی محسوب می شوند و مهم ترین 
رسالت کارشناسان و متخصصان شاغل در این مراکز تسهیل گری و ارایه ی خدمات فنی و مهندسی در کوتاه ترین زمان و نزدیک ترین نقطه ی 
ارتباط با کشاورزان، بهره برداران و سرمایه گذاران بخش کشاورزی و تالش برای افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی و خدماتی از طریق 

برنامه ریزی، اعمال مدیریت و نظارت بر حسن اجرای ضوابط فنی مرتبط با بخش کشاورزی است� 

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با اشاره به این که الزمه ی تحقق جهش تولید در بخش کشاورزی عبور 
از کشاورزی سنتی و بهره گیری از شیوه های علمی و فناورانه در تولید و ارایه ی خدمات در این بخش است افزود؛ از جمله مهمترین کارکردهای 
مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی تقویت جریان ورود سرمایه های مردمی به بخش کشاورزی، نهادسازی و ظرفیت سازی در بخش غیردولتی 
و اختراعات  دستاوردها،  به  بخشیدن  عمومیت  کشاورزی،  فناوری های  و  اطالعات  دانش،  به  آسان  اقتصادی  و  فیزیکی  دسترسی  منظور   به 
تجهیزات  و  نهاده ها  خدمات،  ی  کلیه  ی  عرضه  سازمان،  برنامه های  و  سیاست ها  گری  تسهیل  و  ترویج  اشاعه،  کشاورزی،  بخش  های  فناوری 
و  کشاورزی  نوین  کارهای  و  کسب  ی  توسعه  دولت،  و  سازمان  به  کشاورزی  بخش  نیازهای  و  مشکالت  انتقال  منطقه،  نیاز  اساس  بر  کشاورزی 
روستایی، ارایه ی مشاوره ها و توصیه های فنی در چارچوب خدمات تخصصی، مباشرت برای ارایه ی خدمات عمومی و پیگیری امور اداری و 
اجرایی سرمایه گذاران، بهینه کردن الگوی کشت بر اساس شرایط اقلیمی و اقتصادی منطقه و ایجاد ارزش افزوده با جایگزین کردن محصوالت 
و تولیدات کشاورزی جدید است و این مراکز با اعتباری که از سازمان دریافت می کنند خدمات متنوع مورد نیاز کشاورزان را ارایه خواهند کرد�

تقی پور افزود: سامان دهی این مراکز و بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های فنی اعضای دارای پروانه ی اشتغال از سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی با رویکرد »خوداتکایی« و »دانش مزد محوری« و ایجاد جذابیت برای فعالیت در بخش غیردولتی در دست اقدام است و 

در این خصوص با توجه به کارکرد این مراکز، سازمان تحقق سیاست استقرار حداقل یک مرکز در هر دهستان استان را پیگیری می کند�

رییس سازمان پیگیری اجرای قوانین، ضوابط و مقررات مربوط به برون سپاری وظایف تصدی گری بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست 
به مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی را جزو مهمترین برنامه های سازمان عنوان کرد و افزود: سازمان تالش می کند از این طریق فرصت های 

اشتغال جدیدی را برای کارشناسان جویای کار فراهم آورد�

تقی پور با اشاره به سیاست های سازمان در خصوص تغییر شیوه های آموزشی از »ادبیات محور« به »مهارت محور«، افزود: کارشناسانی که از 
طریق مراکز مهارت آموزی و توان افزایی نسبت به ارتقای توان مهارتی خود برای فعالیت در بخش کشاورزی اقدام کرده اند، در اولویت دریافت 

مجوز مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی قرار خواهند گرفت�

الزم به ذکر است تا تاریخ 22 تیر ۱۳۹۹، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با صدور مجوز فعالیت ۱00 مرکز خدمات 
رویکرد  با  را  زیست  محیط  و  طبیعی  منابع  کشاورزی،  کارشناسان  از  نفر   4۱0 حداقل  اشتغال  موجبات  استان،  سراسر  در  غیردولتی   کشاورزی 

»خود اتکایی« و »دانش مزد محوری« فراهم آورده است�

برای نخستین بار در کشور:
سه رقمی شدن تعداد مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان اصفهان
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مهندس تقی پور، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر )اصفهان( با 
اشاره به این که تحقق جهش تولید در بخش کشاورزی نیازمند توجه به دو شاخص “دانش” و “تقویت جریان ورود سرمایه های مردمی” به این 

بخش است افزود: 

با استفاده از دانش کارشناسان کشاورزی دارای پروانه اشتغال معتبر، استان اصفهان در افزایش سطح کمی و کیفی تولیدات کشاورزی در 
رتبه های نخست کشور قرار دارد و با تسهیل و روان سازی مراحل اداری، طی سه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ تعداد 8۹۳ مجوز در بخش کشاورزی 
توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان صادر شده است که استان اصفهان از این حیث با اختالف رتبه نخست را به خود 
اختصاص داده است و در این بین تعداد ۳44 مجوز تاسیس گل خانه با زمان بری 24 روز برای متقاضیان صادر شده است که با تالش کارکنان و 

اعضای سازمان، کاهش چشمگیری در زمان صدور مجوزها روی داده است�

کسب رتبه نخست در صدور مجوزهای بخش کشاورزی 
در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ توسط استان اصفهان
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در دیدار رییس و معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان با دکتر اکبری، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان که روز سه شنبه ۳۱ تیر 
۱۳۹۹ برگزار شد، رییس سازمان ضمن ارایه گزارش صدور و تمدید مجوزهای بخش کشاورزی تاکید کرد تقویت جریان ورود سرمایه های مردمی و 

دانش گستری در بخش کشاورزی دو سیاست اساسی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در شورای پنجم است�

مهندس تقی پور با اشاره به ایجاد زیرساخت های الکترونیکی برای تسهیل و تسریع ارایه خدمات به بهره برداران و متقاضیان سرمایه گذاری در 
بخش کشاورزی، سامان دهی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی، مراکز مهارت آموزی و توان افزایی، مشاوران، پیمانکاران و مسووالن فنی، افزود: 
مجموعه تالش های کارکنان سازمان و کلیه عوامل فنی دارای پروانه اشتغال، منجر شده است استان اصفهان در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ با 
صدور و تمدید 8۹2 فقره مجوز، رتبه نخست کشور را در این زمینه به خود اختصاص دهد و ضمن حذف فرایندها و استعالمات اضافه، با کاهش 
زمان بری صدور مجوزها، موجبات ورود سرمایه های مردمی و به تبع آن ایجاد فرصت های اشتغال جدید و بهبود فضای کسب و کار را در بخش 

کشاورزی استان به ارمغان آورد�

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز ضمن تشکر از اقدامات موثر سازمان در بخش کشاورزی استان، تاکید کرد: انتظار از سازمان 
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی این است که به عنوان یک تسهیلگر موجبات جذب سرمایه های مردمی و ایجاد کسب و کارهای نوین با 

رویکرد اقلیم محور بودن و قابلیت ارزآوری برای کشور را فراهم آورد�

دارد  آمادگی  استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  داشت:  اظهار  سازمان،  متخصص عضو  انسانی  نیروی  ظرفیت  های  به  اشاره  با  اکبری  دکتر 
به سازمان واگذار کند� را  به ویژه در حوزه روستایی و کشاورزی  برنامه ریزی استان  از طرح های مصوب شورای  اجرای بخشی 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
پیشگام بهبود فضای کسب و کار در بخش کشاورزی استان
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رییس، نایب رییس و دبیر شورای سازمان روز شنبه 28 تیر ۱۳۹۹ با حضور در دفتر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با ایشان 
دیدار و گفتگو کردند�

در این جلسه رییس سازمان ابتدا گزارشی از اقدامات سازمان در خصوص صدور و تمدید مجوزهای بخش کشاورزی توسط سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان ارایه و تصریح کرد: با برنامه ریزی های صورت پذیرفته؛ استان اصفهان در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ با 
صدور و تمدید 8۹2 فقره مجوز رتبه نخست در کشور را به خود اختصاص داده است و در بخش مجوز تاسیس گل خانه ها تعداد ۳44 فقره مجوز با 

میانگین زمان بری 24 روز و با سطح زیر کشت ۳�۱2۳هکتار صادر شده است�

مهندس تقی پور در ادامه درخواست های سازمان را در خصوص موارد زیر مطرح کرد:

-  اجرایی شدن تبصره ۱ ماده ۱6 قانون هوای پاک و ابالغ موضوع به دستگاه های اجرایی مربوطه از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکت 
شهرک های صنعتی

-  ابالغ رعایت اصول طراحی و نظارت بر احداث واحدهای صنایع غذایی و صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی از طریق کارشناسان صنایع غذایی 
دارای پروانه اشتغال عضو سازمان

 در دیدار اعضای شورای سازمان با معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان مطرح شد:

- پیگیری اجرای تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون هوای پاک 

 - تهیه طرح، نقشه و نظارت بر روند احداث واحدهای صنایع غذایی از طریق کارشناسان دارای 
    پروانه اشتغال
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با اشاره به لزوم سامان دهی واحدهای خرد صنایع غذایی درخواست کرد از طریق شرکت شهرک های  نیز  مهندس فتحی دبیر شورای سازمان 
صنعتی، شهرک صنایع تبدیلی و تکمیلی احداث شود تا موضوع تجمیع و نظارت بر تولیدات این واحدها صورت پذیرد�

مهندس زال بیک، نایب رییس شورای سازمان نیز با اشاره به توفیقات استان در تولید محصوالت پروتئینی، تامین نهاده ها و خوراک دام از جمله 
سویا را یکی از مهمترین دغدغه های بخش دامپروری برشمرد و توجه بیش از پیش دولت برای کمک به تولیدات این بخش را خواستار شد�

دکتر قاضی عسگر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان نیز ضمن قدردانی از تالش های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
طبیعی استان در تسهیل و تسریع فرایند صدور مجوزهای بخش کشاورزی، وجود این سازمان را فرصتی برای تحقق اهداف اقتصادی با رویکرد 
فنی و مهندسی در بخش کشاورزی برشمرد و ضمن قول مساعد برای پیگیری درخواست های سازمان، تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی باید در طراحی و راه اندازی شهرک صنایع غذایی با برند "حالل" که جزو سیاست های اصلی اقتصادی و بسترساز ایجاد فرصت های 

شغلی در استان خواهد شد، به طور فعال مشارکت کند�

ایشان همچنین با اشاره به روند پر پیچ و خم صدور مجوز واحدهای صنایع غذایی، پیشنهاد کرد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
پیگیری  خصوص  در  تولید،  از  پس  و  پیش  مشاوره های  ارایه  بر  عالوه  غذایی  صنایع  زمینه  در  مشاوره ای  شرکت های  ایجاد  با  می تواند  استان 

کند� اقدام  نیز  سرمایه گذاران  متقاضیان  درخواست های 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان لزوم توجه به خرید تضمینی محصوالت کشاورزی استراتژیک از جمله ذرت و سویا و دانه های 
روغنی مطابق با قیمت FOB خلیج فارس را گامی موثر برای تحقق الگوی کشت در کشور دانست و در این خصوص نیز خواستار مشارکت فنی و 

تخصصی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان شد�
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 ایجاد فرصت اشتغال کارشناسان محیط زیست و بهبود شرایط زیست محیطی 
 و کاهش آلودگی ناشی از فعالیت واحدهای صنعتی استان اصفهان

در گرو اجرای قانون هوای پاک 
رییس سازمان در نامه ای به معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان خواستار اجرای تبصره ۱ ماده ۱6 قانون هوای پاک در استان 

شد�

مهندس تقی پور در این نامه با اشاره به ضرورت اجرای قانون هوای پاک تاکید کرده است استفاده از کارشناسان محیط زیست دارای پروانه 
اشتغال معتبر، برای ایجاد واحدهای HSE در واحدهای دارای نیروی انسانی متوسط پنجاه نفر به باال؛ عالوه بر ایجاد فرصت اشتغال برای 
کارشناسان محیط زیست، موجب بهبود شرایط زیست محیطی و کاهش آلودگی ناشی از فعالیت واحدهای صنعتی در استان اصفهان به 

عنوان استان صنعتی کشور خواهد شد�

مدیرکل  به  اقدام  برای  اصفهان  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  دفتر  مدیرکل  سوی  از  سازمان،  رییس  درخواست  است  ذکر  به  الزم 
بود� خواهد  قانون  این  شدن  اجرایی  پیگیر  جدیت  با  سازمان  و  است  شده  ارجاع  استان  زیست  محیط  حفاظت 

شایان ذکر است بر اساس تبصره ۱ ماده ۱6 قانون هوای پاک که بیست و پنجم تیر سال ۱۳۹6 به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده 
است:

"تمامی مراکز و واحدهای متوسط پنجاه نفر به باال موضوع این قانون برای انجام امور مربوط به نمونه برداری، اندازه گیری، پایش و کنترل 
مستمر آلودگی هوا؛ مکلف به ایجاد واحد سالمت، بهداشت و محیط زیست )HSE( و به کارگیری متخصص محیط زیست می باشند�"
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امنیت و سالمت  تامین  منابع طبیعی و محیط زیست در  به نقش کارشناسان کشاورزی،  با اشاره  این جلسه مهندس تقی پور رییس سازمان  در 
غذایی، دست یابی به خودکفایی و ارتقای سطح کمی و کیفی تولیدات کشاورزی به عنوان تامین کننده استقالل کشور، توجه و اعتقاد به دو شاخص 

"دانش" و "تقویت جریان ورود سرمایه های مردمی" را الزمه تحقق این هدف برشمرد�

رییس سازمان با نقد نظام آموزش عالی کشور اظهار داشت: کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در دانشگاه ها؛ کارآفرین تربیت 
نمی شوند از این رو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با ارایه مجوز مرکز مهارت آموزی و توان افزایی به واحدهای تولیدی و خدماتی 
مورد تایید تالش می کند، اعضای سازمان را برای طی دوره های آموزشی علمی، کسب مهارت و تغییر نگرش کارمزد محوری به "دانش مزد محوری"، 
به این واحدها معرفی کند و با برنامه ریزی های صورت پذیرفته توسط استان اصفهان در حال حاضر ۱4۳ مرکز توان افزیی در استان سامان دهی 

شده اند و استان اصفهان از این نظر حایز رتبه نخست در مقایسه با سایر استان ها است�

مهندس تقی پور ایجاد شبکه های مهندسی در نزدیک ترین نقطه 
تسهیل  در  موثر  گامی  را  تولیدکنندگان  و  بهره برداران  با  ارتباط 
زمان بری  کاهش  کرد  تاکید  و  برشمرد  ایشان  به  خدمات  ارایه 
صدور مجوزها گامی موثر در جذب سرمایه های مردمی در بخش 
کشاورزی بوده است و استان اصفهان در سه ماهه نخست سال 
رتبه  خدماتی،  و  تولید  واحدهای  مجوز  فقره   8۹2 صدور  با   ۱۳۹۹
نخست کشور را به خود اختصاص داده است و در این بین 244 
فقره مجوز تاسیس واحد تولید محصوالت گل خانه ای صادر شده 

است�

رییس سازمان همچنین به پیگیری های سازمان در خصوص تبیین و تثبیت جایگاه پروانه اشغال مهندسان کشاورزی اشاره کرد و افزود: فعالیت 
مهندسان کشاورزی بدون اخذ پروانه کشاورزی ممنوع است و دستگاه های اجرایی نیز به استناد ماده ۳  آیین نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان، 
 با اعضای دارای پروانه اشتغال سازمان قرارداد منعقد کنند� در همین راستا 

ً
برای انجام خدمات فنی و مهندسی در بخش کشاورزی می بایست صرفا

از تعداد ۱442۹ عضو حقیقی، ۱678 نفر و از اعداد 850 عضو حقوقی، ۳50 عضو دارای پروانه اشتغال می باشند�

در این جلسه که نمایندگان ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری و حفاظت محیط زیست استان نیز حضور داشتند در خصوص برون سپاری وظایف 
منابع طبیعی و اجرای تبصره ۱ ماده ۱6 قانون هوای پاک، تصمیماتی اتخاذ شد�

همچنین پروانه اشتغال کلیه اعضای شورای سازمان توسط رییس سازمان به ایشان اهدا شد�

برگزاری بیست و سومین جلسه شورای سازمان مصادف با نوزدهمین سالروز تاسیس سازمان
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مجوز  دریافت  متقاضیان  کارشناسی  بازدید  و  پرونده  تشکیل  کشاورزی،  بخش  در  سرمایه گذاری  متقاضیان  به  خدمات  ارایه  تسهیل  منظور  به 
واحدهای گیاه  پزشکی )فروشندگی سموم دفع آفات گیاهی و کلینیک های گیاه پزشکی(، به مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی واجد شرایط عضو 
سازمان واگذار شد � بر این اساس متقاضیان می توانند به جای مراجعه به مراکز استان، با مراجعه به نزدیک ترین مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی 

دارای پروانه اشتغال و مجوز مربوطه، نسبت به ارایه درخواست و پیگیری اخذ مجوز فعالیت خود اقدام کنند�

از این رو جلسه توجیهی و آموزشی کارشناسان مراکز روز پنجشنبه 5 تیر ۱۳۹۹ برگزار شد�

در این جلسه مهندس تقی پور؛ رییس سازمان، با اشاره به اقدامات استان در تسهیل ارایه خدمات مرتبط با صدور مجوزهای بخش کشاورزی، 
و  هم افزایی  همکاری،  نتیجه  را  کشور  سطح  در  خصوص  این  در  نخست  رتبه  کسب  و   ۱۳۹۹ سال  ابتدایی  ماهه  سه  در  مجوز  فقره   8۹2 صدور 
تعامالت سازمان با دستگاه های اجرایی و تالش و کوشش کادر اجرایی سازمان و مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی دانست و ابراز امیدواری کرد با 
برون سپاری تشکیل پرونده و بازدید کارشناسی متقاضیان دریافت مجوز واحدهای گیاه  پزشکی، در این خصوص نیز شاهد کاهش زمان بری صدور 

مجوزهای مربوطه باشیم�

برون سپاری بخش دیگری از خدمات سازمان به مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی
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در راستای تحقق اهداف و برنامه های پنجمین دوره ی شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، این سازمان  با هدف:

۱-  توزیع عادالنه ی فرصت های شغلی�

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

۳-  تسهیل و تسریع در ارایه ی خدمات به کلیه ی متقاضیان�

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

5- نظارت دقیق بر حسن اجرای تعرفه های خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی ابالغیه وزیر محترم جهادکشاورزی موضوع تبصره ی 
)۳( ماده ی )2( قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی�

طبیعی(  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  الکترونیک  خدمات  یک پارچه ی  )سیستم  سانکا  سامانه ی  استقرار  و  طراحی  به  نسبت 
اقدام کرده است و از این طریق کلیه ی عوامل فنی "دارای پروانه ی اشتغال معتبر"، در زمینه ی تخصصی مرتبط با پروانه ی خود، فعالیت های 
بازدید کارشناسی، تشکیل پرونده خدمات، تهیه ی طرح ها و نقشه ها، امور پیمانکاری و مشاوره و��� را پس از ارجاع کار توسط سازمان در بستر 

الکترونیکی انجام می دهند�

بر این اساس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور هر هفته گزارشی از تعداد ارجاع کار و تراکنش های مالی صورت پذیرفته 
در سامانه ی سانکا را منتشر می کند که با توجه به برنامه ریزی های انجام شده توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان 
اصفهان برای جلوگیری از توسعه ی ساختار سازمانی و برون سپاری حداکثری خدمات سازمان به اعضا و انجام فعالیت های فنی و مهندسی 
با بیشترین مبلغ تراکنش  با متقاضیان، بهره برداران و سرمایه گذاران در بخش کشاورزی، استان اصفهان  ارتباط  در نزدیک ترین نقطه ی 

مالی، در صدر جدول ارجاع کار به اعضا قرار دارد که موجبات اشتغال پایدار و افزایش سطح درآمد اعضای این استان را در پی داشته است�

الزم به ذکر است قطع ارتباط مالی اعضا و متقاضیان دریافت خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی، از مطالبات اعضا و یکی از برنامه های 
مصوب پنجمین دوره ی شورای سازمان استان اصفهان بوده است که با استقرار سامانه ی سانکا این هدف محقق شده است�

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
 در صدر جدول ارجاع کار به اعضای سازمان
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نمایندگان ارزیابان و مدیران عامل شرکت های خدمات بیمه کشاورزی استان روز یک شنبه ۱5 تیر ۱۳۹۹ با رییس و عضو شورای سازمان دیدار 
و در خصوص موضوعاتی از قبیل:

– استخدام کارگزاران بیمه کشاورزی

– تعامل با مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی برای افزایش سطح پوشش خدمات بیمه کشاورزی

– حضور نماینده سازمان در کمیته رسیدگی به تخلفات کارگزاران بیمه کشاورزی

– بهره مندی کارگزاران بیمه کشاورزی از معافیت های بیمه تامین اجتماعی

– آموزش کارگزاران بیمه کشاورزی

– قرارگیری شغل کارگزار بیمه کشاورزی در زمره مشاغل سخت

گفتگو کردند�

عضو  طاهری  مهندس  جلسه  این  در 
خدمات  تبیین  ضمن  سازمان  شورای 
بیمه  کارگزاران  مسوولیت های  و 
کشاورزی، گزارشی از اقدامات ایشان 
کرده  ارایه  بعد  به   ۱۳8۱ سال های  از 
بیمه  کارگزاران  از  حمایت  افزود  و 
پنجمین  اهداف  جمله  از  کشاورزی 
سازمان  و  است  استان  در  شورا  دوره 
برای این قشر تالش گر عضو سازمان 
و  عرصه  در  ایشان  خدمات  عمده  که 
می باشد،  بهره برداران  با  مستقیما 
کرده  پیش بینی  مناسبی  برنامه های 

است�

رییس سازمان با تشکر از تالش کلیه کارگزاران بیمه کشاورزی استان، به رویکرد جدید سازمان در هویت بخشی به کارشناسان کشاورزی، 
منابع طبیعی و محیط زیست از طریق الزام ارایه خدمات فنی و مهندسی با پروانه اشتغال معتبر اشاره کرد و افزود: هر کارشناس کشاورزی 

برای ارایه خدمات خصوصی یا انعقاد قرارداد با دستگاه های اجرایی الزاما باید نسبت به اخذ پروانه اشتغال اقدام نماید�

مهندس تقی پور به ایجاد زیرساخت های الکترونیکی برای تسهیل و تسریع ارایه خدمات سازمان اشاره کرد و سامانه سانکا را فرصتی برای 
بهره مندی کارگزاران بیمه کشاورزی از این زیرساخت ها برشمرد�

رییس سازمان با توجه به سیاست سازمان در توسعه مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی برای خدمت رسانی مطلوب تر به بهره برداران، تاکید 
کرد، شرکت های خدمات بیمه کشاورزی در قالب مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی بیمه کشاورزی فعالیت خود را ادامه دهند�

دیدار نمایندگان ارزیابان و مدیران عامل شرکت های خدمات بیمه کشاورزی استان 
با رییس و عضو شورای سازمان
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به گزارش روابط عمومی سازمان، بر اساس جمع بندی پانصد و شصت 
تحقیقاتی  و  علمی  شهرک  ارزیابی  و  پذیرش  شورای  جلسه  دومین  و 
عبدالهی،  محمد  سید  آقای  مدیریت  به  بذرگستران"  "هسته  اصفهان؛ 
و  کشاورزی  تخصصی  رشد  مرکز  مقدماتی  رشد  دوره  در  استقرار  مجوز 

کرد� اخذ  را  اصفهان  استان  طبیعی  منابع 

الزم به ذکر است در نخستین رویداد کارآفرینی استارتاپ ویکند کشاورزی 
منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  همت  به  که  اصفهان  استان 
طبیعی استان در تاریخ 4 لغایت 6 دی ۱۳۹8 با حضور ۱4۱ نفر از کارشناسان 
کشاورزی در قالب 4۱ ایده برگزار شد، ۹ ایده منتخب، به رقابت پرداخته 
سید  آقای  سرپرستی  به  بذرگستران  تیم  داوران؛  رای  با  و  میان  این  از  و 
محمد عبدالهی با ایده "تولید بذور هیبرید" به عنوان تیم نخست معرفی 

شد�

پذیرش تیم برتر نخستین رویداد کارآفرینی استارتاپ ویکند کشاورزی
در دوره رشد مقدماتی مرکز رشد تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

گام نخست در سامان دهی و استقرار شبکه تلقیح مصنوعی دام استان اصفهان:
فراخوان ماموران تلقیح مصنوعی

متعاقب جلسه برنامه ریزی دستورالعمل سامان دهی و استقرار شبکه تلقیح مصنوعی دام استان اصفهان در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ در محل 
استان  جهادکشاورزی  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون  مصنوعی،  تلقیح  شبکه  سامان دهی  استانی  کمیته  جلسه  مصوبات  و  سازمان 

اقدام کرد� تلقیح مصنوعی استان  ماموران  به فراخوان  نامه ای نسبت  اصفهان طی 

کلیه  جهادکشاورزی  مدیران  از  فراخوان  این  در 
تا  است،  شده  خواسته  استان  شهرستان های 
اطالعات ماموران تلقیح مصنوعی دارای گواهی نامه 
دامی  تولیدات  بهبود  معاونت  به  را  پست  مجوز  و 
سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان ارسال کنند�

متقاضیان واجد شرایط می توانند برای ثبت اطالعات 
مربوطه  شهرستان  جهادکشاورزی  مدیریت  به 

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

با عنایت به گزارش موسسه تحقیقات برنج کشور و نامه ارسالی سازمان حفظ نباتات کشور؛ کارایی حشره کش فیپرونیل SC 5% در کنترل نسل 
دوم کرم ساقه خوار برنج، مورد تایید قرار گرفته و استفاده از این حشره کش با دوز مصرفی 5/�تا ۱ لیتر در هکتار به مدت ۳ سال تصویب شده 

است�

حشره کش فیپرونیل SC 5% ، محصولی برای کنترل  کرم ساقه خوار برنج
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سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در نظر دارد نسبت به سامان دهی و صدور پروانه بهره برداری برای گل خانه های 
احداث شده قبل از ابالغ نظام گل خانه ای کشور در این استان اقدام کند�

از این رو نظر به ضوابط و مقررات ابالغی از سوی معاونت امور باغبانی وزارت جهادکشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
 فلزی( قبل از ابالغ نظام گل خانه ای کشور )قبل از تاریخ 2۹ 

ً
کشور، بهره برداران دارای واحدهای تولید محصوالت گل خانه ای که سازه آن )صرفا

اداری صدور  نزدیک ترین مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی چندمنظوره )مجری مراحل  به  با مراجعه  احداث شده است می توانند  بهمن ۱۳87( 
مجوزهای بخش کشاورزی( نسبت به ثبت درخواست برای دریافت پروانه بهره برداری واحد تولید محصوالت گل خانه ای موجود اقدام کنند�

شایان ذکر است پس از تعیین قدمت بنا توسط کارشناس ماده ۳2 قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، اخذ امتیاز الزم 
در فرم های گزارش مهندسان ناظر نظام گل خانه ای استان و تشکیل پرونده توسط مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی، پروانه بهره برداری گل خانه 

 های یاد شده صادر خواهد شد�

سامان دهی و صدور پروانه بهره برداری برای گل خانه های احداث شده 
قبل از ابالغ نظام گل خانه ای کشور در استان اصفهان
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کارگروه محیط زیست، منابع طبیعی و گردشگری سازمان روز یک شنبه 22 تیر ۱۳۹۹ با حضور، رییس، معاونان و عضو شورای سازمان و نمایندگان 
دستگاه های اجرایی عضو کارگروه از جمله دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری، سازمان جهادکشاورزی، اداره کل حفاظت محیط زیست، 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، سازمان تعاون روستایی، 

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و نماینده آزمایشگاه های معتمد محیط زیست استان برگزار شد�

در این جلسه که به منظور بررسی راه کارهای اجرای قانون هوای پاک برگزار شد، رییس سازمان ضمن تبیین سیاست ها، اهداف و برنامه های 
به  قانون  این  اجرای  خصوص  در  اصفهان  استانداری  با  سازمان  مکاتبات  و  پاک  هوای  قانون  به  سازمان  شورای  ی  دوره  پنجمین  در  سازمان 
 ویژه تبصره ۱ ماده ۱6 اشاره کرد و افزود: قانون هوای پاک؛ قانونی جامع نگر است که در برگیرنده کلیه امور مربوط به ضوابط زیست محیطی،
مجازات های متخلفین، تشویق های الزم برای مجریان، انرژی های تجدید پذیر، پسماندها، ترویج و آموزش در حوزه ی منابع طبیعی و محیط 

زیست، فضای سبز و ��� می باشد�

مهندس تقی پور تاکید کرد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص اجرای مواد ۱۱، ۱5، ۱6، 2۱، 22، 24، 25، 27 و 28 این 
 می تواند از طریق کارشناسان دارای پروانه ی اشتغال مربوطه، به دستگاه های اجرایی و نظارتی استان یاری رساند� 

ً
قانون مستقیما

رییس سازمان با اشاره به این که استان اصفهان، استان صنعتی کشور محسوب می شود خاطر نشان ساخت اجرای تبصره ۱ ماده ی ۱6 قانون 
هوای پاک در خصوص ایجاد واحدهای HSE در مراکز و واحدهای متوسط 50 نفر به باال، عالوه بر ایجاد فرصت نظارت بر عملکرد واحدهای صنعتی 
و تولیدی، فرصت مناسبی را برای اشتغال کارشناسان محیط زیست دارای پروانه ی اشتغال فراهم خواهد آورد تا با دانش خود نسبت به کنترل 

آالیندگی این واحدها اقدام کنند�

پیگیری اجرای قانون هوای پاک در کارگروه محیط زیست، منابع طبیعی و گردشگری
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در ادامه، حاضرین نظرات خود را در خصوص هر یک مواد قانون اعالم داشتند و مقرر شد:

- اداره کل محیط زیست استان ساز و کار نظارت بر مراکز و واحدهای مشمول موضوع تبصره ۱ ماده ۱6 قانون هوای پاک را بررسی و اعالم کند�

- سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ابالغ اجرای موضوع تبصره ۱ ماده ۱6 قانون هوای پاک را توسط استانداری اصفهان به سازمان 
صنعت، معدن، تجارت و شرکت شهرک های صنعتی استان پیگیری کند�

)شامل خود  های  طرح  اجرای  و  مشاوره  قرارداد  انعقاد  در  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  ویژه  به  استان  اجرایی  های  دستگاه  کلیه   - 
بیابان زدایی، ایجاد و نگهداری کمربند سبز، ایجاد و نگهداری فضای سبز و���( به استناد ماده ی ۳ آیین نامه ی اجرایی قانون تاسیس سازمان 
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی الزام ارایه ی پروانه ی اشتغال معتبر کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست را رعایت کنند�

- به منظور اجرای ماده ۱۱ قانون هوای پاک، در جلسه بعد کارگروه، از تجربیات موفق آزمایشگاه های معتمد محیط زیست استان استفاده و نسبت 
به اجرایی شدن این ماده از قانون اقدام شود�

- مصوبات کارگروه به کارگروه آمایش استان اعالم شود�

- نماینده ی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در جلسه بعد پیشنهادهای خود را در خصوص روستاهای گردشگری ارایه کنند�
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مدیر دفتر بازرسی، نظارت و هماهنگی امور استان های سازمان نظام 
رییس  به  ای  نامه  ارسال  با  کشور  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی 
سازمان؛ از استان اصفهان به دلیل برنامه ریزی های دقیق و ساماندهی 
یکایک  و  استان  سراسر  در  دولتی  غیر  کشاورزی  خدمات  مراکز 

کرد� تشکر  و  تقدیر  ها،  شهرستان 

در بخشی از این نامه آمده است:

و ساماندهی  در  جنابعالی  شایسته  های  تالش  از  وسیله   بدین 
برنامه ریزی برای استقرار مراکز در استان و تحت پوشش قرار گرفتن 

کلیه شهرستان های استان از مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی تقدیر 
و تشکر می نماید�

در مراکز  استقرار  مراکز؛  این  توسعه  تعالی  نقطه  است   بدیهی 
دهستان ها و تشکیل حداقل یک مرکز در هر دهستان می باشد� 

امید است با استمرار تالش های جنابعالی، مجری استانی توسعه مراکز 
هرچه  توسعه  شاهد  استان،  همکاران  و  دولتی  غیر  کشاورزی  خدمات 
بیشتر این مراکز و تحت پوشش قرار گرفتن کلیه دهستان های استان 

از خدمات این مراکز باشیم�

تقدیر از استان اصفهان
بواسطه برنامه ریزی و ساماندهی مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی در تمامی شهرستان های استان
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به آگاهی مهندسان کشاورزی، کارشناسان حفظ نباتات، فروشندگان سموم و کلینیک های گیاه پزشکی می رساند:

با عنایت به نامه ارسالی معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور؛ کارایی قارچ کش فلوتیانیل EC 5%  با نام تجاری گاتن و دوره کارنس ۱4 روز 
برای کنترل سفیدک سطحی انگور مورد تایید قرار گرفته و استفاده از این قارچ کش با دوز مصرفی2/5 در هزار به مدت ۳ سال تصویب شده است�

قارچ کش فلوتیانیل)گاتن(  EC 5% ؛ محصولی برای کنترل  سفیدک سطحی انگور

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

با دوره کارنس ۳5 روز و دوز   %22/5 EC نباتات کشور؛ کارایی قارچ کش پریاکسور  نامه ارسالی معاون کنترل آفات سازمان حفظ  به  با عنایت 
مصرفی ۱/5 لیتر در هکتار برای کنترل سفیدک پودری گندم مورد تایید قرار گرفته و استفاده از این قارچ کش به مدت ۳ سال تصویب شده است�

الزم به ذکر است بکارگیری قارچ کش پریاکسور در تناوب با قارچ کش های رایج علیه بیماری سفیدک سطحی گندم قرار گیرد تا ضمن کنترل بهینه 
بیماری از بروز مقاومت در عامل آن نیز جلوگیری شود�

قارچ کش پریاکسور EC 22/5% محصولی برای کنترل سفیدک پودری گندم
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در دیدار رییس و معاونین سازمان با مدیر شرکت شهرک های کشاورزی 
در  شد،  برگزار  سازمان  محل  در   ۱۳۹۹ تیر   ۳0 دوشنبه  روز  که  استان 
نظر  تبادل  استان  کشاورزی  شهرک های  توسعه  راه کارهای  خصوص 

پذیرفت� صورت 

شهرک های  احداث  ضوابط  و  جانمایی  خصوص  در  جلسه  این  در 
کشاورزی، واگذاری شهرک ها با اولویت قراردادن کارشناسان بومی هر 

شد� مشورت  شهرک ها  مجوز  صدور  تسهیل  و  منطقه 

واجد  شرکت های  برای   EPC مجوز  صدور  به  اشاره  با  سازمان  رییس 
تاکید: احداث  شرایط در حوزه طراحی و احداث واحدهای گل خانه ای 
شهرک های گل خانه ای با استفاده از دانش و توان فنی این شرکت ها، 
می تواند تضمین کننده کیفیت سازه و صیانت از سرمایه گذاری ها در این 

باشد� خصوص 

شهرک های  واگذاری  در  توجه  لزوم  بر  همچنین  تقی پور  مهندس 

کشاورزی به کارشناسان بومی هر منطقه تاکید کرد و افزود: این اقدام 
بود� خواهد  سازمان  عضو  کارشناسان  اشتغال  زمینه ساز 

مهندس بارباز، مدیر شرکت شهرک های کشاورزی استان نیز با تشکر 
از همکاری های سازمان در صدور مجوز و نظارت بر احداث شهرک های 
کشاورزی استان اظهار داشت: در حال حاضر چند شهرک کشاورزی در 
استان جانمایی شده که در این بین شهرک گل خانه ای فریدن در شرف 
بومی  کارشناسان  قطعا  و  است  سرمایه گذاران  جذب  فراخوان  انتشار 

منطقه در اولویت واگذاری قرار خواهند گرفت�

به عنوان یک شرکت  به ذکر است شرکت شهرک های کشاورزی  الزم 
و  است  کشاورزی  شهرک های  زیرساخت های  تهیه  عهده دار  دولتی 
طبق تفاهم صورت پذیرفته با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
طبیعی صدور مجوز و نظارت بر فرایند احداث شهرک ها به عهده این 

می باشد� سازمان 

توسعه شهرک های کشاورزی؛ زمینه ساز اشتغال کارشناسان عضو سازمان
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جلسه هم اندیشی مسووالن سازمان با کارشناسان صنایع غذایی عضو 
سازمان روز دوشنبه ۳0 تیر ۱۳۹۹ در محل سازمان برگزار شد�

مدیر  و  شورا  دبیر  و  رییس  نایب  رییس،  حضور  با  که  جلسه  این  در 
گزارشی  سازمان  رییس  ابتدا  در  شد؛  تشکیل  سازمان  مالی  و  اداری 
با  جلسه  برگزاری  جمله  از  قبلی  جلسات  مصوبات  پیگیری  خصوص  در 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان و مکاتبه با ایشان 
ارایه توسط کارشناسان صنایع غذایی برای  قابل  در خصوص خدمات 
بهبود کمی و کیفی واحدها و محصوالت صنایع تبدیلی و تکمیلی ارایه 
اعضای  جایگاه  تحکیم  سازمان؛  سیاست  حاضر  حال  در  افزود:  و  کرد 
مهمتر  همه  از  و  موجود  ضوابط  و  قوانین  بر  تکیه  با  بخش  در  سازمان 

است� کشاورزی  کارشناسان  اشتغال  پروانه  به  اعتباربخشی 

مهندس تقی پور تاکید کرد استفاده از ظرفیت قانونی که پروانه اشتغال 
برای  فرصتی  است،  داده  قرار  کشاورزی  کارشناسان  روی  پیش  در 
تحقق خواسته های صنفی کارشناسان صنایع غذایی در خصوص ایجاد 
فنی  امور  ارجاع  و  غذایی  صنایع  واحدهای  سطح بندی  شغلی،  امنیت 
تولید واحد و سطح بندی  با ظرفیت  به کارشناسان دارای رتبه متناسب 
و  فنی  مسوول  مشاور،  کسوت  در  کارشناسان  این  مزایای  و  حقوق 

بود� خواهد  تولید،  کارشناس 

سطح بندی  ضوابط  شد  مقرر  جلسه،  در  حاضرین  نظر  تبادل  از  پس 
شود� بررسی  بعدی  جلسه  در  غذایی  صنایع  واحدهای 

پروانه اشتغال فرصتی برای تحکیم جایگاه کارشناسان عضو 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
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