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منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  رییس  تقی پور؛  مهدی 
طبیعی استان اصفهان روز سه شنبه 1 مهر 1399 در گفتگو با روابط 
عمومی سازمان با انتقاد از عملکرد سازمان غذا و دارو در مواجهه با 
مسووالن فنی واحدهای صنایع غذایی گفت: سازمان غذا و دارو به 

ندارد� توجهی  غذایی  صنایع  واحدهای  فنی  مسووالن 

وی افزود: نقش مسووالن فنی صنایع غذایی صرفا نقش توصیه ای 
کارخانجات  تولید  فرایند  بر  نظارت  ایشان  مسوولیت  بلکه  نیست 
فرآوری محصوالت کشاورزی و صیانت از سالمت غذای کشور است�

مهدی تقی پور خاطر نشان کرد: با توجه به مسوولیت خطیری که بر 
عهده مسووالن فنی واحدهای صنایع غذایی است،

-قطع ارتباط مالی کارشناس و کارفرما

-متناسب سازی حقوق پایه با شرح خدمات کارشناسی

سطح بندی  با  کارشناس  اشتغال  پروانه  و  رتبه  سازی  -متناسب 
شغلی امنیت  ایجاد  منظور  به  کارخانه 

از بدیهی ترین و مهمترین حقوق این کارشناسان است که علی رغم 

هیچ گونه  آن  به  تاکنون  دارو  و  غذا  سازمان  فراوان،  توصیه های 
است� نداشته  توجهی 

استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  رییس 
متقن،  قوانین  پشتوانه  به  سازمان  این  این که  به  اشاره  با  اصفهان 
احقاق  و  سامان دهی  سازمان دهی،  برای  را  خود  کامل  آمادگی  بارها 
حقوق کارشناسان و مسووالن فنی صنایع غذایی به صورت کتبی به 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعالم کرده است، 
از این که قریب به یک سال پیگیری سازمان برای برگزاری نشستی 
با معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بی پاسخ مانده 
مکاتبات  برای  حتی  معاونت  این  افزود:  و  کرد  تاسف  ابزار  است، 
اشتغال  پروانه  قانونی  جایگاه  خصوص  در  اصفهان  استانداری 
کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و لزوم اجرای 

است� نبوده  قایل  اهمیتی  نیز  مربوطه  قوانین 

الزم به ذکر است، روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
منابع طبیعی استان اصفهان پیگیر پاسخگویی معاونت غذا و دارو 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این خصوص می باشد�

 رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان:
سازمان غذا و دارو به مسووالن فنی واحدهای صنایع غذایی توجهی ندارد
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جلسه بهینه کاوی صدور مجوزهای بخش کشاورزی با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی، معاون آموزشی و فنی، مدیر مالی 
اداری و کارشناسان واحدهای مختلف سازمان و رییس بخش اقتصادی، اجتماعی و ترویجی و محقق غیر هیات علمی مرکز تحقیقات و 

آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان روز یکشنبه مورخ 6 مهر 1399 در محل سالن جلسات برگزار شد�

در ابتدای این جلسه مهندس بقایی؛ معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص تسهیلگری 
راه  از طریق  به سازمان  قبیل حذف استعالمات غیر ضروری و همچنین کاهش مراجعات مردمی  از  در صدور مجوزهای بخش کشاورزی 
اندازی سامانه های الکترونیکی ابراز داشت: از مهمترین برنامه های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در سالهای اخیر؛ 

روان سازی و ارایه خدمات مضاعف به بهره برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی می باشد�

مهندس مظاهری؛ معاون آموزشی و فنی سازمان تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان از ابتدای سال 1399 
و در زمان اوج شیوع بیماری کرونا؛ به لطف خداوند متعال و با تالش شبانه روزی پرسنل خود موفق به کسب رتبه نخست صدور مجوزهای 

بخش کشاورزی در کشور و در مقایسه با سایر استان ها شده است�

دکتر سلیمانی پور؛ رییس بخش اقتصادی، اجتماعی و ترویجی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان نیز ضمن تشکر 
از خدمات موثر سازمان در کسب رضایت مندی حداکثری ارباب رجوع و همچنین افزایش بهره وری در بخش کشاورزی ابراز داشت: بهینه 
کاوی و دستیابی به راهکارهای اساسی در باال بردن ارتقای سطح کمی و کیفی صدور مجوزهای بخش کشاورزی، در دستور کار وزارت جهاد 
کشاورزی قرار دارد و امیدواریم با مساعدت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در کمترین زمان ممکن به این مهم دست 

یابیم�

الزم به ذکر است در این جلسه تصمیماتی در خصوص شناسایی موانع موجود در مسیر تسهیلگری صدور مجوزهای بخش کشاورزی اتخاذ 
و مقرر شد در جلسات بعدی راهکارهای مناسب مورد ارزیابی قرار داده شوند�

برگزاری جلسه بهینه کاوی صدور مجوزهای بخش کشاورزی
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 دستورالعمل اجرایی صدور مجوزهای آزمایشگاه 
 تجزیه خوراک دام، آزمایشگاه تجزیه شیر خام، میادین دام،

مراکز جمع آوری شیر و مراکز تولید مواد ژنتیکی
به آگاهی اعضا، بهره برداران و تولیدکنندگان محترم می رساند:

دکتر خاوازی؛ وزیر جهاد کشاورزی با ارسال نامه ای، دستورالعمل اجرایی صدور مجوزهای آزمایشگاه تجزیه خوراک دام، آزمایشگاه تجزیه 
شیر خام، میادین دام، مراکز جمع آوری شیر و مراکز تولید مواد ژنتیکی را برای اجرا؛ ابالغ کرد�

 دستورالعمل اجرایی صدور مجوزهای آزمایشگاه تجزیه خوراک دام
آزمایشگاه تجزیه شیر خام، میادین دام، مراکز جمع آوری شیر و مراکز تولید مواد ژنتیک

http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2020/09/نامه-دستورالعمل-صدور-مجوز-آزمایشگاه-های-مواد-ژنتیکی.pdf
file:http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2020/09/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C.pdf
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به آگاهی اعضا، بهره برداران، مهندسان کشاورزی، کارشناسان حفظ نباتات، فروشندگان سموم و کلینیک های گیاه پزشکی می رساند:

  Fixormon با عنایت به نامه ارسالی مدیر کل دفتر  آفت کش های سازمان حفظ نباتات کشور؛ توزیع فرآورده نفتالین استیک اسید با نام تجاری
)فیکسورمون( تولید شرکت Bio Tekno به عنوان تنظیم کننده رشد گیاهی، فاقد مجوزهای الزم از آن سازمان و غیر مجاز می باشد�

بدیهی است عرضه فرآورده فوق الذکر خارج از ضوابط قانونی انجام گرفته و هرگونه خسارت ناشی از کاربرد آن متوجه تولیدکنندگان، فروشندگان، 
واردکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان بوده و مشمول پیگرد قانونی می باشد�

 توزیع غیر مجاز فرآورده نفتالین استیک اسید با نام تجاری
Bio Tekno فیکسورمون( تولید شرکت( Fixormon 

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

 Novafix ) با عنایت به نامه ارسالی مدیر کل دفتر  آفت کش های سازمان حفظ نباتات کشور؛ توزیع فرآورده نفتالین استیک اسید با نام تجاری
Max نوافیکس مکس( تولید شرکت Cheminova   به عنوان تنظیم کننده رشد درختان سیب، فاقد مجوزهای الزم از آن سازمان و غیر مجاز می 

باشد�

بدیهی است عرضه فرآورده فوق الذکر خارج از ضوابط قانونی انجام گرفته و هرگونه خسارت ناشی از کاربرد آن متوجه تولیدکنندگان، فروشندگان، 
واردکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان بوده و مشمول پیگرد قانونی می باشد�

 توزیع غیر مجاز فرآورده نفتالین استیک اسید با نام تجاری
Cheminova نوافیکس مکس( تولید شرکت( Novafix Max 
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کارآفرینی،  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون  حضور  با   1399 مهر   13 مورخ  یکشنبه  روز  کشاورزی  بخش  مجوزهای  صدور  بهینه کاوی  جلسه  دومین 
معاون آموزشی و فنی؛ کارشناسان واحدهای مختلف سازمان و همچنین رییس و اعضای هیات علمی بخش اقتصادی، اجتماعی و ترویجی مرکز 

تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان در محل سالن جلسات سازمان برگزار شد�

در ابتدای این جلسه معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان اظهار داشت: با توجه به مصوبات جلسه قبل در خصوص پیگیری مشکالت 
و معضالت موجود در مراحل صدور مجوزهای بخش کشاورزی، کارشناسان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با عزم راسخ و به 

صورت مجدانه؛ پرسشنامه های ارسالی از طرف مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان را تکمیل کردند�

مهندس بقایی تصریح کرد؛ به یاری خداوند متعال و با همت یکایک پرسنل سازمان، پرسشنامه های مذکور در کمترین زمان ممکن با مساعدت 
روسای انجمن های صنفی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و هم فکری مدیران و کارشناسان این مراکز تکمیل و مشکالت و موانع موجود در 
مسیر صدور مجوزهای بخش کشاورزی با دقت و حساسیت جمع بندی و در نهایت راه کارهای پیشنهادی به منظور مرتفع شدن این موانع ارایه شد�

در ادامه، کارشناسان واحدهای مختلف سازمان به ارایه گزارش کاملی از اقدامات و بررسی های انجام گرفته در خصوص احصاء مشکالت و موانع 
موجود در مسیر کاهش زمان صدور مجوزهای بخش کشاورزی پرداختند�

دکتر سلیمان پور؛ رییس بخش اقتصادی، اجتماعی و ترویجی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان نیز ضمن تشکر از دقت نظر 
و سرعت عمل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در خصوص جمع آوری اطالعات و پاسخ گویی به پرسشنامه های 
مربوطه در کمترین زمان ممکن، ابراز داشت: دقت و نظم مثال زدنی موجود در سیستم و کالبد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 

استان اصفهان قابل تحسین و ستودنی است�

الزم به ذکر است در پایان این جلسه مقرر شد، موارد جمع آوری شده توسط سازمان در خصوص ارایه راه کارهای کاهش زمان بری صدور مجوزهای 
بخش کشاورزی؛ برای ارایه در کارگروه استانی، مورد ارزیابی نهایی قرار داده شود�

بررسی راه کارهای کاهش زمان بری صدور مجوزهای بخش کشاورزی
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به آگاهی اعضا، بهره برداران، مهندسان کشاورزی، کارشناسان حفظ نباتات، فروشندگان سموم و کلینیک های گیاه پزشکی می رساند:

با عنایت به نامه ارسالی سازمان حفظ نباتات کشور؛ کارایی قارچ کش تیفلوزامید SC % 24  با نام تجاری آچمز برای کنترل بیماری سوختگی غالف 
برگ برنج؛ به درخواست شرکت گروه شهر سبز و سالمت مورد تایید قرار گرفته و استفاده از این قارچ کش با دوز مصرفی 300 سی سی در هکتار 

و دوره کارنس 21 روز، برای مدت 3 سال تصویب شده است�

 قارچ کش تیفلوزامید SC % 24   با نام تجاری آچمز 
محصولی برای کنترل بیماری سوختگی غالف برگ برنج 
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به آگاهی اعضای محترم، بهره برداران  بخش کشاورزی می رساند:

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 کبوتر" را به منظور اجرا با رعایت کلیه ضوابط و مقررات فنی، 

بهداشتی و زیست محیطی ابالغ کرد�

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

 ضوابط فنی و بهداشتی تاسیس و بهره برداری 
مراکز نگهداری و پرورش کبوتر

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

http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2020/10/ضوابط-فنی-و-بهداشتی-تاسیس-و-بهره-برداری-مراکز-نگهداری-و-پرورش-کبوتر.pdf
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2020/10/ضوابط-فنی-و-بهداشتی-تاسیس-و-بهره-برداری-مراکز-نگهداری-و-پرورش-کبوتر.pdf
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به آگاهی اعضا، بهره برداران و تولیدکنندگان محترم بخش کشاورزی می رساند:

از آنجا که ایجاد و راه اندازی شهرک های کشاورزی یکی از اهداف مهم وزارت جهاد کشاورزی بوده و جز طرح های اقتصاد مقاومتی و جهش تولید 
کشور محسوب می شود؛ فراخوان عمومی دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع/ شهرک های کشاورزی گل خانه ای، دامی و شیالتی در 

سراسر کشور برای استحضار و بهره برداری در ذیل قابل مشاهده می باشد�

 فراخوان عمومی دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری
در مجتمع/ شهرک های کشاورزی گل خانه ای، دامی و شیالتی در سراسر کشور

 فراخوان عمومی دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری
در مجتمع/ شهرک های کشاورزی گل خانه ای، دامی و شیالتی در سراسر کشور

http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2020/10/فراخوان-عمومی-دعوت-از-متقاضیان-سرمایه-گذاری-در-شهرک-های-کشاورزی.pdf
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2020/10/فراخوان-عمومی-دعوت-از-متقاضیان-سرمایه-گذاری-در-شهرک-های-کشاورزی.pdf
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به آگاهی اعضا، بهره برداران و تولیدکنندگان محترم بخش کشاورزی می رساند:

سیاست ها و ضوابط کلی صدور مجوزهای آبزی پروری در سال 1399)موضوع ماده 6 ابالغیه شماره 318/020 مورخ 1391/01/10 وزیر محترم 
جهادکشاورزی( برای اطالع و بهره برداری در ذیل قابل مشاهده می باشد:

سیاست ها و ضوابط کلی صدور مجوزهای آبزی پروری در سال 1399

 سیاست ها و ضوابط کلی صدور مجوزهای 
آبزی پروری در سال 1399



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

با عنایت به نامه ارسالی سازمان حفظ نباتات کشور؛ کارایی حشره کش کلوتیانیدین + المباداسای هالوترین ZC  %28 با نام تجاری “پیالرکلوترین”  
برای کنترل کرم طوقه ُبر گوجه فرنگی؛ به درخواست شرکت "ساعی گل تهران" مورد تایید قرار گرفته و استفاده از این حشره کش با دوز مصرفی 

1 لیتر در هکتار و دوره کارنس7 روز تصویب شده است�

ZC %28 حشره کش کلوتیانیدین + المباداسای هالوترین 
با نام تجاری “پیالر کلوترین “محصولی برای کنترل کرم طوقه بر گوجه فرنگی

http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2020/10/سیاست-ها-و-ضوابط-کلی-صدور-مجوزهای-آبزی-پروری-در-سال-1399.pdf
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2020/10/سیاست-ها-و-ضوابط-کلی-صدور-مجوزهای-آبزی-پروری-در-سال-1399.pdf
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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

https://goo.gl/maps/vNRdP2BUdVU2
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