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در تذکر عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی به رییس جمهور مطرح شد:

پیگیری مطالبه قانونی سازمان در خصوص ضرورت اجرای تبصره  ۱ماده  ۱۶قانون
هوای پاک توسط کلیه دستگاههای اجرایی کشور و مجازات متخلفان از این قانون

حسینعلی حاجی دلیگانی ،نماینده مردم شهرستانهای برخوار و
شاهینشهر و میمه و عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی در
تذکری کتبی به رییس جمهور ،خواستار اجرای تبصره  ۱ماده  ۱۶قانون
هوای پاک توسط کلیه دستگاههای اجرایی کشور و مجازات متخلفان
از این قانون شد.
در بخشی از تذکر عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی خطاب به
رییس جمهور آمده است:
متاسفانه برخی آمارها و اظهار نظرهای رسمی منتشر شده توسط
اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان در خصوص وضعیت هوای
شهر اصفهان و شهرستانهای همجوار نشانگر آلوده بودن آنها در
تمامی فصول سال است .اصلیترین دلیل آلودگی هوا استقرار ،تجمع
و توسعه واحدهای آالینده در استان است که علیرغم پیگیریهای
مکرر و مستمر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان
برای اجرای این تبصره در واحدهای مشمول قانون تاکنون بینتیجه
باقیمانده و با اظهار تاسف باید به این نکته اذعان داشت که تاوان
عدم اجرای قانون را شهروندان محجوب شهرستانهای همجوار

3

و اصفهانی میپردازند که منجر به بروز بیماریهای جدی جسمی و
روحی در بین هماستانیهای عزیز شده است .لذا ضروری است تمامی
دستگاههای اجرایی در اجرای این قانون همت گمارده و متخلفین از
اجرای این قانون مجازات شوند.
الزم به ذکر است رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع
طبیعی استان اصفهان در نامههای مورخ  ۲۴خرداد  ۱۳۹9به معاون
هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان و مورخ  ۱۹آبان  ۱۳۹۹به
رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان موضوع اجرای تبصره  ۱ماده 16
قانون هوای پاک که اشعار میدارد تمامی مراکز و واحدهای متوسط ۵۰
نفر به باال موضوع این قانون برای انجام امور مربوط به نمونهبرداری،
اندازهگیری ،پایش و کنترل مستمر آلودگی هوا مکلف به ایجاد واحد
سالمت ،بهداشت و محیط زیست ( )HSEو به کارگیری متخصص
محیط زیست میباشند را درخواست کرده بوده است.
گفتنی است در حال حاضر و با پیگیری های مکرر سازمان در این
خصوص ،اجرای تبصره  ۱ماده  ۱۶قانون هوای پاک توسط اصحاب
رسانه و مطبوعات ،به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.

| شماره  ● 25آذر | 1399

ماه نامه الکترونیکی سازمان
 esfahananreo

 @esfahananreo

 www.agriengs.ir

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
و اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان
تفاهمنامه همکاری بین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان در تاریخ  ۲۲آذر
 ۱۳۹۹به امضای رییس سازمان و مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) رسید.
از مهمترین اهداف این تفاهمنامه میتوان
– اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات موثر و کارآمد در جهت ترویج فرهنگ خیر و احسان ،نشر سنتهای حسنه اسالمی ،توسعه کمی و کیفی اقتصادی
و اشتغالزایی برای گروههای هدف در بخش کشاورزی و منابع طبیعی
– گسترش سطح دانش و استفاده از فناوریهای جدید برای ایجاد اشتغال در رشتههای کشاورزی و مشاغل مرتبط
– برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی برای مددجویان عضو کمیته امداد
را برشمرد.
بر اساس این تفاهمنامه اعضای سازمان با اولویت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به عنوان “راهبران شغلی” طرحهای کشاورزی و منابع
طبیعی که با تسهیالت اعطایی کمیته امداد به مددجویان تحت پوشش اجرا میشود ،فعالیت خواهند کرد.
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در حاشیه این آیین مهدی تقیپور رییس سازمان تاکید کرد اولویت همکاریها در راستای این تفاهمنامه ،تربیت کارآفرینان در بخشهای تولید و
خدمات کشاورزی و منابع طبیعی خواهد بود.
رییس سازمان اظهار داشت :تغییر رویه آموزشهای سازمان طی سه سال اخیر از ادبیاتمحور به مهارتمحور تجربه موفقی در این خصوص بوده
است که با سازماندهی مراکز مهارتآموزی و توانافزایی صورت پذیرفته است.
تقیپور با اشاره به اینکه استان اصفهان بیشترین تعداد مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی را به خود اختصاص داده است ،افزود :توان فنی این
مراکز به عنوان راهبران شغلی ،بهترین و موثرترین عامل ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای مددجویان کمیته امداد خواهد بود.
کریم زارع؛ مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز ضمن قدردانی از همراهی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
برای اجرای برنامههای اشتغالزایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد ،ابراز امیدواری کرد با همکاری دو طرف نخستین مرکز نیکوکاری
تخصصی کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست کشور در استان اصفهان راهاندازی شود.
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برگزاری بیست و ششمین جلسه پنجمین دوره شورای سازمان
بیست و ششمین جلسه پنجمین دوره شورای سازمان با حضور اعضای شورا و رییس و معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان
با دستور جلسه بررسی مشکالت تامین نهادههای دامی و ارایه گزارش اجرای طرح هویتگذاری و پالککوبی دام در استان اصفهان ،در تاریخ
 ۱۸آذر  ۱۳۹۹برگزار شد.
مهندس عباس زالبیک نایبرییس شورای سازمان با اشاره به کمبود نهادههای دامی در کشور هشدار داد اگر نیاز دامداران به موقع تامین نشود،
به ناچار یا باید به سمت حذف دامهای موجود پیش رفت و یا نهادههای بیکیفیت ،سالمت جامعه را با تهدید مواجه خواهد ساخت.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان نیز با انتقاد از اختالف آمار ارایه شده توسط وزارت جهادکشاورزی و سازمان جهادکشاورزی
استان در خصوص تعداد دام استان اصفهان افزود :متاسفانه تخصیص نهادههای دامی به استان اصفهان بسیارکمتر از سهم این استان بر مبنای
تعداد دام موجود است.
دکتر حسین ایراندوست تصریح کرد :اجرای طرح هویت گذاری و پالککوبی ،آمار جمعیت دامی استان را واقعی خواهد کرد.
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رییس سازمان جهادکشاورزی استان نیز بازگرداندن اختیارات وزارت جهادکشاورزی به وزارت صنعت ،معدن و تجارت را نقطه آغاز بروز مشکالت
در تامین نهادههای دامی عنوان کرد و افزود :در جلساتی برای تامین نهادههای بخش کشاورزی تصمیمگیری میشود که حتی یک نماینده هم از
وزارت جهادکشاورزی در آن حاضر نیست و نتیجه آن عدم تخصیص یا تخصیص بدترین نوع ارز برای واردات اقالم ضروری بخش کشاورزی به
ویژه نهادههای دامی از جمله جو ،ذرت و سویا است.
مهندس مرادمند اظهار داشت :با تمام این مشکالت استان اصفهان در تامین نهادههای دامی جزو استانهای موفق بوده است.

رییس سازمان نیز با اشاره به ضرورت اجرای طرح هویتگذاری و پالککوبی دام ،اظهار داشت :جلوگیری از قاچاق دام و هدفمند کردن تخصیص
و توزیع نهادههای دامی مهمترین اهداف اجرای این طرح است.
مهندس تقیپور افزود :در این طرح سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان مدیر اجرایی تعیین شده و اتحادیهها و تشکلهای
دامپروری مجری این طرح هستند.
وی ادامه داد :تعداد  ۱۱۰نفر کارشناس دامپروری در فراخوان سازمان برای مشارکت در اجرای طرح اعالم آمادگی کردهاند که اولویت با کارشناسان
ک کوبی به اتحادیهها معرفی شدهاند.
بومی ساکن دهستانها است و به منظور اجرای عملیات پال 
تقیپور مشارکت جدی اتحادیههای دامپروری استان برای اجرای این طرح را خواستار شد.
در این جلسه در خصوص موضوعاتی از قبیل بیمه کشاورزی ،الزام بهکارگیری کارشناسان دامپروری در کارخانجات خوراک دام و قیمت تمام شده
شیر نیز تصمیماتی اتخاذ شد.
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قرارگیری مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در شمول دفاتر فنی و
مهندسی موضوع تبصره ذیل بند  ۲۴ماده  ۵۵قانون شهرداریها
با پیگیری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان و مستند به نامه مدیرکل دفتر برنامهریزی و بودجه سازمان شهرداریها
و دهیاریهای کشور ،مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به صورت قانونمند در زمره دفاتر فنی و مهندسی موضوع تبصره ذیل بند  ۲۴ماده ۵۵
قانون شهرداریها قرار گرفتند و موضوع توسط مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان به کلیه شهرداریهای استان ابالغ
شده است.
بر این اساس مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی میتواند در واحدهایی که کاربری مسکونی دارند نیز نسبت به استقرار دفتر کار اقدام کنند و دایر
کردن دفتر این مراکز به استناد قانون ،استفادهتجاری محسوب نمیشود.
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شایان ذکر است تبصره ذیل بند  ۲۴ماده  ۵۵قانون شهرداریها تصریح میکند:
شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانههای ساختمانی نوع استفاده از ساختمان
را قید کند .در صورتیکه بر خالف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را
درکمیسیون مقرر در تبصره یک ماده  ۱۰۰این قانون مطرح مینماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر ،با تعیین مهلت مناسب که
نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم میکند.

ً
این تصمیم به وسیله مامورین شهرداری اجرا میشود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند
ً
به حبسجنحهای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل
میشود.
دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق و دفتر روزنامه و مجله و "دفتر مهندسی" به وسیله مالک از نظر این قانون
استفاده تجاری محسوب نمیشود".
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حشره كش كلوتیانیدین با نام تجارتی كلودی؛ محصولی برای كنترل پسیل پسته
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 كش كلوتیانیدین با نام تجارتی "كلودی" و فرموالسیون  SC %20به منظور كنترل
پسیل پسته و با دوره کارنس  21روز برای مدت  3سال مورد تصویب قرار گرفته است.

ابالغ دستورالعمل اجرایی
"ضد عفونی بذور پنبه علیه تریپس و بیماری های بوته میری"
به آگاهی اعضای محترم سازمان ،مسووالن فنی گیاه پزشکی و بهره برداران گرامی می رساند:
دستورالعمل اجرایی "ضد عفونی بذور پنبه علیه تریپس و بیماری های بوته میری" ارسالی از طرف اداره کل پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای
سازمان حفظ نباتات کشور برای استحضار و بهره برداری در زیر قابل استفاده میباشد:

دستورالعمل اجرایی
"ضد عفونی بذور پنبه علیه تریپس و بیماری های بوته میری"
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برگزاری جلسه بررسی روند اجرای

طرح هویتگذاری و پالککوبی دام استان اصفهان
جلسه بررسی روند اجرای طرح هوی تگذاری و پالککوبی دام استان اصفهان در تاریخ  ۶آذر  ۱۳۹۹با حضور رییس ،معاون برنام هریزی و
توسعه کارآفرینی ،مدیر اداری و مالی و کارشناسان مربوطه سازمان و همچنین روسای اتحادی ههای دامداران ،صنعت دامپروری و گوسفند
داران استان در محل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع استان اصفهان برگزار شد.
در ابتدای جلسه مهندس بقایی معاون برنام هریزی و توسعه کارآفرینی سازمان با اشاره به ای نکه استان اصفهان در تولید و تامین شیر،
گوشت و مواد پروتئینی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است؛ ضمن تاکید بر لزوم اجرای کامل و صحیح طرح پالککوبی
ابراز داشت :اجرای این طرح در سطح ملی ،نقش ب هسزایی در شناسایی و ساماندهی دام کشور ،هدفمند کردن توزیع نهادههای یاران هدار،
جلوگیری از قاچاق دام و تامین نیاز کشور به گوشت قرمز خواهد داشت.
وی اضافه کرد :سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آمادگی دارد تا به عنوان مدیر طرح ،از توان فنی کارشناسان دامپروری
عضو سازمان برای تقویت ساختار نیروی انسانی اتحادی ههای دامپروری استان استفاده کند.
در ادامه مهندس تق یپور رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان اظهار داشت :با توجه به ابالغ بخشنامه
وزیر محترم جهاد کشاورزی مبنی بر رسالت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در طرح ملی جمع آوری و شناسایی اطالعات
جمعیت دام و طیور فعال کشور؛ پیگیری رفع ایرادات سامانه ثبت هویت دام کشور ،از طریق مجری طرح هوی تگذاری و پالککوبی در دستور
کار قرار گرفته است.
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وی افزود :اطالعرسانی جامع در خصوص اهداف و مزایای اجرای طرح به دامداران ،شناسایی و ساماندهی نیروی انسانی دارای مهارت با
اولویت کارشناسان دامپروری بومی و ساکن دهستانها ،تامین پالک با کیفیت و به اندازه ،ثبت به روز و مستمر اطالعات در سامانه جامع
هویت دام کشور و تعامل بین سازمان جهادکشاورزی ،سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و اتحادی ههای دامپروری از مهمترین
عوامل موفقیت در اجرای طرح م یباشد.
الزم به ذکر است در ادامه سایر اعضا نیز ضمن ارایه نقطه نظرات خود در خصوص موارد مطرح شده بحث و تبادل نظر کرده و تصمیمات زیر
اتخاذ شد:
 اسامی کارشناسان دامپروری عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی که به منظور همکاری در اجرای طرح اعالم آمادگیکردهاند ،به اتحادی هها ارایه شود و اتحادی هها با توجه به محل سکونت کارشناس نسبت به معرفی ایشان به تعاون یهای شهرستانی یا
اکی پهای دارای کد ثبت اطالعات در سامانه جامع هویت دام کشور اقدام کنند.
 مدیران اتحادی هها در خصوص رفع ایرادات سامان ههای مورد نظر و کیفیت پالکها از طریق مراجع ذیربط پیگیری کرده و سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را نیز از نتیجه آگاه نمایند.
 کارشناس یا مجری طرح ،با هماهنگی مسوول اکیپ دارای کد ثبت اطالعات ،نسبت به مراجعه به واحدهای تعیین شده اقدام کرده ومشخصات واحد را بر اساس فرمهای مربوطه به مسوول اکیپ ارایه کند.
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ثبت نام بیمه تکمیل درمان

ویژه پرسنل ،اعضای سازمان ،بهره برداران و صاحبان واحدهای تولیدی
به اگاهی پرسنل ،اعضای سازمان ،بهره برداران و صاحبان محترم واحدهای تولیدی میرساند:
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اقدام به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی و درمان کشوری تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری
اسالمی ایران با شرکت بیمه دی نموده است.
لذا عالقه مندان به ثبت نام در این طرح می توانند با مراجعه به پایگاه اطالع رسانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی به آدرس
 www.agrieng.orgو یا سایت صندوق تعاون و رفاه سازمان به آدرس  www.refah.agrieng.orgدرخواست خود را ثبت نمایند.
الزم به ذکر است ،مهلت ثبت نام بیمه تکمیل درمان تا تاریخ  15دی  1399خواهد بود.
از ویژگی های بیمه تکمیل درمان سال  1399می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 دارا بودن دو طرح مجزا با سقف تعهدات متفاوت پرداخت حق بیمه هر نفر سالیانه بصورت اقساط و با شرایط ویژه فرانشیز قرارداد  ۲۰درصدگفتنی است متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن  09193835116و  021-88993851-3تماس حاصل نمایند.
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مصوبات كاهش عوارض كلیه واحدهای تولیدی بخش كشاورزی
در اجرای بند  2چهل و هشتمین جلسه ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی استان؛ جلسه ای به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری
تشكیل و پس از بحث و تبادل نظر و در راستای اجرایی شدن جهش تولید در بخش كشاورزی در سطح استان موارد ذیل به تصویب رسید:
 -1مفاد نامه شماره  20/3/116749مورخ  1398/12/12معاونت هماهنگی عمرانی استانداری در خصوص كاهش عوارض كلیه واحدهای
تولیدی بخش كشاورزی با رعایت نكات و اصالحات زیر به تأیید رسید:
الف-بند : 3عوارض مربوط به سالن مسقف مرغداری ،دامداری اعم از صنعتی ،سنتی و امثالهم و سالن پرورش قارچ با یك چهارم تعرفه
محاسبه و وصول خواهد شد.
ب -بند  :4كلیه گل خانه ها و محل كشت آن ها با هر نوع سازه از پرداخت عوارض معاف و عوارض سایر تأسیسات جانبی نیز با احتساب 10
ً
درصد تعرفه مصوب بخش كشاورزی قابل محاسبه می باشد .ضمنا اتاق كارگری بر اساس تعرفه مسكونی محاسبه می شود.
ج :مفاد نامه مذكور مورد تأكید تا در مدت باقیمانده ،تولیدكنندگان بخش كشاورزی از مزایا و تسهیالت مذكور بهره مند شوند و برای سال
 1400نیز توسط دفتر امور شهری و شوراها در دفترچه الگوی عوارض محلی پیشنهادی به شوراهای اسالمی شهرها لحاظ و رعایت گردد.
سایر بندهای نامه فوق به تأیید رسیده و به قوت خود باقی است.
 -2بموجب بند  3تصویب نامه شماره  16926ت  52129ه مورخ  1399/4/31هیئت محترم وزیران حصاركشی (فنس كشی) باغ ها مشروط
به اینكه موجب تفكیك و قطعه بندی اراضی نشود اقدام تكمیلی مورد نیاز كشاورزی محسوب و مشمول ماده  626اصالحی قانون
شهرداری ها نخواهد شد.
 -3مالكینی كه در یك قسمت از زمین مزروعی خود دامداری یا گل خانه احداث كنند بشرطی كه دیواركشی نكنند مشمول ماده  101قانون
اصالحی شهرداری ها نخواهند بود.
 -4نقشه های گل خانه با مهر نظام مهندسی كشاورزی توسط شهرداری ها قابل پذیرش می باشد.
 -5تعرفه نظام مهندسی در استان  -1برای سایه بان  -2هانگارد گاوداری  -3دامداری ها  17/5درصد با ضریب تكرار اعمال شود.
 -6مرغداری ها و سایر ساختمان های دامداری ها نظیر ساختمان انبار خوراك و ساختمان شیردوش بر اساس  25درصد تعرفه سازمان
محاسبه شود و در موارد تكرار به ازای هر تكرار با ضریب تكرار مورد عمل سازمان محاسبات انجام شود.
 -7سازه نقشه های تهیه شده توسط نظام مهندسی كشاورزی مالك عمل مراجع صدور پروانه قرار گیرد.
 -8مقرر شد در خصوص نحوه محاسبه حق الزحمه خدمات مهندسی برای ساختمان های بخش كشاورزی به شرح زیر اقدام شود:
الف -سازه های گل خانه ای در صورت نداشتن سازه بادوام در حق الزحمه خدمات مهندسی محاسبه نمی شود.
ب -سازه هایی كه به عنوان سایه بان استفاده می شوند پنجاه درصد تعرفه سوله (تعرفه سوله  35درصد تعرفه گروه های مختلف ساختمانی
مربوطه)(.هفده و نیم درصد تعرفه)
ج -برای سوله ها بنابر مصوبه هیأت چهار نفره 35 ،درصد حق الزحمه گروه مربوطه محاسبه می گردد.
د -در صورت تكرار سوله های مشابه ضریب تكرار برای طراحی برابر جدول شماره  12مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اعمال می گردد.
ه -برای ساختمان های اداری و با مصالح ساختمانی طبق تعرفه آن شهرستان محاسبه می گردد.
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هورمون "مداكس تاپ" به عنوان تنظیم كننده رشد
محصولی برای كاهش ارتفاع و كنترل ورس در محصول گندم
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 هورمون
مداكس تاپ به عنوان تنظیم كننده رشد دارای ملكول های مپیكوات كلراید
 + %30پروهگزادیون كلسیم  %5با فرموالسیون  SC %35به منظور كاهش
ارتفاع و كنترل ورس در محصول گندم انحصاری شركت BASFمورد تایید
قرار گرفته و استفاده از این هورمون با دوز مصرفی نیم لیتر در هکتار برای
مدت  3سال مورد تصویب قرار گرفته است.

فنی ،در سامانه سانكا
پیاده سازی امكان صدور پروانه اشتغال به كار مسووالن فنی
به آگاهی اعضای محترم سازمان و فارغ التحصیالن بخش کشاورزی می رساند:
در راستای سهولت در انجام كار و امور مربوط به اعضا و الكترونیكی كردن خدمات قابل ارایه توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع
طبیعی؛ امكان صدور پروانه اشتغال به كار مسوولین فنی ،از طریق سامانه سانكا در زیر سیستم رتبه بندی ،پیاده سازی شده است.
ً
به این ترتیب از این پس صدور پروانه اشتغال مسووالن فنی ،براساس راهنمای ثبت درخواست پروانه (فایل پیوست) ،صرفا بصورت الكترونیكی و
از طریق سامانه سانكا امكان پذیر خواهد بود.

الزم به ذکر است مسووالن فنی واحد های گیاه پزشكی می توانند گزارشات روزانه عملكرد واحد محل فعالیت خود را از منو
"درج گزارش مسووالن فنی" ثبت نمایند.

راهنمای ثبت درخواست
صدور پروانه ی اشتغال
به کار مسؤول فنی
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مروری بر وضعیت آب و هوایی استان اصفهان در آبان ماه 1399
قابل توجه اعضاء،كارشناسان و بهره برداران محترم بخش کشاورزی:
بولتن خبری آبان  1399اداره کل هواشناسی استان اصفهان در قالب فایل  PDFبرای استحضار و بهره برداری در زیر قابل مشاهده می باشد.

بولتن خبری اداره کل هواشناسی استان اصفهان (آبان )1399
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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 Mapکلیک نمایید
 031-37815365

 031-37815360-4

 www.agriengs.ir
 esfahananreo
 @esfahananreo
 info@agriengs.ir
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