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و  ایفای نقش حمایتی  دنبال  به  منابع طبیعی همانند یک مددکار علمی  و  نظام مهندسی کشاورزی  رییس سازمان مرکزی گفت: سازمان 
نوین در محیط های کشاورزی است فناوری های  و  از طریق اشاعه دانش  تولیدی  از واحدهای  پشتیبانی خود 

پایگاه اطالع رسانی سنم، شاهرخ رمضان نژاد در شورای هماهنگی رؤسای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان ها اظهار  به گزارش 
داشت: تمام همکاران ستادی  و اجرایی و عوامل فنی و اجرایی در سطح استان ها موظف هستند برای تسهیل در صدور مجوزهای کسب و 

کارهای کشاورزی نظارت دقیق و دوره ای بر واحدهای اخذ کننده صدور مجوز را اعمال نمایند�

وی با تآکید بر اجرای ضوابط و مقررات توسط عوامل فنی تصریح کرد: عدم رعایت موازین قانوني، مقررات و نظامات دولتي، صنفي، حرفه 
اي، عدم رعایت شئون شغلي، سهل انگاري در انجام وظایف قانوني، اجحاف به کشاورزان، دامداران، مرتعداران و سایر مراجعان بوسیله 
شاغالن حرفه مهندسي کشاورزي تخلف محسوب و متخلفان با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابي و تعدد و تکرار آن حسب مورد، مجازات 
هاي محکومي تعیین شده در قانون در نظر گرفته شده است که با توجه به امکان فراهم شده در سامانه های الکترونیکی، در صورت نیاز 

حتما مورد استفاده قرار خواهد گرفت�

رییس سازمان مرکزی با اشاره به اختیارات ارائه شده به اعضای سازمان مبنی بر استفاده از عالیم و نشان های حرفه ای، گفت: بازخوردهای 
اخذ شده، نشان دهنده حرکت روبه جلوی سازمان نظام مهندسی در این زمینه بوده و امیدواریم با درک بیشتر اهمیت موضوع توسط اعضای 

سازمان، شاهد بهره گیری بیشتر از این اختیارات برای ارئه خدمات مورد نیاز تخصصی به ذینفعان باشیم�

شایان ذکر است در این جلسه گزارش اقدامات انجام شده در خصوص توسعه مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی توسط مجریان مربوطه در 
استان های آذربایجان شرقی و کرمانشاه به عنوان استان های پیشرو ارائه شد�

همچنین اقدامات انجام شده در حوزه صدور مجوزها و نحوه اعمال محدودیت و محرومیت ها برای اعضای متخلف در سامانه سانکا توسط 
مدیران مربوطه سازمان مرکز ارائه شد�

رییس سازمان مرکزی: سازمان نظام مهندسی کشاورزی همانند یک مددکار 
علمی به دنبال ایفای نقش حمایتی و پشتیبانی خود از واحدهای تولیدی است
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رییس سازمان مرکزی با ارسال نامه  ای به رؤسای سازمان جهادکشاورزی استان ها، مالک عمل قرار گرفتن پروانه اشتغال معتبر در ارجاع کار 
و واگذاری امور به اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و انعقاد قراردادهای همکاری را خواستار شد�

مهندسی  نظام  سازمان  تاسیس  قانون  اجرایی  نامه  آیین  مطابق  است:  آمده  نامه  این  از  بخشی  در  سنم،  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
اشخاص  برای  اشتغال  پروانه  صدور  قانونی  مرجع  تنها  وزیران،  محترم  هیات  مصوب  ایران  اسالمی  جمهوری  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
حقیقی و حقوقی )دانش آموختگان رشته های مختلف کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و موسسات و شرکت های مرتبط بخش( این 

سازمان می باشد و پروانه صادره از سوی سازمان، مجوز رسمی فعالیت آنها می باشد�

برای  این که اعضای سازمان  بر  تأکید  به رؤسای سازمان جهادکشاورزی استان ها، ضمن  نامه رییس سازمان مرکزی  از  در بخش دیگری 
فعالیت های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ملزم به داشتن پروانه از سازمان می باشند، آمده است: براساس اطالعات واصله و بررسی 
ارائه و دریافت کارت  با   )��� محتویات پرونده ها و قرارداد ها، مشاهده می گردد برخی دستگاه های اجرایی )تابعه وزارت جهاد کشاورزی و 
بایست پروانه  اند، و این در حالی است که می  انعقاد قرارداد و واگذاری امور اقدام نموده  به  عضویت و گواهی صالحیت حرفه ای نسبت 

اشتغال معتبر اخذ می گردید�

در این نامه تأکید شده است: مطابق دستورالعمل های مصوب شورای مرکزی از آنجایی که دارنده پروانه اشتغال در مدت زمان محرومیت از 
اشتغال ناشی از رأی هیأت انتظامی و فاقد اعتبار و معلق بودن به دالیل صنفی مجاز به انجام فعالیت و پذیرش مسئولیت از جمله انجام امور 

واگذاری مشاوره ای و پیمانکاری از سوی دستگاه های دولتی نمی باشد، بنابراین الزم است این مهم مد نظر قرار گیرد� 

رییس سازمان مرکزی در نامه یاد شده، ضرورت داشتن پروانه اشتغال معتبر براي انجام فعالیت های حرفه ای و انعقاد قراردادهای همکاری 
را تأکید و اعالم کرده است: دستگاه های اجرایی برای مشاهده اعتبار، اصالت، تعلیق و محرومیت احتمالی دارنده پروانه، بایستی اصالت و 
اعتبار پروانه اشتغال ارائه شده را از طریقQR code  درج شده بر روی پروانه و یا با مراجعه به سامانه  https://sanka�agrieng�org و با وارد 

کردن کد نظام و یا کد ملی/ شناسه ملی مورد بررسی قرار داده و داشتن پروانه اشتغال معتبر را مالک عمل قرار دهند�

دکتر رمضان نژاد: پروانه اشتغال معتبر، مالک عمل در ارجاع کار و واگذاری 
امور به اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و انعقاد قراردادهای همکاری

https://sanka.agrieng.org
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بیست و هشتمین جلسه پنجمین دوره شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان روز چهارشنبه ۸ اردیبهشت 
1400 با حضور اعضای شورا و مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان برگزار شد�

در این جلسه، شیوه نامه نظارت بر ساخت و سازهای واحدهای دامپروری به منظور تایید انطباق نقشه هایی که توسط مهندسان مشاور تهیه 
می شود با مراحل احداث واحد به ویژه جانمایی قسمت های مختلف واحدهای دامپروری استان توسط مهندسان ناظر دامپروری دارای پروانه 

اشتغال از سازمان، مورد تصویب قرار گرفت�

این شیوه نامه با هدف صیانت از اراضی کشاورزی، جلوگیری از تغییر کاربری های غیرمجاز و پشتیبانی از تولید؛ از طریق استفاده بهینه از 
فضای در اختیار متقاضیان، کاهش هزینه های احداث واحدهای دامپروری و رعایت اصول فنی و مهندسی احداث واحد بر اساس قوانین و 
مقررات مربوطه از جمله قانون نظام جامع دامپروری و حصول حداکثر بهره وری تولید در واحدهای دامپروری به تصویب شورای سازمان رسید�

در این جلسه همچنین بودجه سازمان برای سال 1400 توسط شورای سازمان تصویب شد�

تصویب شیوه نامه نظارت بر ساخت و سازهای واحدهای دامپروری
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نشست مشترک سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان روز سه شنبه 7 اردیبهشت 
1400 با حضور در محل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان برگزار شد�

در این نشست مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان پس از ارایه توضیحاتی درخصوص سیمای منابع طبیعی و آبخیزداری استان، وظایف، 
اقدامات و فعالیت های چندین ساله اخیر اداره کل را ارایه کرد و اظهار داشت: ارتباط قوی و منسجم بین دو دستگاه، الزمه تحقق کامل اهداف 

طرفین به ویژه در افزایش نفوذ دانش در بخش منابع طبیعی می باشد�

محمد علی کاظمی ضمن اشاره به تخصصی، علمی و فنی بودن رشته های منابع طبیعی، آبخیزداری، جنگل کاری، بیابان زدایی، زراعت چوب 
، کاداستر اراضی ملی و دولتی، توسعه گیاهان دارویی و مسایل مربوط به مراتع و آبخیزداری، تاکید کرد، پتانسیل های تخصصی، علمی و فنی 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان برای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بسیار قابل اتکا است و اثر بخشی سازمان 

 مشهود است�
ً
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان کامال

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان نیز ضمن تبریک انتصاب آقای مهندس کاظمی به سمت مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان اظهار داشت: همکاری های سازمان با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان از سال 13۸9 و با شناسایی وظایف 
تصدی گری این اداره کل و واگذاری آن به کارشناسان ذی صالح عضو سازمان آغاز شد و  در مدت چهار سال گذشته صورت جلسات همکاری 
های موثری فی مابین دو دستگاه تنظیم شد که بخش کمی از توافقات به مراحله اجرا رسیده است و امید آن می رود با پیگیری های آینده نسبت 

به اجرایی شدن کامل توافقات اقدام شود�

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان:
 اثر بخشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

 مشهود است
ً
در بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان کامال
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مهدی تقی پور افزود: در حال حاضر قریب به 1300 کارشناس در رشته های مختلف منابع طبیعی عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
طبیعی استان اصفهان هستند و طی سه سال گذشته حدود 5۸ دوره آموزشی برای این کارشناسان برگزار شده است�

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکالت پیش روی کارشناسان کشاورزی 
این است که جمعیت کارشناسی ما به خود باوری نرسیده اند و دلیل اصلی آن مهارت محور نبودن  آموزش های دانشگاهی است و سازمان نظام 

مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برای رفع این مشکل نسبت به راه اندازی مراکز مهارت آموزی و توان افزایی کشاورزی و منابع طبیعی با همکاری 
واحدهای تولیدی و خدماتی همکار سازمان اقدام کرده است و در حال حاضر بیشترین تعداد این مراکز در استان اصفهان سازمان دهی شده اند�

مهدی تقی پور تاکید کرد اخذ پروانه اشتغال به عنوان شاخص فنی و تخصصی کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، مالک اشتغال 
و انعقاد قرارداد با بخش دولتی و خصوصی است و از سوی دیگر به منظور هویت بخشی به حرف مهندسی در بخش کشاورزی، محل فعالیت 
کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی، مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی نام گذاری شده است و استان اصفهان در این خصوص نیز با صدور مجوز 
و سازمان دهی 203 مرکز که تعدادی از آن ها از جمله نخستین مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی تخصصی منابع طبیع کشور در زمره نخستین 

مراکز کشور بوده اند، رتبه نخست را در مقایسه با سایر استان ها به خود اختصاص داده است�

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان خاطر نشان کرد، اطالعات کلیه کارشناسان کشاورزی و منابع طبیعی در 
سامانه ای به نام سانکا پیاده سازی شده است تا دسترسی به آنها بر اساس صالحیت، رتبه و تخصص برای متقاضیان دریافت خدمات به راحتی 
امکان پذیر باشد و در این سامانه تعرفه های خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز بارگذاری شده تا از سامان دهی خاصی در 

پرداخت هزینه نیز برخوردار باشد�

مهدی تقی پور آمادگی کامل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان را برای هرگونه همکاری در انجام وظایف تصدی گری 
بخش منابع طبیعی و آبخیزداری از جمله فعالیت های مرتبط با گردشگری، آبخیزداری، صدور پروانه چرا، گشت و مراقبت و سایر وظایف قابل 

برون سپاری به اعضای سازمان اعالم کرد�

در پایان جلسه مقرر شد در اولین فرصت جلسات کارشناسی در خصوص موضوعاتی از جمله احصای وظایف تصدی گری قابل واگذاری به اعضای 
سازمان، استفاده از کارشناسان منابع طبیعی در شرکت های تعاونی زیر مجموعه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، تهیه طرح های مرتع 
داری، نظارت بر طرح های ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، مدیریت مراتع و صدور پروانه چرا، کشت و فراوری گیاهان 

دارویی و ��� برگزار شده و هر یک از موضوعات در قالب یک پروژه با توافق طرفین اجرایی شود�



ماه نامه الکترونیکی سازمان

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

   www.agriengs.ir

| شماره 30 ●    1400 | 9
 esfahananreo @esfahananreo

در جلسه ای که روز یک شنبه 5 اردیبهشت 1400 با حضور رییس، نایب رییس و معاون برنامه ریزی سازمان، رییس اتحادیه پرورش دهندگان 
مرغ گوشتی استان و مدیرعامل شرکت تعاونی پرورش دهندگان مرغ گوشتی شهرستان اصفهان در محل سازمان برگزار شد، در خصوص 

سازمان دهی مسووالن فنی واحدهای پرورش طیور استان تصمیم گیری شد�

رییس سازمان در این جلسه با اشاره به الزامات قانونی از جمله قانون نظام جامع دامپروری کشور، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی 
و منابع طبیعی، دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور تاکید کرد، حضور مسووالن فنی در واحدهای پرورش طیور 
با رویکرد سهم بری دانش از تولید از سیاست های سازمان است که می تواند شناسایی موانع و مشکالت موجود در واحدهای تولیدی ضمن 

کاهش هزینه های تولید، موجبات ارتقای سطح کیفی و کمی تولیدات این واحدها را فراهم آورد �

مهدی تقی پور تاکید کرد کارشناسانی که به عنوان مسوول فنی واحدهای پرورش طیور فعالیت خواهند کرد بر اساس سیاست های آموزشی 
سازمان و تغییر رویکرد از ادبیات محور بودن به مهارت محور بودن، باید در دوره های عملی پرورش طیور در واحدهای مورد تایید سازمان از 

جمله مراکز مهارت آموزی و توان افزایی شرکت کرده و پس از کسب مهارت های الزم به واحدهای تولیدی معرفی می شوند�

رییس سازمان به لزوم تفکیک وظایف دامپزشکان و کارشناسان دامپروری در واحدهای تولیدی تاکید کرد و افزود: انجام برخی امور فنی از 
جمله مدیریت واحد تولیدی و جیره نویسی و تغذیه طیور، صرفا در تخصص کارشناسان دامپروری است و باید از دخالت افراد فاقد دانش الزم 
در فعالیت های تخصصی جلوگیری به عمل آید که سازمان دهی مسووالن فنی واحدهای پرورش طیور یکی از مهمترین راه کارهای موثر در 
این خصوص می باشد و برای افزایش عملکرد این واحدها باید از دانش و تخصص کارشناسان دامپروری در قالب مسووالن فنی به عنوان 

پشتیبانان تولید استفاده شود �

در این جلسه مقرر شد عالوه بر این که سازمان با همکاری اتحادیه های تولیدی در بخش طیور نسبت به برگزاری دوره های مهارت آموزی برای 
دانش آموختگان دامپروری جویای کار اقدام کنند، نسبت به تبیین نقش دانش در بهبود عملکرد واحدهای پرورش طیور نیز اقدام شده و 

واحدهای تولیدی برای به کارگیری مسوول فنی تایید صالحیت شده توسط سازمان اقدام شود�

همچنین واحدهایی که در حال حاضر دارای کارشناس دامپروری هستند به سازمان معرفی شده تا نسبت به سازمان دهی ایشان به عنوان 
مسووالن فنی همان واحد، پشتیبانی های الزم صورت پذیرد�

برگزاری جلسه سازمان دهی مسووالن فنی واحدهای پرورش طیور استان اصفهان
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بیست و نهمین جلسه پنجمین دوره شورای سازمان روز سه شنبه 21 اردیبهشت 1400 با حضور اعضای شورا، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری و 
مدیر شرکت شهرک های کشاورزی استان برگزار شد�

در این جلسه مهدی تقی پور، رییس سازمان ضمن ارایه گزارشی از همکاری های سازمان با شرکت شهرک های کشاورزی استان اظهار داشت: پیرو 
تفاهم نامه منعقد شده در تاریخ 22 مهر 139۸ بین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و شرکت شهر ک های کشاورزی کشور، تاکنون 
دو مجوز شهرک گل خانه ای از طریق سامانه سانکا در استان اصفهان صادر شده است که شامل مجوز شهرک گل خانه ای قصر جم شهرستان 
شهرضا با سطح زیرکشت 20 هکتار در تاریخ  12 تیر 1399 که به بهره برداری رسیده است و مجوز شرکت تعاونی تولیدی کشاورزی و صنعتی روستایی 

جالل آباد در شهرستان نجف آباد با سطح زیرکشت 45943 مترمربع در تاریخ 12 مرداد 1399 که در مرحله تسطیح زمین می باشد�

رییس سازمان افزود: با مشارکت شرکت شهرک های کشاورزی استان، فیلم های آموزشی مدیریت کشت گل خانه ای در بخش مکان یابی، احداث 
سازه و پوشش گل خانه تهیه شد که از شبکه استانی سیمای استان اصفهان نیز پخش شده است�

مهدی بارباز، مدیر شرکت شهرک های کشاورزی استان نیز با اشاره به این که شرکت شهرک های کشاورزی استان اصفهان از سال 1394 آغاز به کار 
کرده است، افزود: مطالعات و برخی از زیرساخت های 6 شهرک کشاورزی در منطقه شرق شهرستان اصفهان به مساحت 1000 هکتار انجام شده 
 700 هکتار شهرک گل خانه ای با پیش بینی ایجاد 6000 نفر اشتغال در استان اصفهان آماده به کار است که بخشی از این شهرک ها 

ً
است و مجموعا

با مشکل کم آبی مواجه است و همچنین در 56 نقطه استان مطالعات ایجاد شهرک های کشاورزی انجام شده است�

توسعه همکاری های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و شرکت 
شهرک های کشاورزی استان به منظور بسترسازی اشتغال اعضای سازمان
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مدیر شرکت شهرک های کشاورزی استان اظهار داشت: 3 شهرک گل خانه ای خصوصی به مساحت 25 هکتار در شهرستان دهاقان و یک شهرک 
گل خانه ای خصوصی به مساحت 7 هکتار در شهرستان مبارکه نیز آماده اجرای پروژه هستند و تعدادی شهرک دامپروری در شهرستان های خور و 

بیابانک و خوانسار نیز جانمایی شده است�

مهدی بارباز تاکید کرد هدف اصلی شرکت شهرک های کشاورزی، هدایت، حمایت و نظارت بر احداث و توسعه شهرک ها و مجتمع های کشاورزی 
با فناوری نو به منظور بهبود بهره وری عوامل تولید از طریق تسهیل و تسریع فرایند سرمایه گذاری کارآفرینی با همکاری عوامل فنی دارای پروانه 
شهرک های  مزایای  جمله  از  و  است  فنی  مسوول  و  ناظر  پیمانکار،  مشاور،  قالب  در  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  از  اشتغال 
کشاورزی، امکان افراز و تفکیک سند برای واحدهای مستقر در شهرک است  و نیز هزینه های خرید واحد به صورت 30 درصد نقد و مابقی طی 6  

قسط با فاصله زمانی هر یک 6 ماهه صورت می پذیرد�

در این جلسه مقرر شد:

- از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در جلسات ستاد توسعه شهرک های کشاورزی استان که به ریاست استاندار و 
دبیری مدیر شرکت شهرک های کشاورزی و عضویت تعدادی از روسای دستگاه های اجرایی تشکیل می شود، دعوت به عمل آید�

- پیگیری تصویب 5 کمیته فنی و تخصصی شامل کمیته های پرورش دام و طیور، تولید محصوالت گل خانه ای، گیاهان دارویی و صنعتی، تولیدات و 
فناوری های نوین کشاورزی، پرورش شیالت و آبزیان، ذیل ستاد توسعه شهرک های کشاورزی استان، صورت پذیرد�

- مشخصات شهرک های کشاورزی آماده واگذاری در استان به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اعالم شود تا موضوع برای واگذاری 
شهرک های مورد نظر، از طریق سرمایه گذاری و مشارکت مالی کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، به اعضای سازمان بررسی شود�
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پیرو نشست مشترک سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در روز سه شنبه مورخ 
7 اردیبهشت 1400، نخستین جلسه ی کارشناسی در خصوص احصای وظایف تصدی گری قابل واگذاری به اعضای سازمان روز شنبه مورخ 1۸ 
اردیبهشت 1400با حضور معاون آموزشی و فنی، مدیر اداری و مالی، سرپرست مدیریت صدور پروانه های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 

طبیعی و معاون فنی و رییس اداره جنگل کاری و جنگل داری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان برگزار شد� 

در این جلسه در خصوص موضوعات:

- اعالم نیروی انسانی مورد نیاز در سطح شهرستان ها به منظور تهیه ی طرح های منابع طبیعی و نظارت بر آن ها از سوی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان�

- برگزاری دوره های آموزشی بازآموزی و نوآموزی تهیه ی طرح های منابع طبیعی و نظارت بر آن توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
طبیعی با همکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری�

- نحوه ی عضویت اعضای دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در صندوق حمایت از توسعه ی منابع طبیعی�

- ارسال جدول پراکنش اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به تفکیک شهرستان و مقطع تحصیلی به اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری�

بحث و تبادل نظر انجام شد�

 برگزاری جلسه هم اندیشی در خصوص احصای وظایف تصدی گری
منابع طبیعی و آبخیزداری به منظور واگذاری به اعضای سازمان
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پیرو تفاهم نامه منعقده فی مابین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان، وبینار 
آموزشی اصول آشنایی با راهبری شغلی در بخش کشاورزی با تدریس جناب آقای حمیدرضا مسلم؛ رییس اداره راهبری شغلی اداره کل کمیته امداد 

امام خمینی )ره( استان روز پنجشنبه 9 اردیبهشت 1400 با حضور مدیران مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی استان برگزار شد�

امام خمینی )ره( در  با مددجویان تحت پوشش کمیته امداد  این وبینار آموزشی، وظایف و نحوه همکاری مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی  در 
خصوص ایجاد فرصت های شغلی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی تشریح و به سواالت حاضرین در وبینار پاسخ داده شد�

شایان ذکر است تفاهم نامه یاد شده با هدف

- اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات موثر و کارآمد در جهت ترویج فرهنگ خیر و احسان، نشر سنت های حسنه اسالمی، توسعه کمی و کیفی اقتصادی 
و اشتغال زایی برای گروه های هدف در بخش کشاورزی و منابع طبیعی

- گسترش سطح دانش و استفاده از فناوری های جدید برای ایجاد اشتغال در رشته های کشاورزی و مشاغل مرتبط

- برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی برای مددجویان عضو کمیته امداد

در تاریخ 22 آذر 1399 به امضای رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان 
رسیده است�

بر اساس این تفاهم نامه اعضای سازمان با اولویت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به عنوان "راهبران شغلی" طرح های کشاورزی و منابع طبیعی 
که با تسهیالت اعطایی کمیته امداد به مددجویان تحت پوشش اجرا می شود، فعالیت خواهند کرد�

برگزاری وبینار آموزشی اصول آشنایی با راهبری شغلی در بخش کشاورزی
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مهدی میرقادری، کارشناس مسوول اشتغال و بازار کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در گفتگو با روابط عمومی سازمان از 
اجرای طرح های انگیزشی به منظور حمایت از کارفرمایان و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا و ایجاد تحرک در بازار کار 
و همچنین ترغیب کارفرمایان کارگاه های تولیدی و خدماتی به استفاده از نیروی کار جدید با 2 عنوان "کارورزی" و " مشوق بیمه کارفرمایی" خبر داد 
و گفت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان همچون گذشته و در تعامل کامل با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
استان می باشد و امیدواریم با کمک و همراهی این سازمان بتوانیم در مسیر تحقق کامل اهداف ترسیم شده برای طرح های یاد شده، به موفقیت 

دست یابیم�

وی ابراز داشت: در طرح "کارورزی" کارشناسان و فارغ 
زیست  محیط  و  طبیعی  منابع  کشاورزی،  التحصیالن 
عضو سازمان که عالقه مند به کسب مهارت در زمینه 
های مختلف تخصصی می باشند، می توانند از مزایای 
توسط  آموزشی  هزینه  کمک  دریافت  شامل  طرح  این 
دولت و قرار گرفتن تحت پوشش بیمه های مسئولیت 

مدنی در طول دوره 3 ماهه کارورزی، بهره مند شوند�

میرقادری افزود: کارفرمایان بنگاه های اقتصادی نیز در 
صورت جذب کارورز در قالب طرح کارورزی، می توانند 
از معافیت بیمه سهم کارفرما به مدت 24 ماه استفاده 

نمایند�

ایشان در ادامه به طرح "مشوق بیمه کارفرمایی" نیز اشاره کرد و بیان داشت: در این طرح، وجهی معادل حق بیمه سهم کارفرما به عالوه سه 
 به میزان 23 درصد حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار، به صورت ماهیانه از سوی دولت به حساب 

ً
درصد سهم بیمه بیکاری جمعا

کارفرما واریز خواهد شد�

وی تاکید کرد، از جمله شرایط بکارگیری نیروی کار جدید در طرح "مشوق بیمه کارفرمایی":

- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا مقاطع باالتر

- دارا بودن حداکثر 3۸ سال سن

- دارا بودن کمتر از 36 ماه تمام سابقه تامین اجتماعی

می باشند�

میرقادری ضمن اشاره به ثبت نام تمام الکترونیکی این طرح ها، ابراز امیدواری کرد با مساعدت و همراهی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
منابع طبیعی استان، شاهد حضور حداکثری کارشناسان و فارغ التحصیالن عضو سازمان در طرح های یاد شده به منظور افزایش مهارت و در کنار 

آن فراهم آمدن زمینه انتقال دانش از دانش آموختگان به کارگاه های تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی باشیم�

همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان با اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در اجرای دو طرح "کارورزی" و "مشوق بیمه کارفرمایی"

 همکاری سازمان با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
در اجرای دو طرح کارورزی و مشوق بیمه کارفرمایی

http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2021/04/Tarh-Karvarzi.mp4
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2021/04/Tarh-Karvarzi.mp4
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بر اساس گزارش منتشر شده توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، استان اصفهان از ابتدای سال 1400 تا تاریخ  
به خود  را  برگزار شده در سامانه آموزش سازمان  آموزشی  تعداد دوره های  رتبه نخست  با سایر استان های کشور،  1400/02/11 در مقایسه 
استان  سازمان  توسط  طبیعی،  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  آموزشی  دوره های  21درصد  که  نحوی  به  است،  داده  اختصاص 

اصفهان محقق شده است�

اعضای محترم سازمان می توانند برای اطالع از دوره های در حال برگزاری و ثبت نام در دوره های برنامه ریزی شده، از طریق سامانه سانکا به 
نشانی  https://sanka�agrieng�org  با ورود به سامانه آموزش اقدام نمایند�

نشانی به  آموزش  جامع  مدیریت  سامانه  طریق  از  می توانند  آموزشی  دوره های  در  حضور  به  )غیرعضو(  عالقه مندان  سایر   همچنین 
 https://lms�agrieng�org  نسبت به ثبت نام در دوره های آموزشی مورد نظر اقدام نمایند�

الزم به ذکر است دوره های آموزشی مهارت محور نیز با همکاری مراکز مهارت آموزی و توان افزایی همکار سازمان به صورت مستمر در حال 
برگزاری است و عالقه مندان به حضور در این دوره های آموزشی می توانند با معاونت آموزشی و فنی سازمان به شماره تماس 03137۸15360 

الی 4 داخلی 114 و 104 تماس حاصل فرمایند�

 کسب رتبه نخست استان اصفهان در تعداد دوره های آموزشی برگزار شده
در سامانه آموزش سازمان از تاریخ 1400/01/01 تا  1400/02/11

https://sanka.agrieng.org
 https://lms.agrieng.org 
 https://lms.agrieng.org 
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نظام  و فنی سازمان  آموزشی  انجام گرفته در معاونت  برنامه ریزی های  به  با عنایت  و  از سامانه سانکا  بر اساس گزارش های اخذ شده 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، شاخص های عضویت، تمدید عضویت، صدور گواهی تشخیص صالحیت و رتبه بندی 

و صدور و تمدید پروانه اشتغال در فروردین 1400 در مقایسه با مدت مشابه در سال 1399 رشد قابل توجه و چشم گیری داشته است�

بر این اساس در فروردین 1400:

– عضویت 290 درصد

– تمدید عضویت 36 درصد

– صدور گواهی تشخیص صالحیت و رتبه بندی 112 درصد

– صدور پروانه اشتغال 54 درصد

– تمدید پروانه اشتغال 1۸00 درصد

نسبت به مدت مشابه در سال 1399 افزایش داشته است�

الزم به ذکر است رشد شاخص های مرتبط با امور اعضا، نشان دهنده  تثبیت جایگاه پروانه  اشتغال، عدالت محوری در ارجاع کار و گسترش 
زمینه  مشارکت هر چه بیشتر کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و  محیط زیست در انجام فعالیت های صنفی و حرفه ای مشاوره، نظارت و 

پیمانکاری بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست می باشد�

رشد شاخص های عضویت، تمدید عضویت، صدور گواهی تشخیص صالحیت و 
رتبه بندی و صدور و تمدید پروانه اشتغال در فروردین 1400 در مقایسه با مدت 

مشابه در سال 1۳۹۹
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تا تاریخ 31/01/1400 در مقایسه با سایر  بر اساس گزارش منتشر شده توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، استان اصفهان 
استان های کشور، رتبه نخست ثبت گزارش دوره ای مسووالن فنی واحدهای گل خانه ای در سامانه سانکا را به خود اختصاص داده است� به نحوی که 
محصوالت  تولید  واحدهای  فنی  مسووالن  توسط  کشور،  کل  در  شده  ثبت  گزارش های  کشت  زیر  سطح  30درصد  و  گزارش ها  تعداد  مجموع  37درصد 

است� پذیرفته  صورت  اصفهان  استان  گل خانه ای 

شایان ذکر است ارایه گزارش عملکرد مسووالن فنی واحدهای تولیدی بخش کشاورزی در سامانه سانکا بر اساس تکلیف مندرج در تبصره )1( آیین نامه 
منابع  و  کشاورزی  بخش  بهره روی  افزایش  قانون   )3( ماده  اجرایی 

با هدف: و  طبیعی 

واحد  در  مرتبط  مقررات  و  ضوابط  معیارها،  اصول،  به کارگیری   -1
� ی تولید

سامانه  در  تولیدی  واحد  فعالیت های  گزارش  ثبت  و  مستندسازی   -2
برخط�

سطح  ارتقای  هدف  با  سازمان  آموزشی  برنامه های  در  مشارکت   -3
مهارت� و  دانش 

4- حضور در واحد تولیدی متناسب با نوع قرارداد�

5- ارایه راه کار در جهت رفع مشکالت فنی واحد تولیدی�

ثبت گزارش عملکرد مسووالن فنی در سامانه  با  صورت می پذیرد که 
می باشد� پایش  و  نظارت  قابل  سانکا، 

کشاورزی  بخش  تولیدی  واحدهای  فنی  مسووالن  گزارش  ثبت  طرح 
در سامانه سانکا، از بهمن1399 و پس از ایجاد زیرساخت فنی برای 
و  فنی  مسووالن  اطالعات  بانک  تهیه  الکترونیک،  گزارش های  ثبت 

اطالع رسانی اجرای طرح آغاز و اجرا شده است و مسووالن فنی گل خانه موظف هستند اطالعات مربوط به دوره کشت محصوالت گل خانه ای را مطابق 
از جمله: این طریق اهدافی  از  و  این سامانه تکمیل کنند  از منوی "گزارش دهی مسووالن فنی گل خانه" در  تعبیه شده  فرم های 

1- تهیه بانک اطالعات واحدهای تولید محصوالت گل خانه ای�

2- جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صالحیت در امور فنی و جلوگیری از انعقاد قراردادهای صوری�

3- مدیریت الزم بر بازار و زمان عرضه محصوالت تولیدی از طریق دسترسی به اطالعات مربوط به سطح زیرکشت محصوالت گل خانه ای�

4- ایجاد بستر تولید محصوالت سالم گل خانه ای�

5- مدیریت زمان مناسب کشت، مدیریت کاشت، مدیریت میزان تولید�

6- کنترل تنش های محیطی، آفات و بیماری  های غالب در واحدهای گل خانه  ای با مشخص شدن میزان تولید محصوالت گل خانه  ای در هر منطقه از کشور�

محقق خواهد شد�

کسب رتبه نخست استان اصفهان در ثبت گزارش دوره ای مسووالن فنی 
واحدهای گل خانه ای به عنوان پشتیبانان تولید، در سامانه سانکا
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وبینار آموزشی آشنایی با اصول و مفاهیم بیمه کشاورزی و دام روز پنج شنبه مورخ 16 اردیبهشت 1400 با حضور مدیران و کارشناسان مراکز خدمات 
کشاورزی غیردولتی استان برگزار شد�

در این وبینار که با تدریس اساتید محترم صندوق بیمه محصوالت کشاورزی استان برگزار شد؛ مباحثی پیرامون:

- آشنایی با مفهوم و خدمات صندوق بیمه کشاورزی

- واژگان و اصطالحات بیمه کشاورزی

- مخاطرات بخش کشاورزی

- اهمیت و نقش بیمه در بخش کشاورزی

- تاریخچه بیمه کشاورزی در ایران

- ماموریت جدید صندوق بیمه

- تاثیر صنعت بیمه بر اقتصاد کشور

- هدف بیمه کشاورزی

و ��� 

مطرح شد�

و  بوده  تولید  و کاهش دغدغه های  به محصوالت کشاورزان  وارده  بیمه ی محصوالت کشاورزی، جبران خسارت  شایان ذکر است رسالت اصلی 
توسعه ی بیمه ی کشاورزی از جمله عوامل مهم در پشتیبانی از تولید، ایجاد امنیت و ثبات درآمد بهره برداران بخش کشاورزی خواهد بود�

 به منظور فرهنگ سازی و توسعه ی استقبال کشاورزان از بحث بیمه ی محصوالت کشاورزی راهکارهایی از جمله:

- افزایش سطح تعهدات بیمه ای توسط صندوق بیمه ی محصوالت کشاورزی

- تحت پوشش قراردادن محصوالت بیشتری توسط صندوق بیمه ی محصوالت کشاورزی 

- پرداخت به موقع غرامات به کشاورزان

- اختصاص کشاورزکارت برای بیمه ی محصوالت کشاورزی به کشاورزان

- لزوم افزایش تعداد نیروی انسانی کارگزاری های بیمه ای در سطح استان 

مطرح می باشد�

الزم به ذکر است با عنایت به پراکنش مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در سطح استان این مراکز محل مناسبی به منظور فرهنگ سازی و ترغیب 
کشاورزان به انجام بیمه ی محصوالت کشاورزی خواهند بود که علی رغم پیگیری های متعدد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان 

اصفهان تاکنون تفاهم و توافقی در این زمینه با صندوق بیمه ی محصوالت کشاورزی استان حاصل نشده است�

برگزاری وبینار آموزشی آشنایی با اصول و مفاهیم بیمه کشاورزی و دام
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پیرو سیاست های ابالغی شیالت در سال1400 ارسالی از طرف سازمان شیالت کشور، وبینار آموزشی با عنوان »مروری بر سیاست های ابالغی 
سازمان شیالت در سال1400« روز یک شنبه 19اردیبهشت1400 با تدریس آقای مهندس عباسی مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی 
نظام  سازمان  کارشناسان  و  مدیران  معاونان،  جهادکشاورزی،  سازمان  آبزیان  امور  و  شیالت  مدیریت  کارشناسان  و  معاونان  حضور  با  و  استان 

مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و همچنین مدیران و کارشناسان مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان برگزار شد�

در این وبینار مباحثی از قبیل:

-جایگاه فعالیت های شیالتی در دو بعد اقتصادی و اجتماعی در استان اصفهان

-اولویت شیالت در روند توسعه آبزی پروری و مصرف آبزیان در راستای بهره وری بهینه از منابع آبی

-ارتقای بهره وری از پتانسیل آبی و افزایش تولید آبزیان

-تکثیر و پرورش ماهیان زینتی

-افزایش اشتغال برای دانش آموختگان بخش شیالت و آبزی پروری

-بازسازی ذخایر آبزیان

-فرهنگ سازی مصرف آبزیان

-افزایش برنامه های آموزشی

-اجرای طرح تلفیق مراکز پرورش ماهی با پروژه های گل خانه ای به صورت آکواپونیک، با تخصیص 5تا10درصد از فضای گل خانه

مطرح شد�

و  هم کاری  به  اشاره  ضمن  جلسه  این  در  سازمان  رییس 
کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  بین  سازنده  هم افزایی 
سازمان  آبزیان  امور  و  شیالت  مدیریت  و  طبیعی  منابع  و 
و  مربوطه  مسووالن  از  تشکر  و  استان  جهادکشاورزی 
کرد  تاکید  غیردولتی،  کشاورزی  خدمات  مراکز  کارشناسان 
مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به عنوان پشتیبانان تولید، 
و  تولیدکنندگان  و  سرمایه گذاران  با  مستقیم  ارتباط  دلیل  به 
تولید  به سزایی در شناسایی موانع  حضور در عرصه ، نقش 
و  دارند  ملی  و  استانی  تصمیم گیر  مراجع  به  آن  انتقال  و 
هم زمان با تالش برای رفع موانع موجود، با اشاعه دانش به 
ویژه در مدیریت واحدهای تولیدی آبزی پروری، می توانند در 

باشند� نقش آفرین  تولید  کردن  اقتصادی 

مهدی تقی پور افزود: حضور مسووالن فنی در واحدهای پرورش شیالت و آبزیان، ضمن بهینه کردن مدیریت تولید از طریق انتقال دانش روز در 
فرایند تولید با رویکرد دانش مزد محوری، ضمن جلب اعتماد بهره برداران در خصوص لزوم به کارگیری دانش به عنوان نهاده اصلی تولید، موجبات 

افزایش انگیزه برای سرمایه گذاری ها و به تبع آن ایجاد بستر فرصت های اشتغال جدید را فراهم خواهند آورد�

 دانش اصلی ترین نهاده و مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی
پشتیبانان اصلی تولید در بخش کشاورزی
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وبینار آموزشی طرح ملی مستندسازی و ثبت گزارش مسووالن فنی واحدهای گل خانه ای و قارچ خوراکی روز سه شنبه مورخ 21 اردیبهشت 1400 
از ساعت 11 الی 13 برگزار شد�

الزم به ذکر است این وبینار با هدف اجرای طرح ملی مستندسازی و ثبت گزارش در سامانه سانکا توسط مسوولین فنی، برنامه ریزی و برگزار شد�

گفتنی است در این وبینار آموزشی که با حضور مسووالن فنی واحدهای تولید محصوالت گل خانه ای انجام شد؛ گواهی شرکت در دور ه توسط 
معاونت اموزشی و فنی سازمان برای شرکت کنندگان صادر خواهد شد�

برگزاری وبینار آموزشی طرح ملی مستندسازی و ثبت گزارش مسووالن فنی 
واحدهای گل خانه ای و قارچ خوراکی
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مروری بر وضعیت آب و هوایی استان اصفهان در فروردین 1400

بولتن خبری اداره کل هواشناسی استان اصفهان )فروردین 1400(



قابل توجه اعضاء،کارشناسان و بهره برداران محترم بخش کشاورزی: 

بولتن خبری فروردین 1400 اداره کل هواشناسی استان اصفهان در قالب فایل  PDF برای استحضار و بهره برداری در زیر قابل مشاهده می باشد�

http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2021/05/ماه-نامه-فروردین-1400-هواشناسی.pdf
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2021/05/ماه-نامه-فروردین-1400-هواشناسی.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   

  031-37۸15360-4    031-37۸15365 

 esfahananreo    

 www�agriengs�ir  

 @esfahananreo
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