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رییس سازمان مرکزی گفت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی با تعیین شاخص توسعه دانش کشاورزی و ضریب نفوذ دانش اثربخشی خود 
در تسریع جریان دانش در عرصه های تولید کشاورزی را اعالم می نماید�

به گزارش پایگاه اطالع رسانی سنم، شاهرخ رمضان نژاد در گردهمایی مجازی رؤسای سازمان نظام مهندسی استان ها که با موضوع اقدامات 
در سال جهش تولید و برنامه ها در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها برگزار شد، اظهار داشت: 

وی با اشاره به نقش نهاده دانش در 
نظام  سازمان  گفت:  تولید،  جهش 
و  دانشی  نهاد  عنوان  به  مهندسی 
با دراختیار داشتن صاحبان دانش، 
بخشی از جهت گیری ها و هدایت 
سیستم تولید کشور را بر عهده دارد 
مأموریت های  از  یکی  به طوری که 
اصلی، جاری و ساری کردن جریان 
دانش در عرصه های کشاورزی می 

باشد�

رییس سازمان مرکزی از سرمایه های مردمی به عنوان دومین عامل مؤثر در جهش تولید یاد کرد و افزود: سازمان بایستی با تسهیل و تسریع 
صدور مجوز فعالیت های کشاورزی، جریان ورود سرمایه های مردمی را تسریع کرده و دروازه ورود سرمایه های مردمی به بخش کشاورزی را 

گسترده نماید�

شاهرخ رمضان نژاد اساسی ترین مسئله و نیاز کشور را تولید دانست و تصریح کرد: مسئولین کشور برای توسعه همه جانبه، بایستی به 
موضوع تولید )تولید کاال و خدمات( توجه ویژه داشته باشد�

وی اظهار داشت: کشاورزی بستر کسب و کار بوده و هرگونه خللی در کشاورزی موجب ایجاد مشکل و اختالل در کسب و کار خواهد شد�

رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی تصریح کرد: ما در دوره پنجم، با تدوین سند و برنامه راهبردی، سازمان را در مسیر 
و جریان تولید کشاورزی قرار داده و فعالیت های سازمان را کشاورزی و کشاورز محور کرده و هدف خود را علمی کردن فرآیند تولید و بهره ور 

کردن تولید قرار دادیم�

رمضان نژاد دانش را به عنوان مؤثرترین عامل پشتیبانی کننده و مقّوم تولید در کشاورزی اعالم کرد و گفت: در راستای تحقق شعار سال در 
پشتیبانی از تولید، ضروری است توسعه مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی به عنوان شبکه غیردولتی برای انتقال و اشاعه 
دانش و فناوری های جدید در سطح دهستان ها به عنوان بنیادی ترین پشتیبان تولید، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و به صورت برنامه 
ای شفاف، عملیاتی و قابل پیگیری دنبال شود، به طوری که در پایان سال، هدف هر دهستان حداقل یک مرکز خدمات، برای پشتیبانی از 

تولید محقق گردد�

رییس سازمان مرکزی در گردهمایی مجازی رؤسای سازمان نظام مهندسی استان ها: 
سازمان نظام مهندسی با تعیین شاخص توسعه دانش کشاورزی اثربخشی خود در 

تسریع جریان دانش در عرصه کشاورزی را اعالم می نماید
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منابع  آب،  کشاورزی،  هم اندیشی کمیسیون  جلسه  در  اصفهان  استان  منابع طبیعی  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  رییس  تقی پور،  مهدی 
طبیعی و محیط زیست شهرستان های کاشان و آران و بیدگل که در تاریخ 26 فروردین1400 به ریاست دکتر سید جواد ساداتی نژاد؛ رییس کمیسیون 
کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی و با حضور معاون برنامه ریزی سازمان، فرمانداران، مدیران جهاد کشاورزی، 
فرمانداری  محل  در  بیدگل  و  آران  و  کاشان  شهرستان های  آب  منابع  و  زیست  محیط  طبیعی،  منابع  ادارات  روسای  کشاورزی،  بانک  روسای 
شهرستان آران و بیدگل برگزار شد، ضمن تشریح برنامه ها و اقدامات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در تحقق شعار سال، به 

تبیین موانع تولید در بخش کشاورزی پرداخت�

اولویت  کشاورزی،  بخش  به  مردمی  سرمایه های  ورود  جریان  تقویت  و  دانش گستری  رویکرد  دو   1399 سال  در  داشت:  اظهار  سازمان  رییس 
بود � طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  برنامه های 

تقی پور افزود: در راستای دانش گستری ضمن تثبیت جایگاه پروانه اشتغال کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، تعداد 1393 مرکز 
خدمات کشاورزی غیردولتی در سطح کشور و در نزدیک ترین نقطه ارتباطی با بهره بردارن، سازمان دهی شده است که استان اصفهان با صدور 

مجوز 198مرکز، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است�

مشاور،  مهندسان  همت  به  و  کشاورزی  بخش  مجوزهای  صدور  شرایط  تسهیل  و  سرمایه گذاری  موانع  از  برخی  رفع  با  افزود:  سازمان  رییس 
مهندسان ناظر، پیمانکاران، مسووالن فنی و مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان 
 393۷ مجوز در استان اصفهان صادر و تمدید 

ً
پشتیباناِن تولید، در سال جهش تولید، تعداد 2485 مجوز تاسیس، 1452 مجوز بهره برداری و جمعا

شده است و این استان در زمینه توسعه گل خانه ها رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است که شاهد رشد 36 درصدی صدور مجوزهای 
بخش کشاورزی نسبت به سال قبل از آن در استان بوده ایم�

 تشریح برنامه ها و اقدامات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
 در تحقق شعار سال و تبیین موانع تولید در بخش کشاورزی در جلسه ای با حضور

دکتر ساداتی نژاد رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی
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تقی پور تصریح کرد، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در سال جهش تولید اقداماتی از قبیل:

- توسعه سامانه های الکترونیکی و انجام کلیه فرایندهای صدور مجوزها از جمله امکان پرینت و اعتبارسنجی به صورت غیرحضوری که موجب 
کاهش هزینه های سفر و افزایش رضایت مندی بهره برداران شده است

- سازمان دهی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به عنوان کانون های اشاعه دانش با اولویت استقرار در مرکز دهستان ها

- شناسایی و حذف استعالمات غیرضروری و موازی در فرایند صدور مجوزها

- افزایش مدت اعتبار مجوزهای صادره که موجب کاهش هزینه ها و تسریع فرایندهای مربوطه شده است

- پیگیری تصویب کاهش تعرفه نظارت و عوارض ساخت و ساز ابنیه های مورد نیاز واحدهای تولیدی کشاورزی در سطح استان

را پیگیری و اجرا کرد�

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان مهمترین موانع تولید در بخش کشاورزی را:

- رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند )ب( ماده )10( قانون حفظ کاربری اراضی؛ که منجر به قفل شدن 

صدور مجوز فعالیت های کشاورزی شده است

احتساب  با  که  جاده ای؛  حرایم   -
بین شهری  جاده  کیلومتر   221353
حریم  رعایت  الزام  و  بین روستایی  و 
مساحتی  راه،  طرفین  از  متر   100
هکتار  میلیون   4 از  بیش  میزان  به 
و  مجوز  اخذ  و  محبوس  اراضی  از 
انجام فعالیت های نوین کشاورزی را 
فناوری های  کارگیری  به  مستلزم  که 
جدید و احداث جایگاه های تخصصی 
برای تولیدات کشاورزی نظیر کشت 
انبوه  تولید  و  )گل خانه(  متراکم  های 
هزینه،  پر  طوالنی،  را  می باشد 

می نماید ناممکن  و  سخت 

- استعالم های موازی و غیرضروری در راه اندازی فعالیت های کشاورزی توسط دستگاه های اجرایی

- مبلغ باالی عوارض ساخت و ساز که توسط بخشداری ها، دهیاری ها اخذ می شود و هزینه های گزاف سازمان نظام مهندسی ساختمان در زمان 
احداث و تجهیز واحدهای بخش کشاورزی که عالوه بر طوالنی شدن زمان انجام کار، موجب تحمیل هزینه های بسیار زیادی به متقاضیان می شود 

و در بسیاری از موارد به دلیل محدودیت های منابع مالی بسیاری از سرمایه گذاران، انگیزه خود را برای سرمایه گذاری از دست می دهند

- عدم یک پارچه سازی و تجمیع مرجع صدور مجوز فعالیت های کشاورزی به ویژه در بخش اخذ مجوز ساخت و ساز ابنیه و دریافت تسهیالت بانکی

- عدم اجرای مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به ویژه در خصوص رفع انحصار تهیه طرح های توجیهی، فنی و 
اقتصادی از کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی و بانک های عامل و توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی و عدم پذیرش 

طرح های تهیه شده توسط مهندسان مشاور دارای پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

برشمرد�
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و  برنامه ها  از  تقدیر  و محیط زیست مجلس شورای اسالمی ضمن  منابع طبیعی  دکتر سید جواد ساداتی نژاد، رییس کمیسیون کشاورزی، آب، 
را بسیار موثر دانست� ارایه شده در جلسه  منابع طبیعی، گزارش  و  نظام مهندسی کشاورزی  اقدامات سازمان 

ساداتی نژاد از طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی خبر داد و افزود: این طرح در اسرع وقت 
در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد� 

کاهش  و  دانست  حمایتی  قوانین  وضع  و  موجود  قوانین  اصالح  طریق  از  سال  شعار  تحقق  در  بلند  گامی  می توان  را  اقدام  این  کرد  تاکید  وی  
بوروکراسی و حذف رویه های زاید از جمله مهم ترین اهداف این طرح است و اظهار داشت: همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 

است� موثر  بسیار  و  ضروری  قانون،  عنوان  به  طرح  این  تصویب  و  تدوین  خصوص  در  طبیعی 
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تفاهم نامه همکاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان  با هدف حمایت از 
ایده های نو و فناورانه و ایجاد بستر معرفی و اجرایی شدن دستاوردهای شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط 
زیست روز یک شنبه 29 فروردین 1400 به امضای دکتر جعفر قیصری رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و مهندس مهدی تقی پور 

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان  رسید�

استفاده ی بهینه از توانایی های علمي، فني و پژوهشي طرفین و همکاري در فعالیت هایی از جمله:

- شناسایی، احصا و اولویت بندی چالش های بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست�

- مشارکت در دست یابی به راه کارهای توسعه ی پایدار در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست�

محیط   و  طبیعی  منابع  کشاورزی،  بخش  برداران  بهره  و  کارشناسان  برای  علمی  رویدادهای  و  بازدیدها  سمینارها،  ها،  همایش  برگزاری   -
زیست�

- ارایه ی خدمات متقابل آموزشي، تحقیقاتی و پژوهشی�

- گسترش سطح دانش و استفاده از فناوری های جدید در فعالیت های کشاورزی، منابع و محیط  زیست�

- همکاری در تجاری سازی دستاوردها )دانش، خدمات و کاال( شرکت های دانش بنیان مستقر در شهرک در بخش کشاورزی، منابع طبیعی 
و محیط  زیست�

- حمایت از ایده های نو ارایه شده از سوی اعضای حقیقی و حقوقی سازمان�

از اهم موضوعات این تفاهم نامه همکاری است�

انعقاد تفاهم نامه همکاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
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رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در این آیین که با حضور نایب رییس، معاون برنامه ریزی و مدیر حوزه 
ریاست سازمان و رییس پارک علم و فناوری شیخ بهایی استان اصفهان و تعدادی از مدیران شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی مستقر در 
شهرک برگزار شد، با تبیین برنامه های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در تحقق شعار سال، اظهار داشت: این سازمان با رویکرد 
دانش گستری نسبت به ایجاد مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به عنوان پشتیبانان تولید در بخش کشاورزی اقدام کرده که استان اصفهان در 
این خصوص رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است و  این مراکز می توانند نسبت به تجاری سازی، معرفی دستاوردها از جمله دانش، 
خدمات و کاالهای تولید شده توسط  شرکت های دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط  زیست 
اقدام کرده و عالوه بر آن شهرک علمی و تحقیقاتی و شرکت های مستقر در آن می تواند در زمینه ی مهارت آموزی و توان افزایی اعضای سازمان 

همکاری کنند�

مهدی تقی پور با اشاره به این که بخش کشاورزی تشنه دانش است، افزود: بررسی موانع، چالش ها، نیازها و طرح های مورد نیاز بخش کشاورزی، 
منابع طبیعی و محیط زیست از طریق تعامالت کارگروه حمایت از ایده های نو در بخش کشاورزی سازمان و شهرک به منظور دست یابی به راه 

کارهای علمی و فناورانه ی رفع مشکالت می تواند در اولویت همکاری های طرفین قرار گیرد�

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نیز ضمن تاکید بر ظرفیت های فنی و کارشناسی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، اظهار 
داشت: شرکت های فعال در بخش کشاورزی در زمره ی برترین شرکت های مستقر در این شهرک هستند و در سال گذشته طرح های دو شرکت با 
استقبال معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری مواجه شده است و حمایت های الزم برای تجاری سازی این ایده ها در سطح ملی صورت پذیرفته 

است� 

دکتر جعفر قیصری افزود: با شناختی که نسبت به توانمئدی های بخش کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی وجود دارد، 
اطمینان خواهیم داشت این تفاهم نامه یکی از موفق ترین توافقات، در اجرایی شدن دستاوردهای علمی توسط این سازمان خواهد بود�

شایان ذکر است تقویت جایگاه سازمان در مراجع تصمیم گیر، تصمیم ساز و سیاست گذار استان و کشور به ویژه در امور مربوط به کشاورزی، 
منابع طبیعی و محیط زیست به منظور هویت بخشی به جامعه ی کارشناسان و دانش آموختگان کشاورزی از جمله برنامه های مصوب پنجمین دوره 
شورای سازمان است که انعقاد تفاهم نامه های همکاری و برقراری تعامالت دو جانبه سازمان با مراکز علمی، تحقیقاتی و اجرایی در همین راستا 

صورت می پذیرد و اعضای سازمان می توانند بر اساس نیازها و توانمندی های خود از ظرفیت اجرایی این تفاهم نامه ها بهره مند شوند�

امضای تفاهم نامه همکاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان 

http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2021/05/تفاهم-نامه-همکاری-سازمان-با-شهرک-علمی-تحقیقاتی.mp4
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2021/05/تفاهم-نامه-همکاری-سازمان-با-شهرک-علمی-تحقیقاتی.mp4
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در تقارن با نام گذاری سال 1400 با عنوان سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها و در استمرار صدرنشینی استان اصفهان در سازمان دهی 
تولیدات کشاورزی، توسط سازمان نظام  از  با هدف تقویت پشتیبانی  مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی، مجوز فعالیت دویستمین مرکز 

مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان صادر شد�

مهدی تقی پور، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با اشاره به اینکه این سازمان با تعیین شاخص 
توسعه دانش کشاورزی و ضریب نفوذ دانش، اثربخشی خود در تقویت جریان دانش در فرایندهای تولید و خدمات بخش کشاورزی را برنامه 
ریزی کرده است اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان یک نهاد دانش محور به پشتوانه تخصص و 
مهارت کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست عضو سازمان، بخشی از جهت گیری های نظام تولید کشور را عهده دار است و 
یکی از مهم ترین رسالت های این سازمان، ارتقای بهره وری از منابع پایه و نهاده های تولید، مبتنی بر افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش 

کشاورزی می باشد�

تقی پور افزود تولیدات کشاورزی به عنوان ملی ترین تولید، ضامن استقالل کشور است و در این بین، دانش به عنوان اصلی ترین عامل 
پشتیبانی کننده و مقوم تولید در کشاورزی شناخته می شود� در همین راستا سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با تدوین سند 

راهبردی جهش تولید نسبت به نهادسازی از طریق 
سازمان دهی کارشناسان کشاورزی در قالب مراکز 
خدمات کشاورزی غیردولتی اقدام کرده تا عالوه بر 
شناسایی و رفع موانع و تنگناهای موجود در مسیر 
سرمایه گذاری و ایجاد کسب و کارهای کشاورزی، 
از طریق تسهیل و کاهش زمان بری صدور مجوزها، 
در  جدید  های  فناوری  و  اطالعات  دانش،  اشاعه 
سطح دهستان ها به عنوان مراکز تولید کشاورزی 
در مسیر تقویت جریان ورود سرمایه های مردمی، 
ایجاد زنجیره های ارزش و بسترسازی فرصت های 
گام  کشور  اقتصاد  از  بخش  این  در  پایدار  اشتغال 

بردارد�

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان تاکید کرد مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به عنوان کانون های 
اشاعه دانش و بارزترین عامل پشتیبان تولید کشاورزی به منظور افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط 
زیست با رویکرد خوداتکایی و دانش مزد محوری، وظیفه ارایه خدمات فنی، مشاوره ای و اجرایی به بهره برداران و تولید کنندگان بخش 

کشاورزی را عهده دار می باشند�

الزم به ذکر است استان اصفهان از ابتدای اجرایی شدن نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی و استقرار این مراکز در سطح 
دهستان ها به منظور سهولت دسترسی تولیدکنندگان بخش کشاورزی به دانش کارشناسان کشاورزی، همواره رتبه نخست را در بین سایر 
استان ها به خود اختصاص داده و در استمرار این هدف، مجوز دویستمین مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی در تاریخ 26 فروردین 1400 در 

این استان صادر شد�

 تقویت پشتیبانی تولیدات کشاورزی با صدور مجوز
دویستمین مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی در استان اصفهان
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مهندس تقی پور؛ رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با ارسال نامه ای به فرمانداران شهرستان های 
استان خواستار همکاری به منظور فعالیت مدیران و مسووالن فنی واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی در ایام اعمال محدودیت های 

تردد مرتبط با مقابله با بیماری کرونا شد�

در متن این نامه آمده است:

 
ً
مستقیما کشور  غذایی  امنیت  مستحضرند،  که  همان گونه 
و  تولیدکنندگان  کشاورزان،  مدیران،  مستمر  حضور  به 
کارشناسان بخش کشاورزی در واحدهای تولیدی و خدماتی 
ی  حرفه  و  پیشه  که  این  به  نظر  است�  وابسته  بخش  این 
نیازهای واحدهای  و  ارتباط است  با موجود زنده در  کشاورزی 
و  فنی  های  مشاوره  و  نیاز  مورد  های  نهاده  )شامل  تولیدی 

نظارتی(

می بایست در لحظه تامین و ارایه شود، خواهشمند است در 
خصوص تردد کارشناسان و مسووالن فنی واحدهای تولیدی 
)دامپروری، صنایع غذایی، گل خانه، شیالت و���( و واحدهای 
خدمات رسان این بخش )داروخانه های گیاه پزشکی، مراکز 
ادوات  بذر،  کود،  جمله  از  کشاورزی  های  نهاده  ی  عرضه 
 
ً
کشاورزی، مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و���( که عموما

از  تولیدی  واحدهای  پراکنش  و  سکونت  شرایط  اقتضای  به 
شهرستان های دیگری به محل کار خویش مراجعه می کنند و 
عدم حضور ایشان در محل کار؛ موجب بروز نقصان در کیفیت 
و کمیت تولیدات کشاورزی، دامپروری و صنایع غذایی خواهد 
شد، در ایام اعمال محدودیت های مرتبط با مقابله با بیماری 

کرونا در سال جاری مساعدت فرمایند�

و  تولیدی  واحدهای  اجرایی  و  فنی  مدیران  است  ذکر  شایان 
و  شناسایی  کارت  دارای  استان،  کشاورزی  بخش  خدماتی 
پروانه ی اشتغال از این سازمان می باشند و از این طریق قابل 

بود� خواهند  شناسایی 

نامه رییس سازمان به فرمانداران شهرستان های استان در خصوص همکاری به 
منظور تردد و فعالیت عوامل فنی سازمان در زمان اعمال محدودیت های کرونایی
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با حضور کارشناسان معرفی  با مراحل اداری صدور مجوزهای گردشگری کشاورزی  وز پنج شنبه مورخ 19 فروردین 1400 کارگاه آموزشی آشنایی 
شده از سوی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و با تدریس سرکار خانم دکتر لطفی کارشناس اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

استان به صورت آنالین برگزار شد

از مباحث مطرح شده در این کارگاه آموزشی می توان به:

ارایه ی مشاوره های فنی به سرمایه گذاران ایجاد واحدهای گردشگری

بازدید کارشناسی از محل

تهیه ی طرح های فنی و اقتصادی به منظور ایجاد واحدهای گردشگری

مراحل ارجاع و تشکیل پرونده

اشاره کرد�

به مراکز  اداری صدور مجوزهای گردشگری کشاورزی  واگذاری مراحل  با موضوع  نامه همکاری  تفاهم  تاریخ 21 دی 1399  در  به ذکر است  الزم 
خدمات کشاورزی غیردولتی استان فی مابین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان به امضای نمایندگان دوطرف رسید و در همین راستا مجوز نخستین مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی گردشگری کشاورزی کشور 

نیز در تاریخ 1 بهمن 1399 در استان اصفهان به مدیریت سرکار خانم سمانه علیزاده صادر شد�

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مراحل اداری صدور مجوزهای گردشگری کشاورزی



ماه نامه الکترونیکی سازمان

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

   www.agriengs.ir

| شماره 29 ●    1400 | 13
 esfahananreo @esfahananreo

در جلسه رییس، معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی و مدیر حوزه ریاست سازمان با مدیر و رییس اداره آموزش سازمان تعاون روستایی استان 
که روز شنبه 21 فروردین 1400 برگزار شد، مهندس حاج عابدی مدیر سازمان تعاون روستایی استان با اشاره به این که در حال حاضر 460 تشکل 
و تعاونی تحت پوشش این سازمان هستند، اظهار داشت: در این بین تعداد 153 شرکت تعاونی روستایی ثبت شده اند و نخستین شرکت تعاونی 

شیالت نیز در حال اخذ مجوز فعالیت می باشد� 

محسن حاج عابدی تاکید کرد وظیفه اصلی سازمان تعاون روستایی در قبال تشکل های تحت پوشش، هدایت، حمایت و نظارت بر عملکرد آن 
نفوذ دانش  افزیش ضریب  بر  تعاون روستایی؛ عالوه  تعاونی های تحت پوشش سازمان  در  از دانش کارشناسان کشاورزی  و استفاده  هاست 
در انجام وظایف مربوطه، افزایش بهره وری و ارتقای عملکرد کمی و کیفی آن ها را نیز به همراه خواهد داشت و قطعا سازمان نظام مهندسی 

کشاورزی و منابع طبیعی نقش موثری در تحقق این مهم دارد�

مهدی تقی پور، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان نیز با اشاره به آمار اعضا در شهرستان های استان و مراکز 
خدمات کشاورزی غیردولتی تاکید کرد در حال حاضر 
خدمات  مرکز   194 محوز  صدور  با  اصفهان  استان 
به خود  کشاورزی غیردولتی رتبه نخست را در کشور 
اختصاص داده است و در این بین تعداد 19 مرکز در 
برتر  تعاونی فعالیت می کنند که در زمره مراکز  قالب 

هستند�  استان 

اشتغال  پروانه  اخذ  لزوم  به  اشاره  با  سازمان  رییس 
کشاورزی  بخش  مهندسی  و  فنی  امور  انجام  برای 
از  جلوگیری  منظور  به  دارد  آمادگی  سازمان  افزود: 
و  فنی  امور  انجام  در  صالحیت  فاقد  افراد  مداخله 
تخصصی نسبت به صدور پروانه اشتغال و مجوز مرکز 
واجد  های  تشکل  برای  غیردولتی  کشاورزی  خدمات 

شرایط تحت پوشش سازمان تعاون روستایی و نیز در خصوص صدور مجوز مراکز مهارت آموزی و توان افزایی نیز با آن سازمان همکاری نماید�

کامران بقایی، معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان نیز همکاری در زمینه ایجاد زنجیره های ارزش در بخش کشاورزی با مشارکت دو 
سازمان را یکی از مهمترین اقدامات مشترک برشمرد و افزود: برنامه ریزی برای ایجاد زمینه مشارکت تشکل های تحت پوشش سازمان تعاون 
روستایی و مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در دهستان های استان می تواند بسیاری از اهداف بخش کشاورزی از جمله اجرای الگوی کشت، 

بازاریابی و عرضه محصوالت کشاورزی، کشاورزی قراردادی و ��� را محقق سازد�

نظام مهندسی کشاورزی  و محیط زیست عضو سازمان  منابع طبیعی  از ظرفیت کارشناسان کشاورزی،  بر استفاده  تاکید  این نشست ضمن  در 
و منابع طبیعی و مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در تحقق اهداف و برنامه ها و وظایف سازمان تعاون روستایی موضوعاتی از قبیل آموزش و 
توانمندسازی اعضای تشکل ها و شرکت های تعاونی های کشاورزی، به کارگیری اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان 
مدیران شرکت های تعاونی کشاورزی، همکاری در زمینه صدور مجوز گردشگری و اعطای مجوز مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی تخصصی و 
مراکز مهارت آموزی و توان افزایی کشاورزی برای تشکل های واجد شرایط و پایش اعضا و عملکرد شرکت تعاونی تحت پوشش سازمان تعاون 
روستایی با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مورد توافق قرار گرفت تا پس از برنامه ریزی های الزم، در خصوص اجرایی 

شدن هر یک از موارد اقدام شود�

توسعه همکاری های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
با سازمان تعاون روستایی استان اصفهان
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به اطالع اعضای، عوامل فنی و کارشناسان محترم سازمان می رساند:

با پیگیری های انجام شده توسط معاونت آموزشی و فنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان تقویم دوره های آموزشی 
مربوط به 3 ماهه نخست سال 1400 آماده و قابل بهره برداری می باشد�

الزم به ذکر 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 ی آموزش اقدام نمایند�

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

تقویم آموزشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
) بهار 1400 (

https://sanka.agrieng.org
 https://lms.agrieng.org
 https://lms.agrieng.org
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مجوز نخستین مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی بیوتکنولوژی کشاورزی کشور در شهرستان فالورجان استان اصفهان به نام شرکت "پرتیکان بذر 
گستر" با مدیریت دکتر سید محمد عبدالهی صادر شد�

شرکت پرتیکان بذر گستر در سال 138۷ با هدف تولید بذر پیش پایه سیب زمینی )مینی تیوبر( به روش کشت بافت گیاهی تاسیس شد و با تکثیر 
بذر پایه سیب زمینی در سطح وسیع در مزرعه گسترش یافت و پس از استقرار، با تجهیز و راه اندازی امکانات آزمایشگاهی و گل خانه ای مناسب 
توانست در زمینه اصالح سبزی، صیفی جاتی و محصوالتی از جمله سیب زمینی، خیار و ��� گام بردارد و در کنار اهداف اصالح نباتات، تولید نشای 

صیفی جات از طریق کشت بافت نیز از اقدامات شرکت می باشد�

همچنین استفاده از روش های بیوتکنولوژی نظیر تولید گیاه هاپلوئید و دبل هاپلوئید که می تواند فرایند اصالح گیاهان فوق را تسریع بخشد نیز، 
جزو برنامه های پیش روی شرکت می باشد� 

متخصص  کارشناس  نفر   5 حاضر  حال  در 
نفر   5 خانه،  گل  کارشناس  نفر   2 بیوتکنولوژی، 
کارشناس آزمایشگاهی و 10 نفر کارشناس زراعت 
و اصالح نباتات در این شرکت مشغول به کار می 

 � شند با

گفتنی است این شرکت با اخذ مجوز مرکز مهارت 
آموزش  زمینه  در  افزایی کشاورزی  توان  و  آموزی 
افزایش  و  کشاورزی  بخش  آموختگان  دانش 
سازمان  با  کار،  بازار  به  ورود  برای  ایشان  مهارت 
استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام 

کند� می  همکاری  اصفهان 

رویداد  نخستین  در  گستر  بذر  پرتیکان  شرکت 
که  اصفهان  استان  کشاورزی  ویکند  آپ  استارت 
نظام  سازمان  توسط   1398 دی   6 تا   4 تاریخ  در 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان 
رتبه  کنندگان  شرکت  سایر  بین  در  شد،  برگزار 

است� کرده  احراز  را  رویداد  این  نخست 

الزم به ذکر است استان اصفهان تا تاریخ 23 فروردین 1400 با سازمان دهی تعداد 195 مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی در سراسر استان و در 
نزدیک ترین نقاط ارتباطی با بهره برداران بخش کشاورزی، رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داده است�

صدور مجوز نخستین مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی
بیوتکنولوژی کشاورزی کشور در استان اصفهان
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روز چهارشنبه مورخ 18 فروردین 1400 جلسه هم اندیشی در خصوص سامان دهی نصابان و تجهیزکنندگان گل خانه های استان اصفهان در محل 
سازمان برگزار شد�

در این جلسه که به ریاست مهندس بقایی؛ معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان و با حضور جمعی از مدیران عامل شرکت های پیمانکار 
مهندس  شد،  تشکیل  اصفهان  استان  گل خانه  تجهیزکنندگان  و  سازندگان  کارفرمایی  صنفی  انجمن  نمایندگان  همچنین  و  استان  گل خانه  سازه 
بقایی ضمن تبریک سال نو ابراز داشت: در سال جدید و به منظور تحقق شعار سال مقام معظم رهبری؛ توسعه کشت های گل خانه ای با تکیه بر 

تکنولوژی های جدید و بر اساس استانداردهای روز، به عنوان یکی از اهداف اصلی سازمان در دستور کار قرار گرفته است�

وی افزود: رسالت اصلی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان بزرگترین تشکل حرفه ای غیر دولتی کشور در بخش کشاورزی، 
افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی بر پایه دانش محوری و با تکیه بر اصول فنی-مهندسی می باشد�

در ادامه مهندس موسویان عضو شورای سازمان و یکی از فعاالن بخش گل¬خانه¬ای استان اصفهان ابراز داشت: یکی از الزامات دست یابی به 
گل خانه هایی با استاندارد های جهانی؛  آموزش نصابان همکار پیمانکار ساخت سازه های گل خانه ای و آشنایی ایشان با اصول و قوانین ابالغی توسط 

وزارت جهادکشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می باشد�

الزم به ذکر است در پایان این جلسه مقرر شد سرفصل های آموزشی مورد نیاز برای ارایه به نصابان همکار پیمانکار ساخت سازه¬های گل¬خانه¬ای، 
کنندگان  تجهیز  و  سازندگان  کارفرمایی  صنفی  انجمن  به  سازمان،  توسط  و  شده  مشخص  سازه  ساخت  پیمانکار  شرکت¬های  نمایندگان  توسط 

گل خانه استان ابالغ شود�

جلسه هم اندیشی در خصوص سامان دهی نصابان و تجهیزکنندگان
گل خانه های استان اصفهان
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پیمانکاران و مسووالن فنی نظام گل خانه ای، داروخانه های گیاه پزشکی،  ناظر،  قابل توجه مدیران مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی، مهندسان 
دامپروری، صنایع غذایی و کلیه اعضای حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال معتبر در زمینه مشاوره  و پیمانکاری خدمات کشاورزی، منابع طبیعی 

و محیط زیست:

همان گونه که مستحضرید یکی از مهمترین برنامه های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، ترویج نقش دانش در 
جهش و پشتیبانی از تولید در بخش کشاورزی و دانش گستری با دو رویکرد خوداتکایی و دانش مزد محوری و انعقاد قراردادهای سهم بری دانش 

از تولید می باشد�

لذا اعضای حقیقی و حقوقی سازمان که در تحقق این مهم اهتمام و اقدامات مستندی داشته اند، می توانند گزارش فعالیت های خود را در قالب 
کلیپ یا کلیپ  هایی )حداکثر 3 دقیقه ای( با اولویت بیان اهمیت استفاده از دانش در ارتقای شاخص های کمی و کیفی تولیدات کشاورزی، دامپروری، 

صنایع غذایی و��� از زبان دریافت کنندگان خدمات و بهره برداران بخش کشاورزی، از طریق:

شماره واتس آپ: 0913409۷364 

@anreo  :آیدی تلگرام

agriengs�isfahan@gmail�com :ایمیل سازمان

به مدیریت روابط عمومی سازمان ارسال کرده تا با نام ارسال کننده از طریق کلیه نرم افزارهای فضای مجازی منتشر شده و برای مسووالن استانی 
و کشوری نیز ارسال شود�

الزم به ذکر است کلیپ های یاد شده باید با کیفیت تصویر و صدای مطلوب )و اگر با تلفن همراه تهیه می شود، صفحه تلفن همراه حتما به صورت 
افقی باشد( تهیه شده که قابل انتشار باشد�

فراخوان ارسال عکس و کلیپ با موضوع اقدامات اعضای حقیقی و حقوقی سازمان 
به منظور ارتقای شاخص های کمی و کیفی فعالیت های کشاورزی، منابع طبیعی و 

محیط زیست )با اولویت پشتیبانی و سهم بری دانش از تولید(

http://@anreo
http://@anreo
http://agriengs.isfahan@gmail.com 
http://agriengs.isfahan@gmail.com 
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 دکتر حسین زینعلی؛ مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی از حمایت دولت از کشت گیاهان دارویی با اعطای تسهیالت 4 درصدی خبر داد�

الزم به ذکر است این طرح می تواند فرصت مناسبی برای اشتغال کارشناسان کشاورزی و مشارکت ایشان در اجرای طرح سهم بری دانش از تولید 
در بخش کشاورزی داشته باشد�

حمایت دولت از کشت گیاهان دارویی با اعطای تسهیالت ۴ درصدی

توضیحات مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی
در خصوص حمایت دولت از کشت گیاهان دارویی 

http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2021/05/video_2021-05-03_09-19-20.mp4
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2021/05/video_2021-05-03_09-19-20.mp4
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در راستای هویت بخشی به محل فعالیت و تثبیت جایگاه پروانه اشتغال کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست محقق شد:

رشد شاخص های  صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و ارجاع کار به عوامل فنی دارای پروانه اشتغال معتبر از سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در سال 1399

بر این اساس در سال 1399 صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی 28 درصد و تعداد کار ارجاع شده به عوامل فنی دارای پروانه اشتغال 
3�406 درصد در مقایسه با سال 1398 رشد داشته است�

کلیه اعضای سازمان که پروانه اشتغال خود را در زمینه های ارایه 
به  کرده اند  ثبت  سانکا  سامانه  در  پیمانکاری  و  مشاوره  خدمات 
دریافت  با  می توانند  که  شده  شناخته  سازمان  فنی  عامل  عنوان 
کار  دفتر  راه اندازی  و  غیردولتی  کشاورزی  خدمات  مرکز  مجوز 
بهره برداران  و  متقاضیان  به  خدمات  ارایه  به  نسبت  مهندسی، 

کنند� اقدام  کشاورزی  بخش 

منظور  به  سازمان  نشان  با  متحدالشکل  تابلوی  از  بهره مندی   -
فنی امور  در  صالحیت  فاقد  افراد  دخالت  از  جلوگیری 

- امکان تهیه ُمهر و چاپ سربرگ و کارت ویزیت مطابق با مصوبه 
شورای مرکزی

- امکان استقرار محل دفتر در مکان های با کاربری مسکونی

- در اولویت قرار گرفتن برای ارجاع کار و واگذاری و برون سپاری 
وظایف تصدی گری بخش کشاورزی

رویکرد  دو  با  اجرایی  و  مشاوره ای  خدمات  ارایه  بستر  ایجاد   -
محوری دانش مزد  و  خوداتکایی 

از مهمترین مزایای دریافت مجوز مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به عنوان کانون های اصلی اشاعه دانش و پشتیبان تولید در بخش کشاورزی 
است�

همچنین به منظور ارایه خدمات در نزدیک ترین نقطه ارتباطی با بهره برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی، اولویت اعطای مجوز مرکز خدمات 
کشاورزی غیردولتی با اعضای ساکن روستا و دهستان ها می باشد�

سایر  با  مقایسه  در  را  نخست  رتبه  غیردولتی  کشاورزی  خدمات  مرکز   193 مجوز  صدور  با   ،1399 سال  پایان  تا  اصفهان  استان  است  ذکر  به  الزم 
است� داده  اختصاص  خود  به  کشور  استان های 

رشد شاخص های صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و ارجاع کار
به عوامل فنی دارای پروانه اشتغال، در سال 1399
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در راستای هویت بخشی به ِحرف مهندسی و تثبیت جایگاه پروانه اشتغال کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست محقق شد:

مهندسی  نظام  سازمان  اعضای  اشتغال  پروانه  و  رتبه بندی  و  صالحیت  تشخیص  گواهی  صدور  عضویت،  تمدید  عضویت،  شاخص های  رشد 
1399 سال  در  اصفهان  استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 

بر این اساس در سال 1399

- عضویت اعضای حقیقی 42/8 درصد

- عضویت اعضای حقوقی 80 درصد

- تمدید عضویت اعضای حقیقی 151/5 درصد

- تمدید عضویت اعضای حقوقی 82/5 درصد

- صدور گواهی تشخیص صالحیت و رتبه بندی9۷/4 درصد

- و صدور پروانه اشتغال 13/5 درصد

در مقایسه با سال 1398 رشد داشته است�

تاسیس  قانون  اجرایی  آیین نامه  و  قانون  اساس  بر  است  ذکر  به  الزم 
اسالمی  جمهوی  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان 
ایران، پروانه اشتغال مجوز رسمی فعالیت اعضای سازمان در زمینه های 
تعریف  می باشد،  آن ها  رتبه  و  حرفه ای  صالحیت  بیانگر  که  تخصصی 

سازمان  از  پروانه  داشتن  به  ملزم  زیست  محیط  و  طبیعی  منابع  کشاورزی،  مهندسی  فعالیت های  برای  سازمان  اعضای  این که  علی رغم  و  شده 
می باشند، دستگاه های دولتی نیز موظفند طرح ها و پروژه ها و نیز انجام فعالیت های مشاوره و پیمانکاری کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست را 

نمایند�  به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال معتبر در زمینه های تخصصی و در حدود صالحیت و رتبه آن ها ارجاع 
ً
صرفا

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در پنجمین دوره فعالیت شورای سازمان، بر اساس برنامه چهارساله مصوب شورا 
و در راستای اجرای قانون با پیگیری، مکاتبه و برگزاری جلسات متعدد با دستگاه های اجرایی و نظارتی استان نسبت به تثبیت جایگاه پروانه اشتغال 
حرف مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست اقدام کرده است و از این طریق از مداخله افراد فاقد صالحیت در امور فنی و مهندسی 

بخش کشاورزی جلوگیری به عمل آورده است�

همچنین بر اساس دستورالعمل نحوه اطالع رسانی و تبلیغ اعضای حقیقی و حقوقی، اعضای سازمان پس از اخذ پروانه اشتغال می توانند با دریافت 
مجوز مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی، تابلوی دفتر مهندسی، تهیه مهر و چاپ سربرگ و کارت ویزیت مطابق مصوبه شورای مرکزی، نسبت به 

ارایه خدمات مشاوره ای و پیمانکاری بر اساس صالحیت درج شده در پروانه اشتغال اقدام کنند�

به منظور تسهیل و تسریع ارایه خدمات به اعضا، کلیه فرایندهای عضویت، دریافت پروانه اشتغال و مجوز مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی، در 
بستر الکترونیکی و از طریق سامانه سانکا به نشانی sanka�agrieng�org قابل انجام می باشد�

رشد شاخص های عضویت، تمدید عضویت، صدور گواهی تشخیص صالحیت و 
رتبه بندی و پروانه اشتغال اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 

استان اصفهان در سال 1399

http://sanka.agrieng.org
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در سال جهش تولید )سال 1399( محقق شد:

افزایش و رشد شاخص صدور مجوز تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید محصوالت گل خانه ای و واحدهای پرورش دام و طیور در استان اصفهان 

با رفع برخی از موانع سرمایه گذاری و تسهیل شرایط صدور مجوزهای بخش کشاورزی و به همت مهندسان مشاور، مهندسان ناظر، پیمانکاران، 
مسووالن فنی و مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان به عنوان پشتیباناِن تولید، 
در سال جهش تولید )سال 1399( افزایش و رشد شاخص صدور مجوز تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید محصوالت گل خانه ای و واحدهای 

پرورش دام و طیور در استان اصفهان محقق شد� 

بر این اساس:

- صدور مجوز تاسیس تولید محصوالت گل خانه ای 5�45 درصد

 50�9 گل خانه ای  محصوالت  تولید  بهره برداری  مجوز  صدور   -
درصد

- صدور مجوز تاسیس واحد پرورش دام و طیور 02�6 درصد

- و صدور مجوز بهره برداری واحد پرورش دام و طیور 6�15درصد

نسبت به سال قبل از آن رشد داشته است�

فرایند  در  موازی  و  غیرضروری  استعالمات  حذف  و  شناسایی   -
مجوزها صدور 

- سازمان دهی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در نزدیک ترین 
فیزیکی،  دسترسی  فراهم آوری  و  بهره برداران  با  ارتباطی  نقطه 

نیاز به خدمات مورد  اقتصادی و آسان کشاورزان 

- الکترونیکی شدن کلیه فرایندهای صدور مجوزها و ایجاد امکان 
پرینت و اعتبارسنجی مجوزها در سامانه های مربوطه

- افزایش مدت اعتبار مجوزهای صادره که موجب کاهش هزینه ها و تسریع فرایندهای مربوطه شده است

- پیشنهاد و پیگیری تصویب کاهش تعرفه نظارت و عوارض ساخت و ساز ابنیه های مورد نیاز واحدهای تولیدی کشاورزی در سطح استان

- نهادینه کردن دانش از طریق عوامل فنی )مهندسان مشاور، مهندسان ناظر، پیمانکاران، مسووالن فنی( دارای پروانه اشتغال از سازمان به عنوان 
یکی از مهمترین نهاده های تولید در بخش کشاورزی

- تقویت ورود جریان سرمایه های مردمی به بخش کشاورزی

افزایش سرمایه گذاری ها و رشد شاخص صدور  اقدامات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در  از جمله مهمترین 
تولید بوده است� مجوزهای بخش کشاورزی در سال جهش 

افزایش و رشد شاخص صدور مجوز تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید 
محصوالت گل خانه ای و واحدهای پرورش دام و طیور در استان اصفهان
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بر اساس ارزیابی صورت پذیرفته توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، مدیریت روابط عمومی سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان رتبه نخست را در مقایسه با سایر استان ها احراز کرد�

از عملکرد سازمان و اعضای حقیقی و  و فیلم کوتاه  تهیه کلیپ های خبری  تولید خبر،  با رسانه ها،  ارتباط  از جمله  ارزیابی، شاخص هایی  این  در 
حقوقی، برنامه ریزی مالقات های مردمی با مسووالن سازمان، به روز رسانی تارنمای سازمان، انتشار اخبار در فضای مجازی، تهیه اینفوگراف و 
حضور فعال در کارگروه های ملی مورد بررسی قرار گرفته، که استان اصفهان با کسب باالترین امتیاز در جایگاه نخست کشور قرار گرفته است�

الزم به ذکر است تولید محتوا و اطالع رسانی عملکرد سازمان و اعضا به ویژه کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست دارای پروانه 
اشتغال معتبر که در عرصه های تولید و خدمات به بخش کشاورزی فعالیت می کنند، ضمن تبیین نقش و رسالت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
منابع طبیعی در دانش گستری و افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی، می تواند منجر به ایجاد مناسبات جدید حرفه ای بین سرمایه گذاران 
و بهره برداران با کارشناسان صاحب دانش در بخش کشاورزی شده و به تبع آن ضمن شناسایی و رفع موانع و تنگناهای موجود، از طریق پشتیبانی 
از تولید، افزایش بهره وری و ارتقای شاخص های کمی و کیفی تولید و خدمات در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست را به ارمغان آورد�

از  یکی  کشاورزی  بخش  در  تولید  شرایط  بهبود  تحقق  و  مهندسی  و  فنی  خدمات  ارایه  در  اعضا  شاخص  اقدامات  اطالع رسانی  اساس  این  بر 
رسالت های اصلی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان می باشد و این سازمان بستر اطالع رسانی دستاوردهای علمی، 

تحقیقاتی، فنی و اجرایی کلیه اعضای حقیقی و حقوقی خود را فراهم آورده است�

اعضای سازمان می توانند گزارش اقدامات نوآورانه خود و به ویژه فعالیت های مبتنی بر رویکرد سهم بری دانش از تولید در بخش کشاورزی را به 
مدیریت روابط عمومی سازمان ارایه و منعکس نمایند�

کسب رتبه نخست مدیریت روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی استان اصفهان در ارزیابی سه ماهه پایانی سال 1399
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در جلسه ای که روز دوشنبه 30 فروردین1400 با حضور رییس، معاونان، سرپرست مدیریت صدور مجوزها، کارشناس صدور پروانه های گل خانه و 
مدیران مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی مجری مراحل اداری صدور مجوزهای شهرستان تیران و کرون برگزار شد، موانع و چالش های تولید در 

بخش کشاورزی این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت�

در این جلسه مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی مشکالتی از جمله:

- عدم همکاری اداره آب شهرستان در ارایه پاسخ استعالم مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در زمان مقرر

- عدم ایجاد زیرساخت های الزم و تامین سوخت گاز توسط اداره گاز شهرستان برای واحدهای تولیدی بخش کشاورزی به ویژه گل خانه ها

- پیچیده، زمان بر و هزینه بر بودن فرایند اخذ مجوز احداث ابنیه واحدهای کشاورزی

- هزینه های باالی عوارض و نظارت بر ساخت و ساز ابنیه که توسط بخشداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان از متقاضیان دریافت می شود

را از جمله مهمترین موانع در کاهش زمان بری صدور مجوزهای بخش کشاورزی این شهرستان عنوان کردند�

رییس سازمان در این جلسه با قدردانی از تالش های مدیران و کارشناسان مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در سطح استان به منظور شناسایی 
موانع و تنگناهای تولید در بخش کشاورزی و اقدامات صورت پذیرفته در رفع این چالش ها و کاهش زمان بری صدور مجوزها طی سال گذشته، 
اظهار داشت: شهرستان تیران و کرون طی سالیان اخیر به یکی از قطب های تولید محصوالت کشاورزی استان تبدیل شده که بخشی عمده ای از 
این موفقیت مرهون اقدامات ترویجی، علمی و پشتیبانی های فنی کارشناسان کشاورزی در افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی بخش کشاورزی 

بوده است�

بررسی موانع و چالش های تولید در بخش کشاورزی شهرستان تیران و کرون
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تقی پور افزود: اهم موانع تولید در بخش کشاورزی و تحقق شعار سال، توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان به 
صورت مکتوب به رییس محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی تقدیم شده است تا با بررسی این چالش ها نسبت 

به نظارت بر حسن اجرای قوانین و ضوابط مربوطه و در صورت نیاز وضع قوانین جدید اقدام شود�

از بخش کشاورزی  اجرایی خارج  به عملکرد دستگاه های  در بخش کشاورزی، مربوط  تولید  موانع  از  تاکید کرد بخش عمده ای  رییس سازمان 
است که متاسفانه گلوگاه های متعددی را برای سرمایه گذاری در این بخش ایجاد کرده اند و عالوه بر این که این موارد به مراجع تصمیم گیر استان 
منعکس شده است، سازمان به صورت جدی پیگیر رفع آن هاست و نیاز است در سطوح استانی و ملی نسبت به رفع این موانع اقدام شود چرا که 

بخش کشاورزی تجلی گاه اقتصاد مقاومتی و ملی ترین تولید کشور است که مستقیما با استقالل و امنیت کشور در ارتباط می باشد�

شایان ذکر است در سال 1399 در شهرستان تیران و کرون تعداد 51۷ فقره مجوز تاسیس گل خانه به مساحت زیرکشت ۷8�152 هکتار و تعداد 
158 فقره پروانه بهره برداری گل خانه به مساحت زیرکشت ۷3�4۷ هکتار صادر شده است که 32 درصد سطح زیرکشت مجوز تاسیس و 48 درصد 
پروانه بهره برداری گل خانه های استان را شامل می شود و از این لحاظ رتبه نخست را در بین شهرستان های استان اصفهان به خود اختصاص 
داده است� همچنین طی سال گذشته 9 درصد مجوز تاسیس و 5�9 درصد مجوز بهره برداری واحدهای پرورش دام و طیور استان در این شهرستان 

صادر شده است�



ماه نامه الکترونیکی سازمان

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

   www.agriengs.ir
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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   

  031-3۷815360-4    031-3۷815365 

 esfahananreo    

 www�agriengs�ir  

 @esfahananreo
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