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نظام  سازمان  تاسیس  سالروز  تیر   3 اصفهان،  استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  رییس  پور،  تقی  مهدی  مهندس 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را به کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، اعضای سازمان، بهره برداران و تولیدکنندگان 

بخش کشاورزی و همکاران سازمان و دستگاه های اجرایی همکار در سراسر کشور، تبریک گفت.

پیام تبریک رییس سازمان، به مناسبت 3 تیر
بیستمین سالروز تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

برای مشاهده کلیپ کلیک کنید

http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2021/06/salrooz-tasia1400.mp4
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2021/06/salrooz-tasia1400.mp4
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حضور با  اصفهان  استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  شورای  دوره  پنجمین  جلسه   سی امین 
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  سخنگوی  و  اسالمی  شورای  مجلس  در  اصفهان  مردم  نماینده  طغیانی،  مهدی  دکتر 
شد. تشکیل  اصفهان  استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  محل  در   1400 خرداد   12 چهارشنبه  روز   اسالمی 

)تولید،  سال  شعار  تحقق  در  سازمان  برنامه های  و  اهداف  عملکرد،  از  گزارشی  ارایه  به  سازمان  رییس  تقی پور،  مهدی  جلسه  ابتدای  در 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها( پرداخت و افزود سازمان در جهت ایفای نقش خود در محقق شدن این شعار، از سال گذشته پس از تدوین سند 

راهبردی جهش تولید، برنامه عملیاتی خود را با اتکا توانمندی های بخش کشاورزی آغاز کرده است.

توجه به نقش آفرینی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی،به عنوان 
بزرگترین و جامع ترین تشکل فنی و تخصصی غیردولتی بخش کشاورزی در 

سیاست گذاری های بلندمدت و مستمر بخش کشاورزی ضروری است

کشاورزی  بخش  در  تولید  جهش  پیشبرنده  عامل  دانش  و  پیشران  عامل  عنوان  به  مردمی  سرمایه های  داشت  اظهار  ��تقی پور 
نظام  سازمان  و  می باشد  تولید  فرآیند  در  دانش  نهاده  کارگیری  به  و  توجه  سایه  در  کشاورزی  بخش  مثبت  تحوالت  و  است 
عنوان  به  کشاورزی  بخش  مجوزهای  صدور  زمان بری  کاهش  و  روان سازی  تسهیل،  ضمن  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی 
کشاورزی  خدمات  مراکز  طریق  از  دانش  اشاعه  و  انتقال  شبکه  ایجاد  و  کشاورزی  بخش  به  مردمی  سرمایه های  ورود  دروازه 
است. داده  انجام  کشاورزی  بخش  در  تولید  جهش  تحقق  در  را  موثری  اقدامات  مرکز،  یک  دهستان  هر  رویکرد  با   غیردولتی 

��وی افزود در راستای برنامه های کشور برای بهبود اشتغال و با رویکردی متفاوت و جدید، طرح "اشتغال و تولید مردم بنیان" با هدف ایجاد 
50هزار شغل مفید و موثر در کشور بر اساس قابلیت ها، توانمندی ها و ظرفیت های مناطق مختلف  کشور توسط سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی تدوین شده و در این طرح تمرکز بر مشاغل و فعالیت های نوظهوری است که قابلیت تبدیل شدن به یک رویه در 

حوزه کسب و کارهای نوین کشاورزی را دارند.
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��دکتر مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی نیز اظهار داشت توسعه بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین 
بخش های اقتصادی، برای تحقق توسعه پایدار کشور امری حیاتی است و بخش کشاورزی به واسطه تاثیرگذاری گسترده بر اقتصاد به تنهایی 
می تواند نیروی محرکه رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد. ایشان افزود ارتقای بهره وری را می توان از مهم ترین الزامات جهش تولید قلمداد 
کرد. وی خاطر نشان کرد تاکید و تمرکز بر بهره وری در فرآیند تولید محصوالت کشاورزی، به معنای افزایش کارآیی و اثربخشی در تبدیل عوامل 
تولید به محصوالت، در شرایطی که کشور با محدودیت منابع مواجه است اهمیت دو چندانی دارد، به طوری که آب به عنوان یکی از اصلی ترین 
نهاده های تولید باید مولد اشتغال پایدار باشد، در حالی که سهم صنعت از آب ارزان قیمت همواره ثابت مانده و متاسفانه خسارت ناشی از 
 غلط است.

ً
 محدودیت منابع آبی متوجه بخش کشاورزی و محیط زیست شده است و اقتصاد آب در بخش کشاورزی و صنعت کشور کامال

��عضو مجلس شورای اسالمی تاکید کرد جداسازی امور اجرایی و تصدی گری از سیاست گذاری و تنظیم گری در بدنه دولت الزامی است. وی 
افزود دولت تنظیم گر است و نه تصدی گر و باید جسارت اجرای قوانین و مقررات بخش کشاورزی را داشته باشد.
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��مهدی طغیانی خاطر نشان ساخت تغییر الگو های کشت و هدایت نظام های بهره برداری، با ابزار اقتصادی و با مدیریت دانش بنیان حاصل می شود و نه با ابزار 
قهری. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی افزود از منظر اقتصادی در بخش صنعت سهم تولید و نظام توزیع متناسب و هر یک 50درصد است، 
در حالی که سهم درآمدها در تولید محصوالت کشاورزی کمتر از 30درصد و سهم بازار توزیع بیش از 70درصد است که نشان از سیاست های غلط اقتصادی در بخش 
 کشاورزی است و افزایش درآمد تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی و دامی مستلزم برنامه ریزی به منظور ایجاد زنجیره های تولید و ارزش تا مصرف عادالنه می باشد.

��دکتر مهدی طغیانی تاکید کرد توجه به نقش آفرینی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان بزرگترین و جامع ترین تشکل فنی و تخصصی 
غیردولتی بخش کشاورزی در سیاست گذاری های بلند مدت و مستمر بخش کشاورزی ضروری است و باید قوی ترین و مهمترین نقش را در انجام وظایف 
 در برنامه های آتی، مجلس شورای اسالمی 

ً
تصدی گری بخش کشاورزی داشته باشد و با شناختی که در جلسه امروز از این سازمان به دست آمد مطمئنا

نقش پر رنگ تر و تاثیرگذارتری برای این سازمان متصور است.

��اعضای شورای سازمان در این جلسه درخواست های خود را به شرح زیر از ایشان مطرح کردند:

▪پیگیری اعمال پیشنهادهای سازمان در طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی که در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است.

▪ضرورت توجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی به اهمیت دانش به عنوان اصلی ترین نهاده تولید در بخش کشاورزی، در قوانین مصوب مجلس 
شورای اسالمی.

▪حمایت از کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست برای بهره مندی از معافیت های مالیاتی و سهم بیمه کارفرمایان.

▪نظارت بر حسن اجرای کامل قوانین بخش کشاورزی.

▪توجه به زیرساخت های فرآوری محصوالت کشاورزی و دامی از جمله ایجاد شهرک های تخصصی کشاورزی، دامپروری و صنایع غذایی.

▪حمایت از توسعه کشت های گل خانه ای با توجه به محدودیت های منابع آب و خاک و حمایت از ایجاد زیرساخت های صادرات محصوالت گل خانه ای.

▪نظارت بر برون  سپاری وظایف تصدی گری دولت در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست به کارشناسان دارای پروانه اشتغال و مراکز خدمات 
کشاورزی غیردولتی.

▪ایجاد ساز و کارهای تنظیم روابط تولید و بازار محصوالت کشاورزی و دامپروری.

▪توجه به اهمیت قیمت گذاری نهاده ها و تولیدات کشاورزی و دامی.

▪پشتیبانی از کارشناسان کشاورزی عالقه مند به فعالیت در حوزه کشت فراسرزمینی و صادرات خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی.

▪مطالبه اجرای قانون هوای پاک.
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یک شنبه  روز  اصفهان  استان  روستایی  تعاون  سازمان  و  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  بین  همکاری  تفاهم نامه  امضای  آیین 
شد. برگزار  ۹خرداد1400 

امضای تفاهم نامه همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و 
سازمان تعاون روستایی استان اصفهان

- شناسایی و رفع موانع مربوط به کسب و کار شبکه تعاونی های روستایی و حمایت از مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی دارای مجوز فعالیت از 
سازمان نظام مهندسی.

- همکاری در تدوین و اجرای سند چشم انداز و نقشه راه تعاون روستایی استان اصفهان.

- ایجاد ارتباط موثر اعضای سازمان نظام مهندسی با تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی به ویژه در سطح دهستان و روستاهای استان به 
عنوان کانون های اصلی تولید محصوالت کشاورزی به منظور شناسایی و رفع موانع تولید و افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی، منابع 

طبیعی و محیط زیست.

خدمات  مراکز  و  مهندسی  نظام  سازمان  عضو  اشتغال  پروانه  دارای  زیست  محیط  و  طبیعی  منابع  کشاورزی،  کارشناسان  ظرفیت  از  استفاده   -
کشاورزی غیردولتی به عنوان پشتیبانان تولید در بخش کشاورزی به منظور  تحقق اهداف و برنامه ها و انجام وظایف تصدی گری سازمان تعاون در 

زمینه آموزش و توانمندسازی اعضای تعاونی ها و تشکل های تحت پوشش سازمان تعاون.

- افزایش سطح دانش تخصصی و آگاهی بیشتر روستاییان و اعضای تعاونی ها و تشکل های تحت پوشش سازمان تعاون نسبت به سیاست های 
سطح  در  مستقر  غیردولتی  کشاورزی  خدمات  مراکز  دانش  و  فنی  ظرفیت  از  استفاده  با  کشاورزی  پایدار  توسعه  زمینه  در  جهادکشاورزی  وزارت 

دهستان ها.

- ایجاد بستر اجرای طرح های کشاورزی در دهستان ها با اولویت توسعه کشت های گل خانه ای، پرورش دام سبک و گردشگری کشاورزی و ایجاد 
فرصت های اشتغال پایدار.

- همکاری در برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی برای اعضای طرفین تفاهم نامه به منظور انتقال فناوری ها و یافته های جدید علمی به عرصه های 
تولید.

- معرفی دانش آموختگان بخش کشاورزی ساکن در روستاها به منظور اشتغال در تشکل های تحت پوشش سازمان تعاون.
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- استفاده از ظرفیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و اعضای دارای پروانه اشتغال معتبر سازمان نظام مهندسی به منظور تقویت ساختار نیروی 
انسانی صاحب دانش مورد نیاز در شبکه تعاونی ها و تشکل های تحت پوشش سازمان تعاون.

- در اولویت قرار دادن انتخاب مدیران عامل شرکت های تعاونی و تشکل های تحت پوشش، از بین اعضای دارای پروانه اشتغال سازمان نظام 
مهندسی.

از  معتبر  اشتغال  پروانه  دارای  حقوقی  و  حقیقی  اعضای  و  غیردولتی  کشاورزی  خدمات  مراکز  به  تعاون  سازمان  تصدی گری  وظایف  واگذاری   -
مهندسی. نظام  سازمان 

- استفاده از ظرفیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در طرح پایش اعضای سازمان تعاون.

- از جمله مهمترین اهداف این تفاهم نامه همکاری است که به امضای مهندس تقی پور رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و 
مهندس حاج عابدی مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان رسید.

تفاهم نامه همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان تعاون روستایی استان اصفهان

http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2021/05/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86.pdf
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2021/05/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86.pdf
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رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در حاشیه بازدید از نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور، آبزیان 
امنیت غذایی  این که  به  با اشاره  بود،  با حضور اعضای شورا و مدیران سازمان همراه  تاریخ 20 خرداد 1400 که  و دامپزشکی استان اصفهان در 
مهم ترین شاخص امنیتی هر کشور است، به نقش دانش در افزایش کمی و کیفی محصوالت و فراورده های کشاورزی و دامی اشاره کرد و افزود 

دانش مقوم تولید است.

نگاه به کشاورزی، اقتصادی نیست
برگزاری نمایشگاه ها، فرصتی است برای ارایه توانمندی های اقتصادی بخش کشاورزی

مهدی تقی پور اظهار داشت نگاه به کشاورزی، اقتصادی نیست و از این رو است که در سال های متوالی شاهد بیش بود یا کم بود برخی محصوالت 
کشاورزی و دامی هستیم در حالی که این رویکرد باید به صادرات و واردات تغییر یافته و منتهی شود و به پشتوانه دو عامل منابع خدادادی و دانش به 

عنوان پشتیبان تولید می توان با برنامه ریزی های صحیح، سهم بخش کشاورزی را در اقتصاد کشور تقویت کرد.
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رییس سازمان تاکید کرد هم کشاورزان و هم کارشناسان کشاورزی باید به حرفه خود افتخار کنند و طی سه سال اخیر با اقدامات سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص هویت بخشی به کارشناسان و حرف مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست از طریق صدور 
پروانه اشتغال، شان و جایگاه اجتماعی و فنی اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در جامعه ارتقا یافته، به نحوی که هرگونه 
فعالیت فنی و مهندسی در بخش کشاورزی بدون اخذ پروانه اشتغال تخلف محسوب شده و از مداخله افراد فاقد صالحیت در این زمینه جلوگیری 

به عمل آمده است.

مهدی تقی پور با اشاره به این که محل فعالیت کارشناسان کشاورزی، مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی نام دارد، افزود استان اصفهان رتبه نخست 
سازمان دهی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در کشور را به خود اختصاص داده است و این مراکز به عنوان کانون های اشاعه دانش در بخش 
کشاورزی در حال ارایه خدمت هستند و چشم انداز این سازمان تحقق هدف هر دهستان یک مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی می باشد تا خدمات 
نزدیک ترین نقطه  تولید در  از  با رویکرد سهم بری دانش  را  و بهره برداران بخش کشاورزی  نیاز سرمایه گذاران  و مباشرتی مورد  فنی، مشاوره ای 

ارتباطی به ایشان ارایه کنند.

رییس سازمان، با توجه به برنامه های پنجمین دوره شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان،

- تشکیل کارگروه دامپروری و کمیته های تخصصی ذیل آن با حضور متخصصان و مسووالن دستگاه های اجرایی، علمی و تحقیقاتی استان

- پیگیری تفکیک وظایف کارشناسان دامپروری و دامپزشکی

- اخذ موافقت وزارت کشور در خصوص قرار گرفتن مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در شمول تبصره ذیل بند 24 قانون 55 قانون شهرداری ها

- سامان دهی و سازمان دهی مسووالن فنی دام، طیور و شیالت

- صدور مجوز نخستین مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی اصالح نژاد دام کشور در استان اصفهان

- اجرای طرح هویت گذاری دام استان

- انعقاد تفاهم نامه های همکاری با دستگاه های اجرایی و علمی و تحقیقاتی به منظور حمایت از طرح ها و ایده های مرتبط با فعالیت های دامپروری

را از جمله مهمترین اقدامات سازمان در بخش دامپروری عنوان کرد.
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بین  المللی صنعت دام، طیور و شیالت استان  نمایشگاه  از نوزدهمین  بازدیدکنندگان  و  به استقبال خوب مشارکت کنندگان  با اشاره  مهدی تقی پور 
ارایه توانمندی های اقتصادی بخش  تاکید کرد برگزاری نمایشگاه ها، فرصتی برای  با رعایت شیوه نامه های بهداشتی  اصفهان در فضایی مناسب 
کشاورزی است و حضور اعضای حقیقی و حقوقی سازمان در این نمایشگاه به منظور ارایه خدمات و آخرین دستاوردهای خود باعث افتخار برای 
استان اصفهان است و این نمایشگاه ها می تواند زمینه برقراری تعامالت با سایر کشورها به منظور صادرات خدمات فنی و مهندسی را فراهم آورد.

الزم به ذکر است در این روز از برگزاری نمایشگاه، استاندار اصفهان نیز از نمایشگاه و به ویژه غرفه های اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی استان اصفهان بازدید و از تالش های کارشناسان کشاورزی و دامپروری در خدمت به بهره برداران تقدیر کرد.

برای مشاهده کلیپ کلیک کنید

گزارش تصویری بازدید رییس، اعضای شورا و مدیران سازمان از
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور، آبزیان و دامپزشکی استان اصفهان

http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2021/06/isfahanvet-2021.mp4
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2021/06/isfahanvet-2021.mp4
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مهندس زهرا زمانی، مدیر داروخانه گیاه پزشکی در شهرستان برخوار استان اصفهان: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، 
حمایت های خوبی از کارشناسان این بخش انجام داده است و با صدور مجوزهای تخصصی، این امکان را فراهم کرده تا کارشناسان بتوانند 

راحت تر در خدمت کشاورزان عزیز باشند.

داروخانه های گیاه پزشکی؛ پشتیبانان تولید در بخش کشاورزی

به گفته مهدی تقی پور، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، بر اساس آن چه در قانون اعالم شده است، 
فروشندگی های سموم دفع آفات گیاهی به داروخانه های گیاه پزشکی تغییر نام پیدا می کنند و به خاطر داشتن قانون خاص، از شمول قانون 
نظام صنفی کشور خارج بوده و با به کارگیری کارشناسان متخصص به عنوان مسوول فنی، تحت نظارت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 

منابع طبیعی و وزارت جهادکشاورزی فعالیت می کنند.

برای مشاهده کلیپ کلیک کنید

http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2021/05/darookhaneh-mohandes-zamani.mp4
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2021/05/darookhaneh-mohandes-zamani.mp4
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جلسه هم  اندیشی در خصوص عملکرد مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان اصفهان روز یک شنبه مورخ 3 خرداد 1400 با حضور معاون و 
کارشناسان معاونت برنامه  ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان و روسای انجمن  های صنفی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان در محل 

سازمان برگزار شد.

برگزاری جلسه هم اندیشی در خصوص عملکرد
مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان اصفهان

مهندس بقایی، معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان در این 
جلسه اظهار داشت: رسالت اصلی سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
حرفه ای  و  تخصصی  تشکل  بزرگترین  عنوان  به  طبیعی  منابع  و 
غیردولتی کشور در بخش کشاورزی، افزایش کمی و کیفی تولیدات 
مهندسی  و  فنی  اصول  بر  تکیه  با  و  محوری  دانش  پایه  بر  کشاورزی 
کشاورزی  خدمات  مراکز  باالی  ظرفیت  از  استفاده  با  مهم  این  و  بوده 

شد. خواهد  حاصل  غیردولتی 

مراکز  صنفی  انجمن های  روسای  با  جلسات  برگزاری  افزود:  وی 
برنامه ریزی  و  مدون  صورت  به  استان  غیردولتی  کشاورزی  خدمات 
شده موجبات شناسایی موانع تولید در بخش کشاورزی و پشتیبانی از 
بهره  برداران  بخش کشاورزی و نیز افزایش کارایی سازمان برای ارایه 

شد. خواهد  بهره  برداران  به  مطلوب  خدمات 

معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان خاطر نشان کرد افزایش 
تعامالت روسای انجمن های صنفی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی 
با مدیریت های جهادکشاورزی در شهرستان ها موجبات مانع زدایی از 

فرآیند صدور پروانه های بخش کشاورزی را فراهم خواهد آورد.

الزم به ذکر است در پایان این جلسه مقرر شد :

1- روسای انجمن های صنفی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان گزارش نظارت بر عملکرد مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی مناطق 
تحت پوشش خود اقدام را در بازه  های زمانی یک ماهه به سازمان منعکس نمایند.

2-  روسای انجمن های صنفی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان نسبت به شناسایی موانع، مشکالت و چالش  های موجود در مسیر 
تولیدات کشاورزی در سطح شهرستان  ها اقدام و نتایج را به صورت مکتوب و مستند به سازمان ارایه نمایند.

3- سازمان در خصوص برگزاری جلسه با روسای انجمن های صنفی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان در بازه  های زمانی یک ماهه 
برنامه  ریزی  های الزم را صورت دهد.

کانون نماینده  انتخاب  درخصوص  ریزی  برنامه   به  نسبت  استان  غیردولتی  کشاورزی  خدمات  مراکز  صنفی  انجمن های  روسای   -4 
انجمن های صنفی مراکز خدمات کشاورزی استان اقدام و در اسرع وقت نتیجه را به سازمان منعکس کنند.
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عضو  و  رییس  موسویان،  مهندس  و  تقی  پور  مهندس 
شورای سازمان، روز یک شنبه 3 خرداد 1400 به صورت سرزده 
از روند ساخت و ساز  و کرون  تیران  به شهرستان  با سفر 

کردند. بازدید  شهرستان  این  ه ای  گل خانه  واحدهای 

تعدادی  و  شده  احداث  های  گل خانه  برخی  از  سفر  این  در 
با  و  آمد  عمل  به  بازدید  احداث  دست  در  های  گل  خانه  از 
سرمایه گذاران و بهره برداران این واحدها از نزدیک دیدار و 
گفتگو شد و مشکالت موجود در روند توسعه گل خانه ها در 

قرار گرفت. بررسی  این شهرستان مورد 

بازدید سرزده رییس سازمان از روند توسعه گل خانه ها در شهرستان تیران و کرون

رییس سازمان در این بازدید با برقراری تماس تلفنی با مدیران 
مهندسان  پیمانکاران،  غیردولتی،  کشاورزی  خدمات  مراکز 
جهادکشاورزی،  سازمان  در  مربوطه  مسووالن  و  ناظر 

داد. انتقال  ایشان  به  را  تولیدکنندگان  مشکالت 

به  دانش  از  استفاده  لزوم  به  اشاره  ضمن  پور  تقی  مهدی 
عنوان اصلی  ترین نهاده  و مقوم تولید در بخش کشاورزی، 
رعایت اصول فنی در طراحی سازه های گل خانه ای متناسب 
پروانه  دارای  پیمانکاران  با  قرارداد  انعقاد  منطقه،  اقلیم  با 
گل خانه ای  های  سازه  احداث  و  سازمان  از  معتبر  اشتغال 
تحت نظارت مهندسان ناظر را مورد تاکید قرار دارد و افزود 
کنار در  تولید  پشتیبانان  عنوان  به  سازمان  فنی   عوامل 
بهره برداران حضور داشته و سرمایه گذاران و تولیدکنندگان 
از  می  توانند  خود  محصوالت  کیفی  و  کمی  افزایش  برای 
دانش و مهارت کارشناسان به نحو مطلوب بهره  مند شوند.

گل خانه  کارگروه  رییس  و  شورا  عضو  موسویان  افشین 
بازدید این  در  نیز  سازمان  گل خانه ای  محصوالت   و 
توصیه های الزم در خصوص استفاده بهینه و ایجاد شرایط 
حداکثر بهره وری از سازه های گل خانه ای را به بهره برداران 

ارایه کرد.

و  هکتار   152.78 زیرکشت  مساحت  به  گل خانه  تاسیس  مجوز  فقره   517 تعداد  کرون  و  تیران  شهرستان  در   13۹۹ سال  در  است  ذکر  شایان 
تعداد 158 فقره پروانه بهره برداری گل خانه به مساحت زیرکشت 47.73 هکتار صادر شده است که 32 درصد سطح زیرکشت مجوز تاسیس و 
48درصد 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 و به عنوان قطب تولید محصوالت گل خانه ای استان مطرح است.
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جلسه کارگروه فضای سبز سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان روز سه شنبه 4 خرداد 1400 با حضور رییس و معاون 
برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان، رییس کارگروه و نمایندگان دستگاه های اجرایی و مراکز علمی و تحقیقاتی عضو کارگروه از جمله:

نماینده دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان

رییس دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

رییس اداره فضای سبز شهرداری اصفهان

رییس انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی، فنی مهندسی و پشتیبانی استان

مسوول امور پیمانکاران سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان

معاون مدیریت امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان

اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان و مرکز تحقیقات  و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان

 و تعدادی از کارشناسان خبره فضای سبز

با دستور جلسه”تبیین جایگاه پروانه اشتغال سازمان در ارایه خدمات مرتبط با فضای سبز و بررسی مشکالت مشاوران و پیمانکاران فضای سبز 
استان اصفهان” در محل سازمان برگزار شد.

رییس سازمان در جلسه کارگروه فضای سبز: پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی مجوز رسمی فعالیت اعضای سازمان در زمینه های 

تخصصی و بیانگر صالحیت حرفه ای و توان اجرایی آن ها می باشد.
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با  تاکید کرد  کار بخش کشاورزی  به وضعیت دانش آموختگان جویای  اشاره  با  کارآفرینی سازمان  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون  ابتدای جلسه  در 
معرفی دانش آموختگان دانشگاهی رشته های باغبانی و فضای سبز به مراکز مهارت آموزی و توان افزایی دارای مجوز فعالیت از سازمان، ایشان 
می  توانند ضمن کسب مهارت به منظور ورود به عرصه های فعالیت در زمینه طراحی و اجرای فضای سبز، در آینده نیز به عنوان مشاور یا پیمانکار 

در این بخش مشغول به کار شوند.

کامران بقایی افزود: دانش کارشناسان ماهر و آموزش دیده در شرکت های مشاور و پیمانکار فضای سبز منجر به توسعه پایدار و استانداردسازی 
فضاهای سبز موجود در استان و به تبع آن کاهش عوامل مخرب زیست محیطی خواهد شد.

با توجه به سیاست های سازمان در خصوص لزوم حمایت و سازمان دهی  افشین موسویان؛ رییس کارگروه فضای سبز سازمان اظهار داشت 
فعالیت های مرتبط با فضای سبز این کارگروه با تصویب شورای سازمان تشکیل شده که با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی، علمی و تحقیقاتی 

و استمرار برگزاری جلسات و پیگیری مصوبات آن می  تواند زمینه ساز تصمیمات و اقدامات موثری در بهبود شرایط موجود باشد.

وی تصریح کرد استفاده از دانش و توانمندی و تخصص کارشناسان کشاورزی در امور مرتبط با فضای سبز موجبات افزایش کارایی و استفاده 
بهینه از منابع پایه به ویژه آب و سایر نهاده های مرتبط با فضای سبز را فراهم خواهد آورد.

مهدی تقی پور؛ رییس سازمان در این جلسه با اشاره به قوانین مصوب مجلس و تصویب  نامه های هیات وزیران، بر لزوم ارایه پروانه اشتغال معتبر 
از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی توسط کلیه مهندسان مشاور و پیمانکار فضای سبز )حقیقی و حقوقی( ، تاکید کرد و افزود 
 به موجب مفاد مندرج در آیین نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دستگاه های دولتی موظند طرح ها و
در حدود  و  زمینه های تخصصی  در  پروانه  دارای  و حقوقی  اشخاص حقیقی  به   

ً
صرفا را  پیمانکاری  و  فعالیت های مشاوره  انجام  نیز  و  ها  پروژه 

باشد. به عهده سازمان می  و حقوقی عضو،  از حقوق اشخاص حقیقی  و حمایت  بین حفظ  این  در  نمایند، که  ارجاع  ها  آن  رتبه  و  صالحیت 

رییس سازمان همچنین اظهار داشت  کلیه  دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به اجرای مفاد موضوع تبصره )3( ماده )83( آیین نامه اجرایی 
قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران اقدام کنند که با همراهی استانداری اصفهان تعدادی از 

شهرداری های استان در این زمینه همکاری های شایسته ای داشته  اند.
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کشاورزی  خدمات  مرکز  زیست،  محیط  و  طبیعی  منابع  کشاورزی،  کارشناسان  فعالیت  محل  عنوان  که  این  به  نظر  کرد  تصریح  تقی پور  مهدی 
غیردولتی نام دارد، کلیه اعضای حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال موظفند نسبت به اخذ مجوز مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی )تخصصی 
فضای سبز( اقدام کنند و اعتبارسنجی پروانه اشتغال و پرداخت هزینه کلیه خدمات یاد شده توسط کارشناسان دارای پروانه اشتغال معتبر در بستر 
الکترونیک از طریق سانکا و بر اساس تعرفه یا فهرست بهای ابالغ شده صورت خواهد پذیرفت که عالوه بر ایجاد امکان ارجاع کار بر اساس توان 
 فنی و رتبه هر یک از کارشناسان، عدالت در ارجاع کار، تسهیل ارایه خدمات به متقاضیان و جلوگیری از انحراف در خصوص تعرفه های ابالغی یا

فهرست بهای ارایه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی را نیز به همراه خواهد داشت.

به منظور جلوگیری  قانونی الزم  بررسی مستندات  و همکاری در  یاد شده  بر حسن اجرای ضوابط  نظارت  به منظور  پیشنهاد کرد  رییس سازمان 
از انحراف از ضوابط و ابطال مناقصات توسط دستگاه های نظارتی، نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در کمیته برگزاری 

باشد. مناقصات فضای سبز در سطح استان حضور داشته 

شایان ذکر است در این جلسه موارد زیر به تصویب رسید:

– برنامه ریزی در خصوص برگزاری جلسات مشترک با شهرداری های استان اصفهان به منظور تبیین جایگاه پروانه اشتغال سازمان و سایر امور 
مرتبط با فضای سبز

– برنامه ریزی در خصوص نشست مشترک با معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان و مدیرعامل سازمان پارک  ها و فضای سبز اصفهان به 
منظور تهیه و ابالغ فرمت قرارداد فیمابین پیمانکاران و کارفرمایان در بخش فضای سبز

– تهیه فهرست بهای ارایه خدمات فضای سبز در سطح استان

– تهیه ضوابط شرایط عمومی پیمان در امور مرتبط با فضای سبز

– استفاده از ظرفیت قانونی هیات بدوی انتظامی سازمان در رسیدگی به اختالفات فیمابین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران فضای سبز
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مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی افرند دانش پارسیان با اشاره به سازمان دهی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و صدور مجوزهای 
تخصصی برای واحدهای فنی و مهندسی بخش کشاورزی اظهار داشت، اقدامات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان 
و  کاری  تداخالت  رفع  و  دامپروری  و  کشاورزی  کارشناسان  اجتماعی  منزلت  ارتقای  و  هویت بخشی  به  منجر  اخیر  سال های  طی  اصفهان 

و دامپزشکان شده است. دامپروری  فعالیت های حرفه ای کارشناسان 

مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی، زمینه ساز هویت بخشی به کارشناسان کشاورزی

شرکت افرند دانش پارسیان دارای مجوز مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی، مرکز مهارت آموزی و مرکز انتقال تکنولوژی های نوین کشاورزی 
و منابع طبیعی از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان است که با اشتغال زایی مستقیم برای 20نفر کارشناس 
کشاورزی، ضمن تولید محصوالت کشاورزی و دامپروری، نسبت به ارایه مشاوره های فنی در این بخش نیز اقدام کرده که انعقاد قراردادهای 

سهم بری دانش از تولید در تولید گیاهان علوفه ای و ایجاد و مدیریت واحد 200راسی پرورش بز شیری سانن از آن جمله است.

برای مشاهده کلیپ کلیک کنید

http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2021/05/afrand02.mp4
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2021/05/afrand02.mp4
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مهدی تقی پور، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در جلسه هماهنگی با پیمانکاران نظام گل خانه ای استان که 
روز شنبه 8خرداد1400 با حضور معاونان، مدیران و کارشناسان سازمان و مدیران عامل شرکت های پیمانکاران نظام گل خانه ای استان برگزار شد، 
با اشاره به این که استان اصفهان در سال 13۹۹ با صدور تعداد 1241پروانه تاسیس به مساحت 480هکتار و صدور تعداد 243 پروانه بهره برداری به 
مساحت 100هکتار، رتبه نخست توسعه گل خانه های کشور را به خود اختصاص داده تاکید کرد، باید با فرش قرمز پذیرای سرمایه گذاران بخش 

کشاورزی بود و در حوزه تولید محصوالت گل خانه ای، سرمایه گذار جز تولید، نباید دغدغه دیگری داشته باشد.

مهدی تقی پور، رییس سازمان:

باید با فرش قرمز پذیرای سرمایه گذاران بخش کشاورزی بود و در حوزه 
تولید محصوالت گل خانه ای، سرمایه گذار جز تولید، نباید دغدغه دیگری 

داشته باشد.

مهدی تقی پور با اشاره به این که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان از سال 138۹ به عنوان نخستین استان نسبت 
به سازمان دهی مهندسان ناظر و پیمانکاران نظام گل خانه ای اقدام کرده، افزود با توجه به سابقه بیش از یک دهه فعالیت عوامل فنی این بخش، 
سرمایه گذار تنها باید زمین خود را در اختیار پیمانکار قرار داده و پس از مدت قرارداد احداث سازه، سازه ای با کیفیت و بدون عیب و مورد تایید 

مهندس ناظر را تحویل بگیرد.

با تاکید بر بخشنامه های فنی و اجرایی قبلی تاکید کرد پیمانکاران نظام گل خانه ای موظفند سازه گل خانه را پس از راستی آزمایی  رییس سازمان 
پروانه تاسیس متقاضی، بر اساس نقشه های دارای تاییدیه محاسبات بارگذاری سازه به همراه جزییات دقیق مصالح مصرفی که یک نسخه از آن 
در اختیار متقاضی و نسخ دیگر در اختیار مهندس ناظر و سازمان قرار می گیرد، در قالب قراردادهای تیپ ابالغ شده تنظیم و پس از ثبت در سامانه 

سانکا، تحت نظارت دقیق مهندسان ناظر احداث کنند.
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مهدی تقی پور خاطر نشان کرد سازمان به منظور صیانت از حقوق سرمایه گذاران بخش کشاورزی، به شدت و بر اساس قوانین با تخلفات احتمالی 
پیمانکاران از جمله ساخت سازه برای متقاضیان فاقد مجوز، تخطی از مفاد قراردادهای احداث سازه، عدم توجه به گزارشات تخلف صادر شده 
انتظامی  آرای هیات بدوی  بر اساس  لزوم  ابالغی، برخورد خواهد کرد و متخلفین در صورت  ناظر و عدم رعایت بخشنامه های  توسط مهندسان 

سازمان از هرگونه فعالیت در این بخش به صورت دایم در تمام کشور محروم خواهند شد.

وی همچنین بر لزوم نظارت دقیق بر روند احداث سازه طی مراحل بازدید تعریف شده توسط مهندسان ناظر نظام گل خانه ای تاکید کرد و افزود بر 
اساس ضوابط ابالغی، مهندس ناظر موظف است ظرف 24ساعت نسبت به ارایه گزارش تخلف یا دستور توقف پروژه اقدام کند و این گزارشات 

توسط سازمان به سازمان جهادکشاورزی استان و مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مربوطه ارسال خواهد شد.

با  در این جلسه پنج نفر از مدیران عامل شرکت های پیمانکار احداث سازه های گل خانه ای به نمایندگی از کلیه شرکت ها برای هماهنگی و ارتباط 
شدند. انتخاب  سازمان 
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جلسه کارگروه حمایت از ایده های نو در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست سازمان روز سه شنبه 11خرداد1400 با حضور رییس و معاونان 
سازمان، رییس کارگروه و نمایندگان دستگاه های اجرایی عضو در محل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان برگزار شد.

در ابتدای جلسه کامران بقایی معاون برنامه ریزی سازمان به بررسی روند اجرایی شدن مصوبات جلسه قبلی کارگروه پرداخت و هر یک از نمایندگان 
دستگاه های اجرایی حاضر در جلسه، شرح مختصری از اقداماتی که در راستای اجرایی شدن مصوبات از جمله طرح کارورزی فارغ التحصیالن 

دانشگاهی و طرح مهارت آموزی در محیط کار، طرح پویش کار، طرح مشوق بیمه ای و… انجام شده بود، ارایه کردند.

کامران بقایی با توجه به دستور کار جلسه، به اهمیت تشکیل گروه های تخصصی )از جمله گیاهان دارویی، تکنولوژی بذر، مکانیزاسیون کشاورزی، 
صنایع غذایی، علوم دامی و…( و بررسی ضوابط و مقررات هر کدام به تفکیک تاکید کرد.

برگزاری رویداد کارآفرینی بخش کشاورزی
و لزوم ایجاد شتاب دهنده های کشاورزی

توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

از  در استان داشته است،  اثرگذاری که مصوبات کارگروه های سازمان  و  مثبت  بازخورد  از  ابراز خشنودی  تقی پور، رییس سازمان ضمن  مهدی 
همکاری دستگاه های اجرایی و علمی و تحقیقاتی در راستای عملیاتی شدن مصوبات کارگروه ها قدردانی کرد و با اشاره به اهمیت استارت آپ های 
بخش کشاورزی، افزود هم اکنون در کشور حدود 200 استارت آپ در بخش کشاورزی فعال است که در پروژه راه اندازی کسب و کارهای نوپا در 
بخش کشاورزی دارای شناسنامه هستند که در میان آن ها حدود پنجاه استارت آپ در مرحله رشد سریع تری قرار دارند و می توان گفت از مراحل 

رشد اولیه خارج شده اند.

رییس سازمان افزود، برگزاری رویدادهای کارآفرینی بخش کشاورزی و استارت آپ های بخش کشاورزی برای دانش آموختگان کشاورزی، منابع 
در بخش  تولید  موانع  برای رفع  نو  فناوری های  بر  مبتنی  نوآورانه  راه حل های  بتواند  این طریق  از  تا  و محیط زیست بسیار ضروری است  طبیعی 

کشاورزی کشور را ارایه کنند.
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بخش  در  شتاب دهنده ها  ایجاد  اهمیت  به  همچنین  جلسه  این  در 
 شتاب دهنده 

ً
کشاورزی تاکید شد. مهدی تقی پور با بیان این که اصوال

مراکز  افزود  دارد،  تسهیل گری  و  مدیریتی  ماهیتی  کشاورزی 
و  نرم افزاری  زیرساخت های  بودن  دارا  با  کشاورزی  شتاب دهنده  
به استارت آپ های  ارایه خدمات  به منظور  نیاز  سخت افزاری مورد 
به  مربوط  مسایل  زمینه  در  تجربه  و  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
و  سرمایه گذاری  و  غذایی  صنایع  طیور،  و  دام  شیالت،  گل خانه، 
در  بزرگی  راه گشای  می تواند  کشاورزی  با  مرتبط  فعالیت های  سایر 

باشند. زمینه  این 

نو در بخش  ایده های  از  مرتضی شیربخت رییس کارگروه حمایت 
کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پیشنهاد کرد که در سایت 
سرمایه گذار  جذب  و  همکاری  فراخوان  عنوان  به  بخشی  سازمان 
و  ارتباط  زمینه  تا  راه اندازی شود  به عنوان شتاب دهنده کشاورزی 

شود. مهیا  سرمایه گذاران  و  استارت آپ ها  بین  تعامل 

شایان ذکر است نخستین رویداد استارت آپ ویکند کشاورزی استان اصفهان از تاریخ 4تا6 دی 13۹8 توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
منابع طبیعی استان اصفهان برگزار شد و گروه نخست این رویداد توانست در مرکز رشد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان 

مستقر شود و در ادامه مجوز اولین مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی بیوتکنولوژی کشاورزی کشور در فالورجان برای این مجموعه صادر گردید.

در این جلسه موارد زیر به تصویب رسید:

▪ پیشنهاد افزایش زمان کارورزی فارغ التحصیالن بخش کشاورزی و منابع طبیعی عضو سازمان از 3 ماه به 11 ماه با همکاری اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی استان

▪ برگزاری رویدادهای کشاورزی با همکاری استانداری و دستگاه های اجرایی، علمی و تحقیقاتی و اخذ مجوزهای الزم از طریق ستاد استانی مقابله 
با کرونا

▪ فرهنگ سازی در خصوص اهمیت شتاب دهنده ها در بخش کشاورزی و ترویج آن ها با استفاده از ظرفیت صدا و سیما و جراید

▪شناسایی شتاب دهنده های مرتبط با کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در کشور و در صورت امکان بازدید از آن مراکز

▪انتخاب طرح های مناسب از طریق کارگروه حمایت از ایده های نو در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست سازمان و ارجاع آن به دفتر 
جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری اصفهان
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مهدی تقی پور، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در جلسه هماهنگی با مهندسان ناظر نظام گل خانه ای استان 
که روز پنج شنبه 13خرداد1400 با حضور معاونان، مدیران سازمان، مهندسان ناظر نظام گل خانه ای و نمایندگان شرکت های پیمانکار احداث سازه های 
گل خانه ای استان برگزار شد، با اشاره به این که دانش یکی از مهمترین نهاده ها و پشتیبان تولید در بخش کشاورزی است، به اهمیت نقش مهندسان 
ناظر نظام گل خانه ای در توسعه کشت های گل خانه ای در کشور اشاره کرد و افزود، مهندسان ناظر نظام گل خانه ای امین سرمایه گذاران بخش 
 کشاورزی هستند و مسوولیت مهمی در صیانت از سرمایه گذاری ها و رعایت اصول فنی و مهندسی در احداث سازه های گل خانه ای بر عهده ایشان است.

��رییس سازمان با اشاره به سابقه و تجارب ارزشمند فعالیت مهندسان ناظر نظام گل خانه ای طی یک دهه اخیر در استان اصفهان افزود، احداث 
 متفاوت شده و با توجه به رعایت اصول فنی، مبتنی بر شرایط اقلیمی، نوع محصول، 

ً
سازه های گل خانه ای در این استان نسبت به یک دهه قبل کامال

تبع آن  به  و  این روش کشت شده  یافته و موجب اقتصادی شدن  افزایش  تولید محصوالت گل خانه ای  تولید و...، بهره وری در واحدهای  نحوه 
تمایل به سرمایه گذاری در این بخش باال رفته است، به نحوی که استان اصفهان در سال 13۹۹ رتبه نخست توسعه گل خانه های کشور را به خود 

اختصاص داده است.

مهندسان ناظر نظام گل خانه ای؛ امین سرمایه گذاران بخش کشاورزی

در  نظام گل خانه ای  ناظر  به مهندسان  کار  ارجاع  برنامه  ریزی های صورت گرفته در خصوص سامان دهی روش های  به  اشاره  با  ��رییس سازمان 
استان اصفهان، بر روان شدن کار و تسهیل ارایه خدمات به متقاضیان اشاره کرد و افزود با تمهیدات اتخاذ شده مراجعات مکرر سرمایه گذاران به 
مرکز استان حذف شده و از انعقاد قراردادهای صوری بین ایشان با پیمانکاران و مهندسان ناظر نیز جلوگیری به عمل آمده است و مهندسان ناظر 

به نمایندگی از سازمان و سرمایه گذار، مسوولیت نظارت دقیق بر روند احداث سازه های گل خانه ای در استان را عهده دار هستند.

��مهدی تقی پور به عدم تناسب حق الزحمه مهندسان ناظر با مسوولیت ایشان اشاره کرد و اظهار داشت، به پیشنهادهای استان اصفهان در خصوص 
تعرفه ارایه خدمات مهندسان ناظر نظام گل خانه ای توجهی نمی شود و با اشاره به پیگیری های حضوری مسووالن سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی استان اصفهان از طریق سازمان مرکزی و وزارت جهادکشاورزی ابراز امیدواری کرد که در تعرفه های ارایه خدمات فنی و مهندسی 
بخش کشاورزی سال 1400 شاهد توجه بیشتری به این پیشنهاد ها باشیم و یا حداقل در خصوص 5 موضوع مهم تعرفه ارایه خدمات مهندسان ناظر 
نظام گل خانه ای، مسووالن فنی صنایع غذایی، مسووالن فنی نظام گل خانه ای، مسووالن فنی دامپروری و فهرست بهای ارایه خدمات فضای سبز، 

متمم تعرفه های خدمات فنی و مهندسی ابالغ شود.
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��در این جلسه موضوعات زیر مورد تاکید قرار گرفت:

- لزوم اخذ نقشه محاسبات و بارگذاری شده سازه توسط مهندسان ناظر نظام گل خانه ای و نظارت دقیق بر تطابق اجرای طرح توسط پیمانکار با 
نقشه های دریافت شده

- حضور به موقع در محل اجرای طرح و انجام بازدیدهای مرحله ای تعریف شده

- ارایه گزارش تخلفات احداث سازه، حداکثر ظرف مدت 24ساعت پس از بازدید از طرح به سازمان

- عدم صدور گواهی پایان کار در صورت عدم اصالح ایرادات موجود در سازه

- ارتباط موثر و مستمر با سرمایه گذاران و ارایه گزارش پیشرفت طرح به ایشان

- لزوم تمدید به موقع پروانه اشتغال مهندسان ناظر نظام گل خانه ای



ماه نامه الکترونیکی سازمان

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

   www.agriengs.ir

| شماره 31 ●    1400 | 26
 esfahananreo @esfahananreo

واحدهای غیرمجاز فرآوری محصوالت کشاورزی، تهدیدی جدی برای سالمت جامعه

جلسه کارگروه امور اقتصادی، سرمایه گذاری و بازرگانی بخش کشاورزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، روز 
GAP و  به روش  تولید محصوالت کشاورزی  تبدیلی و تکمیلی راه کارهای  و  ایجاد شهرک صنایع غذایی  پیگیری  با هدف  یکشنبه 23خرداد1400، 
نیز ایجاد زیرساخت های عرضه و قیمت گذاری محصوالت گواهی شده کشاورزی، با حضور رییس و معاونان سازمان، رییس کارگروه و نمایندگان 

دستگاه های اجرایی عضو کارگروه در محل سازمان تشکیل شد.

در ابتدای جلسه کامران بقایی، معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان با اشاره به لزوم ایجاد زیرساخت برای فراهم آوردن فرصت های 
بین  تعالمات  افزایش  مسیر  این  در  افزود  تکمیلی  و  تبدیلی  غذایی،  صنایع  حوزه  در  کشاورزی  بخش  دانش آموختگان  فعالیت  و  پایدار  اشتغال 
دستگاهی در قالب کارگروه های تخصصی سازمان از جمله کارگروه امور اقتصادی و سرمایه گذاری و بازرگانی بخش کشاورزی محقق خواهد شد.

پژمان فتحی، رییس کارگروه نیز با اشاره به اهمیت توجه به سالمت محصوالت خام و فرآوری شده بخش کشاورزی تاکید کرد سالمت و امنیت 
غذایی نیازمند ایجاد زیرساخت های الزم برای توسعه واحدهای صنایع غذایی است. وی افزود ایجاد شهرک تخصصی صنایع غذایی، تبدیلی و 
تبدیلی و  و کارگاه های صنایع  این طریق ضمن سامان دهی واحدها  از  تا  نیازهای اساسی استان اصفهان است  از  تکمیلی بخش کشاورزی یکی 

تکمیلی موجود، نسبت به حذف واحدهای فاقد مجوز فعالیت که سالمت جامعه را به خطر می اندازند نیز اقدام شود.
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استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  سیاست های   جمله  از  داشت  اظهار  جلسه  این  در  نیز  سازمان  رییس  تقی پور،  مهدی 
می باشد. استان  اجرایی  دستگاه های  با  هم افزایی  و  تعامل  طریق  از  کشاورزی  بخش  در  سرمایه گذاری ها  سهم  افزایش  اصفهان، 

مصوبات  به  نسبت  اجرایی  دستگاه های  مدیران  برخی  بی توجهی  از  است  سالم  غذای  گرو  در  جامعه  سالمت  این که  بر  تاکید  با  سازمان  رییس 
کارگروه سالمت و امنیت غذایی انتقاد کرد و افزود بیش از یک دهه است که اجرای ماده )28( آیین نامه اجرایی قانون حفظ نباتات توسط سازمان 
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان مطرح شده است و مصوبات و مکاتبات متعددی در این خصوص تصویب و صورت پذیرفته 

که متاسفانه مورد بی توجهی قرار گرفته است.

تقی پور افزود مطابق با ماده )28( آیین نامه اجرایی قانون حفظ نباتات، وزارت بهداشت موظف است محصوالت قابل عرضه در بازار معاینه و در 
صورت موجود بودن بقایای سم از فروش آن ها جلوگیری کند که علی رغم پیگیری های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و 

اعالم آمادگی برای استقرار آزمایشگاه در مبادی ورودی میادین عرضه میوه و تره بار، تا کنون اقدامی این خصوص صورت نپذیرفته است.

رییس سازمان با اشاره به تدوین استاندارهای تولید محصوالت کشاورزی به روش GAP توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
و  غیردولتی  کشاورزی  خدمات  شبکه  حضور  کشاورزی،  نهاده های  قیمت  افزایش  به  توجه  با  افزود  ایران،  استاندارد  ملی  سازمان  همکاری  با 
کلینیک های گیاه پزشکی در دهستان ها فرصت بسیار مناسبی برای اجرای این استانداردها و کاهش هزینه های تولید محصوالت کشاورزی است.

مهدی تقی پور همچنین با اشاره به این که واحدهای غیرمجاز فرآوری محصوالت کشاورزی، تهدیدی جدی برای سالمت جامعه هستند، به لزوم 
همکاری بیشتر شرکت شهرک های صنعتی برای جانمایی استقرار شهرک تخصصی صنایع غذایی در استان به منظور سامان دهی واحدهای صنایع 

غذایی کوچک و متوسط تاکید کرد.

در این جلسه مقرر شد:

 از طریق مکاتبه با 
ً
– موضوع پیگیری ایجاد شهرک تخصصی صنایع غذایی در استان اصفهان برای سامان دهی واحدهای صنایع غذایی، مجددا

استانداری اصفهان و با همکاری شرکت شهرک های صنعتی پیگیری شود.

از ظرفیت مراکز خدمات  با استفاده   GAP به روش  تولید محصوالت کشاورزی  منابع طبیعی، در خصوص  و  نظام مهندسی کشاورزی  – سازمان 
کشاورزی غیردولتی و واحدهای گیاه پزشکی؛ فرایند تولید و پایش محصوالت کشاورزی را انجام داده و سازمان های جهادکشاورزی و صنعت، معدن 

و تجارت در خصوص ایجاد زیرساخت های قیمت گذاری و عرضه این محصوالت، اقدام نمایند.
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رییس سازمان مرکزی در بخشنامه ای، به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ها ابالغ کرد:

ضرورت اخذ پروانه اشتغال براي انجام فعالیت های حرفه اي در بخش کشاورزی

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با ارسال بخشنامه ای به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ها، 
الزام و ضرورت اخذ پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی برای انجام فعالیت های حرفه ای در بخش کشاورزی را ابالغ کرد.

قانون  اساس  بر  که  مرکزی  سازمان  رییس  بخشنامه  مطابق 
و  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  تاسیس 
قـانونی  وظایف  ترک  با  مقابله  نحـوه  دسـتورالعمل  راستای  در 
فعالیت های  انجام  و  دخالت  هرگونه  است،  شده  ابالغ  مدیران، 
مختلف  رشته هـای  دانش آموختگان  توسط  مهندسی 
از  اشـتغال  پروانه  اخذ  مستلزم  اشخاص  سایر  و  کشاورزی 
می باشد. طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظـام   سـازمان 

در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است: در اجرای بند )8( ماده )3( 
قانون تاسیس و در جهت حفظ و حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و 
حقوقی کـه بـه نحوی از خدمات حرفه ای مهندسان کشاورزی بهره مند 
منابع طبیعی  و  دانش آموختگان رشته های کشاورزی  کلیه  می شوند، 
پروانه  دریافت  به  نسبت  می بایست  کشاورزی،  واحدهای  در  فعال 
 اشتغال از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اقدام نمایند.

شایان ذکر است، در بخشنامه یاد شده، مهلت یک ماهه برای انطباق 
است  شده  اعالم  و  تعیین  قانونی  مقـرر  شرایط  با  دانش آموختگان 
 )7( ماده  موضوع  مهندسی  فعالیت های  انجام  و  دخالت  گونه  هر 
آیین نامه اجرایی قانون تاسیس، بدون داشتن پروانه اشتغال حسب 
مورد، تخلف یا جرم محسوب شده و در مراجع ذی ربط قابل رسیدگی 

خواهدبود.
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ایجاد جذابیت برای حضور اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال مشاوره 
و پیمانکاری در حوزه فضای سبز شهری، از طریق ایجاد وحدت رویه در انعقاد 
قراردادهای فضای سبز، تهیه فهرست بهای عادالنه ارایه خدمات و توانمندسازی 

پیمانکاران و ناظران این بخش، می تواند استان اصفهان را به جایگاه اصلی خود در 
توسعه فضای سبز شهری بازگرداند

پیرو مصوبات کارگروه فضای سبز سازمان، نخستین جلسه کمیته کارشناسی بازبینی قراردادهای احداث و نگهداری فضای سبز و فهرست بهای 
خدمات مربوطه روز سه شنبه 25خرداد1400 با حضور رییس سازمان و نمایندگان معاونت خدمات شهری و سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 

اصفهان و کارشناسان خبره این بخش برگزار شد.

در این جلسه در خصوص موضوعاتی از جمله رعایت مفاد قانون کار در قراردادها، توجه به رعایت استانداردهای HSE برای پیمانکاران فضای سبز، 
آسیب شناسی نحوه اجرا و نظارت بر اجرای قراردادهای فضای سبز و بازبینی ضوابط اعمال جرایم عدم اجرای تعهدات پیمانکاران فضای سبز در 

سطح استان اصفهان، تبادل نظر صورت پذیرفت.

منابع  و  نظام مهندسی کشاورزی  تاسیس سازمان  قانون  آیین نامه اجرایی  و  قانون  بر اساس  این که  به  با اشاره  تقی پور، رییس سازمان  مهدی 
طبیعی، اخذ پروانه اشتغال برای انجام فعالیت حرفه ای در بخش کشاورزی ضروری می باشد، افزود در بخشنامه اخیر رییس سازمان مرکزی، 
فرصت یک ماهه ای برای تطبیق شرایط کارشناسان با شرایط مقرر در قانون اعالم شده است و هرگونه دخالت افراد فاقد پروانه اشتغال از سازمان 
قابل  ذی ربط  مراجع  در  و  می شود  محسوب  جرم  یا  تخلف  مورد  حسب  کشاورزی،  بخش  فنی  امور  در  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام 

رسیدگی خواهد بود که امور مرتبط با فضای سبز نیز از این اصل مستثنی نیست.
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رییس سازمان با اشاره به این که طی سنوات گذشته استان اصفهان جایگاه نخست خود را در توسعه و افزایش سرانه فضای سبز شهری در 
مقایسه با سایر استان ها از دست داده است، تاکید کرد ایجاد جذابیت برای حضور افراد و شرکت های مشاور و پیمانکار مجرب در حوزه فضای سبز 
شهری استان، ایجاد ساز و کارهای نظارت بر عملکرد شرکت های پیمانکار، ایجاد وحدت رویه در انعقاد قراردادهای فضای سبز و توانمندسازی 

پیمانکاران و ناظران فضای سبز، می تواند استان اصفهان را به جایگاه اصلی خود در این زمینه بازگرداند.

در این جلسه مقرر شد نمایندگان دستگاه های اجرایی و افراد حقیقی و حقوقی ذی ربط در حوزه فضای سبز استان، نظرات خود را در خصوص 
شرایط عمومی و اختصاصی قراردادهای فضای سبز در استان، ظرف مدت 10 روز به دبیرخانه کارگروه فضای سبز سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
به کلیه شهرداری های استان  به منظور ابالغ آن  از جمع بندی، در جلسه کارگروه مطرح و پیگیری های بعدی  تا پس  و منابع طبیعی اعالم کنند 

پذیرد. صورت 
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جلسه کارگروه محیط زیست، منابع طبیعی و گردشگری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان روز یک شنبه 
30تیر1400 با حضور رییس و معاون برنامه ریزی سازمان، رییس کارگروه و نمایندگان دستگاه های اجرایی مربوطه به منظور "تبیین جایگاه 
پروانه اشتغال سازمان در ارایه خدمات مرتبط با محیط زیست، بررسی پیشنهادها در خصوص استفاده از ظرفیت  روستاهای گردشگری 
استان و  بررسی تجربیات موفق آزمایشگاه  معتمد محیط زیست استان در رابطه با اجرایی شدن ماده 16 قانون هوای پاک" در محل سازمان 

برگزار شد.

عدم اجرای تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون هوای پاک،
عدم تمکین محرز دستگاه های اجرایی از اجرای قانون است

در ابتدای جلسه مهندس تقی پور، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان ضمن تبریک فرارسیدن میالد 
حضرت علی بن موسی الرضا )ع(، یاد و خاطره مرحوم آقای دکتر الهیاری مدیرکل فقید میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی را گرامی 

داشت.

 رییس سازمان اظهار داشت قانون هوای پاک یک قانون مترقی است اما متاسفانه به علت عدم تمکین اجرای قانون توسط دستگاه های 
 باید برای اجرایی شدن آن، موضوع را از طریق دستگاه های نظارتی پیگیری کرد.

ً
مجری، معطل باقی  مانده و ظاهرا

تقی پور افزود وجود صنایع آالینده در اطراف شهر اصفهان دلیل اصلی آلودگی هوای کالن شهر اصفهان بوده و راه کار برون رفت از آلودگی 
هوا، اجرای تبصره 1 ماده 16 قانون هوای پاک است. راه کاری قانونی که تمامی مراکز و واحدهای متوسط پنجاه نفر به باال را مکلف کرده است 
نسبت به ایجاد واحد سالمت، بهداشت و محیط  زیست )HSE( و به کارگیری متخصص محیط  زیست اقدام کنند ولی علی رغم پیگیری های 
متعدد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، تاکنون نه تنها از اجرای این قانون تمکین نشده است بلکه با متخلفین از 

قانون نیز برخوردی صورت نپذیرفته است و تذکر کتبی عضو هیات رییسه مجلس به رییس جمهور نیز بی نتیجه باقی مانده است.
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مهدی تقی پور تصریح کرد اعتبارسنجی پروانه اشتغال و پرداخت هزینه کلیه خدمات یاد شده توسط کارشناسان دارای پروانه اشتغال معتبر 
در بستر الکترونیک از طریق سامانه sanka و بر اساس تعرفه یا فهرست بهای مصوب مراجع ذی صالح صورت خواهد پذیرفت که عالوه بر 
ایجاد امکان ارجاع کار بر اساس توان فنی و رتبه هر یک از کارشناسان، عدالت در ارجاع کار، تسهیل ارایه خدمات به متقاضیان و جلوگیری 
از انحراف در خصوص تعرفه های ابالغی یا فهرست بهای ارایه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست را نیز 

به همراه خواهد شد. 

در ادامه مهندس کامران بقایی معاون برنامه ریزی سازمان اظهار داشت گردشگری کشاورزی با حفظ کاربری زمین می تواند گام مهمی در 
توسعه و سامان دهی گردشگری ایران باشد و همچنین از نقطه نظر اقتصادی روندی دوسویه در نواحی کشاورزی و روستایی است و می تواند 

دربرگیرنده رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای ساکنان روستایی باشد.
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شایان ذکر است در این جلسه موارد زیر به تصویب رسید:

- با همکاری کلیه دستگاه های اجرایی ذی ربط، جایگاه پروانه اشتغال سازمان در امور مرتبط با محیط زیست تبیین شود.

به  کشاورزی  و  محیطی  زیست  گردشگری  زمینه  در  را  خود  پیشنهادهای  و  نظرها  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره   -
کند. اعالم  استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان 

- سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اجرای مفاد تفاهم نامه با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان 
تعاون روستایی استان را به منظور تحقق اهداف مرتبط با گردشگری پیگیری کند.

- شرکت زیست آزمون پارس نقاط ضعیف و مشکالت مرتبط با عدم اجرای قانون هوای پاک را به سازمان ارایه کند تا پیگیری های الزم صورت 
پذیرد.

مهندس آزاده پاگرد عضو شورای سازمان و رییس کارگروه نیز به ارتباط نزدیک کشاورزی و اکوتوریسم اشاره کرد و اظهار داشت اکوتوریسم 
یا گردشگری در طبیعت، از گونه های مهم گردشگری است که بیشترین سازگاری را با توسعه پایدار دارد و با کمک طبیعت و البته به روش 
صحیح و اصولی، به ساده ترین شکل ممکن می توان زمینه اشتغال زایی دانش آموختگان بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست رانیز 

فراهم آورد.
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گزارش خشکسالی کشور منتهی به خرداد 1400 



مرکز پایش و مدیریت هوشمند کشاورزی ایران، گزارش خشکسالی کشور منتهی به خرداد 1400 را منتشر کرد

http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2021/06/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-1400.pdf
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ابالغ تعرفه های ارایه خدمات فنی و مهندسی و صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی 
بخش کشاورزی در سال 1400

تعرفه های ارایه خدمات فنی و مهندسی و صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی بخش کشاورزی در سال 1400 در بخش غیردولتی توسط وزیر 
جهادکشاورزی به سازمان جهادکشاورزی استان ها، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان ها، موسسات و شرکت های مادر 

تخصصی بخش کشاورزی برای اجرا ابالغ شد.

گفتنی است بر اساس تبصره )3( ماده )2( قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مراکز موضوع ماده )2( این قانون، خدمات 
مورد نیاز تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی را بر اساس تعرفه های اعالمی از سوی وزارت جهادکشاورزی ارایه می دهند.



برای دانلود تعرفه های ارایه خدمات فنی و مهندسی و صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی بخش کشاورزی در سال 1400
روی لینک زیر کلیک کنید.

http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2021/06/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1400.pdf
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   www.agriengs.ir
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 esfahananreo @esfahananreo

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
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