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در سی و دومین جلسه شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان مطرح شد:
مجلس شورای اسالمی، اصالح تبصره )4( ماده )1( قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها را در دستور کار خود قرار دهد.

در ابتدای جلسه مهندس مهدی تقی پور، رییس سازمان گزارشی از عملکرد سازمان در فاصله جلسه قبل تا این جلسه شورای سازمان ارایه کرد. 
رییس سازمان با اشاره به هماهنگی های به عمل آمده با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در خصوص ارجاع تهیه طرح های ماده )3( قانون 
حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع به کارشناسان دارای پروانه اشتغال معتبر که دوره های آموزشی الزم را نیز در این خصوص سپری کرده اند، 
افزود تعرفه ارایه خدمات مربوطه در سامانه سانکا نیز پیاده سازی شده است و اعضای سازمان با تخصص مربوطه می توانند در این زمینه فعالیت 

کنند.

مهندس تقی پور همچنین با اشاره به پیگیری های به عمل آمده در خصوص اجرای تبصره )1( ماده )1۶( قانون هوای پاک افزود، پیرو نامه رییس 
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان به مراکز و واحدهای متوسط پنجاه نفر به باال، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در 
خصوص لزوم به کار گیری کارشناسان دارای پروانه اشتغال معتبر، با کلیه این مراکز مکاتبه داشته است و ابراز امیدواری کرد این اقدام منجر به 

اجرای صحیح قانون در سطح استان شود.

مهندس کاظمی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز ضمن تشکر از همراهی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در پیشبرد 
اهداف آن اداره کل، تاکید کرد باید از ظرفیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی برای انجام وظایف تصدی گری در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری 
استفاده کرد و افزود رویکرد این اداره کل ایجاد ارتباط موثر بین کارشناسان دارای پروانه اشتغال و تعاونی های منابع طبیعی استان است تا این 

تعاونی ها نیز از دانش کارشناسان مربوطه بهره مند شده و فعالیت های خود را بر پایه دانش برنامه ریزی کنند.

مجلس شورای اسالمی، اصالح تبصره )۴( ماده )۱(
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها را در دستور کار خود قرار دهد

سی و دومین جلسه پنجمین دوره شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، روز سه شنبه 1۹مرداد1400 در محل 
شد. برگزار  سازمان 
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رییس سازمان افزود نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی می توانند در قالب یک ماده واحده نسبت به اصالح تبصره )4( ماده )1( قانون حفظ 
کاربری اراضی زراعی و باغ ها اقدام کنند تا بر اساس آن فعالیت های کشاورزی از مصادیق تغییر کابری اراضی کشاورزی، خارج شده و متقاضیان 

سرمایه گذاری با انگیره بیشتری در بخش کشاورزی فعالیت کنند.

در ادامه اعضای شورا پیشنهادهای خود را در خصوص اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مطرح کردند و تصمیماتی نیز برای تسریع 
در روند رسیدگی به درخواست های متقاضیان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تا زمان حصول نتیجه برای اصالح قانون یاد شده اتخاذ گردید.

در این جلسه در خصوص رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند )ب( ماده )10( قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها تبادل نظر صورت 
پذیرفت.

مهندس افشین موسویان با اشاره به فرایند پیچیده اخذ موافقت نامه موضوع تبصره )1( ماده )1( قانون حقظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، اظهار 
 انگیزه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را از بین برده است. عضو شورای سازمان با اشاره به این که از 

ً
داشت حکم دیوان عدالت اداری عمال

نظر فنی، احداث گل خانه تغییر کاربری محسوب نمی شود بلکه تغییر الگوی کشت است افزود میزان آب مصرفی در واحدهای تولید محصوالت 
گل خانه ای، حداقل یک دهم کشت های زراعی است و با توسعه کشت های گل خانه ای می توان عالوه بر افزایش بهره وری و افزایش عملکرد در 

واحد سطح در مصرف آب نیز صرفه جویی قابل توجهی کرد.

رییس سازمان نیز با اشاره به نامه رییس سازمان امور اراضی کشور در خصوص الزم االجرا بودن آرای دیوان عدالت اداری افزود با هماهنگی های 
به عمل آمده با سازمان جهادکشاورزی و برگزاری جلسات کارشناسی و مدیریتی، فرایند صدور موافقت نامه موضوع تبصره )1( ماده )1( قانون حفظ 
کاربری اراضی زراعی و باغ ها تا حدودی تسهیل شده است ولی مشکل اصلی برای اخذ این موافقت نامه از سوی متقاضیان، تامین و ارایه مدارک 

مثبته مالکیت زمین و نیز فرایند بسیار پیچیده و بسیار زمان بر اخذ پاسخ استعالم از شرکت آب منطقه ای است.

مهندس تقی پور افزود رییس سازمان مرکزی نیز طی نامه ای به رییس قوه قضاییه خواستار ابطال رای دیوان عدالت اداری شده است و موضوع 
در سطح ملی نیز در حال پیگیری است.
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دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت سازمان بازرسی کل کشور، رای به ابطال بند »ب« دستورالعمل ماده )10( آیین نامه اجرایی قانون 
اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها را داده است.

بر اساس این رای، راه اندازی فعالیت هایی نظیر احداث گل خانه، واحدهای پرورش انواع دام، طیور و آبزیان، پرورش قارچ و… فقط در داخل 
روستا تغییر کاربری نبوده و اراضی خارج از بافت مسکونی تغییر کاربری محسوب و فرایند سخت، پیچیده، طوالنی و پرهزینه تغییر کاربری 

برآن ها شامل می شود.

 تهیه آن برای سرمایه گذاران خرد و روستایی و 
ً
یکی از شرایط و فرایندهای مسیر تغییر کاربری داشتن سند مالکیت تک برگی است که عمال

کشاورزی امکان پذیر و میسر نمی باشد و همین امر موجب کاهش شدید صدور مجوزهای تولیدی و روستایی شده است.

این در حالی است که رای صادره، قطع نظر از ایرادات قانونی ناشی از استنباط ناصحیح از قوانین، از حیث نتیجه نیز پیامدهای ناصواب؛ 
مغایر کمال و توسعه یابی و به شدت مانع تولید و کسب و کار و سرمایه گذاری در فعالیت های مهندسی و جدید در بخش کشاورزی و منابع 

طبیعی شده است و آمار و اطالعات صدور مجوزها نیز حاکی از کاهش قابل توجه میزان صدور مجوزها پس از صدور رای شده است.

بر این اساس، در نامه شاهرخ رمضان نژاد به حجت االسالم و المسلمین محسنی اژه ای، درخواست شده است، برای جلوگیری از آثار خسارت 
بار اجرای رای صادره توسط دیوان عدالت اداری، اجرای آن متوقف و مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته و امور در جهت پشتیبانی و مانع زدایی از 

تولید و تسهیل و روان سازی برای مردم تغییر داده شود.

درخواست رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور از
رییس قوه قضاییه مبنی بر توقف اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با ارسال نامه ای به رییس قوه قضاییه، توقف اجرای رای هیات عمومی دیوان 
عدالت اداری را خواستار شد.
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رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با ارسال نامه ای به فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، همکاری 
در نظام بخشی به شاغالن حرفه ای و رسیدگی به فعالیت واحدهای صنفی و تخصصی کشاورزی را خواستار شد.

رییس سازمان مرکزی طی نامه ای از فرمانده نیروی انتظامی خواستار شد: 
همکاری در نظام بخشی به شاغالن حرفه ای کشاورزی و رسیدگی به فعالیت 

واحدهای صنفی و تخصصی کشاورزی

با  کشور  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  رییس 
ایران،  اسالمی  جمهوری  انتظامی  نیروی  فرمانده  به  نامه ای  ارسال 
همکاری در نظام بخشی به شاغالن حرفه ای و رسیدگی به فعالیت 

شد. خواستار  را  کشاورزی  تخصصی  و  صنفی  واحدهای 

براساس  است:  آمده  اشتری  سردار  به  رمضان نژاد  شاهرخ  نامه  در 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  تاسیس  قانون 
از  حمایت  و  حفظ  آن،  اجرایی  آیین نامه  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
بهره مندان  و  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسین  صنفی  حقوق 
حرفه های  صاحبان  بین  روابط  تنظیم  آن ها،  حرفه ای  خدمات  از 
بهره بردارن،  و  کارفرمایان  و  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی 
نهایت  و  فنی  امور  در  صالحیت  فاقد  اشخاص  مداخله  از  جلوگیری 
امر رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغالن حرفه مهندسی 
این  بر عهده  انتظامی،  و عالی  بدوی  از طریق هیات های  کشاورزی 

می باشد. سازمان 

قانونی  وظایف  دراجرای  است،  آمده  نامه  این  از  دیگری  بخش  در 
از  حرفه ای  و  صنفی  خاص  دستورالعمل های  سازمان  این  مذکور، 
پروانه  صدور  مهندسی،  نظام  شماره  اعطای  نحوه  و  شرایط  جمله 
اشتغال، سربرگ و تابلوی محل فعالیت را به استناد اختیارات قانون 
تاسیس سازمان، تدوین و تصویب نموده است و شاغالن به حرفه و 
خدمات تخصصی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی پس از دریافت 
دستورالعمل های  و  ضوابط  رعایت  با  سازمان  این  از  اشتغال  پروانه 
صنفی و حرفه ای مجاز به فعالیت و ارایه خدمات تخصصی این حوزه 

در مناطق شهر و روستا می باشند.

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با ارسال نامه ای به فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، همکاری 
در نظام بخشی به شاغالن حرفه ای و رسیدگی به فعالیت واحدهای صنفی و تخصصی کشاورزی را خواستار شد.
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مهندس مهدی تقی پور رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در نامه ای به دکتر طاهره چنگیز رییس دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان با اشاره به نقش “دانش” کارشناسان کشاورزی در جلوگیری از بروز بحران های غذایی در شرایطی که 
کشور با محدودیت هایی نظیر خشک سالی، کمبود نهاده ها، کمبود نقدینگی، تورم و…، مواجه است، تاکید کرد حرفه کشاورزی )پیش از تولید، حین 
تولید و پس از تولید( با موجود زنده در ارتباط است و نیازهای واحدهای تولیدی )شامل نهاده های مورد نیاز و مشاوره های فنی و نظارتی( می بایست 
در لحظه توسط کارشناسان مربوطه تامین و ارایه شود که به صورت روزانه با تعداد قابل توجهی از کشاورزان، تولیدکنندگان و متقاضیان دریافت 
و  )از جمله مدیران  از سازمان  پروانه اشتغال معتبر  اولویت قرار گرفتن کارشناسان کشاورزی دارای   خواستار در 

ً
خدمات مواجه هستند و موکدا

مسووالن فنی واحدهای تولیدی و خدماتی نظیر مسووالن فنی دامپروری، صنایع غذایی، گل خانه، شیالت و کارشناسان داروخانه های گیاه پزشکی، 
مراکز عرضه نهاده های کشاورزی از جمله کود، بذر، ادوات کشاورزی، مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و…( که به عنوان عوامل فنی و پشتیبانان 
تولید در بخش کشاورزی فعالیت می کنند و ملزم به حضور دایم و شبانه روزی در واحد فعالیت خود می باشند، در طرح واکسیناسیون کرونا با قید 

فوریت شد.

شایان ذکر است رونوشت این نامه به استاندار اصفهان و رییس ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا نیز ارسال شده است.

درخواست رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان از
رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان برای

در اولویت قرار دادن کارشناسان کشاورزی در طرح واکسیناسیون کرونا
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نشست هم اندیشی مدیران ستادی و شهرستان های سازمان جهادکشاورزی با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و مراکز خدمات 
کشاورزی غیردولتی استان اصفهان با هدف تبادل نظر و استفاده از تجربیات برای خدمت رسانی مطلوب تر به بهره برداران بخش کشاورزی استان 

در تاریخ 18مرداد1400 به صورت حضوری و وبیناری برگزار شد.

اقدامات  از  کاملی  گزارش  ارایه  ضمن  نشست  این  در  استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  رییس  تقی پور،  مهدی  مهندس 
سازمان در سال گذشته با دو رویکرد “تقویت ورود جریان سرمایه های مردمی به بخش کشاورزی” و “دانش گستری” در این بخش، با اشاره به 

منویات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب بر سه محور:

-به اوج رسانیدن مشارکت مردمی و مردمی کردن امور

-استفاده از فناوری  های روز در کشاورزی و ظرفیت مهندسان جوان کشاورزی

-دانش به عنوان آشکارترین وسیله ی عزت و قدرت یک کشور

مانع زدایی ها(  و  پشتیبانی ها  )تولید،  سال  شعار  تحقق  در  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  رسالت  و  نقش  تبیین  به  و  کرد  تاکید 
پرداخت.

مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی؛
پشتیبانان تولید و سفیران دانش در بخش کشاورزی
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مهدی تقی پور اظهار داشت در راستای نهادسازی شبکه غیردولتی انتقال دانش، مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی به عنوان 
“پشتیبانان تولید و سفیران دانش در بخش کشاورزی” و کانون های اشاعه فناوری های نوین در محیط های کشاورزی و با هدف فراهم  آوری 
دسترسی فیزیکی و اقتصادی آسان کشاورزان به خدمات مورد نیاز و به عنوان زیرساخت اجتماعی طراحی و راه اندازی شده است و در حال 
حاضر 25۶مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی در استان اصفهان سازمان دهی شده اند که تعداد 74مرکز به عنوان مجری مراحل اداری صدور 
با بهره برداران فعالیت می کنند و تعدادی از این مراکز از جمله مرکز تخصصی  مجوزهای بخش کشاورزی در نزدیک ترین نقطه ارتباطی 
منابع طبیعی، مرکز تخصصی تولید و توزیع نهاده های ژنتیکی دامی، مرکز گردشگری کشاورزی و مرکز تخصصی بیوتکنولوژی کشاورزی 

برای نخستین بار در کشور، در استان اصفهان مجوز فعالیت دریافت کرده اند.

 با پروانه اشتغال معتبر امکان پذیر خواهد بود و بر اساس مقررات دستگاه های 
ً
رییس سازمان تاکید کرد فعالیت کارشناسان کشاورزی صرفا

 به 
ً
دولتی نیز موظفند طرح ها و پروژه ها و انجام فعالیت های مشاوره و پیمانکاری بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست را صرفا

اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه در زمینه های تخصصی و در حدود صالحیت و رتبه آن ها ارجاع نمایند و با تمهیداتی که سازمان 
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برای شفاف سازی نظام ارجاع کار و نظارت بر رعایت اخذ تعرفه خدمات فنی و مهندسی از طریق 
راه اندازی زیرساخت های الکترونیکی تحت عنوان سامانه سانکا اتخاذ کرده است، هر گونه پرداخت وجهی در قبال دریافت خدمات فنی و 

مهندسی بخش کشاورزی، خارج از سامانه سانکا ممنوع بوده و تخلف محسوب می شود.

تقی پور با اشاره به اقدامات سازمان در راستای تسهیل صدور مجوزهای بخش کشاورزی به عنوان دروازه ورود سرمایه های مردمی به بخش 
کشاورزی اظهار داشت در سال 13۹۹ نسبت به سال قبل، رشد 4۶درصدی و رشد 15درصدی صدور مجوز تاسیس و صدور مجوز بهره برداری 
تولید محصوالت گل خانه ای و رشد ۶درصدی و رشد 1۶درصدی مجوز تاسیس و مجوز بهره برداری واحد پرورش دام و طیور را در استان 
اصفهان شاهد بوده ایم که توسعه زیرساخت های الکترونیکی در فرایند صدور و تمدید مجوزها منجر به کاهش زمان بری صدور مجوزها، 

کاهش هزینه  های سفر و افزایش رضایت  مندی متقاضیان و افزایش نظارت بر فرآیندهای انجام کار توسط عوامل فنی شده است.

مهارت  افزایش  منظور  به  غیردولتی  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  تخصصی  150مرکز  مجوز  صدور  به  اشاره  با  همچنین  سازمان  رییس 
دانش آموختگان بخش کشاورزی برای ورود به عرصه تولید و انجام فعالیت های پژوهشی و توسعه کسب و کارهای نوین افزود دستاوردهای 
مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی از طریق مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی می تواند در اختیار بهره برداران قرار گیرد و از این رو سازمان 

نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان معبر اصلی ورود دانش به بخش کشاورزی شناخته می شود.
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مهدی تقی پور، “حمایت و پشتیبانی از کشاورزان و تولیدات کشاورزی به عنوان ملی  ترین تولید کشور”، “اشاعه و گسترش دانش به عنوان 
موثرترین عامل پشتیبانی کننده و مقوم تولید در عرصه  های کشاورزی”، “مردمی  کردن بهره  وری کشاورزی و اقتصادی  کردن تولید با اتکای 
به توان و ظرفیت  های تولیدی” و “شناسایی و تالش برای رفع موانع تولید در بخش کشاوزی” را مهمترین برنامه های سازمان نظام مهندسی 

کشاورزی و منابع طبیعی در سال جاری برشمرد.

مهندس مهرداد مرادمند، رییس سازمان جهادکشاورزی استان نیز با اشاره به محدودیت منابع از جمله نیروی انسانی و اعتبارات در وزارت 
جهادکشاورزی تاکید کرد تا حد امکان باید از ظرفیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در برون سپاری وظایف تصدی گری بخش کشاورزی 
استفاده کرد. وی افزود افزایش تعامالت بین مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به ویژه مراکز مجری مراحل اداری صدور مجوزهای بخش 
با مدیران و کارشناسان جهادکشاورزی در شهرستان ها و همکاری در نظارت بر عملکرد مراکز، الزمه بهبود شرایط خدمات به  کشاورزی 

بهره برداران بخش کشاورزی است.

با  در این جلسه مدیران جهادکشاورزی شهرستان ها و مدیران ستادی سازمان جهادکشاورزی به طرح سواالت و نظرات خود پرداختند و 
پیشنهاد رییس سازمان جهادکشاورزی استان مقرر شد در جلسه دیگری نمایندگان مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان نیز نسبت به 

طرح نظرات و پیشنهادهای خود در حوزه فعالیت های مراکز اقدام کنند.
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فراخوان ثبت نام مسووالن فنی دامپروری )واحدهای پرورش دام و طیور(

به آگاهی اعضای محترم سازمان در رشته علوم دامی با گرایش های مختلف می رساند:

در  فنی  مسوول  به کارگیری  لزوم  به  نظر  و  کشور  دامپروری  جامع  نظام  قانون   5 ماده  اجرایی  دستورالعمل   2۶ و   21 مواد  اجرای  راستای  در 
واحدهای تولیدی پرورش دام و طیور، متقاضیان دریافت مجوز مسوول فنی واحدهای دامپروری می توانند در صورت احراز شرایط عمومی و 

اختصاصی به شرح زیر، درخواست خود را به سازمان ارایه کنند.

 شرایط الزم برای احراز صالحیت مسووالن فنی:

 شرایط عمومی:

- تابعیت جمهوری اسالمی ایران

- عدم سوء پیشینه کیفری

رشته های  از  یکی  در  باالتر  یا  کارشناسی  مدرک  داشتن   -
مختلف گرایش های  با  علوم دامی 

مهندسی  نظام  سازمان  از  معتبر  عضویت  کارت  داشتن   -
طبیعی منابع  و  کشاورزی 

- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم )برای آقایان(

 شرایط اختصاصی:

کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  از  مشاوره  رتبه  اخذ   -
مرتبط  کار  سابقه  سال   5 حداقل  )داشتن  طبیعی  منابع  و 

است( الزامی 

- دارا بودن پروانه اشتغال معتبر از سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی

- شرکت در دوره های آموزشی عملی، مهارتی و تخصصی

 توضیحات:

- به منظور تمدید عضویت و اخذ پروانه اشتغال به سامانه ی سانکا به نشانی sanka.agrieng.org مراجعه شود.

- به منظور پاسخ گویی به سواالت خود با معاونت آموزشی و فنی سازمان به شماره ی 031378153۶0 الی 4 داخلی 107 و 104 تماس حاصل 
فرمایید.
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برگزاری مناقصات منصفانه، انعقاد قراردادهای مناسب با اشخاص دارای پروانه 
اشتغال معتبر، انتخاب ناظران کارآمد و استفاده بهینه از منابع پایه به ویژه آب 

مبتنی بر دانش فنی، ضامن توسعه فضای سبز شهری است

منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  سبز  فضای  کارگروه  جلسه  نخستین  مصوبات  مهم ترین  از  یکی  به  بخشیدن  تحقق  منظور  به 
نمایندگان  سازمان،  برنامه ریزی  معاون  کارگروه،  رییس  حضور  با  5مرداد1400  سه شنبه  روز  سبز  فضای  فنی  کمیته  جلسه  استان،  طبیعی 
پیمانکاران و  “تنظیم ساختار قرارداد فیمابین  به منظور  پیمانکار فضای سبز  نماینده شرکت های  و  دستگاه های اجرایی، کارشناسان خبره 

برگزار شد. ارایه خدمات در بخش فضای سبز” در محل سازمان  کارفرمایان و همچنین فهرست بهای 

در ابتدای جلسه مهندس کامران بقایی معاون برنامه ریزی سازمان به ضرورت توجه به فضای سبز شهری به عنوان جزو ضروری پیکره شهرها 
به منظور دست یابی به توسعه پایدار شهری و کاهش مشکالت زیست محیطی اشاره کرد و افزود ایجاد فضای سبز مناسب در شهرهای 
استان که جزو مناطق خشک کشور است و همواره مستعد رویش طبیعی نیست، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای حفظ تعادل اکولوژیکی آن 

می باشد.

مهندس بقایی تصریح کرد وجود فضای سبز به صورت متعادل در سطح استان و مطابق با استاندارد، به افزایش زیبایی شهری کمک شایانی 
خواهد کرد و می توان با ایجاد، توسعه و همچنین نگهداری فنی آن، آرامش خاطر و سالمت روان و شهری زیبا را به شهروندان هدیه داد .

وی با اشاره به وجود فضای سبز گسترده و وسیع در استان و سطح کالن شهر اصفهان بر لزوم سامان دهی فضای سبز از طریق اصالح 
تعامالت  افزایش  و کمیته فضای سبز سازمان، زمینه  برگزاری منظم جلسات کارگروه   افزود  و  تاکید کرد  پیمانکاری  بازنگری قراردادهای  و 
دغدغه های  شدن  برطرف  برای  تعامل  و  هم افزایی  با  نتیجه  در  و  آورده  فراهم  را  پیمانکاران  و  سبز  فضای  با  مرتبط  دستگاه های  فی مابین 

استان محقق خواهد شد. در  آن  ارتقای کیفیت  و  افزایش سرانه فضای سبز شهری  پیمانکاران، 
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مهندس افشین موسویان رییس کارگروه فضای سبز سازمان نیز اظهار داشت به لحاظ ویژگی های خاص و حساسی که امر حفظ و نگهداری 
بهترین  با  بر زندگی شهرنشینی دارد، می بایست  بهبود فضای سبز شهری دارا می باشد و همچنین ارزش زیست محیطی مطلوبی که  و 
کیفیت در اختیار عموم مردم قرار گیرد و برای انجام این مهم در انتخاب پیمانکاران واجد شرایط برای هر محل و نحوه واگذاری و نظارت بر 
انجام فعالیت های نگهداری فضای سبز باید دقت نظر و توجه خاص معمول شود و از طرفی رضایت خاطر و امنیت کاری پیمانکاران را نیز باید 

 بر اجرا و نگهداری هر چه بهتر طرح تمرکز داشته باشند.
ً
در نظر گرفت تا عوامل فنی و مهندسی اجرا کننده با آرامش خاطر صرفا

ایشان افزود برگزاری مناقصات منصفانه، انعقاد قراردادهای مناسب با اشخاص دارای پروانه اشتغال معتبر، انتخاب ناظران کارآمد، استفاده 
بهینه از منابع پایه به ویژه آب مبتنی بر دانش فنی، دقت در امر تحویل و اشراف همه جانبه مسووالن ذی ربط به کار از جمله عواملی است که 

حسن اجرای کار و توفیق روند افزایش سرانه فضای سبز شهری را تضمین خواهد کرد.

شایان ذکر است در این جلسه مفاد مندرج در قراردادهای پیمانکاران فضای سبز و کارفرمایان مورد نقد و بررسی قرار گرفت و به منظور 
داشت. خواهد  ادامه  جلسات  این  کارآمد  و  کارشناسی  جامع،  قراردادی  به  دست یابی 
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توسعه الگوهای جدید و بهره ور گل خانه سازی
از طریق اشاعه دانش فنی در بخش کشاورزی

به منظور بازنگری حداقل استاندارد های سازه های گل خانه ای در استان اصفهان که یکی از مصوبات پیشین کارگروه گل خانه و محصوالت 
گل خانه ای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان بود، جلسه کمیته فنی این کارگروه در روز سه شنبه 5مرداد1400 
با حضور رییس کارگروه، معاون برنامه ریزی سازمان، نماینده دستگاه  های اجرایی مربوطه، نمایندگان مهندسان ناظر، پیمانکاران و مهندسان 

مشاور نظام گل خانه ای استان در محل سازمان برگزار شد.

مهندس بقایی معاون برنامه ریزی سازمان در ابتدای جلسه در خصوص لزوم ایجاد یک دستورالعمل واحد و مشخص در زمینه حداقل شرایط 
احداث سازه های گل خانه ای با توجه به شرایط توپوگرافی و آب و هوایی متنوع استان برای استفاده ناظران، مشاوران و پیمانکاران احداث 

سازه تاکید کرد.

وی افزود توسعه الگوهای جدید و بهره ور گل خانه سازی از طریق اشاعه دانش فنی در بخش کشاورزی محقق خواهد شد و با توجه به نیازهای 
تولیدات محصوالت گل خانه ای، پیش بینی نوع سازه گل خانه منطبق بر اقلیم، از اساسی ترین اصول اولیه بهینه سازی تولید در این بخش 

می باشد.
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اشاره  آن  از  استفاده  و نحوه  روز  به  با سازه های  و سرمایه گذاران  آشنایی کشاورزان  لزوم  به  نیز  کارگروه  رییس  افشین موسویان  مهندس 
کرد و وجود شیوه نامه حداقل شرایط الزم برای احداث سازه گل خانه به همراه آموزش بهره برداران این بخش را در افزایش کمیت و کیفیت 

برشمرد. مهم  گل خانه ای  محصوالت 

عضو شورای سازمان افزود به منظور تدوین یک دستورالعمل جامع و واحد می بایست از دیدگاه کارشناسان خبره و با سابقه سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان جهاد کشاورزی و تولیدکنندگان برتر استان حداکثر بهره را برد.

مهندس مزدا نجفی نماینده مدیریت باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان نیز ضمن اشاره به تاریخچه تدوین دستورالعمل های 
موجود در زمینه ساخت سازه های گل خانه ای در استان، بر لزوم به روزرسانی دستورالعمل های یاد شده منطبق بر شیوه های نوین گل خانه سازی 

در دنیا تاکید کرد.

شایان ذکر است در این جلسه حداقل استاندارد های سازه های گل خانه ای موجود مورد نقد و بررسی قرار گرفت و کلیات آن تدوین شد و به 
منظور دست یابی به دستورالعمل واحد در این خصوص، این جلسات ادامه خواهد داشت.
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منابع طبیعی استان  و  بازرگانی بخش کشاورزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی  و  اقتصادی، سرمایه گذاری  امور  پیرو مصوبات کارگروه 
با همکاری اداره کل امور  با نحوه تنظیم و ارایه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 13۹۹ اشخاص حقوقی”  اصفهان، وبینار آموزشی “آشنایی 
مالیاتی استان اصفهان در تاریخ 11مرداد1400 با حضور 4۶ نفر شرکت کننده و با تدریس معاونان آن اداره کل به مدت 1.5 ساعت برگزار شد.

در این وبینار موضوعاتی از قبیل:

آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با اظهارنامه مالیاتی

آشنایی با پیش نیازهای تکمیل اظهارنامه مالیاتی

آشنایی با کاربری نرم افزار اظهارنامه مالیاتی

فرایند تکالیف مودیان مالیاتی

وظایف و تکالیف کلیه اشخاص حقوقی در قانون مالیات های مستقیم

تبیین و در پایان جلسه به پرسش و پاسخ پرداخته شد.

برگزاری وبینار آموزشی
“آشنایی با نحوه تنظیم و ارایه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹ اشخاص حقوقی”

راهنمای استفاده از سامانه برخط دریافت الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص 



http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2021/08/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C.pdf
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2021/08/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C.pdf
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جلسه هم اندیشی به منظور بررسی وضعیت به کارگیری کارشناسان دامپروری در کارخانجات تولید خوراک دام روز سه شنبه 1۹مرداد1400 با 
حضور نایب رییس و معاون برنامه ریزی، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان و مدیرعامل، رییس و عضو هیات 

مدیره اتحادیه کارخانجات خوراک دام استان اصفهان در محل سازمان برگزار شد.

سامان دهی مسووالن فنی دامپروری در کارخانجات تولید خوراک دام

آن  تبع  به  و  دامپروری  کارگروه  تشکیل  اهداف  از  یکی  کرد  تصریح  سازمان  برنامه ریزی  معاون  بقایی،  کامران  مهندس  جلسه  ابتدای  در 
کمیته های زیر مجموعه آن در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، سامان دهی اشتغال کارشناسان ماهر و کارآمد بر 

است. واحد  کیفی  کنترل  ارتقای  و  تولید  وضعیت  بهبود  نتیجه  در  و  دامپروری  واحدهای  نیازسنجی  اساس 

نظام مهندسی  و سازمان  واقع شده است  فراوان، مظلوم  کار  به  آماده  دانش آموختگان  دامپروری علی رغم  فنی  افزود بحث مسووالن  وی 
دارد. را  این موضوع  آمادگی سامان دهی  توان  تمام  با  فارغ التحصیالن بخش کشاورزی  متولی  به عنوان  منابع طبیعی  و  کشاورزی 
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کامران بقایی افزود در قانون نظام جامع دامپروری کشور در حوزه کنترل خوراک دام و طیور و آبزیان به الزام استفاده از مسوولین فنی اشاره شده 
است و اهمیت حضور کارشناسان دامپروری در کارخانجات خوراک دام بر کسی پوشیده نیست و در جهت محقق شدن این مهم حمایت سازمان 

جهادکشاورزی و همراهی اتحادیه کارخانجات خوراک دام الزم است.

دکتر ایراندوست معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان بر اهمیت نقش مسووالن فنی دامپروری در کارخانجات خوراک 
دام تاکید کرد و افزود حضور این کارشناسان در این واحدهای تولیدی در کنار سایر نیرو ها باعث هم افزایی مجموعه خواهد شد و در صورت لزوم 
می توان به منظور رفع نواقص قوانین موجود و از بین بردن موانع با دید کارشناسی و البته همفکری و استفاده از تجربیات سایر سازمان های ذی ربط 

اقدام کرد.

مهندس عباس زال بیک نایب رییس سازمان تصریح کرد اهمیت تخصص مسووالن فنی دامپروری در مباحث تغذیه دام و جیره نویسی در کارخانجات 
 مشهود است و الزم است در هر کارخانه متناسب با حجم تولید از تعدادی کارشناس ماهر و کارآزموده به منظور ارتقای سطح 

ً
خوراک دام کامال

تولیدات واحد بهره برد.

استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  عضو  دامپروری  کارشناس  2400نفر  حاضر  حال  در  کرد  اعالم  بقایی  مهندس  خاتمه  در 
هستند و برای سامان دهی مسوولین فنی واحدهای دامپروری می توان از پتانسیل این اعضا بهره مند شد. همچنین مقرر شد چنان چه اعضای جلسه 
 تا تاریخ 1400/05/31 به سازمان اعالم 

ً
پیشنهادی در خصوص نحوه به کارگیری مسووالن فنی در کارخانجات خوراک دام استان مد نظر دارند، نهایتا

کرده تا پس از جمع بندی نظرات، نسبت به سازمان دهی مسووالن فنی کارخانجات خوراک دام اقدام شود.
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انتشار ویژه نامه “خیرین اجتماعی – آموزشی”

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ویژه نامه “خیرین اجتماعی-آموزشی” را منتشر کرد.

با برخی مدیران مراکز توان افزایی و مهارت آموزی و مهارت آموزان  – آموزشی” مشتمل بر گفتگوهای اختصاصی سنم  ویژه نامه “خیرین اجتماعی 
موفق در مناطق مختلف کشور می باشد.

به عنوان “خیرین  منابع طبیعی  و  نظام مهندسی کشاورزی  و مهارت آموزی همکار سازمان  توان افزایی  مراکز  ویژه نامه معرفی مدیران  این  هدف 
بخش  دانش آموختگان  حرفه ای  توانمندی های  ارتقای  در  آن ها  فعالیت  و  حضور  اثرات  تبیین  و  کشور  کشاورزی  جامعه  به  آموزشی”   – اجتماعی 

می باشد. کشاورزی 

ویژه نامه “خیرین اجتماعی-آموزشی



http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2021/08/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C.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   

  031-378153۶0-4    031-378153۶5 

 esfahananreo    

 www.agriengs.ir  

 @esfahananreo
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