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بر اساس این گواهی که بنا به درخواست مورخ 2۶ خرداد 1400 سازمان، در جلسه مورخ 30 خرداد 1400 هیات ارزیاب اداره کل استاندارد استان 
اصفهان مطابق با دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صالحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کاال و به استناد تبصره ماده )1۸( قانون تقویت و 

توسعه نظام استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران مصوب 13۹۶ مجلس شورای اسالمی که اشعار می دارد:

ماده 1۸- سازمان می تواند به منظور ارایه خدمات بازرسی به بخش های دولتی و غیردولتی و کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و کاالهای وارداتی از مرحله 
ساخت تا ورود کاال به کشور و محل مصرف آن از طریق شرکتهای بازرسی داخلی و خارجی )سورویانس( و یا طرق دیگری که با پیشنهاد سازمان به 

تصویب شورای عالی استاندارد می رسد، اقدام کند.

تبصره- سازمان تنها مرجع رسمی برای تایید صالحیت شرکت ها و موسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی است.

به نام سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان صادر شده است، سازمان اجازه خواهد داشت نسبت به بازرسی و نمونه برداری 
از کاالهای داخلی و صادراتی و نمونه برداری از کاالهای وارداتی در زمینه گروه مواد غذایی، محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی اقدام نماید.

نحوه استفاده از ظرفیت فنی و تخصصی اعضای دارای پروانه اشتغال مرتبط سازمان به ویژه کارشناسان صنایع غذایی عضو سازمان نظام مهندسی 
 اعالم خواهد شد.

ً
کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان برای اجرایی شدن فعالیت های مرتبط با این گواهی متعاقبا

پیرو تفاهم نامه همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و اداره کل استاندار استان اصفهان که در تاریخ 20 بهمن 13۹۹ به امضای 
طرفین رسیده است، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان موفق به اخذ پروانه بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی 

و صادراتی و نمونه برداری از کاالهای وارداتی در زمینه گروه مواد غذایی، محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی در سطح استان شد.

اخذ پروانه بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی و صادراتی
و نمونه برداری از کاالهای وارداتی در زمینه گروه مواد غذایی،

محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی
توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
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جانشین  با  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  حرفه ای  شاغلین  امور  مجری  و  مالی  و  اداری  مدیر  رییس،  مشترک  جلسه 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان و رییس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی استان در خصوص نظام بخشی به شاغلین 

حرفه ای بخش کشاورزی و منابع طبیعی روز چهار شنبه 1۷شهریور1400، در محل ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان برگزار شد.

اعالم همکاری ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان
در نظام بخشی به شاغلین حرفه ای بخش کشاورزی و منابع طبیعی

در ابتدای جلسه مهندس تقی پور رییس سازمان با اشاره به قانون تاسیس و آیین نامه قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران اظهار داشت در اجرای بند )۸( ماده )3( قانون تاسیس سازمان به منظور حفظ و حمایت از حقوق 
اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از خدمات حرفه ای کشاورزی بهره مند می شوند، انجام هرگونه فعالیت فنی و مهندسی در بخش 
کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مستلزم اخذ پروانه اشتغال از این سازمان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و دانش آموختگان 

رشته های مختلف کشاورزی می باشد.

مهدی تقی پور افزود به استناد قانون تاسیس سازمان، حفظ و حمایت از حقوق صنفی مهندسین کشاورزی در برابر اشخاص حقیقی و 
حقوقی و نظارت بر حسن اجرای وظایف فنی و مهندسی و نیز رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در 
زمره وظایف این سازمان است و هرگونه فعالیت کارشناسی، مشاوره ای، انعقاد قرارداد پیمانکاری، فروشندگی و عرضه نهاده های کشاورزی 

مشروط به ارایه پروانه اشتغال معتبر می باشد.
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رییس سازمان اظهار داشت، این سازمان دستورالعمل های خاص صنفي و حرفه ای از جمله شرایط و نحوه اعطای شماره نظام مهندسی، 
صدور پروانه اشتغال، سربرگ و تابلوی محل فعالیت را به استناد اختیارات حاصل از قانون تاسیس سازمان، تدوین و تصویب کرده است 
و شاغالن به حرفه و خدمات تخصصی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی پس از دریافت پروانه اشتغال از این سازمان با رعایت ضوابط و 
دستورالعمل های صنفی و حرفه ای مجاز به فعالیت و ارایه خدمات تخصصی این حوزه در مناطق شهر و روستا می باشند و به منظور تحقق 
کامل این مهم و جلوگیری از مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد صالحیت در انجام و ارایه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی 

خواستار همکاری فرماندهی انتظامی و اداره نظارت بر اماکن عمومی استان شد.

در ادامه جناب سرهنگ هاشمی فرد، جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با استقبال از طرح سازمان در نظام بخشی شاغلین حرفه ای 
تاکید کرد، آغاز همکاری های مشترک نیازمند دسترسی به بانک اطالعاتی جامعی از شاغالن حرفه های فنی و مهندسی بخش کشاورزی 
دارای مجوز و پروانه اشتغال معتبر است و به موازات آن واحدهای متخلف نیز باید شناسایی شوند و با همراهی اداره نظارت بر اماکن عمومی 
و طی بازدیدهای مشترک مستمر در سطح استان نسبت به برخورد با مراکزی که مجوزهای الزم را دریافت نکرده اند، اقدام گردد به نحوی 
که در ابتدا با تذکر کتبی فرصت زمان محدودی به منظور اخذ پروانه اشتغال توسط این واحدها در نظر گرفته شده و در صورت استنکاف از 

قانون، با حکم مراجع قضایی نسبت به پلمپ مراکز فاقد پروانه اشتغال معتبر اقدام شود.

سرهنگ احمدی رییس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی استان اصفهان نیز ضمن اعالم آمادگی کامل اداره نظارت بر 
اماکن عمومی افزود طی جلسات مشترکی که با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان برگزار خواهد شد، شیوه انجام کار 

شامل بازدیدهای میدانی، شناسایی و برخورد با واحدهای فاقد پروانه اشتغال معتبر صورت خواهد پذیرفت.
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در  غذایی  امنیت  طرح  تصویب  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
و  سالمت  افزایش  در  قانون  به  شدن  تبدیل  صورت  در  را  طرح  این  مجلس، 

دانست. موثر  قیمت ها  کنترل 

آقای  ملت،  خانه  از  نقل  به  اصفهان،  سنم  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
محمدباقر قالیباف در نشست 23 شهریور 1400 مجلس شورای اسالمی پس 
تولیدات  موانع  رفع  و  کشور  غذایی  امنیت  تقویت  طرح  تصویب  و  بررسی  از 
کشاورزی با تشکر از نمایندگان جهت بررسی و تصویب این طرح گفت: طرح

رییس مجلس شورای اسالمی:
طرح امنیت غذایی در افزایش سالمت و کنترل قیمت ها موثر است

مذکور دو شوری شد و چندین جلسه برای بررسی آن برگزار شد، بنابراین امروز مردم عزیز بدانند با موافقت شورای نگهبان با طرح امنیت 
غذایی، این قانون عالوه بر امنیت ملی، در امنیت غذایی، سالمت، تولید و توزیع و کنترل قیمت ها نیز بسیار موثر است. 

وی ادامه داد: این قانون با حضور آقای ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی که رییس کمیسیون کشاورزی نیز بود و در تدوین آن نقش اساسی 
داشت، تدوین و بررسی شده است، بنابراین امید است نابسامانی هایی که در تولید و توزیع و در نهاده ها داشتیم، با وجود این قانون حل و 

فصل شود.

شایان ذکر است نمایندگان در نشست علنی  23 شهریورماه مجلس شورای اسالمی، در جریان بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و 
رفع موانع تولیدات کشاورزی، با 1۹۸ رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع با ماده 13 این طرح موافقت کردند.

براساس بخش اول ماده 13؛ به منظور انسجام بخشی، تسهیل و رفع موانع سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، سیاست های 
اجرایی ناظر بر صدور مجوز فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در چهارچوب تکالیف و ماموریت های 
قانونی، توسط وزیر جهادکشاورزی هر دو سال یک بار در فروردین ماه به صورت عمومی اعالن می گردد و هرگونه تغییر یا مقرره جدید در طول 

دو سال ممنوع می باشد.



ماه نامه الکترونیکی سازمان

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

   www.agriengs.ir

| شماره 34 ●    1400 | ۷
 esfahananreo @esfahananreo

بند ب ماده یاد شده نیز به این شکل اصالح شد: از تاریخ تصویب این قانون فعالیت های مندرج در ماده )5( قانون نظام جامع دامپروری کشور 
مصوب 13۸۸/5/۷ پس از اخذ پروانه تاسیس مربوطه برای احداث، نیاز به اخذ مجوز دیگری از سایر سازمان ها، نهادها و دستگاه های اجرایی 

از جمله دهیاری ها، بخشداری ها، فرمانداری ها و شهرداری ها ندارد و هرگونه اقدام و درخواست خالف این بند ممنوع می باشد.

پ- سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور مکلف است مجوزها را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و سیاست های 
ابالغی وزیر موضوع بند »الف« این ماده صادر نماید و به عنوان مرجع صدور مجوز مسوولیت پاسخگویی درخصوص صدور مجوزهای مغایر با 
قوانین و ... مقررات مربوطه و سیاست های حاکمیتی ابالغی توسط وزیر جهادکشاورزی موضوع بند )الف( این ماده را برعهده دارد، مجوزهای 
موضوع این ماده در سامانه الکترونیکی صادر می گردد. دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به ارایه کلیه خدمات الزم برای پروانه تاسیس، 
پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی صادره توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی اقدام نمایند.

ت- در اجرای ماده )۹( قانون نظام جامع دامپروری و به منظور استفاده حداکثری از اراضی قابل سرمایه گذاری، وزارت جهادکشاورزی مکلف 
است ظرف دوماه نسبت به بازنگری در حریم های جدید با رویکرد کاهش فاصله واحدها از یکدیگر به ویژه در حوزه دام، طیور و آبزیان اقدام و 

وزیر جهادکشاورزی آن را به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی جهت اجرا ابالغ نماید.

ث- یک تبصره به بند )2( ماده )45( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب13۹۶/02/01 به شرح زیر الحاق 
می شود.

تبصره- انتقال قطعی اراضی دولتی در سایر موارد پس از صدور پروانه بهره برداری و استمرار فعالیت به مدت پنج سال با تصویب شورای 
برنامه ریزی و توسعه استان امکان پذیر است.
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به گزارش پایگاه اطالع رسانی سنم اصفهان، به نقل از ایانا، سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهادکشاورزی در بازدید 23 شهریور 1400 از نمایشگاه 
محصوالت دانش بنیان حوزه کشاورزی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از مشکالت حوزه کشاورزی اقتصادی و علمی نبودن است؛ ضریب 

نفوذ دانش و فناوری در کشاورزی ایران پایین است و باید ارتقا یابد.

وی افزود: این نمایشگاه نشان می دهد جوانان ما با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توانایی باالیی را از خود بروز داده اند.

ساداتی نژاد با بیان این که جوانان ما ظرفیت بسیار زیادی دارند، خاطرنشان کرد: با اندک حمایت از مجموعه های دانش بنیان می توانیم، 
مسایل و مشکالت حوزه کشاورزی در بحث دانش و فناوری را به راحتی در داخل کشور برطرف کنیم.

 این اقدامات 
ً
وی ابراز امیدواری کرد در دوره جدید یک کار پرسرعت تری را برای نفوذ دانش و فناوری در کشاورزی ایران انجام دهیم و قطعا

باعث تولید ثروت، تولید محصوالت با کیفیت، افزایش صادرات و ارزآوری در حوزه کشاورزی و در نهایت افزایش امنیت غذایی در کشور خواهد 
شد.

وزیر جهادکشاورزی با اشاره به درخواست های دریافت شده از شرکت های دانش بنیان گفت: در اولین فرصت به این درخواست ها رسیدگی 
خواهد شد.

در این بازدید، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان این که چالش های بخش کشاورزی تنها با فناوری قابل حل است، 
اظهار کرد: مشکالت حوزه آب، توسعه محصوالت و اکوسیستم  خاص کشور تنها با نفوذ فناوری برطرف خواهد شد.

وی افزود: البته یکی از سخت ترین حوزه ها برای پذیرش علم و فناوری حوزه کشاورزی است، چراکه کشاورزان به سیستم سنتی عادت کرده 
و در مقابل نوآوری مقاومت می کنند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری تصریح کرد: ما برنامه های جدی برای حوزه کشاورزی داریم که با وزیر جهادکشاورزی در این خصوص 
جلساتی را خواهیم داشت تا روش هایی که در این سال ها در نفوذ فناوری موفق بوده اند، توسعه دهیم.

وزیر جهادکشاورزی:
ضریب نفوذ دانش و فناوری در بخش کشاورزی باید ارتقا یابد
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سی و سومین جلسه پنجمین دوره شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان روز سه شنبه ۹شهریور1400 با 
حضور دکتر علی آهون منش، نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در شورای مرکزی سازمان برگزار شد.

دکتر علی آهون منش؛ نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در شورای مرکزی سازمان:
وظیفه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، ایجاد شغل نیست. سازمان 

باید راه را برای اشتغال در بخش کشاورزی ایجاد کند.

بخش  در  اصفهان  استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  موثر  اقدامات  از  قدردانی  ابراز  ضمن  آهون منش  علی  دکتر 
ارایه  با رویکرد تسهیل گری  به ویژه  کشاورزی، اظهار داشت سازمان استان اصفهان طی یک دهه گذشته در اجرای سیاست های سازمان 

بوده است. نیز همراه  انگیزه فراوان  و  نوآوری  با  اقدامات که  این  بوده که  پیشرو  بهره برداران، در سطح کشور  و  به اعضا  خدمات 

دکتر آهون منش با اشاره به این که اولویت اصلی دولت در شرایط کنونی مهار بیماری کرونا است، افزود تامین غذا برای جامعه ای که بر اساس 
گزارشات رسمی بیش از نیمی از جمعیت آن زیر خط فقر زندگی می کنند باید اولویت اصلی برنامه های دولت جدید باشد. وی ابراز امیدواری 
کرد وعده هایی که دولت سیزدهم برای بهبود شرایط اقتصادی کشور داده است محقق شود و الزمه این امر را استفاده از نظرات اهل فن و 

دانش و صاحب نظران و اندیشمندان دانست.
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عضو شورای مرکزی سازمان تاکید کرد برای برون رفت از مشکالت موجود کشور، “کوچک زیباست” باید شعار دولت باشد. به این معنی که 
برای عبور از چالش های کشور، کارهای کوچک ولی پیوسته برنامه ریزی و اجرا شود، چرا که کارها و اهداف بزرگ عالوه بر زمان بر و هزینه بر 

بودن، مشکالت بزرگ تری نیز در مسیر اجرا به همراه خود خواهد داشت.

دکتر آهون منش افزود بخش کشاورزی کشور با دو وزارت خانه به صورت مستقیم مرتبط است. وزرات علوم، تحقیقات و فناوری که در زمینه 
تربیت کارشناسان کشاورزی، تولید دانش و فعالیت های دانش بنیان فعالیت می کند و وزارت جهادکشاورزی که وظیفه سیاست گذاری، تامین 
امنیت غذایی کشور و حمایت از تولید و تولیدکنندگان بخش را عهده دار است. عضو شورای مرکزی سازمان اظهار داشت، در حال حاضر ٪42 
آموزش عالی کشور در اختیار دانشگاه آزاد اسالمی، 10٪ در اختیار دانشگاه های غیرانتفاعی، 30٪ در اختیار دانشگاه های خصولتی از جمله 
پیام نور و علمی کاربردی است و تنها 1۸٪ از آموزش عالی در اختیار دانشگاه های دولتی است و دولت باید برای ۸2٪ دانشگاه غیردولتی نیز 

برنامه دقیق و منسجمی داشته باشد.

به  عالی  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  در  این که  از  ناخرسندی  ابزار  با  سازمان  مرکزی  شورای  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  نماینده 
مهارت آموزی دانشجویان توجهی نمی شود، افزود دانش آموختگان بخش کشاورزی نیز از این امر مستثنی نیستند و خودشان پس از فراغت 
از تحصیل باید تالش کنند مهارت الزم برای ورود به بازار کار را به دست آورند که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی طی سالیان 

اخیر پشتیبانی خوبی در این خصوص داشته است.

دکتر علی آهون منش تاکید کرد اگر کارشناسی می خواهد در بخش کشاورزی موفق باشد باید به صورت عملی و در عرصه، تجربه کسب 
 در زمینه 

ً
کرده و از دانش خود در اجرا استفاده کند. وی افزود ماهیت کار در بخش کشاورزی دشوار است و تا زمانی که کارشناسان شخصا

تخصص خود کار اجرایی نکنند و دشواری های موجود را لمس نکنند، متوجه مشکالت و سختی های کار نخواهند شد و دانش ایشان نیز 
بالاستفاده باقی خواهد ماند.
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عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص وزارت جهادکشاورزی نیز ابراز امیدواری کرد برنامه های 
خوب ارایه شده توسط وزیر محترم جهادکشاورزی در اجرا نیز محقق شود. وی با اشاره به سابقه دکتر ساداتی نژاد به عنوان رییس کمیسیون 
 مشکالت بخش 

ً
کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی افزود، ایشان با ارتباطی که به عنوان نماینده با مردم داشته اند قطعا

و  دولت  حمایت  با  است،  شده  تهیه  جهادکشاورزی  وزیر  توسط  که  جامعی  برنامه  کرد  امیدواری  ابزار  و  می شناساند  خوبی  به  را  کشاورزی 
مجلس، همراهی بدنه وزارت جهادکشاورزی و ایجاد زمینه مشارکت سازمان ها و تشکل های تخصصی بخش کشاورزی اجرایی شود.

دکتر آهون منش در خصوص وظایف سازمان در قبال کارشناسان کشاورزی و اعضا نیز تاکید کرد، وظیفه سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی، ایجاد شغل نیست بلکه سازمان باید با اتخاذ سیاست هایی از جمله هویت بخشی به اعضا، تثبیت جایگاه پروانه اشتغال، 
و  کند  ایجاد  کشاورزی  بخش  در  اشتغال  برای  را  راه  کشاورزان،  به  خدمات  ارایه  در  تسهیلگری  و  دانش آموختگان  فنی  مهارت  افزایش 
دانش آموختگان بخش کشاورزی نیز با افزایش سطح مهارت خود ضمن جلب اعتماد بهره برداران از طریق افزایش بهره وری در واحدهای 

تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی، جایگاه دانش را در این بخش ارتقا دهند.

در ابتدای این جلسه رییس سازمان گزارشی از اقدامات پنجمین دوره شورای سازمان ارایه کرد و سایر اعضای شورا نیز به بیان دیدگاه ها، 
نظرات و انتظارت از شورای مرکزی سازمان پرداختند. دکتر علی آهون منش نیز اظهار داشت موضوعات مطرح شده را در جلسات شورای 

مرکزی سازمان طرح و پیگیری خواهد کرد.

شایان ذکر است دکتر علی آهون منش متولد سال 1322، دارای مدرک دکتری و فوق دکترای گیاه پزشکی از دانشگاه کالیفرنیا در سال های 
135۷ و 135۸ می باشد و

– 30سال تدریس دروس مختلف گیاه پزشکی
– هدایت ده ها پروژه کارشناسی ارشد و دکتری

– موسس دانشگاه شهرکرد و رییس آن برای 3سال
– 11سال معاون تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهادکشاورزی )در سه دوره(

– ۸سال رییس دانشگاه صنعتی اصفهان
– عضو سازمان جهانی تحقیقات کشاورزی )CGIAR( در دو دوره

)ICARDA( ۶ سال عضو هیات امنای موسسه بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک –
– برنده بهترین کتاب سال در سال 13۸2

– بنیان گذار و رییس هیات مدیره دانشگاه صنعتی فوالد
– رییس اتحادیه دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی

– عضو دومین و سومین شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
– عضو پنج دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران

بخش اندکی از سوابق علمی و اجرایی دکتر علی آهون منش است.
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در این جلسه نمایندگان شرکت های پیمانکار نسبت به ارایه دیدگاه ها و نظرات خود در خصوص ثبت قراردادها در سامانه سانکا، لزوم بازنگری 
در قیمت تمام شده سازه های گل خانه ای با توجه به افزایش چشم گیر قیمت مصالح مصرفی به ویژه آهن، جلوگیری از فعالیت شرکت های 

فاقد صالحیت در احداث سازه های گل خانه ای، مباحث بیمه و مالیاتی پیمانکاران نظام گل خانه ای بیان کردند.

مهدی تقی پور رییس سازمان، با تاکید بر این که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان به عنوان نخستین سازمان 
استانی نسبت به اجرای نظام گل خانه ای در سطح کشور اقدام کرده است، افزود امروز با سازمان دهی مهندسان مشاور، شرکت های پیمانکار 
و مهندسان ناظر نظام گل خانه ای، استان اصفهان در اجرای سازه های فنی گل خانه در سطح کشور پیشرو می باشد و وضعیت سازه  های 
 متفاوت شده به طوری که با توجه به استاندارد شدن سازه ها و استفاده از دانش مسووالن فنی به 

ً
گل خانه ای نسبت به یک دهه گذشته کامال

عنوان پشتیبانان تولید، حداکثر به بهره وری تولید در گل خانه های استان محقق می شود .

نشست مدیران سازمان با نمایندگان شرکت های پیمانکار احداث سازه های گل خانه ای استان روز دوشنبه ۸ شهریور 1400 در محل سازمان 
برگزار شد.

استان اصفهان پیشرو در احداث سازه های فنی و استاندارد گل خانه ای
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زهرا مظاهری، معاون آموزشی و فنی سازمان نیز با اشاره به ایجاد زیرساخت های الکترونیکی از جمله سامانه سانکا برای ثبت درخواست، 
ارجاع کار و نظارت بر عملکرد عوامل فنی افزود بر اساس ابالغیه رییس محترم سازمان مرکزی کلیه اعضای حقیقی و حقوقی سازمان از 

جمله پیمانکاران نظام گل خانه ای موظفند کلیه قراردادهای خود با بخش خصوصی یا دولتی را در سامانه سانکا بارگذاری کنند.

معاون آموزشی و فنی سازمان تاکید کرد به منظور عدالت در ارجاع کار به عوامل فنی دارای پروانه اشتغال معتبر از سازمان، بر اساس مصوبه 
شورای مرکزی سازمان، توجه به ظرفیت و سقف تعداد کار قابل انجام هم زمان توسط شرکت های پیمانکار نظام گل خانه ای نیز در استان 

اصفهان اجرایی خواهد شد.

علی درویشی مدیر اداری و مالی سازمان نیز در این جلسه با اشاره به لزوم شفاف سازی عملکرد مالی شرکت های پیمانکار احداث سازه های 
گل خانه ای استان اصفهان اظهار داشت به منظور پیشگیری از اعمال جرایم مالیاتی و بیمه ای برای این شرکت ها در آینده، حتما در قراردادهای 
با کارفرمایان باید به این موضوعات توجه کرد و سازمان نیز تاکنون برای حمایت از حقوق اعضا و بهره برداران به عنوان مشاور با  شرکت 

شرکت های پیمانکار احداث سازه های گل خانه ای استان همکاری کرده است.

در این جلسه سرپرست مدیریت صدور مجوزها و کارشناس مسوول صدور پروانه محصوالت گل خانه ای سازمان نیز توضیحاتی در خصوص 
نحوه معرفی مهندس ناظر به پیمانکاران، ثبت و ابالغ گزارشات تخلف احتمالی پیمانکاران، تعامل شرکت های پیمانکار سازه های گل خانه ای 

با مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و ضوابط فنی احداث سازه های گل خانه ای در سطح استان مواردی را یادآوری کردند.

مهدی تقی پور اظهار داشت، الزام احداث سازه های گل خانه ای توسط شرکت های پیمانکار دارای پروانه اشتغال از سازمان، در جهت حمایت 
از سرمایه گذاری ها در بخش کشاورزی است. وی با تاکید بر این که امور فنی و مهندسی بخش کشاورزی باید توسط اهل دانش و فن مربوطه 
انجام پذیرد، افزود سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان به شدت از مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد 
صالحیت در امور فنی بخش کشاورزی ممانعت به عمل خواهد آورد و این موضوع در تعامل با دستگاه های اجرایی، باعث تثبیت جایگاه پروانه 

اشتغال در حرفه های مهندسی شده است.

رییس سازمان با تاکید بر این که سرمایه گذاران باید با کمترین بوروکراسی اداری به هدف سرمایه گذاری خود در بخش کشاورزی دست پیدا 
کنند، اظهار داشت داد تغییر رویه های اداری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در فرایند صدور مجوزها، ایجاد 
زیرساخت های الکترونیکی و استفاده از ظرفیت فضای مجازی، باعث شده است تردد سرمایه گذاران، پیمانکاران و معرفی مهندسان ناظر 
به سازمان برای دریافت خدمات مورد نیاز تقریبا به صفر برسد و این موضوع باعث کاهش زمان بری قابل توجه در صدور مجوزهای بخش 

کشاورزی در استان اصفهان شده است.
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در جلسه رییس و معاونان سازمان با روسای انجمن های صنفی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی چندمنظوره مجری مراحل اداری صدور 
مجوزهای بخش کشاورزی استان اصفهان که روز چهارشنبه 10 شهریور 1400 برگزار شد، در خصوص موضوعات مرتبط با حوزه فعالیت این 

مراکز تبادل نظر صورت پذیرفت.

رسالت اصلی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی مجری مراحل اداری صدور مجوزهای 
بخش کشاورزی، تالش برای افزایش سهم سرمایه گذاری ها در بخش کشاورزی است

در ابتدای این دیدار مهندس کامران بقایی، معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان ضمن تاکید بر نقش مراکز خدمات کشاورزی 
غیردولتی به عنوان پشتیبان تولید بر نقش موثر این مراکز در جذب سرمایه های مردمی به بخش کشاورزی اشاره نمود. وی همچنین نظارت 
دقیق بر عملکرد مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی ضروری دانست و اظهار داشت الزم است انجمن های صنفی مراکز خدمات کشاورزی در 

این مسیر به عنوان بازوان اجرایی سازمان نقش موثری ایفا کنند.

و  کرد  تاکید  غیردولتی  کشاورزی  خدمات  مراکز  استانی  کانون  تشکیل  لزوم  به  همچنین  سازمان  کارآفرینی  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
شد. مهم  این  تحقق  برای  صنفی  انجمن های  روسای  جدی  پیگیری  خواستار 
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روسای انجمن های صنفی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی مناطق پنج گانه استان نیز به بیان نظرات و پیشنهادهای خود برای فعالیت هرچه 
موثرتر مراکز پرداختند که افرایش تعامالت با مدیریت های جهادکشاورزی شهرستان ها، لزوم ایجاد تناسب تعرفه های ارایه خدمات فنی و مهندسی 
وظایف  حداکثری  برون سپاری  از  جلوگیری  غیردولتی،  کشاورزی  خدمات  مراکز  توسط  ارایه  قابل  خدمات  جهادکشاورزی  وزارت  توسط  ابالغی 
تصدی گری بخش کشاورزی به افراد حقیقی و حقوقی فاقد صالحیت، از بین رفتن مقاومت در برون سپاری وظایف تصدی گری بخش کشاورزی 
توسط دستگاه اجرایی دولتی، پرهیز از سلیقه ای عمل کردن در ارجاع کار به مراکز توسط مدیریت های جهادکشاورزی شهرستان ها از اهم این 

بود. موضوعات 

مهندس زهرا مظاهری معاون آموزشی و فنی سازمان نیز با اشاره به ایجاد زیرساخت های مناسب برای پیاده سازی کلیه امور واگذار شده به مراکز 
خدمات کشاورزی غیردولتی در سامانه سانکا به عدم دریافت هرگونه وجه از متقاضیان خارج از سامانه سانکا تاکید کرد.

مهندس مهدی تقی پور، رییس سازمان نیز در این جلسه ضمن اشاره به اهم اقدامات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان 
اصفهان در حمایت از مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی مجری مراحل اداری صدور مجوزهای بخش کشاورزی، بر لزوم افزایش تعامالت مراکز 
خدمات کشاورزی غیردولتی با دستگاه های اجرایی به ویژه در سطح شهرستان ها تاکید کرد و افزود در این راستا نقش روسای انجمن های صنفی 

مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به عنوان تسهیلگر و رابط مراکز با سازمان و دستگاه های اجرایی بسیار حایز اهمیت می باشد.

مهندس تقی پور با اشاره به این که یکی از شاخص های ارجاع کار در سامانه الزام به دریافت پروانه اشتغال معتبر است، ایجاد سامانه سانکا را 
کلیه  اظهار داشت  و  برشمرد  معتبر  اشتعال  پروانه  فاقد  و  فاقد صالحیت  افراد  توسط  در بخش کشاورزی  امور  انجام  از  برای جلوگیری  فرصتی 

باید در این سامانه انجام پذیرد.  
ً
الزاما خدمات فنی و مهندسی در بخش کشاورزی 

رییس سازمان تاکید کرد رسالت اصلی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی مجری مراحل اداری صدور مجوزهای بخش کشاورزی، تالش برای 
افزایش سهم سرمایه گذاری ها در بخش کشاورزی از طریق ارایه خدمات فنی، مهندسی و اداری در کوتاه ترین زمان ممکن و شناسایی مشکالت 
برای رفع موانع تولید و پشتیبانی از سرمایه گذاران و بهره برداران بخش کشاورزی برای ایجاد فرصت های اشتغال جدید در این بخش می باشد.

در این جلسه مقرر شد، موضوعات مطرح شده توسط روسای انجمن های صنفی پیگیری شده و کانون مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان 
نیز با پیگیری روسای انجمن های صنفی در اولین فرصت تشکیل شود.
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رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در نامه خود به وزیر جهادکشاورزی مطرح کرد:

اعطای مشوق های مادی و معنوی به نهاده “دانش” موجب ارتقای بهره وری و افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی می شود.

خود  نامه  در  رمضان نژاد  شاهرخ  دکتر  سنم،  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
نظام مهندسی کشاورزی  آورده است: سازمان  به دکتر سیدجواد ساداتی نژاد 
و  سامان دهی  سازی،  نهاد  امور،  کردن  مردمی  رویکردهای  با  طبیعی  منابع  و 
عنوان  به  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  رشته های  دانش آموختگان  از  بهره گیری 
انتقال  غیردولتی،  شبکه  ایجاد  و  ظرفیت سازی  به  اقدام  دانش،  صاحبان 
 داوطلبانه، 

ً
دانش با عنوان مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به صورت کامال

خصوصی و خود اتکا و با هدف هر دهستان حداقل یک مرکز، نموده و تاکنون 
راه اندازی  متخصص  کارشناس  ۶000نفر  حدود  با  خدمات،  مرکز   1۶00 بر  بالغ 

است. شده 

در بخش دیگری از این نامه آمده است: این سازمان سعی داشته با توانمندسازی 
این مراکز، زمینه اشتغال با شیوه دانش مزدمحوری به جای دستمزدمحوری را 
فراهم نمایند، به گونه ای که هزینه دانش نیروی انسانی متخصص این مراکز، 
به عنوان یک نهاده از طریق عقد قراردادهای سهم بری دانش از تولید از محل 

افزایش بهره وری و تولید تامین گردد.

دانش  یارانه  اختصاص  مرکزی،  سازمان  رییس  نامه  این  در  است  ذکر  شایان 
برای اولین بار در دوره تصدی وزارت جهادکشاورزی برای توسعه شبکه انتقال 
و اشاعه دانش و فناوری در بخش کشاورزی را از وزیر جهادکشاورزی خواستار 

شده است.

اعطای مشوق  های مادی و معنوی به نهاده “دانش”
موجب ارتقای بهره وری و افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی می شود
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شخص  سوی  از  معتبر  اشتغال  پروانه  گرفتن  قرار  عمل  مالک  کشاورزی،  بیمه  صندوق  مدیرعامل  به  نامه ای  ارسال  با  مرکزی  سازمان  رییس 
شد. خواستار  را  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسان  تخصصی  خدمات  از  بهره مندی  در  خدمت  ارایه دهنده 

از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و  الزامات قانونی موضوع داشتن پروانه اشتغال معتبر  و  به مبانی  با اشاره  نامه  این  شاهرخ رمضان نژاد در 
منابع طبیعی برای ارایه خدمات تخصصی مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی توسط کارشناسان، نظام بخشی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
و سامان دهی شاغلین حرفه ای بخش کشاورزی در ارایه خدمات تخصصی به بهره مندان اعم از بخش خصوصی و دولتی را وظیفه قانونی این 

سازمان اعالم کرد.

در این نامه آمده است: از آن جایی که صندوق بیمه کشاورزی بخشی از امور مرتبط با بیمه کشاورزی را با برون سپاری و استفاده از خدمات تخصصی 
مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی به انجام می رساند و این امور در زمره خدمات تخصصی مطابق ماده )۷( آیین نامه قانون تاسیس سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران بوده و مستلزم داشتن پروانه از این سازمان می باشد، مالک عمل قرار گرفتن پروانه 
این  درخواست  مورد  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسان  تخصصی  خدمات  از  بهره مندی  در  خدمت  ارایه دهنده  شخص  سوی  از  معتبر  اشتغال 

سازمان می باشد.

شایان ذکر است با توجه به فراهم شدن زیرساخت های الزم توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، اصالت سنجی و اعتبارسنجی 
پروانه اشتغال کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست از طریق اسکن QR Code درج شده در پروانه اشتغال و یا از طریق مراجعه به 

سامانه سانکا به نشانی http://agrieng.org/sanka با وارد کردن کد نظام مهندسی و یا کدملی قابل انجام می باشد.

رییس سازمان مرکزی از مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزی خواستار شد:
در بهره مندی از خدمات تخصصی مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی، داشتن پروانه 

اشتغال معتبر از سوی شخص ارایه دهنده خدمت، مالک عمل قرار گیرد
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در نشست رییس ، معاونان و مدیران سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با روسای انجمن های صنفی مراکز خدمات کشاورزی 
غیردولتی استان اصفهان که روز دوشنبه 22شهریور1400 در محل سازمان برگزار شد، بر لزوم توسعه خدمات فنی و اجرایی مراکز خدمات 

کشاورزی غیردولتی تاکید گردید.

رییس سازمان در این جلسه با اشاره به رسالت اصلی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در دانش گستری در بخش کشاورزی اظهار داشت، 
نیازهای فنی و اجرایی بهره برداران و متقاضیان  باید از طریق توسعه و تکمیل سبد خدمات خود، کلیه  مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی 
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را پوشش دهند به نحوی که متقاضی برای دریافت خدمات مورد نظر خود نیاز به مراجعه به ادارات متعدد 

نداشته باشد.

 امور مرتبط با صدور مجوزهای بخش کشاورزی نیست، تاکید 
ً
مهدی تقی پور با اشاره به این که نیازهای بهره بردران بخش کشاورزی صرفا

کرد خدمات فنی، مشاوره ای، اجرایی، بیمه ای و بازرگانی مورد نیاز متقاضیان نیز باید در مراکز خدمات کشاورزی ارایه شود و از این طریق 
عالوه بر افزایش رضایت مندی بهره برداران، فرصت های شغلی جدیدی برای کارشناسان کشاورزی فراهم خواهد شد.

سانکا  سامانه  در  کشاورزی  بخش  بهره برداران  نیاز  مورد  خدمات  پیاده سازی  برای  محدودیتی  هیچ گونه  کرد  نشان  خاطر  سازمان  رییس 
)سیستم یک پارچه خدمات الکترونیک سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی( وجود ندارد و از این طریق عالوه بر کاهش مراجعات 
حضوری متقاضیان به مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی، بر عملکرد این مراکز در خصوص اخذ تعرفه های ابالغی و زمان بری ارایه خدمات 

نیز نظارت می شود.

مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی کلیه نیازهای فنی و اجرایی
بهره برداران و متقاضیان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را پوشش می دهند
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تقی پور نقش انجمن های صنفی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی را برای تسهیل گری و هدایت این مراکز به سمت فناوری های نوین و 
خدمات جدید در بخش کشاورزی مهم برشمرد و افزود از انجمن های صنفی انتظار می رود تا به عنوان رابط نسبت به تبیین سیاست های 
با موانع موجود در مسیر  و  پیگیری و نظارت کرده  نیز  را  بر آن اجرایی شدن این سیاست ها  سازمان برای مراکز عضو اقدام کنند و عالوه 

به سازمان منعکس کنند. را  فعالیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی 

رییس سازمان با اشاره به تعامالت برقرار شده با فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان در خصوص برخورد با واحدهایی که بدون اخذ 
مراکز  صنفی  انجمن های  همکاری  خواستار  می کنند،  فعالیت  کشاورزی  بخش  در  مهندسی  و  فنی  خدمات  ارایه  به  نسبت  اشتغال  پروانه 
آن ها  فعالیت  از  ذی ربط  مراجع  طریق  از  تا  شد  استان  سطح  در  متخلف  واحدهای  این گونه  شناسایی  برای  غیردولتی  کشاورزی  خدمات 

آید. عمل  به  جلوگیری 

در این جلسه عالوه بر طرح و بررسی موضوعات مرتبط با برون سپاری وظایف تصدی گری بخش کشاورزی، نیازسنجی آموزشی، ساختار 
حقوقی و تکالیف مالیاتی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و اتصال این مراکز به شبکه دولت، مقرر شد روسای انجمن های صنفی مراکز 

خدمات کشاورزی غیردولتی در خصوص اقدامات زیر اهتمام ورزند:

-برگزاری منظم نشست های هم اندیشی با مدیران مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در بازه های زمانی مشخص و تبیین کامل سیاست های 
سازمان برای مراکز.

- نظارت کامل و جامع بر عملکرد مراکز تحت پوشش و ارزیابی آن ها در بازه های زمانی مشخص و انعکاس نتایج آن به سازمان.

- احصای مسایل و مشکالت مربوط به فعالیت مراکز و ارایه پیشنهاد به سازمان برای پیگیری رفع موانع موجود.

- پیگیری اجرایی شدن کلیه مکاتبات، بخش نامه ها و ابالغیه های سازمان مرتبط با حوزه وطایف مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی.

- پیگیری امور حقوقی و مالیاتی مرتبط با مراکز تحت پوشش.

- نیازسنجی و پیگیری حضور مدیران و کارشناسان مراکز تحت پوشش در رویدادهای آموزشی برگزار شده توسط سازمان.
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برنامه ریزی و سرپرست  با حضور رییس، معاون  تیران و کرون  برنامه ریزی برون سپاری وظایف تصدی گری امور اراضی شهرستان  جلسه 
مدیریت صدور مجوزهای سازمان، مدیر جهادکشاورزی و مدیران مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی شهرستان تیران و کرون روز چهارشنبه 

24شهریور1400 در محل سازمان برگزار شد.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان تیران و کرون در این جلسه ضمن تشکر از اقدامات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان 
در سازمان دهی و نظارت بر عملکرد مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی تاکید کرد این مراکز به عنوان بازوان اجرایی بخش دولتی می توانند 
انجام بخش عمده ای از وظایف غیرحاکمیتی بخش کشاورزی را عهده دار شوند. محمدحسین احمدی با اشاره به اجرای کامل طرح کاداستر 
اراضی کشاورزی در شهرستان تیران و کرون اظهار داشت، مراکز خدمات کشاورزی می توانند در به روز رسانی و تهیه بانک اطالعاتی اراضی 
و بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان، مدیریت جهادکشاورزی شهرستان را یاری کنند. احمدی افزود مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی 
در انجام وظایف مرتبط با امور اراضی که طی چند ماه اخیر به صورت آزمایشی در سطح شهرستان برون سپاری شده است، به خوبی عمل 
کرده اند و این تجربه موفق باعث شده است اعتقاد برای برون سپاری حداکثری وظایف تصدی گری بخش کشاورزی در شهرستان به مراکز 

تقویت شود.

دولت باید به امور تولی گری بپردازد
نظام واگذاری تصدی های وزارت جهادکشاورزی به بخش غیردولتی اجرا شود

معتمدترین مجری وظایف تصدی گری بخش کشاورزی، مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی هستند
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جهادکشاورزی  مدیریت  و  غیردولتی  کشاورزی  خدمات  مراکز  تعامالت  افزایش  لزوم  به  اشاره  با  نیز  سازمان  برنامه ریزی  معاون  بقایی،  کامران 
شهرستان ها افزود طی دو سال اخیر با برنامه ریزی های صورت پذیرفته و برگزاری جلسات متعدد با مدیران ستادی و شهرستانی جهادکشاورزی و 
مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی، سطح این هم کاری ها افزایش پیدا کرده است و نتیجه آن سهولت ارایه خدمات در بخش کشاورزی و افزایش 
رضایت مندی بهره برداران بوده است. بقایی تاکید کرد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از طریق سامانه های الکترونیکی، ایجاد واحد 
رسیدگی به شکایات و پیشنهادها در سازمان و بازدیدهای میدانی بر عملکرد مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی نظارت می کند و به منظور جلوگیری 
از بر هم خوردن فضای هم کاری خوب به وجود آمده و حمایت از مراکزی که متعهدانه نسبت به ارایه خدمات اقدام می کنند، با مراکزی که وظایف 
تعیین شده را در زمان مقتضی و به نحو بایسته انجام ندهند از طریق ساز و کارهای پیش بینی شده در قانون تاسیس سازمان برخورد خواهد شد.

مهدی تقی پور، رییس سازمان با تقدیر از فضای هم دلی به وجود آمده بین مدیر جهادکشاورزی و مدیران مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در سطح 
شهرستان تیران و کرون، به تصویب طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی در مجلس شورای اسالمی اشاره کرد و افزود 
این قانون فرصت بسیار خوبی برای نقش آفرینی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان مرجع ارایه خدمات فنی و مهندسی، 

تسهیل گر افزایش سرمایه گذاری ها و پشتیبانی کننده تولید در بخش کشاورزی به شمار می آید.

رییس سازمان تاکید کرد دولت باید به امور تولی گری و سیاست گذاری بپردازد و در بخش کشاورزی با رویکرد مردمی کردن امور از ظرفیت فنی 
مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی دارای پروانه اشتغال و مجوز فعالیت معتبر به عنوان معتمدترین مجری برای انجام وظایف تصدی گری استفاده 

کند.

تقی پور تاکید کرد مقاومت ها در برون سپاری امور در بخش کشاورزی باید شکسته شود و یکی از راه کارهای آن، اجرای نظام واگذاری تصدی های 
وزارت جهادکشاورزی به بخش غیردولتی ابالغ 2آذر13۹۸ توسط وزیر جهادکشاورزی است که پس از قریب به دو سال تا کنون اجرایی نشده است.

را  خود  پیشنهادهای  و  نظرات  مرکز،  اقدامات  از  گزارشی  ارایه  ضمن  نیز  کرون  و  تیران  شهرستان  غیردولتی  کشاورزی  خدمات  مراکز  مدیران 
در  و خاک  و طرح های آب  آبخیرداری  با طرح های  امور مرتبط  برون سپاری  با صدور مجوزهای بخش کشاورزی،  در خصوص موضوعات مرتبط 

کردند. ارایه  شهرستان 

بر اساس تصمیمات این جلسه برخی از فعالیت های حوزه امور اراضی از جمله بازدیدهای مرتبط با مرمت و نوسازی دیوار و ساختمان های بناهای 
قدیمی در باغات و اراضی کشاورزی، مراحل اداری صدور اسناد زمین های کشاورزی، مراحل اداری اختصاص انشعابات به واحدهای کشاورزی و 

تهیه نقشه و تعیین اراضی تحت شرب چاه های کشاورزی در شهرستان تیران و کرون به مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی واگذار شد.
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برای مشاهده کلیپ کلیک کنید



 گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از اثربخشی مراکز مهارت آموزی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در استان اصفهان 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در پنجمین دوره شورا، با تغییر رویکرد برنامه های آموزشی از ادبیات محوری به مهارت محوری، 
تمامی برنامه های مهارت آموزی را با بهره گیری از ظرفیت های مردمی طراحی کرده و در حال اجرا می باشد.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، مدیران مراکز مهارت آموزی و توان افزایی غیردولتی کشاورزی را به عنوان

"خیرین اجتماعی-آموزشی"

به جامعه معرفی می نماید.

http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2021/09/1400-06-25-marakeza-maharat-amuzi.mp4
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علی درویشی با حکم رییس سازمان به عنوان سرپرست معاونت اداری و مالی سازمان منصوب شد.

انتصاب سرپرست معاونت اداری و مالی سازمان

شایان ذکر است رییس سازمان مرکزی با اشاره به وظایف ذاتی حوزه اداری و مالی به عنوان واحد پشتیبان و فرابخشی در سازمان و با توجه به 
ایفای نقش های جدید از جمله پیگیری برای تحقق اهداف مندرج در تبصره )3( ماده )۸3( و تبصره )۸5( آیین نامه قانون تاسیس سازمان، تغییر 

عنوان مدیریت اداری و مالی به سرپرستی معاونت اداری و مالی را در تاریخ 30/0۶/1400 به کلیه استان های کشور ابالغ کرده است.

شایسته است ارتقای شاخص های کیفی و کمی امور اداری و مالی، توسعه ی ارتباطات و افزایش تعامل با دستگاه های اجرایی در سطح استان به 
منظور پیگیری تحقق کامل و دقیق قوانین و مقررات مالی سازمان و سامان دهی امور رفاهی کارکنان و اعضا در اولویت برنامه های کاری جناب عالی 

منظور شود. 

امید است با توکل به خداوند متعال با جدیت و برنامه محوری و جلب مشارکت همکاران و اعضای سازمان در تحقق اهداف و رسالت های سازمان 
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، موثرتر از گذشته گام بردارید.

در متن حکم رییس سازمان آمده است:
جناب آقای علی درویشی

با سالم و احترام

محترم  رییس   1400/0۶/30 مورخ  2۶14/00/س/ن  شماره  مجوز  به  نظر 
ارزشمند  تجربیات  و  خدمتی  سوابق  تعهد،  به  عنایت  با  و  مرکزی  سازمان 
جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان "سرپرست معاونت اداری و مالی 

می شوید. منصوب  سازمان" 
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سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان نسبت به راه اندازی کالب رسمی در نرم افزار Clubhouse اقدام کرد.

راه اندازی کالب رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
Clubhouse در نرم افزار

▪ایجاد فرصت گردهمایی مسووالن، متخصصان، کارآفرینان و کلیه ی صاحبان ایده و دانش و پشتیبانان 
تولید بخش کشاورزی به منظور تبادل تجربیات و هم افزایی برای دانش گستری، توسعه فناوری های جدید و 

تقویت ورود جریان سرمایه های مردمی به بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

▪ هم فکری و برنامه ریزی برای تقویت مردمی کردن امور در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

▪ شناسایی موانع تولید در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ارایه ی راه کارهای مرتفع شدن آن ها

▪ ایجاد فرصت هم فکری و تبادل نظر در خصوص مقررات، ضوابط و سیاست های حاکم بر بخش کشاورزی، 
منابع طبیعی و محیط زیست

▪ ایجاد فرصت گفتگو با مدیران و مسووالن ملی و استانی بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

▪ ایجاد فرصت انسجام، هم آهنگی و هم کاری هرچه بیشتر بین شاغلین در امور کشاورزی با دستگاه های 
اجرایی دولتی و غیردولتی

▪ طرح، بررسی و پیگیری مطالبات به حق اعضای سازمان

▪حمایت از کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست از طریق سامان دهی امر اشتغال ایشان با 
رویکرد خوداتکایی و دانش مزدمحوری

تولیدی بخش  و  تولیدکنندگان، بهره برداران و تشکل های صنفی  از سرمایه گذاران، کشاورزان،  ▪ حمایت 

کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

را به شماره ی  نام خانوادگی( و موضوع مورد نظر، مراتب  نام و  )با درج  اتاق، می توانند ضمن معرفی خود  ارایه پیشنهاد برگزاری  به  عالقه مندان 
کنند. ارسال   00۹۸۹1340۹۷3۶4 واتس اپ 

برنامه زمان بندی سخنرانی ها و گفتگوها در این کالب به صورت مستمر اطالع رسانی خواهد شد.

▪ هم فکری در خصوص تقویت جایگاه پروانه اشتغال کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست به منظورجلوگیری از دخالت افراد فاقد صالحیت در امور فنی و مهندسی 
بخش کشاورزی

▪ تقویت نقش مراکز توان افزایی و مهارت آموزی در ارتقای توانمندی های حرفه ای دانش آموختگان بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

▪ هم فکری برای حفظ و پایداری محیط زیست و منابع پایه تجدیدشونده به ویژه آب و خاک به منظور دستیابی به توسعه پایدار در بخش کشاورزی

▪ هم فکری برای افزایش بهره وری و افزایش کمی و کیفی تولیدات بخش کشاورزی

▪ هم فکری برای صدور خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی به خارج از کشور و کشت های فراسرزمینی

با تکیه بر این که “دانش آشکارترین وسیله عزت و اقتدار یک کشور است”، از مهمترین اهداف راه اندازی این کالب می باشد.

منابع طبیعی استان اصفهان روی  و  نظام مهندسی کشاورزی  تنها کالب رسمی سازمان  در  برای عضویت 
کنید.  کلیک  روبرو  تصویر 

همچنین از طریق اسکن QRکد درج شده در پوستر معرفی کالب سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
طبیعی استان اصفهان می توانید این کالب را دنبال کنید.

https://www.clubhouse.com/club/%D8%B3%D9%86%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
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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   

  031-3۷۸153۶0-4    031-3۷۸153۶5 

 esfahananreo    

 www.agriengs.ir  

 @esfahananreo
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