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دامداران  و  کشاورزان  همه  تالش های  از  قدردانی  با  فارس  استان  مرودشت  شهرستان  در  دامداری  واحد  یک  از  سرزده  بازدید  در  رییس جمهور 
نا امیدی در دشمنان است. کشور،  گفت:  هر تولید شما، گامی محکم برای پیشرفت کشور و عامل ایجاد یاس و 

 رییس جمهور:
کشاورزی از ابزارهای مهم حفظ استقالل کشور است

به گزارش سنم و به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، دکتر سید ابراهیم رییسی با بیان این که حاصل زحمات و تالش های شما، تولید قدرت برای 
کشور است، اظهار داشت: کشاورزی یکی از ابزارهای مهم حفظ استقالل کشور است و باید به هر قیمتی تولید را به ویژه در عرصه تولید محصوالت 

غذایی و کشاورزی ادامه دهیم.

ماه های  در  که  می کنیم  دنبال  را  طرحی  اجرای  مسیر  این  در  گفت:  کند،  تسهیل  را  شما  فعالیت  دارد  وظیفه  دولت  این که  بیان  با  رییسی  دکتر 
کند. مرتفع  را  کشاورزان  و  دامداران  مشکالت  از  بخشی  و  کند  قطع  دامی  نهاده های  تامین  بازار  از  را  واسطه ها  و  دالالن  دست  می تواند   آینده 

با تولید به  تا  با اجرای این طرح، یارانه ای که صرف تامین نهاده های دامی می شود، مستقیم به دست تولیدکنندگان می رسد  رییس جمهور گفت: 
صرفه تر محصول، سود نهایی آن هم به مصرف کنندگان برسد.
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ارتقای  و  دانش  نفوذ  ضریب  افزایش  خصوص  در  جهادکشاورزی  وزیر  برنامه های  اجرای  راستای  در  سنم،  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
بهره وری در بخش کشاورزی، دستورالعمل پرداخت پاداش بهره وری و یارانه دانش و فناوری های کاربردی برای گندم کاران کشاورزی برای 

ابالغ شد.  به دستگاه های مسوول  اجرا 

شایان ذکر است شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصوالت اساسی کشاورزی به استناد مفاد قانون اصالح قانون تضمین 
خرید محصوالت اساسی کشاورزی، برای اولین بار در بخش کشاورزی، بسته حمایتی از کشاورزی قراردادی گندم و اختصاص یارانه دانش 

و فناوری در تولید گندم را تصویب کرد.

از  مربوطه  مقررات  و  قوانین  چهارچوب  در  می نمایند،  قراردادی  کشاورزی  طریق  از  گندم  تولید  به  اقدام  که  تولیدکنندگانی  اساس  این  بر 
حمایت های مهمی از قبیل پاداش بهره وری، یارانه انتقال دانش، یارانه حق بیمه، یارانه آزمون آب و خاک و گیاه و نسخه نویسی و تسهیالت 

می شوند. برخوردار  بانکی 

همچنین گفتنی است با توجه به این که ارتقای ضریب نفوذ دانش یکی از برنامه های مهم وزیر جهادکشاورزی در دولت سیزدهم بوده است، 
پیش از این، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور برای نخستین بار، اختصاص یارانه دانش و اعطای مشوق های 
مادی و معنوی به نهاده دانش با هدف ارتقای بهره وری و افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی را از وزیر جهادکشاورزی خواستار 

شده بود.

توسط وزیر جهادکشاورزی انجام شد:
ابالغ دستورالعمل پرداخت پاداش بهره وری و یارانه دانش برای

گندم کاران کشاورزی قراردادی

دستورالعمل پرداخت پاداش بهره وری و یارانه دانش و فناوری های کاربردی برای گندم کاران کشاورزی قراردادی توسط وزیر جهادکشاورزی 
ابالغ شد.
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طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  به  مرکزی  سازمان  رییس  توسط  قراردادی  کشاورزی  گندم کاران  از  حمایت  دستورالعمل 
ابالغ شد. اجرا  برای  استان ها 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی سنم، در ابالغیه شاهرخ رمضان نژاد به روسای سازمان نظام مهندسی استان ها آمده است: در پی اقدامات 
سازمان در راستای رسالت گسترش دانش به عنوان مقوم و پشتیبان تولید در بخش کشاورزی و نهادسازی و ایجاد شبکه غیردولتی انتقال 
و اشاعه دانش با استفاده از ظرفیت مردمی و تعریف و تدوین ساز و کارهای دانش گستری در قالب قراردادهای سهم بری دانش از تولید، با 
پیگیری صورت گرفته و ارایه پیشنهاد به وزیر محترم جهادکشاورزي مبنی بر اختصاص یارانه دانش، مراتب در شورای قیمت گذاری محصوالت 
اساسی کشاورزی تایید و دستورالعمل حمایتی از تولیدکنندگان گندم کار کشاورزی قراردادی مصوب شد که طی نامه شماره 020/15872 مورخ 

1400/07/20 توسط وزیر محترم جهادکشاورزی ابالغ گردید.

شایان ذکر است بر اساس این مصوبه، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، صندوق بیمه 
کشاورزی، معاونت امور زراعت، بنیاد گندم کاران کشور، بانک مرکزی و بانک کشاورزی به عنوان نهادهای پشتیبان تعیین شده است.

روی  قراردادی”  کشاورزی  گندم کار  کشاورزان  از  حمایتی  “دستورالعمل  و  گندم”  قراردادی  کشاورزی  از  حمایت  سیاستی  “بسته  دانلود  برای 
کنید: کلیک  زیر  لینک های 

توسط رییس سازمان مرکزی انجام شد:
ابالغ دستورالعمل حمایت از گندم کاران کشاورزی قراردادی

قراردادی  کشاورزی  از  حمایت  سیاستی  بسته 

 دستورالعمل حمایتی از تولیدکنندگان گندم کار کشاورزی قرارداری 

http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2021/10/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85.pdf
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2021/10/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C.pdf
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روز  استان اصفهان،  منابع طبیعی  و  نظام مهندسی کشاورزی  بازرگانی بخش کشاورزی سازمان  و  اقتصادی، سرمایه گذاری  امور  کارگروه  جلسه 
در محل سازمان تشکیل شد. کارگروه  اجرایی عضو  نمایندگان دستگاه های  و  کارگروه  رییس  رییس سازمان،  با حضور  دوشنبه 26مهرماه1400، 

در ابتدای جلسه مهدی تقی پور، اظهار داشت پیرو اقدامات سازمان در تحقق رسالت گسترش دانش به عنوان مقوم و پشتیبان تولید در بخش 
کشاورزی و تدوین و ابالغ قرارداد سهم بری دانش از تولید، با ارایه پیشنهاد توسط رییس محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
کشور به وزیر محترم جهاد کشاورزی مبنی بر اختصاص یارانه دانش، مراتب در جلسه مورخ 7مهر1400 شورای قیمت گذاری محصوالت اساسی 
محترم  وزیر  توسط  20مهر1400  تاریخ  در  که  شد  مصوب  قراردادی  کشاورزی  گندم کار  تولیدکنندگان  از  حمایتی  دستورالعمل  و  تایید  کشاورزی 

گردید. ابالغ  جهادکشاورزی 

منابع  و  نظام مهندسی کشاورزی  این مصوبه، سازمان  بر اساس  افزود  منابع طبیعی استان اصفهان  و  نظام مهندسی کشاورزی  رییس سازمان 
طبیعی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، صندوق بیمه کشاورزی، معاونت امور زراعت وزارت جهادکشاورزی، بنیاد گندم کاران کشور، بانک مرکزی 
و بانک کشاورزی به عنوان نهادهای پشتیبان تعیین شده اند. وی همچنین اعالم کرد بر اساس این بسته حمایتی، تولیدگنندگان گندم از طریق 
کشاورزی قراردادی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه از حمایت هایی نظیر پاداش بهره وری، یارانه انتقال دانش و فناوری، یارانه حق بیمه ، 

یارانه آزمون آب، خاک، گیاه و نسخه نویسی و تسهیالت بانکی برای تامین مالی برخوردار می شوند.

تقی پور افزود شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان مجری دولتی کشاورزی قراردادی و کارخانجات آسیابانی آرد سازی، سیلوداران، کارخانجات 
ماکارونی و فعاالن صنف و صنعت مرتبط با آرد و نان به عنوان مجریان غیردولتی کشاورزی قراردادی موظفند با همکاری سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی کشور و سایر فعاالن نسبت به ثبت اطالعات کشاورزان گندم کار مشارکت کننده در کشاورزی قراردادی در سامانه مدیریت 
و رصد کشاورزی قراردادی گندم اقدام نمایند و در این طرح نظارت محلی بر عهده سازمان جهادکشاورزی استان ها و نظارت عالیه بر عهده معاونت 

امور زراعت وزارت جهادکشاورزی می باشد.

اجرای کشاورزی قراردادی،
راه کار تحقق زنجیره ارزش در بخش کشاورزی



ماه نامه الکترونیکی سازمان

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

   www.agriengs.ir

| شماره 35 ●    1400 | 7
 esfahananreo @esfahananreo

رییس سازمان اظهار داشت مجری کشاورزی قراردادی موظف است بر اساس اطالعات سطح زیر کشت کشاورزان طرف قرارداد ثبت شده در 
صندوق بیمه کشاورزی به تولیدکنندگان گندم با بیش از متوسط عملکرد کشور که برای گندم آبی 4.2تن در هکتار و برای گندم دیم 1.2تن در هکتار 
می باشد به ترتیب  حداکثر تا 10 و 15درصد قیمت تضمینی متناسب با توان اکولوژیکی مناطق که توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 

طبیعی و معاونت امور زراعی وزارت جهادکشاورزی تعیین می شود، به عنوان پاداش بهره وری پرداخت نماید.

مهدی تقی پور تاکید کرد وزارت جهادکشاورزی موظف است از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی یارانه تولید و اشاعه دانش را 
به عنوان تولید به تولیدکنندگان و اشاعه دهندگان دانش و فناوری های کاربردی موثر در افزایش کمی و کیفی تولید گندم که کارشناسان داری پروانه 
اشتغال از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی می باشند، به میزان یک صدم تا نه صدم درصد قیمت 
تضمینی متناسب با اثربخشی دانش و فناوری در افزایش تولید گندم پرداخت نمایند که نحوه اجرای آن با استناد به اطالعات گذشته تولید گندم 

کشاورزان طرف قرارداد بنا بر پیشنهاد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و با تایید وزارت جهادکشاورزی خواهد بود.

برنامه اجرایی زنجیره های  از  ارایه گزارشی  امید شریفی دبیر کارگروه زنجیره های ارزش سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان ضمن  ادامه  در 
تامین، تولید، ذخیره سازی، توزیع و فروش محصوالت کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان، تاکید کرد زنجیره های ارزش و کشاورزی 

قراردادی راه کار توسعه پایدار بخش کشاورزی است.

شامل  کشاورزی  محصوالت  اولویت دار  24زنجیره  که  این  به  اشاره  با  اصفهان  استان  جهادکشاورزی  سازمان  ارزش  زنجیره های  کارگروه  دبیر 
محصوالت زراعی و باغی، گیاهان دارویی، قارچ خوراکی، شیر و گوشت قرمز و سفید، آبزیان، عسل و بذر و نهال اصالح شده در استان تعریف 
شده است، افزود رویکرد ایجاد زنجیره های ارزش محصوالت کشاورزی در استان اصفهان شامل بسترسازی، مدل سازی، پیاده سازی و پویاسازی 
طرح بوده است و اجرای آن در 10گام تدوین و به اعضای کارگروه ابالغ شده است و با برنامه ریزی های صورت پذیرفته تا کنون بیش از 25زنجیره 

رسمی و غیررسمی در استان اصفهان فعال هستند.

امید شریفی با اشاره به این که پایه و اساس زنجیره ارزش، کشاورزی قراردادی است اظهار داشت ترویج ضرورت های برقراری زنجیره ارزش، 
احصا و پیگیری مشوق ها و اعتبارات سرمایه ثابت و نقدینگی قابل تزریق به چرخه، توجه به صنایع تبدیلی و تکمیلی، احصای بازار توزیع و مقاصد 
صادراتی، سامان دهی و آماده سازی شبکه توزیع، فراهم سازی کمی و کیفی تولید مورد نیاز شبکه مصرف و صنایع تبدیلی و تکمیلی، پیگیری ایجاد 
انتظار  نهایی مورد  الزامات  از مهمترین  تکمیلی موجود در سطح استان،  و  تبدیلی  تولید  و سامان دهی شبکه صنایع  مناطق  تشکل های صنفی در 
پیگیری و پیاده سازی زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی می باشد که نقش سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان یک سازمان 

استراتژیک و فنی برای تحقق این الزامات بسیار حایز اهمیت است.
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پژمان فتحی، رییس کارگروه امور اقتصادی، سرمایه گذاری و بازرگانی بخش کشاورزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان نیز 
با اشاره به پراکنش مناسب مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در نقاط مختلف استان اصفهان و نقش این مراکز در اشاعه دانش و نفوذ علم در بین 
کشاورزان، به اهمیت ویژه مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی برای اجرای زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی تاکید و آمادگی کامل سازمان را برای 

همکاری در این خصوص اعالم کرد.

دبیر شورای سازمان با اشاره به عدم وجود زیرساخت های الزم و کمبود فضای مناسب برای انبارداری و ذخیره سازی برخی محصوالت استراتژیک 
کشاورزی ازجمله غالت افزود بخش قابل توجهی از محصوالت کشاورزی به این دلیل، در معرض خسارت و آفات و بیماری های نباتی قرار دارند و 
از چرخه مصرف خارج می شوند. وی اظهار داشت ایجاد بارانداز غالت در استان اصفهان به عنوان استان معین و با توجه به موقعیت جغرافیایی 

و مرکزیت در کشور می تواند از بروز خسارات و کاهش ضایعات محصوالت استراتژیک کشاورزی جلوگیری کند.

پژمان فتحی همچنین خاطر نشان کرد توجه به ایجاد زیرساخت های یک شهرک تخصصی صنایع غذایی برای تکمیل زنجیره ارزش محصوالت 
کشاورزی ضروری است که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی طی سالیان اخیر پیگیر این موضوع بوده است و الزم است دستگاه های 
کشاورزی  فراورده های  و  شهری  مشاغل  سامان دهی  سازمان  و  کشاورزی  شهرک های  شرکت  صنعتی،  شهرک های  شرکت  جمله  از  مربوطه 

شهرداری اصفهان به صورت جدی تر در این خصوص همکاری کنند.

در این جلسه همچنین برگزاری دوره های آموزشی نظام آموزش بازرگانی کشاورزی ایران )نابکا(، واگذاری زمین به منظور ایجاد شهرک تخصص 
صنایع غذایی در منطقه شرق استان، اعطای تسهیالت و حمایت های مالی شرکت شهرک های صنعتی استان از واحدهای تولیدی دارای زنجیره 
ارزش کشاورزی، تدوین مسوولیت هر یک از دستگاه های اجرایی استان برای نقش آفرینی در اجرای برنامه زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی 

در استان مورد تاکید قرار گرفت.
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دبیر شورای مرکزی خبر داد:
دو مصوبه مهم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

دبیر شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از مصوبه حذف بند "تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دایم برای 
مشمولین" از ماده )12( دستورالعمل پروانه اشتغال و همچنین تعیین آخرین مهلت اعتبار گواهی تشخیص صالحیت و رتبه بندی های قدیمی 

خبر داد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی سنم، با حذف بند " تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دایم برای مشمولین " از ماده )12( دستورالعمل پروانه 
اشتغال، از این پس دریافت پروانه اشتغال برای اعضای حقیقی سازمان )آقایان(، مستلزم ارایه بند یاد شده نمی باشد.

بر اساس دیگر مصوبه شورای مرکزی، اعتبار رتبه های قدیمی سازمان حداکثر تا تاریخ 30 مهرماه 1400 می باشد، بدین معنی که بعد از تاریخ 
یاد شده، کلیه اعضای حقیقی و حقوقی سازمان که دارای رتبه بوده ولی هنوز اطالعات آن ها در سامانه ثبت نشده است )اعالم رتبه بندی 
قدیمی( و یا نسبت به تکمیل فرآیند رتبه های وارده به سامانه در سال 1397 تاکنون اقدام ننموده اند )ویرایش رتبه ثبت شده توسط سازمان از 
قسمت ویرایش اطالعات زیر سیستم رتبه بندی(، رتبه های مذکور فاقد اعتبار بوده و در صورت مراجعه باید درخواست رتبه بندی جدید دهند 

که خود مستلزم پرداخت هزینه می باشد.
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رییس سازمان مرکزی با ارسال نامه ای به رییس قوه قضاییه، فراهم شدن زمینه بهره گیری از خدمات کارشناسان ماده )32( قانون تاسیس 
مدیریت  سامانه  در  کارشناسان  این  اطالعات  بارگذاری  طریق  از  را  رسمی(  )کارشناسان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان 

پرونده قضایی )سمپ( خواستار شد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی سنم، شاهرخ رمضان نژاد در نامه خود به حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای، با اشاره به فرآیند انتخاب 
و معرفی این کارشناسان توسط سازمان آورده است؛ سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران، بر اساس 
ماده )32( قانون تاسیس و آیین نامه اجرایی این ماده قانونی )مصوب هیات وزیران(، از سال 1384 از طریق برگزاری آزمون سراسری، انجام 
مصاحبه، برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و کارآموزی نسبت به انتخاب و معرفی کارشناسان ماده )32( در قالب هشت گرایش که شامل 

تمامی رشته های کشاورزی، منابع طبیعی محیط زیست می باشد، اقدام نموده است.

رییس سازمان مرکزی از قوه قضاییه خواستار شد:
با بارگذاری اطالعات کارشناسان ماده )۳۲( در سامانه مدیریت پرونده قضایی، 

زمینه بهره گیری از خدمات این کارشناسان را فراهم نمایید

برگزاری  دوره  هشت  طی  تاکنون  سازمان  این  است:  آمده  نامه  این  در 
آزمون، برای 1230 نفر از واجدین شرایط، کارت و پروانه کارشناس رسمی 
روسای  با  پذیرفته  صورت  هماهنگی های  براساس  و  است  کرده  صادر 
محترم دادگستری استان ها؛ در سنوات گذشته از کارشناسان رسمی این 
سازمان نیز استفاده می شده است که با توجه به الکترونیکی شدن فرآیند 

باشد. امکان فراهم نمی  این  ارجاع کارشناسی 

شایان ذکر است رییس سازمان مرکزی ضمن ارسال لیست مشخصات 
این  اطالعات  بارگذاری  مهندسی،  نظام  سازمان  رسمی  کارشناسان 

است. شده  خواستار  را  “سمپ”  سامانه  در  کارشناسان 
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مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر استان اصفهان در این نشست تصریح کرد، بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان 
و عشایر به دنبال گسترش چتر بیمه اجتماعی در کشور است تا اشخاص واجد شرایط از جمله کارشناسان کشاورزی و کشاورزان با حفظ کرامت در 

ایام بازنشستگی و سالمندی حقوق مناسبی داشته باشند.

مهندس ابارشی افزود، بیمه روستایی و عشایری فرصت بزرگی برای جامعه است است که نیاز به تبیین دارد و عدم آگاهی از این بیمه باعث شده 
است که قشر وسیعی از جامعه از آثار و مزایای مفید این بیمه دور باشند.

وی با تاکید بر این که هزینه باالی برخی از بیمه ها عامل بازدارنده مهم در عدم تمایل افراد به بیمه است افزود صندوق بیمه اجتماعی با درنظر گرفتن 
سطوح مختلف درآمدی این مشکل را حل کرده است.

بیمه  توسعه  به  ویژه ای  توجه  دولت  داشت  اظهار  است،  دولت  راهبردی  برنامه های  از  اجتماعی  بیمه  توسعه  این که  به  اشاره  با  ابارشی  مهندس 
می کند. پرداخت  صندوق  هدف  جامعه  در  کارفرما  به عنوان  را  بیمه  حق  برابر  دو  و  دارد  اجتماعی 

جلسه هم اندیشی به منظور ایجاد ساز و کار مناسب بهره مندی کارشناسان، شاغالن و بهره برداران بخش کشاورزی از پوشش بیمه اجتماعی، روز 
پنج شنبه 1مهرماه1400 با حضور رییس، سرپرست معاونت مالی و اداری، مجری امور شاغلین حرفه ای استان سازمان و مدیرعامل صندوق بیمه 

اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر استان اصفهان در محل سازمان برگزار شد.

کارشناسان، شاغالن و بهره برداران بخش کشاورزی زیر چتر بیمه اجتماعی
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مهندس تقی پور رییس سازمان نیز با تاکید بر ظرفیت های قانونی برای بهره مندی اعضا و کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و محیط 
زیست از خدمات صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، به سوابق همکاری دو مجموعه اشاره کرد و افزود سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان آمادگی دارد در راستای فرهنگ سازی بیمه و ایجاد بستر بهره مندی متقاضیان، از مزایای بیمه 
اجتماعی، ضمن برگزاری نشست های تخصصی، ترویجی و آموزشی، از ظرفیت توانمند شبکه مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی که مورد 
اعتماد بهره برداران در سطح استان هستند نیز استفاده کند و خدمات بیمه ای مورد نیاز کشاورزان را از طریق این شبکه وسیع در اختیارشان 

قرار دهد.

در این جلسه، اعطای مجوز کارگزاری بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به سازمان، برگزاری نشست های ترویجی و توجیهی به صورت 
مجازی برای اعضای سازمان و استفاده از ظرفیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی برای ارایه خدمات بیمه ای به کشاورزان استان مورد 

توافق قرار گرفت.

شایان ذکر است بر اساس تبصره )7( ماده )2( قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، کارکنان مراکز موضوع این قانون 
مالی و  اجرایی- مدیریتی-  تلقیح مصنوعی، شرکت های مهندسی و خدمات مشاوره فنی-  آزمایشگاه ها، داروخانه ها، مراکز  )کلینیک ها، 
بیمه- اقتصادی- بازرگانی و کشاورزی( در صورت استقرار مراکز در روستاها و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت، مشمول قانون صندوق 

بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر می باشند.
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جلسه کارگروه حمایت از ایده های نو در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
برگزار شد. روز چهار شنبه 21مهرماه1400  استان اصفهان 

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان از تدوین و ابالغ
 “قرارداد انتقال و اشاعه دانش و فناوری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی”

خبر داد

رییس سازمان در این جلسه ضمن اشاره به اهمیت  حمایت از طرح ها و ایده های نو در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و توجه ویژه 
به دانش آموختگان این بخش به عنوان صاحبان دانش تاکید کرد بخش کشاورزی تشنه دانش است و به دانش نیز باید به عنوان یک نهاده در 

فرایند تولید محصوالت کشاورزی توجه ویژه ای داشت.

مهدی تقی پور با اشاره به تهیه “قرارداد انتقال و اشاعه دانش و فناوری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی” توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی اظهار داشت، این قرارداد در راستای رسالت سازمان در گسترش و اشاعه دانش و فناوری در بخش کشاورزی و تنظیم روابط بین 
صاحبان حرفه های مهندسی کشاورزی و کارفرمایان و بهره برداران، به منظور افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی، اصالح و بهبود 
شیوه های مصرف عوامل تولید و نهاده ها در محصوالت و تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی و عمومیت بخشی کاربرد و مصرف دانش و فناوری های 
جدید در محیط کشاورزی و روستایی تدوین و به اعضای حقیقی و حقوقی سازمان ابالغ شده است تا از این طریق “صاحبان دانش و فناوری” 
کارشناسان  همان  که  فناوری”  و  دانش  “اشاعه دهندگان  با  نو  ایده های  صاحبان  و  علمی  موسسات  دانش بنیان،  شرکت های  محققان،  جمله  از 
کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست دارای پروانه اشتغال از سازمان و مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی می باشند، به صورت 
رسمی و در چهارچوب ضوابط سازمان همکاری کنند. رییس سازمان تاکید این قرارداد پیرو قراردادهای سهم بری دانش از تولید تدوین و ابالغ 

شده است و می تواند حرکت مثبتی به منظور نهادینه کردن دانش به عنوان یک نهاده و عامل مقوم و پشتیبانی کننده تولید ایجاد کند.
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در ادامه کامران صفوی رییس سرای نوآوری گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان، به معرفی طرح پویش، پایش و رویش که از 
ابداعات دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان می باشد پرداخت و در ادامه در خصوص بازار فناوری و ساختار سراهای نوآوری که از دستاوردهای 

دانشگاه آزاد اسالمی است گزارشی ارایه کرد.

صفوی در خصوص فعالیت های فناورانه دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان، به فعالیت 17 مرکز رشد و 5 سرای نوآوری تخصصی در استان 
اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت در این بین سرای نوآوری گیاهان دارویی و سرای نوآوری بذر و نهاده های کشاورزی به صورت تخصصی در حوزه 
کشاورزس فعال می باشند. ایشان افزود دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان در حال حاضر دارای یک مرکز رشد تخصصی گیاهان دارویی با مجوز 
فعالیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یک مرکز رشد با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

است که فعالیت عمده آن ها در حوزه های کشاورزی می باشد.

کامران صفوی اظهار داشت سرای نوآوری گیاهان دارویی استان اصفهان دارای بخش های مختلفی است، از جمله مرکز رشد تخصصی با فعالیت 
56 هسته و واحد فناوری در زمینه صنایع غذایی، اسانس و عصاره، کشت، داشت و برداشت، بذر، دامپزشکی و محصوالت آرایشی و بهداشتی، 
برگزاری  با  که  تخصصی  شتاب دهنده  بخش  مدت،  کوتاه  آموزشی  دوره های  برگزاری  منظور  به  تخصصی  فعالیت  با  مهارت  عالی  مدرسه  بخش 
رویدادهای متنوع و همکاری با شتاب دهنده های همکار جهت سرمایه گذاری در ایده های مطلوب و بخش تجاری سازی که شرکت های رشد یافته 

محصوالت خود را در فضاهای اختصاصی تولید و عالوه بر بازار داخل به بازارهای بین المللی نیز صادر می نمایند.

وی با اشاره به این که سرای نوآوری گیاهان دارویی استان اصفهان با هدف گسترش فعالیت های خود به زودی شاهد همکاری های مطلوبی با سایر 
استان های کشور خواهد بود، تاکید کرد سرای نوآوری گیاهان دارویی جهت همکاری های دو جانبه با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 

طبیعی استان و حمایت از ایده و طرح های نوین در این بخش آمادگی کامل دارد.
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شیوا مقصودیان مسوول گروه پارک تخصصی کشاورزی و محیط زیست شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نیز در این جلسه به معرفی آن 
مجموعه به عنوان اولین سازمان موسس مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در کشور که با هدف حمایت از ایجاد و توسعه شرکت های 

دانش بنیان و تولید ثروت از علم راه اندازی شده است، پرداخت.

وی افزود پارک های تخصصی مجموعه ای از شرکت های عضو شهرک با فعالیت های تخصصی و یا بازار هدف مشابه و نزدیک به هم می باشند 
که زیر نظر پارک علم و فناوری شیخ بهایی اداره می شوند.

مرتضی شیربخت، عضو شورای سازمان و رییس کارگروه نیز ضمن تشکر از نمایندگان دستگاه های اجرایی و مراکز علمی و تحقیقاتی برای 
حضور موثر در جلسات کارگروه، حمایت از ایده های نو در بخش کشاورزی را زمینه ساز افزایش امید کارشناسان بخش کشاورزی دانست و 
افزود بسیاری از صاحبان دانش در بخش کشاورزی به دلیل این که نمی توانند ایده های خود را به مرحله تجاری سازی تبدیل کنند، از مسیر 
موفقیت دور می شوند، در حالی که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با تشکیل این کارگروه تالش می کند به 
عنوان حلقه ارتباطی بین دانش و عرصه تولید، ارتبط موثری بین صاحبان ایده و فناوری، اشاعه دهندگان آن و بهره برداران بخش کشاورزی 

ایجاد کند.
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با  روز شنبه 10مهرماه1400  گیاه پزشکی(  )داروخانه های  نباتی  آفت کش های  فعالیت فروشگاه های  بر  نظارت  جلسه هماهنگی در خصوص 
خدمات  مراکز  کارشناسان  و  مدیران  و  سازمان  گیاه پزشکی  مجوزهای  صدور  کارشناس  مجوزها،  صدور  مدیریت  سرپرست  رییس،  حضور 

برگزار شد. اداری صدور مجوزهای بخش کشاورزی استان اصفهان  کشاورزی غیردولتی چند منظوره مجری مراحل 

رییس سازمان خبر داد:
۷۲درصد فروشگاه های آفت کش نباتی در استان اصفهان،

به داروخانه گیاه پزشکی تبدیل وضعیت یافته اند

مهندس مهدی تقی پور رییس سازمان در این نشست ضمن تبیین قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت واحدهای گیاه پزشکی، بر لزوم نظارت 
دقیق و مستمر بر عملکرد داروخانه های گیاه پزشکی تاکید کرد و افزود سالمت غذایی کشور در گرو استفاده بهینه از نهاده های کشاورزی و 
مبارزه به موقع با آفات و بیماری های گیاهی است و در این بین نقش داروخانه های گیاه پزشکی از طریق تامین، توصیه و عرضه آفت کش های 

نباتی به صورت فنی بسیار حایز اهمیت است.

رییس سازمان با اشاره برنامه ریزی های دقیق توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به منظور سازمان دهی و سامان دهی 
داروخانه  به  مربوطه  مجوز  دریافت  با  اصفهان،  استان  در  نباتی  آفت کش  فروشگاه های  72درصد  افزود،  کشاورزی  سموم  عرضه  شبکه 
گیاه پزشکی تبدیل وضعیت یافته اند و رسالت اصلی این واحدهای فنی با استفاده از دانش کارشناسان دارای پروانه اشتغال معتبر، جلوگیری 
از مصرف بی رویه سموم کشاورزی است و بهره برداران و تولیدکنندگان می توانند سموم مورد نیاز خود را از طریق این واحدها که دارای تابلوی 

متحدالشکل در سراسر استان و کشور هستند، تامین کنند.
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اشخاص  دخالت  از  جلوگیری  خصوص  در  اصفهان  استان  انتظامی  نیروی  فرماندهی  با  شده  برقرار  تعامالت  به  اشاره  با  تقی پور  مهندس 
 با واحدهای فاقد مجوز 

ً
حقیقی و حقوقی فاقد صالحیت و فاقد پروانه اشتغال معتبر در امور فنی و مهندسی کشاورزی اظهار داشت، قطعا

فعالیت در زمینه توزیع سموم دفع آفات گیاهی نیز برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.

رییس سازمان از مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به عنوان پشتیبانان تولید در بخش کشاورزی یاد کرد و افزود سیاست کاری سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان به جای توسعه ساختار اداری، استفاده حداکثری از ظرفیت و توانمندی این مراکز برای 
اشاعه دانش و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش کشاورزی است و از این رو با شناسایی مراکز واجد شرایط، نظارت میدانی 
مستمر و منسجم بر عملکرد فروشندگی های سموم دفع آفات گیاهی و داروخانه های گیاه پزشکی را به صورت جدی از نیمه دوم سال جاری 

با همکاری این مراکز انجام خواهد داد و بر اساس گزارش های واصله با تخلفات احتمالی برخورد خواهد کرد.

مهندس امیررضا عامری سرپرست مدیریت صدور مجوزهای سازمان نیز در این نشست روش کار مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در امر 
نظارت بر عملکرد واحدهای گیاه پزشکی استان را تشریح کرد.

از  شده  تدوین  نظارتی  فرم های  اساس  بر  و  مستمر  و  دوره ای  صورت  به  منتخب  غیردولتی  کشاورزی  خدمات  مراکز  ذکراست  شایان 
بررسی  با  سازمان  و  کرد  خواهند  بازدید  استان  سطح  در  مستقر  گیاه پزشکی  داروخانه های  و  گیاهی  آفات  دفع  سموم  فروشندگی های 
ارایه گزارش های نظارتی به سازمان جهادکشاورزی استان و  با تخلفات احتمالی این واحدها، نسبت به  گزارش های واصله، ضمن برخورد 

کرد. خواهد  اقدام  کشور  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان 
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نشست هم اندیشی مدیران جهادکشاورزی شهرستان های کوهپایه، ورزنه و هرند با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و مراکز 
خدمات کشاورزی غیردولتی مستقر در شهرستان های یاد شده با هدف تبادل نظر و استفاده از تجربیات برای خدمت رسانی مطلوب تر به 

بهره برداران بخش کشاورزی در تاریخ 22مهر1400 برگزار شد.

مهندس مهدی تقی پور، رییس سازمان ضمن تبریک انتصاب مدیران جهادکشاورزی شهرستان های کوهپایه، ورزنه، هرند و جرقویه با اشاره 
تعامل  تاکید کرد رمز موفقیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی  به ظرفیت های کارشناسی موجود در مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی 
مثبت و موثر با مدیریت های جهادکشاورزی در شهرستان و جلب اعتماد بهره برداران مناطق تحت پوشش از طریق اجرای طرح سهم بری 

دانش از تولید است.

رییس سازمان اظهار داشت در راستای نهادسازی شبکه غیردولتی انتقال دانش، مراکز خدمات کشاورزی 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 256مرکز 
خدمات کشاورزی غیردولتی در استان اصفهان سازمان دهی شده اند که تعداد 74مرکز به عنوان مجری مراحل اداری صدور مجوزهای بخش 
کشاورزی در دهستان ها و نزدیک ترین نقطه ارتباطی با بهره برداران فعالیت می کنند که این مهم موجب تسهیل ارایه خدمات به متقاضیان 
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از طریق کاهش زمان بری صدور مجوزهای بخش کشاورزی از 120روز در سه ماهه پایانی سال 1397 به 20روز 

در سه ماهه دوم سال 1400 شده است.

 با پروانه اشتغال معتبر امکان پذیر خواهد بود و بر اساس قانون دستگاه های دولتی 
ً
مهندس تقی پور تاکید کرد فعالیت کارشناسان کشاورزی صرفا

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

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 تحلف محسوب می شود.

جایگاه اجتماعی و توان فنی و تخصصی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به عنوان
پشتیبانان تولید، دولت را در دست یابی به اهداف مورد نظر در بخش کشاورزی

یاری می کند
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رییس سازمان با اشاره تجربه بیش از یک دهه فعالیت کارشناسان مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در سطح استان اصفهان تاکید کرد جایگاه 
اجتماعی و توان فنی و تخصصی این مراکز می تواند دولت را در دست یابی به اهداف مورد نظر در بخش کشاورزی یاری رساند .

و  غیردولتی  کشاورزی  خدمات  مراکز  مابین  همکاری ها  گسترش  بر  تاکید  ضمن  نیز  کوهپایه  شهرستان  جهادکشاورزی  مدیر  قاسمی  مهندس 
شد. مراکز  این  در  اداری  امور  انجام  برای  الزم  الکترونیکی  زیرساخت های  ایجاد  خواستار  جهادکشاورزی،  مدیریت های 

مهندس سلطانی مدیر جهادکشاورزی شهرستان هرند نیز بر لزوم واگذاری حداکثری تصدی های بخش دولتی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی و اعضای آن به ویژه مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی تاکید نمود.

مهندس مهدی زاده مدیر جهادکشاورزی شهرستان ورزنه نیز سامان دهی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در نزدیک ترین نقطه به بهره برداران 
بخش کشاورزی را به عنوان اقدامی برای افزایش سرمایه گذاری ها در بخش کشاورزی بر شمرد و با توجه به مشکالت اقتصادی حادث شده ناشی 
از کمبود آب در منطقه تاکید کرد دانش مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی می تواند فرصت های درآمدزایی جدیدی برای کشاورزان شرق اصفهان 

فراهم آورد.

در این جلسه مدیران مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی مستقر در شهرستان های کوهپایه، هرند، ورزنه و جرقویه نیز نظرات و پیشنهادهای خود 
در حوزه فعالیت های مراکز را مطرح کردند .

مرکزیت  )به  کوهپایه  4شهرستان  به  اصفهان  شهرستان  شرقی  بخش های  جاری،  سال  ماه  مرداد  در  دولت  هیات  تصویب  با  است  ذکر  به  الزم 
کوهپایه(، هرند )به مرکزیت هرند(، ورزنه )به مرکزیت ورزنه( و جرقویه )به مرکزیت نیک آباد( تبدیل شد و با احتساب شهرستان های جدید، استان 

دارد. 28شهرستان  اصفهان 
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دکتر سلیمی نماینده مردم شهرستان سمیرم در مجلس شورای اسالمی در تاریخ 8 مهر 1400 به همراه فرماندار، مدیر جهادکشاورزی، مدیر 
مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی شبنم بارش و تعدادی از روسای ادارات شهرستانی، از مراتع، باغات و قنوات این شهرستان بازدید کردند.

بازدید نماینده مجلس شورای اسالمی، فرماندار، مدیر جهادکشاورزی و
مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی شبنم بارش از مراتع، باغات و قنوات شهرستان سمیرم 

عباس طایی مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی شبنم بارش سمیرم ضمن ارایه گزارشی از اقدامات سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
صدور  زمان بری  کاهش  طریق  از  کشاورزی  بخش  در  سرمایه گذاری  متقاضیان  به  خدمات  ارایه  تسهیل  در  اصفهان  استان  طبیعی  منابع  و 
مجوزها، به فعالیت هایی از جمله اجرای طرح هویت گذاری دام شهرستان، توسعه کشت های گل خانه ای به منظور بهینه کردن مصرف آب و 

افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی بخش کشاورزی شهرستان از طریق انعقاد قراردادهای سهم بری دانش از تولید اشاره کرد.

در این بازدید یک روزه جمعی از کشاورزان، اعضای شوراهای عشایری تیره های مختلف طایفه رحیملو و تعدادی از معتمدین منطقه موضوعات 
مرتبط با فعالیت های خود را با نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسالمی در میان گذاشتند.

شایان ذکر است بیش از 4000خانوار عشایری در شهرستان سمیرم ییالق و قشالق انجام می دهند.
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در جلسه مشترک سرپرست مدیریت صدور مجوزهای سازمان به همراه رییس اداره تجهیز و نوسازی شبکه ترویج مدیریت هماهنگی ترویج 
کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان با مدیر جهادکشاورزی شهرستان سمیرم که در تاریخ 31شهریور1400 برگزار شد، ساختمان مرکز 

جهادکشاورزی شهر حنا به مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی کوشاکاران دنا واگذار شد.

در اجرای نظام واگذاری تصدی های وزارت جهادکشاورزی به بخش غیردولتی صورت پذیرفت:
واگذاری ساختمان مرکز جهادکشاورزی شهر حنا به مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی کوشاکاران دنا

جهادکشاورزی  سازمان  کشاورزی  ترویج  هماهنگی  مدیریت  ترویج  شبکه  نوسازی  و  تجهیز  اداره  رییس  حمصیان  مهندس  آیین  این  در 
استان ضمن تاکید بر لزوم واگذاری حداکثری وظایف تصدی گری بخش کشاورزی به بخش غیردولتی افزود همکاری و تعامل مراکز خدمات 
شهرستان ها  جهادکشاورزی  مدیریت های  با  کشاورزی(  بخش  مجوزهای  صدور  اداری  مراحل  )مجری  چندمنظوره  غیردولتی  کشاورزی 

موجبات تسهیل در سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و افزایش مشارکت های مردمی را فراهم خواهد آورد.
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مهندس رضایی مدیر جهادکشاورزی شهرستان سمیرم نیز حضور مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی چندمنظوره در مراکز جهادکشاورزی 
دولتی را به عنوان تعاملی سودمند برای طرفین برشمرد. وی همچنین تمایل و آمادگی خود را برای استقرار سایر مراکز خدمات کشاورزی 

غیردولتی چندمنظوره )مجری مراحل اداری صدور مجوزهای بخش کشاورزی( در دیگر مراکز جهادکشاورزی شهرستان ابراز نمود.

شایان ذکر است در حاشیه این آیین، سرپرست مدیریت صدور مجوزهای سازمان به همراهی مدیر و کارشناسان مدیریت جهادکشاورزی 
شهرستان سمیرم از عملیات کیل گیری مزارع کشت ذرت علوفه ای این شهرستان بازدید به عمل آوردند.

مهندس عامری سرپرست مدیریت صدور مجوزهای سازمان نیز ضمن تقدیر از اقدام پیشگامانه مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سمیرم 
در اجرای نظام واگذاری تصدی های وزارت جهادکشاورزی، اظهار داشت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با 
استقرار مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در نزدیک ترین نقطه ارتباطی با بهره برداران در مقایسه با سایر استان های کشور در زمینه اشاعه 
دانش در بخش کشاورزی پیشرو است و برنامه ریزی های صورت پذیرفته طی سالیان اخیر در ایجاد شبکه خدمات کشاورزی غیردولتی و 
الکترونیکی، عالوه بر کاهش چشمگیر زمان بری صدور مجوزهای بخش کشاورزی و کاهش  ارایه خدمات در بسترهای  ایجاد ساز و کار 
هزینه های سفر متقاضیان دریافت خدمات در استان، شاهد ارتقای بهره وری در واحدهای تولیدی استان هستیم و حمایت از مراکز خدمات 
تقویت ساختار  باعث  به ویژه وزارت جهادکشاورزی،  از سوی دستگاه های اجرایی  به عنوان کانون های اشاعه دانش  کشاورزی غیردولتی 

شبکه فنی و مهندسی غیردولتی در بخش کشاورزی خواهد شد.
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روز پنج شنبه 8 مهر 1400، سرپرست مدیریت صدور مجوزهای سازمان به همراه رییس اداره تجهیز و نوسازی شبکه ترویج مدیریت هماهنگی 
ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان و رییس انجمن صنفی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی شهرستان اصفهان با حضور در 
تعدادی از مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی چندمنظوره شهرستان اصفهان، ضمن گفتگو با مدیر و کارشناسان مراکز، عملکرد این مراکز 

را نیز مورد بررسی قرار دادند.

بازدید و نظارت بر عملکرد مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی شهرستان اصفهان

مهندس حمصیان، رییس اداره تجهیز و نوسازی شبکه ترویج مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان با تاکید بر 
لزوم تعامل حداکثری مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ها افزود واگذاری حداکثری تصدی گری ها به 

مراکز غیردولتی از اولویت های مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان است.

مهندس عامری سرپرست مدیریت صدور مجوزهای سازمان نیز بر لزوم تجهیز کامل مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی برای ارایه خدمات 
مطلوب فنی و مهندسی به سرمایه گذاران این بخش تاکید کرد. وی افزود ایجاد زیرساخت های الزم برای انجام تصدی گری های واگذار شده 

به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از طریق تقویت نیروی کارشناسی حاضر در مراکز میسر خواهد شد.

گفتنی است در این بازدیدها به بررسی دقیق امکانات، تجهیزات و بایگانی موجود در دفاتر مراکز پرداخته شد و ارایه خدمات توسط مدیران و 
کارشناسان این مراکز مورد ارزیابی قرار گرفت.

در حاشیه این بازدید نیز با مسووالن مراکز جهادکشاورزی شهرستان های جی و قهاب و برآان شمالی نیز دیدار شد و مباحث مرتبط با فعالیت 
مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی چندمنظوره مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
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در این بازدید مقرر شد به منظور انسجام بخشی بیشتر اعضای شهرک، شرکت تعاونی شهرک گل خانه ای خمینی شهر با همکاری سازمان 
تعاون روستایی استان تشکیل شود.

این  بومی  کشاورزی  بخش  دانشگاهی  دانش آموختگان  اشتغال  فرصت  ایجاد  هدف  با  خمینی شهر  گل خانه ای  شهرک  است  ذکر  به  الزم 
شهرستان در مساحت 17 هکتار مشتمل بر 18 واحد گل خانه با اعتباری قریب به هشت میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی و یك میلیارد و 500 
میلیون ریال از محل اعتبار بخش خصوصی و سه میلیارد ریال تسهیالت بانکی در محله قرطمان خمینی شهر در بهمن ماه 1395 کلنگ زنی 

و در مهر ماه سال 1397 با حضور وزیر جهادکشاورزی و مسووالن ملی و استانی افتتاح شد.

مراحل فراخوان کارشناسان، امتیازبندی، معرفی به سازمان جهادکشاورزی، نظارت بر احداث سازه  و صدور مجوز واحدهای مستقر در شهرک 
توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان صورت پذیرفته است و این شهرک توانسته است برای 60 نفر به 

صورت مستقیم اشتغال زایی کند.

رییس و سرپرست معاونت اداری و مالی سازمان به همراه معاون بهبود تولیدات گیاهی و مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان در 
تاریخ 19مهر1400 با حضور در شهرک گل خانه ای خمینی شهر، ضمن بازدید از فعالیت واحدهای مستقر در شهرک، مشکالت موجود که توسط 

هیات امنای این شهرک مطرح شد را استماع و راه کارهای الزم برای رفع این مشکالت را مطرح کردند.

شرکت تعاونی شهرک گل خانه ای خمینی شهر تاسیس می شود
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بازتاب خبر برگزاری کارگروه
حمایت از ایده های نو در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست سازمان

IRAN NEWS در روزنامه

روزنامه IRAN NEWS طی گزارشی در تاریخ 19 اکتبر 2021 )27 مهر 1400( نسبت به بازتاب برگزاری جلسه کارگروه حمایت از ایده های نو در 
بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان اقدام کرد.

در متن خبر روزنامه IRAN NEWS آمده است:

قرارداد انتقال دانش در کشاورزی، منابع طبیعی ابالغ شد

اصفهان - رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان از تدوین و ابالغ قرارداد انتقال و ارتقای دانش و فناوری 
در بخش کشاورزی و منابع طبیعی خبر داد.

طی جلسه ای، آقای مهدی تقی پور با اعالم این خبر به اهمیت حمایت از طرح ها و ایده های نو در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط 
زیست به ویژه تمرکز بر افراد تحصیل کرده این بخش به عنوان صاحبان واقعی دانش اشاره کرد. وی اظهار داشت که بخش کشاورزی تشنه 

دانش و دانش باید به عنوان یک نهاده در فرآیند تولید محصوالت کشاورزی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی سپس به اقدامات سازمان در تدوین و ابالغ قرارداد انتقال دانش و فناوری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی اشاره و تاکید کرد که این 
قرارداد در راستای وظیفه و ماموریت سازمان برای ارتقای فناوری و دانش در بخش کشاورزی و منابع طبیعی تهیه شده است.

تقی پور در ادامه گفت که این قرارداد می تواند حرکت مثبتی به منظور نهادینه کردن دانش به عنوان یک نهاده و عامل مقوم و پشتیبانی کننده 
تولید ایجاد کند.

و  نوآوری ها  خود،  ارایه  زمان  در  صفوی،  کامران  آقای  اصفهان  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  گیاهی  داروهای  نوآوری  سرای  رییس  سپس 
کرد. تبیین  را  زمینه  این  در  دانشگاه  عمده  فعالیت های 
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عنوان  با   Clubhouse افزار  نرم  در  سازمان  توسط  تخصصی  نشست  نخستین 
”چگونه در بخش کشاورزی کارآفرین شویم؟” ساعت 21:00 روز پنج شنبه 29مهر 
1400 با سخنرانی اساتید ملی و استانی حوزه کارآفرینی و با حضور اعضای سازمان 
و سایر عالقه مندان برگزار و به سواالت مطرح شده توسط حاضرین در این نشست 

پاسخ داده شد.

الزم به ذکر است توسعه آموزش های مجازی یکی از مهمترین برنامه های مصوب 
استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  شورای  دوره  پنجمین 
اصفهان است و بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان مرکزی، استان اصفهان 
توانسته  مبتکرانه  ایده های  و  طرح ها  و  مجازی   فضای  ظرفیت های  از  استفاده  با 

است  در این خصوص بسیار موفق عمل کند.

Clubhouse برگزاری نخستین نشست تخصصی توسط سازمان در نرم افزار
با عنوان ”چگونه در بخش کشاورزی کارآفرین شویم؟”
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اعضای حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان می توانند از خدمات مشاوره حقوقی در زمینه فعالیت های 
حرفه ای، تخصصی و سازمانی بهره مند شوند.

 به صورت حضوری در محل سازمان( با شماره های 03137815360 الی 4 داخلی 110 تماس 
ً
متقاضیان می توانند برای تعیین وقت مشاوره )صرفا

فرمایند. حاصل 

یادآور می شود مشاور حقوقی سازمان در روزهای یکشنبه اولین و سومین هفته هر ماه در محل سازمان حضور خواهد داشت.

شایان ذکر است ارایه خدمات مشاوره حقوقی و مالی به اعضای سازمان، یکی از برنامه های مصوب پنجمین دوره شورای سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان می باشد.

�� ارایه خدمتی جدید
به اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
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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   

  031-37815360-4    031-37815365 

 esfahananreo    

 www.agriengs.ir  

 @esfahananreo
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