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توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور تدوین شد:

نظام اجرایی سهم بری دانش از تولید در کشاورزی ایران )سدات(

در راستای انجام رسالت گسترش و اشاعه دانش و اطالعات جدید و نفوذدهی بیشتر دانش در بخش کشاورزی، “نظام اجرایی سهم بری 
دانش از تولید در کشاورزی ایران )سدات( توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور تدوین و منتشر شد.

این سازمان در دوره پنجم فعالیت با اتخاذ سیاست اشتغال دانش مزدمحوری با هدف افزایش بهره وری، به دنبال افزایش نفوذ دانش از طریق 
نهادسازی و ایجاد ساز و کارهایی با ماهیت مردمی و خصوصی به عنوان بستر جریان ورود و انتقال دانش به محیط های کشاورزی می باشد.

بدون شک این نهادسازی جدید می تواند به عنوان یک رابطه پایدار و با انتفاع اقتصادی طرفین طرح؛ ورود مستمر دانش، افزایش بهره وری، 
ارتقای استاندارد، افزایش عملکرد، کاهش هزینه ها و افزایش درآمد تولیدکنندگان در بخش کشاورزی را به همراه داشته باشد.

نظام اجرایی سهم بری دانش از تولید در کشاورزی ایران )سدات(

برای دانلود نظام اجرایی سهم بری دانش از تولید در کشاورزی ایران )سدات(

کلیک کنید:

http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2022/01/%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.pdf
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2022/01/%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.pdf
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2022/01/%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.pdf
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اجرای صحیح نظامات و انجام امور محوله با ماهیت خدمات عمومی
به منظور ارتقای سالمت اجرایی و اداری

در ابالغیه رییس سازمان مرکزی به سازمان نظام مهندسی استان ها تاکید شد:

اجرای صحیح نظامات و انجام امور محوله با ماهیت خدمات عمومی به منظور ارتقای سالمت اجرایی و اداری

رییس سازمان مرکزی با ارسال نامه ای به سازمان نظام مهندسی استان ها، بر اجرای صحیح نظامات و انجام امور محوله با ماهیت خدمات 
عمومی توسط مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به منظور ارتقای سالمت اجرایی و اداری، تأکید کرد.

در  رمضان نژاد  شاهرخ  سنم،  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
توسط  رعایت  برای  را  ذیل  مهم  موارد  استان ها  به  خود  ابالغیه 

داد: قرار  تاکید  مورد  غیردولتی،  کشاورزی  خدمات  مراکز 

از  ارایه هرگونه خدمات )به جز خدمت صدور مجوز و پروانه(   -1
سوی مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی با زمینه 
فعالیت صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی و خدماتی بخش 
هر  تحت  مذکور،  مراکز  کارشناسان  و  مرتبط  امور  و  کشاورزی 
کاری،  وکالت  نظیر  شفاهی،  یا  مکتوب  قرارداد  صورت  به  عنوان 
سازمان  از  پروانه  و  مجوز  اخذ  متقاضی  با  و…  اداری  نمایندگی 
و  محسوب  انتظامی  تخلف  ارتکاب  صورت  در  و  نمی باشد  مجاز 

گرفت. خواهد  قرار  انتظامی  رسیدگی  تحت  مرتکبین 

2- هرگونه توافق با متقاضیان برای ارایه خدماتی که تعرفه آنها 
مطابق ابالغیه وزیر تعیین می گردد بر خالف ابالغیه مذکور )کمتر 
یا بیشتر( مجاز نبوده و رضایت طرفین نیز موجبی برای جواز آن 

محسوب نمی شود.

3- مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی و اعضای 
غیر  ای  حرفه  و  عمومی  خدمات  ارایه  در  اشتغال،  پروانه  دارای 
تعرفه ایی، موظف و مقید به رعایت حدود متعارف، منطقی و بدون 

اجحاف انجام بوده و از این حیث پاسخگو می باشند.
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رییس سازمان مرکزی از معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست خواستار شد
الزام داشتن پروانه اشتغال برای انجام خدمات حرفه ای حوزه محیط زیست

رییس سازمان مرکزی با ارسال نامه ای به معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، الزام داشتن پروانه اشتغال برای انجام 
خدمات حرفه ای در حوزه محیط زیست را خواستار شد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی سنم، شاهرخ رمضان نژاد در نامه خود به دکتر سالجقه با اشاره به تبصره )1( ماده )1۶( قانون هوای پاک، آورده است: 
قانون گذار یکی از عوامل و ابزار پایش و کنترل مستمر آلوگی هوا را، متخصصین محیط زیست تعیین و چنین مقرر داشته است که؛ “تمامی مراکز و 
واحدهای متوسط پنجاه نفر به باال موضوع این قانون برای انجام امور مربوط به نمونه برداری، اندازه گیری، پایش و کنترل مستمر آلودگی هوا مکلف 

به ایجاد واحد سالمت، بهداشت و محیط زیست )HSE( و به کارگیری متخصص محیط زیست می باشند.”

در بخش دیگیری از این نامه آمده است: به استناد بند )ع( ماده )1( آیین نامه اجرایی مذکور، پروانه اشتغال صادره این سازمان مجوز رسمی فعالیت 
تخصصی در بخش کشاورزی می باشد و مطابق ماده )2( کلیه شاغلین حرفه ای موظف به اخذ پروانه اشتغال از سازمان می باشند.

همچنین ماده )۷( آیین نامه، زمینه های خدمات تخصصی را که انجام آن ها توسط مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی مستلزم داشتن پروانه اشتغال 
قبیل مطالعه،  از  زمینه خدمات تخصصی  در  و محیط زیست می توانند  ومنابع  “مهندسین کشاورزی  اشعار داشته است:  و چنین  برشمرده  است، 
طراحی، اجرا، نظارت بر اجرا، راه اندازی، بهره برداری، کنترل و بازرسی، ارزیابی، تحقیق، تشخیص، مشاوره، اظهار نظر فنی، نظارت بر تولید و 
خدمات کارشناسی رسمی که در چارچوب معیارهای تخصصی در زمره امور حرفه ای مندرج در گواهی رتبه بندی و پروانه موضوع قانون می باشد 

نمایند”. فعالیت 

در نامه رییس سازمان مرکزی به رییس سازمان حفاظت محیط زیست، خواسته شده است تا به کلیه واحدهای موضوع تبصره فوق ابالغ شود که 
شرط به کارگیری متخصصین محیط زیست داشتن پروانه اشتغال معتبر از این سازمان بوده و بازرسان و مامورین آن سازمان این موضوع را کنترل 
نمایند، تا بدین وسیله امکان نظارت بر حسن انجام کار متخصصین محیط زیست و اثربخشی حضور ایشان برای این سازمان فراهم گردد و از 

حداکثر ظرفیت قانونی ماده فوق استفاده گردد.

الزام داشتن پروانه اشتغال برای انجام خدمات حرفه ای حوزه محیط زیست
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تسهیل و کاهش زمان بری طرح درخواست تغییر کاربری اراضی در کمیسیون 
تبصره )۱( ماده )۱(

در سی و چهارمین جلسه شورا، اعضای شورا طرح کاهش زمان بری طرح درخواست تغییر کاربری اراضی در کمیسیون تبصره )1( ماده )1( 
را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه متقاضیان احداث طرح های کشاورزی از جمله گاوداری، گل خانه و واحدهای پرورش شیالت پس از ثبت درخواست خود 
از طریق مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی چند منظوره مجری مراحل اداری صدور مجوزهای بخش کشاورزی، با مراجعه به مهندسان مشاور 
دارای پروانه اشتغال معتبر در زمینه تخصصی طرح مورد تقاضا در خصوص شرایط امکان یا عدم امکان طرح اطالعات الزم را کسب می کنند 
تایید مهندس مشاور سایر مراحل اداری تشکیل پرونده از جمله اخذ استعالم های مورد نیاز برای تشکیل پرونده کمیسیون را  و در صورت 

انجام می دهند.

از دستگاه های  پاسخ استعالم ها  نباشد، متقاضی مراحل زمان بر و هزینه بر اخذ  تایید مهندس مشاور  اگر اجرای طرح مورد  ترتیب  این  به 
نشود،  واقع  قبول  مورد  کمیسیون  در  است  ممکن  که  متعدد  درخواست های  ارجاع  حجم  از  دیگر  سوی  از  و  کرد  نخواهد  سپری  را  اجرایی 
کاسته خواهد شد و درخواست متقاضی با اطمینان بیشتری به کمیسیون تبصره )1( ماده )1( قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ارجاع 

می شود.
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شایان ذکر است رییس سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان طی بخش نامه ای از معاونت ها و مدیریت های تخصصی این سازمان و نیز 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تاکید کرده بود:

با توجه به تعداد باالی پرونده های تشکیل شده جهت طرح های دام و طیور، گل خانه و صنایع تبدیلی و غذایی در اراضی یک پارچه، باغات و 
مناطق حساس، که بعضا به دلیل کسری مدارک در کمیسیون تبصره )1( ماده )1( و کارگروه زیربنایی ، توسعه روستایی، عشایری، شهری و 
آمایش سرزمین ک محیط زیست استان با ساخت و ساز در این نقاط مخالفت می شود، به منظور جلوگیری از پرداخت هزینه های غیر ضروری 
و افزایش رضایت مندی ارباب رجوع محترم، قبل از صدور هرگونه مجوز در صورت عدم وجود شرایط از صدور موافقت نامه یا تشکیل پرونده 

خودداری شود.

با مصوبه شورای سازمان، استفاده از ظرفیت فنی مهندسان مشاور دارای پروانه اشتغال معتبر از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
طبیعی عالوه بر این که منجر به تسهیل، کاهش زمان بری و کاهش هزینه های طرح درخواست تغییر کاربری اراضی در کمیسیون مربوطه در 

سطح استان خواهد شد، بوروکراسی اضافه در فرایند اخذ مجوزهای بخش کشاورزی را حذف خواهد کرد.
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آیین گشایش بیستمین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی اصفهان )صنایع، مکانیزاسیون، آبیاری، زراعت و باغبانی( روز پنج شنبه 
۹ دی 1400 در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی اصفهان برگزار شد .

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در این آیین با تاکید بر این که دانش آشکارترین وسیله عزت و اقتدار 
هر کشور است، اظهار داشت، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در راستای رسالت دانش گستری، اشاعه فناوری های 
جدید و افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی نسبت به صدور مجوز و سازمان دهی 311مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی متشکل 
از کارشناسان دارای پروانه اشتغال معتبر در تمامی نقاط استان و در نزدیک ترین نقطه ارتباطی با بهره برداران و تولیدکنندگان برای افزایش 

بهره وری در بخش کشاورزی اقدام کرده است.

رییس سازمان در آیین گشایش بیستمین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی اصفهان:

دانش منجی بخش کشاورزی است
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مهدی تقی پور افزود: از قوه مقننه درخواست داریم از تصویب قوانین جدید در بخش کشاورزی خودداری  شود و مجلس شورای اسالمی رسالت 
خود برای نظارت بر حسن اجرای قوانین را به صورت جدی انجام دهد. از قوه مجریه نیز انتظار داریم ضمن تدوین آیین نامه های اجرایی پیش بینی 
شده در قوانین به ویژه قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که بیش از یک دهه از تصویب و ابالغ آن سپری شده است، نسبت 
به اجرای کامل و دقیق قوانین اقدام کرده و از قوه قضاییه نیز تقاضا داریم در خصوص نظارت بر اجرای قوانین و برخورد جدی با مستنکفین از 

اجرای قانون و ضوابط فنی و مهندسی کشاورزی وارد عمل شود.

رییس سازمان گفت، علی رغم مسوولیت خطیری که در خصوص انجام فعالیت های فنی و مهندسی متوجه کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و 
محیط زیست است ولی تعرفه های ارایه خدمات فنی و مهندسی به هیچ عنوان در شان مهندسان کشاورزی نیست و تناسبی بین مسوولیت و تعرفه 

خدمات کارشناسان وجود ندارد و وزارت جهادکشاورزی به عنوان مرجع ابالغ تعرفه ها باید توجه بیشتری به این موضوع داشته باشد.

مهدی تقی پور ضمن انتقاد از عدم اجرای قانون هوای پاک، افزود ده ها مکاتبه با دستگاه های اجرایی و نظارتی استان برای اجرای قانون هوای پاک 
به ویژه تبصره )1( ماده )1۶( این قانون صورت پذیرفته است که متاسفانه هیچ یک به نتیجه نرسیده و ظاهرا عزمی برای اجرای قانون و بهبود کیفیت 

هوا در کالن شهر اصفهان وجود ندارد که باعث بروز بیماری های مختلف جسمی و روانی بین شهروندان این کالن شهر شده است.

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان تاکید کرد دانش و فناوری امروز به عنوان یکی از نهاده های اصلی در فرایند 
تولید محصوالت کشاورزی شناخته می شود به نحوی که دانش منجی بخش کشاورزی است و با افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی و 
ایجاد زمینه حضور کارشناسان در عرصه کار و تولید می توان ضمن کاهش هزینه های تولید، افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی را به ارمغان 

آورد.
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تقی پور تاکید کرد نمایشگاه کشاورزی فرصت مناسبی برای عرضه و نمایش توانمندی صاحبان دانش و فناوری است تا متقاضیان سرمایه گذاری و 
بهره برداران بخش کشاورزی با از آخرین دستاوردهای علمی و فنی در این بخش آگاهی پیدا کنند.در ادامه، رییس سازمان جهادکشاورری استان 
اصفهان عنوان کرد: بخش کشاورزی بخش گسترده و مهمی است، رصد و پایش کل زنجیره تولید به وزارت جهادکشاورزی محول شد که مدیریت 

واحد این بخش می تواند به رشد بخش کمک کند.

مهرداد مرادمند تصریح کرد، نمایشگاه برای تبادل دانش و اطالعات بسیار مفید است و به جذب سرمایه.گذاران کمک می کند تا امور پیش برود و 
از سوی دیگر برنامه های جنبی خوبی نیز برای نمایشگاه در نظر گرفته شده و کمک می کند شرایط کیفی برگزاری افزایش یابد.وی افزود: همدلی 
و یک صدایی به پویایی بخش کمک می کند و نمایشگاه کشاورزی اصفهان یکی از برترین نمایشگاه های کشور محسوب می شود و امید است بهره 

مناسبی از آن گرفته شود.

رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهادکشاورزی نیز در این مراسم با تاکید بر این که باید به دنبال دانشی باشیم تا عموم کشاورزان 
را به سوی افزایش بهره وری هدایت کند گفت، کشور ما یک سوم میانگین دنیا بارش و سه برابر میانگین دنیا، تبخیر آب دارد و باعث ایجاد سختی 

برای حوزه کشاورزی ما می شود و این موارد و مشکالت دیگر باید با توسعه فناوری از میان برداشته شود و مصرف آب در کشاورزی کاهش یابد.

اصلی ترین  از  یکی  داد،  ادامه  کرده ایم،  تدوین  کشاورزی  در  آب  مصرف  کاهش  برای  گسترده ای  الگوهای  و  روش  این که  بیان  با  عباسی  کامبیز 
اولویت های ما در بخش کشاورزی این است که به سمت آبیاری قطره ای نواری پیش برویم و برای این موضوع نیز یارانه اختصاص داده ایم و از 

پیدا کنیم. نتایج بسیار خوبی دست  به  امیدواریم  کشاورزان حمایت می کنیم و 
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به گفته وی، از ابتدای سال جاری تاکنون چهار هزار میلیارد تومان تسهیالت برای توسعه مکانیزاسیون حوزه کشاورزی اختصاص یافته است تا 
یابد. افزایش  کشاورزی  محصوالت  تولید  بهره وری 

با تاکید بر این که امروز کشاورزی ما به خوبی فعال است افزود، کشاورزان نمونه ای داریم که باالترین عملکرد تولید را دارند ولی  کامبیز عباسی 
فاصله میانگین ها و رکوردهای تولید زیاد است و باید تالش شود همه کشاورزان به عملکردهای باال دست یابند. وی اظهار داشت در بخش کشاورزی 

مدیریت مصرف آب اهمیت ویژه ای دارد که به همین سمت در حال حرکت هستیم.

و  مرکز  منطقه  در  کشاورزی  بخش  نمایشگاهی  رویداد  بزرگترین  عنوان  به  اصفهان  کشاورزی  صنعت  جامع  نمایشگاه  بیستمین  است  ذکر  شایان 
جنوب کشور با حضور 135 شرکت از 13 استان از نهم تا دوازدهم دی 1400 در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزار شد 
و انجمن های صنفی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان اصفهان نیز در این مدت در غرفه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 

مستقر بودند. همچنین اعضای شورا و مدیران سازمان در آخرین روز برگزاری این نمایشگاه نیز از نمایشگاه بازدید کردند.
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گزارش تصویری بازدید رییس، اعضای شورا و مدیران سازمان
از بیستمین نمایشگاه بین المللی جامع کشاورزی

برای مشاهده گزارش تصویری بازدید 
رییس، اعضای شورا و مدیران سازمان 

از بیستمین نمایشگاه بین المللی جامع 
کشاورزی روی تصوبر روبرو کلیک 

کنید:


http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2022/01/avc_agrovet2021.mp4
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2022/01/avc_agrovet2021.mp4
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2022/01/avc_agrovet2021.mp4
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بازدید رییس و اعضای شورای سازمان از شهرستان شهرضا

افتتاح یک داروخانه گیاه پزشکی

بازدید از مرکز تخصصی تولید نشاء محصوالت گل خانه ای

بازدید از طرح در دست احداث مجتمع تولید نشاء محصوالت گل خانه ای

بازدید از یکی از مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی شهرستان

بازدید از نخستین گل خانه کوچک مقیاس احداث شده استان

بازدید از واحد سورت، بسته بندی و صادرات محصوالت کشاورزی

از برنامه های این سفر یک روزه بود.

رییس، نایب رییس، اعضای شورا و معاون اداری و مالی سازمان و رییس انجمن صنفی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی شهرستان های 
جنوب استان روز چهار شنبه 1دی1400، با حضور در شهرستان شهرضا ضمن برگزاری جلسه با مدیر جهادکشاورزی شهرستان، از چند مرکز 

خدمات کشاورزی غیردولتی و تعدادی از طرح های کشاورزی شهرستان بازدید کردند.
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شایان ذکر است شهرستان شهرضا در حال حاضر دارای 11 مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی و ۷ داروخانه گیاه پزشکی است که نخستین 
مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان در تاریخ 2۷اسفند13۹۷ با حضور رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و 
مسووالن استانی و شهرستانی، در شهرستان شهرضا افتتاح شد و همچنین نخستین مجوز گل خانه کوچک مقیاس استان نیز در تاریخ 

10مرداد13۹۷ در این شهرستان صادر شده است.

رییس سازمان در این بازدیدها از تالش های اعضای سازمان برای دانش گستری در بخش کشاورزی شهرستان تقدیر و بر لزوم توجه تامین 
نشای سالم برای تولید محصوالت گل خانه ای تاکید کرد و افزود سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از تشکیل انجمن تولیدکننده 

نشا و تدوین ضوابط واحدهای تولید نشا حمایت خواهد کرد تا این واحدها در چهارچوب ضابطه مند فعالیت کرده و سامان دهی شوند.

شایان ذکر است شهرستان شهرضا در حال حاضر دارای 11 مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی و ۷ داروخانه گیاه پزشکی است که نخستین 
مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان در تاریخ 2۷اسفند13۹۷ با حضور رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و 
مسووالن استانی و شهرستانی، در شهرستان شهرضا افتتاح شد و همچنین نخستین مجوز گل خانه کوچک مقیاس استان نیز در تاریخ 

10مرداد13۹۷ در این شهرستان صادر شده است.
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جلسه کارگروه امور اقتصادی، سرمایه گذاری و بازرگانی بخش کشاورزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، 
روز پنج شنبه ۹ دی1400، با هدف برنامه ریزی در خصوص سامان دهی شبکه خرید، سورت، بسته بندی، توزیع و صادرات محصوالت کشاورزی 

و با حضور رییس سازمان، رییس کارگروه و نمایندگان دستگاه های اجرایی عضو کارگروه در محل سازمان تشکیل شد.

در ابتدای جلسه مهندس مهدی تقی پور رییس سازمان با توجه به مشکالت ایجاد شده برای صادرات محصوالت کشاورزی ایران و باالخص 
فلفل دلمه ای اصفهان بیان کرد امروز نقش دانش برای تولید محصوالت کشاورزی بیش از پیش اهمیت یافته است و برای دست یابی به 
تولیدات کشاورزی بر اساس استانداردهای جهانی، نقش کارشناسان کشاورزی دارای پروانه اشتغال معتبر در واحدهای تولید محصوالت 
و  گیرد  قرار  متخصص  کارشناسان  دقیق  کنترل  تحت  کشاورزی  محصوالت  تولید  تا  کند  تغییر  ناظر  به  مشاوره  حالت  از  باید  گل خانه ای 

با تایید مسووالن فنی مستقر در واحدهای تولید محصوالت گل خانه ای روانه بازار شود. محصوالت 

رییس سازمان خاطر نشان کرد عالوه بر واحدهای تولیدی و گل خانه ای در واحدهای سورت، بسته بندی و توزیع نیز حضور دایمی کارشناس 
کشاورزی و استقرار کلینیک های گیاه پزشکی ضروری است و زنجیره تولید تا مصرف باید کامال تحت نظارت مهندسان کشاورزی باشد.

سامان دهی شبکه خرید، سورت، بسته بندی، توزیع و صادرات محصوالت 
کشاورزی در دستور کار سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 

استان اصفهان

مهندس فرهاد حاجی مرادی مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان نیز افزود باید پذیرفت که در حال حاضر در مدیریت 
صادرات محصوالت کشاورزی ضعف وجود دارد و برای عبور از این شرایط باید شیوه نامه ای نظام مند برای تولید، توزیع، سورت و بسته بندی 

تدوین شود و این مسیر نظارتی از مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و کارشناسان دارای پروانه اشتغال مستقر در آنها شروع گردد.

حاجی مرادی اظهار داشت در راستای نیل به این اهداف نقش آفرینی سازمان های مردم نهاد، انجمن ها و اتحادیه بسیار حایز اهمیت است.

مهندس پژمان فتحی رییس کارگروه نیز اظهار داشت استان اصفهان با وجود استعداد بسیار باالیی که در بخش کشاورزی دارد اما متاسفانه 
فاقد  زیرساخت های مناسب است.
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وی افزود قانون تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، قانون بسیار مترقی است و در آن سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی مکلف است مجوزهای بخش کشاورزی را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و سیاست های ابالغی وزیر جهادکشاورزی 
صادر نموده و دستگاه های اجرایی نیز مکلفند نسبت به ارایه کلیه خدمات الزم برای پروانه تاسیس و پروانه بهره برداری صادره توسط سازمان 

نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اقدام کنند.

دبیر شورای سازمان اظهار داشت این قانون کلیه تشکیالت کشاورزی را پشتیبانی می کند و فرصت تمرکز مدیریت بخش کشاورزی بر تولید 
و بازار عرضه محصوالت کشاورزی را فراهم آورده است.

نماینده  استان،  کشاورزی  محصوالت  صادرکنندگان  اتحادیه  رییس  اصفهان،  استانداری  اقتصادی  امور  کل  اداره  نماینده  جلسه  این  در 
نیز  اصفهان  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  کشاورزی  کمیسیون  نماینده  کشاورزی،  محصوالت  بسته بندی  و  سورت  واحدهای 

انتها مصوب شد: در  و  بیان کردند  را در خصوص دستور جلسه  نظرات خود 

محصوالت  صادرات  و  توزیع  بسته بندی،  سورت،  خرید،  شبکه  سامان دهی  منظور  به  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان 
کشاورزی نسبت به پیگیری صدور مجوز فعالیت برای واحدهای سورت و بسته بندی محصوالت کشاورزی با همکاری سازمان جهادکشاورزی 
استان اقدام کرده و تشکیل اتحادیه استانی تولیدکنندگان محصوالت گل خانه ای و اتحادیه استانی واحدهای سورت و بسته بندی محصوالت 

گل خانه ای نیز با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
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برون سپاری  در  مرجع  معتمدترین  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  این که  به  اشاره  با  جلسه  این  در  کرمانی  مهندس 
فعالیت های فنی و تخصصی بخش کشاورزی است افزود، شبکه مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در استان اصفهان می تواند در طرح 
سند دار کردن اراضی کشاورزی نقش مهمی ایفا کند چرا که اطالعاتی که این مراکز از بهره برداران و کشاورزان مناطق تحت پوشش دارند 

کند. تسریع  را  جهادکشاورزی  وزارت  برنامه  این  اجرای  می تواند 

وی تاکید کرد بخشی از تسهیالت بند )الف( تبصره )18( قانون بودجه سال 1400 به اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
مراکز  و  غیردولتی  کشاورزی  خدمات  مراکز  و  کارشناسان  به  تسهیالت  این  پرداخت  تایید  و  توزیع  اولویت،  تعیین  و  است  یافته  اختصاص 

مهارت آموزی و توان افزایی از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان صورت خواهد پذیرفت.

بر اساس سیاست های  تاکید کرد اجرای طرح های شاخص  نیز  امور سرمایه گذاری سازمان جهادکشاورزی استان  مهندس شریفی، مدیر 
افزود  بند )الف( تبصره )18( قانون بودجه سال 1400 قرار خواهد گرفت. وی  اولویت پرداخت تسهیالت  توسعه بخش کشاورزی استان در 
سازمان جهادکشاورزی با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان از طرح های فناورانه برای ارتقای بهره وری بخش 

کشاورزی استان حمایت خواهد کرد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان در جلسه با رییس، معاونان و مدیران سازمان که به منظور بررسی 
تاکید کرد اعضای حقیقی و حقوقی  برگزار شد،  بودجه سال 1400  قانون  )الف( تبصره )18(  بند  راه کارهای اجرایی شدن شیوه نامه اجرایی 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با اخذ این تسهیالت می توانند نسبت به تجهیز مراکز تحت مدیریت خود اقدام کرده و از 

این طریق پوشش خدمت رسانی به بهره برداران بخش کشاورزی افزایش خواهد یافت.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، معتمدترین مرجع در 
برون سپاری فعالیت های فنی و تخصصی بخش کشاورزی است
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شایان ذکر است، شیوه نامه اجرایی اعتبارات بند )الف( تبصره )18( قانون بودجه سال 1400 بخش کشاورزی، در آبان ماه سال جاری توسط 
معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی برای اجرا به سازمان های جهادکشاورزی ابالغ شد.

از  این اساس، یکی  بر  و  ابالغ شده است  و  تعیین  و کارا  قالب سامانه سیتا  برای اخذ تسهیالت در  اولویت دار  این شیوه نامه رسته های  در 
رسته ها مربوط به خدمات توسعه کسب و کارهای کشاورزی می باشد که با محوریت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تدوین 

و در شیوه نامه لحاظ شده است.

یکی از بخش های تعریف شده در ذیل این رسته با عنوان نهادسازی و شبکه غیردولتی اشاعه دانش می باشد که مخاطبان آن اعضای دارای 
پروانه اشتغال سازمان، مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی و مراکز مهارت آموزی و توان افزایی غیردولتی می باشند که برای 

تجهیز دفتر کار یا به کارگیری کارشناس و هنچنین انعقاد قراردادهای سهم بری دانش از تولید مشمول اخذ تسهیالت می شوند.

همچنین در فرآیند اخذ تسهیالت، ارایه پروانه اشتغال، مجوز مرکز خدمات یا مرکز مهارت آموزی با معرفی سازمان جهت اخذ تسهیالت مورد 
اشاره کفایت می کند.

با اداره کل ثبت اسناد و امالک استان  با اشاره به پیگیری ها و توافقات صورت پذیرفته  نیز  در این جلسه مهندس تقی پور، رییس سازمان 
در خصوص طرح سند دار کردن اراضی کشاورزی استان، آمادگی کامل شبکه مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی را برای اجرای این طرح 
اعالم کرد و افزود بانک اطالعاتی موجود از وضعیت کشاورزی شهرستان های استان تا سطح دهستان و روستا که در اختیار مراکز خدمات 
از مراکز  با حمایت  باید  با ارزش است و دولت برای تحقق سیاست سند دار کردن اراضی کشاورزی  کشاورزی غیردولتی میی باشد بسیار 

خدمات کشاورزی غیردولتی، از این پایگاه داده و اطالعات به روز، بیشترین استفاده را ببرد.

مهندس تقی پور افزود امروز با توجه به شرایط اقتصادی کشور، نقش دانش بیش از هر زمان دیگری حایز اهمیت است و ضرورت دارد با 
حمایت مالی از مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و اعضای حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال معتبر از سازمان نظام مهندسی کشاورزی 

و منابع طبیعی در خصوص دانش گستری و پشتیبانی از تولید در بخش کشاورزی گام برداشته شود.



ماه نامه الکترونیکی سازمان

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

   www.agriengs.ir

| شماره 38 ●    1400 | 1۹
 esfahananreo @esfahananreo

جلسه هماهنگی صدور مجوزهای شیالت و آبزیان استان اصفهان روز چهارشنبه 2۹دی1400 با هدف بررسی موانع موجود در مسیر صدور 
مجوزهای واحدهای پرورش شیالت و آبزیان و سامان دهی و صدور کارت شناسایی مزارع خرد آبزی پروری، با حضور رییس سازمان، مدیر 
شیالت و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی، نمایندگان سازمان نظام دامپزشکی و کارشناسان مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی مجری 

مراحل اداری صدور مجوزهای شیالت استان برگزار شد.

نظام اجرایی سهم بری دانش از تولید در کشاورزی )سدات(؛
نهادسازی جدید برای افزایش درآمد تولیدکنندگان و کارشناسان بخش 

مهدی تقی پور، رییس سازمان در این جلسه با اشاره به ایجاد زیرساخت های الکترونیکی برای صدور مجوزهای بخش کشاورزی و استفاده 
از ظرفیت فنی و اجرایی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی، اظهار داشت طی سه سال گذشته ضمن تسهیل شرایط سرمایه گذاری در بخش 
کشاورزی از طریق رفع موانع تولید، صدور مجوزها برای بهره برداران تسریع شده و عالوه بر کاهش هزینه های سفر به مرکز استان برای 

دریافت مجوزها، شاهد افزایش رضایت مندی متقاضیان فعالیت در بخش کشاورزی بوده ایم.

تقی پور با تاکید بر لزوم استفاده از دانش در فرایند تولید محصوالت کشاورزی برای افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی بخش کشاورزی 
افزود سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با ایجاد سامانه سانکا زمینه ثبت گزارش های مسووالن فنی را از زمان آغاز به کار واحد 
تا برداشت محصوالت فراهم آورده است که این گزارش ها عالوه بر این که به عنوان شناسنامه واحد تولیدی شناخته می شود، تصویر روشنی 

از شرایط و میزان تولید و الگوی کشت در کشور ارایه خواهد کرد و در سیاست گذاری های بخش کشاورزی موثر خواهد بود.

رییس سازمان با اشاره به لزوم توجه به کشاورزی قراردادی، تدوین نظام اجرایی سهم بری دانش از تولید در کشاورزی )سدات( را یکی از 
واحد  در  علمی  موازین  و  معیارها  به کارگیری  با  دانش  صاحب  طرح  این  در  افزود  و  برشمرد  مهم  این  تحقق  در  سازمان  اقدامات  مهم ترین 
تولیدی، موجبات افزایش عملکرد و یا کاهش هزینه تولید را فراهم می آورد و از میزان افزایش تولید محصول، به صورت کاالیی و یا نقدی 
اقتصادی طرفین طرح، ورود مستمر  انتفاع  با  و  پایدار  رابطه  به عنوان یک  نهادسازی جدید می تواند  این  تاکید کرد  تقی پور  سهم می برد. 
دانش، افزایش بهره وری، ارتقای استاندارد، افزایش عملکرد، کاهش هزینه ها و افزایش درآمد تولیدکنندگان بخش کشاورزی را به همراه 

باشد. داشته 
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محمدرضا عباسی مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی استان نیز ضمن قدردانی از تعامل سازنده سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی در تحقق سیاست های توسعه واحدهای پرورش شیالت و آبزیان در استان تاکید کرد، استان اصفهان قطب تولید 
ماهیان زینتی کشور است و از طرف دیگر با توجه به محدودیت های منابع آبی باید در خصوص بهره برداری از استخرهای ذخیره آب برای 
تولید و پرورش ماهیان در استان بهره جست. عباسی اظهار داشت سامان دهی مزارع خرد آبزی پروری یکی از موضوعات مهم در بخش 
از این  باید از دستورالعمل، ضوابط و مقررات مرتبط برای حمایت  از منابع آب  شیالت استان است و برای ارتقای تولید و استفاده بهینه 

واحدها استفاده کرد.

و  مشکالت  با  رابطه  در  استان  شیالت  مجوزهای  صدور  اداری  مراحل  مجری  غیردولتی  کشاورزی  خدمات  مراکز  کارشناسان  ادامه  در 
موانع در مسیر صدور مجوزهای آبزیان به بیان نظرات خود پرداختند و موضوعات مطرح شده توسط مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان 

شد. داده  پاسخ  جهادکشاورزی 

در این جلسه مقرر شد:

-کمیته تخصصی صدور مجوزهای شیالت با عضویت مدیریت شیالت و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی استان و سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان و سازمان نظام دامپزشکی استان تشکیل شود.

مستمر  صورت  به  غیردولتی  کشاورزی  خدمات  مراکز  توسط  آبزی پروری  خرد  مزارع  شناسایی  کارت  صدور  متقاضیان  درخواست  ثبت   -
شود. پیگیری 

نظام  سازمان  توسط  موجود  دستورالعمل  اصالح  و  آبزی پروری  مزارع  شناسایی  کارت  صدور  در  بهداشتی  فواصل  کاهش  درخواست   -
شود. ارایه  کشور  دامپزشکی  نظام  سازمان  به  اصفهان  استان  دامپزشکی 

- سازمان دهی مسووالن فنی واحدهای پرورش شیالت و آبزیان با تاکید بر ثبت گزارش ها در سامانه سانکا به صورت جدی ادامه داشته 
باشد.
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شرایط دریافت “مجوز کلینیک های گیاه پزشکی کد دار قرنطینه ای”

برای آگاهی از شرایط دریافت “مجوز کلینیک های گیاه پزشکی کد دار قرنطینه ای” روی فایل زیر کلیک کنید

شرایط دریافت “مجوز کلینیک های گیاه پزشکی کد دار قرنطینه ای”

http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2021/12/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%DA%A9-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%DA%AF%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D9%8A-%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%8A.pdf
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2021/12/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%DA%A9-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%DA%AF%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D9%8A-%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%8A.pdf
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مراکز رشد فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با همکاری فن بازار منطقه ای استان اصفهان برگزار می کنند:

راه کار چالش فناوری کشاورزی
چالش فناوری کشاورزی اصفهان در 4محور شامل:

صنایع غذایی
گیاهان دارویی

باغبانی
دامپروری

و رشته های مرتبط

برگزار شد و 13 چالش منتخب در سایت رویداد به نشانی http://esfagrievents.ir قابل مشاهده است تا فناوران و صاحبان ایده، نسبت به 
ثبت راه کارهای رفع و برون رفت از این چالش ها و انعقاد قرارداد با واحدهای دارای چالش اقدام کنند.

مهلت ثبت نام: تا تاریخ 1400/11/10
��جوایز و حمایت ها از برگزیدگان:

- حمایت مالی بالعوض شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان از فناوران رفع کننده چالش های فناوری صنایع تا سقف 400میلیون ریال
- امکان پذیرش و استقرار در مراکز رشد فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان

��مراحل ثبت راه کار در سایت:
http://esfagrievents.ir 1( مراجعه به سایت

)WORD 2( دانلود فرم ثبت راه کار )فایل
3( تکمیل فرم ثبت راه کار و بارگذاری فایل تکمیل شده در فرم )نام فایل تکمیل شده، برای بارگذاری حتما به التین نوشته شود(

��دبیرخانه دایمی: اصفهان - بلوار کشاورز - کوی امیریه )بلوار گل ها( - جنب مجموعه ورزشی زیتون - سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
منابع طبیعی استان اصفهان )کد پستی: 81۷4833141(

�� تلفن تماس: 0313۷8153۶0 الی 4 داخلی 10۷ و 123

راه کار چالش فناوری کشاورزی

http://esfagrievents.ir
http://esfagrievents.ir
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سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان و مراکز رشد فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان برگزار می کنند:

ایده بازار کشاورزی
محورهای ایده بازار کشاورزی اصفهان:

- صنایع غذایی
- گیاهان دارویی

- باغبانی
- دامپروری

- و رشته های مرتبط
��مهلت ثبت نام: تا تاریخ 1400/11/15

��جوایز و حمایت ها از برگزیدگان:
- تقدیر از ایده های برتر

- امکان استقرار در مراکز رشد فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( به همراه امکان دریافت هزینه نمونه سازی محصول 
تا سقف ١٠٠میلیون ریال

��مراحل ثبت چالش ها در سایت:
http://esfagrievents.ir 1( مراجعه به سایت

)WORD 2( دانلود فرم ثبت ایده )فایل
3( تکمیل فرم ثبت ایده و بارگزاری فایل تکمیل شده در فرم

��دبیرخانه دایمی: اصفهان - بلوار کشاورز - کوی امیریه )بلوار گل ها( - جنب مجموعه ورزشی زیتون - سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
منابع طبیعی استان اصفهان )کد پستی: 81۷4833141(

�� تلفن تماس: 0313۷8153۶0 الی 4 داخلی 10۷ و 123

تمدید زمان ثبت نام در رویداد ایده بازار کشاورزی

http://esfagrievents.ir
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راه های ارتباط با سازمان

 اصفهان- بلوار کشاورز- خیابان گل ها )کوی امیریه(- جنب مجموعه ورزشی زیتون 

جهت نمایش نقشه در Google Map کلیک نمایید

 info@agriengs.ir   

  031-3۷8153۶0-4    031-3۷8153۶5 

 esfahananreo    

 www.agriengs.ir  

 @esfahananreo

https://goo.gl/maps/vNRdP2BUdVU2
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