
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

Esfahan Agriculture & Natural Resources Engineering Organization  •  Vol. 5, No. 41

WWW.AGRIENGS.IR

مــاه نامــه الکتـــرونیکی

استان اصفهان

شماره 41 سال پنجم  `فروردین  1401



ماه نامه الکترونیکی سازمان

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

   www.agriengs.ir

| شماره 41 ●    1401 | 2
 esfahananreo @esfahananreo

باب کشاورزی..........................................................3 در  مقام معظم رهبری  نوروزی )۱۴۰۱(  از سخنرانی  فرازهایی  بنیان؛  دانش  کشاورزی 

اشتغال آفرین................................5 و  دانش بنیان  تولید،  شعار  تحقق  در  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  رسالت  و  نقش 

ابالغ آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی.........................................................................6

ابالغ دستورالعمل نظارت بر تولید و ارتقای محصوالت گیاهی به مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و مسووالن فنی واحدهای تولید محصوالت 
استان.......................................................................................................................................................................................7 گل خانه ای 

در فرایند دانش بنیان کردن کشاورزی، به کارگیری و استفاده دانش و فناوری های جدید مهمتر از تولید آن است.............................................۱۰

لزوم حمایت از کارشناسان و مسووالن فنی صنایع غذایی به عنوان سفیران سالمت محصوالت غذایی..........................................................۱۱

دانش  در  مبتنی  و  پایدار  توسعه  الزمه  خصوصی،  بخش  و  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  اجرایی،  دستگاه های  هم گرایی 
شهری................................................................................................................................................................................۱3 سبز  فضای 

ایجاد  به  منجر  خدماتی،  و  تولیدی  واحدهای  در  بهره وری  افزایش  بر  عالوه  کشاورزی،  بخش  در  نو  ایده های  و  دانش  صاحبان  از  حمایت 
فرصت های جدید اشتغال پایدار برای کارشناسان و بهره برداران بخش کشاورزی خواهد شد.......................................................................۱6

در سامانه سانکا..................................................................................................................۱8 مندرج  همراه  تلفن  بر  اعضا  مالکیت  ضرورت 

۱9............................)G4B( ثبت درخواست های مجوزهای اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور

دعوت از صاحبان ایده و نوآفرین های بخش کشاورزی............................................................................................................................2۰

برگزاری چهارمین و پنجمین رویداد فناور شو...........................................................................................................................................2۱

تصویب آفت کش های جدید.....................................................................................................................................................................22

برنامه انتقال و به کارگیری دانش در محیط های کشاورزی..............................................................................................................................23

فهرست مطالب

d
سال پنجم، فروردین 1401- شماره 41 	

 صاحب امتیاز: سازمان نظام مهندسی کشاورزی 	
  و منابع طبیعی استان اصفهان

مدیر مسوول: مهدی تقی پور بروجنی 	

سر دبیر، تحریریه و بازرگانی: علی درویشی 	



ماه نامه الکترونیکی سازمان

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

   www.agriengs.ir

| شماره 41 ●    1401 | 3
 esfahananreo @esfahananreo

* اولویت، محصوالت راهبردی است

این  از  بایستی  ما  این ها الزم است، لکن  این حرف ها نکاریم؛ همه ی  و   فرض کنید که سبزی و گوجه 
ً
یا مثال بنده نمی گویم هندوانه  البته 

امکاناتی که در کشور وجود دارد، در درجه ی اول مواد غذایی مهم و اساسی، کاالهای اساسی را ]تولید کنیم[؛ بایستی بیشترین امکان کشور 
را از اینها بتوانیم تهّیه کنیم.

* بخش کشاورزی، جزو وابسته ترین بخش های کشور است

بخش کشاورزی ما متأسفانه جزو وابسته ترین بخش های کشور به واردات است؛ جزو وابسته ترین بخش های کشور به واردات بخش کشاورزی 
است؛ و بیش از حد ]هم[ هست؛ که این حتما بایستی تعدیل بشود.

کشاورزی دانش بنیان؛
فرازهایی از سخنرانی نوروزی )۱۴۰۱( مقام معظم رهبری در باب کشاورزی
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* مبارزه با منفعت طلبان کار سختی است

مبارزه با این وابستگی هم خیلی کار سختی است؛ چون عده ای از این واردات مواد کشاورزی از خارج، منافع بسیار بزرگی دارند؛ می ایستند. 
 بایستی انجام بدهند.

ً
]اما[ باید ایستاد، یعنی کار سختی است اما این کار سخت را حتما

* شرکت های دانش بنیان در کشاورزی باید افزایش پیدا کند

تعداد شرکت های دانش بنیان در مقایسه ی با نیازهای کشور کم است و باید افزایش پیدا کند، به خصوص در زمینه ی کشاورزی و البته در 
همه ی زمینه های دیگر؛ مسووالن باید هّمت کنند و هّمت مسووالن هم به این است که حمایت کنند.

* مهم ترین امکانات، نیروی انسانی است

بله توسعه شرکت های دانش بنیان امکانات الزم دارد لکن مهم ترین امکانات، نیروی انسانی است؛ ما از لحاظ نیروی انسانی خیلی دستمان 
باز است. تعداد زیادی  از عناصر تحصیل کرده های سطح باالی ما، یک درصد باالیی از کسانی که تحصیل کرده های سطح باال هستند، در 
کرد،  کمک  این ها  به  کرد،  کار  مشغول  خودشان  رشته های  آن  در  را  این ها  می توان  چرا؟  کارند؛  مشغول  خودشان  غیرتحصیلی  رشته های 

تا بتوانند شرکت های دانش بنیان را تشکیل بدهند. پشتیبانی کرد 

* اشتغال آفرینی با شرکت های دانش بنیان به دست خواهد آمد

اشتغال آفرینی با همین شرکت های دانش بنیان به دست خواهد آمد؛ یعنی اگر ما به معنای واقعی کلمه بتوانیم این شرکتها را تولید کنیم و 
به وجود بیاوریم که در این زمینه دچار خطاهایی که گاهی در گذشته شده اند نشویم، اشتغال هم زیاد خواهد شد.

* به کارگیری دانش در مساله ی کشاورزی یک ضرورت است

اگر ما در کشاورزی، شرکت های دانش بنیان را افزایش بدهیم و دانش را در مساله ی کشاورزی به کارگیری کنیم، می توانیم در امر اصالح بذر، 
آبیاری نوین، شیوه های جدید تولید، بهره وری بهتر از آب و خاک، می توانیم حداکثر استفاده را بکنیم، بهره وری مان را افزایش بدهیم و این ها 

را اصالح کنیم.

* آثار و نتایج کشاورزی دانش بنیان

 امنیت غذایی کشور 
ً
وقتی که در کشاورزی توانستیم این پیشرفت ها را به وجود بیاوریم و تحول جدی ایجاد بکنیم، این موجب می شود که اوال

 درآمد کشاورزان افزایش پیدا کند؛ خیلی خوب است که درآمد کشاورزان ما افزایش پیدا بکند و به کشاورزی دلگرم بشوند 
ً
حاصل بشود؛ ثانیا

و ادامه بدهند، ]که این[ محصول فوق العاده باارزشی است؛ همچنین معضل کمبود آب را می شود حل کرد.
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نقش و رسالت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
در تحقق شعار تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین

توسط رییس سازمان مرکزی تبیین و ابالغ شد:

نقش و رسالت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در تحقق شعار تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین

رسالت  و  نقش  ابالغیه ای،  طی  مرکزی  سازمان  ییس 
در  را  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان 
تبیین  آفرین  اشتغال  و  بنیان  دانش  تولید،  شعار  تحقق 

کرد. ابالغ  و 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی سنم، در این ابالغیه آمده 
است: در استمرار برنامه همه ساله این سازمان در دوره 
پنجم برای تحقق شعار سال و نیز بهره گیری از فرصت 
ظرفیت های  از  استفاده  و  نقش آفرینی  جهت  نام گذاری 
“تولید،  عنوان  با   1401 سال  نام گذاری  سازمان،  اعضای 
سه  شعارهای  همانند  نیز  اشتغال آفرین”  و  دانش بنیان 
برای تحقق جهت گیری ها،  اخیر، فرصت مناسبی  سال 
ماهیت  با  نهادی  عنوان  به  سازمان  اهداف  و  رویکردها 
اجرای  در  ابالغی  برنامه های  نیز  و  مردمی  و  دانشی 

می باشد. قبل  های  سال  شعارهای 

مقام  تاکید  است:  آمده  ابالغیه  این  از  دیگری  بخش  در 
مرتبط  برنامه های  و  جهت گیری  تبیین  در  رهبری  معظم 
با شعار سال از جمله توسعه شرکت های دانش بنیان به 
عنوان مراکز تولید دانش و نیز به کارگیری دانش تولیدی 
در عرصه های مختلف کشاورزی، نقش دانش در پایداری 
را  این سازمان  افزایش درآمد کشاورزان، رسالت  و  تولید 
در جهت اجرای برنامه های شعار سال های اخیر مضاعف 

و خطیر می نماید.

رییس سازمان مرکزی در ابالغیه ارسالی به استان ها، با تاکید بر ضرورت اشاعه دانش در محیط های تولید، برنامه راه اندازی هر دهستان یک 
مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی برای انتقال و اشاعه دانش در محیط های کشاورزی، توسعه مناسبت جدید طراحی شده از 
سوی این سازمان با عنوان نظام اجرایی سهم بری دانش از تولید در کشاورزی ایران )سدات(، طرح تولید و اشتغال مردم بنیان )تام( و توسعه 
مراکز انتقال تکنولوژی های نوین و مراکز خدمات پژوهش های کاربردی کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی را تکلیف همه ارکان سازمان در 
سطح ستاد و استان ها اعالم کرده و توسعه شرکت های دانش بنیان کلیه مراکز دارای مجوز و پروانه اشتغال از سازمان که در امور دانش و 

فناوری های جدید با حضور کارشناسان ارشد و دکتری فعالیت می نمایند، را مورد تاکید قرار داده است.
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ابالغ آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین
در بخش کشاورزی و منابع طبیعی

آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی با امضای معاون اول رییس جمهور ابالغ شد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی سنم به نقل از خبرگزاری ایرنا، هیات وزیران در راستای تعیین شعار سال 1401 توسط مقام معظم رهبری تحت 
عنوان »سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین«، پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور مبنی بر 

»آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی« را به تصویب رساند.

آیین نامه مذکور با هدف هموار کردن زمینه تحقق کشاورزی دانش بنیان و کمک به افزایش تعداد شرکت های دانش بنیان و فناور، افزایش 
بهره وری از طریق رسوخ دانش و فناوری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، ارتقای توان و تاب آوری کشور در تامین کاالهای اساسی و توسعه 

زنجیره محصوالت فناورانه تهیه و تدوین شده است.

و منابع  با کمک سازمان نظام مهندسی کشاورزی  آیین نامه مذکور؛ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است  شایان ذکر است، مطابق ماده )۷( 
طبیعی از طریق عملیاتی سازی سهم بری دانش از تولید کشاورزی )سدات( بسترهای نفوذ دانش و فناوری در بخش کشاورزی و در نتیجه 
ارتقای بهره وری کشاورزی را با اولویت مزارع کوچک مقیاس عملیاتی کند، به گونه ای که هر سال 20 درصد تحت پوشش این طرح قرار گیرد.

دستورالعمل نحوه بهره مندی از سهم دانش در تولید کشاورزی، ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ این آیین نامه، توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه 
و ابالغ می شود.

برای دانلود آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

در بخش کشاورزی و منابع طبیعی کلیک کنید:

http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2022/04/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C.pdf
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2022/04/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C.pdf
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مهدی تقی پور، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در بخش نامه ای به مدیران مراکز خدمات کشاورزی 
تولید محصوالت گل خانه ای استان،  غیردولتی چند منظوره )مجری مراحل صدور مجوزهای بخش کشاورزی( و مسووالن فنی واحدهای 

دستورالعمل نظارت بر تولید و ارتقای محصوالت گیاهی را ابالغ کرد.

در بخشی از این نامه آمده است:

نظر به اهمیت موضوع و واگذاری نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل نظارت بر تولید و ارتقای محصوالت گیاهی به سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی، مقتضی است ضمن اطالع رسانی کامل موضوع به کارشناسان و بهره برداران مناطق تحت پوشش مراکز خدمات 
کشاورزی غیردولتی و یا طرف قرارداد با مسووالن فنی نظام گل خانه ای، از ظرفیت سامانه ی بر خط گزارش دهی و ثبت فرایند تولید به منظور 
اجرای دقیق مفاد مندرج در دستورالعمل یاد شده با هدف افزایش ضریب نفوذ دانش در واحدهای تولید محصوالت گل خانه ای استان بیش 

از پیش استفاده شود.

ابالغ دستورالعمل نظارت بر تولید و ارتقای محصوالت گیاهی به مراکز خدمات 
کشاورزی غیردولتی و مسووالن فنی واحدهای تولید محصوالت گل خانه ای استان

برای دانلود دستورالعمل نظارت بر تولید و ارتقای محصوالت گیاهی کلیک کنید:

http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2022/04/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C.pdf
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2022/04/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C.pdf
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شایان ذکر است دستورالعمل نظارت بر تولید و ارتقای محصوالت گیاهی در تاریخ 1۷ فروردین 1401 توسط وزیر جهادکشاورزی ابالغ شده 
است. در این ابالغیه آمده است: به استناد بند دوم “سیاست های کلی سالمت” )ابالغی از جانب مقام معظم رهبری(، بند ت ماده )۷2( قانون 
برنامه ششم توسعه، ماده )2۹( قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مصوبات جلسات 3۹ و 4۹ قرارگاه امنیت غذایی 
وزارت جهاد کشاورزی و با هدف ارتقای شاخص های سالمت، پیشگیری و کاهش مخاطرات و آلودگی های تهدید کننده سالمت در زنجیره 
ارتقای سالمت محصوالت گیاهی تدوین شده توسط سازمان حفظ  و  تولید  بر  با منشاء گیاهی، دستورالعمل نظارت  محصوالت کشاورزی 

نباتات کشور، برای اجرا ابالغ می گردد.
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همچنین رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور نیز در تاریخ 22 فروردین 1401 در ابالغیه ای به واحدهای استانی، 
)ابالغی  گیاهی  محصوالت  سالمت  ارتقای  و  تولید  بر  نظارت  دستورالعمل  اجرای  بر  نظارت  بر  مبنی  محوله  وظیفه  دقیق  اجرای  به  نسبت 
وزیر جهادکشاورزی( از طریق اهتمام بیشتر نسبت به عملیاتی نمودن سامانه برخط گزارش دهي و ثبت فرآیند تولید و ساماندهی دانش 

آموختگان برای حضور در عرصه های تولیدی تأکید کرد.

در ابالغیه شاهرخ رمضان نژاد به واحدهای استانی آمده است: با عنایت به این که نظارت بر اجرای دستورالعمل نظارت بر تولید و ارتقای 
سالمت محصوالت گیاهی به این سازمان واگذار شده است، لذا پیرو راه اندازی “سامانه برخط گزارش دهي و ثبت فرایند تولید ” در راستای 
انجام رسالت این سازمان در مهندسی سازی فرآیند تولید و نظارت بر وظایف مسوولین فني در اجرا، کنترل و رعایت شاخص ها، معیارها و 
موازین علمی و فنی در سرمایه گذاری و تولید محصوالت گیاهی؛ الزم است در استمرار اقدامات گذشته و با اهتمام و جدیت بیش از پیش، 
نسبت به عملیاتی نمودن سامانه فوق و ساماندهی دانش آموختگان برای حضور در عرصه های تولیدی، در چارچوب دستورالعمل فوق اقدام 

نمایید.
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و  از دانش  و استفاده  به کارگیری  بنیان کردن کشاورزی،  فرایند دانش  در  منابع طبیعی کشور گفت:  و  نظام مهندسی کشاورزی  رییس سازمان 
است. آن  تولید  از  مهمتر  جدید  فناوری های 

اولین گردهمایی مجازی رؤسای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی  پایگاه اطالع رسانی سنم، شاهرخ رمضان نژاد در  به گزارش 
استان ها در سال 1401، ضمن تبریک سال جدید و تبیین شعار سال اظهار داشت: در استمرار برنامه همه ساله این سازمان در دوره پنجم برای تحقق 
شعار سال و نیز بهره گیری از فرصت نام گذاری جهت نقش آفرینی و استفاده از ظرفیت های اعضای سازمان، نام گذاری سال 1401 با عنوان 

“تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین”، فرصت مناسبی بری تحقق جهت گیری ها، رویکردها و اهداف سازمان می باشد.

وی تصریح کرد: تأکید سازمان در دوره پنجم فعالیت خود، همواره بر ضرورت انتقال دانش و فناوری های جدید در محیط های کشاورزی به طرق 
مختلف بوده است، موضوعی که خوشبختانه درکالم مقام معظم رهبری نیز مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.

رییس سازمان مرکزی گفت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی نهادسازی و ظرفیت سازی مناسبی را برای تسریع جریان انتقال دانش و اطالعات 
کشاورزی به محیط های تولید انجام داده است که بایستی از این ظرفیت برای تحقق شعار سال به نحو احسن بهره گرفت.

شاهرخ رمضان نژاد اظهار داشت: برنامه راه اندازی هر دهستان یک مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی برای انتقال و اشاعه دانش در محیط های 
کشاورزی، توسعه مناسبت جدید طراحی شده از سوی سازمان با عنوان نظام اجرایی سهم بری دانش از تولید در کشاورزی ایران )سدات(، طرح 
تولید و اشتغال مردم بنیان )تام( و توسعه مراکز انتقال تکنولوژی های نوین و مراکز خدمات پژوهش های کاربردی کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی 
تکلیف همه ارکان سازمان در سطح ستاد و استان ها بوده و توسعه شرکت های دانش بنیان کلیه مراکز که در امور دانش و فناوری های جدید با حضور 

کارشناسان ارشد و دکتری فعالیت می نمایند، مورد تأکید می باشد.

رییس سازمان مرکزی در گردهمایی مجازی روسای سازمان نظام مهندسی استان ها:

در فرایند دانش بنیان کردن کشاورزی به کارگیری و استفاده دانش و فناوری های جدید مهمتر از تولید آن است.

در فرایند دانش بنیان کردن کشاورزی،
به کارگیری و استفاده دانش و فناوری های جدید مهمتر از تولید آن است
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در جلسه مدیران سازمان با معاون 

غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 

فروردین   22 تاریخ  در  که  اصفهان 

پیش  موانع  شد،  برگزار   1401

غذایی  صنایع  کارشناسان  روی 

غذایی،  صنایع  فنی  مسووالن  و 

مورد  استان  بهداشتی  و  آرایشی 

گرفت. قرار  بحث 

مهندس تقی پور، رییس سازمان در این جلسه مهمترین مشکالت مسووالن فنی غذایی، آرایشی و بهداشتی استان را

1- عدم امنیت و ثبات شغلی مسووالن فنی

2- رابطه مستقیم مالی کارفرما و کارشناسان و مسووالن فنی

رتبه  و  سطح  با  بهداشتی  و  آرایشی  آشامیدنی،  و  غذایی  فراورده  های  و  مواد  تولیدکننده   واحدهای  رتبه بندی  و  سطح  بین  تناسب  عدم   -3
فنی مسووالن 

4- عدم وجود نظام تعیین دستمزد و حقوق و مزایای مسووالن فنی

از مسووالن فنی  به منظور حمایت  این موانع  برشمرد و خواستار همکاری معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای رفع 
شد. استان  غذایی  محصوالت  سالمت  سفیران  عنوان  به  بهداشتی  و  آرایشی  غذایی،  صنایع 

لزوم حمایت از کارشناسان و مسووالن فنی صنایع غذایی
به عنوان سفیران سالمت محصوالت غذایی
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رییس سازمان همچنین به منظور ارتقای جایگاه دانش و ایجاد فرصت های اشتغال جدید و پایدار در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی استان 
پیشنهاد کرد:

1- با توجه به این که تهیه طرح های توجیهی، فنی و اقتصادی برای ایجاد و احداث واحدهای تولیدی و خدماتی از جمله مدارک ضروری برای 
 از دانش کارشناسان صنایع غذایی دارای پروانه 

ً
آگاهی سرمایه گذاران از وضعیت تولید، بازگشت سرمایه و ایجاد ارزش افزوده می باشد، الزاما

اشتغال معتبر در این خصوص برای تهیه طرح ها در فرایند صدور پروانه تاسیس واحد استفاده شود.

2- با توجه به این که جانمایی استقرار بخش های مختلف واحد تولیدی از جمله سالن های تولید و بسته بندی، انبارها، بخش های سرویس 
دهنده و تاسیسات، قسمت های رفاهی، آزمایشگاه، واحد تعمیرات و… بر اساس اصول زیست محیطی، ویژگی های محل احداث، موقعیت 
 در زمره تخصص کارشناسان صنایع غذایی است و رعایت اصول مربوطه در افزایش بهره وری 

ً
جغرافیایی، محوطه و اطراف کارخانه، صرفا

 توسط 
ً
واحد و صرفه جویی در هزینه ها بسیار موثر خواهد بود، کلیه نقشه های جانمایی واحدهای صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی الزاما

مهندسان مشاور صنایع غذایی دارای پروانه اشتغال معتبر تهیه و در اختیار بهره بردار قرار گیرد.

طریق  از  بهداشتی  و  آرایشی  غذایی،  صنایع  محصوالت  تولیدی  واحدهای  احداث  زمان  در  بهداشتی  و  فنی  ضوابط  رعایت  بر  نظارت   -3
شود. ارسال  مربوطه  مراجع  به  آن  مرحله ای  گزارشات  و  پذیرد  صورت  معتبر  اشتغال  پروانه  دارای  غذایی  صنایع  کارشناسان 

4- به منظور تسهیل و تسریع در ارایه خدمات به متقاضیان و سرمایه گذاران، مراحل مربوط به تشکیل پرونده و بازدیدهای کارشناسی محل 
احداث طرح های صنایع غذایی توسط مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی دارای کارشناس صنایع غذایی صورت پذیرد.

در این جلسه موارد زیر نیز مورد توافق قرار گرفت:

1- ضوابط ایجاد تناسب بین سطح و رتبه  بندی واحدهای تولیدکننده  مواد و فراورده  های غذایی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با سطح و 
رتبه  مسوول فنی تدوین شود.

2- نظام تعیین دستمزد و حقوق و مزایای مسووالن فنی تدوین شود.

3- از ظرفیت  هایسامانه سانکایا صندوق مشترک استان  های سازمانبرای قطع ارتباط مالی کارفرما و کارشناسان صنایع غذایی استفاده شود.

4- از ظرفیت انجمن صنفی مسوولین فنی صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی در برنامه ریزی های مرتبط با فعالیت کارشناسان صنایع غذایی 
استان استفاده شود.

نمونه برداری  فرایند  انجام  منظور  به  استان  گیاه پزشکی  کلینیک های  تخصص  و  دانش  از  استفاده  خصوص  در  همچنین  جلسه  این  در 
شد. توافق  صادراتی  مصارف  برای  آزمایشات  انجام  منظور  به  گل خانه ای  محصوالت 

شایان ذکر این جلسه معاون آموزشی و فنی، معاون اداری و مالی، مدیر صدور مجوز و پروانه ها و مجری امور شاغلین حرفه ای سازمان و مدیر 
نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز به بیان نظرات و دیدگاه های 
خود در خصوص موضوعات مرتبط با فعالیت کارشناسان صنایع غذایی و فرصت های همکاری به منظور رفع مشکالت موجود در این خصوص 

و استفاده از دانش کارشناسان صنایع غذایی با هدف تامین سالمت و امنیت غذایی کشور پرداختند.
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هم گرایی دستگاه های اجرایی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و 
بخش خصوصی، الزمه توسعه پایدار و مبتنی در دانش فضای سبز شهری

و  اصفهان  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل  حضور  با  23فروردین1401  سه شنبه  روز  سازمان  سبز  فضای  کارگروه  جلسه 
نمایندگان دستگاه های اجرایی مربوطه، کارشناسان خبره فضای سبز عضو سازمان، معاونان و مجری امور شاغلین حرفه ای سازمان، به 
منظور “بررسی قرارداد پیشنهادی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص ضوابط و شرایط عمومی پیمان در امور مرتبط 

با حفظ و نگهداری فضای سبز شهرداری های استان اصفهان” برگزار شد.

مهندسی  نظام  سازمان  موثر  اقدامات  موفق  تجربه  به  اشاره  با  کارگروه  رییس  و  سازمان  شورای  عضو  موسویان  افشین  جلسه  ابتدای  در 
کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در گذشته به منظور تنظیم و تدوین یک قراداد واحد و مناسب برای پیمانکاران نظام گل خانه ای در 
سطح استان و کشور اظهار داشت هدف از برگزاری این جلسه و چندین جلسه کارشناسی پیش از این، تهیه یک قرارداد جامع و واحد است 
تا عالوه بر این که اهداف شهرداری ها به منظور حفظ و نگهداری هر چه بهتر فضای سبز شهر تامین شود، دغدغه های به جای پیمانکاران 

فضای سبز که مکررا در این خصوص با سازمان مطرح کرده اند، نیز مرتفع سازد.
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موسویان تاکید کرد پیمانکاران بازوی اجرایی شهرداری ها هستند و با استفاده از دانش کارشناسان و نیروهای متخصص شاغل در شرکت، 
نقش بسیار مهمی در حفظ و نگهداری فضای سبز شهری ایفا می کنند، لذا در نظر گرفتن ضوابط و شرایط عمومی پیمان در امور مرتبط با 

حفظ و نگهداری فضای سبز شهرداری ها به نحوی که کارفرما و پیمانکار از مفاد قراداد رضایت داشته باشند، حایز اهمیت است.

با استقبال از همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و  مجید عرفان منش مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
منابع طبیعی استان در این موضوع اظهار داشت، استان اصفهان در زمینه توسعه فضای سبز شهری پیشرو است و نیاز است که برای حفظ 
از آن به ویژه در شرایط فعلی که کمبود آب در اصفهان بسیار بحرانی است وحدت رویه ای بین مدیران اجرایی، کارشناسان،  و نگهداری 

مهندسان ناظر و پیمانکاران فضای سبز وجود داشته باشد.

عرفان منش با تاکید بر این که اصفهان یک باغ شهر است و با وجود خشک سالی و کم آبی همواره تالش شده که با مدیریت هر چه بهتر 
و  سازمان ها  بین  هم گرایی  هدف  این  به  نیل  برای  لذا  و  شود  حفظ  است  6000هکتار  حدود  که  اصفهان  اکولوژیک  سبز  فضای  مساحت 

است. ضروری  مربوطه  دستگاه های 

ایشان به لزوم برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان دستگاه های ذی ربط به منظور تعیین الزامات قانونی برای برگزاری مناقصات پیمانکاری 
شهرداری شامل شرایط عمومی و خصوصی پیمان، فهرست بها، رتبه بندی دستگاه های ذی صالح و پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی 

کشاورزی و منابع طبیعی تاکید کرد تا بتوان به یک قرارداد جامع دست یافت که حرف واحد شود و برای سایر استان ها نیز الگو قرار گیرد.

علی درویشی معاون مالی و اداری سازمان نیز تاکید کرد بر اساس ماده )2( آیین نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
مهندسی  فعالیت های  برای  حقوقی(  و  )حقیقی  سازمان  اعضای  وزیران  هیات  11دی13۹1  مصوب  ایران  اسالمی  جمهوری  طبیعی  منابع  و 
مهندسی  فعالیت های  انجام  قانون  اساس  بر  افزود  وی  می باشند.  سازمان  از  اشتغال  پروانه  داشتن  به  ملزم  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
کشاورزی از سوی اعضای سازمان بدون پروانه اشتغال و یا با پروانه اشتغال فاقد اعتبار، تخلف انتظامی بوده و در صورت ارتکاب، مطابق 

با ایشان برخورد خواهد شد. قوانین و مقررات مربوطه 
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شایان ذکر است که این جلسه اولین هم اندیشی در خصوص بررسی قرارداد پیشنهادی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
در خصوص ضوابط و شرایط عمومی پیمان در امور مرتبط با حفظ و نگهداری فضای سبز شهرداری های استان اصفهان بود که با حضور 
نمایندگان استانداری اصفهان و دستگاه های اجرایی از جمله سازمان جهادکشاورزی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، معاونت خدمات 
شهری شهرداری اصفهان، سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان، انجمن صنفی شرکت های خدماتی و فضای سبز و کارشناسان 
خبره فضای سبز عضو سازمان برگزار شد و طبق هماهنگی های به عمل آمده بررسی و تصمیم گیری در خصوص این موضوع در جلسات 

بعدی ادامه خواهد داشت.
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حمایت از صاحبان دانش و ایده های نو در بخش کشاورزی، عالوه بر افزایش 
بهره وری در واحدهای تولیدی و خدماتی، منجر به ایجاد فرصت های جدید 

اشتغال پایدار برای کارشناسان و بهره برداران بخش کشاورزی خواهد شد

رییس سازمان در دیدار نوروزی اعضای شورا و مدیران سازمان با تعدادی از اعضا و بهره برداران بخش کشاورزی استان، ضمن تبریک سال نو که 
به نام سال “تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین” نام گذاری شده است، با اشاره به انعقاد تفاهم نامه همکاری با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و 
برگزاری رویداد ایده بازار کشاورزی و رویداد چالش فناوری کشاورزی در سال 1400، تاکید کرد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان 
اصفهان در شناسایی و حمایت از صاحبان ایده و فناوری های نو و اشاعه دانش در بخش کشاورزی پیشرو بوده است و با توجه به نام گذاری سال 
جاری به نام سال “تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین” برنامه های خود به ویژه در حمایت از ایده و فناوری جدید و ایجاد بستر انتقال دانش در بخش 

کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست را با جدیت بیشتری پیگیری خواهد کرد.

مهدی تقی پور اظهار داشت شناسایی شرکت های دانش بنیان، صاحبان ایده و فناوری از اولویت های برنامه های سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی استان اصفهان در سال جاری است و هم زمان تالش خواهد شد تا نسبت به انتقال دانش در واحدهای تولیدی و خدماتی بخش 

کشاورزی با استفاده از ظرفیت شبکه منسجم مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی که در سطح استان سازمان دهی شده است، اقدام شود.
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رییس سازمان با اشاره به این که تا کنون سیاست های دولتی بیشتر حمایت های سخت افزاری در بخش کشاورزی بوده است، اظهار داشت حمایت 
از اعضای حقیقی و حقیقی صاحب ایده به منظور تجاری سازی فناوری های نو در بخش کشاورزی، عالوه بر افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی 
و خدماتی، منجر به ایجاد فرصت های جدید اشتغال پایدار برای کارشناسان و بهره برداران بخش کشاورزی خواهد شد و ورود سرمایه های مردمی 

به این بخش را نیز تقویت خواهد کرد.
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به آگاهی اعضای محترم 
سازمان نظام مهندسی 

کشاورزی و منابع طبیعی استان 
اصفهان می رساند:

شماره  استعالم  سرویس  وب 
تلفن همراه اعضا و لزوم مالکیت 
آن، از تاریخ 14 فروردین 1401 در 
و  شده  عملیاتی  سانکا  سامانه 
همراه  تلفن  شماره  پس  این  از 
به  ورود  از  پس  سازمان  اعضای 
سامانه  توسط  سانکا،  سامانه 
فناوری  و  ارتباطات  وزارت  سماوا 
قرار  بررسی  مورد  اطالعات 

. می گیرد

ضرورت مالکیت اعضا بر تلفن همراه مندرج در سامانه سانکا
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ثبت درخواست های مجوزهای اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
)G۴B( از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور

باتوجه به الزام ثبت درخواست صدور کلیه مجوز ها و پروانه ها از طریق درگاه ملی صدور مجوز ها به آدرس G4B.ir، از این پس درخواست 
های صدور پروانه اشتغال به کار مسوول فنی واحدهای گیاه پزشکی، پروانه اشتغال، مرکز فعالیت حرفه ای، مرکز فنی و تخصصی مهارت 
آموزی، کارشناسان ماده 32 از طریق درگاه یاد شده ثبت درخواست می شوند و متقاضیان جهت ثبت درخواست باید به سامانه درگاه ملی 

مجوزها مراجعه و شروع به ثبت درخواست نمایند.

برای مشاهده فلوچارت آموزشی نحوه ثبت درخواست های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از طریق درگاه ملی مجوزهای 
کشور )G4B( روی تصویر زیر کلیک کیند:

http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2022/04/%D9%81%D9%84%D9%88%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-G4B.pdf
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2022/04/%D9%81%D9%84%D9%88%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-G4B.pdf
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سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به عنوان سازمانی دانشی، در دوره پنجم فعالیت خود، با رویکردی دانش محور، 
حمایت و پشتیبانی از نوآوران، کارآفرینان، نوآفرین ها و صاحبان ایده و فعالین امر دانش گستری و انتقال و اشاعه و به کارگیری دانش و 

فناوری های جدید در بخش کشاورزی را در اولویت برنامه های خود قرار داده است.

بر همین اساس، در سالی که توسط مقام معظم رهبری تحت عنوان “تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین” نام گذاری شده است، در استمرار 
سال های قبل و با تأکید بیشتر، از کلیه صاحبان طرح و ایده های نو و نوآفرین در حوزه های مختلف به منظور فراهم آوری زمینه به کارگیری 

دانش و فناوری های جدید در بخش کشاورزی و دانش بنیان کردن عرصه تولیدات کشاورزی دعوت به عمل می آورد.

بدین منظور صاحبان ایده، تکنولوژی و نوآفرین های کشاورزی می توانند با مراجعه به پایگاه اطالع رسانی سنم به نشانی:

copy-copy-18/https://www.agrieng.org/component/rsform/form و یا لینک مستقیم www.agrieng.org 

درخواست خود را مبنی بر دعوت و حمایت این سازمان از ایده و تکنولوژی مورد نظر ثبت نمایند.

دعوت از صاحبان ایده و نوآفرین های بخش کشاورزی

توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور انجام می شود:

دعوت از صاحبان ایده و نوآفرین های بخش کشاورزی

https://www.agrieng.org/component/rsform/form/18-copy-copy
https://www.agrieng.org/component/rsform/form/18-copy-copy
http://www.agrieng.org
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چهارمین رویداد فناور شو با سخنرانی جناب آقای دکتر علی صالحپور، مدیرعامل نخستین مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی تخصصی 
منابع طبیعی کشور و پنجمین رویدادر فناور  شو با  سخنرانی جناب آقای مهندس ظهراب سلحشوری، کارآفرین در زمینه تولید و فراوری 

گیاهان دارویی به ترتیب در تاریخ های 23 و 30 فروردین 1401 برگزار شد.

و مرکز  نوآوری  با همکاری سرای  استان اصفهان  منابع طبیعی  و  نظام مهندسی کشاورزی  توسط سازمان  ــو که  ـاور شـ ـ فنـ رویدادهای 
ارزشمند  تجربه های  و  ایده ها  اشتراک گذاری  سخنرانی های  مجموعه  می شود  برگزار  اصفهان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دارویی  گیاهان  رشد 
بیان تجارب خود در مسیر کسب موفقیت  به  و محیط زیست است که طی آن سخنرانان  منابع طبیعی  کارآفرینی در بخش کشاورزی، 

پرداخته و به سواالت حاضرین در رویداد پاسخ می دهند.

برگزاری چهارمین و پنجمین رویداد فناور شو
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قابل توجه کلیه واحدهای گیاه پزشکی استان اصفهان

برای آگاهی از نامه مدیر کل محترم دفتر آفت کش های سازمان حفظ نباتات 
کشور در خصوص تصویب آفت کش های جدی

روی تصویر زیر کلیک کنید:

تصویب آفت کش های جدید

http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2022/04/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%A8-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D9%83%D8%B4-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF.pdf
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2022/04/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%A8-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D9%83%D8%B4-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF.pdf
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برنامه انتقال و به کارگیری دانش در محیط های کشاورزی

)برای دانلود و مشاهده اینفوگراف با کیفیت بیشتر روی تصویر باال کلیک کنید(

https://agrieng.org/slideshow/item/download/373_727c516630a7a1888fe87198510698a7
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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   

  031-3۷815360-4    031-3۷815365 

 esfahananreo    

 www.agriengs.ir  

 @esfahananreo

https://goo.gl/maps/vNRdP2BUdVU2
https://goo.gl/maps/vNRdP2BUdVU2
http://instagram.com/esfahananreo
http://instagram.com/esfahananreo
http://instagram.com/esfahananreo
http://instagram.com/esfahananreo
http://agriengs.ir/
http://agriengs.ir/
http://agriengs.ir/
http://agriengs.ir/
https://t.me/esfahananreo
https://t.me/esfahananreo
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