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ماموریت های وزارت جهادکشاورزی برای تامین امنیت غذایی پایدار کشور

اینفوگراف 

ماموریت های وزارت جهادکشاورزی برای تامین امنیت غذایی پایدار کشور

طرح شده در نشست مشترک رییس جمهور با مدیران ارشد وزارت جهادکشاورزی، 1401/0۵/24
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مهدی تقی پور، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در نامه ای به رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی 

و منابع طبیعی کشور ضمن انتقاد از اعمال دریافتی های سازمان بابت ارایه خدمات به اعضای سازمان در سامانه سانکا بدون ابالغ موضوع به 

سازمان های استانی، و عدم ابالغ تعرفه ی ارایه ی خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی سال 1401 تاکنون تاکید کرد عدم هم زمانی ابالغ 

جداول دریافتی های سازمان از اعضا با تعرفه ی خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی باعث شده است درآمد اعضای سازمان در قبال ارایه 

خدمات سازمان بر اساس تعرفه های سال گذشته و هزینه های ایشان برای دریافت خدمات از سازمان بر اساس تعرفه های سال جدید، صورت 

می پذیرد که اجحاف در حق اعضا که صاحبان اصلی سازمان هستند، می باشد.

انتقاد رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان از
نا به سامانی مبالغ دریافتی های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

از اعضا و تعرفه ارایه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۱

منابع طبیعی استان  و  نظام مهندسی کشاورزی  نامه رییس سازمان  در 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  رییس  به  اصفهان 

است: آمده  کشور 

خواهشمند است دستور فرمایند پاسخ موارد زیر که خواسته بسیاری از 
عمومی  صورت  به  یا  سازمان  این  به  می باشد  سازمان  همکاران  و  اعضا 

شود: اطالع رسانی  و  اعالم 

حق  جمله  )از  خدمات  ارایه ی  بابت  اعضا  از  سازمان  دریافتی های   -1
در سامانه  بر چه اساس  اشتغال و…(  پروانه ی  تمدید  و  عضویت، صدور 

است؟ یافته  افزایش  سانکا 

2- اگر پاسخ سوال اول این است که موضوع در شورای مرکزی تصویب 
شده است، چرا تا کنون این مصوبه به سازمان های استانی ابالغ نشده 

است؟

افزایش  قانون   )3( ماده   )3( تبصره  استناد  به  مرکزی  سازمان  آیا   -3
برای  را  خود  پیشنهادهای  طبیعی،  منابع  و  کشاورزی  بخش  بهره وری 
به   14001 سال  کشاورزی  بخش  مهندسی  و  فنی  خدمات  ارایه ی  تعرفه 

است؟ کرده  ارایه  جهادکشاورزی  وزارت 

4- اگر پاسخ سوال سوم مثبت است، چرا تا کنون تعرفه ارایه ی خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی سال 1401 ابالغ نشده است و آیا 
پیگیری در این خصوص توسط سازمان مرکزی صورت پذیرفته است؟

5- تعرفه صدور مجوزهای بخش کشاورزی بر چه اساس در سامانه ی سماک افزایش یافته است در حالی که تا کنون تعرفه ی ارایه خدمات 
فنی و مهندسی بخش کشاورزی سال 1401 ابالغ نشده است؟
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 تاکید می شود از ابتدای سال جاری تعرفه ارایه خدمات به اعضای سازمان در سامانه ی سانکا و تعرفه ی صدور مجوزهای بخش کشاورزی 
ً
مجددا

در سامانه سماک )هر دو بدون ابالغ رسمی به سازمان استان ها( افزایش یافته است و از سوی دیگر تعرفه ارایه خدمات فنی و مهندسی بخش 
کشاورزی که اعضای سازمان ذی نفعان آن هستند تا کنون ابالغ نشده است و سازمان مرکزی می بایست حداقل به پیشنهادها و مکاتبات قبلی این 
سازمان در خصوص هم زمانی ابالغ جداول دریافتی های سازمان از اعضا با تعرفه ی خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی توجه می کرد تا شاهد 
به اراده ی ایشان مسوولیت اداره ی سازمان به شوراهای استانی و شورای مرکزی  بنا  اجحاف در حق اعضا که صاحبان اصلی سازمان هستند و 
سپرده شده است، نباشیم. چرا که با این رویه درآمد اعضای سازمان در قبال ارایه خدمات به سازمان بر اساس تعرفه های سال گذشته و هزینه های 

ایشان برای دریافت خدمات از سازمان بر اساس تعرفه های سال جدید، صورت می پذیرد.

 ارایه شده بود که 
ً
الزم به ذکر است موضوع طی نامه های شماره 04/42۶/99 مورخ 1399/01/28 و شماره 04/15۶5/01 مورخ 1401/04/04 نیز قبال

همان طور که اشاره شد، همچون بسیاری از پیشنهادهای خیرخواهانه و درخواست های به حق اخیر مورد توجه قرار نگرفته است.
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زمان برگزاری: 1 تا 4 شهریور 1401

ساعات بازدید: 15 تا 21

اصفهان – کمربندی شرق – روبروی منطقه روشن دشت – محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

اعضای محترم سازمان می توانند با ارایه کارت عضویت به صورت رایگان از نمایشگاه بازدید فرمایند

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان ؛
حامی بیستمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت دام، طیور، آبزیان، 

دامپزشکی و فرآورده های لبنی
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مهدی تقی پور، رییس سازمان در این جلسه با اشاره به این که تداخالت کاری کارشناسان دامپروری و دامپزشکی یکی از موضوعاتی است 
که همواره مورد بحث بوده است اظهار داشت، شرح وظایف مسووالن فنی دامپروری و مسووالن فنی بهداشتی واحدهای پرورش دام و طیور 

نیازمند بازنگری است به نحوی که با به روز شدن آن هیچ گونه تداخل کاری بین این دو فعالیت حرفه ای وجود نداشته باشد.

تقی پور با اشاره به این که نقش دامپزشکان در سالمت تولیدات دامی غیرقابل انکار و قابل تقدیر است تاکید کرد، از آن جایی که در خصوص 
بیماری ها، پیشگیری همواره مقدم بر درمان است، اگر از دانش کارشناسان دامپروری به عنوان مسوولین فنی مدیریت در واحدهای تولیدی 
 از بروز بسیاری مشکالت و بیماری ها در واحدهای تولیدی پیشگیری خواهد شد و سالمت دام و طیور 

ً
به خوبی حمایت و استفاده شود، قطعا

به مخاطره نخواهد افتاد

رییس سازمان با اشاره به برخی مقاومت ها در به کارگیری مسووالن فنی دامپروری اظهار داشت، دغدغه سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی تامین امنیت غذایی کشور مبتنی بر دانش و فناوری است و استفاده از دانش و فناوری های جدید باید در بین بهره برداران 
با مشاهده کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری در واحد خود مشتاقانه نسبت به  تا  و تولیدکنندگان بخش کشاورزی نهادینه شود 
پذیرش مسووالن فنی اقدام کنند، همان طور که بسیاری از واحدهای پرورش دام و طیور موفق، رمز افزایش بهره وری در واحدهای خود را 

استفاده از دانش کارشناسان دامپروری می دانند و استان اصفهان نیز در این زمینه پیشرو بوده است.

کارشناسان  وظایف  تفکیک  جلسه  دستور  با  اصفهان  استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  دامپروری  کارگروه  جلسه  
دامپروری و دامپزشکان و بررسی پیشنهادها در خصوص اصالح قانون نظام جامع دامپروری کشور با حضور رییس و نایب رییس شورای 

تاریخ 23 مرداد 1401 برگزار شد. سازمان و کلیه اعضای کارگروه در 

برای جلوگیری از تداخالت کاری، شرح وظایف مسووالن فنی دامپروری و 
مسووالن فنی بهداشتی واحدهای پرورش دام و طیور نیازمند بازنگری است
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عباس زال بیک نایب رییس شورای سازمان نیز با اشاره به این که مسووالن فنی دامپروی و دامپزشکان دو بازویی هستند که تولیدکنندگان را 
در فرایند تولید یاری می کنند افزود، با توجه به این که فعالیت ها و فناوری های جدیدی با سرعت در بخش دامپروری در حال گسترش است، 

الزم است که شرح وظایف هر یک ایشان به روز شود تا اجرا و به کارگیری این فناوری ها محل اختالف نشود.

مهدی تقی پور افزود سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با ایجاد زیرساخت های الکترونیکی زمینه ثبت گزارش مستمر وضعیت 
تولید در واحدهای دامپروری را فراهم کرده است و مسووالن فنی هر واحد ملزم به ثبت این گزارشات هستند که خروجی و نتایج آن می تواند 

چراغ راهی برای تولیدکنندگان در مدیریت واحد خود و برای بخش دولتی در سیاستگذاری های مرتبط با حوزه دام و طیور قلمداد شود.

علی دهقانی مدیر امور طیور سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان نیز با تشکر از همراهی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
در اجرای سیاست های دولت در بخش دام و طیور و همکاری های این سازمان به ویژه در زمان مردمی سازی و اصالح یارانه ها، بر لزوم استفاده 
از دانش است. وی همچنین اظهار  تولید اقتصادی، استفاده  تاکید کرد و افزود امروز اساس  از دانش در فرایند تولید واحدهای دامپروری 
داشت بسیاری از مسوولیت هایی که در شرح وظایف مسووالن فنی بهداشتی واحدهای دامپروری ذکر شده است از جمله موارد مربوط به 

جایگاه و تغذیه دام نیازمند بازنگری است و باید در زمره وظایف مسووالن فنی دامپروری تعریف شود.
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در این جلسه همچنین مقرر شد:

- کلیه اعضای کارگروه و حاضران در جلسه نظرات و پیشنهادهای خود را در خصوص شرح وظایف مسووالن فنی دامپروری و مسووالن فنی 
بهداشتی و تفکیک وظایف کارشناسان دامپروری و دامپزشکان در واحدهای تولید و پرورش دام و طیور و شیالت به صورت مکتوب به سازمان 

نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ارسال نمایند.

- به منظور تشریح وظایف مسووالن فنی دامپروری و مسووالن فنی بهداشتی در جلسه آتی کارگروه از مدیرکل دامپزشکی و رییس سازمان 
نظام دامپزشکی استان دعوت به عمل آید.

- انجمن خوراک دام و طیور نظرات خود را در خصوص ضرورت و اولویت حضور کارشناس دامپروری نسبت به دامپزشک در کارخانه های 
تولیدی خوراک دام و طیور را تشریح و اعالم کنند.

- از ظرفیت تشکل های تولیدی برای به کارگیری مسووالن فنی دامپروری در واحدهای پرورش دام و طیور و شیالت استفاده شود.

- کلیه اعضای کارگروه و حاضران در جلسه نظرات و پیشنهادهای خود را در خصوص اصالح قانون نظام جامع دامپروری به صورت مکتوب 
به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ارسال نمایند.

در این جلسه ضمن طرح و بررسی موضوعاتی از قبیل مشکالت موجود در خصوص دریافت گواهی بهداشتی حمل و ثبت سفارش خوراک 
دام، بر ضرورت حضور کارشناسان دامپروری در واحدهای خوراک دام و طیور تاکید شد و نمایندگان اتحادیه های صنفی بخش دام و طیور نیز 
ضمن قدردانی از همراهی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در برقراری تعامل برای سازمان دهی مسووالن فنی دامپروری در 

سطح استان اصفهان، آمادگی خود را برای همکاری بیشتر در این زمینه اعالم کردند.
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جلسه بررسی نحوه نظارت بر واحدهای سورت و بسته بندی و مدیریت عرضه و صادرات محصوالت گل خانه ای استان اصفهان با حضور 
رییس و مدیران سازمان، مدیر حفظ نباتات، مدیر صنایع کشاورزی و نماینده مدیریت امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی و مدیرعامل و 

اعضای هیات مدیره اتحادیه گل خانه داران استان در تاریخ 24 مرداد 1401 در محل سازمان برگزار شد.

مهدی تقی پور رییس سازمان در این جلسه با اشاره به این که تولید محصوالت گل خانه ای در استان اصفهان مبتنی بر دانش و فناوری های 
از مسوول فنی استفاده  تولید محصوالت گل خانه ای استان  از 84درصد واحدهای  روز صورت می پذیرد اظهار داشت، در حال حاضر بیش 
می کنند و بیش از 8۶درصد کل شناسنامه های واحدهای تولید محصوالت گل خانه ای کشور در استان اصفهان صادر شده است که نشان از 
نهادینه شدن فرهنگ دانش محوری در تولید در بین بهره برداران این بخش و تعهد مسووالن فنی نظام گل خانه ای در انجام وظایف حرفه ای 

و مهندسی خود می باشد.

رییس سازمان افزود علی رغم دانش محور شدن تولید در واحدهای گل خانه، در حوزه فرایندهای پس از تولید به ویژه در واحدهای سورت و 
بسته بندی و مدیریت عرضه و صادرات محصوالت گل خانه ای در سطح کشور شاهد ضعف ها و نا به سامانی هایی هستیم که جز با استفاده 
از دانش و فناوری و نیروی کارشناسی کارآزموده قابل رفع نخواهد بود. تقی پور تاکید کرد با توجه به بروز برخی مشکالت که طی ماه های 
گذشته در صادرات محصوالت گل خانه ای به وجود آمد، در حال حاضر ضرورت استفاده از دانش برای واحدهای مدیریت صادرات محصوالت 
گل خانه ای محرز شده است و واحدهای سورت و بسته بندی و صادرات در حال تجهیز و استقرار بخش کنترل کیفیت در مجموعه خود 

هستند که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نیز از این اقدام پشتیبانی خواهد کرد

 تقی پور تاکید کرد باید از فعالیت واحدهای سورت و بسته بندی غیرمجاز در سطح استان و کشور جلوگیری به عمل آید چراکه فعالیت این 
واحدهای فاقد مجوز عالوه بر اجحاف در حق تولیدکننده از نظر اقتصادی، تبعاتی نظیر خدشه دار شدن برند محصوالت گل خانه ای کشور را 

در سطح بین المللی به همراه خواهد داشت.

برنامه عملیاتی نظارت بر واحدهای سورت و بسته بندی و مدیریت عرضه و صادرات 
محصوالت گل خانه ای استان اصفهان تدوین و اجرا می شود
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بسته بندی  و  سورت  125واحد  این که  به  اشاره  با  جلسه  این  در  استان  جهادکشاورزی  سازمان  کشاورزی  صنایع  مدیر  کشفی  حسین  سید 
محصوالت کشاورزی در سطح استان اصفهان مجوز فعالیت دریافت کرده اند، آمادگی سازمان جهادکشاورزی را برای لزوم معرفی مسوول 

فنی در زمان صدور مجوز این واحدها اعالم کرد.

محمودرضا افالکی مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان نیز ضمن تاکید بر ضرورت ورود و خروج کلیه محصوالت گل خانه ای به 
 با ارایه شناسنامه تولید که توسط مسووالن فنی در سامانه سانکا ثبت می شود افزود، در حال حاضر کلیه 

ً
واحدهای سورت و بسته بندی صرفا

محموله های صادراتی توسط 3 کلینیک گیاه پزشکی کد دار قرنطینه ای موجود در استان اصفهان پایش و تایید می شود که اقدام شاخصی به 
شمار می آید. وی افزود مدیریت حفظ نباتات استان در کنار بخش غیردولتی است و از ظرفیت های فنی و اجرایی این بخش استقبال خواهد 

کرد.

مجتبی براآنی مدیرعامل اتحادیه گل خانه داران استان اصفهان نیز ضمن ارایه گزارشی از اقدامات این اتحادیه، نظارت مستمر بر واحدهای 
سورت و بسته بندی محصوالت گل خانه ای را اقدامی در جهت حمایت از تولیدکنندگان برشمرد و ابراز امیدوراری کرد فرصت همکاری ایجاد 

شده در این جلسه گام موثری برای بهبود شرایط پس از تولید محصوالت گل خانه ای در استان اصفهان باشد.

و  کشاورزی  صنایع  مدیریت  نباتات،  حفظ  مدیریت  طبیعی،  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  نمایندگان  شد  مقرر  جلسه  این  در 
بر واحدهای  نظارت  برنامه عملیاتی  تهیه  به  اتحادیه گل خانه داران استان اصفهان نسبت  و  باغبانی سازمان جهادکشاورزی  امور  مدیریت 
سورت و بسته بندی و مدیریت عرضه و صادرات محصوالت گل خانه ای اقدام کرده تا پس از تصویب در ستاد گل خانه ای استان به اجرا درآید.
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رییس، دبیر، مشاور اقتصادی و مدیر صدور مجوزهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با حضور در محل 
شهرک گل خانه ای دامنه شهرستان فریدن از روند احداث سازه های گل خانه های این شهرک بازدید کرده و ضمن بررسی مشکالت موجود، 

پیشنهاد و توصیه های الزم برای تسریع آغاز به کار این شهرک را به سرمایه گذاران ارایه کردند.

استفاده از دانش فنی برای تعیین الگوی کشت، تولید و اقدامات پس از تولید،
رمز موفقیت سرمایه گذاران در شهرک گل خانه ای دامنه شهرستان فریدن است

مهدی تقی پور، رییس سازمان در این بازدید ضمن تاکید به نقش مهندسان ناظر شهرک به منظور احداث سازه های منطبق بر استانداردهای 
مندرج در نظام گل خانه ای کشور، استفاده از دانش فنی برای تعیین الگوی کشت و تولید و اقدامات پس از تولید از جمله ایجاد واحد سورت و 

بسته بندی و بازرایابی و فروش محصوالت تولیدی را از الزامات و رمز موفقیت سرمایه گذاران در این شهرک گل خانه ای عنوان کرد.
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الزم به ذکر است شهرک گل خانه ای دامنه در زمینی به مساحت 40 هکتار جانمایی شده و زیرساخت های شهرک با اعتبارات دولتی و از طریق 
شرکت شهرک های کشاورزی ایجاد و پس از 10 سال مشکل تامین آب این شهرک با حفر یک حلقه چاه و اجرای 8 کیلومتر خط انتقال حل 
شده است و فاز اول آن به وسعت 23 هکتار در قالب 40 واحدگل خانه ای به دانش آموختگان بخش کشاورزی و اعضای سازمان نظام مهندسی 

کشاورزی و منابع طبیعی و متقاضیان بومی منطقه بر اساس ضوابط مربوطه واگذار شده است.

همچنین طی بازدید از واحدهای در حال ساخت، نکات فنی در احداث سازه های گل خانه ای بر اساس موقعیت جغرافیایی و اقلیم شهرک مورد 
تاکید قرار گرفت. 

در این بازدید نماینده شرکت شهرک های کشاورزی استان، نماینده مدیریت امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان، مدیر جهادکشاورزی 
شهرستان فریدن، مدیرعامل شرکت پیمانکار و مهندسان ناظر نظام گل خانه ای شهرک، رییس و مدیران سازمان را همراهی کردند.
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بنا به دعوت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، جلسه بررسی راه کارهای همکاری سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی با اداره کل امور عشایر استان اصفهان، روز دوشنبه مورخ 31 مرداد 1401 با حضور مدیران هر دو مجموعه و نمایندگان 

مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی شهرستان های سمیرم، چادگان، فریدن و شهرضا در محل سازمان برگزار شد.

توسعه همکاری های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با اداره کل 
امور عشایر استان اصفهان با استفاده از دانش مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی

در این جلسه پس از تبادل نظر در خصوص محورهای همکاری، مقرر گردید:

با عشایر استان توسط مراکز خدمات  اقتصادی مرتبط  و  توجیهی فنی  تهیه طرح های  لزوم  امور عشایر استان طی مکاتبه ای  اداره کل   -
نماید. ابالغ  شهرستانها  سطح  ادارات  به  را  غیردولتی  کشاورزی 

- اداره کل امور عشایر استان طی مکاتبه ای استفاده از ظرفیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در زمینه پالک کوبی و بیمه دام عشایر را 
به ادارات سطح شهرستانها ابالغ نماید.

- سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در خصوص ارسال سرفصل های آموزشی و لیست دوره های آموزشی قابل برگزاری 
مرتبط با امور عشایر، به اداره کل امور عشایر استان اقدام نماید. 

- اداره کل امور عشایر و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان نسبت به برگزاری جلسات مشترک و تخصصی برای بررسی 
مشکالت عشایر استان در زمینه اخذ پروانه های دامپروری اقدام نمایند.
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رییس سازمان مرکزی با ارسال نامه ای به روسای سازمان جهادکشاورزی استان ها، ضرورت اخذ پروانه اشتغال برای فعالیت های مشاوره و 
پیمانکاری مرتبط با حوزه های تخصصی بخش کشاورزی را خواستار شد.

بر  آمده است:  به روسای سازمان جهادکشاورزی استان ها،  نامه رییس سازمان مرکزی  از  پایگاه اطالع رسانی سنم، در بخشی  به گزارش 
اساس درخواست این سازمان مستند به مواد )2( و )7( آیین نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
)مصوب هیات وزیران(، یک تبصره ذیل جدول مربوط به شاخص های صالحیت موسسه مجری بخش غیردولتی جهت واگذاری تصدی های 

به شرح زیر اضافه گردیده است:

“در واگذاری طرح ها و پروژه های مشاوره تخصصی و امور پیمانکاری مرتبط با حوزه های تخصصی بخش کشاورزی مانند مطالعه، طراحی، 
اجرا، بهره برداری، راه اندازی، نظارت بر تولید و اجرا، کنترل و بازرسی، ارزیابی، تحقیق، تشخیص، اظهار نظر فنی و هر گونه کارشناسی، در 

اختیار داشتن پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی الزامی می باشد.”

در این نامه، رییس سازمان مرکزی درخواست کرده است؛ سازمان های جهادکشاورزی و واحدهای تابعه، در ارجاع و واگذاری امور و انعقاد 
قراردادهای همکاری در زمینه های تخصصی با بخش خصوصی، داشتن پروانه اشتغال را شرط نموده و همچنین نسبت به اصالت و اعتبار 
سنجی پروانه از طریق اسکن QR Code یا سامانه اعتبار سنجی به نشانی https://sanka.agrieng.org و با وارد کردن کد نظام یا کدملی / 

شناسه ملی اقدام نمایند.

شایان ذکر است، در سامانه تدارکات الکترونیکی دولتی )ستادیران( نیز امکان درج پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
طبیعی به همراه ایجاد امکان استعالم الکترونیکی آن در بخش پروفایل کاربران عملیاتی گردیده است و کلیه کاربران فعال برای انجام خرید 
جزیی یا شرکت در مناقصه می بایست پروانه اشتغال خود را وارد و سامانه مذکور به طور اتوماتیک اعتبار آن را به صورت الکترونیکی استعالم 
می نماید. لذا در هنگام بررسی شرایط اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت کننده در مناقصات از طریق سامانه ستادیران، کافی است داشتن 

پروانه اشتغال را جزو مدارک مورد نیاز کنترل نمایند.

رییس سازمان مرکزی از روسای سازمان جهادکشاورزی استان ها خواستار شد: 
ضرورت اخذ پروانه اشتغال برای فعالیت های مشاوره و پیمانکاری مرتبط با 

حوزه های تخصصی بخش کشاورزی

https://sanka.agrieng.org 
https://sanka.agrieng.org 
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رییس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی خبر داد:

 وزارت جهاد کشاورزی رتبه نخست صدور مجوز های کسب و کار را در کشور دارد

 وزارت جهاد کشاورزی رتبه نخست صدور مجوز های کسب و کار را در کشور دارد

نیمی از مجوز های کسب کار در کشور مربوط به جهاد کشاورزی است.

رییس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی گفت: با تالش های شبانه روزی در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی رتبه 
نخست صدور مجوز ها کسب کار را در کشور دارد.

شایان ذکر است، مجری صدور مجوز واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی در حوزه های دام و طیور، 
شیالت، گلخانه و قارچ خوراکی و گیاهپزشکی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می باشد.

برای مشاهده خبر منتشر شده توسط صدا و سیما  در خصوص رتبه نخست وزارت جهادکشاورزی 
در صدور مجوز های کسب و کار روی تصویر زیر کلیک کنید



https://agrieng.org/orgreport/item/download/386_d38ebd4375dacc99e4e6a0f679d686f3
https://agrieng.org/orgreport/item/download/386_d38ebd4375dacc99e4e6a0f679d686f3
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در راستای اعتباربخشی به پروانه اشتغال اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی انجام شد:

اصالح نظام واگذاری تصدی های وزارت جهادکشاورزی به بخش غیردولتی

اصالح نظام واگذاری تصدی های وزارت جهادکشاورزی به بخش غیردولتی

برای دریافت و مشاهده

نظام واگذاری تصدی های وزارت جهادکشاورزی به بخش غیردولتی،

کلیک کنید:

با پیگیری های صورت گرفته، در راستای اعتباربخشی به پروانه اشتغال اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان مجوز 
رسمی فعالیت تخصصی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، “نظام واگذاری تصدی های وزارت جهادکشاورزی به بخش غیردولتی” اصالح و یک 

تبصره ذیل بند مربوط به شاخص های صالحیت موسسه مجری بخش غیردولتی جهت واگذاری تصدی ها اضافه شد.

با  مرتبط  پیمانکاری  امور  و  تخصصی  مشاوره  پروژه های  و  طرح ها  واگذاری  “در  اصالحیه،  این  اساس  بر  سنم،  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
ارزیابی،  بازرسی،  و  کنترل  اجرا،  و  تولید  بر  نظارت  راه اندازی،  بهره برداری،  اجرا،  طراحی،  مطالعه،  مانند  کشاورزی  بخش  تخصصی  حوزه های 
تحقیق، تشخیص، اظهار نظر فنی و هر گونه کارشناسی، در اختیار داشتن پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی الزامی 

می باشد”.

شایان ذکر است نظام واگذاری تصدی های وزارت جهادکشاورزی به بخش غیردولتی، از سوی وزیر وقت جهادکشاورزی ابالغ شده است و آخرین 
ویرایش نظام مذکور مربوط به مرداد 1401 در سایت مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت جهادکشاورزی به نشانی https://dhrd.maj.ir از طریق 

منوی )اجرای اصل 44 و واگذاری تصدی ها << مستندات واگذاری تصدی ها( قابل دریافت می باشد.

http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2022/08/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-1401.pdf
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2022/08/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-1401.pdf
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فهرست به روز شده آفات، بیماری ها و علف های هرز مهم محصوالت عمده کشاورزی، آفت کش ها و روش های توصیه شده برای کنترل آن ها، 
توسط معاونت کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی سنم، مجموعه حاضر توسط اساتید و محققان موسسه تحقیقات گیاه پزشکی و سایر موسسات تحقیقاتی 
کشور، مدیران و کارشناسان سازمان حفظ نباتات کشور با اعمال آخرین تغییرات، تهیه و تدوین شده و در اختیار فعاالن حوزه گیاه پزشکی 

قرار گرفته است.

توسط سازمان حفظ نباتات کشور منتشر شد:

فهرست آفات و بیماری ها مهم محصوالت عمده کشاورزی و روش های توصیه شده برای کنترل آن ها

فهرست آفات و بیماری ها مهم محصوالت عمده کشاورزی و
روش های توصیه شده برای کنترل آن ها

برای دریافت و مشاهده

فهرست آفات و بیماری ها مهم محصوالت عمده کشاورزی و

روش های توصیه شده برای کنترل آن ها

کلیک کنید:

http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2022/08/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%8C-%D8%A8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87-%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D9%83%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D9%83%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7.pdf
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2022/08/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%8C-%D8%A8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87-%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D9%83%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D9%83%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7.pdf
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هفدهمین، هجدهمین، نوزدهمین و بیستمین رویداد فناور شو به ترتیب با سخنرانی:
- جناب آقای دکتر کیوان بهشتی مال – کارآفرین و مدیرعامل شرکت دانش بنیان تالی ژن پارس، تولیدکننده مکمل های حیات بخش دام، 

طیور و آبزیان
- جناب آقای دکتر محمد بهجتیان – کارآفرین و مدیرعامل شرکت دانش بنیان تولید خوراک زنبور عسل، و مکمل های غذایی دام و طیور و 

آبزیان
- جناب آقای مهندس مصداق امین – کارآفرین، تولیدکننده و صادرکننده محصوالت گل خانه ای

- سرکار خانم دکتر ایمانه دهقانی – کارآفرین، مدرس و محقق در زمینه گیاهان دارویی
در تاریخ های 5 و 12 و 19 و 2۶ مرداد 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 ۴ رویداد فناور شو در مرداد ۱۴۰۱
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راه های ارتباط با سازمان

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

جهت نمایش نقشه در Google Map کلیک نمایید

 info@agriengs.ir   

  031-378153۶0-4    031-378153۶5 

 esfahananreo    

 www.agriengs.ir  

 @esfahananreo

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