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ابالغ سیاست های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت 
توسط مقام معظم رهبری

حضرت آیت الله خامنه ای در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی، سیاست های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای 

مسلح ابالغ کردند.

رهبر معظم انقالب اسالمی با تشکر از فعالیت فشرده اعضاء و دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات و مشارکت فعال قوای سه گانه و سایر ارکان نظام، 
تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاستها را گامی دیگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن اجرای سیاستها تأکید 

کردند.

و  »سیاسی  آموزشی«،  و  فناوری  »علمی،  اجتماعی«،  و  »فرهنگی  زیربنایی«،  »امور  »اقتصادی«،  سرفصل   ۷ در  هفتم  برنامه  کلی  های  سیاست 
است. شده  تصویب  بند   26 در  و  قضایی«  و  حقوقی  »اداری،  امنیتی«،  و  »دفاعی  خارجی«،  سیاست 

متن نامه رهبر انقالب اسالمی و سیاست های ابالغی برنامه پنج ساله هفتم به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم

سیاست های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی »پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت« تعیین شده است، ابالغ می گردد:

از اعضای محترم بویژه رئیس مکّرم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه ی آن که با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن 
مجمع و کمیسیون ذی ربط، پیش نویس سیاست های کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به اینجانب ارائه 

کردند، تقدیر و تشکر می کنم.

مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام نیز شایسته ی تقدیر است.

تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست ها و اجرای دقیق و مسؤوالنه ی آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران خواهد بود همچنان که نظارت فعال هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به ُحسن اجرای سیاست های کلی برنامه، کمک خواهد کرد.

شایسته  است برخی از راه های تحقق سیاست ها و الزامات مالی و شاخص های کّمی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه ی سیاست های 
ابالغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه ی الیحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.

سّیدعلی خامنه ای
20 شهریور 1401 
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بسم الله الّرحمن الّرحیم

سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم

اقتصادی:

1ـ هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط 
۸ درصد در طول برنامه تعیین می شود با تأکید بر افزایش بهره وری کل عوامل تولید )منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت(.

2ـ ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم طی پنج سال و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت 
فعالیت های مولد و جذابیت زدایی از فعالیت های غیرمولد.

3ـ اصالح ساختار بودجه دولت از طریق:

ـ احصاء و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی ها.

ـ واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه.

ـ تعیین تکلیف طرح های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح های عمرانی 
انتفاعی.

ـ شفاف سازی و ضابطه مند نمودن درآمدها و هزینه های شرکت نفت و سایر شرکت های دولتی در بودجه.

4ـ ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار 
مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.

۵ ـ استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه های امدادی، حمایتی و بیمه ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادالنه 
خدمات.

امور زیربنایی:

6ـ تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹0 درصد کاالهای اساسی و اقالم غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و 
افزایش سطح سالمت و ایمنی مواد غذایی.

اصالح الگوی کشت با توجه به مزیت های منطقه ای و منابع آبی و با اولویت بخشی به تولید کاالهای راهبردی کشاورزی.

۷ـ استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره وری حدود پنج درصدی آب کشاورزی. کنترل و مدیریت آب های سطحی 
و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان داری. برنامه ریزی برای دستیابی به سایر آب ها و بازچرخانی آب های صنعتی و 

پسآب.

۸ ـ افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک. افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل. افزایش ارزش افزوده از 
طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز.

۹ـ اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده نگری.

10ـ فعال سازی مزیت های جغرافیایی ـ سیاسی و تبدیل جمهوری اسالمی ایران به مرکز مبادالت و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و 
نقل با روان سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت های الزم.

11ـ تحقق سیاست های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، 
سواحل، بنادر و آب های مرزی.
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12- ارتقاء نظام سالمت براساس سیاست های کلی سالمت.

فرهنگی و اجتماعی:

13ـ اعتالء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسالمیـ  ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقاء هویت ملی و روحیه 
مقاومت، کار و تالش در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت های کشور، دستگاه ها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شخصیت های 

اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی مؤثر دولت از آن.

14ـ تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسالمی ـ ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و 
دشمنان. سیاسی 

1۵ـ تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان.

16ـ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل 2 و نیم طی پنج سال با حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق های مؤثر و 
فرهنگی. اصالح 

1۷ـ توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی.

1۸ـ ارتقاء سالمت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیه نشینی، طالق و فساد بر اساس شاخص های 
معتبر و بهره گیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمان بندی متناسب.

علمی، فناوری و آموزشی:

1۹ـ برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش های اسالمی ـ ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطالعات و تأمین محتوا و 
خدمات متناسب و ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرت های جهانی با تأکید بر مقاوم سازی و امنیت زیرساخت های حیاتی و کالن داده کشور.

و  فناوری  زیست  و  ارتباطات  و  اطالعات  حوزه های  در  ویژه  به  آن ها  سازی  تجاری  و  فناوری  و  علمی  نوآوری  و  پیشرفت  شتاب  افزایش  20ـ 
کشور. پژوهشی  و  آموزشی  نظام  ارتقاء  و  روزآمدسازی  پذیر.  تجدید  و  نو  انرژی های  و  ریزفناوری 

سیاسی و سیاست خارجی:

21ـ کنش گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت سازی ارزشی و انقالبی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و 
همکاری هدفمند و مؤثر سازمان ها و نهادهای مسئول در امور خارجی.

22ـ تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان.

دفاعی و امنیتی:

23ـ تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقاء بازدارندگی و اکتساب فناوری های اقتدار آفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی 
کشور در سامانه ها، تجهیزات و خدمات اولویت دار با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور.

به ویژه  قبال تهدیدات،  تاب آوری در  ارتقاء  و  برای مصون سازی  و کارهای عمومی و دستگاهی  بهینه سازی ساز  و  تقویت زیرساخت ها  24ـ 
غیرعامل. پدافند  اولویت  با  پرتویی  و  شیمیایی  زیستی،  سایبری،  تهدیدات 
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اداری، حقوقی و قضایی:

2۵ـ تحول در نظام اداری و اصالح ساختار آن مبتنی بر سیاست های کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، 
حذف تشکیالت موازی و غیرضرور، به روز رسانی قوانین و مقررات، اصالح روش ها و رفع فساد و زمینه های آن در مناسبات اداری.

26ـ روزآمد سازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تأکید بر:

ـ پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی.

ـ هوشمندسازی فرآیندها و بهره گیری از فناوری های نوین در ارائه خدمات قضایی.

ـ اجرای 100 درصدی حد نگار.

ـ حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار.

ـ استفاده از ظرفیت های مردمی و توسعه روش های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی.

ـ تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه.

ـ باال بردن سطح علمی و شایستگی اخالقی ضابطان دادگستری.

ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان.
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رهبر معظم انقالب در دیدار با رییس جمهور و اعضای هیات دولت:

قاطعانه با هر عاملی که تولید را تضعیف می کند، مقابله کنید.

مساله امنیت غذایی، یک مساله درجه یک کشور است که نباید از آن غفلت شود.

رهبر معظم انقالب:
مساله امنیت غذایی، یک مساله درجه یک کشور است که نباید از آن غفلت شود

برای مشاهده گزیده بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با رییس جمهور و اعضای هیات دولت 

روی تصویر زیر کلیک کنید



http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2022/09/010608.mp4
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پیگیری مطالبات اعضای سازمان در مذاکره اعضای شورای سازمان استان اصفهان
با رییس سازمان مرکزی

��رییس، اعضای شورا، معاون اداری مالی و مشاور اقتصادی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در تاریخ 23 
شهریور 1401 با حضور در سازمان مرکزی، ضمن دیدار و گفتگو با رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، مطالبات 

اعضای سازمان را در خصوص:

- ابالغ تعرفه های خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی در سال 1401

- حمایت از مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی از طریق پیگیری برون سپاری وظایف تصدی گری وزارت جهادکشاورزی و سازمان های تابعه و 
سازمان حفاظت محیط زیست به بخش غیردولتی

- رفع ایرادات سامانه سانکا در ارجاع کار به اعضای حقیقی و حقوقی سازمان

- لزوم پیاده سازی سامانه جانمایی واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی که توسط سازمان مجوز و پروانه فعالیت دریافت می کنند

- توجه به جایگاه قانونی مهندسان مشاور و مهندسان ناظر نظام گل خانه ای

- تقویت جایگاه مسووالن فنی گیاه پزشکی، گل خانه و دامپروری

- رفع تداخالت کاری کارشناسان دامپروری و دامپزشکان

- تثبیت جایگاه مسووالن فنی صنایع غذایی و قطع ارتباط مالی ایشان با کارفرمایان

- رعایت دقیق دستورالعمل های اداری سازمان

مطرح کردند.
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رییس سازمان مرکزی ضمن قول پیگیری موارد مطرح شده، تاکید کرد در مجموعه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، استان 
اصفهان همواره به عنوان استان اولین ها مطرح است و بسیاری از برنامه ها و سیاست های سازمان برای نخستین بار توسط سازمان استان 
اصفهان اجرا شده است و آمار عملکرد استان ها نیز مورد این مطلب است که استان اصفهان در بسیاری از شاخص های ارزیابی عملکرد، 

حایز رتبه نخست می باشد.
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رییس جمهور محترم در مراسم آغاز سال زراعی جدید:

»دالل« نباید حق کشاورز را ضایع کند

واسطه ها و دالل ها نباید هم حقوق کشاورزان را ضایع کنند و هم به اقتصاد کشور لطمه وارد کنند

زنجیره تولید تا مصرف باید تحت نظارت دقیق قرار گرفته شود تا حقی ضایع نشود

حذف واسطه ها باعث می شود تا جنس ارزانتر به مردم برسد.

رییس جمهور محترم در مراسم آغاز سال زراعی جدید:
زنجیره تولید تا مصرف باید تحت نظارت دقیق قرار گرفته شود تا حقی ضایع نشود

برای مشاهده گزیده بیانات رییس جمهور محترم در مراسم آغاز سال زراعی جدید

روی تصویر زیر کلیک کنید



http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2022/09/01061401.mp4
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2022/09/01061401.mp4
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رییس جمهور محترم در مراسم آغاز سال زراعی جدید:

صنایع تبدیلی در کنار کار کشاورزی ضروری است

صنایع تبدیلی ارزش افزوده ایجاد می کند و مشوق کشاورزان است

ایجاد صنایع تبدیلی در کنار کار کشاورزی باعث می شود نتیجه کار کشاورز به جیب خودش برود

جلوی خام فروشی در کشاورزی را باید گرفت.

رییس جمهور محترم در مراسم آغاز سال زراعی جدید:
صنایع تبدیلی در کنار کار کشاورزی ضروری است

برای مشاهده گزیده بیانات رییس جمهور محترم در مراسم آغاز سال زراعی جدید

روی تصویر زیر کلیک کنید



http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2022/09/01061402.mp4
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2022/09/01061402.mp4
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وزیر محترم جهاد کشاورزی در پیامی به مناسبت آغاز سال زراعی 1402-1401، ضمن تقدیر از زحمات دست اندرکاران بخش کشاورزی به ویژه 
کشاورزان سخت کوش، پرتالش و زحمتکش و همکاران خدوم وزارت متبوع، بر اهمیت حمایت از تداوم تولید تا سطح پایداری در کشور تاکید 

کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی سنم به نقل از پاج، سیدجواد ساداتی نژاد در نامه ای به رؤسای سازمان جهاد کشاورزی استان ها، از کشاورزان 
و همکاران بخش کشاورزی درخواست کرد با انگیزه و اراده مضاعف، ضمن تقویت روحیه همکاری و تعاون، در راستای تحقق اهداف تعیین 

شده نهایت کوشش و جدیت را به کار بسته و موجبات رضایت خداوند متعال و مردم شریف ایران را فراهم کنند.

متن پیام به روسای سازمان جهاد کشاورزی استان ها به شرح زیر است؛

باسمه تعالی

در سال مزین به شعار “تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین” و در آستانه سال زراعی جدید )1402-1401( الزم می دانم از زحمات دست اندرکاران 
بخش کشاورزی به ویژه کشاورزان سخت کوش، پرتالش و زحمتکش و همکاران خدوم وزارت متبوع تقدیر و تشکر نمایم.

به لطف پروردگار و به برکت همدلی و همراهی جامعه کشاورزی کشور و به دلیل رعایت اصول فنی، تهیه و تدارک به موقع نهاده های تولید و 
پیگیری مجدانه برنامه های تعیین شده در سال زراعی 1401-1400 علیرغم کاهش 24 درصدی بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت، میزان 
خرید تضمینی و توافقی گندم با رشد ۵4 درصدی نسبت به سال قبل به فراتر از ۷.2 میلیون تن رسید و امیدواری جهت نیل به خودکفایی پایدار 

در تولید گندم و محصوالت اساسی را دوچندان کرده است.

پایداری، توجه کلیه دست اندرکاران امر تولید در بخش کشاورزی را به موارد ذیل جلب  تا سطح  تولید  از تداوم  با عنایت به اهمیت حمایت 
می نماید:

1- یکی از کلیدی ترین راه های افزایش کمی و کیفی تولید، مصرف متعادل و بهینه کودهای شیمیایی همزمان با کاشت و تقسیط آن جهت 
استفاده به صورت سرک برای محصوالت زراعی است، لذا انتظار دارد با تشکیل منظم جلسات کمیته تغذیه گیاهی و همکاری و معاضدت 
کلیه واحدهای مسوول با یکدیگر، موضوع به نحوی برنامه ریزی شود تا تأمین نیاز کودهای شیمیایی در سطوح استان، شهرستان و دهستان 

به طور مداوم و مستمر قبل از شروع فصل کشت رصد و در دستور کار جدی قرار گیرد.

پیام وزیر محترم جهاد کشاورزی به استان ها برای
دست یابی به پایداری تولید در سال زراعی جدید
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2. از جمله مهم ترین نهاده های تولید در بخش کشاورزی، بذور اصالح شده است، لذا برنامه ریزی تولید بذر سال آتی مطابق با برنامه ابالغی 
معاونت امور زراعت و نظارت بر عملیات بوجاری و ضدعفونی بذور و تیمار با کودهای بذرمال در کلیه طبقات بذری اعم از پرورشی، مادری و 

گواهی شده و خودمصرفی به طور جدی پیگیری و مطابق دستورالعمل های ابالغی اجرا شود.

3. نظر به اهمیت رعایت اصول بهینه تهیه بستر بذر، کاشت، رعایت تاریخ کاشت، تراکم بوته و عمق کاشت مناسب تأکید می شود ضمن 
نظارت  و  اجرا  برای  الزم  تدارکات  و  برنامه ریزی  ابالغی،  دستورالعمل های  براساس  پاییزه،  محصوالت  کاشت  ستاد  جلسات  منظم  تشکیل 

میدانی بر عرصه ها انجام گیرد.

4. در راستای حمایت از پایداری تولید و افزایش حاصلخیزی خاک، رعایت اصول تناوب زراعی ضرورت دارد لذا اقدامات الزم جهت تحقق 
سطوح کشت دانه های روغنی، نباتات علوفه ای، حبوبات، سبزی و صیفی، چغندر قند، پنبه در تناوب با زراعت گندم و جو در اراضی آبی و 

دیم مطابق با حجم عملیات ابالغی معاونت زراعت انجام گیرد.

۵. نظر به اهمیت ارتقای بهره وری آب اقدامات الزم جهت توسعه کشت مستقیم در بقایای گیاهی، کشت روی پشته، کشت در کف جوی در 
اراضی شور و لب شور، کشت نشائی، کاربرد مالچ و آبیاری میکرو مطابق با دستورالعمل های ابالغی انجام پذیرد.

و  گندم  قراردادی  کشت  موضوع  تولید،  کردن  هدفمند  منظور  به  و  وزارت  برنامه های  اجرای  زمینه  در  شده  انجام  تأکیدات  به  عنایت  با   .6
درآید. اجرا  به  و  پیگیری  ویژه  طور  به  اساسی  محصوالت 

از اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها، تداوم عملیات اجرایی طرح مذکور در سال سوم در 21  نتایج بسیار مطلوب حاصل  با توجه به   .۷
استان کشور برنامه ریزی شده و پیگیری می شود؛ لذا انتظار بر این است حجم برنامه ابالغی و پروژه های مرتبط به طور خاص و ویژه زیر نظر 

جنابعالی و کمیته اجرایی استان پیگیری و گزارش های هفتگی پیشرفت فیزیکی به معاونت امور زراعت منعکس شود.

با نیاز منطقه و اقلیم بسیار مهم است،  ۸. عنایت ویژه به توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و جذب ماشین آالت و ادوات دنباله بند متناسب 
بنابراین پروژه های ابالغی با تاکید بر توزیع و پراکنش مطلوب ادوات و ماشین آالت کشاورزی در مناطق مختلف )با اولویت کارنده های کشت 
مستقیم، خطی کارها و ردیف کارهای کشت روی پشته و کشت در کف جوی، خاکورز حفاظتی، سم پاش های تخصصی برای مبارزه با آفات، 
بیماری ها و علف های هرز و کمباین های برداشت و ادوات دنباله بند معمول( و همچنین سهولت دسترسی همه کشاورزان عزیزدر دستور کار 

قرار گیرد.

۹. معاونت برنامه ریزی و اقتصادی، سازمان حفظ نباتات، سازمان مرکزی تعاون روستایی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، شرکت بازرگانی 
دولتی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاونت آب و خاک و معاونت امور زراعت موظف به هماهنگی کامل در اجرای 
برنامه ها، ایفای تعهدات و تأمین تدارکات در جهت نیل به اهداف وزارت می باشند به گونه ای که کشاورزان هیچ گونه دغدغه ای بابت تأمین 

اعتبارات، تسهیالت و نهاده های تولید نداشته باشند.

امیدوارم کلیه کشاورزان عزیز و همکاران ارجمند با آغاز سال زراعی جدید با انگیزه و اراده ای مضاعف، ضمن تقویت روحیه همکاری و تعاون، 
در راستای تحقق اهداف تعیین شده نهایت کوشش و جدیت را به کار بسته و موجبات رضایت خداوند متعال و مردم شریف ایران را فراهم 

نمایند.
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وزیرمحترم جهاد کشاورزی در برنامه تهران 20:

اساسی ترین کار ما در بخش کشاورزی، کشاورزی قراردادی است

از شهریور امسال دو میلیون هکتار اراضی کشاورزی را به سمت کشاورزی قراردادی می بریم

چهل درصد محصوالت کشاورزی در دنیا از طریق کشاورزی قراردادی تولید می شود

تالش می کنیم خودکفایی گندم نان را به پایداری برسانیم.

وزیر جهادکشاورزی:
اساسی ترین کار ما در بخش کشاورزی، کشاورزی قراردادی است

برای مشاهده گزیده بیانات وزیرمحترم جهاد کشاورزی در برنامه تهران ۲۰

روی تصویر زیر کلیک کنید
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بیستمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت دام، طیور، آبزیان، دامپزشکی و فرآورده های لبنی اصفهان با حضور 160 شرکت از 1۵ استان کشور 
و نمایندگانی از 10 کشور آلمان، ایتالیا، هلند، دانمارک، چین، ترکیه، روسیه، آمریکا، کانادا و فرانسه و با حضور پررنگ و موثر اعضای سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در قالب شرکت های تولیدی، توزیعی، خدماتی و مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی از تاریخ 1 تا 4 

شهریور 1401 در 1۷ هزار مترمربع فضای نمایشگاهی در محل نمایشگاه بین المللی استان اصفهان برگزار شد.

رییس و اعضای شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با حضور در این نمایشگاه ضمن بازدید از توانمندی های 
فنی و مهندسی مشارکت کنندگان در نمایشگاه، از تالش های اعضای سازمان برای افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش دامپروری تشکر و قدردانی 

کردند.

بازدید رییس و اعضای شورای
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

از بیستمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت دام، طیور، آبزیان، دامپزشکی و
فرآورده های لبنی اصفهان

برای مشاهده گزارش تصویری بازدید رییس و اعضای شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی استان اصفهان از بیستمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت دام، طیور، 

آبزیان، دامپزشکی و فرآورده های لبنی اصفهان روی تصویر زیر کلیک کنید



http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2022/08/vet2022.mp4
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2022/08/vet2022.mp4
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وزیر جهادکشاورزی طی نامه ای به رییس کل بانک مرکزی خواستار ابالغ شیوه نامه تامین مالی کشاورزی قراردادی به بانک های کشور شد

در نامه وزیر جهادکشاورزی به رییس کل بانک مرکزی آمده است؛ به پیوست دستورالعمل اجرایی توسعه کشاورزی قراردادی با کمک شرکت های 
پشتیبان / پیشرو، که طی جلسات متعدد کارشناسی تهیه و با همکاری آن بانک تهیه شده، برای استحضار و ابالغ به بانک ها ایفاد می گردد.

وزیر جهادکشاورزی طی نامه ای به رییس کل بانک مرکزی،
خواستار ابالغ شیوه نامه تامین مالی کشاورزی قراردادی به بانک های کشور شد

برای دریافت و مشاهده

دستورالعمل اجرایی توسعه کشاورزی قراردادی با کمک شرکت های پشتیبان / پیشرو

کلیک کنید:

http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2022/09/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%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-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88.pdf
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2022/09/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%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-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88.pdf
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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.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی سنم، در بخشی از نامه رییس سازمان مرکزی به رؤسای سازمان جهادکشاورزی استان ها، آمده است: بر 
اساس درخواست این سازمان مستند به مواد )2( و )۷( آیین نامه اجرایی قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
)مصوب هیات وزیران(، یک تبصره ذیل جدول مربوط به شاخص های صالحیت مؤسسه 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 
قرارداد های 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 جزئی 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 بخش کشاورزی

https://sanka.agrieng.org 
https://sanka.agrieng.org 
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رمضان نژاد ضمن تبیین چالش های اساسی موجود در بخش کشاورزی، راهکارهای مورد نیاز برای برطرف کردن این چالش ها را مورد تاکید 
قرار داد و گفت: آسان سازی سرمایه گذاری از طریق سهولت صدور مجوز ها به عنوان دروازه ورود سرمایه، عمومیت بخشی به کاربرد دانش 
و فناوری های جدید در کشاورزی و مردمی سازی افزایش بهره وری از طریق گسترش سهم بری دانش از تولید از جمله این راهکارها می 

باشد.

رییس سازمان مرکزی، در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی در این دوره از فعالیت خود، اقدامات مؤثری را در 
جهت تسریع، تسهیل و روان سازی صدور مجوزها انجام داده است که حذف استعالمات موازی و غیرضرور، راه اندازی سامانه اعتبارسنجی 

پروانه ها و کاهش زمان بری از جمله این اقدامات می باشد.

رمضان نژاد تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی با تغییر رویکردها و سیاست های قبلی، حضور کارشناسان در واحدهای تولیدی را بر اساس 
تولید  از  بری دانش  نظام سهم  با طراحی  به طوری که  نماید  پیگیری می  و اشتغال دانش مزد محوری  تولید  از  بری دانش  سیاست سهم 

)سدات( و تصویب آن در هیأت وزیران به دنبال اجرای آن در عرصه های تولید می باشد.

گفتنی است در این نشست، اساتید دانشکده های کشاورزی، ضمن بیان دیدگاه و نظرات خود در خصوص برنامه های سازمان، پیشنهادات 
خود را برای اجرای هر چه بهتر برنامه ها ارائه کردند.

شایان ذکر است در این نشست مقرر شد، به منظور بهره گیری بیشتر از دانش اساتید دانشکده های کشاورزی در اجرای برنامه سهم بری 
دانش از تولید، تفاهم نامه همکاری مشترک تنظیم و در واحدهای تولیدی به مورد اجرا گذاشته شود.

رییس سازمان مرکزی گفت: دوگانه کارکردسازی واحدهای تولیدی موجب تسهیل اجرای برنامه های مهارت آموزی و انتقال دانش و فناوری 
های جدید در بخش کشاورزی می شود.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی سنم، شاهرخ رمضان نژاد در نشست مشترک با برخی از اساتید دانشکده های کشاورزی با اشاره به رسالت 
سازمان نظام مهندسی به عنوان یک نهاد مردمی و دانشی، اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی با الهام از بیانیه گام دوم انقالب، 
اجرای برنامه ها و سیاست های خود را با اتکای به ظرفیت های مردمی پیگیری نموده و بر این اساس، توسعه برنامه های مهارت آموزی، 
اجرای طرح ملی سهم بری دانش از تولید، اشتغال دانش مرد محوری و همچنین ظرفیت سازی و نهادسازی برای تسریع جریان ورود دانش 

به محیط های کشاورزی از جمله سیاست ها و برنامه های مهم این سازمان می باشد.

دوگانه کارکردسازی واحدهای تولیدی موجب تسهیل اجرای برنامه های
مهارت آموزی و انتقال دانش در بخش کشاورزی می شود
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اولین جلسه کارگروه ماده )۷( آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، با دستور کار بررسی 
دستورالعمل سهم بری دانش از تولید در بخش کشاورزی در محل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی سنم، لزوم استفاده از نظرات بخش خصوصی و نمایندگان تولیدکنندگان، استفاده از تمام ظرفیت صاحبان 
دانش، لزوم توانمندسازی و پشتیبانی فنی از مهندسین کشاورزی جهت ایفای نقش در طرح، مباحث حقوقی و روابط فیمابین صاحب واحد 
تولیدی و صاحب دانش، پیش بینی حمایت های الزم از صاحب واحد تولیدی و صاحب دانش در حوادث غیر مترقبه، اعطای تسهیالت برای 
اجرای طرح های افزایش بهره وری و هدایت طرح بر اساس آمایش سرزمینی و الگوی کشت از جمله مهمترین موضوعات مطروحه در این 

نشست تخصصی بود.

شایان ذکر است، پس از تدوین نظام سهم بری دانش از تولید توسط سازمان نظام مهندسی، در ماده )۷( آیین نامه حمایت از تولید دانش 
بنیان و اشتغال آفرین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی )مصوب هیأت وزیران(، وظیفه 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 به این 

سازمان محول شده است

برگزاری اولین جلسه کارگروه ماده )۷( آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و 
اشتغال آفرین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی
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بررسی راه کارهای رفع موانع مرتبط با امور اراضی
و استفاده از ظرفیت شهرک های کشاورزی در توسعه کشت های گل خانه ای

تولید  زیر کشت واحدهای  تعیین نصاب سطح  جلسه 
زمین  کل  مساحت  به  توجه  با  گل  خانه ای  محصوالت 
احداث  فیزیکی  پیشرفت  بررسی  نیز  و  متقاضیان 
واحدهای شهرک گل خانه ای دامنه شهرستان فریدن 
سازمان  رییس  حضور  با   1401 شهریور   21 تاریخ  در 
مهندسی  نظام  سازمان  مجوزهای  صدور  مدیر  و 
تولیدات  بهبود  معاون  طبیعی،  منابع  و  کشاورزی 
گیاهی، مدیر امور باغبانی و مدیر امور اراضی سازمان 
جهادکشاورزی استان، مدیر جهادکشاورزی شهرستان 
فریدن، معاون شرکت شهرک های کشاورزی استان و 
شهرستان دامنه  گل خانه ای  شهرک  ناظر  مهندسان 

در این جلسه ضمن بررسی موانع موجود در مسیر توسعه کشت های گل خانه ای در استان اصفهان به ویژه در امور مرتبط با امور اراضی و 
شد: مقرر  کشاورزی  شهرک های 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان متراژ سطح زیر کشت در پروانه های تاسیس گل خانه را بر اساس موارد 
مندرج در طرح مهندس مشاور نظام گل خانه ای درج و در طرح مذکور کلیه مسایل فنی و کارشناسی از جمله رعایت فواصل و حرایم گل خانه 

در نظر گرفته شود.

تغییر نام پروانه تاسیس گل خانه در صورت معتبر بودن پروانه، برای نوبت اول بدون پیشرفت فیزیکی بالمانع است و برای تغییر نام دفعات 
بعدی حداقل پیشرفت فیزیکی طرح باید در نظر گرفته شود.

با  را  فریدن  گل خانه ای  شهرک  در  مانده  باقی  واحدهای  گل خانه  سازه  احداث  روند  ادامه  اصفهان  استان  کشاورزی  شهرک های  شرکت 
هماهنگی معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان 

دهد. صورت  اصفهان 

پیمانکار  از  فریدن  گل خانه ای  شهرک  مشکالت  و  مسایل  خصوص  در  اصفهان  استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان 
نماید. برخورد  پیمانکار  شرکت  با  قانونی  اختیارات  اساس  بر  پیمانکار،  توسط  تخلف  بروز  احراز  صورت  در  و  استعالم  مربوطه 

فریدن در محل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان برگزار شد.
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معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد: گره های موجود در صدور مجوزها در دبیرخانه مجوزها و پروانه های بخش 
کشاورزی شناسایی و رفع می شود.

شناسایی گره های موجود صدور مجوز
در دبیرخانه مجوزها و پروانه های بخش کشاورزی

��به گزارش پایگاه اطالع رسانی سنم به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمد قربانی معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در 
حاشیه تشکیل دبیرخانه مجوزها و پروانه های بخش کشاورزی در گفتگویی گفت: این دبیرخانه بر اساس ابالغ وزیر مبنی بر دستور تشکیل 

دبیرخانه مجوزها و پروانه های کشاورزی شکل گرفته است.

��وی ایجاد پل ارتباطی با مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی را از دیگر دالیل تشکیل این دبیرخانه عنوان کرد 
و یادآور شد: در مجموع نگاه ما در دبیرخانه آن است که اگر اختالف، ناهماهنگی و تضادی درباره مسایل در دستگاه های مختلف در وزارت 

جهادکشاورزی وجود دارد را حل کنیم.

��قربانی اظهار امیدواری کرد: صدور مجوزها به عنوان دروازه سرمایه گذاری با سرعت و دقت بیشتر و با لحاظ همه  موارد تخصصی و بهداشتی 
 بهره برداران بخش کشاورزی در حوزه صدور مجوزها 

ً
و مواردی که مبتنی بر حفظ سالمت مواد غذایی و خانوارها است، مدیریت شود تا عمال

با مشکل خاصی مواجه نشوند و بتوانند با سرعت مجوزها را داشته باشند.

��قربانی با بیان این که دبیرخانه مجوزها و پروانه های بخش کشاورزی در راستای حمایت از بهره برداران بخش کشاورزی تشکیل شده است، 
مجموعه  بین  هم افزایی  و  همگرایی  ایجاد  هدف  با  نیز  جلسه  این  و  شده  مشخص  کامال  دبیرخانه  این  اهداف  و  وظایف  اعضا،  شد:  یادآور 

معاونین، سازمان ها و دستگاه ها برگزار شده و در این راستا نقطه نظرات بیان و تشریح برنامه انجام شده است.

��وی تصریح کرد: امید می رود با حفظ استقالل وظایف دستگاه ها، شاهد روزهای بهتری در صدور مجوزها باشیم.

دبیرخانه  را  و گره های موجود  یافت  اینکه صدور مجوزها تسهیل خواهد  بر  تاکید  با  اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی  و  برنامه ریزی  ��معاون 
شناسایی می کند، تصریح کرد: همچنین گره های موجود در صدور مجوزها توسط دستگاه ها شناسایی و انتقال داده می شود و پل ارتباطی 
خواهد بود؛ به نوعی مرکز پایش )مردم( دیدگاه ها و نظراتشان را مطرح می کنند و دبیرخانه شرایطی را برای بازگشایی گره ها فراهم می کند تا 

بهره برداران بتوانند با فراغ بال فرایند صدور مجوز را طی کرده و وارد مرحله سرمایه گذاری شوند.
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جلسه بررسی و تبیین فرآیند صدور گواهی ارتقای سالمت محصوالت کشاورزی در سامانه سانکا

با حضور راهبران استانی و ملی در بستر فضای مجازی برگزار شد.

با حضور راهبران استانی و ملی انجام شد؛
بررسی و تبیین فرآیند صدور گواهی ارتقای سالمت محصوالت کشاورزی

به گزارش پایگاه اطالع رسانی سنم، در این نشست که به دنبال اجرایی شدن صدور گواهی ارتقای سالمت محصوالت کشاورزی در سامانه 
سانکا و سماک برگزار شد، تمامی فرآیندهای مربوطه از جمله؛ ثبت اطالعات مربوط به فرآیند تولید و انتخاب مسوول فنی مورد بررسی قرار 
گرفت و مسایل و مشکالت مربوطه در جهت اجرایی شدن هرچه بهتر فرآیند یاد شده مطرح و راهکارهای الزم توسط مدیران مربوطه ارائه 

شد.

شایان ذکر است در پی اجرایی شدن صدور شناسه فنی محصوالت گلخانه ای توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در 
در سامانه سماک  گیاهی  ارتقای سالمت محصوالت  فرآیند صدورگواهی  یاد شده،  از طرح  وزارت جهادکشاورزی  استقبال  و  سامانه سانکا 

اندازی شده است. نیز راه  الکترونیکی کشاورزی(  )سامانه مجوزهای 
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برگزاری انتخابات هیات مدیره انجمن صنفی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی
جنوب استان اصفهان

انتخابات هیات مدیره انجمن صنفی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی شهرستان های جنوب استان اصفهان روز چهارشنبه 30 شهریور 
با حضور اعضای مجمع عمومی انجمن شامل مدیران مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی شهرستان های مبارکه، شهرضا، دهاقان و   1401
آقایان مهندس محمدهادی حاجی هاشمی،  با نظارت نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برگزار شد که طی آن  سمیرم و 

مهندس عباس طایی و خانم مهندس مژده مومنی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره این انجمن انتخاب شدند.

شایان ذکر است سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در سنوات گذشته برای نخستین بار در کشور در راستای 
نهادسازی و ایجاد انسجام بین مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی، نسبت به تشکیل انجمن های صنفی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی 
به صورت منطقه ای در سطح استان اقدام کرده است و این انجمن ها همراه با سازمان نسبت به سازمان دهی مراکز تحت پوشش و تسهیل 

ارایه خدمات به بخش کشاورزی اقدام می کنند.
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به گزارش پایگاه اطالع رسانی سنم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور بهبود روش های تامین مالی سرمایه در گردش زنجیره های 
تامین در بخش کشاورزی و حمایت از تولیدات کشاورزی و اشتغال روستایی با روش های غیرتورمی و پیرو ابالغ شیوه نامه اجرایی »تامین مالی 
کشاورزی قراردادی«، بانک مرکزی طی ابالغیه ای به بانک های عامل، بر لزوم اعطای بیست درصد تسهیالت پرداختی به بخش کشاورزی 
توسط بانک ها و موسسات اعتباری، در قالب تأمین مالی زنجیره ای و کشاورزی قراردادی در سال 1401، بدون تحمیل بار مالی اضافی به منابع 

بانکی، تاکید کرد.

سهم ۲۰درصدی تامین مالی زنجیره ای و کشاورزی قراردادی
از کل تسهیالت بخش کشاورزی

طبق ابالغیه مذکور که به تصویب ارکان ذی ربط در بانک مرکزی رسیده است، مقرر گردید در سال 1401، بیست درصد تسهیالت پرداختی به 
بخش کشاورزی توسط بانک ها و موسسات اعتباری، در قالب تامین مالی زنجیره ای و کشاورزی قراردادی با اولویت بخش خصوصی و حمایت 
از تولیدات دانش بنیان و صادرات محور )با اولویت رعایت الگوی کشت بهینه ملی – منطقه ای( و بدون تحمیل بار مالی اضافی به منابع بانکی، 

پرداخت شود.

 به شبکه بانکی ابالغ شده و 
ً
از این رو، به منظور اجرای مصوبه مذکور، استفاده از شیوه نامه اجرایی »تامین مالی کشاورزی قراردادی« که قبال

همچنین بهره مندی از ابزارهای تامین مالی زنجیره ای از قبیل »اوراق گام« و »برات الکترونیکی« و نظایر آن در چهارچوب ضوابط و مقررات 
جاری، مورد تاکید بانک مرکزی می باشد.

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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رییس مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی در نامه ای به معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
استان ها و رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، بر معافیت مالیاتی تلقیح مصنوعی دام تاکید کرد.

در نامه رییس مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی آمده است:

طبق استعالم به عمل آمده از دفتر برنامه ریزی و نظام های دامپروری در امور تولیدات دامی، وفق ماده )۸1( قانون مالیات های مستقیم، درآمد 
از کلیه فعالیت های کشاورزی، دامداری، پرورش ماهی، زنبورعسل، پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیای مراتع و  حاصل 

جنگل ها، باغات و اشجار از قبیل نخیالت از پرداخت مالیات معاف می باشند.

معافیت مالیاتی تلقیح مصنوعی دام

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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دستورالعمل اجرایی صدور مجوز زنجیره ارزش محصوالت زنبور عسل، توسط رییس سازمان مرکزی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
منابع طبیعی استان ها برای اجرا ابالغ شد.

وزیر  توسط  پیشتر  که  عسل  زنبور  محصوالت  ارزش  زنجیره  مجوز  صدور  اجرایی  دستورالعمل  سنم،  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
جهادکشاورزی به سازمان جهادکشاورزی استان ها و معاونت های مرتبط وزارت جهادکشاورزی ابالغ شده بود، توسط رییس سازمان نظام 

شد. ابالغ  استانی  واحدهای  به  اجرا  برای  کشور  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی 

توسط رییس سازمان مرکزی به سازمان نظام مهندسی استان ها ابالغ شد:

دستورالعمل اجرایی صدور مجوز زنجیره ارزش محصوالت زنبور عسل

ابالغ دستورالعمل اجرایی صدور مجوز زنجیره ارزش محصوالت زنبور عسل

برای دریافت و مشاهده

دستورالعمل اجرایی صدور مجوز زنجیره ارزش محصوالت زنبور عسل،

کلیک کنید:

https://agrieng.org/slideshow/item/download/231_8809b20d8c4fda9447b47f77f977f43c
https://agrieng.org/slideshow/item/download/231_8809b20d8c4fda9447b47f77f977f43c
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بیست و یکمین، بیست و دومین، بیست و سومین، بیست و چهارمین و بیست و پنجمین رویداد فناور شو به ترتیب با سخنرانی:
Roof Garden جناب آقای مهندس هادی مهرسروش – مخترع و مجری دیوار سبز و -

- سرکار خانم مهندس نیلوفر کریمی – مدیرعامل شرکت دانش بنیان طراح و تولیدکننده سیستم های اتوماسیون و هوشمندسازی آبیاری
- آقایان مهندس امید و نوید رفیعی – مدیران شرکت فناور نخستین تولیدکننده دستگاه پاستوریزه آغوز در ایران

Soilless Culture جناب آقای مهندس امیرحسین حمیدی – کارآفرین، گل خانه دار -تولیدکننده کاهو فرانسوی به روش -
- جناب آقای مهندس محمد وکیلی – مدیرعامل شرکت دانش بنیان – تحلیلگر اطالعات و سیستم ها در حوزه دامپروری

در تاریخ های 2 و ۹ و 16 و 23 و 30 شهریور 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 5 رویداد فناور شو در شهریور 14۰1
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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   

  031-3۷۸1۵360-4    031-3۷۸1۵36۵ 

 esfahananreo    

 www.agriengs.ir  

 @esfahananreo

https://goo.gl/maps/vNRdP2BUdVU2
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