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در نخستین اجالس سراسری الگوی کشت محصوالت کشاورزی انجام شد:

رونمایی و ابالغ سند کشت محصوالت استان ها در سال زراعی 1401-1402

در نخستین اجالس سراسری الگوی کشت محصوالت کشاورزی، سند کشت محصوالت استان ها در سال زراعی 1402-1401 رونمایی و ابالغ 
شد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی سنم به نقل از وزارت جهادکشاورزی، نخستین اجالس سراسری الگوی کشت محصوالت کشاورزی، رونمایی 
و ابالغ سند کشت محصوالت استان ها در سال زراعی 1402-1401 با حضور معاون اول رییس جمهور، وزیر جهادکشاورزی، نایب رییس دوم 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی،  مجلس شورای اسالمی، رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسالمی، رییس کمیسیون 
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی، معاون امور استان های سازمان صدا و سیما، رییس سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، معاونین وزیر جهادکشاورزی و مدیران کل و روسای سازمان های جهادکشاورزی ستادی و استانی 

در سالن خوشه این وزارت خانه برگزار شد.

در این مراسم از سند الگوی کشت محصوالت کشاورزی توسط معاون اول رییس جمهور، وزیر جهادکشاورزی و نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی رونمایی شد.

رونمایی و ابالغ سند کشت محصوالت استان ها در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
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اختصاص یارانه کشت در راستای اجرای الگوی کشت در کشور

وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که از نظر دانش و فناوری توان اجرای الگوی کشت در کشور را داریم، گفت: ایجاد مطلوبیت و تخصیص یارانه 
کشت از طریق تبصره 14 قانون بودجه کشور به کشاورزان از راه های اجرایی شدن الگوی کشت در کشور است.

کشاورزی،رییس  جهاد  وزیر  حضور  با  کشت  الگوی  اندیشی  هم  نشست  کشاورزی،  جهاد  وزارت  از  نقل  به  سنم  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
وزارت  معاونین  اسالمی،  شورای  مجلس  طبیعی  منابع  و  آب  کشاورزی،  کمیسیون  رییس  اسالمی،  شورای  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون 
جهادکشاورزی، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، رییس بنیاد ملی گندمکاران کشور و محققین سازمان تات در سالن 

شد. برگزار  کشاورزی  جهاد  وزارت  خوشه 

در این مراسم، سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه این جلسه تخصصی، فنی و مهم است و مدعوین واقف به اهمیت الگوی 
کشت هستند، اظهار کرد: از سال 13۵0 تاکنون به دنبال اجرای الگوی کشت در کشور بوده ایم و برنامه آن بارها به استان ها ابالغ شده است.

وی افزود: برنامه الگوی کشت و اجرای آن در تمام برنامه های توسعه ای کشور و در برنامه هفتم توسعه هم لحاظ شده است اما هنوز به مرحله اجرا 
نرسیده است.

ساداتی نژاد تاکید کرد: ما از نظر دانش و فناوری توان اجرای الگوی کشت را داریم و برنامه الگوی کشت در کشور بروزرسانی شده است اما هنوز 
در اجرا مشکل داریم.

وی افزود: در برنامه ششم توسعه آمده از سال دوم برنامه، الگوی کشت اجرا شود و وزارت نیرو پروانه چاه ها را ساماندهی کند که در این راستا 
وزارت نیرو اقدام به بستن چاه ها کرد اما الگوی کشت اجرا نشد.

تاکید بر این که اجرای الگوی کشت بدون حمایت و قانون مجلس شورای اسالمی امکان پذیر نیست، تصریح کرد: مشکل  با  مقام عالی وزارت 
اجرای الگوی کشت این است که ۹۸ درصد از کشاورزی ایران به بخش خصوصی تعلق دارد و این بخش دستورپذیر نیست و هرچه بخواهد کشت 

می کند لذا در مرحله اجرا با مشکل مواجه می شویم.

وی با بیان این که شوروی وارد کننده گندم بود اما روسیه امروز 14۵ میلیون تن گندم صادر می کند و در شرایط جنگ به صورت روزانه برای صادرات 
آن عوارض تعیین می کند، ادامه داد: غذا امروز ابزار قدرت است.
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به گزارش پایگاه اطالع رسانی سنم به نقل از ایانا، شاهرخ رمضان نژاد رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در 
سخنرانی نشست هم اندیشی الگوی کشت با اشاره به تاریخچه تشکیل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، افزود: حمایت 

کنونی از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در بیست سال اخیر بی نظیر بوده است.

رییس سازمان مرکزی در نشست هم اندیشی الگوی کشت:
با حمایت وزیر جهاد کشاورزی سهم دانش از تولید را افزایش داده ایم

وی گفتمان و برنامه های تحولی وزیر را ستود و با برشمردن مصادیق آن، گفت: یک زمانی کسی جرأت تعرفه گذاری برای محصوالت آب بر را 
نداشت ولی حاال موضوع ضرورت تعرفه گذاری برای این نوع از محصوالت به گفتمان غالب تبدیل شده است.

رمضان نژاد با نقد قوانین 40 ساله بودجه ای کشور در اختصاص یارانه به نهادها و عوامل تولید با بیان این که دانش هم یکی از عوامل تولید 
است و باید مشمول دریافت یارانه شود، تاکید کرد: دانش هم می توانند مثل کود و بذر یارانه بگیرد و در زمان وزارت کنونی اختصاص یارانه 

به دانش و فناوری محقق شده است.

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در ادامه افزود: پرداخت یارانه به دانش و فناوری، اجرای طرح الگوی کشت را 
با سرعت به جلو می برد؛ بنابراین رقابت بین محققین برای تولید بذر با عملکرد باال در کشور اتفاق می افتد.

رمضان نژاد گفت: یارانه باید به تولید کننده بذر تعلق می گیرد و تولید کننده نیز ناگزیر از به کارگیری دانش و فناوری برای تولید با بهره وری 
باال است.

وی گفت: رویکرد برنامه هایمان را در زمینه دانش گستری و انتقال آن به محیط مصرف تنظیم کرده و بر این اساس نظام جدید در کشاورزی 
را طراحی کرده ایم.

رمضان نژاد با اشاره به سهم بری آب، خاک و دانش در بخش کشاورزی، خطاب به وزیر جهاد کشاورزی، گفت: شما بیشترین حمایت را در 
این 20 سال از سازمان نظام مهندسی داشته اید و امیدوارم همکاران من در پاسخ به آن، نقش آفرینی موثری در اعتالی سازمان و دانش بنیان 

ساختن کشاورزی داشته باشند.

وی از آمادگی صددرصدی سازمان برای همکاری در اجرای الگوی کشت خبر داد و با تاکید بر سهم بری بیشتر دانش از تولید، برنامه تحولی 
وزارت جهاد کشاورزی را گام بلند رو به جلو برای بهره وری بخش کشاورزی از سرمایه دانش خواند.
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ابالغ بسته سیاستی حمایت از کشاورزی قراردادی گندم
توسط وزیر جهادکشاورزی

به گزارش پایگاه اطالع رسانی سنم به نقل از وزارت جهادکشاورزی، وزیر جهادکشاورزی و رییس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های 
حمایتی محصوالت اساسی کشاورزی، در نامه ای به وزارتخانه های مربوطه، مصوبه این شورا در زمینه “بسته سیاستی حمایت از کشاورزی 

قراردادی گندم” را ابالغ کرد.

شایان ذکر است بر اساس بند 12 این تصویب نامه، دستورالعمل سیاست حمایتی محصوالت به مجریان کشاورزی قراردادی ظرف مدت یک 
هفته از ابالغ این مصوبه، توسط دبیرخانه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصوالت اساسی کشاورزی با هماهنگی 

بخش های مربوطه تهیه و از سوی رییس شورا و وزیر جهاد کشاورزی ابالغ می شود.

برای دریافت و مشاهده فایل

 بسته سیاستی حمایت از کشاورزی قراردادی گندم

کلیک کنید:

http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2022/10/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85.pdf
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2022/10/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85.pdf
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به دنبال ابالغ بسته سیاستی حمایت از کشاورزی قراردادی گندم )مصوبه شورای قیمت گذاری( توسط وزیر جهادکشاورزی و رییس شورای 
قیمتی  غیر  و  قیمتی  حمایت  سیاست  بسته  اجرای  کار  و  ساز  کشاورزی،  اساسی  محصوالت  حمایتی  سیاست های  اتخاذ  و  گذاری  قیمت 
محصول گندم برای سال زراعی 1401-1402، از سوی رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به واحدهای استانی برای 

اجرا ابالغ شد.

ابالغ ساز و کار اجرای بسته سیاست حمایت قیمتی و غیر قیمتی محصول گندم
برای سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

به گزارش پایگاه اطالع رسانی سنم، در این ابالغیه آمده است: بر اساس این مصوبه و در ادامه اقدامات سازمان در ایجاد ساز و کار اشتغال 
دانش مزد محوری برای اعضای سازمان و ایجاد بستر ثبت اطالعات فرآیند تولید در سامانه سانکا و در جهت استفاده از فرصت ایجاد شده و 
ظرفیت مناسب مصوبه فوق برای ایفای نقش اعضای سازمان، مقتضی است اطالع رسانی الزم به اعضا صورت پذیرد؛ در مرحله اول نسبت 
به عقد قرارداد سهم بری دانش از تولید و ثبت اطالعات اولیه )پایه و ثابت( و مشخصات زمین تولیدکنندگان گندم کار طرف قرارداد از طریق 
قسمت گزارش دهی مسوولین فنی زراعی )در سامانه سانکا( اقدام نمایند و در مراحل بعدی در طول فرآیند تولید سایر اطالعات را ثبت نمایند.

مطابق ابالغیه حاضر، برخورداری از مزایای بسته حمایتی، مشروط به ثبت اطالعات در سامانه سانکا و عقد قرارداد خواهد بود.

مهندسی  نظام  سازمان  کمک  با  است  مکلف  زراعت  معاونت  است؛  شده  مقرر  الذکر  فوق  مصوبه  )ب(  جزء   )2( بند  در  است،  ذکر  شایان 
کشاورزی و منابع طبیعی، از طریق عملیاتی سازی سهم بری دانش از تولید کشاورزی محصول گندم بستر های نفوذ دانش و فناوری در 

نماید. اقدام  مقیاس  کوچک  مزارع  اولویت  با  را  کشاورزی  وری  بهره  ارتقای  و  کشاورزی  بخش 
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طی حکمی از سوی وزیر جهادکشاورزی انجام شد:

انتصاب مشاور وزیر و دبیر قرارگاه امنیت غذایی کشور

انتصاب مشاور وزیر و دبیر قرارگاه امنیت غذایی کشور

غذایی  امنیت  قرارگاه  دبیر  و  وزیر  مشاور  سمت  به  رمضان نژاد”  “شاهرخ  جهادکشاورزی،  وزیر  ساداتی نژاد”  جواد  “سید  سوی  از  حکمی  در 
شد. منصوب 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی سنم به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، در بخشی از این حکم آمده است ؛ امید دارد با همکاری و هماهنگی سایر 
معاونین وزیر، روسای سازمان های ستادی و استانی و سایر مراجع ذی ربط در انجام امور محوله موفق باشید.
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در نشست برنامه ریزی سازمان دهی مسووالن فنی واحدهای پرورش طیور که با حضور رییس و نایب رییس سازمان، مدیر امور طیور سازمان 
جهادکشاورزی، مدیرعامل اتحادیه استانی و اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی پرورش مرغ گوشتی شهرستان نایین در تاریخ 10 مهر 1401 
در محل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان برگزار شد، بر نقش مسووالن فنی در افزایش بهره وری واحدهای 

پرورش طیور استان تاکید شد.

رییس سازمان در نشست برنامه ریزی سازمان دهی مسووالن فنی
واحدهای پرورش مرغ گوشتی استان اصفهان:
"دانش مقوم تولید در بخش کشاورزی است"

مهدی تقی پور، رییس سازمان در این نشست با اشاره به این که مسووالن فنی واحدهای پرورش طیور پس از سپری کردن دوره های آموزشی 
قالب  در  و  محوری  دانش مزد  رویکرد  با  مربوطه  اشتغال  پروانه  دریافت  و  سازمان  همکار  توان افزایی  و  آموزی  مهارت  واحدهای  در  عملی 
قراردادهای سهم بری دانش از تولید در کنار سرمایه گذاران و بهره برداران خواهند بود افزود، تجربه تولیدکنندگان در بخش کشاورزی قابل 
احترام و بسیار با اهمیت است ولی با توجه به سرعت رشد علم و فناوری های جدید باید به این نکته توجه کرد که دانش مقوم تولید است و 

برای حصول حداکثر بهره وری از طریق افزایش تولید یا کاهش هزینه های تولید باید به نقش دانش بیش از گذشته توجه شود.
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رییس سازمان تاکید کرد مسووالن فنی، مشاوران امین بهره برداران در فرایند تولید هستند و باید تالش کرد در سایه هم افزایی بین سازمان 
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و اتحادیه های صنفی تولیدکنندگان، بستر افزایش نفوذ دانش در بخش کشاورزی را فراهم آورد.

در این جلسه نحوه معرفی، به کارگیری و وظایف مسووالن فنی واحدهای پرورش مرغ گوشتی مورد تبادل نظر قرار گرفت.

به  دستورالعمل  و  کشور  دامپروری  جامع  نظام  قانون  مفاد  استناد  به  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  است  ذکر  به  الزم 
کارگیری مسووالن فنی تولید در واحدهای پرورش دام و طیور با هدف افزایش ضریب نفوذ دانش در واحدهای پرورش دام و طیور، نسبت به 
فراخوان، برگزاری آزمون و مصاحبه و برگزاری دوره های مهارت آموزی برای کارشناسان متقاضی اقدام کرده و در حال حاضر اجرای این طرح 

با مشارکت اتحادیه های صنفی بخش دام و طیور در حال اجرا می باشد.
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با حضور معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی انجام شد:

رونمایی از پایگاه اطالعات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

رونمایی از
پایگاه اطالعات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

با حضور معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی، از پایگاه اطالعات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
طبیعی رونمایی شد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی سنم، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی در مراسم رونمایی از پایگاه اطالعات فنی و مهندسی 
سنم، ضمن تاکید بر تکمیل و توسعه این پایگاه اطالعات تخصصی کشاورزی، اظهار داشت: وزارت جهادکشاورزی با در اختیار داشتن آمار 

و اطالعات فنی تولید در بخش کشاورزی، می تواند برنامه ریزی های دقیق تری برای توسعه و افزایش بهره وری بخش کشاورزی انجام دهد.

رییس سازمان مرکزی هم در این مراسم، بر ضرورت توسعه این مرکز اطالعات فنی تاکید کرد و گفت: سازمان نظام مهندسی بنا دارد ضمن 
توسعه پایگاه اطالعات فنی و با در اختیار قرار دادن آمار و اطالعات مورد نیاز متولیان و فعاالن بخش کشاورزی، با هدف افزایش بهره وری در 

بخش کشاورزی و ارتقای ضریب نفوذ دانش، به کمک تصمیم گیران و تصمیم سازان بخش کشاورزی بیاید.

شایان ذکر است، پایگاه اطالعات فنی و مهندسی سنم، اطالعات و داده های مورد نیاز فعاالن بخش کشاورزی از جمله؛ آمار تولید در واحدهای 
)پروانه اشتغال(،  دارای صالحیت  آمار دانش آموختگان بخش کشاورزی، کارشناسان  نهاده ها،  میزان مصرف  تولیدی)پیش بینی(،  مختلف 
مسوولین فنی واحدهای تولیدی و خدماتی، صدور مجوز واحدهای تولیدی و خدماتی، مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی، 

مراکز مهارت آموزی و توان افزایی و … را در اختیار مخاطبان و ذینفعان قرار می دهد.

https://agrieng.org/information :دسترسی به پایگاه اطالعات فنی و مهندسی سنم

https://agrieng.org/information
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وزیر جهادکشاورزی:
رسوخ دانش و فناوری و دانش بنیان سازی بخش کشا ورزی

مهمترین ماموریت وزارت جهادکشاورزی است

از  حمایت  اهمیت  بر  معاونین،  شورای  جلسه  در  جهادکشاورزی  وزیر  ساداتی نژاد  سیدجواد  پاج،  از  نقل  به  سنم  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
کرد. تاکید  کشاورزی  حوزه  در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری های 

سایر  و  زراعت  باغبانی،  شیالت،  گل خانه ای،  شهرک های  توسعه  در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری های  از  جهادکشاورزی  وزارت  افزود:  وی 
کرد. خواهد  حمایت  ایران  کشاورزی  زیربخش های 

وزیر جهادکشاورزی در ادامه تصریح کرد: بخش کشاورزی به دلیل درون زا بودن و برخورداری از ظرفیت های بی نظیر می تواند موتور محرک رشد و 
توسعه اقتصادی کشور باشد.

 
ً
ساداتی نژاد در پایان گفت: با رسوخ دانش و فناوری به بخش کشاورزی و دانش بنیان سازی این بخش که در دستور کار وزارت خانه قرار دارد، قطعا

شاهد افزایش بهره وری، کاهش ضایعات و ارتقای رفاه و معیشت کشاورزان خواهیم بود.
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وزیر جهادکشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی اعالم کرد:

از ظرفیت های تشکل ها در زمینه تنظیم بازار استفاده شود

وزیر جهادکشاورزی:
از ظرفیت های تشکل ها در زمینه تنظیم بازار استفاده شود

وزیر جهادکشاورزی گفت: از ظرفیت های تعاونی ها، تشکل ها و اتحادیه های بخش کشاورزی در زمینه رصد و توزیع کاالهای اساسی بخش 
کشاورزی باید استفاده کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهادکشاورزی، سید جواد ساداتی نژاد، وزیر جهادکشاورزی در جلسه قرارگاه امنیت غذایی 23 مهر 1401 
وزارت جهادکشاورزی بر اهمیت رصد برخط جریان تامین، تولید و توزیع کاالهای اساسی بخش کشاورزی تاکید کرد.

باراندازهای توزیع منطقه ای و محلی در  پلتفرم های توزیع هوشمند و توسعه  اینترنتی کاالهای اساسی، توسعه  ادامه افزود: توزیع  وی در 
دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.

ساداتی نژاد در پایان گفت: کشاورزی اجتماعی ترین و مردمی ترین بخش اقتصادی کشور است.

وی گفت: در زمینه تنظیم بازار، رصد زنجیره ارزش، سیاستگذاری های بخش کشاورزی، صادرات، واردات، سرمایه  گذاری و… باید از ظرفیت 
کشاورزان و مردم استفاده شود.
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به  با اشاره  از وزارت جهادکشاورزی، وزیر جهادکشاورزی در جلسه قرارگاه صدور اسناد زراعی،  پایگاه اطالع رسانی سنم به نقل  به گزارش 
صدور سند تک برگ برای یک میلیون و ۸00 هزار هکتار از اراضی کشاورزی گفت: با اقدامات صورت گرفته امیدواریم تا پایان سال 1404 تمام 

اراضی کشاورزی ایران سنددار شوند.

وی افزود: تسریع صدور سند برای اراضی کشاورزی نیازمند همکاری تمام دستگاه های دولتی است و در این راستا در زمینه حریم رود، جاده، 
قوانین مربوط به وقف و … همکاری های مناسبی با وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته و باید بیشتر تقویت شود.

ساداتی نژاد تصریح کرد: صدور سند برای اراضی کشاورزی از جمله مهمترین پیش نیازهای اقتصادی شدن کشاورزی محسوب می شود و 
بخش عمده ای از مشکالت مالی کشاورزان با صدور سند تک برگ کشاورزی قابل حل است.

وزیر جهادکشاورزی گفت: همه ظرفیت های وزارتخانه در زمینه صدور اسناد اراضی کشاورزی به کار گرفته شده است و ضروری است این 
روند ادامه یابد.

وزیر جهادکشاورزی:
لزوم به کارگیری همه ظرفیت ها در صدور اسناد اراضی کشاورزی



ماه نامه الکترونیکی سازمان

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

   www.agriengs.ir

| شماره 47 ●    1401 | 1۵
 esfahananreo @esfahananreo

به منظور نظام بخشی در ساخت و احداث واحد گل خانه ای، تحقق سیاست های مجرط توسعه گل خانه های کشور، فراهم آوری پیاده سازی استاندارها 
و موازین فنی و مهندسی، جلوگیری از ورود و مداخله اشخاص فاقد صالحیت، سهولت انتخاب پیمانکاران و تقویت رقابت سازنده، شرایط انتخاب 

پیمانکاران در سامانه سانکا فراهم شد.

شرایط انتخاب پیمانکاران نظام گل خانه ای در سامانه سانکا فراهم شد

واجد  پیمانکار  انتخاب  امکان  است:  آورده  استانی  واحدهای  به  ارسالی  ابالغیه  در  مرکزی  سازمان  رییس  سنم،  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
صالحیت ساخت و احداث گل خانه از سوی متقاضیان و سرمایه گذاران به صورت برخط فراهم است و می بایست از این طریق نسبت به انتخاب 

نمایند. اقدام  پیمانکار مورد نظر 

بر این اساس، پیمانکار منتخب سرمایه گذار، موظف است نسبت به تکمیل مدارک و بارگذاری قرارداد در کارتابل عضویت خود در سانکا اقدام نموده 
و گزارش های الزم را ثبت نماید، در غیر این صورت از سامانه حذف می شود.

طبق این ابالغیه، پروانه بهره برداری برای دارندگان پروانه تاسیس تنها در چارچوب ضوابط فوق االشاره امکان پذیر می باشد.

شایان ذکر است، امکان اخذ و پرینت لحظه ای “گواهی صالحیت ساخت واحد گل خانه ای” برای پیمانکاران واجد صالحیت در کارتابل عضویت به 
صورت برخط فراهم می باشد و پیمانکاران می توانند این خدمت را به صورت غیرحضوری دریافت و به بانک ها، موسسات اعتباری و سایر دستگاه های 

ذی ربط ارایه نمایند.
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لزوم ویرایش اطالعات عضویت و درج اطالعات حساب بانکی اعضای سازمان
در سامانه سانکا

به آگاهی اعضای حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می رساند؛ با پیگیری های مستمر انجام شد، بر اساس 
دستورالعمل های بانک مرکزی، درگاه پرداخت جدید توسط شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در اختیار سازمان قرار گرفت و در سامانه سانکا 

نیز پیاده سازی و تست پرداخت و تسویه وجوه آن نیز با موفقیت انجام شد.

بر این اساس و طبق اعالم شرکت مذکور و مطابق الزامات بانک مرکزی و شاپرک در خصوص شرکای تجاری درگاه های پرداخت، الزم است 
اعضایی )حقیقی و حقوقی( که قصد اعالم شماره شبا به منظور بهره مندی از سیستم ارجاع کار را دارند، نسبت به ویرایش اطالعات و درج 
شماره شبا از لیست بانک های موجود در صفحه درج اطالعات حساب بانکی اقدام نموده و اقالم اطالعاتی جدید مورد درخواست شاپرک را 

در سامانه درج نمایند.

گفتنی است اقالم اطالعاتی مورد نیاز در سامانه سانکا هم اکنون، هم در بخش عضویت جدید و هم در بخش ویرایش اطالعات پیاده سازی 
شده و توسط اعضای قابلیت درج و تکمیل را دارند.

بدیهی است اعضایی که سابق بر این، شماره شبا آن ها تایید شده است، نیازی به ویرایش شماره شبا و تغییر اطالعات خود در این مقطع 
ندارند. زمانی 



ماه نامه الکترونیکی سازمان

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

   www.agriengs.ir

| شماره 47 ●    1401 | 17
 esfahananreo @esfahananreo

امکانات جدید سامانه سانکا

سرپرست معاونت آموزشی و فنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور طی بخش نامه ای، امکانات جدید سامانه سانکا را 
ابالغ کرد.

سازمان  فنی  و  آموزشی  معاونت  سرپرست  نامه  در 
است: آمده  مرکزی 

مطابق بند ب ماده )2۹( آیین نامه اجرایی، احراز محل 
در  عضویت  منظور  به  حقیقی  اشخاص  سکونت 
از این رو در درخواست های  سازمان ضروری می باشد. 
عضویت، ویرایش اطالعات و انتقال عضویت اعضای 
حقیقی در قسمت مشخصات فردی در سامانه سانکا، 
ضمن درج مختصات جغرافیایی محل سکونت، آیتمی 
تحت عنوان “مستندات احراز محل سکونت” جانمایی 
شده است که اعضا ملزم به بارگذاری مدارک مربوطه 
خوابگاه  تاییدیه  اجاره نامه،  مالکیت،  سند  قبیل  از 
نمودن  مشخص  و  اثبات  منظور  به  و…  دانشجویی 

می باشند. خود  سکونت  دقیق  محل 

علی رغم  است؛  آمده  نامه  این  دیگر  بخش  در 
خصوص  در  گرفته  صورت  اقدامات  و  پیگیری ها 
استعالم الکترونیکی مدارک تحصیلی اعضا از سامانه 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، متاسفانه این امکان 
این رو  از  است.  نشده  مهیا  سانکا  سامانه  در  هنوز 
مدارک  بارگذاری  بر  عالوه  می بایست  سازمان  اعضای 
ویرایش  یا  عضویت  درخواست های  در  خود  تحصیلی 
مربوطه  سامانه  از  را  علوم  وزارت  تاییدیه  اطالعات، 
سانکا  در  و  اخذ   https://estelam.msrt.ir نشانی  به 
وزارت  سامانه  ارسالی  یونیک  کد  و  نمایند  بارگذاری 
الکترونیکی استعالم  اخذ  )هنگام  متقاضی  به  علوم 

مدارک تحصیلی( را در درخواست خود ثبت نمایند تا بدین منظور امکان اخذ استعالم الکترونیکی از مدارک تحصیلی از سامانه مذکور برای 
همکاران استانی هنگام بررسی درخواست های مربوطه فراهم شود.



ماه نامه الکترونیکی سازمان

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

   www.agriengs.ir

| شماره 47 ●    1401 | 1۸
 esfahananreo @esfahananreo

تغییرات در فیلدهای اطالعاتی عضویت اعضا و لزوم اعمال ویرایش اطالعات
در سامانه سانکا

معاون اداری و مالی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور طی بخش نامه ای، تغییرات در فیلدهای اطالعاتی عضویت اعضا 
و لزوم اعمال ویرایش اطالعات در سامانه سانکا را ابالغ کرد.

اواخر  در  مرکزی  بانک  دستورالعمل های  اساس  بر  باالخره  مستمر،  و  فراوان  پیگیری  با  است،  آمده  مرکزی  سازمان  مالی  و  معاون  نامه  در 
شهریور 1401 درگاه پرداخت جدید توسط شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در اختیار سازمان قرار گرفت و در سامانه سانکا نیز پیاده سازی 
گردید و تست پرداخت و تسویه وجوه آن نیز با موفقیت انجام پذیرفت. طبق اعالم شرکت مذکور و براساس الزامات بانک مرکزی و شاپرک در 
خصوص شرکای تجاری درگاه های پرداخت، الزم است اعضایی )حقیقی و حقوقی( که قصد اعالم شماره شبا به منظور بهره مندی از سیستم 
ارجاع کار را دارند، اقالم اطالعاتی درج شده در عضویت خود را ویرایش نموده و اقالم اطالعاتی جدید مورد درخواست شاپرک را در سامانه درج 
نمایند. اقالم اطالعاتی مورد نیاز در سامانه سانکا هم اکنون در بخش عضویت جدید و هم در بخش ویرایش اطالعات پیاده سازی شده است 

و توسط اعضا قابلیت درج و تکمیل را دارند.

بدیهي است اعضایی که سابق بر این، شماره شبا آن ها تایید شده است ، نیازی به ویرایش شماره شبا و تغییر اطالعات خود در این مقطع 
زمانی ندارند و تاکید مي گردد صرفا اعضایی که شماره شبای آن ها تایید نشده است نسبت به ویرایش اطالعات و درج شماره شبا از لیست 

بانک های موجود در صفحه درج اطالعات حساب بانکی اقدام فرمایند.
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tاقالم اطالعاتی اضافه شده به بخش عضویت و ویرایش حقیقی عبارتند از:

– نام پدر به انگلیسی

– سریال کارت ملی )پشت کارت ملی هوشمند(

– شماره سریال شناسنامه )6 رقمی(

– شماره سری شناسنامه )دو رقم(

– حرف سری شناسنامه

– محل تولد

– محل صدور شناسنامه

tاقالم اطالعاتی اضافه شده به بخش عضویت و ویرایش حقوقی:

– نام شرکت به انگلیسی

– کدملی صاحب امضا

– نام صاحب امضا

– نام خانوادگی صاحب امضا

– تاریخ تولد صاحب امضا

– نام صاحب امضا انگلیسی

– نام خانوادگی صاحب امضا انگلیسی

– نام پدر صاحب امضا

– نام پدر صاحب امضا انگلیسی
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رویداد استارت آپی سرمایه گذاری در حوزه فضای سبز شهری و محیط زیست با حمایت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
استان اصفهان برگزار می شود.

ماه  مهر  پایان  تا  توانند  می  مندان  عالقه 
سایت: به  مراجعه  طریق  از   1401

www.esf-roshd.areeo.ac.ir 

نسبت به ثبت نام در این رویداد اقدام کنند.

محورهای رویداد:

- نهاده ها

- تغذیه گیاهی

- بسترهای کشت

- آفات و بیماری ها

- طراحی ماشین های فضای سبز

- استفاده از ربات در عملیات هرس درختان

- اینترنت اشیا در فضای سبز و محیط زیست

- هوشمند سازی و پیاده سازی روش های نوین آبیاری

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان حامی
رویداد استارت آپی سرمایه گذاری در حوزه فضای سبز شهری و محیط زیست

http://www.esf-roshd.areeo.ac.ir
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ششمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران

ششمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در 
سال مزین به شعار "تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین" به عنوان رویدادی اثرگذار در جریان سازی اقتصاد دانش بنیان در حوزه صنعت بزرگ و 

فراگیر گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی برگزار می گردد.

و گیاهان  به علوم طب سنتی  ترویج دانش و صنایع وابسته  و  و توسعه  نوآوری  این رویداد ملی، ضمن معرفی ظرفیت های اکوسیستم  در 
دارویی، زمینه مناسبی برای توسعه و تعمیق همکاری های علمی و فناوری در حوزه تولید فرآورده های طبیعی و ارتقای دانش بومی به عنوان 
منشا تولید علم و ثروت ملی فراهم شده و جدیدترین دستاوردهای فناورانه زنجیره ارزش گیاهان دارویی به صورت محصوالت تجاری شده 

توسط شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور به نمایش گذاشته خواهد شد.

t زمان بازدید: ۱۰ لغایت ۱۳ آبان ۱۴۰۱ - از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۹:۰۹

t مراسم افتتاحیه: ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه، ۱۰ آبان ۱۴۰۱

tمکان برگزاری: مصلی امام خمینی)ره( تهران
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بیست و ششمین رویداد فناور شو با سخنرانی:

- جناب آقای دکتر محمدرضا عبادی – مدیرعامل شرکت دانش بنیان و تولیدکننده تخم مرغ غنی شده با اسید فولیک

در تاریخ های 20 مهر 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 رویداد فناور شو در مهــــر 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   

  031-37۸1۵360-4    031-37۸1۵36۵ 

 esfahananreo    

 www.agriengs.ir  

 @esfahananreo
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