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انتخابی  حوزه  در  مجلس  رییس  ویژه  نماینده  فرماندار،  دیدار  در  و  کاشان  شهرستان  در  حضور  با   1401 آذر   9 تاریخ  در  سازمان  رییس 
شهرستان های کاشان و آران و بیدگل، مدیران جهاد کشاورزی و مدیران مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی شهرستان های کاشان، آران و 
بیدگل و نطنز ضمن تشریح اقدامات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برای تقویت جریان ورود سرمایه های مردمی به بخش 
کشاورزی تاکید کرد: این سازمان با اصالح فرایندهای صدور مجوزها، سازمان دهی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در نزدیک  ترین نقطه 
بخش  در  سرمایه گذاری  متقاضیان  به  مربوطه  خدمات  ارایه  تسهیل  بر  عالوه  الکترونیکی؛  زیرساخت  های  ایجاد  و  بهره برداران  با  ارتباطی 
کشاورزی از ترددهای اضافی ایشان بین ادارات و مرکز استان جلوگیری کرده که موجبات افزایش رضایت متقاضیان را به همراه داشته است.

تسهیل صدور مجوزها
 موجب افزایش سرمایه گذاری و رونق تولید در بخش کشاورزی شده است

مهدی تقی پور با اشاره به این که مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی مجری مراحل اداری صدور مجوزهای بخش کشاورزی در سراسر استان با 
بهره مندی از نیروی کارشناسی متخصص، تجهیز دفتر و اتصال به شبکه دولت به عنوان شعب سازمان در زمینه ارایه خدمات به بهره برداران 
بخش کشاورزی سازمان دهی شده اند افزود: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با استفاده از این ظرفیت، 
موفق ترین استان در خصوص کاهش زمان بری صدور مجوزهای بخش کشاورزی بوده است به طوری که در حال حاضر میانگین زمان بری 

صدور مجوزهای بخش کشاورزی در استان اصفهان به کمتر از 1۵ روز رسیده است.

در این نشست در خصوص درخواست نماینه ویژه رییس مجلس شورای اسالمی در حوزه انتخاباتی شهرستان های کاشان و آران و بیدگل 
برای تاسیس دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان های شمال استان نیز تبادل نظر صورت پذیرفت که مقرر شد پس از طی مراحل اداری بر 

اساس ضوابط و مصوبات شورای مرکزی و شورای سازمان استان در این خصوص اقدام شود.
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در نشست صمیمی رییس و مدیران سازمان با مدیران مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی شهرستان های کاشان و آران و بیدگل که در تاریخ 
9 آذر 1401 در محل مدیریت جهادکشاورزی شهرستان کاشان برگزار شد، در خصوص تقویت نقش این مراکز برای توسعه ارایه خدمات به 

بهره برداران بخش کشاورزی تاکید شد.

کشاورزی  خدمات  مراکز  مدیران  بود،  همراه  نیز  شهرستان  جهادکشاورزی  مدیریت  ادارات  روسای  و  مدیر  حضور  با  که  نشست  این  در 
حداکثری  برون سپاری  و  کشاورزی  بخش  توسعه  در  دانش  نقش  تقویت  برای  سازمان  حمایت های  از  رضایتمندی  اعالم  ضمن  غیردولتی 
وظایف تصدی گری بخش کشاورزی به مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی، نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص بهبود رویه های اداری و 

کردند . مطرح  متقاضیان  به  خدمت  ارایه  برای  فنی 

رضا مظلومی مدیر جهادکشاورزی شهرستان کاشان نیز با تقدیر از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان برای 
سازمان دهی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی، افزود: با توجه به کاهش شدید نیروی انسانی در بدنه وزارت جهادکشاورزی، مراکز خدمات 
کشاورزی غیردولتی مهمترین و موثرترین بازوی اجرایی دولت برای اجرای سیاست های بخش کشاورزی محسوب می شوند و با تعامل ایجاد 

شده بین مدیریت جهادکشاورزی و این مراکز؛ ارایه خدمات به متقاضیان تسهیل و تسریع شده است.

مظلومی افزود: علی رغم خدمات موثر مراکز در حوزه صدور مجوزهای بخش کشاورزی انتظار است این مراکز در حوزه های آموزشی، ترویجی 
و اجرایی نیز وارد شوند.

عملکرد دانش محور مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان اصفهان
رمز پیشرو بودن استان در ارایه خدمات فنی و مهندسی در بخش کشاورزی است

مهدی تقی پور، رییس سازمان نیز در این نشست از تالش های مراکز 
خدمات کشاورزی غیردولتی شهرستان های شمال استان تقدیر کرد و 
افزود: علی رغم پیگیری های متعدد و مستمر سازمان نظام مهندسی 
خدمات  تعرفه  ابالغ  برای  اصفهان  استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
فنی و مهندسی بخش کشاورزی در سال 1401، متاسفانه این تعرفه ها 
تا کنون توسط وزیر محترم جهادکشاورزی ابالغ نشده است ولی این 
خدمات  مراکز  ویژه  به  سازمان  اعضای  که  است  نشده  باعث  موضوع 

کشاورزی غیردولتی در انجام وظایف خود کوتاهی داشته باشند.

خدمات  مراکز  دانش محور  عملکرد  کرد:  تاکید  سازمان  رییس   
کشاورزی غیردولتی استان اصفهان، رمز پیشرو بودن استان در ارایه 

است. کشاورزی  بخش  در  مهندسی  و  فنی  خدمات 

صدور  مدیر  مالی،  و  اداری  معاون  نشست  این  در  است  ذکر  شایان 
مجوزها، مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی و مشاور اقتصادی رییس 
سواالت  پاسخ گوی  خود  کاری  حوزه  در  و  داشتند  حضور  نیز  سازمان 

بودند. سازمان  اعضای 
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 رییس سازمان در دیدار با اعضای هیات مدیره انجمن صنفی مسووالن فنی صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی استان که در تاریخ
۵ آذر 1401 در محل سازمان برگزار شد، با اشاره به ضرورت قطع ارتباط مالی مستقیم کارفرما و مسووالن فنی واحدهای صنایع غذایی 
اظهار داشت، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان ضمن برقراری تعامل سازنده با معاونت غذا و داروی 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و اداره کل استاندارد استان در حال پیگیری تحقق این مهم است.

ضرورت قطع ارتباط مالی مستقیم کارفرما و مسووالن فنی واحدهای صنایع غذایی

مهدی تقی پور در این جلسه که با حضور اعضای شورا و مشاور اقتصادی 
کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  افزود  شد،  برگزار  سازمان  رییس 
برخط  الکترونیکی  سامانه های  استقرار  و  طراحی  با  طبیعی  منابع  و 
توانسته است خدمات مورد نیاز متقاضیان سرمایه گذاری، تولیدکنندگان 
و بهره برداران بخش کشاورزی را در کوتاه ترین زمان ممکن به ایشان 
بخش  مهندسی  و  فنی  خدمات  ارایه  تعرفه  پیاده سازی  با  و  کند  ارایه 
کشاورزی در این سامانه ارتباط مالی مستقیم بین بسیاری از عوامل فنی 
که  است  کرده  قطع  کارفرمایان  با  را  اشتغال  پروانه  و  صالحیت  دارای 
این فرصت برای کارشناسان و مسووالن فنی صنایع غذایی نیز فراهم 

است.

تولیدی،  واحدهای  در  غذایی  صنایع  فنی  مسووالن  کرد  تاکید  تقی پور 
و  هستند  نیز  نظارتی  وظیفه  دارای  مشاوره ای،  وظایف  بر  عالوه 
ارتباط  در  کشور  غذایی  امنیت  و  سالمت  با   

ً
مستقیما ایشان  فعالیت 

نیازمند هم آهنگی و هم افزایی  ایشان  به حق  پیگیری مطالبات  و  است 
است. کشور  و  استان  سطح  در  مرتبط  اجرایی  دستگاه های 

در ابتدای این جلسه نیز نرگس نادیان رییس هیات مدیره انجمن صنفی 
گزارشی  استان،  بهداشتی  و  آرایشی  غذایی،  صنایع  فنی  مسووالن 
بر این که سازمان نظام  تاکید  با  ارایه کرد و  از فعالیت های این انجمن 
کارشناسان  حامی  نظام مندترین  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی 
سازمان  و  صنفی  انجمن  تعامل  سایه  در  افزود  است،  غذایی  صنایع 
می توان نقش و جایگاه مسووالن فنی صنایع غذایی را بیش از گذشته 

ارتقا داد. و  تبیین کرد 
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رییس سازمان در جلسه  هم اندیشی در خصوص مسایل مرتبط با صدور گواهی ارتقای سالمت محصوالت گیاهی و نسخه نویسی الکترونیکی 
کلینیک های گیاه پزشکی که با حضور مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور، مدیر حفظ نباتات، مدیر امور باغبانی و مدیر صنایع 
تبدیلی و غذایی سازمان جهادکشاورزی، تعدادی از تولیدکنندگان محصوالت گل خانه ای و مسووالن فنی گل خانه و واحدهای گیاه پزشکی 
استان در روز سه شنبه مورخ 22 آذر 1401 در محل سازمان، برگزار شد، با اشاره به این که ۸4 درصد شناسنامه تولید محصوالت گل خانه ای 
کشور که با صدور QR CODE قابل رهگیری است در استان اصفهان صادر شده است، تاکید کرد: این موفقیت در وهله نخست، مرهون 
تالش مسووالن فنی گل خانه و واحدهای گیاه پزشکی استان است که متعهدانه در تعامل با تولیدکنندگان و در قالب قراردادهای سهم بری 
دانش از تولید، نسبت به انجام بازدید، ارایه مشاوره و ثبت اطالعات واحدهای تولید محصوالت گل خانه ای اقدام کرده اند و مدیران سازمان 
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان نیز در تعامل با مدیران سازمان جهادکشاورزی نیز در شناسایی مشکالت سامانه های ثبت 
اطالعات واحدهای تولیدی و صدور گواهی ارتقای سالمت محصوالت گیاهی و ارایه راه کارهای رفع این مشکالت به سازمان نظام مهندسی 
و  بخش  این  در  فعاالن  کارشناسان،  به  خدمات  ارایه  تا  داشته اند  جدی  اهتمام  جهادکشاورزی  وزارت  و  کشور  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 

بهره برداران تسهیل شود.

استان اصفهان رتبه نخست صدور گواهی ارتقای سالمت محصوالت گیاهی در کشور

مهدی تقی پور افزود: اگر چه سامانه های طراحی شده برای صدور گواهی ارتقای سالمت محصوالت گیاهی هنوز مشکالت متعددی دارد 
ولی این موضوع مانع اجرای این طرح در استان اصفهان نشده و کارشناسان و بهره برداران با سعه صدر و با نگاه اعتقادی به دلیل اهمیت 
موضوع که با امنیت و سالمت غذایی کشور و آبروی کشور در بازارهای جهانی محصوالت کشاورزی گره خورده است، در این خصوص اقدام 

می کنند.
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تا سازمان  انتظار این است  ابراز داشت:  رییس سازمان 
حفظ نباتات و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
استان ها  پیشنهادهای  به  رسیدگی  در  کشور  طبیعی 
سرعت  با  خصوص  این  در  خدمات  ارایه  تسهیل  برای 
 با روش دستوری و عامرانه 

ً
بیشتری اقدام کنند و صرفا

استان ها را مجبور به انجام بخش نامه ها نکنند چرا که 
بلکه  کرد،  خواهد  پیدا  تنزل  کار  انجام  کیفیت  تنها  نه 
نیز حاصل نخواهد شد. اجرای طرح  از  نتیجه مطلوبی 

هر  ابالغ  از  قبل  است  بهتر  کرد  تاکید  تقی پور 
و  کارشناسان  بهره برداران،  نظرات  از  بخش نامه ای؛ 
بخش نامه ها  تدوین  در  نیز  طرح ها  مجری  سازمان های 

کرد . استفاده 

در این جلسه مدیران سازمان جهادکشاورزی، تولیدکنندگان محصوالت گل خانه ای و مسووالن فنی گل خانه و واحدهای گیاه پزشکی نظرات 
خود را در بهبود اجرای طرح صدور گواهی ارتقای سالمت محصوالت گیاهی مطرح کردند و در خاتمه موارد زیر تصویب شد:

کلیه  رفع  تا  الزم  پیگیری  و  داده  انتقال  ذی ربط  مراجع  به  را  جلسه  در  شده  احصا  مشکالت  کشور  نباتات  حفظ  سازمان  قرنطینه  دفتر   -1
دهد. قرار  خود  کار  دستور  در  را  مربوطه  مشکالت 

2- مدیریت حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان نسبت به ارسال رونوشتی از کلیه مکاتبات صورت پذیرفته در خصوص 
صدور گواهی ارتقای سالمت محصوالت گیاهی به دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور اقدام نموده تا متعاقب آن پیگیری الزم صورت 

پذیرد.

3- سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص رفع مشکل انتقال اطالعات بارگذاری شده برای صدور  QR CODE  از 
سامانه سانکا به سامانه سماک را پیگیری نماید. 

4- مدیریت امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان موضوع صدور گواهی ارتقای سالمت محصوالت گیاهی برای مسووالن 
فنی تجربی را در اسرع وقت پیگیری و نتایج اقدامات را به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان منعکس نماید.

مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور نیز با 
اصفهان  استان  کشاورزی  باالی  ظرفیت های  به  اشاره 
کارشناسان  و  تولیدکنندگان  باالی  همت  از  ناشی  که 
علی رغم  افزود:  است،  استان  این  در  کشاورزی  بخش 
جدید بودن طرح و مشکالتی که به تبع آن وجود خواهد 
داشت، خوشبختانه استان اصفهان رتبه نخست صدور 
گواهی ارتقای سالمت محصوالت گیاهی در کشور را به 

خود اختصاص داده است که قابل تقدیر است.
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رییس، مدیر صدور مجوزها و مدیر حوزه ریاست سازمان روز پنج شنبه 10 آذر 1401 از اولین و بزرگترین مجتمع خصوصی تولید نشای محصوالت 
گل خانه ای کشور در شهرستان دهاقان استان اصفهان بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند احداث این مجتمع قرار گرفتند.

مهدی تقی پور، رییس سازمان در این بازدید با اشاره به سیاست های بخش کشاورزی کشور در توسعه کشت محصوالت گل خانه ای و رتبه 
نخست استان اصفهان در توسعه گل خانه های کشور، تهیه نشای مرغوب را از ضرورت های بخش کشاورزی کشور برشمرد و افزود: احداث 
و توسعه مجتمع های تولید نشا، منجر به صرفه جویی در زمان تولید و هزینه های تولیدکنندگان محصوالت گل خانه ای می شود و از تالش های 

سرمایه گذاران احداث این شهرک قدردانی کرد.

در این بازدید مدیر امور باغبانی، مدیر شرکت شهرک های کشاورزی، نماینده مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیر جهاد 
کشاورزی شهرستان دهاقان نیز، رییس سازمان را همراهی کردند.

زیر  با سطح  به مساحت 12.6 هکتار  تولید نشای محصوالت گل خانه ای شهرستان دهاقان، در زمینی  شایان ذکر است مجتمع خصوصی 
کشت ۵.7 هکتار و با سرمایه گذاری بالغ بر 140میلیارد تومان برای تولید نشای محصوالت گل و گیاه زینتی، گیاهان دارویی و سبزی و صیفی؛ 
توسط سرمایه گذار خصوصی در حال احداث است و پیش بینی می شود با ظرفیت تولید سالیانه 120میلیون نشاء، فرصت اشتغال قریب به 400 

نفر را فراهم آورد و در حال حاضر بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

گفتنی است بر اساس توافق صورت پذیرفته فی مابین سازمان جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان 
اصفهان، از آبان سال 1401، صدور مجوز مجتمع های گل خانه ای خصوصی که در گذشته توسط شرکت شهرک های کشاورزی انجام می شد، 

به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان واگذار شده است.

بازدید رییس و مدیران سازمان از اولین و بزرگترین
مجتمع خصوصی تولید نشای محصوالت گل خانه ای کشور
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 تاسیس انجمن صنفی کارفرمایی آزمایشگاه های آب و خاک و گیاه استان اصفهان 
برای نخستین بار در کشور

در راستای تحقق برنامه های مصوب پنجمین دوره شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، در سازمان دهی 
حرف مهندسی بخش کشاورزی و ایجاد زمینه مشارکت اعضای سازمان در تصمیم گیری های مرتبط با فعالیت های حرفه ای ایشان، برای 

نخستین بار در کشور انجمن صنفی کارفرمایی آزمایشگاه های آب و خاک و گیاه استان اصفهان تشکیل خواهد شد.

رییس سازمان در جلسه ای که به منظور تبیین اهمیت تشکیل این انجمن در روز دوشنبه 21 آذر 1401 با حضور معاون اداری و مالی و مجری 
امور شاغلین حرفه ای سازمان و مدیران آزمایشگاه های آب و خاک و گیاه استان برگزار شد، اظهار داشت، پایه و اساس فعالیت در بخش 
کشاورزی اطمینان از کیفیت آب و خاک متناسب با نوع تولید است که نیازمند انجام آزمایش های مقدماتی است و تکرار این آزمایش ها به 

ویژه آزمایش خاک برای مصرف بهینه نهاده های کشاورزی در فرایند تولید نیز ضروری است.

 سازمان متعلق به اعضای سازمان نیست افزود 
ً
مهدی تقی پور با اشاره به این که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، صرفا

قانون گذار سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را مجموعه قوانین، مقررات، آیین نامه ها، استانداردها، تشکل های مهندسی، 
حرفه ای و صنفی تعریف کرده است و تاکید کرد بهره گیری از نظرات اعضای سازمان و فعاالن در حرف مهندسی کشاورزی از مهمترین 
برنامه های پنجمین دوره شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان است که با حمایت از تشکیل انجمن ها 
و تشکل های صنفی و حرفه ای در بخش کشاورزی محقق شده است و تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی آزمایشگاه های آب و خاک و گیاه 

استان نیز با این رویکرد مد نظر شورای سازمان بوده است.

رییس سازمان افزود، تشکیل این انجمن فرصت مناسبی را برای مشارکت فعاالن در آزمایشگاه های آب و خاک و گیاه استان در تدوین 
ضوابط و مقررات مرتبط با حوزه کاری مربوطه فراهم می آورد و عالوه بر آن این انجمن در موضوعات نظارتی، آموزشی و ترویجی به عنوان 

مشاور و هم کار سازمان اقدام خواهد کرد.
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 سازمان متعلق به اعضای سازمان نیست افزود : 
ً
مهدی تقی پور با اشاره به این که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، صرفا

قانون گذار سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را مجموعه قوانین، مقررات، آیین نامه ها، استانداردها، تشکل های مهندسی، 
حرفه ای و صنفی تعریف کرده است و تاکید کرد بهره گیری از نظرات اعضای سازمان و فعاالن در حرف مهندسی کشاورزی از مهمترین 
برنامه های پنجمین دوره شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان است که با حمایت از تشکیل انجمن ها 
و تشکل های صنفی و حرفه ای در بخش کشاورزی محقق شده است و تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی آزمایشگاه های آب و خاک و گیاه 

استان نیز با این رویکرد مد نظر شورای سازمان بوده است.

رییس سازمان افزود: تشکیل این انجمن فرصت مناسبی را برای مشارکت فعاالن در آزمایشگاه های آب و خاک و گیاه استان در تدوین 
ضوابط و مقررات مرتبط با حوزه کاری مربوطه فراهم می آورد و عالوه بر آن این انجمن در موضوعات نظارتی، آموزشی و ترویجی به عنوان 

مشاور و هم کار سازمان اقدام خواهد کرد.

خاک  و  آب  آزمایشگاه های  در  فعاالن  هم آهنگی  و  هم افزایی  هم کاری،  افزایش  زمینه  انجمن،  این  تشکیل  داشت:  ابراز  تقی پور  مهدی 
و  ارتقای جایگاه  منابع طبیعی،  و  نظام مهندسی کشاورزی  تاسیس سازمان  قانون  در  مندرج  اهداف  به  برای دست یابی  را  استان  گیاه  و 
تحقق مطالبات به حق آزمایشگاه های آب و خاک و گیاه استان فراهم خواهد کرد و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان 

اصفهان نیز ضمن پیشنهادی مبتکرانه و جدید برای تشکیل این انجمن، از فعالیت های آن حمایت خواهد کرد.

شایان ذکر است در این جلسه درخواست 11 آزمایشگاه آب و خاک و گیاه استان برای تشکیل انجمن صنفی جمع آوری شد تا اعضای هیات 
موسس، مراحل اداری تشکیل انجمن را از طریق اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان پیگیری کنند.
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در جلسه بررسی فرایند نظارت بر عملکرد آزمایشگاه های آب و خاک و گیاه استان که روز دوشنبه 21 آذر 1401 با حضور مجری امور شاغلین 
حرفه ای سازمان، نمایندگان سازمان جهادکشاورزی و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و اعضای هیات موسس انجمن 
بازبینی قرار گرفت و  آزمایشگاه ها مورد  بر عملکرد  آزمایشگاه های آب و خاک و گیاه استان برگزار شد، فرم های نظارت  صنفی کارفرمایی 

نظرات اعضای هیات موسس انجمن صنفی کارفرمایی آزمایشگاه های آب و خاک و گیاه استان نیز در این فرم ها اعمال شد.

 توسط نمایندگان سازمان جهادکشاورزی 
ً
در این جلسه مقرر شد بازدیدهای دوره  ای از آزمایشگاه های آب و خاک و گیاه استان که در گذشته صرفا

و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان صورت می پذیرفت، از این پس در قالب هیاتی با حضور نمایندگان سازمان نظام 
نماینده انجمن صنفی  مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان جهادکشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و 
کارفرمایی آزمایشگاه های آب و خاک و گیاه استان صورت پذیرد و آزمایشگاه ها بر اساس امتیازات فرم های نظارت، رتبه بندی شوند و اطالعات 

آزمایشگاه ها به همراه رتبه به بهره برداران بخش کشاورزی اطالع رسانی شود.

همچنین آزمایشگاه های آب و خاک و گیاه استان عالوه بر بازدیدهای دوره ای هیات نظارت، می توانند در طول سال به منظور ارتقای رتبه واحد 
خود، با اصالح شاخص های ارزیابی عملکرد در فرم های نظارت، درخواست بازدید هیات نظارتی را به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 

طبیعی استان ارایه کنند تا در صورت کسب حد نصاب الزم امتیازات، رتبه مربوطه را احراز کنند.

شایان ذکر است طرح رتبه بندی آزمایشگاه های آب و خاک و گیاه استان اصفهان، از جمله برنامه های مصوب پنجمین دوره شورای سازمان 
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان است، که با تعیین ضوابط سطح بندی این واحدها، منجر به ایجاد فضای رقابت 
سازنده به منظور ارتقای سطح کیفی ارایه خدمات آزمایشگاه  ها به متقاضیان و بهره برداران بخش کشاورزی و بهبود شرایط تولید محصوالت 

کشاورزی استان خواهد شد.

آغاز طرح رتبه بندی آزمایشگاه های آب و خاک و گیاه استان اصفهان
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بیست  افتتاحیه  آیین  در  حضور  ضمن  اصفهان  استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  مدیران  و  شورا  اعضای  رییس، 
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  حضور  با   1401 آذر   30 مورخ  چهارشنبه  روز  که  اصفهان  کشاورزی  جامع  بین المللی  نمایشگاه  یکمین  و 
استانداری اصفهان، رییس و معاونین سازمان  جهادکشاورزی استان، رییس و اعضای شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
طبیعی استان و جمعی از روسا و مدیران دستگاه های اجرایی در محل برپایی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در کمربندی 
شرق اصفهان برگزاری شد، از فناوری ها، دستاوردهای علمی، تحقیقاتی و اجرایی ارایه شده توسط اعضای سازمان و سایر شرکت کنندگان 

در این نمایشگاه بازدید کردند. 

 برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی جامع کشاورزی استان اصفهان
)صنایع، مکانیزاسیون، آبیاری، زراعت و باغبانی(
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شایان ذکر است مسووالن ملی و استانی از جمله معاون امور زراعت وزارت جهادکشاورزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و 
رییس سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان نیز با حضور در غرفه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان از 

تالش های این سازمان در دانش گستری و ایجاد بستر نفوذ فناوری های جدید در بخش کشاورزی قدردانی کردند.
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باسمه تعالی

باید به دست متخصصین کشور سپرده شود. چه بهتر که  کارها 
 فارغ التحصیالن رشته های کشاورزی در این حوزه وارد عمل شوند.

خوشبختانه سازمان نظام مهندسی ]کشاورزی و منابع طبیعی[ در 
این چند سال اخیر وارد عملیات شده است که هم از طرف دولت و 

هم از طرف عزیزان باید تقویت و تداوم داشته باشد.

علیرضا مهاجر
معاون زراعت وزارت جهادکشاورزی

باسمه تعالی

استان  کشاورزی  نمایشگاه  از  شد  توفیق   1401/09/30 تاریخ  در 
 بازدید نمودم و بسیار خرسند شدم از این حجم تالش و مجاهدت
کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  سخت کوش  عزیزان  از 
مجوزها  صدور  تسهیل  در  ویژه  به  سپاسگزارم  استان 
فرآیندها کل  شدن  الکترونیکی  سمت  به  حرکت   و 

خداوند توفیقتان را روزافزون نمایند.
امیررضا نقش

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان

باسمه تعالی

از زحمات همکاران عزیز و بزرگوار سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
تسهیل  جمله  از  کشاورزی  بخش  بهره برداران  به  خدمت  در 
می نمایم. را  تشکر  و  تقدیر  نهایت  متنوع  مجوزهای  صدور  در 

امیدوارم موفق و پیروز باشید.

 مهرداد مرادمند
رییس سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان
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وزیر جهاد کشاورزی گفت: طبق نظر فائو »جدی ترین راه برای حفظ و صیانت از خاک، استفاده از ظرفیت های مردمی، اقدام فرهنگی و هنری 
است«، بنابراین باید از اقدامات مردمی در این بخش حمایت کنیم؛ باید اطالعات و روش های صیانت از خاک در کتب درسی به دانش آموزان 

آموزش داده شود تا نسل آینده را برای حفظ خاک و آب کشور آماده کنیم.

وزیر جهادکشاورزی در همایش روز جهانی خاک تاکید کرد:
استفاده از ظرفیت های مردمی در راستای حفظ و صیانت از خاک

 سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در همایش روز جهانی خاک که با حضور سفرای برخی کشورها، نماینده فائو و معاونین و مدیران 
ستادی این وزارت در سالن خوشه وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: در دنیا هیچ چیز مهم تر از خاک و آب نیست، هم سرشت 

انسان ها و هم غذای ما از خاک است لذا باید باالترین صیانت و حفاظت از خاک انجام شود.

وی افزود: به فرموده مقام معظم رهبری »قضیه خاک از قضیه آب مهم تر است«، برای تشکیل یک سانتیمتر خاک حاصلخیز کشاورزی حدود 
700 سال زمان الزم است و باید در حفاظت از آن تالش بیشتری صورت گیرد.

ساداتی نژاد با بیان اینکه بخش بزرگی از رسالت حفاظت از خاک بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، عنوان کرد: به دلیل شیب اراضی و 
سیالب های مخرب، سازمان منابع طبیعی موظف به جلوگیری از فرسایش خاک در مراتع کشور است.

وی افزود: در بخش خاک کشاورزی معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی وظیفه صیانت از خاک را برعهده دارد و این دو بخش منسجم 
با هم کار را پیش می برند.

مقام عالی وزارت با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه در حال نگارش و تصویب است، ادامه داد: نگاه ویژه به بخش خاک براساس قانون مصوب 
خاک از برنامه های ما است تا بتوانیم صیانت بهتری را در طول اجرای برنامه هفتم توسعه داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه نگاه دولت در زمینه اختصاص اعتبارات برای صیانت از خاک مثبت است، گفت: برای پایداری حوضه های آبخیز، کاهش 
فرسایش خاک و رسوبات سدها نیاز به انجام 10 میلیون هکتار آبخیزداری در سال داریم که این اقدام زمینه ساز امنیت غذایی در کشور است.

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: با کاشت یک میلیارد اصله نهال در کشور تالش می کنیم تا یک اقدام جدید در حفظ و پایداری خاک 
دهیم. انجام 

وی افزود: طبق نظر فائو »جدی ترین راه برای حفظ و صیانت از خاک، استفاده از ظرفیت های مردمی، اقدام فرهنگی و هنری است«، بنابراین 
باید از اقدامات مردمی در این بخش حمایت کنیم، باید اطالعات و روش های صیانت از خاک در کتب درسی به دانش آموزان آموزش داده شود 

تا نسل آینده را برای حفظ خاک و آب کشور آماده کنیم.

ساداتی نژاد تاکید کرد: در هیچ کجای دنیا بدون صیانت از خاک رسیدن به امنیت غذایی امکان پذیر نخواهد بود و امیدواریم با صیانت از 
خاک به پایداری در امنیت غذایی برسیم.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: طبق نظر فائو »جدی ترین راه برای حفظ 
و  فرهنگی  اقدام  مردمی،  ظرفیت های  از  استفاده  خاک،  از  صیانت  و 
حمایت  بخش  این  در  مردمی  اقدامات  از  باید  بنابراین  است«،  هنری 
به  درسی  کتب  در  خاک  از  صیانت  روش های  و  اطالعات  باید  کنیم؛ 
دانش آموزان آموزش داده شود تا نسل آینده را برای حفظ خاک و آب 

کنیم. آماده  کشور 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی سنم به نقل از وزارت جهاد کشاورزی،
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وزیر جهاد کشاورزی گفت: حمایت و تسهیل صادرات محصوالت کشاورزی از جمله مهمترین هدف گذاری های وزارت جهاد کشاورزی است.

قرارگاه  جلسه  41مین  در  کشاورزی  جهاد  وزیر  ساداتی نژاد  سیدجواد  کشاورزی،  جهاد  وزارت  نقل  به  سنم  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
تعهد  از جمله رفع  این راستا مشوق های صادراتی مختلفی  افزود: در  برگزار شد،  ایران  تعاون  اتاق  با حضور اعضای  دیپلماسی غذایی که 
بازگشت ارز حاصل از صادرات برخی محصوالت کشاورزی، کاهش و حذف تعرفه های صادراتی، پرداخت یارانه های صادراتی و ... در دستور 

دارد. کار وزارت جهاد کشاورزی قرار 

صادرات  کرد:  بیان  بوده ایم،  کشاورزی  محصوالت  صادرات  رشد  شاهد  سال  یک  در  گرفته  صورت  اقدامات  واسطه  به  که  این  بیان  با  وی 
و  محدودیت  هیچ گونه  حاضر  حال  در  و  است  انجام  حال  در   ... و  روسیه  چین،  عراق،  پاکستان،  هند،  کشورهای  به  کشاورزی  محصوالت 

ندارد. وجود  ایران  کشاورزی  محصوالت  برای  صادراتی  هدف  کشورهای  سمت  از  ممنوعیتی 

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: با اعمال ممنوعیت و محدودیت های داخلی غیرمنتظره و یک شبه صادراتی و وارداتی در بخش کشاورزی 
مخالف هستیم، در این راستا برنامه بلندمدت یکساله به بازرگانان و تجار بخش کشاورزی خواهیم داد.

ساداتی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش تشکل ها و اتحادیه های بخش کشاورزی در صادرات محصوالت کشاورزی، 
گفت: به دنبال آن هستیم که در آینده نزدیک تمام اختیارات تنظیم بازار داخل و صادرات محصوالت کشاورزی را به تشکل ها و اتحادیه های 

تولیدی و بازرگانی بخش کشاورزی واگذار کنیم.

عنوان  به  کشاورزی  بخش  حکمرانی  قابلیت  اتحاد،  و  یکپارچگی  صورت  در  کشاورزی  بخش  اتحادیه های  و  تشکل ها  افزود:  ادامه  در  وی 
دارند. را  کشور  اقتصادی  بخش  مردمی ترین  و  خصوصی ترین 

حمایت و تسهیل صادرات محصوالت کشاورزی، مهمترین هدف گذاری وزارت جهادکشاورزی است
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وزیر جهاد کشاورزی بر افزایش سهم آبزیان در سبد مصرفی خانوار و افزایش سرانه مصرف این بخش تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی سنم به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، جلسه قرارگاه امنیت غذایی این هفته به ریاست سید جواد ساداتی نژاد وزیر 
جهاد کشاورزی و با حضور معاونین وزیر، روسای سازمان ها و مسووالن ذی ربط در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

در این جلسه، وزیر جهاد کشاورزی بر افزایش سهم آبزیان در سبد مصرفی خانوار و افزایش سرانه مصرف این بخش تاکید کرد.

وی در ادامه افزود: با توجه به ظرفیت های بی نظیر پهنه های سرزمینی ایران از جمله محیط های دریایی، سواحل، رودها و ... تولید محصوالت آبزی 
باکیفیت و ارزان و فرهنگ سازی مصرف پروتئین های دریایی باید مورد توجه سازمان شیالت قرار گیرد.

با اشاره به اهمیت صادرات محصوالت آبزی گفت: در 7 ماهه نخست سال 1401 صادرات محصوالت آبزی نسبت به مدت  وزیر جهاد کشاورزی 
مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب رشد 2۸ و 6۸ درصدی داشته است.

مقام عالی وزارت در ادامه تصریح کرد: در راستای حمایت از تولید و صادرات آبزیان، پرداخت تسهیالت در قالب شیالت کارت به بهره برداران این 
بخش در حال انجام است.

ساداتی نژاد در پایان گفت: در راستای مدیریت، توسعه و تکمیل زنجیره ارزش محصوالت آبزی و حمایت از سرمایه گذاری در این بخش راه اندازی 
شهرک های شیالتی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.

 وزیر جهاد کشاورزی در جلسه قرارگاه امنیت غذایی تاکید کرد:
لزوم افزایش سهم آبزیان در سبد مصرفی خانوار
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وزیر جهاد کشاورزی گفت: کشاورزی قراردادی مفیدترین روش برای خروج دولت از بازار کشاورزی و سپردن این موضوع به بخش خصوصی 
است.

اتاق  اعضای  با  دیدار  در  کشاورزی  جهاد  وزیر  ساداتی نژاد  سیدجواد  کشاورزی،  جهاد  وزارت  از  نقل  به  سنم  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
بازرگانی تهران، با بیان این که نگاه دولت به بخش کشاورزی مثبت است، بیان کرد: دغدغه های شما در حوزه تولید در بخش کشاورزی همان 
دغدغه های ما و دولت است، بنابراین باید میزان اعتماد متقابل افزایش یابد تا منجر به واگذاری فعالیت   های دولتی به بخش خصوصی شود.

وی افزود: کشاورزی قراردادی مفیدترین روش برای خروج دولت از بازار کشاورزی و سپردن این موضوع به بخش خصوصی است.

کشاورزی قراردادی مفیدترین روش برای خروج دولت از بازار کشاورزی

ساداتی نژاد، به رفع تعهدات ارزی نیز اشاره کرد و گفت: در تالش هستیم به نفع صادرکنندگان این مهم حل شود و برای شیر خشک رفع 
انجام شد. ارزی  تعهدات 

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر وجود یک انجمن قدرتمند تجمیع شده در بخش کشاورزی و دام و طیور، تصریح کرد: این انجمن قدرتمند 
می تواند برای تصمیم سازی و تصمیم گیری حضور فعال داشته باشد.

وی همچنین به رایزنی انجام شده با بانک مرکزی اشاره و خاطرنشان کرد: با بانک مرکزی رایزنی هایی انجام شده تا قرارداد کشت قراردادی 
کشاورزان به عنوان تضمین در بانک ها مورد استفاده قرار گیرد.

ساداتی نژاد، همچنین از تسهیل واردات و صادرات در کشور خبر داد و گفت: با همکاری سازمان غذا و دارو ایران و سازمان ملی استاندارد، 1۸ 
هزار میزان حد مجاز باقیمانده آفت کش ها )MRL( بازنگری شده است.
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سید جواد ساداتی نژاد؛ وزیر جهاد کشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی این آمادگی را دارد که تمام اختیارات و ماموریت های خود در زمینه 
واردات و توزیع کاالهای اساسی را به اتحادیه ها و تشکل ها واگذار کند. 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی سنم به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، جلسه قرارگاه امنیت غذایی به ریاست سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد 
کشاورزی و با حضور معاونین وزیر، روسای سازمان ها و مسووالن ذی ربط در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

در این جلسه، وزیر جهاد کشاورزی، بر استفاده از ظرفیت تعاونی ها و تشکل ای بخش کشاورزی در تنظیم و مدیریت بازار تاکید کرد.

ساداتی نژاد در ادامه افزود: وزارت جهادکشاورزی این آمادگی را دارد که تمام اختیارات و ماموریت های خود در زمینه واردات و توزیع کاالهای 
اساسی را به اتحادیه ها و تشکل ها واگذار کند.

وی تصریح کرد: تشکل ها و اتحادیه های بخش کشاورزی در جریان اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها عملکرد بسیار مناسبی 
داشته اند، لذا معتقدیم تشکل ها و اتحادیه ها باید در سیاستگذاری و تصمیمات کالن بخش کشاورزی نقش داشته باشند.

آمادگی وزارت جهاد کشاورزی برای واگذاری اختیارات کنترل بازار به اتحادیه ها و تشکل ها
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فرمان  اجرایی  ستاد  زراعت،  امور  معاونت  بین  مشترک  همکاری  تفاهم نامه  دیمزارها  در  تولید  جهش  طرح  جلسه  چهارمین  و  هشتاد  در 
حضرت امام )ره( و  سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور برای جذب حدود یکهزار نفر کارشناس و بکارگیری در طرح 

به امضا رسید. تولید در دیمزارها  جهش 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی سنم به نقل از وزارت جهادکشاورزی، هشتاد و چهارمین جلسه طرح جهش تولید در دیمزارها روز یکشنبه 
20 آذر ماه سال جاری با حضور معاون امور زراعت وزارت جهادکشاورزی، معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(، معاون آموزشی و فنی 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و سایر اعضا در محل سالن جلسات معاونت امور زراعت برگزار شد.

در این جلسه تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زراعت، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی 
در  تولید  جهش  طرح  در  بکارگیری  و  کارشناس  نفر  یکهزار  حدود  جذب  برای  کشور  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان 

رسید. طرفین  امضای  به  دیمزارها 

این تفاهم نامه با هدف ارتقای بهره وری و جهش تولید در دیمزارهای کشور و افزایش درآمد تولیدکنندگان بخش کشاورزی و همچنین در 
راستای کمک به توسعه فرهنگ خوداشتغالی حرفه ای با رویکرد اشتغال دانش مزدمحوری تدوین و مقرر شد کارشناسان در طرح جهش 

تولید در دیمزارها به عنوان مهندس ناظر در 21 استان کشور به طور پاره وقت همکاری کنند.

 تفاهم نامه همکاری مشترک برای جذب حدود یک هزار نفر
کارشناس برای طرح جهش تولید دیم زارها
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بایستی  کار،  ارجاع  در سامانه  فعال  تمامی اعضای  منابع طبیعی می رساند،  و  نظام مهندسی کشاورزی  به اطالع اعضای محترم سازمان 
نسبت به اصالح و ویرایش اطالعات در زیر سیستم عضویت و درج اطالعات مورد نیاز همچون سریال و حرف سری شناسنامه و... و همچنین 

اخذ و اعالم کد مالیاتی اقدام نمایند.

بدیهی است، پس از تکمیل فرآیند فوق توسط اعضا، خروجی اطالعات از سامانه اخذ و شماره شبای اعضای به همراه اطالعات مذکور جهت 
اخذ تاییدیه به شاپرک اعالم می گردد.

ضرورت اصالح و ویرایش اطالعات در زیر سیستم عضویت و اخذ و اعالم کد مالیاتی

الزم به ذکر است به منظور عملیاتی شدن شماره شبای اعضای در درگاه پرداخت ارجاع کار، با عنایت به این که اعضای فوق الذکر به عنوان 
شریک تجاری سازمان در درگاه پرداخت شناسایی می شوند، الزم است حتما کد مالیاتی دریافت و از طریق سامانه عضویت به سازمان ارایه 

نمایند و سازمان موظف به اعالم و معرفی عضو دارای کد مالیاتی به مراجع ذی ربط می باشد.

گفتنی است، در صورتی که عضو فعال در سامانه ارجاع کار، کد مالیاتی اخذ ننماید، امکان استفاده از شماره شبا در درگاه پرداخت وجود 
پرداخت به  نسبت  بایستی  مربوطه  استان  و  شد  خواهد  واریز  استان  حساب  به  عضو،  به  مربوط  سهم  صورت  این  در  و  داشت   نخواهد 

حق السهم انجام دهنده کار اقدام نماید.
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جناب آقای مهندس محمدحسین آگهی اصفهانی

با سالم و احترام

نظر به تعهد، شایستگی، تجارت ارزنده و حسن سابقه جناب عالی به موجب این حکم به عنوان مدیر حوزه ریاست و روابط 
عمومی سازمان منصوب می شوید.

تحقق  در  سازمانی،  برون  و  درون  تعامالت  و  هم آهنگی  سطح  ارتقای  ضمن  متعال  خداوند  توجهات  سایه  در  است  امید 
باشید. منصور  و  موفق  سازمان  راهبردی  برنامه های  و  سیاست ها 

دوام عزت و توفیقات روزافزون شما را در انجام وظایف محوله از درگاه یگانه ایزد منان خواستار است.

محمدحسین آگهی اصفهانی با حکم رییس سازمان به عنوان "مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی" سازمان منصوب شد.

در متن حکم رییس سازمان آمده است:

انتصاب مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
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قابل توجه اعضای محترم سازمان، بهره برداران و فعاالن حوزه ی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان:

نظام  سازمان  محل  در   10:30 تا   ۸:30 ساعت  از  دوشنبه  روزهای  هفته  هر  تقی پور،  مهندس  آقای  جناب  سازمان؛  محترم  رییس  مردمی  مالقات 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان واقع در بلوار کشاورز- کوی امیریه)امیر حمزه(- بلوار گل ها- جنب مجموعه ورزشی زیتون انجام 

می شود.

متقاضیان محترم برای هماهنگی و تهیه وقت قبلی می توانند با شماره های تماس 4-37۸1۵360 داخلی 106 )حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان( 
تماس حاصل فرمایند.

مالقات مردمی رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
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به اطالع اعضای حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان می¬رساند؛ خدمات مشاوره حقوقی در 
زمینه فعالیت های حرفه ای، تخصصی و سازمانی ارایه می¬شود.

حضوری  صورت  به  صرفا  و  سازمان  جلسات  سالن  محل  در  مذکور  خدمات  از  هفته  هر  چهارشنبه  می توانند  سازمان  محترم  اعضای  لذا 
شوند. بهره مند 

متقاضیان می توانند برای تعیین وقت مشاوره با شماره های 03137۸1۵360 الی 4 داخلی 110 تماس حاصل فرمایند.

برنامه های مصوب پنجمین دوره شورای سازمان نظام  از  ارایه خدمات مشاوره  حقوقی و مالی به اعضای سازمان، یکی  شایان ذکر است 
می باشد. اصفهان  استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی 

ارایه خدمات مشاوره حقوقی به اعضای سازمان؛ هر هفته و به صورت حضوری
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به روسای سازمان های جهادکشاورزی کشور “ضوابط  نامه ای خطاب  در  تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی  حسین دماوندی نژاد؛ معاون 
تکمیلی فنی و بهداشتی تاسیس و بهره برداری مراکز تکثیر و پرورش الرو سوسک آرد  )Mealworm(” را ابالغ کرد.

ابالغ ضوابط فنی و بهداشتی 
تاسیس و بهره برداری مراکز تکثیر و پرورش حشره 

 )Meal worm  الرو سوسک آرد (

برای دریافت و مشاهده فایل مربوطه

کلیک کنید:

http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2022/12/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA.pdf
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2022/12/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA.pdf
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به اطالع کلیه اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در سراسر کشور می رساند، با توجه به شروع ثبت نام بیمه تکمیلی 
با مراجعه به کارتابل عضویت خود در سامانه سانکا به نشانی  نسبت به ثبت  درمان، اعضای عالقمند می توانند تا 2۸ آذرماه سال جاری 

درخواست، تکمیل اطالعات، پرداخت هزینه و ثبت نام نهایی اقدام نمایند.

گفتنی است اطالعات تکمیلی و راهنمای ثبت نام، در کارتابل عضویت )زیر سیستم صندوق تعاون و رفاه( بارگذاری شده است.

افراد واجد شرایط دریافت پوشش بیمه درمان:

-کلیه کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانی که به طور تمام وقت در استخدام بیمه گذار می باشند همراه تمامی افراد تحت تکفل آن ها.

مورد  در  تمام.  سال   2۵ سن  تا  وقت  تمام  تحصیلی  گواهی  ارایه  با  تحصیل  به  اشتغال  صورت  در  و  تمام  سال   22 سن  تا  پسر  -فرزندان 
تمام. سال   26 سن  تا  دکترا  و  پزشکی  دانشجویان  مورد  در  و  تمام  سال   2۵ سن  تا  تحصیلی  گواهی  ارایه  با  دانشجویان، 

-فرزندان دختر تا زمان ازدواج و یا اشتغال به تحصیل

-نوزادان از بدو تولد

سایر شرایط:

-در صورت فوت بیمه شده اصلی در مدت قرارداد، خانواده وی مشروط به پرداخت حق بیمه تا پایان قرارداد تحت پوشش می باشند.

-در صورتی که سقف سنی بیمه شدگان در مدت قرارداد به حد نصاب برسد، مشروط به پرداخت حق بیمه تا پایان قرارداد، تحت پوشش 
می باشند.

 ثبت نام بیمه تکمیلی درمان
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی )سال 1401(
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استثنائات:

در بیمه درمان تکمیلی مواردی هست که جبران هزینه های درمان و معالجه آن ها در تعهد بیمه گر نبوده و به عبارت دیگر از شمول تعهدات 
بیمه گر خارج می باشد، این موارد تحت عنوان استثنائات به شرح زیر است:

1- اعمال جراحی که به منظور زیبایی انجام می شود مگر اینکه ناشی از وقوع حادثه در مدت بیمه باشد.

2-عیوب مادرزادی مگر اینکه طبق تشخیص پزشک معالج و تایید پزشک معتمد بیمه گر، رفع این عیوب جنبه درمانی داشته باشد.

3-سقط جنین مگر در موارد قانونی با تشخیص پزشک معالج.

4-ترک اعتیاد.

۵-عوارض مستقیم ناشی از مصرف مواد مخدر، روان  گردان و مشروبات الکلی به تشخیص پزشک معالج.

6-خودکشی و اعمال مجرمانه بیمه شده به تشخیص مراجع  ذی صالح.

7-حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و آتشفشان.

۸-جنگ، شورش، اغتشاش، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا، اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی، عملیات خرابکارانه و بنا به 
تایید مراجع ذی صالح.

9-فعل و انفعاالت هسته ای.

10-هزینه اتاق خصوصی مگر در موارد ضروری به تشخیص پزشک معالج و تایید پزشک معتمد بیمه گر.

11-هزینه همراه بیماران بین 10 تا 70 سال مگر در موارد ضروری به تشخیص پزشک معالج و تایید پزشک معتمد بیمه گر.

12-هزینه  های چکاپ گروهی و معاینات گروهی و طب کار.

13-لوازم بهداشتی و آرایشی که جنبه دارویی ندارند، مگر به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر.

14-جراحی فک مگر آن که به  علت وجود تومور و یا وقوع حادثه تحت پوشش باشد.

1۵-هزینه های مربوط  به معلولیت ذهنی و ازکارافتادگی کلی.

16-رفع عیوب انکساری چشم در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر درجه نزدیک بینی، دوربینی، آستیگمات یا جمع قدر مطلق 
نقص بینایی هر چشم کمتر از 3 دیوپتر باشد.

17-کلیه هزینه های پزشکی که در مراحل تحقیقاتی بوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعرفه درمانی آن ها را اعالم نکرده 
است.

تعهدات بیمه تکمیلی )ما(- سال 1401

راهنمای جامع دریافت خسارت بیمه )ما(

http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2022/12/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1401.pdf
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2022/12/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1401.pdf
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2022/12/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7.pdf
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2022/12/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7.pdf
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