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فهـــرست مطالـــب

سند راهبردی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
جمهوری اسالمی ایران  

ســـازمان نظـــام مهندســـی کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی جمهـــوری اســـامی ایـــران 
فراگیرتریـــن نهـــاد ملـــی اســـت کـــه بـــا ماهیـــت مردمـــی و تخصصـــی در ســـال 
۱۳۸۰ بـــه موجـــب قانـــون تأســـیس از ســـوی مجلـــس شـــورای اســـامی اجـــازه 
ـــای ـــته ه ـــگان رش ـــش آموخت ـــازماندهی دان ـــؤولیت س ـــاد مس ـــن نه ـــت. ای ـــیس یاف  تأس

ـــه  ـــر و حرف ـــی مؤث ـــرای نقـــش آفرین ـــط زیســـت را ب ـــع طبیعـــی و محی کشـــاورزی، مناب
ای در محیـــط هـــای کشـــاورزی بـــا هـــدف نظام منـــدی فعالیت هـــای کشـــاورزی 

ـــت. ـــده دار اس ـــی عه ـــی و مهندس ـــن علم ـــول و موازی ـــش، اص ـــر دان ـــی ب مبتن
ـــاالن و  ـــتاییان، فع ـــاورزان، روس ـــد کش ـــاورزی، پیون ـــط کش ـــتری در محی ـــش گس دان
ـــا یکدیگـــر،  ـــاط ب ـــی و ارتب ـــه و هـــم افزای ـــه دانـــش و تجرب شـــاغان امـــر کشـــاورزی ب
ـــه منظـــور  دســـتور کار ایـــن نهـــاد اســـت و از ایجـــاد توســـعه و تحـــول در کشـــاورزی ب
کمـــک بـــه کشـــاورزان جهـــت دســـتیابی بـــه کشـــاورزی مهندســـی، علمـــی، اقتصـــادی 
ـــازمان  ـــن س ـــد. ای ـــت می کن ـــدالت محور حمای ـــره وری عـ ـــا به ـــوالت ب ـــد محص و تولی
ـــه  ـــگان رشتـ ـــش آموخت ـــی از دان ـــر عضـــو حقیق ـــزار نف ـــش از ۲۶۰ هـ ـــت بی ـــا عضوی ب
ـــو  ـــزار عض ـــش از ۱۰ ه ـــز بی ـــت و نی ـــط زیس ـــی و محی ـــنابع طبیع ـــاورزی مـ ـــای کش ه
ـــی در  ـــی غیردولت ـــی و تخصص ـــات فن ـــز خدم ـــات و مراک ـــب مؤسس ـــی در قال حقوق
ـــه راه  ـــاورزی در زمین ـــوزه کش ـــان ح ـــا ذینفع ـــته و ب ـــال داش ـــوری فع ـــاورزی حض کش
ـــا چالـــش هـــای پیـــش روی توســـعه و پیشـــرفت کشـــاورزی  ـــاط ب کارهایشـــان در ارتب

ـــد. ـــی نمای ـــکاری م هم

اهـــم فعالیـــت هـــای ســـازمان و یـــاری رســـاندن بـــه جامعـــه کشـــاورزی در یافتـــن 
راهکارهـــا و اقـــدام مشـــترک در راهکارهـــا در زمینـــه هـــای زیـــر اســـت:

• نظام مند سازی فعالیت های کشاورزی در راستای توسعه پایدار
• دانش گستری مستمر در محیط کشاورزی

• تکنولوژی محور کردن نظام های تولید و بازار کشاورزی کشور
ـــری( در  ـــرمایه پذی ـــاخص س ـــاء ش ـــی )ارتق ـــای مردم ـــرمایه ه ـــذب س ـــش ج • افزای

بخـــش کشـــاورزی
 • مردمـــی کـــردن بهـــره وری کشـــاورزی و انتفـــاع اقتصـــادی کشـــاورزان از نتایـــج آن

ـــش در  ـــوذ دان ـــش نف ـــی و افزای ـــش مهندس ـــان دان ـــی صاحب ـــش آفرین ـــت نق • تقوی
محیـــط کشـــاورزی

• توانمندسازی ساختار و تشکیات مردم نهاد کشاورزی
ـــی  ـــانده و در تمام ـــاری رس ـــدن ی ـــان ش ـــش بنی ـــاورزی را در دان ـــه کش ـــازمان جامع س
فعالیت هـــای خـــود گســـترش دانـــش و به کارگیـــری روش هـــا و فناوری هـــای 

جدیـــد و بهـــره ور و ســـازگار بـــا محیـــط زیســـت را مـــد نظـــر قـــرار مـــی دهـــد.
بـــر ایـــن اســـاس، توجـــه ویـــژه مســـؤولین ســـازمان نظـــام مهندســـی کشـــاورزی و 
ـــن ســـند  ـــد کـــه تدوی ـــر مهـــم موجـــب گردی ـــن ام ـــه ای ـــع طبیعـــی کشـــور نســـبت ب مناب
ـــن  ـــع طبیعـــی در دســـتور کار ای ـــردی ســـازمان نظـــام مهندســـی کشـــاورزی و مناب راهب

ـــرد. ـــرار گی ـــازمان ق س

اله
قــ

ـرم
س
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ــا  ــدوار اســـت بـ ــد گرفـــت و امیـ ــه کار خواهـ بـ
اســـتفاده از ظرفیـــت هـــای مردمـــی، فعـــاالن بخـــش 
خصوصـــی اســـتان و کارشناســـان متخصـــص عضـــو 
ــن  ــری در ایـ ــای موثـ ــدم هـ ــد قـ ــازمان بتوانـ سـ

خصـــوص بـــردارد.

ـــاد  ـــف جه ـــپاری وظای ـــرون س ـــت و ب ـــط زیس محی
کشـــاورزی بـــرای ایجـــاد فرصـــت هـــای شـــغلی 

ـــاء ـــرای اعض ـــد ب جدی

ـــتان  ـــی اس ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــتا س ـــن راس • در ای
کرمانشـــاه ضمـــن آمادگـــی در تحقـــق جهـــش 
بـــا  را  تولیـــد، همراهـــی و همـــکاری خـــود 
ـــن  ـــای تعیی ـــه ه ســـازمان مرکـــزی در اجـــرای برنام
ـــود را   ـــت خ ـــام ظرفی ـــی دارد و تم ـــام م ـــده اع ش

ـــدازی مراکـــز تـــوان افزایـــی  ـــا راه ان عرصـــه تولیـــد ب
و مهـــارت آمـــوزی در هلدینـــگ هـــای بـــزرگ 
ـــوالت  ـــه محص ـــد و عرض ـــه در تولی ـــب تجرب صاح

ـــی.   ـــی و صادرات ـــاد داخل در ابع
ـــردی در حـــوزه هـــای  ـــه آمـــوزش  هـــای کارب • ارائ
مختلـــف بـــه صـــورت مجـــازی در ســـامانه آمـــوزش 

ســـازمان و تدویـــن منابـــع علمـــی و کاربـــردی
ــای  ــرکت  هـ ــا شـ ــوب بـ ــاط مطلـ ــاد ارتبـ • ایجـ
 فعـــال در بخـــش  خصوصـــی جهـــت اســـتفاده از

ــتغال  ــاد اشـ ــرای ایجـ ــود بـ ــای موجـ ــت هـ ظرفیـ
ـــردن  ـــه ک ـــوری و نهادین ـــش مزدمح ـــر دان ـــی ب مبتن

دانـــش در تولیـــد
ـــه حـــوزه مســـتثنیات،  • پیگیـــری امـــورات مربـــوط ب

ـــتان  ـــی اس ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــس س ریی
کرمانشـــاه در پاســـخ بـــه نامـــه رییـــس 
ســـازمان مرکـــزی مبنـــی بـــر  تبییـــن 
برنامـــه هـــای ســـازمان در تحقـــق 

جهـــش تولیـــد:
ـــش  ـــال جه ـــال ۹۹ را س ـــری س ـــم رهب ـــام معظ • مق
تولیـــد نامگـــذاری کردنـــد و ایـــن موضـــوع 
ـــه  ـــا زمین ـــده ت ـــزاران ش ـــرای خدمتگ ـــزه ای ب انگی

رونـــق تولیـــد بیـــش از پیـــش مهیـــا گـــردد.
• بـــا توجـــه بـــه ایـــن کـــه در نقشـــه راه ســـازمان 
در دوره پنجـــم، دو عامـــل اساســـی رونـــق و 
جهـــش تولیـــد »ســـرمایه و دانـــش« اعـــام شـــده 
ـــع موجـــود در ایـــن  ـــد تـــاش شـــود موان اســـت، بای

ــود. ــته شـ خصـــوص برداشـ

ـــتان  ـــی اس ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــس س ریی
مازنـــدران در پاســـخ بـــه نامـــه رییـــس 
ســـازمان مرکـــزی مبنـــی بـــر  تبییـــن 
ـــق جهـــش  ـــازمان در تحق ـــه هـــای س برنام

ـــد: تولی
• ســـازمان نظـــام مهندســـی اســـتان مازنـــدران،  
ــزی و  ــازمان مرکـ ــای سـ ــا سیاســـت  هـ ــق بـ مطابـ
بـــا تأییـــد بـــر “ســـرمایه و دانـــش” بـــه عنـــوان دو 
عامـــل اساســـی بـــرای تحقـــق جهـــش تولیـــد در 
ـــد  ـــه کار خواه ـــود را ب ـــوان خ ـــام ت ـــاورزی، تم کش
ــن  ــق ایـ ــت تحقـ ــل را جهـ ــوارد ذیـ ــت و مـ گرفـ

شـــعار پیشـــنهاد مـــی  نمایـــد:
ـــه  ـــگان و اعضـــای ســـازمان ب ـــش آموخت • ورود دان

ارائه نظرات و رویکردهای
رؤسای سازمان استان هادرخصوص برنامه های سازمان در

تحقق جهـش تـولیـد

کرمانشاه

مازندران
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ـــع و ارتقـــای  ـــه منظـــور بهـــره وری مناب کشـــاورزی ب
ـــع  ـــری قاط ـــم گی ـــطح، تصمی ـــد س ـــرد در واح عملک
در مـــورد مرجـــع تصمیـــم گیـــری واحـــد در جهـــت 
ــا،  ــد صـــدور مجوزهـ ــریع در فراینـ ــهیل و تسـ تسـ
تقویـــت و بهـــره گیـــری از تـــوان شـــرکت هـــای 
دانـــش بنیـــان، حمایـــت از کســـب و کارهـــای 
تبدیلـــی  ارتقـــای صنایـــع  و  توســـعه  پایـــدار، 
و تکمیلـــی و ایجـــاد زنجیـــره هـــای تولیـــد از 
راهبردهـــای اصلـــی در جهـــت نیـــل بـــه جهـــش 

تولیـــد اســـت. 
• افزایـــش ضریـــب نفـــوذ مکانیزاســـیون، توســـعه 
ــای  ــوژی هـ ــری تکنولـ ــه کارگیـ ــا، بـ ــه هـ گلخانـ
ــعه  ــه آب، توسـ ــرف بهینـ ــت مصـ ــن در جهـ نویـ
کشـــت دیـــم،  گیاهـــان دارویـــی و کـــم آب 
بـــر، بـــه کارگیـــری تکنولـــوژی هـــای نویـــن 
در زمینـــه دام، طیـــور، شـــیات و ... از دیگـــر 
مـــوارد ضـــروری در راســـتای تحقـــق جهـــش 
 تولیـــد در بخـــش کشـــاورزی خواهـــد بـــود.

ـــعه  ـــرای توس ـــبی ب ـــت مناس ـــد فرص ـــش تولی • جه
ـــه و  ـــوان پای ـــه عن ـــاورزی ب ـــش کش ـــرفت بخ و پیش

ـــد.  ـــی باش ـــور م ـــاد کش ـــاس اقتص اس
• بـــه کارگیـــری فنـــون و روش هـــای علمـــی جدیـــد 
ــین  ــه مهندسـ ــی جامعـ ــوان علمـ ــتفاده از تـ ــا اسـ بـ

ـــتان  ـــی اس ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــس س ریی
ــس  ــه رییـ ــه نامـ ــخ بـ ــن در پاسـ قزویـ
ســـازمان مرکـــزی مبنـــی بـــر  تبییـــن 
ـــش  ـــق جه ـــازمان در تحق ـــای س ـــه ه برنام

تولیـــد:

محـــوری ،ســـهم بـــری دانـــش از تولیـــد و... در 
ـــابه  ـــز مش ـــاد مراک ـــاط وایج ـــراری ارتب ـــت برق جه
ــای  ــت هـ ــر ظرفیـ ــتفاده از حداکثـ ــتانی واسـ اسـ

موجـــود اقـــدام گـــردد.

ـــات  ـــات و اطاع ـــال تجربی ـــه ارس ـــبت ب ـــد نس جدی
ـــد  ـــای جدی ـــه ه ـــا در زمین ـــتان ه ـــایر اس ـــز س مراک
اشـــتغال )اســـتحصال زهـــر نیـــش زنبـــور عســـل، 
ــزد  ــش مـ ــتغال دانـ ــایر(، اشـ ــرب وسـ ــر عقـ زهـ

نظـــام مهندســـی  رییـــس ســـازمان 
ــه  ــه نامـ ــخ بـ ــان در پاسـ ــتان زنجـ اسـ
رییـــس ســـازمان مرکـــزی مبنـــی بـــر  
ـــق  ـــازمان در تحق ـــای س ـــن برنامه ه تبیی

ــد: جهـــش تولیـ
زنجـــان  اســـتان  مهندســـی  نظـــام  ســـازمان   •
ـــای  ـــه ه ـــرای برنام ـــی در اج ـــام همراه ـــن اع ضم
ــرای  ــتای اجـ ــل را در راسـ ــوارد ذیـ ــی، مـ اعامـ

ــد: ــی نمایـ ــنهاد مـ ــال پیـــش رو پیشـ ــعار سـ شـ
صـــدور  فرآینـــد  دســـتگاهی  بیـــن  رابطـــه   •
ــای ــه هـ ــت واباغیـ ــا سیاسـ ــق بـ ــا مطابـ  مجوزهـ

ــز  ــامانه متمرکـ ــی در سـ ــررات زدایـ ــات مقـ هیـ
پنجـــره برقـــرار گـــردد و بـــر اســـاس رونـــد 
قانونـــی تعریـــف شـــده حداقـــل وحداکثـــر بـــازه 
زمانـــی تعییـــن ومـــورد رصـــد قـــرار گیـــرد کـــه 
 گامـــی بـــزرگ در اجرایـــی شـــدن شـــعار ســـال

خواهد بود.
 • در جهـــت انتقال واشـــاعه دانش وفـــن آوری های

قزوین

زنجان
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کارکنـــان  فـــن،  اهـــل  و 
ـــه  ـــا تکی ـــاش و ب ـــدوم و پرت خ
کـــه  خـــود  تجربیـــات  بـــر 
ایـــن اســـتان را در بســـیاری 
اســـتان بـــه  اقدامـــات   از 

اولیـــن هـــا تبدیـــل کـــرده 
تـــوان  تمـــام  بـــا  اســـت، 
بـــرای  را  خـــود  آمادگـــی 
در  همـــکاری  و  همراهـــی 
ـــازمان  ـــای س ـــت ه ـــیر سیاس مس
مرکـــزی اعـــام مـــی دارد.

توجـــه جـــدي بـــه دو رکـــن اساســـي بـــه عنـــوان 
ـــش  ـــرمایه و دان ـــام س ـــه ن ـــد ب ـــرک تولی ـــور مح موت
در تحقـــق جهـــش تولیـــد در کشـــاورزي، تمـــام 
تـــوان خـــود را حســـب احســـاس مســـئولیت 
شـــرعي و قانونـــي در قبـــال کمـــک بـــه ســـرمایه 
کار بـــه  مولـــد  اشـــتغال  و  تولیـــد   گـــذاري، 

ـــتان  ـــی اس ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــس س ریی
اصفهـــان در پاســـخ بـــه نامـــه رییـــس 
ســـازمان مرکـــزی مبنـــی بـــر  تبییـــن 
برنامـــه هـــای ســـازمان در تحقـــق 

جهـــش تولیـــد:
• ســـازمان نظـــام مهندســـی کشـــاورزی و منابـــع 
ــاد  ــه ایجـ ــه بـ ــا توجـ ــان بـ ــتان اصفهـ طبیعـــی اسـ
ـــای  ـــتگاه ه ـــا دس ـــل ب ـــب تعام ـــیار مناس ـــای بس فض
اجرایـــی بـــه ویـــژه ســـازمان جهادکشـــاورزی 
ـــرداران و  ـــره ب ـــی به ـــای صنف ـــکل ه ـــتان و تش اس
بـــا بهـــره منـــدی از اعضـــای متخصـــص، متعهـــد 

ـــتان  ـــی اس ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــس س ریی
کهگیلویـــه و بویراحمـــد در پاســـخ بـــه 
ـــی  ـــزی مبن ـــازمان مرک ـــس س ـــه ریی نام
ــازمان در  ــای سـ ــن برنامه هـ ــر  تبییـ بـ

ـــد: ـــش تولی ـــق جه تحق
ـــر  ـــد ب ـــا تأکی ـــتان ب ـــي اس ـــام مهندس ـــازمان نظ • س

اصفهان

کهگیلویه و بویر احمد

خواهد گرفت.
ــام ــل اعـ ــنهادی ذیـ ــوص پیشـ ــن خصـ   • در ایـ

می گردد:
• اســـتفاده از دانـــش بهـــره بـــرداران موفـــق 
بـــه ســـایر  ارائـــه آموزشـــهاي کاربـــردي  در 

تولیـــدي واحدهـــاي 
• ارائـــه ســـاز و کارهـــاي اجرایـــي ســـهم بـــری 
دانـــش از تولیـــد و ایجـــاد انگیـــزش جهـــت راه 
ـــوزي  ـــارت آم ـــي و مه ـــز توان افزای ـــدازي مراک ان

بـــراي بهـــره بـــرداران
• بسترســـازي مناســـب از طریـــق وزارتخانـــه 
ــویق و  ــتاي تشـ ــي در راسـ ــانه ملـ ــط و رسـ ذیربـ
ترغیـــب ســـرمایه گـــذاران بـــراي ورود ســـرمایه 

ــاورزي ــش کشـ ــه بخـ بـ
اســـتفاده  تکنولـــوژي،  انتقـــال  و  اشـــاعه   •
و  کاربـــردي  هـــاي  پژوهـــش  از  حداکثـــري 
ـــوع  ـــاورزي و موض ـــن کش ـــاي نوی ـــب و کاره کس
مهـــارت آمـــوزي و تـــوان افزایـــي کـــه هماننـــد 
مراکـــز کشـــاورزي غیردولتـــي از روال و قاعـــده 

ــند. ــوردار باشـ ــب برخـ مناسـ
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اجرایـــی شـــدن شـــعار ســـال  در راســـتای 
ـــکار  ـــزی ب ـــازمان مرک ـــی س ـــای اباغ ـــه ه برنام
گرفتـــه و در فرصـــت مقتضـــی بـــا تشـــکیل 
و  پیشـــنهادات  اســـتانی  هـــای  کارگـــروه 
ــازمان  ــه آن سـ ــود را بـ ــی خـ ــای فنـ راهکارهـ

ــود. ــد نمـ ــه خواهـ ارائـ

عنـــوان ســـربازان علمـــی بخـــش کشـــاورزی
ـــری  ـــور تصدیگ ـــایر ام ـــپاری س ـــری واس • پیگی
صـــدور فراینـــد  کامـــل  واگـــذاری   و 

سازمان به  مجوزها 
• ســـازمان نظـــام مهندســـی اســـتان قـــم کلیـــه 
ظرفیـــت هـــا و تـــوان خـــود را  در جهـــت 

رییـــس ســـازمان نظـــام مهندســـی 
اســـتان قـــم در پاســـخ بـــه نامـــه 
رییـــس ســـازمان مرکـــزی مبنـــی بـــر 
تبییـــن برنامـــه هـــای ســـازمان در 

ــد: ــش تولیـ ــق جهـ تحقـ
• اکنـــون کـــه ســـال ۹۹ توســـط مقـــام معظـــم 
ــد«  ــش تولیـ ــال جهـ ــوان »سـ ــه عنـ ــری بـ رهبـ
نامگـــذاری شـــده اســـت فرصـــت مغتنمـــی 
ـــان  ـــارغ التحصی ـــگان و ف ـــش آموخت ـــرای دان ب
ـــه  ـــاماندهی و برنام ـــا س ـــه ب ـــت ک ـــاورزی اس کش
ــاورزی  ــام مهندســـی کشـ ــازمان نظـ ــزی سـ ریـ
ومنابـــع طبیعـــی نقـــش حیاتـــی خـــود را بـــرای 
تحقـــق جهـــش تولیـــد در بخـــش کشـــاورزی 

ایفـــا نماینـــد.
• در ایـــن راســـتا توجـــه بـــه نـــکات ذیـــل 

ــد: ــی رسـ ــر مـ ــه نظـ ــروری بـ ضـ
• لـــزوم توجـــه بیشـــتر بـــه اصـــول فنـــی و  
ـــت  ـــد وحمای ـــش درتولی ـــش دان ـــی و نق تخصص
ـــه  ـــی ب ـــع طبیع ـــاورزی و مناب ـــان کش از کارشناس

قم

آذربایجان غربی

ـــه  ـــت ب ـــا عنای ـــت و ب ـــاورزی اس ـــش کش در بخ
ـــر  ـــازمان براب ـــن س ـــدی ای ـــه من ـــگاه و وظیف جای
ـــوان  ـــی ت ـــی م ـــای اجرای ـــه ه ـــن نام ـــن و آئی قوانی
ـــردن  ـــم ک ـــه فراه ـــری را در زمین ـــات موث اقدام
بـــرای ســـهولت  ورود  مناســـب  بســـترهای 
ســـرمایه بـــه بخـــش تولیـــد و ارتقـــاء ضریـــب 
ـــش در بخـــش کشـــاورزی انجـــام داد. ـــوذ دان نف

• ســـازمان نظـــام مهندســـی اســـتان بـــرای 
ــوع را در دو  ــی، موضـ ــه عملیاتـ ــن برنامـ تدویـ
ـــا ـــه ه ـــا و پروان ـــدور مجوزه ـــی ص ـــور اصل  مح

و محـــور دانـــش بـــه شـــعب شهرســـتانی و 
نمایندگـــی هـــا اعـــام کـــرده و تـــا پایـــان 
ــی  ــه عملیاتـ ــالجاری برنامـ ــاه سـ ــن مـ فروردیـ
اســـتان را تدویـــن و بـــه ســـازمان مرکـــزی 

ارســـال خواهـــد کـــرد.

ســـازمان در تحقـــق جهـــش تولیـــد:
ــه  ــالی بـ ــه ارسـ ــه در نامـ ــوری کـ ــان طـ • همـ
ـــش  ـــرمایه و دان ـــت، س ـــده اس ـــاره ش ـــتی اش درس
ـــد  ـــش تولی ـــق جه ـــرای تحق ـــی ب ـــل اساس دو عام

رییـــس ســـازمان نظـــام مهندســـی 
ـــخ  ـــی در پاس ـــان غرب ـــتان آذربایج اس
بـــه نامـــه رییـــس ســـازمان مرکـــزی 
برنامه هـــای  تبییـــن  بـــر   مبنـــی 
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ســـازمان کـــه دارای توانایـــی مالی،دانشـــی و 
ــه  ــدی  و پروانـ ــه بنـ ــت و رتبـ ــی، صاحیـ علمـ

ـــتند. ـــتغال هس اش
• یکپارچـــه ســـازی صـــدور مجـــوز و اعطـــای 
تســـهیات بانکـــی و آمـــوزش  در زمینـــه فعالیـــت 

ـــرداران. ـــره ب به
ـــه  ـــل دارد کـــه کلی ـــن ســـازمان آمادگـــی کام • ای
ــی،  ــی، تحقیقاتـ ــی، پژوهشـ ــات آموزشـ مطالعـ
اجرایـــی در زمینـــه کشـــاورزی کـــه هـــر ســـال 
توســـط ســـازمان برنامـــه و بودجـــه، جهـــاد 
کشـــاورزی و ســـایر دســـتگاههای اجرایـــی در 
ـــاالنه  ـــرد و س ـــی گی ـــورت م ـــور ص ـــتان و کش اس
نیـــز اعتبـــارات بســـیار کانـــی را بـــه خـــود 
ـــه انجـــام  ـــا حداقـــل هزین اختصـــاص مـــی دهـــد ، ب
 دهـــد) فعالیـــت هـــای مطالعـــات حـــوزه هـــای

کشـــاورزی،  هـــای  سرشـــماری  روســـتایی، 
مقطعـــی، و  ای  نمونـــه  هـــای   سرشـــماری 

آبیاری های نوین، ماشین آالت و ...( 
 • تســـهیل فرآینـــد تشـــکیل مراکـــز خدمـــات 
کشـــاورزی غیـــر دولتـــی از طریـــق تســـهیل 
فرآینـــد و واگـــذاری امـــور متناســـب بـــا نـــوع 
ــاورزی و ادارات  ــاد کشـ ــرف جهـ ــز از طـ مرکـ
ــتم  ــرای کامـــل سیسـ مختلـــف و همچنیـــن اجـ

ــا. ــه بخـــش هـ ــاع کار در کلیـ ارجـ

ـــع  ـــه ســـازمان نظـــام مهندســـی کشـــاورزی و مناب ب
ـــی صـــدور  ـــد) تمام ـــی کشـــور واگـــذار نمای طبیع
ـــوارد  ـــرا و م ـــه چ ـــدور پروان ـــامل ص ـــا ش مجوزه
ــه منابـــع طبیعـــی و  ذکـــر شـــده در تفاهـــم نامـ
آبخیـــزداری کشـــور، صنایـــع تبدیلـــی و تکمیلـــی 
ــاورزی  ــاد کشـ ــط جهـ ــک توسـ ــم اینـ ــه هـ کـ
ـــیر و  ـــع آوری ش ـــز جم ـــود، مراک ـــی ش ـــام م انج
ـــی، آمـــوزش بخـــش کشـــاورزی اعـــم  ـــع لبن صنای
ـــرداران،  ـــره ب ـــکار و به ـــاغل، بی ـــان ش از کارشناس
ـــور  ـــتایی، ام ـــاون روس ـــوزه تع ـــورات ح ـــه ام کلی

ـــین آالت و ...( ـــیون و ماش ـــایر، مکانیزاس عش
ـــازمان  ـــای س ـــت ه ـــودن فعالی ـــور نم ـــش مح • دان
ــی  ــع طبیعـ ــاورزی و منابـ ــی کشـ ــام مهندسـ نظـ
ـــش  ـــش در بخ ـــر دان ـــری و نش ـــا بکارگی ـــور ب کش
ـــروی  ـــزام نی ـــور و اع ـــل کش ـــاورزی در داخ کش
ـــه خـــارج از کشـــور و تشـــکیل شـــرکت  مســـتعد ب
ـــرو در  ـــان پیش ـــش بنی ـــی دان ـــال پژوهش ـــای فع ه

ـــرا. ـــوزش و اج ـــد ، آم ـــه تولی زمین
• اســـتفاده از نـــوآوری هایـــی کـــه موجـــب 
ـــن  ـــل ف ـــی شـــوند از قبی ـــد م ـــق و جهـــش تولی رون
ــا،  آوری هـــای ارتباطـــی نویـــن، اپلیکیشـــن هـ
ـــره. ـــدی و غی ـــن تولی ـــات نوی ـــزات و امکان تجهی

ـــق  ـــد از طری ـــه جهـــش تولی • تســـهیل و کمـــک ب
ـــه اعضـــای  ـــن، ســـرمایه و مجـــوز ب واگـــذاری زمی

رییـــس ســـازمان نظـــام مهندســـی 
اســـتان لرســـتان در پاســـخ بـــه نامـــه 
رییـــس ســـازمان مرکـــزی مبنـــی 
ــازمان در  ــای سـ ــن برنامه هـ ــر  تبییـ بـ

ــد: ــش تولیـ ــق جهـ تحقـ
ــی  ــه تمامـ ــد بـ ــال جدیـ ــک سـ ــن تبریـ • ضمـ
همـــکاران و تشـــکر از اظهـــارات جامـــع و کامـــل 
رئیـــس ســـازمان نظـــام مهندســـی کشـــاورزی و 
ـــتان  ـــازمان اس ـــرات س ـــور،  نظ ـــی کش ـــع طبیع مناب
ــل  ــه شـــرح ذیـ ــعار بـ ــق ایـــن  شـ جهـــت تحقـ

اعـــام مـــی نمایـــد:
• در جهـــش تولیـــد بخـــش کشـــاورزی بایـــد 
ــاز  ــم نیـ ــه هـ ــود کـ ــرا نمـ ــی را اجـ ــرح هایـ طـ
ـــد و هـــم واردات را کاهـــش  ـــن کن داخـــل را تامی

ــادرات را افزایـــش دهـــد. و صـ
ـــودن  ـــند دار نم ـــی و س ـــازی اراض ـــه س • یکپارچ
کلیـــه اراضـــی زراعـــی، باغـــی و غیـــره . در 
صورتـــی کـــه اراضـــی کشـــاورزی دارای ســـند 
ـــدگان  ـــه تولیدکنن ـــات ب ـــه خدم ـــم ارائ ـــند ه باش
ـــدگان  ـــه تولیدکنن ـــم اینک ـــت و ه ـــر اس ـــت ت راح
ـــه  ـــند ب ـــته باش ـــاز داش ـــه نی ـــوزی ک ـــوع مج ـــر ن ه
راحتـــی اخـــذ مـــی نماینـــد و خـــود بـــه خـــود 

موجـــب رونـــق و جهـــش تولیـــد مـــی شـــود.
• بهره بـــرداری کامـــل از طـــرح هایـــی  کـــه در 
ارتبـــاط بـــا تغییـــر  الگـــوی کشـــت جدیـــد در 
هـــر منطقـــه باشـــد )احـــداث گلخانـــه، توســـعه 
ــداث  ــیات و احـ ــروری و شـ ــداری و دامپـ دامـ
باغـــات و  ...(. یکـــی دیگـــر از سیاســـت در 
ـــد  ـــاورزی،  بای ـــژه کش ـــه وی ـــا ب ـــش ه ـــه بخ کلی
ــور  ــذاری امـ ــت و واگـ ــازی دولـ ــک سـ کوچـ
ــز  ــت نیـ ــد و دولـ ــی باشـ ــش خصوصـ ــه بخـ بـ
ــش  ــا و بخـ ــکل هـ ــا تشـ ــتر بـ ــل بیشـ ــا تعامـ بـ
ـــل  ـــه قاب ـــر آنچ ـــه ه ـــد ک ـــعی نمای ـــی س خصوص
ـــام  ـــت، انج ـــی اس ـــش غیردولت ـــه بخ ـــذاری ب واگ

شـــود.
ـــع  ـــاورزی و مناب ـــی کش ـــام مهندس ـــازمان نظ • س
ـــی  ـــی کـــه اجرای ـــه های طبیعـــی کشـــور تفاهـــم نام
ـــه  ـــی کلی ـــد و از طـــرق قانون نمـــی شـــوند رهـــا کن
وظایـــف قابـــل واگـــذاری بخـــش کشـــاورزی 
 را بـــا توجـــه بـــه وضعیـــت مالـــی دولـــت و

ـــور،   ـــر کش ـــه  ب ـــه و ظالمان ـــای ناعادالن ـــم ه تحری

لرستان
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• انجام پژوهش های کاربردی و تقاضا محور
در  به خصوص  فرایندها  همه  در  محوری  عدالت   •

ارجاع کار
در  راکد  و  فعال  نیمه  تولیدی  • شناسایی واحدهای 
بخش دولتی و خصوصی با هدف پویایی با حضور 

دانش آموختگان  و سرمایه گذار
• کمک به تقویت و استقرار صنایع تبدیلی در کنار 

واحدهای تولیدی
کیفیت  افزایش  بمنظور  تولید  زنجیره  به  کمک   •

محصوالت

استان بمنظور شناسایی و معرفی فناوری های نوین
دانش  مجازی  آموزش  راستا  در  سازی  زمینه   •

آموختگان با نیازهای بازار و دانش روز دنیا
توان  و  آموزی  مهارت  مراکز  توسعه  و  شناسایی   •

افزایی به منظور انتقال دانش و اطاعات کشاورزی
• تدوین راهبرد جدید با هدف پذیرش عضویت جدید 
توان  مراکز  در  آموزی  مهارت  دوره  گذراندن  که 
 افزایی سازمان استان به عنوان الزام اولیه مطرح گردد

• منطقه بندی  استانی بمنظور ساماندهی و بهره گیری 
از ظرفیت ها و پتانسیل منطقه

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
 طبیعی استان فارس با تبین شعار جهش تولید:

• شعار سال فرصتی مناسب جهت تحقق بخشیدن به 
اهداف عالیه سازمان و اقدامات در دست اجرا است:

• تاکید بر این که سرمایه و دانش دو عامل اساسی 
در رسیدن سازمان به جایگاه واقعی و هویت بخشیدن 

آن به جوامع
فرایندها  تسریع  و  تسهیل  با  گذار  سرمایه  جذب   •

صدور مجوزها
از  کشاورزی  نوین  های  فناوری  از  گیری  بهره   •
کشاورزی)که  اراضی  قطعات  جمله:پهپاد،مساحت 
پذیر  امکان  مالکی  خرده  روش  با  حاضر  حال  در 
نیست ونیازمند طرح ملی است(،کشت بدون خاک 

nftبا روش
با حضور  آناین  تلویزیون کشاورزی  اندازی  راه   •
و  فنی  مشاوره  هدف  با  کشاورزی  بخش  فعالین 

تخصصی به کشاورزان و بهره برداران
سازی  فراهم  و  بنیان  دانش  های  از طرح  • حمایت 
بستر مناسب جهت ورود علم به عرصه تولید با ارائه 

تسهیات و امکانات
• همکاری و انعقاد تفاهم نامه با پارک علم و فناوری 

فارس

یزد

جهت  مناسب  بسترهای  کردن  فراهم  زمینه  در  را 
جذب سرمایه به بخش تولید و توسعه دانش در بخش 

کشاورزی انجام داد.
• خوشبختانه با پیگیری های متعدد در سال گذشته، 
واسپاری برخی امور تصدیگری و واگذاری صورت 
 گرفت که در سال جدید نیز جهت تکامل واسپاری ها

با تسهیل و تسریع فرآیند صدور  باید تاش نمود و 
مجوزها باعث جذب سرمایه گذار گردید.

• در حال حاضر که به دلیل جلوگیری از شیوع بیماری 
ها آموزشی،همایش  های  دوره  از  بسیاری   کرونا 

از  بهره گیري  با  میتوان  لغو گردید  و گردهمایی ها 
ها  آموزش  برگزاري  جهت  فناوری  نوین  روشهاي 
شاهد  برداران،  بهره  به  مجازي  و  آناین  بصورت 

افزایش در بخش تولید باشیم.
• سازمان نظام مهندسی استان یزد در جهت اجرایی 
و  توانایی  استانی،  های  ظرفیت  از  سال  شعار  شدن 
فرصتی  در  و  کرد  خواهد  گیری  بکار  خود  دانایی 
به سازمان  پیشنهادات و راهکارهای خود را  مناسب 

مرکزی ارائه خواهد نمود.

دو عامل اساسی جهت تحقق جهش تولید در بخش 
کشاورزی دانش و سرمایه عنوان شده است؛ اکنون 
برنامه ریزی سازمان نظام  با ساماندهی و  بایست  می 
بکارگیری  با  و  طبیعی  ومنابع  کشاورزی  مهندسی 
را  خود  حیاتی  نقش  کشاورزی،  آموختگان  دانش 
 برای تحقق جهش تولید در بخش کشاورزی ایفا کرد.

سازمان  این  جایگاه  به  توجه  با  توان  می  •همچنین 
برابر قوانین و آئین نامه های اجرایی اقدامات موثری 

اعالم نظر رییس سازمان نظام مهندسی استان 
در  سازمان  برنامه های  تبیین  بر  مبنی  یزد، 

تحقق جهش تولید:
• با نامگذاری امسال به نام سال )جهش تولید( میتوان 
به اهداف عالیه  فرصت را در جهت تحقق بخشیدن 
برنامه  های  طرح  و  اقدامات  و  شمرد  مغتنم  سازمان 

ریزی شده را اجرایی نمود.
مرکزی،  سازمان  از  ارسالی  نامه  در  که  همانگونه   •
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است که با بهره گیري از روشهاي نوین روز جهت 
مجازي؛بهره  و  اناین  بصورت  اموزشها  برگزاري 
برداران با استفاده از این روش ها و سیاست گذاری 

دستگاه تخصصی شاهد افزایش تولید باشیم.
 • برای تولید گوشت قرمز، پرورش دام )بز داشتي(

است  هرمزگان  استان  خوب  استعدادهای  از 
طرح  نوع  این  برای  عرصه  واگذاری  برای  لیکن 
زمین  واگذاری  از  و  شده  ایجاد  محدودیت 
خودداری می شود و برای رفع این مشکل مکاتبات 
متعددي انجام شده تا دستگاه متولی تصمیم گیری 
و سیاست های خود را اباغ نماید که در صورت 
برای  ؛ آمادگی کامل  فعالیت  فراهم شدن شرایط 

صدور مجوز و تسهیل فرآیند وجود دارد.

پرورشی در عرصه های موجود محقق گردد.
مهندسی  نظام  سازمان  های  سیاست  از  بخشی   •
کارشناسان  آموزی  حرفه  و  آموزش  کشاورزی 
این  هدف  این  تحقق  برای  است  برداران  بهره  و 
سازمان برنامه ریزی ایجاد کرده بود که تا قبل از 
آموزش  دوره کارگاه  میگو  پرورش  شروع فصل 
تولید  و  میگو  پرورش  در  نوین  های  فناوري  بر 
با  سفید  لکه  بیماري  کنار  در  پرورشی  میگوی 
حضور اساتید مطرح برای بهره برداران و همچنین 
کارگاه آموزشي گلخانه برگزار نماید که متاسفانه 
به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی همایش ها و 
گردهمایی ها منجر شد تمامي برنامه های آموزشی 
این سازمان تحت شعاع قرار گیرد و لغو گردد امید 

استان  مهندسی  نظام  سازمان  رییس 
سازمان  رییس  نامه  به  پاسخ  در  هرمزگان 
مرکزی مبنی بر  تبیین برنامه های سازمان 

در تحقق جهش تولید:
• در راستای منویات و تحقق شعار سال مقام معظم 
رهبری، نقش امین سازمان در جهش تولید، همواره 
به  توجه  با  و  داده  قرار  خود  سرلوحه  و  راه  نقشه 
هرمزگان  استان  بالقوه  استعداد  و  اقلیمی  شرایط 
و  میگو  آبزیان  پرورش  و  تکثیر  در  تولید  جهش 
پرورش ماهیان دریایی در قفس، توسعه گلخانه ها 
و دامپروری به خصوص بز داشتی تاش گسترده 
هماهنگی  با  است  شده  سعی  که  طلبد  می  را  ای 
دستگاه های تخصصی و طرح و تصویب در ستاد 
کسب  موانع  استان  های  مجوز  صدور  هماهنگی 
بخشی  اثر  و  بخشیده  تسهیل  را  کشاورزی  کار  و 
عینیت  کشاورزی  طرح  توسعه  در  را  تصمیمات 

بخشد.
 • لیکن برخی تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها

و یا موانع طبیعی و اقلیمی خارج از حیطه عملکردی 
این سازمان می باشد که در صورت رفع این گونه 
مشکات این سازمان آمادگی کامل دارد که آن 

را اجرایی نماید:
• به دلیل محدودیت عرصه مناسب و عدم مطالعه 
توسعه  عما  جدید  های  عرصه  سنجی  امکان  و 
الزم  و  نبوده  امکانپذیر  عرصه  در  میگو  پرورش 
با استفاده از دانش و فناوری روز و رعایت  است 
میگوی  تولید  جهش  بهداشتی  و  زیستی  الزامات 

هرمزگان

سیستان و بلوچستان

اسـتان  مهندسـی  نظـام  سـازمان  رییـس 
نامـه  بـه  پاسـخ  در  بلوچسـتان  و  سیسـتان 
رییـس سـازمان مرکـزی مبنـی بـر  تبییـن 
جهـش  تحقـق  در  سـازمان  هـای  برنامـه 

تولیـد:
شـعار  دادن  قـرار  سـرلوحه  بـر  تاکیـد  ضمـن   •
بایـد انشـااهلل  سـازمانی،  هـای  فعالیـت  در   سـال 
 برنامه های سـازمان اسـتان هـا در راسـتای برنامه ها و

سیاسـت هایـی کـه در شـورای مرکـزی و سـازمان 
 مرکزی تدوین و اباغ خواهد شد، در کار گروه های

تخصصـی و شـورای اسـتان هـا در فرصـت مقتضـی 
تدویـن شـود.
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کرونـای اسـتان ضمـن حمایـت از این ایده بـه منظور 
اخـذ مجوزهـای تولیـد انبـوه می تواند اسـتفاده از این 
دسـتگاه؛ را در ورودی ادرات، دسـتگاه های اجرایـی 
و واحدهـای تولیـدی و خدماتـی کـه ملـزم بـه ارایـه 

خدمـات می باشـند، توصیـه و الزامـی کند.
الزم بـه ذکـر اسـت خانـم مهنـدس تصویـری مدیـر 
»عمـران  غیردولتـی  کشـاورزی  خدمـات  مرکـز 
گسـتر جـوی آب« واقع در شهرسـتان کاشـان اسـتان 
اصفهـان، در سـاخت و تولیـد ایـن دسـتگاه همکاری 

داشـته اند.

ضدعفونـی کل بـدن و حتـی کـف کفش هـا؛ از ایـن 
دسـتگاه مـی تـوان در محل هایـی که امـکان تعطیلی 
آنهـا در شـرایط کنونـی وجـود نداشـته و از طرفـی 
تـردد افـراد زیـاد مـی باشـد ماننـد ورودی ادارات، 
و  اجرایـی  هـای  دسـتگاه  هـا،  سـازمان  هـا،  بانـک 
مجموعـه هـای تولیـدی از قبیـل گل خانه هـا، مراکز 
پـرورش قـارچ خوراکـی، دامداری هـا، مرغداری ها  

و ... اسـتفاده کـرد.
گفتنـی اسـت در حال حاضر این دسـتگاه در ورودی 
 بیمارسـتان صحرایی ایران مال تهران، بیمارستان های

شـهید بهشـتی کاشان و سیدالشـهدای آران و بیدگل، 
اداره دامپزشـکی شهرسـتان کاشـان، کلینیـک گیـاه 
پزشـکی پرهـام و چندیـن محـل دیگـر بـه صـورت 
کننـدگان  مراجعـه  اسـتفاده  منظـور  بـه  و  آزمایشـی 

نصـب شـده اسـت.
بـا توجـه بـه این کـه آزمایـش ایـن دسـتگاه موفقیـت 
آمیز بوده و به تایید فنی مسـووالن کشـوری، اسـتانی 
و شهرسـتانی رسـیده اسـت، سـتاد مقابلـه بـا ویـروس 

دسـتگاه ضدعفونـی کننـده “عبور پـاک“ که حاصل 
 تاش شـبانه روزی تعدادی از متخصصین رشـته های

کشـاورزی و منابـع طبیعـی ، دامپزشـکی و همچنیـن 
 بـرق می باشـد، بـا هـدف مقابله بـا عوامل بیمـاری زا

از قبیـل باکتـری هـا، ویـروس هـا و قـارچ هـا و در 
برهـه حسـاس کنونـی بـه منظـور مقابلـه بـا ویـروس 
کرونـا بـه همت مهندسـان کشـاورزی و منابـع طبیعی 
و متخصصـان دامپزشـکی اسـتان اصفهـان طراحـی و 

سـاخته شـده اسـت.
مخـزن  زنـگ،   ضـد  و  مسـتحکم  فـوالدی  بدنـه 
حجـم(،  افزایـش  قابلیـت  )بـا  لیتـری   ۲۰ اسـتاندارد 
 سیسـتم ضدعفونی فرد از طریق پاشـش چند نقطه ای

بـه ۲ صـورت دسـتی و اتوماتیـک،  مجهز به تشـتک 
بـه منظـور ضـد عفونـی شـدن کفـش هـای  کـف، 

پاییـن  بسـیار  بـرق  مصـرف  و   شـونده  وارد  فـرد 
ایـن بـارز  مشـخصات  از  وات   ۵۰  حـدوداً 

دستگاه می باشد.
قابلیـت  داشـتن  بـه  توجـه  بـا  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 

طراحی و ساخت دستگاه ضد عفونی کننده ی بدن؛ با نام “عبور پاک” 
با مشارکت یک مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان اصفهان

اصفهان

ـــن  ـــخ ۱۶ فروردی ـــا تاری ـــکان ت ـــز حتی االم ـــن مراک ای
ـــیدگی و  ـــه رس ـــبت ب ـــوری نس ـــورت غیرحض ـــه ص ب
پیگیـــری درخواســـت متقاضیـــان اقـــدام کننـــد.

توصیه هـــای بهداشـــتی بـــه منظـــور مقابلـــه بـــا 
ویـــروس کرونـــا تاکیـــد کـــرد و افـــزود: ضـــروری 
ـــه  ـــزل، ب ـــروج از من ـــز از خ ـــا پرهی ـــان ب ـــت همچن اس

غیرحضـــوری  صـــورت 
ســـامانه های  طریـــق  از  و 
ســـازمان؛  الکترونیکـــی 
نیـــاز  مـــورد  خدمـــات 
ــان  ــرداران و متقاضیـ بهره بـ

ــرد. ــه کـ را ارایـ
الزم بـــه ذکـــر اســـت رییـــس 
نخســـتین  در  ســـازمان 
بـــا  جدیـــد  ســـال  روز 
ـــز  ـــه مراک ـــه ای ب ـــال نام ارس
کشـــاورزی  خدمـــات 
غیردولتـــی اســـتان، تاکیـــد 
کـــرده بـــود بـــا توجـــه 
رعایـــت  ضـــرورت  بـــه 
بهداشـــتی و  توصیه هـــای 
زیرســـاخت های  ایجـــاد 
ســـازمان،  الکترونیکـــی 

رییـــس ســـازمان نظـــام مهندســـی کشـــاورزی و 
منابـــع طبیعـــی اســـتان اصفهـــان در دومیـــن روز 
ـــای  ـــا روس ـــری ب ـــاس تصوی ـــق تم ـــن از طری فروردی
انجمن هـــای صنفـــی مراکـــز خدمـــات کشـــاورزی 

غیردولتـــی اســـتان گفتگـــو کـــرد.
ضمـــن  گفتگـــو  ایـــن  در  تقی پـــور  مهنـــدس 
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــو، بـ ــال نـ ــیدن سـ ــرا رسـ تبریـــک فـ
ــش  ــال “جهـ ــام سـ ــه نـ ــال ۱۳۹۹ بـ ــذاری سـ نامگـ
تولیـــد” اظهـــار داشـــت: همان گونـــه کـــه ســـازمان 
در ســـال گذشـــته پرچـــم دار تســـهیل شـــرایط 
صـــدور مجوزهـــای بخـــش کشـــاورزی بـــود و از 
طریـــق پیشـــنهاد بـــه مراجـــع ملـــی و اســـتانی و بـــا 
ـــیر  ـــع در مس ـــیاری از موان ـــراوان، بس ـــای ف پیگیری ه
ـــت  ـــار اس ـــرد، انتظ ـــذف ک ـــا را ح ـــت مجوزه دریاف
ــال  ــی امسـ ــاورزی غیردولتـ ــات کشـ ــز خدمـ مراکـ
ـــرد  ـــا رویک ـــته و ب ـــات گذش ـــر تجربی ـــه ب ـــا تکی ـــز ب نی
دانش محـــوری، حداکثـــر تـــوان خـــود را بـــرای 
جهـــش  و  رونـــق  ســـرمایه گذاری ها،  افزایـــش 

ــد. ــه کار گیرنـ ــاورزی بـ ــش کشـ ــد در بخـ تولیـ
رییـــس ســـازمان همچنیـــن بـــر لـــزوم رعایـــت 

ارتباط تصویری رییس سازمان با روسای انجمن های صنفی مراکز 
خدمات کشاورزی غیر دولتی استان و تاکید بر تحقق شعار سال
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کشاورزی استان اعام کرد.

ـــه  ـــی ب ـــرایط کنون ـــتانها در ش ـــتقر در دهس ـــز مس مرک
صـــورت دورکاری و حضـــور حداقلـــی در مراکـــز 
و  از طریـــق ســـامانه هـــای الکترونیکـــی  در حـــال 

خدمـــت رســـانی بـــه متقاضیـــان میباشـــند.
در ایـــن ارتبـــاط مهنـــدس روئیـــن تـــن بـــا تاکیـــد 
بـــه  رســـیدگی   و  پاســـخگویی  بـــر ضـــرورت 
ـــر،  ـــدون تاخی ـــان در لحظـــه و ب درخواســـتهای متقاضی
ـــاش خـــود را در  ـــت ت از مراکـــز خواســـت کـــه نهای
ـــان  ـــه متقاضی ـــات ب ـــریع خدم ـــهیل و تس ـــتای تس راس

بـــه کارگیرنـــد .
ـــزارش  ـــور  گ ـــز مذک ـــل مراک ـــران عام ـــه مدی در ادام
ـــال  ـــاه س ـــن م ـــده در فروردی ـــام ش ـــای انج ـــت ه فعالی

ـــد. ـــه دادن ـــاری را ارائ ج
در پایـــان نیـــز درخواســـت هـــای نیـــروی انســـانی 
مراکـــز مطـــرح گردیـــد و مقـــرر گردیـــد پـــس از 
ــز   ــی مراکـ ــات آتـ ــه آن  در جلسـ ــی ، نتیجـ بررسـ

اعـــام گـــردد.

ــود  ــا معاونـــت بهبـ ــه هایـــی بـ ــد طـــی مکاتبـ جدیـ
تولیـــدات گیاهـــی و بهبـــود تولیـــدات دامـــی، 
نباتـــات  حفـــظ  مدیریـــت  باغبانـــی،  مدیریـــت 
اســـتان، ضمـــن تشـــریح جایـــگاه مراکـــز خدمـــات 
کشـــاورزی و بیـــان تـــوان تخصصـــی نیروهـــای 
را  خـــود  آمادگـــی  آن،  در  متمرکـــز  انســـانی 
ــعه بخـــش ــکاری در توسـ ــه همـ ــر گونـ  جهـــت هـ

تصویـــری  ارتبـــاط 
بـــا  ســـازمان  رئیـــس 
خدمـــات  مرکـــز    ۶
ـــی  ـــر دولت ـــاورزی غی کش
کرمانشـــاه  شهرســـتان 
ماهیدشـــت،  )بخـــش 
بیلـــوار( و   فیروزآبـــاد، 
شهرســـتان گیانغـــرب 

انجـــام شـــد.
ایـــن ارتبـــاط در راســـتای 
پیگیـــری و نظـــارت بـــر  
ـــز  ـــاری مراک ـــورات ج ام
خدمـــت  نحـــوه  و 
ــان  ــه متقاضیـ ــانی بـ رسـ
موجـــود  شـــرایط  در 

برقـــرار گردیـــد.
ــر ۶  ــانی هـ ــروی انسـ نیـ

ـــع  رییـــس ســـازمان نظـــام  مهندســـی کشـــاورزی و  مناب
طبیعـــی اســـتان کرمانشـــاه گفـــت: ســـازمان اســـتان 
ـــه اســـتقرار ۶۵ مرکـــز خدمـــات  در ســـال ۹۸ نســـبت ب
کشـــاورزی بـــه صـــورت چنـــد منظـــوره، مراکـــز 
تخصصـــی، ارائـــه دهنـــده خدمـــات و  تشـــریفات 
ـــارت  ـــا و مه ـــاده ه ـــه، عرضـــه نه اداری صـــدور پروان
ــت. ــوده اسـ ــدام نمـ ــی اقـ ــوان افزایـ ــوزی و تـ  آمـ

جدیـــد  ســـال  در  ســـازمان  ایـــن  افـــزود:  وی 
خواهـــد  کار  بـــه  را  خـــود  تـــاش  حداکثـــر 
بـــا  مراکـــز،  انســـانی  نیـــروی  کـــه  گرفـــت 
انگیـــزه، خودبـــاوری و اتـــکا بـــه تـــوان علمـــی 
 خـــود بـــه کشـــاورزی قـــراردادی ورود نمایـــد.

روئیـــن تـــن اظهـــار داشـــت: بـــا انتقـــال دانـــش بـــه 
مزرعـــه و نتایـــج حاصـــل از آن در افزایـــش بهـــره 
وری و تاثیـــر مثبـــت آن در ســـفره بهـــره بـــرداران 
و کشـــاورزان، مـــی تـــوان بـــاور ارجحیـــت دانـــش 
ـــا نظـــام  ـــه وجـــود آورد، قطع ـــا ب ـــه را در آنه ـــر تجرب ب
تعرفـــه ای، جـــای خـــود را بـــه کشـــاورزی قـــراردادی 
داد. تولیـــد خواهـــد  از  دانـــش  بـــری   و  ســـهم 

ـــال  ـــروع س ـــا ش ـــازمان ب ـــن س ـــرد: ای ـــح ک وی تصری

عزم جدی برای اجرای کشاورزی قراردادی

ارتباط تصویری رئیس سازمان استان کرمانشاه با مراکز  خدمات 
کشاورزی غیر دولتی

کرمانشاه
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آذربایجان شرقی

بـا بیمـاري کرونا و رعایـت فاصله گـذاري اجتماعي 
در سـال پیـش رو بـه صـورت جـدی در دسـتور کار 

سـازمان قـرار خواهـد داشـت.
هـدف ایجـاد مراکـز خدمات غیـر دولتی سـاماندهی 
دانـش آموختـگان و ارتبـاط نزدیـک ایشـان بـا بهـره 
بـرداران جهـت انتقـال یافتـه هـای نویـن کشـاورزی 
بـه مـزارع و فارم هـای کشـاورزی به منظـور افزایش 

کمـی و کیفـی تولیدات کشـاورزی اسـت.
تثبیت جایگاه پروانه اشـتغال کارشناسـان کشـاورزی 
و  اسـت  سـازمان  امسـال  هـاي  برنامـه  مهمتریـن  از 
هـر گونـه فعالیـت فنـی در بخـش کشـاورزی منـوط 
بـه داشـتن پروانـه اسـت و افـراد فاقـد پروانـه اشـتغال 

اجـازه فعالیـت مهندسـی نخواهنـد داشـت.
ارائـه خدمـات بـه صـورت غیرحضـوری و از طریـق 

سـامانه های الکترونیکـی سـازمان تاکیـد داشـتند.
عرضـه نهـاده هـا و ادوات کشـاورزي بایـد توسـط 
قـرار کشـایرزان  اختیـار  در  و  شـده  تهیـه   مراکـز 

داده شود.
بـا توجـه بـه ایـن کـه در نقشـه راه سـازمان در دوره 

خدمـات  مراکـز  روئسـای  بـا  تصویـری  ارتبـاط  در 
حـذف  تبریـز  شهرسـتان  دولتـی  غیـر  کشـاورزی 
ترددهـای غیرضـروری، بهره بـرداران و کارشناسـان 
بـرای انجـام مراحـل اداری صـدور مجوزها بـه مرکز 
اسـتان از جملـه برنامه هایـی اسـت کـه به دلیـل مقابله 

ارتباط تصویری رئیس سازمان استان با روئسای مراکز خدمات کشاورزی 
غیردولتی شهرستان  تبریز

هـــای  ظرفیـــت  از  گیـــری  بهـــره  فرهنـــگ 
ــم. ــرار داده ایـ ــه قـ ــورد توجـ ــازی مـ ــای مجـ  فضـ

در اســـتان بـــا راه انـــدازي ۲۵ مرکـــز 
خدمـــات کشـــاورزي غیردولتـــي و ۵ 
ـــي  ـــوان افزای ـــوزي و ت ـــارت آم مرکـــز مه
ـــت. ـــده اس ـــم ش ـــازمان فراه ـــوي س  از س

ســـازمان  پیگیـــری  بـــا  خوشـــختانه 
مرکـــزی مکاتباتـــی بـــا دســـتگاههای 
اجرایـــی در زمینـــه جایـــگاه قانونـــی 
و  گرفتـــه   انجـــام  اشـــتغال  پروانـــه 
بـــر ایـــن اســـاس، تمامـــي اعضـــاي 
ــاي  ــت هـ ــام فعالیـ ــراي انجـ ــازمان بـ سـ
ارایـــه  تحـــت  مرتبـــط  مهندســـي 
بخـــش  بـــه  تخصصـــي  خدمـــات 
دولتـــي و بخـــش خصوصـــي ملـــزم بـــه 
ــند. ــي باشـ ــتغال مـ ــه اشـ ــتن پروانـ  داشـ

انجـــام و پیگیـــری امـــور در فضـــای 
ــی  ــی و همگامـ ــرای همراهـ ــازی بـ مجـ

بـــا ســـتاد ملـــی مبـــارزه بـــا ویـــروس کرونـــا و 
ــعه  ــرای توسـ ــم بـ ــال آن و هـ ــره انتقـ ــع زنجیـ قطـ

رییـــس ســـازمان نظـــام مهندســـی کشـــاورزی و 
ـــاط  ـــع طبیعـــی اســـتان آذربایجـــان شـــرقی در ارتب مناب
ــی  ــام مهندسـ ــر نظـ ــئولین دفاتـ ــا مسـ ــری بـ تصویـ

شهرســـتان هـــا:
نـــام گـــذاري ســـال بـــه عنـــوان »جهـــش تولیـــد« از 
ســـوي مقـــام معظـــم رهبـــري فرصـــت مناســـبی را بـــرای 
ـــان  ـــه هم ـــازمان ک ـــالت س ـــق رس ـــه تحق ـــتیابی ب دس
 افزایـــش بهـــره وری اســـت فراهـــم آورده اســـت.

ســـرمایه و دانـــش« دو عامـــل اساســـي و پیشـــبرنده 
تحقـــق جهـــش تولیـــد در کشـــاورزي مـــي باشـــد 
تـــوان  از  اســـتفاده  جهـــت  دفاتـــر  مســـئولین  و 
ـــعار   ـــی ش ـــر دولت ـــات غی ـــز خدم ـــری از مراک حداکث
ــش از  ــری دانـ ــهم بـ ــوری و سـ ــزد محـ ــش مـ دانـ
تولیـــد و ایجـــاد انگیـــزش جهـــت راه انـــدازي مراکـــز 
بهـــره  بـــراي  آمـــوزي  مهـــارت  و  توان افزایـــي 
ــد. ــرار بدهنـ ــود قـ ــتور کار خـ ــرداران را در دسـ  بـ

ـــراي انتقـــال و اشـــاعه  ـــاز ب زیرســـاخت هـــاي مـــورد نی
دانـــش و فـــن آوري هـــاي جدیـــد در کشـــاورزي 

ارتباط تصویری رییس سازمان استان با مسئولین دفاتر نظام 
مهندسی شهرستان ها

تولیـد  جهـش  و  رونـق  اساسـی  عامـل  دو  پنجـم، 
»سـرمایه و دانـش« اعـام شـده اسـت، بایـد تـاش 
شـود موانـع موجـود در این خصوص برداشـته شـود.

خدمـات  مراکـز  انسـانی  نیـروی  حداکثـری  ورود 
کشـاورزی غیـر دولتـی  بـه کشـاورزی قـراردادی و 
سـهم بـری دانـش از تولید باید دو دسـتور کار مراکز 

گیرد. قـرار 
تاکیـد بـه همـکاری در ایجـاد زنجیـره هـای تولیـد 
فـروش  بازرگانـي  و  کشـاورزی  محصـوالت 
 محصوالت زراعي و باغي مطرح در شهرسـتان کرد.

سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی 
توزیـع  مجـوز  واگـذاری  هماهنگـی  بـرای  اسـتان 
انـواع نهـاده هـا و مجـوز مکانیزاسـیون کشـاورزی، 
بـرای  ملـی  اراضـی  واگـذاری  و  بانکـی  تسـهیات 

آمادگـی کـرد. اعـام  مراکـز 
دولتـی  غیـر  کشـاورزی  خدمـات  مراکـز  روئسـای 
و  فعالیت هـا  از  گزارشـی  ارایـه  ضمـن  نیـز  تبریـز 
از  خـود  درخواسـت های   ، گرفتـه  انجـام  اقدامـات 

کردنـد. مطـرح  نیـز  را  سـازمان 
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یزد

کار خود با پیگیری امور از طریق ارتباطات مخابراتی 
صورت  به  را  سازمان  های  فعالیت  مجازی  وفضای 

آناین ادامه می دهد.
تبدیل  استان  مهندسی کشاورزی  نظام  سازمان  رییس 
تهدید به فرصت را یکی از شاخصه های مهم مدیریتی 
تلقی کرد و افزود: مدیران و مهندسان عرصه کشاورزی 

نیز  بطور خاقانه و نو آورانه  باید دنبال کنند.
خلف باغی تصریح کرد: از آنجا که وارد عصر دیجیتال 
شده ایم اما از ظرفیت های آن در جهت کاهش اتاف 
وقت و بهره وری امور استفاده نشده است، این اپیدمی 
تحقق  راستای  در  تا  میدهد  دست  به  فرصتی  موجود 

دولت و خدمات الکترونیک تحویلی ایجاد شود.
وی فراگیری این بیماری را تحول بزرگی ارزیابی کرد 
با این شرط که مدیران بجای ترس از بیماری و توقف 
و ایستایی دلسوزانه به دنبال راهکاری برای تعطیل نشدن 
ادارات زیرمجموعه خود و ایجاد فرصت های جدید با 

گریز از خطر باشند.

کشاورزان نیز بصورت آناین ،تلفنی و شبانه روزی از 
کارشناسان فنی مهندسی میتوانند راهنمایی بگیرند و این 
 نیز یک دستاورد در سال جهش تولید محسوب میگردد.
 محسن صادقیان از حمایت بخش خصوصی در زمینه های

مختلف سخن به میان آورد و افزود:جهش تولید مستلزم 
تعامل و هماهنگی دولت، بخش خصوصی و مردم است 
در  همواره  بخش خصوصی  نظرات  از  گیری  بهره  و 

دستور کار ما  است.
در ادامه جلسه محمدرضا خلف باغی از حضور مهندس 
صادقیان جهت بررسی و کارشناسی این سامانه قدردانی 
و تشکر نمود و  ابراز امیدواری کرد که با توکل به خدا 
بتوانیم قول هایی که داده ایم را در راستای اهداف  پیش 
بینی شده دولت عملیاتی کنیم و دغدغه دولتمردان  را 

رفع کنیم.
در  پایان با اهدای لوح تقدیر از زحمات و فعالیت های 

مهندس خلف باغی در سال ۹۸ تقدیر گردید.

نظام مهندسی استان نیز جهت جلوگیری از شیوع این 
الکترونیکی  بصورت  را  خود  خدمات  کلیه  بیماری 
بصورت  اداری  ساعت  در  که  سازمان  پرسنل  توسط 
دورکاری فعالیت دارند انجام و ریاست سازمان  در دفتر 

صنعت آسیب دیده است و تنها حوزه ای که کمترین 
آسیب را داشته است بخش کشاورزی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر بیشتر مجموعه ها اکثر امور 
را در فضای مجازی انجام میدهد و اینکه مجموعه نظام 
مهندسی پیش از این به فکر مجازی کردن امور  بوده 

است ارزش آن را دو چندان می کند.
بیشترین موضوعی که  محسن صادقیان تصریح کرد: 
مورد بحث قرار میگیرد این است که ما در بخش تولید 
کار و حمایت می کنیم اما در بازار فروش آن به دلیل بی 
توجهی به امور آموزش، اطاع رسانی، ترویج در بخش 

کشاورزی ضعیف عمل شده و موفق نبوده ایم.
وی افزود: در بخش بازار میبایست از چرخه تولید تا 

مصرف کشاورزان را حمایت کرد.
که  آنگونه  گفت:  استاندار  هماهنگی  امور  معاون 

مشخص است با راه اندازی سامانه کشاورزیار 
و  شد  خواهند  مشخص  نیز  غیرمجاز  و  مجاز  دالالن 

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
به  نظام مهندسی کشاورزی  استان یزد گفت: سازمان 

صورت آناین دایر است. 
در پی شیوع بیماری کرونا اطاعیه های رسمی استانی 
رساندن  حداقل  به  و  دورکاری  جهت  کشوری  و 
نیروی کاری منتشر گردید که در همین راستا سازمان 
یزد  استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام 
مصونیت  و  بیماری  این  شیوع  از  جلوگیری  جهت 
اعضاء،کارکنان و مراجعین خود در پایان سال ۹۸ کلیه 
تمهیدات اعم از تهیه ماسک و دستکش برای کارکنان، 
تهیه اسپری و ژل ضدعفونی برای مراجعین و کارکنان، 
نصب بنر آموزشی چگونگی رعایت و انتقال ویروس 
ابتدای درب ورودی،  در بوردها و بصورت استند در 
ضدعفونی کردن تمامی وسایل سازمان به طور مداوم 
و همچنین ارایه خدمات بصورت الکترونیکی و بدون 

حضور ارباب رجوع صورت گرفت. 
با شروع کار رسمی ادارات ،نهادها و سازمانها، سازمان 

به گزارش روابط عمومی سازمان، جلسه بررسی 
سامانه امور اراضی با حضور مهندس صادقیان 
استاندار، دکتر  امورهماهنگی عمرانی  معاون 
آخوندی مشاور معاون استاندار، رییس سازمان 
نظام مهندسی کشاورزی استان، معاونین سازمان 
گردید. ار  برگز  افزار  نرم  سازنده  مجری   و 

معاون امور هماهنگی عمرانی استاندار راه اندازی سامانه 
امور اراضی را یکی از دستاوردهای سال جهش تولید 
عنوان کرد و اظهار داشت: باتوجه به اینکه تسریع در امر 
تولید یکی از شاخصه های این دولت میباشد با راه اندازی 
 این سامانه در این امر میتوان گام های مثبتی برداشت.

محسن صادقیان پس از جلسه ای سه ساعته با مشاهده و 
بررسی کلیه مراحل این  سامانه نکته نظرات را ارایه داد 
 و افزود: با راه اندازی این سامانه فرآیند واگذاری ها،

بصورت  اراضی  امور  تغییرکاربری  و  مجوزها 
الکترونیکی انجام میشود که این امر در زمینه  کاهش 
هزینه ها، زمان و مصرف بهینه از  منابع، دستاورد بزرگی 

تلقی میشود.
از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  ادامه  در  صادقیان  محسن 
مجموعه نظام مهندسی کشاورزی در جهت پیشرو بودن 
در امر استفاده از تکنولوژی و فناوری های نوین ، اظهار 
داشت: به دلیل شرایط پیش آمده با شیوع بیماری کرونا 
گردشگری،  نقل،  و  حمل  خدمات،  بخشهای  بیشتر 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی به صورت آنالین دایر است

نشست بررسی سامانه امور اراضی با حضور معاون استاندار 
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ـــرار  ـــازمان ق ـــی س ـــی و فن ـــوزه آموزش کاری ح
ـــز  ـــن مراک ـــک ای ـــده نزدی ـــاهلل در آین دارد و انش
در اکثـــر شـــهرهای اســـتان مازنـــدان دایـــر 

خواهنـــد شـــد.
ــت ۱۹  ــوز فعالیـ ــون مجـ ــت تاکنـ ــی اسـ گفتنـ
ــذ  ــزی اخـ ــازمان مرکـ ــتان از سـ ــز در اسـ مرکـ

شـــده اســـت.

آموزشـــی مهارتـــی، ارتقـــای توانمنـــدی هـــای 
دانـــش آموختـــگان متقاضـــی ورود بـــه بـــازار 
 کار، شناســـایی و مجـــوز مربوطـــه صـــادر گردیـــد.

ـــذ  ـــرای اخ ـــائی ب ـــزارش شناس ـــن گ ـــاس ای براس
مجـــوز بـــرای تاســـیس مراکـــز جدیـــد تـــوان 
ــز  ــاد مراکـ ــوزی و ایجـ ــارت آمـ ــی و مهـ افزائـ
انتقـــال تکنولـــوژی در اولویـــت برنامـــه هـــای 

بــه گــزارش معاونــت آموزشــی و فنــی ســازمان 
ــای  ــری ه ــا پیگی ــدران ب نظــام مهندســی اســتان مازن
صــورت گرفتــه، ۱۵ مرکــز تــوان افزایــی و مهــارت 
ــدازی و  ــتان راه ان ــطح اس ــی در س ــوزی غیردولت آم
ــا توســط ســازمان مرکــزی صــادر شــد. مجــوز آنه

ــه،  ــور، گلخان ــای دام و طی ــن مراکــز در حــوزه ه ای
و  ســالم  محصــول  تولیــد  آبزیــان،  و  شــیات 
ــور در ســطح اســتان  آزمایشــگاه خــوراک دام و طی

ــند. ــی باش م
ــی  ــوان افزای ــوزی ت ــارت آم ــز مه ــدازی مراک راه ان
همــکار ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی بــا 
ــارت  ــعه مه ــارت، توس ــش و مه ــال دان ــدف انتق ه
دانــش  هــای  تــــوانمندی  ارتقــای  آمــوزی، 
آمــــوختگان متقاضــی ورود بــه بــازار کار و ارتقــای 
ــدگان از  ــای تولیدکنن ــدی ه ــش و توانمن ــطح دان س
برنامــه هــای مهــم ســازمان در ایــن دوره مــی باشــد..

فنـــی  و  معاونـــت آموزشـــی  بـــه گـــزارش 
ســـازمان نظـــام مهندســـی اســـتان، در راســـتای 
ـــاورزی و  ـــی کش ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــداف س اه
منابـــع طبیعـــی کشـــور ایـــن مراکـــز در ســـطح 
اســـتان شناســـایی و پـــس از تکمیـــل مـــدارک 

بـــه ســـازمان مرکـــزی ارســـال شـــد.
ایـــن مراکـــز بـــرای برگـــزاری دوره هـــای 

راه اندازی ۱۵ مرکز توان افزایی و مهارت آموزی غیردولتی در 
استان مازندران

اخذ مجوز دو مرکز انتقال تکنولوژی نوین در کشاورزی و  دو مرکز توان 
افزایی و  مهارت آموزی 

مازندران
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الجرم در شرایط دورکاری اقدام به فعالیت 
به  را  تهدید  این  است  اینرو الزم  از  باشیم،  داشته 
بهره برداران  و  همکاران  به  و  کنیم  تبدیل  فرصت 
بمنظور  از فضای مجازی  استفاده  بخش کشاورزی، 

رفع نیازها و خدمات کارشناسی را ارائه کنیم.
ابراز  استان  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
نمود: فعالیت های جدیدی همچون توزیع سوخت و 
نهاده ها، فرآیند انجام آبیاری تحت فشار، ارائه گواهی 
استاندارد محصول سالم و بخشی از فعالیت های امور 
استان  جهادکشاورزی  سازمان  طریق  از  را  اراضی 
درحال پیگیری هستیم که به سازمان متبوع ما واگذار 
شود و این امر آمادگی هرچه بیشتر همکاران ستادی 

و شهرستانها را طلب می نماید.
به  کارها  ارجاع  دادن  اولویت  بر  پایان  در  وی 
کارشناسان نظام مهندسی که مستخدم دولتی نیستند، 

حسب دستور و اباغ اخیر سازمانی تاکید کرد.

نظام  سازمان  رییس  کنفرانس  ویدئو  جلسه 
استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی 
و  ها  نمایندگی  برخی  با  رضوی  خراسان 
مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی برگزار 

شد.
مهندس سیداحمد دلقندی با تاکید بر انجام 
به مخاطبان بخش  کارها و خدمات رسانی 
کشاورزی گفت: متاسفانه با آمدن ویروس 
محدودیتهای  و  خاص  شرایط  و  کرونا 
که  کنیم  تاش  همگی  بایستی  اجباری، 
کارها روند  در  ای  وقفه  هیچ  سابق   مثل 

پیش نیاید.
از  همیشه  ما  کشور  کرد:  تصریح  وی 
بیرون  سربلند  تحریمها  و  تهدیدها 
در  تهدید  این  که  اکنون  و  آمده 
بایستی  و  آمده  پیش  سالمت  حوزه 

تــوان  و  ظرفیــت  از  اســتفاده  بــا 
شــیات  متخصصیــن  و  کارشناســان 
عضــو ســازمان مشــغول فعالیــت اســت.

نظیــر  هایــی  فعالیــت  مرکــز  ایــن 
زالــو،  شــمارنده  دســتگاه  ســاخت 
اســتحصال روغــن و بــزاق زالــو، بســته 
برنامــه  درحــال  را  و...  زالــو  بنــدی 

دارد. اجــرا  و  ریــزی 

از  ســازمان  پژوهشــی  و  آموزشــی  فنــی،  معــاون 
صــدور مجــوز اولیــن مرکــز انتقــال تکنولــوژی 
تکثیــر و پــرورش زالــو طبــی کشــور در اســتان 
خراســان رضــوی خبــر داد، دکتــر مهــدی خســروی 

ــت: ــاره گف ــن ب در ای
حــوزه  در  اطالعــات  و  دانــش  اشــاعه 
و  مهــارت  ارتقــای  و  کشــاورزی 
ــن از سیاســت هــای  ــوژی هــای نوی تکنول
پژوهشــی  و  آموزشــی  فنــی،  معاونــت 
ــاد  ــاس ایج ــن اس ــر ای ــت و ب ــازمان اس س
ــا  ــی ب ــی غیردولت ــی و تخصص ــز فن مراک
اســتفاده حداکثــری از ظرفیــت هــای 
 بخــش خصوصــی در دســتور کار قــرار

گرفته است.
مهندســی  نظــام  ســازمان  همــکار  مرکــز  ایــن 
درفعالیــت هــای عملــی وتخصصــی، آمــوزش ، 
مشــاوره و مهــارت آمــوزی در حــوزه پــرورش زالــو 
ــوان علمــی خــود در حــال  ــا اســتفاده از ت اســت و ب

ــد. ــی باش ــعه م ــق و توس ــه، تحقی مطالع
ــاران،  ــدی مســتقر در شهرســتان چن ــن واحــد تولی ای

 ارتباط تصویری رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان 
رضوی با مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی

فعالیت اولین مرکز انتقال تکنولوژی تکثیر و پرورش زالوی طبی کشور 
در استان خراسان رضوی

 خراسان
رضوی
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گونـــه قـــارچ بیانگـــر ایـــن اســـت کـــه ایـــن گیـــاه 
دارای خـــواص فـــراوان از جملـــه، تقویـــت سیســـتم 
ـــردگی  ـــا افس ـــارزه ب ـــرطان، مب ـــد س ـــدن، ض ـــی ب ایمن
و خســـتگی ،کنتـــرل قنـــد خـــون، خاصیـــت آنتـــی 

اکســـیدان و کاهـــش التهـــاب اســـت.
وی بیـــان کـــرد: اســـتان فـــارس بـــا 
ــای  ــواع قارچ هـ ــد انـ ــد تولیـ ۳۷۵ واحـ
هـــزار   ۱۲ تولیـــد  بـــا  و  خوراکـــی 
ــارم  ــام چهـ ــال، مقـ ــارچ در سـ ــن قـ تـ
اســـتان های  از  بعـــد  را  کشـــور 
بـــه  خوزســـتان  و  قزویـــن  تهـــران، 
اســـت. داده  اختصـــاص   خـــود 

وی، در بخـــش دیگـــری از مطالـــب 
ـــش  ـــارب، دان ـــری از تج ـــود، بهره گی خ
ـــرب  ـــان مج ـــی کارشناس ـــی و تخصص فن
ـــج  ـــعه و تروی ـــری در توس ـــل موث را عام
کشـــت های نویـــن در اســـتان فـــارس دانســـت و 
ـــاورزی  ـــی کش ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــت: س ـــار داش اظه
ایـــن اســـتان، آمـــاده حمایـــت همـــه جانبـــه بـــرای 
معرفـــی و اشـــاعه کشـــت های نویـــن، تســـهیل و 

تســـریع در فرآینـــد صـــدور مجوزهاســـت.

تولیـــد بمنظـــور افزایـــش کیفیـــت 
گیـــری  بهـــره  و  محصـــوالت 
بخـــش  نویـــن  فناوریهـــای  از 
اهـــداف  جملـــه  از  کشـــاورزی 
ــدام در  ــت اقـ ــش رو و در دسـ پیـ

ــد. ــی باشـ ــد مـ ــال جدیـ سـ
ضمـــن تاکیـــد بـــر فراهـــم بـــودن 
زیـــر ســـاخت هـــای الکترونیکـــی 
)ســـامانه هـــای ســـانکا، پنجـــره 
کار،جامـــع  ارجـــاع  واحـــد، 
آموزشـــی و...( در ســـازمان، انجـــام 
فعالیـــت هـــا بصـــورت مجـــازی و  
ـــوب  ـــورت مطل ـــانی بص ـــاع رس اط
ــاء، کشـــاورزان و بهـــره  بـــه اعضـ
شهرســـتان  ســـطح  در  بـــرداران 

مـــورد توجـــه مـــی باشـــد.

ـــگاه  ـــازار جای ـــته در ب ـــت توانس ـــروع فعالی ـــدای ش ابت
ـــد. ـــاص ده ـــود اختص ـــه خ ـــی را ب خوب

ــی  ــام مهندسـ ــازمان نظـ ــوز سـ ــدور مجـ ــر صـ مدیـ
ـــت:  ـــارس گف ـــتان ف ـــی اس ـــع طبیع ـــاورزی و مناب کش
ــد  ــن واحـ ــاز دوم ایـ ــازار، فـ ــاز بـ ــه نیـ ــه بـ ــا توجـ بـ

تولیـــدی نیـــز در فضایـــی بـــه مســـاحت چهـــار 
ـــی  ـــارچ داروی ـــن ق ـــت ۲۵۰ ت ـــع و ظرفی ـــزار مترمرب ه
ـــال  ـــاچین در ح ـــی پس ـــد( تبت ـــان )برن ـــا نش ـــا ب گانودرم

ــت. ــدازی اسـ راه انـ
بـــه گفتـــه اوجـــی، مطالعـــات علمـــی بـــر روی ایـــن 

ـــارس در  ـــتان ف ـــی اس ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــس س ریی
ارتبـــاط تصویـــری  بـــا مســـئولین دفاتـــر خدمـــات 

نظـــام مهندســـی شهرســـتان هـــا:
در  مناســـب  فرصتـــی  شـــعار  ایـــن 
جهـــت تحقـــق بخشـــیدن بـــه اهـــداف 
در  اقدامـــات  و  ســـازمان  عالیـــه 
دســـت اجـــرا اســـت کـــه در ایـــن 
راســـتا مراکـــز خدمـــات کشـــاورزی 
بـــازوان  عنـــوان  بـــه  شهرســـتانها  در 
اجرایـــی نقـــش بســـزایی در رســـیدن 
ــد. ــی کننـ ــا مـ ــم را ایفـ ــن مهـ ــه ایـ  بـ

ــطح  ــی در سـ ــز خدماتـ ــت مراکـ ــت  و حمایـ تقویـ
ــز  ــعه مراکـ ــان، توسـ ــتان، بازآمـــوزی کارشناسـ اسـ
مهـــارت امـــوزی، تســـهیل در فرآیندهـــای جـــاری 
ــا  ــه هـ ــه زمینـ ــوری در همـ ــت محـ ــازمان، عدالـ سـ
ــره  ــه زنجیـ ــاع کار، کمـــک بـ ــه خصـــوص ارجـ بـ

ــام  ــازمان نظـ ــوز سـ ــیراز-ایرنا-مدیر صـــدور مجـ شـ
ـــارس  ـــی اســـتان ف ـــع طبیع مهندســـی کشـــاورزی و مناب
ــار مجـــوز بهره بـــرداری  ــتین بـ ــرای نخسـ گفـــت: بـ
از یـــک واحـــد تولیـــد و پـــرورش قـــارچ دارویـــی 
گانودرمـــا در شهرســـتان فســـا از توابـــع ایـــن اســـتان 

ـــد. ـــادر ش ص
مصطفـــی اوجـــی ، بیـــان داشـــت: ایـــن 
واحـــد تولیـــدی کـــه در زمینـــی بـــه 
مســـاحت یـــک هـــزار و ۶۰۰ مترمربـــع 
ســـاخته شـــده و از ظرفیـــت تولیـــد ســـاالنه 
ــا  ــی گانودرمـ ــارچ دارویـ ــن قـ ــج تـ پنـ
ــا ســـرمایه گذاری  برخـــوردار اســـت، بـ
ــت  ــدون دریافـ ــی و بـ بخـــش خصوصـ

تســـهیات راه انـــدازی شـــده اســـت.
وی افـــزود: ایـــن قـــارچ کـــه دارای 
گونه هـــای متعـــدد و دارای خاصیـــت 

درمانـــی و منبعـــی غنـــی از ترکیبـــات آلـــی اســـت، 
ـــان اســـت. ـــی در جه ـــواد غذای ـــن م  یکـــی از کامل تری

اوجـــی ادامـــه داد: در واحـــد تولیـــدی فســـا، نـــوع 
ـــی  ـــارچ کـــه از خـــواص درمان ـــن ق ـــدی( ای ـــز )هلن قرم
ـــن  ـــود و در همی ـــد می ش ـــت، تولی ـــوردار اس ـــاال برخ ب

ارتباط تصویری رییس سازمان استان فارس با مسئولین مراکز
خدمات نظام مهندسی

بهره برداری از نخستین مزرعه تولید قارچ دارویی گانودرما در فارس  فارس
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ـــی  ـــی و پژوهش ـــی، فن ـــت آموزش ـــزارش معاون ـــه گ ب
راســـتای  در  اســـتان  مهندســـی  نظـــام  ســـازمان 
ـــت،  ـــن معاون ـــی ای ـــی پژوهش ـــی، فن ـــداف اموزش اه
بـــا شـــرکت هـــا و واحدهـــای تولیـــدی فعـــال 
در اســـتان کـــه دارای شـــرایط انتقـــال دانـــش، 
تولیـــدات  بخـــش  در  تکنولـــوژی  تجربیـــات، 
ــایی  ــی و شناسـ ــت یابـ ــتند، ظرفیـ ــاورزی هسـ کشـ
شـــدند و مذاکـــرات الزم صـــورت گرفتـــه اســـت 
کـــه در اولیـــن فرصـــت بعـــد از اتمـــام شـــیوع 
ــات  ــزاری جلسـ ــه برگـ ــدام بـ ــا اقـ ــاری کرونـ بیمـ
ــطح  ــز در سـ ــن مراکـ ــدازی ایـ ــوری و راه انـ حضـ

ــرد. ــم کـ ــتان خواهیـ اسـ

راه اندازی اولین مرکز توان افزایی و مهارت آموزی کشاورزی 
غیردولتی )حوزه فعالیت تولیدات گلخانه ای( در استان لرستان

دیده  مشاغل آسیب  ویژه  تسهیات  از  سازمان  اعضا 
اقتصادی ستاد  مصوب  کرونا  ویروس  شیوع   از 

دولت شدند.
کشاورزی  خدمات  مراکز  عامل  مدیران  پایان  در 
غیردولتی شهرستان ها ضمن تشکر از اقدامات سازمان 
در خصوص تسهیل گری و ارائه خدمات به روز و در 
لحظه:برتاش مضاعف به منظور ارایه خدمات بهتر و 
مطلوب تر به بهره برداران بخش کشاورزی تاکید و 

گزارشی از اقدامات خود ارائه کردند.

بیرانوند بیان داشتند مدیران مراکز خدمات غیر دولتی 
شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیران  با  فعال  ارتباط 
مربوطه درخصوص حوزه فعالیت های مراکز خدمات 

غیر دولتی داشته باشند . 
خدمات  مراکز  مدیران  پیشنهاد  به  باتوجه  ادامه  در 
کسب  اسیب  خصوص  در  دولتی  غیر  کشاورزی 
 ، کرونا  ویروس  شیوع  از  ناشی  مراکز   این  کار  و 
سازمان  از  الزم  های  پیگیری  قول  بیرانوند  دکتر 
 مرکزی و مدیران اجرایی استان درجهت بهره مندی

از   برخی  با  سازمان  رئیس  ویدئوکنفرانس  جلسه 
غیردولتی  کشاورزی  خدمات  مراکز  عامل  مدیران 
شهرستان های خرم اباد،الشتر،دورودو بروجرد برگزار 

شد.
مهندسی  نظام  سازمان  رئیس  بیرانوند  میرحسن  دکتر 
ارتباط  در  لرستان   استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
مدیران  از  برخی  با  فروردین   ۱۸ در  تصویری  زنده 
 عامل مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی شهرستان ها

به  اشاره  شعبانیه،  واعیاد  جدید  سال  تبریک  ضمن 
نامگذاری سال جهش تولید توسط رهبر معظم انقاب 
مطالبی را در راستای اهمیت موضوع بیان و خواستار 
در  غیردولتی  کشاورزی  خدمات  مراکز  وافر  تاش 
این خصوص شدن ، ایشان همچنین با اشاره به اپیدمی 
ویروس کرونا و تأکید  به رعایت فاصله گذاري اجتماعي 
نظام  سازمان  مناسب  های  زیرساخت  به  توجه   وبا 
 مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در زمینه سامانه های

از فضای  از پیش  بیش  استفاده  الکترونیکی خواستار 
و  برداران  بهره  به  خدمات  ارائه  راستای  در  مجازی 
اعضاء بخش کشاورزی و حذف مراجعات غیر ضرور 

شدند.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
استان لرستان در ادامه خواستار ارسال گزارش عملکرد 
مراکز خدمات  فعالیت  از حوزه  هفته  هر  به صورت 
کشاورزی غیر دولتی شدند، و همچنین تدوام جلسات 
ادامه دکتر  در   ، مسئولین سازمان  با  ارتباط تصویری 

ارتباط تصویری رئیس سازمان با مدیران عامل مراکز خدمات 
کشاورزی غیردولتی 

لرستان
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ــا و  ــه هـ ــدور پروانـ ــت صـ ــی وضعیـ بررسـ
بـــه روز رســـانی ســـامانه پنجـــره واحـــد 
در  ارتبـــاط تصویـــری رییـــس ســـازمان 
منابـــع  و  کشـــاورزی  مهندســـی  نظـــام 
 طبیعـــی اســـتان اردبیـــل بـــا مدیـــر صـــدور

پروانه های سازمان
همـــه درخواســـت هـــای پروانـــه و مجـــوز 
تـــا پایـــان وقـــت اداری روز پنجشـــنبه ۷ 
ـــود. ـــف ش ـــن تکلی ـــد تعیی ـــاه بای ـــن م فروردی

رییـــس ســـازمان نظـــام مهندســـی اســـتان اردبیـــل 
ـــه اول  ـــوروزی و دو هفت ـــام تعطیـــات ن گفـــت: در ای
ـــا و  ـــت ه ـــتمرار فعالی ـــه اس ـــه ب ـــا توج ـــال ۱۳۹۹، ب س
رونـــد خدمـــات رســـانی ســـازمان نظـــام مهندســـی 
کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی اســـتان اردبیـــل و 
نمایندگـــی شهرســـتان هـــای آن، ۳۷۷ پرونـــده 
ـــی  ـــدی و خدمات ـــای تولی ـــه واحده ـــان پروان متقاضی
بخـــش کشـــاورزی  در حـــال انجـــام، تعییـــن 

تکلیـــف گردیـــد.
زمـــان  کاهـــش  و  خدمـــات  روزرســـانی  بـــه 
ــه  ــا از جملـ ــا و مجوزهـ ــه هـ ــدور پروانـ ــری صـ بـ
ـــد. ـــی باش ـــازمان م ـــن س ـــردی ای ـــت های راهب سیاس

ارتباط تصویری  رییس سازمان استان اردبیل با مسئولین صدور 
مجوز در شهرستان ها

تعیین تکلیف ۳۷۷ پرونده در دو هفته اول سال ۱۳۹۹

اردبیل
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ــی  ــام مهندسـ ــازمان نظـ ــس سـ ــری رییـ ــاط تصویـ ــن ارتبـ در ایـ
ــک  ــن تبریـ ــهر ضمـ ــتان بوشـ ــی اسـ ــع طبیعـ ــاورزی و منابـ کشـ
ـــتفاده  ـــرورت اس ـــکاران ض ـــراي هم ـــامتي ب ـــو و آرزوي س ـــال ن س
از ســـاختمان مجـــازي ســـازمان را جـــز اولویـــت هـــای الزم در 

شـــرایط حـــال حاضـــر عنـــوان نمـــود.  
وي همچنیـــن پیـــروی از شـــعار ســـال بـــا نـــام جهـــش تولیـــد را 
ـــی  ـــا حیات ـــدور مجوزه ـــص ص ـــازمان باالخ ـــورات س ـــد ام در رون

ـــود. ـــی نم تلق
ـــه صـــورت تصویـــری برگـــزار شـــد مســـئولین  در ایـــن دیـــدار کـــه ب
مراکـــز خدمـــات کشـــاورزي غیـــر دولتـــي بـــه بیـــان مســـائل و 
ــهیل در  ــت تسـ ــی جهـ ــه راهکارهایـ ــش و ارائـ ــکات خویـ مشـ

فرآینـــد صـــدور مجوزهـــا پرداختنـــد.

ارتباط تصویري رییس و معاون آموزش سازمان نظام مهندسي 
کشاورزي و منابع طبیعي استان بوشهر با مسئولین مراکز خدمات 

شعب شهرستان

ارتباط تصویري رییس سازمان استان با مدیران مراکز خدمات 
کشاورزی

ارتبـــاط تصویـــری رییـــس ســـازمان اســـتان بـــا 
مدیـــران مراکـــز خدمـــات کشـــاورزی غیردولتـــی 

ـــتان ـــف اس ـــعب مختل در ش
ـــیابی  ـــدس افراس ـــری مهن ـــاط تصوی ـــن ارتب در ای
ضمـــن تشـــکر از همـــکاران مراکـــز خدمـــات 
جهـــت ارائـــه خدمـــات بصـــورت تمـــام وقـــت 
ـــات  ـــه خدم ـــرداران، در خصـــوص ارائ ـــه بهـــره ب ب
ـــی،  ـــش نبات ـــت ک ـــای آف ـــگاه ه ـــز و فروش مراک
ـــه متقاضیـــان  عرضـــه کننـــده کـــود، ســـم  و بـــذر ب
ــی  ــد. گفتنـ ــر پرداختنـ ــادل نظـ ــه بحـــث و تبـ بـ
اســـت مقـــرر گردیـــد موضـــوع مربوطـــه از 

طریـــق اســـتانداری مجـــددا پیگیـــری گـــردد.

.

بوشهر
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مدیــران مراکــز خدمــات پاســخ داده شــد.

ســازی مراکز در دســتور کار 
ــه اســت. ــرار گرفت ســازمان ق

ضمــن  ســازمان  رییــس 
رعایــت  لــزوم  بــر  تاکیــد 
ــز  ــتی در مراک ــوارد بهداش م
ــول  ــژه اص ــه وی ــات و ب خدم
فاصلــه گــذاری اجتماعــی بــه 
ــال  ــره انتق منظــور قطــع زنجی
ویــروس کرونــا  بــه بحــث و 
تبــادل نظــر بــا مدیــران مراکز 
خدمــات پیرامــون مشــکات 
مراکــز، مشــکات مربــوط به 
ــل  ــا و تعام ــه ه ــدور پروان ص
هــای دســتگاه  بــا   بیشــتر 

مرتبــط پرداخــت و در پایــان جلســه نیــز بــه ســواالت 

ــتان  ــتان خوزس ــی اس ــام مهندس ــازمان نظ ــس س ریی
ــاورزی  ــات کش ــز خدم ــران مراک ــی از مدی ــا برخ ب
ــرد. ــرار ک ــری برق ــاط تصوی ــتان ارتب ــی اس غیردولت

ــی  ــراه برخ ــه هم ــی ب ــام مهندس ــازمان نظ ــس س ریی
مدیــران اســتان بــا جمعــی از مدیــران مراکــز خدمــات 
کشــاورزی غیــر دولتــی شهرســتان هــا بصــورت 

ــد.  ــو کردن ــی گفتگ ــو کنفرانس ویدئ
مهنــدس  ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــک  ــو و تبری ــک مجــدد ســال ن ــی ضمــن تبری ابوعل
اعیــاد شــعبانیه و اشــاره بــه نــام  گــذاری ســال ۱۳۹۹ به 
نــام ســال جهــش تولیــد گفــت: از آن جــا کــه مراکــز 
ســاختار جدیــد  غیردولتــی  خدمــات کشــاورزی 
ســازمان محســوب شــده و بــا رشــد و توســعه مراکــز 
کلیــه امــور جــاری ســازمان، برحســب شــرح وظیفــه 
ــد  ــعه و توانمن ــردد، توس ــی گ ــذار م ــز واگ ــه مراک ب

 ارتباط تصویری رییس سازمان نظام مهندسی استان خوزستان با 
برخی از مدیران مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان

خوزستان

اسـتان و سـازمان محیط زیسـت و انجام ایـن امورات 
دارای  و  سـازمان  عضـو  التحصیـان  فـارغ  توسـط 
پروانـه اشـتغال معتبـر و مراکـز خدمـات کشـاورزی 

غیـر دولتـی می باشـد. 
در پایـان جلسـه مسـئولین مراکز خدمات کشـاورزی 
غیـر دولتـی سـواالت و دیدگاه های خـود را پیرامون 
جلسـه مطـرح کـرده و رئیـس سـازمان بـه سـواالت 

آنها پاسـخ داد.

گفـت:  وی  ادامـه  در 
بایـد  مراکـز  مسـئولین 
برنامـه هـای پیشـنهادی 
جمـع  جهـت  را  خـود 
بندی و ارائه به سـازمان 
پیگیـری  و  مرکـزی 
آنهـا  تحقـق  جهـت 
مـاه  پایـان  تـا  حداکثـر 
جـاری بـه ایـن سـازمان 

نماینـد. اعـام 
رییـس سـازمان در ایـن 

نشسـت تصویـری بـا توجـه بـه اباغیـه رییی سـازمان 
مرکـزی در خصـوص جایگاه پروانه اشـتغال و تثبیت 
آن تاکید کرد از مهم ترین برنامه های امسال سازمان 
باشـد. اشـتغال مـی  پروانـه  براسـاس   ارائـه خدمـات 

اصلـی  اهـداف  از  اکبـرزاده گفـت: یکـی  مهنـدس 
و مهـم سـازمان در سـال جـاری پیگیـری و دسـتیابی 
بـه امـورات قابـل واگـذاری از طـرف سـازمان جهاد 
داری  آبخیـز  و  طبیعـی  منابـع  کشـاورزی،اداره کل 

در ایـن ارتبـاط مهندس اکبرزاده ضمن تبریک سـال 
جدید و فرارسـیدن اعیاد شـعبانیه از تاش و کوشش 
غیردولتـی  کشـاورزی  خدمـات  مراکـز  همـکاران 
جهـت ارائـه خدمـات تمـام وقـت و مطلوب بـه بهره 

بـرداران تشـکر و قدردانـی نمود.
فضـای  هـای  ظرفیـت  از  گیـری  بهـره  گفـت:  وی 
غیـر  صـورت  بـه  جلسـات  برگـزاری  و  مجـازی 
 حضوری با مسـئولین مراکز در دسـتور کار می باشد.

اکبـرزاده افـزود: انجام مراحـل صدور مجوزها 
بـا توجه بـه زیر سـاخت هـای ایجاد شـده 
و جلوگیـری از مراجعـات اربـاب رجوع به 
صـورت غیر حضـوری صورت مـی پذیرد.

رسـالت  کـرد:  تصریـح  اسـتان  سـازمان  رئیـس 
اصلـی سـازمان در جهـت تحقـق شـعار سـال)جهش 
مـورد  رهبـری  معظـم  مقـام  طـرف  از  کـه  تولیـد( 
انتقـال  قـرار گرفتـه اسـت، ترویـج دانـش و  تاکیـد 
تجربیـات بـه عرصـه کشـاورزی از وظایـف مراکـز 
عضـو التحصیـان  فـارغ  و  کشـاورزی   خدمـات 

سازمان می باشد.

ارتباط تصویری رئیس سازمان استان با مدیران مراکز خدمات 
کشاورزی غیر دولتی شهرستان های ایالم، بدره، دره شهر، چرداول 

و ملکشاهی

ایالم
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ــتمر  ــل و مس ــی کام ــا همراه ــارات ب ــف و اختی وظای
تمامــی دســتگاه های اجرایــی، ســازمان ها و نهادهــای 
مربوطــه بــرای تحقــق ایــن شــعار و ایجــاد تغییــر 
ــوان  ــاش و ت ــام ت ــردم تم ــی م ــوس در زندگ محس
ــه  ــف هم ــت مضاع ــا هم ــته و ب ــه کار بس ــود را ب خ
فضــای  ظرفیت هــای  از  بهره گیــری  و  همــکاران 
روی  پیــش  را  بدیلــی  بــی  فرصت هــای  مجــازی 

ــم. ــرار دهی ــازمان ق س
جاده گــی از راه انــدازی ســامانه اســتعام اصالــت 
پروانــه اشــتغال مهندســی خبــر داد و گفــت: بــا توجــه 
ــه اشــتغال، تمامــی اعضــای  ــی پروان ــه جایــگاه قانون ب
ســازمان بــرای انجــام فعالیت هــای مهندســی ملــزم بــه 
داشــتن ایــن گواهــی بــوده و موظــف بــه اعــام و درج 
 شــماره پروانه اشــتغال در تمامی اســناد مربوطه هستند.

وی اظهــار داشــت: در ایــن ســامانه کــه از طریــق 
خدمــات  میــز  بخــش   agrieng.org نشــانی 
ــا وارد کــردن  ــل دسترســی اســت، ب الکترونیکــی قاب
ــق  ــا از طری ــی و ی ــام مهندس ــماره نظ ــی، ش ــد مل ک
اســکن QR  کــد درج شــده در روی پروانــه، اعتبــار 
و اصالــت پروانــه اشــتغال اعضــای  ســازمان قابــل 

ــت. ــی اس ــتی آزمای راس
ــع  ــس ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و مناب ریی
طبیعــی خراســان جنوبــی تصریــح کــرد: در ایــن 
ســامانه کشــاورزان و بهره منــدان از خدمات مهندســان 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی می تواننــد بــا وارد کــردن 
کــد ملــی یــا شــماره نظــام مهندســی از اعتبــار و 

ــوند. ــع ش ــا مطل ــتغال اعض ــه اش ــت پروان اصال

پیشــرو از دهــه ســوم اســفندماه بــه عنــوان اولیــن 
ــای ســازمانی، اتوماســیون،  ــی فعالیت ه دســتگاه تمام
ــات  ــایر خدم اداری، ارجــاع کار، پنجــره واحــد و س
را در بســتر فضــای مجــازی تحــت عنــوان ســاختمان 
ــازمان  ــن س ــان ای ــد و کارشناس ــه می ده ــازی ارائ مج
بــر اســاس اصــول اعــام شــده در حــال ارائــه خدمات 

ــه جامــه هــدف هســتند. ب
ــع  ــس ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و مناب ریی
طبیعــی خراســان جنوبــی اظهــار داشــت: بــا عنایــت بــه 
نامگــذاری ســال جدیــد توســط مقــام معظــم رهبــری 
ــا و سیاســت های  ــد«، برنامه ه ــوان »جهــش تولی ــا عن ب
ســازمان در خصــوص عوامــل تحقــق ایــن شــعار 

ــود. ــن می ش ــش( تعیی ــی و دان ــرمایه های مردم )س
وی ادامــه داد: امیــد اســت بتوانیــم در چارچــوب 

ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــس س ــا - ریی ــد - ایرن بیرجن
کشــاورزی و منابــع طبیعــی خراســان جنوبــی گفــت: 
ســازمان نظــام کشــاورزی اســتان پیشــرو در ارائــه 
خدمــات بــه ذیفعــان در بســتر فضــای مجازی اســت و 
تمامــی خدمــات بــه صــورت مجــازی ارائــه می شــود.

محمــد جاده گــی روز جمعــه در گفــت و گــو بــا 
ــی  ــه شــرایط کنون ــا توجــه ب ــا افــزود: ب ــگار ایرن خبرن
ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی بــا فراهــم کــردن 
بــر محدودیت هــای  زیرســاخت های الزم و غلبــه 
زمــان و مــکان بــا ارائــه خدمــات بــه ذینفعــان در 
ــه یــک  بســتر فضــای مجــازی، ســازمان مجــازی را ب
ــل  ــه حداق ــات را ب ــرده و مراجع ــل ک ــت تبدی واقعی

ــت. ــانده اس رس
وی بیــان کــرد: ایــن ســازمان دانشــی، بــه عنــوان 

 خدمات نظام مهندسی کشاورزی خراسان جنوبی به صورت مجازی
ارائه می شود

 خراسان
جنوبی

بــا بهــره وری بــاال در حــال فعالیــت هســتند.
رییس نظام مهندســی کشــاورزي اســتان بر رفع مشکل 
ــرد. ــد ک ــی آن تاکی ــن کاف ــهرک و تامی ــن ش  آب ای

در ادامــه ایــن بازدیــد فرمانــدار شهرســتان قــول 
ــور  ــا حض ــژه ای ب ــه وی ــه در جلس ــد ک ــاعد دادن مس
مدیــران ذیربــط در هفتــه اتــی بــه ایــن موضــوع 
ــد در  ــکل تولی ــااله مش ــا انش ــد ت ــد ش ــه خواه پرداخت
ایــن مجموعــه حــل و فصــل شــده و تولیــد کننــدگان 
ــد. ــه دهن ــود ادام ــد خ ــه تولی ــری ب ــه کمت ــا دغدغ ب

حضــور رییــس ســازمان نظــام مهندســي  اســتان 
البــرز  بــه همــراه فرمانــدار و مدیــر جهــاد کشــاورزی 
اي  گلخانــه  شــهرک  در  ســاوجباغ  شهرســتان 
ــن  ــکات ای ــائل و مش ــی مس ــرای بررس ــتگرد ب هش

شــهرک
مهنــدس شــمس آذر در ایــن بازدیــد خاطرنشــان کرد: 
ایــن مجموعــه بــه عنــوان واحــد هــای تولیــدی دانــش 
بنیــان و بــا بــه کار گیــری شــیوه هــای نویــن مهندســی 
نقــش بــه ســزایی در تولیــد محصــوالت کشــاورزی، 

بررسی مسائل و مشکالت شهرک گلخانه ای هشتگرد البرز
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مراجعـــه  از  جلوگیـــری  جهـــت  شهرســـتان  در 
متقاضیـــان  حضـــوری 

ـــای  ـــده ه ـــت پرون ـــن وضعی ـــزارش از آخری ـــه گ تهی
ـــتاتی ـــعب شهرس ـــط ش ـــدام توس ـــت اق در دس

 دعـــوت از کارشناســـان کشـــاورزی بـــه جهـــت 
همـــکاری بـــا ســـازمان نظـــام مهندســـی در مبحـــث 
ـــه پتانســـیل  ـــان؛  باتوجـــه ب ـــوس ماهی ـــد فان ناظریـــن صی
خـــوب اســـتان در جهـــت اشـــتغال اعضـــا در ایـــن 

زمینـــه
ــه  ــه پروانـ ــذ رتبـ ــانی در خصـــوص اخـ اطـــاع رسـ
اشـــتغال جهـــت انجـــام کار در ســـامانه ارجـــاع کار 
 توســـط شـــعب شهرســـتاني بـــه اعضـــاء صـــورت گیـــرد.

ـــاه   ـــر م ـــدای تی ـــت از ابت ـــان داش ـــه بی ـــري در ادام نصی
تنهـــا گواهـــی هایـــی کـــه توســـط ســـازمان نظـــام 
ــز  ــي و مراکـ ــع طبیعـ ــاورزي و منابـ ــي کشـ مهندسـ
ــم  ــه داراي تفاهـ ــي کـ ــوزي ،ارگانهایـ ــارت آمـ مهـ
ـــدي  ـــه بن ـــاز رتب ـــا ســـازمان هســـتند  جهـــت امتی ـــه ب نام

مـــاک اثـــر قـــرار خواهنـــد گرفـــت.
ـــان مســـائل  ـــه بی ـــز همـــکاران شهرســـتانی ب ـــه نی در ادام

ـــد. و مشـــکات و راهکارهـــای موجـــود پرداختن

ســـازمان دانـــش و مهـــارت آمـــوزي اســـت بـــا 
گســـترش مراکـــز مهـــارت امـــوزي و تـــوان افزایـــي 
ــاورزي  ــتري در  محیـــط کشـ موجـــب دانـــش گسـ
ــوب  ــاني مطلـ ــاع رسـ ــا اطـ ــم بـ ــن مهـ ــم ایـ گردیـ
یابـــد. مـــي  تحقـــق  افرادتوانمنـــد  شناســـایي   و 

از دیگـــر مـــوارد مطروحـــه در ایـــن جلســـه ؛اخـــذ 
ـــا ـــرح ه ـــذری و ط ـــای واگ ـــده ه ـــی پرون ـــه مال  تاییدی

رییـــس ســـازمان نظـــام مهندســـي اســـتان هرمـــزگان 
ـــتادی  ـــکاران س ـــا هم ـــري ب ـــاط تصوی ـــن ارتب در دومی
و شـــعب شهرســـتانی جهـــت بررســـی برنامـــه هـــا و 

مســـائل مشـــکات در ســـال ۹۹:
رویکـــرد ســـازمان علـــی الخصـــوص 
گیـــری  بهـــره  حاضـــر  حـــال  در 
در  تســـریع  و  مجـــازی  فضـــای  از 
بهـــره  بـــه  رســـانی  خدمـــت  امـــر 
ــا ــیل هـ ــتفاده از پتانسـ ــا اسـ ــرداران بـ  بـ

و زیـــر ســـاختهای موجـــود از طریـــق 
ـــد. ـــی باش ـــازمان م ـــازی س ـــاختمان مج  س

ارجـــاع تمـــام کارهـــای ســـازمان از طریـــق ســـامانه 
ـــود. ـــام ش ـــد انج ـــت بای ـــت عدال ـــا رعای ـــوام ب ـــانکا ت س

بـــا پیگیـــری هـــای صـــورت گرفتـــه ســـازمان 
مرکـــزي و نامـــه وزیـــر محتـــرم جهـــاد کشـــاورزي 
ـــاري  ـــیوع بیم ـــدم ش ـــی ع ـــرایط فعل ـــه ش ـــه ب ـــا توج ب
ـــای صـــادره توســـط  ـــه ه ـــی پروان ـــار تمام ـــا، اعتب کرون
ــا  ــده تـ ــی گردیـ ــا منقضـ ــخ انهـ ــه تاریـ ــازمان کـ سـ
ــار مـــی باشـــد. ــاه داراي اعتبـ ــان اردیبهشـــت مـ  پایـ

ــالت  ــن رسـ ــي از مهمتریـ ــه یکـ ــه اینکـ ــه بـ باتوجـ

ارتباط تصویری رییس سازمان استان هرمزگان با همکاران ستادی هرمزگان

ـــه  ـــال ۹۸ از جمل ـــده در س ـــام ش ـــاخص انج ـــروژه ش پ
ـــیروان، دو  ـــتان ش ـــی در شهرس ـــزار راس گاوداری ۵ ه
پـــروژه بـــزرگ در شهرســـتان مانـــه و ســـملقان و... 
ـــه  ـــد نکت ـــودن چن ـــادآوری نم ـــس از ی ـــت و پ پرداخ
ــات  ــز خدمـ ــران مراکـ ــه مدیـ ــون دورکاری بـ پیرامـ
ــوز  ــدور مجـ ــوزه صـ ــی در حـ ــاورزی غیردولتـ کشـ
بعنـــوان نماینـــدگان ایـــن ســـازمان در شهرســـتان 
ـــف  ـــروی مضاع ـــا نی ـــا ب ـــت ت ـــکاران خواس ـــا،از هم ه
ـــازمان  ـــداف س ـــتر اه ـــه بیش ـــبرد هرچ ـــت پیش در جه

قـــدم بردارنـــد. 
و  فنـــی  معـــاون  رحمانـــی،  مهنـــدس  ادامـــه  در 
ـــوه  ـــا نح ـــه ب ـــی در رابط ـــازمان توضیحات ـــی س آموزش

کار مراکـــز در دوران دورکاری عنـــوان نمـــود.
ـــه  ـــرد ب ـــزارش عملک ـــس از گ ـــز پ ـــز نی ـــران مراک مدی
ــای  ــنهادات و راهکارهـ ــه پیشـ ــی و ارائـ ــم اندیشـ هـ

موثـــر در افزایـــش راندمـــان کاری پرداختنـــد.

ــامت در دوران  ــد،آرزوی سـ ــال جدیـ ــک سـ تبریـ
ــا نامگـــذاری ســـال جهـــش  ــا اشـــاره بـ ــا و بـ کرونـ
ـــد  ـــه مـــرور چن ـــد از ســـوی مقـــام معظـــم رهبری،ب تولی

در ایـــن جلســـه ویدئویـــی کـــه بـــا حضـــور معـــاون 
فنـــی و آموزشـــی و مدیـــر روابـــط عمومـــی اســـتان 
ــن  ــو ضمـ ــدس نامجـ ــدا مهنـ ــد، در ابتـ ــزار شـ برگـ

ارتباط تصویری رئیس سازمان خراسان شمالی با مدیران مراکز 
خدمات کشاورزی غیردولتی در حوزه صدور پروانه

 خراسان
شمالی
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به  منوط  کشاورزی  بخش  در  فنی  فعالیت  گونه  هر 
داشتن پروانه اشتغال است و فعالیت افراد فاقد پروانه 
اشتغال تخلف محسوب و فرد خاطی به هیئت بدوی 

انتظامی معرفی میگردد.
کشاورزی  خدمات  مراکز  عامل  مدیران  ادامه  در   
غیردولتی به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خویش پرداخته 
 واز تشکیل چنین جلساتی تشکر و قدردانی نمودند.

که این مراکز باید بیشتر تمرکز بر ورود به حوزه های 
تخصصی و  فنی در بخش کشاورزی را در دستور کار 
اداری و صدور  تشریفات  بر  تکیه  و کمتر  داده  قرار 

مجوزات داشته باشند.
اخیر  مکاتبه  تشریح  ضمن  نعمتی  مهندس  ادامه  در 
اعتبار  درخصوص  مرکزی  سازمان  محترم  ریاست 
بخشی به جایگاه پروانه اشتغال مطالبی را ارائه و افزود: 

مهندسی  نظام  سازمان  رئیس  نعمتی  محمد  مهندس 
کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد 
در ارتباط زنده تصویری در ۱۸ فروردین با برخی از 
غیردولتی  کشاورزی  خدمات  مراکز  عامل  مدیران 
به  اشاره  و  جدید  سال  تبریک  ضمن  ها  شهرستان 
نامگذاری سال جهش تولید توسط رهبر معظم انقاب 
مطالبی را در راستای اهمیت موضوع بیان و خواستار 
در  غیردولتی  کشاورزی  خدمات  مراکز  وافر  تاش 
این خصوص شدن ، ایشان همچنین با اشاره به اپیدمی 
گذاري  فاصله  رعایت  به  تأکید   و  کرونا  ویروس 
اجتماعي  وبا توجه به زیرساخت های مناسب سازمان 
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در زمینه سامانه 
از  پیش  از  بیش  استفاده  خواستار  الکترونیکی  های 
فضای سایبری در راستای ارائه خدمات به بهره برداران 
غیر  مراجعات  حذف  و  کشاورزی  بخش  اعضاء  و 

ضرور شدند.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه خواستار ورود 
بحث  در  غیردولتی  کشاورزی  خدمات  مراکز  موثر 
توان  مراکز  به  ویژه  توجه  کشاورزی،  کردن  علمی 
افزایی و حرفه آموزی و افزایش ضریب نفوذ دانش 
در بهبود بهره وری در این بخش شدند و بیان نمودند 

جلسه ویدئوکنفرانس رئیس سازمان استان با برخی از  مدیران عامل 
مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی شهرستان های کهگیلویه، بویراحمد، 

بهمئی و دهدشت

کرمان

رئیـــس ســـازمان نظـــام مهندســـی کشـــاورزی 
ارتبـــاط  در  کرمـــان  اســـتان  طبیعـــی  منابـــع  و 
تصویـــری بـــا بـــا مدیـــران مراکـــز خدمـــات 

هـــا:  شهرســـتان  غیردولتـــی  کشـــاورزی 
ـــازی و  ـــای مج ـــای فض ـــت ه ـــری از ظرفی ـــره گی به
برگـــزاری جلســـات از طریـــق ارتبـــاط تصویـــری 

ـــد. ـــی باش ـــتور کار م ـــز در دس ـــئولین مراک ـــا مس ب
حوالـــه هـــای ســـوخت کشـــاورزان از طریـــق 
مســـئولین مراکـــز خدمـــات کشـــاورزی پیگیـــری 

شـــود.
ـــازی  ـــای مج ـــور در فض ـــه ام ـــری کلی ـــام و پیگی انج
بـــا توجـــه بـــه زیرســـاخت هـــای ایجـــاد شـــده و 
ـــر  ـــه دفات ـــوع ب ـــاب رج ـــه ارب ـــری از مراجع جلوگی

ـــود. ـــی ش ـــال م ـــتان دنب ـــازمان اس و س

ارتباط تصویری رییس سازمان استان کرمان با مدیران مراکز خدمات 
کشاورزی غیر دولتی

 کهگیلویه
و بویراحمد
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ــذاری ــرمایه گ ــزی و س ری
ســرعت عمــل باالتــر در مراحــل صــدور مجوزهــا بــه 
عنــوان دروازه ورود ســرمایه بــه بخــش کشــاورزی بــا 

توجــه بــه زیــر ســاخت هــای ایجــاد شــده  
توجــه بــه نفــوذ بیشــتر دانــش و انتقــال تکنولــوژی بــه 
عرصــه کشــاورزی بــه عنــوان رســالت اصلــی ســازمان 
و از وظایــف مراکــز خدمــات کشــاورزی غیردولتــی 
 لــزوم مهــارت آمــوزی و آمــوزش تخصصــی مراکــز 
ــه نقــش تخصصــی و مشــاوره  ــت ب ــا عنای ــات ب خدم
ای مراکــز بــا توجــه بــه تدابیــر اتخــاذ شــده در واحــد 

آمــوزش ســازمان
ــا اشــاره   عبــاس خرمــی در ایــن نشســت تصویــری ب
ــه ریاســت ســازمان مرکــزی در خصــوص  ــه اباغی ب
تثبیــت جایــگاه پروانــه اشــتغال تاکیــد نمــود از مهــم 
ــاس  ــات براس ــه خدم ــال ارائ ــای امس ــه ه ــن برنام تری
پروانــه اشــتغال مــی باشــد، وی در ادامــه اظهار داشــت 
مســئولین مراکــز برنامــه هــای پیشــنهادی خــود را 
جهــت تحقــق شــعار ســال جمــع بنــدی و بــه ســازمان 

ارائــه نماینــد. 
 در ادامــه جلســه مســئولین مراکز خدمات کشــاورزی 
غیــر دولتــی ســواالت، دیدگاه هــا و پیشــنهادات خــود 

را مطــرح نمودند.

مراکــز خدمــات کشــاورزی غیردولتــی جهــت ارائــه 
ــرداران  ــره ب ــه به ــوب ب ــت و مطل ــام وق ــات تم خدم
تشــکر و قدردانــی کــرد و مطالــب ذیــل را به روســای 

مراکــز اعــام نمــود:
لــزوم شناســایی تولیدکننــدگان بــزرگ بخش هــا 
منطقــه  آمــار کشــاورزی  و  اطاعــات  احصــاء  و 
توســط مرکــز مســتقر در بخــش و همچنیــن شناســایی 
محصــول کشــاورزی شــاخص منطقــه جهــت برنامــه 

ــازمان  ــس س ــط رئی ــری و برخ ــه تصوی ــن جلس اولی
نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان قــم 
بــا روســای مراکــز خدمــات کشــاورزی غیــر دولتــی 
جعفرآبــاد،  دســتجرد،  ســلفچگان،  هــای  بخــش 

ــد.  ــزار ش ــرود برگ قم
ــرار  ــروز برق ــح ام ــری کــه صب ــاط تصوی ــن ارتب در ای
ــد  ــال جدی ــک س ــن تبری ــی ضم ــدس خرم ــد مهن ش
و اعیــاد شــعبانیه از تــاش و کوشــش همــکاران 

ارتباط تصویری رییس سازمان استان قم با رؤسای مراکز خدمات 
کشاورزی غیر دولتی

ابهامــات همــکاران شهرســتان پاســخ و راهنمایی الزم 
ــد. بعمــل آم

ــتن  ــت داش ــکاران و رعای ــاوران و پیمان ــاب مش انتخ
ــه ســواالت و  ــه اشــتغال درایــن جلســه ب ــه و پروان رتب

اولیــن جلســه ویدیوکنفرانــس ریاســت ســازمان نظــام 
مهندســی کشــاورزی ومنابــع طبیعی اســتان بامســئولین 
دفاتــر نظــام مهندســی شهرســتان هــای ماکــو، شــوط، 

پلدشــت، چایپــاره و ســلماس برگــزار شــد
درایــن جلســه ضمــن تبریــک ســال نــو ، محورهــای 

زیــر مــورد تاکیــد قرارگرفــت: 
نامــه ریاســت ســازمان مرکــزی درمــورد تحقــق شــعار 

ســال و تهیــه برنامــه عملیاتــی تــا پایــان فروردیــن مــاه
ضــرورت خدمــت رســانی درشــرایط کنونــی بابهــره 
ایجــاد  و  ایجادشــده  هــای  اززیرســاخت  گیــری 

رضایتمنــدی دراربــاب رجــوع 
درتمــام اشــتغال  پروانــه  الــزام  کــردن   عملیاتــی 

فعالیــت هــای فنــی و مهندســی ) تاکیــد براجــرای نامه 
ریاســت ســازمان مرکزی(

ــن  ــه معی ــس خزان ــی و رئی ــارت مال ــاون نظ ــاغ مع اب
ــوص  ــی درخص ــتگاههای اجرائ ــام دس ــه تم ــتان ب اس

ارتباط تصویری رییس سازمان استان با مسئولین دفاتر نظام مهندسی 
شهرستان ها

 آذربایجان
غربی

قم



فروردین ماه 1399 خبرنامه الکترونیکی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور  24

دستاوردهاي راهگشایي منجر گردید؛ اما همان طور که 
مقام معظم رهبري فرمودند این اقدامات نه تنها کفایت 
الزم را در تناسب با شعار رونق تولید نداشته است، بلکه 
مقدمه اي براي انجام وظایف محوله بوده که نام گذاري 
»جهش تولید« براي سال جاري در استمرار و تأکید بر 

رونق تولید مي باشد. 
مجوزهاي  صدور  مرجع  یکپارچگي  و  انسجام  عدم 
نظر  اخذ  به  مجوزها  صدور  بودن  منوط  کشاورزي، 
مقاومت در  بعضا غیرضرور،  و  متعدد  از دستگاه هاي 
واگذاري کامل فرآیند صدور مجوزها باعث شده است 
سرمایه  تزریق  و  سرمایه گذاري  براي  آماده  مردِم  که 
خود به کشاورزي در برخي فعالیت ها با  گذشت یک 

سال موفق به اخذ مجوز نشوند.  سرمایه گذاران متقاضي 
پرورش انواع حشرات، زنجیره هاي پشتیبان  فعالیت و 
کسب و کار هاي خرد روستایي و... مثال هایي از سختي 
مانع ورود سرمایه هاي به عنوان  پیچیدگي مجوزها   و 

شناسایي  رو،  این  از  باشند.  مي  کشاورزي  به  مردمي 
رفع  در  پیگیري  و  مجوزها  صدور  روي  پیش  موانع 
آنها، نظارت و پیگیري مستمر بر فرآیند صدور مجوزها 
همچنان ضرورت داشته و از اولویت هاي این سازمان 
 مي باشد. لذا ضروري است تمامي موانع، محدودیت ها،

و  تصمیمات  در  موجود  تضادهاي  و  تعارضات 
دستورالعمل ها، آیین نامه ها و قوانین مربوطه با فرمان 
رهبري، شناسایي و براي پیگیري به مراجع مسؤول و از 
جمله هیأت مقررات زدایي و تسهیل مجوزهاي کسب و 
کار اعام گردد تا همه این موانع با فرمان رهبري تطبیق 
و  احصاء  ضمن  دارد  انتظار  اساس،  این  بر  شوند  داده 
شناسایي، موارد به سازمان مرکزي منعکس شود و در 
راستاي وظیفه صدور مجوزها؛ سازمان استان ها مجاز 
به اخذ  استعام، مدرک و مرحله غیرضرور به واسطه 

اعام دستگاه هاي اجرایي استان نمي باشند. 
رونق  در  تحول  عامل  عنوان  به  نیز  دانش  همچنین 
نفوذ  کندي  با  کشاورزي  بخش  در  تولید  جهش  و 
که  دانش  است.  مواجه  کشاورزي  در  گسترش  و 
دوم،  گام  بیانیه  در  رهبري  معظم  مقام  فرموده  بر   بنا 

جدید  سال  نامگذاري  پی  در  مرکزی  سازمان  رییس 
توسط مقام معظم رهبري تحت عنوان »جهش تولید« و  
نقش و رسالت سازمان در تحقق این شعار موارد ذیل را 
براي هماهنگي و اجرا به سازمان نظام مهندسی استان ها  

اعام نمود:
تمهیدات و تاش هاي گسترده  پیشنهادات،  دنبال   به 
در  تولید  رونق  تحقق شعار  براي  این سازمان   مؤثر  و 
سال ۱۳۹۸ و به ویژه از طریق تسهیل و تسریع در صدور 
مجوز فعالیت هاي کشاورزي؛ نام گذاري سال ۱۳۹۹ با 
شعار »جهش تولید« از سوي مقام معظم رهبري فرصت 
کارساز و اثربخشي است که مي تواند به تحقق جهت 
گیري ها و اقدامات سازمان بیانجامد. در سند راهبردي 

دوره  در  فعالیت  راه جهت  نقشه  عنوان  به  که  سازمان 
پنجم )۱۳۹۸ـ ۱4۰۲( تهیه و به تصویب شوراي مرکزي 
براي  رسیده است؛ »سرمایه و دانش« دو عامل اساسي 
تحقق جهش تولید در کشاورزي مي باشد که متأسفانه 
به  عامل  دو  هر  ورود  جریان  گذشته   هاي  سال  در 
محیط کشاورزي همواره ضعیف و کند بوده است؛ به 
طوري که علي رغم وجود سرمایه هاي فراوان مردمي 
از سرمایه  نقدینگي در کشور، شاهد ورود حداقلي  و 
هاي مردمي به فعالیت هاي کشاورزي در مقایسه با سایر 
فعالیت هاي اقتصادي مي باشیم. بررسي ها حاکي از آن 
است که در کنار ماهیت و ویژگي هاي طبیعي سرمایه 
ناپذیري کشاورزي؛ بخش عمده اي از این عدم رغبت 
به  مربوط  مردمي  هاي  سرمایه  ورود  براي  جذابیت  و 
سختي ها و پیچیدگي هاي اخذ مجوز کسب و کارهاي 
کشاورزي مي باشد که در این ارتباط مي توان فرآیند 
صدور مجوزهاي کشاورزي را به عنوان دروازه ورود 
سرمایه و سرمایه گذاري به این بخش نام برد که آسان 
سازي صدور مجوزها مي تواند منجر به تقویت جریان 

ورود سرمایه مردم به محیط کشاورزي گردد.
 در این راستا، در سال گذشته پیشنهادات و پیگیري هاي

صدور  در  تسریع  و  تسهیل  براي  سازمان  این  مؤثر 
مجوزها از قبیل کاهش زمان بري، حذف استعام هاي 
موازي و غیرضرور، رفع انحصار در صدور مجوز و...، به 

آمادگی سازمان نظام مهندسی در تحقق شعار جهش تولید 
آشکارترین وسیله عزت و قدرت یک کشور محسوب 
مي شود، علي رغم فراواني در مراکز تولید آن در حوزه 
برخودار  مناسب  اشاعه  و  انتقال  فرآیند  از  کشاورزي 
نیست.  با دانش گستري در محیط کشاورزي مي توان 
افزایش  بدون  کشاورزي  تولیدات  در  اساسي  جهش 
سطح، که براي کشاورزي ایران به دلیل محدویت هاي 
اقلیمي امکان کمتري دارد، ایجاد نمود. مردمي کردن 
مستمر  به گسترش  تواند  بهره وري در کشاورزي مي 
»نهاده دانش« به کشاورزي منجر شود و از این طریق مي 
توان سطح متوسط تولیدات را به میزان حداکثر تولید 
به دست آمده در واحد هاي بهره ور و پیشرو نزدیک 
هاي  واحد  در  تولید  در  اختاف سطح  این   نمود که 
پیشرو با واحدهایي با عملکرد متوسط، بطور متوسط ده 

برابر است.
شبکه  ایحاد   نهادسازي،  براي  اقدام  .خوشبختانه، 
و  انتقال  براي  نیاز  مورد  هاي  زیرساخت  و  غیردولتي 
اشاعه دانش و فن آوري هاي جدید در کشاورزي از 
این سازمان در سال گدشته آغاز و آماده نقش  سوي 
آفریني مي باشد؛  توسعه مناسبات جدید در کشاورزي 
دانش  بري  سهم  مزدمحوري،  دانش  اشتغال  جمله  از 
از تولید، مردمي کردن بهره وري کشاورزي با هدف 
انتفاع اقتصادي بیشتر  کشاورزان از بهره وري،  ایجاد و 
راه اندازي مراکز خدمات کشاورزي غیردولتي، مراکز 
مهارت آموزي و توان افزایي، انتقال دانش و تکنولوژي 
هاي نوین کشاورزي، اصاح نژاد  غیردولتي با اتکاي 
به ظرفیت هاي مردمي فراهم شده است و  براین اساس 
اولویت اصلي و سرلوحه فعالیت هاي سازمان در سال 
جاري رونق و جهش تولید در کشاورزي خواهد بود 
و تمامي ارزیابي هاي سازمان نیز بر همین اساس انجام 

خواهد شد.
با عنایت به مراتب مذکور،  پیرو مکاتبات و مذاکرات 
 سال گذشته تمامي قابلیت ها، توانمندي ها و ظرفیت هاي

و  شود  گرفته  بکار  سال  شعار  تحقق  براي  شده  ایجاد 
را  استان  هاي  راهکار  و  پیشنهادات  ها،  بررسي  نتیجه 
متناسب با شرایط منطقه به این سازمان اعام تا آنچه که 
مربوط به نقش سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع 
طبیعي جمهوري اسامي ایران در این خیزش ملي است، 

توسط ستاد سازمان تدوین و پیگیري شود.
مشارکت  مسؤوالن،  مضاعف  همت  با  امیدواریم 
حداکثري ظرفیت هاي مردمي و بسیج همه امکانات و 
ظرفیت ها بتوانیم شعار امسال را به خوبي محقق کرده و 
فرصت هاي بي بدیلي را پیش روي کشور به ویژه بخش 

کشاورزي قرار دهیم.
شاهرخ رمضان نژاد

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
جمهوری اسامی ایران

دوم فروردین ۱۳۹۹
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ــورت  ــوده و در صـ ــي بـ ــف انتظامـ ــار، تخلـ اعتبـ
ارتـــکاب، مطابـــق قوانیـــن و مقـــررات برخـــورد 

خواهـــد شـــد.
اعضـــاي ســـازمان موظـــف بـــه اعـــام و درج 
ـــه  ـــناد مربوط ـــه اس ـــتغال در کلی ـــه اش ـــماره پروان ش
بـــوده و هـــر گونـــه ســـهل انـــگاري و قصـــور در 
ایـــن خصـــوص، تخلـــف حرفـــه ای بـــوده و در 
ـــط  ـــق ضواب ـــه، مطاب ـــر مرحل ـــاع در ه ـــورت اط ص
بـــه هیـــأت هـــاي انتظامـــي معرفـــي مـــي شـــوند. 
ــا  ــنامه بـ ــن بخشـ ــراي ایـ ــن اجـ ــؤولیت حسـ مسـ

ــد. ــي باشـ ــتان مـ ــی اسـ ــام مهندسـ ــازمان نظـ سـ

ــه بخـــش دولتـــي  ارایـــه خدمـــات تخصصـــي بـ
و بخـــش خصوصـــي ملـــزم بـــه داشـــتن پروانـــه 

اشـــتغال مـــي باشـــند.
ــاورزي از  ــي کشـ ــاي مهندسـ ــت هـ ــام فعالیـ انجـ
ـــد  ـــه فاق ـــا پروان ـــه و ی ـــد پروان ـــاي فاق ـــوي اعض س

در پـــی ابهامـــات طـــرح شـــده از ســـوي برخـــي 
دســـتگاه هـــاي اجرایـــي در خصـــوص جایـــگاه 
ســـازمان  توســـط  صـــادره  اشـــتغال  پروانـــه 
نظـــام مهندســـی و عـــدم رعایـــت اخـــذ پروانـــه 
ـــراي ـــرارداد ب ـــم ق ـــگام تنظی ـــه هن ـــر ب ـــتغال معتب  اش

بهـــره منـــدي از خدمـــات حرفـــه اي اعضـــاء؛ 
ــه ای  ــال نامـ ــا ارسـ ــزی بـ ــازمان مرکـ رییـــس سـ
ـــه  ـــی پروان ـــگاه قانون ـــا، جای ـــتان ه ـــازمان اس ـــه س ب

ــتغال را تبییـــن و تشـــریح کـــرد. اشـ
ـــراي  ـــازمان ب ـــاي س ـــي اعض ـــاس، تمام ـــن اس ـــر ای ب
انجـــام فعالیـــت هـــاي مهندســـي مرتبـــط تحـــت 

تبیین و تشریح جایگاه قانونی پروانه اشتغال توسط
رییس سازمان مرکزی

)۳۱( قانـــون تاســـیس مـــی باشـــد.
ـــدازی  ـــا راه ان ـــت: ب ـــزی گف ـــازمان مرک ـــس س ریی
و  اشـــتغال  پروانـــه  ســـنجی  اصالـــت  ســـامانه 
عضویـــت، تمامـــی دســـتگاه هـــای دولتـــی و 
غیردولتـــی مـــی تواننـــد در زمـــان ارجـــاع کار و 
ــه  ــتغال ارائـ ــه اشـ ــت پروانـ ــرارداد، اصالـ ــد قـ عقـ

ــد. ــی نماینـ ــان را بررسـ ــط متقاضیـ ــده توسـ شـ

ـــند.  ـــي باش ـــود م ـــات خ ـــدان از خدم ـــره من به
رمضـــان نـــژاد تصریـــح کـــرد: هـــر گونـــه ســـهل 
انـــگاري، قصـــور و کتمـــان در ایـــن خصـــوص، 
ـــاع در  ـــورت اط ـــت و در ص ـــي اس ـــف انتظام تخل
هـــر زمـــان مطابـــق ضوابـــط و مقـــررات مرتبـــط 
بـــه هیـــأت هـــاي انتظامـــي معرفـــي مـــي شـــوند و 
ضمانـــت اجرایـــی موضـــوع نیـــز مـــواد )۲۵( تـــا 

رییـــس ســـازمان مرکـــزی در ارتبـــاط تصویـــری 
 زنـــده بـــا رؤســـای ســـازمان نظـــام مهندســـی اســـتان هـــا

ــازمان در  ــد سـ ــش رو تأکیـ ــال پیـ ــت: در سـ گفـ
امـــور صنفـــی و حرفـــه ای، تبییـــن و ارتقـــای 
ـــرا  ـــد چ ـــی باش ـــتغال م ـــه اش ـــی پروان ـــگاه قانون جای
کـــه ایـــن موضـــوع منجـــر بـــه اقتـــدار ســـازمانی 

مـــی گـــردد.
ـــزی،  ـــازمان مرک ـــی س ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
شـــاهرخ رمضـــان نـــژاد بـــا تأکیـــد بـــر جایـــگاه 
قانونـــی پروانـــه اشـــتغال، تصریـــح کـــرد: تمامـــي 
ـــام  ـــراي انج ـــور ب ـــر کش ـــازمان در سراس ـــاي س اعض
فعالیـــت هـــاي مهندســـي کشـــاورزي و منابـــع 
ــه  طبیعـــي تحـــت ارایـــه خدمـــات  تخصصـــي بـ
ــتن  ــه داشـ ــزم بـ ــي ملـ بخـــش و بخـــش خصوصـ

پروانـــه اشـــتغال مـــي باشـــند.
وی اظهـــار داشـــت: انجـــام فعالیـــت هـــاي مهندســـي 
ــدون  ــازمان بـ ــاي سـ ــوي اعضـ ــاورزي از سـ کشـ
ـــار،  ـــد اعتب ـــتغال فاق ـــه اش ـــا پروان ـــتغال و ی ـــه اش پروان
تخلـــف انتظامـــي بـــوده و در صـــورت ارتـــکاب، 
مطابـــق قوانیـــن و مقـــررات مربوطـــه برخـــورد 

خواهـــد شـــد.
رییـــس ســـازمان مرکـــزی گفـــت: اعضـــاي ســـازمان 
ـــتغال  ـــه اش ـــماره پروان ـــام و درج ش ـــه اع ـــف ب موظ
در کلیـــه اســـناد مربـــوط بـــه ارائـــه خدمـــات بـــه 

رمز اقتدار سازمان پروانه اشتغال صادره برای اعضاء می باشد
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در حوزه صدور مجوزها شد و امیدواریم این موضوع 
بیافتد. اتفاق  بیشتری  سرعت  با  تولید  جهش  سال   در 

یکپارچگي در مرجع صدور  و  انسجام  بایستی ضمن 
با  بایستی  و ضوابط،  ها  دستورالعمل  تمامی  مجوزها، 
فرمان رهبری مطابقت پیدا کرده و زمینه تحقق جهش 

تولید را فراهم نماید.
دانش به عنوان عامل تحول در رونق و جهش تولید در 
بخش کشاورزي با کندي نفوذ و گسترش در کشاورزي 

مواجه است.
با دانش گستري در محیط کشاورزي مي توان جهش اساسي 
 در تولیدات کشاورزي بدون افزایش سطح ایجاد نمود.

به  تواند  مي  کشاورزي  در  وري  بهره  کردن  مردمي 
گسترش مستمر »نهاده دانش« به کشاورزي منجر شود 
به  این طریق مي توان سطح متوسط تولیدات را  از  و 
پیشرو و  بهره ور  هاي  واحد  در  تولید  حداکثر   میزان 

 نزدیک نمود.
و  انتقال  براي  نیاز  مورد  هاي  زیرساخت  خوشبختانه، 
اشاعه دانش و فن آوري هاي جدید در کشاورزي با 
راه اندازي مراکز خدمات کشاورزي غیردولتي، مراکز 
مهارت آموزي و توان افزایي، انتقال دانش و تکنولوژي 
هاي نوین کشاورزي، اصاح نژاد  غیردولتي با اتکاي به 
ظرفیت هاي مردمي، از سوي سازمان فراهم شده است.

گفتنی است پس از نامگذاری سال پیش رو به عنوان 
با  جهش تولید، رییس سازمان مرکزی دوم فروردین 
ارسال نامه ای به سازمان استان ها، آمادگی و برنامه های 
سازمان نظام مهندسی در تحقق شعار جهش تولید را 

اعام و تبیین کرد.

سطح زیرکشت، تنها راه افزایش تولیدات کشاورزی، 
 افزایش عملکرد در واحد سطح و ارتقای بهره وری است.

»سرمایه و دانش« دو عامل اساسي و پیشبرنده تحقق 
جهش تولید در کشاورزي مي باشد.

فرآیند صدور مجوزهاي کشاورزي به عنوان دروازه ورود 
سرمایه های مردمی در بخش کشاورزی است و آسان 
سازي صدور مجوزها مي تواند منجر به تقویت جریان 
 ورود سرمایه های مردمی به محیط کشاورزي گردد.

 نامگذاری سال ۹۸ به عنوان رونق تولید باعث ایجاد مطالبه 
عمومی و برطرف شدن خیلی از موانع و محدودیت ها 

با رؤسای  رییس سازمان مرکزی در ارتباط تصویری 
سازمان نظام مهندسی استان ها:

انجام و پیگیری امور در فضای مجازی را هم برای همراهی 
و همگامی با ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا و قطع 
زنجیره انتقال آن و هم برای توسعه فرهنگ بهره گیری 
 از ظرفیت های فضای مجازی مورد توجه قرار داده ایم.

نام گذاري سال ۱۳۹۹ با عنوان »جهش تولید« از سوي مقام 
معظم رهبري فرصت کارساز و اثربخشي است که مي 
 تواند به تحقق جهت گیري ها و اقدامات سازمان بیانجامد.

با توجه به محدودیت های اقلیمی کشور برای افزایش 

ارتباط تصویری رییس سازمان مرکزی با رؤسای سازمان نظام 
مهندسی استان ها

رییـــس ســـازمان مرکـــزی در ارتبـــاط تصویـــری بـــا مدیـــران 
صـــدور مجـــوز و پروانـــه اســـتان هـــا:

ـــات  ـــن جلس ـــکیل ای ـــازی و تش ـــای مج ـــازمان از فض ـــتفاده س اس
ـــدور  ـــری ص ـــان ب ـــش زم ـــهیل و کاه ـــریع، تس ـــه تس ـــر ب ـــه منج ک

ـــد. ـــرار دهی ـــتور کار ق ـــود، را در دس ـــی ش ـــا م مجوزه
ـــل  ـــوان دو عام ـــه عن ـــش« ب ـــرمایه و دان ـــام »س ـــه اع ـــه ب ـــا توج ب
ــاورزي  ــد در کشـ ــش تولیـ ــق جهـ ــبرنده تحقـ ــي و پیشـ اساسـ
توســـط ســـازمان مرکـــزی در اول ســـال، ضـــروری اســـت تمامـــی 
ـــا  ـــه ه ـــق برنام ـــت تحق ـــود را در جه ـــاش خ ـــام ت ـــکاران تم هم

ـــد. ـــه کار بگیرن ب

ارتباط تصویری رییس سازمان مرکزی با مدیران 
صدور مجوز و پروانه استان ها



فروردین ماه 1399 خبرنامه الکترونیکی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور  27

ـــس  ـــه ریی ـــده در نام ـــام ش ـــات اع ـــت موضوع اس
ــی  ــگاه قانونـ ــر جایـ ــی بـ ــزی مبنـ ــازمان مرکـ سـ
ـــریح  ـــن، تش ـــتان تبیی ـــطح اس ـــتغال در س ـــه اش پروان

و اطـــاع رســـانی شـــود.

بـــه عـــدم رعایـــت اخـــذ پروانـــه اشـــتغال معتبـــر 
بـــه هنـــگام تنظیـــم قـــرارداد بـــراي بهـــره منـــدي 
از خدمـــات حرفـــه اي اعضـــاي ســـازمان در 
ـــی، الزم  ـــی و غیردولت ـــای دولت ـــتگاه ه ـــی دس برخ

ـــط  ـــران رواب ـــری مدی ـــاط  تصوی در ارتب
ــازمان  ــانی سـ ــالع رسـ ــی و اطـ عمومـ
نظـــام مهندســـی اســـتان هـــا مطـــرح 

شـــد:
بـــا توجـــه بـــه شـــرایط حاکـــم بـــر کشـــور بـــه 
ـــی  ـــه جوی ـــا و صرف ـــروس کرون لحـــاظ بیمـــاری وی
 در هزینـــه و زمـــان، بهـــره گیـــری از ظرفیـــت هـــای

فضـــای مجـــازی بـــرای برگـــزاری جلســـات 
ــرد. ــی گیـ ــرار مـ ــه قـ ــورد توجـ ــی مـ کارشناسـ
و هـــا  برنامـــه  اعـــام  بـــه  توجـــه   بـــا 

ـــش  ـــق جه ـــر تحق ـــی ب ـــازمان مبن ـــای س ـــت ه سیاس
ـــه  ـــش« ب ـــرمایه و دان ـــام »س ـــه اع ـــر ب ـــد و نظ تولی
ــق  ــبرنده تحقـ ــي و پیشـ ــل اساسـ ــوان دو عامـ عنـ
جهـــش تولیـــد، ضـــروری اســـت موضـــوع بـــه نحـــو 
 مطلـــوب در ســـطوح اســـتانی تبییـــن، تشـــریح و

اطاع رسانی شود.
ـــتغال  ـــه اش ـــگاه پروان ـــت و جای ـــه اهمی ـــت ب ـــا عنای ب
ـــر  ـــی و نظ ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــط س ـــادره توس ص

ارتباط تصویری مدیران روابط عمومی و اطالع رسانی استان ها

ظرفیـــت ســـازمان جهـــت ارائـــه آمـــوزش هـــاي 
ـــه کشـــاورزي،  ـــي و مهارتـــي در زمین تخصصـــي، فن
ـــده و  ـــت ش ـــت تقوی ـــط زیس ـــي و محی ـــع طبیع مناب
ــع  ــن و مرتفـ ــت تامیـ ــي الزم جهـ ــازمان توانایـ سـ
دانـــش  آموزشـــي  نیازهـــاي  کلیـــه  نمـــودن 
ـــش  ـــدان بخ ـــرداران و عاقمن ـــره ب ـــگان، به آموخت

ــت. ــد داشـ را خواهـ
بـــر ایـــن اســـاس، صرفـــا گواهینامـــه هـــاي آموزشـــي 
ســـازمان نظـــام مهندســـي کشـــاورزي و منابـــع 
ـــوزش(  ـــامانه آم ـــتر س ـــده در بس ـــادر ش ـــي )ص طبیع
از امتیـــاز رتبـــه بنـــدي برخـــوردار خواهنـــد بـــود 
ــز و  ــایر مراکـ ــي سـ ــاي آموزشـ ــه هـ و گواهینامـ
ــارت و  ــت نظـ ــه تحـ ــي کـ ــا در صورتـ ارگان هـ
تاییـــد ســـازمان بـــوده و داراي تفاهـــم نامـــه و 
ـــد ـــورد تایی ـــند، م ـــترک باش ـــکاري مش ـــرارداد هم  ق

خواهند بود.

گواهینامـــه هـــاي آموزشـــي دیگـــر 
ــرد. ــالم کـ ــا را اعـ نهادهـ

ســـازمان  عمومـــی  روابـــط  گـــزارش  بـــه 
مرکـــزی، در ایـــن نامـــه آمـــده اســـت: ســـازمان 
نظـــام مهندســـی در دوره پنجـــم فعالیـــت، بـــا 
ــور و  ــردن امـ ــی کـ ــد و مردمـ ــردی جدیـ رویکـ
ـــی،  ـــی قبل ـــای آموزش ـــت ه ـــر در سیاس ـــد نظ تجدی
 سیاســـت آموزشـــی جدیـــد را از آمـــوزش هـــای
هـــای آمـــوزش  بـــه  محـــور«   »ادبیـــات 

راســـتای  در  و  داده  تغییـــر  محـــور«  »مهـــارت 
ــر  ــي بـ ــده مبنـ ــاذ شـ ــد اتخـ ــاي جدیـ رویکردهـ
اســـتفاده حداکثـــري از بخـــش خصوصـــي و ایجـــاد 
مراکـــز متعـــدد فنـــي و تخصصـــي غیردولتـــي 
ـــارت  ـــز مه ـــل مراک ـــازمان از قبی ـــارت س ـــت نظ تح
ـــي،  آمـــوزي، مراکـــز خدمـــات کشـــاورزي غیردولت
آموزشـــگاه هـــاي آزاد همـــکار ســـازمان و ...، 

ــی  ــی و پژوهشـ ــی، فنـ ــاون آموزشـ معـ
ــه  ــال نامـ ــا ارسـ ــزی بـ ــازمان مرکـ سـ
ــدم  ــا، عـ ــتان هـ ــازمان اسـ ــه سـ ای بـ
ــه  ــدي بـ ــه بنـ ــاز رتبـ ــاص امتیـ اختصـ

عدم اختصاص امتیاز رتبه بندي به گواهینامه هاي آموزشي 
دیگر نهادها
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توجـــه قـــرار داده و بدیـــن ترتیـــب تهدیـــد را بـــه 
فرصـــت تبدیـــل کنیـــد.

انضبـــاط مالـــی کـــه مقدمـــه انضبـــاط اداری و 
ـــکاران ـــدی هم ـــه ج ـــت، موردتوج ـــور اس ـــایر ام  س

باید باشد.
ــگاه  ــوص جایـ ــزی در خصـ ــازمان مرکـ ــه سـ نامـ
ــام  ــازمان نظـ ــط سـ ــادره توسـ ــتغال صـ ــه اشـ پروانـ
مهندســـی بـــرای فراهـــم شـــدن بســـتر اجـــرای 
ـــن  ـــط تبیی ـــای مرتب ـــاده )۸۳( در ارگان ه تبصـــره ۳ م

ــود. ــریح شـ و تشـ
ـــوص  ـــی در خص ـــای اعام ـــت ه ـــا و سیاس ـــه ه برنام
ــاورزی و  ــش کشـ ــد در بخـ ــش تولیـ ــق جهـ تحقـ
ـــورد  ـــوص م ـــن خص ـــازمان در ای ـــای س ـــالت ه رس

ـــرد. ـــرار گی ـــری ق ـــه و پیگی توج

همراهـــی و همگامـــی بـــا ســـتاد ملـــی مبـــارزه بـــا 
ـــال آن، حفـــظ  ـــره انتق ـــا و قطـــع زنجی ـــروس کرون وی
ســـامتی همـــکاران و توســـعه فرهنـــگ بهـــره 
گیـــری از ظرفیـــت هـــای فضـــای مجـــازی مـــورد 

ــاط   ــزی در ارتبـ ــازمان مرکـ ــس سـ رییـ
ــا مدیـــران اداری و مالـــی  تصویـــری بـ

اســـتان هـــا:
پیگیـــری امـــور در فضـــای مجـــازی را بـــرای 

ارتباط تصویری رییس سازمان مرکزی با مدیران اداری و مالی

ــا  ــس صرف ــن پ ــازمان، زی ــوزی در س ــارت آم مه
گواهینامــه هــاي آموزشــي ســازمان )صــادر شــده 
ــدي  ــه بن ــاز رتب ــوزش( از امتی ــامانه آم ــتر س در بس
هــاي  گواهینامــه  و  بــود  خواهنــد  برخــوردار 
ــي  ــا در صورت ــز و ارگان ه ــایر مراک ــي س آموزش
کــه تحــت نظــارت و تاییــد ســازمان بــوده و داراي 
تفاهــم نامــه و قــرارداد همــکاري مشــترک باشــند، 

ــود. ــد ب ــد خواهن ــورد تایی م

ــه  ــی ب ــای مردم ــرمایه ه ــان س ــریع جری ــث تس باع
عنــوان اولیــن عامــل پیشــران و اثرگــذار در رونــق 

و جهــش تولیــد بــه بخــش کشــاورزی شــویم.
 تمامــي اعضــاي ســازمان بــراي انجــام فعالیــت هاي

مهندســي ملــزم بــه داشــتن پروانــه اشــتغال بــوده و 
ــه اشــتغال  ــه اعــام و درج شــماره پروان موظــف ب

در کلیــه اســناد مربــوط مــي باشــند. 
 بــا توجــه بــه فراهــم شــدن بســتر ارائــه برنامــه هــای

رییــس ســازمان مرکــزی در ارتبــاط تصویــری 
ــی و پژوهشــی ســازمان  ــن آموزشــی، فن ــا معاونی ب
ــوی،  ــان رض ــای خراس ــتان ه ــی اس ــام مهندس نظ
ــاه،  ــدان، کرمانش ــان، هم ــوب کرم ــدران، جن مازن

لرســتان و اردبیــل:
بــه  نســبت  را  خــود  مهندســی  نظــام  ســازمان 
کشــاورزی و کشــاورزان وظیفــه منــد دانســته 
و بــا همیــن نــگاه مراکــز خدمــات کشــاورزی 
غیردولتــی را بــه عنــوان کانــون هــای اشــاعه دانش 
ــرده و در  ــدازی ک ــاورزی راه ان ــات کش و اطاع
 حــال توســعه آنهــا در ســطح دهســتان ها می باشــد.

ــه دنبــال دانــش گســتری  ســازمان در ایــن دوره، ب
در بخــش و اجــرای قراردادهای ســهم بــری دانش 
ــاخت  ــور زیرس ــن منظ ــه همی ــوده و ب ــد ب از تولی
هــای مــورد نیــاز بــرای تحقــق ایــن مهــم در 
ســازمان را بــا ایجــاد مراکــز مهــارت آمــوزی 
و تــوان افزایــی و انتقــال دانــش و تکنولــوژی 
اصــاح  نویــن کشــاورزی غیردولتــی و  هــای 
 نــژاد خصوصــی بــا اتــکای بــه ظرفیــت هــای

بــه عنــوان  مردمــی فراهــم کــرده اســت کــه 
ــد. ــی آین ــمار م ــه ش ــد ب ــش تولی ــد جه ــاه کلی  ش

بایســتی بــا تســهیل و روان ســازی صــدور مجوزها، 

ارتباط تصویری رییس سازمان مرکزی با معاونین 
آموزشی، فنی و پژوهشی 
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نمایندگان  اکثریت  رأی  با  خاوازی  کاظم  دکتر 
جهاد  وزیر  عنوان  به  اسامی  شورای  مجلس 

کشاورزی انتخاب شد.
نظام  سازمان  رسانی  اطاع  پایگاه  گزارش  به 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، به نقل از 
خبرگزاری خانه ملت، مسعود پزشکیان در نشست 
 ۱۳۹۹ ماه  فروردین   ۲۰ چهارشنبه  امروز  علنی 
مجلس شورای اسامی نتیجه رأی اعتماد به وزیر 
 پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی را قرائت کرد.

بر این اساس نمایندگان مجلس با ۱۹۶ رأی موافق، 
 ۲۱۵ مجموع  از  ممتنع  رأی   4 مخالف،  رأی   ۱۵
آرای ماخوذه تصدی وزارت جهاد کشاورزی را 

به کاظم خاوازی سپردند.

دکتر کاظم خاوازی با موافقت مجلس وزیر جهاد کشاورزی شد

وکارهایی نظیر تمهید و راه اندازی مراکز خدمات 
کشاورزی و منابع طببعی غیردولتی به اجرا گذارده 
است تا با به کارگیری فنآوری های نوین و همزمان 
توسعه و گسترش سهم بری دانش از تولید به عنوان 
در  امروز  شرایط  با  متناسب  و  جدید  ای  رابطه 
»بهره وری در  به مردمی کردن  بخش کشاورزی، 
کشاورزی«، »جهش تولید« و »ارتقای ضریب نفوذ 

دانش در  کشاورزی« بیانجامد.
با  منابع طبیعی  و  مهندسی کشاورزی  نظام  سازمان 
تمامی ظرفیت های دانشی، فنی، مردمی و اجرایی 
برنامه های جنابعالی  و  ها  با سیاست  خود، همگام 
به  کمک  و  کشاورزی  بخش  به  مؤثر  خدمت  در 
برقراری امنیت پایدار غذایی در کشاورزی از هیچ 

کوششی فروگذار نخواهد بود.
اثربخش  تعامل  این همسویی و  وافر دارم که  امید 
و  کشاورزی  بخش  کان  اهداف  پیشبرد  موجب 
تلفیق  و  بهره وری  در عرصه  های جنابعالی  برنامه 
نهایتا  و  تولید  های  نوآوری  و  دانش  مدیریت، 
تقویت نقش آفرینی بخش خصوصی در فرآیندها و 
تثبیت و ارتقای جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد 

و امنیت غذایی کشور خواهد شد.
از درگاه خداوند متعال دوام توفیقات حضرتعالی را 
در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسامی ایران، 
های  برنامه  و  اهداف  تحقق  و  امید  و  تدبیر  دولت 

وزارت متبوع مسئلت می نمایم.

سوی ریاست محترم جمهوری اسامی ایران برای 
تصدی این مسئولیت خطیر، صمیمانه تبریک گفته 

و آن را مایه مباهات جامعه کشاورزی ایران بدانم.
 بدون شک تجارب ارزشمند جنابعالی در حوزه های

به  اجرایی،  تحقیقاتی،  آموزشی،  متنوع  و  متعدد 
دوره  در  نوآوری  و  اجتماعی  امور  مدیریت  ویژه 
تصدی ترویج کشاورزی، نوید روزهایی پر از امید، 
هم افزایی ها و همراهی های گسترده را در وسیع 
برای  ایران  اسامی  نهاد حاکمیتی جمهوری  ترین 
مدیریت و راهبری کشاورزی کشور که در قیاس 
با سایر وزارتخانه ها ماهیتی بیشتر اجتماعی-مردمی  
همچنین  اینجا  در  دهد.  می  دارد،  دولتی  کمتر  و 

فرصت را مغتنم شمرده و به استحضار می رسانم:
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان 
نهادی  عنوان  به  نیز  ایران  اسامی  جمهوری 
تعالي روافزون  و  پویایی  دانشی- مردمی که مسیر 
با  گرفته،  پیش  در  محور  دانش  رویکردی  با  را 
»نیروی  و  »دانش«  مهم  مؤلفه  دو  از  برخورداری 
جوان« که در »بیانیه گام دوم انقاب« از سوی مقام 
قرار  تأکید  مورد  العالی(  ظله  )دام  رهبری  معظم 
به بخش خصوصی  متکی  نهادسازی  است،  گرفته 
های  آوری  فن  و  دانش  اشاعه  و  انتقال  برای  را 
جدید در محیط کشاورزی برای افزایش بهره وری 
رساندن  حداکثر  به  و  کردن  مردمی  کشاورزی، 
ساز  با  کشاورزی  بخش  در  مردمی  مشارکت های 

رییس سازمان مرکزی با صدور پیامی کسب رای 
اعتماد قاطع و حداکثری نمایندگان مجلس شورای 
جهاد  وزیر  خاوازی،  کاظم  دکتر  توسط   اسامی 

کشاورزی را تبریک گفت
در این پیام آمده: در آستانه میاد باسعادت منجی 
عالم بشریت، حضرت ولیعصر )عج(، افتخار دارم از 
طرف خود، شورای مرکزی، رؤسای سازمان نظام 
مهندسی استان ها و اعضای نظام مهندسی کشاورزی 
قاطبه  اعتماد  رأی  کشور،  سراسر  طبیعی  منابع  و 
نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسامی 
به جناب عالی به عنوان وزیر جهادکشاورزی را که 
تأیید مجددی است بر حسن انتخاب جناب عالی از 

پیام تبریک رییس سازمان مرکزی به دکتر کاظم خاوازی
در پی تصدی پست وزارت جهاد کشاورزی
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فضـــای مجـــازی بـــرای انجـــام امـــور ســـازمانی، 
نظـــرات و پیشـــنهادات خـــود را در خصـــوص 

رییـــس ســـازمان مرکـــزی در ارتبـــاط تصویـــری 
ـــای ـــتان ه ـــی اس ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــای س ـــا روس  ب

آذربایجان شرقی، البرز و تهران: 
بـــا توجـــه بـــه زیرســـاخت هـــای موجـــود در 
ـــتر  ـــات در بس ـــه خدم ـــور و ارائ ـــام ام ـــازمان، انج س
فضـــای مجـــازی و الکترونیـــک بـــه ویـــژه در 

ــد. ــت باشـ ــی در اولویـ ــرایط کنونـ شـ
پیگیـــری امـــور در فضـــای مجـــازی را بـــرای 
همراهـــی و همگامـــی بـــا ســـتاد ملـــی مبـــارزه بـــا 
ویـــروس کرونـــا و قطـــع زنجیـــره انتقـــال آن، حفـــظ 
ســـامتی همـــکاران و توســـعه فرهنـــگ بهـــره 
ـــورد  ـــازی م ـــای مج ـــای فض ـــت ه ـــری از ظرفی گی
ــازمان  ــک سـ ــوان یـ ــه عنـ ــرار داده و بـ ــه قـ توجـ
 دانشـــی در ایـــن زمینـــه بایســـتی پیشـــگام باشـــیم.

در ایـــن جلســـه مجـــازی، روســـای ســـازمان هـــا 
ـــای  ـــت ه ـــری از ظرفی ـــره گی ـــر به ـــد ب ـــن تاکی ضم

ارتباط تصویری رییس سازمان مرکزی با رؤسای سازمان استان ها
ــال  ــای اعامـــی در سـ ــا و سیاســـت هـ ــه هـ برنامـ

جهـــش تولیـــد را ارائـــه کردنـــد.

ادعایــی تبدیــل کردیــم.
بایســتی بــا تســهیل و روان ســازی صــدور مجوزهــا، 
ــه  ــی ب ــای مردم ــرمایه ه ــان س ــریع جری ــث تس باع
عنــوان اولیــن عامــل پیشــران و اثرگــذار در رونــق و 

ــه بخــش کشــاورزی شــویم. ــد ب جهــش تولی
ایــن کــه دانــش بــه عنــوان عامــل اثرگــذر و تعییــن 
ــی  ــد م ــش عملکــرد و جهــش تولی ــده در افزای کنن

ــد. باشــد، همــه اجمــاع نظــر دارن
خوشــبختانه زیرســاخت های مــورد نیاز بــرای تحقق 
ایــن مهــم در ســازمان بــا توســعه مناســبات جدیــد در 
کشــاورزی از جملــه اشــتغال دانــش مزدمحــوری و 
ــدازی  ــاد و راه ان ــد، ایج ــش از تولی ــری دان ــهم ب س
مهــارت  مراکــز  کشــاورزی،  خدمــات  مراکــز 
ــش و  ــال دان ــز انتق ــی، مراک ــوان افزای ــوزی و ت آم
تکنولــوژی هــای نویــن کشــاورزی و مراکــز اصاح 
نــژاد غیردولتــی بــا اتــکای بــه ظرفیــت هــای مردمــی 

فراهــم شــده اســت.
اولویــت اصلــی و ســرلوحه فعالیــت های ســازمان در 
ســال پیــش رو رونــق و جهــش تولیــد خواهــد بــود و 
تمامــی ارزیابــی هــای ســازمان نیــز بــر همیــن اســاس 

انجــام خواهد شــد.

ــای  ــت ه ــری از ظرفی ــره گی ــتی در به ــی بایس دانش
 فضای مجازی در انجام امور ســازامانی پیشــرو باشــد.

یکــی از کارهــای مهــم در ســال گذشــته، اصــاح 
تصویــر ســازمان در اذهــان عمومــی و حتــی مدیــران 
بخــش بــه ویــژه در حــوزه صــدور مجوزهــا بــود تــا 
جایــی کــه ســازمان را از جایــگاه اتهامــی بــه جایــگاه 

ــا  ــری ب ــاط تصوی ــزی در ارتب ــازمان مرک ــس س ریی
ــا: ــتان ه ــی اس ــزی و کارآفرین ــه ری ــن برنام معاونی

فرهنــگ ســازی در اســتفاده بهینــه از فضــای مجازی 
بــرای مدیریــت، اجــرا و پیگیــری امــور مربوطــه، از 
اولویــت هــای ســازمان در ســال پیــش رو مــی باشــد.

ــازمان  ــک س ــوان ی ــه عن ــی ب ــام مهندس ــازمان نظ س

ارتباط تصویری رییس سازمان مرکزی با معاونین برنامه ریزی و 
کارآفرینی استان ها
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ظرفیت های مردمی فراهم کرده است.
رییس  آقانجفی،  مهندس  مجازی،  نشست  این  در 
سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی ضمن قدردانی 
از تحوالت مثبت ایجاد شده در سازمان نظام مهندسی، 
گفت: بایستی با تغییر نگاه برخی از مدیران ارشد بخش، 
دانش،  ورود  با  کشاورزی  محصوالت  تولید  فرآیند 

مهندسی سازی شود.
مهندس مرادمند، رییس سازمان جهادکشاورزی استان 
اصفهان در این نشست، با تأکید بر ضرورت واگذاری 
امور به تشکل ها در حوزه سازمان نظام مهندسی گفت: 
بایستی با استفاده از ظرفیت های ایجاد شده در سازمان 
نظام مهندسی موجبات تسریع انتقال دانش در واحدهای 

تولیدی فراهم شود.
در این نشست مهندس فتحی، رییس جهادکشاورزی 
استان آذربایجان شرقی ضمن تأکید بر نقش دانش و 
سرمایه های مردمی در تحقق جهش تولید و استفاده 
مهندسی  نظام  سازمان  در  ایجاد شده  های  ظرفیت  از 
بایستی ضمن ارزیابی عملکرد مراکز خدمات  گفت: 
کشاورزی، جایگاه تشکل ها در فرآیند توسعه بخش 

مشخص شود.
نقش  بر  تأکید  ضمن  نشست،  این  در  است  گفتنی 
دانش و سرمایه های مردمی در توسعه بخش و تحقق 
جهادکشاورزی  وزارت  های  سیاست  تولید،  جهش 
در واگذاری امور به تشکل ها در حوزه سازمان نظام 
مهندسی و نقش و عملکرد این سازمان در انجام امور 

واگذار شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به  نسبت  را  خود  مهندسی  نظام  سازمان  افزود:  وی 
کشاورزی و کشاورزان وظیفه مند دانسته و با همین نگاه 
 مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی را به عنوان کانون های

اشاعه دانش و اطاعات کشاورزی راه اندازی کرده و 
در حال توسعه آنها در سطح دهستان ها می باشد. 

اجرای  دنبال  به  سازمان  این  کرد:  تصریح  وی 
قراردادهای سهم بری دانش از تولید بوده و به همین 
منظور زیرساخت های مورد نیاز برای تحقق این مهم 
توان  و  آموزی  مهارت  مراکز  ایجاد  با  را  سازمان  در 
افزایی و انتقال دانش و تکنولوژی های نوین کشاورزی 
به اتکای  با  خصوصی  نژاد  اصاح  و   غیردولتی 

با  مرکزی  سازمان  رییس  ویدئوکنفرانسی  نشست  در 
رؤسای سازمان های جهادکشاورزی و نظام مهندسی 
استان های اصفهان، آذربایجان شرقی و مرکزی مطرح 

شد:
با تزریق دو نهاده دانش و سرمایه های مردمی، تحقق 

جهش تولید در بخش کشاورزی اتفاق می افتد.
این نشست گفت: دانش  رییس سازمان مرکزی در 
و  پیشبرنده  عامل  دو  مردمی  های  سرمایه  و 
پیشران جهش تولید در بخش کشاورزی بوده 
و نقش کلیدی و اثرگذار را در تحقق رونق و 

جهش تولید دارند.

ارتباط تصویری رییس سازمان مرکزی با رؤسای سازمان های
جهاد کشاورزی و نظام مهندسی استان ها

ســال پیــش رو، بــا تغییــر نــگاه مســؤولین مربوطــه بــه فــرد تولیدکننــده، زمینــه ایجاد 
جهــش تولیــد در بخــش فراهــم شــود.

رییــس ســازمان مرکــزی در ارتبــاط تصویــری بــا مدیــران صــدور مجــوز ســازمان 
نظــام مهندســی اســتان هــای هرمــزگان، مرکــزی و یــزد:

فرآینــد صــدور مجــوز واحدهــای تولیــدی و خدماتــی بــه نحــوی بایــد تســریع و 
تســهیل شــود کــه منجــر بــه کاهــش زمــان بــری صــدور مجوزهــا گــردد. 

ــدی و  ــی صــدور مجــوز واحدهــای تولی ــوان متول ــه عن ســازمان نظــام مهندســی ب
خدماتــی در بخــش کشــاورزی، بــه دنبــال تســهیل و روان ســازی صــدور مجوزهــا 
بــه عنــوان دروازه ورود ســرمایه هــای مردمــی بــه بخــش کشــاورزی، بهبــود فضــای 
کســب و کار، و تســریع جریــان ســرمایه گــذاری و جلــب ســرمایه هــای مردمــی 
ــت و  ــای مثب ــدم ه ــدد ق ــکات متع ــود مش ــم وج ــتا عارغ ــن راس ــوده و در همی ب

مؤثــری برداشــته اســت.
بایســتی تمامــی موانــع و محدودیــت هــا و همچنیــن تعارضــات و تضادهــای موجود 
بــا فرامیــن و تدابیــر رهبــری در خصــوص جهــش تولیــد شناســایی و بــرای پیگیــری 
در هیــأت مقــررات زدایــی و تســهیل مجوزهــای کســب و کار اعــام گــردد تــا در 

ارتباط تصویری رییس سازمان مرکزی با مدیران صدور مجوز استان ها
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ســـاختمان مجـــازی ارائـــه مـــی نمایـــد. 
وی تصریـــج کـــرد: کارشناســـان ایـــن ســـازمان 
بـــر اســـاس اصـــول اعـــام شـــده در حـــال 
 ارائـــه خدمـــات بـــه جامعـــه هـــدف

می باشند. 
گفتنـــی اســـت، اخیـــراً شـــوراي عالـــي 
انقـــاب فرهنگـــي راهبردهـــاي خـــود 
را در ســـال »جهـــش تولیـــد« اعـــام 
ــای  ــه دنیـ ــورد آن بـ ــه دو مـ ــرد کـ کـ
مجـــازي و تقویـــت زیرســـاخت هـــاي 
دانشـــي تولیـــد بـــود کـــه خوشـــبختانه 
ایـــن مـــوارد جـــزء اصـــول و سیاســـت 
ـــازمان  ـــد س ـــورد تاکی ـــي و م ـــاي اباغ ه

در ســـال گذشـــته بـــود.

اعـــم از ثبـــت حضـــور، مرخصـــي، ماموریـــت، 
اتوماســـیون اداري، ارجـــاع کار، پنجـــره واحـــد 
ـــوان  ـــت عن ـــازی تح ـــای مج ـــتر فض و ... را در بس

ـــام  ـــازمان نظ ـــت: س ـــزی گف ـــازمان مرک ـــس س ری
مهندســـی بـــا فراهـــم کـــردن زیرســـاخت هـــای 
ـــا  ـــکان، ب ـــان و م ـــت زم ـــر محدودی ـــه ب الزم و غلب

ــتر  ــان در بسـ ــه ذینفعـ ــات بـ ــه خدمـ ارائـ
ــازی را  ــازمان مجـ ــازی، سـ ــای مجـ فضـ
ـــت.  ـــرده اس ـــل ک ـــت تبدی ـــک واقعی ـــه ی ب
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی ســـازمان 
ــا  ــژاد بـ ــان نـ ــاهرخ رمضـ ــزی، شـ مرکـ
تأکیـــد بـــر بهـــره گیـــری از 
ـــازی  ـــای مج ـــای فض ـــت ه ظرفی
ـــوان  ـــه عن ـــی ب ـــازمان دانش ـــن س ـــت: ای گف
ســـازمان پیشـــرو، از دهـــه ســـوم اســـفندماه 
ــازمانی،  ــاي سـ ــت هـ ــی فعالیـ ۹۸، تمامـ
خدمـــات ذینفعـــان و کلیـــه اقدامـــات 

سازمان نظام مهندسی پیشرو در ارائه خدمات به ذینفعان
در بستر فضای مجازي 

مدیرعامــل شــرکت ایــران کانــوال ضمــن تاکیــد بــر 
اهمیــت طــرح، اســتفاده از ظرفیــت هــای ســازمان 

در اجــرای بهتــر ایــن طــرح را خواســتار شــد.

ایــن طــرح اظهــار داشــت: طــرح مــورد نظــر در دو 
ــا مشــارکت مراکــز  مقیــاس بــزرگ و کوچــک، ب
 خدمــات کشــاورزی غیردولتــی انجــام خواهد شــد.

ــا  ــری رییــس ســازمان مرکــزی ب ــاط تصوی در ارتب
ــوال مطــرح شــد: ــران کان مدیرعامــل شــرکت ای

ـــا  همـــکاری ســـازمان نظـــام مهندســـی کشـــاورزی ب
ـــوال ـــران کان ـــرکت ای ش

رییـــس ســـازمان نظـــام مهندســـی کشـــاورزی 
ــازمان  ــکاری سـ ــور از همـ ــی کشـ ــع طبیعـ و منابـ
ـــرای  ـــوال ب ـــران کان ـــرکت ای ـــا ش ـــی ب ـــام مهندس نظ
ـــوال در  ـــاه کان اجـــرای بزرگتریـــن طـــرح کشـــت گی

کشـــور خبـــر داد.
شـــاهرخ رمضـــان نـــژاد در ارتبـــاط تصویـــری 
ـــل  ـــوزنچی، مدیرعام ـــد س ـــر امیراحم ـــا دکت ـــده ب زن
شـــرکت ایـــران کانـــوال، گفـــت: ســـازمان نظـــام 
مهندســـی ظرفیـــت هـــای فنـــی و اجتماعـــی 
ـــرح  ـــک ط ـــه ی ـــرح ک ـــن ط ـــار ای ـــود را در اختی خ

خودگـــردان مـــی باشـــد، قـــرار مـــی دهـــد.
وی تصریــح کــرد: ســازمان نظــام مهندســی بــه 
عنــوان یــک ســازمان دانشــی از طریــق اجــرای 
قراردادهــای ســهم بــری دانــش از تولیــد، مــروج و 
پشــتیبان ایــن طــرح بــوده و بــه عنــوان ســازمان کار 

ــود. ــد نم ــاء خواه ــود را ایف ــش خ ــرح، نق ط
ــت  ــر اهمی ــد ب ــا تأکی ــزی ب ــازمان مرک ــس س ریی

ارتباط تصویری رییس سازمان مرکزی با مدیر عامل 
شرکت ایران کانوال



فروردین ماه 1399 خبرنامه الکترونیکی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور  33

مربوطه مي باشند. 
در ایـــن نامـــه، مراتـــب آمادگـــي ســـازمان نظـــام 
ـــي  ـــات انتظام ـــه تخلف ـــیدگي ب ـــراي رس ـــی ب مهندس
هـــاي  فعالیـــت  انجـــام  در  ســـازمان  اعضـــاي 
ـــذ و  ـــوع اخ ـــاغ موض ـــده و اب ـــام ش ـــي اع مهندس
اعتبارســـنجي پروانـــه اشـــتغال بـــه دســـتگاه هـــاي 
ـــت  ـــورد درخواس ـــاورزی م ـــه وزارت جهادکش تابع

بـــوده اســـت. 
عنـــوان  بـــه  اختیـــارات الزم  اســـت،  گفتنـــی 
ضمانـــت اجـــراي موضـــوع یـــاد شـــده،  بـــه 
موجـــب مـــواد )۲4(  الـــي )۳۱( قانـــون تاســـیس 
ــي  ــاي انتظامـ ــاز و کار هیئت هـ ــاس سـ ــر اسـ و بـ
ــام  ــازمان نظـ ــه سـ ــات بـ ــه تخلفـ ــیدگي بـ و رسـ
مهندســـی محـــول شـــده اســـت کـــه محرومیـــت 
مهندســـان کشـــاورزي ومنابـــع طبیعـــي از اشـــتغال 
منابـــع  و  کشـــاورزي  مهندســـي  حرفـــه  بـــه 
ـــور ـــر کش ـــم در سراس ـــا دای ـــاه ت ـــه م ـــي از س  طبیع

ازجمله این اختیارات مي باشد.

بـــه معـــاون توســـعه مدیریـــت و منابـــع وزارت 
جهادکشـــاورزی از راه انـــدازی ســـامانه 
اســـتعالم پروانـــه اشـــتغال مهندســـي 
ــازمان  ــای سـ ــت اعضـ ــار عضویـ و اعتبـ
ــر داد. ــاورزی خبـ ــی کشـ ــام مهندسـ نظـ
نشـــاني طریـــق  از  کـــه  ســـامانه  ایـــن   در 

 agrieng.org )بخـــش میـــز خدمـــات الکترونیکـــی( 
ـــي،  ـــا وارد کـــردن کـــد مل ـــل دسترســـی اســـت، ب قاب
شـــماره نظـــام مهندســـي و یـــا از طریـــق اســـکن 
ــار و  ــه، اعتبـ QR کـــد درج شـــده در روی پروانـ
ـــل  ـــازمان قاب ـــاي  س ـــتغال اعض ـــه اش ـــت پروان اصال

ـــد.  ـــي باش ـــي م ـــتي آزمای راس
در بخشـــی از ایـــن نامـــه بـــا اشـــاره بـــه جایـــگاه 
ســـازمان،  اعضـــای  اشـــتغال  پروانـــه  قانونـــی 
ــراي  ــازمان بـ ــاي سـ ــي اعضـ ــده اســـت: تمامـ آمـ
ـــتن  ـــه داش ـــزم ب ـــي مل ـــاي مهندس ـــت ه ـــام فعالی انج
ــام و  ــه اعـ ــف بـ ــوده و  موظـ ــتغال بـ ــه اشـ پروانـ
 درج شـــماره پروانـــه اشـــتغال در کلیـــه اســـناد

ــه ای  ــال نامـ ــا ارسـ ــزی بـ ــازمان مرکـ ــس سـ رییـ

راه اندازی سامانه استعالم  اصالت پروانه اشتغال مهندسي

ـــهل  ـــه س ـــر گون ـــرد: ه ـــح ک ـــژاد تصری ـــان ن رمض
انـــگاري، قصـــور و کتمـــان در ایـــن خصـــوص، 
ـــاع در  ـــورت اط ـــت و در ص ـــي اس ـــف انتظام تخل
هـــر زمـــان مطابـــق ضوابـــط و مقـــررات مرتبـــط 

ـــوند. ـــي ش ـــي م ـــي معرف ـــاي انتظام ـــأت ه ـــه هی ب

ــازمان بـــدون  ــاي سـ ــاورزي از ســـوي اعضـ کشـ
ـــار،  ـــه اشـــتغال فاقـــد اعتب ـــا پروان ـــه اشـــتغال و ی پروان
ـــکاب،  ـــورت ارت ـــوده و در ص ـــي ب ـــف انتظام تخل
ــورد  ــه برخـ ــررات مربوطـ ــن و مقـ ــق قوانیـ مطابـ

ـــد. ـــد ش خواه

رییـــس ســـازمان مرکـــزی در ارتبـــاط تصویـــری 
زنـــده بـــا معاونیـــن برنامـــه ریـــزی و کارآفرینـــی 
ســـازمان نظـــام مهندســـی اســـتان هـــا گفـــت: در 
ــه  ــبت بـ ــد، نسـ ــرد جدیـ ــا رویکـ ــش بـ ــال پیـ سـ
تبییـــن جایـــگاه قانونـــی پروانـــه اشـــتغال کـــرده 
ـــدار  ـــه اقت ـــر ب ـــوع منج ـــن موض ـــه ای ـــرا ک ـــم چ ای

ســـازمانی مـــی گـــردد. 
ـــزی،  ـــازمان مرک ـــی س ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
شـــاهرخ رمضـــان نـــژاد بـــا تأکیـــد بـــر جایـــگاه 
ـــي  ـــرد: تمام ـــح ک ـــتغال، تصری ـــه اش ـــی پروان قانون
ـــراي انجـــام  اعضـــاي ســـازمان در سراســـر کشـــور ب
ــع  ــاورزي و منابـ ــي کشـ ــاي مهندسـ ــت هـ فعالیـ
طبیعـــي ملـــزم بـــه داشـــتن پروانـــه اشـــتغال مـــي 

باشـــند.
رییـــس ســـازمان مرکـــزی گفـــت: اعضـــاي 
ســـازمان موظـــف بـــه اعـــام و درج شـــماره 
ـــه  ـــه ارائ ـــوط ب ـــناد مرب ـــه اس ـــتغال در کلی ـــه اش پروان
ـــي  ـــات خـــود م ـــدان از خدم ـــره من ـــه به ـــات ب خدم

باشـــند. 
وی اظهـــار داشـــت: انجـــام فعالیـــت هـــاي مهندســـي 

رویکرد جدید سازمان در تبیین جایگاه قانونی پروانه اشتغال 
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ــه اعــام و درج شــماره  ــوده و موظــف ب اشــتغال ب
 پروانــه اشــتغال در کلیــه اســناد مربــوط مــي باشــند.

رییــس ســازمان مرکــزی گفــت: بــا توجــه بــه فراهم 
ــوزی  ــارت آم ــای مه ــه ه ــه برنام ــتر ارائ ــدن بس ش
ــاي ــه ه ــا گواهینام ــس صرف ــن پ ــازمان، زی  در س

ــامانه  آموزشــي ســازمان )صــادر شــده در بســتر س
آمــوزش( از امتیــاز رتبــه بنــدي برخــوردار خواهنــد 
ــایر مراکــز و  ــاي آموزشــي س ــه ه ــود و گواهینام ب
ارگان هــا در صورتــي کــه تحــت نظــارت و تاییــد 
ســازمان بــوده و داراي تفاهــم نامــه و قــرارداد 
ــد  ــد خواهن ــورد تایی همــکاري مشــترک باشــند، م

بــود.
ــاورزی  ــات کش ــز خدم ــت: مراک ــار داش وی اظه
هــای  تکنولــوژی  انتقــال  مراکــز  غیردولتــی، 
نویــن، اصــاح نــژاد خصوصــی و پژوهش هــای 
ــال  ــرای انتق ــبی ب ــتر مناس ــی بس ــردی غیردولت کارب
بــه  تولیــد  مراکــز  ســوی  از  تولیــدی  دانــش 
ــای  ــزارع و واحده ــی م ــای مصــرف یعن ــط ه محی
ــن  ــعه ای ــاری توس ــال ج ــت و در س ــاورزی اس کش
انتقــال بــرای  ســازمان  اولویت هــای  از   مراکــز 

دانش می باشد.

شــاهرخ رمضــان نــژاد تصریــح کــرد: بایســتی بــا 
ــا،  ــدور مجوزه ــازی ص ــهیل و روان س تس
باعــث تســریع جریــان ســرمایه هــای 
مردمــی بــه عنــوان اولیــن عامــل پیشــران 
و اثرگــذار در رونــق و جهــش تولیــد بــه 

بخــش کشــاورزی شــویم.
ــراي  ــازمان ب ــاي س ــي اعض ــرد: تمام ــد ک وی تأکی
انجــام فعالیــت هاي مهندســي ملــزم به داشــتن پروانه 

رییــس ســازمان مرکــزی در ارتبــاط تصویــری 
ــازمان  ــی س ــی و پژوهش ــی، فن ــن آموزش ــا معاونی ب
نظــام مهندســی اســتان هــای خراســان رضــوی، 
ــاه،  ــدان، کرمانش ــان، هم ــوب کرم ــدران، جن مازن
لرســتان و اردبیــل گقــت: ســازمان نظــام مهندســی 
خــود را نســبت بــه کشــاورزی و کشــاورزان وظیفــه 
ــات  ــز خدم ــگاه مراک ــن ن ــا همی ــته و ب ــد دانس من
کانــون  عنــوان  بــه  را  غیردولتــی  کشــاورزی 
هــای اشــاعه دانــش و اطاعــات کشــاورزی راه 
ــطح ــا در س ــعه آنه ــال توس ــرده و در ح ــدازی ک  ان

دهستان ها می باشد.
وی افــزود: ســازمان در ایــن دوره، بــه دنبــال دانــش 
ــهم  ــای س ــرای قرارداده ــش و اج ــتری در بخ گس
ــور  ــن منظ ــه همی ــوده و ب ــد ب ــش از تولی ــری دان ب
زیرســاخت هــای مــورد نیــاز بــرای تحقــق ایــن مهم 
در ســازمان را بــا ایجــاد مراکــز مهــارت آمــوزی و 
ــای  ــوژی ه ــش و تکنول ــال دان ــی و انتق ــوان افزای ت
نــژاد  اصــاح  و  غیردولتــی  کشــاورزی  نویــن 
ــی  ــای مردم ــت ه ــه ظرفی ــکای ب ــا ات ــی ب خصوص
ــد  ــاه کلی ــوان ش ــه عن ــه ب ــت ک ــرده اس ــم ک فراه

ــد. ــی آین ــه شــمار م ــد ب جهــش تولی

ارتباط تصویری رییس سازمان مرکزی با معاونین آموزشی، فنی 
و پژوهشی سازمان نظام مهندسی استان ها 

رییــس ســازمان مرکــزی شــیوه نامــه نحــوه کار در ســاختمان مجــازي ســازمان نظــام 
مهندســی کشــاورزی ابــاغ کــرد.

ــا  ــده اســت: ب ــه آم ــن اباغی ــط عمومــی ســازمان مرکــزی، در ای ــه گــزارش رواب ب
 عنایــت بــه فراهــم شــدن زیرســاخت هــاي الزم و ضــرورت اســتفاده از ظرفیــت هاي

ــه  ــورد نظــر ب ــات م ــه خدم ــف ســازماني و ارائ ــراي انجــام وظای فضــاي مجــازي ب
ذینفعــان بــه عنــوان یــک ســازمان پیشــرو در قالــب ســاختمان مجــازي، شــیوه نامــه 
نحــوه کار در ســاختمان مجــازي بــراي اجــرا در ســازمان اســتان ارســال مــي گــردد.

گفتنــی اســت، ســازمان مرکــزی از دهــه ســوم اســفندماه ۹۸، تمامــی فعالیــت هــاي 
ــت حضــور، مرخصــي،  ــم از ثب ــات اع ــه اقدام ــان و کلی ــات ذینفع ســازمانی، خدم
ــت، اتوماســیون اداري، ارجــاع کار، پنجــره واحــد و ... را در بســتر فضــای  ماموری

مجــازی تحــت عنــوان ســاختمان مجــازی ارائــه مــی نمایــد.
ــود را در  ــنهادات خ ــرات و پیش ــد نظ ــی توانن ــازمان م ــان س ــکاران و کارشناس هم
خصــوص شــیوه نامــه اباغــی بــه دفتــر روابــط عمومــی و اطــاع رســانی ســازمان 
ــاد شــده مــورد  ــا در ویرایــش هــای بعــدی شــیوه نامــه ی مرکــزی ارســال نماینــد ت

اســتفاده قــرار گیــرد.

ابالغ شیوه نامه نحوه کار در ساختمان مجازي سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
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سـال  نامگـذاری  اسـاس،  ایـن  بـر  و  بـوده 
پیـش رو بـا عنوان جهـش تولید توسـط مقام 
معظـم رهبـری، یـک فرصـت برای سـازمان 
محسـوب می شـود تـا بتوانـد با بهـره گیری 
از ایـن فرصـت و بـا هـدف کمک بـه تحقق 
 شعار سـال، ضمن تبیین و تشـریح سیاست ها،

برنامـه هـا و رسـالت هـای سـازمان، موانـع 
نمایـد. برطـرف  را  رو  پیـش  مشـکالت    و 

سـازمان نظام مهندسـی بایسـتی همزمـان بـا همگامی با 
سـتاد مدیریت بیماری کرونا برای پیشـگیری از توسـعه 
بیمـاری، بـه طور جـدی بـرای کاهش آثـار اقتصادی و 
اجتماعی بیماری آن  در بخش کشـاورزی برنامه ریزی 
و بـرای دوران پسـاکرونا، ظرفیـت هـای عوامل اجرایی 
و علمـی خـود را برای کاهـش اثرات مخـرب ویروس 

کرونـا در بخش کشـاورزی بـه کار بگیرد. 
سـازمان نظـام مهندسـی بـه عنـوان نهـادی 
بخـش  در  اثرگـذار  و  مردمـی  تخصصـی- 
و  مسـائل  خصـوص  در  بایسـتی  کشـاورزی، 
موثـر  فعاالنـه،  رویکـردی  بخـش  مهـم  رویدادهـای 
وزیـر  بـه  اعتمـاد  رأی  و  اتخادنمایـد  سـاز  جریـان  و 
رو،  پیـش  هفتـه  در  جهادکشـاورزی،  پیشـنهادی 
موضوعـی مهـم بـرای کشـاورزی بـوده و الزم اسـت 
ارتباطـات و  تعامات الزم با نمایندگان محترم مجلس 
شـورای اسـامی در ایـن خصـوص صـورت پذیـرد.

عنوان یک سـازمان پیشـرو، بـرای اولین بار در کشـور، 
انجـام امـور اداری و  مدیریـت را  در دنیـای مجازی در 
قالـب سـاختمان مجـازی به یـک واقعیت تبدیـل کرده 

است.
اسـتفاده بـه موقـع و بهینـه از فرصـت هـا به 
عنـوان یکی از ویژگی هـا و مهارت مدیریتی 
اسـت و پیشـبرنده سیاسـت هـا و برنامـه هـا 

رییس سـازمان مرکزی در ارتباط تصویری  با رؤسـای 
سازمان نظام مهندسـی استان ها:

از تاش های شـبانه روزی روسـای سـازمان ها به ویژه 
در ایـام تعطیـات نـوروزی در بسـتر فضـای مجـازی و 
ارائـه خدمـات بـه ذیفعان سـازمان قدردانی مـی نمایم.
 سـازمان نظام مهندسـی با فراهم کردن زیرسـاخت های

الزم و اسـتفاده از ظرفیـت هـای فضـای مجـازی، بـه 

ارتباط تصویری رییس سازمان مرکزی با رؤسای سازمان نظام 
مهندسی استان ها

در پی درگذشت مهندس علیرضا رضایی از همکاران سازمان در نظام مهندسی استان مرکزی، رییس سازمان 
مرکزی در پیام های جداگانه ای این ضایعه را به خانواده آن مرحوم و رییس سازمان استان تسلیت گفت.

در این پیام آمده است: 
 خبر درگذشت مرحوم مغفور جناب آقای مهندس علیرضا رضایی از  همکاران  سازمان نظام مهندسی استان 

مرکزی، موجب تأسف و تأثر گردید.
 اینجانب ضایعۀ درگذشت این  همکار عزیز را به پدر، مادر و همسر داغدار، خانواده گرامی و دوستان و 
همکاران او به ویژه  رییس سازمان  استان تسلیت عرض می نمایم  و از درگاه خداوند متعال، برای ایشان 

رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر جزیل آرزو می کنم.

                                                                                        شاهرخ رمضان نژاد 
                                                               رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

                                                                                      جمهوری اسامی ایران
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هدف کمک به تحقق شعار سال، ضمن تبیین و تشریح 
سیاست ها، برنامه ها و رسالت های سازمان ، موانع و 

مشکات  پیش رو را برطرف نماید.
نظام  سازمان  کرد:  تصریح  مرکزی  سازمان  رییس 
مهندسی بایستی همزمان با همگامی با ستاد مدیریت 
بیماری کرونا برای پیشگیری از توسعه بیماری، به طور 
جدی برای کاهش آثار اقتصادی و اجتماعی بیماری 
آن  در بخش کشاورزی برنامه ریزی و برای دوران پسا 
را  اجرایی و علمی خود  کرونا، ظرفیت های عوامل 
اثرات مخرب ویروس کرونا در بخش  برای کاهش 

کشاورزی به کار بگیرد.
نهادی  عنوان  به  مهندسی  نظام  سازمان  گفت:  وی 
اثرگذار در بخش کشاورزی،  تخصصی - مردمی و 
بایستی در خصوص مسائل و رویدادهای مهم بخش 
و  نماید  اتخاذ  موثر و جریان ساز  فعاالنه،  رویکردی 
رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی، در هفته 
پیش رو، موضوعی مهم برای کشاورزی و الزم است 
ارتباطات و تعامات الزم با نمایندگان محترم مجلس 

شورای اسامی در این خصوص صورت پذیرد.

مهندسی استان ها گفت: سازمان نظام مهندسی با فراهم 
 کردن زیرساخت های الزم و استفاده از ظرفیت های

برای  پیشرو،  سازمان  یک  عنوان  به  مجازی،  فضای 
را  اداری و مدیریت  امور  انجام  بار در کشور،  اولین 
به یک  قالب ساختمان مجازی  در دنیای مجازی در 

واقعیت تبدیل کرده است.
وی افزود: استفاده به موقع 
به  ها  فرصت  از  بهینه  و 
از ویژگی ها  عنوان یکی 
مدیریتی  های  مهارت  و 
سیاستها  پیشبرنده  و  است 
این  بر  و  بوده  ها  برنامه  و 
سال  نامگذاری  اساس، 
جهش  عنوان  با  رو  پیش 
معظم  مقام  توسط  تولید 
فرصت  یک  رهبری، 
محسوب  سازمان  برای 
بهره  با  بتواند  تا  شود  می 
گیری از این فرصت و با 

شبانه  های  تاش  از  گفت:  مرکزی  سازمان  رییس 
تعطیات  ایام  در  ویژه  به  ها  سازمان  روسای  روزی 
به  خدمات  ارائه  و  مجازی  فضای  بستر  در  نوروزی 

ذیفعان سازمان قدردانی می نمایم.
به گزارش روابط عمومی سازمان مرکزی شاهرخ رمضان 
نژاد در ارتباط تصویری زنده با رؤسای سازمان نظام 

استفاده به موقع و بهینه از فرصت ها به عنوان یکی از ویژگی ها و 
مهارت های مدیریتی است 

این خصوص  در  توانند  می  است، عاقمندان  گفتنی 
در  پژوهشی  و  فنی  آموزشی،  معاونت  با  ارتباط  برای 
سازمان مرکزی با شماره ۰۲۱۸۸۹۸۸۷۹۷ و تلفن همراه  
آموزشی،  معاونت  با  ها  استان  در  و   ۰۹۱۲۷۰۸۰۰۱۶
فنی و پژوهشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان 

مراجعه نمایند.

 معاون آموزشی، فنی و پژوهشی سازمان مرکزی با تأکید 
بر کارکرد این مراکز در توسعه صادرات محصوالت 
کشاورزی تصریح کرد: از کلیه فعالین حوزه صادرات 
و کشت فراسرزمینی و عاقمندان جهت ایجاد مرکز 
خدمات  و  محصوالت  صادرات  مدیریت  خدمات 

مهندسی کشاورزی دعوت به همکاری می شود.

از  مرکزی  سازمان  پژوهشی  و  فنی  آموزشی،  معاون 
صادرات  مدیریت  خدمات  مرکز  اولین  اندازی  راه 
دانش فنی و محصوالت کشاورزی غیردولتی در استان 

کردستان خبر داد.
اسداهلل  مرکزی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  گفت:  ابراهیمی 
در  شده  تعیین  راهبرد  اجرای  در  کشور  طبیعی  منابع 
محصوالت  و  خدمات  صادرات  توسعه  خصوص 
کشاورزی اقدام به راه اندازی مراکز خدمات غیردولتی 
مدیریت صادرات کشاورزی با هدف توسعه صادرات 
فرا  کشت  و  مهندسی  و  فنی  خدمات  و  محصوالت 

سرزمینی نموده است.
وی افزود: از آنجایی که سازمان از طریق شبکه ۲۶۰ 
هزار نفری خود در سراسر کشور و حضور عوامل فنی 
از قبیل مهندسان مشاور، مسئولین فنی و مراکز خدمات 
واحدهای  در  سازمان  عضو  غیردولتی  کشاورزی 
تولیدی، می تواند در کنار صادرکنندگان محصوالت 

و خدمات مهندسی نقش آفرینی کند.

راه اندازی اولین مرکز خدمات مدیریت صادرات دانش فنی و 
محصوالت کشاورزی  غیردولتی کشور
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کشاورزی  خدمات  مراکز  افزود:  نژاد  رمضان 
خدمات  ارائه  جدید  الگوی  عنوان  به  غیردولتی 
نیاز  مورد  متنوع  خدمات  کشاورزی،  بخش  در 

نمایند. ارائه می  تولیدکنندگان و کشاورزان را 
رییس سازمان مرکزی تأکید کرد: مراکز خدمات 
اشاعه  کانون  عنوان  به  غیردولتي  کشاورزي 
عرصه  در  بایستی  کشاورزی  اطاعات  و  دانش 
کشاورزی  نوین  کارهای  و  کسب  توسعه  تولید، 
تولید  از  پس  و  پیش  عملیات  و  روستایی  و 

باشند. اثرگذار   )Agribusiness(

نهادسازي  هدف  با  کشاورزی،  نوین  های  فناوری 
جهت  در  غیردولتي  بخش  در  سازی  ظرفیت  و 
دانش،  به  آسان  اقتصادي  و  فیزیکي  دسترسي 
می  ایجاد  کشاورزی  های  آوري  فن  و  اطاعات 

شوند.
توسعه  داشت:  اظهار  مرکزی  سازمان  رییس 
»اشتعال  جمله  از  کشاورزی  در  جدید  مناسبات 
تولید«  از  دانش  بری  »سهم  و  محوری«  مزد  دانش 
یکی از اولویت های سازمان در عرصه کشاورزی 
کمک  با  تا  شده  تاش  بار  نخستین  برای  و  است 
مراکز قرارداد »سهم بری دانش از تولید« در بخش 
نماییم  محقق  کشاورزی  بستر  در  را  کشاورزی 
دانش  و  علم  نقش  سازی  برجسته  به  امر  این  که 
تولید  با  کشاورزی  مهندسان  پیوند  و  حضور  و 

کنندگان کمک خواهد کرد.
کشاورزی  خدمات  مراکز  توسعه  گفت:  وی 
و  دانش  اشاعه  های  کانون  عنوان  به  غیردولتی 
اطاعات کشاورزی در محیط های تولید، موجب 
کشاورزی  های  محیط  در  دانش  شدن  جاری 

شد. خواهند 

و  عمومی  انتظار  گفت:  مرکزی  سازمان  رییس 
این  به  پاسخ  سازمان  از  فعلی  شرایط  اقتضای 
سئوال است که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
متخصصان عضو آن، برای کشاورزان و کشاورزی 
های  سیاست  و  اهداف  لذا  دارد،  ایی  برنامه  چه 
با تغییر رویکرد، در پاسخ به  سازمان در این دوره 

انتظار جامعه، طراحی و تدوین شده است. همین 
به گزارش روابط عمومی سازمان مرکزی، شاهرخ 
مدیران  با  زنده  تصویری  ارتباط  در  نژاد  رمضان 
غیردولتی  در  مراکز خدمات کشاورزی  از  برخی 
ایجاد  و  نهادسازی  گفت:  کشور  مختلف  مناطق 
آوری  فن  و  دانش  انتقال  برای  غیردولتی  شبکه 
در  غیردولتی  کشاورزی  خدمات  مراکز  قالب  در 

دستور سازمان است.
وی افزود: راهبرد و رسالت اصلی سازمان به 
عنوان یک نهاد دانشی، افزایش بهره وری 
آن  انتقال  و  دانش  نهاده  از  گیری  بهره  با 

به عرصه تولید می باشد.
خدمات  مراکز  کرد:  تصریح  نژاد  رمضان 
و  دانش  ویترین  عنوان  به  غیردولتي  کشاورزي 

ارتباط تصویری رییس سازمان مرکزی با مدیران برخی از مراکز 
خدمات کشاورزی غیردولتی در مناطق مختلف کشور 

اراضی تحت شرب چاه های کشاورزی و بارگذاری 
سازمان  توسط  که  سانکا  سامانه  در  آن  کار  ارجاع 
کار  است  شده  انجام  مرکزی  استان  مهندسی  نظام 
سایر  به  الگوبرداری  با  تواند  می  و  بوده  ارزشمندی 

استان ها تسری پیدا کند.
سازمان در این دوره با رویکرد جدید، نسبت به تبیین 
جایگاه قانونی پروانه اشتغال پرداخته است چرا که این 

موضوع منجر به اقتدار سازمانی می گردد. 
هاي  فعالیت  انجام  براي  سازمان  اعضاي  تمامي 
مهندسي ملزم به داشتن پروانه اشتغال بوده و موظف 
مربوطه  اسناد  کلیه  در  پروانه  و درج شماره  اعام  به 
مي باشند و در صورت هر گونه تخلف مطابق ضوابط 

برخورد خواهد شد.
اقدام سازمان نظام مهندسی استان اردبیل در خصوص 
اسامی  مجلس شورای  منتخب  نمایندگان  با  مکاتبه 
اقدام  هم  سازمان  های  سیاست  و  ها  برنامه  تبیین  و 
سایر  کار  دستور  در  تواند  می  که  است  ارزشمندی 

استان ها نیز قرار گیرد.

مطلوب  نحو  به  شده  ایجاد  های  فرصت  از  بتوانند 
استفاده نمایند.

تفاهم نامه همکاری سه جانبه سازمان جهادکشاورزی 
نقشه  تهیه  خصوص  در  ای  منطقه  آب  شرکت  و 

رییس  با  ارتباط تصویری  در  رییس سازمان مرکزی 
سازمان نظام مهندسی تعدادی استان ها:

تجارب سازمان نظام مهندسی استان ها باید در بهترین 
 شکل ممکن به اشتراک گذاشته شود تا همه استان ها

ارتباط تصویری رییس سازمان مرکزی با رؤسای
سازمان استان ها
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در ارتبـاط تصویـری مدیـران اداری و مالـی سـازمان 
نظـام مهندسـی اسـتان هـای منطقـه 4 کشـور مطـرح 

: شد
تهیـه و ارسـال گـزارش فعالیت هـا و ثبت اسـناد مالی 

در سـامانه ریحـان مـورد تاکید قـرار گرفت. 
و  مجـازی  آموزشـی  هـای  دوره  برگـزاری 
غیرحضـوری مـورد نیـاز در حـوزه اداری و مالـی بـه 
منظـور ایجـاد وحـدت رویـه در امور مربوطـه الزم و 

اسـت. ضـروری 
شـرایط کاری سـازمان اسـتان در »سـاختمان سازمان 
پیرامـون  گرفتـه  اقدامـات صـورت  نیـز  و  مجـازی« 
اجـرای تبصـره ی ۳ مـاده  ی ۸۳ آییـن نامـه ی اجرایـی 
بـه  توجـه  بـا  اسـتان ها  در  سـازمان  تاسـیس  قانـون 
ظرفیت هـا و محدودیت هـای موجـود در اجـرای این 

تبصـره مـورد بررسـی قـرار گرفـت.
تمبـر  حـق  فیش هـای  مشـکات  نشسـت  ایـن  در 
قانـون   4۶ مـاده  تبصـره   ۱۱ )بنـد  موضـوع  مالیاتـی 
مالیات هـای مسـتقیم( در سـنوات گذشـته و همچنین 
قـرارداد  مشـکات  رفـع  و  امـور  تسـهیل  موضـوع 
کارکنـان بـا توجـه به شـرایط فعلی اسـتان ها از طرف 

مدیـران مالـی و اداری هـم بررسـی شـد.

ارتباط تصویری مدیران اداری و مالی سازمان نظام مهندسی
 استان های منطقه 4

مهندسی« استان های پیشرو در این خصوص از قبیل؛ 
آذربایجان شرقی، خراسان شمالی ،مرکزی، کرمان، 
توسط  موضوع  بیشتر  پیگیری  به  نسبت  البرز،  و  یزد 

سایر استان ها تاکید کرد.
رئیس سازمان مرکزی گفت: توافقات انجام شده در 
این تفاهم نامه همکاری فیمابین، یک فرصت استثنایی 
است که سازمان استان ها بایستی به نحو مطلوب از این 

فرصت استفاده نمایند.
گفتنی است انجام تشریفات تشکیل پرونده متقاضیان 
تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، تهیه گزارشات 
فنی و اجرایی طرح های مرتبط، صدور پروانه تاسیس 
گیری  بهره  اراضی،  امور  با  مرتبط  برداری  بهره  و 
امور  انجام  برای  سازمان   )۳۲( ماده  کارشناسان  از 
توافق  مورد  مهم  موارد  جمله  از  مرتبط  کارشناسی 

مشترک می باشد.

با  مرکزی  سازمان  رئیس  ویدئوکنفرانسی  نشست 
در  ها  استان  برخی  مهندسی  نظام  سازمان  روسای 
خصوص بررسی روند اجرای توافقات فیمابین سامانه 

امور اراضی و نظام مهندسی
امور واگذاری  اجرای  روند  بررسی   نشست 

رییس  با حضور  اراضی،  امور  سازمان  گری  تصدی 
 سازمان مرکزی، روسای سازمان نظام مهندسی استان های

آذربایجان  شمالی،  خراسان  مرکزی،  کرمان،  یزد، 
شرقی، البرز، قزوین و مازندران و معاون برنامه ریزی و 

کارآفرینی سازمان مرکزی برگزار شد.
در این نشست نحوه اجرای بندهای مختلف صورتجلسه 
اراضی  امور  با سازمان  نامه همکاری مشترک  تفاهم 

مورد بررسی و هماهنگی قرار گرفت.
در این نشست مجازی، رئیس سازمان مرکزی ضمن 
تشکر و قدردانی از »روسای جهاد کشاورزی و نظام 

بررسی روند اجرای توافقات فیمابین سامانه امور اراضی و
نظام مهندسی
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ــی و  ــط عمومـ ــه، روابـ ــن نامـ ــن در ایـ همچنیـ
ـــا  ـــتان ه ـــزی و اس ـــازمان مرک ـــانی س ـــاع رس اط
 موظـــف بـــه اطـــاع رســـانی و تبییـــن سیاســـت هـــا

هـــای  در حـــوزه  ســـازمان  هـــای  وبرنامـــه 
اســـت. مربوطـــه شـــده 

حائـــز رتبـــه نخســـت تـــا ســـوم در اجـــراي 
ـــم  ـــن مه ـــا ای ـــه قطع ـــند ک ـــي باش ـــه م ـــن وظیف ای
در ســـایه تـــاش هـــاي مجمـــوع همـــکاران و 
اهتمـــام جـــدي روســـاي ســـازمان اســـتان هـــا 
ـــي دارد. ـــکر و قدردان ـــاي تش ـــه ج ـــد ک ـــی باش م

 رییـــس ســـازمان مرکـــزی بـــا ارســـال نامـــه ای
بـــه ســـازمان نظـــام مهندســـی اســـتان هـــا، ضمـــن 
ارائـــه عملکـــرد ســـازمان اســـتان هـــا 
ـــد  ـــاع کار، تمدی ـــای ارج ـــوزه ه در ح
عضویـــت و تشـــخیص صالحیـــت و 
ـــراري  ـــتمرار برق ـــر اس ـــدی، ب ـــه بن رتب
ـــت  ـــدي از فرص ـــره من ـــت در به عدال
ـــت  ـــه درخواس ـــازمان ک ـــه ای  س حرف
ـــازمان  ـــان س ـــاي و ذینفع ـــق اعض ـــه ح ب

ـــرد. ـــد ک ـــد، تأکی ـــی باش م
ــر  ــت: بـ ــده اسـ ــه آمـ ــن نامـ ــی از ایـ در بخشـ
اســـاس گـــزارش دریافتـــی از ســـامانه ارجـــاع 
کار ایـــن ســـازمان، در ســـال ۱۳۹۸مجموعـــا 
۳۱۶۵۶ فقـــره کار ثبـــت و تعـــداد ۲۷۱۵عضـــو از 
ـــه  ـــد ک ـــده ان ـــد ش ـــره من ـــاع کار به ـــامانه ارج س
اســـتان هـــاي مازنـــدران، فـــارس و کرمانشـــاه 

تحقق عدالت حرفه ای با شفافیت و الکترونیکی کردن ارجاع کار

ــد. ــده ایـ ــقدم شـ ــگام و پیشـ پیشـ
ـــازمان  ـــس س ـــه ریی ـــری ک ـــاط تصوی ـــن ارتب در ای
ــور  ــز حضـ ــان نیـ ــتان گیـ ــی اسـ ــام مهندسـ نظـ
مرکـــزی  ســـازمان  رییـــس  داشـــت، 
فرصـــت،  اولیـــن  در  داد  دســـتور 
ــاورزی  ــات کشـ ــز خدمـ ــوز مرکـ مجـ
ـــادر  ـــاء ص ـــن اعض ـــرای ای ـــی ب غیردولت
ــز  ــب مرکـ ــد در قالـ ــا بتواننـ ــود تـ شـ
ـــای  ـــت ه ـــتای سیاس ـــات و در راس خدم
ــش و  ــال دانـ ــات انتقـ ــازمان موجبـ سـ
ـــاورزان و  ـــه کش ـــاورزی ب ـــات کش اطالع

تولیدکننـــدگان شـــوند.
ــدری و  ــه حیـ ــدس معصومـ ــت مهنـ ــی اسـ گفتنـ
ــا  ــواده، بـ ــراه خانـ ــه همـ ــال بـ ــی بقـ ــد علـ محمـ
ـــا  همـــکاری ســـپاه پاســـداران انقـــاب اســـامی و ب
همـــت جمعـــی از خیریـــن اقـــدام بـــه تولیـــد ماســـک 
ـــداد ۷۰  ـــون تع ـــرده و تاکن ـــش ک ـــتان تال در شهرس
ــداد ۱۵  ــد و تعـ ــتان تولیـ ــک در شهرسـ هزارماسـ
ــد. ــد دارنـ ــت تولیـ ــز در دسـ ــک نیـ ــزار ماسـ  هـ

از وظایـــف ســـازمان، همـــکاري بـــا 
ــات  ــه خدمـ ــط در ارائـ ــع ذیربـ مراجـ
ـــروز  ـــگام ب ـــه هن ـــین ب ـــدادي مهندس ام
ـــیج  ـــق بس ـــه از طری ـــر مترقب ـــوادث غی ح
اعضـــاء مـــی باشـــد کـــه شـــما بـــا داشـــتن 
روحیـــه مســـؤولیت پذیـــری اجتماعـــی در کنـــار 
ــیر  ــن مسـ ــه ای در ایـ ــری حرفـ ــؤولیت پذیـ مسـ

ــه  ــدس معصومـ ــوش مهنـ ــدام خودجـ ــی اقـ در پـ
حیـــدری و مهنـــدس محمـــد علـــی بقـــال از اعضـــای 
ـــتان  ـــش اس ـــک در تال ـــد ماس ـــرای تولی ـــازمان ب س
ــاط  ــزی در ارتبـ ــازمان مرکـ ــس سـ ــان، رییـ گیـ
تصویـــری مســـتقیم از ایـــن اقـــدام خودجـــوش و 

خداپســـندانه آنهـــا قدردانـــی کـــرد.
یکـــی  گفـــت:  مرکـــزی  ســـازمان  رییـــس 

قدردانی رییس سازمان مرکزی از اقدام خودجوش اعضای سازمان 
برای همراهی در مقابله با ویروس کرونا در استان گیالن 
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ـــوزی و  ـــارت آم ـــز مه ـــوان مراک ـــه عن ـــا ب واحده
ـــا  ـــی ب ـــای متقاض ـــاب و اعض ـــی انتخ ـــوان افزای ت
حضـــور در ایـــن مراکـــز بـــه صـــورت عملـــی 
ــه در  ــد کـ ــه نماینـ ــوزی را تجربـ ــارت آمـ مهـ
ــز  ــش از ۱۰۰ مرکـ ــون بیـ ــتا تاکنـ ــن راسـ همیـ
مهـــارت آمـــوزی و تـــوان افزایـــی راه انـــدازی 

شـــده اســـت.
وی بیـــان داشـــت: ســـازمان نظـــام مهندســـی 
بـــه عنـــوان متولـــی صـــدور مجـــوز 
واحدهـــای تولیـــدی و خدماتـــی در 
ـــهیل  ـــال تس ـــه دنب ـــاورزی، ب ـــش کش بخ
و روان ســـازی صـــدور مجوزهـــا بـــه 
ــای  ــرمایه هـ ــوان دروازه ورود سـ عنـ
مردمـــی بـــه بخـــش کشـــاورزی، 
ـــریع  ـــب و کار، و تس ـــای کس ـــود فض بهب
ــرمایه گـــذاری و جلـــب  ــان سـ جریـ
ســـرمایه هـــای مردمـــی بـــوده و 
ــود  ــم وجـ ــتا عالرغـ ــن راسـ در همیـ
ـــت  ـــای مثب ـــدم ه ـــدد ق ـــکالت متع مش

و مؤثـــری برداشـــته اســـت.
رییـــس ســـازمان مرکـــزی گفـــت: بایســـتی 
تمامـــی موانـــع و محدودیـــت هـــا و همچنیـــن 

ـــن و  ـــا فرامی ـــود ب ـــای موج ـــات و تضاده تعارض
تدابیـــر رهبـــری در خصـــوص جهـــش تولیـــد 
ـــررات  ـــأت مق ـــری در هی ـــرای پیگی شناســـایی و ب
زدایـــی و تســـهیل مجوزهـــای کســـب و کار اعام 
ـــگاه  ـــر ن ـــا تغیی ـــش رو، ب ـــال پی ـــا در س ـــردد ت گ
ـــه  ـــده، زمین ـــرد تولیدکنن ـــه ف مســـؤولین مربوطـــه ب
ـــود. ـــم ش ـــش فراه ـــد در بخ ـــش تولی ـــاد جه  ایج

ـــای  ـــب و کاره ـــعه کس ـــد، توس ـــه تولی در عرص
نویـــن کشـــاورزی و روســـتایی و عملیـــات 
 )Agribusiness( پیـــش و پـــس از تولیـــد

ــند. ــذار باشـ اثرگـ
رییـــس ســـازمان مرکـــزی گفـــت: توســـعه 
مناســـبات جدیـــد در کشـــاورزی از جملـــه 
»اشـــتعال دانـــش مـــزد محـــوری« و »ســـهم 
بـــری دانـــش از تولیـــد« از اولویـــت هـــای 
ــوده  ــاورزی بـ ــه کشـ ــازمان در عرصـ ــم سـ مهـ
و بـــا کمـــک ایـــن مراکـــز، بـــه دنبـــال اجـــرای 
قراردادهـــای ســـهم بـــری دانـــش از تولیـــد 
ــر  ــن امـ ــه ایـ ــتیم کـ ــاورزی هسـ ــتر کشـ در بسـ
ــازی نقـــش علـــم و دانـــش و  ــته سـ ــه برجسـ بـ
ـــا  ــاورزی ب ــان کشـ ــد مهندسـ ـــور و پیونـ حض

ــرد. ــد کـ ــک خواهـ ــدگان کمـ ــد کننـ تولیـ
وی اظهـــار داشـــت: ســـازمان نظـــام مهندســـی 
ـــد  ـــردی جدی ـــا رویک ـــت، ب ـــم فعالی در دوره پنج
ــر در  ــد نظـ ــور و تجدیـ ــردن امـ ــی کـ و مردمـ
سیاســـت هـــای آموزشـــی قبلـــی، سیاســـت 
ـــات  ـــای »ادبی ـــوزش ه ـــد را از آم آموزشـــی جدی
محـــور« بـــه آمـــوزش هـــای »مهـــارت محـــور« 

تغییـــر داداســـت.

ـــن سیاســـت  ـــت: در اجـــرای ای ـــژاد گف رمضـــان ن
کـــه هـــدف اصلـــی آن انتقـــال مهـــارت و بـــه 
کار بســـتن علـــوم و دانـــش کشـــاورزی در 
ــا  ــل بـ ــت در تعامـ ــی بایسـ ــت، مـ ــزارع اسـ مـ
صاحبـــان واحدهـــای پیشـــرفته، بهـــره ور و 
ـــد و  ـــی هدفمن ـــی و تعامل ـــش خصوص ـــدرن بخ م
ـــن  ـــاری بیشـــتر ای ـــدی و همی ـــه منظـــور هـــم پیون ب

در  مرکـــزی  ســـازمان  رییـــس 
دبیـــران  بـــا  تصویـــری  ارتبـــاط 
ســـازمان  اســـتانی  شـــوراهای 
خصـــوص  در  مهندســـی  نظـــام 
سیاســـت هـــای و   برنامـــه هـــای 

سازمان گفتگو کرد.
شـــاهرخ رمضـــان نـــژاد گفـــت: ســـازمان نظـــام 
ـــای  ـــاخت ه ـــردن زیرس ـــم ک ـــا فراه ـــی ب مهندس
فضـــای  هـــای  ظرفیـــت  از  اســـتفاده  و  الزم 
مجـــازی، بـــه عنـــوان یـــک ســـازمان پیشـــرو، 
بـــرای اولیـــن بـــار در کشـــور، مدیریـــت و 
انجـــام امـــور در فضـــای مجـــازی را در قالـــب 
ســـاختمان مجـــازی بـــه یـــک واقعیـــت تبدیـــل 

کـــرده اســـت.
انتظـــار عمومـــی و اقتضـــای شـــرایط فعلـــی 
از ســـازمان پاســـخ بـــه ایـــن ســـئوال اســـت 
ــاورزی و  ــی کشـ ــام مهندسـ ــازمان نظـ ــه سـ کـ
بـــرای کشـــاورزان  متخصصـــان عضـــو آن، 
و کشـــاورزی چـــه برنامـــه ایـــی دارد، لـــذا 
اهـــداف و سیاســـت هـــای ســـازمان بـــه عنـــوان 
ـــن دوره  ـــی در ای ـــی و مردم ـــازمان دانش ـــک س ی
ـــن انتظـــار  ـــه همی ـــر رویکـــرد، در پاســـخ ب ـــا تغیی ب

ــت. ــده اسـ ــن شـ ــی و تدویـ ــه، طراحـ جامعـ
ـــاورزي  ـــات کش ـــز خدم ـــزود: مراک وی اف
غیردولتـــي بـــه عنـــوان ویتریـــن 
ـــن  ـــای نوی ـــاوری ه ـــش و فن ـــه دان عرض
ــازي  ــدف نهادسـ ــا هـ ــاورزی، بـ کشـ
بخـــش  در  ســـازی  ظرفیـــت  و 
دسترســـي  جهـــت  در  غیردولتـــي 
فیزیکـــي و اقتصـــادي آســـان بـــه 
ـــای  ـــن آوري ه ـــات و ف ـــش، اطالع دان
کشـــاورزی ایجـــاد شـــده و در حـــال 
ــه  ــز بـ ــن مراکـ ــد و ایـ ــی باشـ ــعه مـ توسـ
عنـــوان الگـــوی جدیـــد ارائـــه خدمـــات در 
ــورد  ــوع مـ ــات متنـ ــاورزی، خدمـ ــش کشـ بخـ
ـــی  ـــه م ـــدگان و کشـــاورزان را ارائ ـــاز تولیدکنن نی

ــد. نماینـ
رمضـــان تصریـــح کـــرد: مراکـــز خدمـــات 
کشـــاورزي غیردولتـــي بـــه عنـــوان کانـــون 
ـــتی  ـــاورزی بایس ـــات کش ـــش و اطاع ـــاعه دان اش

ارتباط تصویری  رییس سازمان مرکزی با دبیران شوراهای استانی 
سازمان نظام مهندسی
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ـــراي  ـــتای اج ـــازمان در راس ـــن س ـــت: ای ـــده اس آم
مأموریـــت هـــای خـــود، مراکـــز خدمـــات فنـــي 
و تخصصـــي را بـــا هـــدف نهادســـازي و ایجـــاد 
شـــبکه غیردولتـــي بـــراي ارایـــه مشـــاوره هـــاي فنـــي 
ـــري  ـــدي گ ـــور تص ـــام ام ـــز انج ـــان و نی ـــه متقاضی ب
دســـتگاه هـــاي اجرایـــي در ســـطح دهســـتان هـــا 
بـــا تابلوهـــاي متحـــد الشـــکل را انـــدازي نمـــوده 
ـــوز  ـــذ مج ـــا اخ ـــز ب ـــون ۷۵۰ مرک ـــه تاکن ـــت ک اس
ـــد.  ـــي نماین ـــت م ـــازمان فعالی ـــارت س ـــت نظ  و تح
ــز  ــت مراکـ ــن ظرفیـ ــن تبییـ ــه ضمـ ــن نامـ در ایـ
خدمـــات کشـــاورزی غیردولتـــی، آمـــده اســـت: 
ـــي و  ـــورت تخصص ـــه ص ـــز ب ـــن مراک ای
ـــوان  ـــا عن ـــت  ب ـــط زیس ـــوزه محی در ح
»مرکـــز خدمـــات محیـــط زیســـت 
ــکیل  ــي« تشـ ــبز غیردولتـ ــاي سـ و فضـ
و راه انـــدازي مـــي شـــوند و بســـتر 
ـــي،  ـــور آموزش ـــام ام ـــراي انج ـــبي ب مناس
ســـازمان  آن  نظارتـــي  و  اجرایـــي 
در اجـــراي قوانینـــي نظیـــر قانـــون 
ــاک،  ــت از خـ ــاک، حفاظـ ــواي پـ هـ
ـــت  ـــي آب، مدیری ـــری از آلودگ جلوگی
ــند. ــی باشـ ــاورزي و... مـ ــماند کشـ  پسـ

محیـــط زیســـت انســـاني 
ســـازمان حفاظـــت محیـــط 
بـــه  اشـــاره  بـــا  زیســـت 
ظرفیـــت هـــای ســـازمان 
بـــراي  مهندســـی   نظـــام 
نقـــش آفرینـــي و انجـــام 
گـــري  تصـــدي  امـــور 
مختلـــف  هـــاي  حـــوزه 
ـــي  ـــع طبیع ـــاورزي، مناب کش
و محیـــط زیســـت آمـــده 
ــه  ــازمان بـ ــن سـ اســـت: ایـ
موجـــب قانـــون تأســـیس 
و دیگـــر قوانیـــن و مقـــررات جـــاري عهـــده 
ــي و  ــات عمومـ ــف و خدمـ ــي از وظایـ دار بخشـ
ـــاي  ـــت ه ـــدور مجوزفعالی ـــه  ص ـــي از جمل حاکمیت
ـــع  ـــاورزي و مناب ـــش کش ـــي بخ ـــدي و خدمات تولی
ــدي  ــه بنـ ــت و رتبـ ــخیص صاحیـ ــي؛ تشـ طبیعـ
 و مرجـــع انحصـــاري صـــدور پروانـــه اشـــتغال

حرفه اي مي باشد.
در بخـــش دیگـــری از ایـــن نامـــه بـــا اشـــاره بـــه 
تشـــخیص صاحیـــت و رتبـــه بنـــدی بیـــش از ۷ 
ـــي،  ـــو حقیق ـــزار عض ـــي و ۲۲ه ـــو حقوق ـــزار عض ه

بنـــا بـــه درخواســـت ســـازمان حفاظـــت محیـــط 
بـــر معرفـــی ظرفیـــت هـــای  زیســـت مبنـــی 
ــکاری در  ــرای همـ ــی بـ ــام مهندسـ ــازمان نظـ سـ
اجـــرای قانـــون حفاظـــت از خـــاک،  رییـــس 
ســـازمان مرکـــزی بـــا ارســـال نامـــه ای بـــه 
ــی  ــت، آمادگـ ــط زیسـ ــت محیـ ــازمان حفاظـ سـ
ــدي  ــور تصـ ــام امـ ــرای انجـ ــازمان را بـ ــن سـ ایـ

ــرد. ــام کـ ــت اعـ ــط زیسـ ــري محیـ گـ
ـــزی،  ـــازمان مرک ـــی س ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
ــاون  ــه معـ ــازمان مرکـــزی بـ ــه رییـــس سـ در نامـ
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ـــن  ـــگاري در ای ـــهل ان ـــه س ـــر گون ـــند و ه ـــي باش م
ـــورت  ـــوده و در ص ـــي ب ـــف انتظام ـــوص، تخل خص
اطـــاع در هـــر زمـــان مطابـــق ضوابـــط مربوطـــه 

برخـــورد خواهـــد شـــد.

 نظـــام مهندســـی قابـــل راســـتي آزمایـــي مـــي باشـــد.
بـــر اســـاس مـــاده )۲( آییـــن نامـــه اجرایـــی، 
ـــی  ـــای مهندس ـــت ه ـــرای فعالی ـــازمان ب ـــای س اعض
ـــند  ـــی باش ـــازمان م ـــه از س ـــتن پروان ـــه داش ـــزم ب مل

ــا  ــررات، تنهـ ــن و مقـ ــق قوانیـ و مطابـ
ـــرای  ـــه ب ـــدور پروان ـــمی ص ـــع رس مرج
فعالیـــت هـــای مهندســـی بخـــش، 
ســـازمان نظـــام مهندســـی کشـــاورزی 

مـــی باشـــد.
بـــر ایـــن اســـاس، اعضـــاي ســـازمان 
ــماره  ــام و درج شـ ــه اعـ ــف بـ موظـ
مربوطـــه  اســـناد  پروانـــه در کلیـــه 

ـــت  ـــعه مدیری ـــت توس ـــنامه معاون ـــاغ بخش ـــرو اب پی
بـــر  مبنـــی  جهادکشـــاورزی  وزارت  منابـــع  و 
اجـــرای تبصـــره »۳« مـــاده )۸۳( آییـــن نامـــه 
ـــهولت  ـــور س ـــه منظ ـــزی ب ـــازمان مرک ـــی، س اجرای
اعتبـــار ســـنجی پروانـــه هـــا و اجـــرای بخشـــنامه یـــاد 
ـــه  ـــار پروان ـــت و اعتب ـــتعام اصال ـــامانه اس ـــده، س ش
 اشـــتغال اعضـــای ســـازمان را راه انـــدازی کـــرد.
نشـــاني طریـــق  از  کـــه  ســـامانه  ایـــن   در 

خدمـــات  میـــز  )بخـــش   agrieng.org
ــا وارد  الکترونیکـــی( قابـــل دسترســـی اســـت، بـ
ــي،  ــام مهندسـ ــماره نظـ ــي و شـ ــد ملـ ــردن کـ کـ
اعتبـــار و اصالـــت پروانـــه اشـــتغال اعضـــاي ســـازمان 

راه اندازی سامانه استعالم اصالت پروانه اشتغال اعضای سازمان نظام 
مهندسي
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ــد. ــتار شـ ــنجي را خواسـ ــاي امکانسـ طـــرح هـ
ـــاده  ـــن کـــه م ـــه ای ـــده اســـت؛ نظـــر ب ـــه آم ـــن نام در ای
)۳( بخـــش اول دســـتورالعمل اجرایـــي برونســـپاري 
ـــا ایجـــاد  ـــک ب ـــه طـــرح هـــاي امکانســـنجي آن بان تهی
انحصـــار، شـــرکت هـــاي عضـــو کانـــون مشـــاوران 
ـــنجي  ـــکان س ـــاي ام ـــرح ه ـــه ط ـــراي تهی ـــي را ب بانک
تعییـــن نمـــوده اســـت، و همـــکاران آن بانـــک 
همچنـــان عـــدم اصـــاح بنـــد مذکـــور را مانـــع 
ــه  ــنجي بـ ــکان سـ ــاي امـ ــرح هـ ــه طـ ــاع تهیـ ارجـ
ــد،  ــي داننـ ــازمان مـ ــن سـ ــاح ایـ ــاوران ذیصـ مشـ
لـــذا بـــه منظـــور اجـــراي مصوبـــه هیئـــت محتـــرم 
مقـــررات زدایـــي، اصـــاح بنـــد مذکـــور و ابـــاغ 
ایـــن  درخواســـت  مـــورد  اصاحـــي  بخشـــنامه 

ســـازمان مـــی باشـــد.
 گفتنـــی اســـت بـــر اســـاس ایـــن بخشـــنامه بانـــک 
مرکـــزی، مدیـــران عامـــل کلیـــه بانـــک هـــای 
ـــه طـــرح هـــای توجیهـــی  دولتـــی و خصوصـــی در تهی
و نظـــارت بـــر طـــرح هـــا صرفـــا از شـــرکت هـــای 
اعتبـــاری و ســـرمایه  عضـــو کانـــون مشـــاوران 

ــتفاده مـــی کردنـــد. گـــذاری بانکـــی اسـ

بانـــک  امـــکان ســـنجي توســـط  طـــرح هـــاي 
ــام  ــازمان نظـ ــس سـ ــود، رییـ ــده بـ ــاورزی شـ کشـ
ـــا  ـــور، ب ـــی کش ـــع طبیع ـــاورزی و مناب ـــی کش مهندس
ـــاورزی،  ـــک کش ـــل بان ـــه مدیرعام ـــه ای ب ـــال نام ارس
اصـــاح مـــاده )۳( دســـتورالعمل برونســـپاري تهیـــه 

ـــرو ابطـــال بخشـــنامه شـــماره ۶۲/۲۲۳۷۹۷ مصـــوب  پی
هیـــأت  توســـط  مرکـــزی  بانـــک   ۱۳۸۶ ســـال 
ــای  ــدور مجوزهـ ــهیل صـ ــی و تسـ ــررات زدایـ مقـ
ـــی  ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــری س ـــا پیگی ـــب و کار ب کس
ــه  ــاع تهیـ ــار در ارجـ ــاد انحصـ ــب ایجـ ــه موجـ کـ

سازمان نظام مهندسی خواستار اصالح دستورالعمل برونسپاري تهیه 
طرح هاي امکان سنجي بانک کشاورزی شد

ـــب  ـــه ترتی ـــی ب ـــان غرب ـــران و آذربایج ـــاه، ته کرمانش
در مرکـــز،   ۱۵ و   ۱۶  ،۱۶  ،۲۲ انـــدازی  راه   بـــا 

رتبه های اول تا چهارم قرار دارند.

شـــده اســـت کـــه 
ــر ۱۰۳  ــتمل بـ مشـ
مهـــارت  مرکـــز 
 ۳۳ آمـــوزی، 
انتقـــال  مرکـــز 
ـــای  ـــوژی ه تکنول
نویـــن، ۱۸ مرکـــز  
هـــای  پژوهـــش 
ـــار  ـــردی، چه کارب
ـــی  ـــز تخصص مرک
علـــوم و فنـــون، 
مرکـــز  چهـــار 

ــت   ــز مدیریـ ــک مرکـ ــب و کار  و یـ ــعه کسـ توسـ
خدمـــات صـــادرات غیردولتـــی مـــی باشـــد.

مازنـــدران،  اســـتان هـــای  اظهـــار داشـــت:  وی 

ـــدازی  ـــی از راه ان ـــی و پژوهش ـــی، فن ـــاون آموزش مع
ــی  ــی و تخصصـ ــات فنـ ــز خدمـ ــش از ۱۶۰مرکـ بیـ
ـــق  ـــازمان در مناط ـــکار س ـــی هم ـــاورزی غیردولت کش

ـــف کشـــور خبـــر داد. مختل
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی ســـازمان مرکـــزی، 
اســـداهلل ابراهیمـــی بـــه اشـــاره نقـــش ایـــن مراکـــز 
ـــام  ـــازمان نظ ـــت: س ـــارت گف ـــش و مه ـــال دان در انتق
مهندســـی در راســـتای انجـــام وظایـــف قانونـــی 
خـــود در دانـــش گســـتری، ارتقـــای مهـــارت و 
تکنولـــوژی هـــای نویـــن بـــه واحدهـــای تولیـــدی، 
ـــی،  ـــای مردم ـــت ه ـــری از ظرفی ـــتفاده حداکث ـــا اس ب
ایجـــاد مراکـــز فنـــی و تخصصـــی غیردولتـــی را در 

دســـتور کار خـــود قـــرار داده اســـت.
ــز  ــش از ۱۶۰ مرکـ ــون بیـ ــزود: تاکنـ ــی افـ ابراهیمـ
ـــدازی  ـــی راه ان ـــی غیردولت ـــی و تخصص ـــات فن خدم

راه اندازی بیش از ۱۶۰ مرکز خدمات فنی و تخصصی کشاورزی و 
منابع طبیعی غیردولتی
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اعضـــای ایـــن ســـازمان بـــرای بانـــک کشـــاورزی 
فراهـــم شـــد.

گفتنـــی اســـت، مدیرعامـــل وقـــت بانـــک کشـــاورزی 
 در ســـال ۱۳۹۱، طـــی نامـــه ای،  بهـــره منـــدی

ایـــن  دارای صاحیـــت  اعضـــای  از خدمـــات 
ســـازمان را بـــه دلیـــل آشـــنایی بیشـــتر بـــا بخـــش 
ــک  ــتاندارد بانـ ــا اسـ ــق بـ ــی منطبـ ــرح نویسـ و طـ
ـــان  ـــدت زم ـــرح در م ـــه ط ـــکان ارائ ـــاورزی؛  ام کش
ـــه مصلحـــت ســـرمایه  ـــر را ب ـــه کمت ـــر و هزین کوتاهت
ـــز  ـــس از آن نی ـــود و پ ـــمرده ب ـــش برش ـــذاران بخ گ
ــرده و  ــد کـ ــر آن تاکیـ ــل بانـــک بـ ــران عامـ مدیـ
ـــی  ـــن کار م ـــع ای ـــزی را مان ـــک مرک ـــنامه بان بخش
دانســـتند کـــه اینـــک بـــا فراهـــم شـــدن شـــرایط، 
در صـــورت بهـــره گیـــری بانـــک کشـــاورزی از 
ـــد  ـــی توان ـــازمان، م ـــای س ـــه ای اعض ـــات حرف خدم
در ســـال جهـــش تولیـــد، ضمـــن کاهـــش هزینـــه 
ــره  ــه افزایـــش بهـ ــذاری، زمینـ ــرمایه گـ ــای سـ هـ

وری در واحدهـــای تولیـــدی را فراهـــم نمایـــد.

مهندســـی منـــع شـــده بـــود، بـــا تصویـــب هیـــأت 
مقـــررات زدایـــی و تســـهیل صـــدور مجوزهـــای 
بخشـــنامه مذکـــور،  ابطـــال  در  و کار  کســـب 
فرصـــت بهـــره منـــدی از خدمـــات حرفـــه ای 

بانـــک کشـــاورزی کـــه بـــه دلیـــل بخشـــنامه 
شـــماره ۶۲/۲۲۳۷۹۷ مصـــوب ســـال ۱۳۸۶ بانـــک 
ـــری  ـــره گی ـــک از به ـــر بان ـــاف نظ ـــزی و برخ مرک
ــام  ــازمان نظـ ــای سـ ــه ای اعضـ ــات حرفـ از خدمـ

فراهم شدن فرصت بهره مندی بانک کشاورزی از خدمات حرفه ای 
اعضای سازمان نظام مهندسی

ـــی  ـــز آمادگ ـــد، نی ـــی باش ـــارس م ـــتان ف ـــی اس طبیع
خـــود را بـــرای تعامـــل و همـــکاری بـــا ســـازمان 
نظـــام مهندســـی در جهـــت اعتـــای جایـــگاه 
ــام  ــازمان نظـ ــژه سـ ــه ویـ ــاورزی بـ ــش کشـ بخـ

ــد. ــام کردنـ ــی اعـ مهندسـ

دانشـــگاه و عضـــو ســـازمان نظـــام مهندســـی اســـتان 
ــند. ــی باشـ ــارس مـ فـ

در ایـــن دیـــدار، دکتـــر عســـکری و مهنـــدس 
اجرایـــی  همـــکاران  از  خـــود  کـــه  علیـــزاده 
ــع  ــاورزی و منابـ ــی کشـ ــام مهندسـ ــازمان نظـ سـ

دو نفـــر از منتخبیـــن یازدهمیـــن دوره مجلـــس 
ـــام  ـــازمان نظ ـــای س ـــه از اعض ـــامی ک ـــورای اس ش
مهندســـی مـــی باشـــند، بـــا حضـــور در ســـازمان 
نظـــام مهندســـی کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی 
کشـــور، بـــا رییـــس ســـازمان مرکـــزی دیـــدار و 

گفتگـــو کردنـــد.
در ایـــن نشســـت صمیمـــی، رییـــس ســـازمان 
مرکـــزی ضمـــن تبریـــک انتخـــاب مهنـــدس 
ـــوان نماینـــدگان  ـــه عن ـــر عســـکری ب ـــزاده و دکت علی
ـــت  ـــن دش ـــپیدان، داراب و زری ـــریف س ـــردم ش م
ـــازمان  ـــی س ـــامی، آمادگ ـــورای اس ـــس ش در مجل
نظـــام مهندســـی را بـــرای هرگونـــه همـــکاری و 

تعامـــل اعـــام کـــرد.
و  ریـــزی  برنامـــه  معـــاون  علیـــزاده  مهنـــدس 
کارآفرینـــی ســـازمان نظـــام مهندســـی اســـتان 
ـــی  ـــت علم ـــو هیئ ـــکری عض ـــر عس ـــارس و دکت ف

 حضور منتخبین مجلس شورای اسالمی در سازمان نظام مهندسی 
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 مرکـــزی در فضـــای مجـــازی پیگیـــری شـــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی و اطـــاع رســـانی 
ــژاد در  ــان نـ ــاهرخ رمضـ ــزی، شـ ــازمان مرکـ سـ
ـــا  ـــه ای، ب ـــده جداگان ـــری زن ـــای تصوی ـــاط ه ارتب
تعـــدادی از اعضـــای ســـازمان و بهـــره بـــرداران 
ــائل و  ــا مسـ ــتقیم بـ ــورت مسـ ــه صـ ــو و بـ گفتگـ
مشـــکات آنـــان آشـــنا شـــد و دســـتور پیگیـــری 
بـــه  را  مطروحـــه  خواســـته های  و  مشـــکات 
ــرد. ــادر کـ ــه صـ ــان مربوطـ ــران و کارشناسـ مدیـ

ــدادی از  ــری تعـ ــای تصویـ ــاط هـ ــن ارتبـ در ایـ
مخاطبـــان، ایـــده هـــا و طـــرح هـــای پیشـــنهادی 
ـــود فرآیندهـــای کاری ســـازمان  ـــرای بهب خـــود را ب
و ایجـــاد فرصـــت هـــای اشـــتغال بـــرای دانـــش 

آموختـــگان ارائـــه دادنـــد.

ســـازمان، رســـیدگی بـــه مشـــکات مـــردم کـــه 
هـــر هفتـــه بـــه صـــورت ماقـــات حضـــوری 
انجـــام مـــی شـــد، ایـــن هفتـــه بـــه صـــورت 
ســـازمان  رییـــس  زنـــده  تصویـــری  ارتبـــاط 

زیـــر شـــدن  فراهـــم  بـــه  توجـــه   بـــا 
ــاي  ــت هـ ــتفاده از ظرفیـ ــاي الزم اسـ ــاخت هـ سـ
ـــازماني  ـــف س ـــام وظای ـــراي انج ـــازي ب ـــاي مج فض
ــان در  ــه ذبنفعـ ــر بـ ــورد نظـ ــات مـ ــه خدمـ و ارائـ

 برگزاری جلسه مالقات مردمی رییس سازمان مرکزی
به صورت مجازی

ـــت. اس
رییـــس ســـازمان مرکـــزی تأکیـــد کـــرد: راه 
پایـــداری ســـازمان، ظرفیـــت ســـازی و بهـــره 
ـــتفاده  ـــده و اس ـــاد ش ـــای ایج ـــت ه ـــری از ظرفی گی
ـــارکت  ـــا مش ـــا ب ـــت ه ـــع از فرص ـــه موق ـــه و ب بهین
همراهـــی  و  خصوصـــی  بخـــش  حداکثـــری 

ــد. ــی باشـ ــازمان مـ ــای سـ اعضـ

تخصصـــی  راســـتای  در  کـــرد:  تصریـــح  وی 
ـــات  ـــز خدم ـــط مراک ـــات توس ـــه خدم ـــردن ارائ ک
غیردولتـــی، راه انـــدازی مراکـــز خدمـــات منابـــع 
ـــی از اعضـــای مســـتقر  ـــا ترکیب ـــی ب طبیعـــی غیردولت
در بخـــش هـــا و دهســـتان هـــا بـــا هـــدف ارائـــه 
ـــی و  ـــای دولت ـــش ه ـــه بخ ـــاز ب ـــورد نی ـــات م خدم
ـــه  ـــرار گرفت ـــازمان ق ـــتور کار س ـــی در دس غیردولت

در ارتبـــاط تصویـــری رییـــس ســـازمان مرکـــزی 
ـــا رؤســـای ســـازمان نظـــام مهندســـی اســـتان هـــای  ب

مازنـــدران، گیـــان و گلســـتان، طـــرح هـــای 
جهـــش تولیـــد مـــورد نظـــر مـــورد بحـــث و 

بررســـی قـــرار گرفـــت.
 رییـــس ســـازمان مرکـــزی گفـــت: ارائـــه طـــرح هـــای

جهـــش تولیـــد بـــا بهـــره گیـــری از دانـــش و 
ـــارکت  ـــا مش ـــاورزی و ب ـــن کش ـــای نوی ـــاوری ه فن
ـــازمان و  ـــای س ـــای اعض ـــت ه ـــری از ظرفی حداکث
اســـتفاده از ظرفیـــت هـــای مردمـــی در دســـتور کار 

ـــد. ـــی باش ـــازمان م س
شـــاهرخ رمضـــان نـــژاد اظهـــار داشـــت: بـــا 
ـــش و  ـــال دان ـــه انتق ـــدن زمین ـــم ش ـــه فراه ـــه ب توج
ـــی  ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــن در س ـــای نوی ـــاوری ه فن
از طریـــق راه انـــدازی مراکـــز خدمـــات فنـــی و 
ـــاح  ـــز اص ـــژه مراک ـــه وی ـــاورزی ب ـــی کش تخصص
ـــای  ـــه نژاده ـــردم ب ـــی م ـــی، دسترس ـــژاد خصوص ن
ـــف، ســـمینتال و ...  ـــل؛ رومان ـــازده  از قبی ـــر، پرب برت

ـــود. ـــی ش ـــهیل م تس

بررسی طرح های جهش تولید با حضور رییس سازمان مرکزی و 
 رؤسای سازمان نظام مهندسی استان های شمالی کشور در

فضای مجازی
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 پایانـــه های صـــادرات محصـــوالت کشـــاورزی دارا
مـــی باشـــد کـــه امـــکان ذخیـــره ســـازی، بســـته 
بنـــدی و صـــادرات  تمـــام محصـــوالت ایـــن 

ــد. ــی باشـ ــش را دارا مـ بخـ

کـــرد. صـــادر  را  رمـــاک   هلدینـــگ 
دارای  رمـــاک  هلدینـــگ  اســـت،  گفتنـــی 
 بزرگتریـــن و مـــدرن تریـــن مجتمـــع گلخانـــه ای
مجهزتریـــن از  یکـــی  و  بـــوده   کشـــور 

ــازمان  ــس سـ ــده، رییـ ــری زنـ ــاط تصویـ در ارتبـ
مدیرعامـــل  زاده،  قلـــی  مهنـــدس  و  مرکـــزی 
ـــش  ـــر در بخ ـــن برت ـــاک و کارآفری ـــگ رم هلدین
کشـــاورزی زمینـــه هـــای همـــکاری مشـــترک را 

ــد. ــرار دادنـ ــی قـ ــورد بررسـ مـ
رییـــس  کـــه  تصویـــری  ارتبـــاط  ایـــن  در 
ســـازمان نظـــام مهندســـی اســـتان مازنـــدران و 
ــازمان  ــی سـ ــی و پژوهشـ ــی، فنـ ــاون آموزشـ معـ
رییـــس  داشـــتند،  حضـــور  نیـــز  مرکـــزی 
ســـازمان نظـــام مهندســـی کشـــاورزی ضمـــن 
تأکیـــد بـــر ضـــرورت انتقـــال دانـــش در محیـــط 
هـــای تولیـــدی و صـــدور خدمـــات فنـــی و 
صـــدور  دســـتور  کشـــاورزی،  مهندســـی 
مجـــوز اولیـــن مرکـــز ملـــی خدمـــات 
و  کشـــاورزی  صـــادرات  مدیریـــت 
ــه  ــور در مجموعـ ــی کشـ ــع طبیعـ منابـ

راه اندازی اولین مرکز ملی خدمات مدیریت صادرات کشاورزی 
غیردولتی توسط سازمان نظام مهندسی در هلدینگ روماک

بـــه آمـــوزش هـــای »مهـــارت محـــور« 
ــت. ــر داداسـ تغییـ

ســـازمان نظـــام مهندســـی از طریـــق راه انـــدازی 
مراکـــز خدمـــات فنـــی و تخصصـــی کشـــاورزی بـــه 
ـــی  ـــی و معرف ـــژاد خصوص ـــاح ن ـــز اص ـــژه مراک وی
نژادهـــای برتـــر، پربـــازده در حـــوزه دام ســـبک، 
نقـــش خـــود را در تحقـــق جهـــش تولیـــد ایفـــا 

ـــد.  ـــی نمای م
ـــوندگی  ـــت نقدش ـــت قابلی ـــق تقوی ـــتی از طری بایس
امـــوال و دارایـــی هـــای کشـــاورزی و همچنیـــن 
تســـهیل و روان ســـازی صـــدور مجوزهـــا بـــه 
عنـــوان دروازه ورود ســـرمایه هـــای مردمـــی بـــه 
ـــد در  ـــش تولی ـــق جه ـــه تحق ـــاورزی، ب ـــش کش بخ

کشـــاورزی کمـــک کـــرد.
ــوراهای  ــران شـ ــری دبیـ ــاط تصویـ ــن ارتبـ در ایـ
ـــود را  ـــنهادات خ ـــرات و پیش ـــر، نظ ـــتانی حاض اس
در خصـــوص برنامـــه و سیاســـت هـــای ســـازمان 

ارائـــه کردنـــد.

ـــش  ـــازی نق ـــته س ـــه برجس ـــر ب ـــن ام ـــه ای ـــتیم ک هس
ــش و حضـــور و پیونـــد مهندســـان  علـــم و دانـ
کمـــک کننـــدگان  تولیـــد  بـــا   کشـــاورزی 

خواهد کرد.

دوره  در  مهندســـی  نظـــام  ســـازمان 
ـــد  ـــردی جدی ـــا رویک ـــت، ب ـــم فعالی پنج
ــد  ــور و تجدیـ ــردن امـ ــی کـ و مردمـ
نظـــر در سیاســـت هـــای آموزشـــی 
قبلـــی، سیاســـت آموزشـــی جدیـــد را 
ــور«  ــات محـ ــای »ادبیـ از آمـــوزش هـ

رییـــس ســـازمان مرکـــزی در ارتبـــاط تصویـــری 
بـــا دبیـــران شـــوراهای ســـازمان نظـــام مهندســـی 
ـــدران و خوزســـتان: اســـتان هـــای کرمانشـــاه و مازن

برنامـــه هـــا و سیاســـت هـــای ســـازمان 
ــی  ــازمان دانشـ ــک سـ ــوان یـ ــه عنـ بـ
و مردمـــی در ایـــن دوره بـــا تغییـــر 
رویکـــرد، در پاســـخ بـــه ایـــن ســـئوال 
مهندســـی  نظـــام  ســـازمان  کـــه 
کشـــاورزی و متخصصـــان عضـــو آن، 
ــه  ــاورزی چـ ــاورزان و کشـ ــرای کشـ بـ
ــن  ــی و تدویـ ــه ای دارد، طراحـ برنامـ

ــت. ــده اسـ شـ
ـــه  ـــد در کشـــاورزی از جمل توســـعه مناســـبات جدی
»اشـــتعال دانـــش مـــزد محـــوری« و »ســـهم بـــری 
ـــت هـــای مهـــم ســـازمان  ـــد« از اولوی ـــش از تولی دان
در عرصـــه کشـــاورزی بـــوده و بـــا کمـــک ایـــن 
مراکـــز، بـــه دنبـــال اجـــرای قراردادهـــای ســـهم 
بـــری دانـــش از تولیـــد در بســـتر کشـــاورزی 

ارتباط تصویری رییس سازمان مرکزی با دبیران شوراهای نظام 
مهندسی استان ها
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ـــردد. ـــم گ فراه
ــا  ــاورزی کامـ ــی کشـ ــی و فنـ ــز تخصصـ مراکـ
ـــوده  ـــی ب ـــش خصوص ـــه بخ ـــی ب ـــه و متک داوطلبان
و بـــا بهره گیـــری از ظرفیت هـــا و ســـرمایه های 

مردمـــی راه انـــدازی مـــی شـــوند.
مراکـــز مهـــارت آمـــوزی و تـــوان افزایـــی مـــی 
تواننـــد طـــرح هـــای پیشـــنهادی خـــود را بـــرای 
ــاورزی  ــش کشـ ــد در بخـ ــش تولیـ ــق جهـ تحقـ
ــا  ــازده بـ ــم بـ ــای کـ ــی نژادهـ ــل جایگزینـ از قبیـ
نژادهـــای برتـــر، پربـــازده در حـــوزه دام ســـبک، 
ـــش  ـــق جه ـــود را در تحق ـــش خ ـــوده و نق ـــه نم ارائ

تولیـــد ایفـــا مـــی نمایـــد. 

هـــای  برنامـــه  اجـــرای  در  ســـازمان  همـــکار 
ـــن  ـــوان خیری ـــه عن ـــی باشـــند، ب ـــوزی م ـــارت آم مه
آموزشـــی و خیریـــن اجتماعـــی بـــه شـــمار مـــی 
آینـــد چـــرا کـــه ارزش کار ایـــن صاحبـــان ایـــن 
مراکـــز کمتـــر از خیریـــن مدرســـه ســـاز نیســـت.

مراکـــز مهـــارت آمـــوزی و تـــوان افزایـــی در 
واقـــع پیـــش نیـــاز ایجـــاد اشـــتغال در بخـــش 
را تامیـــن کـــرده و بســـتر اشـــتغال بـــرای دانـــش 

ــد. ــی نماینـ ــم مـ ــگان را فراهـ آموختـ
ـــی  ـــه دسترس ـــم ک ـــل کنی ـــه ای عم ـــه گون ـــتی ب بایس
ـــرای  ـــوزی ب ـــارت آم ـــای مه ـــه ه ـــه برنام ـــان ب آس
تمامـــی دانـــش آموختـــگان و اعضـــای ســـازمان 

رییـــس ســـازمان مرکـــزی در ارتبـــاط تصویـــری 
و بـــر خـــط بـــا برخـــی مراکـــز خدمـــات فنـــی و 
ـــدران و  ـــای مازن ـــتان ه ـــاورزی اس ـــی کش تخصص

اصفهـــان:
در ایـــن دوره همزمـــان بـــا مهندســـی ســـازی 
ـــی  ـــال مهندس ـــه دنب ـــوالت ب ـــد محص ـــد تولی فرآین
ــتیم. ــاورزی هـــم هسـ اجتماعـــی در حـــوزه کشـ

ـــن  ـــر فعالی ـــاط موث ـــجام و ارتب ـــدم انس ـــل ع ـــه دلی ب
ــش  ــود در بخـ ــای موجـ ــت هـ ــش، از ظرفیـ بخـ
ـــذا یکـــی از وظایـــف  ـــه نمـــی شـــود، ل اســـتفاده بهین
ســـازمان در ایـــن حـــوزه، ایجـــاد و تقویـــت 
ــرد  ــا رویکـ ــن بـ ــن فعالیـ ــاط بیـ ــجام و ارتبـ انسـ
 مهندســـی اجتماعـــی در بخـــش مـــی باشـــد.

ـــه  ـــد در کشـــاورزی از جمل توســـعه مناســـبات جدی
»اشـــتغال دانـــش مـــزد محـــوری« و »ســـهم بـــری 
دانـــش از تولیـــد« از اولویـــت هـــای ســـازمان در 
ـــار  ـــتین ب ـــرای نخس ـــت و ب ـــاورزی اس ـــه کش عرص
تـــاش شـــده تـــا قرارداد«ســـهم بـــری دانـــش از 
تولیـــد« را در بســـتر کشـــاورزی محقـــق نماییـــم.

ــردن  ــوسعه و مردمـــی کـ ــق تـــ ــازمان از طریـ سـ
بـــه دنبـــال  برنامـــه هـــای مهـــارت  آمـــوزی 
نــــــزدیک کـــــردن متوســـط عــــملکرد واحدهـــای 

ــد. ــی باشـ ــا مـ ــزان رکوردهـ ــه میـ ــدی بـ تولیـ
مراکـــز مهـــارت آمـــوزی و تـــوان افزایـــی و 
انتقـــال دانـــش و اطاعـــات کشـــاورزی کـــه 

ارتباط تصویری رییس سازمان مرکزی با مراکز فنی و تخصصی 
کشاورزی

توسط وزیر جهادکشاورزی انجام شد:
انتصاب سرپرست دفتر وزارتی 

وزارت جهادکشاورزي
در حکمـــی از ســـوی دکتـــر خـــاوازي 
ســـعید  دکتـــر  جهادکشـــاورزی،  وزیـــر 
ســـعادت بروجنـــی بـــه ســـمت سرپرســـت 
دفتـــر وزارتـــی وزارت جهـــاد کشـــاورزي 

ــد. ــوب شـ منصـ

توسط وزیر جهادکشاورزی انجام شد:
انتصاب سرپرست سازمان تحقیقات، 

آموزش و ترویج کشاورزی
ـــاورزی در  ـــر جهادکش ـــاوازی، وزی دکترخ
حکمـــی دکتـــر کامبیـــز بـــازرگان را بـــه 
ــات،  ــازمان تحقیقـ ــت سـ ــوان سرپرسـ عنـ
ـــوب  ـــاورزی منص ـــج کش ـــوزش و تروی آم

ـــرد. ک

توسط وزیر جهادکشاورزی انجام شد:
انتصاب سرپرست مرکز روابط عمومی 
و اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی 
ساســـان والـــی زاده از مدیـــران بـــا ســـابقه 
ـــر  ـــم دکت ـــا حک ـــی ب ـــال فرهنگ ـــانه ای و فع رس
ـــوان  ـــه عن ـــاورزی ب ـــر جهادکش ـــاوازی، وزی خ
سرپرســـت مرکـــز روابـــط عمومـــی و اطـــاع 

رســـانی ایـــن وزارتخانـــه منصـــوب شـــد.
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مشاور عالی وزیر جهاد  کشاورزی منصوب شد
ـــاد کشـــاورزی  ـــر جه ـــر کاظـــم خـــاوازی، وزی دکت
ــه  ــاورز را بـ ــاس کشـ ــدس عبـ ــی، مهنـ در حکمـ

ـــرد. ـــوب ک ـــر منص ـــی وزی ـــاور عال ـــمت مش س
ـــه  ـــر ب ـــت: نظ ـــده اس ـــم آم ـــن حک ـــی از ای در بخش
ـــادی  ـــعه اقتص ـــاورزی در توس ـــش کش ـــت بخ اهمی
ــته از  ــری شایسـ ــره گیـ ــرورت بهـ ــور و ضـ کشـ

ــبرد  ــت پیشـ ــما در جهـ ــمند شـ ــات ارزشـ تجربیـ
ـــه اهـــداف و سیاســـت هـــای بخـــش  ـــل ب ـــور و نی ام
ــارب  ــد و تجـ ــه تعهـ ــه بـ ــا توجـ ــاورزی و بـ کشـ
ارزنـــده جنابعالـــی، بـــه موجـــب ایـــن حکـــم 
بـــه ســـمت مشـــاور عالـــی وزیـــر منصـــوب مـــی 

شـــوید. 

باعـــوض و تســـهیات کـــم بهـــره بـــه کســـب 
و کارهـــای خـــرد و نظـــر بـــه اینکـــه کارگـــروه 
ـــش  ـــا پی ـــاری کرون ـــادی بیم ـــار اقتص ـــا آث ـــه ب مقابل
ـــن نامـــه اجرایـــی مربوطـــه را در دســـت  نویـــس آیی
بررســـی دارد؛ خواهشـــمند اســـت دســـتور فرماییـــد 
ــازمان از  ــن سـ ــای ایـ ــدی اعضـ ــره منـ ــرای بهـ بـ
حمایـــت هـــای پیـــش بینـــی شـــده، مراکـــز 
خدمـــات کشـــاورزی غیردولتـــی در ذیـــل مـــاده 
ــت  ــته فعالیـ ــوان رسـ ــه عنـ ــس بـ ــش نویـ )۸( پیـ
اقتصـــادی آســـیب دیـــده از بیمـــاری کرونـــا 

منظـــور شـــود.

ـــه  ـــند؛ ب ـــی باش ـــدگان م ـــد کنن ـــاورزان و تولی کش
دلیـــل توقـــف و یـــا کاهـــش فعالیـــت، فاقـــد در 
ـــدی  ـــش ج ـــا چال ـــوده و ب ـــرایط ب ـــن ش ـــد در ای آم
در پرداخـــت حقـــوق و بیمـــه کارشناســـان و 
ــر از  ــای متاثـ ــاه هـ ــرای مـ ــز بـ ــان مراکـ کارکنـ
ـــاری   ـــاه ج ـــال م ـــه اول س ـــه ماه ـــژه س ـــا بوی کرون

روبـــرو مـــی باشـــند.
 در نامـــه شـــاهرخ رمضـــان نـــژاد بـــه دکتـــر 
بـــه عنایـــت  بـــا  اســـت:  آمـــده   خـــاوازی 

برنامـــه هـــای حمایتـــی  دولـــت محتـــرم جهـــت 
ـــی  ـــای مال ـــک ه ـــاص کم ـــتغال و اختص ـــظ اش حف

رییـــس ســـازمان مرکـــزی بـــا ارســـال 
ــاورزی،  ــر جهادکشـ ــه وزیـ ــه ای بـ نامـ
خدمـــات  مراکـــز  گرفتـــن  قـــرار 
رســـته  در  غیردولتـــی  کشـــاورزی 
فعالیـــت هـــای اقتصـــادی آســـیب 
دیـــده از بیمـــاری کرونـــا را خواســـتار 

شـــد.
ـــرای  ـــتای اج ـــت: در راس ـــده اس ـــه آم ـــن نام در ای
ــا  ــه بـ ــت و مقابلـ ــی مدیریـ ــتاد ملـ ــات سـ مصوبـ
بیمـــاری کرونـــا در کشـــور، ســـازمان نظـــام 
ــا سیاســـت هـــای اجرایـــی  مهندســـی همـــگام بـ

ـــرد  ـــا رویک ـــوع و ب ـــت و وزارت متب دول
کاهـــش تمـــاس هـــا و حـــذف ترددهـــای 
ابـــاغ  بـــا  کشـــور،  در  غیرضـــرور 
بخشـــنامه ای بـــه کلیـــه تولیدکننـــدگان 
و بهـــره بـــرداران بخـــش کشـــاورزی، 
هـــای پروانـــه  دریافـــت  و   تمدیـــد 

بهـــره بـــرداری را بـــه مـــدت ســـه مـــاه 
و  تمدیـــد  رایـــگان  بـــه صـــورت  و 
ــه  ــور را بـ ــای مذکـ ــه هـ ــار پروانـ اعتبـ
ـــای  ـــتگاه ه ـــا و دس ـــه ه ـــه وزارتخان کلی

ــود. ــام نمـ ــط اعـ ذیربـ
در بخـــش دیگـــری از ایـــن آمـــده 
اعضـــای  ارتبـــاط،  ایـــن  در  اســـت: 
حقوقـــی و بیـــش از ۷۵۰ مرکـــز خدمـــات 
ـــی  ـــع طبیعـــی  غیردولت کشـــاورزی و مناب
ـــه  ـــی ب ـــد متک ـــرای درآم ـــورکه ب در کش
ارایـــه خدمـــات فنـــی و حرفـــه ای بـــه 

قرار گرفتن مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در رسته فعالیت های 
اقتصادی آسیب دیده از بیماری کرونا
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ــود. ــه شـ ــه کار گرفتـ ــت، بـ اسـ
ـــد  ـــرد: بای ـــح ک ـــاورزی تصری ـــاد کش ـــر جه وزی
ــاق  ــات، اخـ ــعه ارتباطـ ــری، توسـ ــع نگـ جامـ
مـــداری و احتـــرام بـــه یکدیگـــر ســـرلوحه 
کارهایمـــان قـــرار گیـــرد تـــا بتـــوان اتفاقـــات 

ــم زد. ــاورزی رقـ ــش کشـ ــرای بخـ ــی بـ خوبـ
ـــکات  ـــل مش ـــرای ح ـــت ب ـــت: الزم اس وی گف
بخـــش کشـــاورزی از ایـــده هـــای بخـــش 

ــرد. ــتفاده کـ ــی اسـ خصوصـ

کشـــور  اقتصـــادی  رشـــد  گفـــت:  وی 
در  و  گـــذرد  مـــی  کشـــاورزی  مســـیر  از 
هـــای  ایـــده  نیازمنـــد  کشـــاورزی  بخـــش 
هســـتیم. بـــزرگ  کارهـــای  و   جدیـــد 

دکتـــر خـــاوازی اظهـــار داشـــت: اتحـــاد و 
یـــک  کشـــاورزی  بخـــش  در  همبســـتگی 
ـــاری  ـــال ج ـــرمایه در س ـــن س ـــت و ای ـــرمایه اس س
بایـــد در راســـتای جهـــش تولیـــد و تامیـــن 
ــه  ــن وزارتخانـ ــه ایـ ــه وظیفـ ــردم کـ ــذای مـ غـ

بـــا  نشســـت  در  وزیـــر جهـــاد کشـــاورزی 
روســـای  و  وزارت  ایـــن  ارشـــد  مدیـــران 
بـــه  هـــا  اســـتان  ســـازمان جهادکشـــاورزی 
ـــا  ـــت: ب ـــار داش ـــس اظه ـــورت ویدئوکنفران ص
همـــکاری و تعامـــل خـــوب و موثـــر 
ــای  ــازمان هـ ــا و سـ ــکل هـ ــا تشـ بـ
ــاورزی مـــی  غیردولتـــی بخـــش کشـ
توانیـــم موانـــع را شناســـایی کـــرده و 

از ســـر راه برداریـــم.

با همکاری و تعامل موثر با تشکل ها و سازمان های غیردولتی بخش 
کشاورزی می توانیم موانع را برطرف نماییم

ـــن گـــزارش خـــود  ـــو( در آخری ـــل متحـــد )فائ مل
ــاری  ــل بیمـ ــرات کامـ ــه تأثیـ ــدار داده کـ هشـ
ـــتم های  ـــی و سیس ـــت غذای ـــر امنی ـــد-۱۹ ب کووی
حـــال  در  کمـــاکان  کشـــاورزی  و  غذایـــی 

آشـــکار شـــدن اســـت.

ــان را  ــر جهـ ــردان در سراسـ ــر دولتمـ ــه فکـ کـ
ـــن  ـــران از ای ـــت. ای ـــرده اس ـــغول ک ـــود مش ـــه خ ب

قاعـــده مســـتثنی نیســـت. 
مهم تریـــن  از  یکـــی  کشـــاورزی  بخـــش 
بخش هایـــی اســـت کـــه کشـــور می توانـــد بـــر 
آن تکیـــه کنـــد و در ســـال گذشـــته رشـــد ۸.۶ 
درصـــدی را بـــرای کشـــور بـــه ارمغـــان آورده 
اســـت، امـــا فشـــاری کـــه از ناحیـــه کرونـــا بـــر 
بخـــش کشـــاورزی تحمیـــل شـــده هـــم، کـــم 

نیســـت. 
ســـازمان خواروبـــار و کشـــاورزی ســـازمان 

ـــدار داده  ـــود هش ـــزارش خ ـــن گ ـــو در آخری فائ
ــر امنیـــت  ــاری کوویـــد-۱۹ بـ ــر بیمـ ــه تأثیـ کـ
غذایـــی و سیســـتم های غذایـــی و کشـــاورزی، 
می توانـــد تأثیـــرات منفـــی قابل توجهـــی بـــر 
تمامـــی افـــراد دخیـــل در سراســـر زنجیـــره 

تأمیـــن غـــذا داشـــته باشـــد. 
بـــه گـــزارش پایـــگاه اطـــاع رســـانی ســـازمان 
ــاورزی و منابـــع طبیعـــی  ــام مهندســـی کشـ نظـ
کشـــور بـــه نقـــل از ایانـــا،  ســـایه ویـــروس 
کرونـــا بـــر اقتصـــاد جهـــان ســـنگینی می کنـــد 
ــت  ــی اسـ ــن بیمـ ــادی مهم تریـ ــود اقتصـ و رکـ

بررسی پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر بخش کشاورزی
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ـــن  ـــی، خیری ـــر دولت ـــی غی ـــای عموم ـــت نهاده ظرفی
و موسســـات خیریـــه و ســـازمان های مـــردم نهـــاد 

ــت. ــورا اسـ ــن شـ ــی ایـ ــای اساسـ از رویکردهـ

مناطـــق  فرهنگـــی  و  اجتماعـــی  اقتصـــادی، 
ـــر عهـــده دارد و  روســـتایی و عشـــایری کشـــور را ب
تقویـــت اقتصـــاد ایـــن مناطـــق و یکپارچه ســـازی 

ــی  ــورای عالـ ــه شـ ــور تصویب نامـ ــس جمهـ رئیـ
اداری درخصـــوص تشـــکیل شـــورای عالـــی 

ــرد. ــاغ کـ ــتایی را ابـ ــعه روسـ ــایر و توسـ عشـ
به گـــزارش پایـــگاه اطـــاع رســـانی ســـازمان 
ـــه  ـــی ب ـــع طبیع ـــاورزی و مناب ـــی کش ـــام مهندس نظ
ـــت  ـــای معاون ـــاس پیگیری ه ـــر اس ـــا، ب ـــل از ایرن نق
ــت  ــروم ریاسـ ــق محـ ــتایی و مناطـ ــعه روسـ توسـ
جمهـــوری و بـــه اســـتناد مصوبـــه یکصـــد و 
هشـــتاد و پنجمیـــن جلســـه شـــورای عالـــی اداری 
سیاســـت گذاری،  در  هماهنگـــی  منظـــور  بـــه 
ــتایی  ــور روسـ ــه امـ ــیدگی بـ ــزی و رسـ برنامه ریـ
و عشـــایری در جهـــت تحقـــق اهـــداف اقتصـــاد 
مقاومتـــی، شـــورای عالـــی عشـــایر و توســـعه 

ــد. ــتایی تأســـیس شـ روسـ
ــتایی و مناطـــق  ــعه روسـ ــاون توسـ ــه معـ ــه گفتـ بـ
محـــروم ریاســـت جمهـــوری شـــورای عالـــی 
ــت گذاری،  ــتایی، سیاسـ ــعه روسـ ــایر و توسـ عشـ
بـــر  نظـــارت  و  راهبـــردی  برنامه ریـــزی 
فعالیت هـــای دســـتگاه های اجرایـــی در امـــور 

تأسیس شورای عالی عشایر و توسعه روستایی

یکـــی از برنامـــه  هـــای در دســـتور کار وزارت 
ـــه  ـــتم یکپارچ ـــک سیس ـــاد ی ـــاورزی، ایج جهادکش
اطاعـــات در بخـــش کشـــاورزی اســـت کـــه بتـــوان 
ـــرای  ـــری ب ـــق ت ـــزی دقی ـــه ری ـــاس آن برنام ـــر اس ب
ـــد و عرضـــه محصـــوالت کشـــاورزی داشـــت.  تولی

ایـــن اطاعـــات پایـــه خوبـــی بـــرای بخـــش 
ایـــن دو  کشـــاورزی و صنعـــت و همـــکاری 

وزاتخانـــه خواهـــد بـــود.
بـــرای توســـعه صنایـــع تبدیلـــی و تکمیلـــی و 
زنجیـــره تولیـــد در بخـــش کشـــاورزی، بخـــش 
ـــد. ـــده باش ـــن کنن ـــیار تعیی ـــد بس ـــی توان ـــت م صنع

وزیـــر صنعـــت، معـــدن و تجـــارت در ایـــن 
نشســـت گفـــت: 

ــترک  ــای مشـ ــه هـ ــه دارای دغدغـ دو وزارتخانـ
ـــه  ـــا یکدیگـــر ب هســـتند و ارتبـــاط و تعامـــل بیشـــتر ب
ـــعه  ـــه توس ـــرف و ب ـــکات را برط ـــع مش ـــور قط ط
کارهـــا در دو بخـــش صنعـــت و کشـــاورزی منجـــر 

خواهـــد شـــد.

بخـــش کشـــاورزی ظرفیـــت هـــای بســـیار زیـــاد 
و بـــی بدیلـــی دارد و همـــکاری بخـــش صنعـــت 
بـــا ایـــن بخـــش می توانـــد بـــه شـــکوفایی بیشـــتر 

کشـــاورزی کمـــک شـــایانی کنـــد.

ـــا  ـــاد کشـــاورزی در نشســـت مشـــترک ب ـــر جه وزی
ـــدن و تجـــارت گفـــت: ـــر صنعـــت، مع وزی

بـــه  می توانـــد  صنعـــت  بخـــش  همـــکاری 
شـــکوفایی بخـــش کشـــاورزی کمـــک کنـــد

نشست مشترک وزیر جهاد کشاورزی با وزیر صنعت، معدن و تجارت


