
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور  

اردیبهشت ماه 1399خبرنامه الکترونیکی

4816886

• اخبــار اســتان هــا ............................................................................. 2
• طــرح  هــای کشــاورزی بایــد در موضــوع جهــش تولید مــورد اهتمام 
ــد ............................................................................... 17 ویژه قرار گیرن

و  کشــاورزی  مهندســی  نظــام  ســازمان  راهبــردی  ســند   •
منابــع طبیعــی جمهــوری اســامی ایــران تدویــن شــد .....21

• عتدویــن برنامــه عملیاتــی جهــش تولیــد بــا رویکــرد بهــره گیــری 
ــی .............................................................. 23 ــای مردم ــت ه از ظرفی

• اســتفاده بــه موقع از فرصت ها عامل پیشــبرنده سیاســت هــا و برنامه 
ــد ............................................................................... 26 ــی باش ــا م ه

توســعه  معاونــت  تصدی گــری  و  اجرایــی  امــور  واگــذاری   •
صنایــع تبدیلــی و کســب و کارهــای کشــاورزی بــه ســازمان 
27 ........................................................................... نظــام مهندســی 

• قابــل توجــه مشــاوران و پیمانــکاران واجــد شــرایط دریافــت 
28 ......................................................  )EPC - EPCS( گواهینامــه

ــات  ــا و خدم ــت ه ــازمان از فرص ــاي س ــه اعض ــدي عادالن ــره من • به
ــانکا ................................... 29 ــامانه س ــازي س ــا هوشمندس ــه اي ب حرف

• انتشــار مجموعــه معرفی مـــراکز خـــدمات کشــاورزی و منابع طبیعی 
ــتی ............................................................................................ 32 غیردولـ

• حضــور رییــس ســازمان مرکــزی در جلســه شــورای ســازمان نظــام 
مهندســی اســتان گیــان  .............................................................. 34

• ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی بخــش امیــن غیردولتــی 
ــی .................................... 35   ــای دولت ــری ه ــدی گ ــش تص ــرای کاه ب

برنامه جهش تولیدسازمان نظام مهندسی فهـــرست مطالـــب
کشاورزی و منابع طبیعی

واقعیت های موجود در اقتصاد ایران در زمینه حمایت از تولید داخلی و رشد و رونق آن نشان می دهد که 
کشور از این جهت هنوز به نقطه قابل قبولی نرسیده است، لذا در سال های اخیر بیشترین تأکید مقام معظم 
رهبری ایجاد تحول در اقتصاد کشور بوده که در همین راستا، سال ۱۳۹۹ را سال جهش تولید نامگذاری 
کردند تا هم مسؤولین دولتی و هم عموم ظرفیت های مردمی کشور در جهت تقویت حداکثری ظرفیت 

تولید، نقش آفرینی کنند.
با توجه به تأکید رهبری در خصوص ضرورت محسوس تر شدن اثر عینی راه افتادن تولید در زندگی مردم، 
تحقق این مهم نیازمند واقعیت گرایی برنامه ها، بازبینی دقیق، دوری از هر گونه شعارزدگی و نگاه علمی 

مبتنی بر توانمندی های داخلی می باشد.
برای تدوین برنامه در جهت تحقق جهش تولید، بایستی در قدم اول ظرفیت های موجود را شناسایی و از 
عوامل و ظرفیت های موجود در کشور به سمت و سوی جهش و تقویت تولید در کشور جهت دهی شود، 
چرا که اقتضای داشتن این ظرفیت ها، بهره برداری بهینه از آن ها در جهت تولید می باشد. دانش و فناوری، 
منابع انسانی و سرمایه، از جمله عوامل کلیدی و منابع مهم تولید در اقتصاد کشور محسوب می شوند. به 
عبارتی، اگر کشوری می خواهد در حوزه تولید موقعیت خود را ارتقاء دهد، باید در گام نخست به میزان 

کافی از این منابع برخوردار باشد.
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان یک سازمان فراگیر دانشی و مردمی، با الهام 
از بیانیه گام دوم انقالب و با در اختیار داشتن دانش و فناوری، منابع انسانی و سرمایه ها و ظرفیت های 
 مردمی، به دنبال بهره گیری از ظرفیت عوامل یاد شده در جهت تحقق شعار جهش تولید در بخش

کشاورزی می باشد.
در این مسیر، نظام بخشیدن به فعالیت های حرفه ای و مهندسي کشاورزي و منابع طبیعي به منظور تحقق 
اهداف مورد نظر در قانون تأسیس، تقویت و تحکیم جایگاه و ارتقای منزلت اجتماعی مهندسین کشاورزی، 
تجهیز صاحبان علوم کشاورزی به آخرین اصول مهندسی، فن آوری ها و مهارت های مرتبط جهت انجام 
فعالیت ها و ارائه خدمات مهندسی، گسترش سهم بری دانش از تولید، شکل دهی و توسعه مناسبات جدید 
صاحبان علوم مهندسی کشاورزی با کشاورزان با رویکرد مردمی کردن افزایش بهره وری و ارتقای جایگاه 

بخش کشاورزی در اقتصاد ملی، امري ضروري و اجتناب ناپذیر است.
 بر همین اساس، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران پس از تدوین و 
معرفی برنامه های راهبردی در قالب سند راهبردی، برنامه عملیاتی جهش تولید در اجرای سند راهبردی 
یاد شده را با اتکای به ظرفیت های مردمی در جهت بهره گیری از ظرفیت های بخش برای تحقق جهش 

تولید تدوین کرده است.
بدیهی است اجرای هر چه بهتر برنامه حاضر نیازمند همدلی، هماهنگی و همکاری مؤثر سازمان نظام 
تا  باشد  می  خصوصی  بخش  حداکثری  مشارکت  همچنین  و  سازمان  اعضای  ها،  استان  مهندسی 
 با تالش مضاعف در پایان سال ۹۹، شاهد تحقق عملی شعار مهم و راهگشای جهش تولید در بخش

کشاورزی باشیم.
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 مهنـدس منصور شیشـه فروش مدیـرکل مدیریت بحران 
اسـتانداری اصفهـان، ظهـر روز یکشـنبه ۲۸ اردیبهشـت 
بـه صـورت سـرزده از سـازمان نظـام مهندسـی   ۱۳۹۹
کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان اصفهان بازدیـد کرد.

رییـس سـازمان در ایـن دیـدار ضمـن اشـاره بـه ظرفیت 
عظیـم نیـروی کارشناسـی اعضـای سـازمان، گزارشـی 
از اقدامـات سـازمان بـه ویـژه در خصـوص سـامان دهی 
مراکز خدمات کشـاورزی غیردولتـی، مراکز تخصصی 
غیردولتـی همـکار سـازمان، نقـش سـازمان در تسـهیل 
تولیـدی  واحدهـای  فعالیـت  مجـوز  تسـریع صـدور  و 
اعضـای  نقش آفرینـی  بخـش کشـاورزی،  و خدماتـی 
تولیـدی  واحدهـای  بهـره وری  افزایـش  در  سـازمان 
رویکـرد  بـا  ویـژه  بـه  کشـاورزی  بخـش  خدماتـی  و 
جهـش  سـند  »تدویـن  نهایتـا  و  محـوری  دانش مـزد 
تولیـد بخـش کشـاورزی اسـتان« بـا اسـتفاده از ظرفیـت 

سـرمایه های مردمـی در سـال جـاری ارایـه کـرد.
مهنـدس تقی پـور با اشـاره 
آلودگـی  وضعیـت  بـه 
کـه  اصفهـان  کالن شـهر 
در بیـن واحدهـای صنعتی 
شـده  محصـور  آالینـده 
ظرفیت هـای  بـه  اسـت، 
بـاالی قانـون هـوای پـاک 
عـدم  از  و  کـرد  تاکیـد 

اجـرای دقیـق ایـن قانـون و نادیـده گرفتـه شـدن نقـش 
کارشناسـان محیـط زیسـت در کاهـش آالیندگی هـای 
حاصـل از فعالیـت  واحدهـای صنعتـی ابـراز نارضایتـی 
کرد و ایجاد بسـتر نقش آفرینی موثر کارشناسـان محیط 
اجـرای ضوابـط  و  هـوا  آلودگـی  در کاهـش  زیسـت 
زیسـت محیطـی در واحدهای صنعتی را خواسـتار شـد.

نیـز  اصفهـان  اسـتانداری  بحـران  مدیریـت  مدیـرکل 
ضمـن قدردانـی از تالش هـای سـازمان نظـام مهندسـی 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان اصفهـان، نقـش ایـن 
سـازمان در اسـتان به ویژه در ایجاد فرصت های اشـتغال 
بـه متقاضیـان  ارایـه خدمـات  و کارآفرینـی و تسـهیل 
سـرمایه گذاری در بخـش کشـاورزی بـا ایجـاد شـبکه 
منسـجم ارایه خدمـات فنی و مهندسـی در نزدیک ترین 
نقطـه ارتبـاط بـا بهره بـرداران و از طریق زیرسـاخت های 
الکترونیکی صدور مجوزها، محسـوس و موثر دانسـت.

مهنـدس شیشـه فروش تاکیـد کـرد اسـتفاده از دانـش و 
تـوان فنی اعضای سـازمان 
نظام مهندسـی کشـاورزی 
و منابع طبیعی گره گشـای 
مشـکالت  از  بسـیاری 
بخـش کشـاورزی خواهد 
ایـن  از  بایـد  کـه  بـود 
ظرفیـت حداکثـر بهـره را 

بـرد .

 بازدید سرزده مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان از سازمان نظام مهندسی 

کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

 اتصال مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان 
اصفهان به شبکه دولت؛ گامی در دست یابی به 

جهش تولید در بخش کشاورزی

ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــس س  ریی
طبیعــی  منابــع  و  کشــاورزی 
ــز  ــال مراک ــان از اتص ــتان اصفه اس
غیردولتــی  کشــاورزی  خدمــات 
ــت ــبکه دول ــه ش ــان ب ــتان اصفه  اس

خبر داد.
مهــدی تقــی پــور اظهــار داشــت: نظــر 
ســازمان  راهبــردی  سیاســت های  بــه 
ارایــه ی خدمــات  در خصــوص تســهیل 

افزایــش  بســتر  ایجــاد  و  بهره بــرداران  و  اعضــا  بــه 
کاهــش  و  کشــاورزی  بخــش  در  ســرمایه گذاری ها 
مراجعــات متقاضیــان بــه دســتگاه های اجرایــی بــه منظور 
ــدور  ــد ص ــتعالم های الزم در فراین ــخ اس ــت پاس دریاف
و حــذف  بخــش کشــاورزی  پروانه هــای  و  مجــوز 
ــای  ــا پیگیری ه ــوص، ب ــن خص ــد در ای ــی زای بروکراس
ــه ایــن ســازمان و تشــریح وظایــف، اختیــارات و  مجدان
ــرای  ــی ب رســالت مراکــز خدمــات کشــاورزی غیردولت
ــال  ــن س ــه ی دوم فروردی ــتان؛ از نیم ــد اس ــران ارش مدی
جــاری، کلیــه ی مراکــز خدمــات کشــاورزی غیردولتــی 
چنــد منظــوره )مجــری تشــریفات و مراحــل اداری 
صــدور پروانــه و مجــوز واحدهــای تولیــدی و خدماتــی 
ــت ــه شــبکه دول ــان ب  بخــش کشــاورزی( اســتان اصفه

متصل شدند .
ــع  ــاورزی و مناب ــی کش ــام مهندس ــازمان نظ ــس س ریی

ــی از  ــکر و قدردان ــن تش ــان ضم ــتان اصفه ــی اس طبیع
ــژه  ــه وی ــط ب ــووالن ذی ر ب ــکاری مس ــی و هم همراه
اداره فنــاوری اطالعــات اســتانداری اصفهــان افــزود:  
ایــن اقــدام کــه بــرای نخســتین بــار در کشــور، در اســتان 
اصفهــان صــورت پذیرفتــه اســت، ضمــن تثبیــت جایگاه 
مراکــز خدمــات کشــاورزی غیردولتــی و صرفه جویــی 
در زمــان و هزینــه ی بهره بــرداران و کارشناســان بــه 
منظــور پیگیــری مکاتبــات و انجــام امــور و مراحــل 
ــش  ــب آرام ــا، موج ــدور مجوزه ــا ص ــط ب اداری مرتب
خاطــر بیشــتر تولیدکننــدگان بــرای رســیدگی بــه امــور 
واحــد تولیــدی خــود شــده و همچنیــن بــه عنــوان یکــی 
ســرمایه گذاری ها،  افزایــش  و  تســهیل  الزامــات  از 
و  جدیــد  اشــتغال  فرصت هــای  ایجــاد  ی  زمینــه 
ــم ــاورزی را فراه ــش کش ــد در بخ ــش تولی ــق جه  تحق

خواهد آورد.

اصفهان
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خراسان شمالی

بزرگترین گاوداری شیری شمال شرق کشور با حضور مدیران 
کشوری و استانی در شهرستان شیروان کلنگ زنی شد.

مهندسی  نظام  سازمان  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی، بزرگترین گاو داری 
با ظرفیت ۱۰ هزار رأس کل گله  شیری شمال شرق کشور 
در زمینی به وسعت ۱۰۷ هکتار و با ظرفیت 5۰۰۰ رأس مولد 
روز  شنبه ۲۷ اردیبهشت  با حضور آقایان دکتر عزیزی نماینده 
مردم شریف شیروان ، قنبری معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استاندار، عبداله یوسفی رئیس سازمان جهادکشاورزی،حسن 
نامجو رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و  

جمعی از مدیران کل استان و همچنین باحضور شریعتمداری 
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از طریق ویدئو کنفرانس،در 
شهرستان شیروان کلنگ زنی شد. در این مراسم شریعتمداری 
طریق  از  برداری،  بهره  از  پس  واحد  این  سهام  نمود  عنوان 
هولدینگ شستا به اهالی شهرستان شیروان واگذار خواهدشد. 
همچنین به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
طبیعی استان، این پروژه با اعتبار ۲۳۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی 
۳۰۰  نفر در مرحله آغازین عملیات اجرایی می باشد و پروانه 
گلدشت  شرکت  بنام  و   سازمان  این  نیزتوسط  آن  تاسیس 

اصفهان صادر شده است.

کلنگ زنی بزرگترین گاوداری شیری شمال 
شرق کشور

امضای تفاهم نامه همکاری درخصوص بکارگیری 
کارشناسان عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 

 منابع طبیعی خراسان شمالی درطرح بسیج
همگام با کشاورز

تفاهم نامه همکاری درخصوص بکارگیری کارشناسان عضو 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی درطرح بسیج 
همگام با کشاورز توسط حسن نامجو رئیس سازمان و زکریا 
استان  مهندسین کشاورزی  بسیج  محمدیاران رئیس سازمان 

امضا گردید.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
منابع طبیعی خراسان شمالی، برگزاری کالس های مشترک 

ترویجی، آموزش کارشناسان به کار گرفته شده در طرح و 
صدور پروانه اشتغال برای کارشناسان از جمله موضوعات مهم 

تفاهم نامه یاد شده می باشد.
کشاورزی  تولیدات  وری  بهره  سطح  افزایش  است  گفتنی 
توسط آموزش به کشاورزان و ارتقای سطح دانش و آگاهی 
آنها از جمله اهداف اصلی اجرای طرح همگام با کشاورز می 

باشد.
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 راه اندازی مرکز خدمات
پژوهش های کاربردی و انتقال تکنولوژی کشاورزی 
غیردولتی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و 

توسعه منابع استانداری مازندران

حضور نماینده منتخب یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی درسازمان نظام مهندسی کشاورزی 

استان مازندران

مرکـــز خدمـــات پژوهـــش هـــای کاربـــردی و انتقـــال 
ــاون  ــور معـ ــا حضـ ــی بـ ــاورزی غیردولتـ ــوژی کشـ تکنولـ
ــتانداری  ــع اسـ ــعه منابـ ــادی و توسـ ــور اقتصـ ــی امـ هماهنگـ

مازنـــدران راه انـــدازی شـــد.
ـــط عمومـــی ســـازمان، عصـــر امـــروز حســـن  ـــه گـــزارش رواب ب
خیریـــان پـــور معـــاون هماهنگـــی امـــور اقتصـــادی اســـتانداری 
مازنـــدران بـــه اتفـــاق کاوه جعفـــری خورشـــیدی رییـــس 
ـــع طبیعـــی اســـتان  ســـازمان نظـــام مهندســـی کشـــاورزی و مناب
ــال  ــردی و انتقـ ــای کاربـ ــش هـ ــات پژوهـ ــز خدمـ از مرکـ
ـــید  ـــی س ـــر دولت ـــی غی ـــع طبیع ـــاورزی و مناب ـــوژی کش تکنول
ــار  ــتان جویبـ ــع در شهرسـ ــانی واقـ ــوی کاشـ ــاکان موسـ مـ

ـــرد. ـــد ک بازدی

دکتر علی بابایی کارنامی نماینده منتخب مردم شهرستان ساری 
و میاندرود با حضور در محل سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی و دیدار با رئیس سازمان استان گفت: دانش یکی 
از پتانسیل مهم و اساسی سازمان در ارتقای بخش کشاورزی 
برنامه ریزی مدور مورد  با  نهادینه و  باید بصورت  است که 

استفاده قرار گیرد.
سازمان  کرد:  تصریح  یازدهم  مجلس  منتخب  نماینده 
نظام مهندسی با ایجاد یک گروه از نخبگان بخش 
کشاورزی و منابع طبیعی در سطح استان این امکان 
های  پژوهش  مرکز  تا  ساخت  خواهد  فراهم  را 
مجلس از ایده های نو این گروه در تصمیم گیری 

حســـن خیریـــان پـــور در ایـــن بازدیـــد گفـــت: ایـــن 
ـــوزه  ـــه ح ـــن ب ـــای نوی ـــوژی ه ـــال تکنول ـــث انتق ـــز باع مراک
ـــز دام  ـــن مرک ـــه در ای ـــوری ک ـــه ط ـــود ب ـــی ش ـــاورزی م کش
ـــوند  ـــی ش ـــو زا م ـــح و دوقل ـــی تلقی ـــورت مصنوع ـــه ص ـــا ب ه
کـــه در پـــی آن حداکثـــر بهـــره وری  ایجـــاد مـــی گـــردد. 
ــاون  ــد معـ ــن بازدیـ ــه در ایـ ــیدی کـ کاوه جعفـــری خورشـ
هماهنگـــی امـــور اقتصـــادی اســـتانداری را همراهـــی مـــی 
کـــرد، گفـــت: هـــدف از شناســـایی و ایجـــاد ایـــن مراکـــز 
توســـط ســـازمان نظـــام مهندســـی آمـــوزش مهـــارت الزم 
ـــه  ـــی ب ـــورت عمل ـــه ص ـــه روز ب ـــای ب ـــوژی ه ـــال تکنول و انتق
دانـــش آموختـــگان عضـــو ایـــن بخـــش مـــی باشـــد کـــه نهایتـــا 

ســـبب ایجـــاد اشـــتغال پایـــدار خواهـــد شـــد.

خود در سطح کالن استفاده نماید.
باید  مهندسی  نظام  یادآور شد: سازمان  بابایی کارنامی  علی 
بخش  اعتالی  در  را  استان  نمایندگان  های  ظرفیت  تمام  از 
کشاورزی و منابع طبیعی استفاده نموده تا هم در تولیدات فنی 
و مهندسی صادرات محور و اشتغال دانش آموختگان اقدامات 

موثری را انجام دهد.
مهندسی  نظام  سازمان  رییس  خورشیدی  جعفری  کاوه 
روند  از  گزارشی  ادامه  در  استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
فعالیت سازمان اعم از ایجاد مراکز توان افزایی، سهم بری دانش 

از تولید، کشاورزی قراردادی و بر دانش و سرمایه به
عنوان عوامل پیش برنده جهش تولید اشاره نمود.

مازندران
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ـــی  ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــی س ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
ــه  ــرز، جلسـ ــتان البـ ــی اسـ ــع طبیعـ ــاورزی و منابـ کشـ
شـــورای کشـــاورزی شهرســـتان نظرآبـــاد بـــا حضـــور 
ـــع  ـــاورزی و مناب ـــی کش ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــس س ریی

طبیعـــی اســـتان البـــرز برگـــزار گردیـــد.
در ایـــن نشســـت مهنـــدس شـــمس آذر بـــا اشـــاره 
ــی از ــرد: یکـ ــان کـ ــی بیـ ــوع امنیـــت غذایـ ــه موضـ  بـ

ـــد توســـعه  ـــر گـــذار در رون ـــی و تاثی شـــاخصه هـــای اصل
ـــه مفهـــوم کلـــی آن اســـت.  کشـــورها  موضـــوع امنیـــت ب
ـــر  ـــعه و زی ـــن توس ـــن رک ـــی تری ـــت اصل ـــزود: امنی وی اف
ـــوه  ـــد و دارای وج ـــي باش ـــور م ـــر کش ـــتغال ه ـــای اش بن
 مختلفـــی اســـت کـــه در راس آن هـــا امنیت غذایی اســـت.

شـــمس آذر در ادامـــه خاطـــر نشـــان کـــرد: تامیـــن امنیـــت 
ـــت و  ـــاورزی اس ـــاد کش ـــه جه ـــن وظیف ـــی مهمتری غذای
ـــتلزم  ـــر مس ـــالت خطی ـــی و رس ـــه قانون ـــن وظیف ـــق ای تحق
ایجـــاد زیرســـاخت هـــا پیـــش بینـــی ســـازوکارها و از 
ـــت  ـــازمانی اس ـــای س ـــاختار ه ـــی س ـــر طراح ـــه مهمت هم
 کـــه بتوانـــد بـــا بهـــره گیـــری از مشـــارکت جمعـــی و

ـــش  ـــای نق ـــه ایف ـــی ب ـــرون بخش ـــای درون و ب ـــت ه ظرفی
ـــردازد. بپ

ـــع  ـــاورزی و مناب ـــی کش ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــس س ریی
ـــود  ـــرورت وج ـــه ض ـــاره ب ـــا اش ـــرز ب ـــتان الب ـــی اس طبیع
شـــورای  تامیـــن امنیـــت غذایـــی در ســـطح کشـــور و 
اســـتان هـــا بیـــان کـــرد: ایـــن ســـازمان پیشـــنهاد مـــی 
ــال  ــه در حـ ــاورزی کـ ــورای کشـ ــوان شـ ــد عنـ نمایـ
ـــکیل  ـــا تش ـــتان ه ـــا و شهرس ـــتان ه ـــطح اس ـــر در س حاض
ـــر  ـــی تغیی ـــت غذای ـــن امنی ـــورای تامی ـــه ش ـــود ب ـــی ش م
ـــطح  ـــز در س ـــتی نی ـــای باالدس ـــاختار ه ـــد و س ـــوان یاب عن
ـــود. ـــی ش ـــی و عملیات ـــاورزی طراح ـــاد کش وزارت جه

ـــوان  ـــر عن ـــن تغیی ـــک ای ـــدون ش ـــزود: ب ـــان اف وی در پای
تحـــول محتوایـــی در نهادهـــای تصمیـــم ســـازی و 
ـــری از  ـــه بهـــره گی ـــری ایجـــاد نمـــوده و زمین ـــم گی تصمی
ـــرون بخشـــی را  ظرفیـــت هـــای کشـــور اعـــم از درون و ب
ـــت  ـــد داش ـــراه خواه ـــه هم ـــت ب ـــن امنی ـــرد تامی ـــا رویک ب
ـــد در بخـــش  ـــای جهـــش تولی ـــزار ه و شـــاید یکـــی از اب

ـــد. ـــر باش ـــورد نظ ـــورای م ـــکیل ش ـــاورزی تش کش

 تشکیل شورای تامین امنیت غذایی
به جای شورای کشاورزی

انعقاد تفاهمنامه همکاری های مشترک فی مابین 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 

استان البرز و دانشگاه آزاد اسالمی استان
ـــی  ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــی س ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی اســـتان البـــرز تفاهمنامـــه 
ــام  ــازمان نظـ آموزشـــی، علمـــی و پژوهشـــی بیـــن سـ
اســـتان  طبیعـــی  منابـــع  و  کشـــاورزی  مهندســـی 
البـــرز و دانشـــگاه آزاد اســـالمی در محـــل دبیـــر 
ــتان  خانـــه هیـــات امنـــای دانشـــگاه آزاد اســـالمی اسـ

منعقد گردید.
ــای  ــروژه هـ ــرای پـ ــدف اجـ ــا هـ ــه بـ ــن تفاهمنامـ ایـ

تحقیقاتـــی مشـــترک، فراهـــم نمـــودن بســـتر بســـتر اجـــرای 
طـــرح هـــای کارآمـــوزی و کارگاه هـــای علمـــی، 
ـــای ـــه ه ـــان نام ـــی و پای ـــای پژوهش ـــرح ه ـــن و ط  تدوی

دانشـــجویی، تعامـــل و همـــکاری در زمینـــه حـــل 
مشـــکالت و معضـــالت بخـــش کشـــاورزی و منابـــع 
طبیعـــی اســـتان، برگـــزاری دوره هـــای تخصصـــی 
ــات  ــات و اطالعـ ــادل تجربیـ ــجویان و تبـ ــژه دانشـ  ویـ

اجرایی می گردد.

البرز
در جلسه شورای کشاورزی شهرستان نظرآباد توسط رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و در راستای ارتقای سطح همکاری های آموزشی، علمی و پژوهشی صورت گرفت:

منابع طبیعی استان البرز مطرح شد:
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جلسه هماهنگی و هم اندیشی توسعه همکاری 
فیمابین اداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره( 

و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
استان مرکزی 

جلسه هماهنگی و هم اندیشی توسعه همکاری فیمابین اداره 
مهندسی  نظام  سازمان  و  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  کل 
کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی با حضور مدیران دو 

مجموعه در محل اداره کل کمیته امداد برگزار شد.
در این نشست مقرر گردید در قالب تفاهم نامه ای با رویکرد 

ایجاد زمینه های اشتغال،آموزش و توانمندسازی فعالین بخش 
منعقد و پیگیری گردد.

در این دیدار مهندس محسن نجاتی عضو سازمان نظام مهندسی 
خود  و  اشتغال  امور  در  کل  مدیر  مشاور  بعنوان  کشاورزی 

کفایی منصوب شد.

 اعتبار بخشی به پروانه اشتغال صادره توسط سازمان 
 نظام مهندسی از سوی ذی حساب معین

استان مرکزی

 در پی درخواست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
طبیعی استان از مدیرکل اقتصاد و دارایی مبنی بر ابالغ موضوع 
الزام به ارائه پروانه اشتغال توسط مشاوران و پیمانکاران امور 
کشاورزی و منابع طبیعی در قراردادهای مشاوره و پیمانکاری 
دستگاه های اجرایی استان و اجرای تبصره ۳ ماده )۸۳( آیین نامه 
 اجرایی قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی، طی بخشنامه ای

از سوی معاون نظارت مالی اداره کل اقتصاد دارایی و رئیس 
خزانه معین استان رعایت این الزام قانونی به مدیران امور مالی 

و ذی حسابان کلیه دستگاه های اجرایی استان ابالغ گردید.

با ابالغ این بخشنامه از سوی ذی حساب معین استان با توجه 
به جایگاه ویژه ای که بر اعمال نظارت و تأمین هماهنگي الزم 
در اجراي مقررات مالي و محاسباتي دستگاه های دولتی دارد 
از هر گونه تشکیک و احتیاطی از جانب مسئولین امور مالی 
دستگاه های اجرایی در رعایت این الزام قانونی که به نوعی 
مبین تفاوت ماهوی بین پروانه اشتغال صادره از سوی سازمان 
تعیین  گواهینامه  با  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام 
صالحیت و رتبه بندی صادره توسط مراجع مربوطه نیز می 

باشد، رفع ابهام گردید.

مرکزی
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بـــه منظـــور اســـتفاده از پتانســـیل هـــای فنـــی و  ارائـــه 
ـــاورزی  ـــش کش ـــرداران بخ ـــره ب ـــه به ـــر ب ـــات بهت خدم
ـــق فضـــای مجـــازی، تفاهمنامـــه  در ســـطح اســـتان از طری
ســـه جانبـــه فیمابیـــن ســـازمان نظـــام مهندســـی کشـــاورزی 
اســـتان، شـــرکت خدمـــات حمایتـــی کشـــاورزی 
ــان تدبیراندیـــش  ــه کارآفرینـ ــرکت یگانـ ــتان و شـ  اسـ

منعقد گردید.
ـــان  ـــاورزی خراس ـــی کش ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــس س رئی

ـــات  ـــز خدم ـــتان 5۶ مرک ـــطح اس ـــت: در س ـــوی گف رض
روســـتایی داریـــم کـــه در این رابطـــه رییس ســـازمان جهاد 
ـــه  ـــی ک ـــام کارهای ـــرد، تم ـــالم ک ـــتان اع ـــاورزی اس کش
در ایـــن مراکـــز خدمـــات اعـــم از توزیـــع نهـــاده، بازدیـــد 
ــی  ــزاری کالس آموزشـ ــاوره، برگـ ــی، مشـ کارشناسـ
و... انجـــام مـــی شـــود، بایســـتی بـــه نظـــام مهندســـی 
ـــاده  ـــا آم ـــاظ م ـــن لح ـــود و بدی ـــذار ش ـــاورزی واگ کش
ـــتیم. ـــط هس ـــای ذیرب ـــکل ه ـــز و تش ـــا مراک ـــکاری ب  هم

تفاهم نامه سه جانبه در ارائه خدمات به بهره 
برداران بخش کشاورزی به صورت برخط

 حداقل ۱۰۰ مرکز خدمات کشاورزی در استان
راه اندازی خواهد شد

قائـــم مقـــام ســـازمان جهادکشـــاورزی خراســـان رضـــوی 
ـــه دنبـــال  ـــا بیـــان اینکـــه مـــا ب در جمـــع شـــورای مدیـــران ب
واگـــذاری کلیـــه مراکـــز خدمـــات کشـــاورزی در اســـتان 
ـــاورزی  ـــی کش ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــت: س ـــتیم، گف هس
اســـتان بهتریـــن گزینـــه بـــرای دریافـــت ایـــن مراکـــز 

ـــتند. هس
ـــی  ـــور اجرای ـــه منظ ـــرد: ب ـــح ک ـــماعیلی تصری ـــواد اس ج
ـــن موضـــوع مهـــم، الزم اســـت نظـــام مهندســـی  شـــدن ای

برنامـــه زمانبنـــدی خـــود را ارائـــه کـــرده و اقدامـــات 
ـــد. ـــه کن ـــفاف ارائ ـــق و ش ـــور دقی ـــه ط ـــود را ب کاری خ

رئیـــس ســـازمان نظـــام مهندســـی کشـــاورزی و منابـــع 
ـــاد  ـــن اعتم ـــکر از حس ـــا تش ـــوی ب ـــان رض ـــی خراس طبیع
جهادکشـــاورزی اســـتان بـــه نظـــام مهندســـی، اظهـــار 
داشـــت: شناســـایی و ســـاماندهی خیـــل عظیـــم فـــارغ 
التحصیـــالن بخـــش کشـــاورزی اســـتان یکـــی از 

وظایـــف اصلـــی مـــا اســـت.

خراسان رضوی
در جلسه استقرار مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی با حضور مدیران سازمان های 

جهادکشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی مطرح شد:
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ریل گذاری مسیر اعتبار بخشی به پروانه اشتغال 
صادره توسط سازمان در استان 

 طــی مکاتبــات و مذاکــرات متعــدد، ســازمان نظــام 
مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان کهگیلویــه 
و بویراحمــد موفــق بــه اخــذ دســتور مدیــرکل اقتصــاد و 
ــه ذی حســابان و مدیــران مالــی دســتگاه هــای  دارایــی ب
ــه اشــتغال  ــگاه پروان ــی اســتان جهــت تثبیــت جای اجرای
مهندســان کشــاورزی، منابــع طبیعــی و محیــط زیســت و 

ضــرورت رعایــت مفــاد قانونــی آن گردیــد.
در پــی درخواســت ســازمان نظــام مهندســی 
کشــاورزی و منابــع طبیعی اســتان از مدیرکل 
ــوع  ــالغ موض ــر اب ــی ب ــی مبن ــاد و دارای اقتص
الــزام بــه ارائه پروانه اشــتغال توســط مشــاوران 
منابــع  و  کشــاورزی  امــور  پیمانــکاران  و 
طبیعــی در قراردادهــای مشــاوره و پیمانکاری 
دســتگاه هــای اجرایــی اســتان و اجــرای 
تبصــره ۳ مــاده )۸۳( آییــن نامــه اجرایــی 
قانــون تاســیس ســازمان نظــام مهندســی، طــی 
بخشــنامه ای از ســوی مدیــرکل اقتصــاد و 
ــی  ــزام قانون ــن ال ــت ای ــتان رعای ــی اس دارای
بــه مدیــران امــور مالــی و ذی حســابان کلیــه 
دســتگاه هــای اجرایــی اســتان ابــالغ گردیــد.

ــرکل  ــوی مدی ــنامه از س ــن بخش ــالغ ای ــا اب ب
اقتصــاد و دارایــی اســتان بــا توجــه بــه جایــگاه 
نظارتــی و ارجحــی کــه بــر اعمــال نظــارت و 
ــررات  ــراي مق ــي الزم در اج ــن هماهنگ تأمی
مالــي و محاســباتي دســتگاه های دولتــی دارد 
از هــر گونــه تشــکیک و احتیاطــی از جانــب 

مســئولین امــور مالــی دســتگاه هــای اجرایــی در رعایــت 
ایــن الــزام قانونــی کــه بــه نوعــی مبیــن تفــاوت ماهــوی 
ــام  ــازمان نظ ــوی س ــادره از س ــتغال ص ــه اش ــن پروان بی
مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی بــا گواهینامه تعیین 
صالحیــت و رتبــه بنــدی صــادره توســط مراجــع مربوطه 

نیــز مــی باشــد، رفــع ابهــام گردیــد.

لزوم دارا بودن پروانه اشتغال از سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برای شرکت در 

مناقصات دستگاه های اجرایی در هنگام انتخاب 
مشاوران و پیمانکاران امور کشاورزی

در استان گیالن
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سنم، در پی درخواست سازمان 
الزام  بر  مبنی  استان  منابع طبیعی  نظام مهندسی کشاورزی و 
دستگاه هاي اجرایي به اخذ پروانه اشتغال معتبر صادره توسط 
قراردادهاي  عقد  زمان  در  مهندسی کشاورزی  نظام  سازمان 
مشاوره و پیمانکاري با افراد حقیقي و حقوقي عضو سازمان 
بخش  بهره وري  افزایش  قانون   )۲( ماده  تبصره ۶  )موضوع 
کشاورزي و منابع طبیعي( و اجراي تبصره ۳ ماده )۸۳( آیین 

نامه اجرایي قانون تاسیس سازمان، مدیر کل امور اقتصادي و 
دارایي استان گیالن موضوع مورد درخواست را برای اجرا به 

کلیه ذیحسابان دستگاه های اجرایی استان ابالغ کرد.
گفتنی است مطابق ماده )۲( آیین نامه اجرایی قانون تأسیس، 
های  فعالیت  انجام  برای  کشاورزی  بخش  مهندسین  تمامی 
مهندسی در رشته های خود ملزم به داشتن پروانه اشتغال از 

سازمان نظام مهندسی می باشند.

 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیالن به ذیحسابان کلیه دستگاه های اجرایی ابالغ کرد:

کهگیلویه و بویراحمد گیالن
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 نشست مشترک با مدیرکل دیوان محاسبات 
خراسان جنوبی در راستای تبیین و تشریح 

جایگاه قانونی پروانه اشتغال

 برگزاری کمیته هماهنگی واگذاری
فعالیت های قابل واگذاری به مراکز خدمات 

کشاورزی غیردولتی
در راستای تبیین و تشریح جایگاه قانونی پروانه اشتغال نشست 
کشاورزی  بخش  حسابرس  و  کل  مدیر  با حضور  مشترک 
دیوان محاسبات استان، رییس، معاون برنامه ریزی و توسعه 
مهندسی  نظام  سازمان  مالی  و  اداری  مدیر  و  کارآفرینی 
کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی در محل اداره کل 

دیوان محاسبات استان برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی خراسان جنوبی، در این جلسه رییس سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بر لزوم ارتقای سطح علمی و 
کارشناسی در اجرای قراردادها و ارائه خدمات توسط اعضای 
حقیقی و حقوقی سازمان تأکید کرد و گفت: قانون تأسیس 
سازمان و ماده )۳( آیین نامه اجرایی قانون تأسیس سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی کشور مصوب هیأت محترم 
 وزیران، کلیه دستگاه های اجرایی را موظف نموده که طرح ها

نیز انجام فعالیت های مشاوره و پیمانکاری را  و پروژه ها و 
صرفاً به اشخاص حقیقی وحقوقی دارای پروانه اشتغال به کار 
در زمینه های تخصصی و در حدود وصالحیت به آنها ارجاع 
نمایند و همچنین طبق تبصره ۳ ماده )۸۳( آیین نامه مذکور، 
دستگاههای اجرایی موظفند درصدی از حق الزحمه دریافتی 

مهندسی کشاورزی  نظام  به گزارش روابط عمومی سازمان 
واگذاری هماهنگی  کمیته  ایالم،  استان  طبیعی  منابع   و 

کشاورزی  خدمات  مراکز  به  واگذاری  قابل  های  فعالیت 
غیردولتی در مورخ ۲۹/۰۲/۹۹ راس ساعت ۱۰:۳۰ در سالن 
جلسات سازمان جهاد کشاورزی با حضور معاونین و مدیران 
مدیران  و  کشاورزی  جهاد  سازمان  تخصصی  واحدهای 

شهرستان ها و اعضای شورای سازمان استان برگزار شد.
مقدم  اکبرزاده ضمن عرض خیر  مهندس  ابتدای جلسه،   در 
و قبولی طاعات و عبادات به تشریح دستورالعمل ها و قوانین 
مرتبط با تشکیل مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی پرداخت.

خصوص  در  گزارشی  نشست  این  در  استان  سازمان  رئیس 
ظرفیت ها و پتانسیل ها و تعداد فارغ التحصیالن عضو سازمان 
بیان داشت و اعالم نمود که یکی از راهکارهای ایجاد اشتغال 

موضوع این بند مطابق مصوبه شورای مرکزی را به عنوان حق 
النظاره این سازمان در متن قراردادهای منعقده با اعضا درج و 
یک نسخه از قرارداد را برای سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی ارسال و نسبت به کسر و واریز درصد حق النظاره 

به حساب این سازمان اقدام نمایند.
نامه  آئین  ابالغ  زمان  از  سال  علیرغم گذشت ۸  افزود:  وی 
های  وپیگیری  متعدد  مکاتبات  همچنین  و  مذکور  اجرایی 
استان  اجرایی  های  دستگاه  توسط  تاکنون  مهم  این  مکرر، 

محقق نشده است.
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، 
در خاتمه خاطر نشان کرد: انجام کلیه وظایف سازمانی در بستر 
واحد،  پنجره  کار،  ارجاع  سامانه  سانکا،  الکترونیکی)سامانه 
اتوماسیون اداری و...( صورت می پذیرد، وی افزود: سامانه 
استعالم اصالت پروانه اشتغال ومهندسی نیز راه اندازی شده 
که با کد ملی و یا شماره نظام مهندسی اعتبار و اصالت پروانه 

اعضای سازمان قابل راستی آزمایی می باشد. 
در پایان مدیرکل دیوان محاسبات بر پیگیری موضوع و مکاتبه 
با دستگاه های اجرایی استان پس از دریافت مستندات الزم 

قول مساعد داد.

برای این اعضا تشکیل مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی و 
واگذاری فعالیت های بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط 
زیست به آنان می باشد تا از این طریق بتوانیم شاهد انتقال علم 
و دانش به عرصه کشاورزی و افزایش و باالبردن راندمان تولید 

در سال جهش تولید باشیم.
در ادامه مهندس اقدسی معاونت بهبود تولیدات گیاهی ضمن 
همراهی  خواستار  مراکز  این  به  امورات  واگذاری  بر  تاکید 

واحدهای تخصصی و مدیران شهرستان ها در این راستا شد.
در پایان جلسه، مابقی اعضا به بیان دیدگاه ها و نکته نظرات 
کارشناسی و تخصصی خود پیرامون موضوع جلسه پرداخته و 
 اعضای کمیته نیز موافقت خود را با کلیات واگذاری فعالیت های

منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  به  واگذاری  قابل 
طبیعی )مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی( اعالم نمودند.

خراسان جنوبی ایالم
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با افزایش بهره وری در بخش کشاورزی می توان 
جهش تولید را محقق کرد

ارائه برنامه ها و راهکارهای پیش بینی شده برای 
بهبود وضعیت کشاورزی توسط سازمان نظام 
مهندسی در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه 

گفت: با افزایش بهره وری می توان بخش کشاورزی استان را متحول 
کرد و این بخش ظرفیت ایجاد اشتغال برای ۳۰ هزار نفر را بدون نیاز 

به استفاده از یک ریال منابع دولتی دارد.
مهندس رویین تن درجلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان 
از  ارائه گزارشی  با  برگزار شد  ماه  اردیبهشت  بیستم  کرمانشاه که 
نظام  سازمان  انسانی  نیروی  و  قانونی  ظرفیتهای  موجود،  وضعیت 
جهش  شعار  تحقق  برای  شد:  یادآور  استان  کشاورزی  مهندسی 
تولید قابلیتهای زیادی در بخش کشاورزی استان نهفته است و برای 
ایجاد اشتغال فراگیر در این بخش نیازمند افزایش بهره وری در تولید 

محصوالت کشاورزی هستیم.
وی با بیان اینکه بین متوسط عملکرد تولیدات کشاورزی در بخشهای 
پیشرو  با عملکرد کشاورزان  استان  مختلف خصوصا زراعت دیم 
اختالف قابل توجهی وجود دارد اظهار داشت: با تغییر اندکی در 
شیوه کشاورزی می توان رشد قابل توجهی در تولید محصوالت 

مختلف و در نتیجه اشتغال ایجاد کرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه 
با بیان اینکه هم اکنون۸۷5۳ نفر در ۲۲ رشته عضو نظام مهندسی 
کشاورزی کرمانشاه هستند، افزود: از این تعداد حدود 5۴ درصد را 
آقایان و ۴۶ درصد را خانمها تشکیل می دهند و حدود ۸۴۰ نفر در 

روستاها ساکنند که از آنها 
عنوان مروجان  به  توان  می 
های  برنامه  تسهیلگران  و 

روستایی بهره برد.
وی درباره وضعیت اشتغال 
گفت:  نیز  سازمان  اعضای 
در  اعضا  از  نفر   ۱۷۴۰
شاغلند،  دولتی  بخش های 
۲۷۱۲ نفر در بخشهای غیر 

دولتی مشغول به کار و ۶۳ نفر هم از بازنشستگان عضو سازمان هستند.
مهندسی  نظام  کارعضو  جویای  افراد  تعداد  تن  رویین  مهندس 

کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه را نیز ۴۲۳۶ نفر اعالم کرد.

پنجمین نشست کارگروه اشتغال و سرمایه 
گذاری استان کرمانشاه به ریاست هدایت 
اقتصادی  امور  حاتمی معاون هماهنگی 
عزیزی  حسن  حضور  با  و  استانداری 
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری 
های دستگاه  مدیران  دیگر  و   استان 
های بانک  و  مؤسسات   اجرایی، 

دولت  شهدای  جلسات  سالن  در  عامل 
استانداری برگزار شد.

در این جلسه بر اساس دستور کار رییس 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
از  گزارشی  ارائه  ضمن  استان  طبیعی 

پتانسیل نیروی انسانی سازمان نظام مهندسی استان به اهم چالشها و 
 راهبردهای سازمان در ارتباط با اعضا و کشاورزان اشاره و برنامه ها

و  بهبود وضعیت کشاورزی  بینی شده جهت  پیش  راهکارهای  و 
مخاطبان آن را مطرح کرد و گفت: هویت بخشی حرفه ای، مسئولیت 
پذیری تخصصی، توسعه و گسترش اشتغال اعضاء در فعالیت های 
خصوصی و غیر دولتی از جمله وظایف ذاتی سازمان در خصوص 

اعضا است.
وی افزود: مهمترین چالش های سازمان جهت ساماندهی و مدیریت 
نبودن  پذیر  اشتغال دولتی، مشاوره  ارجحیت  انسانی عضو،  نیروی 
محیط کشاورزی، فن محور نبودن نظام آموزش عالی و مقاومت در 

واگذاری فعالیت های غیر حاکمیتی دولتی است.
منابع  و  مهندسی کشاورزی  نظام  تن تصریح کرد: سازمان  رویین 
طبیعی قصد دارد با مهندسی سازی کشاورزی، کمک به افزایش 
ملی  مقررات  تدوین  کشاورزی،  محصوالت  کیفی  و  کمی 
کشاورزی، اقتصادی کردن تولید، تولید صادرات محور، کمک به 
توسعه پایدار و بومی سازی دانش نوین تولید محصوالت کشاورزی 

به مقابله با چالش ها و مدیریت آنها اقدام نماید.
وی با تاکید بر شناسایی حلقه های مفقوده مسیر از تولید تا سفره 

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه 
با بیان ظرفیت نیروی انسانی سازمان جهت رسیدن به اهداف بخش 
کشاورزی گفت:سازمان نظام مهندسی گسترده ترین شبکه نیروی 
انسانی بخش را دارد و از سال ۱۳۹۸ تا کنون توانسته است با مشارکت 
۳5۰نفر از اعضا ۶۰ مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی را ایجاد و در 

همه دهستانها مستقر نماید.
وی به تغییر رویکرد سازمان از کارمزد محوری به دانش مزد محوری 
کشاورزی  با  که  اینست  سازمان  داشت:برنامه  ابراز  و  کرد  اشاره 
قراردادی و سهم بری دانش از تولید و تدوین زنجیره های ارزش 

نقش خود را در ارتقاء بهره وری ایفا نماید.
استان در  منابع طبیعی  نظام مهندسی کشاورزی و   رییس سازمان 
های  تکنولوژی  مهارت،  دانش،  انتقال  برای  نهاد سازی  خصوص 
جدید و پژوهشهای کاربردی غیر دولتی به عنوان یک ظرفیت جدید 
افزود:سازمان توانسته است با شناسایی واحدهای تولیدی، خدماتی، 
تحقیقاتی و دانش بینان توانمند استان و ترغیب آنها به همکاری با 
سازمان نظام مهندسی از این پتانسیل به عنوان مراکز دانش گستری و 

مهارت آموزی بهره مند شود.
 وی در ادامه گفت: تا کنون ۲۱واحد به عنوان مراکز توان افزایی 
مرکز  نوین، ۳  تکنولوژیهای  انتقال  مراکز  عنوان  به  واحد  اعضا،5 
به عنوان مراکز پژوهشهای کاربردی،  مرکز به عنوان علوم و فنون 
برای  مرکز  یک  و  کاربردی 
صادرات  توسعه  مدیریت 
مجوز  دولتی  عیر  کشارزی 

فعالیت دریافت کرده اند.
پایان  در  تن  رویین  مهندس 
ضمن اعالم آمادگی همکاری 
مهندسی  نظام  جانبه  همه 
اظهار داشت در سایه تالش، 
همدلی و هماهنگی مسئولین 
کلیه بخشهای متولی اشتغال استان و با توجه به استعدادهای بالقوه 
و خدادای بخش کشاورزی استان تحقق ۳۰ هزار شغل در بخش 

کشاورزی دور از دسترس نیست.

محصوالت کشاورزی گفت: برای ایجاد اشتغال و افزایش ارزش 
اقتصادی تولیدات بایستی عالوه بر مدیریت منابع آب و خاک به 
بازار محصوالت کشاورزی که باعث ایجاد تفاوت ۲.۷ برابری قیمت 
فروش و مصرف محصوالت و در نتیجه کاهش درآمد کشاورزان 

شده است توجه کنیم.
 مهندس رویین تن هوشمند سازی کشاورزی و استفاده از فناوری ها

راهبردهای  از  دیگر  یکی  را  کشاورزی  جدید  های  وتکنولوژی 
اصلی سازمان نظام مهندسی برشمرد و گفت: سازمان نظام مهندسی 
با کمک صاحبان دانش، فناوری و تکنولوژی های روز به این مسیر 

ورود پیدا کرده است.
به  سپس  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  رییس 
عناوین ۴۶ فعالیت شاخص و مهم مورد نیاز بخش کشاورزی استان 
اشاره کرد و جزییات سه طرح پیشنهادی سازمان در جهت اصالح 
دانش آموختگان  اشتغال  و  افزایش درآمد کشاورزان  کشاورزی، 

خصوصا ساکنین در روستاها را ارائه کرد.
مهندس رویین تن حداقل تعداد کارشناسان قابل بکارگیری بخش 
خصوصی را از محل طرح تولید مواد آلی،حفاظت خاک و ایجاد 
شبکه مراقبت ۳۰۰ نفر، طرح بهره وری آب ۴۸۰ نفر و طرح زنجیره 

عسل را ۴۰۰ نفر عنوان کرد.

کرمانشاه
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استفاده از توان مراکز خدمات کشاورزی غیر 
دولتی در تعیین تکلیف واگذاری های

اراضی دولتی 

دومین جلسه شورا سازمان در سال 99  
حضوری برگزار گردید

هـای  واگـذاری  تکلیـف  تعییـن  و  هماهنگـی  جلسـه 
اراضـی دولتـی شهرسـتان یـزد بـا حضـور معـاون برنامـه 
ریـزی و توسـعه فرمانـداری شهرسـتان، رییـس سـازمان 
اسـتان،  طبیعـی  منابـع  و  کشـاورزی  مهندسـی  نظـام 
بخشـدار مرکـزی شهرسـتان، مدیـر جهـاد کشـاورزی 
آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  اداره  معـاون  شهرسـتان، 
شهرسـتان و مدیـران عامـل مراکـز خدمـات کشـاورزی 
 غیـر دولتـی شهرسـتان یزد در سـالن جلسـات فرمانداری

یزد برگزار گردید.
در ایـن جلسـه در خصـوص واگذاری هـای اراضی ملی 
شهرسـتان از ابتـدای انقـالب تاکنون  بحـث و تبادل نظر 
شـد کـه در ایـن نشسـت رییـس سـازمان نظام مهندسـی 
کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان، پیشـنهاد نمود، لیسـت 

بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان- دومیـن  جلسـه 
شـورای سـازمان در سـال ۹۹ با حضور اکثریت اعضا ءبه 
صـورت حضوری بـا رعایت فاصلـه اجتماعی،در سـالن 

جلسـات برگـزار گردید.
در ایـن جلسـه رئیس شـورا ضمن عـرض آرزوی قبولی 
طاعـات و عبـادات گزارشـی از فعالیت های سـازمان در 

شـرایط شـیوع بیماری کرونا ارایـه نمود.
محمدرضـا خلـف باغـی  در ادامـه بـه تشـریع عملکـرد 
سـازمان در سـال گذشـته پرداخـت و افـزود: در سـال 
۹۸ بـا ارتبـاط گیـری بـا دسـتگاه های مختلـف من جمله 
 اسـتانداری، فرمانـداری ، نمایندگان اسـتان و... گام های
مهندسـی نظـام  جایـگاه  و  اهـداف  زمینـه  در   موثـری 

برداشته شد.
واحـد تقدیـر  قابـل  عملکـرد  بـا  کـرد:  تسـریع   وی 

روابـط عمومـی فعالیـت های سـازمان در رسـانه ها نمود 
پیـدا کرد .

رئیـس شـورا از رونمایـی سـامانه امـور اراضـی سـخن 
بـه میـان آورد و گفـت: بـا حمایـت و پیگیـری معاونـت 
امورهماهنگـی عمرانـی اسـتاندار و برگـزاری جلسـات 

غیرکشـاورزی  و  کشـاورزی  هـای  واگـذاری  تمامـی 
شهرسـتان تجمیع شـده و پس از بروزرسانی این لیست و 
 حذف موارد خلع ید شده، بررسی مجدد صورت پذیرد. 
وی افـزود: این سـازمان آمادگـی دارد هرگونه همکاری 
در راسـتای تعییـن تکلیـف اراضـی مذکور داشـته باشـد 
و از تـوان مراکـز خدمـات کشـاورزی غیـر دولتـی خود 

اسـتفاده نماید. 
در پایان مقرر گردید، در جهت تسـریع و تسـهیل فرآیند 
 مذکـور، کمیتـه ای تخصصـی متشـکل از ارگان هـای

ذیربـط تشـکیل شـده و پـس از فازبنـدی مراحـل کار، 
اقدامـات  پیشـرفت  رونـد  گـزارش  هفتگـی  بصـورت 
صـورت گرفتـه بـه معاونـت هماهنگـی امـور عمرانـی 

گـردد. ارسـال  اسـتانداری 

متعـدد در جهـت بررسـی و رفـع موانـع سـامانه بـزودی 
توسـط اسـتاندار ایـن سـامانه رونمایـی میگـردد.

 محمدرضا خلف باغی به پایش انجام شـده گلخانه های
هـای  گلخانـه  افـزود:   و  کـرد  اشـاره  یـزد  شهرسـتان 
شهرسـتان یـزد از لحـاظ معتبـر بـودن و نبـود مجـوز و 
پروانـه تاسـیس و بهره بـرداری و ایجاد آلودگی زیسـت 
محیطـی میبایسـت مورد بررسـی قـرار گیرند کـه در این 
زمینـه اقدامـات اولیه ای جهت پایـش گلخانه ها صورت 

اسـت. گرفته 
وی بـر شناسـاندن سـامانه کشـاورزیار بـه اعضـا و بهـره 
بـرداران تاکیـد کرد و اظهار داشـت: این سـامانه به گونه 
ای طراحـی شـده اسـت کـه کشـاورز و عضـو بـه آنچـه 
در زمینـه دانـش، اطالعات، مشـاوره )در همـه زمینه های 

کشـاورزی ( و... نیاز داشـته باشـد دسترسـی دارد .
همچنیـن اعضای شـورا رهنمودهایـی جهت تکمیل الیه 
هـای اطالعاتـی ارایـه نمودنـد و اقدامـات موثـر و خوب 

سـازمان را مـورد تقدیر قـرار دادند.
گـزارش  عمومـی  روابـط  کارشـناس  پایـان جلسـه  در 
تصویـری  از عملکـرد سـازمان در سـال ۹۸ را ارایه نمود.

یزد
در نشست هماهنگی و تعیین تکلیف واگذاری های اراضی دولتی شهرستان یزد مطرح شد:
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افتتاح مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی در 
شهرستان بیضاء

جلسه رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
استان فارس با معاون بیمه ای مدیریت شعب بانک 

کشاورزی استان فارس

فرایند اجرایی شدن سامانه الکترونیکی مزرعه

شهرستان  دولتی  غیر  مرکز خدمات کشاورزی  امروز  صبح 
بیضاء با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه کارافرینی سازمان 
جهادکشاورری  مدیر  و  معاون   بیضاء،  فرماندار  مرکزی، 
شهرستان بیضا، رییس و معاون سازمان نظام مهندسی کشاورزی 

استان افتتاح شد.
امور  انجام  زمینه  در  زاده  کریم  قاسم  مدیریت  با  مرکز  این 
را  خود  کار  دامپروری  ای  مشاوره  و  فنی  اجرایی،   اداری، 

شروع کرد.

بحث و تبادل نظر پیرامون:

• نحوه بیمه سازه های گلخانه ای، دام و محصوالت کشاورزی.
• دستورالعمل اجرایی بند ث ماده ۳۳ قانون برنامه پنج ساله 

ششم در خصوص بیمه اجباری دام.
نظام  سازمان  دولتی  غیر  کشاورزی  خدمات  مراکز  نقش   •
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس در فرآیند بیمه 

محصوالت، دام و سازه های کشاورزی

جلسه *فرایند اجرایی شدن سامانه الکترونیکی مزرعه*
نباتات،  با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی، مدیر حفظ 
خدمات  شرکت  فارس،  کشاورزی  جهاد  سازمان  حراست 
حمایتی کشاورزی فارس و سازمان نظام مهندسی کشاورزی 

و منابع طبیعی استان فارس برگزار شد.
در این جلسه چگونکی  اجرائی و عملیاتی نمودن توزیع نهاده 

از طریق این سامانه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

شایان ذکر توسعه مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی 
اشاعه دانش و اطالعات در  به عنوان کانون های  غیردولتی 
محیط های تولید و ویترین عرضه دانش و فن آوری های نوین 
و خدمات متنوع مورد نیاز تولیدکنندگان می باشند که هم در 
راستای سیاست  های خصوصی سازی دولت به شمار می رود و 
هم نقش مهمی در برجسته سازی نقش علم و دانش و پیوند 
مهندسان کشاورزی با تولیدکنندگان داشته و می تواند منجر به 

جاری شدن دانش در محیط های کشاورزی شود. 

فارس
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صدور اولین مجوز مرکز خدمات کشاورزی غیر 
دولتی در زمینه تلقیح مصنوعی و اصالح نژاد دام در 

استان لرستان

جلسه مشترک شرکت کشت و صنعت فجر 
لرستان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 

منابع طبیعی استان لرستان

ـــی  ـــاورزی غیردولت ـــات کش ـــز خدم ـــوز مرک ـــن مج اولی
ــژاد دام در  ــالح نـ ــی و اصـ ــح مصنوعـ ــه تلقیـ در زمینـ

اســـتان لرســـتان صـــادر شـــد.
ـــور  در  ـــی پ ـــی عل ـــد تق ـــت محم ـــا مدیری ـــز ب ـــن مرک ای
 زمینـــه انجـــام امـــور اداری، اجرایـــی، فنـــی و مشـــاوره ای،

ـــود را در  ـــژاد دام  کار خ ـــالح ن ـــی و اص ـــح مصنوع  تلقی

ـــی  ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــی س ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی اســـتان لرســـتان: جلســـه 
ـــتان و  ـــر لرس ـــت فج ـــت و صنع ـــرکت کش ـــترک ش مش
ـــی  ـــع طبیع ـــاورزی و مناب ـــی کش ـــام مهندس ـــازمان نظ س
ـــن ســـازمان نظـــام مهندســـی  ـــا حضـــور رئیـــس و معاونی ب
کشـــاورزی و مســـئولین شـــرکت کشـــت و  صنعـــت 

ـــد. ـــزار ش ـــتان  برگ ـــر لرس فج
ـــدازی  ـــوص راه ان ـــت در خص ـــن نشس ـــت ای محوری
مرکـــز مهـــارت آمـــوزی و تـــوان افزایـــی  

ـــرد. ـــروع ک ـــی ش ـــتان دوره چگن ـــوزه شهرس ح
گفتنـــی اســـت طـــرح جایگزینـــی دام ســـبک کـــم بـــازده 
ـــا اولویـــت اســـت  ـــازده یکـــی از برنامـــه هـــای ب ـــا دام پرب ب
کـــه ســـازمان بـــه دنبـــال اجـــرای ارزان آن در ســـطح 
ـــا اســـتفاده حداکثـــری از ظرفیـــت هـــای  وســـیع کشـــور ب

ـــد. ـــی باش ـــی م ـــش خصوص ـــی و بخ مردم

ـــر  ـــت فج ـــت و صنع ـــرکت کش ـــل  ش در مح
ـــت. ـــوده اس ـــتان  ب لرس

ـــوان  ـــوزی و ت ـــارت آم ـــز مه ـــت مراک ـــر اس ـــایان ذک ش
ـــاورزی  ـــی کش ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــکار س ـــی هم افزای
ـــارت  ـــعه مه ـــارت ،توس ـــش و مه ـــال دان ـــدف انتق ـــا ه ب
ـــگان  ـــش آموخت ـــای دان ـــدی ه ـــای توانمن ـــوزی، ارتق ام
ـــش   ـــطح دان ـــای س ـــازار کار و ارتق ـــه ب ـــی ورود ب متقاض
و توانمنـــدی هـــای تولیدکننـــدگان از برنامـــه هـــای مهـــم 

ـــد . ـــی باش ـــن دوره م ـــازمان  در ای س

لرستان
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حضور مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در 
کاهش ضایعات و افزایش تولیدات غالت و کلزا با 

معاینه فنی کمباین ها 

برگزاری جلسه شورای سازمان نظام 
مهندسی استان 

به گزارش روابط عمومی سنم استان آذربایجان شرقی، به منظور 
بهره گیری از پتانسیل مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در 
افت  از  جلوگیری  و  ضایعات  کاهش  و  وری  بهره  افزایش 
محصول غالت و کلزای تولیدی در زمان برداشت، سازمان 
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان طی هماهنگی 
با معاونت بهبود تولیدات گیاهی استان اقدام به امضای تفاهم 
نامه برای انجام معاینه فنی کمباین ها توسط مراکز خدمات 

کشاورزی غیردولتی نمود. 
مهندس شفیعی در حاشیه امضای تفاهم نامه با اشاره به این که 
یکی از مهمترین مراحل تولید محصول غالت که تاثیر بسزایی 
در ارتقاء کمی و کیفی این محصول دارد مرحله برداشت است 
به اهمیت انجام معاینات فنی کمباین ها قبل از شروع برداشت 
و تداوم نظارت بر کارکرد مناسب کمباین ها در طول برداشت 
افزایش عملکرد محصول و  تلفات ریزش و  که در کاهش 
ساعت ۱٧  در نتیجه افزایش میزان درآمد کشاورزان تاثیر بسزایی دارد، سازمان،  شورای  جلسه  دومین  و  بیست 

روز چهارشنبه ٣۱ اردیبهشت با حضور اعضای شورا 
برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومي سنم استان ،مهندس شفیعي در ابتداي 
جلسه با اشاره به نام گذاری سال جدید به نام جهش تولید از 
تشکیل  به  نسبت  سازمان  گفت؛  رهبری،  معظم  مقام  سوی 
کارگروه متشکل از اساتید و صاحب نظران بخش به جهت 
تدوین برنامه هاي جهش تولید در پنج محور گسترش فرهنگ 
صادرات محصوالت کشاورزی،گسترش دانش و تکنولوژی 
در  مردمی  های  سرمایه  ورود  کشاورزی،تقویت  نوین  های 
نوین  کارهای  و  کسب  و  مشاغل  کشاورزی،توسعه  بخش 
کشاورزی و توسعه مشاغل اقلیم محور با رویکرد ایجاد بستر 
ورود سرمایه های مردمی و افزایش دانش در بخش کشاورزی 

اشاره نمود. 
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، 
عنوان  به  را  غیردولتی  کشاورزی  خدمات  مراکز 
بازوان اجرایی سازمان جهادکشاورزی در انجام این 
امر مهم دانست و گفت: با توجه به هماهنگی بوجود آمده با 
معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان 
کارشناسان ماشین آالت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی 
بعد از حضور در دوره بازآموزی مطابق دستورالعمل موجود 
اقدام به بازدید و معاینه فنی کمباین ها قبل از ورود به مزرعه و 
در حین انجام کار در مزرعه و تحویل کارت معاینه برای هر 

کمباین خواهند نمود.
وی در ادامه انجام این تفاهم را استفاده حداکثری از توان 
مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی در افزایش بهره وری 
به جهت  استان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون  از  و  دانست 

اقدام نموده است.واگذاری این امر به سازمان نظام مهندسی تشکر نمود.
در ادامه هریک از اعضاي شورا به بیان دیدگاه در خصوص 

دستور جلسه شورا نظرات خود را ارائه نمودند 
در پایان موضوعات ذیل مصوب گردید

۱- ادامه فعالیت تعاوني مسکن در صورت نداشتن مشکالت 
مراحل  طي  از  پس  جدید  اعضاي  وقبول  وحسابرسي  مالي 

قانوني بالمانع مي باشد
۲- در خصوص نحوه اجرایي نمودن شیوه نامه حضور مسئولین 

فني در واحدهاي دام و طیور تصمیم گیري به عمل آمد
۳- ارزیابي مسئولین دفاتر شهرستانها ونحوه ادامه همکاري در 

سال جدید به شوراي اداري سازمان جهت بررسي ارجاع شد
۴- مقرر گردید پرونده هاي مربوط به اعضا در سنوات قبل 

امحا گردد

آذربایجان شرقی
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دومین جلسه هماهنگی و هم اندیشی توسعه 
همکاری فیمابین اداره کل منابع طبیعی و 

آبخیزداری و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
منابع طبیعی استان قزوین 

جلسه هماهنگی فی مابین هیئت مدیره صندوق 
حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان تاکستان و 
ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قزوین

دویست و شصت و چهارمین کمیته تولیدات دامی 
استان قزوین

فیمابین  همکاری  توسعه  اندیشی  هم  و  هماهنگی  جلسه   
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین با حضور مدیران دو 

مجموعه در محل سازمان نظام مهندسی برگزار شد. 
های  کارگاه  و  ها  دوره  گردید  مقرر  نشست  این  در 
آموزشی طرح نویسی مرتع، پروژه های بیولوژیک 
نظام  عضو  کارشناسان  شرکت  برای  بیومکانیک  و 
این نظارت  و  اجرا  در  اشتغال  گواهی  دارای   و 

شهرستان  باغات  مساحی  در  تسریع  هماهنگی جهت  جلسه 
تاکستان فی مابین هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش 
کشاورزی شهرستان تاکستان و ریاست سازمان نظام مهندسی 

استان قزوین در محل صندوق تشکیل شد.
در این جلسه مسائل و مشکالت پیش روی کارشناسان نظام 
گردید  مقرر  و  گرفت  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  مهندسی 
مجددا نظام مهندسی با استفاده از کارشناسان آشنا به باغات 
و کشاورزان شهرستان، نسبت به ادامه مساحی باغات اقدام و 
نتیجه را در اختیار سازمان جهاد کشاورزی استان و صندوق 

دویست و شصت و چهارمین کمیته فنی تولیدات دامی، طیور و 
سایر ماکیان استان قزوین با هدف رسیدگی به مشکالت صدور 
مجوز پرونده های دام و طیور در سال ۹۹، با حضور مدیران و 
معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی، ریاست 
مهندسی  نظام  سازمان  مجوز  صدور  مسئول  کارشناسان  و 
کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در سالن جلسات سازمان 

برگزار شد.
در این نشست ضمن بررسی پرونده ها، تبادل نظر جهت تسهیل 

صدور پروانه ها صورت گرفت.

پروژه ها در سطح استان در دستور کار قرار گیرد.
در این دیدار مهندس رضایی زاده معاونت فنی اداره کل بر  
استفاده از ظرفیت کارشناسان عضو سازمان در تشکل های بند 
ب ماده )۱۹( قانون احکام دائمی کشور در کنار بهره برداران 

بومی مناطق برای شرکت در مناقصات تاکید کرد.
مهندس روزبه رییس اداره مرتع نیز لزوم استفاده از  کارشناسان 
با تجربه برای هدایت تیم های کارشناسی انجام پروژه ها را 

یادآور شد.

کشمش قرار دهد.
در این راستا به باغداران شهرستان جهت همکاری با کارشناسان 

و مسئوالن مربوطه اطالع رسانی صورت گرفت.

قزوین
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اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان به ذیحسابان کلیه دستگاه های اجرائی ابالغ کرد:

مهندســـی  نظـــام  ســـازمان  درخواســـت  پـــی  در 
ـــزام  ـــر ال ـــی ب ـــتان مبن ـــی اس ـــع طبیع ـــاورزی و مناب کش
دســـتگاه هـــاي اجرایـــي بـــه اخـــذ پروانـــه اشـــتغال 
ــی  ــام مهندسـ ــازمان نظـ ــط سـ ــادره توسـ ــر صـ معتبـ
ــاوره  ــاي مشـ ــد قراردادهـ ــان عقـ ــاورزی در زمـ کشـ
و پیمانـــکاري بـــا افـــراد حقیقـــي و حقوقـــي عضـــو 
ســـازمان )موضـــوع تبصـــره ۶ مـــاده )۲( قانـــون 
افزایـــش بهـــره وري بخـــش کشـــاورزي و منابـــع 
ـــه  ـــن نام ـــاده )۸۳( آیی ـــره ۳ م ـــراي تبص ـــي( و اج طبیع

اجرایـــي قانـــون تاســـیس ســـازمان، مدیـــر کل امـــور 
ـــورد  ـــوع م ـــان موض ـــتان کرم ـــي اس ـــادي و دارای اقتص
ــابان  ــه ذیحسـ ــه کلیـ ــرا بـ ــرای اجـ ــت را بـ درخواسـ

دســـتگاه هـــای اجرایـــی ابـــالغ کـــرد.
ـــی  ـــه اجرای ـــن نام ـــاده )۲( آیی ـــق م ـــت مطاب ـــی اس گفتن
قانـــون تأســـیس، تمامـــی مهندســـین بخـــش کشـــاورزی 
ـــت هـــای مهندســـی در رشـــته هـــای  ـــرای انجـــام فعالی ب
خـــود ملـــزم بـــه داشـــتن پروانـــه اشـــتغال از ســـازمان 

ـــند. ـــی باش ـــی م ـــام مهندس نظ

لزوم دارا بودن پروانه اشتغال از سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برای شرکت در 

مناقصات دستگاه های اجرائی در هنگام انتخاب 
 مشاوران و پیمانکاران امور کشاورزی

در استان کرمان

تشکیل کارگروه ویژه ای برای فراهم شدن بستر 
تحقق جهش تولید و اشتغال دانش آموختگان بخش 

کشاورزی
در  مرکـــزی  ســـازمان  رییـــس  نامـــه  پیـــرو 
 ابتـــدای ســـال، مبنـــی بـــر اعـــالم »دانـــش« و

ــوان  ــه عنـ ــی« بـ ــای مردمـ ــرمایه هـ »سـ
عوامـــل پیشـــران و پیشـــبرنده جهـــش 
ـــازمان  ـــس س ـــاورزی، ریی ـــش کش ـــد در بخ تولی
ـــاورزی و منابـــع طبیعـــی اســـتان  نظـــام مهندســـی کش

بـــا ارســـال نامـــه ای بـــه اســـتاندار کرمـــان، تشـــکیل 
ـــه  ـــا حضـــور شـــخص اســـتاندار ب ـــژه ای ب کارگـــروه وی
ـــتانی  ـــس کارگـــروه و دیگـــر مســـؤولین اس ـــوان رئی عن
ـــد  ـــش تولی ـــق جه ـــتر تحق ـــودن بس ـــم نم ـــت فراه جه
ـــاورزی را  ـــش کش ـــگان بخ ـــش آموخت ـــتغال دان و اش

خواســـتار شـــد.

کرمان
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ــد  ــر تولی ــز ب ــوص تمرک ــه  خص ــاورزی ب ــای کش ــرح  ه ط
ــی،  ــه هــای روغن ــدم، دان محصــوالت اساســی، همچــون گن
گیاهــان دارویــی و آبزیــان و خودکفایــی در ایــن عرصــه  هــا 
ــد در موضــوع  ــاری مــدرن بای ــا اســتفاده از شــیوه  هــای آبی ب

ــد. ــرار گیرن ــژه ق ــام وی ــورد اهتم ــد م جهــش تولی
در ایــن مراســم کــه وزرای جهــاد کشــاورزی، صمــت، نیــرو 
ــت  ــی از وضعی ــزارش های ــتند، گ ــور داش ــز حض ــاه نی و رف

تولیــد، دســتاوردها و مشــکالت واحدهــای تولیــدی توســط 
تولیدکننــدگان منتخــب ارائــه و بــر موضوعاتی همچــون لزوم 
اتخــاذ روش مناســب خریــد تضمینی محصوالت کشــاورزی 
ــری از ریســک در انتخــاب  ــرای جلوگی ــرخ مشــخص ب ــا ن ب
محصــول بــرای کشــت، توســعه کشــاورزی صنعتــی و لــزوم 
بــه  روزرســانی ماشــین  آالت کشــاورزی بــرای افزایــش تولید 

تاکیــد شــد.

طرح  های کشاورزی باید در موضوع جهش تولید 
مورد اهتمام ویژه قرار گیرند

رهبر معظم انقالب اسالمی در ارتباط تصویری مستقیم با هفت مجموعه تولیدی: 

برنامه جهش تولید
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
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رییس سازمان مرکزی در ارتباط تصویری و بر خط با برخی 
استان کرمانشاه  و تخصصی کشاورزی  فنی  مراکز خدمات 
رییس سازمان مرکزی در ارتباط تصویری و بر خط با برخی 

مراکز خدمات فنی و تخصصی کشاورزی استان کرمانشاه: 
سازمان نظام مهندسی به عنوان یک سازمان دانشی و مردمی، در 
این دوره خود را در قبال جامعه کشاورزی و کشاورزان وظیفه 
مند دانسته و برنامه ها و سیاست های خود را با تغییر رویکرد، 
در پاسخ به این سئوال که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
 متخصصان عضو آن، برای کشاورزان و کشاورزی چه برنامه ای

دارد، طراحی و تدوین شده است.
مهمترین وظیفه سازمان، مهندسی سازی فرآیند تولید محصوالت 
کشاورزی و جاری کردن مجموعه علوم، موازین، معیارها و 
 مقررات فنی و تخصصی در محیط های کشاورزی می باشد.

عدم انسجام و اتحاد فعالین و شاغلین کشاورزی از مشکالت 
مهم بخش بوده و لذا مهندسی سازی اجتماعی و همچنین پیوند 
بین مهندسین و بهره برداران از اولویت ها و برنامه های سازمان 

در این دوره می باشد.
مـــقوله  به  توجه  قوی،  اقتصادی  نهاد  یک  به  رسیدن  برای 
مهندسی ســـازی اجتماعی ضروری است چرا که فرهنگ 
 سایش و کاهش در بخش کشاورزی به مراتب بیشتر از افزایش ها

و هم افزایی ها است که از طریق مهندسی سازی اجتماعی می 
توان به این مشکل فائق آمد.

زمینه  آوردن  فراهم  و  تولید  های  محیط  در  گستری  دانش 
تولید محصوالت کشاورزی  فرآیند  نهاده دانش در  کاربرد 

اصلی ترین رسالت سازمان نظام مهندسی می باشد.
سازمان نظام مهندسی با الهام از بیانیه گام دوم انقالب مبنی بر 
مردمی کردن امور،  با استفاده حداکثری از ظرفیت های مردمی، 

نهادسازی الزم برای انتقال دانش به محیط های کشاورزی را 
فراهم کرده است.

توسعه مناسبات جدید در کشاورزی از جمله »اشتغال دانش 
اولویت های  از  تولید«  از  بری دانش  مزد محوری« و »سهم 
سازمان در عرصه کشاورزی است و برای نخستین بار تالش 
شده تا قرارداد«سهم بری دانش از تولید« را در بستر کشاورزی 

محقق نماییم.
سازمان نظام مهندسی به عنوان یک تسهیلگر، سازمان فروش 
دانش تولید شده توسط واحدهای تولیدی و دانش بنیان بوده 
و مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی نیز عاملین فروش این 

نهاده دانش تولیدی می باشند.
مراکز مهارت آموزی و توان افزایی و انتقال دانش و اطالعات 
کشاورزی که همکار سازمان در اجرای برنامه های مهارت 
آموزی می باشند، بایستی به عنوان خیرین آموزشی و خیرین 
اجتماعی به جامعه معرفی شوند چرا که ارزش کار این مراکز 

کمتر از خیرین مدرسه ساز نیست.

ارتباط تصویری رییس سازمان مرکزی با مراکز 
خدمات فنی و تخصصی کشاورزی استان کرمانشاه

بررسی و رسیدگی به مشکالت مردمی در ارتباط 
تصویری رییس سازمان مرکزی با مردم 

زنده  تصویری  های  ارتباط  در  مرکزی  سازمان  رییس 
جداگانه ای، با تعدادی از اعضای سازمان و بهره برداران 
گفتگو و به صورت مستقیم با مسائل و مشکالت آنان آشنا 
شد و دستور پیگیری مشکالت و خواسته های مطروحه را 

به مدیران و کارشناسان مربوطه صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان مرکزی، 
شاهرخ رمضان نژاد در این ارتباط های تصویری گفت: 
صدور مجوز واحدهای تولیدی، دروازه ورود سرمایه به 
بخش کشاورزی است که بایستی ضمن گسترده کردن 
این دروازه، با شناسایی موانع و محدودیت ها، فرآیند آن 

بیش از پیش تسهیل و زمان بری صدور مجوزها به حداقل 
ممکن کاهش پیدا بکند.

 رییس سازمان مرکزی در بخش دیگری از این مالقات ها
مراکز  فعالیت  های  زمینه  و  قانونی  جایگاه  به  اشاره  با 
مراکز  داشت:  اظهار  غیردولتی،  کشاورزی  خدمات 
ارائه  ویترین  عنوان  به  غیردولتی،  کشاورزی  خدمات 
دانش و اطالعات کشاورزی در عرصه های تولید، بایستی 
با استفاده از فرصت های ایجاد شده توسط سازمان، اثر 
بخشی خود را در عرصه های مختلف تولیدی و خدماتی 

بخش نشان دهند.
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رییس سازمان مرکزی در ارتباط تصویری با دبیران شوراهای 
سازمان نظام مهندسی استان های تهران، هرمزگان، بوشهر و 

خراسان حنوبی:
سازمان به عنوان یک سازمان دانشی و مردمی در این دوره با 
تغییر و تطبیق رویکرد با شرایط فعلی کشاورزی، ضمن وظیفه 
مندی خود در قبال جامعه کشاورزی و کشاورزان، برنامه ها و 
سیاست های خود را در پاسخ به این سئوال که سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی و متخصصان عضو آن، برای کشاورزان 

و کشاورزی چه برنامه ای دارد، طراحی و تدوین شده است.
یکی از کارهای مهم در سال گذشته، شفاف سازی و اصالح 
فرآیندها، به ویژه در حوزه صدور مجوزها بود تا جایی که 

سازمان را از جایگاه اتهامی به جایگاه ادعایی تبدیل کردیم.
رویکردی  با  فعالیت،  پنجم  دوره  در  مهندسی  نظام  سازمان 
نظر در سیاست های  امور و تجدید  جدید و مردمی کردن 
از آموزش های  را  قبلی، سیاست آموزشی جدید  آموزشی 

ادبیات محور به آموزش های مهارت محور تغییر داده است.
مراکز مهارت آموزی و توان افزایی همکار سازمان با اتکای به 
ظرفیت های مردمی و بخش خصوصی و به صورت داوطلبانه، 
به منظور اجرای برنامه های مهارت آموزی مصوب شورای 
مختلف  مناطق  در  سازمان  اعضای  توانمندسازی  و  مرکزی 

کشور راه اندازی شده و در حال گسترش می باشد.
با اجرای برنامه های مهارت آموزی ضمن پیوند بین کشاورزان 
اطالعات  و  دانش  انتقال  موجبات  کشاورزی،  مهندسان  و 

کشاورزی به عرصه های تولید فراهم می شود.
مراکز مهارت آموزی و توان افزایی همکار سازمان با مشارکت 
مهندسین  اشتغال  به  آموزی،  مهارت  های  برنامه  اجرای  در 

کشاورزی و مهمترین نیاز اجتماعی کمک می کنند و برای 
گسترش و تسری امور خیرخواهانه به همه نیازهای اجتماعی، 
معرفی  خیرین مهارت آموزی در اولویت برنامه های سازمان 

می باشد.
تمامي اعضاي سازمان براي انجام فعالیت هاي مهندسي مرتبط 
انجام فعالیت هاي باشند و  به داشتن پروانه اشتغال مي   ملزم 

پروانه  بدون  سازمان  اعضاي  سوي  از  کشاورزي  مهندسي 
اشتغال و یا پروانه اشتغال فاقد اعتبار، تخلف انتظامي بوده و 
در صورت ارتکاب، مطابق قوانین و مقررات مربوطه برخورد 

خواهد شد.
با توجه به راه اندازی سامانه استعالم پروانه اشتغال مهندسي با 
وارد کردن کد ملي یا شماره نظام مهندسي، اعتبار و اصالت 

پروانه اشتغال اعضاي سازمان قابل راستي آزمایي مي باشد. 
به عنوان دروازه ورود سرمایه های مردمی  صدور مجوزها  
به بخش کشاورزی بوده و در امتداد اقدامات انجام شده در 
سال گذشته، بهبود فضای کسب و کار، تسهیل، روان سازی 
و کاهش زمان بری فرآیند صدور مجوز واحدهای تولیدی 

همچنان در دستور کار سازمان می باشد.

ارتباط تصویری رییس سازمان مرکزی با دبیران 
شوراهای سازمان نظام مهندسی استان ها

تماس تصویری معاون آموزشی، فنی و پژوهشی 
سازمان مرکزی با مراکز خدمات فنی و تخصصی

در  مرکزی  سازمان  پژوهشی  و  فنی  آموزشی،  معاون 
ارتباط تصویری با برخی مراکز خدمات فنی و تخصصی 

کشاورزی استان کرمانشاه:
انتقال دانش در محیط های تولیدی و  موثرترین روش 

کشاورزی، مردمی کردن انتقال دانش می باشد.
استفاده از ظرفیت های مردمی و بخش خصوصی تنها راه 
انتقال موثر دانش به محیط های کشاورزی است و سازمان 

نظام مهندسی بستر مورد نیاز آن را فراهم کرده است.
کشاورزی  کردن  اقتصادی  و  سازی  تجاری  برای 
توسط  و  منتق  های کشاورزی  محیط  به  دانش  بایستی 

تولیدکنندگان و بهره برداران به کار گرفته شود.
به  افزایی همکار سازمان  مراکز مهارت آموزی و توان 
های  محیط  در  اطالعات  و  دانش  انتقال  افسران  عنوان 

کشاورزی می باشند.
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وزیر جهاد کشاورزی گفت: تحقق شعار جهش تولید 
نیازمند تقویت و جهش در اراده است.

اطالع رسانی وزارت  پایگاه  از  نقل  به  به گزارش سنم 
جهاد کشاورزی، دکتر کاظم خاوازی در نشست شورای 
مدیران این وزارت، دستیابی به جهش تولید را وظیفه ای 
دشوار دانست و افزود: توجه به تکالیف قانون برنامه ششم 
 توسعه و طرح های اقتصاد مقاومتی از مهم ترین برنامه های

وزارت جهاد کشاورزی در سال جاری است.
وی تصریح کرد: الزم است همه زیربخش های تخصصی 
برای دستیابی به این هدف برنامه ریزی و با اهمیت دادن به 
نظام پیشنهادها و ایده پردازی برای انجام کارهای خالقانه 

اقدام کنند.
وزیر جهاد کشاورزی، توسعه و تقویت زنجیره های تولید 
بخش کشاورزی را از جمله راهکارهای حل مشکالت 
بخش کشاورزی عنوان و تصریح کرد: در شرایط فشار 

تحریم ها باید بتوانیم بازار و تجارت جهانی محصوالت 
کشاورزی را برای تصمیم سازی به طور مداوم رصد و 

پایش کنیم.
خاوازی اظهار کرد: مردم توقع دارند امنیت غذایی داشته 
باشند و تولید کننده ها نیز توقع دارند زمینه برای تولید 
و افزایش بهره وری برای آنان فراهم باشد، بنابراین الزم 
و  فناوری  و  اساس دانش  بر  ها  برنامه ریزی  است همه 

تعادل بخشی به این دو اصل صورت بگیرد.

در  وزارتخانه  این  تصمیمات  کشاورزی  جهاد  وزیر 
دوره جدید را مبتنی بر خرد جمعی دانست و خاطرنشان 
تعامل  پذیری،  کرد: اخالق مداری، همدلی، مسئولیت 
با نمایندگان مردم، هوشمند سازی ساختار ها و تقابل با 
رانت و فساد در همه سطوح، سرلوحه اقدامات وزارت 

جهاد کشاورزی است.

تحقق شعار جهش تولید نیازمند تقویت و جهش در 
اراده است

وزیر جهادکشاورزی:

الزامات تحقق برنامه جهش تولید
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در راستای اجرای برنامه های راهبردی و استراتژیک معاونت 
آموزشی، فنی و پژوهشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
 منابع طبیعی کشور، در زمینه توسعه کمی و کیفی آموزش های

بخش  برداران  بهره  و  التحصیالن  فارغ  عالقمندان،  مهارتی 
کشاورزی در حوزه گلخانه، تفاهم نامه همکاری با مرکز توان 
افزایی و مهارت آموزی و انتقال تکنولوژی های نوین کشاورزی 
گردید. منعقد  آموت  پیشگامان  راهبر  شرکت  دولتی   غیر 

سازمان  پژوهشی  و  فنی  آموزشی،  معاون  ابراهیمی  اسداهلل 
مرکزی در جلسه انعقاد تفاهم نامه گفت؛ با توجه به محدودیت 
منابع خصوصا آب و بهره وری پایین در بخش کشاورزی، 
گلخانه می تواند گامی موثر در جهت ارتقای بهره وری در 

کشاورزی و ایجاد جهش تولید شود. 
وی در ادامه اظهار داشت، در حال حاضر نیاز به دانش فنی 
و تکنولوژی روز دنیا از کمبودهای موجود در این حوزه می 
باشد و انتقال دانش و تجربیات جهانی خصوصا کشورهای 
پیشرو در این زمینه از قبیل هلند نقش به سزایی در توسعه و 

بهبود عملکرد گلخانه ها در کشور خواهند داشت.

 وی گفت؛ راهبرد استفاده حداکثری از توان و ظرفیت بخش 
خصوصی سرلوحه سیاست های سازمان در دوره پنجم بوده و 

در این راستا از هیچگونه حمایتی دریغ نخواهد شد. 
در ادامه رکسانا اصالنی مدیر عامل شرکت راهبر پیشگامان 
تجربی آن،  و  معرفی شرکت و سوابق کاری  آموت ضمن 
جذاب  موضوعات  از  یکی  داری  گلخانه  و  گلخانه  گفت: 
ولی  رود  می  شمار  به  کشور  در  گذاری  سرمایه  و  کاری 
متاسفانه اکثر عالقه مندان و سرمایه گذاران در این حوزه با 
چالش ها و مشکالت آن آشنا نبوده و به همین دلیل در خیلی 

از موارد در نیمه راه متوقف می شوند. 
وی گفت؛ نیاز به دانش فنی و مهارتی در گلخانه کامال محرز 
های  شرکت  کمک  با  تا  داشت  آن  بر  را  شرکت  و  بوده 
موفق در این حوزه از قبیل Delphy و Tecnova، دانش و 

تکنولوژی روز دنیا را به عالقمندان معرفی نماید.
پیرو تفاهم نامه مذکور مقرر گردید سه دوره آموزشی در حوزه 
گلخانه در سطوح مقدماتی، تکمیلی و پیشرفته در کشورهای 

هلند و اسپانیا در سال ۱۳۹۹ برگزار گردد.

 انعقاد تفاهم نامه همکاری با شرکت راهبر 
پیشگامان آموت

به منظور برگزاری دوره های آموزشی بین المللی گلخانه انجام شد:

در بخشی از پیشگفتار سند راهبردی آمده است: دانش گستری، 
پیوند کشاورزان، روستاییان، فعاالن و شاغالن امر کشاورزی به 
دانش و تجربه و هم افزایی و ارتباط با یکدیگر، دستور کار این 
نهاد است و از ایجاد توسعه و تحول در کشاورزی به منظور 
کمک به کشاورزان جهت دستیابی به کشاورزی مهندسی، 
علمی، اقتصادی و تولید محصوالت با بهره وری عـدالت محور 

حمایت می کند.
در این سند اهم فعالیت و رسالت های سازمان موارد زیر اعالم 

شده است:
فعالیت های کشاورزی در راستای توسعه  مندسازی  نظام   •

پایدار
• دانش گستری مستمر در محیط کشاورزی

 • تکنولوژی محور کردن نظام های تولید و بازار کشاورزی کشور
• افزایش جذب سرمایه های مردمی )ارتقاء شاخص سرمایه 

پذیری( در بخش کشاورزی
اقتصادی  انتفاع  و  کشاورزی  وری  بهره  کردن  مردمی   •

کشاورزان از نتایج آن
• تقویت نقش آفرینی صاحبان دانش مهندسی و افزایش نفوذ 

دانش در محیط کشاورزی
• توانمندسازی ساختار و تشکیالت مردم نهاد کشاورزی

سند راهبردی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران تدوین شد
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بررسی زمینه های همکاری مشترک سازمان جنگلها، مراتع و 
آبخیزداری و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

نشست مشترک رییس سازمان مرکزی و سازمان جنگلها، مراتع و 
آبخیزداری به منظور بررسی زمینه های همکاری مشترک در محل 

سازمان جنگلها برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی کشور، شاهرخ رمضان نژاد در این نشست گفت: 
سازمان نظام مهندسی به عنوان یک سازمان مردمی در این دوره 
با تغییر رویکرد، ضمن تقویت وجهه مردمی و وظیفه مندی خود 
در قبال جامعه کشاورزی و کشاورزان، برنامه ها و سیاست های 
خود را در پاسخ به این سئوال که سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و متخصصان عضو آن، برای کشاورزان و کشاورزی چه برنامه ای 

دارد، طراحی و تدوین شده است.
وی با اشاره به موضوع سرمایه به عنوان یکی از مهمترین مشکالت 
بخش کشاورزی، تصریح کرد:  سرمایه یکی از عناصر مؤثر در 
های  سرمایه  ورود  دروازه  و  شود  می  محسوب  بخش  توسعه 
تولیدی واحدهای  مجوز  صدور  کشاورزی،  بخش  به   مردمی 

بخش می باشد.
رییس سازمان مرکزی پایین بودن سرعت انتقال و گسترش دانش 
و تکنولوژی های نوین در بخش کشاورزی را دومین مشکل مهم 
بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: خوشبختانه زیرساخت های 
مورد نیاز برای حل مشکالت یاد شده، با ایجاد و راه اندازی مراکز 
مهارت آموزی و توان افزایی و مراکز خدمات کشاورزی و منابع 

طبیعی غیردولتی در سازمان نظام مهندسی فراهم شده است.
شاهرخ رمضان نژاد با اشاره به برنامه های مهم سازمان، تأکید کرد: 

تمامی برنامه های سازمان در این دوره متکی به ظرفیت های مردمی 
و بخش خصوصی می باشد.

وی اظهار داشت: توسعه مناسبات جدید در کشاورزی از جمله 
 اشتغال دانش مزد محوری و سهم بری دانش از تولید از اولویت های

اجرای  با  سازمان  این  و  است  کشاورزی  عرصه  در  سازمان 
قراردادهای سهم بری دانش از تولید در بستر کشاورزی به دنبال 

دانش بنیان کردن تولیدات کشاورزی می باشد.
دکتر منصور، سرپرست سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور 
های  ظرفیت  از  گیری  بهره  به ضرورت  اشاره  با  نشست  این  در 
سازمان نظام مهندسی در اجرای امور مربوطه، گفت: این سازمان 
آمادگی دارد تمامی امور مربوط به تهیه طرح های مرتعداری و 
آبخیزداری و همچنین نظارت بر طرح های مرتعداری و منابع طبیعی 
را به اعضای دارای صالحیت سازمان نظام مهندسی واگذار نماید 
که این امر هم موجب تحصصی شدن انجام امور خواهد شد و هم 

از ایجاد انحصار در این حوزه جلوگیری می کند.
وی اظهار داشت: اعضای سازمان نظام مهندسی می توانند در قالب 
تشکل های تخصصی از جمله مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی 
غیردولتی در حوزه های مربوط به زراعت چوب، گیاهان دارویی، 
تهیه طرح های مرتعداری، تمدید پروانه های بهره برداری و نظارت 
 بر طرح های منابع طبیعی، مرتعداری و آبخیزداری فعالیت نمایند.

گفتنی است مقرر شد در یک نشست کارشناسی مشترک، تمامی 
امور قابل واگذاری احصاء و در قالب بخشنامه به تمامی استان ها 

برای اجرا ابالغ گردد.

بررسی و رسیدگی به مشکالت مردمی در 
ارتباط تصویری رییس سازمان مرکزی با مردم 

شــده،  اعــالم  هفتگــی  برنامــه  مطابــق 
ــه صــورت  ــه مشــکالت مــردم ب رســیدگی ب
ــازمان  ــس س ــده ریی ــری زن ــاط تصوی ارتب
مرکــزی بــا مــردم در فضــای مجــازی 

ــد. ــری ش پیگی
ســازمان  رســانی  اطــالع  پایــگاه  گــزارش  بــه 
مرکــزی، شــاهرخ رمضــان نــژاد در ارتبــاط هــای 
از  تعــدادی  بــا  ای،  جداگانــه  زنــده  تصویــری 
اعضــای ســازمان گفتگــو و بــه صــورت مســتقیم 
ــتور  ــد و دس ــنا ش ــائل و مشــکالت آنــان آش ــا مس ب

را  مطروحــه  خواســته های  و  مشــکالت  پیگیــری 
 بــه مدیــران و کارشناســان مربوطــه صــادر کــرد.

در ایــن ارتبــاط هــای تصویــری، رییــس ســازمان 
مرکــزی بــا تأکیــد بــر نقــش و جایــگاه مراکــز خدمات 
انتقــال  کشــاورزی و منابــع طبیعــی غیردولتــی در 
دانــش بــه محیــط هــای کشــاورزی گفــت: بــا اجــرای 
ــش  ــد در بخ ــش از تولی ــری دان ــهم ب ــای س قرارداده
کشــاورزی، ضمن برجســته شــدن اثــر وجــودی مراکز 
در بخــش، بــه دانــش بنیــان شــدن کشــاورزی کمــک 

خواهــد شــد.

در نشست مشترک انجام شد:
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تولید  جهش  عملیاتی  برنامه  گفت:  مرکزی  سازمان  رییس 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی در راستای سند راهبردی و 

با رویکرد بهره گیری از ظرفیت های مردمی تدوین می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی کشور، شاهرخ رمضان نژاد با تأکید بر این که 
دانش و سرمایه از عوامل پیشران و پیشبرنده جهش تولید در 
بخش کشاورزی می باشند، افزود: این سازمان با الهام از بیانیه 
گام دوم انقالب و با اتکای به فرمان رهبری، تمامی برنامه ها، 

فعالیت ها و اقدامات خود را در این راستا قرار داده است.
رییس سازمان مرکزی با تأکید بر این که دانش و سرمایه از 
عوامل پیشران و پیشبرنده جهش تولید در بخش کشاورزی 
می باشند، افزود: سازمان نظام مهندسی با تغییر رویکرد و توجه 

جدی به دو نهاده دانش و سرمایه به عنوان عوامل تحقق جهش 
تولید، برنامه عملیاتی جهش تولید را در پنج محور؛ گسترش 
تولید محصوالت کشاورزي صادرات محور، گسترش دانش و 
 فن آوري هاي جدید در کشاورزي، تقویت ورود سرمایه هاي

مردمي به کشاورزي، توسعه مشاغل و کسب و کار هاي نوین 
و  طراحي  محور  اقلیم  هاي  فعالیت  توسعه  و  کشاورزي  در 

تدوین مي نماید.
وی با اشاره به تاکید رهبری در خصوص ضرورت محسوس 
تر شدن اثر عینی راه افتادن تولید، تصریح کرد: این مهم نیازمند 
واقعیت گرایی برنامه ها، دوری از هر گونه شعارزدگی و نگاه 
جدید مبتنی بر توانمندی های داخلی و ظرفیت های مردمی 

است.

تدوین برنامه عملیاتی جهش تولید با رویکرد بهره 
آثار و نتایج برنامه جهش تولیدگیری از ظرفیت های مردمی
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رییس سازمان مرکزی گفت: ایجاد و توسعه زنجیره ارزش 
نخود با هدف کمک به جهش تولید، افزایش سرانه مصرف، 
تنوع بخشی تغذیه ای، کمک به کشاورزان دیم کار و توجه 
دادن مردم به کشاورزی دیم با بهره گیری از دانش فنی، به 
صورت مشترک و با همکاری کشت و صنعت روژین تاک 

در دستور کار سازمان می باشد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی کشور، شاهرخ رمضان نژاد در نشست مشترک 
که با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه و 
مدیران کشت و صنعت روژین تاک در محل سازمان مرکزی 
برگزار شد با تأکید بر این که دانش و سرمایه از عوامل پیشران 
تولید می باشند، گفت: این سازمان برنامه جهش تولید را در 
تولید محصوالت کشاورزي صادرات  پنج محور؛ گسترش 
محور، گسترش دانش و فن آوري هاي جدید در کشاورزي، 
تقویت ورود سرمایه هاي مردمي به کشاورزي، توسعه مشاغل 
و کسب و کار هاي نوین در کشاورزي و توسعه فعالیت هاي 
اقلیم محور با تکیه بر سرمایه های مردمی طراحي و تدوین 

کرده است.
وی تصریح کرد: باید تالش کرد تا دانش، فناوری های نوین 
و ماشین آالت مدرن و تخصصی با هدف کمک به توسعه 
کشاورزی دیم و افزایش بهره وری وارد کشاورزی دیم کشور 

شود.
بنیانگذار کشت و صنعت روژین تاک ضمن  مظفر عبداهلل، 
اعالم آمادگی برای ایجاد و توسعه زنجیره ارزش نخود گفت: 
تنها راه برون رفت از مشکالت مبتال به در تولید محصوالت 

کشاورزی، راه اندازی و توسعه زنجیره های تولید است.
 وی با اشاره به اهمیت کشاورزی قراردادی در توسعه زنجیره های

برنامه محوری را از عوامل مهم  تولید، تجربه، دانش فنی و 
موفقیت عنوان کرد.

رمضان روئین تن، رییس سازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه 
در این نشست با ارائه گزارش و نقش مراکز خدمات کشاورزی 
غیر دولتی در توسعه زنجیره های تولید کشاورزی گفت: با 
توجه به مزیت های نسبی محصول نخود در استان کرمانشاه، 
ایجاد و توسعه زنجیره ارزش نخود موجب ایجاد اشتغال مولد 
و مفید، ارتقای بهروری و در نهایت افزایش درآمد کشاورزان 

دیم کار نخود خواهد شد.
در  کشاورزی  محصوالت  ارزش  زنجیره  است  گفتنی 
منطقی  ارتباط  ضمن  می تواند  قراردادی  کشاورزی  قالب 
از  بهره گیری  برای  مناسبی  فرصت  ارزش،  زنجیره های  میان 

ظرفیت های بخش کشاورزی ایجاد کند.

ایجاد و توسعه زنجیره ارزش نخود
با همکاری سازمان نظام مهندسی و کشت و صنعت روژین تاک پیگیری می شود:

و  مرتع  ها،  جنگل  سازمان  روسای  مشترک  نشست  پیرو 
آبخیزداری و نظام مهندسی کشاورزی و منباع طبیعی کشور 
نشست  مشترک،  همکاری  های  زمینه  بررسی  در خصوص 
مشترک با مدیران سازمان جنگلها برای بررسی و احصاء امور 
قابل واگذاری در حوزه جنگل، مرتع و آبخیزداری در محل 

سازمان مرکزی برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی کشور، شاهرخ رمضان نژاد در این نشست گفت: 
مهمترین مأموریت سازمان نظام مهندسی انتقال و اشاعه دانش و 
 اطالعات کشاورزی در محیط های تولید برای افزایش بهره وری

است و این ماموریت را با تغییر رویکرد مبنی بر مردمی کردن 
امور دنبال می کند.

افزود:  پنجم،  به سیاست های سازمان در دوره  اشاره  با  وی 
توسعه مناسبات جدید در کشاورزی از جمله »اشتغال دانش 
مزد محوری«، »سهم بری دانش از تولید« و اجرای قراردادهای 

در  سازمان  این  های  اولویت  از  تولید«  از  دانش  بری  »سهم 
عرصه کشاورزی می باشند.

رییس سازمان مرکزی تصریح کرد: هدف اصلی سازمان نظام 
مهندسی به عنوان عامل چهارم، کمک به دولت برای اجرای 
برنامه های مورد نظر در حوزه های مختلف کشاورزی با اتکای 
به سرمایه های مردمی و به کارگیری دانش و توصیه های علمی 

و فنی است.
گفتنی است در این نشست ضمن بررسی زمینه های همکاری و 
 امور قابل واگذاری؛ تهیه طرح های مرتعداری، نظارت بر طرح ها،

آموزش  دارویی،  گیاهان  کشت  توسعه  چوب،  زراعت 
همیاران طبیعت، استفاده حداکثری از ظرفیت مراکز خدمات 
کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی، توسعه مراکز خدمات منابع 
طبیعی تخصصی و استفاده از ظرفیت تسهیل گران به عنوان 
مهمترین موضوعات همکاری مشترک احصا و مورد توافق 

طرفین قرار گرفت.

بررسی و احصاء امور قابل واگذاری در حوزه 
جنگل، مرتع و آبخیزداری

در نشست مشترک با مدیران سازمان جنگلها انجام شد:
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ـــا،  ـــهیل فرآینده ـــرورت تس ـــر ض ـــاورزی ب ـــاد کش ـــر جه وزی
ـــور  دســـتورالعمل ها و تســـریع در حـــل و فصـــل مشـــکالت ام

ـــرد. ـــد ک ـــردم تاکی ـــی م اراض
بـــه گـــزارش پایـــگاه اطـــالع رســـانی وزارت جهـــاد 
ـــون حفـــظ  کشـــاورزی، کاظـــم خـــاوازی اجـــرای صحیـــح قان
ــا  ــط بـ ــن مرتبـ ــا، قوانیـ ــی و باغ هـ ــی زراعـ ــری اراضـ کاربـ
ـــن  ـــی و همچنی ـــالت اراض ـــع تداخ ـــگاری و رف ـــرای حدن اج
ایجـــاد بســـترهای الزم بـــرای ســـنددار شـــدن زمیـــن هـــای 
ــد  ــورد تاکیـ ــای مـ ــن اولویت هـ ــاورزان را از اصلی تریـ کشـ
ــه  ــرد: بـ ــح کـ ــوان و تصریـ ــاورزی عنـ ــاد کشـ وزارت جهـ
ـــی  ـــور اراض ـــکالت ام ـــل مش ـــل و فص ـــریع در ح ـــور تس منظ

مـــردم بایـــد فرآیندهـــا و دســـتورالعمل ها تســـهیل شـــود.
وی خاطرنشـــان کـــرد: در مـــاده )5۴( »قانـــون رفـــع موانـــع 

و  رقابت پذیـــر  تولیـــد 
مالـــی  نظـــام  ارتقـــای 
کشـــور« تاکیـــد شـــده 
وزارت  کـــه  اســـت 
جهـــاد کشـــاورزی بـــا 
ســـازمان  همـــکاری 
ثبـــت اســـناد و امـــالک 
ـــع  ـــه رف ـــبت ب ـــور نس کش
ـــن  ـــرای قوانی ـــل اج تداخ
و مقـــررات مـــوازی در  
ــی  ــای اراضـ ــالک هـ پـ
ـــدام  ـــور اق ـــطح کش در س
ـــن  ـــرای ای ـــا اج ـــد و ب کن
امـــر نســـبت بـــه تثبیـــت 

مالکیـــت دولـــت در عرصه هـــای منابـــع ملـــی و دولتـــی و 
همچنیـــن صـــدور اســـناد کشـــاورزی بـــرای کشـــاورزان و 

می شـــود. اقـــدام  تولیدکننـــدگان 
ـــاورزان  ـــی از کش ـــر، بخش ـــال حاض ـــت: در ح ـــاوازی گف خ
گرفتـــار قوانیـــن دســـت و پاگیـــر و نیـــز اجـــرای ســـلیقه ای 
قوانیـــن هســـتند کـــه رفـــع ایـــن مشـــکالت در بهبـــود وضعیـــت 

ـــود. ـــد ب ـــذار خواه ـــان اثرگ ـــت آن معیش
ــالح  ــرای اصـ ــرد: بـ ــد کـ ــاورزی تاکیـ ــاد کشـ ــر جهـ وزیـ
ــه گانه  ــوای سـ ــی قـ ــا، همراهـ ــهیل کارهـ ــا و تسـ فرآیندهـ
ــه اراده رئیـــس  ــه بـ ــا توجـ ــه بـ ــر اســـت کـ اجتنـــاب ناپذیـ
ـــور  ـــکالت ام ـــل مش ـــرای ح ـــان ب ـــدات ایش ـــوری و تاکی جمه
اراضـــی در ایـــن زمینـــه اقدامـــات عاجـــل انجـــام و تصمیمـــات 

راهبـــردی گرفتـــه خواهـــد شـــد.

ضرورت تسهیل فرآیندها و تسریع در حل و فصل 
مشکالت امور اراضی مردم

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد:

سازمان نظام مهندسی به دنبال نامگذاری سال با عنوان جهش 
تولید، با رویکرد مردمی کردن امور، برنامه جهش تولید را در 
تولید محصوالت کشاورزي صادرات  پنج محور؛ گسترش 

محور، گسترش دانش و فن آوري هاي جدید در کشاورزي، 
تقویت ورود سرمایه هاي مردمي به کشاورزي، توسعه مشاغل 
و کسب و کار هاي نوین در کشاورزي و توسعه فعالیت هاي 
اقلیم محور با تکیه بر سرمایه های مردمی طراحي و تدوین 

کرده است.
هر کدام از برنامه های موردنظر  شامل پروژه های مختلف می 
 باشد که سازمان استان ها بایستی بر اساس ظرفیت ها و قابلیت های

منطقه ای، پروژه های مورد نظر را ارائه نمایند.
 در این ارتباط تصویری، روسای سازمان نظام مهندسی استان ها

نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص برنامه تدوین شده 
ارائه کردند.

تدوین برنامه جهش تولید سازمان نظام مهندسی با 
اتکای به سرمایه های مردمی

رییس سازمان مرکزی در ارتباط ویدئوکنفرانسی برخط با برخی روسای سازمان استان ها:

 رییس سازمان مرکزی در ارتباط های تصویری زنده جداگانه ای،
خدمات  مراکز  مدیران  و  سازمان  اعضای  از  تعدادی  با 
کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی گفتگو و به صورت مستقیم 
با مسائل و مشکالت آنان آشنا شد و دستور پیگیری مشکالت 
مربوطه  کارشناسان  و  مدیران  به  را  مطروحه  خواسته های  و 

صادر کرد.
از  تعدادی  تصویری  های  ارتباط  این  در  است  ذکر  شایان 
مخاطبان، ایده ها و طرح های پیشنهادی خود را برای بهبود 
برای  ایجاد فرصت های شغلی  فرآیندهای کاری سازمان و 
اعضای سازمان و اجرای عدالت ارجاع کار به مراکز خدمات 

کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی ارائه دادند.

گفتنی است با توجه به شرایط حاکم بر کشور )بیماری کرونا(، 
مالقات های مردمی رییس سازمان مرکزی تا اطالع ثانوی به 

صورت مجازی برگزار می گردد.

 بررسی و رسیدگی به مشکالت مردمی در ارتباط 
تصویری رییس سازمان مرکزی با مردم 

طبق برنامه هفتگی مالقات مردمی رئیس سازمان مرکزی انجام شد:
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رییس سازمان مرکزی گفت: مراکز اصالح 
نژاد دام خصوصی با جایگزینی نژادهای دامی 
های  تکنولوژی  انتقال  باعث  پربازده،  و  برتر 
نوین به حوزه کشاورزی و در نهایت افزایش 

بهره وری در واحدهای تولیدی می شوند.
پایگاه اطالع رسانی سازمان نظام  به گزارش 
کشور،  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی 
شاهرخ رمضان نژاد در نشست ویدئوکنفرانسی 
با مدیران مراکز اصالح نژاد دام سبک همکار 
سازمان، ضمن قدردانی از همراهی و همکاری 
این مراکز در انتقال دانش و تکنولوژی های 
سبک  دام  جایگزینی  طرح  گفت:  نوین 
کم بازده با دام پربازده یکی از برنامه های با 
اولویت است که سازمان به دنبال اجرای ارزان 

آن در سطح وسیع کشور با استفاده حداکثری از ظرفیت های 
مردمی و بخش خصوصی می باشد.

وی با تأکید بر فقر دانشی در حوزه های تولید تصریح کرد: 
امروزه دانش عامل توسعه و پیشرفت جوامع بوده 
کشاورزی  تولید  های  حوزه  در  دانش  اهمیت  و 

دوچندان می باشد.
نهاد  یک  به  رسیدن  برای  گفت:  مرکزی  سازمان  رییس 
اقتصادی قوی، توجه به مـــقوله مهندسی ســـازی اجتماعی 
بخش  در  و کاهش  فرهنگ سایش  است چرا که  ضروری 
کشاورزی به مراتب بیشتر از افزایش ها و هم افزایی ها است 
که از طریق مهندسی سازی اجتماعی می توان به این مشکل 
فائق آمد و سازمان نظام مهندسی به عنوان تسهیلگر به دنبال 

افزایش ها و هم افزایی ها می باشد.
در این ارتباط ویدئوکنفرانسی که با حضور معاون آموزشی، 
مرکز  مدیر  ساقی  مهدی  مرکزی،  سازمان  پژوهشی  و  فنی 
صیانت آب و خاک  خراسان جنوبی، بابک لطفی مدیر مرکز 
ماه سار البرز، ماکان موسوی مدیر مرکز اصالح نژاد گوسفند و 
بز مازندران، محمدیاسر ترابی مدیر مرکز اجداد سپیدان کوثر 
کرمانشاه، ابراهیم کاظم زاد مدیر مرکز افرند دانش پارسیان 
اصفهان، مجتبی کبیری مدیر مرکز مزرعه سرودشت محمدیه 
خراسان شمالی و محمد قدمی مدیر مرکز دشت فدک قم 
انجام شد، مراکز ضمن ارائه ظرفیت ها و توانمندی ها، آمادگی 
خود را برای اجرای طرح جایگزینی دام سبک کم بازده با دام 

پربازده اعالم کردند.

مراکز اصالح نژاد دام خصوصی با جایگزینی 
نژادهای دامی پربازده باعث افزایش بهره وری در 

واحدهای تولیدی می شوند
 رییس سازمان مرکزی گفت: استفاده به موقع و بهینه از فرصت ها

 به عنوان یکی از عوامل مهم پیشبرنده سیاست ها و برنامه ها 
بوده و بر این اساس، نامگذاری سال پیش رو با عنوان جهش 
برای  طالیی  فرصت  یک  رهبری  معظم  مقام  توسط  تولید 
سازمان محسوب می شود تا سازمان بتواند با بهره گیری از این 
فرصت ایجاد شده، ضمن تبیین و تشریح سیاست ها، برنامه ها 

و رسالت های سازمان در توسعه بخش، نقش آفرینی نماید.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی کشور، شاهرخ رمضان نژاد در ارتباط تصویری 
با رؤسای سازمان نظام مهندسی استان های آذربایجان شرقی، 
بوشهر، البرز، ایالم، خراسان جنوبی، خوزستان و چهارمحال و 
بختیاری گفت: سازمان نظام مهندسی با الهام از بیانیه گام دوم 
انقالب و تدابیر مقام معظم رهبری، با رویکرد مردمی کردن 

تولید  گسترش  محور؛  پنج  در  را  تولید  جهش  برنامه  امور، 
محصوالت کشاورزي صادرات محور، گسترش دانش و فن 
 آوري هاي جدید در کشاورزي، تقویت ورود سرمایه هاي

مردمي به کشاورزي، توسعه مشاغل و کسب و کار هاي نوین 
بر  تکیه  با  محور  اقلیم  هاي  فعالیت  توسعه  و  در کشاورزي 

سرمایه های مردمی طراحي و تدوین کرده است.
وی تصریح کرد: بایستی با تدوین پروژه های مورد نظر در 
قالب برنامه های محوری تدوین شده توسط استان ها، استفاده 
حداکثری از ظرفیت ها و قابلیت های منطقه ای با تأکید بر 

جهش تولید شود.
شایان ذکر است؛ در این ارتباط تصویری، روسای سازمان نظام 
مهندسی استان ها نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص 

برنامه تدوین شده ارائه کردند.

استفاده به موقع از فرصت ها عامل پیشبرنده 
سیاست ها و برنامه ها می باشد

رییس سازمان مرکزی در ارتباط ویدئوکنفرانسی برخط با برخی روسای 
سازمان استان ها:

رییس سازمان مرکزی در نشست ویدئوکنفرانسی با مدیران مراکز اصالح 
نژاد خصوصی همکار سازمان:
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با توافق و همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
و  اجرایی  امور  جهادکشاورزی،  وزارت  و  کشور  طبیعی 
تصدی گری معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای 

کشاورزی به سازمان نظام مهندسی واگذار می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی کشور، موضوع واگذاری امور اجرایی و تصدی 
گری به بخش غیردولتی در راستای سیاست های کلی اصل ۴۴ 
قانون اساسی به منظور کاهش بار دولت برای تقویت وظایف 
سیاست گذاری،  جمله  از  اجرایی  دستگاه های  حاکمیتی 
برنامه ریزی، هدایت و نظارت، یکی از موضوعات مهم و در 
اولویت وزارت جهادکشاورزی می باشد که قانون برنامه ششم 
توسعه ضمن تاکید بر این امر، بستر قانونی الزم در این زمینه را 

فراهم کرده است.
بر این اساس، پیرو جلسات هماهنگی قبلی فیمابین، پس از 

تمهید مقدمات قانونی الزم، موارد قابل واگذاری احصاء و در 
جلسه مشترک که با حضور مدیران دفاتر کل حوزه معاونت 
توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت 
مهندسی  نظام  سازمان  اجرایی  مدیران  و  جهادکشاورزی 
کشاورزی و منابع طبیعی کشور  برگزار شد، مورد بررسی قرار 

گرفت. 
 در این نشست مشترک مقرر شد موضوعات و سرفصل های

انجام  از  پس  توافق،  مورد  واگذاری  قابل  گری  تصدی 
هماهنگی های نهایی در سطوح ستادی و اجرایی، توسط وزیر 

جهادکشاورزی برای اجرا ابالغ گردد.
همچنین مقررگردید سازمان نظام مهندسی نسبت به ظرفیت 
سازی و سازماندهی بهبود انجام مسؤولیت اجرایی امور مربوطه 
توسط بخش خصوصی و مراکز خدمات کشاورزی و منابع 

طبیعی غیردولتی هماهنگی های الزم را انجام دهد.

واگذاری امور اجرایی و تصدی گری معاونت 
توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای 

کشاورزی به سازمان نظام مهندسی 

با همکاری سازمان نظام مهندسی و معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای 
کشاورزی انجام می شود:

پیشران های برنامه جهش تولید
در کشاورزی
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بدینوســیله بــه اطــالع مشــاوران و پیمانــکاران واجــد شــرایط 
ــه  ــی نام ــای گواه ــی اعط ــتورالعمل اجرای ــاند؛ دس ــی رس م
قــارچ  و  ای  گلخانــه  هــای  پــروژه  اجــرای  صالحیــت 

خوراکــی بــه روش طــرح و ســاخت )EPC( بــه شــماره 
5۰۰/۸۰۰/۱۶۹۳۶ مــورخ ۲5/۱۲/۱۳۹۸ معاونــت امــور باغبانی 

ــت.  ــده اس ــالغ گردی ــاورزی، اب ــاد کش وزارت جه
مشــاوران و پیمانــکاران واجــد شــرایط مــی تواننــد بــا مراجعــه 
بــه ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی 
 )EPC - EPCS( ــه ــت گواهینام ــه دریاف ــبت ب ــتان، نس  اس

اقدام نمایند.

قابل توجه مشاوران و پیمانکاران واجد شرایط 
)EPC - EPCS( دریافت گواهینامه

با  برخط  ویدئوکنفرانسی  ارتباط  در  مرکزی  سازمان  رییس 
مدیران اداری و مالی سازمان استان ها:

فاقد  و  مردمی  عنوان یک سازمان  به  مهندسی  نظام  سازمان 
با  متناسب  باید  انسانی  منابع  مدیریت  و  بوده  مراتب  سلسله 

شرایط سازمانی انجام شود.
امروزه در مدیریت نوآوری، دانش سازمانی و جمعی مهم بوده 
و هر سازمانی که دانش سازمانی و جمعی باالیی داشته باشد و 

اقتدار آن سازمان بیشتر خواهد بود.
سرمایه یکی از عوامل پیشران برنامه ها بوده و به دو بخش مالی 
و اعتباری تقسیم می شود که سرمایه مالی شامل سرمایه های 
فیزیکی و پول و سرمایه های اعتباری شامل سرمایه های انسانی، 

ارتباطی و اجتماعی می باشد.
سازمان در این دوره با فراهم کردن زمینه های مورد نیاز به دنبال 
بهره گیری حداکثری از سرمایه های انسانی و ارتباطی می باشد 
به طوری که با بهره گیری از سرمایه های ارتباطی، واحدهای 
تولیدی فعال و پیشرو را به عنوان همکار سازمانی برای پیشبرد 

اهداف تعیین شده با خود همراه کرده است.

سازمان نظام مهندسی با رویکرد مردمی کردن امور، برنامه جهش 
تولید را در پنج محور؛ گسترش تولید محصوالت کشاورزي 
صادرات محور، گسترش دانش و فن آوري هاي جدید در 
کشاورزي، تقویت ورود سرمایه هاي مردمي به کشاورزي، 
کشاورزي  در  نوین  هاي  کار  و  کسب  و  مشاغل  توسعه 
های سرمایه  بر  تکیه  با  محور  اقلیم  هاي  فعالیت  توسعه   و 

مردمی طراحي و تدوین کرده است.
مغفول؛  های  ظرفیت  از  استفاده  راستای  در  اساس،  این  بر 
پرورش و تولید دام های اقتصادی به اتکای فناوری های جدید 
)زالو، هوبره، حلزون، حشره و ..(، برنامه های پرورش و تولید 
 محصوالت اقلیم محور )زراعت سالیکورنیا، زراعت چوب و ..(،

فعالیت های اقتصادی بازار پایه )زنجیره های ارزش افزوده،  
حمل و نقل و بسته بندی و ..(، فعالیت های اقتصادی بیابان پایه و 
کشاورزی در بیابان )پرورش صبر زرد )آلوورا(، نرگس، انواع 
کاکتوس ها،  پرورش شتر و ...( و طرح های کشاورزی دریایی 
و فعالیت های دریا پایه )خیار دریایی، جلبک دریایی، آبزی 

پروری ویژه سواحل نشینان و ...( را در دستور کار می باشد.

ارتباط تصویری رییس سازمان مرکزی با مدیران 
اداری و مالی استان ها

جلسـه کارگـروه ملـی برنامه اشـتغال پایـدار روسـتایی و 
عشـایری عصـر امروز چهارشـنبه به ریاسـت معـاون اول 

رییـس جمهـور برگزار شـد.
بـه گزارش َسـنم به نقـل از پایـگاه اطالع رسـانی دولت، 
روسـتایی  پایـدار  اشـتغال  برنامـه  جهانگیـری  اسـحاق 
توصیـف  پرفایـده  و  مناسـب  طرحـی  را  عشـایری  و 
کـرد و گفـت: در ایـن طـرح تاکنـون ۱۲ هـزار میلیـارد 
وزارت  کـه  اسـت  شـده  پرداخـت  تسـهیالت  تومـان 

جهادکشـاورزی سـهم عمده ای از این منابع را در جهت 
اشـتغال زایـی روسـتایی بـه خـود اختصـاص داده اسـت.

معـاون اول رییـس جمهـور در ایـن جلسـه بـا اشـاره بـه 
گـزارش هـای ارائه شـده در جلسـه مبنی بر فراهـم بودن 
۷ هزار میلیارد تومان تسـهیالت آماده تخصیص در سـال 
۹۹ بـه طـرح هـای اشـتغال زایـی روسـتایی و عشـایری 
خاطرنشـان کرد: ایـن تسـهیالت قـرار اسـت با نـرخ های 

سـود ۴، ۶ و ۱۰ درصـد باشـد.

 تخصیص ٧ هزار میلیارد تومان تسهیالت به طرح های
اشتغال زایی روستایی و عشایری در سال 99

معاون اول رییس جمهور در کارگروه ملی برنامه اشتغال پایدار روستایی و عشایری:
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رییــس ســازمان مرکــزی بــا اشــاره بــه مشــکل کــم دانشــی در 
محیط هــای تولیدی محصوالت کشــاورزی، گفــت: مراکز 
خدمــات کشــاورزی و منابــع طبیعــی غیردولتی به 
ــون هــای اشــاعه دانــش و اطالعــات  عنــوان کان
ــط  ــدی، در خ ــای تولی ــط ه ــاورزی در محی کش

مقــدم جنــگ بــا کــم دانشــی مــی باشــند.
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی ســازمان مرکــزی، 
ــا  ــط ب ــر خ ــری ب ــاط تصوی ــژاد در ارتب ــان ن ــاهرخ رمض ش
ــات کشــاورزی و  ــور مراکــز خدم مجــری و کارشناســان ام
منابــع طبیعــی غیردولتــی برخــی از اســتان هــا، بــا تاکیــد بــر 
ــازمان در  ــت: س ــازمانی گف ــی و س ــش جمع ــرورت دان ض

ایــن دوره بــا رویکــردی متفــاوت 
ــود را  ــای خ ــه ه ــا و برنام ــت ه سیاس
بــر مبنــای اتحــاد اســتراتژیک بــا همــه 
ــت. ــرده اس ــزی ک ــه ری ــان پای  ذینفع

ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــزود: س وی اف
و  مردمــی  وجهــه  تقویــت  ضمــن 
ــال جامعــه  وظیفــه منــدی خــود در قب
ــا  ــه ه کشــاورزی و کشــاورزان، برنام
ــرای ارائــه  و سیاســت هــای خــود را ب
خدمــات بــه کشــاورزان و کشــاورزی 

ــت. ــرده اس ــن ک ــی و تدوی طراح
ــی،  ــوی ویدئوکنفرانس ــن گفتگ در ای
ــاره  ــا اش ــزی ب ــازمان مرک ــس س ریی
بــه شــکل گیــری مراکــز بــر مبنــای دو 
شــاخص خوداتکایــی و داوطلبانگــی، 
تصریــح کــرد: ســازمان در خصــوص 
کشــاورزی  خدمــات  مراکــز 

ــت بخشــی و  ــا هوی ــی نقــش پیشــتیبان را داشــته و ب غیردولت
اعتبــار بخشــی بــه ایــن مراکــز، اعتمــاد عمومــی کــه مهمترین 
ســرمایه در کســب و کار اســت را بــرای ایــن مراکــز فراهــم 

مــی آورد.
ــن  ــری ای ــکل گی ــر ش ــد ب ــا تاکی ــژاد ب ــان ن ــاهرخ رمض ش
ــی در مراکــز دهســتان هــا گفــت:  مراکــز خدمــات غیردولت
مهمتریــن مأموریــت ســازمان نظــام مهندســی انتقــال و اشــاعه 
دانــش و اطالعــات کشــاورزی در محیــط هــای تولیــد بــرای 
ــا رویکــرد  ــت را ب ــن ماموری ــره وری اســت و ای ــش به افزای
مردمــی کــردن امــور، از طریــق مراکــز خدمــات غیردولتــی 
در نزدیکتریــن نقطــه بــه محیــط هــای تولیــد دنبــال مــی کند.

مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی 
در خط مقدم جنگ با کم دانشی می باشند

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور:

و کار  ارجاع  در  عدالت  سیاست  اجراي  راستاي   در 
بهره مندي عادالنه اعضاي سازمان از فرصت ها،  تسهیالت 
و خدمات حرفه اي؛ سازمان مرکزی با ارسال بخشنامه ای به 
سازمان نظام مهندسی استان ها، اعالم کرد؛ هر عضو حقوقی 
امتیازات  در  تواند  مي  حقیقي  مزایاي یک عضو  از  فقط 
مربوط به هیات مدیره، کارشناس  امتیازآور و شاغل تمام 

وقت بهره مند گردد.
بر این اساس، با هوشمندسازي سامانه سانکا، چنانچه امتیاز و 
شماره نظام مهندسي اعضاي حقیقي سازمان در بیش از یک 
شرکت مورد استفاده قرار گرفته باشد، کارتابل هاي  عضو 
حقیقي و عضو حقوقي تا زمان تعیین تکلیف، به حالت 

تعلیق درآمده و هیج خدماتي به آنها ارایه نخواهد شد.

 بهره مندي عادالنه اعضاي سازمان از فرصت ها و 
خدمات حرفه اي با هوشمندسازي سامانه سانکا

سازمان مرکزی با ابالغ بخشنامه ای اعالم کرد:

نخستین سفر استانی وزیر جهادکشاورزی 

اولین سفر استانی وزیر جهادکشاورزی با 
هدف بررسی و تسریع واردات نهاده های 
دامی و توزیع بین مرغداران و دامداران به 

بندر ماهشهر استان خوزستان آغاز شد.
شاهرخ  وزیر؛  کاری  سفر  نخستین  در 
رمضان نژاد، رئیس سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی کشور، محمدرضا 
محمدرضا  پارلمانی،   معاون  درگاهی 
حسن  و  منابع  و  توسعه  معاون  طالیی، 
عباسی معروفان، مدیرعامل پشتیبانی امور 

دام، وزیر را همراهی کردند.
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پس از ارائه برنامه جهش تولید سازمان نظام مهندسی انجام شد:

رییس سازمان مرکزی در ارتباط تصویری با مجریان مراکز 
خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی برخی از استان ها:

مأموریت اصلی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی عرضه 
دانش و فناوری های کشاورزی در مراکز دهستان ها است

رییس سازمان مرکزی گفت: مأموریت اصلی مراکز خدمات 
کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی عرضه دانش، فناوری ها 
و نهادها های کشاورزی در نزدیکترین نقطه به محیط های 

تولیدی یعنی مراکز دهستان ها می باشد.
شاهرخ  مرکزی،  سازمان  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
مراکز  مجریان  با  خط  بر  تصویری  ارتباط  در  نژاد  رمضان 
خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی برخی از استان ها، 
گفت: سازمان در این دوره با رویکردی متفاوت سیاست ها و 
برنامه های خود را بر مبنای اتحاد استراتژیک با همه ذینفعان 
به بخش کشاورزی و کشاورزان نیاز  ارائه خدمات مورد   و 

پایه ریزی کرده است.
وی افزود: برنامه سازمان نظام مهندسی برای ارائه خدمات به 
کشاورزان، تزریق دانش و فن آوری های جدید به واحدهای 
کارگیری  به  زمینه  آوردن  فراهم  ضمن  که  است  تولیدی 
مهندسین کشاورزی، موجب افزایش بهره وری در بخش نیز 

خواهد شد.
شاهرخ رمضان نژاد با اشاره به چالش های موجود در این مسیر 
اظهار داشت: سازمان برای غلبه بر مشکالت و چالش های 
موجود، مناسبات جدید کشاورزی از جمله »اشتغال دانش مزد 

محوری« و »سهم بری دانش از تولید« را توسعه داده است.
وی افزود: سازمان نظام مهندسی به عنوان فراگیرترین نهاد متولی 
امر مهندسی در بخش کشاورزی، تجهیز صاحبان علوم کشاورزی 

به آخرین اصول مهندسی، فن آوری ها و مهارت های  را  
مرتبط را جهت انجام فعالیت ها و ارائه خدمات مهندسی، با 
هدف علمی و مهندسی سازی کشاورزی، در اولویت برنامه 

هایش قرار داده است.
رییس سازمان مرکزی با اشاره به کارکردهای مراکز خدمات 
گفت: داوطلبانه بودن و خوداتکایی دو شاخصه اصلی مورد 
تاکید سازمان در تشکیل مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی 
بوده و این مراکز با اعتباری که از سازمان دریافت می کنند 

خدمات متنوع مورد نیاز کشاورزان را ارائه می نمایند.
کشاورزی  خدمات  مراکز  امور  مجریان  داشت:  اظهار  وی 
غیردولتی استانها ضمن اشراف کامل نسبت به تعداد و وضعیت 
 دهستانها و روستاهای استان، بایستی ارتباط خود با دهیاری ها،

راستای  در  ذینفعان  عنوان  به  ها  فرمانداری  و  ها  بخشداری 
 ایجاد اتحاد استراتژیک و استفاده از ظرفیت و منافع مشترک

تقویت نمایند.

مأموریت اصلی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی 
عرضه دانش و فناوری های کشاورزی در مراکز 

دهستان ها است

در اجـــرای اولیـــن محـــور از محورهـــای شـــش گانـــه 
برنامـــه جهـــش تولیـــد ابالغـــی ســـازمان مرکـــزی بـــا 
موضـــوع »توســـعه زنجیـــره هـــای تولیـــد محصـــوالت 
صـــادرات محـــور«، کارگـــروه اشـــتغال و ســـرمایه 
گـــذاری اســـتان کرمانشـــاه، ســـازمان نظـــام مهندســـی 
کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی اســـتان را پـــس از ارایـــه 
ـــه  ـــه برنام ـــه و ظرفیـــت هـــای ســـازمان، مســـؤول تهی برنام
 تولیـــد محصـــوالت صـــادرات محـــور تعییـــن نمـــود.

براســـاس برنامـــه جهـــش تولیـــد ســـازمان نظـــام مهندســـی 
کشـــاورزی و منابـــع طببعـــی، توســـعه تولیـــد محصـــوالت 
برپایـــه صـــادرات اولیـــن محـــور برنامـــه ابالغـــی بـــه 
ـــز  ـــعه مراک ـــاد و توس ـــه ایج ـــت ک ـــتان هاس ـــازمان اس س
ــع  ــاورزی و منابـ ــادرات کشـ ــت صـ ــات مدیریـ خدمـ
ـــا هـــدف ارتقـــاء و ظرفیـــت ســـازی  ـــی ب طبیعـــی غیردولت
ــاورزی، راه  ــادرات محصـــوالت کشـ در فرهنـــگ صـ
انـــدازی کارگوهـــای کشـــاورزی )سیســـتم حمـــل و نقـــل 
هوایـــی محصـــوالت کشـــاورزی( بـــا هـــدف فراهـــم 
ـــی  ـــادرات، طراح ـــیتبان ص ـــی و پش ـــاختار فن ـــودن س نم
و اجـــرای سیســـتم کدینـــگ و رهیابـــی بیـــن المللـــی 
محصـــوالت کشـــاورزی منطبـــق بـــا نظـــام جهانـــی و 
ـــران  ـــاورزی ای ـــی کش ـــی بازرگان ـــام آموزش ـــعه نظ توس
)نابـــکا( از جملـــه مهمتریـــن پـــروژه هـــای برنامـــه توســـعه 

ـــد. ـــی باش ـــور م ـــادرات مح ـــوالت ص ـــد محص تولی

گفتنـــی اســـت ســـازمان نظـــام مهندســـی کشـــاورزی 
و منابـــع طبیعـــی کشـــور برنامـــه جهـــش تولیـــد را 
ــش  ــی در شـ ــای مردمـ ــت هـ ــه ظرفیـ ــکای بـ ــه اتـ بـ
محـــور توســـعه زنجیـــره هـــای تولیـــد صـــادرات 
محـــور، گســـترش دانـــش و تکنولـــوژی هـــای نویـــن 
ــی  ــای مردمـ ــرمایه هـ ــت ورود سـ ــاورزی، تقویـ کشـ
در بخـــش کشـــاورزی، توســـعه مشـــاغل و کســـب و 
کارهـــای نویـــن کشـــاورزی، توســـعه مشـــاغل اقلیـــم 
محـــور و کاهـــش ضایعـــات و مدیریـــت علمـــی و 
ـــت. ـــرده اس ـــن ک ـــی و تدوی ـــماندها طراح ـــادی پس اقتص

تهیه برنامه تولید محصوالت صادرات محور استان 
کرمانشاه با محوریت سازمان نظام مهندسی استان 
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ـــی ســـازمان  ـــری معـــاون اداری و مال ـــاط تصوی  در ارتب
ـــه  ـــق پنجگان ـــی مناط ـــران اداری و مال ـــا مدی ـــزی ب مرک

ـــد: ـــرح ش ـــور مط ـــای کش ـــتان ه اس
ــودن  ــی نمـ ــر و اجرایـ ــن، بازنشـ ــرای تبییـ ــتی بـ بایسـ
ـــش  ـــازمان بی ـــات س ـــا و اقدام ـــت ه ـــا، سیاس ـــه ه برنام

از پیـــش تـــالش کـــرد.
ـــازمان  ـــران س ـــنهادات مدی ـــا و پیش ـــه ه ـــرات، برنام  نظ
نظـــام مهندســـی اســـتان هـــا در مـــورد شـــرح خدمـــات، 
نقـــش و جایـــگاه حـــوزه اداری و مالـــی ســـازمان 
اســـتانها بررســـی و جمـــع بنـــدی شـــده و نتایـــج آنهـــا بـــه 

 معاونـــت اداری و مالـــی ســـازمان مرکـــزی ارائـــه شـــود.
 نظـــرات ســـازمان اســـتان هـــا در خصـــوص برنامـــه هـــای

ـــس از  ـــذ و پ ـــتانی اخ ـــتادی و اس ـــکاران س ـــی هم رفاه
ـــن و   ـــی تدوی ـــور رفاه ـــه ام ـــنهادات، برنام ـــی پیش بررس
ـــق  ـــئولین مناط ـــترک مس ـــه مش ـــرح در جلس ـــس از ط پ
ـــه  ـــزی ارائ ـــازمان مرک ـــی س ـــت اداری و مال ـــه معاون ب

ـــود. ش
ـــق  ـــی مناط ـــوولین اداری مال ـــات مس ـــد جلس ـــرر ش مق
 پنجگانـــه هـــر هفتـــه بـــا دســـتور کار مشـــخص

تشکیل گردد.

ارتباط تصویری معاون اداری و مالی سازمان 
مرکزی با مدیران اداری و مالی استان ها

 جلســـه هماهنگـــی و بررســـی مشـــکالت اجـــرای
 تفاهـــم نامـــه مشـــترک ســـازمان بـــا شـــرکت شـــهرک های

ـــای  ـــهرک ه ـــای ش ـــرح ه ـــر ط ـــارت ب ـــاورزی و نظ کش
کشـــاورزی بـــا حضـــور برخـــی از رؤســـای ســـازمان 
ـــزی و  ـــه ری ـــاون برنام ـــا و مع ـــتان ه ـــی اس ـــام مهندس نظ
ـــری  ـــورت تصوی ـــه ص ـــزی ب ـــازمان مرک ـــی س کارآفرین

ـــد. ـــزار ش ـــط برگ برخ

بـــه گـــزارش پایـــگاه اطـــالع رســـانی ســـازمان نظـــام 
ـــن  ـــع طبیعـــی کشـــور، در ای مهندســـی کشـــاورزی و مناب
ارتبـــاط تصویـــری رؤســـای ســـازمان نظـــام مهندســـی 
اســـتان هـــای حاضـــر، مســـائل و مشـــکالت مربوطـــه 
را مطـــرح و هماهنگـــی هـــا الزم بـــرای مرتفـــع شـــدن 

مشـــکالت مطروحـــه انجـــام شـــد.

جلسه بررسی مشکالت اجرای تفاهم نامه مشترک 
سازمان با شرکت شهرک های کشاورزی
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توسعه مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی به 
 عنوان کانون های اشاعه دانش و اطالعات در محیط های

و  نوین  های  آوری  فن  و  دانش  عرضه  ویترین  و  تولید 
خدمات متنوع مورد نیاز تولیدکنندگان می باشند که هم در 
راستای سیاست  های خصوصی سازی دولت به شمار می رود 
و  دانش  و  علم  نقش  برجسته سازی  در  مهمی  نقش  و هم 
پیوند مهندسان کشاورزی با تولیدکنندگان داشته و می تواند 
منجر به جاری شدن دانش در محیط های کشاورزی شود. 
 اطالع رسانی و معرفی این مراکز در راستای اجرای سیاست های

 مربوطه، از وظایف سازمان می باشد.
معرفی  منظور  به  حاضر  مجموعه  اساس،  این  بر 
های  فناوری  و  دانش  عرضه  امر  در  مراکز  این 
کشاورزی و ارائه خدمات مورد نیاز تولیدکنندگان 
در نزدیک ترین نقطه به محیط های تولید، تهیه 

شده است.
مجموعه حاضر حاوی اطالعات بیش از ۷۱۰ مرکز می باشد 
که با توجه به راه اندازی تدریجی مراکز یاد شده، به صورت 

ماهانه به روزرسانی و در دسترس قرار خواهد گرفت.

انتشار مجموعه معرفی مـراکز خـدمات 
کشاورزی و منابع طبیعی غیردولـتی

سیاست ها ی ناظر بر جهش تولید
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حضور نماینده منتخب کازرون در مجلس 
شورای اسالمی در سازمان نظام مهندسی 

کشاورزی و منابع طبیعی کشور

دکتر فریدون عباسی دوانی نماینده منتخب کازرون استان فارس در 
مجلس شورای اسالمی با حضور در سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و  دیدار  سازمان  رییس  با  ایران  اسالمی  جمهوری  طبیعی  منابع  و 

گفتگو کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سنم، دکتر فریدون عباسی دوانی در 
این نشست که با حضور رییس و جمعی از مدیران ارشد  سازمان 
برگزار شد، با اشاره به نقش دانش و فناوری های نوین در توسعه 
به  کشاورزی  بخش  اهمیت  به  توجه  با  گفت:  کشاورزی 
در  ای  فناوری های هسته  از  بهره گیری  توسعه  دنبال 
اختیار  در  و  جامعه  در  آن  بخشی  عمومیت  کشاورزی، 
قرار دادن این فناوری های جدید با مشارکت حداکثری 

بخش خصوصی هستیم.
رئیس سابق سازمان انرژی اتمی افزود: بر این اساس بنا داریم با ایجاد 
ظرفیت های مورد نیاز، استان فارس را به قطب کشاورزی هسته ای 
تبدیل  کنیم و در همین ارتباط مقدمات برگزاری همایش کشاورزی 
مرتبط در کازرون  فناوری های  با هدف آگاهی سازی  ای  هسته 

فراهم شده است.
دکتر عباسی با اشاره به ظرفیت های کشاورزی استان فارس تصریح 
بخش  تولیدات  در  فارس  استان  جایگاه  و  نقش  به  توجه  با  کرد: 
کشاورزی، فعالیت های جدید اقلیم محور، توسعه کسب و کارهای 
با  کشاورزی  محصوالت  ارزش  زنجیره  ایجاد  و  کشاورزی  نوین 
اتکای ظرفیت های مردمی و همچنین راه اندازی گمرک  در دستور 
کار می باشد که سازمان نظام مهندسی کشاورزی به عنوان سازمان 

دانشی با داشتن ظرفیت های علمی، فنی و اجرایی قابل توجه، می 
تواند به اجرای برنامه های یاد شده کمک شایانی نماید.

رییس سازمان نظام  مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با تأکید بر 
ضرورت تسریع انتقال دانش و فن آوری های جدید  در محیط های 

تولید تصریح کرد: 
انتقال دانش  پایین  از مشکالت مهم بخش سرعت  یکی 
به محیط های تولید است که  و تکنولوژی های نوین 
خوشبختانه زیرساخت های مورد نیاز برای تسریع این 
جریان، در سازمان با طراحی، نهادسازی و ایجاد شبکه 
غیردولتی و توسعه مناسبات جدید در کشاورزی از جمله 
تولید،  از  اشتغال دانش مزدمحوری و سهم بری دانش 
مراکز  کشاورزی،  خدمات  مراکز  اندازی  راه  و  ایجاد 
دانش  انتقال  مراکز  و  افزایی  توان  و  آموزی  مهارت 
مراکز  و  غیردولتی  کشاورزی  نوین  های  تکنولوژی  و 
با اتکای به ظرفیت های مردمی  اصالح نژاد خصوصی 

فراهم شده است. 
مدیریت  گروه  تشکیل  نشست،  این  در  نژاد  رمضان  شاهرخ 
پسماندهای کشاورزی و کاهش ضایعات  و گروه صنعت غذا برای 
ارتقای ماندگاری مواد غذایی را در ذیل پژوهشکده کشاورزی هسته 
ای پیشنهاد داد و به  مدیران ستادی راه اندازی و صدور مجوز مرکز 
غیردولتی،  ای  هسته  کشاورزی  کاربردی  های  پژوهش  خدمات 
مرکز تابش گامای خصوصی و شهرک فناوری ها و نوآوری های 

کشاورزی غیردولتی را در شهرستان کازرون تاکید نمود.

همه  با  استراتژیک  اتحاد  سیاست  گفت:  مرکزی  سازمان  رییس 
ذینفعان اولویت سازمان در این دوره بوده و حوزه اجتماعی، ارتباطات 

و روابط عمومی مسؤولیت مستقیم در این حوزه را بر عهده دارد.
در  نژاد  رمضان  شاهرخ  سنم،  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
نظام  سازمان  عمومی  روابط  مدیران  ویدئوکنفرانسی  گردهمایی 
روابط عمومی  و  ارتباطات  مناسبت روز  به  ها که  استان  مهندسی 
در سازمان  ها  روابط عمومی  اهمیت کار  به  اشاره  با  برگزار شد، 
پیشبرد  و  تبیین  در  اصلی  نقش  عمومی  روابط  گفت: 
اهداف سازمانی داشته و جریان سازی و محتوا سازی و 
 همچنین ایجاد نهضت تحقق اهداف سازمان بایستی از

اولویت های کاری روابط عمومی ها باشد.
وی افزود: کار روابط عمومی در حوزه ساز و کارها و امور اجتماعی 
بوده و چون این ها را نمی توان با معیارهای کمی اندازه گرفت، لذا 

آن طور که باید، به طور محسوس دیده نمی شوند.
رییس سازمان مرکزی با تأکید بر این که توجه به ساز و کارها عامل 
انسانی عامل  منابع  اظهار داشت:  باشد،  سازندگی یک جامعه می 
توسعه بوده و باال بردن آگاهی و معرفت انسان موجب توسعه منابع 

انسانی خواهد شد و هیچ دارایی به 
اندازه منابع انسانی آگاه و کارآمد 
نمی تواند نقش پیشران برنامه ها را 

ایفاء نماید.
شاهرخ رمضان نژاد تصریح کرد: در 
 حوزه روابط عمومی و فعالیت های

اجتماعی، بایستی موضوع ارتباطات 
موضوعات  و  دوطرفه  تعامالت  و 
اجتماعی در اولویت قرار داده شده 

و برجسته شوند.
اساساً  ارتباطات  بحث  وی گفت: 
یک نیاز بشری بوده و بر این اساس، 
ما باید این ارتباطات از نوع انسانی 

 را توسعه داده و روابط و ارتباطات دو طرفه را ایجاد و تقویت نماییم.
رییس سازمان مرکزی گفت: ارتباطات نیاز زندگی امروزه بشری 
بوده و ضمن کم کردن کاستی ها و نقصان ها، موجبات فراهم شدن 
پیشرفت ها در زندگی اجتماعی شده است و امروزه فناوری های 
جدید به کمک انسان آمده تا ما رسالت خود را در حوزه کشاورزی 

به نحو احسن انجام دهیم.
وی با تأکید بر نقش مشارکت های مردمی در پیشبرد اهداف بخش، 
بیان کرد: ما اگر می خواهیم مردم را به عنوان پیشران  های برنامه های 
تدوین شده همراه خود سازیم، بایستی ارتباطات و تعامالت دو طرفه 

را ایجاد و تقویت نماییم.
این دوره سیاست های  در  این که  به  توجه  با  نژاد گفت:  رمضان 
متفاوتی اتخاذ شده است، لذا تبیین و تشریح این سیاست ها که وظیفه 
اصلی حوزه روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان است،  می تواند 

در پیشبرد اهداف سازمانی کارآمد و مؤثر واقع شود.
 شایان ذکر است در این گردهمایی از مدیران روابط عمومی استان های

آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس، کرمانشاه، مازندران و یزد به عنوان 
روابط عمومی های برتر سال ۱۳۹۸ تقدیر شد.

سیاست اتحاد استراتژیک با همه ذینفعان اولویت 
کاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی می باشد

رییس سازمان مرکزی در گردهمایی ویدئوکنفرانسی مدیران روابط عمومی سازمان نظام مهندسی استان ها:
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رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور 
در سفر یک روزه به استان گیالن در جلسه شورای استان که با 
حضور رییس، معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی استان 
های برنامه  و  اهداف  راهبردها،  تشریح  بضمن  شد،   برگزار 

سازمان در این دوره گفت: سازمان در این دوره با رویکردی 
اتحاد  مبنای  بر  را  خود  های  برنامه  و  ها  سیاست  متفاوت 
استراتژیک با همه ذینفعان و ارائه خدمات مورد نیاز به بخش 

کشاورزی و کشاورزان پایه ریزی کرده است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سنم، شاهرخ رمضان نژاد دانش 
امر  فعاالن و شاغالن  پیوند کشاورزان، روستاییان،  گستری، 
کشاورزی به دانش و تجربه و هم افزایی و ارتباط با یکدیگر 
را مهمترین رسالت سازمان عنوان کرد و افزود: سازمان نظام 
منظور  به  کشاورزی  در  تحول  و  توسعه  ایجاد  از  مهندسی 
کمک به کشاورزان جهت دستیابی به کشاورزی مهندسی، 
علمی، اقتصادی و تولید محصوالت با بهره وری عـدالت  محور 

حمایت می کند.

وی نظام مندسازی فعالیت های کشاورزی در راستای توسعه 
پایدار، دانش گستری مستمر در محیط کشاورزی، تکنولوژی 
محور کردن نظام های تولید و بازار کشاورزی کشور، افزایش 
جذب سرمایه های مردمی در بخش کشاورزی، مردمی کردن 
بهره وری کشاورزی و انتفاع اقتصادی کشاورزان از نتایج آن، 
تقویت نقش آفرینی صاحبان دانش مهندسی و افزایش نفوذ 
دانش در محیط کشاورزی را اهداف و رسالت های اساسی 
سازمان برشمرد گفت: برنامه جهش تولید سازمان نیز بر مبنای 

این محورها تهیه و تدوین شده است.
رییس جهاد کشاورزی استان گیالن که در این جلسه سخن 
می گفت، ضمن استقبال از برنامه ارایه شده توسط سازمان 
جا  شده  ارایه  جامع  برنامه  به  توجه  با  گفت:  مهندسی  نظام 
دارد شورای استان سریعاً آرایش اجرایی اتخاذ و در این مسیر 
سازمان جهادکشاورزی استان با تمام ظرفیت نسبت به در اختیار 
گذاشتن امکانات برای رسیدن به اهداف سازمان هیچ کوتاهی 

نخواهد کرد.

حضور رییس سازمان مرکزی در جلسه شورای 
سازمان نظام مهندسی استان گیالن

نشست بررسی زمینه های همکاری مشترک سازمان حفاظت 
محیط زیست و نظام مهندسی با حضور دکتر مریدی مدیرکل 
موسوی  ماکان  دکتر  زیست،  محیط  سازمان   و خاک  آب 
نماینده سازمان محیط زیست و جمعی از مدیران آن سازمان 
و مهندس ابراهیمی، معاون آموزشی، فنی و پژوهشی سازمان 
مرکزی و مهندس نظامی مشاور معاونت در سازمان حفاظت 
محیط زیست برگزار و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات 

ذیل اتخاذ گردید: 
• تدوین دستورالعمل ناظرین فنی محیط زیست

• استفاده از پنجره واحد سازمان و سامانه ارجاع کار به مهندسان 
محیط زیست

• همکاری در طرح پسمانده

• همکاری در طرح  ریزگردها و دریاچه ارومیه
• واگذاری امور تصدی گری به مهندسین محیط زیست عضو 

سازمان
• ایجاد آزمایشگاه های معتمد محیط زیست توسط اعضای 

سازمان
•استفاده از سامانه آموزش مجازی آنالین و آنالین سازمان 

نظام مهندسی و ارزیابی طرح های زیست محیطی و نظارتی
• تکثیر و تولید  گیاهان مناطق شور و گیاهان  ویژه گیاه باالیی 

و تصویه کننده شورای و پاالیش   آب
همچنین مقرر گردید جلسات با حضور مدیران کل معاونت 
انسانی با ایجاد دبیرخانه همکاری هر دو هفته یکبار تشکیل و 

پیگیر طرح های همکاری مشترک باشد.

نشست بررسی زمینه های همکاری مشترک سازمان 
حفاظت محیط زیست و نظام مهندسی

در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد:
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ـــوالت  ـــد محص ـــش تولی ـــروه جه ـــه کارگ ـــن جلس اولی
بـــا هـــای کنتـــرل شـــده  ای و محیـــط   گلخانـــه 

ـــای  ـــط ه ـــد در محی ـــش تولی ـــرح جه ـــن ط ـــدف تدوی ه
ـــی  ـــد اجرای ـــازمان کار و فرآین ـــن س ـــه ای و تعیی گلخان
شـــدن آن در ســـال ۹۹، بـــا حضـــور مدیـــرکل دفتـــر امـــور 
گلخانـــه هـــا، گیاهـــان زینتـــی و قـــارچ خوراکـــی، مجـــری 
 طـــرح توســـعه گلخانـــه هـــای کشـــور و نماینـــدگان 
ســـازمان حفـــظ نباتـــات کشـــور، ســـازمان نظـــام 
ـــر  ـــور، دفت ـــی کش ـــع طبیع ـــاورزی و مناب ـــی کش مهندس

امـــور بیـــن الملـــل و ســـازمان هـــای تخصصـــی، 
موسســـه  باغبانـــی،  علـــوم  تحقیقـــات  موسســـه 
 تحقیقـــات خـــاک و آب و تعـــدادی از مســـئولین

ســـتادی معاونـــت در ســـالن جلســـات معاونـــت امـــور 
باغبانـــی برگزارشـــد.

ــور، ــرح مذکـ ــی طـ ــن بررسـ ــت ضمـ ــن نشسـ  در ایـ
ــای  ــته هـ ــراه بسـ ــه همـ ــی بـ ــرح نهایـ ــد طـ ــرر شـ مقـ
ـــی و  ـــط نهای ـــای ذیرب ـــازمان ه ـــکاری س ـــا هم ـــتیبان ب پش
جهـــت اجرایـــی شـــدن بـــه اســـتان هـــا ابـــالغ شـــود.

 اولین جلسه کارگروه جهش تولید محصوالت 
گلخانه ای و محیط های کنترل شده

سرپرســـت معاونـــت توســـعه صنایـــع تبدیلـــی و کســـب و 
ـــی  ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــت: س ـــاورزی گف ـــای کش کاره
ـــی  ـــن غیردولت ـــش امی ـــی، بخ ـــع طبیع ـــاورزی و مناب کش
بـــرای کاهـــش تصـــدی گـــری هـــای دولتـــی مـــی باشـــد.

بـــه گـــزارش پایـــگاه اطـــالع رســـانی ســـازمان نظـــام 
ـــدی  ـــی کشـــور، مه ـــع طبیع مهندســـی کشـــاورزی و مناب
ـــران  ـــی مدی ـــا برخ ـــترک ب ـــت مش ـــژاد در نشس ـــم ن کاظ
ـــازمان  ـــگاه س ـــش و جای ـــاره نق ـــا اش ـــزی ب ـــازمان مرک س
ـــرد:  ـــح ک ـــاورزی تصری ـــش کش ـــی در بخ ـــام مهندس نظ

بایســـتی بـــا واگـــذاری امـــور بـــه ســـازمان هـــای تخصصـــی 
و حرفـــه ای، تمرکـــز دولـــت بـــر سیاســـت گـــذاری و 
 نظـــارت بـــر اجـــرای صحیـــح واگـــذاری هـــا باشـــد.

گفتنـــی اســـت در ایـــن نشســـت مشـــترک کـــه در محـــل 
ـــای  ـــی و کســـب و کاره ـــع تبدیل ـــت توســـعه صنای معاون
کشـــاورزی برگـــزار شـــد، زمینـــه هـــای توســـعه همـــکاری 
ــای ــدی هـ ــذاری تصـ ــن و واگـ ــی مابیـ ــترک فـ  مشـ

ـــی  ـــورد بررس ـــی، م ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــه س ـــه ب مربوط
ـــت. ـــرار گرف ق

سازمان نظام مهندسی کشاورزی بخش امین 
غیردولتی برای کاهش تصدی گری های دولتی

در نشست مشترک با سرپرست معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی مطرح شد:

صاحب امتیاز: 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

تهیه و تدوین: 
دفتر روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان مرکزی

طراحی و صفحه آرایی: 
ماهرخ اسدی


