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مقام معظم رهبری:
مــا  کشــور  بــرای  کشــاورزی  دســتگاه 
ــت  ــه امنی ــرا ک ــت. چ ــم اس ــیار مه بس
غذایــی بــرای کشــوری بــزرگ، پرجمعیــت 
و دارای اهــداف بلنــد بســیار مهــم اســت.

راحت طلبی دشمن سرسخت امنیت اقتصادی

امنیــت اقتصــادی در دنیــای امــروز بــه طــور روزافزونــی بــه 
ــود.  ــرح می ش ــت مط ــذار از امنی ــم و تاثیرگ ــد مه ــک بع ــوان ی عن
ــت  ــاط امنی ــد ارتب ــن تایی ــذاران ضم ــت گ ــان و سیاس دانش پژوه
ــا ایمنــی جامعــه، بــه دنبــال راه هــای جدیــدی جهــت  اقتصــادی ب
وارد نمــودن موضوعــات اقتصــادی، در راهبردهــای دفاعــی هســتند. 
بــه صــورت مشــخص تعریــف علمــی و عامــه فهمــی کــه مــی تــوان 
از امنیــت اقتصــادی داشــت، عبــارت اســت از میــزان حفــظ و ارتقای 
شــیوه زندگــی مــردم یــک جامعــه از طریــق تامیــن کاال و خدمــات 
ــای  ــور در بازاره ــا حض ــم ب ــی و ه ــد داخل ــرای تولی ــم از مج ه
ــا  ــی ب ــای جهان ــا در بازاره ــه حضــور م ــم ک ــی دانی ــی. م بین الملل
ــی  ــتوانه های ــور پش ــن حض ــوده و همی ــراه ب ــی هم ــا و اگرهای ام
می خواهــد کــه از آن غافــل مانــده ایــم. قــدرت هــای دیگــر کشــور 
ــه رو و مطیــع خــود مــی خواهنــد. سالهاســت  مــا را همــواره دنبال
ــه  ــح در جامع ــاور ناصحی ــای ب ــعی در الق ــده ای س ــج عقی ــا تروی ب
ــرژی اســت،  ــی کــه مهــد ان ــژه آســیای جنــوب غرب ــه وی شــرقی ب
ــه در  ــت ک ــه اس ــت. اینگون ــی اس ــت طلب ــس راح ــت و آن ح هس
ــه  ــد ک ــا نمــوده ان ــه الق ــن منطق ــای ای ــت ه ذهــن بســیاری از مل
شــما صاحــب گنــج و ذخایــر بــی پایانــی هســتید، از دولــت خــود 
ــه  ــرای شــما ب ــاه ب بخواهیــد کــه از اندوختــه هــا خــرج کنــد و رف
ــد و  ــود بپردازی ــی خ ــه زندگ ــی ب ــه راحت ــما ب ــاورد. ش ــان بی ارمغ
ســختی کســب علــم و تــالش در جهــت تولیــد بــه خــود راه ندهیــد.

ــا  ــان طــرد شــده اســت ام ــن عزیزم ــن اندیشــه در میه گرچــه ای
مجریانــی دارد. همیــن اندیشــه در کشــورهای خلیــج فــارس کامــال 
کاربــردی اســت. اقتصــاد برخــی کشــورها صرفــا متکــی بــر فــروش 
منابــع و ذخایــر اســتوار اســت و تفکــر تولیــدی و تولیــد فکــر کمتــر 
نقشــی در گــذران امــور آن کشــورها دارد. در تعریــف دیگــر مــی 
تــوان گفــت خــام فروشــی ذخایــر و اتــکا بــه واردات مایحتــاج پایــه 
اقتصــاد کشــورهایی اســت کــه وابســتگی محــض و اطاعــت کامــل 
ــات  ــی ثب ــی ب ــورها امنیت ــن کش ــد. ای ــورها را دارن ــر کش از دیگ
ــد  ــع اراده کنن ــرگاه کشــورهای مرج ــد و ه ــود دارن در اقتصــاد خ
ــد.  ــورد هــدف قراردهن ــه سســت اقتصادیشــان را م ــد خان می توانن
میهــن پهنــاور و ســربلند اســالمی مــا ضمــن برخــورداری از 
ــی اســت کــه از نظــر قــدرت  بســیاری نعمــات الهــی دارای جوانان
تفکــر و ضریــب هوشــی در جهــان رتبــه برتــر دارنــد و بــا تــالش 
و کوشــش و ارتقــای ســطح مهــارت خــود می تواننــد ضمــن 
ــور،  ــروری کش ــاج ض ــن مایحت ــتگی در تامی ــه وابس ــع هرگون قط
ــماره های  ــد. در ش ــا کنن ــادی ایف ــق اقتص ــدی در رون ــش کلی نق
بعــدی خبرنامــه بــه نقــش دانــش آموختــگان و مهندســین بخــش 

ــم پرداخــت. ــت اقتصــادی خواهی ــن امنی کشــاورزی در تامی

آنچه در اين شماره مى خوانيد:

ســخن ســردبير | مصاحبه | اخبار اشــتغال | اخبار آموزش | اخبار ســازمان 
اخبــار کشــاورزی | قوانيــن و مقررات | همايش هــا و کنفرانس ها  

با تقدير و تشكر از خوانندگان اين شماره

فايل خبرنامه الكترونيكى با فرمت پى دى اف در پايگاه الكترونيكى
سازمان www.anro.com قابل دريافت مى باشد.
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شورا

 لزوم نگاه علمی، فنی و اقتصادی
 به بخش کشاورزی 

رییــس ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع 
ــران در نخســتین مراســم گالب  ــی اســتان ته طبیع
گیــری صنعتــی شهرســتان فیروزکــوه بــا بیــان 
اینکــه بخــش کشــاورزی کشــور از مشــکل مهندســی 
فرآینــد بــازار رنــج مــی بــرد، بــر لــزوم نــگاه علمــی، 

فنی و اقتصادی به بخش کشاورزی تاکید کرد.

در  بزرگــی  نیوز،علیرضــا  دیمــه  گــزارش  بــه 
مهاجــرت  اظهارکــرد:  مراســم  ایــن  حاشــیه 
افــراد از روســتاها بــه شــهرها و عــدم اســتقبال 
جملــه  از  روســتاها،  در  گــذاران  ســرمایه  از 
 مشــکالت مبتالبــه مناطــق روســتایی کشــور اســت.

ــی و اقتصــادی  ــگاه علمــی، فن ــزوم ن ــان ل ــا بی وی ب
بــه بخــش کشــاورزی، تصریــح کــرد: ســازمان 
طبیعــی  منابــع  و  کشــاورزی  مهندســی  نظــام 
ــه  ــد ب ــی توان ــه م ــت ک ــی اس ــگاه های ــی از جای یک
برســاند. یــاری  بخــش  ایــن   تولیــد کننــدگان 

انقــالب  پیــروزی  ابتــدای  در  افــزود:  بزرگــی 
ســاالنه  تولیــد  میــزان  اســالمی  شــکوهمند 
ــود کــه  ــن ب کشــاورزی کشــور فقــط ۳۰ میلیــون ت
اینــک بــه بیــش از ۱۰۰ میلیــون تــن رســیده اســت 
ــت. ــوژی اس ــم و تکنول ــتفاده از عل ــل اس ــه حاص  ک

وی تاکیــد کــرد: بایــد کاری کنیــم تــا ســرمایه 
ــه خاطــری  ــچ دغدغ ــذاران بخــش کشــاورزی هی گ
بــرای حضــور در ایــن بخــش نداشــته باشــند و 
ــازمان  ــی را در س ــز کارگروه ــور نی ــن منظ ــه ای ب
ایــم. کــرده  ایجــاد  اســتان  مهندســی   نظــام 

و  نظــام مهندســی کشــاورزی  رییــس ســازمان 
ــان  ــا بی ــه ب ــران در ادام ــتان ته ــی اس ــع طبیع مناب
ــص  ــط مخت ــاورزی فق ــی کش ــم مهندس ــه عل اینک
ــازار  فرآینــد تولیــد نیســت، ادامــه داد: در فرآینــد ب
ــا دســت مصــرف  ــه ت و رســانیدن محصــول از مزرع
ــم. ــه ای ــکالتی مواج ــا مش ــز ب ــی نی ــده نهای  کنن

وی بیــان کــرد: مشــکالت بخــش کشــاورزی گاهــی 
ــر وزارت  ــی نظی ــه های ــه وزارتخان ــوط ب ــات مرب اوق
ــی  ــش توانای ــن بخ ــت و ای ــره اس ــت و غی ــرو، نف نی
ــم  ــن تحری ــخت تری ــرایط س ــی در ش ــا حت دارد ت
ــای نســبی برخــی  ــت ه ــه مزی ــکاء ب ــا ات ــز ب ــا نی ه

ــاورد. ــود دوام بی ــوالت خ محص

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ســازمان اســتان تهــران ، 
نشســتی بــا حضور مهنــدس 
ــر  ــاور وزی ــم مش ــی هاش بن
امــور  دفتــر  کل  مدیــر  و 
زنــان روســتایی و عشــایر 
وزارت جهــاد کشــاورزی و 

ــس  ــب ریی ــی زاده نای ــه یحی ــر هال دکت
ــام  ــازمان نظ ــوان س ــور بان و مســئول ام
ــی  ــع طبیع مهندســی کشــاورزی و مناب
اســتان تهــران برگــزار شــد. دکتــر 
بیــان  نشســت  ایــن  زاده در  یحیــی 
ــازمان  ــه س ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب داش
نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع 
ــودن  ــا دارا ب ــران ب ــتان ته ــی اس طبیع
ظرفیــت قانونــی، علمــی، فنــی و اجرایی  
ــی  ــازمان غیردولت ــن س ــوان بزرگتری بعن
ــی  ــع طبیع ــاورزی، مناب ــش کش در بخ
محســوب  کشــور  زیســت  محیــط  و 
مــی شــود و بیــش از 4۰% اعضــای 
دهنــد،  مــی  تشــکیل  بانــوان  را  آن 
ــای  ــه اعض ــش و تجرب ــر دان ــه ب ــا تکی ب
ــی  ــل توجه ــی قاب ــد توانای ــود، واج خ
ــرم در  ــت محت ــا دول ــی ب ــرای همراه ب
کلیــه امــوری اســت کــه بــه هــر نحــوی 
موجبــات رشــد، گســترش و اعتــالء 
بخــش کشــاورزی، منابــع طبیعــی و 
ــازد. ــی س ــم م ــت را فراه ــط زیس  محی

زنــان  امــور  مدیــرکل  ادامــه  در 

وزارت  عشــایری  و  روســتایی 
جهــاد کشــاورزی بــا تاکیــد 
بــاالی علمــی  بــر ظرفیــت 
نظــام  ســازمان  تخصصــی  و 
ــع  ــاورزی و مناب مهندســی کش
اســتان  بخصــوص  طبیعــی 
بــه  مثبتــی  نــگاه  تهــران 
همــکاری فــی مــا بیــن دو ارگان در 
ــازی  ــتغال ، توانمندس ــاد اش ــه ایج زمین
بانــوان و انتقــال دانــش جدیــد بــه آنهــا 
پرداخــت و افــزود کــه بــا آمــوزش زنــان 
تولیــد کننــده و فعــال کشــاورزی و 
روســتایی توســط کارشناســان کشاورزی 
 مــی تــوان بــه ایــن مهــم دســت یافــت.

بیــن  داشــت  بیــان  ادامــه  در  وی 
صنــدوق  و  کشــاورزی  جهــاد  وزارت 
مشــاغل  بــا  ارتبــاط  در  کارآفرینــی 
در جهــت  ای  نامــه  تفاهــم  خانگــی 
ــی  ــتغال و کارآفرین ــت اش ــود وضعی بهب
کــه  منعقدشــده  بانــوان  درحــوزه 
میتوانــد  مهندســی  نظــام  ســازمان 
ــراد واجــد شــرایط را معرفــی نمایــد.   اف
ــام  ــازمان نظ ــد س ــرر ش ــان، مق در پای
مهندســی و دفتــر امــور زنــان روســتایی 
کشــاورزی  جهــاد  وزارت  عشــایر  و 
ــروژه  ــرای پ ــتری در اج ــکاری بیش هم
ــها،  ــزاری همایش ــاورزی، برگ ــای کش ه
آمــوزش   و  ،ترویــج  هــا  جشــنواره 

باشــند. داشــته  کشــاورزی 

نشست مشاور وزیر و مدیر کل دفتر امور زنان روستایی و عشایر وزارت جهاد 
کشاورزی و نایب رییس و مسئول امور بانوان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 

منابع طبیعی استان تهران 

نگاه ویژه به توانمند سازی بانوان در بخش کشاورزی
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   انتصاب ها

انتصاب ها   

انتصاب علیرضا بزرگی بعنوان 
رییس منطقه چهار کشوری 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی کشور

رییــس  بزرگــی  علیرضــا  مهنــدس 
ســازمان نظــام مهندســی اســتان تهــران 
کبیــری  احمــد  مهنــدس  ســوی  از 
رییــس ســازمان نظــام مهندســی کشــور 
چهارکشــور  منطقــه  رییــس  بعنــوان 

ــد. ــوب ش منص

 الزم بــه ذکــر اســت، اســتانهای تهــران، 
بختیــاری،  و  چهارمحــال  قزویــن، 
ــزء  ــزی ج ــرز و  مرک ــم، الب ــان، ق اصفه
کشــوری  چهــار  منطقــه   اســتانهای 

میشــوند. محســوب 

انتصاب معاون آموزشی، فنی و 
پژوهشی سازمان

طــی حکمــی از ســوی علیرضــا بزرگــی، 
مهندســی  نظــام  ســازمان  رییــس 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان 
تهــران، مرتضــی کوچــک زاده بــه عنــوان 
پژوهشــی  و  فنــی  آموزشــی،  معــاون 

ــد. ــوب ش ــازمان منص س

انتصاب مدیر صدور پروانه و 
مجوزهای سازمان

طــی حکمــی از ســوی علیرضــا بزرگــی، 
مهندســی  نظــام  ســازمان  رییــس 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان 
ــه عنــوان مدیــر  ــو ب تهــران، علــی کاغذل
صــدور پروانــه و مجوزهــای ســازمان 

منصــوب شــد.

ــت اشــتغال و توســعه تشــکل  یکــی از اهــداف معاون
هــای تخصصــی ســازمان نظام مهندســی کشــاورزی و 
منابــع طبیعــی، ســاماندهی فرصــت های شــغلی برای 
فــارغ التحصیــالن بخــش کشــاورزی اســت. همچنین 
از جملــه اهــداف و برنامــه هــای معاونــت اشــتغال در 

ســال 94 بــه شــرح زیــر اســت:

افزایــش ده درصــدی اشــتغال زایــی در ســال جدید  »
نســبت به ســال گذشــته

تشــکیل و راه انــدازی مجــدد کارگــروه صــدور  »
ــور ــارج از کش ــه خ ــی ب ــی ومهندس ــات فن خدم

بخــش  » در  مشــاغل جدیــد  تعرفــه  و  تعریــف 
طبیعــی منایــع  و  کشــاورزی 

نظــارت و پیگیــری در عدالــت در ارجــاع کار در  »
ــران ــتان ته ــای اس ــتان ه شهرس

توانمندسازی اعضای جویای کار از نظر فنی »
اصــالح و رفع اشــکاالت فرمهــا و دســتورالعمل های  »

مربــوط به مســئولین فنــی پیمانکاران و مشــاورین

هماهنگــی بــا ارگانهــای مختلــف دولتــی و بخــش  »
ــرای اعضــای  ــروژه ب ــای خصوصــی جهــت اخــذ پ ه

حقیقــی و حقوقــی ســازمان
راه انــدازی ســامانه اطــالع رســانی مناقصــات بخش  »

کشــاورزی بــرای اعضــای حقیقــی و حقوقی
ایجاد و راه اندازی کلینیک تخصصی کسب و کار »
برگزاری اردوهای تخصصی کارآفرینی »
ــا  » ــی ب ــای کارآفرین ــش ه ــله همای ــزاری سلس برگ

ــع طبیعــی در طــی ســال  رویکــرد کشــاورزی و مناب
ــال  » ــور انتق ــه منظ ــازی ب ــای مج ــدازی توره راه ان

تجربیــات بیــن کشــورهای توســعه یافتــه بــه ویــژه در 
حــوزه کشــاورزی و منابــع طبیعــی

ــا  » ــتغالی ب ــه خوداش ــای بازارچ ــه ه ــذاری غرف واگ
همــکاری مدیریــت اجرایــی پیــاده راه ۱7 شــهریور و 
میــدان امــام حســین )علیــه الســالم( بــه  شــرکتهای 

واجــد شــرایط عضــو ســازمان

معاونت اشتغال سازمان در یک نگاه

معاونت آموزش سازمان در یک نگاه

بیداری کشاورزی رخ نداده است
ــازمان  ــی س ــی پژوهش ــاون آموزش مع
نظــام مهندســی کشــاورزی گفــت: 
ــه  ــت ب ــق دول ــرارداد از طری ــاد ق انعق
بخــش خصوصــی در حــوزه کشــاورزی 
کــه  باشــد  افــرادی  توســط  بایــد 
ــام  ــد نظ ــورد تایی ــا م ــت آن ه صالحی
مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی 

ــد. ــه باش ــرار گرفت ق

وضعیــت  خصــوص  در  زاده  کوچــک  مرتضــی 
ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع 
و تشــخیص  رتبه بنــدی  طبیعــی کــه وظیفــه 
پیمانــکاران  و  مشــاور  مهندســان  صالحیــت 
ــت:  ــان داش ــده دارد، بی ــاورزی را برعه ــش کش بخ
توســط  صــادره  آموزشــی  گواهینامه هــای 
ــی  ــاورزی در صورت ــی کش ــام مهندس ــازمان نظ س
ــغلی و  ــته ش ــا رش ــی ب ــوان دوره آموزش ــه عن ک
ــاغل در وزارت  ــان مش ــازمانی کارکن ــت س ــا پس ی
ــرای  ــد ب ــته باش ــت داش ــاورزی مطابق ــاد کش جه
الیحــه  در  آموزشــی  امتیــازات  از  بهره منــدی 
ــیر  ــن مس ــن در تبیی ــوری و همچنی ــات کش خدم

ــت. ــول اس ــل قب ــغلی قاب ــای ش ارتق

ــای  ــزاری مناقصه ه ــن در برگ ــزود: همچنی وی اف
عمومــی یــا محــدود در کلیــه طرح هــا و پروژه هــای 
ــی،  ــع طبیع ــاورزی و مناب ــای کش ــط بخش ه مرتب
محیــط زیســت و فضــای ســبز گواهــی تشــخیص 

توســط ســازمان  صالحیــت صــادره 
ــد  ــاورزی می توان ــی کش ــام مهندس نظ

ــرد. مــالک عمــل قرارگی

کوچــک زاده در ادامــه گفــت: بر اســاس 
قانــون برنامــه پنجــم توســعه جمهــوری 
 5 بنــد  براســاس  و  ایــران  اســالمی 
فعالیت هــای  بســیاری   ،۱4۳ مــاده 
تصدی گری هــای  و  حاکمیتــی  غیــر 
ــه بخش هــای خصوصــی  ــد ب بخــش کشــاورزی بای
ــان  ــری کارشناس ــه کارگی ــر ب ــد ب ــا تاکی ــی ب و فن
ــت شــده ســازمان نظــام مهندســی  ــد صالحی تایی
کشــاورزی بــه عنــوان ناظــر یــا مشــاور فنــی مــزارع 
ــروری انجــام شــود. کشــاورزی و واحدهــای آبزی پ

ــت  ــراد دارای صالحی ــی اف ــق طبیع ــزود: ح وی اف
حرفــه ای ســازمان نظــام مهندســی ایــن اســت کــه 

در مناقصــات شــرکت داده شــوند.

نظــام  ســازمان  پژوهشــی  آموزشــی  معــاون 
مهندســی کشــاورزی در پایــان گفــت: بخــش 
اعظمــی از جامعــه کشــاورزی بیــکار اســت.اگر 
دولــت بــه فکــر ســرو ســامان دادن بــه کشــاورزی 
اســت بایــد زیرســاخت هــای ایــن بخــش را ســرو 
ســامان دهــد و برنامــه ریــزی ســهم بســیار زیــادی 

ــش دارد. ــن بخ در ای
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مصـاحبه

تاریخ برگزاری دوره مدت دوره)ساعت( استاد نام دوره آموزشی ردیف

94/05/08 -  94/05/07
94/05/09 24 جناب آقای وفایی اصول طراحی آبیاری بارانی 1

94/05/15 -  94/05/14
94/05/16 24 جناب آقای عبدی اصول طراحی آبیاری موضعی 2

94/05/21 10 جناب آقای حجاری کیفیت آب آبیاری 3

94/05/22 12 جناب آقای گرجی برق و ایستگاه پمپاژ سیستم های آبیاری تحت فشار 4

94/05/23 8 جناب آقای روشنی آشنایی با نصب و اجرای روش های آبیاری 5

94/05/28 8 جناب آقای مرادی مواد شناسی لوازم و تجهیزات آبیاری آشنایی با 
مدیریت پیمان و امور قرارداد

6

94/05/29 8 جناب آقای روشنی بازدید 7

94/05/30 8 جناب آقای روشنی آشنایی با نصب و اجرای روش های آبیاری 8

)هزینه قابل پرداخت برای کل دوره آموزشی اعضاء سازمان 4/5۰۰/۰۰۰ ریال می باشد(

دوره های تخصصی

- گرایش آبیاری و زهکشی
- گرایش صنایع غذایی

- گرایش منابع طبیعی و محیط زیست
-گرایش زراعت و امور باغبانی

-گرایش علوم دامی
-گرایش مهندسی بیوتکنولوژی

دوره های عمومی

-دوره های آموزشی گیاهان دارویی
ــتگاه  ــا دس ــنایی ب ــی آش ــای آموزش - دوره ه

UTM و تهیــه نقشــه GPS
ــزار  ــرم اف ــا ن ــط ب ــی و متوس ــنایی مقدمات -آش

SPSS در کشــاورزی
ــزار  ــرم اف ــا ن ــی و متوســط ب - آشــنایی مقدمات

SAS در کشــاورزی

تورهای یک روزه

ــه هــای واقــع در شهرســتان  ــد از گلخان ۱.بازدی
هــای تهــران

ــع  ــای واق ــداری ه ــا و مرغ ــد از دامداره 2.بازدی
ــران ــای ته در شهرســتان ه
۳.بازدید از باغ گیاهپزشکی

4.بازدید از سالن های پرورش قارچ خوراکی
5.بازدید از استخر های پرورش ماهی

هزینــه کل بــرای هــر بازدیــد ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریــال 
ــد. می باش

اخبار آموزش

ــران  ــتان ته ــی اس ــع طبیع ــاورزی و مناب ــی کش ــام مهندس ــازمان نظ ــوزش س ــت آم - معاون
ــای  ــالش در جهــت ارتق ــی و تخصصــی اعضــای ســازمان و ت ــش فن ــش دان ــه منظــور افزای ب
ســطح دانــش فــارغ التحصیــالن کشــاورزی بــرای تمامــی گرایــش هــای تحصیلــی شــروع بــه 

برگــزاری دوره هــای آموزشــی و انجــام بازدیدهــای تخصصــی نمــوده اســت.

شروع ثبت نام تکمیلی دوره آموزشی
"طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار"
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اخبار سازمان مرکزی

گردهمایی مشترک اعضای شورای 
مرکزی و رؤسای سازمان نظام مهندسی 

کشاورزی و منابع طبیعی استان ها 
درگردهمایــی مشــترک اعضــای شــورای مرکزی 
و رؤســای ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی 
اواخــر  در  کــه  اســتان ها  طبیعــی  منابــع  و 
ــس ســازمان  ــزار شــد، رئی ــاه برگ اردیبهشــت م
ــی  ــع طبیع ــاورزی و مناب ــی کش ــام مهندس نظ
ــی  ــا اجرای ــه ب ــرد در ســالی ک ــوان ک کشــور عن
شــدن اقتصــاد مقاومتــی و پاییــن آمــدن قیمــت 
نفــت روبــه رو هســتیم، حضــور بخــش خصوصــی 
ــود و در  ــتر ش ــه بیش ــد در عرص ــا بای و تعاونی ه
ایــن راســتا ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی 
ــر آن  ــالوه ب ــت و ع ــاد اس ــی مردم نه ــه ارگان ک
ــد  ــت محســوب می شــود، می توان عضــوی از دول
نقشــی اساســی ایفــا کنــد.وی با اشــاره بــه اینکه 
ــد،  ــی ش ــورس کاال کمک های ــدازی ب ــرای راه ان ب
ــب  ــت و بدین ترتی ــرار گرف ــت ق ــورد غفل ــا م ام
باعــث شــد مشــکالتی در بخــش به وجــود آیــد، 
خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر موانعــی 
وظایــف  می شــود  باعــث  کــه  دارد  وجــود 
 قانونــی آن گونــه کــه بایــد باشــد، اجرایــی نشــود.

ــی  ــارز آن تعرفه های ــه ب ــه داد: نمون ــری ادام کبی
ــال انجــام  اســت کــه مهندســان ســازمان در قب
ــون،  ــق قان ــد اخــذ کننــد کــه مطاب خدمــات بای
ایــن تعرفه هــا بایــد وجــود داشــته باشــد. 
کبیــری تأکیــد کــرد: ســازمان نظــام مهندســی 
ــد  ــت و می توان ــا اس ــد و توان ــاورزی ثروتمن کش
در راســتای سیاســت های موجــود در کشــور 
ــه شــرط آنکــه از ســوی  انجــام وظیفــه کنــد؛ ب
بگیرد.رئیــس  کمــک  مختلــف  ارگان هــای 
ــع  ــاورزی و مناب ــی کش ــام مهندس ــازمان نظ س
ــان  ــت: مهندس ــن گف ــور همچنی ــی کش طبیع
کشــاورزی حلقــه اتصــال بخــش تولید و دانشــگاه 
آموزش هــای  بــا  می تواننــد  کــه  هســتند 
مناســب میــزان تولیــدات کشــاورزی را افزایــش 
ــام  ــارم نظ ــورای چه ــب ش ــری ترکی دهند.کبی
ــر  ــی را ب ــع طبیع ــاورزی و مناب ــی کش مهندس
بخــش کشــاورزی مؤثــر برشــمرد و تصریــح کرد: 
بــا توجــه بــه آنکــه جمعــی از افــراد موجــود در 
ایــن شــورا، اندیشــمندان دانشــگاهی بــا ســوابق 
ــتند،  ــزه هس ــان باانگی ــی و جوان ــاالی مدیریت ب
ــند  ــته باش ــازنده ای داش ــادات س ــد انتق می توانن
و در جهــت ارتقــای تولیــد و بخــش کشــاورزی 

ــد. ــدم بردارن ق

انتصاب معاونین جدید سازمان مرکزی
ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــس س ــری، ریی ــد کبی ــوی احم ــی از س ــی حکم  ط
ــوان  ــه عن ــی سروســتانی ب ــع طبیعــی کشــور، محمدعلــی کمال کشــاورزی و مناب
ــه عنــوان معــاون طــرح،  معــاون آموزشــی، فنــی و پژوهشــی و ایــرج ســاالری ب

ــدند. ــوب ش ــتیبانی منص ــه و پش برنام

رضایت از شرایط کنونی سازمان، نقطه آغاز رکود است

رییــس ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و 
ــان اینکــه نقطــه  ــا بی ــع طبیعــی کشــور ب مناب
از  رضایــت  ســازمانی  هــر  در  رکــود  آغــاز 
ــد  ــار داشــت: بای ــی آن اســت اظه شــرایط فعل
ــه  ســعی کنیــم ســازمان را از شــرایط خــوب ب
ســازمان عالــی تبدیــل کنیــم. وی بــه کالمی از 
امیرالمومنیــن اشــاره کــرد و گفــت: امــام علــی 
)ع( مــی فرماینــد: هــر فــردی دو روزش عیــن 
هــم باشــد، زیــان کــرده اســت. امیــدوارم ایــن 
ــردی و کاری ســر  ــی ف کالم را در مســیر زندگ

ــم. ــرار دهی ــای خــود ق لوحــه فعالیته

کبیــری تغییــر را جــزء الینفــک طبیعــت 
دانســت و  بیــان کــرد ســازمان مــا نیــز از 
بایــد ذهــن  و  نیســت  تغییــرات مســتثنی 
خودمــان را نســبت بــه تغییــرات مثبــت کنیــم. 
تغییــر و تحــول را الزمــه کار و زندگــی و رشــد 
و تعالــی بدانیــم. هــر تغییــری بــه معنــی نفــی 
اعمــال گذشــته نیســت. آنچــه مهــم اســت ایــن 
اســت کــه جهــت درســتی را انتخــاب کنیــم و 

ــم. ــت گام برداری درس

دســتورالعمل صالحیــت مشــاوران 
ــی و  ــروری غیردولت ــای دامپ واحده

شــیالت تدویــن و اصالحــات الزم 
توســط وزارت جهادکشــاورزی انجــام 

شــده اســت.

ــای  ــاوران واحده ــت مش ــتورالعمل صالحی دس
دامپــروری غیردولتــی و شــیالت تدویــن و 
ــاورزی  ــط وزارت جهادکش ــات الزم توس اصالح
انجــام شــده اســت.ایرج ســاالری، معــاون 
طــرح، برنامــه و پشــتیبانی بــا اعــالم ایــن 
مطلــب گفــت: ایــن دســتورالعمل بــرای اولیــن 
ــد )ج(  ــب بن ــروری و حس ــوزه دامپ ــار در ح ب
ــه و  ــران تهی ــات وزی ــی هی ــه اجرای ــن نام آیی
بــرای ابــالغ توســط وزیــر جهادکشــاورزی آماده 

ــده است. ش

ایــن  ابــالغ  بــا  کــرد:  تصریــح  ســاالری 
در  گذاریهــا  ســرمایه  کلیــه  دســتورالعمل 
مشــاوران  توســط  شــیالت  و  دام  حــوزه 
صاحــب صالحیــت از ســازمان نظــام مهندســی 
ــی و  ــورد ارزیاب ــی م ــع طبیع ــاورزی و مناب کش

امــکان ســنجی قــرار مــی گیــرد.
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اخبار سازمان مرکزی

دستورالعمل تاسیس تشکلها و مراکز خدمات 

دامپروری غیردولتی ابالغ شد 
جامــع  نظــام  قانــون   ۱5 مــاده  براســاس 
اجرایــی  نامــه  آییــن  و  دامپــروری کشــور 
مــاده مذکــور )مصوبــه هیــات وزیــران بــه 
شــماره 592/ت 4۶4۶9ه مــورخ 9۱/۳/2۸(، 
دســتورالعمل تاســیس تشــکلها و مراکز خدمات 
ــه و توســط رییــس  ــروری غیردولتــی تهی دامپ
ــع  ــازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و مناب س
ــد. ــالغ گردی ــرا اب ــت اج ــور جه ــی کش  طبیع
و  برنامــه  طــرح،  معــاون  ســاالری،  ایــرج 
ــن  ــالم ای ــا اع ــزی ب ــازمان مرک ــتیبانی س پش
خبــر گفــت: مطابــق ایــن دســتورالعمل صــدور 
ــات  ــز خدم ــکلها و مراک ــیس تش ــة تأس پروان
ســازمان  توســط  غیردولتــی  دامپــروری 
ــی  ــع طبیع ــاورزی و مناب ــی کش ــام مهندس نظ
جمهــوری اســالمی ایــران صــورت مــی پذیــرد 
و براســاس ایــن دســتورالعمل ایــن مراکــز 
مــی تواننــد در امــور مشــاوره ای و مطالعاتــی، 
ــی و  ــی، ترویج ــور آموزش ــی، ام ــور خدمات ام
ــد. ــت کنن ــی فعالی ــور تحقیقات ــی و ام  فرهنگ
ــه  ــتیبانی از جمل ــه و پش ــرح، برنام ــاون ط مع
حــدود فعالیــت تشــکلها و مراکــز خدمــات 
دامپــروری غیردولتــی را براســاس نــوع پروانــه 
ــات  ــه خدم ــزود: ارائ ــرد و اف ــالم ک تاســیس اع

آموزشــی علمــی، کاربــردی، ترویجــی، فرهنگی 
ــش  ــره وری و افزای ــود به ــرای بهب ــی ب و مهارت
کمــی و کیفــی محصــوالت و اصــالح و بهبــود 
شــیوه های بکارگیــری عوامــل و نهاده هــای 
تولیــد، ایجــاد الگوهــای توســعه فنــاوری و 
ترویــج آن، ارائــه خدمــات مهندســی در زمینــه 
ــه نقشــه و  ــروری در تهی ــات دامپ ــت الزام رعای
نظــارت بــر ســاخت و ســاز و تجهیــز واحدهــای 
دامپــروری، تجزیــه و تحلیــل کســب و کار، 
ــازار و  ــه ب ــنجی و مطالع ــنجی، امکان س نیازس
ارائــه خدمــات الزم در زمینــه ثبــت فنــاوری و 
دانــش فنــی در داخــل و خــارج از کشــور، تهیه 
طرحهــای کســب و کار، ارزش گــذاری، بازاریابی 
ــت. ــاوری اس ــال فن ــای انتق ــاد قرارداده  و انعق

وی تصریــح کــرد: لــزوم اجــرای مــاده ۱5 
قانــون نظــام جامــع دامپــروری و به مــوازات آن 
ــه   ــه عرص ــاورزی ب ــگان کش ورود دانش آموخت
تولیــد در افزایــش کّمــی و کیفــی محصــوالت 
داشــت. خواهــد  ای  تعیین کننــده   نقــش 

ــاده  ــن م ــی ای ــه اجرای ــن نام ــاس آیی ــر اس ب
مراکــز  و  تشــکلها  پروانــه  قانونــی، صــدور 
خدمــات دامپــروری غیردولتــی بصــورت پروانــه 

ــود. ــد ب ــاله خواه ــیس یکس ــت تاس فعالی

نظام صدور مجوز و پروانه 
واحدهای گیاهپزشکی ابالغ شد

پروانــه  و  مجــوز  صــدور  نظــام  اصالحیــه 
 2 مــاده  براســاس  گیاهپزشــکی  واحدهــای 
ــاورزی  ــش کش ــره وری بخ ــش به ــون افزای قان
ــت. ــرار گرف ــتور کار ق ــی در دس ــع طبیع و مناب

اصالحیــه نظــام صدور مجــوز و پروانــه واحدهای 
ــون افزایــش  گیاهپزشــکی براســاس مــاده 2 قان
ــع طبیعــی  بهــره وری بخــش کشــاورزی و مناب
در دســتور کار قــرار گرفــت کــه پــس از بحثهای 
کارشناســی و تغییــرات الزم مطابــق بــا تکالیــف 
ــت  ــرم در اردیبهش ــر محت ــط وزی ــی، توس قانون

ــد. ــالغ گردی ــرا اب ــت اج ــال 94 جه ــاه س م

و  برنامــه  طــرح،  معــاون  ســاالری،  ایــرج 
ــن  ــت: ای ــر گف ــن خب ــالم ای ــا اع ــتیبانی ب پش
دســتورالعمل متناســب بــا خــود قانــون افزایــش 
ــع طبیعــی  بهــره وری بخــش کشــاورزی و مناب
تنظیــم شــده اســت و در مــواردی همچــون 
تبصــره 5 مــاده 2 ایــن قانــون در خصــوص 
نســخه نویســی و فروشــندگی ســموم بــه شــکل 
ــت. ــد اس ــورد تاکی ــا م ــده در اینج ــارت ش نظ

بــر  نظــارت  اینکــه  بیــان  بــا  ســاالری 
واحدهــای گیاهپزشــکی توســط ســازمان نظــام 
در  طبیعــی  منابــع  و  کشــاورزی  مهندســی 
ــزود:  ــن دســتورالعمل مــورد تاکیــد اســت، اف ای
بــرای هماهنگــی بیشــتر در اجــرای قانــون 
افزیــش بهــره وری ســتادهای هماهنگــی در 
ــت. ــده اس ــی ش ــش بین ــز پی ــتانها و مرک  اس

ــه  ــن دســتورالعمل کلی ــرد: در ای ــح ک وی تصری
نهــاده هــای کشــاورزی در حــوزه گیاهپزشــکی 
بصــورت هدایــت شــده و کنترل شــده در شــبکه 
توزیــع مــورد تاکیــد اســت.معاون طــرح، برنامــه 
ــودن  ــه رفــع مشــکل دو امضــاء ب و پشــتیبانی ب
پروانــه هــا در تعــدادی از اســتانهای غیرپایلــوت 
اشــاره کــرد و گفــت: در دســتوالعمل قبلــی 
مشــکل دو امضــاء بــودن پروانــه هــا را در 
برخــی اســتانها داشــتیم کــه بــا ایــن ابــالغ رفــع 

ــد. گردی

ســاالری بــا اشــاره بــه اینکــه پوشــش بیمــه ای 
بــرای خدمــات کشــاورزی در ایــن دســتورالعمل 
پیــش بینــی شــده اســت، اظهــار داشــت: 
ــکی  ــای گیاهپزش ــرای واحده ــی ب ــف فن تکالی
بــرای رعایــت اصــول ایمنــی و بهداشــتی در کار 

پیــش بینــی شــده اســت.

ایــن نظــام نامــه در چهــار بخــش شــامل 
دســتورالعمل، فرآیندهــا، فرمهــا و شــرح وظایــف 
مســئولین فنــی واحدهــای گیاهپزشــکی تهیــه و 

ابــالغ شــده اســت.
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بهبود وضعیت مجوزهای کوچک روستایی در دستور کار سازمان
مهندســی  نظــام  ســازمان  همــکاری  جلســه 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان تهــران و 
ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع 
طبیعــی کشــور بــا حضــور علیرضــا بزرگــی رییــس 
ســازمان اســتان تهــران و مهنــدس ایــرج ســاالری 
معــاون طــرح، برنامــه و پشــتیبانی ســازمان مرکزی 

برگزارشــد.در ایــن جلســه ضمــن بحــث و تبــادل 
نظــر در خصــوص نقــش و جایــگاه نظــام مهندســی 
در  مقاومتــی  اقتصــاد  سیاســتهای  اجــرای  در 
بخــش کشــاورزی در خصــوص اهمیــت شناســایی 
و ســاماندهی واحدهــای تولیــدی و اینکــه بخــش 
قابــل توجهــی از تولیــدات کشــاورزی در واحدهــای 

کوچــک روســتایی و غیرمطابــق بــا اســتاندارد های 
ــام  ــور و نظ ــروری کش ــع دامپ ــام جام ــون نظ قان
ــت  ــد، در جه ــرر ش ــد مق ــت میکنن ــه فعالی گلخان
ــور و  ــای مذک ــای واحده ــت مجوزه ــود وضعی بهب
ــی  پیوســتن آنهــا در زمــره تولیدکننــدگان اقدامات

ــرد. صــورت پذی

کارگروه پیگیری رتبه بندی در دستور کار جدی قرار گرفت
طــی جلســه ای کــه بــا حضــور مهنــدس علیرضــا 
بزرگــی رییــس ســازمان نظــام مهندســی اســتان 
تهــران و دکتــر کمالــی معــاون آموزشــی ســازمان 
مرکــزی انجــام شــد، مذاکــره ای در حــوزه آموزش 
ــه  ــی برنام ــه بررس ــه در آن ب ــت ک ــورت گرف ص

هــای مباحــث آموزشــی و پژوهشــی، کارشناســان 
رســمی، رتبــه بنــدی و توانمندســازی اعضــا 
جهــت حضــور در بخــش کشــاورزی پرداختنــد و 
ــه اهمیــت تعییــن صالحیــت و رتبــه  ــا توجــه ب ب
بنــدی فــارغ التحصیالن کشــاورزی و واگــذاری آن 

بــه ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع 
طبیعــی ، طبــق قانــون نظــام جامــع دامپــروری  
ــرای  ــد، ب ــرر ش ــره وری  مق ــش به ــون افزای و قان
ــه  ــری رتب ــروه پیگی ــاد کارگ ــت از آن، ایج حمای

بنــدی در دســتور کار جــدی قــرار گیــرد.

 نشست شورای هماهنگی نمایندگان      
جلســه هماهنگــی بــا نماینــدگان شهرســتان روز 
چهارشــنبه مــورخ ۱۶ اردیبهشــت بــا حضــور 
مهنــدس علیرضــا بزرگــی رییــس ســازمان ،  
ــازمان در  ــدگان س ــران  و نماین ــن ، مدی معاونی
شهرســتانها برگــزار شــد. در ایــن جلســه ضمــن 
بیــان توضیحاتــی در مــورد برنامــه هــای ســازمان 

و نقــش نماینــدگان در ایــن خصــوص و اقدامــات 
الزم در جهــت تحقــق آن و حضــور نمایندگــی هــا 
ــث  ــی بح ــرای ارزیاب ــاز ب ــم س ــع تصمی در مجام
ــدگان  ــان ، از نماین ــدو در پای ــر ش ــادل نظ و تب
شهرســتان دماونــد و مــالرد بــه عنــوان نمایندگان 

ــر و تشــکر شــد. ــر تقدی برت

اتحاد سه جانبه سازمان جهادکشاورزی و سپاه  و 
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

    نشســت همــکاری مشــترک در زمینــه 
ســازمان  بیــن  کشــاورزی  فعالیت هــای 
جهادکشــاورزی، ســپاه  و نظــام مهندســی 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی  در راســتای 
سیاســت هــای مقــام معظــم رهبــری  بــا نــگاه 
ــی و  اســتفاده از تمــام  ــژه اقتصــاد مقاومت وی
ظرفیــت هــای ســه ارگان ، کاهــش ضایعــات 

کشــاورزی، افزایــش بهــره وری در زمینــه 
تولیــد کشــاورزی و بهبــود وضعیــت اشــتغال  
ــن وزارت  ــی بی ــن توافق ــد.  همچنی ــزار ش برگ
جهــاد کشــاورزی و ســازمان بســیج مســتضعفین 
در ســطح کشــور صــورت گرفتــه کــه در راســتای 
پیشــبرد تاکتیــک اقتصــاد مقاومتــی کارهــای 

ــرد. ــام گی ــترکی انج مش

مسئولین فنی، سفیران فنی و مهارتی در معرفی جایگاه سازمان در واحدهای تولیدی 
ــی  ــئولین فن ــا مس ــازمان ب ــت س ــن نشس اولی
واحدهــای گلخانــه اســتان بــا حضــور مهنــدس 
ــی  ــه یحی ــر هال ــس، دکت ــی ریی ــا بزرگ علیرض
از  جمعــی  و  ســازمان  رییــس  نایــب  زاده 
ــازمان  ــل س ــه در مح ــی گلخان ــئولین فن مس
برگــزار شــد. در ایــن جلســه مهنــدس بزرگــی 
ــی  ــش مســئولین فن ــت نق ــان اهمی ــن بی ضم
بــه عنــوان ســفیران فنــی و مهارتــی در معرفــی 

جایــگاه ســازمان در واحدهــای تولیــدی و 
همچنیــن تاثیــر پذیــری آنــان درافزایــش 
ــول  ــت اص ــا رعای ــدگان ب ــره وری تولیدکنن به
فنــی ، افــزود: افزایــش مهــارت مســئولین 
فنــی و اصــالح تعرفــه هــای  آنــان و همچنیــن 
عدالــت در ارجــاع کار در اولویــت برنامــه هــای 
ســازمان میباشــد کــه بــا همــکاری و همفکــری 

ــد. ــی یاب ــق م ــر تحق ــن ام دو ســویه ای
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همکاری سازمان با  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
جلســه همــکاری بــا حضــور مهنــدس علیرضــا بزرگــی 
ــر  ــده وزی ــورا ونماین ــو ش ــری عض ــر جعف ــس، دکت ریی
ــاوری، مهنــدس مرتضــی  ــات و فن ــوم، تحقیق وزارت عل
دکتــر  و  ســازمان  آموزشــی  معــاون  زاده  کوچــک 
ســالجقه رییــس پردیــس کشــاورزی و منابــع طبیعــی 

ــل  ــان در مح ــی از همکارانش ــران و جمع ــگاه ته دانش
دانشــگاه پردیــس بــرای اســتقرار دفتــری بــرای ارتبــاط 
ــا دانشــگاه تهــران وهمچنیــن اقدامــات الزم  ســازمان ب
در خصــوص ایجــاد کارگروه هــای تخصصــی و پیگیــری 
مــاده 2۱ و 2۳ قانــون افزایــش بهــره وری برگــزار شــد.

بازدید از مجتمع گلخانه ای بنیادمستضعفان
بازدیــد ریاســت و جمعی از مدیــران ســازمان از مجتمع 
گلخانــه ای بنیــاد مســتضعفان در راســتای آموزشــهای 
ــدس  ــت. مهن ــورت گرف ــازمان ص ــای س ــی اعض مهارت
علیرضــا بزرگــی ضمــن بازدیــد از مجتمــع گلخانــه ای 
ــد تولیــدات گلهــای  بنیــاد مســتضعفان در جریــان رون
ــه  ــن مجموع ــر در ای ــوالت دیگ ــده و محص ــاخه بری ش

قــرار گرفــت و در ادامــه طــی صحبتهــای بعمــل آمــده 
ــتضعفان  ــاد مس ــازمان و بنی ــای س ــت همکاریه در جه
ــتای  ــه در راس ــن مجموع ــای ای ــد از ظرفیته ــرر ش مق
ــه  ــی گلخان ــئولین فن ــه مس ــی ب ــای مهارت ــوزش ه آم
اســتفاده شــود تــا بتــوان مســئولین فنــی را از مباحــث 

ــه ســمت آموزشــهای عملــی  ســوق داد. تئوریــک ب

همکاری با بیمه محصوالت کشاورزی
و  کشــاورزی  محصــوالت  بیمــه  همــکاری  جلســه 
ــی  ــع طبیع ــاورزی و مناب ــی کش ــام مهندس ــازمان نظ س
ــی  ــا بزرگ ــدس علیرض ــور مهن ــا حض ــران ب ــتان ته اس
رییــس ســازمان، مهنــدس رضــا فرشــادی معــاون 
ــر گــروه بیمــه  ــر ســجادی مدی اشــتغال ســازمان و دکت
محصــوالت کشــاورزی برگــزار شــد. در ایــن جلســه بــه 

ــی در  ــر مهندس ــوص اث ــر در خص ــادل نظ ــث و تب بح
ــوان  ــتفاده ازت ــاورزی و اس ــش کش ــک بخ ــش ریس کاه
فنــی و تخصصــی ســازمان وایجــاد فرهنــگ ســازی بیمــه 
ــن  ــد. همچنی ــرداران پرداختن ــره ب ــن به ــاورزی بی کش
مقــرر شــد بــرای بیمــه محصــوالت کشــاورزی در زمینــه 
ــرد. ــورت پذی ــی ص ــت و ... اقدامات ــور و زراع دام و طی

جلسه همکاری با قرار گاه بسیج سازندگی سپاه حضرت سیدالشهدا تهران  

نشســت  ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع 
ــازندگی  ــیج س ــرار گاه بس ــران و ق ــتان ته ــی اس طبیع
ســپاه حضــرت سیدالشــهدا تهــران بــا حضــور مهنــدس 
علیرضــا بزرگــی رییــس، مهنــدس رضــا فرشــادی معاون 
اشــتغال ســازمان و پاســدار مهنــدس مطهرابوالحســنی 
ــرت  ــپاه حض ــازندگی س ــیج س ــرار گاه بس ــئول ق مس

ــه در  ــن جلس ــد.در ای ــزار ش ــران برگ ــهدا ته سیدالش
ــای  ــوزه ه ــد، ح ــای تولی ــدازی واحده ــا راه ان ــه ب رابط
ــازمان  ــای س ــازی اعض ــوزش و توانمندس ــی، آم خدمات
ــد  ــر ش ــادل نظ ــث و تب ــیج بح ــی و بس ــام مهندس نظ
همچنیــن مقررشــد، در رابطــه بــا اقتصــاد مقاومتــی در 

ــرد. ــی صــورت پذی ــاورزی اقدامات ــوزه کش ح

نشست همکاری با شرکتهای فضای سبز  
نظــام  ســازمان  مشــترک  همــکاری  جلســه   
مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان 
ــازمان  ــو س ــبز عض ــای س ــرکتهای فض ــران و ش ته
روز دوشــنبه مــورخ 4 خــرداد مــاه بــا حضــور 
ــه  ــر هال ــس و دکت ــی ریی ــا بزرگ ــدس علیرض مهن
یحیــی زاده نایــب رییــس و جمعــی از مدیــران 
عامــل شــرکتهای فضــای ســبز عضــو ســازمان 
ــط  ــائل مرتب ــور مس ــه مذک ــد. در جلس ــزار ش برگ
ــدی  ــه بن ــل رتب ــا شــرکتهای فضــای ســبز از قبی ب
، آمــوزش ، تعرفــه هــای فضــای ســبز و چانــه زنــی 
در مجامــع تصمیــم ســاز و تصمیــم گیرنــده عنــوان 

شــد. همچنیــن بحــث پوشــش هــای حمایتــی بیمه 
شــرکتهای فضــای ســبز در قالــب بیمــه مســئولیت 
و خدماتــی کــه ســازمان میتوانــد در ایــن خصــوص 
ارائــه دهــد ، تشــریح شــد .  در پایــان مقــرر شــد بــا 
مشــارکت ســازمان نظــام مهندســی اســتان تهــران 
ایــن شــرکتها بتواننــد از ظرفیت هــای بیــن المللــی 
ــش  ــه بخ ــه اینک ــه ب ــا توج ــد و ب ــتفاده نماین اس
ــن شــرکتها  ــات ســازمان توســط ای مهمــی از خدم
صــورت میگیــرد، ضــرورت همــکاری و تشــکیل 
ــتور کار  ــا در دس ــا آنه ــرر ب ــری مک جلســات همفک

ــود. ــرارداده ش ق
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صندوق رفاه و تعاون

ارائه تسهیالت خودرو
ــان  ــکاری می ــای هم ــه ه ــاد تفاهمنام ــا انعق ب
صنــدوق تعــاون و رفــاه اســتان و همچنیــن 
شــرکتهای خــودرو ســازی شــرایط بهــره منــدی 
اعضــا جهــت اســتفاده از تســهیالت ویــژه بــرای 

ــد. ــم گردی ــوالت فراه ــد محص خری

یکــی از وظایــف مهــم و اساســی صنــدوق 
تعــاون و رفــاه ارائــه تســهیالت بــه اعضــا 
ــی باشــد  ــون م ــای گوناگ ــه ه ــرم در زمین محت
کــه جهــت دســتیابی بــه ایــن مهــم ایــن 
صنــدوق بــا انعقــاد تفاهمنامــه همــکاری زمینــه 
بهــره منــدی اعضــای محتــرم را در زمینــه 
دریافــت تســهیالت بــا ســود کــم و بــدون 
ــدن ســپرده اولیــه فراهــم نمــوده اســت،  خوابان
در حــال حاضــر دو شــرکت خــودرو ســازی 
ــوالت  ــور محص ــان موت ــودرو و کرم ــران خ مدی
 MVM خــود را شــامل تمامــی خودروهــای برنــد
)پرداخــت 4۰ تــا 5۰ درصــد قیمــت خــودرو بــه 
ــهیالت  ــت تس ــت و دریاف ــش پرداخ ــوان پی عن

ــت ۳۶  ــد و بازپرداخ ــی ۱۸ درص ــود بانک ــا س ب
ــت  ــد قیم ــت 5۰ درص ــان )پرداخ ــه( و لیف ماه
خــودرو بــه عنــوان پیــش پرداخــت و تســهیالت 
ــدون بهــره، دو ســاله 9 و ســه ســاله  یکســاله ب
۱4 درصــد( بــا تســهیالت ویــژه در اختیــار 
ــد.  ــی دهن ــرار م ــازمان ق ــرم س ــای محت اعض

عالقمنــدان مــی تواننــد جهــت کســب اطالعــات 
ــاون و  ــدوق تع ــه صن ــام ب ــت ن ــا ثب ــتر و ی بیش
ــر  ــایان ذک ــد. ش ــه نماین ــازمان مراجع ــاه س رف
ــزان اقســاط و پرداخــت در  اســت شــرایط و می
ــل مشــاهده و دریافــت  وب ســایت ســازمان قاب

ــد. ــی باش م

بیمه مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی
 بــا رایزنــی هــای صــورت گرفتــه توســط صنــدوق 
ــه  ــا ســازمان تامیــن اجتماعــی ب ــاه ب تعــاون و رف
ــزرگ بیمــه مهندســین کشــاورزی  زودی طــرح ب
و منابــع طبیعــی در اســتان تهــران اجــرا خواهــد 

شــد.

صنــدوق تعــاون و رفــاه ســازمان نظــام مهندســی 
ــران در  ــتان ته ــی اس ــع طبیع ــاورزی و مناب کش
دوره چهــارم فعالیتهــای خــود بــا رصــد مشــکالت 
ــی  ــع طبیع ــاورزی و مناب ــش کش ــالت بخ و معض
و همچنیــن اعضــای ســازمان و در جهــت هویــت 
بخشــی بــه آنهــا کــه از جملــه مهمتریــن و اصلــی 
تریــن وظایــف قانونــی واگــذار شــده بــه ســازمان 
ــال  ــالمی در س ــورای اس ــس ش ــط مجل ــه توس ک
ــی  ــش بین ــازمان پی ــون تاســیس س ۱۳۸۱ در قان
شــده و بــا توجــه بــه نقــش بســیار حیانی اســتفاده 
از خدمــات و پوشــش بیمــه در حــدود و وظایــف 
شــغلی و زندگــی روزمــره دانــش آموختــگان 
بخــش کشــاورزی و منابــع طبیعــی، مقدمــات الزم 
جهــت ایجــاد شــبکه داخلــی و همچنیــن تعریــف 
ــی را  ــع طبیع ــاورزی و مناب ــی کش ــه مهندس بیم
ایجــاد نمــوده و پــس از بررســی هــا و جمــع 
بنــدی هــای در نهایــت رایزنــی هــای مقدماتــی بــا 
ــر  ســازمان تأمیــن اجتماعــی روز دوشــنبه 22 تی

۱۳94 جلســه ای را در محــل ســازمان تأمیــن 
ــادی  ــاور اقتص ــس، مش ــور رئی ــا حض ــی ب اجتماع
ــتان و  ــاه اس ــاون و رف ــدوق تع ــی صن و مدیراجرای
مدیــران ارشــد ســازمان تأمیــن اجتماعــی برگــزار 
نمــود. در ایــن جلســه کــه بــا مســاعدت معاونــت 
ــد  ــزار گردی ــی برگ ــن اجتماع ــی ســازمان تأمی فن
ابتــدا جنــاب آقــای مهنــدس اســماعیل عباســپور 
رییــس صنــدوق اســتان جایــگاه قانونــی ســازمان 
ــی  ــئولیتهای آن را معرف ــف و مس ــدود وظای و ح
و پــس از تشــریح لــزوم بهــره منــدی دانــش 
ــن  ــه تأمی ــتوانه بیم ــات و پش ــگان از خدم آموخت
ــدت  ــد م ــدت و بلن ــاه م ــرات کوت ــی و اث اجتماع
آن در ایجــاد امنیــت غذایــی در ســایه مهندســی 
ســازی کشــاورزی ســنتی کشــور، امتیــازات و 
مزایــای بیمــه مهندســین کشــاورزی و منابــع 

ــرار  ــرف ق ــی دو ط ــث و بررس ــورد بح ــی م طبیع
گرفــت. در پایــان توافــق اولیــه جهــت راه انــدازی 
ایــن بیمــه بــه صــورت پایلــوت در اســتان تهــران و 
بــزودی در سراســر کشــور صــورت گرفــت و بدیــن 
ــای  ــوع و امض ــدن موض ــی ش ــا نهای ــب و ب ترتی
تفاهمنامــه مربوطــه میــان دوطــرف در چنــد روز 
آینــده، اعضــای ســازمان مــی تواننــد بــا مراجعــه 
ــات  ــازمان از خدم ــاه س ــاون و رف ــدوق تع ــه صن ب
ــره  ــی به ــن اجتماع ــازمان تأمی ــاری س ــه اجب بیم
منــد گردنــد. شــایان ذکــر اســت کــه ایــن طــرح 
ــد  ــی خواه ــور اجرای ــار در کش ــتین ب ــرای نخس ب
ــه  ــه ب ــا مراجع ــد ب ــی توانن ــان م ــد. متقاضی ش
ــا  ــاس ب ــا تم ــتان و ی ــاه اس ــاون و رف ــدوق تع صن
شــماره ۸۸5294۸۱ اطالعــات بیشــتر و تکمیلــی 

ــد ــت نماین را دریاف
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 اخبار بخش کشاورزی

ســخنگوی دولــت در اولین نشســت 
ــت 94  ــود در اردیبهش ــری خ خب
ــاره آخریــن تصمیمــات هیــات  درب

ــه داد.  دولــت توضیحاتــی را ارائ

اختصاص 1850 میلیارد تومان برای 
تکمیل طرح های نیمه تمام

او دربــاره اختصــاص مبلــغ ریالــی بــه طرحهــای 
کشــور گفــت: 2۰ درصــد از ایــن مبلــغ یعنــی ۱ 
میلیــارد دالر بایــد بــه صــورت ریالــی بــه بخــش 
صنعــت و کشــاورزی داده شــود کــه تقریبــا 
معــادل 2۸5۰ میلیــارد تومــان اســت. در ســال 
ــزار  ــذاری ۱۶۰ ه ــر ســرمایه گ ــالوه ب جــاری ع
ــون بودجــه،  ــق قان ــت طب ــی دول ــارد تومان میلی
ایــن تســهیالت از طریــق صنــدوق توســعه ملــی 
بــه ســرمایه گــذاری اختصــاص داده مــی شــود.

هزینه استفاده از پول کم می شود

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی 
ــرای  ــت ب ــای دول ــت ه ــاره سیاس ــور درب کش
ــای  ــتفاده از وام در واحده ــه اس ــش هزین کاه
ــت  ــت: دول ــاورزی گف ــی و کش ــدی، صنعت تولی
پیشــگام شــد تــا هزینــه اســتفاده از پــول را کــم 
ــرخ تســهیالتی کــه از صنــدوق توســعه  کنــد. ن
ملــی بــرای صنعــت 2۱ درصــد بــود در آخریــن 
جلســه هیــات امنــا تصویــب شــد ایــن بــه رقــم 
۱2 درصــد بــرای ۱۰ اســتان و ۱۶ درصــد بــرای 
بقیــه اســتان هــای کشــور بــه انجــام برســد. بــه 
ایــن ترتیــب نــرخ تســهیالت اعطایــی از ســوی 
ــال  ــد در س ــی از 2۱ درص ــعه مل ــدوق توس صن
94 بــرای ۱۰ اســتانی کــه کمتــر توســعه یافتــه 
ــتر  ــذاری بیش ــرمایه گ ــرایط س ــا ش ــتند ی هس
ــرای  ــید و ب ــد رس ــه ۱2 درص ــد ب ــته ان را داش
ــه ۱۶ درصــد تقلیــل یافتــه  بقیــه اســتان هــا ب
اســت. در خصــوص بخــش کشــاورزی نیــز کــه 
ــرر  ــود، مق ــد ب ــهیالت ۱۶ درص ــود تس ــرخ س ن
شــد بــرای ۱۰ اســتان ۱۰ درصــد و بــرای بقیــه 

ــد. اســتان هــا ۱4 درصــد تقلیــل یاب

سود بانکی کاهش خواهد یافت
ــوع  ــه موض ــت ب ــخنان نوبخ ــی س ــش پایان بخ
صنــدوق  از  دالری  میلیــارد   2 برداشــت 
ــاره  ــن ب ــت در ای ــت. نوبخ ــره ارزی گذش ذخی
ــوی  ــزوالت ج ــش ن ــد کاه ــات داری ــت: التف گف
اخیــر  ســالهای  در  آب  بحــران  مشــکالت  و 
در جهــان، منطقــه و ایــران، جــدی اســت. 
اســتحصال، نگهــداری و اســتفاده آب بســیار 
ــه  ــن جهــت وظیف ــه همی ــت اســت. ب ــر اهمی پ
ــه  ــی از آب اســت ک ــع فراوان ــار مناب ــت، مه دول
ــن کار  ــرای ای ــود. ب ــی ش ــارج م ــا خ از مرزه
نیــاز بــه منابعــی اســت. از ســوی مقــام معظــم 
رهبــری اجــازه ای صــورت گرفــت تــا ۸ میلیــارد 
دالر بــه صــورت ســاالنه 2 میلیــارد دالر طــی 4 
ســال بــرای مهــار آب از صنــدوق توســعه ملــی 

ــم. ــتفاده کنی اس

رئیــس کمیســیون کشــاورزی، آب 
و منابــع طبیعــی مجلــس بــا بیــان 
ــی  ــار اراض ــون هکت ــه ۶ میلی اینک
بحرانــی به لحــاظ وجــود ریزگردها 
در کشــور وجــود دارد، گفــت: متاســفانه طی2۰ 
ســال گذشــته اعتبــارات بیــان زدایــی در کشــور 
کاهــش پیــدا کــرده اســت. عبــاس رجایــی در 
گفــت وگــو بــا خبرنــگار اجتماعــی خبرگــزاری 
ــتان  ــه 22 اس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت، ب ــه مل خان
کشــور تحــت تاثیــر پدیــده ریزگردهــا هســتند، 
گفــت: البتــه نســبت میــزان ریزگردهــا در ایــن 
ــای  ــتان ه ــوده و در اس ــاوت ب ــا متف ــتان ه اس
ــاک  ــرد وخ ــزان گ ــی می ــوب غرب ــی وجن غرب
و ریزگردهــا بیشتراســت، امــا ریزگردهــا دو 
که بخــش  دارد  و خارجــی  داخلــی  منشــاء 
خارجــی آن بــه طــور عمــده ازکشــورهای 
ــت و عربســتان وارد  ــوریه، اردن، کوی ــراق، س ع

ــران مــی شــود. ای

خنــداب  و  کمیجــان  اراک،  مــردم  نماینــده 
ــرای  ــه داد: ب ــالمی، ادام ــورای اس ــس ش درمجل
حــل پدیــده ریزگردهــا تاکنــون جلســاتی میــان 
ــه  ــک برنام ــوان ی ــه عن ــوط ب ــورهای مرب کش
جامــع منطقــه ای برگــزار شــده اســت کــه 
ایــن  سوی مســئوالن  از  ازتعهــدات  بخشــی 

کشــورها در حــل مشــکل ریزگردهــا انجــام 
ــرانجام  ــه س ــوز ب ــی هن ــفانه برخ ــده و متاس ش
نرســیده اســت؛ بــه عنــوان مثــال بخــش بزرگــی 
ــا وجــود  ــراق ب ــدات مســئوالن کشــور ع از تعه
مشــکالت بســیار تاکنــون عملیاتــی نشــده 
اســت، همچنیــن مقامــات عربســتان هیــچ 
همــکاری قابــل قبولــی را بــا جمهــوری اســالمی 

ــد. ــه ندارن ــن زمین ــران در ای ای

ــورهای  ــر کش ــم اگ ــور حت ــه ط ــزود: ب وی اف
ــزم الزم  ــوع ع ــن موض ــا ای ــه ب ــه در رابط منطق
را نداشــته و همــکاری نکننــد، ریزگــرد وارداتــی 
ــد و  ــی کن ــدا م ــه پی ــان ادام ــه کشــور همچن ب
نمــی تــوان اقــدام جــدی را درخصــوص مقابلــه 

ــن مشــکل انجــام داد. ــا ای ب

رجایــی دربــاره منشــاء داخلــی ریزگردهــا، 
ــده  ــن پدی ــی ای ــاره منشــاء داخل ادامــه داد: درب
ــی  ــق خاص ــور مناط ــه در کش ــت ک ــد گف بای
وجــود دارد کــه بــه لحــاظ  وجــود ریزگردهــا در 
شــرایط بحرانــی قــرار دارنــد، بنابرایــن می تــوان 
گفــت کــه مجمــوع اراضــی بحرانــی بــه لحــاظ 
وجــود ریزگردهــا درکل کشــور حــدود ۶ میلیون 
هکتــار اســت، ازایــن رو بــرای حــل ایــن مشــکل 
بایــد بــه مــواردی چــون تثبیــت خــاک و شــن و 

انجــام اقدامــات بیولوژیــک توجــه کــرد.

ــی  ــان زدای ــرای بیاب ــه ب ــان اینک ــا بی ــی ب رجای
بایــد اعتبــارات کافــی و الزم درنظرگرفتــه شــود، 
تصریــح کــرد: متاســفانه طــی 2۰ ســال گذشــته 
ــدا  ــش پی ــی کاه ــان زدای ــارات بیاب ــد اعتب رون
کــرده اســت، بنابرایــن اگرایــن رونــد بــه همیــن 
ــار  ــوان درمه ــد؛ نمی ت ــدا کن ــه پی ــکل ادام ش
ریزگردهــای داخلــی موفــق عمــل کــرد و بایــد 
جهــت گیــری هــا تغییــر کنــد، البتــه بخشــی از 
عوامــل بــروز ریزگردهــا خشکســالی ســال هــای 
اخیــر و عــدم تخصیــص ســهم زیســت محیطــی 
آب بــه کشــور بــوده کــه منجربــه خشــکی 
ــن  ــت، همچنی ــده اس ــا ش ــا و آب بنده تاالب ه
وزارت نفــت نیــز بــه تعهــدات خــود در خصــوص 

حــل ریزگردهــا عمــل نکــرده اســت.

رئیــس کمیســیون کشــاورزی، آب و منابــع 
ــالمی، درخصوص  ــورای اس ــس ش ــی مجل طبیع
ــت در جهــت  طــرح هــا و لوایــح مجلــس و دول
حــل مشــکل ریزگردهــا، گفــت: بــه طــور کلــی 
ــن  ــی درای ــچ خالئ ــررات هی ــون و مق ازنظــر قان
زمینــه وجــود نــدارد، تنهــا موضــوع بحــث 
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــی روی زمی ــات اجرای عملی

ــت ــارات الزم اس ــد اعتب ــوع نیازمن موض

6میلیون هکتار اراضی کشور درگیر بحران ریزگردها

 کاهش سود تسهیالت اعطایی صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی به 10 و 14 درصد 
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اخبار بخش کشاورزی

مصوبــه دولــت درخصــوص میــزان یارانــه نهاده هــا 
و عوامــل تولیدکشــاورزی درســال ۱۳94 ازســوی 
ــت  ــد، هیئ ــالغ ش ــور اب ــس جمه ــاون اول رئی مع
وزیــران در جلســه ۱۳94/2/2 بــه پیشــنهاد وزارت 
ــد و  ــل یکص ــتناد اص ــه اس ــاورزی و ب ــاد کش جه
ســی و هشــتم قانــون اساســی جمهــوری اســالمی 

ایــران تصویــب کــرد:

۱- یارانــه نهاده هــا و عوامــل تولیــد کشــاورزی در 
ســال ۱۳94 از محل جــزء )2( ردیــف )52۰۰۰۰( 
قانــون بودجــه ســال ۱۳94 کل کشــور بــه شــرح 

جــدول زیــر توزیــع می شــود 

ــده و  ــام ش ــت تم ــع، قیم ــزان توزی ــقف می 2- س
قیمــت فــروش انــواع کــود شــیمیایی و کودهــای

ــا  ــال ۱۳94 ب ــک( در س ــتی )ارگانی ــی و زیس آل
رعایــت صرفــه و صــالح دولــت از محــل تولیــدات 
ــاد  ــنهاد وزارت جه ــه پیش ــا واردات ب ــی و ی داخل
بــازار  تنظیــم  کارگــروه  تأییــد  و  کشــاورزی 
تعییــن می گــردد. کاالهــای مذکــور مشــمول 
مــاده )۱۶( نظــام تأمیــن و تعییــن قیمــت کاال و 
خدمــات )ســبد حمایتــی( موضــوع تصویــب نامــه 
ــورخ ۱۳۸۰/2/22  ــماره ۶954/ت245۰5هـــ م ش

نمی باشــند.

۳- دســتگاه مباشــر تأمیــن و توزیع کودشــیمیایی 
وارداتــی موظــف اســت مشــخصات کودهــای 
ــب  ــز ترکی ــت و آنالی ــوع، قیم ــل ن ــور از قبی مذک
ــت روی  ــل رؤی ــح و قاب ــورت واض ــه ص ــود را ب ک

ــد. ــیمیایی درج نمای ــود ش ــای ک ــه ه کیس

اســت  مجــاز  جهادکشــاورزی  وزارت   -4

کــود  انــواع  توزیــع  و  خریــد  مابه التفــاوت 
ابتــدای از  شــیمیایی 

ــد  ــالغ قیمت هــای جدی ــخ اب ــا تاری ســال ۱۳9۳ ت
ــال ۱۳9۳  ــروش س ــای ف ــای قیمت ه ــر مبن را ب
ــه نهــاده هــا و عوامــل  از ســرجمع اعتبــارات یاران
تولیدکشــاورزی موضــوع جــدول بنــد )۱( تســویه 

نمایــد.

5- وزارت جهادکشــاورزی مجــاز بــه جابجایــی 
ــی  ــش بین ــر پی ــن مقادی ــا ده درصــد )۱۰%( بی ت
شــده در جــدول بنــد )۱( بــه شــرط عــدم تغییــر 
ــا  در جمــع مقادیــر مــی باشــد و تغییــر بیشــتر ب

هماهنگــی ســازمان مدیریــت و برنامه¬ریــزی 
ــت. ــر اس ــور امکان پذی کش

ــن و  ــات تأمی ــر عملی ــب ب ــای مترت ــه ه ۶- هزین
ــی و  ــای آل ــود شــیمیایی و کوده ــواع ک ــع ان توزی
زیســتی )ارگانیــک( از جملــه هزینــه هــای مالــی 
کــه مطابــق قانــون برعهــده دولــت اســت از محــل 
اعتبــارات ایــن تصویــب نامــه پرداخــت می گــردد.

ــور  ــاون اول رییــس جمه ــری مع اســحاق جهانگی
ــرای اجــرا  ــخ ۱۳94/2/۶ ب ــه را در تاری ــن مصوب ای
ــت و  ــه وزارت جهادکشــاورزی و ســازمان مدیری ب

ــالغ کــره اســت . برنامهریــزی کشــور اب

جدول شرح توزیع یارانه نهاد ها و عوامل تولید کشاورزی

یارانهعنوانردیف
000ر500ر5انواع کود شیمیایی و کودهای آلی و زیستی1
000ر100ر1انواع بذر و تخم نوغان2
000ر200انواع نهال3
000ر320بهینه سازی مصرف سموم، کود شیمیایی و مبارزه با آفات عمومی )هوایی و زمینی(4
000ر80اصالح نژاد دام روستایی5
000ر130توسعه خدمات بهداشتی، درمانی دام های روستایی و عشایری و واکسن دام، سموم، مواد ضدعفونی کننده و مواد بیولوژیک6

000ر330ر7جمــــع

7 هزار و 330 میلیارد ریال یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی در سال 1394 



خبرنامه داخلی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران | بهار 94
[12]

قوانین و مقررات

گلخانه

ــر پوشــش  » ــه ) پیوســته و زی ــد گلخان ــل مســاحت مفی حداق
ــع میباشــد. ــر مرب واحــد( ۳۰۰۰ مت

ــه  » ــا، رودخان ــه ه ــه محــدوده تاسیســات گلخان ــل فاصل حداق
ــع  ــا وصنای ــدوده دامداریه ــی ( مح ــوارض طبیع ــا ) ع ــاو دری ه
آلــوده کننــده )ماننــد کارخانــه ســیمان، کرخانــه تولیــد 
ــد. ــل می باش ــرح ذی ــه ش ــنگبری و... ( ب ــه س ــفالت، کارخان آس

عوارض طبیعی
50 مترحریم رودخانه

200 مترحریم دریا

عوارض 
تاسیسات

محدوده دامداری ها و 
150 متر مرغداری ها

کارخانه های 
آلوده کننده

کارخانه سیمان، سنگ 
شکنی، آسفالت، پودر 

سنگ و ...
2000 متر

رعایــت فاصلــه گلخانــه هــا باکارخانــه ســیمان، کارخانــه گــچ،  »
ــودر  ــه پ ــفالت، کارخان ــه آس ــکنی، کارخان ــنگ ش ــه س کارخان
ســنگ  و کلیــه واحدهایــی کــه بــه مقــدار زیــاد گــرد و خــاک 
ــردد و  ــت گ ــر رعای ــل 2 کیلومت ــد حداق ــد میکنن ــار تولی و غب
جهــت حصــول اطمینــان الزم اســت کــه از ســازمان حفاظــت 
ــردد.  ــی گ ــتعالم و هماهنگ ــز اس ــتان نی ــت اس ــط زیس محی
ــاد  ــت وزش ب ــیر جه ــد در مس ــا نبای ــه ه ــه گلخان ــن اینک ضم

ــوق باشــد. ــای ف ــل واحده ــه و مقاب ــب منطق غال

دامپروری

واحدهــای گاو شــیری نیمــه صنعتــی کــه ظرفیــت گلــه مــادر  »
)مولــد( آنهــا ۱۰۰ راس و باالتــر میباشــد میــزان زمیــن مــورد 
نیــاز جهــت احــداث ســاختمانها و تاسیســات در ایــن واحدهــا 
ــاز واحدهــای گاو شــیری  بطــور معمــول 2/۳ مســاحت موردنی
ــع مســقف و ۱۶/5  ــر مرب ــی  ۱2/۶ مت ــه عبارت ــا ب ــی و ی صنعت
ــد  ــر راس دام مول ــه ازاء ه ــقف ب ــر مس ــای غی ــع فض ــر مرب مت

میباشــد.

ــت دام  » ــه ظرفی ــی ک ــه صنعت ــیری نیم ــای گاو ش در واحده
ــش  ــل کاه ــه دلی ــد ب ــر از ۱۰۰ راس میباش ــا کمت ــد آنه مول
ــگار ماشــین  فضــای شیردوشــی و اطــاق نگهــداری شــیر و هان
ــف  ــاز نص ــورد نی ــای م ــول فض ــور معم ــه و ... بط آالت و علوف
واحدهــای گاو شــیری صنعتــی و یــا بــه عبارتــی معــادل 9/44 
متــر مربــع مســقف و ۱2/4 متــر مربــع فضــای غیــر مســقف بــه 

ــد. ــد میباش ــر راس دام مول ازاء ه

وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد:

تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی با اتکاء به 
توانمندی های داخلی و مدیریت جهادی

مهنــدس حجتــی در نهمیــن همایش 
فرهنــگ و مدیریــت جهادی، با اشــاره 
بــه کمبود امکانــات در اوایــل پیروزی 
انقــالب اســالمی اظهار داشــت: در آن 
ــار  ــی در اختی ــات چندان دوران، امکان
ــی و  ــه انقالب ــا روحی ــا ب ــتیم ام نداش
ــی،  ــای داخل ــدی ه ــر توانمن ــه ب تکی
ــق مــی شــدیم  ــا موف در انجــام کاره

و بــر مشــکالت غلبــه مــی کردیــم.
ــد  ــا تاکی ــاورزی ب ــاد کش ــر جه وزی
ــری  ــره گی ــناخت و به ــزوم ش ــر ل ب
از ظرفیــت هــا و توانمنــدی هــای 
داخلــی گفــت: هرگــز در دنیــا پــول، 
ــه  ــوده بلک ــاز نب ــات و ... کارس امکان
موفقیــت هــا و دســتاوردهای بشــر در 
پــی همــت ، پشــتکار و تــالش و اراده 

ــت. ــده اس ــت آم بدس
وی تصریــح کــرد:در صــورت اســتفاده 
ــم  ــی توانی ــور م ــای کش از توانمنده
ــن  ــی و بی ــائل سیاس ــه مس در زمین
ــل  ــر وارد عم ــدی ت ــز ج ــی نی الملل

ــویم. ش
اظهــار  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر 
هــای  سیاســت  اهــداف  داشــت: 
ــره  ــکاء و به ــا ات ــی ب ــاد مقاومت اقتص
گیــری از" ظرفیــت هــا و توانمنــدی 
هــای داخلــی"، "روحیــه انقالبــی 
و مســولیت پذیــری" و "مدیریــت 

جهــادی" قابــل تحقــق اســت.
ــالم  ــت االس ــش، حج ــن همای در ای

ــب  ــرد نای ــی ف ــو تراب و المســلمین اب
رئیــس اول مجلــس شــورای اســالمی 
در ســخنانی شــرط تحقــق سیاســت 
ــش  ــی را کاه ــاد مقاومت ــای اقتص ه
ــق  ــع و خل ــت مناب ــا، هدای ــه ه هزین
بــه  اشــاره  بــا  و  عنــوان  ثــروت 
ــت:  ــه، گف ــران در منطق ــت ای موقعی
مــا بایــد راهبــرد خــود را عــوض 
کنیــم و در مســیر تولیــد حداکثــری 

و مصــرف حداقلــی گام برداریــم.
ــی  ــت اهلل عالم ــش، آی ــن همای در ای
نماینــده ولــی فقیــه در وزارت جهــاد 
ــا  ــخنانی ب ــی س ــز ط ــاورزی نی کش
اشــاره بــه ویژگــی هــای روحیــه 
"مدیریــت  جهــادی،  فرهنــگ  و 
تحقــق  راهگشــای  را  جهــادی" 
اقتصــاد  هــای  سیاســت  اهــداف 
توســعه  و  پیشــرفت  و  مقاومتــی 

کشــور عنــوان کــرد.
ــگ  ــی فرهن ــش مل ــن همای در نهمی
و مدیریــت جهــادی از دومیــن جلــد 
دانشــنامه اســالمی ویــژه کشــاورزی، 
منابــع طبیعــی و محیــط زیســت 
ــاورزی  ــاد کش ــر جه ــور وزی ــا حض ب
ــو  ــلمین اب ــالم و المس ــت االس و حج
ترابــی فــرد و آیت اهلل عالمــی نماینده 
ولــی فقیــه در وزارت جهاد کشــاورزی 
ــالمی  ــنامه اس ــد دانش ــن جل از دومی
ــی و  ــع طبیع ــاورزی ، مناب ــژه کش وی

ــد. ــی ش ــت رونمای ــط زیس محی

اخبار بخش کشاورزی
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همایش  ها و نمایشگاه ها

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه، تجهیزات پارکی و صنایع وابسته 
و  گل  المللــی  بیــن  نمایشــگاه  ســیزدهمین 
ــته از  ــع وابس ــی و صنای ــزات پارک ــاه، تجهی گی
روز دوشــنبه 2۱ لغایــت 25 اردیبهشــت مــاه 
تخصصــی  نمایشــگاههای  دائمــی  محــل  در 
شــهرداری تهــران برگزارشــد. در ایــن نمایشــگاه  
 ، بریــده  شــاخه  هــای  گل  تولیدکننــدگان 
ــن  ــاز و همچنی ــای ب ــی و فض ــان آپارتمان گیاه

ــات  ــدگان ملزوم ــدرکاران و تولیدکنن ــت ان دس
ــی  ــزارآالت باغبان ــاورزی و اب ــای کش ــاده ه و نه

ــتند.  ــور داش حض

ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــت س ــر اس ــایان ذک ش
کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان تهــران بــرای 

ــار در ایــن نمایشــگاه حضــور یافــت. اولیــن ب

تقدیر از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در همایش ملی چابک سازی سازمانی
ــژه  ــازمانی وی ــازی س ــک س ــی چاب ــش مل همای
و  آمــوزش ســازمان ها  و مســئوالن  مدیــران 
ــام  ــازمان نظ ــکاری س ــا هم ــی ب ــای دولت نهاده
ــی اســتان  ــع طبیع مهندســی کشــاورزی و مناب
تهــران و موسســه عالــی کســب و کار ماهــان و 
ــازمانی،  ــاختار س ــازی س ــت چابک س ــا محوری ب
تصمیم گیــری  و  تصمیم ســازی  روش هــای 
و  پریمیــوم  تفکــر  ســبز،  ســازمان  چابــک، 

ــع انســانی طــرح و آمــوزش  ظرفیت ســازی مناب
داده شــد و معرفــی و آمــوزش فناوری هــای 
ــا،  ــازمانی و بازاره ــگ س ــت، فرهن ــن مدیری نوی
زنجیــره تأمیــن و فــروش چابــک در مرکــز 
شــد.  برگــزار  المپیــک  هتــل  همایشــهای 
ــش، مراســم  ــن همای ــا ای ــان ب ــن همزم همچنی
نیــز  چابــک  ســازمان های  قرمــز  فــرش 
برگزارشــد کــه تعــدادی از ســازمان های دولتــی 

و خصوصــی خــود بــرای دریافــت رخــش زریــن 
ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــه س ــدند ک ــر ش حاض
کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان تهــران بــه 
ــازمانی،  ــاختار س ــک درس ــازمان چاب ــوان س عن
تصمیم گیــری  و  تصمیم ســازی  روش هــای 
برگزیــده و لــوح یادبــود ایــن مراســم بــه 
مهنــدس علیرضــا بزرگــی رییــس ســازمان اهــدا 

شــد.

برگزاری همایش بین المللی پژوهشهای کاربردی درکشاورزی 
همایــش بیــن المللــی پژوهشــهای کاربــردی در 
کشــاورزی بــا مجــوز رســمی از معاونــت توســعه 
ــا همــکاری  ــت انســانی رییــس جمهــور ب مدیری
ــع  ــاورزی و مناب ــی کش ــام مهندس ــازمان نظ س
طبیعــی اســتان تهــران 2۱ خــرداد بــا محوریــت 
روشــها و دســتاوردهای نویــن در کشــاورزی، 
کشــاورزی دقیــق، کشــاورزی پایــدار، کشــاورزی 

ارگانیــک، کاربــرد علــوم بیــن رشــته ای در 
کشــاورزی، تنــش هــای زیســتی ، تنــش هــای 
محیطــی، تغییــر اقلیم در کشــاورزی، کشــاورزی 
و آب و هــوا، مباحــث نویــن در کشــاورزی )نانــو 
تکنولوژی-بیــو تکنولوژی-اکوفیزیولــوژی، گیاهان 
دارویــی( در ســالن بعثــت شــهرداری صفادشــت 

برگزار شــد.

کنفرانس خالقیت و استفاده از سیستم های نوین
اســتفاده  و  خالقیــت  کنفرانــس ”  اولیــن 
ــود  ــت بهب ــن ” در جه ــای نوی ــتم ه از   سیس
صنعــت  در  وری  بهــره  افزایــش  و  کیفیــت 
ــا  ــته ب ــع وابس ــروری و صنای ــاورزی ، دامپ کش
ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــکاری س ــت و هم حمای
ــال  ــاه س ــرداد م ــران 2م ــتان ته ــاورزی اس کش
ــاء و  ــای ارتق ــا هــدف بررســی راهکاره جــاری ب
ــم  ــت عظی ــن صنع ــدات ای ــطح تولی ــش س افزای
و  برتــر  شــرکتهای  معرفــی  بــا  همزمــان  و 
در  دامپــروری  و  کشــاورزی  اخالق صنعــت 

ــداری،  ــی، دام ــور باغ ــت، ام ــای ” زراع حــوزه ه
در  وابســته  صنایــع  و  محصــوالت  و  آبزیــان 
پژوهشــگاه صنعــت نفــت  برگــزار خواهــد شــد .

ــزاری  ــیه برگ ــت در حاش ــح اس ــه توضی الزم ب
مراســم،  نمایشــگاه تخصصــی صنعــت کشــاورزی 
ــت  ــته در جه ــع وابس ــز صنای ــروری و نی و دامپ
معرفــی آخریــن خالقیتهــا و دســتاوردهای نویــن 

ایــن صنعــت برپــا خواهــد شــد.
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معرفی کتاب

ناشر انتشارات پادینا 
تلفن:09125088381-77421757

padina.pub@gmail.com

 اولين كتاب ترجمه شده سال 2015 در زمينه تغذيه دام و دامپزشكى

کتاب بیماری های 
متابولیکی گاو شیری

زمینــه  در  کاربــردی  کامــال  کتابــی 
ــای  ــی گاوه ــم متابولیک ــای مه بیماری ه
شــیری اســت کــه در ســال 2۰۱4 منتشــر 
و توســط اســاتید دانشــگاه زنجــان ترجمــه 

ــد. گردی

ــال  ــدگاه کام ــاب دی ــن کت ــدن ای ــا خوان ب
متفاوتــی دربــاره بیماری هــای متابولیکــی، 
ــر  ــم های درگی ــا و مکانیس ــوژی آنه فیزیول

آن پیــدا خواهیــد کــرد

کتاب تغذیه گاو شیری

ــه گاو شــیری درســال 2۰۱5   ــاب تغذی کت
ــاتید  ــه توســط اس منتشــر شــد و بالفاصل
دانشــگاه زنجــان و بــا همــکاری انتشــارات 

ــد. ــا ترجمــه و ویراســتاری گردی پادین

خوانــدن ایــن کتــاب به همــه کارشناســان 
ــی و   ــوم دام ــان عل ــه دام و متخصص تغذی

دامپزشــکی توصیــه مــی گــردد.
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فراخوان

شــایان ذکر اســت نســخه هــای مختلف 
جهــاد  وزارت  اختیــار  در  کتــاب  ایــن 
ــاورزی،  ــاد کش ــازمان جه ــاورزی، س کش
شــهرداری، تولیدکننــدگان، بهــره بــرداران 
و دریافــت کننــدگان خدمــات فنــی و 
مهندســی بخــش کشــاورزی و منابــع 
ــزودی  ــت و ب ــد گرف ــرار خواه ــی ق طبیع
بانــک اطالعاتــی ایــن راهنمــا جهــت 
ــر  ــش راحــت ت ــکان ویرای دسترســی و ام
ــازمان  ــایت س ــه وبس ــز ب ــر نی ــریع ت و س

ــد. ــد گردی ــه خواه اضاف

شروع ثبت نام در 
کتاب رتبه و صالحیت 

(نسخه سوم)
بــه اطــالع کلیــه اعضــای ســازمان می رســاند، 
ایــن ســازمان در نظــر دارد بــا توجــه بــه 
اســتقبال پرشــور شــما عزیــزان از کتــاب رتبــه 
و صالحیــت پیشــین نســبت بــه چــاپ نســخه 
ســوم مجموعــه راهنمــای مشــخصات اعضــای 
ســازمان  رتبــه  دارای  حقوقــی  و  حقیقــی 
اقــدام نمایــد. در ایــن کتــاب راهنمــا اســامی و 
اطالعــات جامعــی از اعضــای تأییــد صالحیــت 
شــده در ســطح هــا و بخــش هــای گوناگــون 
گــردآوری شــده کــه مــی توانــد مرجــع 
ارزشــمندی در اختیــار ارائــه کننــدگان، تولیــد 
کننــدگان و دریافــت کننــدگان خدمــات فنــی 

و مهندســی باشــد.

ــور  ــاب مذک ــدی کت ــه بن ــخصات رتب ــرم درج مش ــد ف ــان میتوانن متقاضی
را بــه صــورت حضــوری از واحــد روابــط عمومــی و یــا رتبــه بنــدی 
   www.anreo.info   ــایت ــه س ــی ب ــام اینترنت ــت ن ــرا ی ثب ــا ب ــت و ی دریاف

(در قسمت پایین صفحه اصلی سایت) مراجعه نمایند.
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