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مقام معﻈم رهبری:
دســتگاه کشــاورزی بــرای کشــور مــا
بســیار مهــم اســت .ﭼــرا کــه امنیــت
غذایــی بــرای کشــوری بــزرگ ،پرجمعیــت
و دارای اهــداف بلنــد بســیار مهــم اســت.

سخن سردبیر
راحت طلبی دشمن سرسﺨت امنیت اﻗتصادی
امنیــت اقتصــادی در دنیــای امــروز بــه طــور روزافزونــی بــه
عنــوان یــک بعــد مهــم و تاثیرگــذار از امنیــت مطــرح میشــود.
دانشپژوهــان و سیاســت گــذاران ضمــن تاییــد ارتبــاط امنیــت
اقتصــادی بــا ایمنــی جامعــه ،بــه دنبــال راههــای جدیــدی جهــت
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
هــم از مجــرای تولیــد داخلــی و هــم بــا حضــور در بازارهــای
بینالمللــی .مــی دانیــم کــه حضــور مــا در بازارهــای جهانــی بــا
امــا و اگرهایــی همــراه بــوده و همیــن حضــور پشــتوانه هایــی
میخواهــد کــه از آن غافــل مانــده ایــم .قــدرت هــای دیگــر کشــور
مــا را همــواره دنبالــه رو و مطیــع خــود مــی خواهنــد .سالهاســت
بــا ترویــج عقیــده ای ســعی در القــای بــاور ناصحیــح در جامعــه
شــرقی بــه ویــژه آســیای جنــوب غربــی کــه مهــد انــرژی اســت،
هســت و آن حــس راحــت طلبــی اســت .اینگونــه اســت کــه در
ذهــن بســیاری از ملــت هــای ایــن منطقــه القــا نمــوده انــد کــه
شــما صاحــب گنــج و ذخایــر بــی پایانــی هســتید ،از دولــت خــود
بخواهیــد کــه از اندوختــه هــا خــرج کنــد و رفــاه بــرای شــما بــه
ارمغــان بیــاورد .شــما بــه راحتــی بــه زندگــی خــود بپردازیــد و
ســختی کســب علــم و تــالش در جهــت تولیــد بــه خــود راه ندهیــد.
گرچــه ایــن اندیشــه در میهــن عزیزمــان طــرد شــده اســت امــا
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
از دیگــر کشــورها را دارنــد .ایــن کشــورها امنیتــی بــی ثبــات
در اقتصــاد خــود دارنــد و هــرگاه کشــورهای مرجــع اراده کننــد
میتواننــد خانــه سســت اقتصادیشــان را مــورد هــدف قراردهنــد.
میهــن پهنــاور و ســربلند اســالمی مــا ضمــن برخــورداری از
بســیاری نعمــات الهــی دارای جوانانــی اســت کــه از نظــر قــدرت
تفکــر و ضریــب هوشــی در جهــان رتبــه برتــر دارنــد و بــا تــالش
و کوشــش و ارتقــای ســطح مهــارت خــود میتواننــد ضمــن
قطــع هرگونــه وابســتگی در تامیــن مایحتــاج ضــروری کشــور،
نقــش کلیــدی در رونــق اقتصــادی ایفــا کننــد .در شــمارههای
بعــدی خبرنامــه بــه نقــش دانــش آموختــگان و مهندســین بخــش
کشــاورزی در تامیــن امنیــت اقتصــادی خواهیــم پرداخــت.
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شورا

نگاه ویژه به توانمند سازی بانوان در بخش کشاورزی
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

لزوم نگاه علمی ،فنی و اقتصادی
به بخش کشاورزی

رییــس ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع
طبیعــی اســتان تهــران در نخســتین مراســم گالب
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.

بــه گــزارش روابــط عمومــی
ســازمان اســتان تهــران ،
نشســتی بــا حضور مهنــدس
بنــی هاشــم مشــاور وزیــر
و مدیــر کل دفتــر امــور
زنــان روســتایی و عشــایر
وزارت جهــاد کشــاورزی و
دکتــر هالــه یحیــی زاده نایــب رییــس
و مســئول امــور بانــوان ســازمان نظــام
مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی
اســتان تهــران برگــزار شــد .دکتــر
یحیــی زاده در ایــن نشســت بیــان
داشــت :بــا توجــه بــه اینکــه ســازمان
نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع
طبیعــی اســتان تهــران بــا دارا بــودن
ظرفیــت قانونــی ،علمــی ،فنــی و اجرایی
بعنــوان بزرگتریــن ســازمان غیردولتــی
در بخــش کشــاورزی ،منابــع طبیعــی
و محیــط زیســت کشــور محســوب
مــی شــود و بیــش از  %4۰اعضــای
آن را بانــوان تشــکیل مــی دهنــد،
بــا تکیــه بــر دانــش و تجربــه اعضــای
خــود ،واجــد توانایــی قابــل توجهــی
بــرای همراهــی بــا دولــت محتــرم در
کلیــه امــوری اســت کــه بــه هــر نحــوی
موجبــات رشــد ،گســترش و اعتــالء
بخــش کشــاورزی ،منابــع طبیعــی و
محیــط زیســت را فراهــم مــی ســازد.
در ادامــه مدیــرکل امــور زنــان

روســتایی و عشــایری وزارت
جهــاد کشــاورزی بــا تاکیــد
بــر ظرفیــت بــاالی علمــی
و تخصصــی ســازمان نظــام
مهندســی کشــاورزی و منابــع
طبیعــی بخصــوص اســتان
تهــران نــگاه مثبتــی بــه
همــکاری فــی مــا بیــن دو ارگان در
زمینــه ایجــاد اشــتغال  ،توانمندســازی
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.
وی در ادامــه بیــان داشــت بیــن
وزارت جهــاد کشــاورزی و صنــدوق
کارآفرینــی در ارتبــاط بــا مشــاغل
خانگــی تفاهــم نامــه ای در جهــت
بهبــود وضعیــت اشــتغال و کارآفرینــی
درحــوزه بانــوان منعقدشــده کــه
ســازمان نظــام مهندســی میتوانــد
افــراد واجــد شــرایط را معرفــی نمایــد.
در پایــان ،مقــرر شــد ســازمان نظــام
مهندســی و دفتــر امــور زنــان روســتایی
و عشــایر وزارت جهــاد کشــاورزی
همــکاری بیشــتری در اجــرای پــروژه
هــای کشــاورزی ،برگــزاری همایشــها،
جشــنواره هــا ،ترویــج و آمــوزش
کشــاورزی داشــته باشــند.

بــه گــزارش دیمــه نیوز،علیرضــا بزرگــی در
حاشــیه ایــن مراســم اظهارکــرد :مهاجــرت
افــراد از روســتاها بــه شــهرها و عــدم اســتقبال
از ســرمایه گــذاران در روســتاها ،از جملــه
مشــکالت مبتالبــه مناطــق روســتایی کشــور اســت.
وی بــا بیــان لــزوم نــگاه علمــی ،فنــی و اقتصــادی
بــه بخــش کشــاورزی ،تصریــح کــرد :ســازمان
نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی
یکــی از جایــگاه هایــی اســت کــه مــی توانــد بــه
تولیــد کننــدگان ایــن بخــش یــاری برســاند.
بزرگــی افــزود :در ابتــدای پیــروزی انقــالب
شــکوهمند اســالمی میــزان تولیــد ســاالنه
کشــاورزی کشــور فقــط  ۳۰میلیــون تــن بــود کــه
اینــک بــه بیــش از  ۱۰۰میلیــون تــن رســیده اســت
کــه حاصــل اســتفاده از علــم و تکنولــوژی اســت.
وی تاکیــد کــرد :بایــد کاری کنیــم تــا ســرمایه
گــذاران بخــش کشــاورزی هیــچ دغدغــه خاطــری
بــرای حضــور در ایــن بخــش نداشــته باشــند و
بــه ایــن منظــور نیــز کارگروهــی را در ســازمان
نظــام مهندســی اســتان ایجــاد کــرده ایــم.
رییــس ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و
منابــع طبیعــی اســتان تهــران در ادامــه بــا بیــان
اینکــه علــم مهندســی کشــاورزی فقــط مختــص
فرآینــد تولیــد نیســت ،ادامــه داد :در فرآینــد بــازار
و رســانیدن محصــول از مزرعــه تــا دســت مصــرف
کننــده نهایــی نیــز بــا مشــکالتی مواجــه ایــم.
وی بیــان کــرد :مشــکالت بخــش کشــاورزی گاهــی
اوقــات مربــوط بــه وزارتخانــه هایــی نظیــر وزارت
نیــرو ،نفــت و غیــره اســت و ایــن بخــش توانایــی
دارد تــا حتــی در شــرایط ســخت تریــن تحریــم
هــا نیــز بــا اتــکاء بــه مزیــت هــای نســبی برخــی
محصــوالت خــود دوام بیــاورد.
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انتصاب ها

انتصاب ها

معاونت اشتغال سازمان در یک نگاه
یکــی از اهــداف معاونــت اشــتغال و توســعه تشــکل
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  94بــه شــرح زیــر اســت:
« افزایــش ده درصــدی اشــتغال زایــی در ســال جدید
نســبت به ســال گذشــته

انتصاب علیرضا بزرگی بعنوان
رییس منطقه چهار کشوری
سازمان نظام مهندسی کشاورزی
و منابع طبیعی کشور
مهنــدس علیرضــا بزرگــی رییــس
ســازمان نظــام مهندســی اســتان تهــران
از ســوی مهنــدس احمــد کبیــری
رییــس ســازمان نظــام مهندســی کشــور
بعنــوان رییــس منطقــه چهارکشــور
منصــوب شــد.
الزم بــه ذکــر اســت ،اســتانهای تهــران،
قزویــن ،چهارمحــال و بختیــاری،
اصفهــان ،قــم ،البــرز و مرکــزی جــزء
اســتانهای منطقــه چهــار کشــوری
محســوب میشــوند.

انتصاب معاون آموزشی ،فنی و
پژوهشی سازمان
طــی حکمــی از ســوی علیرضــا بزرگــی،
رییــس ســازمان نظــام مهندســی
کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان
تهــران ،مرتضــی کوچــک زاده بــه عنــوان
معــاون آموزشــی ،فنــی و پژوهشــی
ســازمان منصــوب شــد.

انتصاب مدیر صدور پروانه و
مجوزهای سازمان
طــی حکمــی از ســوی علیرضــا بزرگــی،
رییــس ســازمان نظــام مهندســی
کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان
تهــران ،علــی کاغذلــو بــه عنــوان مدیــر
صــدور پروانــه و مجوزهــای ســازمان
منصــوب شــد.
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« تشــکیل و راه انــدازی مجــدد کارگــروه صــدور
خدمــات فنــی ومهندســی بــه خــارج از کشــور
« تعریــف و تعرفــه مشــاغل جدیــد در بخــش
کشــاورزی و منایــع طبیعــی
« نظــارت و پیگیــری در عدالــت در ارجــاع کار در
شهرســتان هــای اســتان تهــران
« 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
هــای خصوصــی جهــت اخــذ پــروژه بــرای اعضــای
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
« برگــزاری سلســله همایــش هــای کارآفرینــی بــا
رویکــرد کشــاورزی و منابــع طبیعــی در طــی ســال
« راه انــدازی تورهــای مجــازی بــه منظــور انتقــال
تجربیــات بیــن کشــورهای توســعه یافتــه بــه ویــژه در
حــوزه کشــاورزی و منابــع طبیعــی
« واگــذاری غرفــه هــای بازارچــه خوداشــتغالی بــا
همــکاری مدیریــت اجرایــی پیــاده راه  ۱7شــهریور و
میــدان امــام حســین (علیــه الســالم) بــه شــرکتهای
واجــد شــرایط عضــو ســازمان

معاونت آموزش سازمان در یک نگاه

بیداری کشاورزی رخ نداده است
معــاون آموزشــی پژوهشــی ســازمان
نظــام مهندســی کشــاورزی گفــت:
انعقــاد قــرارداد از طریــق دولــت بــه
بخــش خصوصــی در حــوزه کشــاورزی
بایــد توســط افــرادی باشــد کــه
صالحیــت آن هــا مــورد تاییــد نظــام
مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی
قــرار گرفتــه باشــد.
مرتضــی کوچــک زاده در خصــوص وضعیــت
ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع
طبیعــی کــه وظیفــه رتبهبنــدی و تشــخیص
صالحیــت مهندســان مشــاور و پیمانــکاران
بخــش کشــاورزی را برعهــده دارد ،بیــان داشــت:
گواهینامههــای آموزشــی صــادره توســط
ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی در صورتــی
کــه عنــوان دوره آموزشــی بــا رشــته شــغلی و
یــا پســت ســازمانی کارکنــان مشــاغل در وزارت
جهــاد کشــاورزی مطابقــت داشــته باشــد بــرای
بهرهمنــدی از امتیــازات آموزشــی در الیحــه
خدمــات کشــوری و همچنیــن در تبییــن مســیر
ارتقــای شــغلی قابــل قبــول اســت.
وی افــزود :همچنیــن در برگــزاری مناقصههــای
عمومــی یــا محــدود در کلیــه طرحهــا و پروژههــای
مرتبــط بخشهــای کشــاورزی و منابــع طبیعــی،
محیــط زیســت و فضــای ســبز گواهــی تشــخیص

صالحیــت صــادره توســط ســازمان
نظــام مهندســی کشــاورزی میتوانــد
مــالک عمــل قرارگیــرد.
کوچــک زاده در ادامــه گفــت :بر اســاس
قانــون برنامــه پنجــم توســعه جمهــوری
اســالمی ایــران و براســاس بنــد 5
مــاده  ،۱4۳بســیاری فعالیتهــای
غیــر حاکمیتــی و تصدیگریهــای
بخــش کشــاورزی بایــد بــه بخشهــای خصوصــی
و فنــی بــا تاکیــد بــر بــه کارگیــری کارشناســان
تاییــد صالحیــت شــده ســازمان نظــام مهندســی
کشــاورزی بــه عنــوان ناظــر یــا مشــاور فنــی مــزارع
کشــاورزی و واحدهــای آبزیپــروری انجــام شــود.
وی افــزود :حــق طبیعــی افــراد دارای صالحیــت
حرفــه ای ســازمان نظــام مهندســی ایــن اســت کــه
در مناقصــات شــرکت داده شــوند.
معــاون آموزشــی پژوهشــی ســازمان نظــام
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
در ایــن بخــش دارد.
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مصـاحبه

اخبار آموزش
 معاونــت آمــوزش ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان تهــرانبــه منظــور افزایــش دانــش فنــی و تخصصــی اعضــای ســازمان و تــالش در جهــت ارتقــای
ســطح دانــش فــارغ التحصیــالن کشــاورزی بــرای تمامــی گرایــش هــای تحصیلــی شــروع بــه
برگــزاری دوره هــای آموزشــی و انجــام بازدیدهــای تخصصــی نمــوده اســت.

دورههای تخصصی
 گرایش آبیاری و زهکشی گرایش صنایع غذایی گرایش منابع طبیعی و محیط زیستگرایش زراعت و امور باغبانیگرایش علوم دامی-گرایش مهندسی بیوتکنولوژی

دورههای عمومی

تورهای یک روزه

دوره های آموزشی گیاهان دارویی دوره هــای آموزشــی آشــنایی بــا دســتگاه GPSو تهیــه نقشــه UTM
آشــنایی مقدماتــی و متوســط بــا نــرم افــزار SPSSدر کشــاورزی
 آشــنایی مقدماتــی و متوســط بــا نــرم افــزار SASدر کشــاورزی

.۱بازدیــد از گلخانــه هــای واقــع در شهرســتان
هــای تهــران
.2بازدیــد از دامدارهــا و مرغــداری هــای واقــع
در شهرســتان هــای تهــران
.۳بازدید از باغ گیاهپزشکی
.4بازدید از سالن های پرورش قارچ خوراکی
.5بازدید از استخر های پرورش ماهی
هزینــه کل بــرای هــر بازدیــد  ۱/۰۰۰/۰۰۰ریــال
می باشــد.

شروع ثبت نام تکمیلی دوره آموزشی

"طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار"
ردیف
1

2
3
4
5
6
7
8

نام دوره آموزشی

استاد

مدت دوره(ساعت)

اصول طراحی آبیاری بارانی

جناب آقای وفایی

24

اصول طراحی آبیاری موضعی

جناب آقای عبدی

24

94/05/15 - 94/05/14
94/05/16

کیفیت آب آبیاری

جناب آقای حجاری

10

94/05/21

برق و ایستگاه پمپاژ سیستم های آبیاری تحت فشار

جناب آقای گرجی

12

94/05/22

آشنایی با نصب و اجرای روش های آبیاری

جناب آقای روشنی

8

94/05/23

مواد شناسی لوازم و تجهیزات آبیاری آشنایی با
مدیریت پیمان و امور قرارداد

جناب آقای مرادی

8

94/05/28

بازدید

جناب آقای روشنی

8

94/05/29

آشنایی با نصب و اجرای روش های آبیاری

جناب آقای روشنی

8

94/05/30

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

تاریخ برگزاری دوره

94/05/08 - 94/05/07
94/05/09
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اخبار سازمان مرکزی

گردهمایی مشترک اعضای شورای
مرکزی و رؤسای سازمان نظام مهندسی
کشاورزی و منابع طبیعی استانها

درگردهمایــی مشــترک اعضــای شــورای مرکزی
و رؤســای ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی
و منابــع طبیعــی اســتانها کــه در اواخــر
اردیبهشــت مــاه برگــزار شــد ،رئیــس ســازمان
نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی
کشــور عنــوان کــرد در ســالی کــه بــا اجرایــی
شــدن اقتصــاد مقاومتــی و پاییــن آمــدن قیمــت
نفــت روبــهرو هســتیم ،حضــور بخــش خصوصــی
و تعاونیهــا بایــد در عرصــه بیشــتر شــود و در
ایــن راســتا ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی
کــه ارگانــی مردمنهــاد اســت و عــالوه بــر آن
عضــوی از دولــت محســوب میشــود ،میتوانــد
نقشــی اساســی ایفــا کنــد.وی با اشــاره بــه اینکه
بــرای راهانــدازی بــورس کاال کمکهایــی شــد،
امــا مــورد غفلــت قــرار گرفــت و بدینترتیــب
باعــث شــد مشــکالتی در بخــش بهوجــود آیــد،
خاطرنشــان کــرد :در حــال حاضــر موانعــی
وجــود دارد کــه باعــث میشــود وظایــف
قانونــی آنگونــه کــه بایــد باشــد ،اجرایــی نشــود.
کبیــری ادامــه داد :نمونــه بــارز آن تعرفههایــی
اســت کــه مهندســان ســازمان در قبــال انجــام
خدمــات بایــد اخــذ کننــد کــه مطابــق قانــون،
ایــن تعرفههــا بایــد وجــود داشــته باشــد.
کبیــری تأکیــد کــرد :ســازمان نظــام مهندســی
کشــاورزی ثروتمنــد و توانــا اســت و میتوانــد
در راســتای سیاســتهای موجــود در کشــور
انجــام وظیفــه کنــد؛ بــه شــرط آنکــه از ســوی
ارگانهــای مختلــف کمــک بگیرد.رئیــس
ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع
طبیعــی کشــور همچنیــن گفــت :مهندســان
کشــاورزی حلقــه اتصــال بخــش تولید و دانشــگاه
هســتند کــه میتواننــد بــا آموزشهــای
مناســب میــزان تولیــدات کشــاورزی را افزایــش
دهند.کبیــری ترکیــب شــورای چهــارم نظــام
مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی را بــر
بخــش کشــاورزی مؤثــر برشــمرد و تصریــح کرد:
بــا توجــه بــه آنکــه جمعــی از افــراد موجــود در
ایــن شــورا ،اندیشــمندان دانشــگاهی بــا ســوابق
بــاالی مدیریتــی و جوانــان باانگیــزه هســتند،
میتواننــد انتقــادات ســازندهای داشــته باشــند
و در جهــت ارتقــای تولیــد و بخــش کشــاورزی
قــدم بردارنــد.

انتصاب معاونین جدید سازمان مرکزی

طــی حکمــی از ســوی احمــد کبیــری ،رییــس ســازمان نظــام مهندســی
کشــاورزی و منابــع طبیعــی کشــور ،محمدعلــی کمالــی سروســتانی بــه عنــوان
معــاون آموزشــی ،فنــی و پژوهشــی و ایــرج ســاالری بــه عنــوان معــاون طــرح،
برنامــه و پشــتیبانی منصــوب شــدند.

رضایت از شرایط کنونی سازمان ،نقطه آغاز رکود است

شــیالت تدویــن و اصالحــات الزم
رییــس ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و
توســط وزارت جهادکشــاورزی انجــام
منابــع طبیعــی کشــور بــا بیــان اینکــه نقطــه
آغــاز رکــود در هــر ســازمانی رضایــت از شــده اســت.

شــرایط فعلــی آن اســت اظهــار داشــت :بایــد
ســعی کنیــم ســازمان را از شــرایط خــوب بــه
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
کالم را در مســیر زندگــی فــردی و کاری ســر
لوحــه فعالیتهــای خــود قــرار دهیــم.
کبیــری تغییــر را جــزء الینفــک طبیعــت
دانســت و بیــان کــرد ســازمان مــا نیــز از
تغییــرات مســتثنی نیســت و بایــد ذهــن
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
درســت گام برداریــم.

دســتورالعمل صالحیــت مشــاوران
واحدهــای دامپــروری غیردولتــی و

دســتورالعمل صالحیــت مشــاوران واحدهــای
دامپــروری غیردولتــی و شــیالت تدویــن و
اصالحــات الزم توســط وزارت جهادکشــاورزی
انجــام شــده اســت.ایرج ســاالری ،معــاون
طــرح ،برنامــه و پشــتیبانی بــا اعــالم ایــن
مطلــب گفــت :ایــن دســتورالعمل بــرای اولیــن
بــار در حــوزه دامپــروری و حســب بنــد (ج)
آییــن نامــه اجرایــی هیــات وزیــران تهیــه و
بــرای ابــالغ توســط وزیــر جهادکشــاورزی آماده
شــده است.
ســاالری تصریــح کــرد :بــا ابــالغ ایــن
دســتورالعمل کلیــه ســرمایه گذاریهــا در
حــوزه دام و شــیالت توســط مشــاوران
صاحــب صالحیــت از ســازمان نظــام مهندســی
کشــاورزی و منابــع طبیعــی مــورد ارزیابــی و
امــکان ســنجی قــرار مــی گیــرد.
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اخبار سازمان مرکزی

نظام صدور مجوز و پروانه
واحدهای گیاهپزشکی ابالغ شد
اصالحیــه نظــام صــدور مجــوز و پروانــه
واحدهــای گیاهپزشــکی براســاس مــاده 2
قانــون افزایــش بهــره وری بخــش کشــاورزی
و منابــع طبیعــی در دســتور کار قــرار گرفــت.
اصالحیــه نظــام صدور مجــوز و پروانــه واحدهای
گیاهپزشــکی براســاس مــاده  2قانــون افزایــش
بهــره وری بخــش کشــاورزی و منابــع طبیعــی
در دســتور کار قــرار گرفــت کــه پــس از بحثهای
کارشناســی و تغییــرات الزم مطابــق بــا تکالیــف
قانونــی ،توســط وزیــر محتــرم در اردیبهشــت
مــاه ســال  94جهــت اجــرا ابــالغ گردیــد.

دستورالعمل تاسیس تشکلها و مراکز خدمات
دامپروری غیردولتی ابالغ شد
براســاس مــاده  ۱5قانــون نظــام جامــع
دامپــروری کشــور و آییــن نامــه اجرایــی
مــاده مذکــور (مصوبــه هیــات وزیــران بــه
شــماره /592ت 4۶4۶9ه مــورخ ،)9۱/۳/2۸
دســتورالعمل تاســیس تشــکلها و مراکز خدمات
دامپــروری غیردولتــی تهیــه و توســط رییــس
ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع
طبیعــی کشــور جهــت اجــرا ابــالغ گردیــد.
ایــرج ســاالری ،معــاون طــرح ،برنامــه و
پشــتیبانی ســازمان مرکــزی بــا اعــالم ایــن
خبــر گفــت :مطابــق ایــن دســتورالعمل صــدور
پروانــة تأســیس تشــکلها و مراکــز خدمــات
دامپــروری غیردولتــی توســط ســازمان
نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی
جمهــوری اســالمی ایــران صــورت مــی پذیــرد
و براســاس ایــن دســتورالعمل ایــن مراکــز
مــی تواننــد در امــور مشــاوره ای و مطالعاتــی،
امــور خدماتــی ،امــور آموزشــی ،ترویجــی و
فرهنگــی و امــور تحقیقاتــی فعالیــت کننــد.
معــاون طــرح ،برنامــه و پشــتیبانی از جملــه
حــدود فعالیــت تشــکلها و مراکــز خدمــات
دامپــروری غیردولتــی را براســاس نــوع پروانــه
تاســیس اعــالم کــرد و افــزود :ارائــه خدمــات

آموزشــی علمــی ،کاربــردی ،ترویجــی ،فرهنگی
و مهارتــی بــرای بهبــود بهــرهوری و افزایــش
کمــی و کیفــی محصــوالت و اصــالح و بهبــود
شــیوههای بکارگیــری عوامــل و نهادههــای
تولیــد ،ایجــاد الگوهــای توســعه فنــاوری و
ترویــج آن ،ارائــه خدمــات مهندســی در زمینــه
رعایــت الزامــات دامپــروری در تهیــه نقشــه و
نظــارت بــر ســاخت و ســاز و تجهیــز واحدهــای
دامپــروری ،تجزیــه و تحلیــل کســب و کار،
نیازســنجی ،امکانســنجی و مطالعــه بــازار و
ارائــه خدمــات الزم در زمینــه ثبــت فنــاوری و
دانــش فنــی در داخــل و خــارج از کشــور ،تهیه
طرحهــای کســب و کار ،ارزشگــذاری ،بازاریابی
و انعقــاد قراردادهــای انتقــال فنــاوری اســت.
وی تصریــح کــرد :لــزوم اجــرای مــاده ۱5
قانــون نظــام جامــع دامپــروری و به مــوازات آن
ورود دانشآموختــگان کشــاورزی بــه عرصــه
کمــی و کیفــی محصــوالت
تولیــد در افزایــش ّ
نقــش تعیینکننــده ای خواهــد داشــت.
بــر اســاس آییــن نامــه اجرایــی ایــن مــاده
قانونــی ،صــدور پروانــه تشــکلها و مراکــز
خدمــات دامپــروری غیردولتــی بصــورت پروانــه
فعالیــت تاســیس یکســاله خواهــد بــود.

ایــرج ســاالری ،معــاون طــرح ،برنامــه و
پشــتیبانی بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت :ایــن
دســتورالعمل متناســب بــا خــود قانــون افزایــش
بهــره وری بخــش کشــاورزی و منابــع طبیعــی
تنظیــم شــده اســت و در مــواردی همچــون
تبصــره  5مــاده  2ایــن قانــون در خصــوص
نســخه نویســی و فروشــندگی ســموم بــه شــکل
نظــارت شــده در اینجــا مــورد تاکیــد اســت.
ســاالری بــا بیــان اینکــه نظــارت بــر
واحدهــای گیاهپزشــکی توســط ســازمان نظــام
مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی در
ایــن دســتورالعمل مــورد تاکیــد اســت ،افــزود:
بــرای هماهنگــی بیشــتر در اجــرای قانــون
افزیــش بهــره وری ســتادهای هماهنگــی در
اســتانها و مرکــز پیــش بینــی شــده اســت.
وی تصریــح کــرد :در ایــن دســتورالعمل کلیــه
نهــاده هــای کشــاورزی در حــوزه گیاهپزشــکی
بصــورت هدایــت شــده و کنترل شــده در شــبکه
توزیــع مــورد تاکیــد اســت.معاون طــرح ،برنامــه
و پشــتیبانی بــه رفــع مشــکل دو امضــاء بــودن
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
گردیــد.
ســاالری بــا اشــاره بــه اینکــه پوشــش بیمــه ای
بــرای خدمــات کشــاورزی در ایــن دســتورالعمل
پیــش بینــی شــده اســت ،اظهــار داشــت:
تکالیــف فنــی بــرای واحدهــای گیاهپزشــکی
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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جلسات سازمان

بهبود وضعیت مجوزهای کوچک روستایی در دستور کار سازمان
جلســه همــکاری ســازمان نظــام مهندســی
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 اجــرای سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی 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 اســتانداردهای
قانــون نظــام جامــع دامپــروری کشــور و نظــام
گلخانــه فعالیــت میکننــد مقــرر شــد ،در جهــت
بهبــود وضعیــت مجوزهــای واحدهــای مذکــور و
پیوســتن آنهــا در زمــره تولیدکننــدگان اقداماتــی
صــورت پذیــرد.

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
صــورت گرفــت کــه در آن بــه بررســی برنامــه

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

بــه ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع
طبیعــی  ،طبــق قانــون نظــام جامــع دامپــروری
و قانــون افزایــش بهــره وری مقــرر شــد ،بــرای
حمایــت از آن ،ایجــاد کارگــروه پیگیــری رتبــه
بنــدی در دســتور کار جــدی قــرار گیــرد.

نشست شورای هماهنگی نمایندگان
جلســه هماهنگــی بــا نماینــدگان شهرســتان روز
چهارشــنبه مــورخ  ۱۶اردیبهشــت بــا حضــور
مهنــدس علیرضــا بزرگــی رییــس ســازمان ،
معاونیــن  ،مدیــران و نماینــدگان ســازمان در
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
در مجامــع تصمیــم ســاز بــرای ارزیابــی بحــث
و تبــادل نظــر شــدو در پایــان  ،از نماینــدگان
شهرســتان دماونــد و مــالرد بــه عنــوان نمایندگان
برتــر تقدیــر و تشــکر شــد.

مسئولین فنی ،سفیران فنی و مهارتی در معرفی جایگاه سازمان در واحدهای تولیدی
اولیــن نشســت ســازمان بــا مســئولین فنــی
واحدهــای گلخانــه اســتان بــا حضــور مهنــدس
علیرضــا بزرگــی رییــس ،دکتــر هالــه یحیــی
زاده نایــب رییــس ســازمان و جمعــی از
مســئولین فنــی گلخانــه در محــل ســازمان
برگــزار شــد .در ایــن جلســه مهنــدس بزرگــی
ضمــن بیــان اهمیــت نقــش مســئولین فنــی
بــه عنــوان ســفیران فنــی و مهارتــی در معرفــی

جایــگاه ســازمان در واحدهــای تولیــدی و
همچنیــن تاثیــر پذیــری آنــان درافزایــش
بهــره وری تولیدکننــدگان بــا رعایــت اصــول
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
دو ســویه ایــن امــر تحقــق مــی یابــد.

اتحاد سه جانبه سازمان جهادکشاورزی و سپاه و
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
نشســت همــکاری مشــترک در زمینــه کشــاورزی ،افزایــش بهــره وری در زمینــه
فعالیتهــای کشــاورزی بیــن ســازمان تولیــد کشــاورزی و بهبــود وضعیــت اشــتغال
جهادکشــاورزی ،ســپاه و نظــام مهندســی برگــزار شــد .همچنیــن توافقــی بیــن وزارت
کشــاورزی و منابــع طبیعــی در راســتای جهــاد کشــاورزی و ســازمان بســیج مســتضعفین
سیاســت هــای مقــام معظــم رهبــری بــا نــگاه در ســطح کشــور صــورت گرفتــه کــه در راســتای
ویــژه اقتصــاد مقاومتــی و اســتفاده از تمــام پیشــبرد تاکتیــک اقتصــاد مقاومتــی کارهــای
ظرفیــت هــای ســه ارگان  ،کاهــش ضایعــات مشــترکی انجــام گیــرد.
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جلسات سازمان

همکاری سازمان با پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
جلســه همــکاری بــا حضــور مهنــدس علیرضــا بزرگــی
رییــس ،دکتــر جعفــری عضــو شــورا ونماینــده وزیــر
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،مهنــدس مرتضــی
کوچــک زاده معــاون آموزشــی ســازمان و دکتــر
ســالجقه رییــس پردیــس کشــاورزی و منابــع طبیعــی

دانشــگاه تهــران و جمعــی از همکارانشــان در محــل
دانشــگاه پردیــس بــرای اســتقرار دفتــری بــرای ارتبــاط
ســازمان بــا دانشــگاه تهــران وهمچنیــن اقدامــات الزم
در خصــوص ایجــاد کارگروههــای تخصصــی و پیگیــری
مــاده  2۱و  2۳قانــون 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
مهارتــی اعضــای ســازمان صــورت گرفــت .مهنــدس
علیرضــا بزرگــی ضمــن بازدیــد از مجتمــع گلخانــه ای
بنیــاد مســتضعفان در جریــان رونــد تولیــدات گلهــای
شــاخه بریــده و محصــوالت دیگــر در ایــن مجموعــه

قــرار گرفــت و در ادامــه طــی صحبتهــای بعمــل آمــده
در جهــت همکاریهــای ســازمان و بنیــاد مســتضعفان
مقــرر شــد از ظرفیتهــای ایــن مجموعــه در راســتای
آمــوزش هــای مهارتــی بــه مســئولین فنــی گلخانــه
اســتفاده شــود تــا بتــوان مســئولین فنــی را از مباحــث
تئوریــک بــه ســمت آموزشــهای عملــی ســوق داد.

همکاری با بیمه محصوالت کشاورزی
جلســه همــکاری بیمــه محصــوالت کشــاورزی و
ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی
اســتان تهــران بــا حضــور مهنــدس علیرضــا بزرگــی
رییــس ســازمان ،مهنــدس رضــا فرشــادی معــاون
اشــتغال ســازمان و دکتــر ســجادی مدیــر گــروه بیمــه
محصــوالت کشــاورزی برگــزار شــد .در ایــن جلســه بــه

بحــث و تبــادل نظــر در خصــوص اثــر مهندســی در
کاهــش ریســک بخــش کشــاورزی و اســتفاده ازتــوان
فنــی و تخصصــی ســازمان وایجــاد فرهنــگ ســازی بیمــه
کشــاورزی بیــن بهــره بــرداران پرداختنــد .همچنیــن
مقــرر شــد بــرای بیمــه محصــوالت کشــاورزی در زمینــه
دام و طیــور و زراعــت و  ...اقداماتــی صــورت پذیــرد.

جلسه همکاری با قرار گاه بسیج سازندگی سپاه حضرت سیدالشهدا تهران
نشســت ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع
طبیعــی اســتان تهــران و قــرار گاه بســیج ســازندگی
ســپاه حضــرت سیدالشــهدا تهــران بــا حضــور مهنــدس
علیرضــا بزرگــی رییــس ،مهنــدس رضــا فرشــادی معاون
اشــتغال ســازمان و پاســدار مهنــدس مطهرابوالحســنی
مســئول قــرار گاه بســیج ســازندگی ســپاه حضــرت

سیدالشــهدا تهــران برگــزار شــد.در ایــن جلســه در
رابطــه بــا راه انــدازی واحدهــای تولیــد ،حــوزه هــای
خدماتــی ،آمــوزش و توانمندســازی اعضــای ســازمان
نظــام مهندســی و بســیج بحــث و تبــادل نظــر شــد
همچنیــن مقررشــد ،در رابطــه بــا اقتصــاد مقاومتــی در
حــوزه کشــاورزی اقداماتــی صــورت پذیــرد.

جلســه همــکاری مشــترک ســازمان نظــام
مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان
تهــران و شــرکتهای فضــای ســبز عضــو ســازمان
روز دوشــنبه مــورخ  4خــرداد مــاه بــا حضــور
مهنــدس علیرضــا بزرگــی رییــس و دکتــر هالــه
یحیــی زاده نایــب رییــس و جمعــی از مدیــران
عامــل شــرکتهای فضــای ســبز عضــو ســازمان
برگــزار شــد .در جلســه مذکــور مســائل مرتبــط
بــا شــرکتهای فضــای ســبز از قبیــل رتبــه بنــدی
 ،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 ظرفیتهــای بیــن المللــی
اســتفاده نماینــد و بــا توجــه بــه اینکــه بخــش
مهمــی از خدمــات ســازمان توســط ایــن شــرکتها
صــورت میگیــرد ،ضــرورت همــکاری و تشــکیل
جلســات همفکــری مکــرر بــا آنهــا در دســتور کار
قــرارداده شــود.

نشست همکاری با شرکتهای فضای سبز
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صندوق رفاه و تعاون

ارائه تسهیالت خودرو

بــا انعقــاد تفاهمنامــه هــای همــکاری میــان
صنــدوق تعــاون و رفــاه اســتان و همچنیــن
شــرکتهای خــودرو ســازی شــرایط بهــره منــدی
اعضــا جهــت اســتفاده از تســهیالت ویــژه بــرای
خریــد محصــوالت فراهــم گردیــد.
یکــی از وظایــف مهــم و اساســی صنــدوق
تعــاون و رفــاه ارائــه تســهیالت بــه اعضــا
محتــرم در زمینــه هــای گوناگــون مــی باشــد
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
خوابانــدن ســپرده اولیــه فراهــم نمــوده اســت،
در حــال حاضــر دو شــرکت خــودرو ســازی
مدیــران خــودرو و کرمــان موتــور محصــوالت
خــود را شــامل تمامــی خودروهــای برنــد MVM
(پرداخــت  4۰تــا  5۰درصــد قیمــت خــودرو بــه
عنــوان پیــش پرداخــت و دریافــت تســهیالت

بــا ســود بانکــی  ۱۸درصــد و بازپرداخــت ۳۶
ماهــه) و لیفــان (پرداخــت  5۰درصــد قیمــت
خــودرو بــه عنــوان پیــش پرداخــت و تســهیالت
یکســاله بــدون بهــره ،دو ســاله  9و ســه ســاله
 ۱4درصــد) بــا تســهیالت ویــژه در اختیــار
اعضــای محتــرم ســازمان قــرار مــی دهنــد.

عالقمنــدان مــی تواننــد جهــت کســب اطالعــات
بیشــتر و یــا ثبــت نــام بــه صنــدوق تعــاون و
رفــاه ســازمان مراجعــه نماینــد .شــایان ذکــر
اســت شــرایط و میــزان اقســاط و پرداخــت در
وب ســایت ســازمان قابــل مشــاهده و دریافــت
مــی باشــد.

بیمه مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی

بــا رایزنــی هــای صــورت گرفتــه توســط صنــدوق
تعــاون و رفــاه بــا ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه
زودی طــرح بــزرگ بیمــه مهندســین کشــاورزی
و منابــع طبیعــی در اســتان تهــران اجــرا خواهــد
شــد.
صنــدوق تعــاون و رفــاه ســازمان نظــام مهندســی
کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان تهــران در
دوره چهــارم فعالیتهــای خــود بــا رصــد مشــکالت
و معضــالت بخــش کشــاورزی و منابــع طبیعــی
و همچنیــن اعضــای ســازمان و در جهــت هویــت
بخشــی بــه آنهــا کــه از جملــه مهمتریــن و اصلــی
تریــن وظایــف قانونــی واگــذار شــده بــه ســازمان
کــه توســط مجلــس شــورای اســالمی در ســال
 ۱۳۸۱در قانــون تاســیس ســازمان پیــش بینــی
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
بیمــه مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی را
ایجــاد نمــوده و پــس از بررســی هــا و جمــع
بنــدی هــای در نهایــت رایزنــی هــای مقدماتــی بــا
ســازمان تأمیــن اجتماعــی روز دوشــنبه  22تیــر

 ۱۳94جلســه ای را در محــل ســازمان تأمیــن
اجتماعــی بــا حضــور رئیــس ،مشــاور اقتصــادی
و مدیراجرایــی صنــدوق تعــاون و رفــاه اســتان و
مدیــران ارشــد ســازمان تأمیــن اجتماعــی برگــزار
نمــود .در ایــن جلســه کــه بــا مســاعدت معاونــت
فنــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی برگــزار گردیــد
ابتــدا جنــاب آقــای مهنــدس اســماعیل عباســپور
رییــس صنــدوق اســتان جایــگاه قانونــی ســازمان
و حــدود وظایــف و مســئولیتهای آن را معرفــی
و پــس از تشــریح لــزوم بهــره منــدی دانــش
آموختــگان از خدمــات و پشــتوانه بیمــه تأمیــن
اجتماعــی و اثــرات کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت
آن در ایجــاد امنیــت غذایــی در ســایه مهندســی
ســازی کشــاورزی ســنتی کشــور ،امتیــازات و
مزایــای بیمــه مهندســین کشــاورزی و منابــع

طبیعــی مــورد بحــث و بررســی دو طــرف قــرار
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
ترتیــب و بــا نهایــی شــدن موضــوع و امضــای
تفاهمنامــه مربوطــه میــان دوطــرف در چنــد روز
آینــده ،اعضــای ســازمان مــی تواننــد بــا مراجعــه
بــه صنــدوق تعــاون و رفــاه ســازمان از خدمــات
بیمــه اجبــاری ســازمان تأمیــن اجتماعــی بهــره
منــد گردنــد .شــایان ذکــر اســت کــه ایــن طــرح
بــرای نخســتین بــار در کشــور اجرایــی خواهــد
شــد .متقاضیــان مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه
صنــدوق تعــاون و رفــاه اســتان و یــا تمــاس بــا
شــماره  ۸۸5294۸۱اطالعــات بیشــتر و تکمیلــی
را دریافــت نماینــد
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اخبار بخش کشاورزی

6میلیون هکتار اراضی کشور درگیر بحران ریزگردها
رئیــس کمیســیون کشــاورزی ،آب
و منابــع طبیعــی مجلــس بــا بیــان
اینکــه  ۶میلیــون هکتــار اراضــی
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
خانــه ملــت ،بــا اشــاره بــه اینکــه  22اســتان
کشــور تحــت تاثیــر پدیــده ریزگردهــا هســتند،
گفــت :البتــه نســبت میــزان ریزگردهــا در ایــن
اســتان هــا متفــاوت بــوده و در اســتان هــای
غربــی وجنــوب غربــی میــزان گــرد وخــاک
و ریزگردهــا بیشتراســت ،امــا ریزگردهــا دو
منشــاء داخلــی و خارجــی دارد که بخــش
خارجــی آن بــه طــور عمــده ازکشــورهای
عــراق ،ســوریه ،اردن ،کویــت و عربســتان وارد
ایــران مــی شــود.
نماینــده مــردم اراک ،کمیجــان و خنــداب
درمجلــس شــورای اســالمی ،ادامــه داد :بــرای
حــل پدیــده ریزگردهــا تاکنــون جلســاتی میــان
کشــورهای مربــوط بــه عنــوان یــک برنامــه
جامــع منطقــهای برگــزار شــده اســت کــه
بخشــی ازتعهــدات از سوی مســئوالن ایــن

کشــورها در حــل مشــکل ریزگردهــا انجــام
شــده و متاســفانه برخــی هنــوز بــه ســرانجام
نرســیده اســت؛ بــه عنــوان مثــال بخــش بزرگــی
از تعهــدات مســئوالن کشــور عــراق بــا وجــود
مشــکالت بســیار تاکنــون عملیاتــی نشــده
اســت ،همچنیــن مقامــات عربســتان هیــچ
همــکاری قابــل قبولــی را بــا جمهــوری اســالمی
ایــران در ایــن زمینــه ندارنــد.
وی افــزود :بــه طــور حتــم اگــر کشــورهای
منطقــه در رابطــه بــا ایــن موضــوع عــزم الزم
را نداشــته و همــکاری نکننــد ،ریزگــرد وارداتــی
بــه کشــور همچنــان ادامــه پیــدا مــی کنــد و
نمــی تــوان اقــدام جــدی را درخصــوص مقابلــه
بــا ایــن مشــکل انجــام داد.
رجایــی دربــاره منشــاء داخلــی ریزگردهــا،
ادامــه داد :دربــاره منشــاء داخلــی ایــن پدیــده
بایــد گفــت کــه در کشــور مناطــق خاصــی
وجــود دارد کــه بــه لحــاظ وجــود ریزگردهــا در
شــرایط بحرانــی قــرار دارنــد ،بنابرایــن میتــوان
گفــت کــه مجمــوع اراضــی بحرانــی بــه لحــاظ
وجــود ریزگردهــا درکل کشــور حــدود  ۶میلیون
هکتــار اســت ،ازایــن رو بــرای حــل ایــن مشــکل
بایــد بــه مــواردی چــون تثبیــت خــاک و شــن و

انجــام اقدامــات بیولوژیــک توجــه کــرد.
رجایــی بــا بیــان اینکــه بــرای بیابــان زدایــی
بایــد اعتبــارات کافــی و الزم درنظرگرفتــه شــود،
تصریــح کــرد :متاســفانه طــی  2۰ســال گذشــته
رونــد اعتبــارات بیابــان زدایــی کاهــش پیــدا
کــرده اســت ،بنابرایــن اگرایــن رونــد بــه همیــن
شــکل ادامــه پیــدا کنــد؛ نمیتــوان درمهــار
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
تاالبهــا و آب بندهــا شــده اســت ،همچنیــن
وزارت نفــت نیــز بــه تعهــدات خــود در خصــوص
حــل ریزگردهــا عمــل نکــرده اســت.
رئیــس کمیســیون کشــاورزی ،آب و منابــع
طبیعــی مجلــس شــورای اســالمی ،درخصوص
طــرح هــا و لوایــح مجلــس و دولــت در جهــت
حــل مشــکل ریزگردهــا ،گفــت :بــه طــور کلــی
ازنظــر قانــون و مقــررات هیــچ خالئــی درایــن
زمینــه وجــود نــدارد ،تنهــا موضــوع بحــث
عملیــات اجرایــی روی زمیــن اســت کــه ایــن
موضــوع نیازمنــد اعتبــارات الزم اســت

کاهش سود تسهیالت اعطایی صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی به  10و  14درصد
ســخنگوی دولــت در اولین نشســت
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دربــاره آخریــن تصمیمــات هیــات
دولــت توضیحاتــی را ارائــه داد.

اختصاص  1850میلیارد 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  2۸5۰میلیــارد تومــان اســت .در ســال
جــاری عــالوه بــر ســرمایه گــذاری  ۱۶۰هــزار
میلیــارد تومانــی دولــت طبــق قانــون بودجــه،
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
کشــور دربــاره سیاســت هــای دولــت بــرای
کاهــش هزینــه اســتفاده از وام در واحدهــای
تولیــدی ،صنعتــی و کشــاورزی گفــت :دولــت
پیشــگام شــد تــا هزینــه اســتفاده از پــول را کــم
کنــد .نــرخ تســهیالتی کــه از صنــدوق توســعه
ملــی بــرای صنعــت  2۱درصــد بــود در آخریــن
جلســه هیــات امنــا تصویــب شــد ایــن بــه رقــم
 ۱2درصــد بــرای  ۱۰اســتان و  ۱۶درصــد بــرای
بقیــه اســتان هــای کشــور بــه انجــام برســد .بــه
ایــن ترتیــب نــرخ تســهیالت اعطایــی از ســوی
صنــدوق توســعه ملــی از  2۱درصــد در ســال
 94بــرای  ۱۰اســتانی کــه کمتــر توســعه یافتــه
هســتند یــا شــرایط ســرمایه گــذاری بیشــتر
را داشــته انــد بــه  ۱2درصــد رســید و بــرای
بقیــه اســتان هــا بــه  ۱۶درصــد تقلیــل یافتــه
اســت .در خصــوص بخــش کشــاورزی نیــز کــه
نــرخ ســود تســهیالت  ۱۶درصــد بــود ،مقــرر
شــد بــرای  ۱۰اســتان  ۱۰درصــد و بــرای بقیــه

اســتان هــا  ۱4درصــد تقلیــل یابــد.

سود بانکی کاهش خواهد یافت

بخــش پایانــی ســخنان نوبخــت بــه موضــوع
برداشــت  2میلیــارد دالری از صنــدوق
ذخیــره ارزی گذشــت .نوبخــت در ایــن بــاره
گفــت :التفــات داریــد کاهــش نــزوالت جــوی
و مشــکالت بحــران آب در ســالهای اخیــر
در جهــان ،منطقــه و ایــران ،جــدی اســت.
اســتحصال ،نگهــداری و اســتفاده آب بســیار
پــر اهمیــت اســت .بــه همیــن جهــت وظیفــه
دولــت ،مهــار منابــع فراوانــی از آب اســت کــه
از مرزهــا خــارج مــی شــود .بــرای ایــن کار
نیــاز بــه منابعــی اســت .از ســوی مقــام معظــم
رهبــری اجــازه ای صــورت گرفــت تــا  ۸میلیــارد
دالر بــه صــورت ســاالنه  2میلیــارد دالر طــی 4
ســال بــرای مهــار آب از صنــدوق توســعه ملــی
اســتفاده کنیــم.
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 7هزار و  330میلیارد ریال یارانه نهادهها و عوامل تولید کشاورزی در سال 1394
مصوبــه دولــت درخصــوص میــزان یارانــه نهادههــا
و عوامــل تولیدکشــاورزی درســال  ۱۳94ازســوی
معــاون اول رئیــس جمهــور ابــالغ شــد ،هیئــت
وزیــران در جلســه  ۱۳94/2/2بــه پیشــنهاد وزارت
جهــاد کشــاورزی و بــه اســتناد اصــل یکصــد و
ســی و هشــتم قانــون اساســی جمهــوری اســالمی
ایــران تصویــب کــرد:
 -۱یارانــه نهادههــا و عوامــل تولیــد کشــاورزی در
ســال  ۱۳94از محل جــزء ( )2ردیــف ()52۰۰۰۰
قانــون بودجــه ســال  ۱۳94کل کشــور بــه شــرح
جــدول زیــر توزیــع می شــود
 -2ســقف میــزان توزیــع ،قیمــت تمــام شــده و
قیمــت فــروش انــواع کــود شــیمیایی و کودهــای
آلــی و زیســتی (ارگانیــک) در ســال  ۱۳94بــا
رعایــت صرفــه و صــالح دولــت از محــل تولیــدات
داخلــی و یــا واردات بــه پیشــنهاد وزارت جهــاد
کشــاورزی و تأییــد کارگــروه تنظیــم بــازار
تعییــن میگــردد .کاالهــای مذکــور مشــمول
مــاده ( )۱۶نظــام تأمیــن و تعییــن قیمــت کاال و
خدمــات (ســبد حمایتــی) موضــوع تصویــب نامــه
شــماره /۶954ت245۰5هـــ مــورخ ۱۳۸۰/2/22
نمی باشــند.
 -۳دســتگاه مباشــر تأمیــن و توزیع کودشــیمیایی
وارداتــی موظــف اســت مشــخصات کودهــای
مذکــور از قبیــل نــوع ،قیمــت و آنالیــز ترکیــب
کــود را بــه صــورت واضــح و قابــل رؤیــت روی
کیســه هــای کــود شــیمیایی درج نمایــد.
 -4وزارت جهادکشــاورزی مجــاز اســت

مابهالتفــاوت خریــد و توزیــع انــواع کــود
شــیمیایی از ابتــدای

هماهنگــی ســازمان مدیریــت و برنامه¬ریــزی
کشــور امکانپذیــر اســت.

ســال  ۱۳9۳تــا تاریــخ ابــالغ قیمتهــای جدیــد
را بــر مبنــای قیمتهــای فــروش ســال ۱۳9۳
از ســرجمع اعتبــارات یارانــه نهــاده هــا و عوامــل
تولیدکشــاورزی موضــوع جــدول بنــد ( )۱تســویه
نمایــد.

 -۶هزینــه هــای مترتــب بــر عملیــات تأمیــن و
توزیــع انــواع کــود شــیمیایی و کودهــای آلــی و
زیســتی (ارگانیــک) از جملــه هزینــه هــای مالــی
کــه مطابــق قانــون برعهــده دولــت اســت از محــل
اعتبــارات ایــن تصویــب نامــه پرداخــت میگــردد.

 -5وزارت جهادکشــاورزی مجــاز بــه جابجایــی
تــا ده درصــد ( )%۱۰بیــن مقادیــر پیــش بینــی
شــده در جــدول بنــد ( )۱بــه شــرط عــدم تغییــر
در جمــع مقادیــر مــی باشــد و تغییــر بیشــتر بــا

اســحاق جهانگیــری معــاون اول رییــس جمهــور
ایــن مصوبــه را در تاریــخ  ۱۳94/2/۶بــرای اجــرا
بــه وزارت جهادکشــاورزی و ســازمان مدیریــت و
برنامهریــزی کشــور ابــالغ کــره اســت .

جدول شرح توزیع یارانه نهاد ها و عوامل تولید کشاورزی
ردیف

عنوان

2

انواع بذر و تخم نوغان

1

یارانه

انواع کود شیمیایی و کودهای آلی و زیستی

000ر500ر5

3

انواع نهال

000ر200

5

اصالح نژاد دام روستایی

4
6

جمــــع

000ر100ر1

بهینهسازی مصرف سموم ،کود شیمیایی و مبارزه با آفات عمومی (هوایی و زمینی)

000ر320

توسعه خدمات بهداشتی ،درمانی دامهای روستایی و عشایری و واکسن دام ،سموم ،مواد ضدعفونی کننده و مواد بیولوژیک

000ر130

000ر80

000ر330ر7
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قوانین و مقررات

گلخانه
« حداقــل مســاحت مفیــد گلخانــه ( پیوســته و زیــر پوشــش
واحــد)  ۳۰۰۰متــر مربــع میباشــد.

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
دوران ،امکانــات چندانــی در اختیــار
نداشــتیم امــا بــا روحیــه انقالبــی و
تکیــه بــر توانمنــدی هــای داخلــی،
در انجــام کارهــا موفــق مــی شــدیم
و بــر مشــکالت غلبــه مــی کردیــم.

و المســلمین ابــو ترابــی فــرد نایــب
رئیــس اول مجلــس شــورای اســالمی
در ســخنانی شــرط تحقــق سیاســت
هــای اقتصــاد مقاومتــی را کاهــش
هزینــه هــا ،هدایــت منابــع و خلــق
ثــروت عنــوان و بــا اشــاره بــه
موقعیــت ایــران در منطقــه ،گفــت:
مــا بایــد راهبــرد خــود را عــوض
کنیــم و در مســیر تولیــد حداکثــری
و مصــرف حداقلــی گام برداریــم.

در زمینــه مســائل سیاســی و بیــن
المللــی نیــز جــدی تــر وارد عمــل
شــویم.

در نهمیــن همایــش ملــی فرهنــگ
و مدیریــت جهــادی از دومیــن جلــد
دانشــنامه اســالمی ویــژه کشــاورزی،
منابــع طبیعــی و محیــط زیســت
بــا حضــور وزیــر جهــاد کشــاورزی
و حجــت االســالم و المســلمین ابــو
ترابــی فــرد و آیت اهلل عالمــی نماینده
ولــی فقیــه در وزارت جهاد کشــاورزی
از دومیــن جلــد دانشــنامه اســالمی
ویــژه کشــاورزی  ،منابــع طبیعــی و
محیــط زیســت رونمایــی شــد.

وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا تاکیــد
بــر لــزوم شــناخت و بهــره گیــری در ایــن همایــش ،آیــت اهلل عالمــی
از ظرفیــت هــا و توانمنــدی هــای نماینــده ولــی فقیــه در وزارت جهــاد
داخلــی گفــت :هرگــز در دنیــا پــول ،کشــاورزی نیــز طــی ســخنانی بــا
امکانــات و  ...کارســاز نبــوده بلکــه اشــاره بــه ویژگــی هــای روحیــه
موفقیــت هــا و دســتاوردهای بشــر در و فرهنــگ جهــادی" ،مدیریــت
پــی همــت  ،پشــتکار و تــالش و اراده جهــادی" را راهگشــای تحقــق
بدســت آمــده اســت.
اهــداف سیاســت هــای اقتصــاد
وی تصریــح کــرد:در صــورت اســتفاده مقاومتــی و پیشــرفت و توســعه
از توانمندهــای کشــور مــی توانیــم کشــور عنــوان کــرد.

وزیــر جهــاد کشــاورزی اظهــار
داشــت :اهــداف سیاســت هــای
اقتصــاد مقاومتــی بــا اتــکاء و بهــره
گیــری از" ظرفیــت هــا و توانمنــدی
هــای داخلــی"" ،روحیــه انقالبــی
و مســولیت پذیــری" و "مدیریــت
جهــادی" قابــل تحقــق اســت.
در ایــن همایــش ،حجــت االســالم

« حداقــل فاصلــه محــدوده تاسیســات گلخانــه هــا ،رودخانــه
هــاو دریــا ( عــوارض طبیعــی ) محــدوده دامداریهــا وصنایــع
آلــوده کننــده (ماننــد کارخانــه ســیمان ،کرخانــه تولیــد
آســفالت ،کارخانــه ســنگبری و ) ...بــه شــرح ذیــل میباشــد.
حریم رودخانه

 50متر

حریم دریا

 200متر

عوارض
تاسیسات

محدوده دامداریها و
مرغداریها

 150متر

کارخانههای
آلوده کننده

کارخانه سیمان ،سنگ
شکنی ،آسفالت ،پودر
سنگ و ...

 2000متر

عوارض طبیعی

« رعایــت فاصلــه گلخانــه هــا باکارخانــه ســیمان ،کارخانــه گــچ،
کارخانــه ســنگ شــکنی ،کارخانــه آســفالت ،کارخانــه پــودر
ســنگ و کلیــه واحدهایــی کــه بــه مقــدار زیــاد گــرد و خــاک
و غبــار تولیــد میکننــد حداقــل  2کیلومتــر رعایــت گــردد و
جهــت حصــول اطمینــان الزم اســت کــه از ســازمان حفاظــت
محیــط زیســت اســتان نیــز اســتعالم و هماهنگــی گــردد.
ضمــن اینکــه گلخانــه هــا نبایــد در مســیر جهــت وزش بــاد
غالــب منطقــه و مقابــل واحدهــای فــوق باشــد.

دامپروری
« واحدهــای گاو شــیری نیمــه صنعتــی کــه ظرفیــت گلــه مــادر
(مولــد) آنهــا  ۱۰۰راس و باالتــر میباشــد میــزان زمیــن مــورد
نیــاز جهــت احــداث ســاختمانها و تاسیســات در ایــن واحدهــا
بطــور معمــول  2/۳مســاحت موردنیــاز واحدهــای گاو شــیری
صنعتــی و یــا بــه عبارتــی  ۱2/۶متــر مربــع مســقف و ۱۶/5
متــر مربــع فضــای غیــر مســقف بــه ازاء هــر راس دام مولــد
میباشــد.
« در واحدهــای گاو شــیری نیمــه صنعتــی کــه ظرفیــت دام
مولــد آنهــا کمتــر از  ۱۰۰راس میباشــد بــه دلیــل کاهــش
فضــای شیردوشــی و اطــاق نگهــداری شــیر و هانــگار ماشــین
آالت و علوفــه و  ...بطــور معمــول فضــای مــورد نیــاز نصــف
واحدهــای گاو شــیری صنعتــی و یــا بــه عبارتــی معــادل 9/44
متــر مربــع مســقف و  ۱2/4متــر مربــع فضــای غیــر مســقف بــه
ازاء هــر راس دام مولــد میباشــد.
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همایشها و نمایشگاهها

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه ،تجهیزات پارکی و صنایع وابسته
ســیزدهمین نمایشــگاه بیــن المللــی گل و
گیــاه ،تجهیــزات پارکــی و صنایــع وابســته از
روز دوشــنبه  2۱لغایــت  25اردیبهشــت مــاه
در محــل دائمــی نمایشــگاههای تخصصــی
شــهرداری تهــران برگزارشــد .در ایــن نمایشــگاه
تولیدکننــدگان گل هــای شــاخه بریــده ،
گیاهــان آپارتمانــی و فضــای بــاز و همچنیــن

دســت انــدرکاران و تولیدکننــدگان ملزومــات
و نهــاده هــای کشــاورزی و ابــزارآالت باغبانــی
حضــور داشــتند.
شــایان ذکــر اســت ســازمان نظــام مهندســی
کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان تهــران بــرای
اولیــن بــار در ایــن نمایشــگاه حضــور یافــت.

تقدیر از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در همایش ملی چابک سازی سازمانی
همایــش ملــی چابــک ســازی ســازمانی ویــژه
مدیــران و مســئوالن آمــوزش ســازمانها و
نهادهــای دولتــی بــا همــکاری ســازمان نظــام
مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان
تهــران و موسســه عالــی کســب و کار ماهــان و
بــا محوریــت چابکســازی ســاختار ســازمانی،
روشهــای تصمیمســازی و تصمیمگیــری
چابــک ،ســازمان ســبز ،تفکــر پریمیــوم و

ظرفیتســازی منابــع انســانی طــرح و آمــوزش
داده شــد و معرفــی و آمــوزش فناوریهــای
نویــن مدیریــت ،فرهنــگ ســازمانی و بازارهــا،
زنجیــره تأمیــن و فــروش چابــک در مرکــز
همایشــهای هتــل المپیــک برگــزار شــد.
همچنیــن همزمــان بــا ایــن همایــش ،مراســم
فــرش قرمــز ســازمانهای چابــک نیــز
برگزارشــد کــه تعــدادی از ســازمانهای دولتــی

برگزاری همایش بین المللی پژوهشهای کاربردی درکشاورزی
همایــش بیــن المللــی پژوهشــهای کاربــردی در
کشــاورزی بــا مجــوز رســمی از معاونــت توســعه
مدیریــت انســانی رییــس جمهــور بــا همــکاری
ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع
طبیعــی اســتان تهــران  2۱خــرداد 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
اولیــن کنفرانــس ” خالقیــت و اســتفاده
از سیســتم هــای نویــن ” در جهــت بهبــود
کیفیــت و افزایــش بهــره وری در صنعــت
کشــاورزی  ،دامپــروری و صنایــع وابســته بــا
حمایــت و همــکاری ســازمان نظــام مهندســی
کشــاورزی اســتان تهــران 2مــرداد مــاه ســال
جــاری بــا هــدف بررســی راهکارهــای ارتقــاء و
افزایــش ســطح تولیــدات ایــن صنعــت عظیــم
و همزمــان بــا معرفــی شــرکتهای برتــر و
اخالق صنعــت کشــاورزی و دامپــروری در

حــوزه هــای ” زراعــت ،امــور باغــی ،دامــداری،
آبزیــان و محصــوالت و صنایــع وابســته در
پژوهشــگاه صنعــت نفــت برگــزار خواهــد شــد .
الزم بــه توضیــح اســت در حاشــیه برگــزاری
مراســم ،نمایشــگاه تخصصــی صنعــت کشــاورزی
و دامپــروری و نیــز صنایــع وابســته در جهــت
معرفــی آخریــن خالقیتهــا و دســتاوردهای نویــن
ایــن صنعــت برپــا خواهــد شــد.

و خصوصــی خــود بــرای دریافــت رخــش زریــن
حاضــر شــدند کــه ســازمان نظــام مهندســی
کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان تهــران بــه
عنــوان ســازمان چابــک درســاختار ســازمانی،
روشهــای تصمیمســازی و تصمیمگیــری
برگزیــده و لــوح یادبــود ایــن مراســم بــه
مهنــدس علیرضــا بزرگــی رییــس ســازمان اهــدا
شــد.
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کتاب تغﺬیه گاو شیری
کتــاب تغذیــه گاو شــیری درســال 2۰۱5
منتشــر شــد و بالفاصلــه توســط اســاتید
دانشــگاه زنجــان و بــا همــکاری انتشــارات
پادینــا ترجمــه و ویراســتاری گردیــد.
خوانــدن ایــن کتــاب به همــه کارشناســان
تغذیــه دام و متخصصــان علــوم دامــی و
دامپزشــکی توصیــه مــی گــردد.

کتاب بیماریهای
متابولیکی گاو شیری
کتابــی کامــال کاربــردی در زمینــه
بیماریهــای مهــم متابولیکــی گاوهــای
شــیری اســت کــه در ســال  2۰۱4منتشــر
و توســط اســاتید دانشــگاه زنجــان ترجمــه
گردیــد.
بــا خوانــدن ایــن کتــاب دیــدگاه کامــال
متفاوتــی دربــاره بیماریهــای متابولیکــی،
فیزیولــوژی آنهــا و مکانیســمهای درگیــر
آن پیــدا خواهیــد کــرد
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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
حقیقــی و حقوقــی دارای رتبــه ســازمان
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.

شــایان ذکر اســت نســخه هــای مختلف
ایــن کتــاب در اختیــار وزارت جهــاد
کشــاورزی ،ســازمان جهــاد کشــاورزی،
شــهرداری ،تولیدکننــدگان ،بهــره بــرداران
و دریافــت کننــدگان خدمــات فنــی و
مهندســی بخــش کشــاورزی و منابــع
طبیعــی قــرار خواهــد گرفــت و بــزودی
بانــک اطالعاتــی ایــن راهنمــا جهــت
دسترســی و امــکان ویرایــش راحــت تــر
و ســریع تــر نیــز بــه وبســایت ســازمان
اضافــه خواهــد گردیــد.
متقاضیــان میتواننــد فــرم درج مشــﺨصات رتبــه بنــدی کتــاب مﺬکــور

را بــه صــورت حضــوری از واحــد روابــط عمومــی و یــا رتبــه بنــدی
دریافــت و یــا بــرا ی ﺛبــت نــام اینترنتــی بــه ســایت www.anreo.info

)در ﻗسمت پایین صفحه اصلی سایت( مراجعه نمایند.
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