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سر مقاله

شاورزیاستقرار مسؤولین فنی در واحد تولیدی و خدماتی بخش ک

از آمال تا اعمال

ابعمنوکشاورزیبخششدهباعثکهعواملیمهمترینازیکی
ابلقوویژهظرفیت هایوفرصت هاازبرخورداریوجودباطبیعی
بودنببرد،رنجکارجویایآموختگاندانشزیادتعدادازتوجه،

.استکشاورزیهایعرصهکاربازارنیازموردهایمهارت
تفکروهاندیش.استملتهرثروتوسرمایهاصلیپایهانسانیمنابع
چههرهکمعادنسایربرخالفوفناناپذیرندمعادنیانسانی،منابع
بیشتر،ادهاستفبامعدناینیابند،میکاهششوند،برداشتبیشتر

تحولهاینوآوریوهاخالقیتمظهرتواندمیویافتهتوسعه
.باشدآفرینی

بخشتوسعهورشدالزاماتوهاضرورتازیکیاساس،اینبر
دیلتبوانسانیهایسرمایهبرایالزمهایمهارتایجادکشاورزی،

کهمحورمهارتهایآموزشمیانایندروبودهانسانیمنابعبهآنها
ایندرهمیمبسیارنقشباشد،میکشاورزیفنونوعلومازتلفیقی

.نمایدمیایفاءمسیر
تقالانعنوانبهطبیعیمنابعوکــشاورزیمهندسینــظامسازمان
ــوسعهتکهاستاعتقاداینبرتــولیدی،هایمحیــطدردانشدهنده

بهمهارتودانشانتقالهایروشبهترینازیکیآموزیمهارت
اینهکاستکاربازاربهورودمتقاضیکشاورزیآموختگاندانش

عـملکردهایمـیانگینکــردننـــزدیکدرتواندمیموضوع
ونهنمـتولیدیعمـلکرد هایورکوردهامیزانبهتولیدیواحدهای

مککتولیدیواحدهایوریبهرهافزایشنهایتدروملیواستانی
.باشدداشتهراشایانی

برنامهازییککشاورزی،بخشنیازبهتوجهباوضرورتاینبربنا
احدهایوفنیمسؤولینویژهبهفنیعواملتربیتسازماناینهای

وکشاورزیواحدهایدرآنهاحضورهدفباخدماتیوتولیدی
افزایشجهتدرفنیوعلمیاستانداردهایومعیارهااصول،اعمال

.باشدمیبخشدروریبهره
کهاستاداعتقاینبرطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمان

شدهگمحلقهپرورشیوتولیدیواحدهایفنیمسؤولین
هبکشاورزیواحدهایدرفنیعواملاینحضوروبودهتولید
دنبالهبتوجهیقابلمثبتاثراتفنیدانشصاحبانعنوان

کریسکاهشبه؛توانمیآنهامهمترینجملهازکهداشتخواهد
نگذاراسرمایهاطمینانشدنفراهمگذاری،سرمایه
سازیمهندسیتولید،هایهزینهکاهشکشاورزی،بخش

بیشترتأمینوسالممحصولتولیدبهکمکتولید،فرآیند
ازبهینهادهاستفتولیدکننده؛درآمدافزایش،جامعهغذاییامنیت
.کرداشارهوریبهرهافزایشوتولیدعوامل

کهکشاورزیعرصهگستراندانشنامهویژهاساس،اینبر
وبرترفنیمسؤولینباسنماختصاصیگفتگوهایبرمشتمل

،دباشمیکشورمختلفمناطقدرکشاورزیواحدهایدرکارآمد
شاننهدفبامرکزیسازمانرسانیاطالعوعمومیروابطتوسط
بهیدتولهایعرصهدرفنیمسؤولینحضوراثراتدادن
.استشدهتدوینواقعیمعنایبهکشاورزیجامعه

ارگیریکبهاثراتونقشبیشترچههرتبیینبااستامید
شاهد،اورزیکشبخشگذارانسرمایهتوسطفنیمسؤولین
ولیدتفنیعواملاینازکشاورزیبخشپیشازبیشاثرپذیری

.باشیم
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پیام روز مهندسی

تکثیر،منظوربههکاستمهندسیوسیعدامنهدربشرهایکشفمهمترینازجهانیگستردگیوحیاتبلندایبهفعالیتیکشاورزی
.داردکهنودیرینقدمتیایراندروشدهنهادهبنابشرزندگیراحتیوسهولتبرایساختنوتکامل

وتوسعه،امکاناتوابزارهابهدستیابیجهتدرومختلفهایزمینهدرایراندر"مهندسی"بهترزندگیبرایتالشاستمراردر
.استشدهسازتمدنمختلفهایرشتهدرمهندساناینتالشحاصلالبتهواستیافتهتکامل

کشاورزیحوزهردمهندسیدانشوجریانمتولینهادفراگیرترینعنوانبهطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمان
بردسیمهنهایفعالیتوخدماتارائهبرایکشاورزیعلومصاحبانطریقازراکشاورزیمهندسیدانشمدیریتغذایی،امنیتو

کشاورزیِهبدستیابیهدفبااقتصادیکشاورزیوتولیدهایعرصهدرراجدیدهایآوریفنودانشگسترشوداردعهده
.استدادهقرارخودهایسیاستوهابرنامهاولویتدرپذیررقابتواقتصادیعلمی،مهندسی،هوشمند،

انتظارغذاییصنایعوتزیسمحیططبیعی،منابعکشاورزی،مهندسانویژهبهکشورمهندسیجامعهبه"مهندسیروز"تبریکبا
وورزیکشاتولیداتافزایشوپایداریبهاهتماموایحرفهاخالقواجتماعی-علمیمسئولیتبهعملبارودمی

.شودفراهمجامعهآسایشوآرامشرفاه،هایزمینهموادغذایی،

اسالمی ایرانپیام رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری
به مناسبت روز مهندسی

شاهرخ رمضان نژاد
یرانرییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ا



1399زمستان / 70شماره / سال هجدهم/ فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

وولیدکنندگانتوکشاورزانجملهازایران،فرهنگباوبزرگملتحضوربهراباستانیعیدسعیدونوسالآغاز
وهروزیبومی نمایمعرضتبریککشورسراسردرطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانمحترماعضای

.آرزومندممنانخداوندازراپیوستهشادمانی
رایطیشبا"کرونا"ناشناختهوکشندهویروسشیوعازمتاثرایرانجملهازوجهانسراسرمردمزندگانی1399سال

بخشویردبگخودبهدیگریبویورنگمجازیدنیایشدموجبوگشتروبرونشدهتجربهومتفاوتکامالً
.افتادتعویقبهیاوشدکشیدهنیروتعدیلوتعطیلیبهیاانتقال،غیرقابل

ایطشراینازمتاثرسازماناینجملهازونهادهاوهاسازمانبرایمدیریتوکارازجدیدیفصل1399سالاساس،اینبر
،مجازیایفضظرفیتازاستفادهوارتباطاتواطالعاتفناوری هایازبهره گیریباشدموفقکهبود

یارتباطهایفناوریبهمجهزوهوشمندنهادیومجازیساختارقالبدرراموردنظرخدماتوسازمانیوظایفتمامی
کاهشوباالپاسخگوییسرعتکشاورزی،دردانشضریبارتقاءباهمراهبیشترپویاییوکارآییباووقفهبدون

.نمایدارائهذینفعانبههزینه ها،
کشاورزی،طمحیدردانشاشاعهوانتقالبرایخصوصیبخشبهمتکینهادسازیهدفباراستاایندر

مراکزازیاندراهنظیرکارهاییوسازباحوزهایندرمردمیمشارکت هایرساندنحداکثربهوکردنمردمی
حرفهوخصصیتجنبهسازیبرجستهوبخشیهویتآموزی؛مهارتتقویتدولتی؛غیرطبیعیمنابعوکشاورزیخدمات

پیوندیمهومحصولارزشزنجیرهتوسعهوکشاورزیسازیمهندسیبهویژهتوجهذینفعان،بهخدماتارایهسهولتای
بخششرایطبابمتناسوجدیدایرابطهعنوانبهتولیدازدانشبریسهممناسباتگسترشکشاورزی؛بازاروتولیدنظام

اینکهجامیدهانکشاورزیدردانشنفوذضریبارتقایوکشاورزیبهره وریکردنمردمیبهوگرفتهصورتکشاورزی
.باشدمیتولیدجهشبرایسالشعاراجرایراستایدرو1399سالهایدستاوردواقداماتازبخشیها

ارآفرینان،کگذاران،سرمایهصنایع،صاحبانباتعاملوهابرنامهها،سیاستاستمراربارودمیامید
بنیانیدانششاورزیکدستیابیوتوسعهمرتبط،دستگاهایوتولیدکنندگانوکشاورزانبازرگانان،

.گرددفراهم
ازمعنویتوبرکتازسرشارسالیونمودهعرضتهنیتراپرطراوتبهاروطبیعتحیاتتجدیدسالروزنو،سال مجدد
.نمایممیمسئلتشمابرایمهربانوبخشندهخداونددرگاه

نژادشاهرخ رمضان 
بیعیطسازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع رییس 

جمهوری اسالمی ایران
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:ن کردعنوا« تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها»رییس سازمان مرکزی در نامه ای به سازمان استان ها با عنوان نقش و رسالت سازمان در تحقق شعار 

ولید دانش به عنوان مؤثرترین عامل پشتیبانی کننده و مقوّم ت
کشاورزی استدر 

نظامسازمانرؤسایبهاینامهارسالبامرکزیسازمانرییس
مهندسینظامسازمانرسالتونقشها،استانکشاورزیمهندسی

را«هااییزدمانعوهاپشتیبانیتولید،»شعارتحققدرکشاورزی
مقوّموندهکنپشتیبانیعاملمؤثرترینعنوانبهرادانشوتشریح
.کرداعالمکشاورزیدرتولید

کزیمرسازمانرییسنامهدرسنم،رسانیاطالعپایگاهگزارشبه
وکارهاوسازایجادومواضعاتخاذدنبالبه:استآمده

هایالسشعارتحققبرایسازماناینمؤثروگستردهاقدامات
مانعواهپشتیبانیتولید،"عنوان؛با1400سالگذاریناماخیر،

سبیمنافرصتپیشین،هایسالشعارهایهمانندنیز"هازدایی
اهدافورویکردهاها،گیریجهتتحققبهمی تواندکهاست

.بیانجامدسازمان

مهندسینظامسازمانرؤسایبهمرکزیسازمانرییسنامهمتن
:باشدمیشرحبدینهااستانطبیعیمنابعوکشاورزی

استانطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانمحترمرؤسای
کرمانجنوبشعبهوها

سالم،با
مقامسویازسالنامگذاریراستایدرجدید،سالتبریکضمناحتراماً،

وشنق"هازداییمانعوهاپشتیبانیتولید"عنوانتحترهبریمعظم
رااجوهماهنگیبرایرازیرمواردشعار،ایناجرایدرسازماناینرسالت

:نمایدمیاعالم
اینرمؤثوگستردهاقداماتوکارهاوسازایجادومواضعاتخاذدنبالبه

99سالتولید،رونق9۸سال)اخیرهایسالشعارتحققبرایسازمان
نعماوهاپشتیبانیتولید،"عنوان؛با1400سالگذارینام(تولیدجهش
کهتاسمناسبیفرصتپیشین،هایسالشعارهایهمانندنیز"هازدایی

.مدبیانجاسازماناهدافورویکردهاها،گیریجهتتحققبهمی تواند
پنجمدورهدرفعالیتجهتراهنقشهعنوانبهکهسازمانراهبردیسنددر

ویدتولازحمایتاست،رسیدهمرکزیشورایتصویببه(1401-139۸)
تعیینهدفباسنداینکهطوریبه.باشدمیتأکیدموردتولیدکنندگان

(اندازچشمومـــأموریترسالت،)ســـازمانکـــالنهایگیــریجهــت
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بههاسیاستوقانونیوظایفاهداف،اصولی،ومحوریهایارزش
وانذینفعبهخدماتارائهبرایالزمهایزیرساختسازیپیادهمنظور

ازیپشتیبانوحمایت.استشدهتدوینکشورسراسردرمخاطبان
موردور،کشتولیدترینملیعنوانبهکشاورزیتولیداتوکشاورزان

وکنندهبانیپشتیعاملمؤثرترینعنوانبهدانشوبودهسندایندرتاکید
.استشدهتعیینکشاورزیدرتولیدمقوّم

دراستضروریتولید،ازپشتیبانیدرسالشعارتحققراستایدرلذا
منابعوکشاورزیخدماتمراکزتوسعهابالغی،هایبرنامهاجرای

انتقالبرایتیغیردولشبکهونهادعنوانبهغیردولتیطبیعی
اندهستسطحدرجدیدهایفناوریواطالعاتدانش،اشاعهو
بهوگیردقرارهتوجموردپیشازبیشتولید،بنیادیپشتیبانعنوانبهها

کهطوریبه.شوددنبالپیگیریقابلوعملیاتیشفاف،ایبرنامهصورت
یبانیپشتبرایخدمات،مرکزیکحداقلدهستانهرهدفسال،پایاندر
.گرددمحققتولیداز
کردنمردمیبرایسازماناینسویازکهجدیدیمناسبتاساساینبر

"دتولیازدانشبریسهم"عنوانتحتکشاورزیدرگستریدانش
اولویتدرجدیصورتبهبایستمیاست،شدهتمهیدوطراحی

شاورزی،کدردانشنفوذضریبارتقایباوگیردقرارسازمانبرنامه های
اینایهرسالتووظایفامکانات،چهارچوبدرتولیدازپشتیبانیامر

درتأکیدموردموارددیگراز.شودفراهمسالشعارتحققدرسازمان
وریبهرهکردنمردمیتولید؛ازحمایتبرایراهبردیسند

صادراتشگستروتوسعهتولید،کردناقتصادیکشاورزی،
قایارتکشاورزی،بازاربرایسازیظرفیتوارتقاءمحور،
هایاییداروثروتمناسبتتقویمونقدشوندگیقابلیت

بخشبهمردمیهایسرمایهورودجریانتقویتوکشاورزی
زمینهملهجازمواردایننمودناجراییوپیگیریکهباشدمیکشاورزی

.باشدمیسازماناینسویازکشاورزیبخشدرتولیدازپشتیبانیهای
امورسازییمردمسیاستبراساسشدهیادتولیدازپشتیبانیهایزمینه

مشترکعمنافتأمینوتولیدیهایظرفیتوتوانبهمتکیوباشدمی
خصوصردکهطوریبهاستاعتباراتبینیازپیشفارغوذینفعانهمه

اینبهمربوطهایهزینهتولید،کردناقتصادیووریبهرهکردنمردمی
درچارچوبوهاهزینهکاهشوعملکردافزایشمحلازامور

.شودمیتأمینتولیدازدانشبریسهمطریقوازمزدمحوریدانش
تولیدکنندگان،وتولیدازسازمانپشتیبانیبرناظرهایبرنامهاساساینبر

درتاباشدمستندسازیوسنجشقابلکهگردداجراییایگونهبهباید
ارسالیرهبرمعظممقامدفتربهمکتوب،صورتبهسالپایانگزارش

.شود
ازامالهباسازمانراهبردی،سنددرنیزتولیداززداییمانعدرخصوص

هدفباوکشوردرتولیدرونقکارباارتباطدرانقالبدومگامبیانیه
بخشدراقتصادیواجتماعیفرهنگی،مسایلهماهنگحل

وذهنیموانعقالبدرموانعاحصاءضمنکشاورزی،
بهستیابیددرقانونیموانعوساختاریوفنیموانعفرهنگی،

ادیپیشنهمؤثرراهکارهایوهارانپیش،کشاورزیکالناهداف
.استنمودهارائهموانعاینرفعجهتدرراخود

پیشموانعتریناساسیفرهنگیواجتماعیذهنی،موانعاساساینبر
میهنیذموانعحاصلقانونیوساختاریفنی،موانعکهاستتولیدروی
وتسهیلتولید،ازپشتیبانیوحمایتاگرکهطوریبهباشد،

ورامراحتیوروانیکار،وکسبمجوزهایصدورتسریع
باشد،امرمجریانوسیاستگذاراناعتقادوباور؛تولیدبهمربوط
گیر،پاودستموازی،هایسیاستوقوانینمقررات،ضوابط،

.شدنخواهدوضعهرگزتولیدکنندهومنعزامحرومیت

ندیباورمتقویتهدفبااجراییعواملآموزشاستالزمراستا،ایندر
مورد،محولهوظایفواموردرتسریعوتسهیلوزداییمانعبرایآنهادر

وتسهیلوزداییمانعرویکردباگذشتههایسالهمانند.گیردقرارتوجه
رمایهسمتقاضیان،کهراموانعیاستالزمامور،انجامدرتسریع

آنباجراییافراینددرتولیدکنندگانوکارآفرینانگذاران،
احصاءوسازیبرجستهشناسایی،نمایند،میاعالمیاومواجه

ازرویهحسبتاشودمنعکسمرکزیسازمانبهپیشنهادقالبدروشده
صدورتسهیلوزداییمقرراتهیأتقبیلازذیربطمراجعطریق

ایژهویاهتمامباجدیدسالدررودمیانتظارکهکاروکسبمجوزهای
.شودواقعپیگیریموردبپردازد،اموراینبه

هایگاهدستبهسازمانآمادگیاستالزممذکور،مراتببهتوجهبا
وهمراهیواعالمسالشعارتحققواجرابرایاجرایی

وهاسازمانها،دستگاهکلیهبامستمروکاملهمکاری
مانعوهاانیپشتیبتولید،"شعارتحققبرایربطذینهادهای

.گرددمعمولکشاورزی،تولیداتدرمحسوستغییرایجادو"هازدایی
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نامهارسالباکشورکشاورزیمهندسینظامسازمانرییسجمهور،رییستوسطکاروکسبشروعمراحلساده سازیمصوبهابالغپیدر
.نموداعالمشدهیادمصوبهاجرایبرایراسازماناینآمادگیجمهور،رییسدفتررییسبهای
جامعنظامقوانینموجببهکشاورزیخدماتیوتولیدیهایمجوزصدوررسمیمرجععنوانبهسازماناین:استآمدهنامهایندر

بارگذاریسانیراطالعپایگاهدراجرابرایوتهیهرانامهتصویبموضوعنامهتعهدکشاورزی،بخشوریبهرهافزایشوکشوردامپروری
.استنموده
خودبامجوزاخذخواهانکهمتقاضیانیبرایاستشدهاعالماستانیسازمان هایبهمرکزی،سازمانرییسابالغیهطبقاست،گفتنی

صدوربهنسبتنامهتعهددرآنهااجرایورعایتاظهاراستنادبهوضوابطبهمربوطمستنداتدریافتبدونباشند؛میتعهدارائهواظهاری
.نماینداقدامخدماتیوتولیدیهایفعالیتدرکاروکسبشروعاولیهمراحلعنوانبهتاسیسپروانهواصولیموافقت

:در پی ابالغ مصوبه ساده سازی مراحل شروع کسب و کار توسط رییس جمهور انجام شد

ه پیشگامی سازمان نظام مهندسی کشاورزی برای اجرای مصوب
ساده سازی مراحل شروع کسب و کار
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منابعوکشاورزیمهندسینظامسازمان:گفتمرکزیسازمانرییس
نقشهدفباراخودهایبرنامهفعالیت،ازدورهایندرطبیعی

اجرایبهکمکهمچنینوکشاورزانوکشاورزیبخشدرآفرینی
.کندمیدنبالبخشهایسیاستوهابرنامه

درنژادرمضانشاهرخسنم،رسانیاطالعپایگاهگزارشبه
عمنابوکشاورزیمهندسینظامسازمانرؤسایمجازیگردهمایی

وهاینهادسازبامهندسینظامسازمانامروز:گفتهااستانطبیعی
بعمناوکشاورزیخدماتمراکزقالبدرکههاییسازیظرفیت
ارتوزاجراییبازویعنوانبهاست،دادهانجامغیردولتیطبیعی

.استشدهتبدیلمختلفهایزیربخشدرجهادکشاورزی
تحصیلیمقاطعدرکارشناس4200ازبیشتاکنون:افزودوی

کزمراایندر(دکتریوارشدکارشناسیکارشناسی،)مختلف
وکشاورزینوینهایفناوریودانشکهاندشدهساماندهی

بهتولیدهایعرصهبهنقطهتریننزدیکدررانیازموردخدمات
.نمایندمیارائهتولیدکنندگانوکشاورزان

ینادرشدهدریافتبازخوردهای:کردتصریحنژادرمضانشاهرخ
اینمطلوبآفرینینقشومناسباستقراردهندهنشانخصوص،

یمکشاورزیبخشدرجدیداجتماعیزیرساختعنوانبهمراکز
.باشد

دریفنمسؤولینآفرینینقشاهمیتبرتأکیدبانژادرمضان
لعوامنقشایفایالزمه:داشتاظهارخدماتی،وتولیدیواحدهای

حمایتوآنهابیندرانسجاموتعاملایجادتولید،هایعرصهدرفنی

درانسازماقداماتازکهاستسازمانتوسطآنهابهبخشیهویتو
داروخانهبهکشاورزیسمومهایفروشندگینامتغییرخصوص،این

مینیفمسؤولینگزارشاتثبتسامانهاندازیراهوگیاهپزشکی
.باشد

بهاشارهباخودسخنانازدیگریبخشدرمرکزیسازمانرییس
:ردکتصریحکارت،کشاورزخصوصدرشدهانجاممکاتبات

مختارارتککشاورزطرحازاستفادهدرتولیدکنندگانوکشاورزان
درپوزهدستگانصببهملزمگیاهپزشکیهایداروخانهاماهستند
.باشندمیخودواحد

فنیمسئولینبهمربوطهمشکالتومسائلنشستایندراستگفتنی
رحطهااستانمهندسینظامسازمانروسایتوسطکارتکشاورزو
.گرفتقراربررسیموردو

بازخوردهای دریافت شده در این
نشان دهنده استقرار خصوص 

مناسب و نقش آفرینی مطلوب
وان به عنمراکز خدمات غیردولتی 

ش  زیرساخت اجتماعی جدید در بخ
باشدکشاورزی می 

سازمان نظام مهندسی برنامه های خود را با هدف نقش
ندآفرینی در بخش کشاورزی و کشاورزان دنبال می ک
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درتواندمیکهاساسیمسائلازیکی:گفتمرکزیسازمانرییس
فناوریودانشنفوذبهکمکباشد،موثرکشاورزیبخشتوسعه

.استکشاورزیحوزهدرجدیدهای
رییسکهنژادرمضانشاهرخسنم،رسانیاطالعپایگاهگزارشبه

وبجنبهسفردررااسالمیشورایمجلسکشاورزیکمیسیون
ه،منطقاینتولیدیواحدهایازبازدیددرکرد،میهمراهیکرمان

:گفترسانهاصحابجمعدر
بخشدرجدیدهایفناوریودانشنفوذارتقایموضوعدر

رجستهببسیارکشاورزیکارشناسانومهندسیننقشکشاورزی،
دجدیهایفناوریودانشآخرینتوانندمیهاآن:افزودوی.است

دتولیهایعرصهومزارعبهاست،محققینتالشحاصلکهرا
واحدهایدروریبهرهوعملکردافزایشموجبودادهانتقال

.شوندتولیدی
یراناکشاورزیاصلیهایقطبازیکیجیرفت:داشتاظهاروی
.داردتوسعهبرایباالییبسیارهایظرفیتکهباشدمی

طبیعیهایظرفیتدرکناراخیرسالطی:کردتصریحنژادرمضان
هرهبوعملکردافزایششاهدجدیدهایفناوریواسطهبهمنطقه،

.باشیممیمنطقهایندروری

:رییس سازمان مرکزی در بازدید از واحدهای تولیدی جنوب کرمان

فوذ دانش و یکی از مسائل اساسی در توسعه بخش کشاورزی ارتقای ن
فناوری های جدید است

اینردایگلخانهبزرگهایمجتمع:گفتمرکزیسازمانرییس
تغالاشموجبروسیه،کشوربهخودمحصوالتصادراتبامنطقه
.استشدهکشورداخلبهتوجهیقابلارزآوریوزایی

اورزیکشکمیسیونرییسسفرجریاندراستذکرشایان
سریکمیسیون،اعضایازبرخیکهاسالمیشورایمجلس
وزارتکلمدیرانومعاونینبرخیومرکزیسازمان

هایپایانهازکردند،میهمراهیراویجهادکشاورزی
اب،شادایسردخانهمجتمعوکشاورزیمحصوالتصادراتی

اغاتبوپیازوزمینیسیبمزارعای،گلخانهبزرگمجتمع
غذاییمعمجتجیرفت،صنعتوکشتسهامیشرکتمرکبات

درهنمونمزرعهکشاورزی،محصوالتفرآوریصنایعنیلی،
رودبار،نشهرستادرگندممکانیزهمزارعوعنبرآبادشهرستان

زداریآبخیبزرگطرحسیاه،موبزدامپروریبزرگمجتمع
ادرکنندهصوایگلخانهبزرگمجتمعگنجوقلعهشهرستاندر

.آمدعملبهبازدید،منوجانشهرستاندرآنمحصوالت
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مرکزیسازمانرییسدستوربهایراناسالمیجمهوریطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانایحرفهوجامعهایآزمونمرکز
.کردکاربهآغاز

الکترونیکیماتخدتوسعهراستایدر:گفتشدهیادسامانهکاربهشروعمراسمدرنژادرمضانشاهرخسنم،رسانیاطالعپایگاهگزارشبه
.استشدهاندازیراهوطراحیایحرفهوجامعهایآزمونمرکزباشد،میسازماناینمهمهایرسالتازکهسازمانیاعتالیو

تشرکنظرموردآزموندرسهولتبهوشدهمندبهرهآنمزایایازتوانندمیسازماناعضایتمامیمرکزایناندازیراهبا:افزودوی
.نمایند

حضمبهونمودهشرکتادواریهایآزموندرروزشبانهازساعتهردرتوانندمیمتقاضیانلذامرکزایندر:داشتاظهارنژادرمضان
فرآینددرشدهکسبامتیازوشدهصادرمتقاضیبرایمربوطهآزمونگواهیمتقاضی،توسطنظرموردآزمونپاسخنامهکردنوارد

.گرددمیلحاظبندیرتبهوصالحیتتشخیص
بندیرتبهوالحیتصتشخیصمتقاضیانبرایرامشکالتیشدهیادهایآزمونبرگزاریروشقبالکهاستحالیدراین:کردتصریحوی

.گرددمیمرتفعمربوطهمشکالتشده،یادمرکزاندازیراهباکهبودکردهایجاد

:به دستور رییس سازمان مرکزی انجام شد

آغاز به کار مرکز آزمون های جامع و حرفه ای سازمان نظام
رانمهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ای
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ازمانسمرکزی،سازمانرؤسایحضورباکهیمشترکنشستدر
زیمرکسازمانمدیرانواصفهاناستانکشاورزیمهندسینظام

درکشاورزیمهندسینظامسازمانقانونیجایگاهشد،برگزار
بخشلیتکمیوتبدیلیوغذاییصنایعبامرتبطوظایفانجام

ردموهابخشایندرمسؤولینگیریکاربهنحوهوکشاورزی
.گرفتقراربررسی

ررسیبضمننشستایندرسنم،رسانیاطالعیگاهپاگزارشبه
مشکالتمربوطه،قوانیندرشدهیادموضوعقانونیجایگاه

آشامیدنی،خوراکی،موادکارخانجاتوواحدهافنیمسووالن
.شدبررسیبهداشتیوآرایشی

:در سازمان مرکزی انجام شد

نی  ی جایگاه قانوبررس
سازمان نظام مهندسی
کشاورزی در انجام  

نایع وظایف مرتبط با ص
غذایی و تبدیلی و  

اورزیتکمیلی بخش کش
کارفرماالیممستقیمرابطهشغلی،ثباتوامنیتعدماساس،ینابر
واحدهایبندیرتبهوسطحبینتناسبعدمکارشناس،و

وآرایشیآشامیدنی،وغذاییهایفراوردهوموادتولیدکننده
یینتعنظاموجودعدموفنیمسوولرتبهوسطحبابهداشتی
مشکالتجملهازفنیمسووالنمزایایوحقوقودستمزد

بهیدگردمقررنشستینادر.شدمطرححوزهاینفنیمسؤولین
هایرمایهسجریانورودتقویترویکردبافنیمسؤولینکارگیری

ودیتولیواحدهایدرگستریدانشوکشاورزیبخشبهمردمی
خشبتکمیلیوتبدیلیوغذاییصنایعبامرتبطخدماتی

شودعواقپیگیریموردمربوطههایدستگاهطریقازکشاورزی،

سیمهندنظامسازمانبهاینامهارسالبامرکزیسازمانرییس
انتقالولنقبهمربوطفرآیندآسانیوتسریعها،استان

عمنابوکشاورزیمهندسینظامسازمانصادرههایپروانه
.کردابالغراطبیعی

ونقلبرایاساساینبرسنم،رسانیاطالعپایگاهگزارشبه
کشاورزی،مهندسینظامسازمانصادرههایپروانهانتقال

رگکارباخذوپروانهصاحبنامتغییرمتقاضیاندرخواست
نیزووسیکازپروانهصاحبموافقتبرگیرندهدرکهمربوطه
یمکفایتباشد،میجدیدشخصسویازتعهداتپذیرش

.نماید
درخواستبایستیاستانیهای،سازمانشده،یادابالغیهاساسبر

.نمایندداماقشیوهاینبهصرفاراپروانهنامتغییرمتقاضیانهای
قابلیتشافزایبهشایانیکمکتواندمیاقدامایناستگفتنی

.نمایدکشاورزیبخشدرداراییوثروتنقدشوندگی

:در راستای بهبود فضای کسب و کار انجام شد

های صادره تسریع و آسان سازی فرآیند مربوط به نقل و انتقال پروانه
سازمان نظام مهندسی کشاورزی
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یوتیسامانهطریقازآنالینومجازیصورتبهبازآموزیادواریهایآزموندورهدهمینرساند؛میسازمانحقیقیاعضایاطالعبه
.گرددمیبرگزارhttp://tvrooyesh.comنشانیبهرویش

.نماینداقدامآزمونایندرشرکتونامثبتبهنسبتماهدیسومتاریخازمذکورسامانهبهمراجهباتوانندمیمتقاضیان
1۸درمجازیوآنالیندائمی،صورتبهمرکزی،سازمانآموزشیشورایمصوبهطبق1399سالادواریآزمونگذشته،سنواتبرخالف

.شودمیبرگزارتحصیلیرشته
.نمایندشرکتادواریآزموندرروزشبانهازساعتهردرتوانندمیمتقاضیانلذا
شرکتبهلتماییاقبولیعدمصورتدروداردراآزموندرشرکتونامثبتفرصتماهدریکبارفقطآزمونگرایشهردرمتقاضیهر

.نمایداقدامبعدیماهدرتواندمیگرایش،آندرآزموندرمجدد
کارنامهآزمونپایاندرودهندپاسخدقیقه20زمانمدتدرسوال30تعدادبهبایستمی1399سالادواریآزموندرشرکتمتقاضیان

بهمجهزآزموندرقبولیگواهینامهاتوماتیکصورتبه،(سواالتدرصد60بهصحیحپاسخگویی)قبولیصورتدرکهشدخواهدصادر
QR Codeبودخواهدپرینتومشاهدهقابلوصادرآنانبرای.

اصالحوزراعتکشاورزی،آموزشوترویجشناسی،خاکگیاهپزشکی،تحصیلیرشته1۸درونداردمنفینمرهآزمون
مهندسیوعلومغذایی،صنایعوعلوممکانیزاسیون،وکشاورزیهایماشیندامی،علوممرتعداری،آبیاری،نباتات،
روستا،آبادانیودیریتمجنگلداری،کشاورزی،اقتصادشیالت،مهندسیوعلومسبز،فضایباغبانی،علومزیست،محیط
.شودمیبرگزارکاغذوچوبصنایعوعلوموکشاورزیعلوم

میتقاضاآزمون،اولیهروزهاییاساعاتدرسامانهدرترافیکوازدحامازپرهیزمنظوربهآزمون،برگزاریشیوهتغییربهتوجهبا
.نماییدشرکتآزموندرکافیمطالعهوکاملآمادگیباونمودهخودداریآزموندرشرکتبرایتعجیلگونههرازشود

.باشدمیکارشناسیمقطعتخصصیدروسآزمونمنابع

برگزاری دهمین دوره آزمون های ادواری بازآموزی سازمان  
ی ایراننظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالم
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ماعالقانوندرکهآنچهاساسبر
سمومهایفروشندگیاست،شده
یهاداروخانهبهگیاهیآفاتدفع

.کرداپیدنامتغییرگیاهپزشکی
هبمربوطهتابلویاولینراستا،همیندر

حصارگرمخاندرگیاهپزشکیداروخانه
.گردیدصادرشمالیخراساناستان

کهسازماناعضایازدستهآناساس،اینبر
سمومیفروشندگفنیمسؤولاشتغالپروانه

بایبایستاند،نمودهدریافتراکشاورزی
وجوزماخذبهنسبتسانکاسامانهبهمراجعه
اورزیکشخدماتمرکزمتحدالشکلتابلوی

روخانهداعنوانباغیردولتیطبیعیمنابعو
.نماینداقدامگیاهپزشکی

کیتغییر نام فروشندگی های سموم کشاورزی به داروخانه گیاهپزش

اشتندکشاورزی،هایفعالیتکردنمندنظاموعلمیالزمه:گفتمرکزیسازمانرییس
.استکارشناسیروزبهاطالعات

راهبرانباانسیویدئوکنفرجلسهدرمرکزیسازمانرییسسنم،رسانیاطالعپایگاهگزارشبه
فنیمسؤولینریپذیمسؤولیتضرورتبهاشارهباگیاهپزشکیواحدهایفنیمسؤولیناستانی

ازصیتخصواحدهایاستقرارمهندسیبخواهیماگــر:گفت،خــــدماتیوتولیدیواحدهای

:رییس سازمان مرکزی در جلسه ویدئوکنفرانسی با راهبران استانی مسؤولین فنی

نظام مند کردن  زمه ال
ستداشتن اطالعات به روز و کارشناسی اکشاورزی های فعالیت 

درراگیاهپزشکیهایداروخانهجمله
تمامییبایستکنیم،پیادهتولیدهایعرصه

اختیاردرراکارشاسیودقیقاطالعات
یحتصرنژادرمضانشاهرخ.باشیمداشته
سازمان،مهمهایرسالتازیکی:کرد

فادهاستبرایدقیقهایریزیبرنامهانجام
ویژههبتولیدعواملازکارشناسیوبهینه

تولیدبرایکشاورزیسمومحوزهدر
.باشدمیسالممحصول

قشنبرتأکیدبامرکزیسازمانرییس
ویدتولکردنمندقاعدهدرفنیمسؤولین
اتاطالعارائه:گفتتولید،عواملمصرف

میزانونحوهخصوصدرکارشناسی
یدتولدرکشاورزیمختلفسموممصرف

اصلیوظایفجملهازمحصوالت
کیگیاهپزشهایداروخانهفنیمسؤولین

.است
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وریوبهرهافزایشبهمنجرمزدمحوردانشاشتغالسیاستاجرایومحورمهارتهایآموزشتوسعه:گفتمرکزیسازمانرییس
.شودمیکشاورزیبخشدردانشنفوذضریبافزایش

سازماندیدجرییسومرکزیشورایعضوحیدریه،ضرغاممهندسبادیداردرنژادرمضانشاهرخسنم،رسانیاطالعپایگاهگزارشبه
رنجمختلفهایزمینهدرمازادتولیدیدانشازمندیبهرهدرکشورکشاورزیبخشامروز:گفتبوشهراستانکشاورزیمهندسینظام
.باشدمیمانسازاینمهمهایرسالتازتولیدهایمحیطبهکشاورزیاطالعاتودانشانتقالبرایریزیبرنامهاساسهمینبروبردمی

کشاورزیدماتخمراکز:گفتکشاورزی،هایعرصهدردانشانتقالغیردولتیشبکهتوسعهضرورتبهاشارهبامرکزیسازمانرییس
دانشیکمابجنگمقدمخطدرتولیدی،هایمحیطدرکشاورزیاطالعاتودانشاشاعههایکانونعنوانبهغیردولتیطبیعیمنابعو

.نمایندمیئهاراتولیدهایعرصهبهنقطهتریننزدیکدرراتولیدکنندگاننیازموردخدماتها،دهستانمراکزدراستقرارباوبوده
عالیتفکردنمندنظاموعلمیالزمه:داشتاظهاراطالعاتوآماراهمیتبهاشارهباخودسخنانازدیگریبخشدرنژادرمضانشاهرخ

.استکارشناسیروزبهاطالعاتداشتنکشاورزی،های
تسهیلبالدنبهنیازموردهایسامانهطراحیومجازیفضایهایظرفیتازمندیبهرهبامهندسینظامسازمانراستاهمیندر:افزودوی

.باشدمیخودکاریهایحوزهبامرتبطکارشناسیودقیقاطالعاتبهدسترسی

:رییس سازمان مرکزی در دیدار با رییس جدید سازمان نظام مهندسی استان بوشهر

ایش توسعه آموزش های مهارت محور منجر به افزایش بهره وری و افز
ضریب نفوذ دانش در کشاورزی می شود
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وهامتحریکرونا،شرایطرغمعلی:گفتمرکزیسازمانرئیس
صدوربرایتقاضاجامعه،برحاکماقتصادیسختشرایط

.استداشتهخوبیوقبولقابلرشدگلخانهحوزهمجوزهای
بهفرسدرنژادرمضانشاهرخسنم،رسانیاطالعپایگاهگزارشبه

حضورابکهپیرانشهرفرمانداریجلسهدرغربیآذربایجاناستان
شریفمردمنمایندهجهادکشاورزی،وزارتباغبانیمعاون

اسالمی،شورایمجلسدرسردشتوپیرانشهرهایشهرستان
وتانشهرساداراتمسئولینسایروپیرانشهرشهرستانفرماندار

هاراظشد،برگزارشهرستانمهندسینوکشاورزاننمایندگان
مثلگردیهایحوزهدرشهرستان،خوبپتانسیلبهتوجهبا:داشت

رایبزمینهتاشودکارشناسیکاربایدهمشیالتودامپروری
نظامانسازمدرویابدتوسعههازمینهایندرگذاریسرمایهتوسعه

سهلشرایطبارامجوزهاکهاستاینبرسعیکشاورزیمهندسی
.کنیمصادرتر

هایظرفیتبهتوجهبامهندسینظامسازمان:کردتصریحوی
راشاورزیکسموممصرفوتوزیعتامین،شبکهبرنظارتقانونی،
رشاتگزاثبتونظارتسامانهاندازیراهباوداندمیخودوظیفه

:رئیس سازمان مرکزی در جلسه فرمانداری پیرانشهر

علی رغم شرایط سخت اقتصادی و
ه  کرونا صدور مجوزها در حوزه گلخان

رشد قابل توجهی داشته است

هایداروخانهدرسمومتوزیعسانکا،سامانهدرروزانه
ووزمجدارایواحدهایبهبخشیهویتضمنراگیاهپزشکی

فروشت،کیفیها،قیمتبهغیرمجاز،واحدهایباآنهاتفکیک
امیدواریم:گفتنژادرمضان.نمایدمینظارتسمومعرضهو

ازییکسموم،مصرفوتوزیعکردنمهندسیبابتوانیم
.نماییممرتفعراکشاورزانمشکالتوانتظارات

وهاعالماستکاهشوفراوانهایگیریپیعلیرغم:گفتمرکزیسازمانرئیس
اخذتضرورواداریعدالتدیواناخیررایگذشته،یکسالدرفرآیندهااصالح
وانگذارسرمایهبرایرازیادیمشکالترسمیسندداشتنویکتبصره

گه می دارندبرخی از قوانین و مقررات، ابریشم کسب و کار را در پیله ن

اهدخووکردهایجادتولیدجهشسالدرمتقاضیان
اراضیامورسازمانومهندسینظامسازمانکهکرد

.هستندموضوعاینپیگیر
انرمضشاهرخسنم،رسانیاطالعپایگاهگزارشبه

ودتولیدرهاتشکلنقشکارگروهجلسهدرنژاد
:گفتیغربآذربایجاناستانکشاورزیبخشتوسعه
نقدقابلیتافزایشوپروانهانتقالونقلتسهیل

ظاراتیانتازیکیبخش،درداراییوثروتشوندگی
ملبعراالزماصالحاتزمینهایندرسازمانکهبود

.استآورده
وتولیدیواحدهایصاحبانبخش،فعالینازوی

انش،دنهادهبکارگیریباکرددرخواستهاتشکل
.ندنمایفراهمراخودواحددروریبهرهافزایشزمینه
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اعیاجتممهندسیامروز:گفتمرکزیسازمانرییس
دفرآینسازیمهندسیفرآینددرمهمضرورتیک

.باشدمیکشاورزیمحصوالتتولید
لسهجدرنژادرمضانشاهرخسنم،رسانیاطالعپایگاهگزارشبه

استانزیکشاوربخشتوسعهوتولیددرهاتشکلنقشکارگروه
شد،برگزاراستانبازرگانیاتاقمحلدرکهغربیآذربایجان

رساترایبرمناسباقداماستاندرراهبردیشورایتشکیل:گفت
.باشدمیهاتشکلوکشاورزانصدایکردن

درهاگلخانهتوسعهازاستانگذارانسرمایهاستقبالبهوی
وکردههاشارکروناییشرایطدرگذشتهسالبهنسبتسالجاری

تسهیلومقرراتاصالحازناشیاستقبالایندالیلازیکی:گفت
.باشدمیمجوزهاصدورفرآیند
رمایهسشرایطتسهیلجلسه،ایندرمرکزیسازمانرئیس

نتمعاوواستانمسئولینازراکشاورزیبخشدرگذاری
یشتر،بهمکاریباباید:داشتاظهاروشدخواستارذیربطهای

غیرهوفواصلآب،حوزهدرموجودمشکالتوموانع
.شودمرتفع

:رئیس سازمان مرکزی در کار گروه نقش تشکلها در تولید و توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی

مهندسی اجتماعی یک ضرورت مهم 
فرآیند مهندسی سازی فرآیند تولید می باشددر 

بایجانآذراستانبهسفرجریاندرمرکزیسازمانرئیس
رستانشهمهندسینظامشعبهدرسرزدهصورتبهغربی،

اییفضدرویافتحضورپیرانشهرنمایندگیونقده
.کردگووگفتسازمان،کارشناسانباصمیمی

سرئیدیدنبانیزکارشناسانازبرخیدیدارایندر
مشکالتشانبیانبهخود،جمعدرمرکزیسازمان
ژادنرمضانشاهرخکهشدندآنحلخواستاروپرداخته

لحبرایخواستاستانمهندسینظامسازمانرئیساز
.ندنمایپیگیریراالزماقداماتشدهمطرحمشکالت

:در جریان سفر به آذربایجان غربی انجام شد

حضور سرزده رییس 
ه در شعبمرکزی  سازمان 

نظام مهندسی شهرستان
انشهرنقده و نمایندگی پیر
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سادهایدشکهاستابزاربهنیازغیرمجازفروشگاه هایبامقابلهبرای
مییقهربرخوردوکردنپلمپهمانرسدمیذهنبهکهابزاریترین
بهتوجهباامادشوگرفتهکاربهبایستیابزاراینقطـعاکههرچند،باشد

هــمکاریواهتمامعدمشایدوغیرمجازهایفروشگاهزیادتعداد
امروزیدنیایدراماباشد،میپایینآناثرگذاریمتولی،دستگاههای

.باشدمیمدیریتاعمالابزارترینقویاطالعاتوآماردانش،
ترقویربسیاتواندمیآنآمارهایتحلیلوقویاطالعاتبانکداشتن

.شودواقعموثرقهریهقوهوزوراعمالاز
گاهها،فروشوبخشوتوزیعشرکتهایسموم،ورودیمبادیشناسایی
میمتصمراجعبهآنارائهوآنهافروشوخریدمیزانومجاز،برندهای

واتقاضوعرضهکالنمدیریتجهتدرکمکبزرگترینگیر
.باشدمیآنغیرمجازتوزیعازجلوگیری

هاینشانزااستفادهوتخصصیصنفاینبهبخشیهویتدیگرابزار
اعتبارادایج،(متحدالشکلهاینسخهوسربرگمهر،تابلو،)ایحــرفه
یگردازنیزبخشایــنمتخصصینتوسطنویسینــسخهبــرای

هایفروشگاهراندنحاشیهبهجهتدرکارآمدوموثرابزارهای
.باشدمیغیرمجاز

درجهدرعاقطپخشوتوزیعشرکتهایوفنیمسوولینکلیهمشارکت
خواهدانایشبهبخشیاعتبارورسمیتجهتدرعزیزاناینسودبهاول
سادهسیاربنیزانتظامیوحاکمیتیابزارهایقطعاصورتایندرو.بود
.نمایندعملخودوظیفهبهتوانندمیتر

:مجری مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی   غیردولتی

قابله با  هویت بخشی به داروخانه های گیاهپزشکی موثرترین راه م
فروشگاههای غیرمجاز و بدون مجوز

باال،هایتمزیبرعالوهگیاهپزشکیداروخانهبهفروشگاهنامتغییرطرفیاز
صیتخصحوزهیکحوزهاینکهباشدمیموضوعاینسازیبرجستهباعث
بارخوردبدراصنافوهادستگاهسایرنگاهتغییرجهتدرگاماولینواست

درتقیممستاثیرکهتخصصیکامالحوزهیکبهفروشگاهیکازحوزهاین
.باشدمیداردجامعهآحادسالمت

منابعوشاورزیکمهندسینظامسازمانحقوقیوحقیقیاعضایکلیهاطالعبهبدینوسیله
ارتقایورمنظبهرساندمیکشاورزیبخشکنندگانتولیدوبردارانبهرهوطبیعی
امنظسازمانتوسطصادرهمجوزهایومدارکها،گواهیامنیتسطح

در،آنهاانکنندگاستفادهبهسریعاطالعاتارائهوکشاورزیمهندسی
QR)سریعواکنشکدهایشدهیادمجوزهایتمامی Code)استشدهتعبیه.

سیمهندنظامسازمانتوسطصادرههایپروانهومجوزهاها،گواهیتمامیاساساینبر
QRبدون CodeفاقدمدارکدارندگانبهخدماتارائهوبودهاعتبارفاقدQR Code

.بودنخواهدپذیرامکاندیگراجراییهایدستگاهوسازماناینتوسط
یقطرازصادرههایپروانهومجوزهاها،گواهیپرینتامکانشدنفراهمبهتوجهبا

بدونهایگواهیمشاهدهصورتدرمتقاضیاناستضروریمربوطه،هایسامانه
QRCode،دهنداطالعمرکزیسازمانعمومیروابطبهراموضوع.

ی و بهره قابل توجه اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیع
برداران و تولید کنندگان بخش کشاورزی
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تندیس،وقدیرتلوحاهدایباایراناسالمیجمهوریرییسکشاورزی،بخشبرگزیدگانازتجلیلومعرفیمراسمدورهپنجمینوسیدر
.ردکتقدیر(صنعتی)شیریبزنمونهدهندهپرورشعنوانبه"خاکوآبصیانت"آموزیمهارتوافزاییتوانمرکزمدیراز
رییسوورکشدامپزشکیسازمانرییسجهادکشاورزی،وزارتدامامورمعاونجهادکشاورزی،وزیرسنم،رسانیاطالعپایگاهگزارشبه

دهندهشپرورعنوانبهساقیمهدیمهندسهایتالشازجداگانهتقدیرلوحاهدایبانیزجنوبیخراساناستانجهادکشاورزیسازمان
خاکوآبانتصیآموزیمهارتوافزاییتوانمرکزاستذکرشایان.کردندقدردانیجنوبیخراساناستاندرشیریبزکشورینمونه

هایبرنامهانمجریازیکیعنوانبهجنوبیخراساناستانکشاورزیمهندسینظامسازمانهمکارعنوانبهساقیمهدیمهندسمدیریتبه
.باشدمیفعالیتمشغولآموزیمهارت

ندباستنادبهوکشوراستخدامیواداریسازمانپیشنهادبهبنا1399/09/24مورخجلسهششمینوهشتادویکصددراداریعالیشورای
رآیندهایفدرفسادکاهشوشفافیت ایجادخدمات،ارائهدرتسریعوتسهیلمنظوربهکشوریخدماتمدیریتقانون(115)ماده10

نهادهایدولتی،شرکت هایومؤسساتوزارتخانه ها، تمامیبهوتصویبرا"کاروکسبشروعمراحلساده سازی"طرحخدمت رسانی،
.کردابالغغیردولتیعمومی

صدورهایفرآیندجدید،کاروکسبشروعبرایموظفندمجوزهاصدوردرهمکاریامتولیاجراییدستگاه هایمصوبه،ایناساسبر
.کننداصالحمصوبه،اینالزاماتبامتناسبرامجوز

:توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری انجام شد

ابالغ مصوبه ساده سازی مراحل شروع کسب و کار
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صورتبهایرانالمیاسجمهوریعلومفرهنگستانهمتبهکهکشورطبیعیمنابعوکشاورزیبرجستهمهندسانازتجلیلدورهششمیندر
دماتخمرکزمدیروآبزیانوشیالتاموردرکشورکشاورزیمهندسینظامسازمانرییسمشاورازشد،برگزارمجازیوحضوری
وتندیساهدایباکشورشیالتحوزهبرجستهمهندسعنوانبهغیردولتینوینهایتکنولوژیانتقالوکاربردیهایپژوهش

.آمدعملبهتجلیلتقدیر،لوح
ازممتازرتبهو(آبزیانتغذیه)آبزی پروریدکتریمدرکدارایجاسکی،گرگیجمحمددکترسنم،رسانیاطالعپایگاهگزارشبه

رامتعددیوفقیت هایمکشور،شیالتحوزهدربرجستهمهندسانازیکیعنوانبهطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمان
.استکردهکسبآبزیانوشیالتحوزهدر

برایوانامیمیگویانبوهنندهتولیدککشور،میگویبرترتکثیرکنندهمانندپیاپیموفقیت هایکسبازپسکشورشیالتحوزهنخبهاین
بامرتبطلکاداراتواستانداری هاوکشورعالیمقاماتازمتعددیتقدیرهایوجوایزغیره،ونمونهپژوهشگرکشور،شمالدرباراولین

.استشدهحوزهاین
کتابمچنینهومتعددمقاالتچاپبهمنجرکهکردهدنبالنیزراعلمیمتعددفعالیت هایآبزی پرویدکتریمقطعدانش آموختهاین

.استشدهدریاییپالنگتون های
درهواقطعاعالمدستگاهینا،اسپیرولجلبکازفیکوسیانیناستخراجدستگاهجلبک،ریزبرداشتاتوماتیکتمامدستگاهماننداختراعاتی

نخبهاینفهبی وقتالش هایازحاصلثمراتدیگرجزوغیره،ومیگوالروپستآنالیزوشمارشدستگاهمیگو،وماهیتکثیرمزارع
.استهرمزگانی

:توسط فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران انجام شد

ین دوره  تجلیل از مشاور رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور در ششم
تجلیل از مهندسان برجسته کشاورزی و منابع طبیعی
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میسازماناینهایبرنامهازیکیمجازیفضایهایظرفیتازمطلوبگیریبهرهبافنیمسؤولینساماندهی:گفتمرکزیسازمانرییس
.افتدمیاتفاقفنیمسؤولینساماندهیطریقازکشاورزیهوشمندسازیتجلیکهچراباشد

:داشتاظهارهااستانمهندسینظامسازمانرؤسایمجازیگردهماییدرنژادرمضانشاهرخسنم،رسانیاطالعپایگاهگزارشبه
مهممزایایزامهندسینظامسازماندانشیومردمیوجههتقویتوکارارجاعخدماتمندیبهرهدرعدالتپویایی،

هایتالشمرهونموفقیتاینواستبودهپیشگامسازمانزمینهایندرخوشبختانهکهباشدمینظرموردفرآیندهایهوشمندسازی
.باشدمیاستانیوستادیهمکاران

ثبتماندهیسامهمثمراتاز...وتولیدمیزاننهاده،مصرفمیزانتولیدی،واحدعملکردزیرکشت،سطحکشت،نوعاحصای:افزودوی
همدکشاورزیجهاوزارتمدیرانبرایمدیریتیتصمیماتاتخاذبرایتواندمیکهباشدمیفنیمسؤولینعلمیوفنیخدماتگزارش

.باشداستفادهقابلومفید

فتگوهایگبرمشتمل"کشاورزیعرصهگستراندانش"نامهویژه
هایواحددرکارآمدوبرترفنیمسؤولینباسنماختصاصی
.باشدمیکشورمختلفمناطقدر(خدماتیوتولیدی)کشاورزی

شاورزیکجامعهبهبرترفنیمسؤولینمعرفینامهویژهاینهدف
بهتولیدیهاعرصهدرفنیمسؤولینحضوراثراتتبیینوکشور
.باشدمیواقعیمعنای

گیریکاربهاثراتونقشبیشترچههرتبیینبااستامید
اهدشکشاورزی،بخشگذارانسرمایهتوسطفنیمسؤولین
وتولیدیفنعواملاینازکشاورزیبخشپیشازبیشاثرپذیری

.اشیمبطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازماناعتالی

:سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور منتشر کرد

"دانش گستران عرصه کشاورزی"ویژه نامه 
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مجلسدرازناودورودمردمنماینده
رییسبادیداردراسالمیشورای
رینیآفنقشبا:گفتمرکزیسازمان
وکشاورزیمهندسینظامسازمان

وهاتظرفیازبایستیطبیعیمنابع
هتوسعبرایموجودهایپتانسیل

.کردگیریبهرهکشاورزی
ینحسسنم،رسانیاطالعپایگاهگزارشبه

سازمانمحلدرکهدیدارایندرگودرزی
برابشد،انجامکشورکشاورزیمهندسینظام

خود،انتخابیهحوزههایظرفیتشمردن
مهندسینظامسازمانکمکخواهان

نظرموردهایبرنامهاجرایبرایکشاورزی
وکشاورزاندرآمدوتولیدافزایشبرای

.شدمنطقهروستاییان
:گفتاسالمیشورایمجلسنمایندهاین

کشتهتوسعدرمنطقههایقابلیتازاستفاده
پرورشوگلخانهواحدهایدارویی،گیاهان

.دباشمیداراولویتبرنامهازشدهاصالحدام
بههاشاربادیدارایندرمرکزیسازمانرییس

نامهبراجرایدرسازمانآفرینینقشضرورت
کشاورزیبخشتوسعههایسیاستوها

ریعتسطریقازمهندسینظامسازمان:گفت
رشگستودانشاشاعهمجوزها،صدورفرآیند
ورودنجریاتسریعدنبالبهجدیدهایفناوری

ازدانشبریسهمنظاماجرایطریقازدانش
هبمردمیهایسرمایهورودتسریعوتولید
درانگیزهایجادطریقازکشاورزیبخش

.باشدمیگذارانسرمایه

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای  
:اسالمی در دیدار با رییس سازمان مرکزی

ای توسعه فعالیت ه
ا کشاورزی استان ب

مان نقش آفرینی ساز
نظام مهندسی 

کشاورزی

فعالیتبرنیمبتبنیادمردماشتغالوتولیدبرنامهاجرایراستایدر:افزودنژادرمضانشاهرخ
بهکمکخدماتی،وتولیدیهایفعالیتبهبخشیتنوعکشاورزی،بخشدرنوظهورهای

یناکاردستوردرکشاورزیمحصوالتارزشزنجیرهتوسعهومحصوالتبرندسازی
زینیجایگطرحاجرایهدفباشد،مقررنشستایندراستذکرشایان.باشدمیسازمان

دامنژاداصالحمراکزمردمی،هایظرفیتازگیریبهرهباپربازدهدامبابازدهکمسبکدام
.شوداندازیراهمهندسینظامسازمانفنیپشتیبانیبامنطقهدرخصوصی

وانشدگسترشومنطقهکشاورزانبهخدماتارایهتسریعمنظوربهشدمقررهمچنین
هاهستاندمراکزدرغیردولتیطبیعیمنابعوکشاورزیخدماتمراکزجدید،هایفناوری

.شونداندازیراه

وسعه استفاده از قابلیت های منطقه در ت
کشت گیاهان دارویی، واحدهای 
گلخانه و پرورش دام اصالح شده از

برنامه اولویت دار می باشد
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.کردندموافقتکشاورزیمحصوالتحاملباریهواپیماهایبرایسوختیارانهاختصاصبامجلسنمایندگان
شورایمجلس(اسفندماه10یکشنبه،)امروزدومنوبتعلنینشستدرنمایندگانملت،خانهخبرگزاریازنقلبهسنمرسانیاطالعپایگاهگزارشبه

.کردندموافقتالیحهاینواحدهماده(1)تبصرهبهبندیکالحاقبا،1400سالبودجهالیحههزینه ایبخشبررسیجریاندراسالمی
شورهایکبهویژهبهکشاورزیمحصوالتصادراتتوسعهازحمایتمنظوربهاستموظفبودجهوبرنامهسازمان:استآمدهالحاقیبندایندر

فوقمقاصدهبکشاورزیمحصوالتحاملباریهواپیماهایسوختقیمتمحاسبه)هوایینقلوحملمالیتأمینبهنسبتاوراسیا،اتحادیهوهمسایه
ازریالمیلیاردهزاردوهمچنینوصادراتی،مشوق هایوجوایزاعتباراتدرصد20میزانبه(مسافربریهواپیماهایبهتحویلیسوختنرخبامعادل
مانساز)صمتوزارتوکشاورزیجهادوزارتهمکاریبااعتباراتاینپرداختنحوهشیوه نامه.نمایداقدامورودیحقوقازحاصلدرآمدهایمحل

.می شودتدوین(ایرانتجارتتوسعه
صادراترشدموجبرا1400بودجهدربنداینتصویببود،الحاقیبنداینپیشنهاددهندهکهمجلسکشاورزیکمیسیونرئیسنژادساداتیسیدجواد

هستیممواجهاندهمزمینرویمحصوالتبانمایندگانتکتکانتخابیهحوزه هایدراینکهبیانباوی.دانستکشاورزیمحصوالتصادراتتوسعهو
واوراسیارهایکشوبرایهوایینقلوحملازاستفادهکندحلرامشکلاینتواندمیکهمسیرهاییازیکی:کردعنواناست،شدنخرابحالدرکه

.دهدنجاتراماکشاورزیمی تواندمسئلهایناست،همسایه
بخواهدباریاپیمایهواگرامامی شوددادهسوختیارانهنیزبرودآنتالیابهمی خواهدکهفردیبهحتیامروز:کردتصریحکشاورزیکمیسیونرئیس

جایهمهدرکهحالیدرمی شودمحاسبهآزادنرخباآنبنزینونمی کنددریافتیارانه ایهیچکند،منتقلهمسایهکشورهایبهراماباریمحصوالت
یارانهیکشاورزمحصوالتصادراتبرایمحلدوازالحاقیبندایندر:شدیادآوروی.می کندپیدااختصاصیارانهکشاورزیصادراتبهدنیا

.استشدهدیدهورودیحقوقدرآمدهایمحلازتومانمیلیارد200همچنینوجوایزاعتباراتمحلازکهشدهپیش بینی

اختصاص یارانه سوخت برای هواپیماهای باری حامل محصوالت کشاورزی
تصویب شد؛1400در جریان بررسی بخش هزینه ای الیحه بودجه 
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خبر کرمانشاه

ودیمینزمهکتارهزارمعادلگلخانههکتارهراشتغالزایی:گفتکرمانشاهاستانطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانییسر
.باشدمیهکتار523معادلآنزاییدرآمد

حضورباهکخصوصیبخشودولتگفتگویشورایجلسهشصتمیندرتنروئینرمضانکرمانشاه،استانسنمیعمومروابطگزارشبه
ایجادسیلپتان:گفتاستاندرگلخانهاحداثوضعیتآمارآخرینارائهضمنشد،برگزارخصوصیودولتیهایبخشنمایندگانواستاندار
مفیدوولدماشتغالایجاد:افزودای گلخانههایکشتتوسعهمزایایبهاشارهبایین تنرو.داردوجودکرمانشاهاستاندرگلخانههکتار25۰۰

.باشدمیکشتنوعاینمزایایمهمتریناز
تولیدبهنسبتگلخانهدرآبمصرفکارائیوداردآمددردالرهزار16۰تا8۰هرهکتارمتوسططوربهایگلخانهکشتدر:داشتاظهاریو

آبمکعبمترمیلیون135گلخانه،هکتارهزارایجادباکهباشدمیبرابر1۰کشاورزیدروریبهرهعاملترینکلیدیعنوانبهبازفضای
داردجودوجهاندرگلخانههکتارمیلیونسه:افزودوکردبیانراایرانوجهاندرگلخانه هاوضعیتادامهدرتنیینرو.شودمیجوئیصرفه

.استتنمیلیون6.2تولیدمیزانباهکتارهزار18بهنزدیکمیزاناینازایرانسهمکه
هدفوامهبرننبودآموزشی،وفرهنگیمسائلاستاندرگلخانه هاتوسعهموانعمهمترین:کردتأکیداستانمهندسینظامسازمانییسر

جراییادستگاه هایسخت گیریتجهیزات،قیمتبودنباالتسهیالت،پرداختدربانک هاهمراهیعدماقتصادی،مشکالتمناسب،گذاری
جدیدیصوبهمیاقانونهیچبهنیازاستاندرگلخانهکشتزیرسطحتوسعهبرای:کردتصریحیو.باشدمی...وآبتخصیصعدممرتبط،

.دهندقراراولویتدرراهمدلیوهمکاریابالغی،ضوابطبهپایبندیذیربطهایدستگاهاستالزمفقطباشد،نمی

:در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد

شدیی هر هکتار گلخانه معادل هزار هکتار زمین دیم می بااشتغالزا
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خبر اصفهان

جمهوریریاستمحروممناطقوروستاییتوسعهمعاونتاجتماعیوفرهنگیسرمایه گذاری،معاونبااصفهاناستانمهندسینظامسازمانمدیران
ستاییروتعاونی هایاحیایدرغیردولتیکشاورزیخدماتمراکزوسازماناعضایتخصصازاستفادهروستایی،مشاغلتوسعهخصوصدرودیدار

.کردندگفتگوقراردادیکشاورزیاجرایوبرنامه ریزیو
ندسیمهنظامسازمانموثراقداماتکردتاکیدجمهوریریاستمحروممناطقوروستاییتوسعهمعاونتاجتماعیوفرهنگیسرمایه گذاری،معاون

بهاجراومشاورهبخشدرمهندسیوفنیامورواگذاریبرایکشورمسووالناعتماداستشدهباعثاخیر،سالیانطیطبیعیمنابعوکشاورزی
:افزودودانستمتخصصانسانینیرویراطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازماناصلیسرمایهرزمجومهندس.شودجلبسازماناین

کشاورزیمهندسینظامسازمانهمکاری هایازجدیدیفصلکردامیدواریابرازوی.استنیازمندبی نظیرظرفیتاینبهشدتبهکشاورزیبخش
.شودآغازاشتغال زاییوسرمایه گذاریخصوصدرویژهبهجمهوریریاستمحروممناطقوروستاییتوسعهمعاونتباطبیعیمنابعو

بامراکزاین:افزوداست،دادهاختصاصخودبهراغیردولتیکشاورزیخدماتمراکزتعدادبیشتریناصفهاناستاناین کهبهاشارهباسازمانرییس
.بدهندشده اندرکوددچاراخیرسالیانکهروستاییتعاونی هایبهتازه ایجانمی تواننددارندکشورسطحدرکهمناسبیپراکنش
سازمانتولیدجهشبرنامهمحورهایمهمترینراکشاورزیبخشبهمردمیسرمایه هایورودجریانتقویتودانش گستریتقی پور،مهندس
شاورزیکبازرگانیآموزشنظاماجرایبسترسازیوقراردادیکشاورزیهمایشبرگزاریدراصفهاناستانموفقتجربیاتبهاشارهباوبرشمرد

باوانندمی تکهاستکردهسازمان دهیکشورسطحدرراغیردولتیکشاورزیخدماتمراکزتعدادبیشتریناصفهاناستان:افزود(نابکا)ایران
مبتنیجدیدکارهایوکسبایجاددرراکشاورزیبخشبهره بردارانوروستاییاندانش گستری،طریقازخودمهارتوتخصصدانش،ازاستفاده

.کنندیاریشدهبومی سازیفناوری هایبر
کاهشباتوأمانکهاستپیشتازکشاورزیبخشمجوزهایصدوردراصفهاناستان:داشتاظهارنیزسازمانکارآفرینیتوسعهوبرنامه ریزیمعاون

.استبودههمراهنیزمجوزهاصدورزمان بری
ونیفامورانجامبرایکشاورزیکارشناسهرکرد؛تاکیدکشاورزیبخشدرسازماناشتغالپروانهقانونیجایگاهبهاشارهبابقاییمهندس

.آمدخواهدعملبهجلوگیریفنیامورانجامدرصالحیتفاقدافراددخالتازطریقاینازواستاشتغالپروانهاخذبهموظفمهندسی

ایه گذاری سرمدیدار مدیران سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان با معاون 
ریفرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهو
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خبر فارس

تولیدجهشامهبرنمحورهایمهمترینکشاورزیبخشبهمردمیسرمایه هایورودجریانتقویتودانش گستری:گفتفارسمهندسینظامسازمانرییس
.استفارسطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمان

طریقازخودمهارتوتخصصدانش،ازاستفادهبامی توان:گفتخنجشهرستانفرمانداربادیداردراحمدیفارس،سنمعمومیروابطگزارشبه
.ردکیاریشدهبومی سازیفناوری هایبرمبتنیجدیدکارهایوکسبایجاددرراکشاورزیبخشبهره بردارانوروستاییاندانش گستری،

خدماتمراکزسازمان دهی،اشتغالپروانهجایگاهتثبیتکشاورزی،مهندسیحرفهبههویت بخشیباطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمان:افزودوی
کشاورزی،هندسیماموردرصالحیتفاقدافراددخالتازجلوگیریکارهایوسازایجادضمنغیردولتیکشاورزیتخصصیمراکزوغیردولتیکشاورزی

.تاسآوردهفراهمراکشاورزیبخشدرپایداراشتغالفرصت هایایجادومردمیسرمایه هایورودجریانتقویتموجباتدانش گستریطریقاز
.دهندمیهاروستاهوشهرهادرکشاورزیبخشبهتازه ایجانراستاهمیندرغیردولتیطبیعیمنابعوکشاورزیخدماتمراکز:داشتاظهاراحمدی

وشوندمیوبمحسکشاورزیبخشدردانشاشاعهاصلیهایکانونبعنوانغیردولتیکشاورزیخدماتمراکز:گفتفارسمهندسینظامسازمانرییس
باارتباطنقطهیننزدیکتروزمانترینکوتاهدرمهندسیوفنیخدماتارایهوگریتسهیلمراکزایندرشاغلمتخصصانوکارشناسانرسالتمهمترین

اعمالی،ریزبرنامهطریقازخدماتیوتولیدیواحدهایدروریبهرهافزایشبرایتالشوکشاورزیبخشگذارانسرمایهوبردارانبهرهکشاورزان،
.استکشاورزیبخشبامرتبطفنیضوابطاجرایحسنبرنظارتومدیریت

بههادپیشنطریقازوبودخواهدکشاورزیبخشمجوزهایصدورشرایطتسهیلپرچمدارروپیشسالدرسازمان:کردنشامخاطراحمدیجوادمحمد
کاردستوردریشپازبیشارزشزنجیرهبحثواستنمودهحذفرامجوزهادریافتمسیردرموانعازبسیاریفراوان،پیگیریهایباواستانیوملیمراجع

دولتیغیرتشکلرینبزرگتاستانوکشوردرطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمان:گفتدیدارایندرخنجشهرستانفرماندار.استگرفتهقرار
.شدمندبهرهسازماناینهایظرفیتتمامیازبایدوداردایویژهجایگاهکشاورزیکردنتخصصیبحثدرکهاست

میورتصگذارانسرمایهباایویژههمکاریوشدخواهدانجامشهرستاندرمجوزهاصدورموانعرفعبحثدرالزمهمکاریتمامروایناز:افزودحقیری
مجوزهادورصبحثدرتسریعموجبفارسکشاورزیمهندسینظامراسدرجوانمدیریحضور:گفتخنججهادکشاورزیرییساسالمیهمچنین.گیرد

نقطهبردارانرهبهوگذارانسرمایهمشکالتبررسیوکشاورزیمهندسینظامسازمانرییسمیدانیبازدیدهای:افزودوی.استشدهاستانتولیدجهشو
.بودخواهدامورسازیتسریعدرعطفی

:رییس سازمان نظام مهندسی در دیدار با فرماندار شهرستان خنج

ن برنامه دانش گستری و تقویت جریان ورود سرمایه های مردمی مهمتری
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس است
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خبر استان مرکزی

معاونگذاریهویتطرحهماهنگیجلسه
منظاسازمانرییسدامی،تولیداتبهبود

بادامامورداممدیراستان،کشاورزیمهندسی
رانمدیمربوطه،کارشناسانواستانحضور
واستانمربوطههایتشکلوهااتحادیه

لمحدراستاندامپزشکیکلادارههمکاران
مهندسینظامسازماندرطرحدبیرخانه

برگزاریمرکزاستانطبیعیمنابعوکشاورزی
.گردید

یمهندسنظامسازمانرییسنشستایندر
شریحتضمناستانطبیعیمنابعوکشاورزی

بررسیوطرحایندرسازمانهایسیاست

دامگذاریهویتطرحاجراییدستورالعملاجرایراستایدر
یشناسایوآوریجمعملیاقدامدرسازماناینرسالتوکشور

هجلسها،نهادهتخصیصجهتکشورفعالدامجمعیتاطالعات
پالکوگذاریهویتطرحاجرایتوجیهیوآموزشیهماهنگی،

غیریطبیعمنابعوکشاورزیخدماتمراکزحضوربادامکوبی
ماعالطرحایندرمشارکتجهتکهحقوقیوحقیقیدولتی

ربرگزاسازمانجلساتسالنمحلدرامروزاند،داشتهآمادگی
.گردید

طبیعیعمنابوکشاورزیمهندسینظامسازمانرییسنشستایندر
یبررسوطرحایندرسازمانهایسیاستتشریحضمناستان

ازطرحایناهمیتبهاستاندرسنگینوسبکدامموجودوضعیت
.کردکیدتاواقعیکنندگانتولیدبهنهادهعادالنهتخصیصجمله

شی جلسه هماهنگی توجیهی و آموز
اجرای طرح هویت گذاری و پالک

کوبی دام در استان مرکزی

زمراکمدیرانپیشنهاداتونظراتبیانازپسجلسهایندر
وسازطرح،ترمطلوبهرچهانجامجهتدرکشاورزیخدمات

رایاجبرایالزمهایهماهنگیوتشریحاستاندرتدوینیکار
.آمدعملبهطرح

ح جلسه هماهنگی طر
هویت گذاری دام 

استان

یصتخصجملهازطرحایناهمیتبهاستاندرسنگینوسبکدامموجودوضعیت
.کردتاکیدواقعیکنندگانتولیدبهنهادهعادالنه

برمطلوبنظارتوطرحاجرایتسریعجهتدرالزمتصمیماتجلسهایندرهمچنین
.گردیداتخاذهاتعرفهوصولنحوهوهاکوبپالکعملکردنحوه
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خبر بوشهر

هتوسع:گفتاستانکشاورزیمهندسینظامسازمانرئیس
بهجرمنهااتحادیهوتخصصیهایتشکلمابینفیارتباطات

.شدخواهدکشاورزیبخشدروریبهرهودانشنفوذافزایش
درحیدریهضرغامبوشهر،استانسنمعمومیروابطگزارشبه

ضمناستانمیگویتکثیراتحادیهمدیرعاملحیدریکریمبادیدار
وعاملت:گفتتولیدحوزهدرهااتحادیهنقشواهمیتبرتأکید
خصصیتعلمیهایتشکلوگذارانسرمایهفیمابیننظرتبادل

مییکشاورزبخشدر"تولیدجهش"شعارتحققمحورمهمترین
.باشد
یسوازشیالتیواحدهایفعالیتارزیابیونظارت:افزودوی

پیدررایدتولمدیریتکیفیتوسعهتخصصی،علمیهایتشکل
استانویمیگتکثیراتحادیهمدیرعاملحیدریکریم.داشتخواهد
یانآبزوشیالتحوزهمجریانهایدغدغهومشکالتبیانضمن

ومندابطهضتوسعهبراستان،میگویکنندگانتکثیرباالخص
اینیبرانگریآیندهونمودتاکیدپروریآبزیصنعتعلمی

.شدخواستاررازااشتغالصنعت

نظامزمانسارئیسبادولتیغیرکشاورزیخدماتمراکزمسئولینجلسه
ویتیامانهسدروبرخطبصورتاستانطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسی

.گردیدبرگزارمراکزتوسعهبرتاکیدبارویش
امنظسازمانرئیسجلسهایندراستان،سنمعمومیروابطگزارشبه

سهتعدادوجودبا:گفتبوشهراستانطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسی
یکشاورزبخشبهدانشاشاعهومهندسیوفنیدانشدارایعضوهزار

ایحرفهیتفعالمراکزتابلوازتوانندمیاشتغالپروانهدارایاعضایاستان
.ردندگمندبهرهسانکاسامانهعضویتپروفایلدردرخواستثبتبا

میمراکزاین:نمودبیانکشاورزیمهندسینظامسازمانشورایرییس
بسزاییثیرتأهادهستاندرکشاورزیبخشبهدانشنفوذضریبباتوانند

.ندباشداشتهتجهیزاتوهانهادهعرضهنوین،هایفناوریگسترشدر
سیمهندنظامسازماناهدافتریناساسیازیکی:افزودحیدریهضرغام

خشبوریبهرهافزایشفرآینددرتسهیلطبیعی،منابعوکشاورزی
توسطنیفدانشگسترشبامهمامراینوبودهطبیعیمنابعوکشاورزی

.شودمیمحققدولتیغیرکشاورزیخدماتمراکز

:رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی در دیدار با مدیرعامل اتحادیه تکثیر میگوی استان

ارائه خدمات تشکل های تخصصی و اتحادیه ها تسهیلگر
دولت به بخش خصوصی هستند

:در  گردهمایی برخط مسئولین مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی استان مطرح شد

اورزی و  جهش تولید در بخش کشاورزی با توسعه مراکز خدمات کش
منابع طبیعی غیر دولتی
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شرقیخبر آذربایجان 

سازمان:گفتاسالمیشورایمجلستحقیقاتوآموزشکمسیونرئیس
مییکشاورزدانشپایهبرنهادمردمسازمانیکعنوانبهمهندسینظام
ولیدتامردرراموثریگامتوانیممیتواناینازگیریبهرهباوباشد

.برداریم
درکهدیمنادکترشرقی،آذربایجاناستانسنمعمومیروابطگزارشبه

بعمناوکشاورزیمهندسینظامسازمانشورایجلسهنهمینوبیست
همچنینوتهپیشرفکشور هایتجربه:داشتاظهارگفت،میسخنطبیعی

تگیوابسابتدادرکهمی کنندتالشآن هامی دهدنشانکشورها،سایر
درغذایدتولآن هامنظورهمینبهوباشندنداشتهکشور هاسایربهغذایی
.داده اندقراراولویتدرراداخل
ماده1هتبصرشدناجراییسازمان،هایخواستهبهپاسخدرمنادیدکتر

کتردباتلفنیتماسضمنوکردعنوانالزامیراپاکهوایقانون(16)
شستنخواستارکشورزیستمحیطحفاظتسازمانرئیسکالنتری
اعالمودشصمتوزیرحضورباموضوعاینبررسیباارتباطدرمشترک

.باشدمهمایناجرایپیگیربایدامراینمتولیبعنوانزیستمحیطکرد
گیریپیباکهنمودآمادگیاعالماسکووآذرشهرتبریز،مردمنماینده

بهنسبتطذیربمسئولینبامشترکجلساتبرگزاریباومجلسدرالزم
.کرددخواهنتالشقوانیننمودناجراییوروپیشمشکالتوموانعرفع

طرحقالبدرکارشناسینظراتنکتهارائهخواستارپایاندرمنادیدکتر
هاییونکمسدرشدهارائهپیشنهادات:کردتصریحوشدنمایندگانبه

صالحاجدیدقانونعنوانتحتتاییدصورتدرتاشودمیطرحمربوطه
.گرددابالغورسیدهتصویببهموجودقوانین
بایجانآذراستانطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانرئیس
بهرهافزایشقانون(23)مادهاجرایعدمخصوصدرجلسهایندرشرقی
غیردروسواحد20حذفباارتباطدرطبیعیمنابعوکشاورزیوری

اینکهبهتوجهبا:گفتماههششکشاورزیعملیاتاجرایوتخصصی
استمحورعملیاتبهمحورادبیاتمهندسیتغییرمرکزیسازمانسیاست

فراهممهمایناجرایدرهمکاریجهتسازماندرنیزالزم،بسترهای
.استشده

کشورسطحدر:گفتندقانونیمادهایناجراییراهکارباارتباطدرشفیعی
آذربایجاناستاندروافزاییتوانوآموزیمهارتمرکز450حدود
ماه9مدتظرفدرتولیدکنندگانخودمشارکتبامرکز22شرقی

.استشدهتاسیس
ورتصدرندارددولتبرایایهزینههیچاینکهبامراکزاین:افزودوی

یناازشودمیاسالمیآزاددانشگاهوتحقیقاتوعلوموزارتهمکاری
رشتهیاندانشجوهمانندکشاورزیدانشجویانآموزشراستایدرپتانسیل

بشرطمدرکاعطایبایستیقانونبرابرونموداستفادهپزشکیهای
.گیردانجامآموزشیدورهگذراندن

:رئیس کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی در جلسه شورای نظام مهندسی استان

نهاد سازمان نظام مهندسی به عنوان یک سازمان مردم
بر پایه دانش کشاورزی می باشد

اجرایینامهآیین(3)مادهاجرایخصوصدردیگربخشدرشفیعی
دریارانهاستسال40حدود:گفتوریبهرهافزایشقانون(3)ماده

داده...وسموکودکشاورزیهاینهادهوانرژیجملهازخدماتقالب
گرفتهقرارغفلتموردخصوصایندردانشنهادهمتاسفانهکهشودمی

.است
ایندرتهتوانسطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمان:افزودوی

برایراربستاشتغالپروانهصدوروفنیمسئولینآموزشباخصوص
ابرودمیانتظارحالاینبا.نمایدفراهمتولیدیهایواحددرحضور
بهرهشافزایراستایدرخوبیبسیارگامقانونیمادهاینشدناجرایی

.شودبرداشتهکشاورزیبخشوری
قانون(16)ماده1تبصرهشدناجراییخواستارهمچنینشفیعیشهرام
بهبودورلکنتهدفباتبصرهاینشدناجراییبا:افزودوشدپاکهوای

ویخدماتصنعتی،تولیدی،واحدهایزیستمحیطوایمنیبهداشت،
زیستمحیطکارشناسانبکارگیریبهملزمواحدهاتمامیکشاورزی،

.بودخواهند
اجرایهاینکبهتوجهبا:گفتنیزکارورزیطرحاجرایخصوصدروی
بخشآموختگاندانشعملیتوانافزایشزمینهتوانستمیطرحاین

بهانکارشناساینتوانمندیورودساززمینهونمایدفراهمراکشاورزی
اورزیکشبخشدرتولیدیواحدهایمتاسفانهشودتولیدهایعرصه
ناقصطرحاینهمچنانونکردنداستقبالپذیرندهواحدبعنواناستان
.شداجرا
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اخبار هرمزگان

درخمیروآبادحاجیابوموسی،قشم،بندرعباس،مردمنماینده
وکشاورزیمهندسینظامسازمانرییسبااسالمیشورایمجلس

.کردگفتگوودیدارهرمزگاناستانطبیعیمنابع
ازمانسمحلدرکهدیدارایندراستان،سنمعمومیروابطگزارشبه

سیاستهارائضمننصیریحمیدرضاشد،برگزاراستانمهندسینظام
هایاولویتازیکی:گفتپنجم،دورهدرسازمانهایبرنامهوها

هایعرصهدرجدیدهایفناوریودانشاشاعهدوره،ایندرسازمان
فعالیتجوزمصدورتسهیلطریقازکاروکسبفضایبهبودوتولید
.باشدمیکشاورزیبخشدرخدماتیوتولیدیهای

هایفعالیتازقدردانیضمنتازیانیآشوریمحمددیدارایندر
فعمرتبرایراخودآمادگیمهندسی،نظامسازمانتوسطشدهانجام

.نموداعالممربوطهمشکالتومسائلکردن

پرورشقفساولینساختباماهیپرورشقفستولیددانشسازیبومی
جامانهرمزگاناستانمهندسینظامسازمانعضوتوسطکشوردرماهی

.شد
انهرمزگمردمنمایندهمرادیاحمداستان،سنمعمومیروابطگزارشبه

نابعموکشاورزیمهندسینظامسازمانرییسواسالمیشورایمجلسدر
درقفسردماهیپرورشتجهیزاتتولیدکارگاهازهرمزگاناستانطبیعی

عملبهبازدیدچارکبندرغربکیلومتری50درواقعچیرویهروستای
.آوردند

ازیرتقدبااسالمیشورایمجلسدرهرمزگانمردمنمایندهبازدیدایندر
سالیانهیستبامیششمبرنامهقانوناساسبر:گفتصنعتاینتالشگران

یناحاضرحالدراماشودتولیدقفسدردریاپرورشیماهیتنهزار200
.استشدهبینیپیشمیزاندهمیکرقم

بهکااتواعتمادبادریاقفسدرماهیپرورش:گفتنصیریحمیدرضا
دانشسکارشناتخصصیعلمیبنیهوملیغروروخودباوریوتوانمندی

اناستطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانعضوآموخته
یندفرآهمهسازیبومیبهعنایتبا:افزودوی.گردیدمحققهرمزگان

ارزجخروووارداتازسازماناعضایفنیدانشازاستفادهوقفستولید
.شدخواهدجلوگیریکشوراز

کشوریطبیعمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانمرکزیشورایعضو

دیدار نماینده مردم استان هرمزگان 
رزی استانمجلس شورای اسالمی با رییس سازمان نظام مهندسی کشاودر 

بومی سازی دانش تولید قفس پرورش ماهی با ساخت اولین 
هرمزگانپرورش ماهی در کشور  توسط عضو سازمان نظام مهندسی استانقفس 

دریایدرآننصبوداخلیقفستولیدتوانازگیریبهرهبا:کرداظهار
ومستقیمصورتبهنفر15اشتغالزاییتن،500ظرفیتبهفارسخلیج

ظامنسازمانعضوباسرهجواداجرایونظارتبامستقیمغیرنفر10
ادانصیاززادههندورابیحسنگذاریسرمایهباوکشاورزیمهندسی

15ثابتگذاریسرمایهبادریاییقفساینتولیدهزینهوجزیرهبومی
هایابدرماهیبچهتامینباتومانمیلیارد30جاریهزینهوتومانمیلیارد
.رسیدخواهدبرداریبهرهواجرامرحلهبهچیروییهمنطقهدریایی
راحلمتمامیوایرانیکامالتجهیزاتوقطعاتکلیه:افزودنصیری
جانبیساتتاسیواستقرارونصبدریا،بهانتقالمونتاژ،قطعات،ساخت

پرورشاوریفنتوسعهبهمنجرکهاستاتفاقیبومیدانشازاستفادهبا
.استگردیدهقفسدرماهی
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خبر گلستان

یکدراستانکشاورزیمهندسینظامسازمانمدیرانورئیس
ادارهئیسروپرویآبزیپرورشوتکثیرمعاونبامشترکنشست

فنیینمسئولساماندهیبهمربوطموضوعاتشیالت،مهندسیفنی
.کردندبررسیراپروریآبزیواحدهایتولید

ظامنسازمانرئیساستان،سنماطالع رسانیپایگاهگزارشبه
ایناجرایازهدفاستانطبیعیومنابعکشاورزیمهندسی

دانشعلمیهایاندوختهوتجاربازاستفادهرادستورالعمل
افزایش،پروریپایدارآبزیتوسعهراستایدرشیالتیآموختگان

نوآوریمتخصص،وماهرنیرویتربیتدانش،نفوذضریب
انبرداربهرهدرآمدوتولیدافزایشوهزینهکاهشدروخالقیت

.نمودعنوان
یساماندهکمیتهوظایفبهجلسه،ایندرشورارئیسنائب

بندیسطحویدتولفنیمسئولینوظایفآن،ترکیبوفنیمسئولین
بردارانهبهرتعهداتووظایفوفنیمسئولینانتخابفرایندوآن

.کردتاکید

مسموهایفروشندگینامتغییرراستایدر
دریپزشکگیاهداروخانهمجوزاولینکشاورزی،

.شدصادرگلستاناستان
گیاهیآفاتدفعسمومهایفروشندگینامتغییر

قانوناساسبرکهپزشکیگیاههایداروخانهبه
بهبخشیهویتراستایدراست،شدهانجام

وکشاورزیبخشمهندسیهایفعالیت
اموردرصالحیتفاقدافرادمداخلهازجلوگیری

تسیاسمهمترینازکشاورزیبخشایحرفه
منابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانهای

.باشدمیطبیعی
کهسازماناعضایازدستهآنحاضرحالدر

فنیمسوولکاربهاشتغالپروانهدارای
توانندمیباشند،میکشاورزیسمومفروشندگی

نشانیبهسانکاسامانهبهمراجعهبا
https://sanka.agrieng.orgبهنسبت

:راستای دستورالعمل مسئولین فنی انجام شددر 

به کارگیری مسئولین فنی 
واحدهای آبزی پروری ساماندهی می شونددر 

ان،استشیالتآبزیانپرورشوتکثیرمعاونجلسهایندر
تقاءارالتحصیالن،فارغجذبجهترافنیمسئولینساماندهی

رنظارتبهمچنینودانستموثروریبهرهوتولیدکیفیوکمی
.ودنمتاکیدپروریآبزیتاسیساتعمرانیوفنی،مهندسی

لستانصدور مجوز اولین داروخانه گیاه پزشکی این بار در استان گ

انهداروخعنوانباغیردولتیکشاورزیخدماتمرکزمتحدالشکلتابلویومجوزاخذ
.نماینداقدامگیاهپزشکی
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خبر لرستان

دسیمهننظامسازمان:گفتکشاورزیمهندسینظامسازمانرییس
یکبعنوانعضونفر۸000ازبیشبودندارابااستانکشاورزی

درکهکند،میفعالیتاستاندردولتیغیرتخصصیبزرگتشکل
ایراناسالمیجمهوریاساسیقانون44و29اصلاجرایراستای

ازمانسباهایینامهتفاهمانعقادبهمنجرتصدیگریامورواگذاری
ارغفاشتغالمناسبهایزمینهایجادهدفباشدهکشاورزیجهاد

وایمشاورهخدماتهایشرکتقالبدرکشاورزیالتحصیالن
.باشدمیغیردولتیکشاورزیخدماتمراکز

بیرانوندنمیرحسلرستان،استانسنمرسانیاطالعپایگاهگزارشبه
امنظسازماناهدافتریناساسیازیکی:گفتنشستایندر

سببکهفرآیندهادرتسهیلطبیعی،ومنابعکشاورزیمهندسی
باهممامراینوطبیعیومنابعکشاورزیبخشوریبهرهافزایش

محققتیدولغیرکشاورزیخدماتمراکزتوسطفنیدانشگسترس
.گرددمی

میتما:داشتاظهاردلفانشهرستانکشاورزیجهادمدیرساروقی
جهادمدیریتحوزهدرتصدگریوواگذاریقابلهایفعالیت

ابینمفیمنعقدههاینامهتفاهمطبقدلفانشهرستانکشاورزی
ی،خصوصبخشبهکشاورزیجهادسازمانومهندسینظامسازمان
.دشومیواگذارهاشرکتودولتیغیرکشاورزیخدماتمراکز
اورزیکشجهادمدیریت:افزوددلفانشهرستانجهادکشاورزیمدیر

انکارشناسباالزمهایهمکاریوکاملآمادگیدلفانشهرستان
غیرکشاورزیخدماتمراکزاندازیراهجهتمهندسینظامعضو

.داردراهادهستانسطحدردولتی

لیناوکشاورزی،سمومهایفروشندگینامتغییرراستایدر
.شدصادرلرستاناستاندرپزشکیگیاهداروخانهمجوز

غالاشتپروانهدارایکهسازماناعضایازدستهآنحاضرحالدر
میند،باشمیکشاورزیسمومفروشندگیفنیمسوولکاربه

نشانیبهسانکاسامانهبهمراجعهباتوانند
https://sanka.agrieng.orgیتابلوومجوزاخذبهنسبت

داروخانهعنوانباغیردولتیکشاورزیخدماتمرکزمتحدالشکل
.نماینداقدامگیاهپزشکی

نشست صمیمانه 
ان با مدیر سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان لرسترییس 

جهاد کشاورزی شهرستان دلفان

تاناسسازمانشورایدبیرومرکزیشورایعضومیناپورادامهدر
خدماتهایشرکتمشکالتومسائلبعضیبهتوجهبا:گفت

زمالهایپیگیرهاطرحوهافعالیتواگذاریجهتدرایمشاوره
وشدخواهدانجامشدهمنعقدهاینامهتفاهمشدناجراییجهت

هایکلینیکنویسینسخهشدناجراییروندهمچنین
.گرفتخواهدانجامشهرستاندرگیاهپزشکی

رستانصدور مجوز اولین داروخانه گیاه پزشکی این بار در استان ل
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و بلوچستانخبر سیستان 

هرستانشبرایاستاندرگیاهپزشکیداروخانهتخصصیمرکزمجوزاولین
.شدصادرنیمروز

هایگیفروشندبهبخشیهویتوحمایتراستایدراستان،سنمگزارشبه
ایهحرفاموردرصالحیتفاقدافرادمداخلهازجلوگیریوکشاورزیسموم
ازییک"گیاهپزشکیداروخانه"بهواحدهاایننامتغییرکشاورزیبخش

وزیکشاورمهندسینظامسازمانتوسطقانون،اساسبرکهاستاقداماتی
ازستهدآنحاضرحالدراستگفتنی.استشدهانجامکشورطبیعیمنابع

مومسفروشندگیفنیمسئولکاربهاشتغالپروانهکهسازماناعضای
بهسبتنسانکاسامانهبهمراجعهباتوانندمیاند،نمودهدریافتراکشاورزی

عیطبیمنابعوکشاورزیخدماتمرکزمتحدالشکلتابلویومجوزاخذ
.نماینداقدام«گیاهپزشکیداروخانه»عنوانباغیردولتی

شاورزیکخدماتمرکزنخستینافتتاحآیین
ابتفتانوخاشهایشهرستانغیردولتی

اقتصادیامورهماهنگیمعاونحضور
تان،اسمهندسینظامسازمانرئیساستانداری،

استان،داخلهایآبشیالتمدیرکل
وهفقیولینمایندگیحوزهمدیرفرماندار،

دواینکشاورزیجهادمعاونینومدیر
.گردیدبرگزارشهرستان

نآئیدراستانمهندسینظامسازمانرئیس
ولتیدغیرکشاورزیخدماتمرکزاینافتتاح

ضمنشد،انجاممهندسیروزهمزمانکه
گانآموختدانشومهندسانتمامیبهتبریک

خدماتمراکزنقش:داشتاظهاربخش
افزایشدرغیردولتیطبیعیمنابعوکشاورزی

میتاهمیحائزبسیارهادهستاندردانشنفوذ
درغیردولتینهادهایاینحضورکهچراباشد

ووریبهرهارتقایموجبکشاورزی،عرصه
هرهببهخدماتارائهکیفیوکمیافزایش
یمکشاورزیبخشگذارانسرمایهوبرداران

.باشد
ردمراکزاینتوسعه:افزودتیغجهانحمید

ورزانکشادسترسیتسهیلموجبهادهستان
ریانجتسریعوکشاورزیمهندسینخدماتبه

.باشدمیتولیدهایعرصهبهفنیدانشانتقال

:همزمان با روز مهندسی انجام شد

مرکز راه اندازی نخستین 
اش و تفتانکشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی شهرستان های خخدمات 

ان و بلوچستانصدور اولین مجوز مرکز تخصصی داروخانه گیاهپزشکی در سیست
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خبر خراسان رضوی

ستاناسطحدرگیاهپزشکیداروخانهمجوزاولین
.شدصادررضویخراسان

درمومسفروشندگانبهبخشیهویتراستایدر
تابلویصدورقانون،اساسبرکشور،سطح

نظامنسازماکاردستوردرگیاهپزشکیداروخانه
.استگرفتهقرارمهندسی

ستمسیزیردردرخواستاینثبتاساس،اینبر
تهرشنخستمرحلهدروایجادسانکاعضویت

مسئولهپرواندرخواستثبتباگیاهپزشکیهای
الیتفعفنیمراکزقسمتدرآنمتعاقبوفنی

.ندنمایمیاخذرامربوطهمجوزوتابلوایحرفه

ابدامخوراکتجزیهآزمایشگاهنخستین
درکشاورزیمهندسینظامسازمانمجوز

صورتبهمراسمیدرنیشابور،شهرستان
ارقربرداریبهرهموردوشدافتتاحرسمی
.گرفت

خراسانسنمعمومیروابطگزارشبه
معاونانحضورباکهمراسمایندررضوی،

ادارهمدیرجهادکشاورزی،مدیرفرماندار،
وابورنیششهرستاناستانداردومعدنوصنعت
هبهرازجمعیومهندسینظامسازمانمدیران
گاهآزمایششد،برگزارهاتشکلوبرداران

داریبربهرهپروانهکه«نیشابورآزماپارت»

بهره برداری از 
اه نخستین آزمایشگ

ا تجزیه خوراک دام ب
مجوز سازمان نظام 

کشاورزیمهندسی 

صورتبهاست،کردهاخذاستانطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانازراخود
.گرفتقراربرداریبهرهموردرسمی

کشوردامپروریجامعنظامقانون16مادهاجرایدردامخوراکآزمایشگاهمجوزصدور
کهستاذکرشایان.شودمیانجامطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانتوسط

حصوالتمعملکردبهبودوتولیدافزایشدرمهمینقشدام،خوراکتجزیههایآزمایشگاه
.دارندطیورودامتولیدیواحدهایمصرفیخوراککیفیتارتقاءوسیلهبهدامی

اولین مجوز داروخانه گیاهپزشکی در سطح استان خراسان رضویصدور 
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خبر زنجان

.شدصادرماهنشانوابهرشهرستانهایدراستانگیاهپزشکیداروخانهتخصصیمرکزمجوزاولین
هویتویتحماراستایزنجان،دراستانطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانعمومیروابطگزارشبه

بخشایحرفهاموردرصالحیتفاقدافرادمداخلهازوجلوگیریکشاورزیسمومهایفروشندگیبهبخشی
توسطانون،قاساسبرکهاستاقداماتیازیکی"گیاهپزشکیداروخانه"بهواحدهاایننامتغییرکشاورزی،

.استشدهانجامکشورطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمان
روشندگیففنیمسئولکاربهاشتغالپروانهدارایکهسازماناعضایازدستهآنحاضرحالدراستگفتنی
ازیکیدرکیگیاهپزشمهندسیرشتهآموختهدانشمتقاضیبااولویتاولمرحلهدر)باشندمیکشاورزیسموم
شانینبهسانکاسامانهبهمراجعهباتوانندمی(باشدمیدکتریوارشدکارشناسیکارشناسی،مقاطع

http://sanka.agrieng.orgباولتیغیردکشاورزیخدماتمرکزمتحدالشکلوتابلویمجوزاخذبهنسبت
.نماینداقدامگیاهپزشکیداروخانهعنوان

انتقالدرجهتاستعطفینقطهبرترکشاورزانمعرفیوشناسایی
.اشدبمیکشاورزیبخشفعاالنسایربهفنیدانشوتجربیات

عمنابوکشاورزیمهندسینظامسازمانعمومیروابطگزارشبه
معرفیوانتخابدورهپنجمینوسیدرزنجان،استانطبیعی

مبارکاهللایامبااستمصادفکهکشاورزیبخشبرتربرگزیدگان
یمهندسنظامسازماناعضایازنفرسهازاسالمی،انقالبفجردهه

.شدتجلیلنیزاستانکشاورزی
ایندر:افزوداستانکشاورزیمهندسینظامسازمانرئیسحسنی

مون،بوقلنمونهدهندهپرورشعنوانبهباباییمهدیآقایازآئین
ونمکانیزاسیخدماتنمونهشرکتعنوانبهکریمیاصغرآقای

لوحاهداءباپهنه،نمونهمروجعنوانبهشادمهرالنازخانموکشاورزی
اخصشومعیارتشریحبهادامهدرحسنی.آمدبعملتقدیرسپاس،

ورزیکشابخشهایبرترینانتخابازدورهاینبرگزیدگانهای
سطح،احدودرعملکردمحصول،کیفیتبهتوجه:گفتوکرداشاره
ورانناظمحققان،اساتید،توجهموردقبولموردمدیریتووریبهره

دهشاشارهمواردبهعملورعایتباعزیزاناینکهاستبودهداوران
.یابنددستمهمافتخاراینبهتوانستند

تانسیل رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان ضمن اشاره به پ
از خوب استان در بخش کشاورزی و دامداری و اهتمام و توجه بیش

گزینش پیش مسولین به این امر مهم ابراز امیدواری کرد این رقابت و
هت انتقال افراد برتر در سطح کشور و استان ، نقطه عطفی باشد در ج

چنین  تجربیات و دانش فنی به سایر فعاالن بخش کشاورزی  و هم
نف فعال و سرآغازی باشد به منظور ارتقاء سطح کمی و کیفی این ص

.تاثیر گذار در جامعه که دور از ذهن نیست

تجلیل از سه نفر 
کشوراعضای سازمان در سی و پنجمین دوره برترین های کشاورزیاز 

گیاهپزشکیصدور اولین مجوز مرکز تخصصی داروخانه 
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خبر خراسان جنوبی

کهاناستطیورساماندهیستادجلسهدر
هایدستگاهکلمدیرانحضوربا

فیتظرافزایشباشد،برگزارمرتبط
.شدموافقتمدرنمرغداری

خراسانسنمعمومیروابطگزارشبه
ورطیساماندهیستادجلسهدرجنوبی،

تگاهدسکلمدیرانحضورباکهاستان
جهادکشاورزی،شاملمرتبطهای

امورصمت،اطالعات،دامپزشکی،
،طیوراتحادیهاستانداری،اقتصادی

بیمهصندوقکشاورزی،بانک
رئیسهمراهبهکشاورزیمحصوالت

عمنابوکشاورزیمهندسینظامسازمان
جلساتسالنمحلدراستانطبیعی

اربرگزاستانکشاورزیجهادسازمان
ابمرتبطموضوعاتخصوصدرشد،

.شدنظرتبادلهامرغداری

بیعی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طرئیس 
رشناسان اولین کارگاه آموزشی ویژه کا: استان گفت

.ناظر بارگاه های زرشک و عناب برگزار گردید
وبی،جنخراساناستانسنمعمومیروابطگزارشبه
ایبارگاههاحداثمجوزصدورواگذاریبهتوجهبا

یکشاورزمهندسینظامسازمانبهعنابوزرشک
برای:کرداظهارمودیمحمدطبیعی،منابعو

ارگاهکنخستینکارشناسانتوانمندسازیوآموزش
مدتبهمذکورواحدهایناظرینویژهآموزشی

سازمانشهدایسالنمحلدرروزیک
.گردیدبرگزاراستانجهادکشاورزی

فراگیر،20حضوربادورهاین:استذکرشایان
اهبارگمجوزصدورروندوهادستورالعملوقوانین

.شدعنوانفراگیرانبرایعنابوزرشکهای

:به منظور ساماندهی بخش طیور استان انجام شد

موافقت با افزایش ظرفیت مرغداری های مدرن

بیمهومرغامینتریزی،جوجهوضعیتمرغداران،توسطاستانسفیدگوشتتامینبهتوجهباجلسهایندر
.قرارگرفتنظرتبادلوبررسیمورداستانطیورصنعتتکمیلیوپایهاجباری،

ارائههیزاتتجنمودنمدرنبدلیلراظرفیتافزایشدرخواستقبلازکهواحدهاییشدمقررنشستایندر
.پذیردصورتالزممساعدتاند،نموده

:در راستای واگذاری فرآیند صدور مجوز انجام شد

برگزاری کارگاه آموزشی بارگاه های زرشک و عناب
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خبر یزد

معرفیدورهپنجمینوسیدریزداستان
ورتصبهکهکشاورزیبخشبرگزیدگان

برگزاررجمهورییسحضورباویدئوکنفرانسی
.بودملینمونه4دارایشد،

یمهندسنظامسازمانعمومیروابطگزارشبه
وسیدریزد،استانطبیعیمنابعوکشاورزی

بخشربرتبرگزیدگانمعرفیدورهپنجمین
البانقفجردههمبارکاهللایامدرکشاورزی

نظامسازماناعضایازنفردوازاسالمی،
.شدلتجلینیزیزداستانکشاورزیمهندسی

بعنوانفرمسروریکاظمازمراسمایندر
کشوریبرتررتبهحائزملی،نمونهفنیمسوول

خدماتمرکزمدیرعاملرحیمیامینو
خدماتارایهدرغیردولتیکشاورزی
تشرکعنوانبهترویجبخشوکشاورزی

.دآمبعملتقدیرسپاس،لوحاهداءبانمونه

مجوزاولینکشاورزی،سمومهایفروشندگینامتغییرراستایدر
.شدصادریزداستاندرگیاهپزشکیداروخانه

هایانهداروخبهگیاهیآفاتدفعسمومهایفروشندگینامتغییر
هویتراستایدراست،شدهانجامقانوناساسبرکهگیاهپزشکی

ازجلوگیریوکشاورزیبخشمهندسیهایفعالیتبهبخشی
ازکشاورزیبخشایحرفهاموردرصالحیتفاقدافرادمداخله

بیعیطمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانهایسیاستمهمترین
.باشدمی

تاریخدرکهگیاهپزشکیمجوزاولینصدوردنبالبه:استذکرالزم
مجوزنیزدیگرسمومفروشگاهمجوز6گردیدصادرماهبهمن20

.کردنددریافتگیاهپزشکیداروخانه
تغالاشپروانهدارایکهسازماناعضایازدستهآن:استذکرشایان

توانندمیباشند،میکشاورزیسمومفروشندگیفنیمسوولکاربه

اعضای از تجلیل از دونفر 
رزی کشورکشاونظام مهندسی در سی و پنجمین دوره برترین های سازمان 

شکی صدور مجوز اولین داروخانه گیاهپز
در استان یزد

https://sanka.agrieng.orgنشانیبهسانکاسامانهبهمراجعهبا
اورزیکشخدماتمرکزمتحدالشکلتابلویومجوزاخذبهنسبت

.نماینداقدامگیاهپزشکیداروخانهعنوانباغیردولتی
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خبر قزوین

هاآالیندهمجازحد»هزمیندراستانبازرسیشرکتتاییدگواهیاخذبهموفققزویناستانطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمان
.شد«کشاورزیمحصوالتدر
هاییریزبرنامهانجامهمانکهسازمانمهمهایرسالتازیکیسازیعملیراستایدراقداماینقزوین،سنمعمومیروابطگزارشبه

.گرفتصورتاشد،بمیسالممحصولتولیدبرایکشاورزیسمومحوزهدرویژهبهتولیدعواملازکارشناسیوبهینهاستفادهبرایدقیق

مومسهایفروشندگینامتغییرراستایدر
کیپزشگیاهداروخانهمجوزاولینکشاورزی،

.شدصادرقزویناستاندر
اتآفدفعسمومهایفروشندگینامتغییر

برکهپزشکیگیاههایداروخانهبهگیاهی
تهویراستایدراست،شدهانجامقانوناساس
شاورزیکبخشمهندسیهایفعالیتبهبخشی

درصالحیتفاقدافرادمداخلهازجلوگیریو
مهمترینازکشاورزیبخشایحرفهامور

وکشاورزیمهندسینظامسازمانهایسیاست
.باشدمیطبیعیمنابع

کهسازماناعضایازدستهآناستذکرشایان
فنیمسوولکاربهاشتغالپروانهدارای

یمباشند،میکشاورزیسمومفروشندگی
نشانیبهسانکاسامانهبهمراجعهباتوانند

https://sanka.agrieng.orgبهنسبت
ماتخدمرکزمتحدالشکلتابلویومجوزاخذ

داروخانهعنوانباغیردولتیکشاورزی
.نماینداقدامگیاهپزشکی

اورزی  در راستای اثربخشی نظام مهندسی کش
:در تولید محصول سالم انجام شد

د اخذ گواهی تایی
شرکت بازرسی 
د استان در زمینه ح
ر مجاز آالینده ها د

محصوالت 
کشاورزی

نصدور مجوز  اولین داروخانه گیاه پزشکی در استان قزوی
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خبر ایالم

جمیلهمهندسمدیریتباهمداناستانگیاهپزشکیداروخانهمجوزاولین
.شدصادرالبیعسهل

بهبخشیهویتوحمایتراستایدرهمدان،استانسنمگزارشبه
هداروخان"بهواحدهاایننامتغییرکشاورزی،سمومهایفروشندگی

نظامسازمانتوسطقانون،اساسبرکهاستاقداماتیازیکی"گیاهپزشکی
است،کرذشایان.استشدهانجامکشورطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسی

سمومگیفروشندفنیمسؤولاشتغالپروانهکهسازماناعضایازدستهآن
نسبتکاسانسامانهبهمراجعهباتوانندمیاند،نمودهدریافتراکشاورزی

طبیعیعمنابوکشاورزیخدماتمرکزمتحدالشکلتابلویومجوزاخذبه
.نماینداقدامگیاهپزشکیداروخانهعنوانباغیردولتی

عمومیطروابگزارشبه.شدصادرکرماناستاندرگیاهپزشکیداروخانهمجوزاولین
طبیعیعمنابوکشاورزیمهندسینظامسازمانرئیسالدینیکمالمحسنکرمان،سنم

هایروخانهدابهنباتیآفاتدفعسمومهایفروشندگیتبدیل:گفتکرماناستان
وحمایتمنظوربهقانونبراساسومرکزیسازمانتالشبهاستچندیگیاهپزشکی

.استگردیدهآغازکشورسراسرسمهایفروشندگیبهبخشیاعتبار
حساسیتواهمیتازجامعهغذاییامنیتبامستقیمارتباطدلیلبهصنفاین:افزودوی

درنیزایهویژنظارتوآفرینیارزشحمایت،بایستیلذاباشندمیخورداربرایویژه
.پذیردصورتهاآنخصوص

لیمنمونهبرگزیدگانمعرفیوانتخابدورهپنجمینوسیدر
واحدهاینیفمسئولرستمی،دکترطبیعیمنابعوکشاورزیبخش

"شتیگوواحدنمونهمرغدار"عنوانبهایالم،استاندرطیورپرورش
.گرفتقرارتقدیرموردجمهوررئیستوسطوبرگزیده

ایزهجخداپسندانهاقدامیکدررستمیدکتراست،ذکرشایان
مددجویخانواریکدرمانیهزینهبرایراخوددریافتینقدی

.نمودتقدیممحترمخانوادهآنبهالعالجصعببیماری

همدانصدور اولین مجوز داروخانه گیاهپزشکی استان

:در سی و پنجمین دوره معرفی برگزیدگان برتر بخش کشاورزی انجام شد

تجلیل رئیس جمهور از مسئول فنی 
احد گوشتینظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان مرغدار نمونه وسازمان 

خبر همدان

ن کرمانصدور اولین مجوز داروخانه گیاهپزشکی در استاخبر کرمان
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    عاطفه کهنوجی، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی گرایش میوه کاری، دانشگاه تربیت مدرس
محمّدتقی عباد، استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

یا به د و کور آب و فاکتودو ترکیب . روش کوددهی نقـش اساسـی در کـارآیی مصـرف کـود و عملکـرد محصـوالت کشـاورزی دارد        
روش ین در اکه موفقیت ردار مـی باشـد   برخوه ای یژومحاسن ر از تحت فشاری  از طریق سیسـتم هـای آبیـاری    بیاآهی با ددکوح صطالا

به سیستم د یق کورمختلف تزد روش هـــای عملکراز گاهی ل و آهر محصودی کوز نیاو بی ز آبطه با نیادر راگاهی کافی آشتن م دامستلز
وبی داشته اسـت،  کود آبیاری در دهه های اخیر به ویژه در آبیاری بارانی و قطره ای به دلیل کنترل و مدیریت راحت تر پیشرفت خ. ستا

گی محیط دلود، آکوف آب و مصراز بهینه ده ستفاالیل دبه در ایـن روش  . اما در روش های آبیاری سطحی، چندان گسترش نیافته اسـت 
د بـــــه فتن کور رهداز همچنین . دمی پذیرم نجاابه سهولت ه گیاز نیارد موس و حل حساامردر ها دکوف مصره و سیدرقل ایست به حدز

لیل دبه د و می شوار داده قرر آن ختیاه در اشد گیاز رمطابق با نیای مغذاد موه، شدی جلوگیرک خادر یی اغلظت عناصر غذل کنتردلیــل  
.دمی گیررت بهتر صوب عناصر غذایی جذری، بیادر آب آها دخت کواحاللیت یکنو

.کود آبیاری، کوددهی، عملکرد، آبیاری، کارایی مصرف کود، یکنواختی توزیع،Fertigation: کلمات کلیدی

:اشاره

مقاله علمی

مروری بر تکنیک کود آبیاری در تغذیه گیاهان

مقدمه
کشــور و بــه دلیــل صــنعتی شــدن و یش سریع جمعیت افزاتوجه به با 

بهترین . شـود میس حساابیشتر مـواد غـذایی   به تولید ز نیاشهرنشینی، 
در . ستاحد سطح در وایش تولید افزف این هدابه راه برای رسیدن 

شیمیایی ی هادکودل متعاکـــــــردن ضافه ورزی، اکشای هادهبین نها
موثر ورزی کشات یش تولید محصوالافزدر اها دهسایر نهااز بیشتر 
شیمیایی ی هادکوف مصر، تولید بیشترای برر کشوکشاورزان . است

ایی استفاده بی رویه از کودهای شـیمی عمل در لی ، ونددادیش افزرا ا
هایدر کشاورزی عالوه بر ضرر اقتصادی، منجر به آلوده شدن آب

زیر زمینـی شـد و در نهایـت از طریـق محصـوالت کشـاورزی وارد      
ده غذای انسان شد که موجب بروز بیمـاری هـای خطرنـاکی گردیـ    

ــت و در حاصل نشد ر نتظارد امود کیفی عملکرو یش کمی افزا. اسـ
یست ئل عمـده ز مسارده و بهم خوک یی خااعناصر غذدل نتیجه تعا

و حد سطح در وایش تولید افزاین ابنابر. سته اشدح محیطی مطر
و عی ت زراهرچه بیشتر محصوالد کیفی عملکرو کمی د بهبو

دن کره نیزرهمچنین مددارد و به توجه خاصی ز نیا، باغی
ــج  نها آتبدیل ری و بیای آسیستمها ــای رای ی به سیستمهااز روش ه

کها شته باشد چرداین مسئله را در اند نقش مهمی امی تور تحت فشا
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ن و بهـره  ندمارایش افزباعـث ا ی تغذیه کـود   سیستمهاین ده از استفاا
(.6، 1)می شود آب در بخش کشاورزی ف مصروری 

تعریف کود آبیاری
یق رتز. ری اســــتبیاآیک سیستم در مایع د کود بررکاری بیاکــــودآ

ل در آب و محلوی هادکودن شامل حل کرری، بیاآب آبه د کو
کـــــــــود . نی می باشدراباه ای و قطری طریق سیستمهاد آن از بررکا

ه دلیـل  آبیاری در دهه های اخیر به ویژه در آبیاری بارانی و قطره ای ب
مـا در روش  کنترل و مدیریت راحت تر پیشرفت خوبی داشته اسـت، ا 

. های آبیاری سطحی، چندان گسترش نیافته است
به دن آن مناسب بوو ست دی اقتصان و اسا، آشی موثرآبیاری روکود 

د و کوع نوآب، کیفیت ری، بیال، روش آمحصوک و یط خااشر
ر آب و فاکتودو ترکیب در موفقیت . داردبستگی دی قتصاامسایل 

ــی در راگاهی کاآشتن د الزمــه ی داکو دی کوز نیاو بی ز آبطه با نیاف
اه، کود آبیاری نیازمند آگاهی از ویژگی هـای گیـ  . ستل اهر محصو

(.6، 2، 1)خاک، کود، آب و واکنش های بین آنهاست 
:  داردبستگی به چند عامل ری بیادآکوروش موفقیت 

آبخل داشیمیایی به کود یق رتزری و بیاآقیق سیستم دحی اطر
 ــایبندطبقه ه شدحی اشیمیایی که با سیستم طری کودهـــــــــــ

دارندری گازسا
 سالمات تجهیزازم و لوتهیه .
 یط محیطیانظر گرفتن شردر .

ان جبررات منجر به خساری بیاد آکوات ست تجهیزدرناب نتخاا
یی سیستم رانتیجه موجب کاهش کاری و در بیاات آبه تجهیزی ناپذیر

(.1)د هی می شوددکون ندمان رامدآپایین ری و بیاآ
ی دارد و بیشتری پذیرفنعطا، اسنتیروش های نسبت به ری بیاد آکو
روش، ین در ا. می کندل بهتر کنتره را گرفته شدر به کای مغذاد مو
یر کم به دمقاو در ست زم امی شوند که الف ها هنگامی مصردکو
در کمتر در آب، قابل حل ی مغذاد نتیجه مو، در گرفته می شوندر کا

حد از بیش ری بیاآیا د یازندگی رسیله باوبه ن شستهشدو فرض معر
تغذیه هم می د شوری بیاآکه ن مازهر ه گیاری، بیادآبا کو. می باشند

یجترین را. یافت می کندی دربعدری بیاآتا زم را الی مغذاد مود و شو
سایر . ستوژن انیترری بیادآکوه در گرفته شدر به کای مغذده ما

ــوگرد، روی و آپتاسیم، عناصر شامل فسفر کمتر ار هن به مقد، گــــــ
ــن روش . می شوندف مصر د، کواز آب و بهینه ده ستفاالیل دبه در ایـ

حل امردر ها دکوف مصره و سیدرقل ایست به حدزگی محیط دلوآ
ر هداز همچنین . دمی پذیرم نجاابه سهولت ه گیاز نیارد موس و حسا

ی جلوگیرک خادر یی اغلظت عناصر غذل کنترد بــه دلیــل  فتن کور
می ار داده قرر آن ختیاه، در اشد گیاز رمطابق با نیای مغذاد موه و شد
ری، بیادر آب آها دخت کوالیل حاللیت یکنودیگر به ف دطرد از شو
(.5، 3، 2، 1)د می گیررت بهتر صوب آن جذ
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کود آبیاری به روش زیرزمینی
دهنمواپیدنجریاک،خایرزدرهاییلولهطریقازآبروشینادر
ردموپایینرفشابایجرتدبهیشهرشگستریمنطقهوناحیهدرو

وموضعیرتصوبهآبفمصرکهنجاآاز.دگیرمیارقرفمصر
زیرزمینیریبیادآکوروشدرعناصرسترسیدقابلیت،ستامتمرکز

فمصرنندمارایشافزادرمهمینقشمراینا.ستادیازربسیا
مییفااکخادرپویاغیروککمتحرعناصرهیژوبهییاغذعناصر

نیززهریعلفهاشدر،ییاغذعناصروآبموضعیفمصربا.کند
قابلربطوییاغذادمووآببجذایبرهاآنقابتروهگیایپادر

.(1)یابدمیکاهشایمالحظه

پخش)کوددهیسنتیهایروشباآبیاریکودمقایسه
(چالکودپاشی،محلولکودها،سطحی

کخاگیدفشرمعد.
هگیایدگیدسیبآمعد
ژینرامصرفکاهش.
هادکورمکروتقسیطیدهستفاا.
محیطییستزیگیهادلوآودکوفمصرکاهش.

دیکوادمو
مناسبایقطرهسیستموآبیاریکوددراستفادهبرایکودهاتمام

ایبر،مایعنسوسپانسیوومایع،خشکیهادکوازبسیاری.نیستند
درصلیارمعیا.هستندمناسبنیراباوهایقطریسیستمهادردهستفاا
یمغذادمومقدارودنبوللوصواسهل،حاللیتد،کویکبنتخاا

.باشدمیآندربمطلو

مزایای کود آبیاری
اع نواتی نسبت به ومتفای هازیا باغی نیاو عی از زراعم ه اهر گیا

از برخی در که رت ینصوابه . داردشد ل دوره رطودر یی اعناصر غذ
.داردعناصر از به بعضی ی بیشترز نیاد شد خورحل امر

رت به بهترین صور تحت فشای سیستمهاد در یق کورتزروش با 
ه ای قطرری بیای آبرحسب سامانههارا یی اغذاد موان ممکن می تو

سایر از تر دی قتصاامعموال ددهـــــی کوروش ین ا. دکرف مصره، گیا
ب و در منطقه مرطوعناصر را در معموال ری بیادآکو. ها میباشدروش
و قیق رت دبه صو، سته ایشه متمرکز شدرشد رکه وده هـــــایی محد
ار به مقدی را مغذاد موروش ین این ابنابر. دمیبرر خت به کاایکنو

. شد تامین میکندرفصل ل طوه در گیاف مصرای کافی بر
ــوددهی عملیاف حذرا از راه ین تکنیک هزینهها ا کاهش می ت کــــ

نها ده آستفااطریق ی را از مغذاد یی مورآهمچنین کاروش ین ا. هدد
. میبخشدد بهبوی دارد، بیشترز نیاه مانی که گیادر ز

ــالی و می آرابه ری بیادآکو ، هددیش میافزرا ایشه ل رطوچگـــ
سر منطقه اسردر هم د را کود میشوک خاآب وارد که ن همچنا

به ه ای قطرری بیاآبا ری بیادآقتی کوو. یشه حمل میکندر
تاخیر و سوختن ه و از خشک مانده گیای هاگبرد، شوده بررکا

ف مصردر روش (. 6، 5، 3، 1)د میشوی جلوگیره شد گیادر ر
ه فعالیت گیاک خال محلوی سمزر ایش فشاافز، اهادکوره یکبا

لیل ری بــــــــه دبیادآکودر . هدار دست تحت تاثیر قراممکن را 
ن یاری، زبیادآکوی هر مرحله د در یر کمتر کودمقاده از ستفاا

(.1)ست اتب کمتر ابه مری سمزر ایش فشاافزاز اناشی 
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ری،بیاآیسیستمهادرفتهررکابهشیمیاییادموسایروهادکومتما
شدگیمنروگیردخوباعث.1:باشندشتهدارایرزیطاشربایستی
قابلیاحلقابل.2.نشوندسیستمگرفتگییاوپالستیکییلولهها

شیمیاییادمویگردیاحمالابا.3.باشندآبدرنشدنمولسیوا
کهستاکرذقابل.ننمایندکنشوادیجااری،بیاآآبدردموجو

توصیهکهریطوبه.داردمادبامسقیمطتباارهادکوحاللیت
باعثتاشوندقیقردهستفااردمویهادکونتابستاینتهاادردمیشو

.(1)دشونمستازوپاییزدرنهاآحاللیتیشافزا

آبیاریسیستمدرکودهاکاربردمعایب
کودهای.2.استزیادفشارتحتآبیاریسیستماولیهنصبهزینه

.3.وندشمیفلزیقطعاتدرخوردگیایجادباعثاغلبشیمیایی
هالولهتگیگرفبهمنجرتواندمیکهآب،درکودشیمیاییواکنش

نندکرسوبآبیاریسیستمدراستممکنکودهابرخی.4.شود

گیرینتیجه
ازییکعنوانبهاخیردههچندطیشیمیاییکودهایازاستفاده

تولید،کیفیتوراندمانافزایشدرناپذیراجتنابفاکتورهای
هیکوددوآبیاریشیوهدرتغییر.استبودهتوجهموردهمواره

تأثیربضریافزایشمنظوربهآن،ازبهینهبکارگیریومتعارف
،هانهادهمصرفمیزانرساندنحداقلبهوهزینهکاهشگذاری،

باالیییاربساهمیتازمحیطیزیستمسائلواقتصادیلحاظبهکه
مودهنمجابراکاراناندردستوکارشناسانباشد،میبرخوردار

.نماینداتخاذنوطرحیتااست

:استفادهموردمنابع
سامانهبهکودتزریقهایروشارزیابی.(1391).ژیال،امامی.1

لومعدانشگاه.ارشدکارشناسینامهپایان.ایقطرهآبیاریهای
.گرگانطبیعیمنابعوکشاورزی

کودهایمصرفاثر.(1379).علیرضاواعظی،،.مهدی،همایی.2
رآییکاکود،مصرفبازدهبرآبیاری-کودروشبهشیمیایی
.رشداکارشناسینامهپایان.ایعلوفهذرتعملکردوآبمصرف
.مدرستربیتدانشگاه

3.Goyal, M. R., & Aladakatti, B. K. (2018).

Engineering Interventions in Sustainable Trickle

Irrigation: Irrigation Requirements and Uniformity,

Fertigation, and Crop Performance. CRC Press.

4.Kumari, R., & Kaushal, A. (2014). Drip fertigation

in sweet pepper: A review. Journal of Engineering

Research and Applications, 4(8), 144-149.

5.Singh, D., & Kumari, N. (2017). Fertigation in

Fruit Crops. International Journal of Economic

Plants, 4(3), 125-130.

6.Sureshkumar, P., Geetha, P., Kutty, M. N., Kutty,

C. N., & Pradeepkumar, T. (2017). Fertigation-the

key component of precision farming. Journal of

Tropical Agriculture, 54(2), 103.
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کشاورزی و منابع طبیعی

اخبار کشاورزی

قانونواحدهماده(4)تبصرهاصالحپیشنهادکشاورزیجهادوزارت
هبرامراتعوهاجنگلازبرداریبهرهوحفاظتقانون(33)مادهاصالح

.استکردهارائهدولتهیئت
ایگاهپازنقلبهکشاورزیجهادوزارترسانیاطالعپایگاهگزارشبه

نامهآیین(32)و(31)مواداجرایدردولت،هیئتدفتررسانیاطالع
،اراضیاحیایوواگذاریقانونیالیحهاصالحقانونیالیحهاجرایی
بهغیرکشاورزیوکشاورزیهایطرحاجرایبرایدولتیوملیاراضی

.گرددمیواگذارحقوقیوحقیقیاشخاص
سخفبهرایصدورمجریان،تخلفوتعللیامربوطتعهداتانجامعدم

.تداشخواهدهمراهبهرااستاننظارتهیئتسویازاستردادیاوقرارداد
قانونواحدهمادهاجرایدرنیزوصادرهرایقطعیتصورتدرهمچنین
وهاجنگلازبرداریبهرهوحفاظتقانوناصالحی(33)مادهاصالح
هزینهطرح،مجریچنانچهاستمکلفکشاورزیجهادوزارتمراتع،
رنظاخذباروزبهایبراساسباشدنمودهطرحاجرایراستایدرهایی

ت،ثبصندوقدریاوپرداختمجری،بهونمودهارزیابیکارشناسی،
.شودپیگیریاجارهقراردادفسخویدخلعتشریفاتِسپسوتودیع

هیئترداداستیاوفسخقطعیرایبهمنجرپرونده،تعدادیراستاهمیندر
هرازیکبربالغمستحدثات،وابنیهواعیانیهایهزینهوگردیدهنظارت
اعتباریصتخصوتامینعدمبهتوجهباولیاستشدهارزیابیریالمیلیارد

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع( ۳۳)پیشنهاد اصالح قانون اصالح ماده 

فسخویدعخلتشریفاتِپیگیریبرایبودجهوبرنامهسازمانسویازالزم
جایگزین،اشخاصرغبتعدموربطذیهایاستانبهاجارهقرارداد
است،دهنشمیسراستردادیاوفسخقانونیتشریفاتِپیگیریامکان

عدماتموجبونمودهتحمیلدولتبهراسنگینیمالیبارکهموضوعی
وهاطرحمجریانسویازطرحکردنرهاکارهنیمهوتعهداتایفای

.استشدهدیگرتبعاتی
پیشنهادفوق،مشکالترفعمنظوربهکشاورزیجهادوزارتدلیلهمینبه

بهرهوحفاظتقانون(33)مادهاصالحقانونواحدهماده(4)تبصرهاصالح
.استنمودهارائهدولتهیئتبهرامراتعوهاجنگلازبرداری
هیئتوایحلکمیسیوندرراخودبررسیمراحلپیشنهادایناستگفتنی
.کندمیطیدولت
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ازشپیتا:گفتکشاورزیجهادوزیر
هکتارهزار۸امیدوتدبیردولت

اینمروزاکهداشتیمکشوردرگلخانه
یدهرسگلخانههکتارهزار۲۱بهمیزان

سطحدوازدهم،دولتپایانتاو
هکتارهزار۲۵بهکشورگلخانه های

.رسیدخواهد
ازنقلهبسنم،رسانیاطالعپایگاهگزارشبه

درکشاورزیجهادوزیرخاوازیکاظمپاج،
ازتجلیلومعرفیدورهپنجمینوسی

وسطتکهکشاورزیبخشملیبرگزیدگان
:کرداظهارشد،انجامجمهوریریاست

ودادرخعلمیجامعهدرمهمیاتفاقامروز
زریقتنوترکیبپروتئینیواکسناولین

قیقاتتحموسسهتوسطکهدنیااستنشاقی
ت،اسشدهتولیدرازیسازیسرموواکسن

هکگرفتبالینیآزمایشبهوروداجازه
دروطنانهمهمهبهوبودبزرگیاتفاق

.کنممیعرضتبریکدنیاسراسر
کییقومیت،وزبانازنظرصرف:افزودوی
یقتزرایرانیانهمهمشترکوجوهاز

کسنواتحقیقاتموسسههایواکسن
.استرازیسازیسرمو

دیتولیواکسنکهاینبهاشارهباخاوازی
دنیافرمپلتپیچیده ترینرویبررازیموسسه

رترینمعتب:کردخاطرنشاناست،شدهتولید
عنواینرویبرکارحالدردنیاموسسات

وعنترینعارضهکمازکههستندواکسن
.آیدمیحساببهدنیادرواکسن

آزمایشاتازماه۸گذشتازپس:افزودوی
ضدوجودحیوانات،رویبرشدهانجام

ستاشدهتاییدحیواناتاینبدندرویروس
یدتولبرایهمدیگرهایبخشامیدواریمو

ازیرموسسهقویتیمبهواکسناینانبوه
.بپیوندند

:وزیر جهاد کشاورزی

دوازدهمسطح گلخانه های کشور تا پایان دولت 
هزار هکتار می رسد۲۵به 

تقدیرکشورنمونهکشاورزانازکهاستسال35کهاینبیانباکشاورزیجهادوزیر
نفر170کشاورزی،بخسبهره بردارنفرهزار300ومیلبون4از:کردعنوانمی شود،
.شده اندانتخابپیشروکشاورز

برابر،9اغبانیبحوزهدرکشور،تولیدمیانگینبهنسبتکشاورزاناینعملکرد:افزودوی
.استبیشتربرابر2.5تا2طیورودامدربرابر،4زراعتدر

انخاطرنشودانستهبهره بردارانمجازیآموزشراتولیددرافزایشاینعلتخاوازی،
مروزاوشدهآمادهکشوراستان هایدرکشاورزاستودیوعنوانتحتاستودیو32:کرد

.کنندمیمنتقلکشاورزانبهرادانشکهشدخواهدافتتاح
صریحتشد،خواهدافتتاحبزرگپروژهدوامروزکهاینبیانباکشاورزیجهادوزیر
هکتارهزار۸امیدوتدبیردولتازپیشتاکهاستگلخانهپروژه هااینازیکی:کرد

پایانتاورسیدهگلخانههکتارهزار21بهمیزاناینامروزکهداشتیمکشوردرگلخانه
.رسیدخواهدهکتارهزار25بهکشورگلخانه هایسطحدوازدهم،دولت

استدامشبخدرزنجیره هابزرگترینازیکیدومواولفازافتتاحدومپروژه:افزودوی
.داردرادامرأسهزار10ظرفیتفازهرکه

تنمیلیون۸.3کشوردرشیرخامتولیدمیزانامیدوتدبیردولتازپیش:دادادامهخاوازی
دولتپایاناتمیزاناینکنیممیبینیپیشواسترسیدهتنمیلیون11.3بهامروزکهبود

.برسدتنمیلیون12بهدوازدهم
کشاورزیبخشازجمهوریرئیسحمایت هایازپایاندرکشاورزیجهادوزیر

.کردقدردانی
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ازیکیعنوانبهکشاورزیبخشازجمهوررییساولمعاون
شاورزیکبخش:گفتوکردیادکشورتولیدبحش هایاصلی ترین

ویاساسکاال هایومحصوالتتولیددرکنندهتعیینومهمنقشی
.می کندایفاکشورراهبردی

پایگاهزانقلبهکشاورزیجهادوزارترسانیاطالعپایگاهگزارشبه
مرغپروژهافتتاحآییندرجهانگیریاسحاقدکتردولت،رسانیاطالع

شنقکشاورزیبخش:داشتاظهارتهرانمرغرهاشرکتگذارتخم
وکندیمایجادکشوراشتغالوصادراتدرپراهمیتیوکنندهتعیین

سبدازتواننمیراشودمیتولیدکشاورزیبخشدرکهکاالهایی
نیازبخشاینتولیداتعمدتاًچراکهکرد،حذفکشورمحصوالت

یریگجهتازیکیدلیلهمینبهوکندمیتأمینراجامعهغذایی
.استبودهکشورغذاییامنیتنیزمقاومتیاقتصادهای

سالایلمسومشکالتبهنوسالتبریکباادامهدرجهانگیریدکتر
امیدوارموشدتمام99سالهایتلخی:کردخاطرنشانواشاره1399

ایطشرومردمزندگیدرهاگشایشباهمراهسالیابتدااز1400سال
میوهالسایندربتوانندایرانملتوباشدکشورسیاسیواقتصادی
.بچینندراخودصبوریومقاومتپایداری،

مرغرهاشرکتازخودبازدیدبهاشارهباجمهوررییساولمعاون
ومدرنامکاناتازتولیدیواحداینخوشبختانه:کردخاطرنشانتهران

بخشامیدوارمواستبرخورداربندیبستهوتولیدفراینددرپیشرفته
سمتبهواندبتدانشوتجربهگرفتنقرارهمکنارباکشورکشاورزی

.کندحرکتبنیاندانشاقتصاد
ملتلیهعآمریکااقتصادیجنگیادآوریباادامهدرجهانگیریدکتر
تاکردشتالدولتآمریکا،هایتحریموفشارهاابتدایاز:گفتایران

کندینتأممردمبرایمناسبقیمتباراکشورروزانهنیازهایوکاالها
اصلیابعمنبرفشارباهاآمریکاییکهبودمشخصابتداهماناززیرا

زنندبآسیبایرانارزیدرآمدهایبهکنندمیتالشکشور،درآمدی
هورجمرییساولمعاون.شودناتوانجامعهنیازهایتأمیندردولتتا
بایدشرایطایندرکهکردندمیتوصیهبرخیاینکهبهاشارهبا

قراردممراختیاردربندیسهمیهوکاالبرگطریقازاساسیکاالهای
کهچرابودغیرممکندولتبرایتقریباًکاراین:کردتصریحگیرد،

واشتندوجودکاالبرگطریقازتوزیعشبکهوالزمهایزیرساخت
.نبودمیسرنیزکوتاهزمانمدتدرآنایجادامکان
کاالوزیعتباخواستنمیدولتدیگرسویاز:افزودجهانگیریدکتر

ایراندرکهشودمنتقلکشورازخارجبهپیاماینکوپن،طریقاز
دنیابهکهبودایندولتگیریجهتمهمترین.داردوجودکاالکمبود

ایرانردکاالکمبودآمریکا،فشارهایوهاتحریمرغمعلیدهیمنشان
دروروفبهکاالهاهمهکهبودایندولتنخستاولویتونداردوجود
.نشودمخابرهدنیابهکمبودپیاموباشدموجودکشور

ه سمت  بخش کشاورزی باید ب: معاون اول رییس جمهور تأکید کرد
فناوری و اقتصاد دانش بنیان حرکت کند

مرغ،نظیرمردمنیازموردکاالهای:دادادامهجمهوررییساولمعاون
.باشدهجامعاختیاردرمناسبقیمتباروغنونانلبنیات،مرغ،تخم
دیمشمواجهقیمتشوکباکاالهااینازبرخیدرمقاطعیدرالبته
وافتاداتفاقروغنومرغبرایجاریسالابتدایدرآنچهنظیر

.آمدوجودبهکاالدواینتأمیندرنارساییمقداری
هایشتالبااینکهبهنسبتامیدواریابرازباجهانگیریدکتر

ینتأمدرنارساییرفعشاهدصمتوکشاورزیجهادهایوزارتخانه
ازآنکهجزنداردراهیمشکالتاینحل:افزودباشیم،روغنومرغ

خودولیدتظرفیتمردمآرامشبرایکنیمدرخواستتولیدکنندگان
.دهندافزایشرا

نندگانتولیدکازبایداینکهبرتأکیدباجمهوررییساولمعاون
مصوب،هایقیمتبردنباالوافزایش:کردخاطرنشانکنیم،حمایت
دولت.استدهکننمصرفبرفشاربلکهنیستتولیدکنندهازحمایت

ازفادهاستبااساسی،کاالهایقیمتتغییرعدمضمناستتالشدر
ارائهوسودنرخکاهشگردش،درسرمایهتأمیننظیردیگرابزارهای
.دهدقرارحمایتموردراتولیدکنندگاننیاز،موردتسهیالت

معظمممقاسویازجدیدسالگذارینامبهاشارهباجهانگیریدکتر
9۸سال:تگف«هازداییمانعوهاپشتیبانیتولید؛»عنوانتحترهبری

اساسوپایهتولیدکهچرابودتولیدبهمربوطسالشعارنیز99و
ازنیزایلمسسایرشودحلتولیدمشکالتاگرواستکشوراقتصاد

.رفتخواهدبین
پیشهایگشایشبا:کردامیدواریاظهارجمهوررییساولمعاون

درکهمباشیواقعیقیمتوتعادلیقیمتبهارزنرخرسیدنشاهدرو
نیزتاسارزنرخبامرتبطکهکاالهاازبسیاریقیمتصورتاین

.کردخواهدپیداکاهش
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مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی از پرداخت یک هزار
ر توسعه کشت گیاهـان دارویـی د  . درصدی برای4میلیارد تومان تسهیالت 

.دادسال جاری خبر 
حسین زینلـی مجـری طـرح گیاهـان دارویـی وزارت جهـاد کشـاورزی در        

درصـدی بـرای   4گفتگو با خبرنگار ایانا از پرداخت تسهیالت ارزان قیمـت  
جـه بـه نـوع    تسـهیالت بـا تو  : توسعه کشت گیاهان دارویی خبر داد و گفت

ده میلیون تومان در نظر گرفته ش200تا 10گیاهان دارویی به ازای هر هکتار 
.است

دیم و این تسهیالت یک ساله و چندساله است و برای گیاهان: وی ادامه داد
.آبی پرداخت خواهد شد

ه تولیـد  زینلی بابیان اینکه در سال جاری بنا داریم با حمایـت هـای همـه جانبـ    
ومـان  یـک هـزار میلیـارد ت   : گیاهان دارویی را افزایش دهـیم، تصـریح کـرد   

ــهیالت  ــا و   4تس ــکل ه ــی، تش ــان داروی ــدگان گیاه ــه تولیدکنن ــدی ب درص
.دانشجویان حوزه گیاهان دارویی و باغبانی پرداخت می شود

لویـت بـا   به گفته مجری طرح گیاهان دارویی در پرداخت این تسـهیالت او 
انیـک  افرادی است که خواهان توسعه کشت گیاهان دارویی به صورت ارگ

.و با کاشت مکانیزه هستند
ت دار وی استفاده کنندگان از نهاده های با اصالت را نیز از گروه هـای اولویـ  

شاورزیافرادی که بر اساس ک: در دریافت تسهیالت عنوان کرد و گفت

سال جاریهزار میلیارد تومان تسهیالت ارزان برای توسعه گیاهان دارویی در۱پرداخت 

:کشاورزیمجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد 

ت قـرار  قراردادی فعالیت می کننـد نیـز در اولویـت پرداخـت ایـن تسـهیال      
بـدیلی تکمیلـی   با بیان اینکه افرادی که بر اساس نیاز صـنایع ت زینلی . دارند

دارنـد،  اقدام به تولید مـی کننـد نیـز در اولویـت پرداخـت تسـهیالت قـرار       
همچنین وزارت جهاد کشاورزی عالقه مند اسـت تـا مراکـزی   : یادآور شد

4بـذور بـا گـواهی محــدود تولیـد مـی کننـد نیـز تســهیالت       کـه خواهـان  
.درصدی پرداخت کند

ا خبرنگـار  داریوش سالم پور مجری طرح توسعه گلخانه های در گفتگو بـ 
سـعه تولیـد   پیش بینی می شود بـا توجـه بـه اقبـال عمـومی از تو     : ایانا، گفت

 هـای  محصوالت کشاورزی در محیط های کنترل شـده گلخانـه ای، برنامـه   
ی مصوب اقتصاد مقاومتی و همچنین حمایت های وزارت جهـاد کشـاورز  
یـد  در این زمینه شاهد تحقق حـداکثری اهـداف و زمینـه سـازی بـرای تول     

یـاز بـه   باکیفیت محصول، تـأمین نیـاز داخلـی، زمینـه صـادرات مـازاد بـر ن       
روسـیه  و کشـور ( مسـتقل مشـترک المنـافع    کشورهای کشورهای همسایه 

.فراهم شود
ور بر اساس اهداف برنامه ریزی شده، سطح گلخانه های کشـ : ادامه دادوی 

برابر سال آغاز دولت 3هزار هکتار یعنی 25تا پایان سال جاری  به حدود 
.یازدهم برسد

یای زیادی همـراه  با تأکید بر اینکه توسعه گلخانه در کشور با مزاسالم پور 
ایـدار  با این روند عالوه بر زمینـه سـازی بـرای اشـتغال پ    : است، یادآور شد

بسـته بـه   به ویژه قشر تحصیل کرده، امکان رشد سـایر صـنایع و خـدمات وا   
وشـش و  طرح توسعه گلخانه ها از قبیل واحدهای تولید سازه، تجهیزات، پ

.دتأسیسات کنترل اقلیم و اتوماسیون گلخانه ای فراهم خواهد ش

:گلخانه هامجری طرح توسعه 

برابری سطح گلخانه های کشور تا پایان سال جاری  ۳افزایش 

نیـان  مجری طرح توسعه گلخانه های کشور حمایت از شرکت هـای دانـش ب  
ی توسـعه  تولید داخلی  توری های سایبان را از دیگر برنامه هـا بـرا  ٔ  درزمینه

حمایـت از ایـده هـای خالقانـه در     : فناوری های نـوین عنـوان کـرد و گفـت    
از طراحی سازه های سبک، مقاومت و ارزان، ساماندهی تجهیـزات گلخانـه  

ه گـذاری و  طریق سامانه جامع برای استفاده بهره برداران و متقاضـیان سـرمای  
طـرح در  همچنین ارتقاء سطح دانش فنی نیست و تـوان علمـی کارشناسـان   

.سراسر کشور  در دستور کار قرار دارد

http://www.iana.ir/بخش-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-235/91871-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.iana.ir/بخش-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-235/91871-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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