44

شنبه  4اسفند  17 1397جمادیالثانی  23 1440فوریه 2019

سبزینه

نخستين دوره فعاليت سازمان نظام مهندسي
كشاورزي و منابع طبيعي در سال  1381با تشكيل
نخستين شوراهاي استاني ،شوراي مركزي و حكم
رئيسجمهور به نخستين رئيس سازمان آغاز شد.
قانون تأسيس سازمان نیز در سال  1380به تصويب
مجلس شوراي اسالمي رسيد .عدم وجود تشكلي
خاص براي دانشآموختگان بخش كشاورزي و
فقدان واحد مشخص در جهت حفظ حقوق آنان
و نياز به وجود تشكلي تخصصي كه هماهنگي و
همكاري بين شاغالن بخش کشاورزی را بهعهده
داشته باشد ،قانونگذار را بر آن داشت تا با تصويب
قانون ،زمينه را براي تأسيس يك سازمان صنفي
تخصصي فراهم و با قرار دادن موضوع ‹‹حفظ و
حمايت از حقوق صنفي مهندسين كشاورزي››
به عنوان يكي از وظايف سازمان نظام مهندسي
كشاورزي و منابع طبيعي ،حمايت از حقوق صنفي
آنان را عينيت بخشد .مهمترين دستاورد تأسيس
سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي
در اين مدت كوتاه گرد هم آمدن دانشآموختگان
فرهيخته بخش كشاورزي بهعنوان يك پشتوانه
علمي قوي براي فعاليتهاي اين بخش بزرگ و
حياتي كشور بوده است .گرچه سختي كار اوليه،
تولد و رشد اين سازمان بزرگ صنفي تخصصي
بخش كشاورزي در قالب اعداد و ارقام نميگنجد،
اما تهيه گزارشي هر چند مختصر و مجمل ميتواند
مخاطبين را به كار سترگي كه طي اين چند سال در
استانهاي كشور انجام شده است ،آشنا كند.

آموزش مهارتهاي الزم به دانشآموختگان
کشاورزی و استفاده از توان آنها

بخش كشاورزي افزود :در اين خصوص اوالً بايد اعضا از
آموزشهاي علمي و عملي تخصصي برخوردار شوند؛ دوماً
با ترويج و تشويق بهرهبرداران نقش حضور كارشناسان
در عرصههاي توليد براي آنها بازگو و تفهيم شود؛ سوماً
حضور كارشناسان در مزارع و باغها همانند واحدهاي
دامداري قانوني و الزامي شود.

شتابزدگي در توسعه صنعتي
و تخریب محیطزیست

رحمان وهابزاده ،عضو شوراي مركزي سازمان نظام
مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي ،هم با اشاره به
جايگاه این سازمان در بخش كشاورزي گفت :اقدامات و
سياستهاي پيش روي بخش كشاورزي بر پايه توسعه
روزافزون و توليد بيشتر جهت بهرهبرداري اقتصادي و
با هدف خودكفايي است كه اين امر در گذشته با افزايش
بهرهبرداري از منابع طبيعي منجمله آب و عرصههاي
طبيعي رخ داد كه با نگاه اقتصادي به برخي از محصوالت
پررونق و عدم تمكین از الگوي كشت و از طرفي استفاده
روزافزون از سم و كود براي برداشت محصول بيشتر،
موجب تخريب منابع زيستي و آلودگي محيطزيست شد.
وي ادامه داد :در حال حاضر كشاورزي از اصليترين منابع
آالينده محيطزيست به علت زهاب كشاورزي و آلودگي
ناشی از منابع آبي است و از همه مهمتر مصرف باالی
آب در بخش کشاورزی از عوامل فرونشست زمين است.
وهابزاده درباره اساسيترين چالش پيش روي سازمان
گفت :نگاه توسعهاي و توجه ملي به مقوله اشتغال موجب
شده كشور دچار شتابزدگي در توسعه صنعتي شود و اين
توسعه ناپايدار موجب بهرهكشي از طبيعت و تخريب
ارزشهاي طبيعي میشود .متأسفانه كمترين توجه
به سرمايهگذاري در مقوله محيط زيست به علت عدم
بازخورد اقتصادي ميشود و ارزاني منابع طبيعي ،عدم
بازدارندگي قوانين و اثربخشي كم آنها موجب تخريب
مواهب طبيعي و به خطر افتادن سالمت انسانها شده
است .به اين موضوعات توسعه فرهنگ مصرفگرايي،
افزايش شهرنشيني و آلودگي روزافزون هوا ،آب و خاك
اضافه شده است و این موارد تأثير زياد و مستقيمي بر
ابعاد مختلف محيط زيست ميگذارد كه رهاورد كالن آن
تغيير اقليم ،گرمايش زمين و بروز بيماريهاي جديد و
سرطانهاي ناشناخته است و موجب شكنندهشدن
اكوسيستم تاالبها و انقراض گونههاي حيات وحش هم
شده است.

در همين ارتباط علي آهونمنش ،عضو شوراي مركزي
سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي درباره
اهم سياستها و برنامههاي این شورا در دوره پنجم
عنوان كرد :عمده سياستها و برنامههاي شوراي پنجم
سازمان متكي بر برنامهريزي براي دستيابي به منابع
درآمد پايدار است ،به نحوي كه وابستگي سازمان به
درآمدهاي ناشي از صدور گواهي و حق عضويتها كاهش
يابد .وي درباره جايگاه سازمان نظام مهندسي در بخش
كشاورزي گفت :برنامهريزي براي برقراري يك سيستم
مناسب براي ارتباط اعضاي سازمان با روسا و اعضاي
شوراي مركزي و برنامهريزي براي حفظ استقالل سازمان
از کارکردهای مهم نظام مهندسي كشاورزي است و
اين استقالل به معناي قطع رابطه يا به چالش كشيدن
سياستهاي دولت يا وزارت جهادكشاورزي نيست .حفظ
رابطه منطقي و دوستانه با وزارت جهادكشاورزي و بيان
مشكالت بخش و برنامهريزي براي رفع آنها به عنوان
«چشم و گوش» وزارتخانه و برنامهريزي و پيشبيني
دورههاي مهارتي به صورت الزامي براي دانشآموختگان
بخش كشاورزي ،جهت افزايش اعتماد به نفس آنان
برای كار و آموزشهاي عملي آخرين تكنولوژيهاي
افزايش توليد به توليدكنندگان بخش از جمله برنامههاي
سازمان نظام مهندسي در بخش كشاورزي است .وي با
بيان اينكه سازمان در حال حاضر به دليل عدم شناخت
مقامات دولتي از جايگاه مناسبي برخوردار نيست ،يادآور
شد :سازمان ميتواند به عنوان يك سازمان مردمنهاد
قوي براي استفاده از اعضاي خود به عنوان مروجان
كشاورزي در بخش خصوصي ،سازماندهي آنان را انجام
دهد و به توليدكنندگان بخش معرفي کند .در صورتي
كه برنامهريزي سازمان به گونهاي باشد كه بتواند از طريق
آموزش مهارتهاي الزم به دانشآموختگان از توان آنها
استفاده کند ،بدون شك به جايگاه اصلي خود باز میشود.
آهون منش در ادامه با اشاره به نقاط قوت سازمان يادآور
شد :جوان و با سواد بودن اعضاي سازمان كه همگي داراي
تحصيالت دانشگاهي در سطوح عالي هستند و از سوي
ديگر مورد اعتماد بودن رئيس فعلي سازمان در بين
معاونان و مقامات وزارت جهادكشاورزي و احساس قوي
و انگيزههاي فراوان براي اعتالي سازمان و تالش مجدانه
براي بازسازي جايگاه از دست رفته سازمان از جمله نكات
اصلي قوت سازمان نظام مهندسي كشاورزي است .وي
با اشاره به چالشهاي موجود در سازمان يادآور شد :در
حال حاضر وجود ابهام در پارهاي از بندهاي قانون تأسيس
سازمان موجب تفسيرهاي گوناگون از قانون ميشود و
سازمان را از انجام وظايف اصلي خود محروم ميکند.
اين در حالي است كه عدم وجود منابع درآمد پايدار،
عدم شناخت سازمان برنامه و بودجه از حق رتبهبندي
شركتهاي فعال در بخش كشاورزي وابسته به سازمان،
عدم ارتباط مستقيم بين روساي سازمان مركزي و
استانها و اعضاء از چالشهاي عمده محسوب ميشود.

حسن رکنی ،عضو دیگر شوراي مركزي سازمان نظام
مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي ،هم با اشاره به
چالشهاي موجود در اين بخش افزود :در حال حاضر
كندي در صدور مجوزها و پروان ه فعاليتهاي توليدي
و اشتغالزا ،بيكاري بیش از  45درصد فارغالتحصيالن
كشاورزي ،عدم توانمندي فارغالتحصيالن رشتههاي
كشاورزي در اجراي صحيح طرحهاي كشاورزي (از نظر
علمي و مالي) ،عدم همكاري مناسب دستگاهاي دولتي
با سازمان نظير سازمان مديريت ،بانكها ،سازمان صنعت،
معدن و تجارت ،عدم پذيرش رتبهبندي انجام شده توسط
سازمان نظام مهندسي توسط دستگاهاي دولتي و سازمان
مديريت ،عدم توانايي سازمان در ارتقای بهرهوري و
افزايش توليدات كشاورزي از جمله چالشهاي عمده در
اين بخش است .حسن ركني با اشاره به اهم سياستها
و برنامههاي شورا در دوره پنجم اظهار داشت :اهميت
كشاورزي در ایجاد ارزش افزوده در راستای ایجاد اشتغال
و امنيت اقتصادي بر كسي پوشيده نيست .سازمان نظام
مهندسي كشاورزي در كنار وزارت جهاد كشاورزي در
تحقق برنامهها و رسيدن به اهداف نقش موثري دارد .با
توجه به محدوديت آب در كشور و جمعيت رو به افزايش،
برنامهريزي در جهت افزايش تولید محصوالت با بهبود
بهرهوري در بخش كشاورزي بايستي يكي از برنامههاي
سازمان باشد .بهبود مكانيزاسيون با استفاده از كارشناسان
خبره و ايجاد شركتهاي خدمات فني يكي از مواردي
است كه ميتواند در ارتقای اين بخش اثرگذار باشد.
وي درباره نقاط قوت سازمان گفت :دانشآموختگان با
قابليت باال در استانهاي مختلف ،نداشتن بوروكراسي
دولتي در مجموعه سازمان ،داشتن شبكه مويرگي جهت
خدماترساني در سراسر كشور ،امكان چابكسازي
فرآيند خدماترساني به متقاضيان و آموزش اعضاء و
بهرهبرداران از جمله نقاط قوت سازمان به شمار ميرود.
ركني ادامه داد :نقاط ضعفي كه پيش روي اين سازمان
وجود دارد ،مشكالت موجود در تأمين منابع مالي جهت
خدمترساني ،عدم امكان حضور در مجامع بينالمللي
جهت آشنايي با آخرين دستاوردها و تكنولوژيها و ناكافي
بودن آموزشهاي آكادميك براي دانشآموختگان است.

نقش مهم نظام مهندسی کشاورزی
در توليد و ساماندهي بخش کشاورزی

نظاممهندسي
مسيري براي گذر از كشاورزي سنتي به مدرن

حجي علي آهني ،عضو شوراي سازمان نظام مهندسي
كشاورزي و منابع طبيعي خراسان جنوبي ،هم در
گفتوگو با «سبزينه» ،با اشاره به نقش و جايگاه سازمان
نظام مهندسي كشاورزي در بخش كشاورزي گفت :با
توجه به اينكه نظام مهندسي كشاورزي بزرگترين
تشكل تخصصي بخش كشاورزي است د و بيشترين
ومتنوعترين افراد متخصص بخش عضو آن هستند،
جايگاه بسيار رفيع ومهمي دارد و قطعاً ميتواند در امر
توليد و ساماندهي بخش کشاورزی نقش بهسزايي ايفا
كند .وي درباره فرصتها و چالشهاي پيش روي سازمان
به عنوان بزرگترين تشكل صنفي تخصصي بخش
كشاورزي نيز افزود :فرصتهاي مناسب سازمان عبارتند
از :جايگاه قانوني و مصوبات مجلس ،داشتن بيشترين
افراد متخصص در بخش كشاورزي با تنوع زياد ،واگذاري
و برونسپاري بسياري از فعاليتهای وزارت جهاد به
اين سازمان و حضور نمايندگان وزارتخانههاي مختلف
در شورا و تعداد زيادی اعضاي متخصص .بزرگترين
چالش سازمان نیز ضعف بنيه مالي و عدم توان علمي
و عملي مناسب اكثريت اعضاء و بيكاري بسياري از
آنان است .آهني در ادامه با اشاره به عضويت  ۲۵۰هزار
مهندس كشاورزي در مهندسيكردن فرآيند توليدات
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تأمين منابع مالي جهت خدمترساني
با مشكل مواجه است

ضرغام حيدريه ،عضو شوراي مركزي سازمان نظام
مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي ،هم درباره اهم
سياستها و برنامههاي شورا در دوره پنجم گفت :نظام
مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي مسيري براي گذر از
كشاورزي سنتي به كشاورزي مدرن است .حيدريه يادآور
شد :در حال حاضر سازمان نظام مهندسي كشاورزي و
منابع طبيعي كشور ميبايست به عنوان پيشران توسعه
بخش كشاورزي كشور نقشآفريني کند .در مسير اين
توسعه دو دغدغه افزايش توليد بدون افزايش سطح زير
كشت محصوالت و ايجاد اشتغال مدنظر است .عضو
شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع
طبيعي توليد يادآور شد :توليد بيشتر را ميبايست با
بهرهگيري از قوانين مغفول مانده و تهيه بخشنامههاي
جديد عملياتي کرد .بر همگان روشن و مبرهن است
كه در حال حاضر و با توجه به وضعيت نامطلوب منابع
توليد اعم از آب ،خاك و ...تنها راه محقق کردن اين
مهم ،كاربرد علم و دانش است و سازمان نظام مهندسي
ميتواند به عنوان دروازه ورود علم و دانش به مزرعه و
عرصه توليد ايفاي نقش كند .سازمان نظام مهندسي
كشاورزي و منابع طبيعي كشور پتانسيل نقشآفريني
در هر دو زمينه صيانت از اشتغال موجود در كنار ايجاد

فرکانس میالد روی موج کشاورزی

شغل جديد را دارا است .اين مهم نيز با استفاده از علوم و
فنون روز دنيا و ايجاد بستر مناسب براي كسبوكارهاي
نوين و دانشبنيان ،استارتاپها و ...دستيافتني است .به
هر نحو فصل انجام امور اداراي توسط مهندسان به پايان
رسيده و در دوره جديد مهندسان پويا و فعال بخش
كشاورزي ،مهندسيكردن امور مربوط به توليد را بر
عهده خواهند گرفت.

لزوم ايجاد ارتباط موثر
ن نظام مهندسی و وزارتخانهها
بين سازما 

عبدالحكيم توغدري ،دبیر شوراي مركزي سازمان نظام
مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي ،نیز درباره اهم
سياستها و برنامههاي شورا در دوره پنجم اظهارداشت:
ايجاد ارتباط موثر بين سازمان و وزارتخانههاي مرتبط و
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در راستاي دستيابي
به اهداف از پيش تعيين شده سازمان ،افزايش دانش
كاربردي و فني اعضاي سازمان ،انتقال دانش فني و
كاربردي به مزرعه و كشاورزان از طريق كارشناسان عضو
سازمان و افزايش عملكرد در واحد سطح و سهمبري اعضاء
از محل افزايش محصول و حضور و اظهارنظر سازمان در
مسائل اساسي بخش كشاورزي و منابع طبيعي ،آب و
محيطزيست از مهمترین برنامههای ماست .عملكرد
سازمان باید طوري باشد كه امور كشاورزي بر مدار
مهندسي باشد .همچنین دانشمحور كردن فعاليتهاي
سازمان در چارچوب احكام برنامه ششم از جمله برنامهها
و سياستهاي سازمان در اين دوره است .توغدري درباره
جايگاه سازمان در بخش كشاورزي گفت :پس از گذشت
 16سال از تأسيس ،سازمان توانسته است در برخي از
بخشهاي مرتبط به جايگاه خوبي دست يابد؛ مانند بخش
دامپروري كه قانون نظام جامع دامپروري توانسته كمك
بسيار شاياني در اين زمينه کند ،ولي در خيلي از بخشها
هنوز سازمان توفيق چنداني نداشته است؛ به ويژه در
بخش آب و خاك كه در شرايط فعلي كشور ما بسيار
پراهميت است .وي درباره چالشهاي پيش روي سازمان
يادآور شد :عدم اعتقاد و باور برخي مديران و مسئوالن به
قابليتهاي سازمان و اعضای آن ،وجود برخي تشكلها و
سازمانها كه در برخي امور با سازمان موازيكاري دارند،
عدم پذيرش رتبهبندي سازمان در برخي از بخشهاي
بدنه دولت ،فرآيند طوالنی صدور مجوزها كه انرژي و وقت
بسياري از مديران و كارشناسان سازمان تلف ميكند و
پايين بودن دانش كاربردي برخي از اعضاي سازمان از
جمله چالشهاي موجود ارزيابي ميشود.

نظام مهندسي کشاورزی
قطب اصلي و انكارناپذير اقتصاد

علي راهانجام ،عضو شوراي سازمان نظام مهندسي
كشاورزي و منابع طبيعي قزوين ،نیز با اشاره به نقش و
جايگاه سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي
در بخش كشاورزي گفت :سازمان نظام مهندسي به
عنوان يك تشكل تخصصي مردمنهاد از جايگاه ويژهاي
برخوردار است .این سازمان با وجود نواقص بنيادين در
قانون تأسيس و ظايف محوله توانسته اثرات مثبتي در
بخشي كشاورزي بهجا بگذارد كه از جمله آنها ميتوان
به نظارت بر افزايش عملكرد محصوالت زراعي و باغي
توسط كارشناسان رشته كشاورزي ،مهندسان ناظر
واحدهاي گلخانهاي ،مسئوالن فني واحدهاي دامپروري،
طرح نويسي و ارائه طرحهاي اقتصادي ،انجام پروژههایي
چون نقشهبرداري  GPSو  GISو بسياري از طرحهاي
ريز و دشت كشاورزي اشاره کرد كه همه آنها توانسته
نقش بسيار مهمي در اقتصاد توليدكنند گان و بهرهبرداران
و در نهايت اقتصاد ملي ايفا کند .قانون تأسيس ،قانون
افزايش بهرهوري ،نظام جامع دامپروري و نظام گلخانهاي
مجموعه از قوانين و دستورالعملهايی است كه نقش
مهندسان را در واحدهاي توليدي برجسته کرده است.
راهانجام ،درباره فرصتها و چالشهاي پيش روي سازمان
به عنوان بزرگترين تشكل تخصصي گفت :كشاورزي
به عنوان قطب اصلي و ركن انكارناپذير اقتصاد كشور به
دليل كمترين وابستگي به خارج از جايگاه مهمي برخوردار
است و در اين ميان چالشهاي و فرصتهاي متنوعي
وجود دارد .وي درباره چالشهاي سازمان يادآور شد:
وجود تشكلها و نهادهاي موازي و قوانين دستوپاگير،
حاكميت تفكر دولتي بر تشكلها كه مانع از فعاليت
آزادانه آنها ميشود ،حضور نيروهاي دولتي در مراكز
توليد (مراكز جهاد كشاورزي در بخشها و دهستانها) كه
خود مانع مراجعه كشاورزان به مهندسان بخش خصوصي
ميشود ،پايين بودن سطح مهارت مهندسان كشاورزي به
ويژه به صورت محصولي و تخصصي و عدم اعتماد كامل
توليدكنندگان به مهندسان جوان ،عدم ريسكپذيري
مهندسان در مواجهه با مسائل و مشكالت كشاورزي،
عدم تدوين و ابالغ آييننامههاي اجرايي قوانين مرتبط
با نظام مهندسي در همه زمينههاي مصوب و پذيرش
بدون ضابطه دانشگاههاي كشور در بخشهاي غير ضرور
رشتههاي كشاورزي از جمله چالشهاي موجود در اين
بخش است .راه انجام يادآور شد :دانشآموختگان نظام
مهندسي كشاورزی از دانش روز دنيا برخودار بوده و
اين موضوع بهترين فرصت براي انتقال دانش به جوامع
مختلف كشاورزي براي افزايش توليد و ارتقای بهرهوري
است .وي ادامه داد :در حال حاضر مهندسان جوان بهترين
شرايط را براي حضور در واحدهاي توليدي ،مشاركت در
پروژههاي توليدي و عمراني بخش كشاورزي ،نظارت بر
اجراي دقيق آنها ،بازآموزي و برگزاري دورههاي آموزشي
متناسب با تخصصهاي مهندسان در سازمانها و مراكز
توليدي و بهرهبرداري دارا هستند .عضو شوراي سازمان
نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي قزوين با اشاره
به عضويت 250هزار مهندس كشاورزي در سازمان گفت:
مهندسان نظام مهندسي اطالعات كافي از اين تشكل
تخصصي نداشته و انتظارات آنها فراتر از وظايف و توان
اين سازمان است؛ البته ناگفته نماند دولت در اين 17
سال نتوانسته حمايتهاي الزم را از اين تشكل به عمل
آورد و مجلس نيز در اصالح قانون تأسيس ،سنگاندازي
میکند و نظام مهندسي كشاورزي همانند نظام پزشكي،
نظام دامپزشكي ،نظام مهندسي ساختمان و معدن از
قوانين اجرايي محكم و الزماالجرا برخوردار نيست و
اعضای آن همانند سربازان بدون سالح و تجهيزات به نبرد

با كوهي از مشكالت و نارساييها اعزام ميشوند .با وجود
همه اين موضوعات در عين كاستيهاي موجود ،سازمان
ميتواند نقش كليدي را در مهندسي کردن فرآيند توليد
ايفا کند .با همين دستورالعملها و آييننامه فعلي نيز
ميتوان نقشآفرینی کرد .وجود 250هزار مهندس در
همه گرايشها كشاورزي همانند اژدهاي خفتهاي است
که اگر بيدار شود اقتصاد ملي را به حركت در خواهد آورد.
30درصد اشتغالزایی و سهم بيش از 14درصدی در توليد
ناخالص ملي مربوط به بخش كشاورزي است و مهندسان
كشاورزي ميتوانند با مديريت صحيح ،بخش کشاورزی را
دچارتحول عظيمي کنند.

ضرورت پرداختن به بحث درآمدزايي
براي نظام مهندسي كشاورزي

مرضیه جمالپور ،عضو شورای سازمان نظام مهندسي
كشاورزي و منابع طبيعي بوشهر ،نیز درباره نقش و
جايگاه نظام مهندسي كشاورزي در كشور گفت :سازمان
نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي نتوانسته از سال
( 1381سال تشكيل) نقش خود را بهطور موفق و موثر
در كمك به بخش كشاورزي و منابع طبيعي به عنوان
يك بازوي اجرايي بهخوبي ايفا کند .وي ادامه داد :بهدليل
نداشتن درآمد قابل قبول در سازمانهاي نظام مهندسي
و در نتيجه عدم امكان پرداخت حق جلسه ،كارگروههاي
تخصصي در سازمانهاي استانها تشكيل نميشود؛ لذا
اين سازمان نتوانسته نقش خود را به عنوان اتاق فكر
وزارت جهاد كشاورزي و سازمان جهاد كشاورزي استانها
ايفا کند .جمالپور يادآور شد :نداشتن راهكار مشخص
درآمدزايي براي سازمانهاي نظام مهندسي استانها،
اجرايي نشدن كامل واگذاري امور مربوط به اصل  44قانون
اساسي ،وجود و حتي تشكيل واحدهاي موازي مثل نظام
صنفي (كه بخشي از واگذاريهاي محدود اصل  44نيز به
اين نظام واگذار شده) ،همراه نبودن اعضاي شوراي نظام
مهندسي با يكديگر ،افزايش روزافزون فارغالتحصيالن
بخش كشاورزي و منابع طبيعي كشور و افزايش شمار
نيروهاي جوان بيكار و توقع آنان از سازمان و بسياري از
موارد ديگر در عدم موفقيت نظام مهندسي برای رسیدن
به جایگاه مناسب موثر بوده است .از طرفي برخي امور در
نظام مهندسي شروع شده ،اما براي درآمدزايي جهت اعضاء
پيگيري نشده؛ مثل بحث آزمونها و مراحل كارشناس
رسمي كه قضات به اين كارشناسان كار ارجاع نميدهند
و بسياري موارد ديگر كه هر روز موجب كمرنگ شدن
جايگاه اين سازمان ارزشمند شده؛ سازمانی كه فينفسه با
داشتن اعضاي فرهيخته و جوان ميتواند در ارتقا جايگاه
كشاورزي و منابع طبيعي كشور بسيار تأثيرگذار باشد.
وي درباره فرصتها و چالشهاي پيش روي سازمان به
عنوان بزرگترين تشكل صنفي تخصصي بخش كشاورزي
افزود :پيگيري اجراشدن كامل اصل  44قانون اساسي و
واگذاري امور مربوط به كشاورزي ،منابع طبيعي و محيط
زيست به سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي
استانها ميتواند بزرگترين فرصت را براي سازمان نظام
مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استانها ايجاد کند.
در واقع بدون پرداختن به بحث درآمدزايي براي سازمان
عم ً
ال ايفاي نقش اصلي براي اين سازمان كه  16سال از
عمر آن گذشته ،غيرممكن است .جمالپور افزود :تشكيل
يك گروه كاري جوان و داراي انگيزه در سازمان نظام
مهندسي كشور و تنظيم برنامه پنج ساله توسعه سازمان،
اصالح قانون تأسيس سازمان در برخي موارد و آييننامهها
و دستورالعملهاي موجود مثل قوانين انتخابات نظام
مهندسي و افزايش نقش و جايگاه اعضاي شوراي نظام
مهندسي و ...به ارتقای جايگاه اين سازمان كمك بسيار
قابل توجهي خواهد کرد .عضو شورای سازمان نظام
مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي بوشهر گفت :با افزايش
درآمد در سازمانها ،برگزاري دورههاي آموزشي تخصصي
و عملي با هزينه حداقل و دعوت از اساتيد برجسته ميتوان
در ارتقاء و بهروز كردن سطح علمي اعضاي سازمان و در
نتيجه تاثير قابل قبول آنها در مهندسيكردن فرآيند
توليد نقشآفرینی کرد .وي ادامه داد :در حال حاضر
شركت در دورههاي آموزشي ،هزينه زيادي برای اعضاي
جوان سازمان كه اكثرا ً بيكار هستند دارد كه منجر به عدم
شركت اين عزيزان در دورههاي مذكور ميشود.

جذبسرمايهگذاران
در عرصه تولیدات گلخانهای

محمدباقر آقاجانلو ،رئيس سازمان نظام مهندسي
كشاورزي و منابع طبيعي زنجان ،هم با اشاره به نقش
و جايگاه نظام مهندسي استان زنجان در بخش تولید
اظهارداشت :سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع
طبيعي استان زنجان در سال  1381همزمان با تأسيس
سازمان در ساير نقاط كشور تأسيس شد و از ابتداي
تأسيس ،با همت پيشكسوتان حوزه كشاورزي استان،
فعاليتهاي خود را با  314نفر عضو آغاز کرد و طي
سالهاي  1380تا  ،1397اين تعداد به سه هزار و  508نفر
رسيده است كه از اين تعداد دوهزار و  977نفر كارشناس،
 499نفر كارشناس ارشد و  39نفر داراي مدرك دكترا
هستند .آقاجانلو افزود :با توجه به وضعيت بحراني آب
در كشور ،اين سازمان جهت توسعه سيستمهاي آبياري
تحت فشار ،از سال  1393با سازمان جهاد كشاورزي
استان همكاري داشته و با ساماندهي پيمانكاران ،مشاوران
و بهرهبرداران روند استفاده از این سیستمها را تسهيل و
تسريع کرده است .در راستاي مهندسيسازي كشاورزي
ش مهارتي و عملي مسئوالن
شرايطی مناسب برای آموز 
فني و ناظران ايجاد شده است كه منجر به آمادهسازي 82
نفر نيروي كارآزموده در گرايشهاي گلخانه ،دام ،پرورش
قارچ و طيور شده كه آماده معرفي به فارمهاي توليدي
هستند .ضمناً تعدادي از اين نفرات با توجه به كسب
مهارت الزم راساً اقدام به ورود به عرصه توليد کردهاند .از
توساز و مهندسي فارمها خصوصاً
طرفي ساماندهي ساخ 
گلخانهها به لحاظ طراحي فني سازه صورت پذيرفته كه
شرايط مناسب توليد را فراهم کرده كه عالوه بر افزايش
عملكرد به دليل افزايش كيفي ابزار توليد ،عامل كسب
درآمد فارغالتحصيالن شده است .وي افزود :سازمان
استان در جهت جذب سرمايهگذاران در عرصه گلخانه
اقدام به رأيزني با برخي از واحدهاي بزرگ صنعتي مانند
شركت پتروشيمي کرده تا اين واحدها را نسبت به ورود

به اين عرصه توجيه کند .در راستاي ساماندهي واحدهاي
سمفروشي بازديد دورهاي مستقل يا با هماهنگي سازمان
جهاد كشاورزي استان انجام ميپذيرد و دورههاي
آموزشي مستمر ويژه واحدهاي سمفروشي و مسئوالن
فني اين واحدها به صورت مستمر انجام ميگيرد .الزم
به ذكر است عالوه برموارد فوق دفتر استاندارد در محل
سازمان مستقر شده كه وظيفه راهنمايي و ترغيب
بهرهبرداران و كلينيكها را جهت توليد محصول سالم
برعهده دارد .رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و
منابع طبيعي زنجان با اشاره به دستاوردهاي این سازمان
گفت :از جمله دستاوردهاي این سازمان ايجاد استقالل
مكاني و مالي است كه شرايط مناسب را براي ارائه خدمات
بهينه براي اعضاء و بهرهبرداران فراهم کرده است .در كنار
تمام فعاليتها همواره نقاط ضعف و قوت ديده ميشود
كه نميتوان آنها را در يك يا چند سطر محدود بيان
كرد ،ولي ميتوان اين را به جرأت بيان كرد كه انتخاب
شوراي جوان و پويا در دوره فعلي از نقاط قوت سازمان
است در اين ميان وجود منابع درآمد محدود و نبود
نقدينگي مناسب به عنوان نقطه ضعف سازمان به حساب
میآید كه با تشكيل واحدهايي از جمله  R&Dو استفاده
از ايدههاي نو و ايجاد منابع در آمدي جديد ،هم ميتوان
مشكل برخي از فارمها را رفع و هم در حاشيه آن كسب
درآمد كرد .در آخر اينكه جهت افزايش بهرهوري كيفي
و كمي در عرصه كشاورزي نياز به نفوذ هرچه بيشتر
علم است كه سازمان نظام مهندسي كشاورزي ميتواند
بهترين نقطه اتصال باشد.

لزوم حمايت مسئوالن
از سازمان نظام مهندسي كشاورزي

عباس خرمی ،رئيس سازمان نظام مهندسي استان قم،
نیز اظهارداشت :در حال حاضر سازمان نظام مهندسي
كشاورزي و منابع طبيعي بزرگترين تشكل غيردولتي،
فني و تخصصي در بخش كشاورزي است كه در سال
 1380بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسالمي تشكيل
شد و با هدف ساماندهي فارغالتحصيالن بخش كشاورزي،
منابع طبيعي و محيط زيست ،ارتقای سطح دانش حرفهاي
دانشآموختگان ،حمايت از حقوق صنفي مهندسان
كشاورزي در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي ،نظارت بر
اجراي وظايف فني و حرفهاي مهندسان و رسيدگي به
تخلفات صنفي و حرفهاي اعضاي سازمان ،ايجاد زمينه
اشتغال فارغالتحصيالن كشاورزي و ...در حال فعاليت
است .وي با اشاره به اهداف سازمان نظام مهندسي استان
گفت :شركتهاي مشاورهاي و پيمانكاري را ساماندهي و
رتبهبندي کردهایم و آموزش دادهايم و در حال حاضر 30
شركت در اين بخش فعاليت ميکنند .اجراي پروژههاي
نوين آبياري طي چهار سال گذشته در سطحی حدود 12
هزار هكتار توسط شركتهاي مشاوره و پيمانكار آب و
خاك زير نظر سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع
طبيعي انجام شده كه اين اقدام تأثير بهسزايي در كاهش
هدررفت آب و افزايش راندمان آبياري داشته است.
رئيس سازمان نظام مهندسي استان قم يادآور شد :در
حال حاضر تربيت مديران فني و تخصصي جهت ارتقای
سطح علمي و تخصصي واحدهاي توليدي و استقرار
اين مديران فني در واحدهاي توليدي در طي سالهاي
 93تاكنون انجام شده و هماكنون در فارمهاي توليدي
(گلخانه ،بخش دام و طيور و زراعت) حدود  130مدير
فني مشغول به كار هستند .وي افزود :اطالعرساني به
فراخور مناسبتهاي مختلف ،توليد محتواي رسانهاي از
جمله مصاحبه ،خبرسازي ،گزارشهاي محتوايي ،توليد
محتواي علمي از جمله يادداشتها و مقاالت كاربردي
و درج در جرايد و خبرگزاريها با استفاده از تخصص
اعضاء ،پوشش خبري رويدادهاي سازمان و درج بيانيه
در مناسبتها ،معرفي فعاليتهاي سازمان از طريق
جرايد ،راديوي استاني و سيماي مركز قم ،تهيه آرشيو
صوتي و تصويري سازمان ،راهاندازي وبسايت سازمان
به صورت فعال و بهروز با درج رويدادهاي سازمان ،نشر
اخبار مرتبط با بخش كشاورزي در مصاحبهها و مقاالت
علمي مفيد و ...و پاسخگويي آنالين ،درج فرم نظرخواهي
و نظام پيشنهادات اعضاء ،راهاندازي سامانه كاريابي جهت
تسهيل در معرفي كارجويان فارغالتحصيل كشاورزي
به كارفرمايان و راهاندازي كانال اطالعرساني از جمله
اقداماتي است كه انجام شده است .خرمی خاطرنشان
كرد :از تمامي مسئوالن انتظار داريم با عنايت به نياز
شديد بخش كشاورزي به مهندسيسازي فرآيند توليد
جهت اجراي قوانين ابالغي ازجمله قانون تأسيس سازمان
نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي ،قانون افزايش
بهرهوري ،قانون جامع دامپروري ،قانون هواي پاك
و ...اقدام کنند .همچنين با نگاه ويژ ه به امنيت غذايي
و اشتغال مولد در اين حوزه ،سازمان نظام مهندسي
كشاورزي و منابع طبيعي را حمايت کنند ،چراكه اين
مهم ميتواند در پيشبرد اهداف كالن و ملي اين نهاد
بسيار موثر باشد .گفتنی است رسيدن به اهداف و
وظايف اين سازمان ازجمله سازماندهي ،نظارت و ارتقای
توانمنديهاي شاغالن اين بخش و ساماندهي اشتغال
فارغالتحصيالن كشاورزي كه از انتظارات اوليه تشكيل
اين سازمان بوده است ،جز با اجراي قوانين و همكاري
مسئوالن امكانپذير نيست.

افزايش راندمان بهرهوري آب با مهندسی تولید

محسن كمالالديني ،رئيس سازمان نظام مهندسي
كشاورزي و منابع طبيعي كرمان ،نیز درباره اهم سياستها
و برنامههاي شورای مرکزی نظام مهندسی در دوره پنجم
عنوان كرد :با توجه به نقش اساسي آب در پيدايش و
رشد حيات و كشاورزي و با عنايت به سرمايهگذاري
نسبتاً سنگين در اجراي سيستمهاي نوين آبياري ،تمامي
برنامهريزيهاي پايه جهت مديريت و استفاده درست از
منابع آب صورت گرفته است و با توجه به ماهيت سازمان
نظام مهندسي کشاورزی که نظاممند و مهندسيکردن
فرآيندها است ،دبيرخانهاي تحت عنوان دبيرخانه آبياري
تحت فشار در سازمان نظام مهندسي براساس تفاهمنامه
منعقده میان سازمان نظام مهندسي و مديريت آب وخاك
جهاد کشاورزی تشكيل شده و طی آن فرايند آبياري تحت
فشار از بازديد ميداني و اخذ استعالمات الزم و تشكيل
پرونده توسط كارشناسان سازمان نظام مهندسي به اين

دبيرخانه محول شده كه جهت انجام اين امور حدود60
كارشناس آبياري مشغول به كار شدند .وي ادامه داد :از
ديگر وظايف آن ساماندهي شركتهاي مشاور و مجريان
و بررسي طرحهاي طراحي شده مشاورين در كميته فني
سازمان نظام مهندسي است .همچنين با نظر به امكان
قانوني دفاع از حقوق بهرهبرداران و دانشآموختگان نسبت
به هم و امكان قانوني پيادهسازي نظام روند كار بين عوامل
توسط سازمان نظام مهندسي ،كميتهای تخصصي مركب
از نماينده مشاوران و شركتهاي مجري ،نماينده مديريت
آب و خاك و نمايندهاي از سازمان نظام مهندسي جهت
پيگيري موضوع تشكيل شده است .كمالالديني يادآور
شد :كارگروه آب با موضوعيت شناسايي اندازهگيري دبي
و حجم منابع آب استان در سازمان نظام مهندسي استان
كرمان با حضور نمايندگان دانشگاه ،سازمان آب منطقهاي،
سازمان جهاد كشاورزي و ديگر عوامل تشكيل شده است.
اميد است با همكاري و مديريت صحيح و بهرهبرداری از
پتانسيل سازمان نظام مهندسي بتوانيم راندمان بهرهوري
آب را افزايش دهیم و مديريتي صحيح بر اين موضوع
اعمال کنیم.

بيش از  3هزار و  500دانشآموخته كشاورزي
عضو نظام مهندسي كشاورزي يزد هستند

محمدرضا خلفباغي ،رئيس سازمان نظام مهندسي
كشاورزي و منابع طبيعي استان يزد ،نیز اظهارداشت :آغاز
بهكار سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي
از سال  80با تصويب قانون تأسيس در مجلس شوراي
اسالمي فرصت جديدي را براي نقش آفريني مهندسان
كشاورزي و ارائه خدمات به كشاورزان در راستاي افزايش
بهرهوري در بخش كشاورزي فراهم کرد .وي ادامه داد:
در اين راستا سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع
طبيعي با اولويت تربيت نيروي متخصص به عنوان
كارشناس ،ناظر ،پيمانكار ،مشاور و مسئول فني اقدامات
موثري انجام داده ،بهطوريكه کرد حضور اين اعضاء
در بخش كشاورزي غيرقابل انكار است .خلف باغي
در ادامه با بيان اينكه توسعه گلخانهها و فعاليتهاي
دامپروري صنعتي در استان يزد از دستاوردهاي اين
حركت است ،افزود :در حال حاضر بيش از سه هزار و
 500دانشآموخته بخش كشاورزي عضو سازمان يزد
هستند كه بخش اعظمي از اين اعضاء بهطور مستقيم
مشغول ارائه خدمات فني مهندسي به بهرهبردارانند .وي
ادامه داد :يكي از اثرات حضور اعضاء ،كاهش و مصرف
بهينه نهادههاي كشاورزي و افزايش توليد محصوالت
سالم در توليدات استان است .افزايش  50درصدي
سطح زير كشت گلخانههاي استان در مدت هشت سال
گذشته شاهدي بر اين مدعا است ،بهطوريكه سازههای
گلخانهای كمترين خسارت را در طول اين ساليان در
مقايسه با دوران مشابه در مقابل حوادث طبيعي داشتهاند.
خلف باغي افزود :مزيت عمده استان يزد با توجه به همت
بهرهبرداران و محدوديتهاي محيطي بهويژه آب،
نيروي انساني آن بوده است كه با تالش و همت خود
توانستهاند چشمانداز روشني را براي آينده ترسيم کنند.
وي درباره نقاط قوت سازمان يادآور شد :مهمترين نقطه
قوت سازمان نظام مهندسي كشاورزي يزد ،ساماندهي و
نظم يافتن حضور اعضاء و فرآيند محور شدن خدمات
بخش كشاورزي و شفافيت سازمان در پاسخگويي است.
از مهمترين چالشهاي پيش روي سازمان نیز ميتوان به
اشتغال اعضاء اشاره كرد كه با توجه به عدم اجرايي شدن
اصل  44قانون اساسي و عدم واگذاري تصديها و حضور
تفكري كه همچنان به دولتي بودن وظايف اصرار دارد،
به اين معضل دامن ميزند .وي يادآور شد :دولتمردان
و مسئوالن ميبايست سازمان را به عنوان مشاور امين در
جايگاه تصميمگيري و تصميمسازي به رسميت بشناسند
و حضور دانشآموختگان كشاورزي را فرصتي مغتنم براي
ايفاي نقش در توليد بدانند.

ساماندهي شبكه ارائه خدمات فني و مهندسي
داراي صالحيت

شهرام شفيعي ،رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و
منابع طبيعي آذربايجان شرقي ،هم با بيان اينكه نيروي
انساني به عنوان بزرگترين سرمايه و محور توسعه در
جامعه محسوب ميشود ،اظهار داشت :ميزان توسعه،
بهرهوري و رشد اقتصادي جوامع رابطه مستقيمي با
نيروي انساني آن دارد .از سوي ديگر نياز روزافزون جوامع
به مواد غذايي سالم و كافي ،توليد محصوالت كشاورزي
باكيفيت و كميت مطلوب را اجتنابناپذير ميکند كه تنها
راه آن با منابع محدود كنوني ،افزايش ضريب نفوذ دانش
در بخش کشاورزی است كه سازمان استان در اين راستا
توانسته است نسبت به ساماندهي شبكه خدمات فني و
مهندسي داراي صالحيت در گرايشهاي مختلف اقدام
کند .وي با اشاره به سياستها و برنامههاي سازمان نظام
مهندسی کشاورزی افزود :اجراي طرحهاي واگذاري از
سوي دستگاههاي دولتي و تصديگريها از جمله صدور
مجوزهاي واحدهاي توليد كشاورزي ،نظارت بر تأسيس
واحدهاي توليدي و نظارت فني بر توليد محصوالت
و همچنين نظارت بر اجراي پروژههاي انتقال آب،
آبياريهاي تحت فشار ،آبخيزداري ،آبخوانداري ،ترسيب
كربن ،طرحهاي مقابله با بيابانزايي و آموزش بهرهبرداران،
رفع تداخالت اراضي كشاورزي و ملي ،ترویج كشاورزي
حفاظتي و ساير موارد گامي است در جهت توسعه پايدار
كه اين سازمان در راستای آن توانسته ايفاي نقش کند.

توسعه روشهاي علمي و فني
در دستور كار قرار گرفته است

شهرام محمدي ،رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي
و منابع طبيعي اردبيل ،نیز با اشاره به عملكرد اين سازمان
اظهارداشت :سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع
طبيعي اردبيل به تدريج در حال نهادينه شدن به عنوان
يك سازمان مردمنهاد رسمي و اثرگذار است و توانسته
بخش عمدهاي از فعاليتهاي كارشناسي بخش كشاورزي
استان را بر عهده بگيرد .وي افزود :نظام مهندسي كشاورزي
و منابع طبيعي به عنوان يك سازمان دانشمحور ،اساساً
در راستاي ارتقاي بهرهوري و كاهش هزينههاي توليد
تأسيس شده و فعاليت ميکند؛ لذا هر زمان كارشناسان
عضو سازمان در سطح استان وارد عرصه شدهاند ،توسعه

روشهاي علمي و فني در دستور كار قرار گرفته است؛ از
فعاليت در طرح مهندسان ناظر مزرعه تا مديريت فني
واحدهاي توليدي بخش كشاورزي .بحث مرتبط در اين
زمينه استفاده بهينه و مديريت منابع آبي بوده است .البته
در بحث توسعه سيستمهاي نوين آبياري اعضاي سازمان
بهطور هدفمند حدود سه سال با سازمان جهاد کشاورزي
همكاري مستقيم داشتهاند و موجب توسعه سطح اين
سيستمها شدهاند و در آينده نزديك اين همكاريها
قرار است تداوم يافته و تقويت شود .محمدي يادآور شد:
واحدهاي توليدي بخش كشاورزي در طي فرآيند توليد
و خدمات با مشكالت فني ،تخصصي و تكنيكال مواجه
ميشوند كه منجر به افت و كاهش عملكرد و بازدهي
میشود .در اغلب اين مجموعهها مشكالت فني خارج از
حوزه تخصصي آنها بوده كه باعث ايجاد مشكالتي در
روند فعاليتهاي كاري و مديريتي آنها میشود .بدون
دانش و تجربه فني و تخصصي ،پيشرفتهترين امكانات و
تجهيزات كارآيي خود را از دست ميدهند؛ لذا سازمان
همواره اين آمادگي را داشته و دارد تا دانش و تخصص
خود را در حوزه مهندسي فرآيند در اختيار واحدهاي
توليدي قرار دهد .البته در اين راستا بيشتر با استقرار
مديران فني ميتوان گامهاي مناسبي را برداشت كه
از مدتها پيش آغاز شده است؛ البته ترويج فرهنگ
بهرهگيري از دانش در بخش كشاورزي نيازمند تالشي
سخت و فراوان است ،اما در حال فراگير شدن است.
رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي
اردبيل افزود :اشتغال دانشآموختگان مسأله بسيار مهم
كشور است ،اما به جرأت ميتوان گفت اين موضوع در
بخش كشاورزي كشور نه تنها نبايد مسأله باشد ،بلكه
بايد بخشي از راهحل مسائل اساسي كشور به ويژه در
حوزه ارتقاي بهرهوري باشد .به نظر ميرسد برنامهريزي
موثري در اين ارتباط صورت نگرفته و نظام مهندسي
و جهادكشاورزي بايد فصل نويني از حركت به سمت
اشتغالزايي توليد محور را آغاز كنند .محمدي افزود :در
بحث توسعه گلخانهها و كشت در فضاي بسته استعدادها
و تجارب مناطق مختلف كشور با يكديگر متفاوت است.
البته تفاوت اصلي را در تجارب گذشته ارزيابي ميكنم.
به نظر ميرسد با برنامهريزيهاي انجام شده بايد شاهد
توسعه كشتهاي گلخانهاي در استان اردبيل باشيم ،اما
بهشدت مسأله بازاررساني همچنان خودنمايي ميكند
كه بايد چارهانديشي شود .در بحث سرمايهگذاري ،در
حوزه دامپروري گامهاي خوبي برداشته شده كه بايد
منتظر نهايي شدن آنها به ويژه در حوزه دامهاي پرتوليد
باشيم .صنعت مرغداري اردبيل هم در چند سال اخير
شاهد آغازهاي خوبي بوده است .وي افزود :از دوره سوم
كه در سازمان نظام مهندسي مسئوليت داشتم ،بر موضوع
مانيتورينگ و آمايش صدور مجوز فروشندگيهاي سموم
نباتي و عرضه سم براساس نسخه كلينيكها تأكيد داشتم.
متأسفانه در اين دو حوزه آنقدر كوتاهي و غفلت شد تا
افزايش قيمت ارز در ماههاي اخير همه را به فكر پيمودن
مسيري بيندازد كه از سالها قبل روی آن اصرار داشتيم.
امروز سمفروشيها در استان با نظارت مديران فني
متخصص مديريت ميشوند و نقطه مختصات و پراكنش
آنها توسط سازمان احصاء و تهيه شده است .رئيس
سازمان نظام مهندسي اردبيل يادآور شد :بخش كشاورزي
براي مدتها به صورت سنتي اداره شده و واحدهاي توزيع
نهاده نيز از اين قاعده مستثني نيستند .وي ادامه داد :در
حال حاضر براي ارتقاي بهرهوري در بخش نيازمند دو
فوريت هستيم؛ اول اجراي كامل و بدون تعارف قوانين
موجود و دوم ،تصويب قوانين محكم براي نظاممند كردن
توليد كشاورزي و تمامی فعاليتهاي مرتبط .ما قوانين
خيلي محكمي براي ورود دانشآموختگان جهت انتقال
دانش به واحدهاي توليدي در اختيار نداريم .محمدي
خاطرنشان كرد :راهاندازي دفاتر نمايندگي در همه
شهرستانها آغاز شده و تداوم معاينه فني كمباينهاي
برداشت غالت ،بهكارگيري مديران فني در واحدهاي
توليدي ،ساماندهي و رتبهبندي اعضاي حقيقي و حقوقي
و معرفي صاحبان صالحيت در رشتههاي مختلف به
جامعه ،توسعه نگاه كارشناسي در بخش كشاوري ،تهيه
نقشههاي اجرايي فني براي واحدهاي توليدي بخش
كشاورزي با نگاه كاهش هزينههاي اجرايي ،كاهش مصرف
سوخت و ...از جمله مهمترين دستاوردهاي سازمان از دوره
سوم فعاليتها بوده است .رئيس سازمان نظام مهندسي
استان اردبيل با انتقاد از عملكرد بخش دولتي در اين
زمينه يادآور شد :ورود كارشناسان و ايجاد ارتباط مناسب
آنها با توليدكنندگان نه تنها برنامه مناسبي ندارد ،بلكه
حداقل نرمشها را هم نشان نميدهد .البته اصرار و
پيگيري سازمان در تغيير نگرشها اثرگذار بوده ،اما قابل
اتكا نيست .وي يادآور شد :سازمان نظام مهندسي براي
نظام بخشيدن به توليد بايد ابتدا خود نظام يابد ،سپس به
سرعت وارد ريلگذاري توسعه فعاليتهاي خود از طريق
مراجع قانونگذار شود .آنگاه بايد براي توسعه مهارتها
تالش كند و در ادامه از اتكاي به ديگران بايد استقالل يابد
تا بتواند طنين صداي بخش كشاورزي باشد.

مشاركت
در طرح توسعه سیستمهای نوين آبياري

محمد نعيمي هم با اشاره به عملكرد سازمان نظام
مهندسي استان مرکزی اظهارداشت :در كنار ساير اموري
كه به شكل عمومي و همراستا با ساير مأموريتها سازمان
نظام مهندسي استان مركزي انجام شده و بسیار شاخص
است ،مشاركت در طرح توسعه سامانههاي نوين آبياري
است .رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع
طبيعي استان مركزي ادامه داد :در حال حاضر سازمان
نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان مركزي
در راستاي راهبرد سازماني خود و براي كمك به دولت
در جهت افزايش بهرهوري آب در بخش كشاورزي و
افزايش كارآمدي طرحها و پروژههاي سرمايهگذاري در
اين حوزه ،چهار اقدام اساسي را به شرح ذیل در دست
اقدام دارد -1 :ساماندهي ،ظرفيتسازي و توانمندسازي
عوامل دخيل در اجراي پروژهها (مهندسان مشاور ،ناظر،
پيمانكاران و فروشندگان لوازم و تجهيزات)؛  -2مديريت
نظام ارجاع كار با تنظي م روابط ،مناسبات و مقررات ميان
متخصصان با ساير مراكز مرتبط اعم از بخش خصوصي
و دولتي؛  -3مديريت ،هماهنگي و نظارت بر فرآيند

اجراي پروژهها با ايفای نقش مشاور راهبردي براي دولت؛
 -4بهرهبرداري و نگهداري مطلوب از پروژهها با پشتيباني
علمي ،فني و اطالعاتي از بهرهبرداران از طريق راهاندازي
مراكز تخصصي خدمات فني پشتيبان آبياري و انجام
برخي امور تصديگري حوزه دولت از جمله پروژهيابي،
دادن مشاوره اوليه ،تشكيل پرونده از طريق شبكه مراكز
خدمات كشاورزي غير دولتي مستقر در پهنه در سطح
دهستانها و ايجاد زيرساختهاي قابل رهگيري و با
دسترسي سهلتر در بستر الكترونيك.

برگزاري مستمر آزمونهاي مسئوالن فني
واحدهايتوليدي

حسن نامجو ،رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و
منابع طبيعي خراسان شمالي ،نیز اظهار داشت :سازمان
نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي خراسان شمالي
در تاريخ  1384/04/10و پس از تقسيم استان خراسان
بزرگ با سه پرسنل آغاز به كارکرد و در حال حاضر با 11
پرسنل تمام وقت و چهار پرسنل پاره وقت مشغول به
فعاليت است .وي ادامه داد :در راستاي تفاهمنامه منعقده
با سازمان جهاد كشاورزي تمامی فرآيند تشكيل پرونده
طرحهاي آب و خاك ،انتخاب پيمانكار ،استعالم خريد
لوله و لوازم از طريق اين سازمان انجام ميشود كه اين كار
باعث صرفهجويي در هزينههاي طرح و همچنين كاهش
مصرف آب شده است .وي برگزاري مستمر آزمونهاي
مسئوالن فني واحدهاي توليدي ،آموزش دورهاي ناظران
حوزههاي مختلف و كنترل فعاليت ناظران و مسئوالن
فني از طريق اخذ مستمر گزارش كار ،تسهيل روند صدور
پروانه تأسيس گلخانه ،حذف بسياري از استعالمات
غيرضروري ،ارائه مشاوره درباره نحوه و نوع كشت در
گلخانهها و ...را از جمله برنامههاي سازمان برشمرد.
نامجو افزود :اين سازمان مفتخر به كسب رتبه سوم
كشوري از لحاظ مشاركت و همچنين فعال بودن اعضاء
در انتخابات ،كسب عنوان جوانترين شوراي استاني با
ميانگين  38سال سن ،كسب رتبه دوم شوراي غيردولتي
و كسب رتبه اول بيشترين درصد آرا توسط اينجانب
(همزمان با استان كرمان) در كل كشور شده است.
استفاده از نيروهاي متخصص جوان به عنوان پرسنل و
مشاوران سازمان نيز از جمله مهمترين دستاوردهاي اين
مجموعه است كه در معدود استاني اتفاق افتاده است .وي
با اشاره به نقاط قوت سازمان يادآور شد :گستردهشدن
فعاليتهاي سازمان ،همكاري و تعامل سازنده با ارگانها
و سازمانهاي مختلف استان و استفاده از نظرات تمام
اعضاء و بهرهبرداران از جمله نقاط قوت ماست .همچنين
تقويت نقاط قوت سازمان از طريق شناسايي بيشتر
ظرفيتهاي موجود جهت تعامل با ادارات ،سازمانها
و تشكلها و اعتمادسازي بيشتر نزد ساير ارگانها و
همچنين استفاده از نظرات و انتقادات مثبت اعضاء و
بهرهبرداران در دستور کار است.

سرعت عمل در صدور مجوزها
و تكريم ارباب رجوع

حمیدرضا نصيري ،رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي
و منابع طبيعي هرمزگان ،نیز گفت :جهت مديريت مناسب
منابع آب بايد از سيستمهاي نوين آبياري همراه با كنترل
سطح كشت استفاده کرد .متأسفانه كشاورزان با استفاده
از سيستمهای آبياري تحت فشار سطح زير كشت خود را
افزايش داده در نتيجه ميزان برداشت از منابع آب كاهش
پيدا نكرده است؛ لذا بايد اقداماتي جهت تغيير ندادن سطح
زيركشت يا كشت محصوالتي كه دوره رشد كوتاهتر يا
نياز آبي كمتري دارند ،صورت پذيرد .نصيري در ادامه با
اشاره به آموزش و بهكارگيري ناظران و مسئوالن فني
در بخشهاي مختلف تخصصي يادآور شد :در اين راستا
سازمان نظام مهندسي با معرفي كارشناسان به واحدهاي
توليدي اعم از دام ،طيور ،شيالت و گلخانه و تعامل با ساير
دستگاهها همچون جهاد كشاورزي ،توانسته در افزایش
تولید و بهرهوری موثر واقع شود .ساير مديران اين بخش
نیز ميتوانند با بسترسازي مناسب و اجراي طرحهاي
پايلوت مثل ناظران باغها در امر توليد و افزايش آن گام
مهمي بردارند و باعث اشتغالزايي برای فارغالتحصيالن
شوند .وی در جريان گذاشتن پروندههاي راكد و مشكلدار
مربوط به جهاد كشاورزي و شيالت ،افزايش سطح علمي
اعضاي نظام مهندسي ،سرعت عمل در صدور مجوزها،
تكريم و تالش در جهت تسريع امور ارباب رجوع را از
جمله نقاط مثبت سازمان خود برشمرد و با اشاره به نقاط
ضعف گفت :عدم وجود دستورالعمل فني و اجرايي در
بعضي از حوزههاي تخصصي از جمله شيالت باعث كندي
و سردرگمي كارشناسان ستادي و شهرستاني میشود که
برای رفع این نقیصه باید تالش کرد.

برنامهريزي برای توسعه كشت گلخانهاي

عليرضا بزرگي ،رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي
و منابع طبيعي تهران ،نیز با اشاره به اقدامات این
سازمان گفت :يكي از مهمترين اقدامات در حوزه توسعه
كشتهاي گلخانهاي و ارائه برنامهريزي الزم در اين
خصوص است كه كل فرآيند قبل ،حين و بعد از آن را
مديريت كرديم كه منجر به كسب مقام نخست توسعه
ت گلخانهاي در كشور شد .وي افزود :طي دوره
كش 
چهار ساله براي هزار هكتار پروانه تأسيس صادر كرديم
كه  35درصد آنها به بهرهبرداري رسيده است و مابقي
در شرف راهاندازي هستند .همچنين اصالح ،نوسازي و
بازسازي گلخانههاي فرسوده و غيرفني در دستور كار قرار
گرفت و توفيقات خوبي نيز حاصل شد .در همين راستا
ارتباطات خوبي در سطح بينالملل داشتيم ،بهطوريكه
سه همايش و نمايشگاه بينالمللي را با حضور فعاالني از
كشورهاي هلند ،اسپانيا و تركيه برگزار كرديم و بالغ بر پنج
تور خارجي از كشورهاي فعال در زمينه گلخانه داشتيم.
ش كشت گلخانهاي در چهار
همچنين هزار نفر روز آموز 
سال اخير براي تمامی عوامل توليد ،مشاور ،پيمانكار ،ناظر
و مسئول فني برگزار کرديم و حدود سه هزار نفر روز
آموزش براي بهرهبرداران در حوزه گلخانه نيز در تمامی
فرآيندهاي توليد صورت پذيرفت .رئيس سازمان نظام
مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي تهران ادامه داد :در
ارتباط با سيستمهای آبياري نوين با همكاري سازمان
جهادكشاورزي مطالعه و شناسايي براي  20هزار هكتار

از اراضي استان تهران را انجام و حدود یکهزار و 500
نفر روز آموزشهاي مرتبط با بهرهوري آب را در دستور
كار قرار داديم .معرفي ارقام كمآببر در حوزه زراعت و
ارائه آموزش به حدود یکهزار و  200بهرهبردار نیز از
ديگر اقدمات موثر سازمان است .وي درباره توانمندسازي
اعضاء اظهارداشت :نخستين گام در راستاي توانمندسازي
اعضای سازمان تعيين رتبه و صالحيت آنها است ،ولي
مهمتر از آن موضوع مهارتآموزي است كه اعتقاد داريم
مهندسان كشاورزي سفيران دانش در بخش كشاورزي
هستند و ابتدا بايستي توانمند شوند و با توجه به ضعف
سيستم آموزش عالي كشور همچنان اين مهم متوجه
سازمان است .در اين راستا تفاهمنامههایی با تشكلها،
واحدهاي بهرهبرداري ،شركتهاي خدماتي فعال و
شركتهاي بازرگاني منعقد شد و هماهنگي براي حضور
اعضاء در اين واحدها صورت گرفت.
بزرگي يادآور شد :براي ايفاي نقش در توليد محصول سالم
و ساماندهي واحدهاي فروشندگي سموم ،با اتحاديه صنف
مربوطه تفاهمنامهای منعقد كرديم و به آموزشهاي الزم
پرداختيم .همچنين با همكاري سه جانبه سازمان ،پليس و
اتحاديه صنف مربوطه اقدام به برخورد با واحدهاي متخلف
کرديم .بزرگی در ادامه با بيان اينكه عمدهترين چالش
پيش روي سازمان وضعيت آموزش دانشآموختگان
بخش كشاورزي است ،گفت :اين آموزشها تناسبي با بازار
كار چه از نظر كميت ،جنسيت ،رشته و محتوي ندارند
و همچنان در انتظار اجراييشدن مفاد  21و  23قانون
افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي هستيم.
رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي تهران يادآور
شد :در حال حاضر عمدهترين نقطه قوت سازمان نظام
مهندسي تهران برخورداري از حداكثر جامعه متخصصان
در سطح كارشناسي ارشد و دكتري و چهرههاي شاخص
و صاحب نام در عرصه كشاورزي است .همچنين نزديكي
به بازار مصرف محصوالت كشاورزي فرصت فعاليت
بيشتري براي اعضای ما فراهم کرده است .دسترسي به
مراكز تحقيقاتي و نهادهاي تصميمگير و تصميمساز هم
فرصتهاي خوبي براي پيشبرد اهداف سازمان به وجود
آورده است.

معرفيدانشآموختگانکشاورزی
به واحدهاي توليدي دام

محمد كازروني منفرد ،رئيس سازمان نظام مهندسي
كشاورزي و منابع طبيعي گيالن ،هم درباره پيشينه و
تاريخچه مجموعه تحت مديريت خود گفت :سازمان
نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان گيالن
از سال  1381به همراه ساير استانها فعاليت خود را
آغاز کرد .در بدو تأسيس با عنايت به عدم وجود امكانات
مالي تمام تالش شوراي استان معطوف به ثبت نام اعضاء،
مذاكره با دستگاههاي دولتي و غير دولتي جهت كمك به
سازمان براي تهيه امكانات اوليه بهويژه مكان مناسب و
تجهيز آن براي خدماترساني مناسب و همچنين معرفي
سازمان به نهادهاي اجرايي بخش كشاورزي و منابع
طبيعي استان بود .در پايان دور اول براي پيشبرد اهداف
سازمان ،دو واحد آپارتمان در منطقهاي مناسب جهت
تسهيل مراجعه اعضاء به سازمان خريداري شد .در ادامه
با تهيه و انعقاد تفاهمنامههاي متعدد و دستورالعملهاي
الزم اداري و مالي درباره وظايف و برنامههاي سازمان
توسط نخستين شوراي مركزي ،تمامی فعاليتهاي
خود را معطوف به مذاكره با دستگاههاي اجرايي درباره
اجراي مفاد تفاهمنامهها و سازماندهي اعضای سازمان
(رتبهبندي و صدور پروانه اشتغال) براي معرفي آنها
جهت انجام فعاليتهاي مورد توافق با دستگاههاي
اجرايي کردیم .در اواخر دور دوم و اوايل دور سوم
سازمان جايگاه خود را بهعنوان يك بخش غير دولتي
قوي در بخش كشاورزي و منابع طبيعي استان تثبيت
كرد .عمده فعاليت سازمان استان معطوف به برنامهريزي
الزم براي ثبت شركتهاي خدمات مشاورهاي ،فني و
مهندسي براي استفاده از نيروي انساني متخصص جهت
بهبود كيفيت و كميت محصوالت كشاورزي بوده و در
اين راستا با كمك سازمان جهاد كشاورزي استان 95
شركت فني و مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي در 95
دهستان از  109دهستان استان با تعداد پنج الي هفت
كارشناس رشتههاي مختلف كشاورزي و منابع طبيعي
استقرار داده شدند .سازمان جهاد كشاورزي استان به
هر شركت مبلغ  60ميليون ريال اعتبار رايگان جهت
خريد تجهيزات الزم پرداخت کرد كه در آن زمان تحولي
اساسي جهت مهندسيكردن فرآيند توليدات كشاورزي
محسوب ميشد .متأسفانه همواره در اين دوران و پس
از آن تغييرات در مديريت دستگاههاي اجرايي و عدم
اعتقاد بسياري از آنها به تفاهمنامههاي منعقده سازمان
با مديران قبلي دستگاه مربوطه ،مسئوالن سازمان
مركزي را ناگزير کرد براي ايجاد شرايط پايدار براي
اجراي برنامهها اقدامات اساسي خود را به تصويب قوانين
الزم براي اجراي فعاليتهاي سازمان از طريق مجلس
شوراي اسالمي معطوف کنند که از جمله مهمترين آنها
قانون نظام جامع دامپروري و قانون افزايش بهرهوري
بخش كشاورزي و منابع طبيعي بود كه تصويب اين
قوانين ضمن استحكام پايههاي سازمان ،شرايطي را
در استان فراهم كرد تا با واگذاري فعاليتهاي صدور
مجوزها در دورههای سوم و چهارم ،برنامهريزي الزم
جهت استفاده از پتانسيل نيروهاي متخصص در كل
استان جهت بازديدهاي كارشناسي ،نظارت ،طرحنويسي
و مديريت فني واحدهاي توليدي صورت پذیرد و
فصلي جديد در برنامهريزيهاي سازمان ايجاد شود.
هماکنون نیز فعاليتهاي سازمان در حوزه صدور مجوز
واحدهاي توليدي و مهندسيكردن توليدات كشاورزي
در حال اجراست .در حال حاضر سازمان نظام مهندسي
كشاورزي و منابع طبيعي استان داراي يك ساختمان
اداري مستقل به مساحت  232مترمربع با تجهيزات الزم
در يكي از خيابانهاي خوب شهر رشت بوده و با  10نفر
نيروي انساني تمام وقت اداره ميشود .براي ارائه خدمات
مناسب به بهرهبرداران بخش كشاورزي و منابع طبيعي
 16دفتر صدور مجوزها در  16شهرستان استان گيالن
كه توسط بخش خصوصي اداره ميشود ،در حال فعاليت
هستند .كازروني درباره استفاده بهينه و مديريت منابع
آب يادآور شد :در ارتباط با مصرف بهينه آب در بخش

كشاورزي سازمان ما همواره پيشقدم بوده و در اين
خصوص در تاريخ چهارم دي ماه سال  1393با برگزاري
سمپوزيوم مديريت مصرف بهينه آب در بخش كشاورزي
و سخنراني اساتيد برجسته در اين زمينه ،با حضور
تمامی مديران دستگاههاي اجرايي دولتي و غيردولتي،
اصحاب رسانه و روزنامهنگاران ،تغيير نگاه و ضرورت
استفاده از اصول و روشهاي نوين آبياري را تبيين کرد.
رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي
گيالن با اشاره به ضرورت مهندسي كردن فرآيند توليد
گفت :معرفي و حضور دانشآموختگان بخش كشاورزي
در واحدهاي توليدي دام ،طيور ،آبزيپروري ،گل و گياه
به عنوان مديران فني توليد ،در افزايش كمي و كيفي
محصوالت كشاورزي واحدها اثر گذار بوده و بسياري از
واحدها خود متقاضي معرفي افراد كارشناس و باتجربه
براي واحد خود هستند .كازروني درباره توسعه كشت
گلخانهاي افزود :سياستگذاري ،برنامهريزي ،هماهنگي
و تعيين ظرفيتهاي مربوط به ايجاد و توسعه واحدهاي
گلخانهاي طبق سياستهاي ابالغي در نظام گلخانه جزو
وظايف قانوني معاونت بهبود توليدات گياهي سازمان
جهاد كشاورزي در استانها است و سازمان نظام
مهندسي وظيفه رعايت اين سياستها و دستورالعملها
و استانداردها را در فرآيند صدور مجوزها عهدهدار است.
با توجه به وظيفه اين سازمان جهت همكاري برای
بسترسازي و تعيين ظرفيتهاي مربوط به ايجاد و توسعه
اين واحدها از طريق برگزاري همايشها ،سمينارها و
بازديدهاي تخصصي بر اساس سياستها و برنامههاي
معاونت بهبود توليدات گياهي ،نسبت به اطالعرساني
در زمينه ايجاد و سرمايهگذاري در اين بخش در استان
و شرايط صدور مجوزها اقدام کردیم .رئيس سازمان
نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي گيالن در
ادامه با اشاره به مهمترين دستاوردهاي مجموعه تحت
مديريت خود گفت :مهمترين دستاورد سازمان نظام
مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي گیالن سازماندهي
و ساماندهي دوهزار و  918نفر از فارغالتحصيالن و 226
شركت خدمات فني و مهندسي در بخش كشاورزي و
منابع طبيعي ،برگزاري دورههاي آموزشي جهت آموزش
 219هزار و  237نفر روز براي اعضای سازمان جهت
معرفي آنها به بهرهبرداران بخش كشاورزي و منابع
طبيعي جهت رسيدن به اهداف عاليه سازمان و از جمله
كمك به افزايش كمي و كيفي توليدات كشاورزي و
حفظ و حمايت از منابع طبيعي محيطزيست ،همچنين
ارائه طرحهاي پايهاي براي حفظ و حمايت از توليدات و
بهرهبرداران بخش كشاورزي و منابع طبيعي است .اجرای
طرح صدور پروانه اراضي زراعي و باغي براي بهرهبرداران
بخش كشاورزي استان ،طرح بهكارگيري فارغالتحصيالن
رشته محيطزيست به عنوان ناظر زيستمحيطي جهت
پايش و كنترل واحدهاي صنعتي آالينده استان و ارائه
آن به نمايندگان مردم رشت در مجلس شوراي اسالمي
براي جلوگيري و كنترل ايجاد آلودگي واحدهاي صنعتي
استان و ساماندهي دانشآموختگان محيط زيست ،طرح
معاينه فني كارخانجات شاليكوبي استان براي حمايت از
بهرهبرداران براي جلوگيري از بههدر رفتن زحمات آنها
در كارخانجات شاليكوبي ،برنامه عملياتي تبصره  5ماده 6
قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي با تشكيل مراكز
خدمات غير دولتي در حوزه شركتهاي چند منظوره
كشاورزي براي مصرف بهينه كود و سموم كشاورزي در
بخش كشاورزي استان گيالن ،كمك به اشتغال پايدار
حداقل  360دانشآموخته كشاورزي ،افزايش درآمد
كشاورزان و حفظ و حمايت از محيط زيست ،منابع
طبيعي تجديد شونده و مصرفكنندگان محصوالت
كشاورزي از دیگر دستاوردهای ماست .رئيس سازمان
نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي گيالن درباره
نقاط قوت و ضعف عملكرد مجموعه تحت مديريتي
خود يادآور شد :نقاط قوت سازمان وجود كارشناسان
باتجربه و بادانش در استان گيالن براي كمك به سازمان
و معرفي طرحهاي ارزنده و كارآمد براي ارتقای بخش
كشاورزي و منابع طبيعي استان است .بزرگترين
نقطه ضعف نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي
استان نیز كمبود منابع مالي است كه باعث روزمرگي
فعاليتهاي سازمان شده است .كمبود منابع مالي مانع
استفاده بهينه از كارشناسان متخصص و باتجربه استان
و تهيه طرحهاي ارزنده و كارآمد سازمان شده .گفتنی
است ارائه این طرحها ميتواند بسياري از مشكالت بخش
كشاورزي و منابع طبيعي را مرتفع کند .متأسفانه بيشتر
دستگاههاي اجرايي بخش كشاورزي و منابع طبيعي
استان در واگذاري امور به اين سازمان و اعضای حقيقي
و حقوقي آن همكاري نداشته و حتي در بسياري از
موارد قانون مصوب مجلس شوراي اسالمي را نيز رعايت
نميکنند .به نظر ميرسد تاكنون اين سازمان نتوانسته
بهطور كامل از پتانسيل نمايندگان مجلس و استاندار
گیالن جهت هدايت دستگاههاي اجرايي استفاده کند
كه اين مورد هم يكي از نقاط ضعف سازمان است .وي
در پايان يادآور شد :روي زمين ماندن بخش عمدهاي از
قوانين حوزه كشاورزي و عدم برونسپاري وظايف قابل
واگذاري دستگاههاي اجرايي در حوزه كشاورزي گاهي
فراتر از توان و رايزني استان است؛ لذا ميطلبد كه با
پيگيري مستمر سازمان مركزي ،قوانين برزمين مانده
يا دستگاههايي كه همكاري الزم را ندارند ،شناسايي
و با مديران عالي آن سازمانها رايزني شود تا اجراي
بخشنامهها و قوانين موضوعه جامه عمل بپوشد.

پيگيري اجراي قوانين موضوعه
درباره سازمان نظام مهندسي کشاورزی

علي نوريپور ،نایب رئیس شوراي مركزي سازمان
نظام مهندسي كشاورزي ،نیز درباره اهم سياستها و
برنامههاي شورا در دوره پنجم اظهارداشت :پيگيري
اجراي قوانين موضوعه درباره سازمان نظام مهندسي،
پيگيري واگذاري امور تصديگريها توسط دستگاههاي
دولتي ذيربط ،پيگيري سازماندهي دانشآموختگان
محيط زيست در قالب طرح ناظرين محيطزيست،
توانمندسازي دانشآموختگان در عرصههاي عملي،
پيگيري تصويب قوانين جديد در جهت مهندسيشدن
توليد و سالمت مواد غذايي از مزرعه تا سفره از مهمترین
برنامههاست .وي درباره جايگاه سازمان در بخش
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كشاورزي گفت :از زمان اجراي قانون افزايش بهرهوري،
بخش كشاورزي و منابع طبيعي رو به رشد است ،اما
هنوز هم به عنوان يك كلينيك تخصصي در عرصههاي
تصميمسازي نقش كمرنگي دارد .نوريپور با اشاره به نقاط
قوت سازمان يادآور شد :تعدد و تنوع رشتههاي كشاورزي
عضو سازمان ،جوان بودن اعضاي سازمان ،عملكرد قابل
قبول سازمان در امور تصديهاي واگذار شده در حوزههاي
دام ،طيور ،آبزيان ،گلخانه ،قارچ خوراكي ،گياهپزشكي و
ساير حوزهها ،قوانيني همچون قانون تأسیس سازمان،
قانون افزايش بهرهوري و قانون نظام جامع دامپروري
از مزيتها و فرصتهاي پيش روي اين سازمان است.
نایب رئیس شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي درباره
نقاط ضعف نیز يادآور شد :عدم تخصيص منابع مالي و
امكانات از طرف دولت ،تعداد باالي دانشآموختگان بيكار،
عدم توانمندي الزم دانشآموختگان ،عدم اجراي قوانين
توسط دستگاههاي اجرايي و خأل قانوني در برخي از موارد
همچون محيطزيست از نقاط ضعف ماست.

مهمترين نقش سازمان در بخش كشاورزي
افزايش بهرهوري در توليد است

مهدي تقيپور بروجني ،رئيس سازمان نظام مهندسي
كشاورزي استان اصفهان ،هم با اشاره به اهداف و وظايف
این سازمان اظهار داشت :در حال حاضر آنچه حائز
اهميت است ،اين است كه بايد اين ذهنيت را در بين
اعضاي سازمان و مخاطبان (دولت و بهرهبرداران) اصالح
كرد كه سازمان صرفاً متعلق به مهندسان كشاورزي
است .سازمان نظام مهندسي كشاورزي بنگاه كاريابي
براي فارغالتحصيالن اين بخش نيست ،بلكه عبارت است
از مجموعه قوانين ،مقررات ،آييننامهها ،استانداردها،
تشكلهاي مهندسي ،حرفهاي و صنفي كه در جهت
رسيدن به اهداف مندرج در قانون تأسيس تالش میکند؛
لذا بايد به اين نكته توجه كرد كه اين سازمان در مواجهه
با مخاطبان خود در سه بخش بهرهبرداران ،كارشناسان
(اعضاء) و دولت داراي وظايفي براي همگرايي است.
تقيپور يادآور شد :در حال حاضر سازمان نظام مهندسي
كشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان داراي  14هزار
و  348عضو در  18رشته تحصيلي كشاورزي است.
وي درباره استفاده بهينه و مديريت منابع آب گفت:
بسياري از صاحبنظراندر مورد وخامت وضعيت آب،
ظهور خشكساليها و ساير قرائني كه بيانگر بحران
آب و آبياري در كشور و استان است ،اتفاق نظر دارند.
صرف نظر از اينكه وضعيت نگرانكننده فعلي تا چه
ميزان به تغييرات اقليمي يا سوءمديريتهاي ناشي از
توسعه آمايش نشده مربوط میشود ،پرداختن به معضل
و ب ه سامان كردن شرايط ،الزام منطقهاي و ملي است.
به تبع اين مخاطره محيطي و طبيعي كه به مرور شكل
مزمن و فراگير يافته ،تأكيد بر ضرورت توجه اساسي
براي برونرفت از اين فاجعه اكولوژيك ،زيستمحيطي
و اقتصادي به صورت يك مطالبه عمومي درآمده است.
رئيس سازمان نظام مهندسي استان اصفهان يادآور شد:
لزوم توجه به اين موضوع به عنوان يكي از مهمترين
دغدغههاي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع
طبيعي ،منجر شد تا با توجه به رسالت علمي و فني
سازمان براي شناسايي داليل ايجاد بحران آب در كشور
و ارائه راهكارهاي اجرايي براي كاهش مخاطرات اين
معضل به ويژه در بخش كشاورزي كه بيشترين سهم از
منابع آبي كشور را به خود اختصاص داده است ،كارگروه
آب و آبياري سازمان تشكيل شد تا بخش كشاورزي را
ياري رساند .وي درباره اقدامات صورت گرفته در ارتباط
با توليد مولد گفت :مهمترين نقش سازمان در بخش
كشاورزي افزايش بهرهوري در توليد است .سازمان نظام
مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان تالش
كرده است تا با تربيت كارشناسان داراي مهارت كافي و
معرفي ايشان به بهرهبرداران ،در جهت افزايش بهرهوري
در واحدهاي توليدي و خدماتي بخش كشاورزي گام
بردارد .تقيپور افزود :تدوين نظام ارجاع كار به اعضاي
سازمان شاغل در حرفه مهندسي از جمله مهندسان ناظر
و مسئوالن فني اقدام ديگري بود كه سازمان در جهت
مهندسيكردن فرآيند توليد در بخش كشاورزي انجام
داد .لزوم ايجاد تناسب موضوع و سطح كار ارجاع شده با
تخصص و مهارت كارشناسان مهمترين دليل براي تدوين
سازكارهاي ارجاع كار به اعضاي سازمان بوده است.
وي يادآور شد :ذكر اين نكته خالي از لطف نيست
كه استان اصفهان در حال حاضر به عنوان قطب
توليد محصوالت پروتئيني كشور مطرح است .كسب
موفقيتهايي از جمله رتبههاي نخست در توليد
محصوالتي از جمله شير ،گوشت مرغ ،تخممرغ ،گوشت
بوقلمون و ...بنا به تأكيد توليدكنندگان و تشكلهاي
صنفي مربوطه مرهون حضور كارشناسان در واحدهاي
توليدي و تالش براي افزايش بهرهوري بوده است.
رئيس سازمان نظام مهندسي استان اصفهان با اشاره
به نقاط قوت و ضعف عملكرد مجموعه تحت مديريتي
خود گفت :مهمترين نقطه قوت سازمان نظام مهندسي
كشاورزي و منابع طبيعي ،ظرفيت باالي نيروي
تحصيلكرده ،داراي دانش و جوان عضو سازمان است.
همچنين قوانين ،مقررات و ضوابط موجود ،فضاي بسيار
مناسبي را براي ايفاي نقش سازمان در بخش كشاورزي
فراهم ساخته است .مهمترين ضعف فارغالتحصيالن
بخش كشاورزي هم عدم توانمندي الزم مهارتي بخش
قابل توجهي از آنان است .از جمله نقاط ضعف نظام
آموزش عالي كشور تكيه بر آموزشهاي تئوري و عدم
توجه كافي به آموزشهاي عملي و مهارتي است که اين
ضعف در عمل و زمان حضور دانشآموختگان در عرصه
و محيط كار كشاورزي بروز میکند.

مهندسيکردن توليد با استفاده
از فارغالتحصيالن جوان و جوياي علم

عباس وافره كوهستاني ،رئيس نظام مهندسي كشاورزي
جنوب كرمان ،در مورد مجموعه تحت مدیریت خود
گفت :نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي شعبه
جنوب كرمان در سال  1395با مساعدت شوراي مركزي
و پيگيريهاي رياست سازمان نظام مهندسي استان
كرمان زيرنظر سازمان مركزي مستقل شد ،هرچند از
سال  1386با تأسيس سازمان نظام مهندسي استان

كرمان به صورت شعبه شهرستاني فعاليت خود را آغاز
کرده بود .وی در تشریح عملکرد این سازمان گفت :با
تفاهمنامههايي كه با مديريت آب و خاك سازمان جهاد
كشاورزي استان منعقد شده ،تهيه و ترسيم نقشههاي
آبياري تحت فشار و نيز  GPSبرآورد مصرف آب در
هكتار جهت انواع زمينهاي مورد تقاضا انجام شده
و ناظران آبياري به تعداد 20نفر مشغول كار شدند.
همچنین با استفاده از كارشناسان ناظر طرحهاي حفظ
نباتات ،آبياري ،صنايع ،ناظران گلخانهها و مجتمعهاي
دامپروري سعي شده مهندسيکردن توليد با استفاده
از فارغالتحصيالن جوان و جوياي علم و دانش و تجربه
محقق شود .در همين راستا سعي شده است با هماهنگي
انجمنهاي علمي و تشكلهاي كشاورزي ،خبرگان
كشاورزي ،شركتهاي تعاوني گلخانهداران و دامپروري،
اتاق بازرگاني و كشاورزان پيشرو جلساتي جهت آمادگي
براي پذيرش فارغالتحصيالن برگزار شود و در كنار آن
سعي شده با برگزاري دورههاي آموزشي جهت باال بردن
توان علمي و عملي فارغالتحصيالن اقدام شود .وافره
كوهستاني مهمترين دستاورد مجموعه نظام مهندسي
جنوب كرمان را استقالل آن طي اين سالها عنوان کرد
و گفت :این امر باعث شده حدود چهار هزار نفر عضو
با همكاري و مساعدت مسئول نظام مهندسي شمال
استان كرمان و نيز شوراي مركزي و همكاران در سازمان
مركزي ،با تعامل و استفاده از تجربيات ساير استانها،
تفاهمنامههايي درباره توزيع حواله سوخت تراكتور
و موتورپمپ ،صدور پروانه صنايع كشاورزي و تشكيل
پرونده و همكاري با كميته امداد و بسيج سازندگي منعقد
کنند كه در اشتغالزايي برای اعضاء وكسب درآمد موثر
بوده است.

تالش در جهت استفاده بهينه
از منابع محدود آبي
و افزايش بهرهوري واحدهاي توليدي

حميدرضا جهانتيغ ،رئيس سازمان نظام مهندسي
كشاورزي و منابع طبيعي استان سيستان و بلوچستان،
نیز گفت :سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع
طبيعي استان سيستان و بلوچستان به عنوان يكي از
استانهاي پيشرو براساس ماده  7قانون تأسيس و
دستورالعمل ابالغي مورخ  1380/07/11مقام عالي
وزارت جهاد كشاورزي با تشكيل نخستين مجمع عمومي
و تعيين اعضاي نخستين شوراي استان طي فرآيند
انتخابات قانوني در سال  1380تشكيل شد و هماكنون
نيز با چهار هزار و  448عضو حقيقي و 116عضو حقوقي
در راستاي وظايف و اهداف قانوني خود نقش موثري را
در بخش كشاورزي و منابع طبيعي استان ایفا میکند.
جهانتيغ در پاسخ به اینکه در رابطه با استفاده بهينه
و مديريت منابع آب چه اقداماتي انجام دادهايد ،تصریح
کرد :نظام مهندسي به موجب ماده 3قانون تأسيس خود
موظف به انجام برنامهريزي و تالش در جهت پايداري
محيط زيست و منابع پايه تجديد شونده براي دستيابي
به توسعه پايدار است كه در اين راستا سازمان استان
ضمن عضويت در شوراي حفاظت آب به عنوان كارگروه
سياستگذار و تصميمگير درباره منابع آبي استان توانسته
است زمينهساز حضور دانشآموختگان و متخصصان به
عنوان مسئوالن فني و مشاور در مزارع و عرصههاي توليد
براي ارتقاء تواناييها و كارآمدي شاغالن بخش كشاورزي
در كاربرد تكنولوژيهاي نوين مثل گلخانهها باشد و
همچنين با معرفي ساالنه بيش از  50نفر دانشآموخته
رشتههاي آبياري توانسته است كمك شاياني به استفاده
بهينه از منابع محدود آبي استان و افزايش بهرهوري
واحدهاي توليدي کند .صدور مجوز توسعه و احداث بيش
از سههزار هكتار كشت گلخانهاي در استان نيز از اقدامات
شاخص سازمان استان در توسعه تكنولوژيهاي نوين
كشاورزي و استفاده بهينه از آب است .رئيس سازمان
نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان سيستان
و بلوچستان در مورد اقدامات خود در ارتباط با توليد مولد
در كشور و مهندسيكردن فرآيند توليد گفت :اگر تعريف
توليد مولد را توليدي بدانيم كه در آن بهرهوري افزايش
پيدا ميكند ،به اين استراتژي خواهيم رسيد كه مسير
افزايش بهرهوري انتقال دانش و تكنولوژيهاي نوين در
عرصههاي توليد و به عبارتي مهندسي كردن فرآيند
توليد براساس اصول استاندارد و پايداري توليد خواهد
بود .سازمان استان با ايجاد شبكه شركتهاي خدمات
مشاوره فني مهندسي ،مراكز خدمات گياهپزشكي و
خدمات غيردولتي كشاورزي موجبات افزايش ضريب
نفوذ دانش و توليد دانش محور را فراهم آورده است.
جهانتيغ در پاسخ به اینکه ارتباط با كارشناسان و
فارغالتحصيالن از يك سو و توليدكنندگان و بهرهبرداران
از سوي ديگر ميتواند يك پل ارتباطي خوب براي رصد
و پايش اشتغال فارغالتحصيالن و نياز فني واحدهاي
توليدي بخش كشاورزي باشد ،در اين راستا چه كردهايد،
اظهار داشت :برقراري ارتباط موثر و مستمر با نهادهايي
مانند خانه كشاورز ،نظام صنفي كشاورزي ،اتحاديهها و
اتاق بازرگاني؛ برگزاري كارگاهها و دورههاي آموزشي
مشترك بين كارشناسان و بهرهبرداران پيشرو؛ تشكيل
كميته بهرهوري محصولي مانند كميته بهرهوري پسته با
حضور مشترك بهرهبرداران پيشرو و اعضای صاحبنظر
با هدف انجام برنامهريزيهاي آموزشي براي ارتقای
دانش بهرهبرداران و ارتقای بهرهوري واحدهاي توليدي؛
بهكارگيري حدود  700نفر كارشناس ناظر محصولي با
همكاري سازمان جهاد كشاورزي و دستگاههاي تابعه
براي نظارت و حضور در مزارع و واحدهاي توليدي از
جمله اقدامات بوده كه موجب آشنايي كارشناسان با
بهرهبرداران و نيازهاي آنان شده است .وی در پاسخ به
اینکه مهمترين دستاوردهاي مجموعه شما چيست،
اظهار داشت :تبيين نقش و جايگاه سازمان به عنوان
بزرگترين تشكل تخصصي كشاورزي و منابع طبيعي
استان در اركان سياستگذاري و تصميمگيري استان؛
عضويت و حضور موثر در كارگروههاي تخصصي ذيل
شوراي برنامهريزي استان؛ صدور پروانه اشتغال براي
نزديك به  70درصد اعضاء؛ همكاري موثر در تدوين
برنامه احيای تاالب هامون و كمك در تسريع صدور
مجوز واحدهاي پرورش آبزيان در قفس از جمله
دستاوردهای ماست.

