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رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابعطبیعی استان اردبیل در گفتوگو با «سبزینه» مطرح کرد

توسعه پایدار کشور

نیازمند نظاممندکردن فعالیتهای کشاورزی
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مرتبط با زنجیره تولید و تأمین در تمام فعالیتهای بخش کشاورزی همراه با کاهش
مقررات و تش��ریفات ناظر بر تولید و شبکههای تولیدی مبتنی بر اصل سالمت غذا،
وقوف به توس��عه تولید محصوالت صادراتمحور جهت رونق بخش��یدن به بازارهای
کشاورزی و بهبود سرمایهگذاری و فضای کسب و کار نیز میتواند راهکارهایی برای
رفع موانع اعالم شده باشد.

یکی از موضوعات مهم در تدوین سند راهبردی ،جهتگیریهای
کالن در این سند است .این جهتگیریها چیست؟
این جهتگیریها به سه قسمت رسالت ،مأموریت و چشمانداز تقسیمبندی شده و
در حوزه رسالت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابعطبیعی استان اردبیل ،انجام
وظایف مرتبط با متخصصان حوزه کشاورزی ،منابعطبیعی و محیطزیست (خدمات
صنفی و حرفهای) ،انجام وظایف مرتبط با کشاورزی و کشاورزان کشور (خدمات فنی
و تخصص��ی) و انجام وظایف مرتبط با امور اجرای��ی و حاکمیتی (خدمات عمومی)
مدنظر قرار گرفته است.
در بخش مأموریت س��ازمان ،آسانسازی س��رمایهگذاری ،گسترش سهمبری دانش
از تولید و عمومیتبخش��ی دانش و فناوری در کش��اورزی جزو سه اصل اساسی در
این بخش بوده و درنهایت در حوزه چشمانداز نیز سازمان نظام مهندسی کشاورزی
و منابعطبیع��ی اس��تان اردبیل با تکیه بر فرامین و تدابیر مق��ام معظم رهبری و به
پشتوانه قوانین و مقررات مربوطه بر پایه عزم و باور اعضای حقیقی و حقوقی سازمان،
ت�لاش مجدانه خوی��ش را درجهت تحقق و ارتقای بهرهوری و ضریب نفوذ دانش در
کش��اورزی ،ارتقای منزلت اجتماعی مهندسان کش��اورزی و ارتقای اخالق حرفهای
انجام میدهد.

چ��ه م��واردی بهعن��وان وظای��ف و چالشه��ای مرتبط ب��ا اعضای
سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابعطبیعی در جهت بهبود
امور و توس��عه بخش کش��اورزی در س��ند راهبردی این س��ازمان
تعیین شده است؟

اه��م فعالیته��ای س��ازمان نظ��ام مهندس��ی کش��اورزی و
منابعطبیعیاردبیلچیست؟
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابعطبیعی استان اردبیل با عضویت هفتهزار و
92عضو حقیقی از دانشآموختگان رشتههای کشاورزی ،منابعطبیعی و محیطزیست
و نیز ۲۴۵عضو حقوقی در قالب شرکتها و مراکز خدمات فنی و تخصصی غیردولتی
در بخش کش��اورزی حضوری فع��ال دارد و با ذینفعان حوزه کش��اورزی در زمینه
راهکارهایش��ان در ارتباط با چالشهای پیش روی توس��عه و پیش��رفت کشاورزی
همکاری میكند .اهم فعالیتهای سازمان یاریرساندن به جامعه کشاورزی در جهت
یافتن راهکارها و اقدام مش��ترک در راهکارها در زمینههایی همچون نظاممندسازی
فعالیتهای کش��اورزی در راستای توسعه پایدار و دانشگستری مستمر در محیط
کش��اورزی ،تکنولوژیمحور کردن نظامهای تولید و بازار کش��اورزی کشور ،افزایش
جذب س��رمایههای مردمی در بخش کشاورزی ،مردمیکردن بهرهوری کشاورزی و
انتفاع اقتصادی کشاورزان از نتایج آن ،تقویت نقشآفرینی صاحبان دانش مهندسی و
افزایش نفوذ دانش در محیط کشاورزی و توانمندسازی ساختار و تشکیالت مردمنهاد
کشاورزی است.

اه��داف و وظای��ف قانونی س��ازمان نظام مهندس��ی کش��اورزی
ومنابعطبیعیچیست؟
نظاممندکردن فعالیتهای کشاورزی در راستای توسعه پایدار ،دانشگستری مستمر،
گسترش فناوریهای نوین ،ارتقای توانمندیهای حرفهای و مهارتی دانشآموختگان
بخش کش��اورزی ،تکنولوژیمحور کردن نظامهای تولید و بازار کش��اورزی ،افزایش
جذب سرمایههای مردمی ،ارتقای شاخص سرمایهپذیری در بخش کشاورزی ،توسعه
بهرهوری کشاورزی و ارتقای اخالق حرفهای و مسئولیتپذیری تخصصی؛ مهمترین
اهداف و وظایف تعیینش��ده در قانون تأس��یس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
منابعطبیعی است.

اهداف تدوین س��ند راهبردی سازمان نظام مهندسی کشاورزی
و منابعطبیعی استان چه بوده است؟
س��ازمان نظ��ام مهندس��ی كش��اورزی و منابعطبیع��ی ،جامع��ه کش��اورزی را در
دانشبنیانش��دن یاری میرس��اند و در تمامی فعالیتهای خود ،گسترش دانش و
بهکارگیری روشها و فناوریهای جدید ،بهرهوری و سازگاری با محیطزیست
را مدنظر قرار میدهد .با توجه به این امر مهم ،سازمان نظام مهندسی
کش��اورزی و منابعطبیعی اس��تان اردبیل با الهام از س��ازمان
مرکزی ،سند راهبردی س��ازمان نظام مهندسی کشاورزی
و منابعطبیعی اس��تان را منتش��ر کرده اس��ت .هدف از
تدوین این س��ند تعیین جهتگیری و اهداف ،وظایف،
سیاس��تها ،راهبردها و اولویتبن��دی آنها بهمنظور
پیادهسازی زیرس��اختهای الزم برای ارائه خدمات به
تمامی ذینفعان و مخاطبان در سراسر استان است.

محدوده شمول س��ند راهبردی سازمان
چه سطحی است؟
قلمروی این س��ند سراسر استان است که
توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی
و منابعطبیع��ی اس��تان اردبی��ل و
کارشناسان کشاورزی ،مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفته و از اینرو این
سند با این مش��خصه میتواند
بهعنوان سند راهبردی موضوع
فعالیت سازمان نظام مهندسی
کش��اورزی و منابعطبیع��ی،
در تدوی��ن برنامههای کالن و
جامع این حوزه مورد استفاده
قرار گیرد.

دوره زمان��ی ک��ه ب��رای
تحق��ق ای��ن س��ند
در نظ��ر گرفتهای��د،
چقدر است؟

ب��ا توجه به س��اختار س��ازمانی
نظ��ام مهندس��ی کش��اورزی و
منابعطبیع��ی ،دورهای درنظ��ر
گرفته ش��ده ب��رای این س��ند
به م��دت چهار س��ال ،یعنی از
س��ال ۱۳۹۸تا  ۱۴۰۱است .با
وجود این ،این س��ند میتواند
ب��ا توجه ب��ه موضوعات کالن
دی��ده ش��ده در آن ،چندین
س��ال توس��ط مدیران ادواری
س��ازمان نظ��ام مهندس��ی
كش��اورزی و منابعطبیعی در
استان برای رس��یدن به اهداف
م��ورد نظر م��ورد بهرهب��رداری
قرارگیرد.

سبزینه

ازجمله وظایف و اختیارات س��ازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابعطبیعی استان
اردبیل که در س��ند راهبردی این س��ازمان درخصوص اعضای سازمان تعیین شده،
میتوان به هویتبخش��ی حرف��های؛ یعنی س��ازماندهی دانشآموختگان بهمنظور
نقشآفرینی در محیطهای کش��اورزی ،مس��ئولیتپذیری تخصصی ،اعتباربخشی
مهارتآم��وزی و توانافزایی حرفهای
حرفهای ،همپیوندی علم و فن؛ یعنی توس��عه 
و کس��بوکارهای مرتبط با پیش ،حین و پس از تولید اش��اره ک��رد ،اما در این بین
چالشهای��ی مرتبط با اعضای س��ازمان وج��ود دارد که در این س��ند راهبردی این
چالشها به چهار بخش ش��امل ارجحیت اشتغال دولتی ،مشاورهپذیر نبودن محیط
کشاورزی ،فنمحور نبودن نظام آموزش عالی و مقاومت در واگذاریها اشاره کرد.

فاطمه ابراهیمی

نظاممند کردن فعالیتهای کش��اورزی در راستای توسعه پایدار ،دانشگستری مستمر ،گسترش فناور یهای نوین و
افزایش نفوذ دانش در محیط کشاورزی و ...از اهداف سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابعطبیعی است.
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابعطبیعی استان اردبیل فراگیرترین نهاد استانی است که با ماهیت مردمی و
تخصصی در س��ال ۱۳۸۱به موجب قانون تأسیس ،از سوی مجلس شورای اسالمی
اج��ازه تأس��یس یاف��ت .این نه��اد مس��ئولیت س��ازماندهی دانشآموختگان
رشتههای کشاورزی ،منابعطبیعی و محیطزیست را برای نقشآفرینی مؤثر
و حرف��های در محیطهای کش��اورزی با هدف نظاممندک��ردن فعالیتهای
کشاورزیمبتنیبر دانش،اصولوموازینعلمیومهندسیعهدهدار است.
دانشگستری در محیط کش��اورزی و پیوند کشاورزان ،روستاییان ،فعاالن و
ش��اغالن کشاورزی به دانش ،تجربه ،همافزایی و ارتباط با یکدیگر ،دستور
کار این نهاد اس��ت و از ایجاد توسعه و تحول در کشاورزی بهمنظور کمک
به کش��اورزان جهت دس��تیابی به کش��اورزی مهندس��ی ،علمی ،اقتصادی
و تولی��د محص��والت با به��رهوری عدالتمحور حمای��ت میکند .برای آش��نایی
بهت��ر با فعالی��ت و اهداف این س��ازمان و همچنین آش��نایی با س��ند راهبردی
س��ازمان نظام مهندس��ی کش��اورزی و منابعطبیعی اس��تان اردبیل ،با
ش��هرام محم��دی ،رئی��س س��ازمان نظ��ام مهندس��ی کش��اورزی
و منابعطبیع��ی اس��تان اردبی��ل ،ب��ه گفتوگ��و نشس��تهایم
كه در ادامه میآید.

راهکارهای مواجهه با چالشهای ذینفعان چیست؟
در این س��ند راهبردی راهکارهای مواجهه با چالشهای مرتبط با اعضای س��ازمان
اتخاذ سیاست آموزشی مهارتمحور به جای ادبیاتمحور ،پیگیری سیاست اشتغال
دانش مزدمحوری به جای دستمزدمحوری ،توسعه فرصتهای کسب و کارهای نوین
از طریق مراکز خدمات کش��اورزی و روستایی ،توس��عه خدمات کسبوکار مرتبط
با بازار کش��اورزی ،متنوعكردن تولید محصوالت کش��اورزی بر مبنای دانش نوین و
استفاده از پسماندهای کش��اورزی در عرصههای تولید محصوالت مورد نیاز جامعه
تعیین شده است.

وظایف سازمان در ارتباط با کشاورزی و کشاورزان چیست؟
در کنار وظایف س��ازمان در ارتباط با اعضای س��ازمان ،وظای��ف و اختیاراتی هم در
ارتباط با کشاورزی و کشاورزان وجود دارد که در این سند این وظایف به هشتبخش
مهندسیسازی کشاورزی ،مهندسی اجتماعی ،عدالتمحوری درخصوص محصوالت
کشاورزی ،تدوین مقررات ملی کشاورزی ،اقتصادی کردن تولید ،تولید صادراتمحور،
کمک به توسعه پایدار و بومیسازی دانش کشاورزی تقسیم میشود .اما در این حوزه
نیز چالشهایی مرتبط با کش��اورزی و کش��اورزان وجود دارد که برای پاس��خگویی
بهینه و مناس��ب به آنها چالشهای مربوطه نیز درنظر گرفته شدهاند و چالشهای
اساسی مرتبط با کشاورزی و کشاورزان ،سرمایهپذیر نبودن محیط کشاورزی ،ضریب
نفوذ پایین دانش در کش��اورزی ،محدودیت منابع پایه و عدم امکان توس��عه سطح،
جاماندگی نظام بازار کشاورزی از تولید ،ناتوانی در طرح و پیگیری مطالبات و قابلیت
نقدشوندگی پایین ازجمله موارد آن است.

به نظر ش��ما و براساس س��ند راهبردی طراحی شده ،راهکارهای
مواجهه با چالشهای مرتبط با کشاورزی و کشاورزان چیست؟
رویکرد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابعطبیعی استان
اردبیلچیست؟

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابعطبیعی اردبیل در دوره پنجم فعالیت خود،
با تغییر سیاس��تهای قبلی و با رویکرد جدید مبنی بر مردمیکردن امور ،گسترش
دانش و تکنولوژیهای نوین در بخش کش��اورزی ،استفاده از ظرفیتهای مردمی
و مردمیکردن اقتصاد ،تقوی��ت و تحکیم جایگاه و ارتقای منزلت اجتماعی
مهندسان کش��اورزی ،کمک به آسانسازی سرمایهگذاری در کشاورزی
با تس��هیل و روانس��ازی صدور مجوزه��ای تولید ،نهادینهس��ازی و
ظرفیتس��ازی در بخش كش��اورزی و ارتقای توان فنی و حرفهای
کارشناسان کشاورزی بهدنبال انجام رسالتهای قانونی خود است.

اساس��ی ازجمله امنیت غذایی ،خودکفایی ،استاندارد سالمت غذا ،الگوهای مناسب
تولید ،صادرات غذایی و روشهای درس��ت اس��تفاده از آن نیز از موانع و مش��کالت
احصاء شده است.

آی��ا راهکارهایی برای رفع موانع و مش��کالت احصاء ش��ده در نظر
گرفته شده است؟
برای رفع موانع و مشکالت احصاء شده در حوزه کشاورزی استان اردبیل ،پیشرانهای

آسانس��ازی س��رمایهگذاری از طریق س��هولت صدور مجوزها بهعنوان دروازه ورود
س��رمایه ،عمومیتبخش��ی به کارب��رد دان��ش و فناوریهای جدید در کش��اورزی،
مردمیس��ازی افزایش بهرهوری از طریق گسترش سهمبری دانش از تولید و توسعه
و گس��ترش نوآفرینیها (اس��تارتاپها) برای دستیابی به بازار دیجیتالی و مهندسی
میتواند از راهکارهای مواجهه با چالشهای پیشروی کش��اورزی باش��د .همچنین
سهولت معامالت و نقل و انتقاالت اموال و داراییهای کشاورزان برای تقویت قابلیت
نقدش��وندگی اموال ،تنوعبخشی ابزارهای مالی س��رمایهای برای جذب سرمایههای
مردمی نظیر شرکتهای لیزینگ و ارائه برنامه کشت محصوالت کشاورزی بر مبنای

چه اقداماتی در راس��تای عمل ب��ه بیانیه گام دوم
انق�لاب و همچنی��ن تحقق فرامی��ن مقام معظم
رهبری در راستای جهش تولید انجام دادهید؟
ازجمله فرامین و تدابیر مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب ،به اوج
رساندن مشارکت مردمی ،مردمیکردن امور و دادن مسابق ه خدمترسانی،
استفاده از فناوریهای روز در کشاورزی و بهكارگیری مهندسان جوان کشاورزی
بوده اس��ت .از همینرو ،س��ازمان نظام مهندسی کش��اورزی و منابعطبیعی استان
اردبیل با توجه به این فرامین و همچنین سایر مستندات قانونی ،برای توسعه بخش
کشاورزی گام برداشته است .در این راه این سازمان با الهام از بیانیه گام دوم انقالب
در ارتباط با رونق تولید در کشور و با هدف حل هماهنگ مسائل فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادی در بخش کشاورزی ،ضمن احصای موانع در قالب موانع ذهنی و فرهنگی،
موانع فنی و س��اختاری و موانع قانونی در دستیابی به اهداف کالن کشاورزی،
پیشرانها و راهکارهای مؤثر پیشنهادی خود را ارائه كرده است.

در بخش��ی
از س��خنان خ��ود
از موانع و مش��کالت احصاء شده در
دس��تیابی به اهداف کالن کشاورزی سخن به
میان آوردید .این موانع و مشکالت احصاء شده چه
بوده است؟

در سند راهبردی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابعطبیعی
اس��تان اردبی��ل ۱۰م��ورد از موانع و مش��کالت احصاء ش��ده که
ناهماهنگی و اختالفنظرهای کارشناسی و مدیریتی در بهرهبرداری
از ت��وان زیس��تبومها و قابلیتهای تولید ،نبود انگی��زه پایدار برای
مشارکتهای مردمی و جلب سرمایههای مادی و معنوی این عرصه از
فعالیتها در کشور ازجمله آنهاست.
همچنی��ن نب��ود یکپارچگ��ی در تصمیمگیریه��ا ب��رای بهرهگیری از
روشهای نوین در کنار دانش بومی سازگار ،ناهمپوشانی اقدامات اجرایی
برای مدیریت جامع ،عالمانه و توانبخشی استفاده از نزوالت آسمانی ،ضعف
آگاهیهای عمومی و اختصاصی درمورد اقتصاد س��بز و ظرفیتهای موجود
در پاسخگویی به نیازهای جامعه ،عدم تفاهم و توافق در مفاهیم و موضوعات

مؤثری تعیین ش��ده که در هفت بخش دستهبندی شدهاند که ازجمله این پیشرانها
میتوان به وجود ع��زم جدی برای تدوین برنامه راهبردی جامع در زمینه مدیریت و
بهرهب��رداری بهینه از قابلیتهای س��رزمین ،آب ،منابعطبیع��ی و ...همراه با توجه به
محدودیتهای اقلیمی ،معیارها و ارزشهای محیطزیست اشاره کرد.
اذعان نسبی جامعه به ضرورت اس��تقرار نظام اجرایی کارآمد برای کاهش ضایعات،
مدیریت علمی و اقتصادی پس��ماندها از طری��ق تکنولوژیهای نوین مرتبط ،اجماع
عموم��ی در کاه��ش مداخالت دولتی و واس��پاری امور به
بخشخصوصی با حمای��ت از راهبرد اجراییکردن
شبکههای غیردولتی و توجه ویژه به امنیت غذایی
آح��اد جامع��ه از طریق تأمین غذایی س��الم از
مزرعه تا س��فره مردم نی��ز ازجمله راهکارهای
پیشنهادی است.
بازنگ��ری در سیاس��تها و مق��ررات
محرومیتزا نظیر تبدیل روستاها و مناطق
تولیدی کشاورزی به شهرها و شهرکهای
بدون هویت پایدار اقتصادی و متزلزلش��دن
ارزش و اهمیت جایگاه فعالیتهای کشاورزی،
تأکید عموم��ی بر لزوم رعایت اص��ول و قواعد

اس��تعداد و پتانسیل مناطق مختلف اس��تان اردبیل نیز ازجمله
راهکارهای تعیینشده برای مواجهه با چالشهای ذینفعان
است .گفتنی است بخش کشاورزی استان با توجه به
حجم تولید انواع محصوالت به میزان 4/5میلیون
ت��ن در س��ال ،یکی از حوزهه��ای اصلی
اقتصادی و اولویتدار در اس��تان
اردبیل است.

