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مقدمه
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران فراگیرترین نهاد ملی است که با ماهیت مردمی و تخصصی در سال  ۱۳۸۰به موجب قانون
تأسیس از سوی مجلس شورای اسالمی اجازه تأسیس یافت .این نهاد مسؤولیت سازماندهی دانش آموختگان رشته های کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست را
برای نقش آفرینی مؤثر و حرفه ای در محیط های کشاورزی با هدف نظاممندی فعالیتهای کشاورزی مبتنی بر دانش ،اصول و موازین علمی و مهندسی عهدهدار
است.
دانش گستری در محیط کشاورزی ،پیوند کشاورزان ،روستاییان ،فعاالن و شاغالن امر کشاورزی به دانش و تجربه و هم افزایی و ارتباط با یکدیگر ،دستور کار
این نهاد است و از ایجاد توسعه و تحول در کشاورزی به منظور کمک به کشاورزان جهت دستیابی به کشاورزی مهندسی ،علمی ،اقتصادی و تولید محصوالت با
بهرهوری عـدالتمحور حمایت میکند .این سازمان با عضویت بیش از  ۲۶۰هـزار نفر عضو حقیقی از دانش آموختگان رشتـه های کشاورزی مـنابع طبیعی و
محیط زیست و نیز بیش از  ۱۰هزار عضو حقوقی در قالب مؤسسات و مراکز خدمات فنی و تخصصی غیردولتی در کشاورزی حضوری فعال داشته و با ذینفعان
حوزه کشاورزی در زمینه راه کارهایشان در ارتباط با چالش های پیش روی توسعه و پیشرفت کشاورزی همکاری می نماید.
اهم فعالیت های سازمان و یاری رساندن به جامعه کشاورزی در یافتن راهکارها و اقدام مشترک در راهکارها در زمینه های زیر است:
 نظام مند سازی فعالیت های کشاورزی در راستای توسعه پایدار
 دانش گستری مستمر در محیط کشاورزی
 تکنولوژی محور کردن نظام های تولید و بازار کشاورزی کشور
 افزایش جذب سرمایه های مردمی (ارتقاء شاخص سرمایه پذیری) در بخش کشاورزی
 مردمی کردن بهره وری کشاورزی و انتفاع اقتصادی کشاورزان از نتایج آن
 تقویت نقش آفرینی صاحبان دانش مهندسی و افزایش نفوذ دانش در محیط کشاورزی
 توانمندسازی ساختار و تشکیالت مردم نهاد کشاورزی

ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺸﺎورزي را در داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺷﺪن ﯾﺎري رﺳﺎﻧﺪه و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺶ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي روش ﻫﺎ و ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻬﺮه ور
و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدي ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﺎورزي وﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
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کلیات
قلمرو و محدوده

دوره زمانی

هدفازتدوینسندراهبردی

قلمرواینسند،سراسرکشور

باتوجهبهساختارسازمانینظام

سازماننظاممهندسیکشاورزی

میباشدکهتوسطسازماننظام

مهندسیکشاورزی،دورهایکه

ومنابعطبیعیجمهوریاسالمی

مهندسیکشاورزیومنابعطبیعی

برایاینسندراهبردیمتصور

ایران،تعیینجهتگیریکالن

استانهاوکارشناسانکشاورزی

بودهاست،بهمدتچهارسال

سازمان(مأموریت،چشمانداز،

موردتجزیهوتحلیلقرارگرفته

()۱4۰۱-۱۳9۸میباشد.بااین

ارزشهایمحوریواصول)،

است.لذااینسندبااینمشخصه

وجود،باتوجهبهموضوعات

اهدافووظایف،سیاستها،

میتواندبهعنوانسندراهبردی

کالندیدهشدهدرسندحاضر،

راهبردهاواولویتبندیآنهابه

موضوعفعالیتسازماننظام

میتواندچندینسالتوسط

منظورپیادهسازیزیرساختهای

مهندسیکشاورزیومنابع

مدیرانادواریسازماننظام

الزمبرایارائهخدماتبهتمامی

طبیعی،درتدوینبرنامههای

مهندسیدرستادواستانهابرای

ذینفعانومخاطباندرسراسر

کالنوجامعاینحوزهمورد

رسیدنبهاهدافموردنظر،مورد

کشورمیباشد.

استفادهقرارگیرد.

بهرهبرداریقرارگیرد.

اهداف و منظور
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مبانی و مستندات قانونی

رویکرد سازمان نظام مهندسی
سازماننظاممهندسیکشاورزیومنابعطبیعیدردورهپنجمفعالیت،باتغییرسیاستهایقبلیوبارویکردجدیدمبنیبر:

مردمیکردنامور،گسترشدانشوتکنولوژیهاینویندربخشکشاورزی،استفادهازظرفیتهایمردمیومردمی
کردن اقتصاد ،تقویت و تحکیم جایگاه و ارتقای منزلت اجتماعی مهندسین کشاورزی ،استفاده از ظرفیت های

قانونی ،کمک به آسان سازی سرمایه گذاری در کشاورزی با تسهیل و روان سازی صدور مجوزهای تولید ،توسعه
مناسباتجدیدصاحبانعلوممهندسی کشاورزیباکشاورزانبارویکرد مردم محوریدرکشاورزی،انتقال،اشاعه و
مصرفدانـشدرکشاورزی،نهـادسازیوظرفیتسازیدربخشوارتقایتوانفنیوحرفهایکارشناسانکشاورزی
بهدنبالانجامرسالتهایقانونیخودمیباشد.
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مبانی و مستندات قانونی

فرامین و تدابیر مقام معظم رهبری
به اوج رسانیدن
مشارکت مردمی
مردمی کردن امور و
مسابقهی خدمترسانی

استفاده از فناوریهای
روز در کشاورزی و
ظرفیت مهندسان جوان
کشاورزی

دانـش
آشـکارترین وسیلهی
عـزّت و قـدرت
یک کشور

بیانیهگامدومانقالب
8

مبانی و مستندات قانونی

مستندات قانونی
 سیاست های کلی کشاورزی و اقتصاد مقاومتی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری
 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
 قانون سیاستهای کلی اصل 44
 قانون مدیریت خدمات کشوری
 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

 قانون نظام جامع دامپروری
 قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد
9

موانع فرهنگی و اجتماعی در دستیابی به اهداف کالن کشاورزی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با الهام از بیانیه گام دوم انقالب در ارتباط با کار رونق

تولیددرکشوروباهدفحلهماهنگمسایلفرهنگی،اجتماعیواقتصادیدربخشکشاورزی،
ضمن احصاء موانع در قالب موانع ذهنی و فرهنگی ،موانع فنی و ساختاری و موانع قانونی در
دستیابی به اهداف کالن کشاورزی ،پیش ران ها و راهکارهای مؤثر پیشنهادی خود را در جهت رفع

اینموانعارائهنمودهاست.
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موانع فرهنگی و اجتماعی در دستیابی به اهداف کالن کشاورزی

موانع و مشکالت
1

ناهماهنگی و اختالف نظرهای کارشناسی و مدیریتی در بهره برداری از توان زیست بومها و قابلیتهای تولیدی

2

نبود انگیزههای پایدار برای مشارکتهای مردمی و جلب سرمایههای مادی و معنوی این عرصه از فعالیتها در کشور

3

عدم وجود یکپارچگی در تصمیم گیریها برای بهره گیری از روشهای نوین در کنار دانش بومی سازگار

4

عدم وجود یکپارچگی در تصمیم گیریها برای بهره گیری از روشهای نوین در کنار دانش بومی سازگار

5

ناهمپوشانی اقدامات اجرایی برای مدیریت جامع ،عالمانه و توانبخشی استفاده از نزوالت آسمانی

6

ضعف آگاهیهای عمومی و اختصاصی در مورد اقتصاسبز و ظرفیتهای موجود در پاسخگویی به نیازهای جامعه

11

موانع فرهنگی و اجتماعی در دستیابی به اهداف کالن کشاورزی

موانع و مشکالت
7

عدم تفاهم و توافق در مفاهیم و موضوعات اساسی از جمله امنیت غذایی ،خودکفایی ،استاندارد سالمت غذا،
الگوهای مناسب تولید ،صادرات غذایی و روش های درست استفاده از آن

8

ناپـایداری نظام های بهره برداری مبتنی بر حمایت های مقطعی و جـایگاه ناکافی دانش های بومی و ضعف زیر
ساخت های متکی بر مشارکت های مستقیم و موثر بر نظام بازار کشاورزی کشور

9

ناکارآمدی و ناپایداری قوانین و سیاست های ناظر بر قیمت تمام شده محصول و عدم ایفای نقش مؤثر بخش
خصوصی در برنامه ریزی های بلند مدت ،مبنی بر تولیدات صادرات محور و حفظ بازارهای هدف

10

کم توجهی به نقش امنیت غذایی از جمله ناهماهنگی مربوط به سیاست های کشور در بخش های آب ،انرژی،
صنعت ،شبکه حمل و نقل ،گمرک ،مدیریت بحران و تحوالت داخلی

12

پیش ران های مؤثر در رفع موانع
پیش ران ها
1

2

3

4

وجود عزم جدی برای

اذعان نسبی جامعه به

اجماع عمومی در کاهش

توجه ویژه به

تدوین راهبردی جامع ،در

ضرورت استقرار

مداخالت دولتی و

امنیت غذایی آحاد

زمــینه مــدیریت و

نظام اجرایی کارآمد

واسپاری امور به

جامعه از طریق

بهره برداری بهینه از

برای کاهش ضایعات

بخش خصوصی

تأمین غذایی سالم

و مدیریت علمی و

با حمایت از راهبرد

از مزرعه تا سفره

اقتصادی پسماندها

اجرایی کردن شبکه های

غذایی مردم

از طریق تکنولوژی های

غیردولتی

قابلیت های سرزمینی،

آب ،منابع طبیعی و ...
همراه با توجه به
محــدودیتهای اقلیمی و
معــیارها و ارزش های

نوین مرتبط

محیط زیست
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پیش ران های مؤثر در رفع موانع

پیش ران ها
5
خواست عمومی در

6

بازنگری در سیاست ها

تأکید عمومی بر لزوم

7

و مقررات محرومیت زا

رعایت اصول و قواعد

وقوف به

نظیر تبدیل روستاها و

مرتبط با زنجیره

توسعه تولید محصوالت

مناطق تولیدی کشاورزی به

تولید و تأمین،

صادرات محور،

شهرها و شهرک های بدون

در تمام فعالیت های بخش

رونق بخشیدن بازارهای

هویت پایدار اقتصادی و

کشاورزی همراه با کاهش

کشاورزی ،بهبود

متزلزل شدن ارزش و

مقررات و تشریفات ناظر بر

سرمایهگذاری ،بهبود فضای

اهمیت جایگاه فعالیت های

تولید و شبکه های تولیدی،

کسب و کار

کشاورزی و سکونت در

مبتنی بر اصل سالمت غذا

مناطق روستایی
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جهت گیریهای کالن (رسالت ،مأموریت و چشم انداز)

رسالت
 انجام وظایف مرتبط با متخصصان حوزه کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست (خدمات صنفی و حرفه ای)
 انجام وظایف مرتبط با کشاورزی و کشاورزان کشور (خدمات فنی و تخصصی)

 انجام وظایف مرتبط با امور اجرایی و حاکمیتی (خدمات عمومی)

مأموریت

 آسانسازیسرمایهگذاری
 گسترشسهمبریدانشازتولید
 عمومیتبخشیدانشوفنآوریدرکشاورزی

15

جهت گیری های کالن (رسالت ،ماموریت و چشم انداز)

چشم انداز
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی حمهوری اسالمی ایران با تکیه بر فرامین و تدابیر مقام
معظم رهبری و به پشتوانه قوانین و مقررات مربوطه بر پایه عزم و باور اعضای حقیقی و حقوقی سازمان
تالشمجدانهخویشرادرجهتتحققموضوعاتذیلخواهدنمود:

 ارتقایبهرهوریوضریبنفوذدانشدرکشاورزی
 ارتقایمنزلتاجتماعیمهندسینکشاورزی
 ارتقایاخالقحرفهای
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اهداف و وظایف قانونی
مهمتریناهدافووظایفتعیینشدهدرقانونتأسیسسازمان نظاممهندسیکشاورزیومنابعطبیعی(مصوب مجلس
شورای اسالمی )۱۳۸۰-وآییننامهاجراییآن(مصوب هیأت وزیران)عبارتنداز:

 نظاممند کردن فعالیتهای کشاورزی در راستای توسعه پایدار
 دانش گستری مستمر ،گسترش فناوریهای نوین و افزایش نفوذ دانش در محیط کشاورزی
 ارتقای توانمندیهای حرفهای و مهارتی دانشآموختگان بخش کشاورزی

 تکنولوژی محور کردن نظام های تولید و بازار کشاورزی کشور
 افزایش جذب سرمایههای مردمی و ارتقای شاخص سرمایهپذیری در بخش کشاورزی
 توسعه بهرهوری کشاورزی و اقتصادی نمودن تولید در واحد سطح

 ارتقای اخالق حرفهای و مسؤولیتپذیری تخصصی

17

وظایف و اختیارات
وظایف مرتبط با اعضای سازمان

هویتبخشیحرفهای:سازماندهی دانش آموختگان به منظور نقش آفرینی در محیط های کشاورزی
مسؤولیتپذیریتخصصی :توسعه؛ تقویت و ارتقای اخالق حرفهای
اعتباربخشیحرفهای :تشخیص صالحیت و رتبه بندی و صدور پروانه اشتغال

همپیوندیعلموفن:توسعه مهارتآموزی و توان افزایی حرفهای
کسب و کارهای مرتبط با پیش ،حین و پس از تولید :توسعه و گسترش اشتغال اعضاء در فعالیتهای
خصوصی و غیردولتی
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چالش های اساسی مرتبط با ذینفعان
چالش های مرتبط با اعضای سازمان

 ارجحیتاشتغالدولتی:

مقبولیت و منزلت اجتماعی پایین مشاغل حرفهای در بخش

 مشاورهپذیرنبودنمحیطکشاورزی:

عدم پذیرش مهندسین از سوی جامعه کشاورزی

 فنمحورنبودننظامآموزشعالی:

پایین بودن مهارت و توانمندی نیروی انسانی در بخش

 مقاومت در

واگذاری ها :عدم شکلگیری و توسعه فرهنگ مشاغل مرتبط با خدمات مهندسی

از ناحیه فعالیتهای تصدیگری دولتی

عوامل فوق ،مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی را به جامعه بزرگ کارجویان کشور ،اساسی ترین چالش
پیش روی دولت و سازمان ،تبدیل کرده است.
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راهکارهای مواجهه با چالش های ذینفعان
راهکارهای مرتبط با اعضای سازمان



اتخاذ سیاست آموزشی مهارتمحور به جای ادبیاتمحور



پیگیری سیاست اشتغال دانشمزدمحوری به جای دستمزدمحوری



توسعه فرصت های کسب و کارهای نوین از طریق مراکزخدماتکشاورزیوروستایی



توسعه خدماتکسبوکار مرتبط با بازار کشاورزی



متنوع نمودن تولید محصوالت کشاورزی بر مبنایدانشنوین



استفادهازپسماندهایکشاورزی در عرصه های تولید محصوالت مورد نیاز جامعه
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وظایف و اختیارات
وظایف مرتبط با کشاورزی و کشاورزان

مهندسیسازیکشاورزی :گسترش فناوری های جدید در کشاورزی و منابع طبیعی

مهندسیاجتماعی :انسجام بخشی ،تحکیم و تقویت همکاری و هماهنگی فعالین کشاورزی
بهرهوریعدالتمحور :کمک به افزایش کمی و کیفی محصوالت کشاورزی
تدوینمقرراتملیکشاورزی :تدوین و توسعه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
اقتصادیکردنتولید :کمک به بهبود درآمد و رفاه کشاورزان

تولیدصادراتمحور :توسعه و گسترش فرهنگ تولید دگرمصرفی
کمکبهتوسعهپایدار :کمک به حفظ و پایداری محیط زیست و منابع پایه تجدید شونده
بومیسازیدانشکشاورزی :بومی نمودن دانش نوین تولید محصوالت کشاورزی
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چالش های اساسی مرتبط ذینفعان

چالش های مرتبط با کشاورزی و کشاورزان

 سرمایهپذیرنبودنمحیطکشاورزی:

جریان کند سرمایه در بخش کشاورزی

 ضریبنفوذپاییندانشدرکشاورزی:

جریان کند دانش و فنآوریهای جدید در کشاورزی

 محدودیتمنابعپایهوعدمامکانتوسعهسطح:

اقلیم و شرایط آب و هوایی



جاماندگینظامبازارکشاورزیازتولید :عدم توازن نظام های تولید و بازار



ناتوانیدرطرحوپیگیریمطالبات :نهادخصوصی مقتدر



قابلیتنقدشوندگیپایین :ثروت و دارایی
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راهکارهای مواجهه با چالش های ذینفعان
راهکارهای مرتبط با کشاورزی و کشا.رزان

 آسانسازیسرمایهگذاری از طریق سهولت صدور مجوز ها به عنوان دروازه ورود سرمایه
 عمومیتبخشیبهکاربرددانش و فناوریهای جدید در کشاورزی
 مردمیسازیافزایشبهرهوری از طریق گسترش سهم بری دانش از تولید
 توسعهوگسترشنوآفرینها (استارتاپها) برای دستیابی به بازار دیجیتالی و مهندسی
 سهولتمعامالتونقلوانتقاالتاموال و داراییهای کشاورزان برای تقویت قابلیت نقدشوندگی اموال


تنوعبخشیابزارهایمالیسرمایهای برای جذب سرمایههای مردمی نظیر شرکتهای لیزینگ

 ارائهبرنامهکشتمحصوالت کشاورزی بر مبنای استعداد و پتانسیل مناطق مختلف کشور
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برنامههایراهبردهای

سازماننظاممهندسیکشاورزیومنابعطبیعی
جمهوریاسالمیایران

برنامههایراهبردی
گسترشدانشوفنآوریهایجدید
سازمان نظام مهندسی در دوره پنجم فعالیت خود ،با احصاء و بهره گیری از ظرفیت های قانونی و تکیه
بر ظرفیت های مردمی و مشارکت بخش خصوصی ،با طراحی الگوهای جدید برای اولین بار در
کشور ،اقدام به راه اندازی مراکز شش گانه تخصصیغیردولتی و با تکیه بر سرمایه های مردمی
نموده است:
 مرکزخدماتمهارتآموزیوتوانافزاییکشاورزیومنابعطبیعیغیردولتی
 مرکزخدماتانتقالتکنولوژیهاینوینکشاورزیومنابعطبیعیغیردولتی

 مرکزتخصصیعلوموفنونکشاورزیغیردولتی
 مرکزکسبوکارهاینوینکشاورزیغیردولتی
 مرکزپژوهشهایکاربردیکشاورزیغیردولتی

 مرکزخدماتمدیریتصادراتکشاورزیومنابعطبیعیغیردولتی
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برنامههایراهبردی
ارتقایتوانمندیهایحرفهایاعضاء
در راستای تحقق سیاست آموزش مهارت محوری به جای ادبیات محوری و بر اساس دستورالعمل مهارت آموزی
تخصصی (مصوب شورای مرکزی) ،ارتقای توانمندی های حرفه ای اعضای سازمان از طریق راه اندازی و استقرار
مراکز توان افزایی و مهارت آموزی در عرصه های تولید و ارائه مهارت های حرفه ای در محل تولید محصوالت
کشاورزی در دستور کار می باشد .برنامه مهارت آموزی مورد نظر دارای سه اصل اساسی زیر می باشد:

 داوطلبانهوتقاضامحوری
 متکیبهظرفیتبخشخصوصی
 اثربخشومنتجبهاشتغالدانشمزدمحوری
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برنامههایراهبردی
توسعهمراکزخدماتکشاورزیومنابعطبیعیغیردولتی
راه اندازی و توسعه مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی به عنوان کانون های اشاعه دانش و اطالعات کشاورزی در
محیط های تولید ،موجب جاری شدن دانش در محیط های کشاورزی خواهند شد
بر این اساس ،تمامی اعضای حقیقی و حقوقی پروانه اشتغال فعالیت با رعایت سایر ضوابط عمومی کشور می توانند دفتر کار و فعالیت
حرفه ای خود را در سراسر کشور در مناطق شهری و روستایی برای انجام فعالیت حرفه ای و خدمات مهندسی دایر نمایند و مجاز به استفاده
از تابلوی متحد الشكل با محتوی اطالعاتی مصوب تحت عنوان مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی برای
محل فعالیت خود در چارچوب دستورالعمل معرفی و اطالع رسانی حرفه ای مصوب ،با کارکردهای زیر می باشند:

 فراهمآوریدسترسیراحتکشاورزانبهخدماتفنیومشاورهای
 کانونانتقالواشاعهدانشواطالعاتدرمحیطکشاورزی
 عمومیتبخشیکاربردفنآوریهایجدیدکشاورزی
 تسهیلگریسیاستهاوبرنامههایبخشکشاورزیوتوسعهروستاییدولت
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برنامههایراهبردی
ایجادنهادتسهیلگریکشاورزیوروستایی(تاپیران)
تاپیران ،نهادی است یادگیرنده تعالی پذیر و ارزش آفرین که اعضای آن ظرفیت و توانمندی حمایتی و توسعه ای برای
تسهیل گری توسعه پایدار روستایی ایران را با الگوهای روز دنیا ،خصوصا الگوی های استاندارد بین المللی ،UNDP
 UNIDOو  FAOدر پیشبرد ساز و کار BDSها خواهد داشت .در این برنامه مقرر شده است با سازماندهی حداقل
یک تسهیلگر در هر روستا و یک نهاد تاپیران در هر دهستان مستقر گردد .کارکردهای مهم این برنامه عبارتند از:

 تولید ثروت پایدار
 نمایندگی تمام خدمات دولتی ناظر به روستاها

 شناسایی و ظرفیت سازی منابع موجود در روستاها
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برنامههایراهبردی
تسهیلصدورمجوزهاوبهبودفضایکسبوکار
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با همكاری مؤثر هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور
مجوزهای کسب و کار و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط ،از طریق حذف استعالمات غیرضرور و بازنگری در
قوانین و ضوابط مربوطه به دنبال تسهیل صدور مجوزها ،بهبود فضای کسب و کار ،روان سازی صدور مجوزها،
تسریع جریان سرمایه گذاری و جلب سرمایه های مردمی می باشد.موارد ذیل مهمترین دستاوردهای مرتبط با
موضوع یاد شده می باشد:







حذف استعالمها و مراحل غیرضرور و موازی در صدور مجوزها
کاهش زمانبری صدور مجوز واحدهای تولیدی و خدماتی
پیگیری خواستهها و مطالبات تولیدکنندگان بخش کشاورزی
رفع انحصار در طرح های توجیهی و نظارت بر طرح ها
پیگیری یکپارچگی و وحدت رویه در صدور مجوز واحدهای تولیدی و خدماتی

 پیگیری موانع ،تعارضات و تضادهای موجود در مسیر تحقق رونق و جهش تولید
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برنامههایراهبردی
توسعهکشاورزیهوشمندودقیق
در راستای رسالت های قانونی سازمان مبنی بر گسترش فناوریهای جدید در کشاورزی و به منظور فراهم آوردن زمینه بكارگیری
تكنولوژیهای فضاپایه برای هوشمندسازی و اجرای کشاورزی دقیق و توسعه کسبوکارهای فضاپایه با هدف افزایش بهرهوری
محصوالت کشاورزی ،راه اندازی و توسعه مراکز کشاورزی هوشمند در دستور کار این سازمان می باشد.
در این مراکز که با رویكرد مشارکت محوری بخش خصوصی و استفاده از ظرفیتهای مردمی و ارتقای توان فنی و مهندسی
کارشناسان کشاورزی راه اندازی می شوند ،خدمات فنی و مهندسی مرتبط با کشاورزی هوشمند و دقیق به واحدهای تولیدی و
خدماتی به ویژه واحدهای بزرگ مقیاس ارائه می شود .این مراکز اهداف ذیل را دنبال می کنند:

 توسعه کشاورزی هوشمند و دقیق
 مهندسی سازی فرآیند تولید محصوالت کشاورزی
 افزایش بهرهوری در واحدهای تولیدی و خدماتی
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برنامههایراهبردی
راهاندازینظامآموزشیبازرگانیوکسبوکارکشاورزیایران(نابکا)
توسعه و اجرای نظام آموزشی بازرگانی و کسب و کار کشاورزی ایران (نابكا) با هدف نهادسازی و ظرفیت سازی در بخش
کشاورزی راه اندازی می شود.
نظام آموزش بازرگانی با کسب و کار کشاورزی ایران می تواند ظرفیت حمایتی و توسعه ای برای تجاری سازی و توسعه کسب و
کارهای کشاورزی پایدار را با الگوهای روز فراهم نماید .نابكا می تواند از طریق پیوند و تعامل بین تولیدکنندگان و
صادرکنندگان به حضور پررنگ محصوالت ایرانی در بازارهای بین المللی کمک کند .نابكا اهداف ذیل را دنبال می کند:

 ایجاد توازن و تعادل بین نظام تولید و نظام بازار محصوالت کشاورزی
 حضور پررنگ محصوالت ایرانی در بازارهای بین المللی
 ارائه آموزشهای بازرگانی و تجاری کشاورزی
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برنامههایراهبردی
ارزشهایکلیدی







رعایت اصول اخالقی و حفظ کرامت انسانی
تعامل سازنده با سازمان های ذینفع در راستای اجرای بهینه مأموریت ها
گسترش روحیه همكاری ،صمیمیت ،وجدان کاری و نظم و انضباط در امور سازمانی
نوآوری ،خالقیت ،بهبود مستمر و ارتقای مهارت های حرفه ای و تخصصی
عدالت خواهی و قانون مداری
مشارکت مردمی در انجام وظایف قانونی

الزاماتکلی







وجود عزم و اراده سازمانی برای اجرای برنامه های راهبردی در سطوح ملی و استانی
ایجاد درک مشترک از مفاهیم ،ضرورت ها و تهدیدات مربوط به سازمان و بخش در بین سیاستگذاران ،مدیران و مجریان کشور
ایجاد باور و اعتقاد نسبت به ظرفیت های سازمانی و برنامه های راهبردی در مدیران ستادی و استانی
وجود منابع انسانی کارآمد و مؤثر در حوزه های ستادی ،استانی و عرصه های تولید
داشتن تفكر پویا ،علمی ،منعطف و مبتكر و پرهیز از نگاه جزیی ،بسته و ثابت
پذیرش و اعتقاد مدیران سازمانی نسبت به مناسبات جدید اعالم شده فیمابین کارشناسان و بهره برداران
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