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  وضوع مــورد بررسی )دستور کار(م

 ( در هایبیمار و آفات با مبارزه هزینه باالبودن نباتات، حفظ هایچالش و موانعو  استان  قند کارخانجات هایچالش و موانعادامه بررسی موانع و چالش های بخش کشاورزی 

 ، سموم غیرمجاز و ...(پاتولوژیک آزمایش مجاز هایکلینیک کمبود کشاورزی، حوزه

در دو حوزه حفظ نباتات و موانع و چالش های بخش کشاورزی طرح  ادامه ، 02/08/1401مورخ جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان  بیست و نهمیندر 

 .، بررسی شداستان(جات قند زراعت )مشکالت کارخا

 وجود قند کارخانه هفت رضوی خراسان استان در :کرد های پیش روی کارخانجات قند استان گفت و اظهاردبیرخانه در ابتدای نشست از چالش این رئیس لبافی، اکبر علی

، در نشست امروز. چالش های آنان رو به فزونی است و کنندمی نرم پنجه و دست متعدد مشکالت با کارخانجات دنبال داشته اند؛ اما به مردم برای را زیادی اشتغال که دارد

 وگوی دولت و بخش خصوصی استان هستیم. به دنبال بررسی معضالت این واحدهای تولیدی و یافتن راهکارهایی در جهت حل مشکالت از مسیر شورای گفت

 تاثیر کنتورهای آبی هوشمند در میزان مصرف آب بخش کشاورزی

 حوزه در دغدغه ترینبزرگ و ترینمهم های آبی به عنوانرضوی، با اشاره به محدودیت خراسان کشاورزی سازمان جهاد گیاهی تولیدات بهبود معاون ساربان، غالمحسین 

 و سال مصرف پر هایماه در آب مصرفی جمح توانمی طریق این از که است آب مصرف میزان شناسایی برای راهکارها بهترین از یکی آب هوشمند گفت: کنتور کشاورزی،

 . است شده کسب خوبی، دستاوردهای و نتایج استان، کشاورزی مزارع برای کنتور نصب با داد. تشخیص را مختلف گیاهان و نهال رشد مصرف پر هایدوره همچنین

 بر که دارد وجود کشاورزی حوزه در آفت نوع ۲۰۰ حدود رضوی خراسان استان دروی از مبارزه با آفات به عنوان یکی دیگر از مسائل مهم بخش کشاورزی نام برد و گفت: 

 درست استفاده در این عرصه، .است شیمیایی مبارزه راهکار، آخرین که دارد وجود متعددی هایروش آفات، با مبارزه راه در. کندمی ایجاد متعددی مشکالت کشاورزان راه سر

 .است متفاوت زراعی سال به توجه با مصرفی کشاورزی سموم حجم است و بااهمیتی بسیار موضوع سم، موقع از به و
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 خراسان در آن مصرف میزان که شودمی استفاده کشاورزی بخش در سم موثره ماده گرم ۷۰۰ تا ۶۵۰ حدود هکتار هر ازای به کشوری استاندارد در اکنونهم: داد ادامه ساربان

 محصوالت به نسبت است و بایستی به این نکته توجه داشت که مردم جهانی استاندارد با همگام استان در کشاورزی سموم مصرف میزان. است مقدار همین نیز رضوی

 . دارند هاییدغدغه است، شده استفاده سم از آن فرآیند در که کشاورزی

  اوره کود قیمت برابری پنج افزایش

 اوره کود کیسه هر اخیراً رضوی در بخش دیگری از سخنانش به افزایش قیمت کود اوره اشاره و اظهار کرد: خراسان کشاورزی سازمان جهاد گیاهی تولیدات بهبود معاون

 شافزای با. ندارد وجود محدودیتی هیچ آن تولید در و شودمی تولید ایران در اوره است. این درحالی است که کود رسیده تومان هزار ۷۵۰ به تومان هزار ۱۵۰ از برای باغات

 .یابدمی افزایش نیز کننده مصرف نهایی قیمت نتیجه در و کرده پیدا افزایش محصول یک نهایی و شده تمام قیمت کود، قیمت

 را مس و کود تهیه برای مشاور و کارشناس هزینه پرداخت به تمایلی هم و ندارند کشاورزی سموم یا کود از استفاده خصوص در کافی اطالعات کشاورزان از وی افزود: برخی

 کنند. می توجه محصول آن قیمت و فروشنده فرد نظرات به تنها خرید لذا برای. ندارند

  قند چغندر  تن هزار ۷۰۰ و میلیون یک استان قند کارخانجات)ظرفیت اسمی( ساالنه نیاز

. گیردمی صورت چغندر کشت سرد، و معتدل مناطق در و استان شهرستان ۱۹ در: داشت اظهار و گفت استان در چغندر کشت وضعیت از سخنانش از دیگری بخش در ساربان

 کارخانه ۷ روزانه نیاز. شودمی کشت آنها در قند چغندر که هستند شاخصی هایشهرستان از قوچان و مشهد جام، تربت فریمان، چناران، حیدریه، تربت جغتای، جوین،

 استان، قند کارخانجات نیاز تن میلیون یک تا ۹۰۰ بین حاضر حال در که. است است روز در قند چغندر تن هزار ۱۷( کاری روز ۱۰۰ میانگین با) سال در استان قند چغندر

 اسمی ظرفیت از هزارتن ۵۰۰ هم باز مجموع در که گردد می وارد غربی های استان از قند چغندر تن هزا ۲۵۰ و شود می تامین استان داخل در چغندرقند کشت از

 .است شده داده دارند، تولید کمبود که هاییاستان دیگر به رضوی خراسان مازاد هایکارخانه جاییجابه پیشنهاد. ماند می باقی خالی استان قند چغندر کارخانجات

 ۲۱ حدود ایران، در شکر کیلو هر شده تمام قیمت که است صورتی در این. است ارزان قیمت با کاال ارائه کننده، مصرف به شکر توزیع در دولت سیاست: کرد تاکید وی

 .کنندمی وارد همسایه کشورهای از را شکر برخی دلیل همین به. است هزارتومان ۱۷ آن فروش قیمت جهان کشورهای دیگر در و است هزارتومان



24/05/1401 

 

 
  

 8     ساعت شروع:                               02/08/1401   :  تاریخ جلسه                                                           29       شماره جلسه:

 32 اد اعضا حاضر در جلسه: عدت                                                                                                     )دبیرخانه شورای گفت و گو (  کیل جلسه:محل تش

 نیست منطقی شکر فعلی نرخ 

 افتنی پایان از بعد جاری، سال در: یمت گذاری دستوری دولت در حوزه قند و شکر گفتقبا گالیه از  حیدریه تربت قند شرکت مدیرعامل اژدری، احسان جلسه، این ادامه در

 شکر فعلی نرخ موجود، وضعیت به باتوجه یافت. افزایش درصد۴۰ حدود شکر نرخ همچنین،. کرد پیدا تغییر هزارتومان ۳۰۰ قند، قیمت این محصول چغندر کشت فصل

 ر کیلوگرمقیمت ه به شکر واردات از طرفی، با. نیستند و نبوده راضی مردم به نرخی هر ارائه به نیز کارخانجات. است شده برابر چندین قند چغندر قیمت نیست؛ زیرا منطقی

 . کنند ارائه و تولید شکر توانندنمی دیگر کارخانجات هزارتومان، ۱۴

 مشکل با شورک در اگر کنممی پیشنهاد. کردند زیان بسیار خام شکر خصوص در استان شکر و قند کارخانجات: کرد اظهار نیست، مناسب شکر تصفیه نرخ اینکه بیان با وی

 . افزایش یابد تصفیه نرخ که است صورتی دارای توجیه در البته این. شود تولید خام شکر هستیم، مواجه قند چغندر تامین

فاقد  ما رایب محصول این تولید شکر، کیلو هر شده تمام قیمت و شکر فعلی نرخ به باتوجه آور حمل و نقل چغندر به کارخانجات قند گفت و تصریح کرد:وی از هزینه سرسام

   توجیه اقتصادی است.

 فعال در حوزه تولید قند و شکر را برطرف خصوصی بخش هایدغدغه و مشکالت توانمی ها،قیمت برخی آزادسازی و وگوگفت با: گفت ساربان نیز در این بخش از نشست،

 برای کارخانجات قند از قیمت تولید این محصول کمتر است و این مسئله برای کارخانجات دردسرساز شده است. دولت دستوری قیمت. کرد

 واردات این محصول به کشور شکر تمایل انجمن

 در ندق انجمن مدیره هیئت نداشتن حضور رضوی، خراسان قند کارخانجات اساسی مشکالت از یکی: کرد بیان کشاورزی استان نیز جهاد کارشناس سازمان نوری، حمیدرضا

 و دست متعددی مشکالت با کارخانجات و صنایع که است صورتی در این. کندمی تامین رضوی خراسان را کشور کل قند عمده حجم. با این محصول است مرتبط جلسات

 البه گریپیگیری و مط زمینه این در بیشتر بایستی کشور شکر انجمن. نکردند دریافت را خود مطالبات هنوز و هستند طلبکار دولت از کارخانجات این. کنندمی نرم پنجه

 .دارد شکر واردات به زیادی تمایل و کندنمی ورود زمینه این در کند؛ اما این تشکل
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 لیست از را اساسی کاالی یک تواندنمی کسهیچ است و بااهمیت بسیار مردم برای محصول این دارد. از طرفی، بسزایی تاثیر بازار در شکر قیمت افزایش: کرد نوری خاطرنشان

 .کند حذف کشور اساسی کاالهای

  نباتات های حوزهچالش و موانع

 و نباتات حفظ دنیا در: کرد عنوان نباتات در استان، حوزه حفظ هایچالش خصوص در کشاورزی خراسان رضوی سازمان جهاد نباتات حفظ مدیر نیا، حالج فاطمه ادامه در

 هایفروشگاه ها،استفاده سوء از جلوگیری برای دهد و انجام را کاشت فنی کارشناس و پزشکی گیاه کارشناس نظر زیر باید تولیدکننده. است اهمیت با بسیار آنان شناسنامه

بر همین . گردد جلوگیری بایستی گذشته تاریخ سموم فروش از همچنین،. گیرد انجام شده عرضه سموم ارزیابی و شود بایستی بازرسی کود و بذر کشاورزی، سموم فروش

 نباتات حفظ بخش اقدامات از... و کاربردی آزمایشات انجام گذشته، تاریخ سموم فروش عدم از جلوگیری سموم، آزمایش کشاورزی، سموم فروش هایمحل از اساس، بازرسی

 . است استان کشاورزی جهاد سازمان

 این فنی مسئول. دارد وجود کشاورزی سموم فروشگاه ۵۲۰رضوی جمعا  خراسان استان در: کرد تاکید استان، در سموم کشاورزی پخش شرکت ۱۷ فعالیت به اشاره با وی

 ها،فروشگاه زا برخی در. نیست مجاز عنوان هیچ به سموم بندی بسته تغییر. کنند عمل آن به و داشته نباتات قانون و کشاورزی سموم از کاملی اطالعات بایستی هافروشگاه

د کشاورزی سطح شهر مشه سموم هایاین موضوع در برخی فروشگاه. شودمی فروخته ساس و سوسک سم عنوان به و بندیبسته نامعلوم هایبسته صورت به نباتات سموم

  نیز مشاهده شده است.

  کشاورزی سموم مصرف در جهانی هایدستورالعمل اجرای

 در کشاورزی سموم مصرف میزان بررسی و بازرسی برای اروپا اتحادیه و روسیه از نمایندگانی هیئت آتی هایماه طی: کشاورزی استان ادامه داد جهاد نباتات حفظ مدیر

 سموم رفمص کنیم و میزان اعمال را جهانی هایدستورالعمل بایستی برسد، هدف کشور تایید به باید نهایی محصول اینکه به توجه با. آمد خواهند ایران به غذایی محصوالت

 . باشد جهانی میزان به اندازه باید
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 حسط هایفروشگاه در شده توزیع و عرضه سموم بخش در حال حاضر پایشی در: کرد تاکید داروی داشنگاه علوم پزشکی مشهد و غذا معاونت غذا اداره رئیس دهنوی، لیال

 اعالم جهادکشاورزی نباتات بخش حفظ به انطباق عدم صورت در و شودمی انجام آزمایش برای نباتات از بردارینمونه ،۱۳۹۳ سال طرح براساس. گیردنمی انجام شهر

 . گرددمی

 هایملدستورالع و ضوابطباید  فروشندگان. نیست منطقی راهکار هافروشگاه از سموم آوریجمع: استان گفت دارانگلخانه اتحادیه رئیس نایب بیگی، نوروز ملیحه ادامه در

 . کنند عمل قانونی به آن صورت به و دریافت را فروش

 بنیاندانش هایشرکت تجربه و دانش از توانمی بیولوژیکی سموم تولید شود، گفت: برایکشور می وارد قاچاق صورت به خارجی کشاورزی سموم از وی با بیان اینکه بسیاری

 . نمود حمایت آنان از و استفاده ایرانی

 اطالعات دماز سویی، ع. اندرفته گیاهان فروش سمت به متخصص افراد پزشکی، گیاه هایکلینیک در خدمات مجاز و صحیح گذاریتعرفه عدم دلیل به: کرد نوروز بیگی تاکید

 چه از بدانند باید خود محصوالت صادرات برای کشاورزاناست و این در حالی است که  کشاورزی سموم فروش و عرضه زمینه در مهم موضوعات از یکی فروشندگان کافی

 .کنند استفاده باید هر محصولی برای کشاورزی سموم و کود نوع

  ندارد فروش سموم کشاورزی وجود متخلفان با مقابله برای بازدارنده اهرم

 سموم شفرو متخلفان با مقابله برای ایبازدارنده اهرم پرداخت و با بیان اینکه استان به ایراد سخن کشاورزی مهندسی نظام سازمان ریزیبرنامه معاون خسروی، مهدی سپس،

 کشاورزی را شاهد خواهیم بود و غیرمجاز سموم غیرحضوری فروش و تبلیغات استان، سطح هایفروشگاه تمامی آوریجمع صورت در ندارد، گفت: وجود غیرمجاز کشاورزی

 .داد انجام نظارتی آن روی بر تواننمی کند، تامین را خود کشاورزی سموم طریقی هر از کشاورز وقتی

 هایفروشگاه برای اصناف اتاق که است مجوزهایی کشاورزی، سموم فروش در اصلی مشکل: کرد اظهار خراسان رضوی نیز کشاورزی خدمات اتحادیه مدیرعامل جاللی، امید

دهد و می مجوز او به خود صنف محصول فروش برای اتحادیه باشد، داشته وجود مجاز غیر هایفروشگاه در صنف یک از محصول یک تنها اگر. کندمی بعضا متخلف صادر

 . ندارد الزم در این حوزه وجود نظارتی ابزار متاسفانه
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به آنچه در این نشست مطرح شد، با عنایت : کرد وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی مباحث مطروحه بیانگفت شورای دبیرخانه رئیس لبافی، اکبر علی

  نهایی تایید و گیرد انجام کشاورزی مهندسی نظام سازمان سوی ، ازموضوع اهلیت سنجی و بررسی توانایی های تخصصی فنی و جمعبندی های اولیه میتوان پیشنهاد داد 

 . باشد اصناف حوزه در مجوزو صدور 

 نظام ابتدا با بخش کشاورزی، مرتبط صنوف مجوز دریافت برای حاضر حال در: گفت پاسخ کشاورزی استان در مهندسی نظام سازمان ریزیبرنامه معاون خسروی، مهدی

 . کندمی ارسال اصناف اتاق به سپس و کرده موضوع را تایید کشاورزی مهندسی

رسید تا در صورت تحقق، بخشی از مشکالت  این  شورای اسالمی خواهد مجلس به زودی به سموم خاص قانون پیشنهاد: کرد خاطرنشان در بخش پایانی این نشست، لبافی

 صوصدر خ تا شد خواهد برگزار جهاد کشاورزی نباتات حفظ و اصناف کشاورزی، مهندسی نمایندگان نظام حضور با تخصصی کارشناسی جلسه همچنین،. حوزه مرتفع گردد

 .گیرد صورت افزاییهم و مشورت بذر، و کود صنف مجوز

 

 مصوباتجمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

 الف

 کارخانجات قند استان موانع و مشکالت
بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان و  محترم  معاونت با عنایت به موارد مطرح شده در جلسه از سوی

با توجه  ،به نمایندگی از سوی کارخانجات قند استان خراسان رضوی  مدیرعامل محترم شرکت قند تربت حیدریه

 د چغندرقند میزان کشت اینن بودن نرخ خرییکارخانه قند در استان متاسفانه به دلیل کمبود آب و پای 7به فعال بودن 

ه شدت کاهش یافته و محصول چغندرقند برداشت شده از مزارع به مراتب کمتر از نیاز کارخانجات می محصول در استان ب
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بی و شمال ی غررقند با قیمت باالی حمل از استانهادر حال حاضر چغندشرایط موجود  موجب گردیده است  تا  و  باشد

 شود.  غرب کشور وارد استان 

میلیارد تومان مطالبات پرداخت نشده از سوی دولت  50تا کنون مبلغی معادل  96کارخانجات قند استان در مجموع از سال 

زینه هدر کنار  امل های انرژی و تعمیرانت از سوی دیگردارند، عدم پرداخت این مطالبات از یکسو و باال رفتن هزینه های ح

سنگینی را برای کارخانجات قند ایجاد  با توجه به افزایش نرخ دستمزدها هزینه هایکارگران قراردادی و کارگران فصلی 

تاکید دولت بر پایین نگه داشتن قیمت شکر با عنایت به افزایش هزینه های تولید، عدم امکان نوسازی صنعت نموده است. 

عدم توزیع عادالنه شکرخام بین کارخانجات با توجه به کمبود مواد اولیه، قند با توجه به کمبود نقدینگی در کارخانجات، 

نداشتن مجوز واردات شکر خام و تعرفه باالی آن و مشکالت اعطای تسهیالت الزم برای خرید کاهش کشت چغندرقند، 

 ستان با آن مواجه اند.تجهیزات و مواد اولیه از سوی بانک ها همگی از مهمترین مشکالتی عنوان شد که کارخانجات قند ا

 لذا در جمعبندی موارد طرح شده مقرر گردید:

  انجات قند استان به نمایندگی جناب اقای دکتر اژدری مدیرعامل محترم کارخبسته کاملی از موانع و چالش های

فته به هبا توجیهات و ادله الزم به انضمام پیشنهادات رفع موانع تهیه و ظرف یک  کارخانجات قند تربت حیدریه 

 تا پس از بررسی تهایی در شورای گفت و گو مطرح گردد.دبیرخانه شورا منعکس گردد 

  ضمن طرح در شورای گفت و گو توسط  1396از سال  استان کارخانجات قند مطالباتمیلیارد تومان  50موضوع

  از طرح در جلسه شورا پیگیری شود سازمان جهاد کشاورزی استان، دبیرخانه شورا قبل
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تربت حیدریه به 

نمایندگی از 

کارخانجات قند 

دبیرخانه  -استان

 شورا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هفته یک

 ب

 موانع و چالش های حوزه حفظ نباتات
با عنایت به توضیحات ارائه شده در جلسه از سوی مدیریت محترم حفظ نباتات سازمان جهاد حفظ نباتات، در حوزه 

مرتبط با فروشندگان  مواد قانونی آئین نامهبرابر با  و  1346ن نامه حفظ نباتات مصوب سال با قانون و آئیکشاورزی، مطابق 

 :سموم به شرح زیر
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 كه بهايي اب و اخذ نباتات حفظ ازسازمان پروانـه مكلفنـد نبـاتي هورمونهـاي و نباتي بيماريهاي و آفات دفع سموم فروشندگان( 18 ماده

 آنان به نسبت ١٤ ماده ٢ تبصره طبق ماده اين مقررات رعايت عدم صورت برسـانند در فـروش به كند مي تعيين مزبور مواد براي سازمان

 .شـد خواهد رفتار

 فاقد هك آفات دفع وشركتهاي موسسـات فعاليـت ادامـه از نباتات حفظ سازمان تقاضاي به مكلفند انتظامي مامورين( 14 ماده 2 تبصره

 .كنند جلوگيري الذكرميباشند فوق پروانه

 نمايندگان زا مركب كميسيوني توسط فروشندگان صالحيت. نمايند اخذ پروانه نباتات حفظ سازمان از بايد سموم فروشندگان(  45 ماده

 .ميشود تعيين بخشداري نماينده شهرداري نبودن صورت در و محل شهرداري و نباتات حفظ سازمان

 فني تصالحي داراي كه را شخصي اينكه يا و باشند آفات دفع سموم فروش براي فني صالحيت داراي بايد سموم فروشندگان(  46 ماده

 نمايند تعيين خود فروشگاه مسئول عنوان به باشد

 پروانه ندبرسان فروش به غذايي مواد خود كار و كسب محل و مغازه در حيواني و نباتي آفات دفع سموم بر عالوه كه فروشندگاني( 48 ماده

 شد خواهد داده اطالع انتظامي مامورين به مراتب و لغو آنها

فروشگاههاي سموم دفع آفات از طرف مامورين سازمان حفظ نباتات بازديد خواهد شد تا چنانچه از لحاظ تهويه و ساير شرايط  (49ماده 

بهداشتي و احتياطي مناسب تشخيص داده نشوند مراتب جهت رفع نقص به فروشندگان ابالغ شود و اگر ظرف مدت حداكثر دو ماه رفع 

 گرددنقص ننمايند پروانه آنها لغومي 

 فروشندگان سموم دفع آفات موظفند بسته هاي ساخته شده و يا وارده را بدون تغيير به معرض فروش بگذارند (50ماده 

سموم دفع آفات و خانگي بايد فقط در بسته بنديهاي مجاز كه داراي بر چسب تصويب شده طبق نظر سازمان حفظ نباتات بايستي  (51ماده 

 در مورد بسته بندي هاي كوچک برچسب بايد ضميمه شود به مصرف كننده فروخته شوند.

 بالق كه پادزهر مشخصات و الزم مصرف،احتياطات طرز اطالعات شامل هاي سموم،ورقه كننده مصرف هر به موظفند فروشندگان( 53 ماده

 خريدار آدرس و اسم كه باشند داشته فروش محل در سموم فروش براي رسيدي دفتر و تسليم باشد رسيده دار صالحيت مقامات تصويب به

 .دارند دريافت امضاء خريدار از آن مقابل در و كنند ثبت مزبور دفتر در را شده خريداري سم مصرف مورد و

فروشندگان مجاز آفت كش ها نباتي از طريق مامورين حفظ نباتات و سازمان نظام مهندسي كشاورزي بازديدخواهند شد و چنانچه از نظر 

 قانون و آئين نامه حفظ نباتات پروانه آنها لغو خواهد گرديد ٤9شرايط بهداشتي  نامناسب تشخيص داده شوند طبق مادهتهويه و ساير 
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  فاًصر و اهرم نظارت تمامی این قوانین آنچه محرز است در جمعبندی موارد مطرح شده، علیرغم وجود مواد قانونی بازدارنده، 

ترده ات گسفلتخو پروانه بهره برداری هستند و این درحالیست که دارای مجوز  اعمال می شود که دگان مجازبرای فروشن

ا ببه عنوان مثال )فروشندگانی که در حال انجام است فروش غیرمجاز سموم و فروشندگان بدون پروانه مجاز در زمینه ای 

ور به طی می نمانید که غیرکابردتاریخ گذشته و رمجاز ، مجوز فروش کود و بذر و .. اقدام به تجویز و فروش سموم غی

اسب ها انجام نمی شود و عدم تن فروشگاهمستقیم با سالمت مردم در ارتباط است( و از انجاییکه که نظارت صحیحی بر این 

دی در ند پیگیری جو نیازم  ا صادره قضایی با میزان تخلفات صورت گرفته در حوزه سموم نیز بازدارندگی الزم را نداردآر

 ه هستیم که:این حوز

 مقرر گردید:

  ات در انون حفظ نباتقامسال مقرر است از آنجائیکه  حفظ نباتات استانمحترم  مدیریت عنایت به توضیحات با

لذا با توجه به اهمیت موضوع، بازنگری قانون حفظ  ،شود و جزو قوانین خاصگرفته مجلس مورد بازنگری قرار 

ر و سای مرکز ی استان و شورای گفت و گو  در مجلس شورای اسالمی،، مجمع نمایندگان استان نباتات از سوی

 د و تسریع قرار گیرد.مبادی ذی ربط مورد تاکی

  تاق ا محترم  با حضور نمایندگان وو تخصصی با دعوت دبیرخانه شورا  در جلسه کارشناسیظرف حداکثر ده روز

ی اهلیت سنجچگونگی  تنظیم شیوه نامه و  اصناف، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و جهاد کشاورزی در خصوص

وسط ت صدور مجوز و پروانه فنی فروشندگان کود و بذرو بررسی های فنی تخصصی و جمعبندی پرونده متقاضیان 

  ه به این ترتیب ک)نظام مهندسی و ارسال آن به اتاق اصناف جهت  صدور مجوز توسط اتاق اصناف و یا اتحادیه ها  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دبیرخانه شورا

 

 

 

سازمان جهاد 

کشاورزی استان، 

اتاق اصناف، نظام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرح در شورا 

 

 

 

 

 ده روز
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سپس مجوز اصلی را پروانه فنی الزم را از سازمان نظام مهندسی دریافت نمانید و ابتدا ( معیدر صورت توافق ج

 اصناف صادر کند، مطرح گردد.

مهندسی کشاورزی، 

 دبیرخانه شورا
 

 


