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آبکشاورزی و صورتجلسه کمیسیون  :تعداد صفحــات 5  

محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی ءبا حضور اعضا  

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   

  

 تاریخ برگزاری: 1396/شهریور ماه/09

   شماره جلســه: 29

 

 رئیس جلسه: شریعتی مقدم جناب آقای مهندس عیدی زاده جناب آقای دکتر دبیر:   ساعت شروع: 8:30 ساعت خاتمه: 12:30

        

 اهم موارد مطرح شده: 
صورت گرفته، کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به منظور استفاده از های هماهنگیطبق  -1

مجلس شورای اسالمی، میزبان این کمیسیون محترم در محل اتاق بازرگانی خراسان کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی های ظرفیت

میز ملی توسعه صادرات زعفران،  -1 بخش سهدر جلسات تخصصی با حضور فعالین بخش کشاورزی استان، در همین راستا  رضوی بود.

مشترک های جمع بندی نهایی کمیسیون -3ی و کارگروه تخصصی آب محیط زیست و منابع طبیع -2 محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی

 برگزار گردید.ی و آب اتاق و مجلس شورای اسالمی کشاورز

این  محترم اعضای برخی از و شورای اسالمی مجلس ، آب و منابع طبیعیکه با حضور رئیس محترم کمیسیون کشاورزیای در جلسه -2

و رئیس محترم کمیسیون  های مرتبط و فعاالن اقتصادیمسئوالن دستگاه جمعی ازرئیس و اعضای محترم شورای ملی زعفران، ، کمیسیون

برگزار گردید به بررسی موضوعات توسعه صادرات زعفران، محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی  خراسان رضویکشاورزی و آب اتاق بازرگانی 

 پرداخته شد. 

معیشت بخشی از  تأمینجایگاه محصول زعفران در : ندبیان نمود جناب آقای احتشام شورای ملی زعفران محترم رئیس در ابتدای جلسه -3

های خراسان هزار نفر جمعیت در استان 500هزار خانوار با قریب به 120اشتغال و معیشت  و اهمیت بسیار زیادی داردجامعه کشاورزی 

درصدی ایران در بازار جهانی زعفران از اهمیت 96شود و از این منظر، حفظ سهم می تأمینرضوی و جنوبی، از محل کشت این محصول 

پیدا نکرده  توسعه این محصول آمار سطح زیر کشت زعفران در کشور در حال افزایش است اما به تناسب آن بازار بسزایی برخوردار است.

درصد 90حدود  کردند و گفتند بی تولید آن به مزیت رقابتی عنوانبهترین فرصت برای برندسازی زعفران را تبدیل مزیت نس ایشان است.

 د.گیرول بدون نام و نشان انجام میصادرات این محص

و  ای به آن تعلق نگرفت و تمامی اهداف و رویکردهای عالی که در این سازسال پیش به تصویب رسید اما ردیف بودجه 10طرح ملی زعفران  -4

 . ماند بینی شده بود، مسکوتکار پیش

سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان و صادرکنندگان زعفران با نرخ چهار درصد از محل صندوق توسعه ملی، اولویت گذاری  تأمین -5

ها، اعزام هایی برای انجام تبلیغات، بازاریابی، حضور در نمایشگاهتوسعه مصارف زعفران و ایجاد بازار به جای توسعه کشت، تخصیص مشوق

تر از همه یارانه صادرات، حمل و بیمه و آموزش و سالم سازی زعفران، نظام مند نمودن فرآیند صادرات این های تخصصی و مهمهیات

 بود.در جلسه  های فعاالن این بخشدرخواستجمله محصول و... از 

 در روند کشت و کار زعفران مدرن آالتاستفاده از ماشین :گفتنددامه ادر میری،  جناب آقای کنندگان زعفران کشوررئیس اتحادیه صادر -6

هزار تا 700این محصول را در هر کیلو، شده قیمت تمام  به طوریکه تواند در کاهش قیمت تمام شده محصول زعفران کمک کننده باشد.می

یک قیمت پایه  فقدان است.ن محصول های موجود در حوزه زعفران نوسان قیمت اییکی دیگر از ضعف. دهدیک میلیون تومان کاهش می

هزار تومانی را تجربه کند. این مقوله در بازار جهانی یک مولفه 300تا200تا زعفران در یک روز نوسانی  است ثابت و حفظ آن، باعث شده

ی تسهیالت، عدم حمایت از نرخ باالهمچنین  از این منظر باید استراتژی جامعی اتخاذ شود تا ثبات قیمت محقق شود. .آیدمنفی به شمار می

 عنوان شد.تولیدکننده و... از دیگر مشکالت موجود در این بخش 

در ادامه رئیس محترم کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی مشهد جناب آقای شریعتی مقدم بیان نمودند: در خصوص اهمیت توسعه   -7

برابر میزان  سنجی جهش صادراتی زعفران تا چهارسی و با محوریت امکانمطالعاتی با همکاری دانشگاه فردوبازار و زنجیره ارزش زعفران 

مباحث دیگر نیز در حوزه برندسازی و  دارد. تأکیدکه بر توسعه خواص دارویی و تکمیل زنجیره ارزش این محصول  ه استفعلی انجام گرفت

ها میلیارد تومان سرمایه ثابت در این بخش وجود دارد دهصادراتی باالی زعفران باید گفت: های . در خصوص مزیتبندی متمرکز استبسته

مفهوم اقتصاد مقاومتی  ها و توسعه بازارهای جهانی این محصول، شاهد جهش اقتصادی و کمک به تحققسازی زیرساختکه در صورت فراهم

 د.خواهیم بو

همین مباحث ما را در عرصه رقابت نیز با دشواری  در حال حاضر عمده مشکالت ما در بخش کسب و کار است کهایشان در ادامه گفتند:  -8

و  ، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضویبین اتاق بازرگانیفی ما دبیرخانه مشترکی شدبرای این منظور پیشنهاد  مواجه ساخته است.

  ن حوزه را بررسی نمایند.مسائل و مشکالت مطرح در ای تاایجاد شود  شورای اسالمی مجلس ، آب و منابع طبیعیکمیسیون کشاورزی
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و به  باشندمی محور تولیددر کشور مده صنایع عگفتند:  ،یوسفی آذرجناب آقای مجری طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهادکشاورزی   -9 

و دولت به بخش خصوصی تنها نقش مشوق را دارد های حمایت ها توجه کمی شده است.بحث کسب و کار، بازاریابی و برندینگ در آن

نباید مانع توسعه کشت زعفران . نویسی زعفران را ایجاد نمایندصندوق پذیرهفعال در حوزه زعفران باید بدون وابستگی به دولت های تشکل

ون در بخش یهمچنین ضرورت مکانیزاس گردد.زیرا جهانی سازی برند زعفران از این مسیر محقق میشد ها و کشورهای جهان در دیگر استان

 امری ضروری و الزم االجراست.کشاورزی 

 نمودند تأکید مان چرخه تولید تا صادرات زعفرانبر ضرورت ارتقای همزستانی در ادامه انماینده محترم مجلس شورای اسالمی جناب آقای ب  -10

همچنین اختیارات در حوزه زعفران باید به بخش خصوصی واگذار  لزوم حضور در بازارهای جهانی ارتقا کیفیت تولید زعفران است.و گفتند: 

 گردد. 

نمودند و گفتند:  تأکیدیکی دیگر از نمایندگان محترم مجلس در ادامه جلسه بر ضرورت تعریف نیازهای جدید در بازارهای جهانی زعفران   -11

 برای زعفران ایران باشیم. کنند و باید رد اندیشه ایجاد این ظرفیتمی امروزه جهان از برندها استقبال

بر ضرورت حمایت دولت در بخش در پایان این جلسه رئیس محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی جناب آقای اکبری  -12

و لزوم  اشتباهی استو این تفکر  و مشکالت خود را حل نماید مسائل تواندنمی به تنهایی: بخش خصوصی نمودندو عنوان  تأکیدکشاورزی 

 دولت در این زمینه از اهمیت باالیی برخوردار است. های یتحما

)مفاد تفاهم نامه امضاء شده فی مابین اتاق بازرگانی زعفران و صنایع غذاییهمچنین در این جلسه موضوعات جمع بندی شده در حوزه  -13

از اهم موارد  بازرگانی عنوان شد کهتوسط رئیس محترم کمیسیون کشاورزی و آب اتاق  و کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی(

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:می مطرح شده

 شورای ملی زعفران ایران صورت پذیرد. تأییدخرید توافقی زعفران با حمایت دستگاههای اجرایی با اولویت صادرکنندگان زعفران و با  -**

ندگان زعفران، با هدف حمایت از کشاورزان زعفرانکار و افزایش توان رقابت سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان و صادرکن تأمین -**

 .درصد از محل صندوق توسعه ملی صورت پذیرد 4در بازارهای جهانی با نرخ 

تخصصی و مهمتر از همه یارانه های اعزام هیاتبه منظور اولویت گذاری توسعه مصارف زعفران و ایجاد بازار به جای توسعه کشت،  -**

 صادرات حمل و بیمه و آموزش و سالم سازی زعفران، مشوقهای الزم در نظر گرفته شود.

تحقیقاتی عملیاتی برای توسعه بازارها و مصارف زعفران و ایجاد تمرکز و مدیریت بر بازار با هدف ارتقاء زنجیره ارزش و های طرحانجام  -**

 .افزایش منافع

بر نقش و جایگاه شورای ملی  ورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارتباالخص وزارت جهاد کشارایی اجهای کلیه دستگاه و توافق تأیید -**

 .زعفران ایران به عنوان تنها مرجع زعفران کشور و تنها تشکل ملی بخش

 .گردد  و هند به ویژه برای کشورهای چینادراتی قراری تعرفه ویژه برای زعفران صوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به پیگیری بر -**

کمیسیون کشاورزی تکلیف توسط  درصد ارزش کل صادرات زعفران( 2)معادل  1396قراردادن ردیف اختصاصی در بودجه سال  -**

 ت ارزش افزوده به کشور و برندسازی و توسعه بازار گشبا رویکرد باز به وزارت جهاد کشاورزی مجلس شورای اسالمی

 سال جاری نسبت به ثبت برند ملی زعفران ایران اقدام نماید. سازمان توسعه تجارت تا پایان -**

 اد ناظرین زعفران توسط وزارت جهاد کشاورزیایج -**

 اختصاص بودجه اختصاصی اجرایی برای طرح جامع زعفران -** 

 و صنایع غذاییت محصوالت کشاورزی ایجاد و ابقا سیاستها و قوانین حمایتی و تشویقی)مستقیم و غیر مستقیم( از صادرا -**

پرداخت تسهیالت با نرخ بهره مناسب  -پیگیری اصالح نظام پرداخت تسهیالت به تولید و صادرات محصوالت صنایع غذایی با لحاظ)الف -**

 کشاورزی، توسعه صادرات(() ایسعهتزریق منابع مالی به تولید با الزام به صادرات از طریق بانکهای تخصصی و تو-و حمایتی ب

صاص و تصویب اعتبارات الزم به سازمان توسعه صادرات به منظور انجام تعهدات سنوات گذشته سازمان در پرداخت جوایز صادراتی اخت -**

صادراتی مستقیم و غیر مستقیم( و تدابیر الزم برای حمایت از تولید صادراتی محصوالت صنایع غذایی و بدون های و عملیاتی نمودن) مشوق

 د سازی کارخانه در جهت برن
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 رایج در کشاورزی به صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی های و بخشودگیها تصویب قانون اعطای کلیه معافیت -** 

 .............و -**

مجلس شورای اسالمی، فعاالن  حضور نمایندگان محترم که به طور همزمان و با کارگروه تخصصی آب محیط زیست و منابع طبیعیجلسه  -14

جناب اقای صادقی، نائب رئیس ن کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار گردید. یوکشاورزی استان و نائب رئیس کمیسبخش 

در ابتدای جلسه ضمن عرض خیر مقدم خدمت نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی شرحی از وظایف کمیسیون کشاورزی و آب اتاق 

 موضوعات کشاورزی و آب به عنوان اولویت ،1391با اضافه شدن بخش کشاورزی به نام اتاق از سال و  گفتند:را بیان نمودند و  اتاق بازرگانی

 قرار گرفت.تاق اهای در برنامه

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی با اشاره به این که بندهای شش و هفت محترم اکبری، عضو در ادامه  -15

: همچنین آب و محیط زیست از محورهای برنامه ششم توسعه است بیان نمودندمقاومتی مربوط به امنیت غذایی است، های اقتصاد سیاست

گیری هوشمندانه متولیان تدوین برنامه را نشان می دهد و سیاست اعمال مدیریت در برنامه که با توجه به اهمیت این موضوعات، جهت

 ششم را در حوزه آب تعیین کرده است.

با موج حاشیه نشینی ناشی از کمبود آب مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: در طول برنامه ششم توسعه ها با بیان اینکه در برخی استان وی -16

هزار حلقه چاه غیرمجاز در  400به وجود حدود ایشان  میلیارد مترمکعب آب ذخیره شود و ساز و کارهای آن نیز مشخص است. 11باید 

 باید مسدود شوند اما این امر کار دشواری است و تبعات خاص خود را دارد.ها : اگرچه طبق قانون این چاهکشور اشاره کرد و گفت

را نیز به صرفه جویی در مصرف آب ملزم ها نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه برنامه ششم تالش کرده دستگاه -17

بتی در مجموعه نمایندگان مجلس وجود دارد و با آنچه مربوط به قلمرو روستاها و محیط زیست کند، تصریح کرد: در این زمینه رویکرد مث

ها از طریق پیگیری و احساس مسئولیت ننظام مدیریتی جامع در حوزه آب ت وی تأکید کرد: رسیدن به یک است، با جدیت برخورد می کنند.

 قابل انجام است.

مسائل قابل پیگیری از سوی کمیسیون کشاورزی مجلس در حوزه ورزی و آب اتاق به ارائه آن نائب رئیس محترم کمیسیون کشاپس از  -18

)مفاد تفاهم نامه امضاء شده فی مابین اتاق بازرگانی و کمیسیون کشاورزی مجلس  کشاورزی، آب و محیط زیست و دام و طیور

 اشاره نمود:توان به موارد ذیل می پرداختند از اهم موارد مطرح شده شورای اسالمی(

های اجتماعی و الزام به رعایت قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در کلیه کارگاه تأمینهای اجرای درست قانون بیمه** 

 (90و اصالحات سال  61صنعتی و کشاورزی) مصوب سال  ،تولیدی

  هدفمند نمودن صادرات محصوالت کشاورزی و برنامه ریزی جهت صادرات -** 

 فنّی و اقتصادی ،جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات کشاورزی مناسب -**

  گسترش تولید و فرهنگ استفاده از محصوالت کشاورزی سالم و ارگانیک -**

  1362بر اجرای کامل مفاد قانون توزیع عادالنه آب مصوّب  تأکید -**

 کشت فراسرزمینی()  ر سایر کشورهاارزیابی مناطق و مکان یابی کشت محصوالت د -** 

 کشاورزی و همکاری در تغییر وضعیت کاربری آب از کشاورزی به صنعتی با همکاری کلّیه سازمانهای مرتبطهای بررسی خرید چاه -** 

خارجی )فروش درخصوص ممنوعیت عرضه محصوالت بی نام و نشان و فاقد استانداردهای اجباری داخلی و  2082اجرای استاندارد  -** 

 شیر خام توسّط صنف توزیع لبنیات سنتی(

  به عنوان اقالم دارویی در سبد خانوارها ،از محصوالت شیرای یارانههای اعمال حمایت -** 

 .ایجاد و ابقاء سیاستها و قوانین برای کنترل واردات گوشت قرمز با هدف حمایت از تولید داخل -**

 و........ -**

با اشاره به برخی مخاطرات و مشکالت موجود ناشی از بحران داوری،  جناب آقای دکتر علمی دانشگاه فردوسی مشهدهیأت محترم عضو   -19

بدون همگرایی رسیدن به تصمیم درست مدیریتی مبتنی بر  است وبزرگترین ضعف در زمینه مدیریت آب، نبود همگرایی بیان نمودند: آب، 

 آگاهی، دانش و اجماع ممکن نیست.
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.. از .های جدید در دشت ها، تعیین تکلیف چاه های غیرمجاز وبرادران حسینی، راه اندازی بازار آب، جلوگیری از حفر چاهآقای  جناب -20 

درصد  80که  حلقه چاه در دشت مشهد برای تأمین آب شرب حفر شده است 400حدود  . در حال حاضرباشدمی راهکارهای رفع مشکل آب

 توان تصفیه و بازیافت را جایگزین انتقال آب از سایر مناطق نمود.می وقابل بازیافت است  ،این آب پس از ورود به چرخه

قوانین زیادی در مجلس وضع شده اما جایگاهی  مظفری، با بیان اینکه در کشور ما جناب آقای مدیرعامل اتحادیه مرغداران خراسان رضوی -21

با اشاره به نرخ باالی تسهیالت بانکی و ناتوانی تولیدکنندگان بخش  ایشان ده است.ها تعریف نشبرای پایش میزان تأثیرگذاری و اجرای آن

و لزوم چاره  بخش کشاورزی استفرسودگی تجهیزات کشاورزی را از دیگر معضالت بیان نمودند: کشاورزی از بازپرداخت این سودها، 

ردیف  بایستمی توجه به میزان اشتغالزایی صنعت طیور، مجلسو با شود می بیش از بیش احساساندیشی نمایندگان مجلس در این زمینه 

 بودجه ای برای این صنعت در نظر بگیرد.

با تأکید بر اینکه در صورت وجود داده های صحیح می توان  ،دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی دامهادر   -22

تصمیمات درستی برای بخش کشاورزی اتخاذ کرد، افزود: یکی از درخواست های کشاورزان این است که با تصویب قانون جامع نظام صنفی 

 کشاورزی، به کشاورزان هویت داده شود.
مصوبات مجلس در ازبرخی  بیان نمودند: کریمی، جناب آقایرای اسالمی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شودر پایان جلسه   -23

. های غیرمجاز تصویب شدر مجوز چاهصدو قانون، بر اساس همین نگرش بوده است وهای مختلف متأثر از سیاست های پوپولیستی دوره

با بیان اینکه  ایشان اجرا نشده است. درصد آن توسط دولت 80 تا کنون ه استتصویب شد مجلس توسط که قانون بهره وریهمچنین 

های مجازی است که بیش از سه برابر ظرفیت تعیین شده آن دسته از چاه اصلی: مشکل ندمشکل چاه های غیرمجاز نیست، خاطرنشان کرد

 احساس و ضرورت تقویت آن  بوده استعملکرد مجلس در حوزه نظارتی ضعیف  گیرد.از آنها برداشت صورت می

به نحو  مدیران اجرایی نیز قوانین را این است کهانتظار و  خواهد کرداین تغییر نگرش در مجلس ایجاد شده و به این سمت حرکت می شود. 

 نمایند.اجرا احنست 

های اقتصادی زعفران، این محصول ارزشمند را بستری مناسب برای توسعه اشتغال در بخش کشاورزی دانست و با اشاره به مزیت ایشان -24

نگاه مجلس دهم به مسائل حوزه کشاورزی به عنوان بستری مساعد جهت اشتغال بیش  تار ساماندهی زنجیره تولید تا صادرات آن شد.خواس

 درصد جمعیت کشور بوده است. 30از 

کمیسیون کشاورزی، آب و ، مشترک کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق و مجلس شورای اسالمیهای جمع بندی نهایی کمیسیوندر جلسه  -25

ای به منظور تشکیل کمیته مشترکی با محوریت مسائل بخش کشاورزی، آب و محیط زیست، نامهمنابع طبیعی مجلس شورای اسالمی تفاهم

و ریاست کمیسیون  بازرگانی ایران و خراسان رضوی اتاق، ریاست های رضوی و جنوبیانداران خراساناستتوسط  دام و طیورزعفران، 

 رسید.به امضا  کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی

بزرگترین دغدغه موجود در حوزه  عنوان نمودند: همچنین در ادامه رئیس محترم اتاق بازرگانی خراسان رضوی و ایران جناب آقای شافعی  -26

های اتاق ایران در دستور کار قرار ترین اولویتمهمو این موضوع به عنوان یکی از  است آب ،اقتصاد، کشاورزی و آینده صنعت غذا در کشور

 خواهد شد. گیر بخش کشاورزی  دامن زیادیاندیشی نشود، مشکالت اگر برای این مقوله چاره زیرادارد 

 را در کشور« جشن روز ملی آب»ساله پارلمان بخش خصوصی برای فرهنگ سازی در این حوزه قصد دارد همهاتاق بازرگانی به عنوان   -27

 د.مصرف، کمک بگیر برگزار کند و در حاشیه آن از آرا و نظرات متخصصان خارجی و داخلی برای تحقق اهداف مدیریت

افزایش ضریب خوداتکایی در  ،رقابتی در مناطق مختلف کشور، انجام مطالعات منطقه ایهای فزایش بهره وری منابع، تولید بر مبنای مزیتا -28

که باید در حوزه کشاورزی مورد توجه  ی استهای... از دیگر اولویت این بخش وه از علم و تکنولوژی روز در تولید محصوالت کشاورزی، استفاد

 قرار گیرند.

و امیدواریم در دوره حاضر، بستر بهتر و  از این محصول ارزشمند، فراهم استزعفران نیز برای حمایت  ملیظرفیت شورای همچنین   -29

 .آیدتری برای این بخش فراهم ساعدم
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 مصوبات جلسه  
ا محوریت ب و خراسان رضوی پیگیری تشکیل کمیته مشترک کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی و اتاق بازرگانی ایران .1

  مسائل بخش کشاورزی، آب و محیط زیست، زعفران، دام و طیور

شورای اسالمی، اتاق بازرگانی صنایع جلس مپیگیری اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه امضا شده فی مابین کمسیون کشاورزی  .2

 نداری خراسان رضوی و جنوبیامعادن و کشاورزی خراسان رضوی، است

 


