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 جلسه:دستورکار
 و پیشنهادات فعاالن بخش کشاورزی استان و جمع بندی نهایی جهت ارائه به کمیسیون کشاورزی ها بحث و تعامل نظر پیرامون درخواست

 مجلس شورای اسالمی در شهریورماه سال جاری

 

 مطرح شده:اهم موارد 
در ابتدای جلسه رئیس محترم کمیسیون کشاورزی و آب با اشاره به حضور کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در شهریورماه در  -1

مشهد مقدس،گفتند: حضور اعضاء و نمایندگان محترم کمیسیون کشاورزی مجلس در مشهد، فرصت مناسبی است تا فعاالن بخش کشاورزی 

عملیاتی به اعضاء محترم کمیسیون مجلس ارائه دهند. اتاق های خود را به صورت مشخص و کارشناسی شده و طی برنامههای استان خواسته

میزبان اعضا و نمایندگان محترم کیسیون کشاورزی  و دهم شهریورماه 9بازرگانی خراسان رضوی و کمیسیون کشاورزی و آب اتاق در تاریخ 

و مسئولین بخش خصوصی و دولتی کشاورزی در سطح استانی و ملی انجام خواهد شد. ایشان اشاره  مجلس خواهد بود و دعوت از فعاالن

های جلسات تخصصی و کارشناسی شده در حوزه بازرگانی با حضور اعضا محترم کمیسیون مجلس، کمیسیون کشاورزی و آب اتاقکه  ندنمود

بین اتاق ای در پایان تفاهم نامه حصول نتیجهخواهد نمود و به منظور کشاورزی، آب و صنعت غذا و همچنین میز ملی زعفران برگزار 

 بازرگانی، کمیسیون مجلس، مجمع نمایندگان مجلس و استانداری به امضاء خواهد رسید.

ان از آب را در استان خراس وریبهرهدر بخش کشاورزی به صورت کالن و وضع قوانین در راستای افزایش  گذاریایشان حمایت از سرمایه -2

 وابستههای : با توجه به وضعیت بحرانی آب در استان، باید فعاالن بخش کشاورزی، آب، صنعت غذا و سایر بخشندو گفت نددانستها یتواول

 .ارائه نمایند مجلس محترم کمیسیون ایاعض را بهکارشناسی شده  پیشنهاداتو  ی مورد نظرراهکارها بایستمی

و شورای محترم  اتاق انی از کمیسیون محترم کشاورزی و آبدضمن قدر رضوی خراسان نمدیرعامل محترم اتحادیه مرغدارا در ادامه  -3

پروتئین شرق کشور، گفتند: در نهایت با  پایانهطرح  خصوص انجام شده درهای پیگیری گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق در مورد

ن افقت خود را جهت در اختیار گذاردسازمان جهاد کشاورزی مو طرح به تصویب نهایی رسید وو جلسات متعدد برگزار شده، ها پیگیری

در  موفقآغاز خواهد شد و امیدواریم این طرح به عنوان الگویی  آن برای اجرای این طرح اعالم نمود و به زودی مراحل اجرایی فضای مناسب

  سطح کشور مورد اجرا قرار گیرد.

ستورکار جلسه بیان نمودند: در بحث واگذاری وظایف، تمرکز بازرگانی بخش کشاورزی با وازرتخانه از موضوعات مهم است ایشان با اشاره به د -4

علیرغم اینکه بخش  نیزبازرگانی از وزارتخانه صورت پذیرد. همچنین در حیطه نظارتی و بازرسی  و باید تالش شود که تفکیک وظایف بخش

مشکالتی سازمان صنعت و معدن و تجارت است که هده ه محول شده است اما بخش نظارتی و بازرسی آن به عبازرگانی کشاورزی به وزارتخان

طرح گذاری شرکت پشتیبانی امور دام از دیگر مسائل مهم و قابل وا صورت پذیرد.واگذاری وظایف به درستی  بایستمی وکرده است را ایجاد 

 باشد.می ن کشاورزی مجلسبه اعضای کمیسیو

بر لزوم گسترش تولید و فرهنگ مصرف محصوالت کشاورزی سالم و ارگانیک  اتاق رئیس محترم کمیسیون کشاورزی و آب جلسهدر ادامه  -5

بیان نمودند: در راستای اجرای طرح پایانه پروتئین شمال شرق کشور، توجه به محصوالت سالم و ارگانیک بسیار پراهمیت کردند و  تأکید

گیرد جلوگیری شود و سیستم بازرسی در این زمینه نظارت الزم را داشته می هایی که از برند ارگانیک انجامستفاده است و باید از سوء ا

جهت  آموزشی ارگانیکهای دورهبرگزاری و  صورت پذیردسالم و غذای سالم باید فرهنگ سازی باشد. همچنین در راستای داشتن شهری 

تواند موثر واقع می که اتاق بازرگانی در این زمینه باشدمی از الزاماتها دام و طیور و سایر بخشآموزش تولیدکنندگان در بخش کشاورزی، 

   شود.

و  باشدمی اولویت این بخش در بخش کشاورزی گذاریسرمایه مدیره شرکت تعاونی کشاورزان مشهد بیان نمودند: هیأترئیس محترم  -6

 توجه به قانون جامع آب که درحال تدوین ،آب وریبهرهافزایش  کمیسیون کشاورزی مجلس تعیین کننده قوانین این بخش خواهد بود.

به اعضاء محترم کمیسیون کشاورزی  رائهکه در ضرورت پیشنهادات قابل ااست دات از دیگر مواردی ، ثبات در قوانین صادرات و وارباشدمی

 شد.مجلس عنوان 
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در ادامه گفتند: با وجود بحران فعلی آب که کشور و استان خراسان با آن روبه رو است شاید بتوان گفت  نماینده محترم جمعیت ناجیان آب -7

 جمعیت ناجیان آب بر اهمیت آنمدیریت آب مجازی از دیگر مواردی بود که . همخوانی نداردشرایط فعلی با تولید داخلی  %95بر  تأکیدکه 

نوین به عنوان راهکاری در های نکته دیگر که اشاره شد بحث آبیاری نمودند. تأکیدکمیسیون مجلس  ر ارائه و پیگیری موضوعات بهبه منظو

آبیاری و رواج گسترش آنها اقدامی در زمینه پیگیری درصد افزایش های با وجود ارائه تسهیالت به این سیستمها مدیریت بحران آب بود. سال

 گیرد.بیشتری در این زمینه صورت های و عملکرد محصوالت نشده است و باید بررسی وریبهره

، تخصیص بودجه برای حل بحران آب استان خراسان و پیشنهاد تصویب رضوی نیز مدیره نظام صنفی کشاورزی خراسان هیأترئیس محترم  -8

از دیگر موضوعات مهم جهت ارائه به کمیسیون کشاورزی قانون مستقل صنفی کشاورزی که پیش نویس اولیه آن نیز تهیه شده است را 

 مجلس شورای اسالمی عنوان کرد.

کشاورزی، عدم  باالدستی و فرآوری محصوالتهای در ادامه رئیس محترم انجمن صنایع غذایی بیان نمودند: علیرغم وجود نظارت بر بخش -9

هیچ  ،وزارت جهاد کشاورزی متولی این حوزه است . با اینکهاستبخش کشاورزی  وجود نظارت بر سالمت مواد خام کشاورزی از مشکالت

 نظارتی به منظور تایید سالمت محصوالت کشاورزی از الزامات است. های و لذا تعیین دستگاه وجود نداردقانون مصوبی در این زمینه 

حرکت ورزی، به سمت کشاورزی دانش بنیان کردند باید در اهداف و چشم اندازهای برنامه ششم توسعه کشور در بخش کشا تأکیدایشان  -10

واردات محصوالت تراریخته و حفظ ذخایر ژنتیکی گیاهان بومی  کنترل گر امور در این زمینه باشد. همچنینتواند تسهیلمی و مجلس کنیم

 قرار گیرد.ها ایران باید در اولویت برنامه

مهم این تعاونی از اعضاء و نمایندگان محترم مجلس موارد زیر را های درخواستدر پی مدیرعامل محترم شرکت تعاونی کشاورزان مشهد   -11

بررسی و اجرای ماده  -مبارزه با ضایعات بخش کشاورزی -آمایش سرزمین منطبق بر کشت محصوالت همراه با توجیه اقتصادی :اشاره نمودند

 -ایجاد قانون صیانت از ذخایر ژنتیکی و منابع آب و خاکبررسی و  -بخش کشاورزیهای هدفمند شدن یارانه -قانون توزیع عادالنه آب 21

اشتغال در این حوزه از دیگر  شاورزی و تخصیص اعتبارات الزم به منظور ایجادکنرخ تسهیالت در بخش  نمودناعتبارات و مشخص  پرداخت

 شد. تأکیدها مواردی بود که بر اهمیت اجرای آن

 ش کشاورزی باید به بخش خصوصی واگذار گردد و در زمینه تولید محصوالت سالم و ارگانیکدر ادامه عنوان شد که تفکر مدیریتی در بخ -12

سربار ترغیب به تولید محصوالت سالم و ارگانیک شود. پیگیری های الزم انجام گیرد تا تولید کننده با وجود هزینههای باید حمایتمی

 از دیگر موارد قابل پیگیری عنوان شد. صندوق حمایتی شیر که پیشنهاد اولیه آن نیز طرح شده است 

شریعتی مقدم در ادامه گفتند: ارتقاء زنجیره ارزش مبتنی بر برنامه مشخص بر روی محصوالت شاخص استان از جمله زعفران، کشمش، زیره  -13

 قرار گیرد. ها و گیاهان دارویی و تکمیل این زنجیره باید در اولویت برنامه

صنایع در ادامه بیان نمودند: تا کنون کار علمی و کارشناسی شده در مورد کشت فراسرزمینی صورت نگرفته دبیر محترم انجمن مدیران   -14

ورود به عرصه ها لکشرداخل و سایر کشورهاست و وظیفه تاست و یکی از وظایف دولت ارزیابی مناطق و مکان یابی کشت محصوالت د

تواند نوید خوبی برای شروع اقدامات عملی در این می ن کشت فراسرزمینی در اتاق ایرانباشد و تاسیس انجممی اجرایی بعد از اقدامات دولت

 زمینه باشد.

اسناد باالدستی بخش کشاورزی در قالب  ضروری استدر پایان معاون محترم برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی، گفتند:   -15

بخش کشاورزی به قوانین دسترسی داشته باشند. تا کنون تخصیص اعتبارات به بخش ی هایک یا دو کتابچه تدوین گردند تا تمام تشکل

شده است به بخش کشاورزی اعطا نشده  پرداختاز جمله صنعت در کشور ها اعتباراتی که به سایر بخش  کشاورزی قابل توجه نبوده است و

 رزی هستند. مربوط به بخش کشاوها است و این در حالیست که با سابقه ترین تشکل

کردند ساختار بخش کشاورزی باید چابک سازی شود و در این مسیر از  تأکیدو  ندوی چابک سازی بخش کشاورزی را از الزامات دانست -16

 . گرددبخش کشاورزی باید حمایت های تشکل
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رسیدگی  -الزام قوانین در تغییر الگوی کشت برای کشاورزان -در این بخش گذاریسرمایه -بخش کشاورزیهای حمایت و ساماندهی تشکل -17

به قوانین موجود و تعامل بخش خصوصی و دولتی و نمایندگان از مهم ترین مواردی بودند که معاون محترم سازمان جهاد کشاورزی در پایان 

 به آن اشاره نمودند.

  

 جلسه مصوبات
 ذیربطهای و سازمانها اتحادیه ها،اتاق با بهره گیری و نظرخواهی از تشکل کشاورزی و آب مصوب شد اعضاء محترم کمیسیون .1

تا تاریخ اعضای محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی  را جهت ارائه بهکارشناسی شده  نظریاتپیشنهادات و 

 نمایند.ارائه  به صورت کتبی به دبیرخانه کمیسیون 22/5/96

 

 جلسه: حاضرین
 ،ابوالقاسم تازه دل ،علیرضا صادقیان ،علی مظفری ،احمدرضارضازاده ،کریم فارسی ،شهرام عیدی زاده ،ناصر صادقی ،علی شریعتی مقدمآقایان: 

 مهران دانشور ،مهدی خسروی ،امیرمهدی مرادی ،رسول کدخدایی ،سیدحسین موسوی نژاد

 سبزواری ها:خانم

 :جلسه غایبین
 نقیبی ،میری ،موسی پور ،کاللی ،فرامرزی ،صراف ،حسینی ،تازیکی ،اشرفی ،اورعی زارع ،اردکانیانآقایان: 

 سراج احمدی ،سنوئی ها:خانم

 :جلسه میهمانان
 سید مهدی فاطمی ،محمدفشائی ،شجاعت زارع ،آیدین رضایی نیا ،امین هراتی ،محمدرضا اورانی


