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 جلسه:دستورکار
  کمیسیون 1396ارائه گزارش عملکرد سال 

  عملکرد کمیسیون توسط اعضاء محترمارزیابی 

 ص تدوین برنامه پنج ساله کشاورزی و دریافت پیشنهادات اعضاء در خصو 1397ی کمیسیون در سال هاارائه اهدف و برنامه

 ی سراسر کشور در اردیبهشتهای کشاورزی اتاقهااستان جهت ارائه در نشست روسای کمیسیون

  ی روستاییهاتوسعه ارزش"ارائه و اخذ نظرات در خصوص پروژه" 

 

 اهم موارد مطرح شده:
به دستورکارهای  به اعضای محترم، تبریک سال نو و خیر مقدم تدای جلسه جناب آقای شریعتی مقدم رئیس محترم کمیسیون ضمن عرضدر اب -1

دبیرخانه بند ب با پیگیری  96در سال  خراسان رضوی آب و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی ،کمیسیون کشاورزی جلسه اشاره نمودند و گفتند:

دولت و بخش خصوصی اتاق،  یشورای گفتگو از طریق دبیرخانه هاموضوعات و مشکالت ارجاعی به کمیسیون و ارجاع پیگیری 12ماده 

بهبود و ارتقاء عملکرد کمیسیون در سال لیکن  .از خود نشان داد. عملکرد مطلوبی را .ی آموزشی تخصصی وهابرگزاری سمینارها و کارگاه

 باشد.می جدید نیازمند ارائه نظرات و پیشنهادات اعضاء محترم

کمیسیون پرداختند و بیان نمودند:  1396عیدی زاده به ارائه گزارش عملکرد کمیسیون در سال در ادامه دبیر محترم کمیسیون جناب آقای  -2

موضوعات حوزه کشاورزی، ترین مهمی تخصصی به بررسی هاجلسه کمیته 12جلسه اصلی کمیسیون و  14کشاورزی در سال گذشته با برگزاری 

درصد  79، 96مصوبه بود که در طی سال  24. پرداخت که حاصل این جلسات .وآب و صنایع تبدیلی، دام و طیور، گیاهان دارویی، گلخانه 

 ری شدند و نتایج مطلوبی حاصل شد.موصوبات پیگی

برگزاری نشست مشترک  توان بهمی دستاورهای کمیسیونترین مهمدستاوردهای کمیسیون اشاره نمودند و گفتند: از ترین مهمایشان سپس به  -3

تفاهم نامه فی مابین اتاق بازرگانی و کمیسیون کشاورزی و  انعقاد کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی و کمیسیون کشاورزی اتاق و

، دیدار معاونت توسعه روستایی نهاد کشاورزی اتاقدیدار سفیر جدید انگلستان با رئیس محترم کمیسیونمنابع طبیعی مجلس شورای اسالمی، 

برگزاری اولین رویداد ی روستایی، هاو ارائه پیشنهادات در خصوص اقدامات ملی توسعه ارزشریاست جمهوری با رئیس محترم کمیسیون 

ی هاو کارگاه هاصنعت غذا با محوریت کارآفرینی، امضای تفاهم نامه فی مابین اداره کل دامپزشکی استان و اداره استاندارد، برگزاری همایش

 .. اشاره نمود.. تخصصی و

نیازمند اقدامات جدی تر و تکمیلی در کمیسیون،  همچنان 96یان نمودند: با توجه به اقدمات کمیسیون در سال رئیس محترم کمیسیون ب -4

با وجود مواجه شدن در بخش کشاورزی سال جدید  طلبد. درمی همکاری اعضاء محترم کمیسیون رااین هدف  رسیدن به که باشدمی 97سال 

 .باشدمی نیازمند برنامه ریزی دقیق و جامع در این بخش ،بحران جدی آببا 

با حمایت  به عنوان واسطتواند می ق بازرگانیون کشاورزی و آب اتادر بخش کشاورزی یکی از موضوعات مهمی است که کمیسی گذاریسرمایه -5

 ایفا نقش نماید.در بخش کشاورزی  ی خرد و کالنهاگذاریی مختلف از جمله صندوق توسعه ملی و توسعه روستایی سرمایههابخش

بهبود و ارتقاء عمکلرد کمیسیون پرداختند. چگونگی در ادامه اعضای محترم کمیسیون به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود در خصوص  -6

اتاق بازرگانی  ی تخصصیهاکمیسیون نکته مهم این است کهمشاور محترم شرکت خوشگوار در این خصوص بیان نمودند:  ،جناب آقای کاللی

 مدآصورت دقیق و کارمشکالت را به  و استانی نمایند تا بتوان ت خود را محدودابعاد فعالی ت تاسالزم ا و از جمله کمیسیون کشاورزی و آب

بررسی دو یا سه مورد استانی به  ،رد کمیسیونکلبرای بهبود عمپیشنهادی  لذا یکی از موارد .شودن ارائه ای آبررسی کرده و راهکار عملیاتی بر

 جی مناسبی را در پایان سال داشت.خرو ور دقیق و کاربردی است تا بتوانط

 در .مطرح شدتوسط اعضاء محترم ی ذیربط در جلسات کمیسیون از دیگر موارد مهمی بود که هامسئولین دولتی سازمان فعال پیگیری حضور -7

 حضور مسئولین دولتی در تعامل با مسئولین بخش خصوصیی وابسته، اورزی و سایر بخشهاپیگیری موضوعات و مشکالت بخش کش بررسی و

 باشد. و راه گشا تواند مثمر ثمرمی
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رویکرد کمیسیون با پرداختن  در سال جدیدمدیرعامل محترم شرکت تعاونی کشاورزان مشهد بیان نمودند:  ،در ادامه جناب آقای رضوی خبیر -8

به عنوان یکی از مشکالت خرده مالکی  خراسان رضوی، . در استانواقع شودبسیار موثر  تواندمی زیرساختی بخش کشاورزیل زیربنایی و به مسائ

و بسیار  در این بخش باشدعامل افزایش ضریب مکانیزاسیون و تولید ارزش افزوده  تواندمی تجمیع اراضیراهکار لذا بخش کشاورزی است، 

مشکالت موجود در بررسی سناریوی پس از تولید و  ی کمیسیون در سال جدید،هایشنهادی در خصوص برنامهپ حائز اهمیت است. مورد دیگر

 ضرورت دارد.باشد که در این زمینه ایجاد یک کارگروه تخصصی اقتصاد و بازرگانی محصوالت کشاورزی می عرصه فروش محصوالت کشاورزی

یگر و عملیات زراعی از د ها. عدم ساماندهی تولیدکنندگان و واردکنندگان نهادهعنوان شداز موارد دیگر نیازمند پیگیری اصالح الگوی کشت  -9

همچنین در حوزه آب و مدیریت ی کمیسیون قرار گیرد. هابرنامهلیست تواند در می الت بخش کشاورزی است که بررسی این موضوعکشم

 که باید به آن پرداخته شود.بحران آب تا کنون از بعد اقتصادی و حقوقی از موارد مهمی است 

همچنین در بخش کشاورزی باید به دنبال عنوان شد. ی کمیسیون هاخارجی و داخلی از دیگر موارد مهم در برنامه گذاریجذب سرمایه -10

 طبق با بازده بخش کشاورزی باشیم.تسهیالت من

شدند و  ی کمیسیونهاخواستار گنجاندن موضوع آب مجازی منطبق بر اقلیم در برنامه ،سرکار خانم بنایی به نمایندگی از جمعیت ناجیان آب -11

روی و تحقیقات کمی  بحث آب مجازی استآمار دقیقی در فول تا کنون در حوزه آب در کشور و استان نبود وعات مغبیان نمودند: یکی از موض

 گرفته است. این موضوع صورت

بر روی گیاه زعفران و گیاهان و مطالعه  تمرکزدیگر موراد مهم نیازمند بررسی در کمیسیون مطرح شد.  مشکل نقدینگی در بخش کشاورزی از  -12

 .باشدمی ضروریدارویی به عنوان محصوالت شاخص استان نیز در دستورکار کمیسیون در سال جدید 

ی کمیسیون گنجانده هاتواند در برنامهمی نیز خصوصی..، بر بخش . تصمیمات دولتی همچون نرخ ارز و تغییر الگوی کشت وات تأثیرارزیابی  -13

 شود.

طی قدردانی از کمیسیون کشاورزی و آب و دبیرخانه شورای گفتگو و طیور خوراک دام  تجناب آقای ساالرپیشه مدیرعامل محترم کارخانجا -14

بررسی شده در موضوعات ترین مهمیکی از  دند:در سال گذشته بیان نمو این اتحادیه به منظور پیگیری و به نتیجه رساندن موضوعات ارجاعی

 5/6درصد به  12ی انجام شده از هاضرایب مالیاتی کارخانجات خوراک دام و طیور بوده است که طی پیگیری باال بودن ربوط بهسال گذشته، م

 .یافتکاهش درصد 

سازمان ساماندهی ی را با هاسال جدید گسترش همکاریرئیس محترم کمیسیون در ادامه بیان نمودند: کمیسیون کشاورزی و آب اتاق در   -15

ی این بخش به هاظرفیتشهرداری خراسان رضوی در دستورکار خود قرار داده است تا بتوان موضوعات بخش کشاورزی و مشاغل شهری و 

معرفی محصوالت  به منظور در نظر داردشهرداری در سال جدید همچنین  نمود.را پیگیری محصوالت کشاورزی بحث حضور در بازار  ویژه

 دهد.در اختیار تولیدکنندگان قرار  نمونهیی در سطح شهر به عنوان هاغرفه در استان، کشاورزی

بیان نمودند و از  ی پنج ساله استانی راهاو برنامه 1397ی پیشنهادی کمیسیون را در سال هادر ادامه دبیر محترم کمیسیون اهداف و برنامه  -16

دبیرخانه کمیسیون اعالم  ی عنوان شده بههااعضاء محترم خواسته شد که حداکثر ظرف مدت یک هفته پیشنهادات خود را در خصوص برنامه

 نمایند.

از بررسی  ی روستایی بیان نمودند: هدفهارئیس محترم کمیسیون جناب آقای شریعتی مقدم در خصوص پیشنهاد طرح توسعه ارزش ،در پایان -17

یی با هاجاد زنجیرهاین طرح ای یاز اهداف اصل ی روستایی است.هاتوسعه بازار توسط ارزش ی روستایی(،هاو ایجاد الگوهای تار )توسعه ارزش

دولتی،  از منابعبتوان بتوان به عنوان مثال  ،بازگشت سرمایه به روستا تا با صادرات محصوالت کشاورزی روستایی و باشدمی پشتوانه دولت

 و صادرکنندگان را به منظور سامانه جامع معرفی تولیدکنندگانبتوان  تسهیالت صادراتی صفر درصد برای تولیدکنندگان دریافت نمود و یا

 ایجاد نمود.برای روستاییان  مستقیم کمک به ایجاد بازار
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 مصوبه جلسه

ی یکساله کمیسیون و پنج ساله استانی ظرف هادر خصوص اصالح اهداف و برنامه پیشنهادات خود را مصوب گردید اعضاء محترم .1

 به دبیرخانه کمیسیون کشاورزی منعکس نمایند.مدت یک 

 

 اعضای حاضر در جلسه:

موسی  ،قدمی ،رضوی ،خسروی ،میری ،دانشور ،رضوی خبیر ،رضازاده ،کاللی ،کدخدایی ،صادقیان ،هراتی ،فارسی ،عیدی زاده ،شریعتی مقدمآقایان: 

 میرحسینی ،مهدوی ،سلمانی ،اسماعیل زاده ،کافی ،ساالرپیشه ،پور

 سبزواری ،بنایی ،سنوئی محصل :هاخانم

 :جلسه غایبین

 ،انصاری ،موسوی فرد ،مظفری ،مروارید ،مصدق ،مرادی ،فرامرزی ،صراف ،سلطانی ،دوراندیش ،داوری ،تازه دل ،اورعی زارع ،اشرفی ،اردکانیانآقایان: 

 هدایت نیا ،حمیدی فر

 محتشمی ،ثابت تیموری ،سراج احمدی ها:خانم


