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 آب و صناعی تبدیلی کشاورزی کمیسیون 

 ااتق بازرگانی صناعی، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

 

 مطابق با تقویم زمانی شش ماه نخست سالجلسات کمیسیون کشاورزی در  گزارش

 

 جلسات اصلی کمیسیون به صورت ماهانه

 

 :با دستور کار و مصوبات به شرح ذیل 5/2/55جلسه کمیسیون مورخ  -1

 :دستور کار جلسه
 در سال جاری گزارش برنامه ها و فعالیت های پیش روی کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی 

  بحث و تبادل نظر پیرامون تدوین راهبردهای اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی 

  آب و صنایع مرتبط و توسعه تولیدات گلخانه ای ،در بخش کشاورزی توسعه سرمایه گذاریبحث و تبادل نظر پیرامون 

 آب و صنایع وابسته ،در بخش کشاورزیو غیر آکادمیک کاربردی  آموزشیهای ل نظر در تعیین اولویت تباد 

 :جلسه مصوبات
 در کارگروه صنایع غذایی و استانداردها پیگیری ثبات قیمت محصوالت کشاورزی و مواد غذایی .1

 پیگیری بحث پساب های شهری و صنعتی در کارگروه محیط زیست اقتصاد سبز .2

 پیگیری فعالیتهای کمیسیون رفع موانع تولید توسط دکتر لبافی .3

 میسیون کشاورزی اتاقتدوین برنامه عملیاست و زمان بندی فعالیت های ک .4

 .مشخص نمودن زمینه های سرمایه گذاری خارجی و توسعه بازرگانی در بخش کشاورزی در قالب کارگروه .5

 

 :با دستور کار و مصوبات به شرح ذیل 5/3/55جلسه کمیسیون مورخ  -2

 (کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی برگزاری در مرکز تحقیقات و آموزش)

 :دستور کار جلسه
  گزارش برنامه ها و فعالیت های پیش روی  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در سال جاری در جهت گسترش

 همکاری ها با کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی

  طرح و بررسی چگونگی گسترش همکاری های مشترک در جهت توسعه تولید و تجارت محصوالت کشاورزی ارگانیک استان

 بین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی با انجمن ارگانیک شعبه خراسان و کمیسیون کشاورزی اتاق 

  انتخاب دبیر و مسئول طرح پیگیری تشکیل کمیته تخصصی و اولیه استانداردسازی مصرف آب و. 

  پیگیری انتخاب اعضای کارگروه تخصصی پیرامون ایجاد شهرک علم و فناوری کشاورزی در مرکز تحقیقات از وزارت علوم  با

 .همکاری دوجانبه اتاق و مرکز تحقیقات

 :جلسه مصوبات
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزیپیگیری تشکیل کانون کارآفرینی تولیدات ارگانیک در  .1

به ( عضو شورای مرکزی خانه کشاورز)پیشنهاد تشکیل مجمع خیرین  آموزشی کشاورزی و انتخاب آقای مهندس اردکانیان  .2

 عنوان دبیر جهت تشکیل کارگروه اختصاصی

تاندارد سازی جهت پیگیری تشکیل کمیته تخصصی اس( ریاست محترم مرکز تحقیقات)انتخاب جناب آقای دکتر مویدی  .3

 .مصرف آب
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 ااتق بازرگانی صناعی، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

 :با دستور کار و مصوبات به شرح ذیل 13/4/55جلسه کمیسیون مورخ  -3

 (برگزاری در هتل اترک همراه با مراسم افطار)

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 :دستور کار جلسه

  کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اقدامات و درخواست هایگزارش 

 تعیین و تبیین اولویت های مهم و اثرگذار بخش های کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی استان 

  ارگانیک شعبه خراسان رضوی با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان امضای تفاهم نامه همکاری انجمن

 رضوی

 :جلسه مصوبات
 تشکیل دایرکتوری جامع بخش کشاورزی استانپیگیری  .1

 لزوم توجه به سرمایه گذاری و جذب سرمایه در بخش کشاورزی .2

 گسترش همکاری های با مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  .3

 

 :با دستور کار و مصوبات به شرح ذیل 7/5/55جلسه کمیسیون مورخ  -4

 (برگزاری جلسه کمیسیون کشاورزی و آب مشترک با کمیسیون صنعت)

 :دستور کار جلسه
 مدیریت ارزی در دوره پسا تحریم "تبادل نظر در خصوص رویکردهای" 

 بندی درخواست ها و راهکارهای بخش خصوصی جهت ارائه به کمیسیون های اقتصادی و صنعت و معدن مجلس شورای  جمع

 اسالمی

 :جلسه مصوبات
سازمان مدیریت و برنامه ریزی ) ابراهیمی مهندس در راستای تکمیل گزارش ارائه شده در جلسه مقرر شد، جناب آقای .1

 . به کمیسیون صنعت تحویل نمایند گزارش ،(استانداری
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در رابطه با نرخ ( رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی) با توجه به گزارش تهیه شده توسط جناب آقای دکتر شاهنوشی .2

مادگی ایشان جهت همکاری با کمیسیون کشاورزی، مقرر گشت به منظور تبادل نظر یک نشست تخصصی با آ مارز و اعال

 . ایشان برگزار گرددحضور 

با توجه به حضور کمیسیون اقتصادی، کمیسیون صنایع و کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در مرداد، شهریور و مهر  .3

، مسائل روز و راهکار های  نظرات، درخواست هاماه در مشهد مقدس، مصوب شد اعضاء محترم کمیسیون کشاورزی و صنعت 

 .های نام برده به دبیر خانه کمیسیون های اتاق اعالم نمایندمد نظر خود را جهت جمعبندی و ارائه به کمیسیون 

عالوه بر مورد فوق مقرر گشت تا اعضاء محترم کمیسیون صنعت که با مشکل نرخ برق صنعت و ساعات پیک مصرف درگیر  .4

رسال هستند، مشکالت خود را به صورت مکتوب جهت ارائه به کمیسیون های مجلس به دبیرخانه کمیسیون های اتاق ا

 . نمایند

 

 :با دستور کار و مصوبات به شرح ذیل 2/6/55جلسه کمیسیون مورخ  -5

 و کارگروه امنیت غذایی  رضوی جلسه مشترک کمیسیون کشاورزی و آب اتاق خراسان)

 (و حمایت از سرمایه گذاری در صنعت غذا

 :دستور کار جلسه
 دریافت و جمع بندی پیشنهادات کاربردی بخش کشاورزی و صنعت غذا ی استان جهت ارائه به کمیسیون مجلس 

 :جلسه مصوبات
 اهداف و برنامه های کارگروه امنیت غذایی و حمایت از سرمایه گذاری در صنعت غذاپیگیری و تکمیل  .1

 در مهرماه   شواری اسالمی تکمیل درخواست های بخش کشاورزی و آب استان جهت ارائه به کمیسیون کشاورزی مجلس .2

 
 

 جلسات فوق العاده کمیسیون در شش ماه نخست سال

با مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جلسه مشترک کمیسیون کشاورزی و آب  -1

 :با دستور کار و مصوبات به شرح ذیل 27/4/55رضوی  مورخ 

 

 

 

 

 

 

 

 :دستور کار جلسه
  پژوهشی و فناوری زیست محیطی و گسترش همکاری ها با بلژیک و سایر کشورهای اروپایی -بازرگانیبرقراری ارتباط 

 .با حضور آقایان فابیو کاسوال و خاویر بارا از شرکت آتمس بلژیک 
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 :جلسه مصوبات
 گسترش روابط تجاری و آموزشی با کشورهای اروپای غربی و باالخص بلژیک از طریق نمایندگان شرکت آتمس .1

 

با کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و کمیسیون سرمایه  جلسه مشترک کمیسیون کشاورزی و آب -2

 :با دستور کار و مصوبات به شرح ذیل 31/4/55گذاری مورخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :دستور کار جلسه
 نقش سازمان غذا و دارو و استاندارد در محیط کسب و کار 

 بررسی آسیب های ناشی از تولیدات بدون مجوز بر محیط کسب و کار 

 :جلسه مصوبات
 با حضور دبیران سه کمیسیون  تشکیل دبیرخانه مشترک در بحث سالمت و حمایت از صنعت غذا و تشکیل جلسه اختصاصی .1

 

 :با دستور کار و مصوبات به شرح ذیل 22/2/55جلسه کمیسیون  -3

 :دستور کار جلسه
 بررسی مشکالت بخش کشاورزی، دام و طیور استان در حوزه مالیاتی 

 رضوی جمع بندی مسائل و مشکالت جهت طرح در جلسه برنامه ریزی شده با حضور مسئولین مالیاتی استان خراسان 

 :جلسه مصوبات
تهیه گزارش وضعیت روز صنعت خوراک دام و طیور، میزان اشتغال زایی آن و ظرفیت های این صنعت از طریق همکاری بین  .1

 کمیسیون کشاورزی اتاق و اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور

 76میسیون ماده پیگیری حضور کارشناسان مالیاتی مستقل از سازمان امور مالیاتی در جلسات شورای حل اختالف از طریق ک .2

 اتاق ایران و خراسان

 پیگیری دوره های آموزشی مالیاتی به شکل رایگان برای تشکلهای بخش کشاورزی، صنایع غذایی و دام و طیور .3

پیگیری دالیل عملیاتی نشدن کارگروه تخصصی مالیاتی مصوب شده بین اتحادیه گاوداران و سازمان امور مالیاتی در آبان  .4

1394 
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 ااتق بازرگانی صناعی، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

 

 ب در شش ماهه نخست سالگزارش جلسات کمیته های تخصصی کمیسیون کشاورزی و آ

 

 WTOکمیته تخصصی 

 :با دستور کار و مصوبات به شرح ذیل 11/2/55جلسه مورخ 

 :دستور کار جلسه
 و شناسایی محصوالت با توان ورود به بازار جهانی  زراعی و باغی استاناستراتژیک بر روی محصوالت   مطالعه موردی 

  بررسی و آسیب شناسی پیوستن بخش کشاورزی ایران به سازمان تجارت جهانی به روش "پروپوزال تهیه شده با عنوان طرح

 و پیشنهاداتبررسی نظرات و  "فراتحلیل

 :جلسه مصوبات
یک استان، نظام تعرفه ای، قیمت تمام شده و زنجیره ارزش تکمیل پروپوزال تهیه شده با توجه ویژه به محصوالت استراتژ .1

 محصوالت
  WTOارائه موضوعات تحقیقی کاربردی به دانشگیاهن در حوزه آسیب شناسی پیوست ایران به  .2

تعیین اولویت های نهایی استان در مورد محصوالت استراتژیک صادراتی و وارداتی با کمک سازمان جهاد کشاورزی و جناب  .3

 طانیآقای سل

 کمیته تخصصی آب

 کارگروه آب محیط زیست و اقتصاد سبز 

 

 

 

 

 

 

 

 :با دستور کار و مصوبات به شرح ذیل 26/3/55جلسه مورخ 

 :دستور کار جلسه
 گفتگو پیرامون چگونگی حمایت از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و اقتصاد آب بمنظور کمک به مدیریت بحران آب 

 مشترک بین کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، دانشگاه فردوسی  "اتاق فکر تدبیر آب"مون تشکیل گفتگو و تبادل نظر پیرا

 وسازمان های مرتبط

  پیرو نامه ارسالی جمعی از کشاورزان فریمان به استاندار خراسان )پیگیری رفع مشکالت ناشی از طرح نصب کنتورهای هوشمند

 (رضوی
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 ااتق بازرگانی صناعی، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

 :جلسه مصوبات
 شاورزی و آب در اتاق بازرگانی جهت رایزنی و بررسی سند تدبیر آب مشهدتشکیل جلسه ای با حضور متخصصین بخش ک .1

ارائه اولویت های تعیین شده برای سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی و اقتصاد آب استان ، بمنظور کمک به مدیریت  .2

 بحران آب

 2زی توسّط مقامات باالدستی در زمینه بند برنامه ریزی جهت تهیه و پیشنهاد پروژه برای جلب سرمایه گذار از طریق زمینه سا .3

 باال

 دعوت از نماینده اتاق بازرگانی ایران برای شرکت در جلسات آتی کمیسیون ، چند روز قبل از تاریخ برگزاری جلسه .4

پیشنهاد تشکیل کمیته بحران آب در اتاق بازرگانی ایران زیر نظر شخص رئیس جمهور با حضور وزار و کارشناسان و تشکّل  .5

 ای مرتبط با تمام اختیاراته

 

 کمیته تخصصی دام و طیور

 کارگروه طیور

 :با دستور کار و مصوبات به شرح ذیل 17/6/55جلسه مورخ 

 

 

 

 

 

 

 

 :دستور کار جلسه
  بررسی مشکالت صنعت طیور استان در اخذ تسهیالت بانکی 

 :جلسه مصوبات
شورای ) ادامه پیگیری مشکالت مطرح شده در جلسه از کانالهای موجود در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان .1

پیگیری موارد مطرح شده از طریق و کمیسیون بهبود فضای کسب و کار و  76گفتگوی دولت و بخش خصوصی، کمیته ماده 

 نماینده اقتصادی استاندار که در جلسه حاضر بودند
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 کارگروه دام

 :با دستور کار و مصوبات به شرح ذیل 33/3/55جلسه مورخ  -1

 :دستور کار جلسه
 بررسی مشکالت صنعت دام و طیور استان در حوزه حمل و نقل داخلی و بین المللی 

 :جلسه مصوبات
مشکالت تولیدکنندگان و صادرکنندگان و فعالین بخش دام و طیور و کارخانجات خوراک دام استان در ارتباط با پایانه های بار  .1

 .دیبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان منعکس گردهت پیگیری جو حمل و نقل داخلی 

 

 :با دستور کار و مصوبات به شرح ذیل 13/5/55جلسه مورخ  -2

 :دستور کار جلسه
 بررسی مشکالت و مسائل مرتبط با صادرات دام زنده به کشورهای حوزه خلیج فارس 

 

 :جلسه مصوبات
خراسان رضوی در بررسی امکان همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و سازمان جهاد کشاورزی  .1

 ایجاد تشکل استانی صادرکنندگان دام زنده

 

 خبرنامه های داخلی بخش کشاورزی

 

 

 5931خبرنامه اردیبهشت ماه 

 :در این شماره می خوانیم

 نگاه یک در 1394 سال در کشاورزی کمیسیون 

 1394 سال در کشاورزی کمیسیون شده انجام اقدامات پیوست 

 1394سال در استان و کشور طیور صنعت مشکالت بندی جمع 

 استانی اخبار اهم 

 ملی اخبار اهم 

 المللی بین اخبار اهم 

 آب لیم روز بزرگداشت بیانیه 
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 آب و صناعی تبدیلی کشاورزی کمیسیون 

 ااتق بازرگانی صناعی، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

 5931ماه  خردادخبرنامه 

 :در این شماره می خوانیم

 ونـه تا کنـتـاه گذشـلی از مـاورزی آب و صنایع تبدیـون کشـمیسیـرویدادهای ک 

 یکـانـاورزی ارگـایی با کشــوزشی آشنــخالصه ای از برگزاری کارگاه آم 

  مظفـری در پی مشـکالت صـنعت طـیور در ماه های اخیـرمصاحبه با جـناب آقای دکتر 

 اهــم اخبــار استــانی 

 اهــم اخبــار مــلـی 

 اهــم اخبــار بین المللی 
 

 5931ماه  تیرخبرنامه 

 :در این شماره می خوانیم
 رویدادهای کمیسیون کشاورزی و آب از ماه گذشته تاکنون 

 انــراسـخ ـت آبـیـعـوض هـب یـاهـگـن 

 مـصـاحـبـه با جـناب آقـای دکـتر مـنتـظـمی 

 اهــم اخبــار استــانی 

 مــلـی اهــم اخبــار 

  (بـحـران آبـ)بـدون شـرح 
 

 5931ماه  مردادخبرنامه 

 :در این شماره می خوانیم
 لیـبدیــع تـایــاورزی آب و صنـای کـمیسیـون کشـدادهـروی 

 (ت؟ـور اسـدام کشـران به کـفـادرات زعــمده صـع)ی ـاورقـپ 

 هم آب، کشـاورزی و محیط زیست در برنامه ششم توسعهـسگاهی به ـن  

 1394تا  1391 مقایسه آمار صادرات محصوالت عمده  کشاورزی استان از سال 

 اهــم اخبــار استــانی 

 اهــم اخبــار مــلـی 

 اهــم اخبــار بین المللی 
 

 5931ماه  شهریورخبرنامه 

 :در این شماره می خوانیم
 رویدادهای کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی 

 در ارتباط با برنامه ششم توسعه درخواست های بخش کشاورزی و آب، صنایع تبدیلی استان* 

 (کمیته تخصصی دام) دام زندهبررسی مشکالت و مسائل مرتبط با صادرات * 

 گـزارشــات: 

 انـاورزی در پاکستـاد کشـی ها اقتصـژگـوی* 

 چالش های صنعت تولید شیر و راهکارهای هماهنگی با شرایط فعلی* 

 اهــم اخبــار استــانی 

 اهــم اخبــار مــلـی 

http://www.yjc.ir/fa/news/5701980/%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 آب و صناعی تبدیلی کشاورزی کمیسیون 

 ااتق بازرگانی صناعی، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

 ات ـزارشـاالت و گـقـم

 

 خراسان رضویو آب استان  تجاری کشاورزی -وضعیت اقتصادی گزارش -5

 

 سرفصل ها
 سیمای اقتصاد کشاورزی استان 

 وضعیت آب استان و بهره وری از آن 

 وضعیت اقتصادی تجارت محصوالت کشاورزی و سایر بخش های مرتبط 

 فرصت های توسعه سرمایه گذاری  بخش کشاورزی استان 

 درخواست ها و پیشنهادات 

 

 کمیسیون کشاورزی و آب اتاق خراسان رضوی اقدامات، درخواست ها و پیشنهادات گزارش  -2

 سرفصل ها
  کمیسیون کشاورزی  و آب طی سال گذشته تا کنون اقداماتاهم 

 (ارائه شده به مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب) مهم و  اثرگذار کمیسیون کشاورزی و آب ظرفیت ها و چالش های 

 محورها و برنامه های کمیسیون کشاورزی و آب در دوره هشتم 

  (به ریاست اتاق بازرگانی خراسان رضویشده ارائه ) ارائه شده از  کمیسیون کشاورزی و آب پیشنهادات/ درخواست ها 

 چالش های بخش کشاورزی، آب و صنایع وابسته در ارتباط با تدوین برنامه ششم توسعه :پیشنهادات و نکات کلیدی مرتبط با 

 (اقدامات پیشنهادی در طول برنامه)  

 " با همکاری کلیه دست اندرکاران"تدوین سند ملی توسعه همه جانبه زعفران ایران 

 

  توسعه ششم برنامه با ارتباط در استان تبدیلی صنایع ، آب و کشاورزی بخش های درخواست -9

 (ارسال به ریاست اتاق بازرگانی خراسان رضوی و ریاست کمیسیون کشاورزی اتاق ایران)

و کارگروه امنیت غذایی و حمایت از  رضوی براساس جلسه مشترک کمیسیون کشاورزی و آب اتاق خراسان

 .تقدیم می گردد ذیلاولویت درخواست ها به شرح   22/20/31سرمایه گذاری در صنعت غذا مورخ  
 گذارى سرمایه توسعه و شرایط مناسب براى نرخ با مالى تأمین منابع (1) 

 ومؤثر مولد گذارى سرمایه از واقعی حمایت واز منابع بانکی  طیور دام، مانند وابسته صنایع و کشاورزى بخش  ٪25 حقق سهمت 

 صنعتی و اقتصادیورزی ابرای عبور از کشاورزی معشیتی به کشبخش  این در

بخصـوص حـذف مالیـات     ،به صنعت غذا و زنجیـره هـای مـرتبط    یت های مالیاتی بخش کشاورزیتسری مشوق ها و معاف (2) 

 (که درحال حاضر به تولید کننده تحمیل می شود) از محصوالت غذایی برارزش افزوده 

ر سـای حـذف   و صـولى ا هـاى  واحـد  بـراى  استاندارد ملى سازمان و بهداشت وزارت یفرآیندها تسهیل و کارى موازى رفع (3) 

 و تامین اجتماعی مشکالت بخصوص مشکالت مالیاتی

 کشـت   توسـعه  کشـت،  الگـوى  اجراى با تولیدات، اقتصادى ارزش حفظ با آب مصارف درصدى پنجاه کاهش گذارى هدف (4) 
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 آب و صناعی تبدیلی کشاورزی کمیسیون 

 ااتق بازرگانی صناعی، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

 در طول برنامه ششم توسعه رضوی خراسان از الگو و اى منطقه بطور . . . و  اى گلخانه هاى

 هاى بسته و ها مشوق احیا تبدیلى، صنایع کشاورزى، محصوالت صادرات توسعه هاى برنامه وینتد :بخش تجارت خارجی( 5) 

 هاى ساخت زیر یجادابخش،  این کافى به منابع تخصیص و رقمى یک به تسهیالت نرخ صادراتى، کاهش هدفمند حمایتى

، توجه به کشاورزیتراز تجارتی در بخش  با هدف ترمیمو  نقل و حمل مناسب هاى شبکه ،"صادراتى ترمینال" صادراتى مانند

، تسهیل ورود موقت مواد (واردات  -ثبت میزان آب مصرفی دراظهارنامه های صادرات) مبادالت خارجی مجازی در  آبموضوع 

کارخانجات قند برای توسعه صادرات و بکارگیری ظرفیت  شکر خام به مثال ورود موقت)اولیه و خام کارخانجات غذایی و سایر

 ،...(های خالی کارخانجات خوراک دام و طیور و 

توسعه ای زعفران ایران با  های برنامه بهرا  کشور زعفران تولید ارزشاز   ٪4 ساالنهوزارت جهاد کشاورزی مکلف است  (6) 

 بازاریابى، و مصارف کیفیت، راندمان تولید و بخصوص افزایش ارتقاء بهداشت، جانبه همه توسعه ارزش افزوده مناسب،

 . اختصاص دهد زعفران محصول در صادراتى جهش و جانبى صنایع توسعه بازارسازى،

و سایر دستگاهها بصورت هدفمند براى ( شوراى ملى زعفران  ایران ) ین بودجه با همکارى تشکل هاى بخش خصوصى ا

در  یرانزعفران ا یرو یشپ یو خطرات جد یدجد یولیدکنندگان و فعالین با توجه به رقباپیشگیرى از مشکالت پیش روى ت

 .طول برنامه ششم هزینه شود

اقدامات متمرکز ) محصوالت بندى اولویت اساس بر ارزش زنجیره ارتقاء اصالح کشت و براى مناسب بودجه تخصیص (7) 

 ده باال مانند گیاهان داروییبخصوص محصوالت با نیاز آبی کم و ارزش افزو (وموثر

 سنتى و اى پله زیر واحدهاى بجاى باال استانداردهاى داراى و صنعتى هاى بخش از حمایت با غذایى امنیت ارتقاء به توجه (8) 

 ( در بازار توزیع می شود که ، فاقد کیفیت و تقلبیزعفران بدون پروانه های بهداشتی و لبنیات مثال)

 خصوصى بخش به امور بیشتر هرچه واگذارى و جامعه سطح در غذایى مواد رب نظارت دامنه تقویت

 

 گزارشات بخش دام و طیور  -4

  ن این بخش در استان خراسان رضویاز دیدگاه فعالی 94گزارشی پیرامون مشکالت بخش و دام طیور در سال 

 بررسی امکان گسترش و تعمیم طرح سربازان سازندگی به تشکلهای خصوصی بخش کشاورزی، دام و طیور 

 گزارشی پیرامون وضعیت جهانی تولید محصوالت ارگانیک دامی و پتانسیل های تولید این محصوالت در ایران 

 (با تمرکز بر بخش دام و طیور) بع طبیعی مجلس دهمبررسی ترکیب اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منا 
 

  یصـصخـت راـنـیمـس

 :رانیمس عوضوم

جنبه های قانونی واردات انواع مواد غذایی به اتحادیه اروپا، آمریکا، استرالیا از دیدگاه کنترل های کیفی با 

 همکاری موسسه یوروفاین آلمان
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 آب و صناعی تبدیلی کشاورزی کمیسیون 

 ااتق بازرگانی صناعی، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

 نامه های ارسالی و پاسخ ها

 

 نامه ارسالی

جناب آقای و  (و صنایع غذایی اتاق ایران ریاست محترم کمیسیون کشاورزی) جناب آقای مهندس صادقیاننامه ارسالی به  -1

 (اتاق بازرگانی خراسان رضویمحترم ست ریا)مهندس شافعی 

درخواست های بخش کشاورزی و آب ، صنایع تبدیلی استان در ارتباط  " تأکیدی و موارد تکمیلی : موضوع نامه

 با برنامه ششم توسعه

  33/5/95مورخ  (ریاست محترم مجمع نمایندگان خراسان رضوی)نامه ارسالی به جناب آقای مقصودی  -2

برای حل  شورای اسالمی مجلسمحترم استان در درخواست برگزاری جلسه با هیات نمایندگان  : موضوع نامه

 بحران آب استان
 (ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی)نامه ارسالی به جناب آقای مهندس مزروعی  -3

سرمایه گذاری و توسعه صادرات در جهت افزایش بهره وری از فرصت های جدید درخواست اعالم  : 1 موضوع نامه

 در ارتباط با برنامه ششم توسعه آب

 باکمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق  توسط میز تخصصی پسته "برگزاریدرخواست  : 2 موضوع نامه

 هماهنگی سازمان توسعه تجارت ایران و سایر بخش ها 

 

 نامه های پاسخ داده شده

 27/2/95ص مورخ /1756/12شماره بازگشت به نامه  معاونت محترم امور استان های اتاق ایران جناب آقای زمانینامه ارسالی به  -1

 فرم مشخصات هیأت رئیسه و اعضا کارگروه آب، محیط زیست و اقتصاد سبز : موضوع نامه

نامه شماره بازگشت به  ( سرپرست محترم مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب ) جناب آقای شریعمتدارنامه ارسالی به  -2

 8/4/95ص مورخ /3263/26

ظرفیت ها و چالش های مهم و  اثرگذار کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی صنایع معادن و تعیین  : موضوع نامه

 کشاورزی خراسان رضوی

 31/3/95مورخ  713/95بازگشت به نامه ( دبیر محترم اتاق بازرگانی خراسان رضوی)به جناب آقای کبیر نامه ارسالی  -3

 یسیونپیشنهادات طرح های پژوهشی کم : موضوع نامه

 

 


