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  دستوركار جلسه:
 گزارش برنامه ها و فعاليت هاي پيش روي كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني در سال جاري . 1
 بحث و تبادل نظر پيرامون تدوين راهبردهاي اقتصاد مقاومتي در بخش كشاورزي  . 2
 پيرامون توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي، آب و صنايع مرتبط و توسعه توليدات گلخانه ايبحث و تبادل نظر  . 3
 تبادل نظر در تعيين اولويت هاي آموزشي كاربردي و غير آكادميك در بخش كشاورزي، آب و صنايع وابسته . 4
  يزدر حوزه كشاور بحث و تبادل نظر در خصوص ارتباط اتاق بازرگاني خراسان رضوي با شهرستان هاي استان . 5

  
  

  اهم موارد مطرح شده:
با برگزاري جلسات متعدد و ماهانه كميسيون كشاورزي پيرامون  1394به عنوان يك ارگان مشورتي در سال كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني  . 1

به صورت تشكيل كميته هايي تخصصي موضوعات و مشكالت بخش كشاورزي استان فعاليت داشته و با پيگيري موصوبات جلسات كميسيون و 
سعي بر هم و ....  "كميته صنايع غذايي " و " كميته دام و طيور"، "WTO كميته تخصصي، " "كميته تخصصي آب"عناوين با موضوعي 

 . صداي كشاورز و بخش خصوصي داشته است انديشي بيش تر و ارائه راهكارها در جهت رفع مشكالت اين بخش و به ويژه شنيده شدن
كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني آمادگي فعاليت در آموزش بهره برداران بخش كشاورزي، جذب جوانان به عنوان مشاورين جوان در كميسيون،  . 2

ت سالم و برگزاري جلسات با رويكرد معرفي محصوالت جديد با هدف كاهش مصرف آب؛ افزايش بهره وري كشاورزي و توسعه توليد محصوال
اقدام به برگزاري سمينار تخصصي نقش فناوري نانو در كشاورزي و صنايع غذايي با همكاري  ... را دارد و در اسفندماه سال گذشتهيك و ارگان

 كارگروه صنايع غذايي اتاق ايران نمود.
برنامه هاي  كارگروه تخصصي آب، محيط زيست و اقتصاد سبزجلسه زاري گدر راستاي كاهش مصرف آب در استان و حل بحران آب با بر . 3

كيل اتاق فكر تدبير آب با همكاري دانشگاه شمشتركي با دانشگاهيان و ساير ارگان هاي مرتبط به تصويب رسيد كه يكي از اين اقدامات ت
 ادامه دارد.  در سال جاري فردوسي مي باشد كه پيگيري ها در اين زمينه

ن كشاورزي اتاق و ساير دست اندركاران مورد بازنگري قرار گرفت و سند طرح جامعه زعفران با مشاركت كميسيوپيشنهاده در بخش زعفران  . 4
 ملي توسعه همه جانبه ايران به اتاق تقديم گرديد. 

در بخش دام و طيور استقبال متخصصين اين دو حوزه براي شركت در جلسات كارگروه تخصصي دام و طيور بسيار تحسين برانگيز بود و  . 5
 دي با برگزاري جلسات بعدي قابل پيگيري بوده و در حال انجام مي باشد.مصوبات اين جلسات در سال جدي

رو در آينده ي نزديك  در سال جديد قصد دارد توجه بيشتري به صنعت غذا در كشور و استان داشته باشد و از اين كميسيون كشاورزي اتاق . 6
حوزه از جمله نظارت بر قيمت تمام شده مواد غذايي و بحث با تشكيل كارگروه تخصصي ويژه در اين زمينه به بررسي موضوعات مختلف اين 

 سازي در اين صنعت خواهد پرداخت. اردهايي همچون استاند
در حيطه آموزش و برگزاري دوره هاي آموزشي كميسيون كشاورزي با توجه به نوپا بودن در اتاق و همچنين آسيب پذير بودن اين بخش سعي  . 7

آموزش كاربردي و غير آكادميك را به صورت رايگان و به هدف فرهنگ سازي موضوعات جديد و آموزش در بر اين خواهد داشت تا دوره هاي 
 اين بخش ارائه نمايد.

از ديگر اقدامات اين كميسيون در سال جديد توجه ويژه به بحث گياهان دارويي و تجارت آن در كشور و به ويژه در استان خواهد بود كه در  . 8
 سازمان منابع طبيعي كشاورزي كارگروه تخصصي گياهان دارويي تشكيل خواهد شد.اين راستا با همكاري 

نايع وابسته بوده كه در سال گذشته با هم انديشي ك دايركتوري جامع در كشاورزي و صيكي از نيازهاي بخش كشاورزي در استان نداشتن ي . 9
بانك اطالعات كشاورزي بر اساس سرفصل هاي استاندارد  بين تا  اعضا مرتبط كميسيون كشاورزي تصميم بر شروع اين اقدام در استان گرفت

 به انجام رسد. المللي  و انتشار اطالعات قابل استناد براي مصارف كاربردي و پژوهشي
ي اهدر اين جلسه يكي از نكات مورد بحث با موضوعات فعاليت كميسيون تعيين يك برنامه زمان بندي براي فعاليت هاي كميسيون و كميته  . 10

     تخصصي بود تا بتوان به كمك اين برنامه هدفمند به نتايج كاربردي و جمع بندي جامع در پايان جلسات رسيد.
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كه در وهله اول در تدوين برنامه در راستاي شعار امسال كه به عنوان سال اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل نامگذاري شده است بايد عنوان كرد  . 11
بر پايه اصل مردم محوري و درگير بودن  كشاورزي بازهم مورد بي مهري قرار گرفته و كميسيون كشاورزي اتاقهاي اقتصاد مقاومتي بخش 
 .سعي بر تدوين اهداف اقتصاد مقاومتي مطابق با نياز بخش كشاورزي نمايد  همكاري اعضا يد بابا تشكل هاي بخش كشاورزي

ر اولويت هاي بخش كشاورزي است امادگي همكاري داي بهينه سازي مصرف آب كه ه در زمينه پروژه هيژسازمان صنعت معدن و تجارت به وِ . 12
 كه مي تواند نقش مثمر ثمري را در اين راه ايفا نمايد.ا كميسيون كشاورزي اتاق را دارد مشترك ب

د قوانين در اين بخش اجرا درص 50نشان مي دهد كه تا كنون در قوانين تعريف شده اقتصاد مقاومتي بيش از بررسي هاي قوانين و مقررات  . 13
 نشده است و پيشنهاد مي شود كه در كميسيون كشاورزي بر روي اجراي قوانين در بخش كشاورزي بيشتر كار شود. 

 
  
 

  مصوبات جلسه:
 در كارگروه صنايع غذايي و استانداردها پيگيري ثبات قيمت محصوالت كشاورزي و مواد غذايي . 1
 در كارگروه محيط زيست اقتصاد سبز پيگيري بحث پساب هاي شهري و صنعتي . 2
 پيگيري فعاليتهاي كميسيون رفع موانع توليد توسط دكتر لبافي . 3
 تدوين برنامه عملياست و زمان بندي فعاليت هاي كميسيون كشاورزي اتاق . 4
  مشخص نمودن زمينه هاي سرمايه گذاري خارجي و توسعه بازرگاني در بخش كشاورزي در قالب كارگروه. . 5
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