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  دستوركار جلسه:
  اتاق بازرگاني ، آب و صنايع تبديليكميسيون كشاورزي يهااقدامات و درخواستگزارش 
 ي كشاورزي، آب و صنايع تبديلي استانهاي مهم و اثرگذار بخشهاتعيين و تبيين اولويت 
  نامه همكاري انجمن ارگانيك شعبه خراسان رضوي با مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضويامضاي تفاهم 

  
  

  اهم موارد مطرح شده:
اتاق و صنايع تبديلي آب و پيشنهادات كميسيون كشاورزي،  هابندي جلسات، درخواسترائه پاورپونتي اهم اقدامات، جمعدر ابتداي جلسه با ا . 1

  به موارد زير اشاره نمود: توانمي 95و ابتداي سال  1394اقدامات كميسيون در سال  ترينرضوي ارائه شد كه از جمله مهم خراسان
 ايران به سازمان تجارت جهاني به روش فراتحليل و اجرايي نمودن آن.  ايجاد كارگروه بررسي و آسيب شناسي پيوستن بخش كشاورزي 
 ي غيردولتي بخش كشاورزي استان خراسان رضوي. هالتهيه پروپوزال آسيب شناسي تشك 
 تهيه با پروپوزال اولويت بندي گياهان دارويي جهت توسعه توليد، فرآوري و تجارت در استان خراسان رضوي با رويكرد اقتصاد كشاورزي و آب . 
  امضاي تفاهم نامه همكاري و تشكيل دبيرخانه مشترك علمي كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني و پژوهشكده علوم و صنايع غذايي 
 ي خصوصي مرتبط در خصوص پيگيري مباحث بحران آبهاتشكيل اتاق فكر مشترك بين كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني و دانشگاه فردوسي و بخش 
 لم و فناوري كشاورزي در مركز تحقيقات از وزارت علوم و تحقيقات با همكاري دوجانبه كميسيون كشاورزي اتاق و مركز تحقيقات با انتخاب پيگيري ايجاد شهرك ع

 اعضاي كارگروه تخصصي و ارائه راهكارها.
 تشكيل كارگروه آب محيط زيست و اقتصاد سبز 
  اورزي، آب و صنايع وابسته در ارتباط با تدوين برنامه ششم توسعه ( اقدامات پيشنهادي در طول برنامه)ي بخش كشهاتنظيم پيشنهادات و نكات كليدي مرتبط با چالش 
 پيگيري بحث استاندارد سازي مصرف آب در كميسيون كشاورزي مجلس 
 پيگيري امضاي تفاهم نامه كميسيون كشاورزي اتاق بازركاني با مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي 
 نهاد تدوين سند ملي توسعه همه جانبه زعفران و ايجاد تشكل فراگير در بحش توليدكنندگان و صادركنندگان زعفران استانپيش 
 تبديلي -برگزاري دوره آموزشي مرتبط با بخش كشاورزي، آب و صنايع غذايي 
 گسترش ارتباط با مراكز علمي و تحقيقاتي استان  
ي مختف منابع هااستان كه حاصل جمع بندي جلسات كميسيون كشاورزي بود در حوزهدر ادامه جمع بندي مشكالت بخش خصوصي  . 2

ج كشاورزي، توليدات زراعي و باغي، حوزه دام و طيور، صنايع غذايي و تبديلي و بازار محصوالت طبيعي و محيط زيست، آموزش و تروي
 و به صورت مكتوب ارائه شد. ي كميسيون كشاورزي از اتاق بيان هاكشاورزي ارائه و در پايان درخواست

 50يي تحقيقاتي كه منجر به كاهش هااز جناب شريعمتدار و مهندس كشاورز ارائه پروژه ي كميسيون كشاورزي استانهايكي از خواست . 3
 .باشدميدرصدي مصرف آب در استان با حفظ ارزش توليدات كشاورزي استان شود 

كه نيازمند  باشدميدر بحث تخصصي زعفران يكي از موارد مهم و خواست بيشتر كشاورزان بحث مكانيزاسيون كشت و برداشت زعفران  . 4
 .باشدميپيگيري و اقدامات جدي در اين زمينه 

اين زمينه سازمان ه بسيار مهمي است كه زحمات زيادي در در بخش كشاورزي مسئل گذاريسرمايهو جذب و توسعه  گذاريبحث سرمايه . 5
 .اندجهاد كشاورزي و وزارت جهاد بسيار پيشرو بوده

ي استان از ديگر اقدامات هامندينو معرفي توا گذاريتهييه دايركتوري بخش كشاورزي استان به دو زيان يا چند زبانه با هدف جذب سرمايه . 6
 .باشدميپيش روي مهم كميسيون كشاورزي در اتاق 

تحقيقات در جهت توسعه توليدات ارگانيك، توسعه صادرات ارگانيك و بازاريابي آنها منجر به امضاي تفاهم نامه همكاري نزديك با مركز  . 7
 همكاري مركز تحقيقات و كميسيون كشاورزي اتاق در اين جلسه شد. 

  انجام داد كه منوط به اين  توانميدر ادامه بحث به اين نكته اشاره شد كه در بحث گياهان دارويي هم در استان كارهاي بسيار خوبي  . 8
ي انقباظي كه اكنون در دولت و در بحث بانكي با آن مواجه هستيم از آن خارج شويم كه اگر شرايط كسب و كار در هاكه سياست باشدمي

 بهبود يابد قطعا سرمايه گذاران در اين بخش نيز پا پيش خواهند گذاشت. گذاريبحث سرمايه
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كمبود منابع و حمايت واقعي از توسعه  رسدميمبني بر كاهش نرخ سود در بخش كشاورزي محقق شده است اما بنظر  هابرخي درخواست . 9
 ي وزارتخانه در اين بخش مطلع شويم. هاو پروژه هااز طرح هنوز عملياتي نشده است و الزم است گذاريسرمايه

ي اقتصاد مقاومتي هاي قبلي و تدوين برنامههامهمترين اولويتها برنامهشمايي كلي از بخش كشاورزي استان نشان مي دهد كه يكي از   . 10
ر توسعه بازرگاني استان بوده است. كه خوشبختانه با همكاري بسيار خوب سازمان جهاد كشاورزي استان با اتاق بازرگاني، مديريت تنظيم بازا

 و صادرات سازمان به طور جد فعال شده است.
. صادرات گيالس و آلو بخارا و ... به شودميصادرات انگور و كشمش به روسيه به طور جدي دارد انجام در بحث صادرات محصوالت كشاورزي  . 11

  طور خوب در حال انجام است.
ه تا كنون به ك ايمهاي مرتبط داشتهكنون جلسات زيادي با سازمان آب و سازمانوضوع بسيار حائز اهميت است كه تا آب در استان م حرانب . 12

برنامه مجزا داشته باشيم كه با حضور روسا و  هاي توجه زيادي نشده است. بايد براي هر دشت و هوشمند كردن چاههانامه و همكاريتفاهم
 در حال اجراست.  هادر شهرستان هاي سازمانهانماينده

درصد سطح زير كشت هندوانه در طي دو سال اخير  40سال جاري  اطالع رساني خوبي كه در بحث الگوي كشت در استان انجام شده كه در . 13
 .ايمميليون متر مكعب صرفه جويي در مصرف آب را داشته 42كه از اين راه فقط  ايمدر استان كاهش داشته

 .ايمدر خصوص چغند پاييزه هم از لحاظ توليد و هم عيار به نتايج مطلوبي در استان رسيده . 14
 . ايمو به طور بي سابقه باالترين رقم مبارزه با سن مادري مبارزه داشته ايمفعاليت خوبي داشته هاادهامسال در بخش تامين نه . 15
توسعه  هاتوليد نهال به صورت كشت بافت در استان امسال پيشرفت بسيار خوبي در مركز تحقيقات و آموزش داشته است كه به شهرستان .16

 پيدا خواهد كرد.
ل امروزي كشاورزان اين است كه كشاورزان ما توانايي بازپرداخت در موعد را ندارند و ما بايد تالش كنيم تا در بخش تسهيالت بانكي مشك . 17

و از گرفتن تسهيالت واهمه و ترس دارند. لذا در برنامه  اندي ما در ده سال اخير صدمه ديدههاكشاورزان تقويت شوند و عموم توليدكننده
 د. ششم اميدواريم كه شرايط بهتر شو

در بخش در سخنان آقاي كشاورز بيان شد كه جمهوري اسالمي دو مشكل جدي دارد اول مشكل بحران آب و دوم مشكل اشتغال است.  . 18
 توانميدر تمام دنيا مصرف كننده ي آب اين بخش است. بخش كشاورزي ما چند مشكل جدي دارد كه  گفت كه توانميكشاورزي هم 

. از جمله بهره روي در آب اختصاص داد. مشكل دوم بخش كشاورزي ما سرمايه است هامشكل اول را به پايين بودن بهره وري در تمام بخش
ت. زيرا با دادن اين كارمزد بايد توليد كننده يا درصد اصال قابل به نيس 20تا  18 گفت هيچ كجاي دنيا كشاورزي با كارمزد توانميكه 

 درصد اضافه درآمد داشته باشد كه ذات كشاورزي اصال اينگونه نيست.  15-10ي كشاورز سال
است كه  كارآمد و بعد سومش تكنولوژي و مديريت ماهر نيروي انساني، بعد ديگرش ارزان يك بعدش منابع مالي موفق گذاريسرمايه . 19

 ورزي ايران از كمبود سرمايه تاريخي رنج مي برد.گفت كشا توانميشديدا رنج مي برد.  گذاريكشاورزي ما از هر سه بعد سرمايه
 در كشور ما در آينده ي نه چندان دور جز گندم و سيب زميني و جو هيچ محصولي را جز نشاء آماده ي انتقال به زمين نبايد كشت كنيم.  . 20
ي قبل را بايد دور بريزيم. در شرايط فعلي بايد ببينيم توليد چه هادر حمايت از صادرات و حمايت از واردات در بخش كشاورزي تمام نسخه . 21

 را صادر كنيم.  كندميرا وارد كنيم و آنهايي كه آب كمتري مصرف  هاپس آن كندميمحصوالتي در داخل آب بيشتري مصرف 
در امر تعادل بخشي  هان با همكاري با استاندر كشور با اولويت آب، تفاهم نامه اي در سطح ملي با وزارت نيرو بسته شده است كه اتاق ايرا . 22

 همكاري خواهد داشت.  هامنابع آبي با تمام استان
وزارت  در زمينه خصوصي سازي مديريت منابع آب، وزير نيرو پيشنهاد تشكيل كارگروهي به سرپرستي سازمان برنامه و بودجه، وزارت نيرو، . 23

كه در  باشدميو اتاق بازرگاني داده است كه مركزيت دبيرخانه در محل اتاق بازرگاني ايران (مركز مطالعات راهبردي آب)  جهاد كشاورزي
 دست اجراست. 

يكي از مشكالت ديگر كشورمان مسئله محيط زيست است كه عرصه براي زندگي تنگ شده است. همايشي در اتاق ايران برگزار شده كه سه  . 24
در فرانسه در جهت كاهش  21مقام معظم رهبري در مورد محيط زيست و كاپ گذاريني آب در كره جنوبي، سياستواقعه شوراي جها
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تهيه كه پس از تأييد نهايي آاليندگي به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. و در نهايت منشور همكاري بين اتاق بازرگاني و محيط زيست 
 نامه به امضاي طرفين خواهد رسيد. تفاهم

پايان جلسه و پس از مراسم افطار مراسم تجليل از كشاورزان نمونه ارگانيك، محصول زعفران، چغندر، آبياري تحت فشار و خوراك دام  رد . 25
 انجام شد و تفاهم نامه همكاري انجمن ارگانيك و مركز تحقيقات كشاورزي به امضاي طرفين جناب آقاي شريعتي مقدم (رئيس محترم

خراسان رضوي) و جناب آقاي دكتر مويدي (رياست محترم مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي انجمن ارگانيك شعبه 
 خراسان رضوي) رسيد.
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