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 جلسه:دستورکار
 ور کاهشکشاورزی به منظهای بررسی طرح پیشنهادی شرکت تعاونی تولیدی صنایع کشاورزی خراسان در خصوص اصالح ساختار چاه 

 مصرف انرژی و ایجاد اشتغال

  وی ای گفتگشرکت تعاونی کشاورزان مشهد پیرو مصوبه بیست و یکمین جلسه دبیرخانه شوربررسی مسائل و مشکالت طرح شده توسط

 دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی

  ب آ ن کشاورزی،کمیسیو امضاء شده فی مابین کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی و نامهتفاهمتهیه چارچوب اجرایی نمودن بندهایی از

 المیو منابع طبیعی مجلس شورای اس

 

 اهم موارد مطرح شده:
به  وگواریسضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام  جناب آقای شریعتی مقدم، اتاق کشاورزی و آب ترم کمیسیوندر ابتدای جلسه رئیس مح -1

های ر چاهح ساختابررسی طرح اصال ی دولت و بخش خصوصی استان اشاره نمودند که پیراموندبیرخانه شورای گفتگو از ارسالیهای درخواست

رتبط ممسائل  مبنی بر شرکت تعاونی کشاورزی کشاورزان مشهدبررسی موضوعات کشاورزی از سوی شرکت صنایع کشاورزی خراسان و همچنین 

 رسی کارشناسیرا جهت برپس از بررسی اولیه در دبیرخانه شو کشاورزی و ...های کشاورزان، دریافت هزینه برق چاه معوقههای با پرداخت بدهی

ربوطه سئولین ممموضوعات به صورت کارشناسی شده مطرح و نظرات اعضاء محترم کمیسیون و  شد تاشده به کمیسیون کشاورزی ارجاع داده 

 اتخاذ گردد.

رائه خراسان ا مدیر عامل محترم شرکت صنایع کشاورزی آب کشاورزی توسط جناب آقای عبداللهیانهای چاهساختار طرح اصالح  پس از آن -2

دهد می نشان هامارآ دند:در ادامه بیان نمو. کردندزایی عنوان  کاهش مصرف انرژی و همچنین اشتغال را هدف از اجرای این طرح گردید. ایشان

زار ه 500 ین تعدادا ازکه  نمایدمی و نیمه عمیق آبیاریو اراضی کشاورزی و باغی ایران را قریب به ششصد و پنجاه هزار حلقه چاه عمیق ها دشت

سیلی و گازوئیل فهای سوخت از مابقیو  هزارحلقه چاه دارای نیروی برق هستند 200تنها کمتر از  باشد ومی حلقه چاه دارای پروانه بهره برداری

 ضرورت دارد.ها لذا مدیریت این چاه دنماینمی استفاده

ویی تقریبی برابر با جکیلووات شاهد صرفه  35اجرای طرح پیشنهادی و با احتساب حداقل میزان کاهش متوسط برای هر چاه به مقدار در صورت  -3

 30با  که مصرفی برابرها اهدر سراسر کشور خواهیم بود که با این مقدار انرژی آزاد شده قادر به برق دار کردن سایر چدر سال هزار مگاوات  6

 تدوین شده است. تولید قانون رفع موانع 12این طرح در اجرای ماده  گفت توانمی . همچنینمیلیون لیتر گازوئیل در روز دارند، خواهیم بود

به طوری که  اهد بودخت یارانه انرژی توسط دولت در بخش کشاورزی خودسرمایه این طرح از محل اختالف قیمت ناشی از پرا تأمینروش اصلی  -4

 گشت. اهدبازخوماه اصل سرمایه  18تی دولت محترم به طور رایگان طرح فوق را در حوزه کشاورزی اجرا نماید پس از گذشت اگر ح

ن میزارمایه و س ازگشتنرخ و مدت زمان ب -سرمایه و هزینه موردنیاز طرح -ارزش ریالی صرفه جویی -در ادامه محاسبات صرفه جویی در انرژی -5

رداختند. از پرائه شده پس از آن اعضای حاضر در جلسه به بیان نظرات خود در ارتباط با طرح ااشاره شد و  از طرحایجاد شده حاصل اشتغال 

س از آن پ اده شددتوضیح  نآهای شناور موجود و چگونگی انتقال نیرو در پمپ طراحی شده و مزیتهای جمله مقایسه پمپ طراحی شده با پمپ

 -صیخش خصوب -تصمیم گرفته شد طرح در سطح استانی با نظرات کارشناسی شده سازمان جهاد کشاورزی با نظر ریاست محترم کمیسیون،

 اقدامات الزم صورت پذیرد.بعدی از طریق دبیرخانه شورای گفتگو های نفت برای پیگیریوزات نفت وزرات نیرو و 
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ط شرکت تعاونی کشاورزان مشهد پیرامون مصوبه بیست و یکمین در ادامه دستورکار دوم جلسه مبنی بر بررسی مسائل و مشکالت طرح شده توس -6

جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، جناب آقای رضوی خبیر مدیرعامل محترم شرکت تعاونی کشاورزان 

 ارائه شده پرداختند.های مشهد به بیان درخواست

بخش کشاورزی و منابع  وری بهرهافزایش قانون  33ن از سوی دولت بیان نمودند: مطابق ماده شاره به عدم پرداخت معوقات کشاورزااایشان با  -7

 که دام نمایدصاد اقمصوبه شورای اقت به دولت اجازه داده شده است هر ساله نسبت به خرید تضمینی محصوالت کشاورزی بر اساس نرخ طبیعی

 در پرداخت مطالبات کشاورزان مشکالتی وجود دارد.

قدام اعدم ، لیمهمگن سازی منابع مصارف کشاورز در سطح استانی و  توسط شرکت تعاونی کشاورزان مشهد، جمله راهکارهای پیشنهادیاز  -8

 نهادهای بخش اردادنو یا اقدام تهاتری مطالبات کشاورزان و قبوض برق و در اختیار قر -وزارت نیرو نسبت به دریافت قبوض برق کشاورزی

ت جبران خسارا ورزان دردادن تسهیالت ارزان قیمت به کشاورز و پرداخت مطالبات عقب افتاده کشا –د و بذر به کشاورزان کشاورزی اعم از کو

 عنوان شد.حادث شده از شرایط اقلیمی توسط بانک کشاورزی 

ن در ای ند:مودنبیان  و ندی دانستبحث خرید گندم و جو را بحث مل ،در ادامه مدیرعامل محترم شرکت غله و خدمات بازرگانی جناب آقای نوری -9

 در سال جاری م تا کنونخرید تضمینی گندبحث استان به تنهایی اختیاراتی در این زمینه ندارد. در  و شودمی زمینه قوانین در سطح ملی طرح

 60پرداخت  و د داردوجو وضعیت بهتریور میانگین نسبت به سنوات قبل و به ط پرداخت شده استدرصد مطالبات کشاورزان  60بیش از 

 .عملکرد خوبی بوده است ی مبالغ از سوی دولت تا کنوندرصد

اد ، پیشنهورزانالبات کشاجمله اقدام تهاتری مطسوی شرکت تعاونی کشاورزان مشهد از پیشنهادات ارائه شده از ایشان در ادامه بیان نمودند:  -10

مجلس  طبیعی ، آب و منابعبه کمیسیون کشاورزی ی دولت و بخش خصوصیاز طریق شورای گفتگو تواندمی باشد و این پیشنهاداتمی خوبی

 پیگیری شود. شورای اسالمی ارجاع و

ی یسیون کشاورزاق و کمامضا شده فی مابین کمیسیون کشاورزی و آب ات نامهتفاهمدر ادامه رئیس محترم کمیسیون کشاورزی و آب با اشاره به  -11

نعت غذا ب، صآکشاورزی و های که طی جلسات کارشناسی شده در بخش نامهتفاهممفاد  :ندمجلس شورای اسالمی بیان نمود آب و منابع طبیعی

کاربردی و  به صورتها باشد تا درخواستمی ذیربطهای رشناسی شده از سوی فعالین بخشنیازمند بررسی کا و زعفران تهیه و تایید شده است

 بعدی ارجاع داده شود.های جهت پیگیری نامهتفاهمکور در در کمیته مذکارشناسی شده 

خش ر مرتبط با بام اموقای عیدی زاده در تکمیل این بحث عنوان نمودند: به منظور انجحترم کمیسیون کشاورزی و آب جناب آپس از آن دبیر م -12

یعی مجلس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبهای همکاریک کمیته مشترو دام و طیورکشاورزی، آب صنعت غذا و زعفران محیط زیست، 

ی عی مجلس شورانابع طبیاعضاء کمیسیون کشاورزی، آب و م دو نفر از اعضاء کمیته متشکل از شورای اسالمی و اتاق بازرگانی تشکیل گردید که

خراسان  ر استاندارانالختیایندگان تام ااسالمی با معرفی ریاست کمیسیون، دو نفر از فعاالن اقتصادی مرتبط با معرفی اتاق خراسان رضوی، نما

نامه در اهمفاد تف. لذا به منظور ارجاع مباشندمی مع نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمیز مجرضوی و جنوبی و یک نفر نماینده ا

های درخواست ونیم نتایج باشد تا بتوامی نامهتفاهممذکور نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی شده موارد قید شده در  کمیتهبه مختلف های حوزه

 مختلف را به صورت واضح و کاربردی از سوی مقامات ذیربط پیگیری نماییم.های بخش

دام و بخش  مربوط به نامهتفاهم مدیرعامل محترم اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی جناب آقای دکتر صراف در خصوص بندهایدر ادامه   -13

ی تدوین شده اجرایی خوبهای در بحث دام و طیور طرح نامهتفاهمطیور بیان نمودند در استان در راستای اجرایی نمودن مفاد مطرح شده در 

 اورزی و آب ارجاع داده خواهد شد.بعدی به کمیسیون کشهای است که جهت پیگیری
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رات پس از اظهار نظ نامهتفاهمند: مفاد امضا شده عنوان نمود نامهتفاهماهمیت  با تاکید بر و آب کمیسیون کشاورزی محترم رئیسپس از آن  -14

های خصوصی و دولتی و جمع بندی به همراه راهکارهای اجرایی به کمیته مربوطه ارجاع داده خواهد شد تا پیگیریهای کارشناسی شده بخش

 د.پذیربور انجام از طریق کمیته مزها جرایی شدن آنالزم در جهت ا

شهد ار شهرداری مو تره ب با اشاره به برگزاری نمایشگاه عرضه محصوالت ارگانیک در سال گذشته که توسط سازمان میادین میوه ایشاندر پایان  -15

ت منینی بر لزوم اضوی مببرگزار گردید بیان نمودند: با توجه به رسالت کمیسیون کشاورزی و آب اتاق و انجمن ارگانیک ایران شعبه خراسان ر

باشد. یم ر حال انجامدالزم های یغذایی و غذای سالم و ارگانیک برگزاری این نمایشگاه امسال به انجمن واگذار گردید که برنامه ریزی و هماهنگ

 فرهنگ طلبد تا بتوانمی انیک استان راذیربط و همچنین تولیدکنندگان محصوالت سالم و ارگهای لزوم مشارکت سازمان برگزاری این نمایشگاه

 د.تولید و مصرف محصوالت کشاورزی و غذایی سالم و ارگانیک را در استان بیش از بیش بهبود بخشی

 

 جلسه اتمصوب
  بخش  -ورزینظرات کارشناسی شده سازمان جهاد کشاجمع بندی  در سطح استانی با کشاورزی،های چاهساختار اصالح  طرحمقرر گردید

 ارجاع شود. ی دولت و بخش خصوصیدبیرخانه شورای گفتگوبه بعدی های برای پیگیرینفت وزات وزرات نیرو و  -خصوصی

  ولت و بخش ی دی گفتگواقدام تهاتری مطالبات کشاورزان از طریق شورابحث ه در رکت تعاونی کشاورزان مشهد به ویژپیشنهادات شمقرر گردید

 ود.پیگیری ش ومجلس شورای اسالمی ارجاع  ، آب و منابع طبیعیرزیکمیسیون کشاو به اقتصاد مقاومتی فرماندهی ستاد استان و خصوصی

 ت ی و آب جهپس از بررسی در دبیرخانه کمیسیون کشاورز نامهتفاهمذیربط پیرامون مفاد های مقرر گردید نظرات کارشناسی شده بخش

 م شود.اقدا نامهتفاهمبعدی در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی طرح و جهت ارجاع به کمیته تخصصی قید شده در های پیگیری

 ایشگاه عرضهزاری نمتاق با همکاری انجمن ارگانیک ایران شعبه خراسان رضوی اقدامات الزم جهت برگقرر گردید کمیسیون کشاورزی و آب ام 

رداری ی از سوی شهسال جار ارگانیک در هفته پایانی آذرماه پیگیری نماید. )شایان ذکر است برگزاری این نمایشگاه درمستقیم محصوالت سالم و 

 محول گردیده است(. ایران شعبه خراسان رضوی مشهد به انجمن ارگانیک

 

 :حاضرین جلسه
 ،صراف ،سهرابی ،نوری ،اردکانیان ،خسروی ،علیزاده ،قدمی ،حمیدی فر ،سجادیان ،اشرفی ،مرادی ،سبزواری ،عیدی زاده ،شریعتی مقدم آقایان:

 ،ردانشو ،دقیانصا ،لدتازه  ،فاطمی ،جمشیدنژاد ،مهویدی ،رضوی خبیر ،رضائی نیا ،هراتی ،موسی پور ،ترشیزی ،موسوی فرد ،کدخدایی ،مظفری

 عبداللهیان ،مروارید

 سبزواری ها:خانم

 :جلسه غایبین
 صادقی ،داوری ،دوراندیش ،میری ،موسوی نژاد ،کاللی،کدخدایی ،فارسی ،فرامرزی ،مصدقآقایان: 

 سراج احمدی ،حسینی ،سنوئی ،بناییها: خانم
 


