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 :دستوركار جلسه 
 بحث پيرامون موضوعات به روز بخش كشاورزي در كشور و استان .1
 تقدير و قدرداني از كشاورزان نمونه سطح ملي خراسان رضوي .2

 
 :اهم موارد مطرح شده

به عنوان تشكل مادر  اتاق بازرگانيو ايجاد شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي، كسب و كار محيط پس از تصويب قانون بهبود مستمر  .3
 . بخش خصوصي نقش پررنگ تري را در رساندن صداي بخش كشاورزي ايفا مي كند

مربوطه است تا با  از سوي تمام ارگان ها و سازمان هايكشاورزي به عنوان يك بخش نوپا در اتاق بازرگاني نيازمند حمايت و توجه بيشتر  .4
 .اتاق بازرگاني به عنوان مشاور سه قوا بتواند نقش موثري در حل معضالت اين بخش داشته باشد بخش هاي مختلف، همكاري بيشتر

به است و نيازمند رسيدن سطح كشاورزي آسيب پذيري بخش كشاورزي بيشتر از ساير بخش ها ، WTOدر ارتباط با پيوستن ايران به  .5
 .هستيممللي بين ال سطوح

در ارتباط با موضوع بحران آب در استان نيازمند اين هستيم كه با حفظ ارزش توليدات كشاورزي مصرف آب را به نصف كاهش دهيم و  .6
 .كميته اي در اين زمينه در اتاق تشكيل شده و فعاليت هاي آن ادامه دارد. نيازمند اين هستيم كه سرمايه گذاري در اين بخش گسترش يابد

ارتباط با مصرف انرژي در كشور برچسب انرژي وجود دارد و به نظر مي رسد موضوع آب حساس تر از انرژي است و بايد در اين زمينه در  .7
 .استاندارد مشخصي داشته باشيم ...استاندارد سازي شود تا در مصرف آب در همه بخش ها از جمله كشاورزي، صنعت و 

در اين زمينه تشكل هاي موجود بايد . كمك كننده به بخش دولتي است ،بيشتر از ساير بخش ها نقش اتاق در زمينه بازرگاني و صادرات .8
تقويت شده و به ويژه در بخش كشاورزي، كاهش واسطه گري، كاهش ضايعات و تقويت بازار داخلي بايد بيش از بيش توسط اتاق پيگيري 

 . شود
كه با همكاري بخش هاي مختلف و به ويژه بخش  رگاني دارندزورزي اتاق باتشكلهاي مختلف بخش خصوصي اميد بزرگي به كميسيون كشا .9

 .دانشگاهي اميد است كه به نتايج مطلوب برسيم
آمار نشان مي دهد كه در استان خراسان رضوي از لحاظ اقتصاد و اشتغال از ميانگين كشوري باالتر هستيم اما در خيلي از بخش ها از  .10

است و در بخش اشتغال ) 2/8( باالتر از ميانگين كشوري) 4/10(ارزش افزوده اقتصاد استان با ميانگين . داريم ميانگين كشوري پايين تر قرار
 .است )2/18(باالتر از ميانگين كشوري ) 22(نيز با ميانگين استاني 

و  توليد شير آبياري تحت فشار، سرانه مصرف و ضريب مكانيزاسيون، بخش ها همچونبسياري از در  اين در حالي است كه سرمايه گذاري .11
همچنين . و لذا بايد يك برنامه مدون و منسجم داشته باشيم تا بتوانيم عقب ماندگي خود را جبران كنيم پايين است... سطح گلخانه ها و 

 .ام گيردحياتي ترين موضوع ما در استان و كشور آب است و بايد تمام فعاليت با توجه به كاهش مصرف آب انج
عمده درآمدهاي صادراتي ما از . تعيين ظرفيت ها و توانمندي هاي بخش كشاورزي گام اول در انجام فعاليت هاي سازنده در اين بخش است .12

 . بخش كشاورزي است پس در رابطه با موضوع كمبود آب نبايد تمام نگاه ها به بخش كشاورزي باشد
كه بايد اين فرصت را غنيمت بشماريم و با يك برنامه زمانبندي و منسجم معضالت بخش رويكرد دولت جديد يك رويكرد ارزشمند است  .13

 .كشاورزي كشورمان را به حداقل برسانيم
توسعه سيستم هاي آبياري . بايد ضريب مكانيزاسيون را در اين بخش باال ببريم. استفاده از تكنولوژي در بخش كشاورزي از ضروريات است .14

 .يات استتحت فشار نيز از ضرور
هزارمترمكعب آب مصرف مي شود كه همين ميزان  12تا  8هكتار توليد خيار و گوجه فرنگي داريم كه هر هكتار  500هزار و  17در خراسان  .15

 از اينرو ستاد گلخانه ها تشكيل شده و تسهيالت. هكتار گلخانه توليد كنيم 2500توليد را با كيفيت باالتر و مصرف آب كمتر مي توانيم در 
 .خوبي در استان در اين زمينه داريم كه مي تواند نقش حمايتي خوبي داشته باشد
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ه كه نقط ميليارد تومان در اين بخش تسهيالت داريم 131در سال گذشته جهش خوبي در بحث آبياري تحت فشار داشتيم و امسال هم  .16

 .شروع بسيار خوبي است
مديون بخش بازرگاني توسط دنيا ون زعفران، پسته و غيره چمحصوالت استراتژيك ما هم نشناخته شد. بازرگاني موتور محركه ماست  .17

 . لذا بايد شركت هاي بازرگاني مدرن در تمام قسمت ها و محصوالت كشاورزي بايد ايجاد شود .ماست
ل هاي ما بايد فني تر و علمي تشك. چابك سازي سازماني بحثي است كه امروزه به جد توسط سازمان جهاد كشاورزي در حال پيگيري است .18

 . تر به موضوعات نگاه كنند و فعاليت سازماني در اين زمينه داشته باشند
را امسال بيشرين تعداد كشاورز نمونه ملي را در استان داشته ايم و اين نشان مي دهد كه توليدكنندگان ما قابليت استفاده حداقل از منابع  .19

 . انند به پيشبرد اهداف هر چه بيشتر بخش كشاورزي كمك شاياني داشته باشندداشته و اين كشاورزان نمونه مي تو
لذا تشكيل . بازار خوب در استان، اين بخش دچار مشكالت متعدد شده استبودن  با وجودنبود يك تشكل قوي و منسجم در بخش آبزيان  .20

 . ازرگاني از ضروريات استتشكل سازماني منسجم در اين زمينه و ساير بخش ها براي تسريع فعاليت هاي ب
در استان پتاسيل خوبي وجود . متاسفانه در بخش كشاورزي شهرك هاي فناوري نداريم و به موضوع تحقيق و آموزش كمتر توجه شده است .21

را در كه مي توان ايده هاي محوري كشاورزي . دارد و خوشبختانه پيشنهاد شهرك رشد و فناوري كشاورزي در ايستگاه طرق داده شده است
 .توانيم داشته باشيم آنجا طراحي كرد و خروجي هاي خوبي را در اين بخش مي

 
 :مصوبات جلسه

 پيگيري بحث استانداردسازي مصرف آب -1
  و دانش بنيان پيگيري توسعه علمي و آموزش در بخش كشاورزي و صنايع تبديلي -2
 لزوم تشكيل تشكل هاي منسجم و سازماني در بخش هاي مختلف كشاورزي -3
 كميسيوندر جلسات و كشاورزان نمونه و پيشرو  متخصيصن آب و مكانيزاسيون كشاورزي  حضورلزوم  -4

 
 :حاضران

ضوي ر  -مظفري -زينل پور -سلطاني -ساربان -حسين پور -تازيكي -اسپالنيان-اردكانيان -صادقي -فهيمي فرد -شريعتي مقدم -مزروعي: آقايان
 رضايي نيا -همتي كاخكي -موسوي نژاد  -مويدي –ميري  -خبير

 مالكي-سبزواري-حسيني :خانم ها
 -منتظمي -فرامرزي -شاهنوشي -هاديزاده رئيسي -مرادي -كاللي -مهران دانشور -حيد دانشورو -فيصل -فرقاني -هرضازاد -تازيكي -استادي :غايبان

  -طيبي -موسي پور
 سراج احمدي-سنوئي -طالبيان: خانم ها

 
 

 حسيني -حاجي محمد -قدسي -معصومي -جواهري -منصوريان-زمانيان -كريمي-فيروزآبادي -سعيدي شهري -سلحشور: آقايان: ميهمانان


