
 

 

......................................................................  .........................................................................  

 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

 

کشاورزی و آب کمیسیونصورتجلسه     

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

 
 

 برگزاری:تاریخ  01/03/1399

 2 شماره جلســه: 
 

13 
ساعت 

 خاتمه:
  ساعت شروع: 11

دبیر: شهرام عیدی 

 زاده
 رئیس جلسه: علی شریعتی مقدم

        

 
 دستور جلسه:

 خصوصی( -موضوع سرمایه گذاری در بخش کشاورزی)مدل مشارکت عمومی 

 بررسی زمینه حضور بنگاههای بخش کشاورزی در بازار سرمایه 

 ساماندهی و بررسی اقتصاد زعفران 

  سرزمینیبرنامه ریزی به منظور کشت فرا 

 سایر موارد 

 با حضور اعضای محترم کمیسیون یخراسان رضو یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان کشاورزی و آب ونیسیجلسه کمدومین 

  برگزار شد. خراسان رضویاتاق  محل ساختمان مرکزیدر  1399روز پنج شنبه اول خرداد سال  در

و توسعه بازار محصوالت  یمرکز نوآور :کمیسیون کشاورزی اتاق ایران و خراسان رضوی محترم شریعتی مقدم، رئیسجناب آقای  -

 یدجد یارزش و توسعه بازارها یرهزنج ی،بخش دانش، فرآور یبخش و با هدف ارتقا ینا یبه ضرورت ها یاستان با نگاه یکشاورز

 یها یگذار یهدر خصوص سرما صورت گیرد.اده بهینه ، استفوجود دارد استان ینکه در داخل ا ییفرصت هااز خواهد شد تا  یجادا

بخش صادرات . در حال حاضر یدآ یکشور به شمار م یبخش کشاورز یاستان از قطب ها ینا ی،در بخش کشاورز یو خصوص یعموم

امروز ارزش  .باشد یارزش آن م یها یرهزنج یبخش کشاورز یاصل یتامروز اولو است.دالر  یلیونم 500 حدوداستان  یکشاورز

 شود. یمحقق م یاندانش بن یشهو اند یدجد یو توجه به بازارها یفرآور یرساختز یجادافزوده با توسعه دانش، ا

و  یمرکز نوآور یراه انداز، مد نظر از موارد یکی صورت گرفته است،در استان  یصنعت یکه با شرکت شهرک ها یبراساس مذاکرات -

که در داخل  ییفرصت هااز مختلف پوشش دهد و هم  یکشور را در بخش ها یازتا هم ن استاستان  یتوسعه بازار محصوالت کشاورز

به ثمر  یدر پ. است یلشده و در حال تکم یهموضوع ته ینا یبرا ی. در حال حاضر طرح، استفاده بهینه صورت گیرددارد وجوداستان 

 پیگیری نمود.مجموعه  ینبذر و... را در ا یدمربوطه و تول یارزش ها یرهزنج یی،دارو یاهانتوان بازار گ یبرنامه م ینا یدنرس

 یزآن ن یچارچوب حقوق و در قالب پروژه،موضوع مطالعه  ینا یدمشارکت تقاضامحور است، لذا با یک یو خصوص یمشارکت عموم -

کنند. به  یگذار یهتوانند در آن سرما یمندان م القهعو از طریق فراخوان، کرد  یفتعر یتوان پروژه ا یم قیطر ینگردد. از ا یبررس

 خواهد شد. یجادا یو خصوص یدو بخش دولت یاز همکار یبخش کشاورز یازمورد ن یها یرساختز یبترت ینا

 یمشخص برا یگذارهدف یک یدو تشکل ها با یگفت با کمک وزارت جهاد کشاورز یدبا یزن یخارج یگذار یهدرباره جذب سرما -

افراد قرار دارد.  یاردر اخت یزن یادیز یها یتعرصه فراهم است و ظرف یندر ا ی. بازار بزرگیردصورت بگ یخارج یگذار یهجذب سرما

 یگذار یهموفق به جلب سرما یتجار یلتسه یقاز طر یرد،الزم در استان صورت بگ یهدف گذار یاتی،برنامه عمل یکاگر در چهارچوب 

 شد. یمخواه

موضوع را گسترده  ینا یدباجهت  ینبحث گره خورده و به هم ینبا هم یگفت  مفهوم آب مجاز یدبا ینیدر رابطه با  کشت فراسرزم -

 یحال م یندارند. با ا یرانا در یگذار یهبه سرما یلمتوسط به باال تما یها یهبا سرما یاز تجار افغان یاریقرار داد. بس یتر مورد بررس

 کرد. یریتها را در همان کشور افغانستان مد یگذار یهسرما ینا ینیدر قالب کشت فراسرزمتوان 



 

 

......................................................................  .........................................................................  

 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

 

کشاورزی و آب کمیسیونصورتجلسه     

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

 
 

 برگزاری:تاریخ  01/03/1399

 2 شماره جلســه: 
 

13 
ساعت 

 خاتمه:
  ساعت شروع: 11

دبیر: شهرام عیدی 

 زاده
 رئیس جلسه: علی شریعتی مقدم

        

سال بعد  یبرا یتن از محصول سال جار 140تا  120که وجود دارد، حدود  ییگفت با برآوردها یدآن با یددر رابطه با زعفران و تول - 

 یما خواهد بود و موجوددر سال آتی زعفران  یدتن تول 575حدود  یم،داشته باش یدتول یشافزا یزدرصد ن 15و اگر  شد انباشت خواهد

محصول اقدامات  ینتوسعه مصرف و جهش صادرات ا ینهدر زم یدبا .یدتن خواهد رس 700بعد به حدود  یفصل زراع یدر ابتدا زعفران

 یکبه عنوان  یدمحصول با ینصادرات ا یول شده استدر حوزه زعفران محقق  یدجهش تول نتا کنو یرد؛الزم در دستور کار قرار بگ

 باشد.  یمتول یمدنظر دستگاه ها یتاولو

موضوع  یننخستجناب آقای رضوی خبیر، مدیرعامل محترم صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی:  -

در قالب  یحجم منابع مال یشترینگذشته ب یاست، در سال ها یدر بخش کشاورز یمال ینروش تام ی،گذار یهسرما یبرا یتاهم یدارا
مدل کسب و می بایست  .یدرس یهبه اوراق و بازار سرما یتاشد و نها یجادا یتیحاکم یقرض الحسنه و نهادها یت،حما یصندوق ها

بلکه از  یمی،نه با سازوکار قد ینی،فراسرزم و کشت یقرارداد یشود. به عنوان مثال کشاورز یجادا یدر بخش کشاورز یدجد یکارها
مسئله  ینمهم تر حاکم بر آن بازگردد. ینو قوان یبه اصول تجارت جهان یزن یالملل یندنبال شود و روابط ب یدتعهدات دولت ها با یقطر

 ینیسرزم یشاست تا آما یمنظور ضرور ینا یشود. برا یمها ترس یتبراساس مز یداست که با یمدل بوم کسب و کار کشاورز یجادا
 یگذار یهبحث سرما ین،بهره بردار و کارآفر یاست. الزم است تا برا یو بهره بردار یفکر یتمالک یزن یشود. مسئله بعد ینکشور تدو

 کمک خواهد کرد.   یبخش کشاورز یموضوعات به توان مال ینا شود. ینتام یو یبرا یگذار یهسرما یتتا امن یمکن ریفتع یتیمالک

رغم  یسازوکار عل ینبا ا ینیکشت فراسرزم: یخراسان رضو یتوسعه تجارت سازمان جهاد کشاورز یسفرخ منش، رئجناب آقای  -

 یندارد. ا یادیهنوز راه ز یو اتاق اصفهان با وزارت جهاد کشاورز یراناتاق ا ینو تفاهم نامه موجود ب یماده ا 8نامه  یینآ یک ینتدو
از کشورها اثرگذار است.  یاریبس یبرا یناخالص مل یدمسئله در حوزه تول ینمتصل شود چون ا یمنطقه ا یبه قراردادها یدنوع کشت با

 یادیز یها یحال گرفتار ینخوب و در ع یاتحوزه تجرب ین. در ایمهست یپلماتیکد یاتنوع ادب یک یرما درگ ینیدر کشت فراسرزم
 یارتقا یدواریمام ینیو اتاق اصفهان در حوزه کشت فراسرزم یرانبا اتاق ا یوزارت جهاد کشاورز ینبا انعقاد قرارداد ب .یمداشته ا

 یو اعتبارسنج یابیارز یبرا یمرکز یا یتهکم یریو شکل گ ینیکشت فراسرزم یوجاهت حقوق یفتکل یینتع ید،تول یاستانداردها
 شود. حققشوند، م یحوزه وارد م ینکه در ا یکسان

در  یخصوص -یدر خصوص مشارکت عمومی: وزارت جهاد کشاورز یتجار یکشاورز یکارگروه مل یر محترمکردلو، دبجناب آقای  -

 یقانون بودجه وجود دارد. در سال 19به نام تبصره  یمحمل قانون یککشور  ینوع مشارکت در فضا ینگفت، ا یدبا یبخش کشاورز

 ینبرگزار شد و ا ینهزم یندر ا یمل یشهما ین. چندیمکن یرا وارد گفتمان علم یخصوص-یمبحث مشارکت عموم یمتوانست که گذشت

وجود  یکل یکردرو 4شده بود،  یحوزه معرف یندر ا یزکه در سازمان برنامه و بودجه ن یی. در پروژه هاییمنما یجدر کشور ترو وضوعم

 زنجیره های ارزشموضوع،  4یکی از این  .یمکن 19تبصره  یآن را وارد فضا یمکند و ما توانست یدارد که سازمان فائو آن را دنبال م

است که می توان در نگاه به پروژه های  توسعه زیرساخت های بازاربود. این مقوله در حال حاضر بسیار مورد توجه است. مسئله دیگر 

آن توجه نمود. یکی از نمونه های آن میادین میوه و تره بار مجازی است که این ماجرا در محصوالت ثانویه و صنایع مشارکتی به 

است  انتقال خالقیت ها و فناوریخصوصی به شمار می آید. بحث بعدی -تبدیلی در حال گسترش است و نوعی از مشارکت عمومی

و علمی در بخش کشاورزی شده و یک پروژه ویژه ای نیز در مرکز تحقیقات  که به نوعی موجب افزایش مشارکت موسسات پژوهشی

طرق در حال پیگیری است. نمونه دیگر آن در مرکز آموزش عالی امام خمینی)ره( کرج است که نمونه هایی موفق از همکاری بخش 

 یها یرساختز ی( است که به ارتقا)توسعه تجارت یگرمسئله د های خصوصی و عمومی در زمینه انتقال فناوری محسوب می شود.
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به سازمان نظام  یها در حوزه کشاورز یرساختکه توسعه ز یدصادر گرد یا یژهو یهخورد، سال گذشته در کشور ابالغ یم یوندپ یدتول 

شود تا  یمبزرگ را ندارد، موجب  یخرد ما امکان حضور در بازارها یکشاورز ینکها یلمسئله به دل ینواگذار شد. ا یکشاورز یمهندس

که با سازمان برنامه  یامسال جلسه ا کشاورزان خرد ترجمه کنند. یرا برا یتجار یقرار گرفته و کشاورز یانهم ینهادها در رده ها ینا

 یفاضالب دامدار یریتمد یگری. دیاستدر در یپرورش ماه یکیکه  یدیمرس یهدر چند موضوع با آنان به توافق اول یم،و بودجه داشت

شود. در رابطه با پروژه طرق  یدنبال م یخصوص-یبه صورت مشارکت عموم یگلخانه ا یهاست که در کنار پروژه توسعه شهرک ها

منطقه طرق  یزن یاست و آورده بخش دولت یدر حوزه تکنولوژ یگذار یهسرما یپروژه آورده طرف خصوص ینگفت در ا یددر مشهد با

 یو حقوق یفن ی،موضوع مال 3مشارکت دارد که در آن  یمگزارش تصم یکبه  یازشود، ن یم یلکه شرکت پروژه تشک یاست. هنگام

برکت در  یادبن یقپروژه کوه سرخ است که از طر یگراست. نمونه د یگیریدر مشهد پروژه طرق کامال قابل پ شود. کلیفت یینتع یدبا

 منطقه کمک کند. ینبه توسعه ا یدواریمو ام یمآن هست یگیریحال پ

در  یدر سطح کالن وجود دارد تا اگر پروژه ا یخوب یفضای: وزارت جهاد کشاورز یامور اقتصاد محترم کل یرمد ی،خالدجناب آقای  -

 ینااختالفاتی در این زمینه وجود داشت،  تریش. پیردموثر قرار بگ یگیریوجود داشته باشد، مورد پ یخصوص -یقالب مشارکت عموم

مشارکت  یندهااختالفات و شفاف نبودن فرا یلمحدود است، به دل یکشور ما که منابع دولت یطبه شرامقوله موجب شد تا با توجه 

و سازمان  یمببر یشپ یبحث را در سطح مل ینوجود دارد که ا یخوب یتحال امروز ظرف یننرود؛ با ا یشپ یبه خوب یخصوص-یعموم

 یها و هماهنگ یرهاست که ما در حوزه زنج ینا یم،امروز به آن اعتقاد دار یزآنچه ما ن داده است. یهمکار لقو یزبرنامه بودجه و بودجه ن

 یریجهت گ یماست که نتوانسته ا ینا یشود اما مسئله اصل یمشکل را موجب م یناز ا یبخش ی. منابع مالیمحلقه ها مشکل دار ینب

 یهسرما یمچگونه بتوان ینکها .یمببر یشمختلف پ یحلقه ها یرا به سمت هماهنگ یها را در سطح کالن، خصوصا در حوزه مال یاستس

 یداست که با ینشود. موضوع ا یدنبال م یتجار یکشاورز یدر همان چارچوب کارگروه مل یم،کن یتهدا یرا به نحو درست یگذار

با  یدارد که شامل توسعه کشاورز یموضوع الزامات ین. ایمحرکت کن یتجار یو کشاورز یکشاورز یساز یبه سمت تجار یمبتوان

و آنان را متقاعد  یمجلسه داشت ینچند یبا صندوق توسعه مل یزن یرااخ ینکهدر رابطه با ا است. یشروپ یشرکت ها یاان ها یشرکمک پ

 یهماوارد کار شوند و سر یقرارداد یکشاورز یرهزنج یدر قالب مدل ها یبه عنوان بخش خصوص یشرانپ یکه اگر شرکت ها یمکرد

موضوع ابالغ شود تا همه حلقه  ینا یدواریمکنند، لذا ام یرادبربهره  یتوانند از منابع آب و کشاورز یرا توسعه دهند، م یشخو یگذار

 ینتام یکردرو ییراست که در تغ یمسئله ا یناستفاده کنند. ا یحیترج یکرده و از نرخ ها یتفعال یرمس یکدر  یبخش کشاورز یها

 ینو همچن یو جهاد کشاورز یاتاق بازرگان یتبا محور یخراسان رضو ینی،در مورد مشارکت در کشت فراسرزم شود. یم دنبال یزن یمال

 یمالزم را به عمل خواه یها یتحما یزما ن ید؛خود را ارائه نما یعمل کند و طرح ها یشروپ یتواند به عنوان استان یم یقاتیمراکز تحق

 آورد.

اکوسیستم زراعی ما توانایی تحمل روش های  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خراسان رضوی: محترم اقنوم، رئیسجناب آقای  -
یه بذری و نهال به چین بازخواهد گشت. سنتی را ندارد و ناچاریم از روش های نو استفاده کنیم. آینده تجارت بذر و محصوالت پا

میلیارد دالر است. چین در این زمینه به گونه ای سرمایه گذاری کرده که دنبال  70گردش مالی این صنعت در نهاده های اصلی تا 

ن است؛ این تن برای چی 400ملکرد کشورهای پیشرفته در حوزه تولید گوجه فرنگی در هر هکتار ع انحصار بازار در این بخش است.

تن رسیده است. اگر دنبال ایجاد  1000تن بوده و امروز به بیش از  800در حالی است که برداشت گلخانه ای این محصول در هلند 
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چنین شهرکی در طرق هستیم، باید مبتنی بر این رویکرد باشد. آینده جمعیتی کشور براساس سیاست های کلی نظام، نیازمند استفاده 

 نو در حوزه تولید غذاست.  از فناوری های

با توجه به اینکه ما به ناچار باید به سمت کشت فراسرزمینی  : وزارت امور خارجه در شرق کشور محترم بهشتی منفرد، نماینده جناب آقای -
زم را حرکت کنیم، باید گفت، نباید با این ترسالی اخیر موضوع را فراموش کنیم. باید به سمت مناطقی برویم که آب و خاک کیفیت ال

دارند. نمونه این کشورها اوکراین و مولداوی است. ما به عنوان دفتر وزارت خارجه آمادگی حمایت همه جانبه از این تصمیم را داریم و 

درصد خاک سیاه  26  از حضور فعاالن بخش کشاورزی در عرصه هایی که به نفع امنیت غذایی کشورمان باشد، استقبال می کنیم.
قرار دارد. خاک سیاه بهترین نوع خاک برای کشاورزی به شمار می آید. همچنین میزان نزوالت آسمانی نیز در این  جهان در اوکراین

کشور بسیار مناسب است. به جرات می توان گفت در اوکراین نیروی کار بسیار ارزان بوده و از برخی کشورهای آفریقایی نیز این نیرو 
ت پیشرفته و سیستم کشاورزی مکانیزه ای نیز در اختیار است. نیاز به کود نیز در کشاورزی این ارزان تر تامین می شود و ماشین آال

کشور در سطح حداقل قرار دارد. این کشور در چند محصول استراتژیک مانند گندم، جو، ذرت، روغن آفتابگردان و... رتبه های اول تا 
ده روغن آفتابگردان در دنیا هستیم. در حوزه های لبنیات و گوشت نیز توانمندی های پنجم دنیا را در اختیار دارد. ما نیز پنجمین واردکنن

 خوبی در این کشور وجود دارد. 

 ینکها توجه به اب اتاق ایران:انجمن کشت فراسرزمینی اتاق بازرگانی، صنایع،معادن وکشاورزی محترم زاده، رئیس  یرضوانجناب آقای  -

خارج از  ینیفراسرزم یها به کشاورز یزدی یزتر ن یشگفت، پ یددارد با یانجر یراندر ا ینیفراسرزم یدهه است که کشاورز 2از  یشب

را  ینامه ا ییندولت آ یشماه پ یکسال و  4کشورمان است.  یندهآ یغذا برا یتدارد، امن یتاشتغال داشتند. آنچه که امروز اهم یزد
موضوع وجود ندارد.  ینا یبرا یمناسب یمتول یزن یوزارت جهاد کشاورزرا نداشت. در  یکاف یکرد که کارآمد یبموضوع تصو ینا ایبر

در حوزه مذکور  یی. امروز کشورهایممحقق کن یموجود را در اقتصاد کشاورز یها یتظرف یماست که بتوان ینتالش ما در انجمن ا
فعال  ینتر ی. به عنوان نمونه، قویندنما یدنبال م یزاز ن یگریکنند بلکه مسائل د یغذا توجه نم یتامن هفعال هستند که تنها به حوز

 2025سال  یکرده و برنامه آن برا یگذار یهحوزه سرما یندالر در ا یلیاردم 15از  یشسال گذشته ب 5حوزه عربستان است و در  ینا

و به هاب منطقه  دهیمحصول گندم و روغن رس 2محصول در منطقه است که امسال به هدف خود در مورد  12 یتحقق بازار گردان
نگاه . دارد یاردر اخت یبندر اختصاص یزبزرگ و در بندر اودسا ن یروغن کش یمزارع و کارخانه ها ینشده است. عربستان در اوکرا یلتبد
افغانستان، در موضوع  یعنی یه،مسافت کشور همسا دیکیارزان و نز یانسان یرویآب، خاک، ن یها یتاست که بتوان از ظرف ینما ا

 یتفرصت فعال ینتام یبکر و کمتر استفاده شده برا یها ینزم یتتوان از ظرف یکه م یمباور ین. بر ایمکن یچغندر بهره بردار کشت

 یشخو یتدرصد ظرف 20 زدر حال حاضر با کمتر ا یدیمراکز تول ین. ایمکن یچغندر سه استان خراسان بهره بردار یکارخانه ها
شود که سهامداران آن  یلتشک یرمجموعهبا سه شرکت ز ینگهولد یاشرکت  یکاست که  ینما ا یشنهادیمدل پ. کنند یم یتفعال

کرده اند تا با مشارکت و  یارا مه یموضوع توجه دارد و مقدمات ینافغانستان نسبت به ا یدو کشور باشند، اتاق بازرگان یفعاالن اقتصاد
کارخانجات  یگررا انجام داد؛ از طرف د یچغندر در مرحله اول اقدامات یدرخ یشو پ ینیتضم یدالزم بتوان در حوزه خر یگذار سرمایه

در کشت  یدتول. اقدام کنند یحق العمل کار یو انعقاد قراردادها ینیتضم یدمحصول، برنامه خر یدخر یرا دارند تا برا یآمادگ ینا یزما ن

داشت. از هفته  یگرم آب یها یدالر واردات ماه یلیونم 950و  یلیاردم یک یهروس 2019حتما به صرفه است. سال  ینیفراسرزم
ما به  یبرا یپردازد که فرصت خوب یدرصد سود م یکوام با  یالتش یدتول یبرا یهاتحاد ینا یبه اعضا یابانک توسعه اورآس یشپ

و  یساختار بانک مندیازمسئله ن یناست. ا یسلف محصوالت کشاورز یدخر یم،مشغول به آن هست یه. آنچه که در روسیدآ یشمار م
 نبود ثبات در نرخ ارز است.  یلبه دل یعدم همراه ینرابطه انجام نشد. ا یندر ا یخوب یاست که متاسفانه همراه یقو یبورس کاال
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منظور  ینا یبرا ینامه ا یوهوزارت خارجه ش یبا همکار یما ستهوزارتخانه نقش دارند که ما تنها توان 5 ینینامه کشت فراسرزم ییندر آ - 

در رابطه با مراجعه کننده خواهان  یفیتکال ید،نامه که به همه دفاتر وزارت خارجه در خارج از کشور ابالغ گرد یوهش ین. در اییمنما ینتدو

 یاز سو یلتما ینموضوع است؛ البته ا ینا لیمتو یاست که وزارت جهاد کشاورز یدر حال ینمشخص شده است. ا ینیکشت فراسرزم

 وجود دارد  یکشاورزجهاد  یروز

 یشرکت در حوزه ها 600از  یشدر حال حاضر ب :یدانشگاه فردوس یاقتصاد کشاورز محترم یرگروهمد ی،محمد جناب آقای

 یعو صنا یشرکت(، در حوزه کشاورز 10 ) در حدودیتعداد، عده محدود ینحضور دارند که از ا یرانا یهمختلف در بازار سرما
جوجه،  رشدر حوزه پرو یزن یگرد یداشته و برخ یتفعال یشرکت ها در حوزه محصوالت دام یناز ا یبرخدارند.  یتمرتبط فعال

شرکت ها  ینتعداد ا یشافزا یبرا یادیز یتکنند. ظرف یکار م یمحصوالت زراع ینهدر زم یزن یگرد یمرغ و تخم مرغ و تعداد

کشور ما در حوزه  ینکهکشور حضور دارند. با توجه به ا یهشرکت در بازار سرما 30تا  20 ییغذا یعدر حوزه صنا. وجود دارد
رسد  یبه نظر مشرکت ها کمتر از حد انتظار است.  ینتعداد ا یهرسد در بازار سرما یدارد، به نظر م ینسب یتمز ییمحصوالت غذا

و الزامات  یهحضور در بازار سرما یتبخش در مورد ضرورت و اهم ینا یو بنگاه ها یبخش خصوص یالزم باشد با تشکل ها
شرکت  یمال ینآن تام یندارد که ساده تر یادیز یها یتبازار مز این یم،داشته باش یشتریب یزنیبازار را ینحضور آنان و منافع ا

. در حال حاضر چشم انداز یدآ یبازار به شمار م ینمنافع ا یگرصادرات و... از د یبهتر برا یها، راهکارها یتمعاف ینهاست. همچن
 یداتتمه ینتوانند با ساده تر یمختلف م هایمسئوالن قرار گرفته و شرکت  یزمورد توجه ن یتظرف ینبازار رو به رشد است و ا ینا

فعال  ییغذا یعو صنا یکه در حوزه کشاورز ییعالوه بر شرکت هاوارد بازار بورس شوند.  یتوارد بازار فرابورس و در صورت تقو
 عرصه ورود کنند. ینتوانند به ا یم یزن یکشاورز ینهاده ها ینموفق در حوزه تام یهستند، شرکت ها

-  
در خراسان  ینکهبا توجه به ا :یاسان رضوخر یانو آبز یورکارخانجات خوراک دام، ط یهاتحاد محترم  یرعاملمد ی،کاف جناب آقای -

تا  30 ینتن در سال است اما در حال حاضر ب یلیونم 3آن  یدتول یتکارخانه خوراک دام وجود دارد که ظرف 70از  یشب یرضو

ماست. ما  یازشود، مورد ن یوارد م یانهم یایآس یکه از کشورها یهاز مواد اول یادیکنند. حجم ز یخود کار م یتدرصد ظرف 35

هزار تن است. عالوه بر آن کارخانجات  45ما به جو حداقل  یازن ین. همچنیمدار یازن یاهزار تن کنجاله سو 21در ماه حداقل به 

 یهدر حال حاضر سرما دارند. یاجاحت یروغن یتن دانه ها 5000هزار تن ذرت و حداقل به  50به حداقل  یزخوراک دام استان ن
 یطوجود دارد که مسئله ساز شده اند. اگر شرا یادیز یرسخت و دست و پاگ ینقوان یوجود دارد ول ینیکشت فراسرزم یگذار برا

ده است. ش ینو هم مصرف آن تضم یدشود، هم خر راهمدر کاخانجات خوراک دام ف ینیدر حوزه کشت فراسرزم یگذار یهسرما
 و توسعه آن راحت باشد. یشو افزا یدتول یبرا یدکنندهکمک شود تا تول یدبا

نهاد  یکبه عنوان  یگذار یهمرکز خدمات سرما مرکز سرمایه گذاری خراسان رضوی:محترم خیاط، مدیر جناب آقای  -

 یهدر مرکز خدمات سرما یدولت یدستگاه ها یندگاناستقرار نما یقشده و از طر یلتشک یگذار یهسرما یقبه منظور تشو یتیحاکم
 یک نمرکز به عنوا یندر ا ییو اجرا یدولت یدستگاه ها یندگانمختلف نما یموضوع محقق شده است. در حوزه ها ینا یگذار

دستگاه  11محل واحد استفاده کند. در حال حاضر  یکخدمات در  ینگذار بتواند از ا یهمستقر هستند تا سرما یزیکیپنجره واحد ف
در  یژهگذاران، به و یهمجموعه به سرما یناکند.  یصدور مجوزها و استعالم ها کمک م یعمرکز مستقر است که به تسر یندر ا

زه را حو ینمخل ا ینقوان یمخواه یم یکشاورز یسیونکند. از کم یاستان کمک م یها یتبا ظرف ییدر آشنا یبخش کشاورز
 یتکند و از ظرف ییو مقررات قابل حل در سطح استان را شناسا یناستاندار موظف شده قوان یربا دستور اخ یزکند. مرکز ن ییشناسا
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است. سال گذشته  یگذاران خارج یهسرما یتما استفاده از ظرف دیگرهدف . یردقواعد بهره بگ ینحل ا یاستان برا یرستاد تدب

و بخش صنعت  ینکمتر یکه بخش گردشگر یمکشور جذب کرده ا 9در استان از  یمیتحر یطشرا یندالر در هم یلیونم 150
 ینتواند به تام یم دخر یگذار یهسرما یو حت یخارج یگذار یهسهم جذب را به خود اختصاص داده اند. استفاده از سرما یشترینب

 ما کمک کند. یاز طرح ها یاریبس یمال
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