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 :دستورکار جلسه 
 زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی طرح موضوع 

  9099نظرسنجی در خصوص برنامه های کمیسیون در سال 

 بررسی مسائل روز گیاهان داروییو زعفران 

 

مورخ  پنج شنبهروز اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی کشاورزی و آب جلسه کمیسیون  چهارمین

 .برگزار گردیدمذکور  اعضای کمیسیون با حضورو  اتاق بازرگانی محل ساختمان مرکزی در 72/90/9900
  
 مشهد شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق 

    یکی از مشکالت ما در تکمیل زنجیره ارزش آن است که نسبت به اتفاقات آینده در تردید هستیم و جذذب سذرمایه

برای نمونه، در موضوع زعفران رشد تولید آن هم بدون برنامه ریذزی بذرای   . دشابگذاری برای این حوزه، دشوار می 

 .برای محصوالت خود نباشدتوسعه بازار، باعث شده تا تولیدکننده قادر به یافتن مشتری 

  غیرواقعی و نحوه محاسبه آن اشتباه بوده اسذت و نذرخ    09و  02آن چه که مسلم است قیمت پایه صادراتی در سال

درصد پایین تر از نرخ نیما اسذت کذه ایذن مسذاله      99ارزی که در گمرک و کمیته نرخ گذاری محاسبه می شود نیز 

ایجاد کرده که عدم بازنگری در این مساله غیرقانونی است، چرا که مصوبه ای در تعهد غیرواقعی برای صادرکنندگان 

مذاه یکبذار نسذبت بذه      7از سوی سران قوا وجود دارد که براساس آن گمرک می بایست هر  02، اردیبهشت ماه 92

 .بازنگری قیمت ها اقدام کند

  محصوالت کشاورزی رشد پیدا نکرده و قیمت واقعی همگان بر این مساله واقف هستیم که با افزایش قیمت ارز، بهای

این مساله می توانست به عنوان مزیتی . فروش محصوالت کشاورزی در بازارهای جهانی به شدت کاهش داشته است

برای کسب بازارهای جدید موثر واقع شود اما متاسفانه بذه دلیذل سیاسذت هذای اشذتباه بانذی مرکذزی بسذیاری از         

 .لذا باید در این حوزه چاره اندیشی شود. خارج شدند و یا فعالیتشان کاهش پیدا کرده استصادرکنندگان از رده 

  در صذمت  وزیذر  همچنذین و معافیت بخش کشاورزی در صادرات تاکیذد شذده اسذت،     9499خوشبختانه در بودجه 

 باشذد  آن بخذش  نوید اندتو می مساله این که اند تاکیدکرده ارزی مبادله بودن آزاد و تهاتر موضوع بر اخیر بخشنامه

 .بفروشند واردکنندگان با توافقی نرخ به را ارزشان بتوانند صادرکنندگان که

  آذرماه در کارگروه رفع موانذع و جهذش تولیذد تصذویب و ابذال        79مورخ  996649مصوبه هیات وزیران به شماره

فعالیت های کشاورزی اشاره کذرد کذه ایذن    گردیده است که از مهم ترین آن ها می توان به ارائه زمین رایگان برای 

زمین ها در اختیار بخش ها به منظور سرمایه گذاری و با هدف استقالل بخش کشاورزی از بخش واردات قرار خواهد 

 .گرفت
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  مصوبه هیات و قطع وابستگی به خارج صورت گیرد در  شود برای اینکه سموم و نهاده های کشاورزی در داخل تولید

ت های متعددی مطرح گردیده است به طور مثال وزارت کشاورزی موظف است که لیست محصذوالت  ، مزی وزیران

 .وارداتی را پیگیری کند تا در آن حوزه سرمایه گذاری صورت گیرد

         استان خراسان رضوی ظرفیت خوبی در حوزه دانش بنیان و راهبردی دارد به طذوری کذه مذی تذوان نسذبت بذه راه

همچنین مجوزها به سرعت صادر خواهد شد و بسته تامین مذالی نیذز   . کشاورزی اقدام کرد اندازی شهرک نهاده های

 .برای سرعت کار تخصیص خواهد یافت
 

 رضوی خبیر، مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی کشاورزان مشهد 

  ی از حاکی از آن است؛ زمانی که کارگروه توسعه در بخش کشاورزی مطرح شذد، بخشذ   07و  09تجربه در سال های

اراضی شناسایی شد و مقرر گردید به صورت دیم محصوالتی مانند سماق کشت شود اما نکته قابل توجه این است که 

درصد  994متاسفانه استان خراسان رضوی در حال حاضر بیش از  والت از کجا تامین خواهد شد؟حصع آبی این ممناب

کشور بررسی شود و صرفا نباید موضوع جدیدی مطرح گذردد  لذا باید توان اکولوژیکی . از حجم آب برداشت می کند

اگر دولت می تواند در قالب سرمایه گذاری های قبلذی، منذابع ارزان قیمذت و در    . اما نتیجه ای به دنبال نداشته باشد

 .برخی موارد مجوز تغییر کاربردی ارائه شود، قطعا تاثیرگذارتر خواهد بود

 یره ارزش استان را تهیه و تدوین کند، لذا ما باید به دنبال آن حلقه های مفقوده ای می تواند پروپوزال زنج مشهد اتاق

 .اقدام موثری انجام دهیم... باشیم که تاکنون نتوانسته ایم در حوزه کشاورزی قراردادی، گیاهان دارویی و 

 سذرمایه   نظذام  و ارزشذی  نظذام  به کارگروه یی قالب  در نتوانسته آفرینی ارزش تولید و ها بنیان دانش بحث تاکنون

ارتباطات و پیوندهایی است کذه مذی توانذد در حذوزه سذرمایه       مشهد بنابراین یکی از وظایف اتاق. داری معرفی شود

را بذین   تکمیلذی زمانی که صحبت از بازار می شود باید بنیان آن تقویت شود همچنین باید ارتباط . گذاری اتفاق بیفتد

 .خش تولید ایجاد کنیمو غذایی با ب تبدیلیصنایع 
 

 عیدی زاده، دبیر کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد 

 صمت آقای رزم حسینی در خصوص ابطال  محترمنامه ای از سوی مهندس شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران به وزیر

ماه بذه   9براساس این بخشنامه زمان تحویل اسناد حمل حواله های ارزی از . بخشنامه بانی مرکزی ارسال شده است

 .ماه کاهش یافته بود که رئیس اتاق ایران خواستار ابطال این بخشنامه شدند 7

  نی ایران به اتاق های بازرگانی سراسر کشور ارسذال شذده کذه    که از سوی معاونت استان های اتاق بازرگاای در نامه

براساس آن از اتاق ها تقاضا شده تا راهکارهایی را به منظور بهبود فضای کسذب و کذار، قذانون رفذع موانذع تولیذد و       
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لذا از اعضای کمیسیون تقاضا داریم کذه پیشذنهادات خذود را در حذوزه هذای      . ارائه دهند 44سیاست های کلی اصل  

 .ذکور به ما منعکس کنندم

   ظرفیت اوراق گام در راستای تامین مالی زنجیره تولید موضوع دیگری است که برای بهره گیری از آن تسهیل گذری

اعضای کمیسیون می توانند در این خصوص نیز پیشنهادات و اظهارات خود را به مذا ارسذال   . هایی انجام گرفته است

 .کنند

 یندگان محترم مجلس شورای اسالمی در خصوص قانون بهبود مستمر محیط کسذب و  طرح پیشنهادی تعدادی از نما

کار مطرح است که مقرر گردید تا در برخی از مواد آن اصالحاتی صورت گیرد لذا از اعضای کمیسیون تقاضا داریذم  

 .که پیشنهادات شان را طرف یی هفته به ما منعکس کنند

 رزان استان خراسان رضویرضازاده، رئیس هیات مدیره اتحادیه کشاو 

       مساله آب در استان خراسان رضوی اساسی است، چرا که در شرق کشور به دلیذل اقلذیم خشذی، کذاهش بارنذدگی

حال از آن جا که اراضی که در کارگروه موانع جهش تولید مطرح شذده اراضذی   . محدودیت هایی را ایجاد کرده است

لذا اگر این زمین ها هذر چنذد بذه    . وجیه اقتصادی به همراه داشته باشددیم است باید بازدهی باالیی داشته باشد که ت

صورت رایگان و نامحدود در اختیار سرمایه گذاران قرار بگیرد اما از آن جا که سرمایه گذاری در زمینه غیذر اسذت،   

 .نتیجه ای نخواهد داشت

  اهمیت است و این مساله عدم امنیت در پایین بودن بهره وری در خاک یکی از مشکالتی که در حوزه کشاورزی حائز

 . سرمایه گذاری را باعث شده است

          مشکالت پایه ای در صادرات وجود دارد، به بیان دیگر عذدم اطمینذان بذه صذادرات چالشذی اسذت کذه پذیش روی

متاسفانه تعدد قوانین صادراتی چالش هایی را پذیش روی صذادرکنندگان گذاشذته اسذت و     . صادرکنندگان وجود دارد

 .سال آینده خود امنیت خاطر جهت سرمایه گذاری داشته باشد 5صادرکننده الاقل باید برای 
 

  مهدوی، دبیر نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی عنوان 

    در خصوص زنجیره تولید در نظام صنفی کشاورزی پیشنهاداتی را آماده کرده ایم و بخشی از آن را بذرای نماینذدگان

 تولید زنجیره کلمه بار 6 توسعه ششم برنامه در  .ارسال کردیم تا به زنجیره تولید توجه ویژه ای صورت گیردمجلس 

پیشنهاد ما این است که بخشی مخصوص  .وط به بخش کشاورزی استمرب آن عدد دو که است آمده ارزش زنجیره و

وسعه پیش بینی شده و برنامه های مرتبط با آن نیز زنجیره های تولید و حمایت از زنجیره های تولید در برنامه هفتم ت

 .پیگیری گردد

  به . برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به ایجاد زمینه گسترش و تکمیل زنجیره های ارزش می کند 99بند الف ماده

در کارگروه کشذاورزی، فذردی   . طور مثال حریم های دامپزشکی یکی از مشکالت و موانع زنجیره گسترش تولید است
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ه اندازی کرده است اما دامپزشکی عنوان می کند که متقاضی است که در محل مزرعه کارگاه و کارخانه بسته بندی را 

 .باید حریم را رعایت کنید

      برخی مواقع برای استانداردهای نظام مهندسی حداقلی مشخص شده که فردی که تمایل به ایجذاد زنجیذره هذر چنذد

 .کوچی دارد، نمی تواند دنبال مجوز رسمی باشد

 به عنوان حلقه آغذاز زنجیذره   ) جیره تولید، کشاورزی قراردادی در بودجه نیز اولویت نخست بخش کشاورزی باید زن

  .و بسته حمایتی برای زنجیره تولید باشد( است

  کارگروه استارتاپ ها و فناوری های نوین بخش کشاورزی اتاققنادزاده، رئیس 

  ا صحبت کنذیم،  کشاورزی حوزه ای است که پولساز، محبوب و پر مشتری است، اگر بخواهیم در حوزه استارت آپ ه

 .ریسی در استارت آپ های این حوزه پایین است

          یکی از اهداف فعاالن حوزه کشاورزی آن است که باید فاصله ها را کذم کنذیم، لذذا بایذد فاصذله بذین کشذاورزی بذا

کارشناس، کارشناس با مدیر، تصمیم گیر با سیاستگذار را کاهش دهیم و در نهایت فاصله بین تولید کننده و مصذرف  

 .کننده باید کاهش پیدا کند

 ،لذذا تقاضذا دارم کذه مطالبذه گذری در حذوزه       ، چشم اندازهای ما تدوین شذده نیسذت   متاسفانه در عرصه کشاورزی

کشاورزی را تداوم بخشیم تا بتوانند چشم انداز تدوین شده را از وزارت خانه دریافت کننذد و آن را در عرصذه هذای    

 .ان با قوت بیشتری اجرایی شودمختلف پیاده سازی کنند تا اهداف م

 علی یگانه، مدیر سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی 

  بالی جامع تری بر سر بخش کشاورزی آمده است، چنان که به استناد اصالحیه قانون حفظ کاربری به تاریخ مصوب

قرار مذی گیرنذد    9ماده  4ذیل تبصره  (شیالت، باغبانی، زارعت، صنایع کشاورزی)فعالیت های کشاورزی  95آبان  9

که براساس تشریفات مختصری تغییر کاربری محسوب نمی شدند و دستگاه متولی مجوز را صادر می کرد اما پس از 

ماده قرار می گیرند و تغییذر   9سال این بند ملغی گردید و عمال تمامی فعالیت های کشاورزی نیز مشمول تبصره  94

کراسی گ داشته باشند و پس از آن وارد برودان لذا در وهله نخست باید سند رسمی شش .کاربری محسوب می شوند

درصد متقاضذیان طذرح سذرمایه     09استعالمات و کارگروه زیربنایی شورای برنامه ریزی شوند به طوری که بیش از 

ارند و زمذین هذای   لذا مجوز جدید صرفا برای افرادی صادر می کنیم که سند رسمی د .گذاری ریزش خواهند داشت

 وارد جدیذدا  کذه  افذرادی  به  همچنین نمی توانیم. آستانه و موقوفه نیز با شرایط خاصی می توانند مجوز دریافت کنند

 در موضذوع  ایذن  که است این بنده پیشنهاد لذا. باشیم پاسخگو دادند، پروانه تشکیل و اند شده مهندسی نظام سازمان

کارهای خراسان رضوی مطرح شود تا به سذرعت   و کسب کلینیی راهبری شورای و تامین شورای مانند باالتر مراجع

 .پیگیری گردد

  ودص ذیل کمیسیون کشاورزی تشکیل شهمچنین پیشنهاد می شود که کارگروه بازار به عنوان یی کارگروه متخص 
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 تعاونی کشاورزان مشهد شرکت حسین سابقی، مدیر عامل 

    وجود واسطه ها حلقه مفقوده زنجیره ارزش است، حدود واسطه ها باعث شده است که سود حاصل از تولید و صذنایع

صذنایع تبذدیلی بایذد تقاضذای خذود را      . تبدیلی به دست واسطه ها بیفتد و تنها راهکار آن کشاورزی قراردادی اسذت 

تنهذا در ایذن صذورت    . ر حسب نیاز آنان تولید کنذد مشخص کرده و با کشاورزان وارد عقد قرارداد شوند و کشاورز ب

 ارائذه  سذایه  در مهذم  این  .است که دست واسطه ها کوتاه می شود و آن ارزش افزوده تولید نصیب کشاورز می شود

 .است طرف دو برد_برد مساله این که شد خواهد محقق تبدیلی صنایع و تولیدکنندگان به قیمت ارزان تسهیالت

  ناصر صداقت، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان 

  قانون حفظ کاربری اراضی باعث شده، مجوزاتی که در گذشته صذادر شذده اسذت عمذال      99بحث حذف بند ب ماده

لذذا اگذر بذا پیگیذری     . درصد مجوزاتی که تاکنون صادر شده کاهش پیدا کرده اسذت  09تعطیل شود چنان که حدود 

 .رای وجود داشته باشد، این اقدام باید به سرعت انجام گیرد امکان بازگرداندن

 پریسا مردانی، مدیرعامل اتحادیه گیاهان دارویی 

      این تکنولوژی و مکانیزاسیون در حوزه تولید و فرآوری های پس از برداشت حلقه هایی هسذتند کذه جهذش تولیذد را

، دوباره نمی توانیم در خصوص جهذش تولیذد صذحبت    زمانی که از سال قبل زعفران باقی مانده است. محقق می کنند

لذا تسهیالت باید در زنجیره های بعدی هزینه شود که از جمله آن می تذوان بذه بحذث فذرآوری، بازاریذابی و      . کنیم

 .مارکتینگ اشاره کرد، این مسائل جهش تولید را رقم خواهد زد

 مشهد شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق 

   د تا در موعد مقرر بتوانیم به نتایج دلخواه دست یابیم، به طور مثال می توان در زمینه ورویداد برگزار ش 9الی  7باید

های استارت آپ ها، زنجیره ارزش، مشارکت عمومی و خصوصی و صادرات رویدادهایی را به صورت وبینار با فاصذله  

 .ست خواهیم یافتماهه برگزار کرد، قطعا به نتایج خوبی د 9زمانی 

  :مصوبات جلسه  
اصالحات قانون بهبود مستمر محیط مقرر گردید اعضای محترم کمیسیون کشاورزی و آب، پیشنهادات و نظرات خود را پیرامون _1

 .کسب و کار، ظرفیت اوراق گام در راستای تامین مالی زنجیره تولید ظرف یک هفته جهت اقدامات بعدی منعکس نمایند

رویداد در زمینه های  2مقرر گردید کمیسیون کشاورزی و آب با همکاری تشکلهای بخش، برنامه ریزی الزم به منظور برگزاری _2

 پ ها، زنجیره ارزش، مشارکت عمومی و خصوصی و صادرات را داشته باشداستارت آ

 

 :حاضرین جلسه 

شریعتی مقدم، عیدی زاده، قناد زاده، رضوی خبیر، صداقت، سجادیان، علی یگانه، مهدوی، رضازاده، سابقی، عباسپور،  :آقایان

 سبزواری، خردمند

 (خبرنگار)مردانی، آزاد :خانم ها  


