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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م

  سازمان محترم جهاد کشاورزی )به پیوست( پیرو مصوبه بیست و ششمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش  14/5/95مورخ  11ص//63172طرح نامه شماره

 "تهیه طرح جامع و کاملی مرتبط با مکانیزه شدن کشاورزی  "مبنی بر  11/12/94خصوصی استان مورخ 

  شماره شورای گفت و گوی دولت و بخش  21/5/95مورخ  11ص//96071طرح نامه  سه  ست و هفتمین جل صوبه بی ست( پیرو م شاورزی )به پیو سازمان محترم جهاد ک

د کشاورزی استان در جهت اصالح الگوی کشت و کاهش مصرف آب با دعوت از دانشگاهیان و استفاده اقدام سازمان جها "مبنی بر 04/02/95خصوصی استان مورخ 

 " از سیستم های دانش بنیان

 طرح موضــوع دستور جلسه:

سازمان محترم جهاد کشاورزی )به پیوست( پیرو مصوبه بیست و ششمین جلسه  14/5/95مورخ  11ص//63172طرح نامه شماره الف( 

تهیه طرح جامع و کاملی مرتبط با مکانیزه شدن کشاورزی  "مبنی بر  11/12/94شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ 

"  

 شاورزی به ارائه گزارشی در خصوص مکانیزاسیون پرداختند.در ابتدای جلسه سازمان محترم جهاد ک -

کاهش مصرف  نهاده  ،کاهش هزینه ها، افزایش بهره وریبرای رسیدن به توسعه پایدار با هدف در کشاورزی  مکانیزاسیون استفاده از تکنولوژی -

 ها و تولیدی اقتصادی است.

 می کند. مدیریتای کود ، سم ، بذر، منابع آب و خاک، زمان و سرمایه را بوده و نهاده ه مکانیزاسیون کشاورزی فراتر از یک نهاده -
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فعاالن  ورد نظرمپاسخگوی نیازهای  می تواندطرح  اینبه مرحله اجرا در آمده است و  93کشاورزی از سال  مکانیزاسیون ساله 12 جامع طرح -

 باشد.این بخش 

با هدف کاهش هزینه های تولید و افزایش درآمد بهره  خراسان رضوی و همچنیندر استان به منظور افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی  -

ه است. برای سال جاری نیز این اعتبارات جذب شد 94تا  92های میلیارد ریال طی سال 592به ارزش هزار و  ایویژه اعتباری خطوط ،برداران

ضریب مکانیزاسیون کشاورزی ادوات کشاورزی برای استان شده و د صرف خری مذکور حجم اعتبار باشد.هزار میلیون ریال می783به ارزش 

داشت و ، عملیات ماشینی در مراحل خاک ورزی، کاشترسیده است که به معنای بهبود مطلوب اسب بخار در هکتار  4/1خراسان رضوی به 

 اسب بخار است. 46/1کشور الزم به ذکر است که میانگین سطح مکانیزاسیون در  استان است. باغاتبرداشت در مزارع و 

 به میل ایجاد ،کشاورزی بخش از واقعی حمایت برای دولت گذاری ، سیاستمکانیزاسیون کشاورزی در کشورساله 12تحقق برنامه  جهت -

 ضروری می باشد. بانکی تسهیالت نرخ و کاهش کشاورزی بخش در گذاری سرمایه

د، که این امر به کوچک نمالکانه داشته باش، چهارچوبی خردهاعظمی از کشاورزانسبب شده تا بخش قانون ارث و تقطیع اراضی میان وراث  -

سازد چرا که عمده این تجهیزات برای اراضی با پِی آن، استفاده از ادوات مکانیزه را دشوار می درانجامد و شدن مساحت اراضی کشاورزی می

 اند.مساحت باال طراحی شده

 زمین بازدهی بودن پایین است.کشاورزی  اسیونتوسعه مکانیزبرای یکی از مشکالت موجود  کشاورزان سوی از گذاری سرمایه به رغبت کاهش -

شود، از ماشین می خرید برای گذاری سرمایه شدن غیراقتصادی به که منجر اراضی پراکندگی و مالکی به واسطه خرده کشاورزان درآمد سطح و

 آیند.  دالیل این امر به شمار می
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 در کمباین و تراکتور تولید انحصار و محدودیت ،کشاورزی ادوات تولید صنعت بودن حاشیه مورداستفاده، در های تکنولوژی بودن قدیمی -

 ماشین واردات کاهش و گرانی ،موجود تراکتورهای نامطلوب ترکیب ،کششی های توان از زیادی تعداد شدن رده از خارج و فرسودگی ،کشور

 از مشکالت موجود برای توسعه مکانیزاسیون در کشور است.ها  تحریم اثر در پیشرفته های

 است. استان هر خاص ماشینی نیازهای براساس نوین، های آوری فن به بالعوض های پرداختیکی از راهکارهای توسعه مکانیزاسیون  -

 ها ماشین استانداردهای در کشاورزی، بازنگری ادوات تولید صنعت از ویژه حمایتاز دیگر پیشنهادها جهت توسعه مکانیزاسیون  می توان به  -

  اشاره نمود. کشاورزی های ماشین فروش از پس خدمات سطح داخلی و ارتقای تولیدات کیفیت ارتقای هدف با کشاورزی ادوات و

 شرق منطقه کشاورزی ادوات و ها ماشین کیفیت تأییدیه گواهی صدور فرآیند، خراسان رضوی استان های توانمندی به باتوجهشد پیشنهاد  -

 گردد. تفویض رضوی خراسان به کشور،

 آوری و فعال نمودن جمع هدف با طرح این .در خراسان رضوی در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد( تاک) به موسوم خرد مالی تامین طرح -

 مصارف شده، به آوری جمع مالی هایسرمایه کنار در بانکی منابع از استفاده از جمله ریزی، برنامه و با شود می اجرا روستاییان خرد های سرمایه

 پوشش تحت افراد بر باشد، عالوه می خانوارها محلی بومی الحسنه قرض مشابه در این طرح که خواهد رسید. روستایی خانوارهای ضروری

 و مجموع این عوامل سبب آیدبه گردش در می های ایشان در قالب صندوقی،نفره تشکیل و سرمایه15 تا12 هایگروه امداد، و کمیته بهزیستی

 خواهد شد.بهبود اقتصاد روستا 
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می توان این المللی های حمایتی بینتوان سازمانبسیار حائز اهمیت است و با بهره گیری از  داشتن نگاهی بین المللی بر بخش کشاورزی -

 بخش را توسعه داد.

سازمان محترم جهاد کشاورزی )به پیوست( پیرو مصوبه بیست و هفتمین جلسه  21/5/95مورخ  11ص//96071طرح نامه شماره ب( 

اقدام سازمان جهاد کشاورزی استان در جهت اصالح الگوی  "مبنی بر 04/02/95شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ 

 "کشت و کاهش مصرف آب با دعوت از دانشگاهیان و استفاده از سیستم های دانش بنیان 

 دستور کار دوم به دلیل اتمام وقت جلسه مطرح نشد. -

 جمع بندی و مصوبات: 

جهاد  محترم سازمان توسط با پیشنهادات مشخص و همراه آمار استانیدر استان به کشاورزی  طرح جامع و کامل مکانیزه شدن مقرر گردید -

 دبیرخانه شورا ارسال گردد.به  23/6/95حداکثر تا تاریخ جهت طرح در شورای گفتگو  کشاورزی استان

از فرآیند قانونی طی شده جهت اصالح قانون مالکیت زمین را گزارشی  ،مقرر گردید دبیرخانه شورای گفتگو با همکاری سازمان جهاد کشاورزی -

 ارائه نماید. های کشاورزی و خرده مالکی

به دبیرخانه کشاورزی منابع مورد نیاز جهت یکپارچه کردن اراضی مشخص به همراه  جهاد کشاورزی استان پیشنهادات محترم مقرر گردید سازمان -

 شورا ارائه نماید.
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