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 جلسه:دستورکار
 )در استان  بررسی و ارائه طرح راه اندازی اکوتوریسم در حوزه کشاورزی )اگروتوریسم 

 ارائه گزارش نگاهی کلی به وضعیت آب کشور و استان و بررسی راهکارهای خروج از بحران آب  

  مواردسایر 

 

 اهم موارد مطرح شده:
بیان  آن،جناب آقای علی شریعتی مقدم با اشاره به بازار ارز و تک نرخی شدن  ،در ابتدای جلسه رئیس محترم کمیسیون کشاورزی و آب -1

بنابر درخواست فعاالن حوزه کشاورزی، به دلیل آسیب  موضوع انجام شد در اتاق ایران و با همکاری مجلس شورای اسالمی پیگیرینمودند: 

چراکه بسیاری از محصوالت صادراتی بخش  بر این شد که محصوالت کشاورزیمشمول این موضوع نباشندقرار محصوالت کشاورزی پذیری زیاد 

در این ها پیگیریتاکید نمودند:  در ادامهرئیس محترم کمیسیون رسند و امکان انتقال ارز وجود ندارد. می کشاورزی به صورت ریالی به فروش

ان و بخش خصوصی در حال انجام از سوی اتاق ایر و ارز دولتی، یارانهدادن بخش کشاورزی در اختصاص  و به منظور در اولویت قرار زمینه

 از سوی وزارتخانه پیگیری نمایند.نیازهای ارزی خود را  بتوانند است تا فعالین بخش کشاورزی

ادامه جناب آقای عیدی زاده دبیر محترم کمیسیون کشاورزی و آب، با اشاره به دستورکارهای جلسه بیان نمودند: با توجه به اهمیت در   -2

موضوع آب  ،در شیرازبرگزار شده در جلسه اخیر  کشور سراسرهای کشاورزی اتاقهای موضوع بحران آب در کشور و تاکید روسای کمیسیون

 کشور و استان ارائه شد.در ن قرار گرفت. در ادامه گزارش تهیه شده کمیسیون با عنوان نگاهی کلی به وضعیت آب در دستورکار کمیسیو

های وضعیت آب ،گزارش ارائه شده شامل آماری از وضعیت بارندگی و خشکسالی در جهان، کشور و استان خراسان رضوی، بحث مصارف آب -3

 . بود.و ..ات کشاورزی عیر ایران و هدر رفت آب از طریق ضاب دتجدیدپذیر و منابع آب زیرزمینی، کیفیت آ

 ،پس از ارائه گزارش، اعضاء حاضر در جلسه به ارائه نظرات و پیشنهادات و راهکارهای عبور از بحران آب استان پرداختند. جناب آقای فارسی -4

نماید می قرار گرفته است و آنچه خشکسالی کشور را تشدید ایران در منطقه خشک و نیمه خشک جهانیدبیر محترم خانه کشاورز بیان نمودند: 

ست با خشکسالی مواجه شده اما تا کنون سازگاری با شرایط موجود و فرهنگ سازی در زمینه باشد. ایران سال هامی معیت کشورافزایش ج

راهکارهای موثری در جهت کاهش سطح تبخیر و  تا کنون صرفه جویی آب انجام نشده است. فرهنگ کشور بر مبانی فرهنگ مصرفی است و

 و ... ارائه نشده است.تعرق، افزایش فضای سبز کم آب طلب، کاهش ضایعات کشاورزی 

علمی دانشگاه فردوسی در ادامه بیان نمودند: استان خراسان رضوی با توجه به داشتن محصوالت  هیأتجناب آقای دکتر انصاری، عضو محترم  -5

 صنایع، معادن و کشاورزی، آب طلب باید به سمت توسعه کشاورزی و کشت این محصوالت خاص باشد. اتاق بازرگانیکشاورزی خاص و کم 

تواند نقش موثری در تعیین وضعیت اقتصادی محصوالت خاص داشته باشد تا محصوالتی با توجیه اقتصادی و مزیت تولید می در این خصوص

تواند راهکار موثری در می بهره وری آب در بخش کشاورزی با لحاظ قرار دادن قیمت واقعی آب باال بردن و صادرات در استان معرفی شود.

 عبور بحران آب در استان باشد.

امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، جناب آقای نقیبی، گفتند: با توجه به منابع آبی استان و لزوم تغییر الگوی کشت و سطح  محترم مدیر  -6

کشاورزی، اشتغال و درآمدزایی را حفظ های فعالیتشاورزی باید به دنبال یک جایگزین مناسب بود تا در صورت کاهش زیر کشت در بخش ک

توان می دهد در راستای مدیریت بحران آب اقدامات خوبی انجام گرفته است از جمله آنمی اخیر نشانهای آمار کشاورزی استان در سالنمود. 

 اشاره نمود. محصوالت آب برکاهش سطح تولیدی ،.و .ن زعفران، پسته وسطح زیر کشت محصوالت کم آب طلبی همچ به افزایش

 از بحران آب تأثرشرکت تعاونی کشاورزان مشهد، جناب آقای رضوی خبیر در ادامه بیان نمودند: امروزه کشاورزی خود م محترم مدیرعامل -7

ساختار فعلی مدیریتی ما ساختار فروش است و باید با مدیریت گذار بر بحران آب به آن نگاه کرد. تأثیرباشد و نمی توان به عنوان بخش می

 تی صحیحی در مصرف آب صورت پذیرد.تلفیقی و بهره گیری از ذینفعان و اختصاص بودجه به این بخش مدیری

به عدم وجود آمار صحیح در کشور، بیان نمودند: وضعیت مدیره اتحادیه کشاورزان خراسان با اشاره  هیأتمحترم جناب آقای رضازاده، رئیس  -8

غلطی همچون سد سازی به جای آبخیزداری باعث شده است های غیرمجاز در کشور تا کنون مدیریت مناسبی نداشته است و سیاستهای چاه

 که کشور تا کنون نتوانسته است مدیریت صحیحی در بحران آب داشته باشد.
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 مصوبات جلسه:
های بخش کشاورزی؛ اساتید مصوب گردید در خصوص بررسی راهکارهای مدیریت بحران آب کارگروهی متشکل از تشکل .1

های عملیاتی به کمیسیون کشاورزی و آب و سپس و طرحای و .. تشکیل و نتایج به صورت راهکارها دانشگاه، آب منطقه

 های ذیربط ارائه شود.سازمان

مصوب گردید در خصوص توسعه اقتصاد روستایی و گردشگری کشاورزی کارگروهی با مشارکت استانداری و جهاد دانشگاهی  .2

 به پیگیری امور مربوطه بپردازد.تشکیل گردد تا در راستای سند اشتغال روستایی اتاق بازرگانی به عنوان نهاد واسطه 

در چند  خراسان رضوی بیان نمودند:ای نظرات اعضا، در ادامه جناب آقای عالیی، قائم مقام محترم شرکت آب منطقهو ها در تکمیل صحبت -9

باشد. کشور ایران در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد اما آنچه تشدید کننده می اصلی مدیریت بحران آب دارای مشکلهای لفهبخش از مؤ

 واگذاریاشتباه در کشور  اقدام. لذا با توجه به این شرایط اولین استبارندگی  یداری و دامنه شدیدی تغییراتباشد، ناپامی خشکسالی در کشور

نیز یکی از مشکالت ایجاد مالکیت انحصاری دولتی در کشور در حوزه آب  همچنینبر اساس ثابت بودن میزان بارندگی بوده است. ها پروانه چاه

 است.اصلی کشور در بحران آب  ر مجاز، اضافه برداشت و آلودگی آب از مشکالتغیهای . چاهباشدمی این حوزه

در شرایط بحرانی کشور، کشاورزی نه تنها باید باقی بماند بلکه نیازمند مدیریت در پایان دستورکار اول جناب آقای شریعتی مقدم، بیان نمودند:  -10

با کارگروهی در خصوص بررسی راهکارهای خروج از بحران آب کشور در مصوب گردید و لذا  باشدمی سرمایه گذاری در این بخشصحیح در 

بررسی و  تشکیل شود تا موضوعات در این کارگروه استانای بخش خصوصی کشاورزی و شرکت آب منطقههای دانشگاه، تشکلاساتید حضور 

 نتیجه گیری شود.

ی کشاورزی، سرکار خانم تیموری، دبیر محترم کمیسیون گردشگری اتاق بیان در ادامه در خصوص دستور کار دوم جلسه و موضوع گردشگر  -11

برخوردار خواهد بود. گردشگری مبتنی بر ای نمودند: با توجه به طرح توسعه اشتغال روستایی موضوع گردشگری کشاورزی از اهمیت ویژه

در گردشگری کشاورزی از تولید تا بازار مصرف یی خوبی داشته باشد. ی انجام گیرد و برای منطقه مورد نظر درآمد زاترطبیعت باید با نگاه دقیق

 و حتی عرضه محصول به صورت مستقیم در محل مزرعه، به گردشگر نشان داده خواهد و این موضوع مزیت رقابتی این نوع گردشگری است.

برخوردار است ای شود نیز از اهمیت ویژهمی ارائههمچنین در راستای آن، بحث اقامت گردشگران و خدماتی که توسط روستاییان به گردشگر 

به ها و باید دارای ساختار مناسب باشد و هدف اصلی از این نوع گردشگری کمک به اقتصاد کشاورزان خرده مالک و ممانعت از مهاجرت آن

 شهرهاست.

به سمت توسعه گردشگری کشاورزی اختصاص  تواندمی تسهیالت روستایی با کمک معاونت روستایی ریاست جمهوری در ادامه عنوان شد: -12

د یابد. در وهله اول باید روستاهای هدف به عنوان پایلوت اجرای طرح مورد بررسی و شناسایی قرار گیرند. گردشگری کشاورزی از ابعاد اقتصا

 زایی در روستا قابل اهمیت است. و درآمدزایی روستاییان، فرهنگ استفاده مصرف و کاهش ضایعات پس از تولید و مهاجرت معکوس و اشتغال 

علمی جهاد دانشگاهی در ادامه این موضوع بیان نمودند: در راستای سند توسعه اشتغال روستایی  هیأتجناب آقای دکتر سخدری، عضو محترم  -13

 مطالعات جهانی نشانروستا در فاز اول طرح تکمیل شده است.  467گیرد و تا کنون مطالعات در مورد می روستا مورد مطالعه قرار 1600

 دهد که باید دیدگاه جدیدی در روستاها حاکم شود تا توسعه کارآفرینی روستایی تحقق یابد. در توسعه اقتصاد روستایی اتاق بازرگانیمی

 ، دولت و بازار باشد.مؤلفبین جامعه ای تواند به عنوان نهاد واسطهمی

این نهاد واسطه باید انجام  کسب و کار روستایی از اقداماتی است که تأثیرمعه محلی و توامند سازی و مشارکت جامولد، های شناسایی فرصت -14

 دهد.
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 اعضای حاضر در جلسه:
موسوی  ،دوراندیش ،اشرفی ،قدمی ،خسروی ،میری ،دانشور ،رضوی خبیر ،رضازاده ،کاللی ،تازه دل ،صادقیان ،فارسی ،عیدی زاده ،شریعتی مقدمآقایان: 

 سخدری ،حقیر ،محمدی ،قیصری ،نقیبی ،عالیی ،رضوی ،مهدوی ،انصاری ،فرد

 صفدری ،سبزواری ،ثابت تیموری ،بنایی ،سنوئی محصل ها:خانم

 غایبین جلسه:
 اردکانیان، اورعی زارع، کدخدایی، داوری، سلطانی، صراف، فرامرزی، مرادی، مصدق، مروارید، مظفری، حمیدی فر، هدایت نیا، موسی پور آقایان:

 سراج احمدی، محتشمی ها:خانم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


