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 :دستور جلسه 

 1318ف و برنامه های کمیسیون در سال اارائه اهد  

  مسائل و مشکالت پیش روی بخش کشاورزیدریافت پیشنهادات اعضاء در خصوص  

  وگیاهان داروییشرح اقدامات انجام شده در ارتباط با رفع تعهد ارزی بخش زعفران 

 سایر موارد 

 

مهندس شافعی  آقای جناببا حضور  اولین جلسه کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

دکتر کیخا ریاست محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس  آقای ریاست محترم اتاق ایران و خراسان رضوی و جناب

 . و با خیر مقدم جناب شریعتی مقدم ریاست کمیسیون آغاز گردید یشورای اسالم

این  تالش اشاره ای به اقدامات و عملکرد سالهای گذشته کمیسیون و کشاورزی و آب اتاق، نشست، ریاست کمیسیون یابتدادر 

 یها دستگاه یبا همکار «آب تدبیر سند» طرح ها و مطالعات بنیادی همچون هیتهنخبگان دانشگاهی در جهت  یهمراهو  ونیسیکم

با  ینقش پارلمان بخش خصوص... و ستیز طیمح ،بآ ی،کشاورز یها اتاق در بخش کردیبا توجه به رو رداشاره و اظهار ک ییاجرا

 .دوره همراه خواهد بود نیدر ا یشتریب تیحساس

بعنوان  ارائه دهد و ییشده را به صورت الگو هیته یها است که بتواند طرح آن ،اتاق مشهد یکشاورز ونیسیکم تیدوره فعال نیهدف ا

آن  بیو ترک یگلخانه ا اتدیتولتوسعه  از طرفی با م؛یآب کاهش ده یبخش با حفظ بهره ور نیمصرف آب را در ا ال در بخش آب،ثم

 ،های عملی تیحما ازمندین یبخش کشاورزهمچنین  .خواهد یافتکشت تا چند برابر مصرف آب کاهش  یو الگو نیش سرزمیماآبا 

 است یقانون یساز تیو ظرف اریاخت ضیتفو

پرداخت در دوره نهم  یکشاورز ونیسیکم یاهداف و برنامه ها حیبه تشرشهرام عیدی زاده دبیر کمیسیون کشاورزی و آب اتاق در ادامه 

در دوره  .است یبهره ور شیکاهش مصرف آب و افزا مهم ترین آنمطرح شده که  ونیسیکم سهیرئ اتیدر ه یهدف اصل 6و گفت؛ 

 یریگیپ .پرداخته شد... طرح ها و ،هم فکری، مطالعات جلسات ،ها شیهما یبرگزار در قالب وضوعم نیابه  کمیسیون نیزگذشته 

و مستمر  داری، توسعه صادرات پا... طیور و دام و ، صنایع غذایی،آب ی،حوزه کشاورز یها و تشکل یمسائل و مشکالت فعاالن اقتصاد

ها،  از استارتاپ تیحما ست،یز طیو مح یلیتبد عیآب، صنا ،یدر بخش کشاورز یگذار هیجذب و توسعه سرما ،یمحصوالت کشاورز

ارزش قدرتمند در  رهیزنج جادیو ا این عرصهدر  یاقتصاد دیو تمرکز بر تول یدر بخش کشاورز نینو یها یشتاب دهنده ها و فناور

 .می باشداتاق مشهد  یکشاورز ونیسیشده در کم فیاهداف تعر گریبخش به عنوان د نیا

 یاتاق در موضوعات کشاورز تیفعال :که می توان به موارد زیر اشاره کرد ،شده است فیتعر ونیسیکمدر  نیز یاهداف مکمل همچنین

 طیموضوع مح توامان و به کار گرفته شود، ییعضو شناساریعضو و غ یتشکل ها تی، ظرفبه صورت تخصصی پیگیری گردد دیبا

مستمر و  یو اطالع رسان یگزارش ده رد،یمدنظر قرار گ یالملل نیب یمتناسب با الگوها و استانداردها یاجتماع یها تیو مسئول ستیز

 یها تیاز ظرف یاستفاده حداکثر .شود ینیب شیدر سال پ یکاربرد یحداقل دو کار پژوهش ،مدنظر باشدقابل لمس  جیها و نتا یخروج

 یها تیظرف ریو سا ۲۱ماده  «ب»بند  تهیکم ،یدولت و بخش خصوص یوگو گفت یهمچون شورا یو خراسان رضو رانیاتاق ا یداخل

 یمحورها تمامی، صورت گیرد یبه نفع بخش کشاورز یو اسناد باالدست نیشدن قوان ییاتاق در جهت اجرا و پژوهشی مطالعات

و صادرکنندگان محصوالت مورد توجه خاص قرار  یلیتبد عی، صناباشد یالملل نیروز و در سطح ب یفناور یبر مبنا دیشده با یکارشناس
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 نیشیموارد پ لیتکم نوآورانه، کردیبا رو یمجاز یها تیمختلف، تمرکز در فعال یدر قالب ها یکاربرد یعلم یمحتوا دیتول رند،یگب 

 .می آیداهداف مکمل ما به شمار  گریاز د یاقتصاد یها نیو تعامل با مع دهیکه به اتمام نرس ونیسیکم

جهت دستیابی به اهداف کمیسیون کارگروههایی مد نظر است که موضوعات در این کارگروهها به صورت تخصصی مورد بررسی قرار 

و اقتصاد سبز،  ستیز طیآب، مح ،یو زعفران، زراعت و باغبان ییدارو اهانیگ الت،یو ش وریشامل دام و ط یتخصص یها کارگروه .گیرد

 یبا همکار یتوسعه گلخانه ها، تجارت و توسعه صادرات محصوالت کشاورز ،یدر بخش کشاورز ینیکارآفر یها دهیاستارتاپ ها و ا

 .استصنعت  ونیسیکم یبا همکار یلیو تبد ییغذا عیصنا گروهتجارت و کار ونیسیکم

دو دشت با کمک جهاد کاربردی مد نظر است  و حداقل دو پژوهش  عنوان کرد که در سال جاریاتاق مشهد  یکشاورز ونیسیکم سیرئ

را جبران  آب یکسر بخشی از تا میروی و به سمت کاهش مصرف آب م میکن یمنطقه انتخاب م دکنندگانیکشاورزان و تول ،یکشاورز

 .میکن

وجود  یادیمشکالت ز هم اکنون در احداث گلخانه .است یگذار هیسرما ،و آب یمفقوده در بخش کشاورز یاز حلقه ها یکی مچنینه

عوامل تولید را افزایش ، بهره وری ارزش رهیزنجایجاد و  نیو نو یعلم یکشاورز که با حرکت کنیم یبه سمت می بایست ،یاز طرف .دارد

 . نماییم یبخش را معرف نیدر ا نوین و کارآمد یو الگوها دهیم

در حوزه  یبخش خصوص یها تیو ظرف ها لیپتانس انیبه ب یخراسان رضو یسازمان جهاد کشاورز سیرئ ،یادامه، محمدرضا اوران در

بهره  یدرصد واحدها 57و  ردیگمی صورت  یتوسط بخش خصوص یدر بخش کشاورز دیدرصد تول 66: پرداخت و گفت یکشاورز

 یصنعت یها واحدها در شهرک نیو ا میارد یواحد فعال کشاورز 6766ز ا شیب یدر خراسان رضو .بخش است نیمتعلق به ا یور

 یو زراع یمحصوالت باغ نهیدر زم .ها بروند به سمت تشکل دیحضور دارند که با یهزار بهره بردار کشاورز 333فعالند؛ در استان 

توجه  بنابراین. منعکس نمایدکشاورز را  یصدا تواندی نم یکس یو باغ یفیاز محصوالت ص یاریو در بس میندار یتخصص یها تشکل

بخش  در قالب یزراعت و باغ ربخشیزبه همین استناد درخواست داریم که . است حائز اهمیت موضوع نیاتاق به ا یکشاورز ونیسیکم

 .دشو یساماندهشده و به نوعی دیده  ونیسیکم نیدار در ا تیو مز اصمحصوالت خ حتی و یتخصص های

 :پرداخت و گفت ریدپذیتجد یها برداشت از آب زانیم حیبه تشرنیز  یخراسان رضو یشرکت آب منطقه ا رعاملیمد ییمحمد عال

 طیدرصد و در شرا 06 دیبا یفعل طیدرصد است که در شرا ۲۱6از  شیاستان ب ریدپذیآب تجد نیانگیآب برداشت شده به م نسبت

 .وگرنه بحران به مراتب بیش از این تشدید خواهد شد گردد دهیباید سامان موضوعاین  و در حال حاضر درصد باشد 57 دیبا یمنطق

 ،یو سازمان جهاد کشاورز یفردوسها و دانشگاه  تشکل نیا یهستند و با همراه یواقع ،در استان یفعال کنون یکشاورز یها تشکل

و  میمخزن صفر برس یبه کسر دیبا ۲067در سال  بر اساس این سند،. شد هیبار ته نیاول یاستان برا ارانیهم ای یبا کم آب یسند سازگار

 .موضوع هستند ریگیپ نیز ها شروع شده و استاندار و فرماندار همه دشت یبرا نیا

شرکت آب  .این موضوع مورد غفلت واقع شده است تا کنون اما بسیار خوبی است یرورپ یآبز یها تیظرف یدارا یخراسان رضو

ی استان که م یاصل یفهرست چشمه ها ،یاز طرف .را دارد نهیزم نیدر ا یگذار هیسرما شیافزا یبرا آمادگی هر نوع کمکی منطقه ای

 .میدهی قرار م این مجموعه اریاز کمک اتاق استفاده کرد را در اخت ی در آن هاتوسعه گردشگر یبرا توان

 یدر سفرها یاقتصاد یها نیدر بحث مع یاتاق و استاندار یها از برنامه یبخش: اظهار کرد زیاتاق مشهد ن ندگانینما اتیعضو ه یامت

 .ر شودپُ نهیزم نیموجود در ا یهاءبا کشاورزان منطقه باشد تا خال ندگانینما اتیارتباط اتاق و ه  ،یشهرستان
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 یاما ابزار بسیار زیادی وجود دارد نیقواندر کشور  عنوان کرد مشهد نیز کشاورزان یشرکت تعاون رعاملیمد ریخب یرضو اضدریحم 

کسب و کار، اصالح  یبهبود فضا ها، تیرفع محدود شود،ی م دیصحبت از رونق تول یوقت .است فراهم نشده قوانین این یاجرا یبرا

ابزار  دیو با شودی در ذهن متبادر م رانیخلق الساعه مد ماتیاز تصم یریو جلوگ یبانک امبه نظ دنیبهبود بخش ها، ضیو تبع ها استیس

 .ود داشته باشدجوارد وم نیا یاجرا یراب یقانون

در بخش  یاز مشکالت کنون یکیبه عنوان  را مجلس نیقوان یبرا ییت اجرانضما نبود نیز استان یکشاورز ینظام صنف ریدب ی،مهدو

 دینداشت با یشد، اگر دولت پرداخت به موقع بیگندم که در مجلس تصو ینیتضم دیدر موضوع خر: و اظهار کرد دانست یکشاورز

چطور غرامت را اند که بددولت  تاشود  ینیب شینه پیزم نیدر ا ییساز و کار اجرا دیبا. به کشاورزان غرامت دهد یمعادل نرخ سود بانک

 شودی و چطور حق کشاورز احصا م پردازدی م

در مسائل  یادیز ییدر چند سال گذشته در استان همگرا: گفت زین ی مشهدوسدگروه آب دانشگاه فر یعلم اتیعضو ه ی،داور کامران

رفتن و شور شدن است  نییدر حال پا ینیرزمیسطح آب زدر حال حاضر اما  انجامدیمطلوب ب یبه راه حل میدواریب شکل گرفته که امآ

 .افتد یاتفاق م دیجد یبا صدور مجوزها دیتشد نیا م؛یکنی م دیو ما آن را تشد

 شیب یدر خراسان رضو: صنف پرداخت نیمشکالت ا یبرخ انیبه ب زیاستان ن و طیور خوراک دام کارخانجات یانجمن صنف ریدب ،یکاف

شان را از  یبهره بردار یاند و مجوزها یمجموعه بخش کشاورز ریکارخانجات ز نیوجود دارد؛ ا و طیور کارخانه خوراک دام 36از 

که برای از این دست مسائل میبایست چاره اندیشی  شودی اعمال م یها صنعت آن یتعرفه انرژ اگرفته اند ام یوزارت جهاد کشاورز

است که این واحدها واحدها  نیاز مشکالت ا گرید یکیکارخانجات خوراک دام به عنوان  یبرا یاتیمال بیبحث ضرهمچنین . گردد

 نیاکنون ا یبا تالش اتاق بازرگاندرصد بود و  ۲۱آنها  یتا سال گذشته برا یاتیمال بیدارند و ضر یحداکثر دو تا سه درصد یسود

 .تا دو درصد برسد کیبه  بیضر نیاست که ا نیما ا یتقاضااما  دهیدرصد رس 7.7 به بیضر

 یو جنوب یخراسان رضو یها در استان «زعفران»از جایگاه استراتژیک محصول  نیز رانیزعفران ا یمل یشورا ریدب ،یمنوچهر دیفرش

نفر را به  کیمجلس  یکشاورز ونیسیکم میکنی است و تقاضا م کیاستراتژ اتیتصم ازمندیمحصول ن نیا: و تاکید کرد گفتسخن 

هزار هکتار  ۲۲6از  شیو امروز ب میکشت زعفران داشت ریهزار هکتار سطح ز 53،  6۲در سال  .ندزعفران مشخص ک ژهیو ندهیعنوان نما

 ونیسیدر کم یا ژهیو ندهیاگر نما .بازارها و مصارف جدید باشیم بدنبالبرای این ظرفیت باید . محصول است نیکشت ا ریز یاز اراض

 طیزعفران در شرا یبرا غیرواقعی و فاقد اهلیت،صادرکنندگان  یکه برخ ینابسامانو  یمشکالت ارز م،یمجلس داشته باش یکشاورز

  .کرد یریگیو پ یبررس توانی کرده اند را م جادیا یفعل

از انجمن ها، خانه ها و نظام های تخصصی در  گفت  شورای اسالمی منابع طبیعی مجلس و ئیس کمیسیون کشاورزی، آبردکتر کیخا 

بخش کشاورزی انتظار داریم تا به معنای واقعی صدای کشاورز باشند و در موضوعات مرتبط با این حوزه در سطح ملی، اعالم موضع 

از نمایندگان با توجه به  برخی دوره هشتم مجلس شورای اسالمی رد .ن صدا در حال حاضر ضعیف استای. کرده و مطالبه گری نمایند

 ،تا به جای شکل گیری ساختاری مستقل شدپیشنهاد  که احساس نیاز در کشور به دنبال تاسیس اتاق کشاورزی به صورت مستقل بودند

و از ظرفیت اتاق در توسعه بخش پدید آید رشد الزم برای این حوزه بخش کشاورزی با اتاق بازرگانی ادغام تا ذیل این ساختار 

تا نقطه ایده آل فاصله است و سهم و اثری که این بخش در سیاستگذاری های اتاق دارد، در نقطه  در حال حاضر .کشاورزی بهره گیریم

و محیط زیست به صورت یکپارچه در عنوان این  طبیعییکی از اقدامات اتاق باید این باشد که کشاورزی، آب، منابع  .مطلوب آن نیست
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از اتاق ایران درخواست داریم تا دبیرخانه ای  .کمیسیون پارلمان بخش خصوصی دیده شود چون ساختار متناظر آن در مجلس فعال است 

مکاری دو جانبه پیش تفاهمی برای ه همچنین .را برای این کمیسیون ها ایجاد کند و آن را با کمیسیون کشاورزی مجلس مرتبط سازد

بینی شود تا من و همکارانم حرف های بخش خصوصی را بشنویم و بدانیم تبعات احتمالی تصمیماتی که در مجلس اخذ می کنیم، برای 

 این حوزه چه خواهد بود؟

ا کمیسیون نشستی میان روسای کمیسیون های کشاورزی اتاق ایران ب کمیسیون کشاورزی مجلس این آمادگی را دارد تا همچنین

از  ضرورت دارد تا فعالیتهای کمیسیون اتاق. در مجلس و حتی با حضور رئیس قوه مقننه برگزار شود کشاورزی مجلس شورای اسالمی

یکی از ماموریتهای اصلی کمیسیون کشاورزی ساماندهی به سایر می بایست برنامه های اتاق باشد و از این مسیر خارج نشود و 

توسعه بازارهای هدف و ضرورت تشویق تولیدکنندگان برای گرایش پارلمان بخش خصوصی باید در عرصه  .دتشکلهای این بخش باش

اتاق بازرگانی باید با تعریف بازارهای جدید و فعال تر عمل کند؛ ، ر بخش کشاورزی و محصوالت کشاورزیبه ویژه دبه بازارهای نو 

استخراج لیست اسامی اتاق های مشترک ایران با  همچنین .ا به شکل بهتری راهبری کندهدایت کشاورزان و تولیدکنندگان، این مسیر ر

سایر کشورها برای بررسی اهداف آن ها در بخش کشاورزی و اقداماتی که برای شناسایی بازارهای هدف بخش کشاورزی صورت می 

باید در سطح ملی با توجه به سند چشم انداز توسعه، اسناد باالدستی و  اتاقها روسای کمیسیون های کشاورزی .استضروری دهند 

سطح کشور در آن ا و خط مشی اتاق را مشخص کنند تا همه کمیسیون های کشاورزی اتاق در برنامه ششم، مجموعه ای از سیاسته

وی به اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد توصیه کرد تا در تحقیقات و پژوهش های خود صرفا به مراکز علمی  .چارچوب کار کنند

 .داخل کشور اکتفا نکنند

فهرست تمامی تشکل های کشور را : افزود و خراسان رضوی ایران بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رئیس اتاق س شافعیمهند

عرصه هایی که در آن ها با خالء مواجهیم و  همچنیناحصاء کردیم و پیشنهادها برای ادغام مواردی که موازی کاری وجود دارد و 

 7ی در ماده مجلس شورای اسالم .و تا دو ماه دیگر آن را به مجلس ارائه خواهیم کردشده نیازمند ایجاد ساختاری تشکلی هستیم، آماده 

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار وظیفه ای برای اتاق بازرگانی تعیین کرده و آن ساماندهی تشکل های اقتصادی است؛ اتاق طبق 

ی را جبران و در صورت نیاز تشکل های جدید ایجاد نماید تا لقانون باید تشکل های موازی را در هم ادغام کند، خالءهای احتما

 .است  کشور یکی از مشکالت کنونی، وی مراکز مختلف حتی وزارتخانه هاایجاد تشکل های متعدد از س .حاصل شود هماهنگی الزم

مجلس باید راه حلی برای این موضوع پیدا کند؛ مراکز متعددی در کشور هستند که تشکل ایجاد می کنند، حتی وزارتخانه هایی مثل 

 .هستند؛ این درحالیست که وظیفه دولت ایجاد تشکل نیست کشور، کار، صمت و کشاورزی هم در حال ایجاد تشکل

هدف از ایجاد یک تشکل، گردهم آمدن عده ای خاص در قالب یک گروه و پس از احساس نیاز است اما از تشکل هایی که دولت 

این است که تشکل های این امر تضادی را رقم می زند، در حالیکه تاکید ما . ایجاد می کند، گاهی استفاده ابزاری صورت می گیرد

  .اقتصادی باید از بطن بخش خصوصی شکل بگیرند

یک تصمیم، ابالغیه یا دستورالعمل  .هستندغافلگیری جدید  هر روز در انتظار آن است که فعاالن اقتصادی یکی دیگر از موارد پیش روی

وی از اعضای  .صادی کار بسیار دشواری استدر چنین شرایطی فعالیت اقت. که مسیر فعالیت آن ها را دستخوش تغییر می نماید

کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد خواست تا با توجه به مسائل استان، در برنامه ریزی ها و اقدامات خود اولویت بندی الزم را انجام داده 

. را حل و فصل کنندکمیسیون های تخصصی اتاق ها، نمی توانند همه مشکالت کشور  .و به مشکالت و مسائل را به خوبی رصد کنند
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برای افزایش بهره وری و ایجاد یک خروجی موثر، از آن ها درخواست کرده ایم تا چند مشکل خاص را در اولویت قرار داده و  

 .این رویه، خروجی کارآمدتری را ایجاد خواهد کرد. راهکارهای رفع آن را تا مرحله تحقق پیش ببرند

البته در حال حاضر در اتاق  .و باید با سرعت عمل بیشتری اقدام نماید پیشرو نبوده است ورد بخش کشاورزیاتاق در م همچنین

این در . ر این بخش را دنبال کندنیز فعال شده تا پیشبرد سریع ت کشاورزی بازرگانی عالوه بر کمیسیون کشاورزی، دفتر تخصصی

را تشکیل دادیم تا در حوزه آب  کشاورزی و در اتاق ایران نیز مرکز مطالعات راهبردی. حالیست که سایر بخش ها دفتر تخصصی ندارند

فراهم  همچنین .تاکید ما نیز سرعت دهی به امور در بخش کشاورزی اتاق است تا به نقطه مطلوب برسیم. آب جبران مافات کرده باشیم

در این  است کهکردن زمینه ای برای حضور کشاورزان واقعی در اتاق به عنوان یکی از مسائل مورد تاکید در پارلمان بخش خصوصی 

نبال تسهیل شرایط ورود و عضویت کشاورزان در و در واقع به د در پی حل آن هستیمکه  وجود داردآیین نامه ای  برخی مشکالتزمینه 

 کشور روسای اتاقهای کمیسیونهای کشاورزی اتاقهای بازرگانی سراسر جلسه سراسریحداکثر ظرف دو ماه آینده همچنین  .اتاق هستیم

هیچ بخشی به اندازه کشاورزی نمی تواند در اقتصاد . برگزار خواهیم کردرا با نظر آقای کیخا  کمیسیون کشاورزی مجلسنمایندگان با 

 .یابداومتی موثر باشد اما در بسیاری از مواقع این بخش مظلوم واقع شده و باید تالش کنیم که این وضعیت تغییر مق

 :مصوبات جلسه

در خصوص مهندس اورانی ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی  آقای جنابتوضیحات  به تایبا عن -1

قانون بهبود مستمر محیط کسب و  5و نظر به ماده  تشکلهای تخصصی در زمینه محصوالت باغی و زراعی خالء وجود

برای ساماندهی، فاقد تشکل فعال می باشند،  در آن دسته از فعالیتهای اقتصادی کهاتاقها مکلفند  مطابق آنکه  کار

وازی وجود دارد، زمینه زمینه های الزم را ایجاد کنند و در فعالیتهایی که تشکلهای مایجاد وثبت تشکلهای اقتصادی 

جناب فرمایشات  نیز در راستای اجرای و دام تشکلهای موازی را فراهم نماینادغام، شبکه سازی، یکپارچه سازی و انسج

در خصوص تسهیل شرایط ورود و عضویت کشاورزان به  اتاق ایران و خراسان رضوی محترم ریاست شافعیمهندس آقای 

اصالح آیین نامه ورود و عضویت  رضوی طی مکاتباتی با اتاق ایران، اتاقها، مقرر گردید کمیسیون کشاورزی اتاق خراسان

 .مایدپیگیری ن تا حصول نتیجه اورزان در اتاقها راکش

در خصوص  ی مدیر عامل محترم شرکت آب منطقه ای خراسان رضوییمهندس عال آقای نظر به توضیحات جناب -2

و مساعدتهای آن شرکت محترم در زمینه توسعه سرمایه گذاری  ظرفیت آبزی پروری و فرصتهای گردشگری در استان

رفیتهای استان در زمینه های مذکور با حضور ظجلساتی را برای معرفی  ،مقرر گردید کمیسیون کشاورزی اتاق در استان،

 .و سرمایه گذاران برگزار نماید تشکلها، فعاالن بخش خصوصی

میسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای ریاست محترم ک جناب آقای دکتر کیخا فرمایشات به استناد -3

ت مشترک اسدر خصوص برگزاری جل ن رضویاسعی ریاست محترم اتاق ایران و خرااسالمی و جناب آقای مهندس شاف

در جهت رفع مسائل  کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی کمیسیونهای کشاورزی اتاقها و نمایندگان روسای بین

و این ماه آینده در محل اتاق برگزار  2حداکثر ظرف اولین نشست مذکور  ، مقرر گردیدو مشکالت بخش کشاورزی

 .نشستها به صورت مستمر ادامه یابد

در خصوص اهمیت این  هری دبیر محترم شورای ملی زعفران ایرانچت به توضیحات جناب آقای مهندس منوایبا عن -4

کمیسیون کشاورزی، کیخا ریاست  دکتر آقای و توضیحات جناب محصول استراتژیک در کشور و مسائل پیش روی آن
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و مسائل و مشکالت پیش روی محصول  مبنی بر پیگیری مستقیم درخواستها عی مجلس شورای اسالمییاّب و منابع طب 

شخصاً توسط خود ایشان، مقرر گردید شورای ملی زعفران، درخواستها و مسائل و مشکالت پیش روی این  زعفران

ه کمیسیون کشاورزی اتاق منعکس تا جهت اقدامات بعدی به کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی محصول را ب

 .گردد ارجاع

 

 

 


