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دستورکارجلسه:





ارائه گزارش عملکرد سال  1396کمیسیون
ارزیابی عملکرد کمیسیون توسط اعضاء محترم
ارائه اهدف و برنامههای کمیسیون در سال  1397و دریافت پیشنهادات اعضاء در خصوص تدوین برنامه پنج ساله کشاورزی
استان جهت ارائه در نشست روسای کمیسیونهای کشاورزی اتاقهای سراسر کشور در اردیبهشت
ارائه و اخذ نظرات در خصوص پروژه "توسعه ارزشهای روستایی"

اهم موارد مطرح شده:
 -1در ابتدای جلسه جناب آقای شریعتی مقدم رئیس محترم کمیسیون ضمن عرض تبریک سال نو و خیر مقدم به اعضای محترم ،به دستورکارهای
جلسه اشاره نمودند و گفتند :کمیسیون کشاورزی ،آب و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در سال  96با پیگیری دبیرخانه بند ب
ماده  12موضوعات و مشکالت ارجاعی به کمیسیون و ارجاع پیگیریها از طریق دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق،
برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی تخصصی و ..عملکرد مطلوبی را از خود نشان داد .لیکن بهبود و ارتقاء عملکرد کمیسیون در سال
جدید نیازمند ارائه نظرات و پیشنهادات اعضاء محترم میباشد.
 -2در ادامه دبیر محترم کمیسیون جناب آقای عیدی زاده به ارائه گزارش عملکرد کمیسیون در سال  1396پرداختند و بیان نمودند :کمیسیون
کشاورزی در سال گذشته با برگزاری  14جلسه اصلی کمیسیون و  12جلسه کمیتههای تخصصی به بررسی مهمترین موضوعات حوزه کشاورزی،
آب و صنایع تبدیلی ،دام و طیور ،گیاهان دارویی ،گلخانه و ..پرداخت که حاصل این جلسات  24مصوبه بود که در طی سال  79 ،96درصد
موصوبات پیگیری شدند و نتایج مطلوبی حاصل شد.
 -3ایشان سپس به مهمترین دستاوردهای کمیسیون اشاره نمودند و گفتند :از مهمترین دستاورهای کمیسیون میتوان به برگزاری نشست مشترک
کمیسیون کشاورزی اتاق و کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی و انعقاد تفاهم نامه فی مابین اتاق بازرگانی و کمیسیون کشاورزی و
منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی ،دیدار سفیر جدید انگلستان با رئیس محترم کمیسیونکشاورزی اتاق ،دیدار معاونت توسعه روستایی نهاد
ریاست جمهوری با رئیس محترم کمیسیون و ارائه پیشنهادات در خصوص اقدامات ملی توسعه ارزشهای روستایی ،برگزاری اولین رویداد
صنعت غذا با محوریت کارآفرینی ،امضای تفاهم نامه فی مابین اداره کل دامپزشکی استان و اداره استاندارد ،برگزاری همایشها و کارگاههای
تخصصی و  ...اشاره نمود.
 -4رئیس محترم کمیسیون بیان نمودند :با توجه به اقدمات کمیسیون در سال  96همچنان کمیسیون ،نیازمند اقدامات جدی تر و تکمیلی در
سال  97میباشد که رسیدن به این هدف همکاری اعضاء محترم کمیسیون را میطلبد .در سال جدید در بخش کشاورزی با وجود مواجه شدن
با بحران جدی آب ،نیازمند برنامه ریزی دقیق و جامع در این بخش میباشد.
 -5سرمایهگذاری در بخش کشاورزی یکی از موضوعات مهمی است که کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی میتواند به عنوان واسط با حمایت
بخشهای مختلف از جمله صندوق توسعه ملی و توسعه روستایی سرمایهگذاریهای خرد و کالن در بخش کشاورزی ایفا نقش نماید.
 -6در ادامه اعضای محترم کمیسیون به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود در خصوص چگونگی بهبود و ارتقاء عمکلرد کمیسیون پرداختند.
جناب آقای کاللی ،مشاور محترم شرکت خوشگوار در این خصوص بیان نمودند :نکته مهم این است که کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی
و از جمله کمیسیون کشاورزی و آب الزم است تا ابعاد فعالیت خود را محدود و استانی نمایند تا بتوان مشکالت را به صورت دقیق و کارآمد
بررسی کرده و راهکار عملیاتی برای آن ارائه شود .لذا یکی از موارد پیشنهادی برای بهبود عملکرد کمیسیون ،بررسی دو یا سه مورد استانی به
طور دقیق و کاربردی است تا بتوان خروجی مناسبی را در پایان سال داشت.
 -7پیگیری حضور فعال مسئولین دولتی سازمانهای ذیربط در جلسات کمیسیون از دیگر موارد مهمی بود که توسط اعضاء محترم مطرح شد .در
بررسی و پیگیری موضوعات و مشکالت بخش کشاورزی و سایر بخشهای وابسته ،حضور مسئولین دولتی در تعامل با مسئولین بخش خصوصی
میتواند مثمر ثمر و راه گشا باشد.
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 -8در ادامه جناب آقای رضوی خبیر ،مدیرعامل محترم شرکت تعاونی کشاورزان مشهد بیان نمودند :در سال جدید رویکرد کمیسیون با پرداختن
به مسائل زیربنایی و زیرساختی بخش کشاورزی میتواند بسیار موثر واقع شود .در استان خراسان رضوی ،خرده مالکی به عنوان یکی از مشکالت
بخش کشاورزی است ،لذا راهکار تجمیع اراضی میتواند عامل افزایش ضریب مکانیزاسیون و تولید ارزش افزوده در این بخش باشد و بسیار
حائز اهمیت است .مورد دیگر پیشنهادی در خصوص برنامههای کمیسیون در سال جدید ،سناریوی پس از تولید و بررسی مشکالت موجود در
عرصه فروش محصوالت کشاورزی می باشد که در این زمینه ایجاد یک کارگروه تخصصی اقتصاد و بازرگانی محصوالت کشاورزی ضرورت دارد.
 -9اصالح الگوی کشت از موارد دیگر نیازمند پیگیری عنوان شد .عدم ساماندهی تولیدکنندگان و واردکنندگان نهادهها و عملیات زراعی از دیگر
مشکالت بخش کشاورزی است که بررسی این موضوع میتواند در لیست برنامههای کمیسیون قرار گیرد .همچنین در حوزه آب و مدیریت
بحران آب تا کنون از بعد اقتصادی و حقوقی از موارد مهمی است که باید به آن پرداخته شود.
 -10جذب سرمایهگذاری خارجی و داخلی از دیگر موارد مهم در برنامههای کمیسیون عنوان شد .همچنین در بخش کشاورزی باید به دنبال
تسهیالت منطبق با بازده بخش کشاورزی باشیم.
 -11سرکار خانم بنایی به نمایندگی از جمعیت ناجیان آب ،خواستار گنجاندن موضوع آب مجازی منطبق بر اقلیم در برنامههای کمیسیون شدند و
بیان نمودند :یکی از موضوعات مغ فول تا کنون در حوزه آب در کشور و استان نبود آمار دقیقی در بحث آب مجازی است و تحقیقات کمی روی
این موضوع صورت گرفته است.
 -12مشکل نقدینگی در بخش کشاورزی از دیگر موراد مهم نیازمند بررسی در کمیسیون مطرح شد .تمرکز و مطالعه بر روی گیاه زعفران و گیاهان
دارویی به عنوان محصوالت شاخص استان نیز در دستورکار کمیسیون در سال جدید ضروری میباشد.
 -13ارزیابی تأثیرات تصمیمات دولتی همچون نرخ ارز و تغییر الگوی کشت و  ،...بر بخش خصوصی نیز میتواند در برنامههای کمیسیون گنجانده
شود.
 -14جناب آقای ساالرپیشه مدیرعامل محترم کارخانجات خوراک دام و طیور طی قدردانی از کمیسیون کشاورزی و آب و دبیرخانه شورای گفتگو
به منظور پیگیری و به نتیجه رساندن موضوعات ارجاعی این اتحادیه در سال گذشته بیان نمودند :یکی از مهمترین موضوعات بررسی شده در
سال گذشته ،مربوط به باال بودن ضرایب مالیاتی کارخانجات خوراک دام و طیور بوده است که طی پیگیریهای انجام شده از  12درصد به 6/5
درصد کاهش یافت.
 -15رئیس محترم کمیسیون در ادامه بیان نمودند :کمیسیون کشاورزی و آب اتاق در سال جدید گسترش همکاریهای را با سازمان ساماندهی
مشاغل شهری و شهرداری خراسان رضوی در دستورکار خود قرار داده است تا بتوان موضوعات بخش کشاورزی و ظرفیتهای این بخش به
ویژه بحث حضور در بازار محصوالت کشاورزی را پیگیری نمود .همچنین در سال جدید شهرداری در نظر دارد به منظور معرفی محصوالت
کشاورزی در استان ،غرفههایی در سطح شهر به عنوان نمونه در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.
 -16در ادامه دبیر محترم کمیسیون اهداف و برنامههای پیشنهادی کمیسیون را در سال  1397و برنامههای پنج ساله استانی را بیان نمودند و از
اعضاء محترم خواسته شد که حداکثر ظرف مدت یک هفته پیشنهادات خود را در خصوص برنامههای عنوان شده به دبیرخانه کمیسیون اعالم
نمایند.
 -17در پایان ،رئیس محترم کمیسیون جناب آقای شریعتی مقدم در خصوص پیشنهاد طرح توسعه ارزشهای روستایی بیان نمودند :هدف از بررسی
و ایجاد الگوهای تار (توسعه ارزشهای روستایی) ،توسعه بازار توسط ارزشهای روستایی است .از اهداف اصلی این طرح ایجاد زنجیرههایی با
پشتوانه دولت میباشد تا با صادرات محصوالت کشاورزی روستایی و بازگشت سرمایه به روستا ،بتوان به عنوان مثال بتوان از منابع دولتی،
تسهیالت صادراتی صفر درصد برای تولیدکنندگان دریافت نمود و یا بتوان سامانه جامع معرفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان را به منظور
کمک به ایجاد بازار مستقیم برای روستاییان ایجاد نمود.
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مصوبه جلسه
 .1مصوب گردید اعضاء محترم پیشنهادات خود را در خصوص اصالح اهداف و برنامههای یکساله کمیسیون و پنج ساله استانی ظرف
مدت یک به دبیرخانه کمیسیون کشاورزی منعکس نمایند.
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