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دستورکارجلسه:
-

ارائه گزارشی از برگزاری جلسه کمیته مشترک اتاق بازرگانی و کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی

-

بررسی طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی

-

هم اندیشی در خصوص برگزاری دومین جشنواره ملی فناوری های آب ،بهره وری و بازچرخانی به همت دانشگاه فردوسی مشهد

اهم موارد مطرح شده:
 -1در ابتدای جلسه رئیس محترم کمیسیون کشاورزی ،آب و صنایع تبدیلی ،جناب آقای شریعتی مقدم با اشاره به وضع موجود و مسائل اقتصادی حاکم
بر کشور بیان نمودند :در شرایط فعلی تصمیم گیری در حوزه های مختلف تولید ،صنعت و کشاورزی بسیار مشکل شده است .ایشان به تعهدنامه ارزی
به عنوان یکی از چالش های پیش روی بخش تولید به ویژه کشاورزی اشاره نمودند و بیان کردند :در سال  76پیمان و تعهد ارزی وجود داشت و سال
ها در دولت اصالحات تالش شد که این پیمان برداشته و مشوق های صادراتی به عنوان یک موفقیت بزرگ جایگزین آن شود اما امروز باز بحث تعهدات
ارزی مطرح شده و چون بخش اعظم صادرات ما از حوزه کشاورزی است ،این بخش بیشتر آسیب خواهد دید .با توجه به این شرایط باید گفت با توجه
اینکه عمده صادرات کشور در بخش کشاورزی است لذا این بخش در شرایط فعلی آسیب بیشتری وجود خواهد دید .همچنین در بحث فرآوری و بسته
مشکل جدی در بحث تامین مواد اولیه بسته بندی کارخانجات می باشد.
 -2در ادامه جناب آقای رضوی خبیر ،مدیرعامل محترم شرکت تعاونی کشاورزان مشهد بیان نمودند :در بی انضباطی مالی موجود در کشور ،دولت باید
به عنوان یک راهکار خریدهای تضمینی را به خریدهای شناور تبدی ل نماید و خرید محصوالت کشاورزی باید بر اساس قیمت تمام شده محصول و بر
مبنی تورم ساالنه کشور انجام پذیرد تا در آینده کمک به بخش کشاورز باشد .همچنین در خصوص بیمه در بخش کشاورزی ،بیمه ها باید به صورت تک
محصولی و بر اساس درآمد صورت پذیرد تا پوشش کامل بیمه ای در بخش کشاورزی تحقق یابد.
 -3در ادامه دبیر محترم کمیسیون ،جناب آقای عیدی زاده ،گزارشی از جلسه اخیر با حضور نمایندگان محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای
اسالمی ،استانداری خراسان رضوی و جنوبی و نمایندگان اتاق بازرگانی در محل اتاق ایران پیرامون مفاد تفاهم نامه منعقد شده بین اتاق بازرگانی و
کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی ،را ارائه نمودند.
 -4در ادامه به طرح های تدوین شده در استان که از سوی تشکل های بخش خصوصی کشاورزی و کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ارائه شده بود
اشاره شد و عنوان شد که این طرح ها پس از تایید استانی برای اختصاص ردیف های بودجه ای و تسهیالت به مجلس شورای اسالمی ارائه خواهد شد.
 -6در ادامه جناب آقای انصاری ،عضو محترم هیات علمی دانشگاه با بیان طرح کارورزی دانش آموختگان بخش کشاورزی بیان نمودند :به منظور انتقال
تجربیات در بخش کشاورزی بر اساس ماده  21قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ،مصوب گردیده است که دانشجویان و دانش آموختگان کشاورزی
پس از فراغت از تحصیل به کارآموزی در بخش های مختلف این حوزه بپردازند و دانشگاه در این زمینه آماده همکاری با تشکل های بخش کشاورزی
خواهد بود.
 -7در ادامه نماینده محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ،در خصوص طرح های اجرایی در این سازمان بیان نمودند :طرح تکاپو در اداره کار
و زنجیره سیب ایرانیان در سازمان در حال انجام و پیگیری است همچنین بحث کشاورزی قراردادی در سازمان به تصویب رسیده است و اقدامات اجرایی
آن در حال پیگیری است.
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 -8رئیس محترم دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی ،جناب آقای لبافی در ادامه بیان نمودند :در خصوص بحث کارورزی و
کاراموزی در سال  1385طرحی تحت عنوان استاد -شاگردی ارائه شد و در ادامه در ابتدای سال  1396طرح مجدد به صورت استانی در دبیرخانه شورا
مورد بحث قرار گرفت و یکی از چالش های موجود در این حوزه ،بحث عدم ارتباط بین نیروی کار با دانشگاه و محل کار عنوان شود لذا طرح با عنوان
آموزش در محیط کار مطرح شد تا در قالب انعقاد قرارداد بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای ،اداره کل تعاون ،کار و و رفاه اجتماعی و اداره کل
تامین اجتماعی در بنگاه اقتصادی مربوطه تنظیم شود و بر اساس مدت زمان تعیین شده توسط اداره فنی و حرفه ای به اجرا گذاشته شود تا در قالب
این طرح محیط کار به عنوان مرکز آموزش تلقی شود.
 -9همچنین ایشان بیان نمودند نیاز سنجی در حوزه کشاورزی باید توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام پذیرد و دانشگاه ها بر اساس نیازسنجی انجام
شده از وضعیت موقعیت های کاری موجود ،اقدام به پذیرش دانشجو نمایند.
 -10در خصوص دستور کار دوم جلسه ،دبیر محترم کمیسیون جناب آقای عیدی زاده بیان نمودند :بر اساس تفاهم نامه ای که بین اتاق ایران با وزارت
نیرو منعقد شده است موضوع آب و طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی در دستورکار اتاق ایران قرار گرفت و از استان ها مختلف خواسته شده
تا بر اساس شاخص های تعیین شده (جدول پیوست دعوتنامه) اقدام به انتخاب دشت های دارای اولویت در اجرای طرح احیا و تعادل بخشی بپردازند.
 -11در ادامه محمدعلی نعمت نژاد ،معاون محترم حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در خصوص طرح احیا و تعادل بخشی
آب های زیرزمینی بیان نمودند 34 :دشت از  37دشت استان در محدوده ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار دارند .شرایط اقلیمی و بهره برداری بی رویه از
دشت ها عامل اصلی این بحران می باشد  .بالغ بر یک میلیارد مترمکعب کسری مخزن در آبخوان ها در استان وجود دارد .از سال  1394بر اساس مصوبه
شورای عالی آب طرح احیا و تعادل بخشی اجرایی شد که همانطور که گفته شد با امضای تفاهم نامه با وزارت نیرو این طرح در دستورکار اتاق ایران نیز
قرار گرفت.
 -12در ادامه بندهای  15گانه این طرح توسط معاون محترم حفاظت و بهره برداری عنوان شد .که بر این اساس ،هر ساله شرکت آب منطقه ای با
همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی به انعقاد قراردادهای طرح احیا و تعادل بخشی اقدام می کند .اما باید گفت این طرح اعتبارات نقدینگی ندارد و
این موضوع از مشکالت اجرایی این طرح است.
 -13در خصوص دستور کار سوم جناب آقای داوری عضو محترم هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد بیان نمودند :در وضعیت بحرانی فعلی و افت سطح
آب های زیرزمینی باید به عنوان راهکار مدیریت آب یا مصارف آب را کاهش یابد و یا انتقال آب صورت پذیرد که عمال بسیار سخت و پرهزینه و زمان بر
است.
 -14ایشان در ادامه به دومین جشنواره ملی فناوریهای آب ،بهرهوری و بازچرخانی اشاره کردند و گفتند  :حدود  6درصد افزایش شوری آب در مشهد
و  8درصد در نیشابور طی سال های اخیر وجود داشته است و تا  20سال دیگر این مقدار بیشتر خواهد شد  .بنابراین چاره ای نیست جز اینکه کشور
طی حداکثر  15سال آینده به دنبال فناوری برود و با تحقیق بر فناوری های موجود و بومی کردن آن به دنبال رفع مشکالت باشد تا بتوان با استفاده
از این فناوریها از آلودگی آبهای زیرزمینی جلوگیری و آب را بازچرخانی کرد .
 -15ایشان با تاکید بر اینکه با تکنولوژی های جدید برخی از نیازهای آبی را می توان کاهش داد ،افزود :در همین راستا از سه سال پیش با معاونت علمی
رئیس جمهوری موضوعی در ستاد خشکسالی محیط زیست مطرح شد که هدف دانشگاه از اینکه چنین اقدامی در کشور و در وهله اول در مشهد اتفاق
بیافتد ،این است که همه شهروندان دعوت شوند و ایده ای بدهند .جشنواره امسال با چهار بخش فناوری ،فن بازار ،استارتاپ و جشنواره رویش و
نمایشگاهی برای نمایش دستاوردهای مبتکران در حوزه آب برگزار خواهد شد.
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 -16در پایان ایشان تاکید نمودند :اگر در مدیریت آب در کشور و استان غفلت شود منابع آب پایان خوشی نخواهند داشت باید گفت حتی اگر از همین
لحظه هیچ مجوزی برای بهره برداری از آب در استان صادر نشود ،باز هم طی  20سال آینده سطح آب کاهش خواهد یافت چراکه بازگشت آب به منابع
وجود ندارد .

مصوبه جلسه
 -1مقرر گردید در خصوص بیمه محصوالت کشاورزی و پیشنهاد ارائه شده از سوی اتحادیه تعاونی کشاورزان مشهد مبنی بر بیمه
محصوالت بر اساس درآمد و بیمه شناور  ،طرحی با همکاری دانشگاه و کارشناسان متخصص بیمه ،تهیه و کارشناسی شود تا جهت ارائه
به کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی اقدامات الزم از سوی اتاق بازرگانی خراسان رضوی انجام گیرد.
 -2مقرر گردید در خصوص طرح کارورزی و کارآموزی دانشجویان و دانش آموختگان بخش کشاورزی ،تفاهم نامه ای بین دانشگاه
فردوسی مشهد و انجمن ارگانیک شعبه خراسان رضوی منعقد گردد و بر اساس آن در عرصه تولیدات محصوالت ارگانیک از امتیازات
این طرح به منظور انتقال دانش ارگانیک به دانشجویان استفاده گردد.
 -3همچنین مقرر گردید تفاهم نامه ای بین دانشگاه و اتاق بازرگانی منعقد گردد که مطابق با آن دانش آموختگان بخش کشاورزی و
اساتید دانشگاه بتوانند جهت باال بردن تجربیات خود از دوره های کارورزی در کارخانجات و سایر بخش های تولیدی حوزه کشاورزی
بهره مند گردند.
 -4مقرر گردید در خصوص برگزاری دومین جشنواره ملی فناوری های آب ،بهره وری و بازچرخانی -توسط دانشگاه فردوسی مشهد،
کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی با انجام مکاتبات الزم با دفتر مطالعات راهبردی آب و کشاورزی اتاق ایران،
مسئولیت برگزاری چند کارگاه تخصصی در این همایش را بپذیرد و اقدامات الزم را انجام دهد.
 -5همچنین پیرامون برگزاری دومین جشنواره ملی فناوری های آب ،بهره وری و بازچرخانی مقرر گردید برنامه ای با همکاری کمیسیون
کشاورزی و آب اتاق بازرگانی طراح ی گردد که طی آن از افراد موفق و فعال در زمینه کشت گیاهان کم آب طلب ،بازچرخانی و استفاده
از پساب ،سیستم های نوین آبیاری و  ...تقدیر و قدرانی به عمل آید.
 -6در خصوص بررسی طرح تکاپو (طرح کسب و کار و اشتغال پایدار) در بخش کشاورزی مقرر گردید جلسه ای با حضور مسئولین
محترم اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،اداره تامین اجتماعی و سایر بخش های مرتبط با حوزه کشاورزی برگزار گردد و به بحث و تبادل
نظر پیرامون مشکالت موجود در اشتغال زایی در بخش کشاورزی پرداخته شود.
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