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دستور جلسه:


ارائه اهداف و برنامه های کمیسیون در سال 1318



دریافت پیشنهادات اعضاء در خصوص مسائل و مشکالت پیش روی بخش کشاورزی



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



سایر موارد

اولین جلسه کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی با حضور جناب آقای مهندس شافعی
ریاست محترم اتاق ایران و خراسان رضوی و جناب آقای دکتر کیخا ریاست محترم کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس
شورای اسالمی و با خیر مقدم جناب شریعتی مقدم ریاست کمیسیون آغاز گردید.
در ابتدای نشست ،ریاست کمیسیون کشاورزی و آب اتاق ،اشاره ای به اقدامات و عملکرد سالهای گذشته کمیسیون و تالش این
کمیسیون و همراهی نخبگان دانشگاهی در جهت تهیه طرح ها و مطالعات بنیادی همچون «سند تدبیر آب» با همکاری دستگاه های
اجرایی اشاره و اظهار کرد با توجه به رویکرد اتاق در بخش های کشاورزی ،آب ،محیط زیست و ...نقش پارلمان بخش خصوصی با
حساسیت بیشتری در این دوره همراه خواهد بود.
هدف این دوره فعالیت کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد ،آن است که بتواند طرح های تهیه شده را به صورت الگویی ارائه دهد و بعنوان
مثال در بخش آب ،مصرف آب را در این بخش با حفظ بهره وری آب کاهش دهیم؛ از طرفی با توسعه تولیدات گلخانه ای و ترکیب آن
با آمایش سرزمین و الگوی کشت تا چند برابر مصرف آب کاهش خواهد یافت .همچنین بخش کشاورزی نیازمند حمایت های عملی،
تفویض اختیار و ظرفیتسازی قانونی است
در ادامه شهرام عیدی زاده دبیر کمیسیون کشاورزی و آب اتاق به تشریح اهداف و برنامه های کمیسیون کشاورزی در دوره نهم پرداخت
و گفت؛  6هدف اصلی در هیات رئیسه کمیسیون مطرح شده که مهم ترین آن کاهش مصرف آب و افزایش بهره وری است .در دوره
گذشته کمیسیون نیز به این موضوع در قالب برگزاری همایش ها ،جلسات هم فکری ،مطالعات ،طرح ها و ...پرداخته شد .پیگیری
مسائل و مشکالت فعاالن اقتصادی و تشکل های حوزه کشاورزی ،آب ،صنایع غذایی ،دام و طیور و ، ...توسعه صادرات پایدار و مستمر
محصوالت کشاورزی ،جذب و توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ،آب ،صنایع تبدیلی و محیط زیست ،حمایت از استارتاپ ها،
شتاب دهنده ها و فناوری های نوین در بخش کشاورزی و تمرکز بر تولید اقتصادی در این عرصه و ایجاد زنجیره ارزش قدرتمند در
این بخش به عنوان دیگر اهداف تعریف شده در کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد می باشد.
همچنین اهداف مکملی نیز در کمیسیون تعریف شده است ،که می توان به موارد زیر اشاره کرد :فعالیت اتاق در موضوعات کشاورزی
باید به صورت تخصصی پیگیری گردد ،ظرفیت تشکل های عضو و غیرعضو شناسایی و به کار گرفته شود ،توامان موضوع محیط
زیست و مسئولیت های اجتماعی متناسب با الگوها و استانداردهای بین المللی مدنظر قرار گیرد ،گزارش دهی و اطالع رسانی مستمر و
خروجی ها و نتایج قابل لمس مدنظر باشد ،حداقل دو کار پژوهشی کاربردی در سال پیش بینی شود .استفاده حداکثری از ظرفیتهای
داخلی اتاق ایران و خراسان رضوی همچون شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ،کمیته بند «ب» ماده  ۲۱و سایر ظرفیتهای
مطالعات و پژوهشی اتاق در جهت اجرایی شدن قوانین و اسناد باالدستی به نفع بخش کشاورزی صورت گیرد ،تمامی محورهای
کارشناسی شده باید بر مبنای فناوری روز و در سطح بین المللی باشد ،صنایع تبدیلی و صادرکنندگان محصوالت مورد توجه خاص قرار
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بگیرند ،تولید محتوای علمی کاربردی در قالب های مختلف ،تمرکز در فعالیت های مجازی با رویکرد نوآورانه ،تکمیل موارد پیشین
کمیسیون که به اتمام نرسیده و تعامل با معین های اقتصادی از دیگر اهداف مکمل ما به شمار می آید.
جهت دستیابی به اهداف کمیسیون کارگروههایی مد نظر است که موضوعات در این کارگروهها به صورت تخصصی مورد بررسی قرار
گیرد .کارگروههای تخصصی شامل دام و طیور و شیالت ،گیاهان دارویی و زعفران ،زراعت و باغبانی ،آب ،محیط زیست و اقتصاد سبز،
استارتاپ ها و ایده های کارآفرینی در بخش کشاورزی ،توسعه گلخانه ها ،تجارت و توسعه صادرات محصوالت کشاورزی با همکاری
کمیسیون تجارت و کارگروه صنایع غذایی و تبدیلی با همکاری کمیسیون صنعت است.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد عنوان کرد که در سال جاری حداقل دو پژوهش کاربردی مد نظر است و دو دشت با کمک جهاد
کشاورزی ،کشاورزان و تولیدکنندگان منطقه انتخاب می کنیم و به سمت کاهش مصرف آب می رویم تا بخشی از کسری آب را جبران
کنیم.
همچنین یکی از حلقه های مفقوده در بخش کشاورزی و آب ،سرمایه گذاری است .در احداث گلخانه هم اکنون مشکالت زیادی وجود
دارد .از طرفی ،می بایست به سمتی حرکت کنیم که با کشاورزی علمی و نوین و ایجاد زنجیره ارزش ،بهره وری عوامل تولید را افزایش
دهیم و الگوهای نوین و کارآمد در این بخش را معرفی نماییم.
در ادامه ،محمدرضا اورانی ،رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی به بیان پتانسیل ها و ظرفیت های بخش خصوصی در حوزه
کشاورزی پرداخت و گفت 66 :درصد تولید در بخش کشاورزی توسط بخش خصوصی صورت می گیرد و  57درصد واحدهای بهره
وری متعلق به این بخش است .در خراسان رضوی بیش از  6766واحد فعال کشاورزی داریم و این واحدها در شهرک های صنعتی
فعالند؛ در استان  333هزار بهره بردار کشاورزی حضور دارند که باید به سمت تشکل ها بروند .در زمینه محصوالت باغی و زراعی
تشکل های تخصصی نداریم و در بسیاری از محصوالت صیفی و باغی کسی نمی تواند صدای کشاورز را منعکس نماید .بنابراین توجه
کمیسیون کشاورزی اتاق به این موضوع حائز اهمیت است .به همین استناد درخواست داریم که زیربخش زراعت و باغی در قالب بخش
های تخصصی و حتی محصوالت خاص و مزیت دار در این کمیسیون به نوعی دیده شده و ساماندهی شود.
محمد عالیی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی نیز به تشریح میزان برداشت از آب های تجدیدپذیر پرداخت و گفت:
نسبت آب برداشت شده به میانگین آب تجدیدپذیر استان بیش از  ۲۱6درصد است که در شرایط فعلی باید  06درصد و در شرایط
منطقی باید  57درصد باشد و در حال حاضر این موضوع باید ساماندهی گردد وگرنه بحران به مراتب بیش از این تشدید خواهد شد.
تشکل های کشاورزی فعال کنونی در استان ،واقعی هستند و با همراهی این تشکل ها و دانشگاه فردوسی و سازمان جهاد کشاورزی،
سند سازگاری با کم آبی یا همیاران استان برای اولین بار تهیه شد .بر اساس این سند ،در سال  ۲067باید به کسری مخزن صفر برسیم و
این برای همه دشت ها شروع شده و استاندار و فرماندار نیز پیگیر موضوع هستند.
خراسان رضوی دارای ظرفیت های آبزی پروری بسیار خوبی است اما تا کنون این موضوع مورد غفلت واقع شده است .شرکت آب
منطقه ای آمادگی هر نوع کمکی برای افزایش سرمایه گذاری در این زمینه را دارد .از طرفی ،فهرست چشمه های اصلی استان که می
توان برای توسعه گردشگری در آن ها از کمک اتاق استفاده کرد را در اختیار این مجموعه قرار می دهیم.
امتی عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز اظهار کرد :بخشی از برنامههای اتاق و استانداری در بحث معین های اقتصادی در سفرهای
شهرستانی ،ارتباط اتاق و هیات نمایندگان با کشاورزان منطقه باشد تا خالءهای موجود در این زمینه پُر شود.

.............................................

صورتجلسه کمیسیون کشاورزی و آب
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی

تاریخ برگزاری:

.............................................
9318/20/02

شماره جلســه1 :

.............................................

......................................................................
.........................................................................
ساعت شروع:
دبیر :شهرام عیدی زاده
رئیس جلسه :علی شریعتی مقدم

92

ساعت
خاتمه:

90

حمیدرضا رضوی خبیر مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان مشهد نیز عنوان کرد در کشور قوانین بسیار زیادی وجود دارد اما ابزاری
برای اجرای این قوانین فراهم نشده است .وقتی صحبت از رونق تولید می شود ،رفع محدودیت ها ،بهبود فضای کسب و کار ،اصالح
سیاست ها و تبعیض ها ،بهبود بخشیدن به نظام بانکی و جلوگیری از تصمیمات خلق الساعه مدیران در ذهن متبادر می شود و باید ابزار
قانونی برای اجرای این موارد وجود داشته باشد.
مهدوی ،دبیر نظام صنفی کشاورزی استان نیز نبود ضمانت اجرایی برای قوانین مجلس را به عنوان یکی از مشکالت کنونی در بخش
کشاورزی دانست و اظهار کرد :در موضوع خرید تضمینی گندم که در مجلس تصویب شد ،اگر دولت پرداخت به موقعی نداشت باید
معادل نرخ سود بانکی به کشاورزان غرامت دهد .باید ساز و کار اجرایی در این زمینه پیش بینی شود تا دولت بداند که چطور غرامت را
می پردازد و چطور حق کشاورز احصا می شود
کامران داوری ،عضو هیات علمی گروه آب دانشگاه فردوسی مشهد نیز گفت :در چند سال گذشته در استان همگرایی زیادی در مسائل
آب شکل گرفته که امیدواریم به راه حلی مطلوب بیانجامد اما در حال حاضر سطح آب زیرزمینی در حال پایین رفتن و شور شدن است
و ما آن را تشدید می کنیم؛ این تشدید با صدور مجوزهای جدید اتفاق میافتد.
کافی ،دبیر انجمن صنفی کارخانجات خوراک دام و طیور استان نیز به بیان برخی مشکالت این صنف پرداخت :در خراسان رضوی بیش
از  36کارخانه خوراک دام و طیور وجود دارد؛ این کارخانجات زیر مجموعه بخش کشاورزی اند و مجوزهای بهره برداری شان را از
وزارت جهاد کشاورزی گرفته اند اما تعرفه انرژی آن ها صنعتی اعمال می شود که برای از این دست مسائل میبایست چاره اندیشی
گردد .همچنین بحث ضریب مالیاتی برای کارخانجات خوراک دام به عنوان یکی دیگر از مشکالت این واحدها است که این واحدها
سودی حداکثر دو تا سه درصدی دارند و ضریب مالیاتی تا سال گذشته برای آنها  ۲۱درصد بود و با تالش اتاق بازرگانی اکنون این
ضریب به  7.7درصد رسیده اما تقاضای ما این است که این ضریب به یک تا دو درصد برسد.
فرشید منوچهری ،دبیر شورای ملی زعفران ایران نیز از جایگاه استراتژیک محصول «زعفران» در استان های خراسان رضوی و جنوبی
سخن گفت و تاکید کرد :این محصول نیازمند تصمیات استراتژیک است و تقاضا می کنیم کمیسیون کشاورزی مجلس یک نفر را به
عنوان نماینده ویژه زعفران مشخص کند .در سال  53 ، 6۲هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران داشتیم و امروز بیش از  ۲۲6هزار هکتار
از اراضی زیر کشت این محصول است .برای این ظرفیت باید بدنبال بازارها و مصارف جدید باشیم .اگر نماینده ویژه ای در کمیسیون
کشاورزی مجلس داشته باشیم ،مشکالت ارزی و نابسامانی که برخی صادرکنندگان غیرواقعی و فاقد اهلیت ،برای زعفران در شرایط
فعلی ایجاد کرده اند را می توان بررسی و پیگیری کرد.
دکتر کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی گفت از انجمن ها ،خانه ها و نظام های تخصصی در
بخش کشاورزی انتظار داریم تا به معنای واقعی صدای کشاورز باشند و در موضوعات مرتبط با این حوزه در سطح ملی ،اعالم موضع
کرده و مطالبه گری نمایند .این صدا در حال حاضر ضعیف است .در دوره هشتم مجلس شورای اسالمی برخی از نمایندگان با توجه به
احساس نیاز در کشور به دنبال تاسیس اتاق کشاورزی به صورت مستقل بودند که پیشنهاد شد تا به جای شکل گیری ساختاری مستقل،
بخش کشاورزی با اتاق بازرگانی ادغام تا ذیل این ساختار رشد الزم برای این حوزه پدید آید و از ظرفیت اتاق در توسعه بخش
کشاورزی بهره گیریم .در حال حاضر تا نقطه ایده آل فاصله است و سهم و اثری که این بخش در سیاستگذاری های اتاق دارد ،در نقطه
مطلوب آن نیست .یکی از اقدامات اتاق باید این باشد که کشاورزی ،آب ،منابع طبیعی و محیط زیست به صورت یکپارچه در عنوان این
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کمیسیون پارلمان بخش خصوصی دیده شود چون ساختار متناظر آن در مجلس فعال است .از اتاق ایران درخواست داریم تا دبیرخانه ای
را برای این کمیسیون ها ایجاد کند و آن را با کمیسیون کشاورزی مجلس مرتبط سازد .همچنین تفاهمی برای همکاری دو جانبه پیش
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؟
همچنین کمیسیون کشاورزی مجلس این آمادگی را دارد تا نشستی میان روسای کمیسیون های کشاورزی اتاق ایران با کمیسیون
کشاورزی مجلس شورای اسالمی در مجلس و حتی با حضور رئیس قوه مقننه برگزار شود .ضرورت دارد تا فعالیتهای کمیسیون اتاق از
برنامه های اتاق باشد و از این مسیر خارج نشود و می بایست یکی از ماموریتهای اصلی کمیسیون کشاورزی ساماندهی به سایر
تشکلهای این بخش باشد .پارلمان بخش خصوصی باید در عرصه توسعه بازارهای هدف و ضرورت تشویق تولیدکنندگان برای گرایش
به بازارهای نو به ویژه در بخش کشاورزی و محصوالت کشاورزی ،فعال تر عمل کند؛ اتاق بازرگانی باید با تعریف بازارهای جدید و
هدایت کشاورزان و تولیدکنندگان ،این مسیر را به شکل بهتری راهبری کند .همچنین استخراج لیست اسامی اتاق های مشترک ایران با
سایر کشورها برای بررسی اهداف آن ها در بخش کشاورزی و اقداماتی که برای شناسایی بازارهای هدف بخش کشاورزی صورت می
دهند ضروری است .روسای کمیسیون های کشاورزی اتاقها باید در سطح ملی با توجه به سند چشم انداز توسعه ،اسناد باالدستی و
برنامه ششم ،مجموعه ای از سیاسته ا و خط مشی اتاق را مشخص کنند تا همه کمیسیون های کشاورزی اتاق در سطح کشور در آن
چارچوب کار کنند .وی به اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد توصیه کرد تا در تحقیقات و پژوهش های خود صرفا به مراکز علمی
داخل کشور اکتفا نکنند.
مهندس شافعی رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران و خراسان رضوی افزود :فهرست تمامی تشکل های کشور را
احصاء کردیم و پیشنهادها برای ادغام مواردی که موازی کاری وجود دارد و همچنین عرصه هایی که در آن ها با خالء مواجهیم و
نیازمند ایجاد ساختاری تشکلی هستیم ،آماده شده و تا دو ماه دیگر آن را به مجلس ارائه خواهیم کرد .مجلس شورای اسالمی در ماده 7
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار وظیفه ای برای اتاق بازرگانی تعیین کرده و آن ساماندهی تشکل های اقتصادی است؛ اتاق طبق
قانون باید تشکل های موازی را در هم ادغام کند ،خالءهای احتمال ی را جبران و در صورت نیاز تشکل های جدید ایجاد نماید تا
هماهنگی الزم حاصل شود .ایجاد تشکل های متعدد از سوی مراکز مختلف حتی وزارتخانه ها ،یکی از مشکالت کنونی کشور است .
مجلس باید راه حلی برای این موضوع پیدا کند؛ مراکز متعددی در کشور هستند که تشکل ایجاد می کنند ،حتی وزارتخانه هایی مثل
کشور ،کار ،صمت و کشاورزی هم در حال ایجاد تشکل هستند؛ این درحالیست که وظیفه دولت ایجاد تشکل نیست.
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
ایجاد می کند ،گاهی استفاده ابزاری صورت می گیرد .این امر تضادی را رقم می زند ،در حالیکه تاکید ما این است که تشکل های
اقتصادی باید از بطن بخش خصوصی شکل بگیرند.
یکی دیگر از موارد پیش روی فعاالن اقتصادی آن است که هر روز در انتظار غافلگیری جدید هستند .یک تصمیم ،ابالغیه یا دستورالعمل
که مسیر فعالیت آن ها را دستخوش تغییر می نماید .در چنین شرایطی فعالیت اقتصادی کار بسیار دشواری است .وی از اعضای
کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد خواست تا با توجه به مسائل استان ،در برنامه ریزی ها و اقدامات خود اولویت بندی الزم را انجام داده
و به مشکالت و مسائل را به خوبی رصد کنند .کمیسیون های تخصصی اتاق ها ،نمی توانند همه مشکالت کشور را حل و فصل 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
راهکارهای رفع آن را تا مرحله تحقق پیش ببرند .این رویه ،خروجی کارآمدتری را ایجاد خواهد کرد.
همچنین اتاق در مورد بخش کشاورزی پیشرو نبوده است و باید با سرعت عمل بیشتری اقدام نماید .البته در حال حاضر در اتاق
بازرگانی عالوه بر کمیسیون کشاورزی ،دفتر تخصصی کشاورزی نیز فعال شده تا پیشبرد سریع تر این بخش را دنبال کند .این در
حالیست که سایر بخش ها دفتر تخصصی ندارند .در اتاق ایران نیز مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب را تشکیل دادیم تا در حوزه
آب جبران مافات کرده باشیم .تاکید ما نیز سرعت دهی به امور در بخش کشاورزی اتاق است تا به نقطه مطلوب برسیم .همچنین فراهم
کردن زمینه ای برای حضور کشاورزان واقعی در اتاق به عنوان یکی از مسائل مورد تاکید در پارلمان بخش خصوصی است که در این
زمینه برخی مشکالت آیین نامه ای وجود دارد که در پی حل آن هستیم و در واقع به دنبال تسهیل شرایط ورود و عضویت کشاورزان در
اتاق هستیم .همچنین حداکثر ظرف دو ماه آینده جلسه سراسری روسای اتاقهای کمیسیونهای کشاورزی اتاقهای بازرگانی سراسر کشور
با نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس را با نظر آقای کیخا برگزار خواهیم کرد .هیچ بخشی به اندازه کشاورزی نمی تواند در اقتصاد
مق اومتی موثر باشد اما در بسیاری از مواقع این بخش مظلوم واقع شده و باید تالش کنیم که این وضعیت تغییر یابد.
مصوبات جلسه:

-1

-2

-3

-4

با عنایت به توضیحات جناب آقای مهندس اورانی ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در خصوص
خالء وجود تشکلهای تخصصی در زمینه محصوالت باغی و زراعی و نظر به ماده  5قانون بهبود مستمر محیط کسب و
کار که مطابق آن اتاقها مکلفند در آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که فاقد تشکل فعال می باشند ،برای ساماندهی،
ایجاد وثبت تشکلهای اقتصادی زمینه های الزم را ایجاد کنند و در فعالیتهایی که تشکلهای موازی وجود دارد ،زمینه
ادغام ،شبکه سازی ،یکپارچه سازی و انسجام تشکلهای موازی را فراهم نمایند و نیز در راستای اجرای فرمایشات جناب
آقای مهندس شافعی ریاست محترم اتاق ایران و خراسان رضوی در خصوص تسهیل شرایط ورود و عضویت کشاورزان به
اتاقها ،مقرر گردید کمیسیون کشاورزی اتاق خراسان رضوی طی مکاتباتی با اتاق ایران ،اصالح آیین نامه ورود و عضویت
کشاورزان در اتاقها را تا حصول نتیجه پیگیری نماید.
نظر به توضیحات جناب آقای مهندس عالیی مدیر عامل محترم شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در خصوص
ظرفیت آبزی پروری و فرصتهای گردشگری در استان و مساعدتهای آن شرکت محترم در زمینه توسعه سرمایه گذاری
در استان ،مقرر گردید کمیسیون کشاورزی اتاق ،جلساتی را برای معرفی ظرفیتهای استان در زمینه های مذکور با حضور
تشکلها ،فعاالن بخش خصوصی و سرمایه گذاران برگزار نماید.
به استناد فرمایشات جناب آقای دکتر کیخا ریاست محترم کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس شورای
اسالمی و جناب آقای مهندس شافعی ریاست محترم اتاق ایران و خراسان رضوی در خصوص برگزاری جلسات مشترک
بین روسای کمیسیونهای کشاورزی اتاقها و نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در جهت رفع مسائل
و مشکالت بخش کشاورزی ،مقرر گردید اولین نشست مذکور حداکثر ظرف  2ماه آینده در محل اتاق برگزار و این
نشستها به صورت مستمر ادامه یابد.
با عنایت به توضیحات جناب آقای مهندس منوچهری دبیر محترم شورای ملی زعفران ایران در خصوص اهمیت این
محصول استراتژیک در کشور و مسائل پیش روی آن و توضیحات جناب آقای دکتر کیخا ریاست کمیسیون کشاورزی،
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اّب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی مبنی بر پیگیری مستقیم درخواستها و مسائل و مشکالت پیش روی محصول
زعفران شخصاً توسط خود ایشان ،مقرر گردید شورای ملی زعفران ،درخواستها و مسائل و مشکالت پیش روی این
محصول را به کمیسیون کشاورزی اتاق منعکس تا جهت اقدامات بعدی به کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی
ارجاع گردد.

