
صنایع، معادن و کشاورزی ایراناتاق بازرگانی،    

 فرم گزارش کارشناسی 

 خراسان رضویشورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 
 

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                   02شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  1

 

 10/02/1401 تاریخ تهیه گزارش رویه شناسه

 عنوان موضوع
 و موانع فصل و استان بمنظور حل جهاد کشاورزیتفویض اختیارات مورد درخواست سازمان  پیرامونپیشنهادات  ارائه

 مشکالت اقتصادی بخش خصوصی 

  استانجهاد کشاورزی دبیرخانه شورای گفت و گو، سازمان  طرح موضوع مرجع

 موضوعشرح 

 مطرح گردید. 1400جلسه دبیرخانه شورا در سال  چهل و هشتمین موضوع در

موضوع عدم اختیارات الزم برخی دستگاههای اجرایی استان     در هشتاد و پنجمین جلسه شورای گفت و گوی استان    

 به منظور رفع مشکالت بخش خصوصی استان در زمان طرح اخبار و اطالعات اقتصادی مطرح و مقرر گردید:

از آنجائیکه برخی مدیران دستتتگاههای اجرایی استتتان از عدم اختیار استتتان ها برای حل و فصتتل موانع و   "

نکاتی را مطرح کردند مقرر گردید تا موضوع به همه دستگاههای اجرایی جهت احصاء مشکالت حوزه فعالیت 

 "اختیارات قابل تفویض استانی ابالغ گردد.

در این رابطه از دستگاههای   15/10/1400 مورخ ص/2712/1400 شماره نامه باستناد این مصوبه دبیرخانه شورا طی   

 مورخ 155939/11 شتماره  نامه شتماره  نامهاستتان طی   شتاورزی جهاد کاجرایی استتان استتعالم نمود که ستازمان    

 اعالم نمود. مشکالت اقتصادی بخش خصوصی و موانع فصل و حلاختیارات الزم را به منظور  13/11/1400

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

 اخذ دارد، آن اصتتالح بر زیادی تاکید خصتتوصتتی بخش و شتتده رضتتویخراستتان در توستتعه مانع که عواملی از یکی

صمیمات  صلی  ت صمیم  این انتقال و مرکزی بخش توسط  مهم و ا ستان  اجرایی بخش به هاگیریت  ینظرخواه بدون هاا

 خصوصی بخش هایتوانایی و اختیارات از خارج مرکز هایگیریتصمیم انجام راستا، این در. است عرصه این فعاالن از

 باشدمی

ستان  در توسعه  و رشد  به قادر و شده  اعالم کارشناسی   صورت  به که اجرایی هایدستگاه  پیشنهادات  -  خواهند ا

 می شود به عنوان نمونه: استان امور مربوط به فعالیت بخش خصوصیاگر عملیاتی نشود موجب کُندی  شد

  ساله سی  منظور به هر ستان  پخش هایشرکت  سموم  کیفیت برر  چندین طی نمبار، سموم  تولید کارخانه ا

  هایآزمایشتتگاه از یکی به تا شتتودمی نباتات حفظ ستتازمان به هانمونه ارستتال و برداری نمونه به اقدام نوبت

سال  همکار سی  و ار شات  این انجام. بگیرد صورت  الزم برر ستان  از خارج در آزمای  برای زیادی هایهزینه ا

 .دارد همراه به مذکور هایکارخانه و هاشرکت

       شرکت سئولین فنی  صدور یا تمدید پروانه و آزمون م ضر تمامی امور مربوط به  سموم  درحال حا های توزیع 

دفع آفات نباتی استان، توسط سازمان نظام مهندس کشاورزی و منابع طبیعی کشور و سازمان حفظ نباتات        

صدور تمدید پروانه   از لحاظگیرد که صورت می  سافت، طوالنی بودن زمان    وآمد و...های رفت، هزینههابعد م

 ایجاد مشکل نموده است.

  در معرفی متقاضیان و   افزایش زمان که موجباختیارات کارگروه ملی تسهیالت گیاهان دارویی   عدم داشتن

 جذب تسهیالت برای طرح های مرتبط با گیاهان دارویی است.

 

جلسه بندی جمع

کارگروه تخصصی 
 نظرات اعضا حاضر در جلسات کارشناسی:
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به تاریخ  )کارشناسی(

9/12/1400 

 

ستان عنوان کرد:         صی ا صو شورای گفت و گوی دولت و بخش خ سعه  مانع که عواملی از یکیرئیس دبیرخانه   رد تو

سان  ضوی خرا صی    بخش و شده  ر صو صالح  بر زیادی تاکید خ صمیمات  اخذ دارد، آن ا صلی  ت سط  مهم و ا   بخش تو

 این در. استتت عرصتته این فعاالن از نظرخواهی بدون هااستتتان اجرایی بخش به هاگیریتصتتمیم این انتقال و مرکزی

 .باشدمی خصوصی بخش هایتوانایی و اختیارات از خارج مرکزی هایگیریتصمیم انجام راستا،

ستان  در تفویض قابل اختیارات: افزود وی سریع  موجب هاا  هدخوا وکارکسب  فضای  بهبود و امور انجام در تسهیل  و ت

سی   صورت  به که اجرایی هایدستگاه  پیشنهادات . شد  شنا ستان  در توسعه  و رشد  به قادر و شده  اعالم کار  خواهند ا

سات  در شد،  صی    بخش و دولت گفتگوی شورای  جل صو صویب  و مطرح خ ستانی  مطالبه یک عنوان به و شده  ت  هب ا

 طحس  و کیفیت دارای رضوی، خراسان  اجرایی مسئوالن  کارشناسانه   پیشنهادات  خوشبختانه . شد  خواهد منتقل مرکز

  دش  خواهد تهیه کتابچه یک غالب در و شده  بندیجمع مطالب پیشنهادات،  این اظهار نتیجه در که باشد می مطلوبی

سهیل  آن از پس و اختیارات تفویض شاهد  تا سریع  و ت سب  امور ت صا    وکارک صو سان  در خ ضوی خرا شیم  ر  تفویض. با

 موانع کردن برطرف و استانی هایظرفیت گسترش گذاری،سرمایه و تولید هایهزینه کاهش باعث همچنین اختیارات

 رد مختلف هایعملیات روند تسهیل  و تسریع  شاهد  اختیارات، از برخی تفویض با. شد  خواهد کار و کسب  در موجود

 .بود خواهد وکارکسب بهبود هایحوزه در موثر و اساسی رویداد یک اتفاق این. بود خواهیم استان سطح

  جهاد تفویض قابل اختیارات حوزه در رضتتوی خراستتان کشتتاورزی جهاد ستتازمان نباتات حفظ مدیر نیا،حالج فاطمه

  انهکارخ استان  پخش هایشرکت  سموم  کیفیت بررسی  منظور به هرساله : کرد اظهار نباتات حفظ حوزه در کشاورزی 

 به تا شتتودمی نباتات حفظ ستتازمان به هانمونه ارستتال و برداری نمونه به اقدام نوبت چندین طی نمبار، ستتموم تولید

شگاه  از یکی سال  همکار هایآزمای سی  و ار شات  این انجام. بگیرد صورت  الزم برر ستان  از خارج در آزمای   هایهزینه ا

 .دارد همراه به مذکور هایکارخانه و هاشرکت برای زیادی

ضیح  وی شگاه  اینکه به توجه با: داد تو ستا  کیفی کنترل آزمای شهد،  در ت شگاه  ترینمجهز از یکی م   مکاره هایآزمای

شد، می نباتات حفظ سازمان  تایید مورد شنهاد  با س  نقل، و حمل آنالیز، هایهزینه کاهش منظور به کنیممی پی  ریعت

شات  انجام در ضایتمندی  افزایش و آزمای   و شده  کدگذاری مدیریت این نظارت تحت هانمونه شده،  یاد هایشرکت  ر

شگاه  به آنالیز انجام برای ستا  کیفی کنترل آزمای ستان  در ت سال  ا ضمام  به نتیجه و ار ستندات  ان  سازمان  هب مربوط م

 .  گردد ارسال نباتات حفظ

 سموم  توزیع هایشرکت  فنی مسئولین  آزمون و پروانه تمدید یا صدور  به مربوط امور تمامی حاضر  درحال: افزود وی

ستان،  نباتی آفات دفع  ورتص  نباتات حفظ سازمان  و کشور  طبیعی منابع و کشاورزی  مهندس نظام سازمان  توسط  ا

  پیشتتتنهاد... و وآمدرفت هایهزینه ها،پروانه تمدید صتتتدور زمان بودن طوالنی مستتتافت، بعد به توجه با که گیردمی

 طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام سازمان به مذکور هایشرکت پروانه تمدید و صدور با مرتبط امور تا گرددمی

 . شود واگذار مدیریت این به نیز هاآن فنی مسئولین آزمون برگزاری و استان

 مانیتورینگ ستتامانه به استتتان نباتات حفظ مدیریت دستتترستتی افزایش درخواستتت همچنین: کرد اضتتافه نیاحالج

.  داریم را کشتتوری هایکشآفت تولیدکننده هایشتترکت ستتموم موجودی مشتتاهد امکان که صتتورتی به هاکشآفت

ضر  درحال شناس  حا سئولین  کار ستان    نباتات حفظ م سی    هاشهر ستر   لذا ندارند هاکشآفت مانیتورینگ سامانه  به د

شنهاد  سط  حوزه این در نظارت افزایش متظور به گرددمی پی سئولین  برای نباتات حفظ سازمان  تو  در اتنبات حفظ م

ستان    سی    تا گردد تعریف کاربری نام نیز هاشهر ستر شگاه  بر نظارت حوزه در الزم د ستان    حوزه سموم  هایفرو  شهر

 . باشند داشته را خود
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 مومس  فروشندگان  زمینه در که استان  طبیعی منابع و کشاورزی  مهندسی  نظام هایسامانه  به ما: کرد خاطرنشان  وی

  و رزیکشاو  مهندسی  نظام سازمان  عملکرد بر بیشتر  هرچه نظارت لزوم به باتوجه که نداریم دسترسی   دارند فعالیت

 که ماکس سامانه به دسترسی امکان بایست می مذکور هایپروانه تمدید و پروانه صدور  زمینه در استان  طبیعی منابع

 ستتموم توزیع روزانه هایگزارش ارائه و پزشتتکیگیاه خدمات واحدهای تاستتیس هایپروانه تمدید و صتتدور به مربوط

 .  گردد فراهم مدیریت برای باشد،می

سینی،  مهرداد شناس  میرح شاورزی  جهاد سازمان  باغبانی امور مدیریت کار سان  ک ضوی  خرا   با رابطه همین در نیز ر

شنهاداتی  بیان سریع  جهت در پی سهیل  و ت سبت  که مواردی جمله از: گفت حوزه، این در امور انجام ت  آن انجام به ن

  معرفی رد تسریع  و تسهیل  منظور به استان  به دارویی گیاهان تسهیالت  ملی کارگروه اختیارات واگذاری داریم، تاکید

 .است دارویی گیاهان با مرتبط های طرح برای تسهیالت جذب و متقاضیان

سی   امکان برقراری همچنین: افزود وی ستر صد  منظور به انبارها جامع سامانه  به د صوالت  انواع موجودی میزان ر  مح

 مطرح حوزه این در که است پیشنهاداتی دیگر از اقدام، و ریزیبرنامه به کمک هدف با انبارها یا هاسردخانه در موجود

 .  ایمکرده

شناس  شاورزی  جهاد سازمان  باغبانی امور مدیریت کار ستان  ک  جواز تمدید و صدور  سامانه  به مدیریت: کرد عنوان ا

سیس  سی  نظام سازمان  خوراکی قارچ و گلخانه واحدهای برداریبهره پروانه/تا شاورزی  مهند ستا  طبیعی منابع و ک  نا

 رفتپیش از اگاهی همچنین و طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی سازمان عملکرد بر نظارت منظور به. ندارد دسترسی

 یهته نیز و خوراکی قارچ و گلخانه واحدهای از برداریبهره پروانه و تاسیس  و جواز تمدید و صدور  و متقاضیان  پرونده

شنهاد  ریزی،برنامه جهت نیاز مورد اطالعات شناس  و مدیر به حداقل شود  می پی سئول  کار  خوراکی قارچ و گلخانه م

 .  شودداده سامانه در عملکرد پایش و رصد حد در صرفا دسترسی امکان سازمان، این

سیون  معاون محمدی، ادریس شاورزی  جهاد سازمان  مکانیزا سان  ک ضوی خرا صوص  در ر  در تفویض قابل اختیارات خ

سیون  حوزه سیون  اعتباری و فنی هایکمک محل از تسهیالت  یارانه توزیع همچون مواردی: کرد بیان مکانیزا  ،مکانیزا

 هب کشتتاورزی بانک طریق از پرداخت برای مکانیزاستتیون اعتباری تستتهیالت مشتتمول ادوات و هاماشتتین نوع تعیین

  مکانیزه خدمات هایشتترکت و کشتتاورزی ادوات و آالت ماشتتین ستتازندگان گردش در ستترمایه تستتهیالت استتتان،

 ضتفوی با ها آن انجام که هستند مواردی اعتباری، هایپرداخت و هاماشین نوع تعیین همچنین و استان به کشاورزی

 .بود خواهد ممکن ها استان به اختیار

 گرفتن قرار و استتتان به کشتتاورزی ادوات و هاماشتتین برای کیفیت تاییدیه گواهی صتتدور همچنین: داد ادامه وی

  شده حمطر موارد دیگر از نیز... و هاپاشسم فنی معاینه کلزا، غالت، برداشت بر نظارت به مربوط تسهیالت  و اعتبارات

 .  باشدمی

 اظهار شیالت  حوزه پیشنهادات  خصوص  در مشهد  کشاورزی  جهاد شیالت  واحد فنی معاون طالسازفیروزی،  علیرضا 

 هب مربوط مباحث ها،رودخانه بستتتر به مربوط قوانین حوزه در هاییگیریتصتتمیم به احتیاج استتتان شتتیالت:  کرد

 قالانت منظر، این از. دارد... و استان هر در متفاوت اقلیمی شرایط به باتوجه زیست محیط حوزه موضوعات دامپزشکی،

 . داشت خواهد ضرورت استان به کشور کشاورزی محصوالت بیمه صندوق اختیارات

شاورزی  جهاد دامی تولیدات معاون امیرزاده، کریم سان  ک ضوی خرا سه  این ادامه در نیز ر  تولیدات حوزه: کرد بیان جل

 . است کشور از خارج به نیاز بر مازاد دام صادرات مجوز صدور نیازمند نیز دامی
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 استتتتان، ستتتطح در دام ونقل حمل  و تردد باال،  ظرفیت  با  دامی تولیدات  های طرح برای مجوز صتتتدور: داد ادامه  وی

 جذب و متقاضتتیان معرفی در تستتریع و تستتهیل منظور به 1۸ تبصتتره تستتهیالت ملی کارگروه اختیارات واگذاری

نه   توزیع و تستتتهیالت  دیگری موارد...  و زنبورداری های طرح برای واعتباری فنی های کمک  محل  از بخش این یارا

 . خورد می رقم بهتری تحوالت باشند، بیشتر اختیار دارای ها آن در ها استان اگر که هستند

 دارای نماینده در جلسه: استانی دستگاههای

  انسازم ، استانداری گذاری سرمایه از حمایت و جذب دفتر استان، ریزی برنامه و مدیریت سازمان  استان، دادگستری

  و راه کل اداره استان،  تجارت و صنعت،معدن  سازمان  استان،  دارائی و اقتصادی  امور کل اداره استان،  کشاورزی  جهاد

سازی   ستان،  شهر ست  محیط حفاظت کل اداره ا ستان  زی شکی  کل اداره ، ا ستان،  دامپز سی  نظام ا شاورزی  مهند   و ک

 استان کشاورزی محصوالت توسعه صندوق استان، استاندارد کل اداره استان، طبیعی منابع

 جمعبندی مورد توافق اعضا

ار دو مقوله سرک دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با  بررسی جمیع جهات با توجه به اینکه ما با 

  داریم

 وظایف حاکمیتی الف( -

 وظایفی که مربوط به بهره برداری از منابع است  ب( -

شنهادات مربوط به بند ب     شرح زیر پی شورای         احکام دائمی  12ماده  به  سه  شد این توافقات در جل صویب و مقرر  ت

 .گفت و گو  مطرح گردد

 :مکانیزاسیون حوزه 

 مکانیزاسیون اعتباری و فنی های کمک محل از تسهیالت یارانه توزیع -1

شین  نوع تعیین -2 شمول  ادوات و ها ما سهیالت  م سیون  اعتباری ت شاورزی  بانک طریق از پرداخت برای مکانیزا  هب ک

 استان

سهیالت  - 3 شین  سازندگان  گردش در سرمایه  ت شاورزی  ادوات و ها ما شاورزی  مکانیزه خدمات های شرکت  و ک  به ک

 استان

 استان به کشاورزی ادوات و ها ماشین برای کیفیت تأییدیه گواهی صدور -4

  ها تاناس  اختیار در نیز...  و ها سمپاش  فنی معاینه ، کلزا و غالت برداشت  بر نظارت به مربوط تسهیالت  و اعتبارات -5

 . گیرد قرار

 : نباتات حفظ حوزه

 نمبار ستتموم تولید کارخانه و استتتان پخش های شتترکت ستتموم کیفیت بررستتی منظور به مدیریت این ستتاله هر -1

  ایه آزمایشتتگاه از یکی به تا نماید می نباتات حفظ ستتازمان به ها نمونه ارستتال و برداری نمونه به اقدام نوبت چندین

  و ها شترکت  برای زیادی های هزینه استتان  خارج در آزمایشتات  این انجام که آید بعمل الزم بررستی  و ارستال  همکار

شگاه  که این به نظر بردارد، در مذکور کارخانه ستا  کیفی کنترل آزمای شگاه  مجهزترین از یکی ت  مورد ارهمک های آزمای
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شد  می نباتات حفظ سازمان  تایید شنهاد  با سری  نقل، و حمل آنالیز، های هزینه کاهش منظور به تا .گردد می پی  در عت

 برای و گزاری کد مدیریت این نظارت تحت ها نمونه شتتده، یاد های شتترکت رضتتایتمندی افزایش و آزمایشتتات انجام

شگاه  به آنالیز انجام ستا  کیفی کنترل آزمای ستان  در ت سال  ا ضمام  به نتیجه و ار ستندات  ان  حفظ انسازم  به مربوطه م

 .گردد ارسال نباتات

ضر  حال در -2  سوولین  آزمون و پروانه تمدید یا صدور  به مربوط امور کلیه حا   دفع سموم  توزیع های شرکت  فنی م

ستان  نباتی آفات سط ( شرکت  17) ا شاورزی  مهندس نظام سازمان  تو شور  طبیعی منابع و ک   نباتات حفظ سازمان  و ک

 تمدید صدور زمان بودن طوالنی مسافت، بعد به توجه با که گیرد می صورت

 به مذکور های شتترکت پروانه تمدید و صتتدور امور کلیه که گردد، می پیشتتنهاد...  و آمد و رفت های هزینه ها، پروانه

  مدیریت این به نیز ها آن فنی مستتوولین آزمون برگزاری و استتتان طبیعی منابع و کشتتاورزی مهندستتی نظام ستتازمان

 .گردد واگذار

سی    افزایش -3 ستر ستان  نباتات حفظ مدیریت د ش  امکان که صورتی  به ها کش آفت مانیتورینگ سامانه  به ا   اهدهم

 .گردد میسر کشوری های کش آفت کننده تولید های شرکت سموم موجودی

  ارندند ها کش آفت مانیتورینگ سامانه  به دسترسی   ها شهرستان   نباتات حفظ مسوولین  کارشناس  حاضر  حال در -4

  باتاتن حفظ مسوولین برای نباتات حفظ سازمان توسط حوزه، این در نظارت افزایش منظور به تا گردد می پیشنهاد لذا

ستان    سی    تا گردد تعریف کاربری نام نیز ها شهر ستر شگاه  بر نظارت حوزه در الزم د ستان    حوزه سموم  های فرو  شهر

 .باشند داشته را خود

 زمینه در که استتتان طبیعی منابع و کشتتاورزی مهندستتی نظام ستتازمان های ستتامانه بهحفظ نباتات  مدیریت -5

شندگان  شد  می فعال سموم  فرو سی    با ستر شتر  چه هر نظارت لزوم به توجه با که ردندا د   ظامن سازمان  عملکرد بر بی

 امکان بایستتت می مذکور های پروانه تمدید و پروانه صتتدور زمینه در استتتان طبیعی منابع و کشتتاورزی مهندستتی

سیس  پروانه تمدید و صدور  به مربوط که سماک  سامانه  به مدیریت این دسترسی     و گیاهپزشکی  خدمات واحدهای تا

سوولین  پروانه اتمدید صدور  عملیات که سماک  سامانه  نیز شکی  خدمات واحدهای فنی م شات  و گیاهپز  روزانه گزار

 توجه اب شود  می پیشنهاد  ضمنا . گردد میسر  مدیریت این برای گردد می ثبت سامانه  این در ها آن توسط  سموم  توزیع

 .گردد انجام ها کش آفت توزیع های سامانه تجمیع آمده بوجود که هایی نارضایتی و ها سامانه تعدد

 : زراعت حوزه 

سال  زمان تا گیری نمونه زمان از کودی مواد کیفی کنترل در ماهه چند طوالنی فرآیند به توجه با س  از نتایج ار  سه مو

 زمان  تا  و باشتتتد  می کودی مواد حوزه در متخلفین برخورد عدم  دالیل  مهمترین از که  کشتتتور آب و خاک  تحقیقات 

 برداران هبهر به توجهی قابل خسارت  واقع در و گردیده توزیع کشاورزان  بین کیفیت بی کودی مواد تمام نتایج دریافت

 تجزیه و آنالیز انجام فرآیند استان در الزم امکانات تمام وجود به توجه با میگردد پیشنهاد میکند وارد تولید وری بهره و

شگاهی  سی  و نظارت کارگروه به شده  برداری نمونه کودی مواد آزما  کودی مواد توزیع و نگهداری ، تولید مراکز از بازر

 .  گردد تفویض و واگذار استان
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 :باغبانی حوزه

 قاضیان مت معرفی در تسریع  و تسهیل  منظور به استان  به دارویی گیاهان تسهیالت  ملی کارگروه اختیارات واگذاری -1

 دارویی گیاهان تسهیالت جذب و

سی    امکان برقراری -2 ستر صد  منظور به انبارها جامع سامانه  به د صوالت  انواع موجودی میزان ر  در موجود باغی مح

شتن  ضرورت  به توجه با انبارها و ها سردخانه  صوالت  موجودی اطالعات دا   و ریزی برنامه منظور به انبارها در باغی مح

 وزارت ستاد به نیاز مورد اطالعات و آمار ارائه نیز

سیس  جواز تمدید و صدور  سامانه  به مدیریت این -3   سازمان  خوراکی قارچ و گلخانه واحدهای برداری بهره پروانه/  تا

سی  نظام شاورزی  مهند ستان  طبیعی منابع و ک سی    ا ستر سی  نظام سازمان  عملکرد بر نظارت منظور به ندارد د   مهند

ضیان  پرونده کار پیشرفت  وضعیت  از آگاهی همچنین و طبیعی منابع و کشاورزی  سی  جواز تمدید و صدور  متقا   و ستا

سب  ریزی برنامه جهت نیاز مورد اطالعات تهیه نیز و خوراکی قارچ و گلخانه واحدهای برداری بهره پروانه شنهاد  منا   پی

  و رصد  حد در صرفا  دسترسی   امکان سازمان  این خوراکی قارچ و گلخانه مسئول  کارشناس  و مدیر به حداقل شود  می

 .شود داده سامانه در عملکرد پایش

 : شیالت حوزه 

   ها رودخانه بستر حریم به مربوط قوانین تعیین -1

 دامپزشکی های حریم به مربوط قوانین تعیین -2

 استان هر بر حاکم متفاوت اقلیمی شرایط به توجه با زیست محیط سازمان به مربوط قوانین تعیین -3

  استان به کشور کشاورزی محصوالت بیمه صندوق اختیارات انتقال -4

 : دامی تولیدات حوزه

 کشور از خارج به نیاز بر مازاد دام صادرات مجوز صدور -1

 باال ظرفیت با دامی تولیدات طرحهای برای مجوز صدور -2

 استان سطح در دام ونقل حمل و تردد -3

 جذب و متقاضتتیان معرفی در تستتریع و تستتهیل منظور به 1۸ تبصتتره تستتهیالت ملی کارگروه اختیارات واگذاری -4

 تسهیالت

 نوغانداری و زنبورداری طرحهای برای اعتباری و فنی کمکهای محل از تسهیالت یارانه توزیع ۔5 

 : سایرموارد

ضوع  -1 ستگاه  اندازی راه مو شیانه  یا و ای شین  و گیاهی های قرنطینه و کنترل منظور به نباتات حفظ آ   التیآ ما

شی  خود با که ستان  از خارج مزارع از را ها ویروس یا و بیماریها از بخ  الزم قانونی ابراز با و دهند می انتقال ا

 .استان به ورود اجازه عدم جهت
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   ارفش کم و فشار پر روش در و آبیاری نوین های سیستم حوزه در  عوض بال های کمک هزینه اختیار تفویض -2

 آب انتقال

 خسارت پرداخت و برآورد نوع خصوص در استان بیمه به کشور اختیارات تفویض -3

 کشاورزی محصوالت حداکثری توان برای زراعی تنوع و کشت موضوع در سیاست تعیین و اختیار -4

  برنامه و مدیریت ستتازمان با نامه موافقت اتمام با تشتتریفات ترک و مازاد امکانات و اموال فروش به اختیارات -5

  ریزی

 حوزه در آالت ماشتتتین اعتباری خط کرد هزینه نحوه و استتتتان کنندگان تولید ظرفیت از استتتتفاده اختیار -6

 مکانیزاسیون

 پیشنهادات

مشکالت  و موانع فصل و استان بمنظور حل کشاورزی جهادتفویض اختیارات مورد درخواست سازمان در ارتباط با 

دبیرخانه شورای گفت و گو با بررسی جمیع جهات و جمعبندی نظرات، پیشنهادات زیر را اقتصادی بخش خصوصی 

 پیگیری شود:جهت تصویب به شورا ارائه می نماید تا پس از تصویب 

ه رویکرد دولت سیزدهم در خصوص تاکید بر  ب عنایتبا  ها و لزوم تفویض اختیارات ملی به استانبا توجه به  -

نهاد پیشتقویت  مسولیت های استانی و تاکید استاندار محترم در اولین جلسه حضور در شورای گفت وگوی 

 و بمنظور حلکه استان  جهاد کشاورزیسازمان اختیارات مورد درخواست  می شود شورا مقرر دارد تا تقویص

 ارائه گردیده است از طریق شورای مرکز و  به شرح زیر اقتصادی بخش خصوصیمشکالت  و موانع فصل

 پیگیری شود.استانداری 

 :مکانیزاسیون حوزه

 مکانیزاسیون اعتباری و فنی های کمک محل از تسهیالت یارانه توزیع -1

شین  نوع تعیین -2 شمول  ادوات و ها ما سهیالت  م سیون  اعتباری ت شاورزی  بانک طریق از پرداخت برای مکانیزا  هب ک

 استان

سهیالت  - 3 شین  سازندگان  گردش در سرمایه  ت شاورزی  ادوات و ها ما شاورزی  مکانیزه خدمات های شرکت  و ک  به ک

 استان

 استان به کشاورزی ادوات و ها ماشین برای کیفیت تأییدیه گواهی صدور -4

  ها تاناس  اختیار در نیز...  و ها سمپاش  فنی معاینه ، کلزا و غالت برداشت  بر نظارت به مربوط تسهیالت  و اعتبارات -5

 . گیرد قرار

 : نباتات حفظ حوزه

 نمبار ستتموم تولید کارخانه و استتتان پخش های شتترکت ستتموم کیفیت بررستتی منظور به مدیریت این ستتاله هر -1

  ایه آزمایشتتگاه از یکی به تا نماید می نباتات حفظ ستتازمان به ها نمونه ارستتال و برداری نمونه به اقدام نوبت چندین

  و ها شترکت  برای زیادی های هزینه استتان  خارج در آزمایشتات  این انجام که آید بعمل الزم بررستی  و ارستال  همکار
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شگاه  که این به نظر بردارد، در مذکور کارخانه ستا  کیفی کنترل آزمای شگاه  مجهزترین از یکی ت  مورد ارهمک های آزمای

شد  می نباتات حفظ سازمان  تایید شنهاد  با سری  نقل، و حمل آنالیز، های هزینه کاهش منظور به تا .گردد می پی  در عت

 برای و گزاری کد مدیریت این نظارت تحت ها نمونه شتتده، یاد های شتترکت رضتتایتمندی افزایش و آزمایشتتات انجام

شگاه  به آنالیز انجام ستا  کیفی کنترل آزمای ستان  در ت سال  ا ضمام  به نتیجه و ار ستندات  ان  حفظ انسازم  به مربوطه م

 .گردد ارسال نباتات

ضر  حال در -2  سوولین  آزمون و پروانه تمدید یا صدور  به مربوط امور کلیه حا   دفع سموم  توزیع های شرکت  فنی م

ستان  نباتی آفات سط ( شرکت  17) ا شاورزی  مهندس نظام سازمان  تو شور  طبیعی منابع و ک   نباتات حفظ سازمان  و ک

 تمدید صدور زمان بودن طوالنی مسافت، بعد به توجه با که گیرد می صورت

 به مذکور های شتترکت پروانه تمدید و صتتدور امور کلیه که گردد، می پیشتتنهاد...  و آمد و رفت های هزینه ها، پروانه

  مدیریت این به نیز ها آن فنی مستتوولین آزمون برگزاری و استتتان طبیعی منابع و کشتتاورزی مهندستتی نظام ستتازمان

 .گردد واگذار

سی    افزایش -3 ستر ستان  نباتات حفظ مدیریت د ش  امکان که صورتی  به ها کش آفت مانیتورینگ سامانه  به ا   اهدهم

 .گردد میسر کشوری های کش آفت کننده تولید های شرکت سموم موجودی

  ارندند ها کش آفت مانیتورینگ سامانه  به دسترسی   ها شهرستان   نباتات حفظ مسوولین  کارشناس  حاضر  حال در -4

  باتاتن حفظ مسوولین برای نباتات حفظ سازمان توسط حوزه، این در نظارت افزایش منظور به تا گردد می پیشنهاد لذا

ستان    سی    تا گردد تعریف کاربری نام نیز ها شهر ستر شگاه  بر نظارت حوزه در الزم د ستان    حوزه سموم  های فرو  شهر

 .باشند داشته را خود

 زمینه در که استتتان طبیعی منابع و کشتتاورزی مهندستتی نظام ستتازمان های ستتامانه بهحفظ نباتات  مدیریت -5

شندگان  شد  می فعال سموم  فرو سی    با ستر شتر  چه هر نظارت لزوم به توجه با که ردندا د   ظامن سازمان  عملکرد بر بی

 امکان بایستتت می مذکور های پروانه تمدید و پروانه صتتدور زمینه در استتتان طبیعی منابع و کشتتاورزی مهندستتی

سیس  پروانه تمدید و صدور  به مربوط که سماک  سامانه  به مدیریت این دسترسی     و گیاهپزشکی  خدمات واحدهای تا

سوولین  پروانه اتمدید صدور  عملیات که سماک  سامانه  نیز شکی  خدمات واحدهای فنی م شات  و گیاهپز  روزانه گزار

 توجه اب شود  می پیشنهاد  ضمنا . گردد میسر  مدیریت این برای گردد می ثبت سامانه  این در ها آن توسط  سموم  توزیع

 .گردد انجام ها کش آفت توزیع های سامانه تجمیع آمده بوجود که هایی نارضایتی و ها سامانه تعدد

 : زراعت حوزه 

سال  زمان تا گیری نمونه زمان از کودی مواد کیفی کنترل در ماهه چند طوالنی فرآیند به توجه با س  از نتایج ار  سه مو

 زمان  تا  و باشتتتد  می کودی مواد حوزه در متخلفین برخورد عدم  دالیل  مهمترین از که  کشتتتور آب و خاک  تحقیقات 

 برداران هبهر به توجهی قابل خسارت  واقع در و گردیده توزیع کشاورزان  بین کیفیت بی کودی مواد تمام نتایج دریافت

 تجزیه و آنالیز انجام فرآیند استان در الزم امکانات تمام وجود به توجه با میگردد پیشنهاد میکند وارد تولید وری بهره و
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شگاهی  سی  و نظارت کارگروه به شده  برداری نمونه کودی مواد آزما  کودی مواد توزیع و نگهداری ، تولید مراکز از بازر

 .  گردد تفویض و واگذار استان

 :باغبانی حوزه

 قاضیان مت معرفی در تسریع  و تسهیل  منظور به استان  به دارویی گیاهان تسهیالت  ملی کارگروه اختیارات واگذاری -1

 دارویی گیاهان تسهیالت جذب و

سی    امکان برقراری -2 ستر صد  منظور به انبارها جامع سامانه  به د صوالت  انواع موجودی میزان ر  در موجود باغی مح

شتن  ضرورت  به توجه با انبارها و ها سردخانه  صوالت  موجودی اطالعات دا   و ریزی برنامه منظور به انبارها در باغی مح

 وزارت ستاد به نیاز مورد اطالعات و آمار ارائه نیز

سیس  جواز تمدید و صدور  سامانه  به مدیریت این -3   سازمان  خوراکی قارچ و گلخانه واحدهای برداری بهره پروانه/  تا

سی  نظام شاورزی  مهند ستان  طبیعی منابع و ک سی    ا ستر سی  نظام سازمان  عملکرد بر نظارت منظور به ندارد د   مهند

ضیان  پرونده کار پیشرفت  وضعیت  از آگاهی همچنین و طبیعی منابع و کشاورزی  سی  جواز تمدید و صدور  متقا   و ستا

سب  ریزی برنامه جهت نیاز مورد اطالعات تهیه نیز و خوراکی قارچ و گلخانه واحدهای برداری بهره پروانه شنهاد  منا   پی

  و رصد  حد در صرفا  دسترسی   امکان سازمان  این خوراکی قارچ و گلخانه مسئول  کارشناس  و مدیر به حداقل شود  می

 .شود داده سامانه در عملکرد پایش

 : شیالت حوزه 

   ها رودخانه بستر حریم به مربوط قوانین تعیین -1

 دامپزشکی های حریم به مربوط قوانین تعیین -2

 استان هر بر حاکم متفاوت اقلیمی شرایط به توجه با زیست محیط سازمان به مربوط قوانین تعیین -3

  استان به کشور کشاورزی محصوالت بیمه صندوق اختیارات انتقال -4

 : دامی تولیدات حوزه

 کشور از خارج به نیاز بر مازاد دام صادرات مجوز صدور -1

 باال ظرفیت با دامی تولیدات طرحهای برای مجوز صدور -2

 استان سطح در دام ونقل حمل و تردد -3

 جذب و متقاضتتیان معرفی در تستتریع و تستتهیل منظور به 1۸ تبصتتره تستتهیالت ملی کارگروه اختیارات واگذاری -4

 تسهیالت

 نوغانداری و زنبورداری طرحهای برای اعتباری و فنی کمکهای محل از تسهیالت یارانه توزیع ۔5 

 : سایرموارد
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ضوع  -1 ستگاه  اندازی راه مو شیانه  یا و ای شین  و گیاهی های قرنطینه و کنترل منظور به نباتات حفظ آ   التیآ ما

شی  خود با که ستان  از خارج مزارع از را ها ویروس یا و بیماریها از بخ  الزم قانونی ابراز با و دهند می انتقال ا

 .استان به ورود اجازه عدم جهت

   ارفش کم و فشار پر روش در و آبیاری نوین های سیستم حوزه در  عوض بال های کمک هزینه اختیار تفویض -2

 آب انتقال

 خسارت پرداخت و برآورد نوع خصوص در استان بیمه به کشور اختیارات تفویض -3

 کشاورزی محصوالت حداکثری توان برای زراعی تنوع و کشت موضوع در سیاست تعیین و اختیار -4

  برنامه و مدیریت ستتازمان با نامه موافقت اتمام با تشتتریفات ترک و مازاد امکانات و اموال فروش به اختیارات -5

  ریزی

 حوزه در آالت ماشتتتین اعتباری خط کرد هزینه نحوه و استتتتان کنندگان تولید ظرفیت از استتتتفاده اختیار -6

 مکانیزاسیون

= 

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

 09/12/1400مورخ  1400دبیرخانه شورای گفت و گو در سال  4۸صورتجلسه  -1

 6/۸/1400مورخ  گو و گفت شورای ین جلسهپنجم و هشتاد صورتجلسه -2

 شورا دبیرخانه 1400-10-15 مورخ ص-1400-2712 شماره نامه -3

 استان تجارت و معدن صنعت، سازمان 1400-9-۸ مورخ 120-209۸123 شماره نامه -4

 


