
 
 
 

 
 

 
 

     صبح 9    ساعت شروع:               05/04/1401          تاریخ جلسه   تولیدات گیاهی         بهبود حوزه معاونت -کارگروه کشاورزی شماره جلسه:
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 نفر 12 اد اعضا حاضر در جلسه: عدت

  :موضوع

 تولیدات گیاهی ) مکانیزاسیون، زراعت و حفظ نباتات( ای بخش کشاورزی حوزه  معاونت بهبودبررسی چالش ها و موانع کسب و کاره

 آقای نابج استان کشاورزی جهاد سازمان گیاهی تولیدات بهبود محترم معاون حضور با گیاهی تولیدات حوزه -گفتگو شورای دبیرخانه کشاورزی کارگروه جلسه 

 کشاورزی تخصصی های حوزه موانع و ها چالش مهمترین کارشناسی و بررسی منظور به شورا دبیرخانه مسئوالن و مربوطه  های مدیریت و ساربانمهندس 

 .گردید برگزار شورا دبیرخانه محل در ۵/۴/۱۴۰۱ مورخ یکشنبه استان،

تان خراسان : اسکشاورزی استان توضیح داده و اعالم کردند در این نشست جناب آقای ساربان معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی در ابتدا در خصوص وضعیت فعلی

تولید سوم  رتبهو سطح زیرکشت  ن رضوی رتبه ششم ازراعی خراس تولید محصوالتارس دارا می باشد. از نظر رضوی رتبه سوم کشاورزی در کشور را بعد از استانهای خوزستان و ف

 در کشور دارا می باشد. رتبه دوم و از لحاظ تولید رتبه ششم را استان خراسان رضوی باغبانی از لحاظ سطح زیر کشتتولید محصوالت  در حوزه  همچنین ، را داراست

استان با ر دو به سطح زیر کشت محصوالت باغی اضافه شده است و شده از سطح زیر کشت محصوالت زراعی در استان کاسته  اقلیمی، ر از شرایط جوی ومتاث در طی سالیان گذشته

زارهکتار به ه 96سال گذشته به طور تقریبی  30. طی حداقل رفته ایم. به سمت افزایش کشت محصوالت باغبانی با مزیت نسبی باال   مواجه شده و پیش رو، توجه به خشکسالی

 19هزار هکتار از سطح زیر کشت گندم،  114هزار هکتار به باغات میوه هسته دار و دانه ریز اضافه شده است و  در مقابل  20هزار هکتار به سطح زیرکشت زعفران و  56باغات پسته، 

 یرکشت پنیه در استان کاهش یافته است. هزار هکتار سطح ز 26هزارهکتار سطح زیر کشت چغندرقند و  31هزار هکتار سطح زیر کشت جو، 

 40سال آینده به زیر  20روند فعلی این ضریب طی در صورت ادامه درصد می باشد و  83معادل در کشور ایشان به زنگ خطر ضریب امنیت غذایی در کشور اشاره نمود که هم اکنون 

گی بخش های کشاورزی( به این ایسمجاورت زیربخش های کشاورزی )هم میتوان به اثر کشور کشاورزیدرصد خواهد رسید. در این راستا از مهمترین راهکارهای بهبود وضعیت 
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الزام و ایجاد بستر مناسب افزایش به . همچنین اشاره کرد معنی که با ارز حاصل از صادرات محصوالت مزیت دار همچون پسته و زعفران ، نهادهای موردنیاز این بخش را تامین نمود

 محصوالت کشاورزی با راهکارهایی همچون تعریف تعرفه آب و انرژی می توان نام برد. بهره وری 

مدنظرقراردادن  باباشد  بخش کشاورزی استانایشان همچنین بیان نمود بر اساس شرایط موجود کشت های گلخانه ای می تواند یکی از مهمترین راه های افزایش تولید و بهره وری در 

 وجود ندارد.  در بخش کشاورزی در استان و همچنین کشور به شرایط موجود که دیگر امکان افزایش سطح زیر کشت هکه با توج این موضوع

 سموم انرگ قیمت از اهم آن ها می توان بهفظ نباتات پرداختند که در ادامه مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی سرکار خانم حالج نیا به بیان مهمترین موانع و مشکالت حوزه ح

 طبق و نیستند توزیع به مجاز پروانه بدون سموم های فروشندگی نباتات، حفظ نامه آیین و قانون 45 و 18 مزارع، برابرمواد و باغات در بیماریها و آفات با مبارزه هزینه بودن باال و

 و بازدارنده. .. و اماکن تجارت، و معدن صنعت، سازمان توسط قوانین اعمال کنون تا عمال ولی نمایند جلوگیری آنها فعالیت از باید ذیربط های دستگاه مذکور قانون 14 ماده 2 تبصره

 و ندارد ار الزم بازدارندگی سموم حوزه در گرفته صورت تخلفات میزان با قضایی مراجع صادره آراء تناسب باشد، عدم می افزایش حال در ها فروشگاه این تعداد و است نبوده موفق

 توسط سموم اب مرتبط های پرونده بررسی روند بودن طوالنی همچنین کنند می تخلف به اقدام مجددا قضایی مراجع در سوابق داشتن رغم علی متخلف فروشندگان بعضا که شاهدیم

 دار ، شناسنامهپاتوژنیک عوامل آزمایش مجاز کلینیکهای شهرستانها، کمبود در نباتات حفظ همکاران و نباتات حفظ مدیریت به صادره آراء و سیربر نتیجه رسانی اطالع عدم و قضات

 تولید در صادراتی کاالهای مقصد کشورهای هایداستاندار رعایت شهرستانها و  عدم در پزشکی گیاه مجهز های کلینیک شوند، کمبود می اظهار صادرات برای که محصوالتی نبودن

 و.. اشاره نمود.

 ای که بذر در میزان مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی به بیان مشکالت شرکت های تولید بذر پرداخت و گفت: با توجه به اهمیت ویژهعدالتیان جناب آقای در حوزه زراعت 

و حوزه تولید گندم و جدر در حال حاضر  د و اهمیت این موضوع که تقویت و حمایت از شرکت های تولید بذر موجب تقویت بخش کشاورزی استان خواهد شد عملکرد محصوالت دار

ت نرخ خرید بذر بسیار باال رفته اس یارانه ها،انجام شده  که با توجه به ازادسازی هایکه با مشکالتی مواجه هستند از ان جمله شرکت تولید بذر فعال وجود دارد  12در استان مجموعا 
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درصد  25ضریب نفوذ در استان هم اکنون  دارد در این حوزهمیلیارد تومان سرمایه الزم  39طور میانگین به  از کشاورزی یک شرکت تولید بذر هزارتن بذر 3به طوریکه برای خریداری 

 از ضروریات است.  این موضوع  است که باید در جهت ارتقا و افزایش این ضریب راهکار داد و

م سهم مالکانه و لزو ین مشابه شرکت های تجاری سهیم می شوند که با توجه به آنچه گفته شد شرکت های تولید بذر از قوان ها، در دریافت تسهیالت از بانک: نددر ادامه ایشان گفت

 اصالح هنگام یرد حث در این حوزه به ابالغتجدید ارزیابی سرمایه این شرکت ها در روند دریافت تسهیالت و معافیت از مالیات نیازمند پیگیری می باشد. ایشان در سایر موانع مورد ب

 قند های خانهکار سنواتی مطالبات پرداخت کشاورزان، عدم به مساعده ،پرداخت و  ها نهاده خرید بمنظور قند های کارخانه نقدینگی کشاورزی، کمبود محصوالت تضمینی خرید قیمت

 اشاره نمود.  ( رویالیتی) آنها شدن انحصاری و جو بدلیل بذورگندم پرورشی طبقات به دسترسی غالت و عدم ربذو کننده تولید شرکتهای ، نقدینگی دولت از

 ارباز حاشیه قیمت با کارخانه قیمت شدید نیز در اهم موانع و چالش های این بخش به مواردی همچون اختالف ،آقای سجادی سرپرست حوزه مکانیزسیون جهاد کشاورزیجناب 

 بانک عامل شعب به 1410/2/26 مورخ 5827 شماره نامه طی ابالغی مکانیزاسیون اعتباری خط تسهیالت پرداخت 941 شماره خرید، بخشنامه فراوان تقاضای درنتیجه و تراکتور

 کشاورزی اشاره نمودند. ادوات تولید صنعت به صمت وزارت توجهی کشاورزی و کم بخش خودگردان های ماشین مصرفی سوخت ، تأمین کشاورزی

 

 هتولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت های زیرمجموع دگفت و گو ضمن تشکر از معاون محترم بهبودر پایان لبافی رئیس دبیرخانه شورای 

ه در جمع بندی مباحث مطرح شده بیان نمود:  موارد مطرح شده به صورت زبربخشی و ی هر حوزاین معاونت جهت انعکاس موانع و مشکالت بخش

به صورت موضوعی با حضور دستگاه های متولی و سایر مسئولین حوزه کشاورزی و بخش  جمع بندی و  تخصصی به انضمام ادله و مستندات کافی

 های وابسته در دستورکار جلسات آتی دبیرخانه قرار  خواهد گرفت.

 


