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 کمیسیون کشاورزی  و آب طی سال گذشته تا کنون اقداماتاهم 
 

 
بررسی و آسیب شناسی پیوستن بخش کشاورزی  ایران به سازمان تجارت جهانی به روش  کارگروه ایجاد .1

 .  فراتحلیل و اجرایی نمودن آن

امضای تفاهم نامه همکاری و تشکیل دبیرخانه مشترک علمی کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و پژوهشکده  .2

 علوم و صنایع غذایی 

ون کشاورزی اتاق بازرگانی و دانشگاه فردوسی و بخش های خصوصی تشکیل اتاق فکر مشترک بین کمیسی .3

 مرتبط در خصوص پیگیری مباحث بحران آب

پیگیری ایجاد شهرک علم و فناوری کشاورزی در مرکز تحقیقات از وزارت علوم و تحقیقات با همکاری دوجانبه  .4

 .و ارائه راهکارها کمیسیون کشاورزی اتاق و مرکز تحقیقات با انتخاب اعضای کارگروه تخصصی

 تشکیل کارگروه آب محیط زیست و اقتصاد سبز .5

تنظیم پیشنهادات و نکات کلیدی مرتبط با چالش های بخش کشاورزی، آب و صنایع وابسته در ارتباط با   .6

 (اقدامات پیشنهادی در طول برنامه) تدوین برنامه ششم توسعه 

 ورزی مجلسپیگیری بحث استاندارد سازی مصرف آب در کمیسیون کشا .7

پیگیری امضای تفاهم نامه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرکانی با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع  .8

 طبیعی

پیشنهاد تدوین سند ملی توسعه همه جانبه زعفران و ایجاد تشکل فراگیر در بحش تولیدکنندگان و  .9

 صادرکنندگان زعفران استان

 تبدیلی -شاورزی، آب و صنایع غذاییبرگزاری دوره آموزشی مرتبط با بخش ک .11

 . تهیه پروپوزال آسیب شناسی تشکل های غیردولتی بخش کشاورزی استان خراسان رضوی .11

تهیه با پروپوزال اولویت بندی گیاهان دارویی جهت توسعه تولید، فرآوری و تجارت در استان خراسان رضوی با  .12

 .رویکرد اقتصاد کشاورزی و آب

 علمی و تحقیقاتی استان  گسترش ارتباط با مراکز .13

همکاری مشترک کمیسیون بهبود محیط کسب و کار با کمیسیون کشاورزی و آب در خصوص بهبود محیط  .14

  .کسب و کار در بخش کشاورزی استان

مدیریت ارزی در  "در خصوص رویکردهایهمکاری مشترک کمیسیون صنعت  با کمیسیون کشاورزی و آب  .15

  .استان"دوره پسا تحریم

 رضوی خراسان استان آب کشاورزی و تجاری  -اقتصادی وضعیت گزارشارائه  .16
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 مهم و  اثرگذار کمیسیون کشاورزی و آب ظرفیت ها و چالش های
 (حدود دو ماه قبل ارائه شده به مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب)

 

 آبیاری نوین سیستمهای و رضوی خراسان در آب مشکالت بررسی .1

 استان کشاورزی صادراتی محصوالت بر WTO در ایران عضویت شناسی آسیب .2

 استان کشاورزی بخش دایرکتوری تهیه .3

 کمیسیون مجموعه زیر شهرستان ها کمیته ایجاد .4

 کشاورزان بین آن فرهنگ رواج و ارگانیک و سالم محصوالت توسعه تولید .5

 استان در گیاهی داروهای تولید افزایش منظور به ریزی برنامه و پیگیری .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 محورها و برنامه های کمیسیون کشاورزی و آب در دوره هشتم
 

 
 

 محور های فعالیت محور های فعالیت اهداف

 .تهیه گزارش اقتصادی محصوالت اصلی کشاورزی استان

دادن مشورت و هشدار در مورد مشکالت و ارائه راهکار در موضوعات بخش 

 وابسته کشاورزی،آب، صنایع تبدیلی و صنایع

تقویت ارتباط مجامع علمی و تحقیقاتی با فعاالن اقتصادی 

بخش کشاورزی و تجاری سازی ایده هایی که در این زمینه 

 .وجود دارد

 ایجاد انسجام و اطالع رسانی و شنیده شدن صدای بخش کشاورزی از اتاق ساماندهی تشکل های کشاورزی استان

محصوالت با نیاز آبی باال توجه به کشت فراسرزمینی برای 

 پرداختن به موضوع بحران آب و خشکسالی بخصوص چغندرقند

 برنامه برای ایجاد تفکر تجارت آب مجازی

درصد مصرف آب کشاورزی استان  51طرح چگونگی کاهش 

 با حفظ ارزش اقتصادی تولیدات این بخش
 

برنامه ریزی برای حضور فعال تر کشاورزان در مبادالت 

 اقتصادی داخلی و خارجی
 توجه به اهمیت اقتصاد کشاورزی

بازتعریف کشاورزی و اشتغال در این بخش و معرفی کشاورز 

 به عنوان یک فعال اقتصادی و تولید کننده

  برگزاری جلسات هم اندیشی و گردهمایی بین اعضا وابسته
برای حفظ ایجاد هماهنگی بیشتر بین  فعاالن کشاورزی و تشکل های آن ها 

 و افزایش منابع بخش

 (76کمیته ماده )بازبینی قوانین موجود در بخش کشاورزی 
استفاده از ظرفیت شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی و قوانین بهبود 

 فضای کسب و کار

پیگیری ایجاد خوشه صادراتی گیاهان دارویی، داروهای 

و  گیاهی و محصوالت مبتنی بر بیوتکنولوژی و نحوه توسعه

 برندسازی در این حوزه

انجام پروژه های مشخص در جهت افزایش دانش کاربردی و افزایش بازده 

اقتصادی در بخش کشاورزی و آب استان و توسعه صادرات محصوالت 

 کشاورزی و صنایع وابسته

 پیگیری ایجاد خوشه تولیدی و صادراتی گیاهان زینتی

 پیگیری ایجاد خوشه سوغات خراسان رضوی

در خصوص معرفی ( workshop)برگزاری کارگاه تخصصی 

  تاجیکستانبازار کشور 

برگزاری میزهای تخصصی محصوالت کشاورزی دارای 

زرشک، پسته، ابریشم و گیاهان : پتانسیل تجاری از جمله

 (باهدف توسعه صادرات)دارویی 

ایجاد تشکل های دانش بنیان در بخش کشاورزی و صنایع 

 وابسته

 به تجارت حالل در حوزه کشاورزی توجه

 توجه به مباحث زیست محیطی و آالینده ها در بخش کشاورزی

 کشاورزی منطقه ای و تشکیل کمیته های شهرستانی شدن  اجرایی
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 ارائه شده از  کمیسیون کشاورزی و آب پیشنهادات/ درخواست ها 
 (حدود سه ماه قبل به ریاست اتاق بازرگانی خراسان رضویشده ارائه )

 
 : تسهیل عضویت کشاورزان و صنایع وابسته .1

 .ی عضویتدرصدی هزینه ها 07با کاهش  -

 .دعوت از تولیدکنندگان نمونه بخش کشاورزی و اعطاء عضویت افتخاری به ایشان -

 .برنامه ریزی برای ارائه خدمات مناسب به فعالین این بخش -

ز کشاورزی استان و راهنمای تولیدات ارگانیک و صادراتی ایجاد بانک اطالعات بخش کشاورزی و کتاب سب .2

 .با مصرف کم آب

 .تهیه مستند تلویزیونی مدیریت پیشرفته در کشاورزی و آب -

 .تبیین فرصت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، آب و صنایع غذایی -

 (پیشنهاد در حال تکمیل از طریق آقای حمیدرضا شوشتریان)               

از جناب آقای مهندس کشاورز و مهندس شریعتمدار برای تفاهم در مورد تدوین پروژه برنامه کاهش دعوت  .3

 .درصدی مصارف آب در بخش کشاورزی استان با حفظ ارزش اقتصادی تولیدات 57

دعوت از مدیرعامل محترم بانک کشاورزی و رئیس صندوق توسعه ملی برای جذب سرمایه در بخش  .4

  .مرتبط و توسعه تولیدات گلخانه ای کشاورزی، آب و صنایع

 . دعوت از سرکارخانم دکتر پیروزبخت ریاست محترم سازمان ملی استاندارد ایران .5

 .دعوت از جناب آقای دکتر سیف یا همکاران ایشان در مورد نرخ ارز و آسیب پذیری تولید .6

 ن ایرانتدوین سند ملی توسعه همه جانبه زعفران ایران با همکاری شورای ملی زعفرا .0

 (.پیشنهاد اولیه تقدیم شده است)           

موافقت با پروپوزال بررسی و آسیب شناسی پیوستن بخش کشاورزی ایران به سازمان تجارت جهانی به روش  .8

 .فراتحلیل و اجرایی نمودن آن با اولویت محصوالت استان خراسان رضوی

 . ش کشاورزی استان خراسان رضویموافقت با پروپوزال آسیب شناسی تشکل های غیردولتی بخ .9

موافقت با پروپوزال اولویت بندی گیاهان دارویی جهت توسعه تولید، فرآوری و تجارت در استان خراسان  .17

 . رضوی با رویکرد اقتصاد کشاورزی و آب

امضاء تفاهم نامه همکاری بین پژوهشکده علوم و صنایع غذایی استان خراسان رضوی و کمیسیون کشاورزی،  .11

  .و صنایع تبدیلی اتاق که مدت ها قبل تقدیم حضور شده استآب 
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:پیشنهادات و نکات کلیدی مرتبط با  

 چالش های بخش کشاورزی، آب و صنایع وابسته در ارتباط با تدوین برنامه ششم توسعه

 (اقدامات پیشنهادی در طول برنامه)  

 

 ردیف شرح پیشنهاد ضرورت

توسعه و ارتقاء علمی بخش 

 کشاورزی

برنامه ریزی برای پیشتازی اقتصاد دانش بنیان و نوسازی نظام تولید کشاورزی بر مبنای 

دانش بنیان و بومی سازی فن آوری های روز  و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و 

خدمات دانش بنیان کشاورزی و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه وسهم 

 دانش بنیان در پایان برنامهتولیدات % 51حداقل 

1 

توسعه و ارتقاء علمی بخش 

 کشاورزی

برنامه ریزی برای بهبود مدیریت، ارتقا آموزش ترویج، ایجاد نظام اطالعات کشاورزی و 

درصدی تولیدات کشاورزی دانش بنیان در  31گذاری و ایجاد سهم تقویت جریان سرمایه

.چارچوب برنامه های اقتصاد مقاومتی  

2 

 مدیریت بحران آب در کشور

برنامه ریزی برای ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب بر اساس اصول توسعه پایدار و 

درصدی مصرف آب با حفظ ارزش  51آمایش سرزمین در حوزه آبریز کشور و کاهش 

 .اقتصادی آن، افزایش راندمان آبیاری در انتقال و مصرف و توسعه روش های نوین آبیاری

3 

تغییر الگوی کشت با محوریت 

 کمبود آب

برنامه ریزی برای تغییر الگوی کشت، حذف محصوالت با نیاز آبی باال و جایگزینی آن با 

محصوالت کم آب، بطوریکه به محصوالت کم آب طلب از جمله زعفران و گیاهان دارویی 

 .توجه ویژه شود

4 

لزوم سرمایه گذاری در بخش 

 کشاورزی

ها و ایجاد انگیزه برای جذب و توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گسترش زیرساخت 

پیش بینی تامین / و متعادل کردن سطح سوادآوری کشاورزی با سایر بخش های اقتصادی 

 این بخش بر مبنای  کشاورزی نوین% 8نیاز سرمایه گذاری با نرخ های بین المللی به ارزش 

5 

توسعه تولید محصوالت 

 سالمارگانیک و 

برنامه ریزی برای لزوم توجه به اهمیت تولید محصوالت کشاورزی ارگانیک، بطوریکه که 

محصول سالم با گواهینامه معتبرداشته باشیم با توجه به اینکه بسیاری از % 21حداقل

 .محصوالت تولیدی کشاورزی کشور از درصد باالیی از باقیمانده سموم برخوردار می باشند

 

6 

 بخش کشاورزیخودکفایی در 

تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی در جهت تحقق خودکفایی، حمایت از زیربناها، 

قابلیت انعطاف در شرایط محیطی مختلف و ارتقاء سطح قدرت رقابت در بازارهای داخلی و 

 .بین المللی

7 

اصالح الگوی کشت با محوریت 

توسعه کشت / کمبود آب

 فراسر زمینی

افزایش سطح زیرکشت محصوالت زراعی و باغی بصورت کمی با نیاز آبی  برنامه ریزی برای

 .باال در  سایر کشورها
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 ردیف شرح پیشنهاد ضرورت

 ارتقاء صنعت دام و طیور
بخصوص روسیه )برنامه ریزی برای مسأله بازاریابی محصوالت دام و طیور در خارج از کشور 

 .راندمان محصوالت در جهت افزایش بهره وری و( و آسیای میانه

9 

 افزایش تولیدات گلخانه ای
برنامه ریزی برای افزایش سطح مجتمع ها و شهرک های گلخانه ای بطوریکه در پایان برنامه 

 .درصدی از تولیدات کشاورزی را داشته باشند 35ششم تولیدات گلخانه ای سهم 

11 

مشارکت  استان ها، شهرستان 

ها و برونسپاری فعالیت 

تمرکز زدایی با هدف /ها

 افزایش بهره

برنامه ریزی برای  برون سپاری فعالیت ها به  استانها  و شهرستان ها برای بررسی معضالت 

و مشکالت بخش های مختلف کشاورزی و اختصاص بودجه به آن ها، بطوریکه باید در 

 .تدوین برنامه ها نگاه منطقه ای داشت

11 

 بهبود بهره برداری منابع آبی

 کشور

های آبریز با رعایت برنامه ریزی برای  بهره برداری از منابع آب کشور در هر یک از حوضه

ظرفیت تحمل منابع آب در جهت تثبیت میزان استحصال از آبهای زیرزمینی با بیالن منفی 

 .و توسعه برداشت از آبهای سطحی و غیرمتعارف

12 

کاهش ضایعات بخش 

 کشاورزی

کاهش پیوسته ضایعات محصوالت کشاورزی در برنامه های ساالنه و برنامه ریزی برای 

بلندمدت، بطوریکه شاهد این مطلب باشیم که تا پایان، ضایعات محصوالت کشاورزی ساالنه 

 .درصد کاهش یافته و به حداقل برسد 5

13 

 یکپارچه سازی اراضی

مه ریزی جهت یکپارچه برنامه ریزی برای توسعه کشاورزی و روستایی و توجه ویژه به برنا

 .سازی اراضی یا ایجاد خوشه های کشاورزی وسایر روشها

 

14 

حفظ منابع ارزی کشور و 

 ایجاد درآمد ارزی

ترمیم تراز تجاری بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی به نحوی  تراز تجاری کشور دراین بخش 

 .در پایان برنامه مثبت باشد

15 

افزایش بهره وری ، توسعه 

توسعه اشتغال از صادرات 

 طریق افزایش ظرفیت ها

تسهیل ورود موقت برای استفاده از ظرفیت خالی واحدهای صنایع تبدیلی و دسترسی 

 قوانین مناطق آزاد به واحدها دارای ظرفیت صادراتی

16 

توسعه صادرات غیر نفتی و 

 ارزآوری
 دارای ارزش افزوده بیشترتدوین برنامه جهش صادراتی در محصوالت با استفاده کمتر از آب 

17 

ایجاد مزیت رقابتی برای 

واحدهای   اصولی و افزایش 

 امنیت غذایی

 تسریع معافیت مالیاتی بخش کشاورزی به صنایع تبدیلی

18 

توجه خاص به کمبود آب در 

 کشور

درج میزان آب مصرفی در اظهارنامه صادراتی و وارداتی و مبنای جداول بین المللی آب 

تهیه تراز آبی در تجارت خارجی و ارزش گذاری آب در تولیدات محصوالت مجازی و 

 کشاورزی و مبنای قیمت واقعی سرمایه گذاری در کشاورزی نوین

19 

بهینه سازی مصرف آب در 

 کشور

تدوین استاندارد های مصرف آب  در بخش کشاورزی  وصنایع مرتبط و روشها با هدف 

اجباری نمودن استانداردهای مربوطه به میزان  -کاهش مصرف آب و افزایش بهره وری

تهیه و درجه ( )مشابه استانداردها و معیارهای مصرف انرژی)در پایان برنامه % 31حداقل 

 (شبیه برچسب انرژی/ بندی برچسب آب 
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حفظ منابع تولیدکنندگان 

بخش کشاورزی و مصرف 

کنندگان، کاهش هزینه ها و 

ضایعات بخش و توسعه 

 صادرات

جه خاص بخش بازرگانی محصوالت کشاورزی با ایجاد صندوق های توسعه تجارت تو

محصوالت کشاورزی متعلق به کشاورزان بصورت تخصصی و عام  با حمایت های متنوع از 

جمله منابع ارزان قیمت برای ایجاد مراکز عرضه مستقیم محصوالت،  بهینه سازی و 

و سپرده گذاری حداقل .... یه نهادها، بذر وبرندسازی زنجیره ارزش و توسعه صادرات ، ته

 %دولت در این صندوق ها % 51
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