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 :جلسهدستوركار
  بررسي تشكيل كميته علمي همايش تخصصي ساالنه بخش كشاورزي و صنعت غذاي استان همزمان با نمايشگاهiFood  در شهريورماه

1396 
 1396كميسيون در سال هاي  و برنامه 1395بازرگاني در سال اتاق و صنايع تبديلي آب  كميسيون كشاورزي،هاي  گزارش فعاليت 

 
 :اهم موارد مطرح شده

به ميهمانان حاضر در آخرين جلسه كميسيون كشاورزي در ضمن عرض خيرمقدم در ابتداي جلسه نائب رئيس كميسيون كشاورزي و آب  -1
تواند در  ميآن  بيشتر نقش نرم افزاري داشته و فعاليت به نقش مشورتي اتاق اشاره نمود و گفت كميسيون كشاورزي و اتاق، 1395سال 
 . تصميم گيري و مديريت مسولين كشور تاثير به سزايي داشته باشد نحوه

 
بزرگ سروكار دارد و بنابراين هاي  با مقياس دهد كه بخش كشاورزي اصوالً مي اقتصادي نشانهاي  مقايسه بخش كشاورزي با ساير بخش -2

 . هم ممكن است كندتر باشدآن  زرگ تر بود و اقدمات و نتيجه بخشهمان نسبت ب مشكالت اين بخش هم به
 

در  96با توجه به مصوبه گذشته جلسه كميسيون كشاورزي مبني بر برگزاري همايش ساالنه بخش كشاورزي و صنعت غذا در شهريورماه  -3
 . ادامه جلسه رئيس محترم پژوهشكده علوم و صنايع غذايي به بيان نظرات و پيشنهادات خود در زمينه برگزاري اين همايش پرداخت

 
يسيون قرار بر اين بوده است كه با محوريت پژوهشكده و همكاري پارك و علم و فناوري و دانشگاه فردوسي با توجه به تصميم گيري كم -4

ما در استان بحث فن بازار است كه تا كنون هاي  اما نكته اينجاست يكي از ضعف. مشهد كميته علمي اين همايش تشكيل و شروع به كار كند
د در بحث كميته علمي همايش از شهرك صنعتي و بيوتكنولوژي شرق كشور بايد در زمينه فن بازار و بايايم  برخورد كردهآن  بسيار ضعيف با

 . با توجه به پتاسيل علمي باال در بحث كميته علمي همايش استفاده شود شده نام بردههاي  استفاده كنيم و از ساير بخش
 

ت با توجه به اهمي R&Dبنيان را فعال كرده و به فعال شدن قسمت دانش هاي  همچنين در نمايشگاه ساالنه صنعت غذا بايد بحث شركت  -5
 .باالي اين بخش، نيز اقدام شود

 
فود مشهد در ادامه بيان نمود كه در برگزاري نمايشگاه ساالنه بخش كشاورزي و صنعت غذا رعايت اي  شركت برگزار كننده نمايشگاه  -6

بسيار ها  علمي مراكز پژوهشي و دانشگاه هيأت ءباحث علمي استفاده از اساتيد و اعضااستاندارهاي برگزاري بسيار حائز اهميت بوده و در م
 . توانند در كنار اين بدنه وارد عرصه شوند مي در آلمان و اروپا خارجي متقاضيهاي  مثمر ثمر خواهد بود و شركت

 
مشكالت امروزه صنعت  تجاري است و با توجه به اينكه يكي ازپرداخته شود مباحث آن  يكي از نكات مهم كه در حاشيه اين نمايشگاه بايد به -7

توانيم از پتانسيل اين همايش استفاده كنيم و در چند پنل تخصصي در حاشيه اين  مي باشد مي بندي و بازارهاي صادراتي غذا در بسته
 . ست بپردازيمهمايش به هم انديشي تجاري در مورد بازارهاي صادراتي خاص كه مورد عالقه صادركنندگان ا

 
ن پرداخت و بيان نمود كميسيو 1395ل ساو اقدامات كميسيون كشاورزي در ها  در ادامه دبير كميسيون به ارائه گزارشي از خالصه فعاليت -8

با برگزاري جلسات متعدد و ماهانه و جلسات فوق العاده كميسيون به بررسي دستوركارهاي مختلف خود در  1395كشاورزي در سال 
پرداخت و چندين خروجي قابل مالحظه از جمله تدوين سند همه جانبه .. مختلف، كشاورزي، آب، صنعت غذا، گياهان دارويي و هاي  حوزه

 .را داشت.. و ) ارائه شده به كميسيون مجلس(و راهكارهاي بخش كشاورزي ها  توسعه زعفران، چالش
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به پيگيري بحث بحران آب و سند تدبير آب در جلسات كميسيون و كارگروه آب توان  مي اقدمات اين كميسوينترين  از جمله مهمهمچنين  -9
محيط زيست و اقتصاد سبز اشاره نمود كه در طي اين جلسات با جمع آوري نظرات فعالين بخش كشاورزي، اصالحات سند انجام شد و 

 .پيگيري چاپ نسخه دوم اين سند در حال انجام است
 

جهاني بر ده قلم عمده  ران به سازمان تجارت جهاني طرح پژوهشي بررسي اثرات الحاق به سازمان تجارتدر بحث آسيب شناسي پيوستن اي -10
 .ورزي به شوراي پژوهشي ارائه شد كه در حال پيگيري و تاييد انجام اين طرح هستيمكااليي كشا

 
نيز به بحث تخصصي پيرامون  ميته دام و طيورو ك در استان و همچنين كميته گياهان دارويياي  گلخانههاي  در كارگروه توسعه كشت  -11

 .د شدنپيگيري خواه هدر سال آيندآن  پرداخته شد كه اهم مصوبات 1395طي سال  ها موضوعات اين حوزه
 

با شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي اتاق بود تا بتواند مشكالت ها  كميسيون كشاورزي گسترش همكاريهاي  يكي ديگر از فعاليت -12
 .و به سرانجام برساند كندتصادي اين بخش را از طريق اين كانال پيگيري جدي تري فعالين اق

 
و با توجه به اجماع تمام  استباشد موضوع بحران آب  مي كه نيازمند پيگيري جدي از سمت كميسيون يموضوعاتترين  در ادامه يكي از مهم  -13

پيگيري مباحث  هرو يكي از اقدامات كميسيون در سال آيند از اين .باشد مي تر وع نيازمند پيگيري جدي تر و سريعصاحب نظران اين موض
آسيب شناسي پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني از ديگر  ،موضوع كشت گياهان دارويي و داروهاي گياهي. مربوط به بحران آب ذكر شد

 . موارد مهمي بود كه در دستور كار سال آينده كميسيون قرار گرفت
 

آب با توجه به بحران  كه دوش مي موارد گفته يدر بعض. در كشور ما تكليف بخش كشاورزي مشخص نيست متأسفانهادامه بيان شد كه در   -14
اصلي اقتصادي و صادرات كشور هاي  بخش كشاورزي بايد تعطيل شود و از طرفي ديگ به توسعه بخش كشاورزي به عنوان يكي از بخش

باقي نمانده است با توجه اينكه برگشت سرمايه وجود ندارد گذاري  گفت در بخش كشاورزي ديگر جرات سرمايهبايد  متأسفانه .شود مي اشاره
 . توان گفت با شكست مواجه خواهيم شد مي افتد كه مي يا آنقدر دير اتفاق

 
مطرح شده و مشكالت موجود نگاه تر به مباحث  حاضرين جلسه اين بود كه دلسوزانهن كشاورزي از ر پايان درخواست نائب رئيس كميسيود  -15

اقتصادي در نظر بگيرند و ارائه نظرات كارشناسي شده پيرامون موضوعات مطرح شده داشته هاي  داشته باشند و منافع ملي را در عرصه
 . باشند

 
 :مصوبات جلسه

 به صورت كمي آنهاو برنامه ريزي جهت اجراي  1396كميسيون كشاورزي درسال  پيشنهاديهاي  جمع بندي نهايي برنامه .1
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