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 اهم موارد مطرح شده:

ابتدای جلسه رئیس محترم کمیسیون کشاورزی و آب، جناب آقای شریعتی مقدم ضمن عرض خیر مقدم به میهمانان حاضر در جلسه به در  -1

خراسان رضوی و کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی اشاره نمودند و گفتند: با توجه منعقد شده بین اتاق بازرگانی نامه تفاهم

 و دام طیور در جلسات متعدد دبیرخانه شورای گفتگو و کمیته بند ب ، صنایع غذاییو محیط زیستآب  ،کشاورزیهای بخشنامه به بندهای تفاهم

. در ، استخراج گردیدمشخص شده استنامه که در تفاهمای ه به کمیتهجهت ارائ و عملیاتی مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای اجرایی 12ماده 

با همکاری شورای محترم ملی زعفران قبول وظیفه نمودند تا  اتاقآب  کمیسیون کشاورزی و ،باشدمینامه بند از تفاهم 15بخش زعفران که شامل 

 برنامه عملیاتی ارائه نمایند.، ی مذکوربندها

در جلسات نامه ، جناب آقای دکتر عیدی زاده با اشاره به موارد پیگیری شده از تفاهماتاقآب  و کشاورزی دبیر محترم کمیسیونجلسه در ادامه  -2

مشخص ی اسالمی هستند در جلسات کمیته تخصصی که نیازمند پیگیری در مجلس شورانامه دبیرخانه شورای گفتگو، بیان نمودند: مواردی از تفاهم

و موضوعات حوزه د باشمی و ارائه راهکارهای اجراییو پیگیری خواهند شد اما موارد استانی نیازمند بررسی بیشتر، پیگیری  بررسینامه در تفاهم شده

 بایست مورد بررسی قرار گیرد.می زعفران نیز با توجه به ماهیت ملی و استانی

خصوص تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان و صادر کنندگان زعفران، با هدف حمایت از کشاورزان زعفرانکار و افزایش توان در  -3

درصد از محل صندوق توسعه ملی، رئیس محترم کمیسیون کشاورزی با اشاره به پیگیری این موضوع در سطح  4خ رقابت در بازارهای جهانی با نر

با همکاری شورای ملی اتاق آب  واختصاص پیدا کرده است که کمیسیون کشاورزی  کشور تسهیالتی به توسعه روستایی اخیراًمودند: ملی بیان ن

 زعفران 

 شود کمک شود.می می تواند پیگیری نماید تا از محل این تسهیالت به تولید زعفران به عنوان محصولی که در مناطق روستایی تولید

 درزعفران بیان نمودند: حوزه در نامه در خصوص مفاد تفاهم جلسه رئیسه شورای ملی زعفران، جناب آقای حسینی در ادامه أتهیعضو محترم  -4

باشد که باید پیگیری شود. وزرات جهاد کشاورزی می توزیع پیاز زعفران دو موضوع دارای اولویت خرید توافقی زعفران و موضوع ،مفاد تفاهم نامهبین 

 کند.موضوع خرید زعفران را پیگیری آن  و پس از و فصل نمایدپیاز مازاد کشاورزان را حل  ساماندهی بایست موضوعمی نخستگام در 

به کشورهای همسایه یکی از مشکالتی است که به زودی باعث خواهد شد تا با آن  خرید پیاز مازاد زعفران توسط دالالن از کشاورزان و فروش -5

فرآوری زعفران عنوان شد که متاسفانه ، در جلسه یکی دیگر از مشکالت حوزه زعفراناز کشورهایی مانند چین و افغانستان باشیم.  ورود زعفران ارزان

 گیرد.شود و باید در این زمینه نیز اقدامات الزم در کشور انجام می به صورت فله صادر یبیشتر زعفران تولید

 

 اتاق و کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس آب  منعقد شده بین کمیسیون کشاورزی ونامه پیگیری اجرایی نمودن مفاد تفاهم

 شورای اسالمی درخصوص زعفران باالخص خرید توافقی زعفران

 ی مشهد و بررسی سازوکار اجرایی برگزاری المللبیناتاق و نمایشگاه آب  گسترش همکاری بین کمیسیون کشاورزی و بررسی راهکارهای

 1396نمایشگاه عرضه مستقیم محصوالت سالم و ارگانیک اسفندماه 

 صنعتی خراسان رضوی پیرامون توسعه همه جانبه صنعت غذای استانهای برنامه همکاری با شرکت شهرک 

  در استانآب  و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت مدیریت بحرانپیگیری 
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باید : دولت ندو اظهار کرد تأکیدزیر نظر وزارت جهاد کشاورزی آن  از زعفران و توزیع و بسته بندیلزوم تشکیل ترمینال ضبط پی ایشان بر -6

پیاز خوب و استاندارد را به  دنتوانمی رضوی و جنوبی خراسانی آنهااستدهد. خصوصی به این موضوع ارائه  راهکاری برای چگونگی ورود بخش

 د.ننمایاز کشور جلوگیری آن  و از خروجکرده مناطق غرب کشور که دچار خشکسالی شده و به دنبال کشت زعفران هستند، منتقل 

رای ملی زعفران : شوندشورای ملی زعفران گفت تأییدبا اشاره به لزوم خرید توافقی زعفران با در ادامه رئیس محترم کمیسیون کشاورزی و آب،  -7

انجام  راای اقدامات شایستهوری و محصوالت جهانی زعفران آو در زمینه بازاریابی، صنعت، فر تشکلی ثبت شده در موضوع این محصول است

ملی و و وجود یک تشکل تخصصی منسجم در حوزه زعفران در سطح مشکالت زیادی وجود دارد زعفران در بخش تولید و صادرات واقعی . است داده

منابع پایدار برای حمایت از این محصول در سطح تولید، فرآوری و صادرات باید مورد استفاده قرار گیرد و حذف دالالن باید  شود.می استان احساس

 مورد توجه قرار گیرد.

یک گیاه دارویی بیان نمودند: افزایش دبیر محترم نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان جناب آقای مهدوی با اشاره به زعفران به عنوان  -8

گیرد. نظام صنفی با توجه به نمی قرار استفادهدارویی مورد  یبه عنوان گیاهه . زعفران امروزباشدمی قابل توجه موضوعاتکیفیت زعفران یکی از 

و پروانه فعالیت واحدها از نظام ن داشته باشد خرید توافقی زعفرا تواند نقش مهمی درمی دهدمی اینکه پروانه فعالیت به واحدهای کشاورزی فعال

 تواند به عنوان الزامات خرید توافقی زعفران شود.می صنفی

نظام صنفی با توجه به تقش خود و با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و تعاونی در پایان دستور کار اول جناب آقای شریعتی مقدم بیان نمودند:  -9

بهداشت، های بر زعفران و قرار دادن تمام زنجیره تأکیدتواند کمک بزرگی به شبکه سازی بخش کشاورزی با می روستایی و شورای ملی زعفران

بایست مورد پیگیری قرار می روستایی در بخش زعفران و گیاهان داروییهمچنین استفاده از منابع کیفیت و افزایش راندمان تولید داشته باشد. 

 گیرد.

ی مشهد و بررسی سازوکار المللبیناتاق و نمایشگاه آب  بررسی راهکارهای گسترش همکاری بین کمیسیون کشاورزی وبه  دستورکار دوم جلسه -10

با آب  اختصاص یافت. رئیس محترم کمیسیون کشاورزی و 1396اجرایی برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم محصوالت سالم و ارگانیک اسفندماه 

مسئولیت اسفندماه بیان نمودند:  11الی  6ه مستقیم محصوالت سالم و ارگانیک همراه با جشنواره غذا در تاریخ اشاره به برگزاری نمایشگاه عرض

باشد که در این بین محصوالت می در این بخش تجاری سازی، قدرت دهی به تولید و توسعه بازار و صادرات محصوالت کشاورزی بازرگانی اصلی اتاق

از طریق تولید محصوالت ارگانیک و بهبود بازار  توسعه اقتصاد محصوالت کشاورزی در استان بایستمی ه قرار گیرند وباید مورد توجه ویژارگانیک 

 انجام پذیرد.آن  مصرف

جام شده بین انجمن ارگانیک، شرکت انهای ی مشهد جناب آقای صیفی عنوان کردند: با هماهنگیالمللبینمدیر محترم نمایشگاهی نمایشگاه  -11

در اسفندماه این نمایشگاه برگزار خواهد  اتاق بازرگانیآب  کمیسیون کشاورزی و و با بهره گیری از نظرات برساز رویداد پارس و شهرداری مشهد

 باشد. آنهاافزایی گردد که فرصت مناسبی در هممی استان نیز برگزارهای تعاونیهای نمایشگاه توانمندیآن  گردیدکه همزمان با

آقای دکتر اسماعیل زاده مدیر محترم غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حوزه سالمت محصوالت کشاورزی و غذایی  جناب -12

محصوالت عرضه  باکشاورزی  بخش. نقش اصلی حفظ سالمت مردم را دارندغذا و دارو سازمان وزارت بهداشت و  ختلفمهای بخشبیان نمودند: 

 شوند.می در سالمت اجتماعی محسوب به عنوان عامل اصلی وری شدهآفریا خام و غذایی به صورت 

اخیر های در محصوالت کشاورزی و با هدف ارتقاء سالمت عمومی، طی سالها و به منظور بررسی باقیمانده سموم و آفت کشدر این راستا  -13

ان زدهد میمی آزمایشات نشاننتایج . مورد پایش قرار داده استم و آفت کش نوع س 120محصول را از نظر باقیمانده  17 ،وزارت بهداشت و درمان

عرضه  برگزاری نمایشگاهبه همین منظور  .شودمی به عنوان یک زنگ خطر جدی محسوبیترات و فلزات سنگین در محصوالت کشاورزی نباالی 

ها ده سموم و آفت کشمحصوالت سالم و ارگانیک و مضرات باقیمان شناخت مردم از تواند کمک بزرگی بهمی در استانارگانیک  سالم و التمحصو

 باشد.ها میداشته باشد و پایش محصوالت در این نمایشگاه از اولویت
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 بیان نمودند و گفتند، به عنوان یکی از مهمترین موضوعات بحرانی ایرانرا آب  موضوعکشور، آب  جناب آقای شریعتی مقدم با اشاره به بحران -13

دارد و نیازمند همکاری و می و محیط زیست با جنبه عملیاتی اعالمآب  در زمینه رویدادیآمادگی خود را جهت برگزاری  بازرگانی در این راستا اتاق

 باشد.میآن  مرتبط در خصوص نحوه برگزاریهای تعامل بخش

سالم و ارگانیک بیان نمود موضوع  ی مشهد در خصوص محصوالتعلمی دانشگاه فردوس هیأتدر ادامه جناب آقای دکتر انصاری عضو محترم  -14

باالی انجام های هم هزینهآن  باشد و علتمی فول در تمام تحقیقات کشاورزی در حوزه سالمت انجام آزمایشات دقیق پایش سالمت محصوالتمغ

و منابع آبی کشور انجام نشده دی در حفظ ذخایر سال گذشته کار ج 40-30واقعیت این است که در آب  وضوعباشد. در خصوص ممی آزمایشات

 در حوزه منابع آبی به عنوان بزرگترین چالش کشور آمار و اطالعات دقیق نو نداشتدر دسترس نیست در حوزه کشاورزی آمار دقیق  است همچنین

تواند در می این بخش عنوان شد. اتاق بازرگانی کشور از دیگر مشکالت اصلیآب  ی در حوزهگذارعدم ساختار قانونی مشخص برای سرمایهباشد. می 

مار دقیق و شفاف ذیربط در رسیدن به آی آنهاا سازمدر همکاری ب واقعی،های مطابق با داده و کشاورزیآب  خصوص تکمیل بانک اطالعاتی بخش

 کمک کننده باشد.

در شرق کشور از سوی آب  طرح مدیریت فرانهادیباشد. میآب  نداشتن ساختار صحیح از نظام آبی کشور بزرگترین مشکل کشور در حوزه -15

ی دانشگاه فردوسی مشهد به دولت تقدیم شده است تا بودجه الزم برای اجرای طرح اختصاص یابد و مبحث اصلی این طرح این است که برای برقرار

 زی شود.مرزی راه انداآب  و شبکه امنیت پایدار در شرق کشور دو مسئله باید خط ترانزیت مرزی

های اتاق بازرگانی آمادگی الزم جهت بررسی و اجرایی نمودن طرح :بیان نمودند اتاقآب  و رئیس محترم کمیسیون کشاورزی جلسه انیدر پا -16

تواند به عنوان بخش خصوصی در کنار دانشگاه نقش می و محیط زیست را دارد وآب  در بخش کشاورزی باالخص به صورت متمایز در حوزه مؤثر

 کاربردی و اجرایی نمودن قوانین داشته باشد.های و انجام فعالیتآب  ی در حوزهگذارتری را در فرآیند سرمایهمؤثر

 

 :جلسه مصوبات
بخش کشاورزی، اقدامات های و تشکلها اتاق با همکاری شورای ملی زعفران، اتحادیهآب  مقرر گردید کمیسیون کشاورزی و .1

)به منظور شبکه سازی و ایجاد زنجیر واحد در الزم جهت ایجاد تشکل تخصصی منسجم در حوزه زعفران در سطح استان 

 گردد پیگیری شود.می کارگروه تخصصی که به همین منظور تشکیلجلسات در  موضوعرا انجام دهند و این حوزه( 

قوانین، برگزاری جلسات با حضور ذینفعان و چگونگی برگزاری رویدادی در این  در حوزه اجرایآب  مقرر گردید موضوعات .2

 دوسی مشهد پیگیری گردد.رزمینه با همکاری جناب آقای دکتر انصاری به نمایندگی از دانشگاه ف

 

 جلسه: حاضرین
 ،والیتی ،کارگر ،کدخدایی ،حسینی ،موسوی فرد ،شیدائی ،خسروی ،مهدوی ،رضازاده ،فرامرزی ،تازه دل ،عیدی زاده ،شریعتی مقدم آقایان:

 حمیدی فر ،شجری ،قدمی ،حسین انصاری ،اسماعیل زاده ،رضوی خبیر ،تهرانی ،انصاری ،موسی پور ،صیفی ،شرقی ،محمدی

 بنای ،سبزواری ها:خانم

 :جلسه غایبین
 مرادی ،فارسی ،سلطانی ،اشرفی ،دلشاد ،میری ،صراف ،صادقیانآقایان: 

 سراج احمدی ،سنوئی ها:خانم

 :جلسه میهمانان
 ظهیری ،مددی ،زحمت کش ،تهرانی ،شهیدی ،صفری ،امیرفخران


