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 اهم موارد مطرح شده:

ضمن عرض خیر مقدم به اعضاء محترم کمیسیون و ، مقدمجناب آقای شریعتی ، اتاقآب  در ابتدای جلسه رئیس محترم کمیسیون کشاورزی و -1

در ای گلخانههای : در راستای توسعه کشتبیان داشتنددر استان اشاره نمودند و ای گلخانههای به اهمیت توسعه کشت، میهمانان حاضر در جلسه

، صدور مجوزهااز جمله مختلف های در حوزهای گلخانههای طرح و پیگیری مشکالت تولیدکنندگان کشت، استان مشکالت متعددی وجود دارد

 در استان باشد. آن  تواند کمک بزرگی به توسعهمی ...دسترسی به سامانه حمل و نقل مناسب و، قرنطینه گیاهی

برگزاری نشست : در راستای اضافه نمودندفناوری کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی  رئیس محترم مرکز رشد، در ادامه جناب آقای غیبی -2

خراسان  و طی جلسات متعددی که در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع و طبیعی سال جاریشاخه بریده در استان در اسفندماه های تخصصی گل

و  جمع بندی و جهت پیگیری مختلفهای مشکالت تولیدکنندگان در حوزه، با حضور تولیدکنندگان گل و گلخانه داران محترم برگزار گردید رضوی

 اتاق ارجاع داده شد.آب  کشاورزی ون یوبه کمیس اقدامات بعدی

زمان بر بودن صدور مجوزها از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و ، شاخه بریده استانهای مشکالت تولیدکنندگان گلترین از جمله مهم -3

عدم دسترسی به سامانه حمل و نقل مناسب ، و اتحادیه مربوطه این حوزه بین تولیدکنندگان مناسب عدم وجود زنجیره ارتباطی، استان منابع طبیعی

 .. عنوان شد. .وگمرک ، مشکالت قرنطینه گیاهی، در استان

ی صدور مجوزها در حوزه، گلخانه داران ترین مشکلرئیس محترم اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه جناب آقای شریفیان در ادامه گفتند: مهم -4

شده است و این  تفویضخصوصی های به شرکت نظام مهندسی توسط سازمانفرآیند باشد که این می توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی تولید

باید به صورت  پروسهد و لذا این نشومی ساله صادرهمچنین مجوزها به صورت یک، باشدها میو باالرفتن هزینهها عامل باعث زمانبر شدن صدور مجوز

 ساالنه تکرار شود. 

لذا  شوند.می یکی دیگر از موارد مهم که توسط رئیس محترم اتحادیه گل و گیاه مطرح شد در خصوص تولیدکنندگانی است که به فضای تولید وارد -5

تواند مشاوره می اتحادیه، یه معرفی نمایدچنانچه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در زمان صدور مجوزها تولیدکنندگان را به اتحاد

به اتحادیه گل و گیاه  ارائه نماید. همچنین ابالغ رونوشت تمدید مجوزها در سازمان نظام مهندسی کشاورزیها تولید و الگوی کشت مناسب را به آن

 ی داشته باشد.مؤثرقش تر اتحادیه نمؤثرتواند در عملکرد بهتر و می نیز

ها است و جواز تاسیس گلخانه و صدور پروانهای بر تولیدات گلخانه مؤثریکی از مهمترین عوامل ای تولیدات گلخانهبازار هدف داخلی و خارجی  -6

گیاه استان امضای تفاهم نامه بین اتحادیه تولیدکنندگان گل و انجام پذیرد. ای با در نظر گرفتن الگوی کشت و بازار فروش محصوالت گلخانه بایستمی

همچنین تعامل مثبت اتحادیه با تواند بسیاری از مشکالت تولیدکنندگان این حوزه را حل نماید. می و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

  شایانی در جهت حل مشکالت تولیدکنندگان این حوزه داشته باشد.تواند کمک می نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان نیز

نظام مهندسی در ادامه نماینده محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی جناب آقای خسروی بیان نمودند: سازمان  -7

داد و مربوط به تع، نماید. بخشی از مشکل زمانبر بودن صدور مجوزهامی و تکلیف خود به صدور مجوزها اقدامبر اساس قانون کشاورزی و منابع طبیعی

 

 قرنطینه گیاهی -اعطای تسهیالت بخش گلخانه ای، شاخه بریده استان )صدور مجوزهاهای بررسی مشکالت تولیدکنندگان گل- 

 ..(.قوانین گمرک و، دسترسی به سامانه حمل و نقل مناسب

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

 کشاورزى و محیط زیست ،آب هاى مرتبط با ى در بخشگذارحمایت از توسعه سرمایه 
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از ، در سازمان نظام مهندسی کشاورزیها ها و دریافت تعرفهباشد. همچنین فرآیند صدور مجوزها میالزم از سایر سازمانهای زمان دریافت استعالم

 پذیرد. می طریق سامانه پنجره واحد که از سوی سازمان جهاد کشاورزی طراحی شده است انجام

سال  3سال و در حوزه گلخانه با اعتبار  4پروانه بهره برداری توسط سازمان نظام مهندسی در حوزه دام با اعتبار در حال حاضر صدور مجوزها و  -8

 خود نیستند.های اعتبار پروانه تأمینکوچک مقیاس نیازمند های پذیرد.همچنین گلخانهمی انجام

سال بیان نمودند: افزایش مدت  4سال به  2اعتبار صدور مجوزها از  معاونت محترم باغبانی استان جناب آقای مصطفی پور در خصوص افزایش -9

صادرشده کمک بزرگی به تولیدکنندگان بوده است. همچنین سازمان جهاد کشاورزی همکاری خوبی با تغییر مجوزهای صادرشده و های اعتبار پروانه

باید نقش ای فعال در حوزه تولیدات گلخانههای دامات اتحادیه و تشکلبه موازات این اقداشته است. ای تغییر الگوی کشت تولیدکنندگان گلخانه

 نوع تولید تعیین و اجرا شود.، تری در تعیین الگوی کشت تولیدکنندگان داشته باشند تا مطابق با بازارمؤثر

 استانداری خراسان رضوی بیان نمودند: آمارها نشان یگذاری دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاررئیس محترم گروه سرمایه، جناب آقای تقوایی -10

هزار هکتار  7نیازمند ای در فضای گلخانهها هزار هکتار کشت سبزی و صیفی جات وجود دارد که مدیریت صحیح کشت آن 79دهد در استان می

 اشد. بمی در استانای گلخانههای خواهد بود. این موضوع نشان دهنده اهمیت و اولویت توسعه کشت

شاخه بریده های و گلای نماینده محترم اداره قرنطینه سازمان جهاد کشاورزی در ادامه در خصوص پیشنهاد قرنطینه در محل محصوالت گلخانه -11

کمتر از یک ال در زمان کوتاه و موشود و معمی شود پس از احصاء کاال صادرمی بیان نمودند: گواهی بهداشت نباتی که توسط اداره قرنطینه صادر

 خواهد شد.ساعت و پس از بازدید بازرس مربوطه در خصوص محصوالت حساس صادر 

متولی های مربوطه و تولیدکنندگان گلخانه ای( و سازمانهای ایجاد سامانه هماهنگی بین بخش خصوصی )اتحادیه -کاهش زمان صدور مجوزها -12

 طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی استان و ارائه مشاوره مناسب به تولیدکنندگان جهت انتخاب الگوی کشت مناسب و منابع نظام مهندسی کشاورزی

 باشد.ای تواند از راهکارهای اجرایی مناسبی در حوزه تولیدات گلخانهمی

بیان  خصوص دستور کار دوم جلسه در، صنعتی خراسان رضویهای در ادامه جناب آقای علیخواه معاون محترم صنایع کوچک شرکت شهرک -13

تواند در می نمودند: در شهرک صنعتی کلینیک تخصصی بسته بندی مواد غذایی به منظور افزایش ماندگاری محصوالت جهت صادرات وجود دارد که

زمان توسعه تجارت نقش سا ذیلمشاوره تخصصی بازاریابی های کمک کننده باشد. همچنین وجود شرکتای جهت توسعه صادرات محصوالت گلخانه

 ی در بازاریابی محصوالت تولید و صادرات خواهند داشت. صنعت غذای استان در گذشته جایگاه نخست تولید و صادرات را در کشور داشت ولیمؤثر

است و به همین جهت برخوردار ای هرگشتن به جایگاه قبل از اهمیت ویژو لذا ب باشدمی با گذشت زمان با عقب نشینی این صنعت مواجه استان

 کنند. می .. خدمات رسانی.از تولید تا فروش و صادرات و شناسایی بازارهای هدف وها استانی تشکیل شده است که در تمام حوزههای کلینیک

 صنعتی عنوان شد. های شهرک شرکتجدید و بازارهای جدید هدف صادراتی و فروش دانش فنی از اهداف های ایجاد فرصت به کمک -14

 ی در بخش کشاورزی و باالخصگذارآقای شریعتی مقدم در خصوص اهمیت جذب سرمایه جناب، اتاقآب  کمیسیون کشاورزی و رئیس محترم -15

) از محل چگونگی جذب سرمایه از طریق منابع داخلی ، استانآب  ی در بخش کشاورزی وگذارسرمایههای فرصتشناسایی  در استان بیان نمودند:آب 

و ها طرحاطالع از ، انگذارو کشاورزی و مشکالت موجود برای سرمایهآب  خارجی در حوزه گذارچگونگی جذب سرمایه، ..(.منابع صندوق توسعه ملی و

سازمان مدیریت و برنامه  ای،منطقهآب  شرکت، سازمان جهاد کشاورزی، ذیربط )از قبیل استانداریهای کاربردی موجود و ارجاعی به سازمانهای پروژه

بخش دولتی های باید در اولویت برنامه و کشاورزیآب  نوین مدیریتهای ارائه تکنولوژی وآب  مطابق با نیاز استان در حوزه کشاورزی و مدیریتریزی( 

 قرار گیرد.استان و خصوصی 

صورت پذیرد و آب  ع و کشاورزی باید در جهت مدیریت بحرانی در حوزه صنایگذارسرمایه: بیان نمودند، در این خصوص جناب آقای تقوایی -16

ی قرار گیرد. بازیافت پساب کارخانجات و گذارسرمایههای تواند در اولویت برنامهمی ی در این حوزهگذاردر استان و سرمایهای گلخانههای توسعه کشت
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 در بخش کشاورزی از مواردی است کهها استفاده از سوپرجاذب، استان درآب  و ایجاد کارخانه تصفیه و بسته بندیآب  بسته بندی -پساب شهری

 ی استان قرار گیرد. گذارسرمایههای در اولویت دتوانمی

ی در حوزه تولید محصوالت گذارفرهنگ سازی و سرمایه جناب آقای شریعتی بیان نمودند:، اتاقآب  در پایان رئیس محترم کمیسوین کشاورزی و -18

. تواند به عنوان بخشی از پیشرفت شهری باشدمی، امنیت غذایی تأمینحل معضالت زیست محیطی و حرکت به سمت ، انیک در استانسالم و ارگ

اقتصاد های و مرکز نظارت بر اجرای طرحدانش بنیان استان های شرکت، شهر مشهداسالمی شورای های همچنین تعامل بیشتر با مرکز پژوهش

ی داشته مؤثرنقش  و کشاورزیآب  در حوزه در استان پژوهشی کاربردیهای انجام طرح ی وگذارهدف تواند درمی، اسان رضویمقاومتی استانداری خر

 باشد. 
 

 :جلسه مصوبات
و  اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه خراسان رضوی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فی مابین مقرر گردید به منظور تعامل بیشتر -1

 پیرامون برطرف نمودن مشکالت تولیدکنندگان گل و گیاه منعقد گردد.ای تفاهم نامه، سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

آب  جهاد کشاورزی و، استانداری، مدیریت و برنامه ریزی استانهای با سازمانای اتاق بازرگانی طی مکاتبهآب  مقرر گردید کمیسیون کشاورزی و -2

های درخواست و پیگیریرا آب  صرفه جویی در مصرف کاربردی در حوزههای و پروژهها ی داخلی و خارجی و طرحگذارسرمایههای فرصت ای،منطقه

 انجام دهد.استانداری و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از طریق  راها بودجه و اجرایی شدن طرح تأمین الزم برای

کشاورزی به حوزه در موضوعات مرتبط با ، صنعتیهای اتاق با شرکت شهرکآب  مقرر گردید به منظور تعامل بیشتر بین کمیسیون کشاورزی و -3

 برگزار گردد.در محل شهرک صنعتی ، یکی از جلسات کمیسیون، ی استانصنعت غذابخش ارتقاء ویژه در 

 

 جلسه: حاضرین
، ترشیزی، مصطفی پور، قوام، شریفیان، خسروی، فرامرزی، جعفری، کثیرالسفر، جمشیدی، دانشور، میری، تازه دل، عیدی زاده، شریعتی مقدم آقایان:

 تقوائی، مظفری، اخالق دوست، اشرفی، قدمی، مهدوی، سهیلی، مقامی، علیخواه، صالح آبادی، غیبی

 آستانی، مقدم، سبزواری ها:خانم

 :جلسه غایبین
، مصدق، کاللی، کدخدایی، صادقیان، رضازاده، رضوی خبیر، سلطانی، اردکانیان، مرادی، فارسی، سلطانی، اشرفی، دلشاد، صراف، صادقیانآقایان: 

 میرحسینی، موسی پور، موسوی فرد

 بنای، سراج احمدی، سنوئی ها:خانم

 :جلسه میهمانان

 صفار، جوانمردی، سیدالحسینی، کیوان جعفری، اکبری، حجتیان فر


