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به نام خدا
صورتجلسه
جلسه کمیسیون کشاورزی با موضوع هزینه فایده و راهکارهای کاهش هزینه و افزایش راندمان تولید صبح روز  5شنبه
 17/77/91ساعت  1077صبح در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی استان با حضور جناب آقای صمدی ریاست محترم اتاق
بازرگانی استان  ،آقای اشکان کاویانی رئیس کمیسیون کشاورزی استان و جمعی از فعالین بخش کشاورزی در سطح استان
برگزار گردید .
در ابتدا آقای صمدی ریاست محترم اتاق بازرگانی استان خراسان شمالی از حضور مدعوین در جلسه تشکر نموده و از تالش
های آقای کاویانی در این مسیر قدردانی نمودند  .در ادامه ایشان خاطر نشان کردند اتاق بازرگانی استان به عنوان پارلمان
بخش خصوصی پیگیر مسائل در این خصوص بوده و نظرات و پیشنهادات را از طریق صورتجلسات و مکاتبات به مقامات و
مسئولین منعکس می نمایند و از این طریق مورد حمایت قرار می دهد .
آقای کاویانی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان نیز ضمن خوشامد گویی به حاضرین در جلسه به مسائل و
مشکالت حال حاضر در کشور اشاره نموده و در ادامه بیان نمودند با توجه به افزایش هزینه ها و کاهش راندمان تولید در
بخش کشاورزی نیاز به تشکیل کمیته ای متشکل از کشاورزان برتر در سطح استان الزم می باشد در این خصوص کمیسیون
کشاورزی اتاق بازرگانی از شما که جزو کشاورزان با تجربه و خبره در این بخش می باشید دعوت نموده تا از طریق ارائه
راهکارها و پیشنهادات به مسئولین در این امر یاریگر باشید .
ایشان همچنین خاطر نشان نمودند در امر کشاورزی با مدیریت هزینه های تولید می توانیم از افزایش هزینه ها جلوگیری
نماییم و با گسترش امر آموزش به کشاورزان افزایش راندمان در واحد سطح را داشته باشیم و این در صورتی میسر می باشد
که حمایت های علمی از سوی مراکز تحقیقات ارائه گردد .
آقای شادلو از فعالین بخش کشاورزی در این جلسه سیستم مدیریتی را ضعیف عنوان نمودند و ابراز کردند که کشاورزان
باید از طریق حضور در جلسات آگاه شده و مطالبه گر باشند  .در این میان پیشنهاد نمودند از تولید کنندگان هر منطقه از
استان یک فرد به عنوان نماینده معرفی گردد تا مسائل و مشکالت را مطرح نموده و پیگیر باشد که با راه اندازی این کمیته
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مشورتی مشکالت بازگو شده و پیشنهادات ارائه گردیده و با مسئولین برای حل آن مشاوره می گردد .
آقای الهامی از کشاورزان و فعالین این بخش و حاضر در جلسه با بیان اینکه نتایج تالشهایشان را مرهون تجربیات خویش
عنوان نمودند از فرهنگ سازی به عنوان گزینه ای برای آگاه سازی کشاورزان اشاره نموده و خواستار آن شدند تا رسانه
های جمعی در این زمینه فعال باشند  .ایشان همچنین سازمانهای مربوطه بالخص جهاد کشاورزی را نیازمند کارشناسان
متخصص در امر آگاه سازی و همکاری با کشاورزان دانست .
همچنین آقای مهندس کاظمیان به عنوان کشاورز فعال در این حوزه ترویج فرهنگ نامناسب بی تفاوتی و بی مسئولیتی در
قبال موانع و مشکالت را جزو مشکالت عدیده ا استان دانسته و خواهان آن شدند تا رسانه های گروهی در این امر فعالیت
بیشتری را داشته باشند .
در پایان مقرر گردید در جلسه آتی از کشاورزان بیشتری دعوت گردد تا با تشکیل کمیته مشورتی متشکل از کشاورزان برتر
و فعال در سطح استان جلساتی نیز با حضور نمایندگان مردم و استاندار محترم برگزار گردد .
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