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صورتجلسه
دومین جلسه کمیته راهبردی مشورتی کمیسیون کشاورزی با محوریت هزینه فایده و راهکارهای مدیریت هزینه و
افزایش راندمان تولید روز چهارشنبه  17/37/33ساعت  0333عصر با حضور جناب آقای محمد صمدی ریاست محترم
اتاق بازرگانی استان خراسان شمالی و آقای اشکان کاویانی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان و فعاالن
مطرح در حوزه کشاورزی استان در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی استان برگزار گردید .
در این جلسه آقای محمد صمدی ریاست محترم اتاق بازرگانی استان خراسان شمالی ضمن خیر مقدم به حاضرین در
جلسه به ارائه گزارشی از اقدامات اتاق بازرگانی و کمیسیون کشاورزی استان در خصوص پیشبرد اهداف و ارائه
مشکالت و راهکارها در این حوزه پرداختند و از جناب آقای کاویانی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان
که با حضور در جلسات و ارائه پیشنهادات و راهکارها به متولیان امر تالش می نمایند قدردانی نمودند .
ایشان به برگزاری جلساتی با عنوان شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در استان اشاره نمودندکه ریاست برگزاری
جلسات را استاندار محترم و دبیری آن را اتاق بازرگانی استان عهده دار بوده و اعضای آن را ریاست محترم دادگستری ،
دادستان محترم و نمایندگان محترم مردم در مجلس تشکیل می دهند که از این طریق مسائل و مشکالت موجود در استان
و به ویژه در بخش کشاورزی را می توان به مسئولین و متولیان امر جهت بررسی ارائه و پیگیری نمود .
آقای کاویانی ریاست محترم کمیسیون کشاورزی استان ضمن تشکر از حضور فعالین پر تالش عرصه کشاورزی استان در
این جلسه از جناب آقای صمدی ریاست محترم اتاق استان به خاطر سالها تالش و فعالیت در حوزه خدمت به استان
خراسان شمالی و امر تحول در مدیریت اتاق بازرگانی استان تشکر و قدردانی نمودند .
ایشان عدم توجه به حفظ محیط زیست و منابع طبیعی آن و بی توجهی به حفظ زیست بوم ها و همچنین فقدان مدیران
کارآمد را از موانع اصلی توسعه برشمردند که نتیجه تمام بی توجهی ها تاکنون قرار گرفتن در وضعیت بحرانی می باشد
در این رابطه ایشان به ضرورت تشکیل تشکلهای مردم نهاد و در اولویت قرار دادن آن توسط مردم تاکید نمودند .

بج
ص
پس
خراسان شمالی -نورد-کمربندی مدرس -حداف ل چهارراه شهید فهمیده و میدا ن دولت-نبش کوهچ اتالر حافظ-کد تی 8539661149 :ااتق بازرگانی و صناعی و معادن کشاورزی خراسان شمالی
تلفن -849-13239353 :نماربwww.bojnourdccim.ir- Email: otaghbojnord@yahoo.com ، 849-13239353 :

بج
ااتق بازرگانی ،صناعی ،معادن و کشاورزی خراسان شمالی – نورد
Bojnord Chamber of Commerce Industries , Mines & Agriculture

اترخی 7931/20 /20 :

شماره/905 :ص9317/
ویپست:

ایشان در ادامه فرمودند کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان خراسان شمالی بر آن شده است تا با کمک کشاورزان
صاحب نام سطح استان کمیته ای به جهت ارائه مشاوره با استاندار محترم و دیگر مسئوالن دستگاههای دولتی و پیگیری
امور بخش کشاورزی تشکیل تا از این طریق راهکارها و پیشنهادات به ایشان منعکس گردد .
ایشان در ادامه خواستار حمایت این بزرگواران در خصوص مشارکت در این جلسات بوده تا گامی در جهت رفع موانع
توسعه کشاورزی استان برداشته شود .
در این راستا اهم راهکارهای ارائه شده توسط حاضرین در این جلسه که شامل آقایان یوسف شادلو  ،سیاووش فخار ،
محمود مهاجر  ،محمدرضا الهامی  ،روح اله ..لعل نور ،رحمت اله ...ناطقی  ،مجید پاسبان  ،علی اصغر طاهری  ،فضل اله
..یزدانی  ،حامد فروغ پناه  ،قدیر جعفری  ،کاووس شادلو و با توجه به موضوع هزینه فایده و راهکارهای کاهش هزینه و
افزایش راندمان تولید به شرح زیر عنوان گردید 3
 -9احیاء جنگلها و مراتع -2آموزش  -3فرهنگ سازی  -0شایسته ساالری و انتخاب مدیران از میان فعالین واقعی عرصه
تولید  -5ارائه الگوی کشت  -6تغییر نوع کشت (از پرآب بر به کم آب بر)  -7آیش زمین  -8تنوع زراعی در کشت
 -1مدیریت مزرعه  -93مدیریت منابع آب  -99مکانیزه کردن کشاورزی  -92حرکت به سمت کشاورزی پایدار -93
یکپارچه سازی اراضی  - 90معرفی واریته های جدید و مقاوم  -95معرفی نسل جدید از سموم  -96بتنی کردن و پوشش
انهار  -97استفاده از انرژیهای نو ( بیوگاز -98 )...توزیع عادالنه آب  -91جلوگیری از ادامه کار چاههای غیر مجاز-23
تامین مالی برای ذخیره سازی آب و مجوز ساخت استخر  -29نحوه محاسبه میزان آب مصرفی به صورت صحیح -22
همکاری و حمایت دولت در خصوص تشکیل شرکت های زراعی و تعاونی  -23واگذاری امر تصدی گری به بخش
خصوصی و کاستن از تعدد دستگاههای نظارتی
همچنین در این جلسه مقرر گردید در جلسات آتی از استاندار محترم و نمایندگان محترم مردم و سازمان صدا و سیما در
سطح استان دعوت به عمل آید تا ایشان از نظرات فعالین عرصه تولید مطلع گردند تا با ایجاد تعامل فی مابین بخش
خصوصی و دستگاههای متولی اقدامات شایسته ای در رفع موانع و مشکالت حاکم بر عرصه کشاورزی به عمل آورند .
در پایان جلسه آقای کاویانی با تاکید بر ضرورت ایجاد تعامل بین مردم و دولت یادآور شدند جز همکاری و همیاری
راه دیگری در خروج از بحران وجود ندارد و باید امیدوارباشیم تا جناب آقای استاندار که عالی ترین مقام استان می
باشند دستورات الزم و ضروری را جهت بروز امر شایسته ساالری در مسئولین صادر فرمایند .
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زیرا در غیر اینصورت تبعات ادامه وضعیت موجود منابع طبیعی  ،زیست بوم  ،کالن کشاورزی  ،معیشت  ،سرمایه
گذاریهای انجام شده و تفکر تولید ثروت از تولید را از بین خواهد برد .
از این رو از آن مقام عالی تقاضا داریم به جهت ارائه توضیحات قابل استناد در زمینه لزوم وجود مدیران شایسته و
خدمت گذار در استان در بخش کشاورزی مقرر فرمایند تا حضورا مطالب را تقدیم نمائیم .

با سپاس اشکان کاویانی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی
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