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بسـمه تعـالی
عنوان جلسه

ارائه گزارش از صندوق حمایت زعفران ،کاهش میزان آب برداشتی از کنتورهای هوشمند ،استعالم ها و موانع
سرمایه گذاری
سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی  :آقایان محمد زمانی  -مهدی بهدانی -س ید مهدی موسوی نسب  -عزیز

حاضرین

بخش

باقری

دولتی

شرکت آب منطقه ای استان خراسان جنوبی:آقایان حسین امامی  -سعید سروری
سازمان اموراقتصاد و دارایی خراسان جنوبی :آقای محمد بهروزی

در جلسه
بخش
خصوصی
مکان

آقایان :سیدحسین خیریه -رضا کمیلی -محمد حسین اکبری --علیرضا ن یکوکار  -محمد تقی طحان  -محمدرضا
منصف  -محسن پویان  -محمد جعفری  -محمدحسین آذری نصرآباد -محمدرضا رمضانی -سینا سرحدی
خانم ها :مهری دستجردی  -مینو سادات علیزاده -ریحانه اکبری
سالن جلسات اتاق بازرگانی ،صنایع  ،معادن و کشاورزی بیرجند

گــــزارش:
با عنایت ب ه هماهنگی و دعوت نامه شماره/94/809الف ،جلسه ساعت 17روزسه شنبه مورخ  94/11/06با حضور ریاستو
اعضای کمیسیون و مسئولین دولتی در محل سالن جلسات اتاق برگزار گردید.
جلسه با خوشامدگویی رئیس کمیسیون آغاز و با بیان موضوعاتی از قبیل صندوق حمایت زعفران ،کاهش میزان آب
برداشتی از کنتورهای هوشمند،استعالم ها و موانع سرمایه گذاری ادامه یافت.
محمد حسین آذری نصرآباد ،مدیر عامل اتحادیه زرشک کاران،باغداران و زعفران کاران خراسان جنوبی در این جلسه از
تصویب ایجاد صندوق زعفران در خراسان جنوبی خبر داد و افزود :خراسان جنوبی با سطح زیر کشت حدود 200/14هکتار
زعفران و تولید حدود  53تن در سال با  17/08درصد مقام دوم کشوری را از نظر کمیت داراست ولی از نظر کیفیت،
زعفران خراسان جنوبی(قاینات) زبان زد هر ایرانی بوده و حتی در خارج از کشور جایگاه خود را پیدا کرده است.
همچنین با اشاره به خشکسالی های  17ساله درخواست نمود به هر نحو ممکن کشاورزان منطقه را در خصوص تأمین
منبع مالی صندوقیاری فرمایند تا این قشر زحمتکش با دلگرمی بیشتر نسبت به تولید زعفران اقدام نمایند که این امر
رونق تولید ،اقتصاد و اشتغال جوانان را در پی خواهد داشت.
محمد زمانی،معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در این جلسه گفت :برای بهبود
بهره وری باید عملکرد را در شرایط جاری افزایش و هزینه ها را کاهش بدهیم و در حال حاضر علی رغم  17سال
خشکسالی متوالی هم چنان این روند تأثیر گذار در بخش کشاورزی ،در اقتصاد روبه رشد بوده است.
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وی گفت :سرمایه صندوق های استان و شهرستان ها به  54میلیارد رسیده که توانسته ایم  5/4درصد سرمایه کشور را
متمرکز کنیم و از  96صندوق کشور  14صندوق در خراسان جنوبی و یکی از  13استان کشور و جزء استان های پیشرو
بشمار می رویم.
وی از صندوق حمایت زعفران بعنوان یک صندوق محصولی و ملی نام برد و تصریح کرد :زعفران چون در یک محدوده
جغرافیایی ایران کشت و برداشت می شود صندوق آن محصولی بوده و اگر منابعی در اختیارمان قرار گیرد به سهم
خودمان کمک و پیگیری های الزم را انجام خواهیم داد.
سید حسین خیریه ،رئیس کمیسیون کشاورزی ،صنایع غذایی،آب و منابع طبیعی در این جلسه در مورد استفاده از پساب
های کارخانجات ،دامداری ها ،ومرغداری ها ،کشتارگاهها ،پس ازتصفیه در حد مجاز جهت استفاده در کشاورزی تاکید و
در خواست حمایت جهت استفاده از تسهیالت پرداختی از این طرح را از جهاد کشاورزی داشت.
معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در پاسخ به ریاست کمیسیون اظهار داشتند:
مشکلی برای استفاده از تسهیالت جهت این گونه منابع آبی نیست ومتقاضیان می توانند بر مبنای میزان آب تصفیه شده
در خواست استفاده از تسهیالت را انجام و جهاد کشاورزی همکاری الزم را انجام خواهد داد.
سینا سرحدی ،مدیر عامل کشت و صنعت پیوند خاوران به عنوان یک مجموعه پیشرو و رکوردار در تغییر شرایط بهره
برداری اظهار داشت :بهره برداری از منابع آبی در استان ،دارای اهمیت بوده و باید برای مدیریت صحیح مصرف آب در
بخش کشاورزی و رعایت الگوی آن مسئولین دولتی و کشاورزان با هم به یک تعامل دوجانبه برسند.
وی ادامه داد :توان مالی کشاورزان این منطقه با توجه به خشکسالی های پی در پی ضعیف و هزینه نصب کنتورهای
هوشمند برای آنان پر هزینه بوده و بهتر است در زمینه اصالح روش های بهره برداری و ابالغی تمهیداتی اندیشیده شود
وی همچنین بیان نمود :دبی آب در بعضی از دشت ها پایین بوده و میزان تخصیص این دبی به دشت ها متناسب با
شرایط آن منطقه نبوده و در برخی دشت ها دبی آب پایین بوده و باید اصالح و به نرم آب دشت های دیگر نزدیک شود
تا در نتیجه کشاورزان مجبور به حذف کاشت خود نشوند.
مدیر عامل کشت و صنعت پیوند خاوران تقاضای بررسی مجدد کاهش میزان دبی در استان را از سازمان مربوط
درخواست داشت.
حسین امامی ،مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در این جلسه تصریح کرد :کاهش بارندگی و افزایش
برداشت ها از منابع آب زیرزمینی فشار مضاعف را به این منابع وارد کرده است و در صورت تداوم می تواند تنش و بحران
جدی در استان ایجاد کند که امیدواریم با همکاری مردم و مدیریت مصرف بتوانیم این مشکالت را پشت سر بگذاریم و
بدون تنش استان را به سمت توسعه پیش ببریم.
.
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وی گفت :نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های کشاورزی سبب ایجاد رویکرد تغییر الگوی کشت در کشاورزی شده
که اگر برنامه منسجمی در این زمینه داشته باشیم می توانید کمک خوبی می توان به کشاورزان نماید.
امامی از تخصیص  25متر مکعب آب در  24ساعت برای واحدهای صنعتی خبر داد و افزود :اگر واحدی اقدام به خرید چاه
نماید باید در همان محدوده مطالعاتی به شعاع  5کیلومتر باشد که کیفیت تغییر نکند و با خرید چاه از منطقه دیگر موافقت
نخواهد شد و همچنین تأکید نمود :باید در تقویت منابع آب و در قالب یک برنامه مشخص در دشت های مربوط سرمایه
گذاری انجام شود.
دو نفر از اعضای حاضر در این کمیسیون در مورد تعداد استعالمات جهت صدور مجوزها و زمانبر شدن دریافت مجوز ها
وهمچنین تکرار استعالمات دریافتی به دستور فرمانداری یا بخشداری منطقه گالیه مند بودند و تقاضای بررسی جهت
کاهش استعالمات دریافتی و عدم تکرار آن را خواستار بودند.
محمدبهروزی،سرپرست معاونت اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در پاسخ به اعضا کمیسیون
گفت :صدور مجوزهای بخش خصوصی در کمترین زمان ممکن صورت می گیرد و در تسریع صدور مجوزها یک سری
اقدامات و زیر ساخت ها انجام شده است.
وی از ایجاد ستاد سرمایه گذاری در ارتباط با صدور مجوزهای استانی خبر داد و افزود :در این ستاد افراد می توانند
اعتراض خود را در ارتباط با صدور مجوزهابا جناب آقای استاندار به عنوان مسئول ستاد سرمایه گذاری مطرح نمایند.
در ارتباط با فضای کسب و کار با ایجاد وب سایت  iranmojavez.irپنجره سرمایه گذاری داخلی و خارجی در
استان فعال شده است و از طریق این سامانه مشکالت استعالم ها قابل حل وبررسی می باشد.
جلسه ساعت 19:30دقیقه با ذکر صلوات خاتمه یافت.
مصوبات:
 مقرر گردید مدیر عامل اتحادیه زرشک کاران،باغداران و زعفران کاران خراسان جنوبی موارد درخواستی در بحث
صندوق زعفران را به صورت مکتوب به سازمان جهاد کشاورزی ارائه نماید تا در شورای سیاست گذاری صندوق ها
مطرح شود.
 مقرر گردید در بحثکاهش میزان آب برداشتی از کنتورهای هوشمند مدیر عامل مجموعه کشت،صنعت پیوند
خاوران درخواست خود را کتباً به اتاق بازرگانی اعالم نماید تا مکاتبات مورد نیاز از طریق اتاق با ارگان های
ذیربط(جهاد کشاورزی و آب منطقه ای) صورت پذیرد.
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 در بحث استعالمات و بخشنامه های زاید در خصوص سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مقرر گردید اعضا
موانع و بخشنامه های مورد نظر را به صورت مکتوب به اتاق بازرگانی اعالم و یا شخصاً از طریق
سایت  iranmojavez.irاقدام نمایند.

