صورتجلسه

مورخ 95/04/20:

کمیسیون کشاورسی،صنایع غذایی،آب و منابع طبیعی

شماره جلسه 7 :

بسـمه تعـالی
عىًان جلسٍ

بزرسی اعطاء مجًسَای بخش کشايرسی ي دامپزيری -بزرسی مشکالت بخش صادرات ي ياردات -بزرسی مشکالت کارگزيٌ رفع
مًاوع تًلیذ با باوک َا
ساسمان جُاد کشايرسی خزاسان جىًبی  :آلبیبى هحوس ظهبًی -هْسی ثْساًی-هحوس ػلی جؼفطی همسم – هْسی ػػوتی پَض -ػجسالطضب
ضهضبًی -ضٍح الِ ًَضهحوسی
استاوذاری استان خزاسان جىًبی :آلبی هسلن جبثطی

بخش
حاضزیه

دولتی

در جلسه

ساسمان صىعت ،معذن ي تجارت :آلبیبى هْسی هبّگلی-سؼیس ثْطتی ضاز
ادارٌ کل دامپششکی خزاسان جىًبی :آلبیبى هحوس اغغطظازُ -حسیي ذطاضبزی ظازُ
باوک َای کشايرسی ي ملی :آلبیبى سیس احوس همساضی -سیس هْسی حسیي ظازُ
ادارٌ کل استاوذارد :آلبی هحوس حسیي ضید ظازُ
ساسمان مىابع طبیعی ي آبخیشداری :آلبی ػلیطضب ًػطآثبزی
شزکت آب مىطقٍ ای استان خزاسان جىًبی :آلبی سؼیس سطٍضی

بخش
خصوصی
مکان

آقایان :سیسحسیي ذیطیِ -هحوس حسیي اوجطی -ػلی ػسىطی -احسبى ثیىی-غالهطضب ًَضٍظی-هیالز ثعضگبى-الِ ًظط اسؼس ظازُ-
ضضب فطٍظاًفط
خاوم َا :مینو سادات علیزاده-ضیحبًِ اوجطی

ساله جلسات اتاق باسرگاوی ،صىایع  ،معادن ي کشايرسی بیزجىذ

گــــزارش:
ثب ػٌبیت ثِ ّوبٌّگی ٍ زػَت ًبهِ ضوبضُ /95/233الف ،جلسِ سبػت  10ضٍظیىطٌجِ هَضخ  95/04/20ثب حضَض ضیبست ٍ اػضبی
وویسیَى ٍ هسئَلیي زٍلتی زض هحل سبلي جلسبت اتبق ثطگعاض گطزیس.
زض اثتسای ایي جلسِ سیس حسیي ذیطیِ ضئیس وویسیَى هصوَض ٍ ضئیس وبًَى وبضآفطیٌبى استبى ثحث ثطضسی اػغبء هجَظّبی
ثرص وطبٍضظی ٍ زاهپطٍضی ٍ غٌبیغ ٍاثستِ ضا ثِ ػٌَاى زستَض وبض اٍل جلسِ هغطح وطز ٍ گفت :هجَظ ّبی تَلیس ثبیس ثط اسبس
ًیبظ هٌغمِ ٍ وطَض ٍ پیص ثیٌی هیعاى غبزضات اػغب ضَز اهب هتبسفبًِ تب وٌَى ایي هجَظّب ثیص اظ ًیبظ هٌغمِ ٍ وطَض ٍ هس ًظط
لطاض زازى هیعاى غبزضات اػغب گطزیسُ ٍ لصا تَلیسات ثبال ،تَلیس وٌٌسگبى ضا زچبض هطىل هی وٌس ٍ ٍاحسّب زض ػول ًوی تَاًٌساظ
توبم ظطفیت تَلیسضبى استفبزُ وٌٌس.
هؼبٍى ثطًبهِ ضیعی ٍ اهَض التػبزی سبظهبى جْبز وطبٍضظی استبى زض ایي ثبضُ گفت :ثحث هحػَالت استطاتژیه استبى اظ جولِ
ظػفطاى ٍ پستِ ثب تَجِ ثِ ایٌىِ ّسف هب لطاض گطفتي ایي هحػَالت زض چطذِ غبزضات است ثبیس زض وبض گطٍُ سیبست ّبی
التػبز همبٍهتی پط ضًگ تط زیسُ ضَز ٍ هب ّن زض ازاهِ وبض ایي تَلیسات ثطای هجبحث فطآٍضی ٍ غٌبیغ تجسیلی هجَظ غبزض هی
وٌین.ظهبًی ثب ثیبى ایٌىِ هب لبًًَی ثطای هحسٍز وطزى سطهبیِ گصاضی زض ثرص تَلیس ًساضین ،افعٍز :زض ثحث تَلیسات ضلبثتی ثبیس
ضطایظ ضا زض ًظط گطفت.
ضئیس سبظهبى ًظبم هٌْسسی وطبٍضظی ٍ هٌبثغ عجیؼی استبى ثب اضبضُ ثِ ایٌىِ ًوی تَاًین حك ضا اظ تَلیس وٌٌسُ ثگیطین ،گفت:
هب ثطای تَلیس هطؽ زض استبى ثِ ّیچ ػٌَاى هجَظ غبزض ًوی وٌین اهب زض ثحث فطآٍضی ٍ غٌبیغ تجسیلی ایي وبض غَضت هی گیطز.
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ومی تًان سزمایٍ گذار را محذيد کزد
اوجطی افعٍز :چٌبًچِ هتمبضی سطهبیِ گصاضی ثب ٍجَز اعالع اظ هجبحث ضلبثتی ثبظ ّن ثط سطهبیِ گصاضی اغطاض زاضتِ ثبضس هب ًوی
تَاًین اٍ ضا هحسٍز وٌین.
ٍی ثب ثیبى ایٌىِ ظطفیت تَلیس زض ذیلی اظ ثرص ّب زض استبى تىویل است ،اضبفِ وطز :هب ثیطتط ثبیس هجبحث غبزضات ضا ثِ ٍیژُ
زض ثرص وطبٍضظی زًجبل وٌین.
تأکیذ بز ایجاد کلیىیک َای گیاٌ پششکی
ػػوتی پَض ،سطپطست هؼبًٍت ثْجَز تَلیسات گیبّی سبظهبى جْبز وطبٍضظی استبى ًیع ثط ضطٍضت زض زستطس لطاض گطفتي
ولیٌیه ّبی گیبُ پعضىی ثِ هٌظَض استفبزُ وطبٍضظاى اظ ًظط وبضضٌبسبى ایي ولیٌیه ّب تبویس وطز ٍ گفت :ایي ولیٌیه ّب ثب
ًظبضت سبظهبى ًظبم هٌْسسی وطبٍضظی فؼبلیت هی وٌٌس ٍ لصا غسٍض هجَظ ثطای فؼبلیت ایي ولیٌیه ضطٍضی است ٍ ثبیس ثطای
ضاُ اًساظی آى ّب اظ تَاى ثرص ذػَغی استفبزُ ضَزالجتِ ثب لیس تَغیِ ثِ هتمبضیبى زض ذػَظ ضلبثتی ثَزى فؼبلیت.
ٍی لعٍم ایجبز هجتوغ ّبی گلربًِ ای ضا ثب تَجِ ثِ ثحطاى آة زض استبى یبز آٍض ضس ٍ ثب اضبضُ ثِ ایٌىِ زٍلت ّن زض ضاستبی
اجطای سیبست ّبی التػبز همبٍهتی ثط ایي اهط اغطاض زاضز ،گفت:زض غَضت اضجبع ثبظاض زاذلی هی تَاًین ثحث غبزضات ضا پیگیط
ضَین.
ضزيرت مشًرت کشايرس بزای تعییه وًع ي محل کشت با جُاد کشايرسی
ضئیس وویسیَى وطبٍضظی،غٌبیغ غصایی ،آة ٍ هٌبثغ عجیؼی اتبق ثبظضگبًی ثیطجٌسزض ایي ثبضُ گفت:زض ثحث گلربًِ ّب
ثبیسآهبضّبی هطثَط ثِ ًیبظ هٌغمِ ٍ غبزضات هَضز تَجِ لطاض گیطز .جْبز وطبٍضظی هؼوَال اعالػبت ٍ آهبضّب ضا ثِ ذَثی جوغ
آٍضی هی وٌس اهب اظ ایي آهبض ّب ثْطُ ثطزاضی ذَثی ثطای استفبزُ وطبٍضظاى غَضت ًوی گیطز.حبل آًىِ وطبٍضظ ثبیسثطای تؼییي
ًَع وطت ٍ هحل وطت ثب جْبز وطبضظی هطَضت ًوبیس.
ذیطیِ تػطیح وطز :چٌبًچِ ثتَاًین هحػَالتی چَى ٌّسٍاًِ ضا ثب لیوت هٌبست تط اظ افغبًستبى ٍاضز وٌین ٍ ثب تَجِ ثِ
ذطىسبلی ّبی استبى آة هَضز ًیبظ ثطای تَلیس ایٌگًَِ هحػَالت ضا غطف تَلیس هحػَالت استطاتژیه ظضضه ٍ ظػفطاى ًوبیین
سَز ثیطتطی ثِ وطبٍضظاى هبٍ ثِ التػبز وطَض ذَاّس ضسیس .اگطزض ثرص عیَض ٍ زام ًیع چٌبًچِ غٌبیغ ٍاثستِ هثل وطتبضگبُ ٍ
ثستِ ثٌسی ضا ثطٍظ ضسبًی وٌین هی تَاًین هجَظ غبزضات ثِ وطَض ضٍسیِ ضا ثگیطین ٍ لغؼب ضبّس تحَل زض ایي ثرص ذَاّین
ثَز.
ثِ گفتِ ٍی زٍلت ،زاهپعضىی ،جْبز وطبٍضظی ،غٌبیغ ٍ هؼبزى ٍ  ...ثبیس ّوىبضی وٌٌس ٍ ٍاحس ّبی تَلیسی وَچىٌیع ثب
ضاٌّوبیی هطاجغ شیطثظ ثِ هجتوغ تجسیل ضًَس تب ٍضؼیت ثْجَز پیسا وٌس.
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گالیٍ اس بی تًجُی بٍ مشکالت صىایع فعال
زض ازاهِ فطٍظاًفط ثِ ػٌَاى هسیطػبهل هجتوغ وطتبضگبّی عیَض ثب گالیِ اظ حصف هطَق ّبی غبزضات زض ثرص تَلیس هطؽ ،گفت:
تَلیس وٌٌسگبى ًیبظهٌس ثجبت زض غبزضات ّستٌس اهب تضویٌی زض ایي ذػَظ ٍجَز ًساضز .ضوي ایٌىِ غبزض وٌٌسُ ثبیس حسالل
هؼبزل  4زضغس غبزضاتص تسْیالت زضیبفت وٌس وِ ایي اهط ّن هحمك ًوی ضَز.
ٍی ثب ثیبى ایٌىِ ّیچ گبُ ثِ ٍضؼیت هَجَز غٌبیغ تَجِ ًوی ضَز ،افعٍز :ثبضّب ٍػسُ زازُ ضس وِ هطىالت غٌبیغ فؼبل ضفغ
ذَاّس ضس اهب زض ػول تَجْی ثِ هطىالت آًْب ًوی ضَز .هب زض حبل حبضط تجْیعات سطزذبًِ ضا آهبزُ زاضین ٍ توبهی وبضّب ضا
ثطای ضاُ اًساظی سطزذبًِ اًجبم زازُ این اهب ثطای زضیبفت ظهیي ثب هطىل ضٍثطٍ ّستین.
فطٍظاًفط ذَاستبض فطاّن ضسى ظهیٌِ ثطای غبزضات هطؽ تَلیسی استبى ثِ افغبًستبى ضس ٍ اظْبض وطز :ثبیس ّوِ زستگبُ ّب زض
ضاستبی تحمك اّساف ثلٌس هست غٌؼت عیَض ّوبٌّگ ٍ ّوطاُ ضًَس.
دي سال است کٍ بحث مشًق َای صادراتی را فزیاد می سویم
ذیطیِ ضئیس وبًَى وبضآفطیٌبى استبى ّن زض ایي ذػَظ گفت :اتبق ثبظضگبًیًْ ،بزی اجطایی ٍ زٍلتی ًیست اهب غسای تَلیس
وٌٌسُ ضا ثِ زٍلتی ّب هی ضسبًس ٍ هطىالت ضا زض جلسبتی وِ ثب هسیطاى زستگبُ ّب زاضین هغطح هی وٌس ٍ ّویي ثحث هطَق
ّبی غبزضات ضا زٍ سبل است وِ فطیبز هی ظًین ٍ هؼتمسین وِ هطَق ّبی غبزضاتی ثطای تَسؼِ غبزضات یه ضطٍضت است.
ٍی ثب ثیبى ایٌىِ زض ثرص غبزضات ،زٍلت حوبیت ٍالؼی ضا اظ تَلیس وٌٌسُ ًساضز ،افعٍز :ثطای ثجبت زض غبزضات ثبیس تضویٌی ثطای
تَلیس وٌٌسُ ٍجَز زاضتِ ثبضسٍ .لتی ًْبزُ ّبی تَلیس هطؽ افعایص لیوت زاضز اهب لیوت هطؽ تَلیسی ثبثت است تَلیس وٌٌسُ اظ
چطذِ ضلبثت زض غبزضات ذبضج ذَاّس ضس.
رفع مًاوع تًلیذ بذست باوک َا محقق می شًد
ذیطیِ ووه ثبًه ّب ثِ تَلیس وٌٌسگبى ضا ثسیبض هْن ٍ هَثط اضظیبثی وطز ٍ گفتٍ :لتی ًمسًیگی تَلیس وٌٌسُ وبّص هی یبثس ثِ
ووه ثبًه ًیبظ زاضز زض ػَؼ ٍلتی ٍضؼیت ًمسًیگی تَلیس وٌٌسُ ثْتط هی ضَز اٍ هی تَاًس ثِ ثبًه ووه وٌس ٍ لصا ثبًه ثبیس
ثِ تَلیس وٌٌسگبى ووه وٌٌس ٍ ضفغ هَاًغ تَلیس ثِ زست ثبًه ّب هحمك هی ضَز.
فعالیت  18ياحذ تًلیذ مزغ بذين آوتی بیًتیک در استان
هؼبٍى سالهت ازاضُ ول زاهپعضىی استبى ّن ثب ثیبى ایٌىِ ٍ 18احس فؼبل تَلیس هطؽ ثسٍى آًتی ثیَتیه زض استبى زاضین ،گفت:
ایي تَلیسات ،هطؽ سجع هحسَة هی ضًَس ٍ زض آیٌسُ ًیع ثطای غبزضات زض اٍلَیت ذَاٌّس ثَز.
اغغط ظازُ ثب اضبضُ ثِ ایٌىِ ثطاسبس ٍظبیف لبًًَی ٍ حتی فطاتط اظ آى اظ تَلیس وٌٌسگبى حوبیت وطزُ ٍ حوبیت هی وٌین ،افعٍز:
زض حبلی وِ هیعاى غبزضات زام سجه استبى سِ هبِّ اٍل  94غفط ثَزُ زض سِ هبِّ اٍل اهسبل ثِ  1600ضأس ضسیسُ است.
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ّوچٌیي زض حبلی وِ زض سِ هبُ اٍل سبل  94غبزضات هطؽ ظًسُ اظ استبى ًساضتِ این زض سِ هبِّ اٍل  95غبزضات ایي ثرص 5
ّعاض لغؼِ ثَزُ است .غبزضات ذَضان عیَض ٍ هطؽ هٌجوس ًیع عی ایي هست افعایص لبثل تَجْی زاضتِ است.
یک سزمایٍ گذار وبایذ بٍ َیچ يجٍ معطل دریافت سمیه بماوذ
ذیطیِ ،ضئیس وویسیَى وطبٍضظی ،غٌبیغ غصایی،آة ٍ هٌبثغ عجیؼی اتبق ثبظضگبًی ثب اضبضُ ثِ تؼبهل توبهی زستگبُ ّبی شیطثظ
استبى زض حوبیت اظ تَلیسوٌٌسگبى ،تػطیح وطز :ثب ایي ٍجَز ایٌىِ یه سطهبیِ گصاض ثطای زضیبفت ظهیي هؼغل ثوبًس لبثل تبهل
است ٍ ًجبیس ایي اتفبق زض استبى ثیفتس.
ًَض هحوسی وبضضٌبس اهَض زام ،سبظهبى جْبز وطبٍضظی استبى ًیع زض ازاهِ اظ ثطذی تجسیس ًظطّب زض هوٌَػیت تغییط وبضثطی ٍ
تغییط ضبذع زض تَلیسات عیَض ذجط زاز ٍ گفت :زض ثحث هطَق ّبی غبزضاتی ًیع تَلیسوٌٌسگبى ثبیس ثطای سطػت ثرطیسى ثِ
وبض ،ولیِ هساضن ذَز ضا اضائِ زٌّس تب هب سطیؼب اظ عطیك هطوع هَضَع ضا پیگیطی ًوبیین.
ظهبًی هؼبٍى ثطًبهِ ضیعی ٍ اهَض التػبزی سبظهبى جْبز وطبٍضظی استبى ّن ثب ثیبى ایٌىِ اگط ثي ثستی زض تؼبهل ثب تَلیس
وٌٌسگبى ٍجَز زاضز ثي ثست لَاًیي ٍ همطضات ٍ ثرطٌبهِ ّبست ،گفت :ثب ایي حبل هب ثِ زًجبل حل هؼضالت ٍ هطىالت زض ثلٌس
هست ّستین ٍ جب زاضز وِ ّوِ هب ثِ گستطش هغبلجِ گطی هٌغمی ووه وٌین .زض ازاهِ جلسِ حسیي ظازُ هسئَل اػتجبضات
ثبًه هلی ٍ همساضی هؼبٍى اػتجبضات ٍ ٍغَل ثبًه وطبٍضظی ثِ سَاالت هغطٍحِ زض هجبحث ثبًىی پبسد زازًس.
همساضی ثب ثیبى ایٌىِ ثحث ثطضسی هبلی عطح ّب جسا اظ ثحث ثطضسی فٌی ٍ التػبزی است ،گفت :زض ثیطتط هَاضز ایي هطىالت
هبلی ّستٌس وِ ثبػث ظهیي گیط ضسى عطح ّب ٍ عَالًی ضسى فطایٌس اذص هجَظّب ٍ تبهیي هبلی هی ضًَس .الجتِ ثرطی اظ هسبئل
ّن هوىي است ثِ همطضات زاذلی ثبًه ّب هطثَط ضَز.
ٍی تػطیح وطز :زض اضائِ عطح ّب ثِ ثبًه ّب ثبیس هسبئل هبلی هسًظط لطاض گیطز ظیطا فطز سطهبیِ گصاض ًجبیس ثب تَجِ ثِ ضطایظ
هَجَز غطفب ثِ تسْیالت ثبًىی هتىی ثبضس.
ٍی ضفغ هطىل ٍاحسّبی تَلیسی ًیوِ توبم یب ضاوس ضا ًیبظهٌس وبلجس ضىبفی ػویك ثطای تؼییي ػَاهل هَثط زض ایي ضوَز زاًست ٍ
گفت :هوىي است ثبظاض فطٍش یب تسْیالت ثبًىی ثِ ػٌَاى ػَاهل ضوَز یه ٍاحس تَلیسی هغطح ضَز اهب هطىل اغلی چیع
زیگطی ثبضس وِ ووتط هَضز تَجِ لطاض گطفتِ است.
هبّگلی هؼبٍى اهَض ثبظضگبًی ٍ تَسؼِ تجبضت ازاضُ ول غٌؼت ،هؼسى ٍ تجبضت استبى گفت:اهسبل زض ثرص غبزضات اثالغیِ ای
زضیبفت وطزُ این وِ ثستِ ای حوبیتی ثطای غبزض وٌٌسگبى ٍاحسّبی حمَلی وِ ػضَ ثبًه اعالػبت غبزض وٌٌسگبى ّستٌس زض
ًظط گطفتِ ضسُ ٍ غبزضوٌٌسگبًی وِ ثیص اظ یه هیلیَى زالض غبزضات زاضتِ ثبضٌس هطوَل ایي هطَق ذَاٌّس ضس.
زض ازاهِ جلسِ ذیطیِ ضئیس وبًَى وبض آفطیٌبى استبى ثط ضطٍضت حوبیت اظ هطظًطیٌبى ثب ّسف جلَگیطی اظ هْبجطت هطظًطیٌبى
ٍ یب سَء استفبزُ لبچبلچیبى اظ آى ّب تبویس وطز ٍ گفت :عطح پیطٌْبزی هب ثطای ًگِ زاضتي جوؼیت هطظًطیٌبى ایي است وِ
زام ظًسُ ثِ تؼساز افطاز ذبًَازُ زض اذتیبض آى ّب لطاض گیطز ٍ ًسجت ثِ ضوبضُ گصاضی ٍ ػالهت گصاضی ٍ لطًغیٌِ ایي زام ّب السام
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گطززّ .وچٌیي آشٍلِ ثِ هیعاى هَضز ًیبظ ثط هجٌبی تؼساز زام تحَیلی زض اذتیبضضبى لطاض گیطز ٍ اظ ّوِ هْوتط ذطیس ایي زام ّب ثب
لیوت ثبال تط اظ ًطذطٍظ تضویي ضَز .الجتِ ایي عطح ثطای اجطا ًیبظ ثِ وبض وبضضٌبسی ثیطتطی زاضز اهب یه ضاّىبض هَثط زض
جلَگیطی اظ هْبجطت هطظًطیٌبى ٍ ذبلی ضسى ًَاض هطظ اظ جوؼیت ذَاّس ثَز.
اسؼسظازُ ضئیس اتبق تؼبٍى استبى ًیع ثب اضبضُ ثِ ضطایظ سرت ظًسگی زض ًَاض هطظ اظ هطظ ًطیٌبى ثِ ػٌَاى سطثبظاًی ون تَلغ ٍ
حتی ثی تَلغ ٍ پبی وبض ٍ زلسَظ زض زفبع اظ اهٌیت هطظ ًبم ثطز ٍ افعٍز :هطظ ًطیٌبى استبى ثیطتطیي تؼبهل ضا زض ضاستبی ایجبز
اهٌیت پبیساض زض هطظ ،ثب ًیطٍی اًتظبهی ٍ هطظثبًی زاضًس ٍ لصا ذطاسبى جٌَثی اهتیبظ زاضتي اهي تطیي هطظ وطَض ضا ثِ ذَز
اذتػبظ زازُ است.
ٍی ثب ثیبى ایٌىِ ثبیس اظ ذسهبت هطظًطیٌبى لسضزاًی ضَز ،گفت :ثبیس حطفِ اجسازی هطظًطیٌبى ضا حفظ وطزُ ٍ ٍضؼیت هؼیطتی
آًْب ضا ثْجَز ثرطین ٍ زض ػول ثِ حوبیت اظ ایي لطط ثپطزاظین.
اسؼسظازُ ذطیس تضیٌی هحػَالت زاهی هطظًطیٌبى ثِ لیوت ثبالتط اظ ًطخ ضٍظ ضا ضاّىبضی ذَة ثطای جلَگیطی اظ هْبجطت
هطظًطیٌبى زاًست ٍ افعٍز :ثبیس اجبظُ زّین تب ذطیس تَلیسات زاهساضاى هطظًطیي ٍ ثَهی جبیگعیي ٍاضزات زام اظ هطظ ضَز.
ٍی ثطضطٍضت استفبزُ ثْیٌِ اظ هٌبثغ آثی ًَاض هطظ ٍ فطٍش گَضت زام تَلیسی هطظًطیٌبى اظ عطیك فطٍضگبّْبی ظًجیطُ ای تبویس
وطز.
جلسِ سبػت 12:30زلیمِ ثب شوط غلَات ذبتوِ یبفت.
مصًبات:
 - 1همطض گطزیس جلسِ ثؼسی پیطاهَى ایي هَضَػبت ثِ ثحث پطزاذتِ ضَز:
ذطیس تضویٌی هحػَالت وطبٍضظی ٍ زاهپطٍضی،ثطضسی هطىالت هطظ ًطیٌبى ،ایجبز فطٍضگبُ ّبی تؼبًٍی تَلیس ثِ هػطف،
ثطضسی هطىالت وبّص زثی آة چبُ ّبی وطبٍضظی

