
 

 

 

تاریخ  ردیف

 برگزاری
 دستور جلسه

 تعداد مصوبات

1 21/04/1394 

ارائه گزارشییا اع لکلدرد یکیسیییو   .1

 در دوره هفتم هیأت نکایندگا 

 معرفا نائب رئیس و دبیر یکیسیو  .2

دریافت نقطه نظرات پیرامو  برنامه  .3

 سال جاری یکیسیو  

 یکیته و یشییاورعی یکیسیییو  لکلدرد گزارش -1

  نکایندگا  هیأت هفتم دوره در آ  ذیربط های

 یکیسیو   مسئولین اع و ارائه جلسه به اتاق

 .آمد بعکل تقدیر آ  یارا  اندر دست و

 یکیسیییو  رئیس بعنوا  امین حسییینا آقایا  -2

سوی شریف سید و یشاورعی  رحکتا داوود و مو

 برای و شییییدند معرفا رئیس نواب لنوا  به

 .شد موفقیت آرعوی آنا 

 یکیسییییو  دبیر لنوا  به سیییاسیییانا خانم -3

 .شد انتخاب

ضاء گردید مقرر -4 سه در ال  های یکیته آتا جل

شنهادی سیو  مجکوله عیر پی شاورعی یکی  را ی

 .دهند ارائه جلسه به

شدالت -5 شاورعی بخش در م ضاء سوی اع ی  در ال

سه صه در آ  اهم بندی جکع شدیه مطرح جل  خال

 .است شده آورده مذایرات

2 14/07/1394 

ته  .1 طه نظرات پیرامو  یکی فت نق یا در

 های عیر مجکوله یکیسیو  یشاورعی

های  .2 شالش  حث و بررسیییا پیرامو   ب

صادرات محصوالت یشاورعی به روسیه و 

راهدارهای توسیعه صیادرات به یشیور 

 مذیور

 یکیسییییو  مجکولیییه عییییر ی هیییا یکیتیییه -1

 الضیاء تصیویب میورد عییر شرح به یشاورعی

 :گرفت قرار

 خاک و آب -

 آبزیا  -

 خرما -

 عنده دام -

 یشاورعی محصوالت -

 و آب بخیییش در البیییاجا دیتیییر) آقاییییا  -2

 آبزیییا ، بخییش در خنفییری و خاک،موسییوی

 در خرما،پوریییا  بخییش در موسییوی دیتییر

 عارع و آسییودار دیتییر عنییده، دام بخییش

 بییه( یشییاورعی محصییوالت بخییش در یریکییا

جلسات کمیسیون کشاورزی برگزار شده 

 1394در سال 



 یکیتییه انتخابییات برگییزاری مسییئول لنییوا 

 .شدند تعیین ها

 برگییییزاری مسییییئولین گردییییید مقییییرر  -3

 العم هییای هکییاهن ا هییا یکیتییه انتخابییات

 الضییاء تعیییین و جلسییات برگییزاری جهییت را

 دو مییدت ظییر  را یکیتییه هییر بییا مییرتبط

 بییه را نتیجییه و آورده بعکییل آتییا هفتییه

 .نکایند الالم اتاق

3 12/08/1394 

بررسییا ویییعیت صییادرات آبزیا  و  .1

دریافت نقطه نظرات پیرامو  ش ون ا 

 ساماندها و تنظیم باعار

 تعیین الضاء یکیته آبزیا  اتاق .2

تجهیز و ساماندها بر یرورت ایجاد،  .1

مرعی استا  برای صادرات  یپایانه ها

و راه انداعی و تقویت شبده آبزیا ، 

 های توعیع تایید گردید.

توصیه گردید جهت توسعه و رونق تجارت  .2

حضور و انجام اقدامات تجاری در محل 

 یشور هد  صورت پذیرد. 

مقرر گردید در راستای ساماندها  .3

ویعیت باعارهای  سنتا لریه ماها در 

لراق آقایا  خنفری و تقا پور ظر  

مدت یک هفته پیشنهادات و هکداری خود 

 را به اتاق الالم نکایند.

تغییر رویدرد صادرات بر یرورت  .4

)گذار اع حالت سنتا به مدر ( 

پیشنهاد شد شریت های مدیریت صادرات 

 ایجاد شودند.



 

 

 

 

 

 

 

 

4 28/11/1394 

ارائه گزارشیییا پیرامو   رح احدا   .1

شییهرک فناوری خرما در خوعسییتا  

 توسط آقای دیتر موسوی

شت  .2 یعیت تولید گو شا اع و ارائه گزار

و مرغ در اسیییتا  توسیییط معاونت 

 دام ساعما  جهاد یشاورعیامور 

 بررسا ویعیت صادرات گوشت مرغ .3

 

لزوم هکداری هر شه بیشتر بر  -1

ساعمانهای متولا در امر تولید و 

در راستای  صادرات گوشت مرغ در استا 

رونق تولید و توسعه صادرات تأیید 

 شد.

با توجه به افت قیکت مرغ در استا   -2

بر لزوم ینترل واردات مرغ اع 

ار توسط ساعما  های استانهای هکجو

 ذیربط تأیید شد.

تسهیالت سرمایه با لنایت مویوع یکبود  -3

در گردش واحدهای مرغداری و 

تفاهم استا  توصیه شد  یشتارگاهها

نامه میا  تجار و تولید ینندگا  

استفاده اع تأمین سرمایه و بکنظور 

ظرفیت های خالا تولید بکنظور توسعه 

 منعقد شود. صادرات

تولید ینندگا  و صادر مقرر گردید  -4

ینندگا  مشدالت حیطه فعالیت خود را 

 در اسرع وقت به اتاق ارسال نکایند

 مصوبه 16 دستور یار 10 جلسه 4 مجکوع
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تاریخ 

 برگزاری
 تعداد مصوبات دستور جلسه

1 15/02/1395 

پیرامو  دریییافییت نقطییه نظرات  .1

برنامه سییییال جاری یکیسییییو  

 یشاورعی و صنایع غذایا

دریافت پیشیینهادات الضییاء برای  .2

شورای گفت و دولت  سه   رح در جل

 و بخش خصوصا

پس اع بحث وبررسا پیرامو  برنامه سال جاری 

یکیسیو  موارد به شرح عیر جهت قرار گرفتن در 

 برنامه یاری یکیسیو  پیشنهاد گردید:
 

انجام اقدامات العم برای صادرات هکاهن ا و  -1

 محصوالت یشاورعی در عما  پیک برداشت محصوالت
بررسا مسائل و موانع صادرات محصوالت   -2

یشاورعی و ارائه راهدارهایا جهت توسعه 

 صادرات آنها

هکان ا در خصوص تعیین نرخ توافقا  خرما  -3

 متناسب با هزینه های تکام شده

ت یشاورعی هکاهن ا جهت توسعه صادرات محصوال -4

 به یشورهای روسیه و ایراین
توسعه تولید و صادرات محصوالت یشاورعی یه  -5

 استا  در آنها پتاسیل و مزیت تولید دارد
 ایجاد برند برای محصوالت یشاورعی -6
 تعیین ال وی یشت محصوالت یشاورعی -7
 توسعه باعاریابا برای محصوالت یشاورعی -8

هکاهن ا جهت توسعه روش های آبزی پروری  -9

 انند ماها درقفس و یشت مترایمهک
ایجاد شرایطا جهت توسعه صنایع تبدیلا و  -10

 یارخانجات فرآوری، سیلو انبار در استا 

بدار گیری دانش آموخت ا  بخش یشاورعیدر  -11

 حوعه لکلیاتا یشاورعی

 آموعش در عمینه مصار  آب به مصر  یننده گا  -12

 ارتقاء سطح سرمایه گذاری در بخش یشاورعی -13
 ییفیت رودخانه یارو  پایش یکیت و -14
 تغییر روش های آبیاری -15

جلسات کمیسیون کشاورزی برگزار شده در 

 1395سال 



پرداختن به مویولات مرتبط با خرما الم اع  -16

 تولید تا صادرات.
 

2 26/08/1395 

بررسا روش های یاهش مصر  آب  .1

 در یشاورعی    
بررسا مشدالت ییفا  آب مخز  سد  .2

 گتوند             

مقرر شیید در جلسییه آتا یکیسیییو   رح احیاء  .1

هزار هدتاری  550ارایا یشاورعی خوعستا ) رح 

ابالغا مقام معظم رهبری ( با دلوت اع مسئولین 

 و مجریا  ذیربط آ  بررسا گردد. 

با  آموعشیییا دوره های یه  پیشییینهاد گردید .2

برای یشاورعا   رویدرد توسعه پایدار یشاورعی 

شود شد آقای ؛ در هکین برگزار  ستا  مقرر  را

حزباوی بعنوا  معاو  نظام صیینفا یشییاورعی و 

منابع  بیعا خوعستا ، فهرست اساما یشاورعا  

 را به اتاق الالم نکایند.

3 28/10/1395 

بحث و بررسیییا پیرامو  راهدارهای 

ارتقاء بهداشت یارگاه های فرآوری 

و لزوم دریافت لالمت اسیییتاندارد  

در سییطح  توسییط یارگاه دارا  فعال

 استا  خوعستا .

بییر اسییاش پیشیینهاد آقییای حسییینا امییین  -1

رئیس یکیسییو  یشیاورعی اتیاق مقیرر شید 

یکیتیییه ای مرییییب اع اتیییاق اهیییواع، 

اتحادیییییه خشدبار)شییییعبه خوعسییییتا (، 

معاونیییییت غیییییذا ودارو،اداره ییییییل 

اسیییتاندارد خوعسیییتا ، سیییاعما  جهیییاد 

یشییاورعی خوعسییتا ، نکاینییده یشییاورعا  

جهییت بررسییا سییطح  و صییادر یننییدگا  در

اسییییتاندارد یارگاههییییا و اسییییتقرار 

 استاندارد تشدیل شود.

ستا ،  -2 شعبه خوع شدبار  شد اتحادیه خ مقرر 

ستا  ، معاونت  شاورعی خوع ساعما  جهاد ی

غذا ودارو،اداره یل اسییتاندارد خوعسییتا  

نکایندگا  خود را جهت لضیییویت در یکیته 

برقراری استاندارد در یارگاه های فرآوری 

سرع وقت به اتاق و  سته بندی خرما  در ا ب

 معرفا نکایند.

مقرر شد اتحادیه خشدبار شعبه خوعستا  یک  -3

نفر را به لنوا  نکاینده صادر یننده جهت 



لضییویت در یکیته برقراری اسییتاندارد در 

یارگاه های فرآوری و بسته بندی خرما  به 

 اتاق معرفا نکایند.

آقیییای حزبیییاوی بیییه لنیییوا  نکاینیییده  -4

عا  جهیییت لضیییویت در یکیتیییه یشیییاور

برقییراری اسییتاندارد در یارگییاه هییای 

فییرآوری و بسییته بنییدی خرمییا انتخییاب 

 گردید.

مقییرر گردییید اتحادیییه خشییدبار شییعبه  -5

خوعسییتا  لیسییت یارگییاه هییای فییرآوری 

فعال در سطح اسیتا  خوعسیتا  الیم مجیاع 

و غییییر مجیییاع را بیییه اتیییاق ارسیییال 

 نکایند.

 پیشیینهاد شیید اتحادیییه خشییدبار شییعبه -6

خوعسیییتا  عمانبنیییدی انجیییام مراحیییل 

اسییتاندارد سییاعی را بییه یکیتییه ارائییه 

 دهد.

 

4 28/11/1395 

بحث و بررسیییا پیرامو  روش های  .1

یاشیییت سییییب عمینا در اسیییتا  

 خوعستا 

صادرات  .2 شدالت  سائل  و م سا م برر

 سیب عمینا در استا  خوعستا 

بییا توجییه بییه هکدییاری یییم رنیی  و غیییر  .1

صیییادر مسیییتقیم مییییا  یشیییاورعا  و  

یننییدگا  مقییرر گردییید سییاعما  جهییاد 

یشیییاورعی خوعسیییتا  فهرسیییت اسیییاما 

یشییاورعا  و بییه هکییراه ا اللییات تکییاش 

آنا  به اتیاق اهیواع جهیت ا یالع رسیانا 

 به صادر ینندگا  ارسال نکاید.

بییا توجییه بییه لییدم هکییاهن ا و ارتبییا   .2

میییا  صییادر یننییدگا  وتولییید یننییدگا   

ا  و هکچنییین در راسییتای تقویییت ارتبیی

میا  آنا  پیشینهاد شید جلسیاتا برگیزار 

 گردد.
با توجیه بیه تجربیه موفیق دوره آموعشیا  .3

برگییزار شییده توسییط یکیسیییو  یشییاورعی 



پیشیینهاد شیید دوره هییایا اع اییین دسییت 

 تداوم داشته باشد.
بییا توجییه بییه نقییش تشییدل هییا درافییزایش  .4

قدرت بخیش خصوصیا در مجیامع تصیکیم سیاع 

در  و تصکیم گییر پیشینهاد شید ییک تشیدل

عمینیییه محصیییوالت غیییده ای  متشیییدل اع 

تولید یننیدگا  و صیادر یننیدگا  ایجیاد 

 گردد.

با توجه به یکبود سرد خانه برای ن هداری   .5

و انبار محصوالت یشاورعی پیشنهاد شد 

دست اه های ذیربط و متولا هکداری العم را 

در راستای احدا  سردخانه ای با ظرفیت 

عستا  را مناسب برای محصوالت یشاورعی خو

 داشته باشند.

5 10/12/1395 

  جلسه فوق العاده:

بررسا و جکع بندی دیدگاه ها و نظرات 

در خصییوص نحییوه الکییال هکدییاری و 

مشییاریت در عمینییه اجرایییا نکییود  

تفاهم نامه منعقد شده فیکابین اتاق 

 ایرا  با وعارت نیرو.

مقرر گردید درجلسییه آتا یکیسیییو  تفاهم  -1

 مجدد قرار گیرد.نامه مورد بررسا 
مقرر گردید الضیییاء نظرات خود را تا قبل  -2

اع برگزاری  جلسییه یکیسیییو  به دبیرخانه 

 یکیسیو  ارائه دهند.

6 11/12/1395 

 جلسه فوق العاده:

بررسییا و جکع بندی دیدگاه ها و 

نظرات در خصیییوص نحوه الکییال 

نه  یت در عمی داری و مشییییار هک

اجرایا نکود  تفاهم نامه منعقد 

فیکابین اتاق ایرا  با شییییده 

 ساعما  محیط عیست

مقرر گردید یک یکیته و یا یارگروه جهت پی یری  .1

 موارد عیر تشدیل گردید:
امه یا دستور العکل اجرایا بر تدوین شیوه ن-2-1

 اساش شرایط محیطا استا  خوعستا .

 ی جهت :ایجاد ساع و یار یا سامانه ا-3-1
 تهیه باندا اع صنایع فعال در استا  -
شناسایا انواع آالینده ها در استا   -

 خوعستا 

شناسایا بخش های فعال اقتصادی استا  یه  -

بیشترین تأثیر  را در آلودگا محیط عیست 

 دارند.
تهیه لیستا اع ساعما  های  بین الکللا  -

 حاما در محیط عیست
تدوین قوانین و مقررات بین الکللا الم اع  -

 تشویقا و تنبیها



ستای پیاده ساعی تعریف پروژه ای در را -

برشسب در سطح یلا صنایع، معاد  و یشاورعی 

 خوعستا 
تعریف  رح هایا برای یاهش گاعهای گلخانه  -

 ای و باعیافت و باعشرخانا آب

ه اع اتاق در صورت لزوم بر معرفا نکایند-4-1

 اساش بند  تفاهم نامه به اتاق ایرا .

 االنهتهیه گزارش س-5-1
اختن به مویولات و ت جهت پردبرگزاری جلسا-6-1

شالش های عیست محیطا در ارتبا  با فعالیت های 

 صنعتا و ارائه راهدارهای العم.

صین و صاحب نظرا  در حوعه عیست دلوت اع متخص-7-1

 محیطا  و استفاده اع تجارب آنا .

7 15/12/1395 

بحییث و تبییادل نظییر پیرامییو  

برنامییه رییزی جهیت لضیو گیییری و 

مشییاریت در فعالیییت هییای انجکیین 

 .(شعبه خوعستا )ملا خرما 

بررسییا راهدارهییای اصییالح و  .1

ید  جاری جد یا معرفیا ارقیام ت

 خرما برای استا  خوعستا .

بررسیییا راهدارهیییای بهبیییود  .2

تغذیه نخیالت بیا حفیا ارگانییک 

 بود  محصول.

 

تغییرات اقلیکا یه استا  با آ  با توجه به  -1

مواجه است بر لزوم استفاده و ترویج ارقام 

جدید خرما تأیید شد و در هکین راستا 

 پیشنهاداتا به شرح عیر ارائه شد :
بررسا ساعگاری برای ارقام جدید داخلا -2-1

وخارجا شامل)مجول، فرسا، لویدی، لویکری، 

خاصویا، پیارم و برحا( در منا ق شکالا 

استا  خوعستا  صورت پذیرد و لکلدرد آ  با 

ارقام تجاری بوما در قالب یک  رح تحقیقاتا 

 بررسا  و مقایسه شود

ما و میوه های گرمسیری پژوهشدده خر -3-1

پروپزال  رح بررسا ساعگاری ارقام داخلا و 

خارجا و مقایسه لکلدرد ارقام با ارقام 

 تجاری بوما را به اتاق ارائه دهد. 

یت به یرورت یاهش مصر  یود و سم در با لنا -2

تولید محصوالت یشاورعی مقرر شد خانم دیتر 

لنایتا یکیر پروپزال  رح راهدارهای بهبود 

تغذیه نخیالت خوعستا  را با حفا ارگانیک 

 بود  محصول تهیه و به اتاق ارائه دهند.
با توجه به اهکیت و یرورت ترویج روش های   -3

آگاها بخشا به  نوین یاشت،داشت و برداشت و

فعالین در حوعه یشاورعی و اع سوی دی ر نقش 



 

 

 

 

 

 

 

رسانه در فرهن  ساعی پیشنهاد شد تدبیری 

اتخاذ گردد یه بتوا  اع ظرفیت صدا و سیکا 

در راستای ترویج و ارتقاء سطح دانش 

 یشاورعا   بهره گرفت. 
 

 مصوبه 26 دستور یار 12 جلسه 7 مجکوع
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تاریخ 

 برگزاری
 تعداد مصوبات دستور جلسه

1 16/07/1398 

ارائه برنامه یاری  (1

یکیسیو  و یکیته های عیر 

مجکوله و دریافت نقطه نظرات 

 الضاء پیرامو  آ .
بررسا ظرفیت صادرات  (2

محصوالت یشاورعی استا  به یشور 

هوایا  روسیه اع  ریق خط

 دعفول.
بحث و تبادل نظر پیرامو   (3

مختصات ال وی یاشت استا  

یال )به خوعستا  در سطح خرد و

للت یکبود وقت به جلسه آتا 

 مویول شد(.
معرفا یود ارگانیک  (4

نیواگرو توسط مدیر لامل شریت 

 نیواگرو.

مقرر گردید یکیته های تخصصا با محوریت  (1

ر سرمایه گذاری و آموعش نیروهای متخصص د

حوعه یشاورعی جهت بررسا تخصصا مویولات به 

یکیته های عیر مجکوله یکیسیو  ایافه 

 گردد.
مقرر گردید یارگاه آموعشا با مویوع  (2

ش ون ا استفاده اع یود های ارگانیک )نیو 

اگرو( برای یشاورعا  منطقه شوش با توجه 

به سطح عیر یشت محصوالت منطقه برگزار 

 گردد.

 

 2 4  مجکوع

جلسات کمیسیون کشاورزی برگزار شده 

 1398در سال 


