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استماع دیدگاهها و نقطه -1

نظرات رئیس کمیسیون کشاورزی 

اهواز پیرامون جایگاه 

کشاورزی در اتاق و معرفی 

 دبیر کمیسیون.

اظهار نظر اعضاء حاضر در  -2

جلسه پیرامون موارد مطروحه 

در سند مقدماتی مأموریت  سال 

کمیسیون کشاورزی اتاق با  91

تأکید بر موضوع آب که مقرر 

است در قالب یک تفاهم نامه 

 با اتاق ایران مبادله گردد.

دریافت پیشنهادات مدعوین  -3

به منظور بهره گیری از افراد 

پیشنهادی آنان جهت تکمیل 

اعضاء کمیسیون با گروههای 

 تخصصی و کارشناسی ذیربط
 

قبل از جلسه بعدی،افراد صاحب مقرر شد اعضاء محترم تا  -1

نظر ومتخصص را برای عضویت در کمیسیون یا گروههای تخصصی 

 به دبیر خانه معرفی نمایند.
در موضوع آب، جمع بندی بدین قرار شدکه بررسی قیمت آب  -2

بهاء وکمیت وکیفیت آبهای جاری خصوصًا آب کارون در تفاهم 

 نامه آورده شود.

ئمی کمیته تخصصی آبهای جاری در خواست گردید دبیر خانه دا -3

اتاق ایران در اتاق اهواز دایر گردد تا موضوع آب مورد 

 پیگیری قرارگیرد.
افراد حاضر موضوعات مختلفی مانند احیاء کشت چغندر  -4

،سیاست گذاری های کشاورزی ،بررسی رفع مشکالت سیستم های 

آبیاری تحت فشار،کمبود وگران شدن نهاده های کشاورزی 

امالت بیشتر با سایر تشکل هاو.....را به عنوان وایجاد تع

مسائل کشاورزی استان مطزح کردند،که امیدواریم دبیر خانه 

حسب ضرورت بتواند آنها را در دستور کار جلسات آتی خود 

 وگروههای تخصصی قرار دهد.

مقرر شد در جلسه آتی، نظام نامه کمیسیون کشاورزی  -5

) ماه، 6یسیون برای )پیشنهادی به اعضاء( وتقویم کار کم

لغایت آبانماه( وسایر موضوعاتی که دبیر خانه تدوین می 

 کند به عنوان دستور کار مطرح شدند.
 

 1391جلسات کمیسیون کشاورزی در سال 
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اظهار نظر پیرامون کیفیت -1

استان خوزستان آب کشاورزی 

خصوصًا کارون به منظور 

انتخاب پروژه ای فاخر که 

امکان مطالعه و بررسی و 

انجام آن در سال جاری مقرر 

باشد.همچنی دریافت 

پیشنهادات حاضرین برای راه 

اندازی و انتخاب امور آب 

 کمیسیون اتاق.

اظهااار نظر اعضااااااء  -2

منااامااه  نظااا مون  یرا پ

پیشاانهادی و دریافت نظرات 

 اصالحی یا تکمیلی آنها.

مقرر شد دبیر خانه گزارشی از وضعیت کود وکمبود های آن تهیه تا از طریق رئیس  -1

شکل موجود مورد پیگیری قرار  سال گرددوم ستان وایران به دولت و مجلس ار اتاق ا

 گیرد.

در رابطه با کمبود آب کرخه وعدم کشت در این حوضه مقرر شد دبیر خانه از طریق  -2

ات ذیربط ساااازمان نظام صااانفی نامه ای تهیه تا از طریق رئیس اتاق اخذ اطالع

 ایران برای وزیر نیرو ،جهاد کشاورزی،وکمیسیون کشاورزی مجلس ارسال نمایند.

رئیس اتاق اهواز اعالم آمادگی کردند تازمین مورد نیاز ایجاد بیلبرد نشااااان  -3

 کارون از طریق شهرداری اهواز پیگیری نمایند.  ECدهنده 

صیه گردید جناب آقای مهندس فقهی دیدگاهها وطرح های پیشنهادی خود را مکتوب تو -4

ارئه دهندتا بتوانیم آنها را در شورای گفتگوی استان که در آینده راه اندازی 

 می شود مطرح نماییم.

رئیس اتاق اهواز اعالم داشتنداعضاء محترم مشکالت وپیشنهادات کارشناسی شده خود  -5

کتوب ارائه دهند تادرشاااورای گفتگو مطرح یا از طریق اتاق را به دبیر خانه م

 ایران ومسئولین کشور بتوانیم آنها را پیگیری نماییم.

در مورد پروژه ای در زمینه آب برای درج در تفاهم نامه فی مابین اتاق اهواز  -6

 و ایران نظرات زیر مطرح گردید:
 الف(بررسی بهبود مدیریت منابع آب

سی میزان فاکت سد گتوند تا دارخوین)در نقاط  ECور ب(برر آب کارون از قبل از 

مختلف رودخانه(واثرات آن در هر منطقه برمیزان تولیدات غالب کشاااااورزی آن 

 منطقه.

 ج(بررسی وضعیت زهآبهای استان ونیز راههای ساماندهی آنها

شکیل  صاحب نظر ت صی در زمینه آب باافراد  ص شد ابتدا کمیته های تخ شنهاد  د(پی

 نهادات مهم آنها را از طریق کمیسیون بررسی نمایند.وپیش

تقویم پیشنهادی دبیر خانه برای جلسات کمیسیون مطرح وآنرا تصویب نمودند،ولی  -7

سات  ساعت برگزاری جل شد  ضان  6مقرر  شد ودر ایام ماه مبارک رم بعد از ظهر با

 بگونه ای تنظیم گردد که با افطار به پایان برسد.

سال -8 می زاده تولید کننده قارچ،مرکبات و... ودکتر راهنما رئیس آقایان غالمعلی ا

صفی آباد  سئولیت مراکز تحقیقات  سیری که م سه تحقیقات خرما ومیوه های گرم س مو

 واستان را در سوابق خود دارد به عنوان اعضاء جدید کمیسیون پیشنهاد گردیدند.

سالمی -9 شورای ا شد از نماینده محترم مردم دزفول در مجلس  سیون  مقرر  ضو کمی وع

 کشاورزی مجلس در یکی از جلسات کمیسیون دعوت به عمل آید.
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اخبار ورویداد های مهم کشاورزی استان  .1

 و خوزستان

ارائه کلیاتی پیرامون شیوه نامه  .2

چگونگی تشکیل واداره جلسات کمیسیون 

 توسط دبیر کمیسیون

نواب رئیس کمیسیون کشاورزی آب  انتخاب .3

 منابع طبیعی وصنایع غذایی

ارائه گزارش پیرامون وضعیت تجارت  .4

)صادرات، واردات( با توجه به شرایط 

موجود کشور توسط رئیس کمیسیون با تأکید 

بر بخش کشاورزی و دریافت نظرات و 

 پیشنهادات اعضاء در این زمینه

 

 

هماهنگی وبنا به با توجه به اهمیت موضاااوعات و ضااارورت  -1

سات آتی  ستور کار جل شد موارد زیر در د ضاء مقرر  تأکید اع

 کمیسیون قرار گیرد.
الف( بررسی راههای احیاء کشت چغندر قند و فعال سازی صنایع 

 وابسته به آن.

ب( بررسی تأثیرات پدیده خشکسالی سال های قبل بر روی کمیت و 

و جمع بندی کیفیت آب و تولیدات کشاااورزی و اراضاای زراعی 

 راههای کاهش خسارت این موضوع.

 –فرآوری  –ج( بررسااای مشاااکالت آبزی پروران اساااتان)تولید 

 صادرات( وراهکارهای رفع موانع آن.

انتخابات نواب رئیس کمیسیون برگزار وآقایان محمد بخشنده  -2

بعنوان نائب رئیس اول و بهمن اسااادی به عنوان نایب رئیس 

 رای آنان آرزوی موفقیت شد.دوم کمیسیون انتخاب شدند وب

با عنایت به اتخاذ روش های چهار گانه دولت برای کنترل و  -3

مدیریت ارز حاصاال از صااادرات بخش خصااوصاای و تأکید اینکه 

صااادرکنندگانی که مقررات فوق را رعایت نکنند، از معافیت 

مالیاتی برخور دار نمی شوند، لذا بنظر می رسد این تصمیم 

ه پنجم توساااعه اقتصاااادی ،اجتماعی، با مفاد قانون برنام

شود اتاق  صیه می  شور مغایرت دارد، بنابراین تو فرهنگی ک

اهواز موضاااوع را بطرق مقتضااای از طریق اتاق ایران مورد 

 توجه قرار دهد.

با عنایت به نازل بودن بهای واحد و نوع کاالی کشاااااورزی  -4

صاااادر شاااده از اساااتان و با توجه به حجم باالی تولیدات 

استان ومیزان پایین حجم صادرات و با وجود داشتن  کشاورزی

پتانسیل های مناسب صادراتی لذا ضرورت دارد بصورت هدفدار 

ضوعات و انجام برنامه ریزی برای افزایش  و ویژه به این مو

صااادرات وبهبود کیفیت آنها پرداخته شااود به همین منظور 

صو شود مراتب از طریق اتاق به مراجع ذیربط خ صیه می  صًا تو

 جهاد کشاورزی پیشنهاد گردد.
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یداد  -1 بار و رو ارائه اخ

های مهم کشاااورزی کشااور و 

 خوزستان.
شت  -2 ضعیت ک شی از و گزار

پاییزه توساااط آقای مهندس 

قاااسااامی نژاد معاااوناات 

یاهی سااااازمان  یدات گ تول

 جهاد کشاورزی خوزستان.

و موانع  بررساای مشااکالت -3

صاااادرات آبزیان با تأکید 

بر موضوع دریافت وجه توسط 

مرک از  گ یص کاااران  خ تر

 صادرکنندگان.
 

 

جهاد کشااااورزی گزارشااای از آثار کمبود های کود های ساااازمان  -1

ستان با عنایت به بر روی شیمیایی  شاورزی ا صاد ک تولیدات و اقت

از  مرکز تحقیقات ارائه تا موضااوع کمبودمطالعات و بررساای های 

 طریق مقتضی وکانال اتاق بازرگانی پیگیری گردد.

سااازمان جهاد کشاااورزی و دبیر خانه کمیساایون کشاااورزی گزارش  -2

ضع  سه آن با و ستان و مقای شاورزی ا سیل های ک شترکی از پتان م

اجتماعی آنرا تهیه تا در سااطوح –موجود و آثار وتبعات اقتصااادی 

 مورد پیگیری قرار گیرد. ملیمختلف منطقه ای و
با عنایت به آثار نامطلوب واردات بی رویه و بی موقع ذرت دانه  -3

ستان لذا توجه به تنظیم بازار  صادی ذرت کاران ا ای بر حیات اقت

و حمایت از تولید کنندگان داخلی می بایساات مدنظر تصاامیم گیران 

 تجارت و بازرگانی دولت قرار گیرد.

ضوع ب -4 شد برای مو شنهاد  سالمت آبزیان پی شت و  در محل صادراتی هدا

شو  ست ش سایت های پرورش ماهی واحد های   )مانند کارواش تولید و 

ستفاده قرار گیرد و در ها شو( ایجاد و مورد ا ست ش ضچه های  ، حو

نقاط مرزی با الویت شااالمچه و چذابه پایانه صاااادراتی آبزیان 

 ایجاد گردد.

تا صااادرات مقرر شااد ساای مشااکالت آبزیان از تولید به منظور برر -5

کمیته تخصصی آبزیان زیر مجموعه کمیسیون کشاورزی اتاق ایجاد و 

 فعالیت نماید.
پیشنهاد گردید برای صادرات سنتی و شبه تجاری و فساد پذیر مثل  -6

کشور عراق که صادرات از طریق نظام بانکی انجام به ماهی خصوصًا 

ملزم به تکمیل نمی گیرد از معافیت برگشت ارز برخور دار شوند و 

 پرسشنامه مربوطه نباشند.
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اخبار روز کشاورزی ایران  -

 و خوزستان

کشت چغندر قند و چگونگی  -

فعال سازی صنایع وابسته 

 آن
گزارشی از روند فعالیت  -

کمیته آبزیان کمیسیون 

 کشاورزی
 
 

مکتوب به دبیر خانه کمیسیون تحویل دهند تا اعضاء محترم گزارشات خود را  -1

 مورد بهره برداری قرار گیرد.

ایجاد یک کمیته جهت پی گیری موارد زیر با ترکیب نمایندگان مطلع و تام  -2

 االختیار 
نماینده )سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ، سازمان صنعت و معدن خوزستان،   

 شرکت توسعه نیشکر(. اتاق بازرگانی اهواز، کشاورزان، استانداری،
 موارد قابل پی گیری در کمیته شامل بررسی راهکارهای -3

 راه اندازی کارخانجات موجود.        -1-3

چگونگی تلفیق کارخانجات نیشکری و چغندری )دو منظوره کردن   -2-3

 کارخانجات(.
 بررسی امکان راه اندازی کارخانجات جدید در مناطق مستعد. -3-3
 در زمینه حمل چغندر قند به کارخانجات استان های همجوار. بررسی الزم -4-3

 

 

 

 

 

 

 


