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اتاق زنجان
دو ساعت و نیم

-3بحث و بررسی جایگاه استان زنجان در تولید محصوالت ارگانیک و نحوه توسعه آن
 -2بررسی دالیل کاهش محصوالت صیفی جات و آثار آن بر وضعیت کشاورزی
 -4بررسی برنامه های ارگانیک و نحوه توسعه آن در استان

با برگزاری سومین جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق زنجان دبیر کمیسیون کشاورزی اظهار داشت :سالها پیش
زنگ خطر عدم مدیریت تولیدات محصوالت کشاورزی زده شده است و هر ساله ما با این مشکل مواجه هستیم.
امسال در مورد صیفی جات بحرانی که ایجاد شده نگران کننده است .باید بحث مدیریت را جدی گرفت تا از این
طریق سبب ایجاد ارزش افزوده در جامعه شویم .چرا که این امر تبعات مالی ،اجتماعی ،سیاسی و  ..داشته و
گاهی غیرقابل جبران است و باید نهادهای دولتی هم در کنار ما باشند .در اقتصاد خرد همیشه گفته می شود
منابع ما محدود است از سازمان جهاد کشاورزی ،سازمان آب ،برق و بانکها و … درخواست همکاری نمود .با
توجه به اینکه دولت بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی دارد و سالهاست بدلیل کاهش بودجه های
عمرانی سهم دولت نیز در این امر کاهش یافته پس م ا می بایست تمهیداتی اتخاذ کنیم تا با همین منابع محدود
پولی و مالی سراغ محصوالتی برویم که بیشترین ارزش افزوده را برایمان ایجاد می نمایند وی بیان نمود:
امیدواریم تالش ما سبب کاهش و حل مشکالت پیش رو شود بریری همچنین به موضوع آب به عنوان مشکل
خالصه مذاکرات جلسه

جدی و مهم اشاره کرد و گفت :بیشترین منابع آبی را بخش کشاورزی مصرف می کند و بحث بر روی مصرف
نکردن نیست ،درست مصرف کردن است .روی محصوالتی سرمایه گذاری کنیم که آب کمتری مصرف می کنند
و یا اگر محصوالتی را انتخاب می نمائیم که آب فراوانی مصرف می نمایند تولیداتی را مد نظر قرار دهیم که باعث
تولید ثروت بیشتر برای تولیدکننده و نهایتاً کشور شود.
شاهمرادی با گریزی به مساله ی آب فروشی و بیان اینکه در پرونده هایی که به دادسرا مراجعه می کنند ۰1
درصد اختالفات به چاه های آب باز می گردد این امر را قابل پیگیری است.
خانم دکتر صبحی نیز عنوان کرد :جهاد کشاورزی استان وظیفه دارد یک الگوی کشت برای کشاورزان تعریف
کند.
عباسی نماینده آب منطقه ای گفت با توجه به تاکید دکتر روحانی بر تشکیل جلسات شورای عالی آب که طی
سالهای گذشته شاید یکبار هم تشکیل نشده است گفت :در دولت جدید در سطح کالن بحث آب بطور جدی
دنبال می شود و چندین بار این شورا تشکیل جلسه داده است که این مهم در راستای اصالح ساختار مصرف و
تغییر اصالح سطح کشت به منظور بهره وری در بخش های مختلف می تواند نقش موثر ایفا نماید.

آقای کالنتری با حضور افتخاری در این جلسه تصریح کرد :اتاق متعهد می شود بودجه ای برای آموزش
کمیسیون ها خصوصا کمیسیون کشاورزی اختصاص داده شود.
مقدم فرد نایب رییس اتاق نیز اظهار نمود :اگر جامعه آماری که به عنوان زیر ساخت مطرح است داشته باشیم
قطعا دچار مشکل نخواهیم بود و مطرح نمود که در مورد هلدینگ جلسه ای تشکیل و برای آن سرمایه گذاری
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شود.
در این جلسه بر فرهنگ سازی و آموزش کشاورزان تاکید شد و در یک جمع بندی دبیر کمیسیون مطرح
کرد :بهترین خروجی اصالح الگوی کشت با همکاری اداره جهاد کشاورزی امکان پذیر است و همچنین حرکت به
سمت کشاورزی صنعتی مورد تاکید قرار گر فت و تصمیم بر تشکیل جلسه بصورت ماهانه در خصوص بحث دام و
طیور گرفته شد.
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