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 اهم مباحث مطرح شده در جلسه:

اقتصاد مقاومتي در راستاي عملياتي كردن راهبردهاي  كشاورزي يت بخشبا محور 4اولين جلسه مشترك كارگروه منطقه 

سازمان رئيس دكتر اكبري اهللا مجيد به رياست آقاي  با تالوت آياتي چند از كالم 28/07/1398شنبه مورخ يكروز  9:00استان ساعت 

 هاي چهارمحال بختياري و خوزستان نيز حضور داشتند. در اين جلسه نمايندگان استان تشكيل گرديد.استان ريزي برنامه مديريت و

را  جلسه ، دستور كارخير مقدم به حاضرين  استان ضمن دبير ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتيابتدا آقاي دكتر اكبري         

به يكديگر هاي هم گروه  اين جلسه احصاء مسائل  مشترك در بخش كشاورزي و انتقال تجربيات استان هدف از و فرمودند، نموند بيان

گردد. از اين رو  مياقتصاد مقاومتي  4هاي منطقه  باعث رونق توليد و امكان ايجاد زنجيره و يا تكميل زنجيره توليد بين استاناست كه 

مطالب خود را  استان اصفهان در راستاي دستورات كار جلسه در قالب عناوين زير كشاورزينمايندگان اداره كل جهاد  ،در ادامه جلسه

 باشد) (فايل به پيوست موجود مي ندمطرح نمود

 :از بودند عبارت شده مطرح موارد اهم

 هاي ارزش بين سه استان هاي احصاء زنجيره بررسي روش 

تر اهداف  و تحقق سريع هاي جديد ستاي دست يابي به ظرفيتهاي سه استان در را ها وتوانمندي بررسي منابع، ظرفيت 

 .مقاومتي اقتصاد

 .برداري پايدار از منابع بررسي وضعيت منابع مشترك بين سه استان و ارائه راهكارهاي الزم جهت بهره 



 .تدوين الگوي بهينه كشت محصوالت زراعي و باغي در استان اصفهان 

 .كشاورزيآب در بخش  تقاضاي بهينه مديريتاصفهان به منظور  در استان زراعي و باغي گياهان آبي نياز تعيين 

ارائه شده و نكات مطلب  ي خالصه .بيان نمودندبا دستور جلسه  طباتدر ارهاي خود هانظرات و ديدگنقطه  ستاد ءدر ادامه ساير اعضا

 :بدين شرح است

خيلي مورد در افزايش توليدات كشاورزي ها با توجه به اثرات سريع آنها  كودها وآفت كش ،استفاده از سمومكشاورزي بخش در  -1

هر سه اداره كل  گردد پيشنهاد مي .داردبر محيط زيست و منابع طبيعي اثرات نامطلوبي  از طرفي اما گيرد قرار مي استقبال

آنچه كه در طول ساليان  -2. قرار دهندبه كشاورزان ترويج و آموزش پژوهش و ها اين موضوع را در دستور كار جهادكشاورزي استان

بوده است ، پيشنهاد  زيادباعث فرسايش خاك شده شخم و شيار در جهت شيب بوده كه اثرات نامطلوب آن نسبت به بازدهي بسيار 

بهره  داراي بازدهي خوبي نيز هستند،  و گياهاني كه نياز به شخم و شيار ندارنداز كاشت براي رفع اين چالش   گردد سه استان مي

 4هزار هكتار برسد و اين نيازمند ساخت  850بايد به  1404در افق  چغندر قند در استان خوزستانكشت با توجه به اينكه -3 .ببرند

قند  رك و چغندها كم هاي چهارمحال بختياري و اصفهان در ساخت اين كارخانه استان گردد  پيشنهاد ميكارخانه تبديلي مي باشد. 

و منابع طبيعي بسيار مهم است. به ويژه در ي ها از نظر محيط زيست حفاظت از جنگل -4ها منتقل گردد. توليد شده به اين استان

العبور منطقه ، كمبود نيروي عملياتي و امكانات دچار بحران شديد  مرزهاي مشترك خوزستان و چهارمحال بختياري به علت صعب

گردد يك كارگروه عملياتي متشكل از سه استان تشكيل گردد و در زمان بحران در منطقه همكاري الزم صورت  مياست. پيشنهاد 

به صورت بهينه آن را استفاده  انشود كشاورز موجب مي است كه پايين بودن ارزش اقتصادي آب  ،ديگر كمسئله مشتر-5گيرد.

 الزم انجام گردد.گذاري  و روي مديريت توليد آب سرمايه باشدمديريت آب رويكرد جامع  سه استان گردد نگاه ند. پيشنهاد مينكن

 ماهو هر به صورت منظم  4كارگروه منطقه  جلسات بايست ميفرمودند مباحث مطروحه بيان بندي جمع آقاي دكتر اكبري به عنوان

مشكالت و مسائلي كه  براي جلسات شركت داشته باشند. همچنين فعاالنه در ،هاي عضو دستگاهتمامي الزم است گردد و  برگزار يكبار

هاي موجود  و  از ظرفيت ها معين استان راتوان با دعوت وز ميكه در سطح استان قابل حل نيست  ها روبرو هستندها با آندستگاه

 . بهره كافي برد پيشروي جهت رفع موافع آناناختيارات 
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