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 -1فراهم آوردن مقدمات تشکیل هلدینگ سرمایه گذاری صادرات محصوالت کشاورزی
 -2سایر موارد
براساس دعوتنامه مورخ  49/11/3اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی  ،در محل اتاق بازرگانی تشکیل
و مواردی بشرح زیر مورد بررسی و تصمیم قرار گرفت:

خالصه مذاکرات جلسه

ابتدا آقای دکتر بریری دبیر کمیسیون کشاورزی به شکل بخش بازرگانی کشاورزی اشاره و با ارائه آمار
تولیدات و صادرات کشاورزی استان اشاره نمود و خاطرنشان ساخت که کشاورزی کشور  GDP ٪12/6را
تشکیل می داد سهم استان  21درصد یعنی تقریبا دو برابر کشوری بوده است فلذا توجه به بازرگانی
کشاورزی استان اهمیت پیدا می کند .ایشان پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه نمودند:
از طریق تشکیل شرکت هلدینگ صادراتی به منظور جلوگیری از سوء استفاده عناصر فرصت طلبنوع شرکت :سهامی خاص -فا اول فعالیت خرید و فروش محصوالت بازار -خرید و واردات نهاده هایکشاورزی – توجه به صنایع تبدیلی (سرمایه گذاری) و رسیدن به حداکثر ارزش افزوده محصوالت
کشاورزی گردد.
 بیش از  91نفر هیات موسس می توان داشت حداقل آورده چهار میلیارد ریالاعضای هیات مدیره مرکب از  7نفر – یک نفر از اتاق یک نفر از اتحادیه صادرکنندگان و حداقل  5نفر ازتولید و صادرکنندگان
سپس آقای مهندس جعفری مدیر تنظیم بازار از صحت و سقم و اهمیت کشاورزی استان اشاره و به ضعف
صادرات استان در مقایسه با استانهای همجوار و به تخصیص منابع کشوری بر اساس آمار استانی – سالم
بودن محصوالت کشاورزی استان -با توجه به تولید محصوالت سالم نیاز به برندسازی و بسته بندی ماندگار
اشاره نمودند.
آقای رنگ رونا دبیر اتحادیه صادرکنندگان  :به نقیصه در امر صادرات کشاورزی – تکمیل زنجیره تولید-
جلوگیری از پراکنده کاری با محوریت اتاق – تعیین قالب شرکت در این جلسه -دعوت از  95نفر به این
جلسه -تعیین میزان سرمایه -تامین نهاده با خریدهای تضمینی -تعیین تولیدکننده -توجه به تقاضاهای
صادراتی و تامین نیاز به تولید -پیش خرید محصوالت -مشکل زنجیره تولید و مصرف -عدم موفقیت
شرکتهای نظیر این در گذشته و امید به موفقیت با برداشتن گامهای اصولی و استوار -شفاف سازی

هدفگذاری اقدام شود.
آقای بیات دبیر اتاق تعاون :اهمیت هدفگذاری -مشکل مواد اولیه -آیا امکان صادرات وجود دارد یا خیر؟
آقای علی ابراهیمی :هدفگذاری روی مدیریت صادرات انجام گردد.
آقای اسماعیلیان :سرمایه هر چه بیشتر بهتر -با توجه به اینکه معدودند تعاونی هایی که موفق بوده اند مگر
آنهایی که فامیلی بوده اند فلذا سهامی خاص مناسبتر است .ایشان پیشنهاد کردند بلحاظ شروع محلی
رایگان در شرکت سروش رفاه پارسیان به مدت یک سال به این شرکت اختصاص می دهند ضمنا زمینی
برای احداث سردخانه پیشنهاد نمودند.
آقای دکتر شاهمرادی :محصوالت کشاورزی استان به جز سیر مابقی کامال سالم و برای صدور با کیفیت
ترین است.
آقای امانی از سازمان صنعت ،معدن و تجارت :کشاورزی استان بایستی از حالت انتقال خارج شود با توجه
به صادرات کم استان نیاز به تحقیقات بازار است و بایستی به کیفیت بسته بندی و غیره توجه شود با
تشکیل شرکتهای پشتیبانی
آقای خاتمی :به معافیت صادراتی از مالیات در تعاونیها -وجود غرفه هایی در مکه و عراق -استفاده از
امکانات اتحادیه های تعاونی روستایی -مرجع نظارتی اتاق تعاون -تخفیفات بیمه و یارانه های صادراتی
اشاره نمود.
آقای خانمحمدی :نظام صنفی مشخص -تشکیل چنین شرکتهایی در بقیه استان ها انجام گرفته و
هلدینگ باید تولید را برنامه ریزی کند با دریافت برنامه از خریدار انجام پذیرد.

-0نوع شرکت سهامی خاص
تصمیمات يا مصوبات
جلسه

-2میزان سرمایه حداقل  9میلیارد ریال
-3انتخاب هیات موسس به شرح زیر:
آقای مقدم فرد – آقای رنگ رونا -آقای بریری -آقای شاهمرادی -آقای رمضان لو -آقای اسماعیلیان-
آقای خانمحمدی-آقای نریمان نژاد -آقای جمیلی -آقای کالنتری -آقای سید عبدالمجید هاشمی
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