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1ـ بررسی نیاز به تسهیالت سرمایه در گردش به همراه حجم افزایش صادران طبق صورتجلسه مورخ  24/3/92مدیریت
تنظیم بازار در مورد صادرات مازاد کشاورزی
 -9ارائه راهکار جهت توسعه صادرات مازاد محصوالت کشاورزی
 -3ارائه راهکار جهت کاهش موانع و قوانین توسعه صادرات محصوالت کشاورزی
 -5سایر موارد
هفتمین جلسه کمیسیون کشاورزی در روز سه شنبه مورخه  24/5/8راس ساعت  11:31به ریاست جناب آقای هاشمی در
محل اتاق بازرگانی تشکیل گردید .در ابتدای جلسه جناب آقای هاشمی با اعالم توضیحات الزم در ارتباط با دستور جلسه از
حاضرین خواستار ارائه راهکار جهت صادرات مازاد محصوالت کشاورزی شدند.
جناب آقای دکتر شاهمرادی ٬عضو محترم کمیسیون کشاورزی ٬با اعالم اینکه به تازگی دولت کشور عراق در راستای
حمایت از تولیدات داخلی خود اقدام به عدم پذیرش  4محصول کشاورزی (شامل هندوانه ٬خربزه٬گوجه فرنگی ٬سیب
زمینی ٬طالبی) نموده است ٬صادرات محصوالت کشاورزی دچار مشکل میشود و بایستی بازار هدف دیگری جهت صادرات
مازاد محصوالت شناسایی نمود .ایشان با اشاره به روسیه در ارتباط با بازار هدف جدید ٬خاطر نشان نمودند که فروش
محصوالت به روسیه همانند کشور عراق آسان نخواهد بود و با توجه به سالیق و ذائقه کشور مقصد بایستی توجه خاصی به
نحوه صادرات و نوع محصول صادره به این کشور نمود و همچنین به دلیل مسافت زیاد امکان صادرات تمامی محصوالت
وجود ندارد و بایستی محصوالت خاص را انتخاب نمود .در ارتباط با نوع محصولی که میتوان به این کشور صادر نمود
محصول گوجه فرنگی میتواند انتخاب درست باشد به شرطی که استانداردهای موردنظر آنها (مانند بسته بندی صحیح و
بهداشتی) رعایت گردد.
جناب آقای تاریوردی زاده ٬عضو محترم اتاق بازرگانی ٬بیان نمودند به دلیل عمر کم محصوالت کشاورزی ٬بایستی تا حد
امکان در ام ر صادرات تعجیل نمود و میتوان این امر را با حضور کارشناس گمرک در زمان باردهی در مزرعه مقداری تسهیل
نمود.
جناب آقای خانمحمدی ٬ریاست محترم نظام صنفی کارهای کشاورزی استان ٬با اشاره به مشکالتی که در عربستان به وجود
آمده است ٬ی ادآور شدند که این مسئله سبب ایجاد مشکل در صادرات میوه های سردرختی که قبال یه این کشور انجام
می شده است٬گردیده و همچنین سایر کشورهای عربی نیز تمایلی به خرید از ایران ندارند و همچنین صادرکنندگانی که با
کشور روسیه همکاری می نمودند هنوز موفق به دریافت مبالغ خود ازین کشور نشده اند .ایشان با اشاره به این مسائل
خواستار برنامه ریزی درست در زمینه صادرات و در ابتدا شناسایی بازار هدف شدند.
جناب آقای میرابوالفتحی ٬مدیرعامل محترم شرکت سبزدشت طارم ٬فرمودند کشور ایران وارد کننده زیتون می باشد ولی
جمع آوری زیتون جهت صادرات ممکن بوده و تولید زیتون سیاه نیز به تازگی در ایران امکان پذیر می باشد .ولی در امر
صادرات به عنوان مثال در کشور روسیه واردات زیتون از کشور اسپانیا با قیمت نصف ایران و کیفیت بهتر انجام میگردد که
این سبب ایجاد مشکل در امر صادرات این محصول به کشور مورد نظر گردیده است .ایشان با اشاره به اینکه اگر زیتون در

ایران به درستی تولید شود ٬میتوان مشکالت بسته بندی و سورتینگ را به راحتی برطرف نمود ولی مشکل اساسی تولید غیر
صحیح زیتون می باشد .جناب آقای میر ابوالفتحی شناخت بازارهای هدف را جهت صادرات بسیار مهم دانستند و فرمودند
کشورهای شمالی و روسیه میتواند بازار هدف مناسبی باشد.
جناب آقای محموداوغلی ٬ریاست محترم اتحادیه دامداران ٬با اعالم اینکه دریافت تسهیالت چندان کار درستی نیست٬
فرمودند بهتر است دولت با اعطای مشوقات صادراتی ٬صادرکنندگان را در این امر یاری دهند.
جناب آقای هاشمی ٬ریاست محترم کمیسیون کشاورزی و عضو اتاق بازرگانی ٬با اعالم اینکه جهاد کشاورزی خواستار
صادرات محصوالت خاصی شده است ٬خاطر نشان کردند که بایستی صادرات در تمامی محصوالت انجام گردد و صادرکننده
آزادی عمل در ارتباط با انتخاب نوع محصول صادره داشته باشد.
جناب آقای نوروزی ٬ریاست محترم نظام صنفی کشاورزی ابهر ٬با اعالم اینکه امسال نوبرانه گیالس شهرستان به کشور
مالزی صادر شده است ٬اظهار امیدواری کردند که بتوانند در سالهای آینده میزان این صادرات را افزایش دهند .همچنین
کشمش و گردو نیز از جمله محصوالتی است که به این کشور صادر شده است .مشکل اساسی وجود دالل در امر صادرات
می باشد که محصوالت را با نرخ ناچیز از کشاورز خریداری کرده و با قیمت باالتری صادر می کنند و مبلغی که عاید کشاورز
میگردد بسیار ناچیز است .از مشکالت اصلی دیگر عدم تخصیص سهمیه بار هوایی به افراد صادر کننده می باشد که با رفع
این مشکل امر صادرات بسیار تسهیل میگردد .همچنین ایشان خواستار آموزش کشاورزان در زمینه تولید محصوالت سالم
شدند تا کشاورز با تولید محصول سالم بتواند محصوالت خود را آسانتر و با قیمت بهتری صادر نماید.
جناب آقای مهندس اسماعیلیان ٬ریاست محترم انجمن ارگانیک ٬پیشنهاد کردند به ازای هر  1111تن صادرات ٬مبلغ 411
میلیون تومان تسهیالت با نرخ بهره کم به صادر کنندگان اعطا گردد .همچنین از نظر ایشان اعداد و ارقام اعالمی جهاد
درست و واقعی نبوده و در ابتدا بایستی ارقام صحیح در اختیار صادر کنندگان و اتاق بازرگانی قرار گیرد تا بر اساس آن
برنامه ریزی صحیحی جهت صادرات انجام شود.
جناب آقای دکتر شاهمرادی ٬عضو محترم اتاق بازرگانی ٬همچنین فرمودند که از جهاد کشاورزی درخواست گردد تا بخش
کشاورزی نیز در بخش عضویت اتاق فعالتر شوند و با عضویت در اتاق بازرگانی از مزایای آن بهره مند گردند و همچنین
بتوان اعضا فعال بخش کشاورزی استان را نیز به راحتی شناسایی نمود.
در پایان سرکار خانم صبحی ٬ریاست محترم خانه کشاورز ٬با اعالم اینکه موفق به دریافت  311متر زمین جهت احداث
ساختمان خانه کشاورز شده اند ٬از واحدهای مختلف خواستار کمک در زمینه احداث این ساختمان شدند.

 -1تجار بخش کشاورزی خواهان اعطا تسهیالت بانکی به ازای هر  1میلیارد تومان صادرات محصول  1میلیارد تومان
تسهیالت با نرخ بهره کم ( حدود  )٪15می باشند که این امر با معرفی صادرکنندگان از سوی اتاق بازرگانی و
ضمانت خود شخص صادر کننده قبل از شروع صادرات انجام گیرد.
 -9درخواست حضور نماینده گمرک به همراه کارشناس حفظ نباتات جهاد کشاورزی در زمان بارگیری در مزرعه
تصمیمات يا مصوبات
جلسه

کشاورز ٬جهت تسهیل در امر صادرات
 -3جهت تامین امنیت مالی محصوالتی که صادر می گردد ٬جهاد کشاورزی همکاری الزم را در جهت صدور بیمه
محصوالت مذکور به عمل آورد.
 -5جهت تشویق و ترغیب هرچه بیشتر صادرکنندگان و همچنین سهولت در امر صادرات نسبت به تخصیص سهمیه
بار هوایی برای مازاد محصوالت کشاورزی اقدامات الزم صورت پذیرد.

