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اتاق بازرگانی ٬صنایع ٬معادن و
کشاورزی زنجان
1ساعت و  45دقیقه

 -1ارائه گزارش کارگروه اقتصادی مجمع بسیج شهرستان زنجان در خصوص حمایت از فراوری محصوالت سیب
درختی و پیاز
 -2شناسایی و رایزنی تجار و صادرکنندگان فعال در زمینه صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی
 -3سایر موارد
جناب آقای دکتر بریری دبیر محترم کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی زنجان ضمن عرض خوشآمدگویی به حاضرین و
میهمانان جلسه ٬از حضور جناب آقای سرهنگ طهماسبی فرمانده محترم سپاه ناحیه مقاومت بسیج زنجان و هیات همراه
ایشان تشکر نموده و در ادامه به تشریح مباحث موجود در دستور جلسه پرداختند.
در ادامه جناب آقای سرهنگ طهماسبی فرمانده محترم سپاه ناحیه مقاومت بسیج زنجان ٬ضمن تشکر از آقای مهندس
جمیلی و آقای دکتر امیدی ٬ریاست و دبیر محترم اتاق بازرگانی ٬بابت هماهنگی و برگزاری این جلسه و عرض تبریک هفته
بسیج خدمت حاضرین در جلسه ٬کلیاتی را در خصوص لزوم برگزاری این جلسه ارائه نمودند .ایشان امنیت و آسایش حاکم
در جامعه کنونی در کشور را ثمره مجموعه خدمات بسیج در سطح کشور و مناطق مرزی چه در زمان  8سال جنگ تحمیلی
و چه پس از آن با هدایتهای مقام معظم رهبری ٬برشمردند .ایشان از مجموعه فعالیتهای شرکتهای وابسته به نیروهای

خالصه مذاکرات جلسه

مسلح همچون قرارگاه خاتم االنبیا در اجرای پروژههای عمرانی کشور ٬گزارشی ارائه نمودند .همچنین ایشان از اعطای
تسهیالت در جهت کمک به اشتغالزایی در کشور در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی خبر دادند .به گفته ایشان
کارگروه اقتصادی بسیج زنجان طرحهایی را به شهرداریها ارائه داده است و لذا مهمترین سیاست این کارگروه تصمیمسازی
در زمینههای گوناگون (پزشکی ٬آموزشی ٬مهندسی ٬تربیت اخالقی ٬امنیتی و دفاعی ٬فرهنگی و اجتماعی) جهت کمک به
دولت در پیشبرد اهداف و برنامههای توسعه کشور میباشد .فرمانده محترم سپاه ناحیه زنجان ٬توجه به صنایع تبدیلی
محصوالت کشورزی استان را برنامه و هدف اصلی سال جاری این کارگروه اعالم کرده و از آمادگی این کارگروه در جهت
اعطای تسهیالت الزم در جهت توسعه ٬حمایت و اشتغالزایی در این بخش خبر دادند.
جناب آقای دکتر موالیی رییس محترم کارگروه اقتصادی بسیج شهرستان زنجان دستور اکید مقام معظم رهبری در

خصوص توجه هرچه بیشتر و بهتر به توسعه صنایع تبدیلی در بخش محصوالت کشاورزی را دستور کار برنامه این کارگروه
دانسته و در ادامه گزارشی در خصوص وضعیت تولیدات محصوالت مختلف کشاورزی در سطح استان داشتند .به گفته ایشان
از جمله فواید توسعه صنایع تبدیلی ٬افزایش میزان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ٬افزایش سود کشاورزان ٬استفاده
بهینه از منابع و امکانات موجود در بخش کشاورزی ٬ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی ٬افزایش مدت زمان ماندگاری
محصوالت فساد پذیر کشاورزی ٬باال بردن استانداردهای زندگی در روستاها میباشد .طبق تحقیقات صورت گرفته شده از
طرف کارگروه ٬عمده محصوالت کشاورزی تولیدی استان عبارتند از :گندم ٬سیب زمینی ٬گوجه فرنگی و پیاز ٬یونجه٬
هندوانه ٬طالبی ٬خربزه در بخش زراعی و انگور ٬سیب ٬زردآلو در بخش باغی و شیرخام ٬گوشت قرمز ٬گوشت مرغ و تخم
مرغ در بخش دام و طیور .از میان این محصوالت ٬سیب درختی ٬سیب زمینی ٬گوجه فرنگی و شیر خام ٬دارای مازاد تولید
میباشد که بایستی توجه ویژه برای برطرف نمودن این مشکل داشت چرا که میتوان با توسعه صنایع تبدیلی ٬سبب رشد و
توسعه صادرات و افزایش ارزش افزوده در زمینه تولید محصوالت کشاورزی گردید .ایشان از آمادگی آقای دکتر معصومی
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز جهت همکاری با تولید کنندگان محصوالت کشاورزی در جهت آنالیز دقیق شیمیایی
محصوالت ٬خبر دادند .همچنین هدفگذاری این کارگروه را راه اندازی  20کارگاه در سطح استان اعالم نمودند.
جناب آقای بهروز ضرغام عضو محترم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان از نبود شفافیت در اطالع رسانی از میزان
تولیدات محصوالت در استان ابراز نارضایتی نمودند و اعالم اینگونه آمارهای ناهمگون با واقعیت بازار و غیر شفاف را به ضرر
کشاورز و صادر کننده دانستند .ایشان انبار نمودن محصوالت توسط کشاورزان به امید افزایش قیمت در آینده را مهمترین
عامل ایجاد پسماند و دورریز در تولیدات محصوالت کشاورزی استان اعالم نمودند .ایشان پیشنهادی به کارگروه ارایه نمودند
در خصوص اینکه ایجاد صنایع تبدیلی محصوالت بایستی مبتنی بر پتانسیلهای موجود در استان انجام گیرد تا هزینههای
تولید و فرآوری را کاهش داده و سبب افزایش سودآوری گردد .همچنین صنایع و کارگاهها بایستی به صورت واحدهای
کوچک و متوسط تاسیس گردد که سبب ایجاد اشتغال پایدار در سطح استان شود .ایشان مهمترین پیشنیاز در راستای
افزایش صادرات محصوالت کشاورزی را کشت گلخانه ای محصوالت دانسته و اعالم داشتند که محصوالت تولیدی مزرعهای
استان در بازارهای هدف صادراتی از استقبال مناسبی برخوردار نمیباشد.
جناب آقای خانمحمدی رییس محترم نظام صنفی کارهای کشاورزی استان زنجان ٬تولید محصوالت کشاورزی بر اساس
سفارش را اولین قدم در بحث رونق کار کشاورزان و توسعه صادرات محصوالت ابراز داشتند .لذا نبود مدیریت صحیح تولید و
الگوی مناسب کشت محصوالت سبب تولید نامتناسب ساالنه محصوالت و افزایش میزان مازاد تولید در محصوالت میگردد.
لذا بایستی برای تولید محصوالت مزرعهای و گلخانهای ٬استعدادیابی اراضی جهت کشت محصول به درستی انجام گردد و

طی یک برنامه مشخص اقدام به به کشت محصوالت مختلف نمود.
جناب آقای مهندس امیرمقدمی مدیر محترم اداره جهاد کشاورزی شهرستان زنجان اعالم نمودند که برای صادرات
محصول ٬نیازمند اطالعات دقیق تولید و برای امر تولید ٬نیازمند اطالعات مربوط به صادرات هستیم .لذا جهت رسیدن به
اهداف مورد نظر ٬ایجاد حلقه وصل میان تولید کننده ٬صادر کننده ٬بازار فروش محصول ٬سرمایهگذار و  ...میباشد .لذا
تنظیم و امضای تفاهمنامه میان تولید کنن ده و صادر کننده جهت ایجاد شفافیت مسایل تولید و بازاریابی محصول میان این
دو صنف ٬میتواند راهگشا باشد .ایشان پیشنهادی داشتند در این خصوص که تحت قالب انجمن صنفی با حضور کشاورزان٬
برنامهای دقیق جهت تولید و عرضه محصول به بازار تنظیم و اجرایی نموده تا از این طریق چالش میان تولید کننده و صادر
کننده را به حداقل رساند.
جناب آقای اسماعیلیان مدیرعامل محترم پایانه صادراتی زنجان در ابتدا از لزوم صادارت محصوالت کشاورزی یکسان و
تولید شده از یک مزرعه با کیفیت شیمیایی برابر سخن گفتند .کشورهای وارد کننده محصوالت کشاورزی خواهان
محصوالت با آنالیز شیمیایی یکسان می باشند .کشاورزان و تولید کنندگان محصوالت کشاورزی در سطح استان توجه و
اعتنایی به نیاز بازار مصرف نداشته و تولیدات ٬مطابق با خواسته مصرف کننده نمیباشد.
جناب آقای نوروزی رییس محترم نظام صنفی کارهای کشاورزی ابهر گزارشی از ایجاد و راهاندازی کارگاههای کوچک در
زمینه تهیه و بستهبندی کشمش و سرکه سیب ٬سورتینگ و بسته بندی گیالس ٬ایجاد اشتغالزایی در میان خانمهای بی
سرپرست ارائه نمودند  .ضمنا ایشان اعالم آمادگی نمودند تا در زمینه توسعه گلخانه در مناطق مختلف با کارگروه اقتصادی
بسیج زنجان همکاری الزم را انجام دهند.
جناب آقای مهندس جمیلی ریاست محترم اتاق بازرگانی ٬صنایع ٬معادن و کشاورزی زنجان ضمن تشکر از میهمانان
جهت حضور و همراهی در جلسه و عرض تبریک به مناسبت هفته بسیج ٬از زحمات اعضای محترم بسیج در خصوص
فعالیتهای گوناگون در کشور بخصوص در زمینه ایجاد امنیت و آسایش در جامعه ٬قدردانی نمودند .ایشان در جمعبندی از
صحبتهای اعضای حاضر در جلسه خاطر نشان کردند وجود تناقضات در صحبتها و بیان دیدگاهها از منظر و منفعت
شخصی ٬سبب ممانعت از تصمیمگیری صحیح در زمینه توسعه و رونق بازار محصوالت کشاورزی خواهد شد .لذا ایشان از
لزوم ترسیم مدل جدید جهت برطرف نمودن مشکالت و دغدغههای موجود میان بخشهای مختلف کشاورزی استان سخن
گفتند .ایشان در ادامه صحبتهایشان ٬با اشاره به تجربه موفق سلفخری در سالهای قبل که سبب انتفاع همه بخشهای
درگیر در زمینه تولیدات محصوالت کشاورزی میشد ٬ایجاد یک توازن از یک فهم مشترک در نقطه شروع فرایند را امری
ضروری و حیاتی برای تصمیمگیریهای آتی دانستند .همچنین ایشان اعالم داشتند که تاسیس و شروع بهکار یک هلدینگ

کشاورزی میتواند ٬منافع کشاورز و منافع صادر کننده نهایی را بهم پیوند زده و سبب موفقیت در به اجرا رساندن موفق
تصمیمات در زمینه توسعه صنایع وابسته به محصوالت کشاورزی شود .ایشان همچنین از آمادگی اتاق بازرگانی زنجان در
خصوص راه اندازی و تاسیس هلدینگ کشاورزی هرچند در مقیاس کوچک با حضور کشاورزان ٬صادرکنندگان و سرمایه-
گذاران و انجام یک حرکت مشترک و موفق ٬خبر دادند .ایشان در کنار همه مسالههای مطورحه ٬مساله بیمه را مهمترین
دغدغه و مشکل کنونی کشاورزان دانستند چرا که در این حوزه ٬بیمهها حمایت و پوشش الزم را دارا نمیباشند و بایستی به
موازات سایر موضوعات ٬توجه ویژهای در خصوص توسعه بیمه کشاورزان شود.
-

مقرر شد سایت اتاق بازرگانی ٬لیست تجار و بازرگانان فعال در بخش کشاورزی را معرفی نماید

-

پیرو پیشنهاد ریاست محترم اتاق بازرگانی زنجان مقرر شد جهت رفع شدن مشکل بیمه کشاورزی با صندوق بیمه
محصوالت کشاورزی ٬رایزنی شود

تصمیمات يا مصوبات

-

با توجه به موارد مطروحه درارتباط با بازار رسانی محصوالت کشاورزی و صادرات مازاد استان ٬حاضرین درجلسه
بر ضرورت تکمیل مرکز پشتیبانی میادین پایانه صادراتی محصوالت کشاورزی تاکید و خواستار مساعدت مسئولین

جلسه

استان در ارتباط با رفع موانع اداری مجموعه شدند
-

مقرر گردید کارگروه اقتصادی بسیج شهرستان زنجان ٬پیشنویس تفاهمنامه همکاری در راستای طرح توسعه
صنایع تبدیلی تهیه و تنظیم نماید

معرفی تجار و بازرگانان در بخش
کشاورزی در سايت اتاق بازرگانی
اقدامات الزم از جانب

زنجان

اتاق

آقای غالمحسین جمیلی
اسامی و امضای

آقای سید مجید هاشمی

نمايندگان اتاق

آقای بهروز ضرغام

بازرگانی در جلسه

آقای مجتبی بریری
آقای مسعود غفاری

دارای اقدام به شرح مقابل

اسامی حاضرين در جلسه
رديف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت در دستگاه/شرکت متبوع

1

آقای غالمحسین جمیلی

رییس اتاق بازرگانی ٬صنایع ٬معادن و کشاورزی زنجان

2

آقای عبداهلل اسماعیلیان

مدیرعامل پایانه صادراتی زنجان

3

آقای سید جمال احمدی

رییس نظام صنفی کارهای کشاورزی سلطانیه

4

آقای محمد نوروزی

رییس نظام صنفی کارهای کشاورزی ابهر

5

آقای فرشید صنایعی

فعال بخش کشاورزی

6

آقای مجید هاشمی

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی زنجان

7

آقای بابک موالیی

رییس کارگروه اقتصادی بسیج شهرستان زنجان

8

آقای سرهنگ ابوالفضل طهماسبی

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج زنجان

9

آقای مصطفی حدیدیان

دبیر مجمع کارگروه بسیج شهرستان زنجان

10

آقای رضا درگاهی

نماینده اداره صنعت ٬معدن و تجارت زنجان

11

آقای مجتبی بریری

دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی زنجان

12

آقای مسعود غفاری

کارشناس کشاورزی اتاق بازرگانی زنجان

13

آقای بهروز ضرغام

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان

14

آقای رسول تاریوردیزاده

رییس هیات مدیره شرکت خوشه چین

15

آقای محمود اوغلی

مدیر عامل اتحادیه دامداران زنجان

16

آقای علی عابدینی

مدیر عامل شرکت دشت سلطانیه

17

آقای نوشاد پیری

دبیر کارگروه اقتصادی بسیج زنجان

18

آقای مهدی رنگ رونا

رییس اتحادیه صادر کنندگان زنجان

19

آقای حسام الدین امیرمقدمی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زنجان

20

خانم الهه وفا

کارشناس صنایع جهاد کشاورزی زنجان

21

خانم مهناز نوروزی

عضو هیات مدیره شرکت متین صادرات زنگان

22

آقای محمدرضا کردلو

رییس هیات مدیره شرکت کشت و صنعت آبنوس

23

آقای سعید درگاهی

سرمایه گذار بخش خصوصی

24

آقای علی خانمحمدی

رییس نظام صنفی کارهای کشاورزی زنجان

