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رایزنی در راستای تسهیل بازاریابی و صادرات محصوالت زراعی و باغی استان در فصول تولید

دستور دوم

حمایت از تشکیل شرکت حقوقی خدمات بازرگانی

مشروح مذاکرات
اولین جلسه کمیسیون کشاورزی ،آب و اقتصاد سبز حول محور خدمات و تسهیل بازرگانی کشاورزی با طرح موضوع در موارد تسهیل بازاریابی و
بازرگانی محصوالت زراعی و باغی استان در فصول تولید ،اتخاذ راهکارهای الزم جهت تسهیل روند صادرات با حمایت از تشکیل شرکت خدمات
بازرگانی و بررسی موانع و مشکالت پیش روی توسعه صادرات محصوالت کشاورزی استان رأس ساعت  9:30صبح روز سه شنبه مورخه 1398/02/31
در سالن جلسات اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی زنجان برگزار گردید.
در ابتدای جلسه گزارشی از عملکرد اتاق و چشم انداز بخش خصوصی استان بر مبنای آخرین گزارش پایش بهبود مستمر محیط کسب و کار استان
و جایگاه سوم استان در کل کشور ،ظرفیت اتاق در انعکاس مشکالت بخش خصوصی از جمله مشکالت زیست محیطی فعالین زیتون در استان و
پایش کلیه شاخصهای مورد نیاز در راستای رفع مشکالت فعاالن بخش خصوصی ارائه گردید .در ادامه آمار و اطالعاتی از تولیدات محصوالت
کشاورزی استان با ارزش و قابلیت صادراتی ،ترازنامه تجاری کشور ،واردات محصوالت کشاورزی کشورهای همسایه ،عمده صادرات محصوالت
کشاورزی از استان در سال  ،97ابالغ آیین نامههای سال  98در خصوص صادرات محصوالت کشاورزی و فرصتهای سرمایهگذاری بخش کشاورزی
استان منطبق بر الگوی مدیریت ارزش اقتصادی آب ارائه گردید.
جناب آقای رنگ رونا ،رياست کمیسیون:
در شروع جلسه جناب آقای رنگ رونا ریاست محترم با عرض خوشامدگویی به اعضاء حاضر در جلسه مواردی درخصوص ظرفیتها و رسالت اتاق
بازرگانی در راستای اهداف مشخص شده در سال جدید و اهمیت تشکیل جلسات کمیسیون کشاورزی ،آب و اقتصاد سبز را به سمع و نظر حاضرین
در جلسه رساندند .ایشان مهمترین راهبرد تشک یل جلسات کمیسیون را در استمرار و اجرایی شدن دستورات جلسه خالصه کرده و تاکید مؤکد
داشتند تا در چارچوب قوانین و مقررات با تدبیر اعضاء بتوان برنامههای مطرح شده در جلسات را در قالب سناریوهای با توانمندی اجرا و یک طرح
جامع تعریف کرده و خروجی کمیسیون تدوین برنامه عملیاتی با احصاء نقطه نظرات اعضاء باشد تا در انتها کمیسیون بتواند در بهبود و ارتقاء صادرات
و واردات محصوالت کشاورزی استان نقش بسزایی ایفا کند.
ایشان یکی از برنامه های مهم با قابلیت عملیاتی شدن را تشکیل یک شرکت حقوقی خدمات بازرگانی در قالب کنسرسیوم بین المللی با توانمندی
ارائه خدمات در تکمیل زنجیره تأمین و تولید در بخش صادرات ،بازاریابی و بازارشناسی و تکمیل نقاط ضعف موجود در این زنجیره ،بررسی مشکالت
بازاریابی در کشورهای همسایه و ارائه راهکار در جهت رفع موانع موجود ،تقویت سیستم بسته بندی و ترانسپورت مواد غذایی مطرح کردند .ایشان
اذعان داشتند با کمک همه اعضاء و پیشبرد یک تفکر سیستماتیک با روحیه جمعی راهبرد جلسه بیشک عملیاتی و اجرایی خواهد شد.
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جناب آقای عبداهلل اسماعیلیان مدير عامل محترم پايانه صادراتی محصوالت کشاورزی استان زنجان
ایشان به تشکیل هلدینگ کشاورزی اشاره کردند و این موضوع را مطرح کردند که بعلت مستضعف بودن تفکر کار گروهی ،متأسفانه تشکیل هلدینگ
که کلید تأسیس آن در سالهای گذشته خورده بود عقیم مانده و ثمرهای برای بخش خصوصی کشاورزی نداشته است .ازینرو امیدوار بودند ،شروع
کار کمیسیون با سنگ بنای جدید اعضاء به استحکام آن کمک کرده تا بتوان به معقوله توسعه صادرات محصوالت کشاورزی تمام و کمال دست یافت.


ایشان از تشکیل شرکت خدمات بازرگانی استقبال کرده و پیشنهاد دادند تا زمان شکلگیری و پا گرفتن شرکت خدماتی ،میتوان از تمام
ظرفیتهای پایانه صادراتی استان در راستای تحقق صد در صدی اهداف مورد انتظار شرکت مذبور استفاده کرد.



پیشنهاد کردند مشکالت و موانع پیش روی صادرات محصوالت کشاورزی در استان در دستورات جلسه کمیسیون قرار گیرد.



پیشنهاد کردند عارضه یابی صادرات محصوالت باغی زراعی با توجه به فصل برداشت در جلسات کمیسیون مطرح گردد که در این خصوص
محصول سیب زمینی را جهت بررسی و طرح در کمیسیون مشخص کردند.

جناب آقای ابوالفضل بیات فعال محترم بخش خصوصی:


ایشان معتقد بودند بعلت فقدان متولی در بخش کشاورزی ،جایگاه خدمات با در نظر گرفتن اهمیت آن ،در استان و کشور مغفول واقع
گردیده است.



ایشان پیشنهاد کردند جهت اجرایی شدن مصوبات کمیسیون متولی و ضامن اجرایی شدن آن در بخش دولتی مشخص گردد تا بتوان هر
چه سریعتر ایجاد شرکت خدمات بازرگانی را اجرایی کرد.



ایشان خواستار بررسی موشکافانه عدم استفاده از امکانات پایانه صادراتی و همچنین مشخص شدن اهداف و برنامهها با جزئیات در تشکیل
شرکت خدمات بازرگانی شدند.

جناب آقای محمدی ،مدير عامل محترم شرکت زرين طاليی:
ایشان در راستای تسهیل روند صادرات و رفع مشکالت پیش روی فعاالن بخش کشاورزی مواردی را به شرح زیر ایراد کردند:
 .1عدم وجود روابط بانکی برای بازرگانان در روند صادرات و باز شدن دست دالالن که خود ضربه بزرگی به بدنه صادرات و تولید محصوالت
کشاورزی وارد کرده است.
 .2ایجاد راهکار مناسب بمنظور صادرات محصوالت استان با حذف دالالن داخلی و خارجی
 .3ایجاد غرفه ثابت در کشورهای همسایه هدف صادرات محصوالت کشاورزی
 .4مدیریت صحیح کود و سموم و تضمین ارائه خدمات مرتبط با این معقوله توسط شرکت خدمات کشاورزی را مطرح کردند که رسیدگی
تخصصی به این موضوع یکی از مهمترین موارد تضمین پایداری در تولید و صادرات محصوالت کشاورزی میباشد.
جناب آقای کردلو ،فعال محترم حوزه کشاورزی:


پیشنهاد کردند از کشت سفارشی با تضمین قرارداد بین صادر کننده و کشاورزان جهت ایجاد پایداری در مسیر صادرات حمایت گردد.



با توجه به تغییرات لحظهای قیمت و جلوگیری از متضرر شدن بازرگانان بخش کشاورزی تأکید بر ایجاد یک غرفه ثابت در Food City
کشور روسیه را داشتند.

جناب آقای بابايی ،رياست محترم بازرگانی خارجی سازمان صمت استان:


ایشان در ابتدای جلسه با تشکر از ریاست و دبیر جلسه جهت تشکیل کمیسیون کشاورزی ،آب و اقاصاد سبز بیان کردند سازمان صمت با
تمام توان ،حمایت خود را جهت رفع مشکالت بخش خصوصی در حوزه کشاورزی انجام خواهد داد.

جناب مکی ،مدير عامل محترم شرکت بین المللی توسعه اقتصاد راه ابريشم هخامنش
ایشان به موارد زیر جهت تسهیل صادرات محصوالت کشاورزی اشاره کردند:
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مرتفع کردن مشکالت انتقال ارز با ایجاد تعامل بین اتاق ایران و روسیه



سوال و شبهه ایشان در خصوص نحوه ارائه خدمات شرکت بود که به وضوح مشخص گردد شرح وظایف خدماتی است و یا مشاورهای؟

جناب آقای عزيزپور ،رئیس محترم اتحاديه عطاران و سقط فروشان استان


ایشان در صحبت های خود به تشریح یک پیشنهاد جهت بررسی کفایت ارائه خدمات این شرکت به متقاضیان پرداختند و در واقع مطرح
کردند تا کارائی شرکت از لحاظ سخت افزاری ،مشاورهای و امکان سنجی منابع داخلی در کشورهای هدف صادرات ارزیابی گردد تا توانایی
شرکت در نحوه ارائه کفایت خدمات مورد نظر به شرکتها و افراد حقیقی بطور دقیق مشخص گردد.

جناب آقای دکتر قنبری ،فعال محترم حوزه کشاورزی:


ایشان به راهکار یکپارچه سازی زمینهای کشاورزی جهت تکمیل زنجیره تأمین محصوالت کشاورزی به منظور تسهیل صادرات محصوالت
اشاره کردند .و پیشنهاد داشتند جهت پایداری در امر صادرات محصوالت بخش کشاورزی و بهبود کارائی خدمات کشاورزی میبایست
تکمیل زنجیره تأمین بیش از پیش مورد توجه مسئولین قرار گیرد.



همچنین ایشان تأکید داشتند مفهوم کلمه حقوقی در بحث تشکیل شرکت خدمات کشاورزی به صورت دقیق بررسی گردد تا در آینده
بتوان انعطاف بیشتری از شرکت را شاهد بود.

جناب آقای علمدار ،مديرعامل محترم شرکت راهبران پويا تدبیر


ایشان پیشنهاد داشتند دالیل عدم ورود تجار به بخش کشاورزی و چالشهای پیش رو در جلسات آتی کمیسیون عارضه یابی گردد تا بتوان
با دقت بیشتر به بررسی عدم ورود تجار به بخش کشاورزی پرداخت.



ایشان مطرح کردند فساد پذیری محصوالت کشاورزی ،ریسک پذیری باالی سرمایه گذاری در این بخش و تکمیل زنجیره تأمین دالیل
افزایش ریسک پذیری باالی سرمایه گذاری در این بخش میباشد .ازینرو تأکید داشتند تا بصورت تخصصی موارد بررسی و در مسیر مرتفع
کردن مشکالت راهکارهای مناسب ارائه گردد.

جناب آقای امینی ،رئیس محترم هیئت مديره شرکت پارس نگین رايکو
ایشان در راستای اهداف و دستورات جلسه به موارد زیر اشاره داشتند:


موانع و مشکالت در زمینه تکمیل زنجیره تأمین و ارزش به صورت پایلوت در خصوص محصوالت کشاورزی با قابلیت و ارزش صادراتی از
زبان تجار و کشاورزان پیگیری و بررسی گردد.



استفاده از تجربه افراد موفق و قابلیت شرکتهای دانش بنیان را در پیش برد تکمیل زنجیره ارزش مفید ارزیابی کردند.



همچنین خواستار انطباق سازی ساز و کار فرآیند صادراتی با گواهینامههای بین المللی در راستای تسهیل و پایداری روند صادرات شدند.

جناب آقای جعفری ،مدير محترم توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان
ایشان در ابتدای امر تشکیل مستمر جلسات کمیسیون را منشأ خیر و برکت و انتقال دهنده مشکالت در راستای تسهیل موانع پیش روی صادرات
محصوالت کشاورزی استان بر شمردند.
در ادامه آمار و اطالعاتی در خصوص بازرگانی محصوالت کشاورزی استان به طور خالصه و به شرح زیر ارائه کردند:


توان صادراتی استان در بخش کشاورزی  64هزار تن بوده که تنها  12هزار تن آن از گمرک استان صادر گردیده است که بالغ بر 10
میلیون دالر ارز آوری برای استان داشته است.



از نظر کیفی نرم مصرف سموم در استان نسبت به کل کشور پایین میباشد.

در ادامه ایشان یکی از دالیل مهم عدم ورود تجار به بخش کشاورزی را بستر معدنی و صنعتی استان دانسته و امیدوار بودند با پتانسیلهای موجود
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بتوان سهم بخش کشاورزی در اقتصاد استان را ارتقاء بخشید .در این خصوص به نقش مهم اتاق بازرگانی در رسیدن به این مهم اشاره کردند.
همچنین در ادامه به تشریح برخی خدمات سازمان جهاد کشاورزی پرداختند که موارد زیر را در حمایت از بخش خصوصی مطرح کردند:


حمایت سازمان جهاد کشاورزی استان از کلیه مراحل تأمین و تولید اعم از ارائه تسهیالت و در اختیار قرار دادن ماشین آالت و حمایت از
مراحل زنجیره تولید اعم از کاشت ،داشت ،برداشت و تأمین نهادهها



توانمندی سازمان در عقد قراردادهای یکساله با فعالین بخش خصوصی در تأمین محصوالت و فرآورده های ضروری بازار استان از جمله دام
و طیور و ...



توانمندی سازمان جهاد در تکمیل زنجیره تأمین و تولید محصول متناسب با شناسنامه درخواستی تجار و ایجاد یک هلدینگ متناسب با
سفارش بازرگانان جهت صادرات

همچنین در ادامه ایشان موارد زیر را جهت مثمرثمر بودن جلسات کمیسیون به شرح زیر مطرح کردند:


طرح ایرادات به صورت مکتوب جهت مرتفع کردن مشکالت بخش کشاورزی در راستای تسهیل بازرگانی استان



ایجاد شناسنامه از تجار موفق استان



استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی در بخش کشاورزی حداقل متناسب با سهم هیئت نمایندگان اتاق در بخش کشاورزی

جناب آقای سالک ،دبیر کمیسیون کشاورزی:


ایشان پیشنهاد کردند جهاد کشاورزی استان از ظرفیتهای آموزشی اتاق جهت آگاهی کشاورزان در زمینه بازرگانی محصوالت استفاده
کنند .در این خصوص ایشان درخواست داشتند جهاد استان کشاورزان نمونه جهت شرکت در کالسهای آموزشی در حوزه بازرگانی
محصوالت کشاورزی را به اتاق بازرگانی معرفی کند و موارد زیر را در تسهیل روند صادرات محصوالت کشاورزی استان مطرح کردند:



حمایت از شرکتهای بازرگانی فعال یکی از دالیل عمده تسهیل صادرات محصوالت بازرگانی میباشد.



ایجاد تشکل فراگیر صادرات گرا بصورت تخصصی در حوزه محصوالت کشاورزی نیاز مبرم استان میباشد.

در نهایت جلسه طبق برنامه رأس ساعت  11:30به پایان رسید.

مصوبات
ردیف

شرح مصوبات قابل اجرا در اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
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تشکیل جلسه ویژه کمیسیون جهت بررسی تأسیس شرکت خدمات بازرگانی
کشاورزی

دبیر کمیسیون و
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حمایت از تشکیل شرکتهای فعال در حوزه خدمات بازرگانی محصوالت
کشاورزی ،ایجاد زنجیره تأمین و صادرات محصوالت کشاورزی
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دعوت از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان حسب موضوعات
مطرح شده در جلسات
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عارضه یابی تخصصی یکی از محصوالت کشاورزی دارای مزیت صادراتی استان
توسط کلینیک کسب و کار
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استان

تاریخ تعیین شده جهت انجام

کارشناس اتاق
اتاق بازرگانی صنایع،
معادن و کشاورزی
کارشناس اتاق
اتاق بازرگانی صنایع،
معادن و کشاورزی
اتاق بازرگانی صنایع،
معادن و کشاورزی

شماره مورد

پیگیری
تاریخ انجام

انجام
تاریخ بررسی

علت عدم انجام
شد

بعدی

نشد

(پیش بینی شده )

4

مسئولین جدید

بررسی جدید

تاریخ
۱
۲
۳

توضیحات
--

غائبین جلسه

حاضرین جلسه
مهدی رنگ رونا
وحید سالک
مرتضی عزیزپور
ابوالفضل بیات
صیاد امینی

محمدرضا عزیزیان

محسن مکی

علی فروتنراد

عبداهلل اسماعیلیان
بهروز محمدی
محسن علمدار
عبداله جعفری
محمدرضا بابایی
تنظیم کننده

محمدرضا عسگری

تاریخ تنظیم سند
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