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حمایت از تشکیل شرکت حقوقی خدمات بازرگانی

دستور دوم

مشروح مذاکرات
دومین جلسه کمیسیون کشاورزی ،آب و اقتصاد سبز با طرح موضوع حمایت از شرکتهای خدمات بازرگانی کشاورزی ،اتخاذ راهکارهای الزم جهت
تسهیل روند صادرات محصوالت کشاورزی و بهبود ارائه خدمات بازرگانی کشاورزی در استان رأس ساعت  10:30صبح روز دوشنبه مورخه
 1398/03/13در سالن جلسات اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی زنجان برگزار گردید و موانع و مشکالت پیش روی توسعه صادرات محصوالت
کشاورزی استان مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای جلسه طبق روال جلسات گذشته آمار و اطالعاتی از عملکرد اتاق و چشم انداز بخش خصوصی استان بر مبنای آخرین گزارش پایش بهبود
مستمر محیط کسب و کار استان (زمستان  )97و جایگاه سوم استان در کل کشور ،ظرفیت اتاق در انعکاس مشکالت بخش خصوصی ،پایش کلیه
شاخصهای مورد نیاز در راستای رفع مشکالت فعاالن بخش خصوصی ،تولیدات محصوالت کشاورزی استان با ارزش و قابلیت صادراتی و ترازنامه
تجاری کشور ارائه گردید.
در ادامه با توجه به محتوای دستور جلسه گزارشی از قواعد ،اقسام مختلف و نحوه تشکیل شرکتهای تجاری به استناد مواد قانونی ذکر شده در فصل
اول قانون تجارت تشریح گردید.
جناب آقای رنگ رونا ،رياست کمیسیون:
در شروع جلسه جناب آقای رنگ رونا ریاست محترم کمیسیون کشاورزی ،آب و اقتصاد سبز به استناد بر بند هشتم مصوبات جلسه چهل و یکم
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و جهت ارتقاء خدمات در بخش بازرگانی کشاورزی استان خواستار ایجاد و راهاندازی یک تشکل تخصصی
صادراتی به همت و همکاری فعالین حوزه کشاورزی باالخص در قالب شرکت و یا کنسرسیوم شدند و در راستای تحقق این مهم تأکید داشتند که
روحیه و کالبد شرکت باید بصورت فراجناحی و با درنظر گرفتن تعامل جمعی و تخصصهای متفاوت بین اعضاء صورت گیرد .ایشان همچنین در ادامه
جلسه به موارد زیر اشاره کردند:



بدلیل ضعف در نحوه و شکل خدمات صادرات محصوالت کشاورزی در استان ،تشکیل شرکت خدمات بازرگانی کشاورزی را نیاز مبرم استان
برشمردند.
ایشان تأکید داشتند فرآیند و ساختار تشکیالتی بنحوی انجام شود تا کلیه فعاالن در این بخش بتوانند از ماهیت و موجودیت شرکت بهره
مند شده و مشارکت حداکثری فعاالن حوزه کشاورزی در آن مشهود باشد.

جناب آقای سالک ،دبیر کمیسیون کشاورزی -مديرعامل محترم هلدينگ پیشگامان-دبیر کمیسیون:
1

ایشان در راستای تسهیل فرآیند شکل گیری اتحادیه ،تشکل و شرکتهای خدمات بازرگانی کشاورزی مطالب زیر را ایراد کردند:



ایشان بر پیگیری اتحادیه صادرکنندگان محصوالت کشاورزی در جلسات آتی کمیسیون تأکید داشتند.



شرکت بایستی پروژه محور باشد و جهت انجام موفق پروژهها تأمین مالی بصورت مشارکتی صورت گیرد.



تشکلهای فراگیر مانند شرکت خدمات کشاورزی و اتحادیه صادرات گرا بازوهای اجرایی بخش خصوصی در توسعه تجاری و اقتصادی بخش
کشاورزی استان خواهند بود که هر یک دارای مأموریتها و وظایف مختلف هستند و ایجاد هر یک نافی دیگری نخواهد بود.



لزوم تشکیل اتحادیه تجاری فعاالن بخش کشاورزی الزم و زمینه ساز رشد شرکتهای تجاری و خدماتی در بخش کشاورزی میباشد.

جناب آقای ابراهیمخانی ،نماينده محترم توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان
ایشان در راستای تسهیل موانع تشکیل شرکت خدمات بازرگانی محصوالت کشاورزی استان موارد زیر را برشمردند:


ایشان خواستار این مطلب بودند تا از تشکلهای مرغداران ،دامداران و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و شرکتهای زیرمجموعه آن بعنوان
سهامدار در شرکت خدمات بازرگانی بهرهمند شد.



فرآیند تشکیل اتحادیه مرتبط با صادرات محصوالت کشاورزی به موازات تشکیل شرکت خدماتی از طرف کمیسیون کشاورزی اتاق پیگیری
گردد.

جناب آقای عبداهلل اسماعیلیان مدير عامل محترم پايانه صادراتی محصوالت کشاورزی استان زنجان
ایشان با توجه به این موضوع که وجود شرکت خدمات بازرگانی باعث ارتقاء بخش بازرگانی استان شده موافقت خود را با تشکیل شرکت اعالم کرده و
ادامه راه را منوط به شفاف سازی در نوع و نحوه اداره شرکت و تعامل بین اعضاء برشمردند .همچنین خواستار تدوین اساسنامه با مشارکت کلیه اعضاء
و بررسی کلیه بندهای فعالیت شرکت ،نحوه جذب سرمایه و ارائه خدمات شدند.
جناب آقای ابوالفضل بیات فعال محترم بخش خصوصی:


ایشان معتقد بودند با تعیین جامعه هدف و تعریف پروژهای طرحها ،گسترهی فعالیت و انعطاف پذیری شرکت افزایش خواهد یافت ،ازینرو
پیشهاد داشتند اساس فعالیت شرکت پروژه محور تعریف گردد.



همچنین پیشنهاد دادند پیش نویس فعالیت های شرکت آماده تا در جلسات بعد مورد بحث و بررسی دقیقتری قرار گیرد.

جناب آقای علمدار ،مديرعامل محترم شرکت راهبران پويا تدبیر


ایشان پیشنهادات زیر را مطرح کردند:



مسئولیت اجتماعی شرکت در راستای هم افزایی ارائه خدمات بازرگانی و جذب تسهیالت دولتی مورد ارزیابی از طرف اعضاء قرار گرفته و در
تدوین اساس نامه لحاظ گردد.



پایانه صادراتی محصوالت کشاورزی استان در اختیار مجموعه جهت ارائه حداکثری خدمات بازرگانی قرار گیرد.



تأکید داشتند تشکیل اتحادیه صادرکنندگان محصوالت کشاورزی به موازات شکل گیری شرکت خدمات بازرگانی کشاورزی در کمیسیون
کشاورزی پیگیری گردد.



عمده تأمین مالی شرکت از آورد اعضاء هیئت مؤسسین پوشش داده شود.

جناب آقای کردلو ،فعال محترم حوزه کشاورزی:


ایشان با در نظر گرفتن تغییر سیاستهای سازمان جهاد کشاورزی در قبال اتحادیه و شرکتهای خدمات کشاورزی موضوع ماده ( )2قانون
افزایش بهره وری بخش کشاورزی زیر نظر جهاد بدلیل تغییر سیاست های جهاد به صورت دوره ای نسبت به این شرکت ها و جلوگیری از
مشکالت احتمالی در روند تشکیل شرکت خدماتی خواستار مشارکت و استفاده حداقلی این تشکلها در جذب سرمایه اولیه و اعطای سهام
به آنها شدند.
2

جناب آقای مکی ،مدير عامل محترم شرکت بین المللی توسعه اقتصاد راه ابريشم هخامنش


ایشان پیشنهاد کردند نام شرکت به صورت اسم عام مطرح تا در استان و کشور فراگیر باشد.



پیشنهاد کردند توانمندی بازرگانی کشاورزی استان در حیطه خدمات بررسی و ارزیابی گردد تا متناسب با جذب سرمایههای حمایتی
شرکت مطرح گردد.

جناب آقای عزيزپور ،رئیس محترم اتحاديه عطاران و سقط فروشان استان
ایشان پیشنهاد داشتند در ابتدای امر جزئیات کامل شرکت در قالب اساس نامه تعیین و پس از بررسی و جمع بندی دقیق مطالب مطرح شده از
طرف اعضاء ،فراخوانی جهت جذب سهامدار و افزایش سرمایه صورت گیرد.
جناب آقای دکتر قنبری ،فعال محترم حوزه کشاورزی:


ایشان تأکید داشتند قبل از تشکیل شرکت ،نحوه و چگونگی مشارکت کشاورزان خردهپا و اقشار مختلف مردم در شرکت مذکور بررسی
گردد.

در نهایت جلسه طبق برنامه رأس ساعت  11:30به پایان رسید.
مصوبات و پیشنهادات
ردیف

شرح مصوبات قابل اجرا در اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

۱

مقرر گردید ماهیت و فعالیت شرکت و یا کنسرسیوم به صورت سهامی خاص
باشد.

2

مقرر گردید جهت ارتقاء بخش خدمات بازرگانی در حوزه کشاورزی ،تسهیل و
گسترش تراز تجاری استان و ایجاد اشتغال اتاق بازرگانی و سازمان جهاد
کشاو رزی حمایت خود را در چارچوب قوانین از تشکیل شرکت و یا اتحادیه
مرتبط با خدمات بازرگانی کشاورزی انجام دهند.

3

مقرر گردید گزارشی از روند تشکیل شرکت خدمات بازرگانی کشاورزی در
جلسات آتی جهت اطالع اعضاء قرائت گردد.
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