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دستور جلسه

(به نام خدا)
پیش از دستور جلسه:
جناب آقای مهندس جمیلی ریاست محترم اتاق زنجان و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان  :با نام و یاد خدا و عرض سالم و وقت
بخیر و خیر مقدم خدمت اعضای محترم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان با چهل و یکمین جلسه خدمت عزیزان هستیم .از اینکه مفتخریم
یک بار دیگر میزبانی شما عزیزان را عهده دار باشیم بسیار خرسند هستیم .با آرزوی قبولی طاعات و عبادات ،اجازه بدهید یک خوش آمدگویی خدمت عزیزانی
داشته بام که به واسطه دستورجلسه امروز دعوت اتاق و این شورا را پذیرفته اند .ابراز خوشحالی مجدد دارم که به فاصله کمتر از  48ساعت دوستان را در این
جلسه مالقات میکنیم و این نشان ا ز همت و توجه ویژه جناب آقای استاندار و مجموعه همکارانشان در جبران عقب افتادگی این جلسه دارد .انشاال جلسه آتی نیز
روز سه شنبه هفته آینده تقویم شده و برگزار خواهد شد که ادامه مباحث و سایر دستورجلسات را در روز سه شنبه نیز دنبال خواهیم کرد .با توجه به جلسه ای
که به صورت همزمان در حال برگزاری است جناب آقای استاندار با قدری تأخیر به این جمع ملحق خواهند شد و به جهت مدیریت زمان و عدم اتالف وقت ،از
نقطه نظرات و صحبت های دوستان با اجازه جناب آقای استاندار بهره مند خواهیم شد و این جلسه را آغاز میکنیم .طبق روال سابق ،در ابتدای جلسه یک مروری
بر مهمترین تیتر اخبار خواهیم داشت تا دوستان محترم هم بتوانند موارد قابل اعتنا را در سایر محافل و میان دوستان خود نیز به اشتراک بگذارند.

دستور جلسه:
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استماع نقطه نظرات تشکل های حوزه کشاورزی و رسیدگی به مشکالت و مسائل مورد طرح در این بخش

وضعیت حضور و غیاب جلسه
الف -دولت
وضعیت حضور

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

فتح اله حقیقی

استاندار (رئیس شورای استانی)

غایب

2

فرامرز نیک سرشت

معاونت هماهنگی امور اقتصادی

حاضر

3

مهرداد سلطانی

معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری

غایب

4

محمدرضا آبی پور

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری

غایب

5

مسعود اطاعتی

مدیر کل دفتر جذب و حمابیت از سرمایه گذاری استانداری

حاضر

6

شاهرخی

معاونت اقتصادی اداره کل اطالعات

حاضر

7

مرزبان

مشاور و مدیر کل حوزه استاندار

غایب

8

شهرام طهماسبی

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان

حاضر

9

ابوالفضل عباسچیان

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

حاضر

11

ناصر فغفوری

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

حاضر

11

محمد رضا یوسفی

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

حاضر

12

حسین جعفری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

حاضر

13

سعید محمدی دوست

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

حاضر

14

مسعود علیاری

مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان

نماینده

(حاضر /غایب /نماینده)
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ب -مجلس شورای اسالمی
وضعیت حضور

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

علی وقف چی

نماینده مجلس

غایب

2

فریدون احمدی

نماینده مجلس

غایب

3

محمد عزیزی

نماینده مجلس

غایب

4

سیدمرتضی خاتمی

نماینده مجلس

غایب

5

احمد بیگدلی

نماینده مجلس

غایب

(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

ج -قوه قضائیه
وضعیت حضور

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

اسماعیل صادقی نیارکی

رئیس کل دادگستری استان (یا معاون)

غایب

2

حسن مظفری

دادستان مرکز استان

غایب

(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

د -تعاونی و خصوصی
(رؤسای اتاق ها)
وضعیت حضور

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

غالمحسین جمیلی

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی زنجان

حاضر

2

نوروز محمدی

رئیس اتاق تعاون استان

غایب

3

سید محمود موسوی

رئیس اتاق اصناف استان

حاضر

نام و نام خانوادگی نماینده

(حاضر /غایب /نماینده)

هـ -شهرداری و شوراها
وضعیت حضور

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر مسیح اله معصومی

شهردار شهر زنجان

غایب

2

سجاد خدایی

رئیس شورای اسالمی شهر زنجان

حاضر

(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

(مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکل های تعاونی و خصوصی)
وضعیت حضور

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

مهدی رنگ رونا

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان

حاضر

2

رضا کشاورز

رئیس نظام مهندسی معدن استان زنجان

غایب

3

ولی اله بیات

رئیس انجمن همگن برق و الکترونیک

حاضر

4

مهدی عباسی

رئیس انجمن زیتون استان زنجان

غایب

5

محمدرضا فیروزه

اتحادیه تعاونی های کشاورزی

غایب

6

سجاد نباتچیان

رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت

غایب

7

محمد نیکو خصال

مدیرعامل گروه صنعتی نیکو و نماینده نساجی ابهر

حاضر

8

یحیی نصیرا

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

نماینده

9

ابوالحسن ضرغامی

تعاونی های اعتبار

غایب

(حاضر /غایب /نماینده)
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سید اصغر صفوی
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و -اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

وضعیت حضور

1

ایرج احمدی

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی

غایب

2

مرتضی عزیزپور

رئیس اتحادیه عطاران و سقط فروشان زنجان

حاضر

3

علیرضا حیدری

رئیس سازمان بسیج ،اصناف ،بازاریان و تجار

غایب

4

فرید غنی

ریاست محترم اندیشکده اقتصاد و توسعه پایدار

غایب

5

بابایی

مدیرعامل شرکت تعاونی صنعت یکپارچه بوقلمون شمالغرب کشور

حاضر

6

افشین عراقی

ریاست سازمان نظام دامپزشکی استان زنجان

حاضر

7

جعفر حصاری

مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان زنجان

حاضر

8

خانم زاهد

شرکت سبز دشت

غایب

9

رسول بیات

دبیر خانه کشاورز استان زنجان

حاضر

11

محموداوغلی

مدیرعامل اتحادیه دامداران استان زنجان

حاضر

11

ادیب

رئیس هیأت مدیره شهرک گلخانه ای پردیس

غایب

12

قاسمی

رئیس نظام صنفی کشاورزی

غایب

13

منصور تنوره

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان زنجان

حاضر

14

دکتر قهرمانی

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

حاضر

15

محمد باقر آقاجانلو

ریاست نظام مهندسی کشاورزی استان زنجان

حاضر

16

نوری

ریاست تعاون روستایی استان زنجان

حاضر

17

خانم حدادیان

مدیر ترویج و هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی

حاضر

18

رضاپور

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان

نماینده

19

ولی اله منصوری

عضو محترم هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

غایب

21

سهند علی فالحی

عضو محترم هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

حاضر

21

محمود ضرابی

عضو محترم هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

غایب

22

غفور حمیدی

معاون اموراقتصادی اداره کل امور اقتصاد و دارایی

حاضر

23

سید اصغر صفوی

نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان

حاضر

24

علی خانمحمدی

رئیس بنیاد ملی گندم کاران استان زنجان

حاضر

25

سید محمدعلی صادقی

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی

حاضر

26

رحیم امینی

کارشناس جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری

حاضر

27

رباب شبخیز

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی

حاضر

28

عبداله اسماعیلیان

انجمن ارگانیک استان زنجان

حاضر

29

محمدرضا کردلو

فعال بخش کشاورزی استان

حاضر

31

سید موسی حسینی

مدیرعامل اتحادیه تعاونی تولید روستایی استان

حاضر

31

مرتضی رسولی

پشتیبان صنعت گلخانه استان

حاضر

32

وحید سالک

صادرکننده محصوالت کشاورزی

حاضر

33

فاطمه عسگری

خبرگزار ی تسنیم

حاضر

34

داود خیری

مدیر خبرگزاری برنا در استان زنجان

حاضر

35

لیال محمدی

روزنامه صدای زنجان

حاضر

36

کبری اسالمی

خبرنگار صدا و سیما

حاضر

37

فاطمه تاج بخش

خبرگزاری ایسنا

حاضر

38

کمال شیر محمدی

مدیر خبرگزاری آنا در استان

حاضر

39

رحیم مقدمی

خبرگزاری مهر

حاضر

41

محسن مکی

مدیرعامل شرکت هخامنش

حاضر

41

مجتبی توحدی

انجمن جوانان کارآفرین استان

حاضر

3
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مشروح مذاکرات
جناب آقای مهندس جمیلی ریاست محترم اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان  :قبل از اینکه صحبت آغازین همکاران
خود را بشنویم خیلی کوتاه و سریع به ماموریت و وظایف شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خواهیم پرداخت تا دوستانی که در این جمع حضور دارند اطالعات
دقیقی در اینباره بدست آورند .به استناد ماده  11قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار وظایف و اختیارات این شورا بدین ترتیب تعریف شده است :
الف ـ پیشنهاد اصالح ،حذف یا وضع مقررات اعم از آیین نامه ،بخشنامه ،دستورالعمل ،شیوه نامه یا رویه اجرائی در جهت بهبود محیط کسب و کار در ایران به
مسؤوالن مربوطه بر اساس گزارش تهیه شده از سوی دبیرخانه این شورا
ب ـ استماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان اصناف یا تشکلهای اقتصادی سراسری با حضور رئیس شورای اصناف کشور و یا حسب مورد رؤسای این تشکلها در
جلسات شورا
پ ـ ارائه خواسته ها ،پیشنهادها و تذکرات متقابل مسؤوالن دستگاههای اجرائی و نمایندگان تشکلهای بخشهای خصوصی و تعاونی و بحث و بررسی و اقناع و تفاهم
درباره خواسته های مذکور
ت ـ ارائه پیشنهاد برای ارتقاء فرهنگ اقتصادی ،اخالق کسب و کار و مهارتهای شغلی و کارآفرینی در کشور
ث ـ بررسی گزارشهای کمیته موضوع ماده ( )76قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران و زمینه سازی برای تصمیم گیری درباره آنها
ج ـ پیگیری گزارش اتاقها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه ها برای بنگاههای با مالکیت غیر از بخشهای خصوصی و تعاونی و زمینه سازی برای حذف
یا تعمیم این امتیازات به منظور اجرای کامل و مؤثر ماده ( )8قانون اصل ()44
چ ـ ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهای دستگاههای اجرائی با فعاالن اقتصادی بخشهای خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادالنه به
طرف مقابل در این قراردادها
ح ـ زمینه سازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات با همکاری تشکلهای اقتصادی به منظور دریافت مالیات از همه فعاالن اقتصادی و گسترش
پایه مالیاتی
خ ـ تعیین و انتشار اطالعات آماری مورد نیاز برای فعاالن اقتصادی با قید روزآمدسازی مستمر در پایگاه اطالعات آماری کشور موضوع ماده ( )6این قانون
دـ تعیین مصادیق امتیازات تخصیص یافته به بخشهای تعاونی و خصوصی موضوع مواد ( )22و ( )27این قانون
تبصره1ـ وزیر یا باالترین مقام دستگاههای اجرائی که موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور شورای گفت وگو قرار می گیرد ،موظف است با دعوت دبیرخانه این شورا
خود در جلسه مربوطه در شورای گفت وگو شرکت کند و حسب مورد نمایندگان تام االختیار خود را به کمیسیونهای زیرمجموعه دبیرخانه شورا معرفی نماید.
تبصره2ـ دبیر شورا ،سخنگوی آن نیز می باشد و موظف است دستور جلسه آتی و مصوبات هر جلسه را در اختیار رسانه ها قرار دهد.
تشکیل این جلسه دقیقا در جهت اجرای بند (ب) وظایف و اختیارات شورا بوده لذا همه ی تشکل های مختلف اقتصادی قادر خواهند بود خود و اعضای آنها در این
جلسه حضور داشته ،انتظارات ،دیدگاه و انتقادات خود را در این جلسه طرح نمایند و با تصمیم گیری در این جلسه به عنوان یک مصوبه تلقی خواهد شد .با توجه به
اینکه ادامه فعالیت کمیته موضوع ماده  12در برنامه ششم توسعه نیز مجددا تنفیذ شده لذا اعتنا به این کمیته در برنامه های شورای گفتگو خواهد بود تا از ظرفیت
آن که با حضور معاونین سه قوه برگزار می شود نهایت بهره مندی را داشته باشیم .در رابطه با خصوصی سازی و تمام مطالب مربوط به این حوزه نیز شورا ورود خواهد
کرد .یکی از وظایف شورا که سال گذشته نیز قدری بدان پرداخته شد اما تا حدودی کارآمد نبود مربوط به بند (چ) است .دوستان استحضار دارید که در خیلی از
قرادادها که به عنوان پیمانکار و یا مشاور در کنار یک ارگان دولتی قرار میگیرید غالباً قراردادهای تیپ و مشخصی را در اختیار شما گذاشته و مجبور خواهید بود به
صورت کامالً یکطرفه مفاد آن را بپذیرید .نمیتوانید هیچ اصالح و تغییراتی در آن اعمال کنید و غالباً غیر قابل تغییر هستند از جمله قراردادهای بانکی جهت پرداخت
تسهیالت و غیره .از ظرفیت مفاد این بند میتوان به نفع فعاالن اقتصادی اقدام نمود .تکلیفی که ماهم به آن واقف هستیم و پر اهمیت است گسترش و شناسایی پایه-
های ملیاتی است که این هدف با همکاری و مشارکت تشکل های مرتبط امکان پذیر است و تا تشکل ها بتوانند فرصت عادالنه ای در حوزه فعالیت خود ایجاد نمایند.
تهیه آمارهای فصلی نیز از سوی اتاق ایران هر سال به صورت فصلی در حال انجام بوده و نتایج آن نیز به صورت گسترده منتشر می گردد .تقریباً بخشی از اتفاقاتی که
در امور پژوهش های مجلس به اتاق ایران محول شده و توسط اتاق های استانی به جدیت دنبال می گردد .دوستان عنایت داشته باند که با توجه به فراگیری و دامنه
شمولیت تکالیف این شورا ،میتوان موضوعات گسترده و متنوعی را در آن گنجاند علیرغم اینکه برخی مواقع این شورا هم تراز و هم رده سایر کارگروه ها و کمیته ها
در استان تلقی میشود ،باید بیان کنم به هیچ عنوان وظایف و اختیارات این شورا تداخلی با سایر کمیته ها از قبیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ،شورای عالی
معادن ،کارگروه توسعه صادرات ندشته و عمالً میتواند یک ظرفیت بحث و تبادل نظر دوجانبه را میان بخش دولتی و غیر دولتی فراهم نماید .با این مقدمه و تأکید بر
حضور دوستان ،طرح دیدگاه ها و نقطه نظرات با مشارکت و همراهی مدیرانی که متولیان قانون و مقررات در استان بوده و در حال حاضر در جمع ما نیز حضور دارند
مفید و نتیجه بخش خواهد بود .تا انشاال بتوانیم به یک فهم مشترک برای بهبود و توسعه فضای کسب و کار دست یابیم و چناچه موضوعاتی به اختصار وجود دارید
درخواست میکنم بیان نمایید تا مورد توجه سایر اعضا نیز قرار بگیرد .با توجه به اینکه در این جلسه تعداد حاضرین بسیار زیاد بوده و تنوع موضوعات در بحث
کشاورزی نیز وجود دارد از دوستان درخواست می گردد نقطه نظرات خود را با رعایت زمانبندی و به صورت مختصر عنوان نمایند .تا بتوانیم در حداقل زمان حداکثر
صحبت ها و نظرات شنیده باشیم.
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جناب آقای مهندس بیات ریاست محترم انجمن همگن برق و الکترونیک  :یک پیشنهاد ارائه می کنم و امیدوار هستم مطالب به حضور جناب آقای استاندار
نیز منتقل گردد .این پیشنهاد اگر مورد مالحضه قرار گیرد یک کاربرد ملی نیز میتواند داشته باشد .بنگاه های اقتصادی هر بار برای شرکت در مناقصات موظف اند
یک یا چند زون کن را از بایگانی مدارک و سوابق خود تکمیل نموده که بیش از  81درصد این مدارک اطالعات تکراری بوده از جمله سوابق مالی  5سال گذشته
شرکت ،تأییدیه ها و تشویق نامه ها که می بایست تکمیل شده و به ازای هر مناقصه ارئه شود .درست است امضا تک تک این برگ ها هزینه بر نبوده اما تأمین کاغذ
مورد نیاز برای این مدارک هم زمانبر و هم هزینه بر است .در شرایطی که کشور در تحریم به سر می برد ای کاش تمهیداتی اتخاذ گردد تا اطالعات غیر ضرور از این
فرآیند حذف و در قالب لوح های الکتریکی به مراجع ارائه گردد و از مصرف کاغذ نیز جلوگیری شود .اما متاسفانه هر بار که این پیشنهادات مطرح شده مراجع دولتی
از ورود و نظارت نهادهای باالدستی سخن گفته اند .تمام این دستگاه های باالدستی هم در صورت اجرای این پیشنهاد نیز منتفع خواهند شد .این پیشنهاد مربوط به
نهاد خاصی نیست بلکه کل کشور منتفع خواهند شد .هر واحد اقتصادی در طول سال ممکن است چندین بار برای اخذ ضمانت نامه ،تسهیالت .. ،ملزم به امضا
چندین برگ هستند این فرآیند می تواند به صورت رسمی در دفترخانه به نحوی مورد توافق قرار گیرد که تا زمانی که صاحبان امضا در یک شرکت از حق امتیاز
واعتبار امضا برخوردار هستند بتوانند با یک برگه تمام روابط آتی بانکی ،مالی .. ،به قراردادها اعمال نمایند و نافذ باشد.
جناب آقای نوری ریاست محترم تعاون روستای اتان زنجان  :تشکر می کنم از اینکه مجموعه تعاون روستایی و اتحادیه مربوطه آن را به عنوان یک تشکل
اقتصادی به این جلسه دعوت نموده اید .اما در اینجا به جهت شناخت بهتر عزیزان حاضر در جلسه توضیحاتی در خصوص فعالیت سازمان تعاون روستایی ارائه می-
گردد .این مجموعه و شبکه تعاونی های روستانی دارای  71هزار عضو کشاورز بوده که در قالب یکی از اشکال تعاونی تولید ،تعاونی کشاورزی ،تعاونی زنان یا حداقل
عضو نظام نصفی کشاورزی (اتاق اصناف کشاورزی) می باشد .و عضو انجمن خبرگان کشاورزی و سایر تشکل های اقتصادی هستند .در این باره  3پیشنهاد تهیه شده
که در حضور مدیران عامل و مسئولین دولتی ،اتحادیه مرغداران و اتحادیه دامداران ...،مطرح میکنم .در خص وص بحث اشتغال خانگی ،ما به دنبال سامانه مربوطه در
اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی رفته تا بتوانیم بخشی از تولیدات خانگی را ساماندهی نموده و مازاد عرضه ای که در بخش کشاورزی اتفاق می افتد را مدیریت
نماییم .نکته جالبی در این خصوص وجود دارد کل استانداردهایی که برای فعالیت واحدهای صنعتی در نظر گرفته شده عیناً برای مشاغل خانگی نیز تکلیف می گردد
و مد نظر دستگاه ای اجرایی نیز است .همانطور که مستحضرید در کشور ترکیه به راحتی کسب و کارهای خانگی شکل گرفته و در حال فعالیت بوده و توسعه یافتهاند.
اما در کشور ایران زما نی که به دنبال ایجاد و توسعه شاغل خانگی باشیم با سخت گیری و فشارهای مضاعف ارگان ها و نهادها مواجه هستیم .به عنوان مثال یکی از
شرط استقرار برای مشاغل خانگی ،کاشی کاری از کف تا سقف کارگاه تولیدی است .در مشاغل خانگی ،متقاضیان دارای توان مالی ضعیف تر بوده و قادر به اجرای
تمام شرایط و ضوابطی که عیناً برای یک واحد صنعتی بزرگ مدنظر است را نیستند .در دنیای رقابت امروزی ،دو فاکتور هزینه کمتر تولید و کیفیت بیشتر بسیار با
اهمیت است .چنانچه بتوانیم با هزینه کمتر تولید با کیفیت تری داشته باشیم در بخش کشاورزی قطعاً بازار رواتری را خواهیم داشت .تولید داخلی در برخی موارد با
کیفیتتر نیز می باشد .زمانی که در ابعاد بازرگانی و تولیدی مشاغل خانگی ورود میکنیم هزاران مانع و مشکل بروز میکند .چنانچه این شورا بتواند تمهیداتی برای
عرضه محصوالت خانگی در پیک تولید داشته باشد بخش عمده ای از مشکالت مرتفع خواهد شد .به عنوان مثال در شهرستان طارم حجم باالی تولید سیر و عدم
امکان عرضه درست و ساماندهی شده آن باعث افت قیمت محصول شده است .اگر بتوان محصوالت جانبی تولیدات خانگی را فرآوری نموده و محصوالت فرآوری شده
را درست عرضه کرد نتایج خوبی بدست خواهیم آورد .با توجه به صحبت هایی که اینجانب با چند تن از صادرکنندگان محصوالت کشاورزی داشتم در حال حاضر
امکانات و تجهیزات زیربنایی در استان از جمله سوله ها ،انبارها ...،وجود دارد که میتوان به کمک آن محصوالت را تأمین کرد ضمن اینکه استان زنجان به عنوان
استان معین  4استان مرزی کشور نیز شناخته شده است میتوان از این ظرفیت هم برای تأمین و ارائه خدمات به سایر استان ها استفاده نمود .لذا با توجه به تولید
انواع محصوالت کشاورزی در استان ،چنانچه این شورا بتواند توافقی با گمرک استان داشته تا این محصوالت ساماندهی شده و صادرکنندگان استان از خدمات و توان
مجموعه تعاونی روستانی استان کمک بگیرند و صادرات محصوالتشان را از ما مطالبه نمایند .مجموعه تعاون روستایی یک مجموعه مشترک در امر تولید و بازرگانی
است .ما به دنبال تبدیل شدن به صادرکننده در ابتدای فعالیت خود نیستیم هرچند که بحث صادرات توسط یکی از زیر مجموعه های تعاونی روستایی به نام بتکا که
در روسیه نیز فعالیت خوبی داست دنبال میشود ،بلکه درخواست داریم مجموعه تعاونی روستایی و اتحادیه های زیرمجموعه ما را با ادبیات صادرات آشنا نمایید.
جناب آقای نیکو خصال مدیرعامل محترم گروه صنعتی نیکو  :با سالم و عرض ادب خدمت حاضرین در جلسه ،با توجه به اینکه یک جلسه در فروردین ماه
امسال در محل استانداری برگزار شد و در آن جلسه مقرر شد تا واردات در مقابل نفت صرفاً منوط به مواد اولیه باشه و از ورود کاالی ساخته شده جلوگیری شود .اما
متاسفانه همچنان شاهد ورود کاالهای ساخته شده هستیم که دارای مشابه داخلی نیز میباشند  .از موضوع در بخش نساجی بسیار پررنگ است و آسیب جدی به
تولیدکنندگان بخش نساجی وارد کرده است .در جلسه قبل شورا جناب آقای فغفوری ریاست محترم سازمان صمت بدین موضوع اشاره داشتند که کارخانجات نساجی
در استان به خوبی در حال فعالیت بوده و سایر واحدها در آستانه بهره برداری هستند و اشتغال قابل توجهی را خواهند داشت .اما نخ ،الیافت و پارچه بافته شده در
حال وارد شدن است .همانطور که مستحضرید در صنعت نساجی اشتغال ایجادی به ترتیب از زنجیره ریسندگی ،بافندگی و در نهایت در مرحله دوخت و دوز می باشد.
درخواست میگردد این شورا نسبت به طرح و رسیدگی به این معض ل اقداماتی داشته و موضوع را در یکی از جلسه به صورت کارشناسی مورد بحث قرار دهد .ورود
کاالی ساخته شده به صورت خودکار جلوی تولید سایر کاالها را گرفته و صنایع مربوط به آن را به تعطیلی خواهد کشاند .در حال حاضر با نوسانات ارز و باال رفتن
قیمت ارز تا حدودی جلوی قاچاق گرفته شده اما همچنان این کاالها با ارز نیمایی به کشور وارد میگردد و باعث رکود  11الی  15درصد تولیدات ریسندگی شده
است و نکته بعدی این است که سران سه قوه قوانین و مقرراتی را مصوب می نمایند اما این مقررات به استان ها با تأخیر ابالغ میگردد یا به نحوی استان ها ابراز عدم
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اطالع و عدم ابالغ موضوع میکنند .زمانی که مطالبه اجرای مقررات و یا آیین نامه ای را داریم دستگاه های اجرایی از عدم اطالع از آن خبر داده و اجرای آن را میسر
نمیدانند .اگر قرار هست قانونی مصوب شود اما ابالغ نشود چرا زمان را صرف این موضوعات میکنیم از جمله اینکه در خصوص بخشش جرائم تأمین اجتماعی و
مالیاتی در استانها با مخالفت و مقاومت دستگاه ها مواجه هستیم.
جناب آقای سید موسی حسینی نائب رئیس محترم نظام صنفی کشاورزی استان و مدیرعامل اتحادیه تعاونی تولید روستایی استان  :عرض سالم و
احترام خدمت حضار محترم ،در  7شهرستان نظام صنفی کشاورزی مشغول به فعالیت بوده و از  114هزار کشاورز تا به امروز حدود  12هزار نفر پروانه بهره برداری
کشاورزی دریافت نموده اند .اولویت فعالیت نظام ،ساماندهی صنوف کشاورزی ،پیگیری و بیان مشکالت کشاورزی جز تعهدات ما می باشد .قسم یاد کرده ایم تا حقایق
را به عرض مسئولین برسانیم .پیش از طرح مشکالت قدردان نظام جمهوری اسالمی به جهت ارائه خدمات گسترده و حمایت ها از بخش کشاورزی و کشاورزان
هستیم .مشکالت ملی و استان در بخش کشاورزی استان عبارت است از خرید گندم .ما خواستار پیگیری جناب آقای استاندار از ورود دالالن و واسطه گران به این
بازار هستیم .لذا اجازه نخواهیم داد بالی خروج دام بر سر قوت غالب مردم بیاید .قیمت تمام شده یک کیلو گندم در استان بین  2هزار و  211تومان الی  2هزار و311
تومان در امسال برآورد گردید .گرانی نهاده های کشاورزی ،ماشین آالت ،لوازم یدکی و سوخت نیز از دیگر مشکالت این بخش است .دستمزد کارگران دوبرابر شده
است و نرخ گندم تا سال گذشته برابر با  1311تومان بود و چند سالی این نرخ افزایش نیافته بود .نرخ گندم در حال حاضر برابر با  1711تومان بوده که این رقم
بسیار ناچیز است و هزینه های تمام شده تولید آن بیشتر از این رقم خواهد بود .تقاضا داریم مشکالت کشاورزان را با ترمیم نرخ گندم مرتفع کنید .بخش کشاورزی
بازوی توانمند نظام بوده و سهم قبل توجهی در کشور به خود اختصاص میدهد .دومین مشکل تأخیر در پرداخت پول گندم به کشاورزان است .این تأخیر در برخی
موارد به  4ماه هم میرسد .این یکی از عواملی است که پای دالل و واسطه را به نرخ گندم گشوده است .درخواست میکنیم پول آن به موقع پرداخت شود .پرداخت
پول گندم نیازمند مدیریت است .در خرید بخش خصوصی ،کارخانجات آرد در افت زنی به کشاورزان خیلی اجحاف مینمایند .به عنوان مثال برخی کارخانجات افت
زنی را تا حد  25درصد نیز برآورد نموده اند .میزان سود ساالنه برای کشاورز در بهترین حال  11درصد خواهد بود .پیشنهاد میگردد از طریق نماینده استانداری،
جهاد کشاورزی ،سازمان تعاونی روستایی و نظام صنفی ،با دستور جناب آقای استاندار یک هیأت نظارت تعریف شود تا نظارت بیشتری بر افت زنی ها و برداشت
کمباین ها داشته باشند .در مورد بیمه محصوالت کشاورزی در صورت خسارت وارده پرداخت خسارت با تأخیر بوده و بسیار ناچیز است .آورده دولت در بیمه بسیار
ناچیز است لذا درخواست پیگیری این موضوع را داریم .در اردیبهشت امسال به دلیل سرمازدگی محصوالت بادام و زردآلو از بین رفتند .لذا درخواست میگردد در این
خصوص رسیدگی بعمل آید .دستور بفرمایید نماینده ما در نظام صنفی کشاورزی چه در شهرستان و چه در استان در جلسات تخصصی شرکت نمایند .مشکالت
عدیده در بحث آب وجود دارد .ما هم موافق به پر کردن چاه های غیر مجاز هستیم در حالیکه چاه های غیر مجاز در حال بهره برداری هستند ،چاه های مجاز از سوی
آب منطقه ای مشمول اعمال محدودیت برداشت و مصرف میگردند .لذا درخواست میگردد دبیرخانه شورا نسبت به برگزاری جلسات فی مابین شرکت آب منطقه ای
و سا زمان تعاونی روستایی نسبت به مشکالت چاه های مجاز و غیر مجاز اقدام نماید .تشکیل تعاونی های تخصصی و غیر تخصصی روستایی همانطور که برادر ارجمند
جناب آقای نوری اشاره داشتند زیر نظر تعاونی روستای الزامی گردد .لذا اتاق بازرگانی گره مشکالت ما را در این بخش بگشاید .تا بتوانیم در آینده در بحث صادرات
محصوالت کشاورزی نیز ورود نماییم .درسال تولید و رونق ملی خیلی مورد بی مهری قرار گرفته ایم لذا دستور بفرمایید تعاونی های تولید و اتحادیه آن در سطح استان
به این جلسات دعوت گردند .با  4794هزار نفر عضو و  21تعاونی تولید در استان در شهرستان های طارم ،ایجرود و خدابنده مشغول به فعالیت هستیم 21 .هزار و
 556هکتار زمین آبی و  26148هکتار دیم به وسیله این  21شرکت مدیریت نموده ایم .در سال جاری شرکت تعاونی و اتحادیه تخصصی گیاهان دارویی با حمایت
جناب آقای نوری و جناب آقای دکتر جعفری دایر شده و توانستیم در این اتحادیه عضو شویم .حتی در سال گذشته در مساحت  31هکتار کشت گیاهان دارویی (گل
محمدی ،رغفران ).. ،را آزمایش نمودیم .با توجه به اینکه نظام صنفی کشاورزی به اتاق اصناف کشاورزی تغییر نام یافته است خواهشمند است برای ساماندهی وضعیت
کشاورزی دستور مساعد صادر شود.
جناب آقای آقاجانلو ریاست محترم نظام مهندسی کشاورزی استان زنجان  :با سالم و عرض ادب خدمت اعضای حاضر در جلسه ،موارد مورد طرح بسیار
متنوع و زیاد است بنابراین به  3مشکل اصلی اشاره میکنم و یک پیشنهاد داردم که در انتها ارائه میگردد .موضوع اول هزینه پروانه ساختمانی برای واحدهای
دامپروری است و البته تقاضا داریم هزینه پروانه ساختمانی برای واحدهای کشاورزی اخذ نشود .اما با توجه به مستندات قانونی که وجود دارد طبق ماده 8قانون
دام پروری ،واحدهای دامپروری از پرداخت هرگونه هزینه برای پرونه ساختمانی معاف شده اند .در تاریخ  98/11/17توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری ،این نامه
ابالغ شده و تعد ادی از استان ها از جمله اردبیل این موضوع را به فرمانداران و بخشداران خود انعکاس داده تا این هزینه را دریافت نکنند .درخواست دیگر هم برای
توسعه گلخانه ها است تا حذف هزینه پروانه ساختمانی را داشته باشیم .موضوع دیگر فازبندی پرداخت تسهیالت برای اجرای طرح های کشاورزی میباشد .با توجه به
اینکه طرح های با مبالغ مالی باال آماده به اجرا میشو ند متاسفانه زمان ارجاع به بانک از مبلغ تسهیالت مورد نیاز واحدها از جمله واحدهای دامپروری کسر شده و
مبلغ ناچیزی پرداخت می گردد .درخواست فازبندی داشته تا به طور مثال برای واحد دامپرودی  1111رأسی ابتدا تسهیالت مورد نیاز برای  511رأس توسط شبکه
بانکی پرداخت شود و در فاز های تکمیلی مانده مبالغ هم مساعدت گردد اما متاسفانه این موضوع توسط شبکه بانکی رعایت نمیگردد .مطلب بعدی اینکه نظام
مهندسی کشاورزی رسالت صدور مجوزهای بخش کشاورزی را نیز برعهده دارد در سال  97کل مجوزهای صادره به میزان  281فقره و  329فقره تمدید انواع
مجوزهای حوزه کشاورزی از جمله دام ،طیور ،گلخانه ،شیالت ،و  ..داشتیم .در زمان صدور و یا تمدید مجوز ،مواردی بوده که یک روزه هم انجام شده است .اما بسته به
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شرایط این موضوع متغیر است .بعضاً پرونده هایی که برای دریافت یا تمدید مجوز به نظام وارد میشوند دارای مشکالت عدیده از قبیل تخلف هستند که ما ملزم به
کنترل تخلفات و برخورد با آن نیز هستیم و این باعث طوالنی تر شدن زمان صدور مجوز خواهد شد .روالی که در نظام مهندسی اتفاق می افتد کوتاه است .در برخی
موارد که پرونده با تأخیر مواجه میگردد نظام منتظر پاسخ استعالمات و اخذ مجوز از سایر ارگان ها و دستگاه های مربوطه می ماند .لذا در صوت نیاز گزارش دقیق رو
در جلسه آتی به این شورا ارائه خواهم کرد که چه مدت زمان ،فرآیند داخلی نظام و چه مدت برای دریافت پاسخ استعالمات از سایر دستگاه ها نیاز است .حتی پروانه
تأسیس هایی موجود است که در مدت دو هفته به سرانجام رسیده است .ما ملزم هستیم ضوابط استقرار را نسبت به پروانه های تأسیس رعایت نماییم .ضوابط استقرار
کماکان بعد از گذشته سالیان سال توسط استعالم صورت میگیرد .که این مشکل ساز است .چنانچه همه الیه های مربوطه در یک فرم مشخص تجمیع شده و به
صورت هم زمان استعالمات را رصد و صادر نمایند زمان مورد نیاز به حداقل خواهد رسید .موضوعی که در پروانه تأسیس بررسی میشود ضوابط استقرار است.
پیشنهاداتی هم وجود دارد با توجه به دستور العملی که از طریق مدیریت بحران به شهرستانها در خصوص حمایت از دامداری های کوچک و متوسط از بابت
بارندگیهای شدید ابتدای سال مطرح شده است ،یک کمک بالعوض و مبلغ تسه یالت به این دامداران پرداخت شود و اگر این موضوع قرار هست در استان صورت
گیرد پیشنهاد میگردد تمام این دامداران نسبت به اخذ مجوز جایگاه دام بهداشتی معرفی شده و اقدام کنند .هم از خسارات در امان باشند و کیفیت و بهره وری
تولید آنها افزایش یابد.
جناب آقای حصاری مدیرعامل محترم اتحادیه مرغداران استان زنجان  :با توجه به بحران زمستان سال گذشته در صنعت طیور کشور ،در استان زنجان به
حمداله توانستیم با توزیع  4هزار تن مرغ فعالیت خود را به صورت متمرکز مدیریت نموده و تنها استانی بوده که به مدت  3ماه توانست قیمت اعالمی را رعایت و
حفظ نماید .امروز شاهد تولید ناچیز و کمبود فرآورده های دامی و نهاده های دامی در سطح استان هستیم .نیازمند کمک و حمایت در این زمینه هستیم .با توجه به
کمبود نهاده های دامی در استان و خریداری آنها ،این اقالم در بنادر در حجم باال به میزان بیش از  11هزار تن نگهداری شده و موجود می باشد .اما متاسفانه سیستم
حمل و نقل همانند سال های قبل به دلیل عدم همکاری هزینه های باالیی به این صنعت تحمیل کرده است .هزینه کرایه از  131هزار تومان به  511هزار تومان
افزایش یافته است که دیگر در بحث قیمت تمام شده قادر به دفاع نیستیم و هیچ سیستم نظارتی در این بخش فعال نیست و بارها این موضوع گزارش شده است.
دومین بحث کمبود واکسن های طیور است با توجه به اینکه این اقالم با ارز دولتی وارد کشور میشوند در استان ناموجود بوده و با سوء نیت در سطح کشور توزیع
میگردد .واکسنها به دلیل حفظ مسائل زیست محیطی باید در زمان مناسب برای طیور مورد استفاده قرار بگیرد .اما متاسفانه در این زمینه مشکل داریم .قیمت این
واکسن ها از  11هزار تومان به  131هزار تومان افزایش قیمت داشته است .پیشنهادتی با عنوان حمل و نقل ریلی نهادههای دامی در استان در جلسه تنظیم بازار ارائه
شد .چرا که ماهانه حدود  16هزار تن نهاده دامی در این استان جابهجا میشود .با توجه به اینکه سیستم حمل و نقل جاده ای و ترابری نامساعد است برای ما مشکل
ساز شده و از لحاظ تولید باوقفه مواجه هستیم و هزینه های باالیی برای این صنعت ایجاد می گردد .با توجه به اینکه نماینده راه آهن در خصوص راه اندازی ایستگاه
بناب قول مساعدت دادهاند از این شورا درخواست میگر دد تدابیری اتخاذ نماید تا نهاده های دامی به صورت مستقیم از بندر امام به ایستگاه بناب حمل گردد .تخلیه
در ایستگاه بناب صورت گرفته تا هزینه ها به میزان  51درصد کاهش یابد و زمان نیز مدیریت شود .بحث دیگر در خصوص استمهال تسهیالت بانکی است.با توجه به
اینکه سال گذشته از سوی مجلس و بانک مرکزی ابالغیه های برای بخش کشاورزی منتشر شد متاسفانه تاکنون از این موضوع بهره مند نشده ایم .بحث دیگر معافیت
مالیاتی تولیدات کشاورزی و صنعت طیور است .متاسفانه علیرغم معافیت این بخش از معالیات بر درآمد ،سازمان امور مالیاتی مالیات های متعددی از این واحدها اخذ
میکنند .از جمله ارائه دفاتر ،ارائه گزار شات مالی و غیره که از عهده این مرغداری ها خارج است .لذا درخواست داریم این واحدها مستثنی شوند .مستند سازی در این
واحدها نیز به سختی امکان پذیر است .خرید نهاده های دامی 2451 ،تومان توسط دولت اعالم شده است درحالیکه ما با قیمت  4711تومان از بازار آزاد خریداری
مینماییم .قیمت ذرت در بازار آزاد بوده  2111تومان در حالیکه با قیمت  1351تومان به وفور در بنادر وارد شده است .اما به دست مصرف کننده نمیرسد .سیستم
نظارت باید به این مشکالت رسیدگی کند .بحث دیگر در خصوص حق النظاره اّب است .این موضوع تحمیل غیر قانونی از سوی سازمان امور آب است .طبق مصوبه
مجلس این بخش از پرداخت حق النظاره معاف است .سازمان امور آب مجاز به دریافت حق النظاره نیست .از سال  96به دنبال تأسیس کارخانه فرآوری کود مرغی در
استان هستیم .بحث کود مرغی موضوع پر اهمیت و هشداردهنده ای است که چنانچه نسبت بدان تصمیم جدی اتخاذ نشود در سالهای آتی مشکالت بزرگی از لحاظ
زیست محیطی پدید خواهد آمد .ما به عنوان تخصصی ترین اتحادیه در حوزه طیور هستیم که حضور ما در این شورا خالی است که لذا درخواست میگردد ما به
عنوان عضو ثابت در این جلسه حضور یابیم .با بیش از  7تعاونی و  2واحد زنجیره و  1واحد بوقلمون شمالغرب دارای بزرگترین مجموعه در صنعت طیور هستیم و
 251واحد مرغداری را در اختیار داریم.
جناب آقای منصور تنوره مدیر عامل محترم کانون خبرگان کشاورزی استان زنجان  :خبرگان کشاورزی نماینده  114هزار کشاورز عضو زیرمجموعه خود
میباشد که شامل مرغداریها و دامداریها شده در صورتی که تا به امروز چندین بار مکاتبه شده اما یک جلسه از این کانون دعوت نشده است .لذا درخواست برگزاری
یک جلسه تخصصی در محضر جناب آقای استاندار با حضور نظام صنفی ،کانون خبرگان کشاورزی و خانه کشاورز داشتیم .مشکالت و بی عدالتی در حوزه آب در
استان بیداد میکند .در خصوص صدور زود هنگام پروانه ،نظام مهندس برای صدور مجوز مدعی است که متقاضی میبایست با تقبل هزینه مجدد نسبت به نقشه
برداری زمین اقدام نماید تا به دنبال آن موافقت حاصل شود .همانطور که مستحضرید زمینی که دارای سند است ،نشان دهنده ی مالکیت قطعی صاحب آن میباشد.
بهتر است تشکل ها واتحادیه ها را قویتر کنیم .دارندگان کارت بازرگانی برای خرید محصوالت کشاورزی هیچ اقدامی نمیکنند در عین حال از تسهیالت دولتی نیز
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استفاده میکنند .وام های بخش کشاورزی تمدید نگردیده و از سوی بانک با مخالفت مواجه می شود .واحدهایی که خسارت دیده اند بانک هیچ همکاری با آنها ندارند.
همچنین درخواست میگردد یک جلسه ویژه برای تشکل های بخش کشاورزی برای حل مشکالت آب آنها برگزار شود.
جناب آقای دکتر عراقی ریاست محترم سازمان نظام دامپرشکی استان زنجان :ابتدا توضیحی در خصوص داشتن سند و تأخیر در صدور مجزوها ارائه کنم
که این به دو بخش تفکیک می شود که بخشی به نظام دامپزشکی نیز مربوط است .با توجه به اینکه در اسناد ،موقعیت زمین را مشخص نمیشود .زمانی که ما برای
کنترل و نظارت یو تی ام زمین اقدام میکنیم مشاهده میگردد در بسیاری موارد زمین ها به صورت مشترک قرار گرفته اند .که باید تفکیک زمین در خصوص آنها و
رعایت حرائم صورت گیرد .مشکالت این چنینی وجود دارد .بحث دیگری در خصوص آمایش سرزمین استان زنجان یکی از بهترین مناطق برای پرورش گوسفند است.
نتوانسته ایم تا حد نیاز آن را به تولید برسانیم .در طول یک سال الی دو سال اخیر اقبال عمومی برای پرورش گوسفند و دامداری شده است .اما مشکل در بخش
صدور پروانه ،مشکالت دوبرابر شده است .روستاییان بزرگترین تولیدکنندگان گوشت و شیر هستند .به دلیل سقط جنین در ماه اول بیش از نصف گله از بین میرود.
مشکل دیگر توسعه نیافتن بخش دامپزشکی خصوصی در کنار دامپرشکی دولتی است .متاسفانه در حال حاضر تعداد دامپزشکان در سطح شهر به  11نفر هم نمیرسد
و امکاناتی وجود ندارد .در فصل زایش با مشکالت عدیده مواجه هستیم .قادر به تشخیص عوامل سقط جنین نیستیم در حالیکه چند مدت قبل طی همکاری با
دانشگاه ،بخش خصوصی آمادگی خود را در تأمین بخشی از هزینه های این تحقیق نیز اعالم داشت .عمالً امروز برای درمان جای مشخصی وجود ندارد .اداره کل
دامپزشکی این وظیفه را به بخش خصوصی واگذار نموده است .اما هیچ حمایتی از این کار نشد .بخش خصوصی قدرتمندی در این بخش نداریم .با این همه دامداری
که امروز پروانه آنها صادر شده در آینده به مشکل خواهیم خورد .لذا درخواست داریم استانداری نسبت به احیای این بخش اقدام کند تا فرآیندها مکانیزه شده و بروز
شود و از ورود گوسفند از قرقیزستان و مجارستان جلوگیری کنیم.
جناب آقای محموداوغلی مدیرعامل محترم اتحادیه دامداران استان زنجان  :دامداران استان زنجان با فعالیت های شبانه روزی خود شیر تولیدی خود را
به کارخانجات لبنی استان تحویل داده و بهای آن را بعد از دو ماه دریافت میکنند و از طرفی نهاده های مورد نیاز خود را نقدی خریداری میکنند .این به یک معظل
تبدیل شده است .در بخش دیگر مشکل کامیون داران است که نهاده ها از بنادر به استان حمل نمی شود .مشکل دیگر پایین بودن قیمت شیر خام است .قیمت
مصوب  2111تومان که توسط دولت تنظیم شده متناسب با قیمت سابق نهاده ها بود در حالیکه در حال حاضر قیمت نهاده ها افزایش یافته اما قیمت شیر خام همان
رقم قبلی است .هزینه های جانبی افزایش یافته است .لذا درخواست میگردد استانداری موضوع را به تهران انعکاس داده تا کار کارشناسی انجام شده و یک قیمت
منطقی بر اساس هزینه های جاری تعیین شود .یک پیشنهاد برای حمل و نقل نهاده های دامی از طریق ریل راه آهن داریم .تا حداقل بار استان های هم جوار از قبیل
قزوین ،کرج ،از طریق ریل به تهران حمل شود و از تهران به استان به راحتی خود میتوانیم اقدم کنیم و بحث دیگر عضویت اتحادیه دامداران به صورت ثابت در این
شورا است که امیدوارم مورد توجه دبیرخانه قرار گیرد.
جناب آقای رسولی پشتیبان محترم صنعت گلخانه استان و کارآفرین برتر استان در سطح ملی  :این جلسه اولین حضور گلخانه داران در این مجمع می-
باشد صحبت های من شامل چند بخش است که سایر دوستان بدان اشاره کردند که شامل مشکل حق النظاره آب و ماده  169قانون مالیات های مستقیم میباشد.
جناب آقای جعفری و جناب آقای اطاعتی پیگیر مشکالت ما بوده اند .یک سری مشکالت به صورت عمومی برای رشته کشاورزی است و برخی موارد اختصاصاً مربوط
به صنعت گلخانه ای بوده است .این صنعت یک صنعت نوپا بوده و مشکالت زیرساختی زیادی وجود دارد .به عنوان مثال یک واحد گلخانه که به  1111واحد آمپر برق
نیاز داشته با کارشکنی ادارات صرفاً  31واحد آمپر بدان اختصاص داده شده است .زمانی که متقاضی در شروع سرمایه گذاری است باید با مشکالت این چنینی مواجه
گردد .در حال حاضر نیز هزینه های سربار برای افزایش میزان برق مصرفی به تولیدکنندگان تحمیل شده است .تولید کننده در تابستان با مشکل کمبود برق مواجه
است .همچنین قادر به تأمین سوخت به صورت مجزا نیست .زمانی هم که ژنراتور خاموش و روشن شود سالن های گلخانه دچار مشکل میشوند .زیرساخت برق
مشکل اصلی گلخانه داران است .زمانی که در جلسات از نماینده گلخانه داران دعوت بعمل می آید صرفاً شهرک گلخانه ای پردیس مدنظر قرار میگیرد درحالیکه 51
واحد در این شهرک مستقر هستند و در کل استان  114واحد به صورت مجزا در حال فعالیت هستند .شهرک پردیس هم توسط دولت حمایت میشود اما واحدهای
خصوصی که خود سرمایهگذاری کردند و به صورت آزاد کار میکنند مشکالت بیشتری دارند .مشکل تأمین گازوئیل هم وجود دارد .شرکت گاز اخطاریه هایی صادر
میکند که برای یک ماه گازوئیل مورد نظر واحد باید تأمین شود .اما هر چقدر پیگیری کردیم هیچ پاسخی حاصل نشده است .سازمان نظام مهندسی یک
استانداردهایی تنظیم کرده و به متقاضیان اعالم میکند .اما این استانداردها برای گلخانه ها با تعداد نیروی کار ،مساحت و وسعت گلخانه تناسبی ندارد .احداث
سرویس بهداشتی و سالن های بایوسکوریتی برای گلخانه ها نیاز است که در استانداردها دیده نشده است و متقاضیان دچار مشکل شده اند .حق النظاره آب به یک
پدیده دراستان تبدیل شده است .ما به عنوان اولین واحدهایی هستیم که کنتور هوشمند را نصب کرده ایم .اما در حال حاضر با عبارت غیرقانونی بودن مواجه هستیم.
واحدهای برای اخذ مجوز موظف به تمدید پروانه آب شده و در غیر اینصورت قادر به اخذ مجوز نیستند .از سال  96تا االن هزینه های هنگفتی تجمیع شده که ادارات
از گلخانه داران مطالبه میکنند .در خصوص مشکالت مالی صنعت گلخانه ای ،زمان احداث سرمایه گذاری ها متناسب با واقعیت نبوده است اعداد اعالمی توسط
کار شناسان در زمان احداث درست نبوده و چشم انداز سرمایهگذاری به اشتباه تعریف شده است .بانک ها حمایت کافی از این طرحها ندارند .عموم  112واحد به
صورت جدی در بخش سرمایه ثابت و سرمایه در گردش با مشکل مواجه هستند .بانکها برای تأمین تسهیالت به این واحدها ،موضوع تعیین تکلیف بدهی های معوق را
مورد نظر قرار داده و از حمایت مالی مجدد امتناع میکنند .با گلخانه داران همچون واحدهای صنعتی برخورد نمی شود .تأمین امنیت غذایی با واحدهای گلخانه ای
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خواهد بود .به عنوان مثال شرکت گاز برای بدهی حدود  6میلیون تومانی واحد گلخانه ای اقدام به قطع برق نموده اما در خصوص واحدهای صنعتی بزرگ که بدهی
چند میلیاردی داشته هیچ اقدامی نمیکند .لذا اگر قانون وجود دارد برای همگان به یک شکل اجرا گردد .در مورد تسهیالت عدم اجرای بند خ ماده  ، 33سازمان
برنامه بودجه مکانیزمی به کار برده که این واحد ها از مفاد این بخشنامه نتوانند برخوردار شوند .امکان تأمین مواد اولیه در صنعت گلخانه برای واحدهای کشت درآّب
که سرمایهگذاری زیادی داشته و برای افزایش راندمان و کاهش مصرف آب کاربرد داشته وجود ندارد .از طرفی بازار فروش محصوالت کشاورزی با مکانیزم داللی
عجین شده و دست کشاورز از فرآیند فروش کوتاه است و جنس را به دالل واگذار میکند .از طرف دیگر اداره امور مالیاتی کشاورزان را ملزم به معرفی شناسه
اقتصادی آخرین خریداران محصوالتشان کرده است که این امر عمالً غیر ممکن است .اگر قرار است دالل شناسایی شود باید از چرخه اقتصادی خارج شود نه به قیمت
اینکه کشاورز به وظایف قانونی خود عمل کرده ،ایشان را تحت فشار قرار دهیم .اطالعاتی که دالل در اختیار ما قرار داده را اداره مالیاتی از ما قبول نمیکند .بارها
جناب آقای دکتر جعفری به این موضوع اشاره کردند اما این موضوع از دور رسیدگی متاسفانه خارج شده است.
جناب آقای اسماعیلیان مسئول محترم انجمن ارگانیک استان زنجان و مدیرعامل محترم پایانه صادراتی محصوالت کشاورزی استان  :حاضرین
محترم اکثر درد دلها حاکی از بخش پایانی زنجیره تولید و فروش محصوالت کشاورزی است .سال قبل برای صادرات سیب زمینی بر اساس نامه وزارت جهاد کشاورزی
برای  5هزار تن برنامه-ریزی کردیم که در سال  97اتفاق بیفتد .صحبت ها همه انجام شد تا فصل برداشت که از نیمه دوم شهریورماه شروع میشود یک بخش به
میزان  2هزار تن برای بسته بندی صادرات به پایانه صادرات منتقل شد و اما وزیر جهاد محترم کشاورزی در برج  97/14بخشنامه ای با موضوع ممنوعیت صادرات
محصوالت کشاورزی صادر کردند .با قیمت  2151تومان خریداری شده بود بالفاصله پس از این بخشنامه قیمت ها به  1711تومان کاهش پیدا کرد و اگر عدد 2111
تن را به این قیمت ضرب کنید مشاهده خواهید کرد که بسیاری از بازرگانان از قبل این بخشنامه متضرر شدند .آیا بهتر نیست برای محصوالت کشاورزی اگر قرار است
ممنوعیتی صادر شود حداقل  3ماه قبل به بازرگانان اعالم کنند؟ امروز نیز بخشنامه عدم ممنوعیت صادرات سیب زمینی از اتحادیه صادرکنندگان بدست اینجانب
رسید .این موضوع برای سایر محصوالت نیز خواهد افتاد .به عنوان یک پیشنهاد درخواست میگردد هرگونه ممنوعیت  ،محدودیت ،آزادسازی در حوزه کشاورزی با
توجه به حوزه مربوطه و فصل تولید محصول صورت گیرد .یک سری دالالن در حال حاضر در شرف پیش خرید گندم به قیمت 2811تومان الی  3111تومان هستند
که اگر به این موضوع پرداخته نشود ،معضل مرغ به گندم هم کشیده خواهد شد .موضوع سوم گالیه ای هست که سال قبل در استانداری و حوزه های مربوطه در
خصوص پایانه های صادراتی مطرح شد .در حضور وزیر صنعت و معدن گالیه ای داشتم که ایشان ،مکاتبه ای به استاندار سابق جناب آقای درویش امیری داشتند که
بدین شرح قرائت میکنم( .همانطور که مستحضرید در اجرای بند  3مصوبات هیأت وزیران به شماره ...در تاریخ 97/19/12د در مرکز استان زنجان ،احداث پایانه
محصوالت کشاورزی به تصویب رسیده و در تبصره ذیل این مصوبه همکاری استان در تأمین زمین ،خدمات آب ،برق ،تلفن تا ابتدای پایانه تأکید شده است .در این
ارتباط ایجاد پایانه توسط سروش صادرات به درخواست و توصیه کارگروه صادرات آن استان صورت گرفته که به دنبال آن مجوز فعالی ذیربط از سوی این سازمان
صادر شده است .از آنجایی که پایانه های صادراتی برای تسهیل و مدیریت صادرات از جمله اولویت های این سازمان است و اجزای تعیین شده در آن با ارائه خدمات
عمومی توجیه پذیری طرح را میسر می نموده ایجاد محدودیت در احداث این طرح با هدف اصلی مغایرت داشته است .لذا ضروری است کلیه اقدامات در راستای
استقرار و آغاز فعالیت این پایانه از سوی مقامات استان و دستگاه ها هرچه سریع تر صورت پذیرد).
جناب آقای سالک صادرکننده محترم محصوالت کشاورزی  :در رابطه با بخشنامه صادره توسط وزیر صمت تاریخ  98/12/28در رابطه با شرایط صادرات
محصوالت کشاورزی ،در یکی از بندهای بخشنامه آمده است محصوالت کشاورزی حتماً باید از گمرکات استانی صادر شده و در یکی از گمرکات مرزی عملیات و
تشریفات بارگیری و حمل آن صورت پذیرد .این موضوع مش کالت عدیده ای را ایجاد خواهد کرد چرا که زیرساخت الزم برای این موضوع در استان وجود ندارد .به
عنوان مثال سیر که برای صادرات نیاز است شامل بسته بندی و شرایط صاداتی ویژه ای است که در استان امکان تأمین آن وجود ندارد .تعاونی های روستایی عالقه-
مند به فعالیت در این زمینه هستند ما امکانات آن وجود ندارد .لذا همواره از ظرفیت سایراستان ها در این خصوص استفاده میکنیم .عدم وجود زیرساخت ها ،عدم
فعالیت پایانه های صادراتی و نبود شرکت های بسته بندی موجب میشود تا صادرات از استان انجام نگیرد و آمار صادرات به نام سایر استان ها ثبت گردد .بخش
کشاورزی با سرمایه گذاری محدود قادر به ایجاد اشتغال باالیی ات که در سایر بخش ها این فرصت کمتر است .سرمایه گذاری در بخش میانی ،زنجیره تولید ،صنایع
بسته بندی مهم شمار رفته و لذا درخواست میگردد تسهیالتی در این خصوص در نظر گرفته شود.
جناب آقای علی خانمحمدی رئیس محترم بنیاد ملی گندم کاران زنجان و دبیرکل بنیاد ملی گندم کشور  :در زمان فعالیت جناب آقای انصاری استاندار
وقت ،با تالش  6ساله ،توانستیم یک چشم انداز توسعه برای بخش کشاورزی تهیه و ارانه نماییم .این سند با مشارکت تمام گروه ها تنظیم شد اما اجرای آن مغفول
ماند .ایجاد زنجیره های تولید یکی از پیشنهادات در این سند بود که این بخش را هدایت کند اما متاسفانه حضور کمرنگ بخش خصوصی مشکل ساز شده است و
امروز  551هزار تن در استان تولید گندم داریم اما مجبور به فروش گندم به میزان قیمت دولتی  1711تومان است .در قانون خرید تضمینی در سال  68دولت موظف
شده تا وزارتخانه مربوطه در مدت یکسال پیش از زمان تولید محصول ،برنامه ها را دراختیار دولت قرار داده تا دولت بتواند مصوب کند و قیمت در شهریورماه به
تولیدکننده ابالغ کند .لذا اگر تولیدکننده پیشتر از قیمت  1711تومان مطلع بود شاید به تولید گندم اقدام نمیکرد .قیمت تمام شده گندم برابر با  2211تومان است.
بانک کشاورزی استان چندین سال است از اجرای یک تبصره امتناع میکند و از جناب آقای استاندار درخواست داریم نسبت به عملیاتی شدن تبصره  23اقدام کند.
اگر به کمک بخش کشاورزی نیاییم این بخش در آینده نابود خواهد شد .هزینه نهاده ها ،ماشین آالت چند برابر شده است .چرا برنامه مشخصی برای تولید و عرضه
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سیر نداریم؟ از جناب آقای دکتر جعفری و دکتر قهرمانی درخواست می کنم در اینباره اصول کارشناسی را به جناب آقای استاندار ارائه فرمائید .با پر کردن هر  4حلقه
چاه مجاز ،امکان بهره برداری از یک حلقه مجاز فراهم میگردد.
جناب آقای رسول بیات دبیر محترم خانه کشاورز استان زنجان  :یکی از چالش های جدی که در استان و در کشور وجود دارد چالش آب است .نکته قابل
اعتنا اینکه متولی تولید آب با متولی مصرب آب مجزا است که مشکل ساز شده است .این موضوع باید به نحوی مدیریت گردد .عمالً هم فکری و همخوانی وجود ندارد.
آب توسط وزارت نیرو تولید می شود و مصرف آن به میزان  85درصد در بخش کشاورزی است لذا درخواست داریم یک متولی واحد برای آن انتخاب گردد .همانطور
که در توزیع و تولید برق اتفاق افتاده است .سهم اشتغال کشاورزی در استان برابر با  3105درصد است .اما در همین بخش  21الی  31درصد از تولیدات دورریز است.
چرا صنایع تبدیلی در استان فعال نیست و چرا پایانه صادراتی به مدت  11سال بالتکلیف است؟ پیشنهاد میگردد برای تقویت برخی بخش ها ستاد توسعه گیاهان
دارویی در استان در قالب کارگروه نوسازی ،بهسازی و اصالح باغات شکل گیرد .از مجموعه  811نوع گیاهان دارویی شناخته شده ،حدود  211نوع گیاه دارویی در
استان وجود دارد .ساالنه حدود  251الی  311هزار نهال وارد استان میگردد که بخش عمده ای از آنها نهال مریض است فاقد شناسنامه هستند .با ورود نهال مریض،
کل تولیدات یک باغ مریض خواهد شد .لذا باید تدابیری برای شناسایی و کنترل دالالن و نهال فروشان غیرمجاز داشته باشیم .پیشنهاد بعدی در خصوص تقویت
جوامع محلی است و عمده مشکل شامل عدم مشارکت بهره برداران در این بخش است .لذا پیشنهاد میگردد تشکل های صنفی در قالب کمیته های فنی تخصصی
محصوالت کشاورزی در استان شکل بگیرد .با شکل گیری انجمن ها و صنوف مربوطه باید برای تجارت و بازرگانی محصوالت هم تدابیری اتخاذ شود .تولیدکننده تاجر
خوبی نیست .لذا با شکل گیری صنوف و تشکل ها ،بازاریابی و بازرگانی این بخش قوی خواهد شد .در ایران بالغ بر  4میلیون نفر بهره بردار کشاورز در حال فعالیت
هستند و در استان زنجان بیش از  111هزار نفر است .لذا پیشنهاد داریم شورای عالی کشاورزی در استان زنجان شکل بگیرد .همچون شورای عالی معادن ،خانه
معدن ،برای این بخش هم این شورا ایجاد شود.
جناب آقای اسماعیل افشاری نماینده محتر م شرکت آب منطقه ای استان زنجان  :در خصوص تعدیل پروانه ها ،آماری خدمت عزیزان ارئه میگردد که در
پر کردن چاه های غیر مجاز از ابتدای طرح احیاء و تعادل بخشی تا انتهای سال  3111 ،96حلقه چاه بوده و در بحث جلوگیری از برداشت بیش از حد از چاه های غیر
مجاز  375حلقه پرونده داشتیم .در سال  ،97چاه های پر شده برابر با  625حلقه بوده است .در سال  41 ،97حلقه چاه غیر مجاز پر شده است .دشت های آب های
زیرزمینی همچنان تشنه هستند .منحنی های تراز آبی در استان به سمت پایین است .ما مطلع وضعیت تولید در بخش کشاورزی هستیم اما کلیه اقدامات ما بر اساس
مصوبات شورای حفاظت از منابع آب زیرزمینی می باشد از قبیل نصب کنتور هوشمند ،تعدیل پروانه ها ،انسداد چاه ها ،و  ....در خصوص آب بهای گلخانه داران ،نگاه
ما به واحد گلخانه داران نگاه صنعتی است .بخش نامه مربوطه صادره از وزارتخانه با دید صنعتی است لذا اگر از وزارتخانه ابالغ گردد ما این هزینه را دریافت نخواهیم
کرد .در بحث تولید عادالنه آب  ،در بخش طارم باید در سطح مقامات این موضوع رسیدگی شود .در خصوص حق النظاره کشاورزی ،واحدهای تولیدی در این بخش از
سال  83بر اساس مصوبه مجلس معاف شده اند .حق الن ظاره صنعتی همچنان به قوت خود باقی است و اما نامه ای که از وزارتخانه ابالغ شده ،برای مرغداری ها و
گلخانه داران که نوعی فعالیت صنعتی تعیین شده ،اخذ هزینه مورد تأکید قرار گرفته است.
جناب آقای ابوالفضل عباسچیان مدیرکل محترم اموراقتصادی و دارایی استان زنجان  :با سالم وعرض ادب خدمت حاضرین در جلسه ،با توجه به
دستورجلسه  41شورای گفتگو در خصوص موانع و مشکالت سرمایه کذاری ،از دبیرخانه شورا درخواست داریم تنوع و ترکیب حضور عزیزان در سایر جلسات را
همچون این جلسه رعایت نموده تا ما هم بتوانیم موارد مربوط به سرمایه گذاری را دنبال کنیم .جناب آقای استاندار اتاقی با عنوان اتاق فکر به صورت سه هفته یکبار
تشکیل داده اند تا موارد مورد بحث با حضور وزرا در جلسات استانداران و هیأت دولت مطرح گردد .لذا درخواست داریم چنانچه دوستان با موارد و بخشنامه های مخل
مواجه هستند حتما مستندات را به دبیرخانه اتاق فکر که اموراقتصاد و دارایی استان است منعکس نمایند تا بتوانیم در اختیار استاندار محترم قرار دهیم .مواردی که
مطرح شد مربوط به فقدان یک سیستم واحد هست .اما در حال حاضر با راه اندازی پنجره واحد سرمایه گذاری این مشکالت در حال مرتفع شدن است .قریب به 2
سال ،تمام استعالمات و فرآیندهای صدور مجوز از طریق این پنجره واحد انجام میشود .از نظام مهندسی کشاورزی درخواست داریم تا ایرادات و اشکاالت این سیستم
را در بخش خود شناسایی شناسایی کرده و به ما اعالم نمایند .همانطور که مستحضرید بیشترین زمان مربوط به مجوزهای بخش کشاورزی از  31روز عبور نکرده
بنابراین در این جلسه مصوب گردد تا نظام مهندسی کشاورزی از وضع یت فرآیندها و صدور مجوز و زمان مورد نیاز برای آن یک گزارش جامع تهیه و در جلسه آتی
شورا ارائه نمایند .در بحث گمرک یک جلسه در شورای هماهنگ ی واحدهای تابع برگزار شد که جناب آقای احمدی ریاست محترم گمرک زنجان اظهار داستند که
گمرک بناب در روزهای آتی به بهره برداری خواهد رسید .در خصوص معافیت مالیاتی مرغداران ،قبال این موضوع اجرا میشد در قانون برنامه شرط استفاده از این
معافیتها ارائه اظهارنامه و مدارک مربوطه است .چنانچه یک هماهنگی بعمل آید تا پرونده های مربوط به کمیته ماده  251مکرر ارجاع گردد ما قول تمدید
بخشودگی را برای یک سال به عزیزان خواهیم داد .اما در خصوص سایر سالها باید طبق وظایف قانونی تصمیم گرفت .در خصوص مالیات ارزش افزوده محصوالت
فرآوری نشده ،هم که حکم قانونی وجود دارد ،مکاتبات مربوطه با تهران توسط این اداره صورت گرفته است.
جناب آقای جعفری ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان  :در پاسخ به مطالب ارائه شده در این جلسه ،باید کمک کنیم مشکالت به نوعی
حل و فصل شود .در بحث قیمت خرید تضمینی گندم ،وزارت جهاد کشاورزی نیز با این قیمت گذاری کامال مخالف است و اما این تصمیمگیری در شورای عالی
اقتصاد صورت گرفته است .نرخ مصوب از قیمت تمام شده بسیار کمتر است و بنیه کشاورزان را برای سال بعد تحت تأثیر قرار خواهد داد .امیدوار هستیم در سال
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زراعی پیش رو این رویه اصالح گرد .با توجه قوانین ،قیمت تضمینی محصوالت باید ابتدای شهریورماه هر سال به تولیدکنندگان اعمال شود که این متاسفانه اجرا می-
گردد .تا کشاورز با اطالع از قیمت خرید تضمیمی اقدام به کشت کند .در مورد پرداخت به موقع پول گندم مکاتباتی صورت گرفته است .امیدوارم هستیم این رویه در
زنجان نیز همچون خوزستان اصالح شود .در مشکل افت زنی ،کمیته ای برای خرید گندم تشکیل یافته که کارشناسان ما بین کشاورز و شرکت غله قضاوت خواهند
کرد و قادر خواهیم بود پرونده ها را در کمیته خرید گندم مصوب کنیم .در مورد بیمه محصوالت ،بیمه کشاورزی یک بیمه زیان ده است و حدود  25درصد خسارتی
که به کشاورزی پرداخت میشود از محل درآمدهای بیمه است و حدود  75درصد از این رقم را دولت باید از محل درآمدهای عمومی تأمین کند که در حال حاضر
این موضوع از سوی دولت با مشکل مواجه است .در سالهای عادی ما حدود  11هزار میلیارد تومان هزینه خسارت به بخش کشاورزی داریم و مبلغی که در اختیار
صندوق بیمه گذاشته تنها به میزان  1111میلیارد تومان است .که پوشش دهنده این خسارت نیست .درخواست ما هم افزایش کمک دولت به صندوق ها است .حق
النظاره در طی جلسه ی مشترک با جناب آقای رضاپور مدیرکل محترم شرکت آب منطقه ای ،مورد بررسی قرار گرفت .مبنای تشخیص ،نامه شرکت مدیریت منابع
آب کشور است و قانون بخش کشاورزی را معاف کرده است .در این نامه است متقاضیانی که از محل موضوع ماده  27و  28از سال  97به بعد آب دریافت کرده اند
اینها باید مبلغی را به عنوان حق النظاره پرداخت کنند .اما شرکت آب منطقه ای این موضوع را به تمام واحدها از زمان آغاز فعالیتشان اعمال کرده است .این بخشنامه
عطف به ماسبق نمیباشد .ما درخواست داریم این هزینه از متقاضیان اخذ نشود و از سایر استان ها استعالم گردد .اگر این روال ادامه یابد در صورت اقدام خالف قاونی
شرکت آب منطقه ای ،متقاضیان محق هستند تا نسبت به شکایت و طرح موضوع به صورت قانونی از مراجع قضایی اقدام کنند .چنانچه تعزیرات به این موضوع ورود
کند شرکت آب منطقه ای متضرر خواهد شد .در خصوص پروانه های ساختمانی ،به استناد ماده  8قانون نظام جامع دامپروری کشور ،دریافت هرگونه وجه از اشخاصی
که اقدام به سرمایهگذاری در بخش دامداری نموده اند ،توسط نهادها،دستگاه های دولتی ،شهرداری ها و دهیاری ممنوع میباشد .بخش کشاورزی فرم های مختلفی از
فعالیت ها را دارد .به عنوان مثال تولید گوجه فرنگی در حالتی توسط متقاضی در زمین کشاورزی صورت میگیرد در مواردی در یک محل محصور شده به نام گلخانه
تولید میشود لذا این اتفاق از نظر ما تغییر کاربری محسوب نمیشود .همهی اینها جز تبصره  4قانون بوده و به باور ما بهینه سازی فرآیند تولید است .چندین فقره با
دهیاران و فرمانداران مکاتبه شده اما همچنان به صورت سلیقه ای هزنیه هایی از سرمایهگذاران دریافت میگردد .اخیرا طی نامه  98/11/17از سوی معاونت حقوقی
ریاست جمهوری ،اخذ عوارض ممنوع میباشد .تفسیر این معاونت از ماده  8قانون مذکور عدم وجاهت قانونی اخذ عوارض است .برخی استان ها نیز این عوارض
دریافت نمیشود .در خصوص استعالم ضوابط استقرار ،روال تغییر کاربردی از طریق پنجره واحد انجام میگیرد و در حال اصالح شدن است تا فرآیندها کوتاه تر انجام
شود .در حال حاضر  9هزار تن بار برای استان زنجان در بنادر بلوکه شده است .حدود  231تا دستگاه کامیون در اختیار دستگاههای اجرایی بوده که این امکان وجود
دارد از این ظرفیت برای ورود محصوالت به استان کمک بگیریم .متاسفانه در حمل و نقل نهاده ها مشکل وجود دارد .لذا امیدوار هستیم این موضوع در جلسات
مربوطه تصمیمگیری و مرتفع گردد .در خصوص حمل و نقل ریلی ،جلسات متعددی با معاونت وزارت راه و شهرسازی داشتیم که صرفاً  211واگن در حال حاضر آماده
ارائه خدمات است .در خصوص مشکل خرید سیر ،سه نوع خرید در قانون پیش بینی شده ،از جمله خرید تضمینی  25محصول ،خرید حمایتی و دیگری خرید توافقی
است که اتحادیه ها تشکل ها ورود پیدا می کنند در خصوص خرید حمایتی دولت مبلغی را به عنوان یارائه پرداخت مینماید .متاسفانه علیرغم پیگیری ها ،امسال
تولید سیر دشت مغان نیز اضافه شده و محصوالت با  15روز تأخیر وارد بازار میشود .که به دلیل عدم هماهنگی در استان ،تولید سیر در استان با تولید سیر دشت
مغان هم زمان شد و با  91هزار تن ظرفیت دشت مغان و  71هزار تن ظرفیت استان ،بازار کشش خرید ندارد .بعالوه اینکه صادرات این محصول به عراق تا هفته
گذشته ممنوع بود .مشکل اصلی عدم اخذ مجوز خرید حمایتی از سوی دولت است که مکاتبه شده تا نتیجه الزم حاصل گردد .استان زنجان به عنوان قطب تولید دام
سبک نیز شناخته شده و به دنبال توسعه این فعالیت نیز هستیم .در تحقیقات این بخش نیز رتبه خوبی داریم .این سازمان آمادگی الزم را برای راه اندازی واحدهای
دامپزشکی خصوصی داریم .قیمت خرید شیر سال گذشته تعیین شده و بعد از آن اتفاقات عجیبی در بازار رخ داد لذا این قیمت نیاز به بازنگری داشته تا ما هم از
طریق ستاد تنظیم بازار به تهران هم منعکس کنیم .در بحث گل خانه ها ،برای تخصیص سوخت اضطراری ما به صورت موردی موضوع را حل نموده و اگر موردی بوده
ما معرفی خواهیم کرد .ضوابطی برای استقرار گلخانه ها وجود دارد .اما ما خیلی در این بخش سختگیری نداریم و اگر الزامات در حد معقول رعایت شود ما مجوز را
صادر خواهیم کرد .برای استمهال تسهیالت هم محدودیت آن برداشته شده اما در خصوص گلخانه ها هنوز دستوری از مرکز ابالغ نشده است .اگر چاه های غیر مجاز
وجود دارد باید با آنها برخورد شود .اگر برداشت بیش از حد وجود دارد باید برخورد شود .این در قانون هم اشاره شده .اما در قانون آمده است اگر کنتور هوشمند مورد
استفاده قرار گ یرد چاه های غیر مجاز مسدود گردد ،در صورت کمبود آب زیزمینی باید از محل تعدیل پروانه های موجود مجاز اقدام شود .که اینکار در حال حاضر
انجام نمیگیرد لذا درخواست داریم در شورای حفظ حقوق بیت المل نیز مصوب شود .در آنجا نیز تأکید شد ابتدا باید چاه های غیرمجاز بسته شده ،از اضافه برداشت-
ها جلوگیری شده و در نهایت در صورت کمبود منابع پروانه تعدیل گردد .برای توسعه صنایع تبدیلی 37 ،هزار تن برش استانی بوده که  211هزار تن تحقق یافته
است .استان زنجان دومین استان در کل کشور در جذب مواد خام تو سعه صنایع تبدیلی بوده است اما کافی نیست و باید توسعه همچنان ادامه یابد .برای جوگیری از
نهال های آلودگی ،بر اساس گواهی حفظ نباتات اقدام میکنیم و از ورود نهال های مریض خودداری کرده ایم 26 .درصد تولید ناخالص استان و  31درصد اشتغال از
بخش کشاورزی است .لذا پیش نهاداتی که از طریق خانه کشاورز بدست ما برسد در شورای عالی با حضور جناب آقای استاندار پیگیری خواهیم کرد.
جناب آقای طهماسبی ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان  :یک نقطه متمرکز در تمام موارد مطرح شده وجود دارد که اگر درست
هدف گذاری شود قادر خواهیم بود مشکالت را مدیریت را کنیم آن هم قیمت گذاری است .درخواست دارم با توجه به جایگاه این شورا پیشنهادی در سطح کشور
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داشته باشیم .دخالت در قیمت گذاری را کنار گذاشته تا اجاره دهیم مکانیزم بازار عرضه و تقاضا را تعیین نماید .تولیدکننده با استاندارد قابل قبول تولید را به بازار
عرضه کند و تولید مورد توجه و نیاز صادرکننده باشد و در این چرخه همه به هم متصل هستند .در این حالت همه به یک اندازه منتفع خواهند شد .درخواست دارم تا
دستگاه متولی با همت جناب آقای دکتر جعفری و جناب آقای دکتر قهرمانی زنجیره های ارزش این بخش را کامل کند .تولید خانگی آن چیزی نیست که ما متصور
هستیم .تولید خانگی فراتر از باورهایی است که در ذهن ما وجود دارد .اتحادیه ها می توانند با تأمین زیرساخت ها ،تأمین سوله و اخذ تسهیالت الزم زمینه را برای
تولید خانگی فراهم نماید .در این صورت تولیدات خانگی قیمت مناسب تر و ارزش بیشتری خواهد داشت .لذا پیشنهاد میگردد اختصاصاً در خصوص این موارد
پیگیری داشته باشیم.
جناب آقای اطاعتی مدیرکل محترم محترم جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری :همانطور که مستحضرید در سال گذسته موضوعی در جلسه
شورا مطرح شد و مورد اعتراض د وستان حاضر در جلسه قرار گرفت مبنی بر اینکه نظام مهندسی کشاورزی نه تنها فرآیندها را کوتاه نرده بلکه از زمان فرآیند و
کاغذبازی طوالنی تر و سخت تر شده است .تمدید و صدور مجوزها در زمانی که توسط جهاد کشاورزی انجام میشد یک روز زمان مورد نیاز بوده اما در حال حاضر
این فرآیند توسط نظام با صرف وقت  6الی  7ماه انجام میشود .لذا این موضوع از جانب این دفتر هم مورد قبول نیست که با ورود نظام مهندسی فرآیندها طوالنی تر
شود .چرا که سرمایه گذار میبایست در کوتاه ترین زمان مجوز خود را تمدید یا دریافت نماید.
جناب آقای دکتر نیک سرشت معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندای  :با سالم و عرض ادب خدمت عزیزان حاضر در جلسه و
تشکر از اتاق در ابتکار عمل و دعوت از عزیر ان فعال بخش کشاورزی ،موضوعات خوبی در این جلسه مطرح شد .به عنوان مقدمه ،نیازمند چندتا مصوبه هستیم.
شناسای ی و حذف قوانین مزاحم به جد مورد تأکید ما و همچنین معاونت اقتصادی ریاست جمهوری است .از عزیزان بخش خصوصی انتظار داریم این موارد را شناسایی
و به ما منعکس نمایند .پیشنهاد جناب آقای دکتر دینپرست هم عدم قانون گذاری در مدت شش ماهه و صرفاً تنقیح قوانین موجود میباشد .تضادها و تعارضات در
قوانین قبلی شناسایی شده و میبایست برطرف گردد .تأکید بر استفاده از ظرفیت شورا داریم .از اتاق بازرگانی به عنوان دبیرخانه انتظار میرود که تمام بخش ها را در
این شورا درگیر نموده و از ظرفیت عزیزان در این شورا و حضورشان بهره مند شویم .با توجه به اینکه مصوبات این شورا خوراکی برای شورای ملی بوده و مصوبات
شورای ملی خوراک کاملی برای تصمیمات هیأت وزیران است ،میتوان این را جدی گرفت .نکته ای مورد اشاره است شناسایی منابع جدید برای درآمدهای مالیاتی
است .در حال حاضر عدالتی در سطح ملی وجود ندارد و بخش هایی فرار مالیاتی داشته و وظایف آنها به ناحق به بخش های قانونمند تحمیل می شود .امسال یک
سامانه احراز هویت برخط ایجاد شده که هرآنچه تمام مست ندات برای مراجع و دستگاه ها نیاز است در این سامانه بدون صرف هزینه و کاغذ بایگانی و بارگزاری شود.
اتاق و سایر تشکل ها به دنبال ایجاد یک تشکل صادراتی تخصصی بخش کشاورزی باشد .دو سال پیش هم در کارگروه صادرات این موضوع عنوان شد که با مخالفت
اتاق مواجه شد .دوستان بخش کشاورزی ورود پیدا کنند و با هدایت اتاق نسبت به راه اندازی تشکل تخصصی صادراتی اقدام شود .بخش کشاورزی یکی از بخش های
قابل اعتنا میباشد و در استان  31درصد اشتغال را به خود اختصاص داده و پا به پای صنعت و معدن در حال فعالیت است .در سطح ملی هم مسئولین نظام با مقام
معظم رهبری کشاورزی را به عنوان محور توسعه تعیین نموده اند .در خصوص خرید تضمینی و قیمت ،صحبت دوستان مورد تأیید ماست اما در حال حاضر در شرایط
عادی قرار نداریم .در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم لذا آزادسازی قیمت هادر این شرایط بعید است تیم اقتصادی دولت با درنظر گرفتن همه جوانب موانع و
مصارف ،این قیمت ها را تعیین کرده اند .ما هم متعهد به اجرای آن هستیم قیمت شیر بسیار کم است .اما اینها همگی مصوبه دولت بوده و توسط جناب آقای استاندار
به عنوان عالی ترین مقام دولت در استان باید اجرا شود .با صادرات گندم به عنوان قوت غالب کشور ،به جدیت برخورد خواهیم کرد .لذا حمایت های دولت ،معافیت-
های مالیاتی ،عدم دیافت حق النظاره آب ،همگی با هدف کنترل قیمت است .اعتراض دوستان به جا است اما اجرای قانون نیز الزامی است .برای حضور اعضاء از هر
صنف و تشکل ،این امکان وجود دارد تا با مکاتبه با دبیرخانه شورای برنامه ریزی ،در صورت صالحدید و نیاز از نمایندگان هر گروه و صنفی دعوت خواهیم کرد .در
خصو ص بیمه خسارت بخش کشاورزی ،فرهنگ بیمه در کشور وجود ندارد .همه ی فعاالن در این بخش به بیمه توجهی ندارند .همچنین عملکرد بیمه ها در کشور به
منفی  121درصد هم رسیده است .صنعت بیمه شامل درآمد و هزینه است 11 .هزار میلیارد تومان خسارت وارده است .دولت قادر به حمایت بیمه ها نیست .شما
تشویق کنید تا همکاران و هم صنف های خود در صنعت بیمه وارد شده و این صندوق بیمه ها تقویت شود .باید تولید باشد تا از محل درآمدهای مالیات هزینه های
کشور را بتوان کنترل نمود .با اینحال ما پیگیر هستیم .در حال حاضر  91هزار میلیارد تومان یارائه پنهان توسط دولت پرداخت می شود .تمام چشم امید ما درآمد
نفتی است .مدیریت استان به دنبال تأمین حقوق بهره برداران نیز هست .در خصوص صدور مجوزهای کشاورزی ،از نظام مهندسی کشاورزی و سایر تشکل ها ،در
تسهیل و تسریع فرآیندها کمک نمایند .لذا نباید مراجعه کنندگان ناراضی از مراجع صدور مجوز خارج شوند .درخواست میگردد استعالمات دستگاه ها و انجام
فرآیندها در کمترین زمان ممکن توسط متولیان صورت پذیرد .بنا به اصل  44قانون اساسی خصوصی سازی مود توجه قرار گرفته است .اما حیا و ایجاد بخش
خصوصی با منابع دولتی غیر ممکن و غیر منطقی است .دولت باید در تأمین زیرساخت ها وارد شده و بخش خصوصی فعالیت خود را زمینه های تخصصی تقویت کند.
در خصوص استقرار دفتر گمرک در ایستگاه بناب ،دیروز در کمیته تحت ماده  ، 113با مسئولیت معاونت هماهنگی اقتصادی ،مجوز ایستگاه بناب مورد اشاره قرار
گرفت و در حال حاضر مج وز انبار عمومی در آنجا صادر شده و لذا مشکلی برای تخلیه و بارگیری در آن محل وجود ندارد .سه نفر نیرو هم وظیفه حضور در این
ایستگاه شده اند .که موافقت آن از جناب آقای دکتر دینپرست اخذ شد .در خصوص اخذ حق النظاره آب ،اگر در سایر استان ها این هزینه دریافت نمیشود لذا
پیشنهاد میگردد به رویه و عرف دایر که سایر استان ها نیز از آن تبعیت می کنند استناد کنیم و در زنجان نیز این هزینه توسط شرکت آب منطقه ای اخذ نشود .در
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خصوص انشعاب برق و افزایش میزان مصوب واحدها و متقاضیان ،شرکت توزیع برق منطقه ای موظف است درخواست متقاضیان را بررسی و نسبت به تأمین برق
مورد نیاز بخش کشاورزی در اسرع وقت اقدام نماید .استانداری رسیدگی جدی و پیگیری الزم در خصوص راه اندازی پایانه صادراتی در استان داشته اما به دلیل
شاکیان خصوصی ،معارضان محلی ،مشکالت ورود و خروج ،این موضوع هنوز به نتیجه نرسیده است .اقدامات خوبی هم شکل گرفته است و در تالش هستیم این
موضوع را برطرف کنیم .در خصوص قیمت گذاری و دخالت دولت ،به جناب آقای استاندار پیشنهاد گردید تا در جلسه عمومی استانداران با ریاست محترم جمهوری،
قیمت ها تا یک سال ثابت نگه داشته شود تا بخش خصوصی بتواند برنامه ریزی درستی داشته باشد .قیمت ارز ،تسهیالت بانکی ،واردات ،صادات ،همگی برای مدت
یکسال ثابت نگه داشته شود اما ما دائم در شرایط غافلگیر شدن هستیم .برای تکمیل زنجیره تولید ،دولت امکان ورود ندارد .اما برای تسهیل زنجیره تولید ،دقیقا
عناوین را مشخص کنید .این هم باید به همت بخش خصوصی برای صادرات ،برای بسته بندی ... ،انجام شود.در پایان با ذکر صلوات ختم جلسه را اعالم می دارم.

مصوبات
 -4مقرر شد اتاق بازرگانی نسبت به آشنایی و ترغیب اتحادیه های زیرمجموعه تعاونی روستایی استان زنجان با امر صادرات اهتمام جدی داشته و
اقدامات الزم را در اینباره لحاظ نماید.
 -2در خصوص انشعاب برق و افزایش میزان برق مصرفی واحدها و متقاضیان ،شرکت توزیع برق منطقه ای موظف است درخواست متقاضیان را بررسی
و نسبت به تأمین برق مورد نیاز بخش کشاورزی در اسرع وقت اقدام نماید.
-3مقرر شد نظام مهندسی کشاورزی یک گزارش دقیق در خصوص مدت زمان مورد نیاز جهت انجام فرآیندهای داخلی نظام و مدت زمان مورد نیاز
برای دریافت پاسخ استعالمات از سایر دستگاه ها  ،در بحث صدور و تمدید مجوزهای بخش کشاورزی که در حال حاضر بدین روال انجام میگردد را
تهیه و در جلسه آتی به این شورا ارائه نماید.
-4مقرر شد در خصوص استمهال تسهیالت کشاورزی دبیرخانه شورا ،یک جلسه تخصصی با نمایندگان شبکه بانکی و تشکل های بخش کشاورزی
برگزار نموده تا نسبت به نحوه اجرای بخشنامه های مربوطه بانک مرکزی در استان تبادل نظر و تصمیم گیری شود.
-5مقرر شد در جلسات آتی شورا ،از نمایندگان محترم بخش کشاورزی به صورت عضو ثابت دعوت بعمل آید.
-6مقرر شد هزینه حق النظاره آب توسط شرکت آب منطقه ای پس از مقایسه و استعالم و تبعیت از سایر استان ها ،در استان زنجان نیز اخذ نشود.
شرکت آب منطقه ای مکلف است در خصوص این موضوع از مرکز تهران و سایر استان ها پیگیری و استعالم نماید .نتیجه در جلسه آتی شورا منعکس
گردد.
استانی

 -7مقرر شد دستگاه های اجرایی و فعاالن بخش خصوصی مجموعه قوانین و مقررات مخل که در حوزه کاری خود با آن مواجه هستند را جهت طرح و
انعکاس به مرکز تهران به دبیرخانه شورا ارائه و منعکس نمایند.
-8مقرر شد اتاق بازرگانی به همت و همکاری تشکل های مربوطه بخش کشاورزی در راستای ایجاد و راه اندازی یک تشکل تخصصی صادراتی اقدام
نموده و نتایج اقدامات خود را در جلسات آتی شورا ارائه نماید.
-9مقرر شد دفتر هماهنگی امور اقتصادی استاندای پیگیری ال زم را در خصوص پرداخت بیمه خسارت کشاورزان و همچنین عدم موجودی صندوق های
بیمه داشته و نتیجه را در جلسات آتی شورا ارائه نماید.
-11مقرر شد دستگاه های اجرایی ذیربط نسبت به صدور مجوزهای بخش کشاورزی که هیچ تغییری در ماهیت فعالیت صورت نگرفته با استعالم و اخذ
تأییدیه جهاد کشاورزی استان مبنی بر اینکه صرفاً شرایط تولید تغییر یافته و رشته فعالیت متقاضی تغییری نکرده است ،در سریع ترین زمان ممکن
اقدام و مجوز را در برای متقاضیان صادر نمایند.
 -11مقرر شد در زمان تمدید مجوزها و استعالمات بخش کشاورزی ،دستگاه های اجرایی ذیربط ،در کمترین زمان ممکن پاسخ خود را صادر و در اختیار
متقاضی گذاشته و هزینه های سربار و اضافی در فرآیندهای مربوطه حذف گردد.
-12مقرر شد هزینه پروانه ساختمانی واحدهای دامپروری ،به استناد نامه مورخ  98/11/17معاونت حقوقی ریاست جمهوری و عطف به مفاد ماده 8
قانون دامپروری ،توسط دهیاریها و بخشداریها در استان از دامداران اخذ نشود.

ملی و
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فراگیر
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