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 اداري
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سالن شهدای مکان :  61:11ساعت خاتمه :  61:11:ساعت شروع 61/7/17 تاریخ جلسه: 61شماره نشست: 
 استانداری

 
 آقای مهندس ناصر نیکبختجناب رئیس جلسه : 

 
 آقای مهندس علی اصغر زبردستجناب جلسه :  دبیر

 

 : دستور جلسه

 

 

ارائه توسط آقاي محمودي نايب رئيس کميسيون کشاورزي اتاق همدان  –بررسی مشکالت ارزي صادرات محصوالت کشاورزي - 1

 ده دقيقه–و عضو هيئت مديره انجمن ملی سيب زمينی 

 ده دقيقه-مرغدارانارائه توسط آقاي دکتر بهمنيار نماينده اتحاديه -بررسی مسائل صنعت مرغداري استان- 2

ارائه توسط آقاي حسين رستمی مدير عامل صندوق –پيگيري تحقق منابع مالی صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي - 3

 ده دقيقه –حمايت از توسعه بخش کشاورزي 

 ده دقيقه –ارائه توسط آقاي رستمی مدير عامل اتحاديه دامداران  -مسائل مربوط به تأمين نهاده ها - 4

ارائه توسط آقاي غياثوند مدير عامل –مشکل تهيه و توزيع کربنات مورد استفاده باغداران توسط اتحاديه تعاون روستائی - 5

 ده   دقيقه -تعاونی باغداران شهرستان مالير

اري ارائه توسط آقاي دکتر قدرتی و آقاي اينجين-مشکالت مربوط طرح مسائل و گزارش درباره صنعت زنبورداري استان و- 6

 ده دقيقه-اعضاءکميسيون کشاورزي اتاق همدان
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 :پيوست

 :اتوماسيون

 اداري

 شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي  استان همدان
Hamedan Province Public Private Dialogue 

 

 مشروح  مذاکرات

 جناب  آقای زبردست )رییس محترم اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی همدان( :

از جناب آقای استاندار و حاضرین در جلسه تشکر و قدردانی نمودند . ما در بخش ضمن عرض خوش آمدگویی خدمت حضار و مهمانان گرامی  

 . خصوصی این شش ماه اخیر در نوسانات ارزی و اقتصادی مشکالت زیادی داشته ایم که اکثر تولید کنندگان ما با مسائل زیادی روبرو بوده اند

 گسسته شدن برنامه ریزی و معادالت صادر کنندگان می شود .قطع و وصل ناگهانی صادرات محصوالت کشاورزی منجر به از هم 

  –بررسی مشکالت ارزی صادرات محصوالت کشاورزی : دستور جلسه اول

 انجمن ملی سیب زمینی ایران( : هیئت مدیره  محترم  کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی همدان و عضو محترم  جناب آقای علی محمودی)نایب رئیس اول

 موارد ذیل پرداختند : ایشان به  

 پیمان سپاری   -

 قیمت گذاری کاالی صادراتی  -

 مشکل جلوگیری از صادرات محصوالت کشاورزی  - -

 بند خ  33ماده  –قانون تمرکز  -

گوجه فرنگی خیار و  "مقایسه محصوالت کشاورزی با سایر کاالهای صادراتی امکان پذیر نمی باشد چرا که ما در اینجا با مواد زنده طرفیم مثال

د سیب زمینی با شمش فوالد یا سنگ آهن و مواد پتروشیمی تفاوت زیادی دارد که محصوالت کشاورزی به هیچ وجه ماندگاری ندارند و سریع الفسا

بسته شدن  بدون اطالع مرز  "ساعت باید بفروش برسند . بارها به دالیل مختلف محصوالت ما فاسد شده اند مثال 24تا  42هستند و  ظرف مدت 

ویا یا بخشنامه های دولت که باعث انسداد مرز می شوند یا خرابی کامیون حمل یا شرایط جوی خاص مانند سرما و گرما و یا عدم خرید در مقصد  

ر دلیل دیگری که کشاورز و صادرکننده را دچار مشکل و ضرر می نماید . ما با مصوبات به دولت بدهکاری می شویم که توان پرداخت اصال ه

قانون مقررات صادرات و واردات ،  33نداریم و این با سیاستهای حمایتی از تولید صادرات محور و صادرات در تناقض می باشد .  باستناد ماده 

مغایر با این ماده قانونی است . همچنین این بخشنامه  "ت از تعهد پیمانسپاری ارزی معاف می باشد و دستورالعمل اخیر بانک مرکزی کامالصادرا

 آئین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات  میباشد .  24برخالف ماده 

برابر قیمت واقعی در گمرک ارزش گذاری می شود  5تا  2 "ی می باشد که گاهامورد بعد تعیین ارزش گذاری واقعی و مناسب برای کاالهای صادرات

محاسبه می شود که با دالر  254در مورد سیب زمینی از قرار هر تن  "انجام این مصوبه را برای صادر کننده غیر ممکن می سازد . مثال "که عمال

رزش واقعی آن قیمت گذاری می شود که ما در جلسه ای که در تهران با معیت آقای برابر ا 5برابر و با دالر آزاد   3تومان نیمایی حداقل  4444

ه طالبی در حضور آقای خسروتاج داشتیم هم عرض کردیم و قبول کردند و به سازمان توسعه تجارت هم دستور دادند ولی تا به امروز بالاثر بود

ی اسالمی اشاره نمودند که : کلیه اختیارات و وظایف و امور مربوط به مجلس شورا 42/33/3333است . ایشان سپس به قانون تمرکز مصوب 

ی سیاست گذاری ، برنامه ریزی ، نظارت و انجام اقدامات الزم در موارد زیر از وزارت صنعت ، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورز

 واگذار می شود :
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داخلی محصوالت و کاالهای اساسی زراعی ، باغی و گیاهان دارویی شامل  گندم ، برنج ، تجارت اعم از صادرات ، واردات و تنظیم بازار  -الف

جو ، ذرت ، سیب زمینی ، پیاز ، حبوبات ، سیب ، پرتغال ، خرما ، کشمش ، قند ، شکر و همچنین محصوالت دامی ، طیور ، آبزیان شامل شیر 

 و نیز پیله ابریشم .  و فرآورده های لبنی ، گوشت سفید ، گوشت قرمز ، تخم مرغ

 صنایع تبدیلی بالفصل ذیل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی  -ب

قانون تمرکز نیز می گوید : پیشنهاد تعرفه ها و شرایط واردات و صادرات محصوالت و کاالهای موضوع قانون تمرکز به کمیسیون  5ماده 

واردات و تأیید و ارائه مصوبات کمیسیون مذکور به هیأت وزیران به عهده وزارت آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و  3موضوع ماده 

 جهاد کشاورزی می باشد . 

قانون برنامه ششم توسعه بند خ بیان شده است که بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از  33در ماده 

ن به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی ، بانک مربوطه و حوادث غیر مترقبه و امهال اصل وام آنا

 فرمانداری شهرستان ، که بانک ها در این خصوص تعلل می کنند . 

 صادرات سیب زمینی از امروز ممنوع شده که این موضوع تعهدات ما را دچار مشکل کرده استاظهار نمودند : وی 

 :  بانک کشاورزیمحترم نماینده 

اده ایم اظهار نمودند : کمیسیون شهرستان ها در حال فعالیت می باشند و تعیین خسارت ها را انجام می دهند . ما لیست ها را به بانک مرکزی فرست

 و منتظر پاسخ هستیم . 

 انجمن ملی سیب زمینی ایران(: محترم  کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی همدان و نایب رئیس محترم جناب آقای خسرو طالبی رحیق )عضو

 عدم صادرات سیب زمینی تبعات زیادی را به همراه دارد که یکی از این تبعات از بین رفتن بازار های هدف می باشد 

 انجمن ملی سیب زمینی ایران( :  محترم انی همدان و عضو هیئت مدیرهکمیسیون کشاورزی اتاق بازرگمحترم جناب آقای علی محمودی)نایب رئیس اول 

( که هم اکنون این 32مورد بعد : عدم اجرای مصوبه شورای گفتگوی قبل در خصوص )مشکل عدم پرداخت یارانه صادراتی سیب زمینی سال 

 مسأله در وزارت جهاد الیمکن مانده است 

 : زمان جهاد کشاورزی()ریاست محترم سا رضوانی جاللجناب آقای 

 اظهار نمودند که ما پیگیری کرده ایم و نامه ای در این خصوص به جناب آقای دکتر جهانگیری ارسال کرده ایم

 جناب آقای نیکبخت )استاندار محترم همدان( :  

 ضمن خیر مقدم و تشکر از پیگیری عملی و دلسوزانه  جناب آقای زبردست و اظهارات شجاعانه ایشان در جلسه تهران  

سیب مقرر فرمودند که نامه ای از جانب استانداری به آقای حجتی )وزیر محترم کشاورزی( در رابطه با مشکل عدم پرداخت یارانه صادراتی محصول 

 .صوص کشاورزان بالتکلیف مانده اندو در متن نامه قید شود که با توجه به تأکید جناب آقای دکتر جهانگیری در این خ ارسال گردد 32زمینی سال 

لی و اشتغال را شما در بخش خصوصی ایجاد می کنید  و باید دولت از شما پشتیبانی کند . ما به دنبال اشتغال بیشتر هستیم . تصمیمات در سطح م
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سی بیشتر وزارتخانه که می توانند کمک حال بخش خصوصی باشند می باشیم. قانون تمرکز می گوید که این بخش مختص  با همکاری و کارشنا

 جهاد کشاورزی است . 

 . جلسه ای با جناب آقای دکتر جهانگیری هفته آینده در تهران داریم که حتما موضوع شما را در آن جلسه مطرح خواهم کرد وی افزودند : 

 مودند که جناب آقای طوماسی موضوع ارزش گذاری )بند خ( را در شورای بانکهای هفته آتی اعالم کنند و اظهار ن

عالم کنند و ادامه دادند :  جناب آقای قیاسی در اولین جلسه اشتغال و جلسه شورای اقتصاد موضوع بند خ را مطرح نمایند و به بانکها طی نامه ای ا

 .  غ گردیده و دستورالعمل واصل شده این موضوع را اجرا نمایندکه با توجه به اینکه قانون ابال

 –بررسی مسائل صنعت مرغداری استان : دستور جلسه دوم 

 جناب آقای بهمنیار )رئیس هیئت مدیره محترم تعاونی مرغداران همدان( : 

قه ما در این بخش مشکالت زیادی داریم اعم از قیمت گذاری ، اعتصاب کامیونها ، عرضه نهاده ها و ....در جهاد کشاورزی سرمایه گذاری در حل

  کشتارگاه وجود دارد ولی حتی یک مورد صادرات طیور نداشته ایم که این خود معضل بزرگی می باشد . 244صنعت مرغداری وجود ندارد . در ایران 

 جناب آقای نیکبخت )استاندار محترم همدان( : 

 اظهار نمودند : ما در حال پیگیری به صورت زنجیره ای در صنعت مرغداری می باشیم . 

 جناب آقای بهمنیار )رئیس هیئت مدیره محترم تعاونی مرغداران همدان( : 

 شرکت پشتیبانی امور دام استان با ما همکاری ندارند . 

 جناب آقای نیکبخت )استاندار محترم همدان( : 

 شرکت پشتیبانی موظف است که که وقتی بازار کساد میشود از شما مرغ خریداری نموده در سردخانه نگه دارد و زمانی که کمبود است به بازار

 عرضه نماید . 

 جناب آقای بهمنیار )رئیس هیئت مدیره محترم تعاونی مرغداران همدان( : 

 درصد مرغداری ها در حال تعطیلی میباشند و خرید شرکت پشتیبانی زیر قیمت بازار میباشد که این به ضرر مرغدار میباشد .  54تا  24

 کارشناس محترم شرکت پشتیبانی همدان :

 تومان است که ما باید مرغ را خریداری کنیم .  4044قیمت مرغ در تنظیم بازار 

 همدان( :  جناب آقای نیکبخت )استاندار محترم

ی در آقای قیاسی جلسه ای را با حضور نماینده اتحادیه مرغداران ، آقای بهمنیار ، نماینده اتاق ، دامپزشکی ، شرکت پشتیبانی ، جهاد کشاورز

 باشیمخصوص مشکل مرغداران داشته باشند و زمان جلسه را به گونه ای تنظیم کنند که بنده یا جناب آقای شاهرخی در جلسه حضور داشته 
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 –پیگیری تحقق منابع مالی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی : دستور جلسه سوم 

 جناب آقای حسین رستمی )مدیر عامل محترم صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی( :

میلیارد ریال سرمایه داریم که برای بخش کشاورزی  334تشکل عضو صندوق داریم و مبلغ  344ایشان ضمن معرفی صندوق بیان نمودند که ما 

قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی به شرح  34قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و ماده  34استان بسیار ناچیز است  . ایشان به ماده 

 اختند . ذیل پرد

« د»( قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و در اجرا بند 34بینی شده در ماده ) ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است عالوه بر منابع پیش34ادهم

شکیل و %( آورده سهم دولت در ت23( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، چهل و نه درصد )34ماده )

افزایش سرمایه صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، )بخشی، شهرستانی، استانی، ملی، تخصصی و محصولی( را از محل 

فروش امکانات قابل واگذاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه پس از واریز به حساب خزانه و رعایت مقررات مربوطه از طریق شرکت 

 .گذاری در بخش کشاورزی در سراسر کشور تأمین نماید صصی صندوق حمایت از توسعه سرمایهمادر تخ

( این 0از جمله فعالیت های موضوع ماده ) ـ صندوق های موضوع این ماده مجاز به فعالیت مالی، اعتباری و بازرگانی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی3تبصره 

 .باشند می قانون

%( از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی )سهم بخش غیردولتی( را به صورت ارزی جهت توانمندسازی تشکل های غیردولتی برای 45ـ دولت مکلف است حداقل بیست و پنج درصد )4تبصره

تبدیلی و تکـمیلی با هدف تولید برای توسعه صادرات در اختیار صندوق های حمایت از توسعه گذاری در بخش کشاورزی و منـابع طبیعی و توسعـه صنایع  فعالیت های اقتصادی و توسعه سرمایه

 .گذاری این بخش اقدام نمایند برداران در امر سرمایه بخش کشاورزی قرار دهد تا با مشارکت مالی تشکل ها و تولیدکنندگان و بهره

%( سود حاصله ناشی از این فعالیت ها پس از واریز به حساب ذخیره ارزی و با رعایت 54گردد. پنجاه درصد ) خیره ارزی واریز میبازپرداخت اصل و سود این تسهیالت به صورت ارزی به حساب ذ

ه بخش کشاورزی به حساب ق حمایت از توسعمقررات مربوط، به عنوان سهم دولت )موضوع این ماده( در تجهیز منابع و افزایش سرمایه صندوق های مذکور، از طریق شرکت مادر تخصصی صندو

 .گردد این صندوق ها واریز می

ماده « ح»توانند ضمن رعایت ضوابط و دستورالعمل بانک مرکزی، با انتشار اوراق مشارکت )با تضمین اصل و سود توسط دولت و با رعایت حکم بند  ـ صندوق های موضوع این ماده می3تبصره

تکمیلی تماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران( منابع الزم برای اعطاء تسهیالت مورد نیاز بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و ( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اج34)

 .را فراهم نمایند

یع تبدیلی و تکمیلی، اعم از یارانه، اعتبارات کمک های بالعوض، ـ وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های اجرایی مجازند منابع مالی بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنا2تبصره

 .به مرحله اجراء درآورندکمک های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده را با عاملیت صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و مشارکت مالی بهره برداران این بخش، 

ه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی مجازند در راستای قانون ( قانون برنام34ماده )« ج»ـ در اجراء بند  5تبصره

نـدوق ها سهم خود را اعم از یارانه حـق گر عمل نمایند. در این صورت، دولت با عقد قرارداد با این ص های بعدی آن، به عنوان دستگاه بیمه و اصالحیه 3/3/3304بیمه محصوالت کشاورزی مصوب 

 .باشد ای این صندوقها با وزارت جهاد کشاورزی می نماید. نظارت بر عمـلکرد بیمه التفاوت خسارت به حساب صندوق های مذکور واریز می بیمه و مابه

( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 33داری اسالمی و ماده )ـ صندوق های موضوع این ماده برای تأمین و تجهیز منابع مالی، با رعایت قانون بانک 0تبصره

 .باشند ایران مجاز به دریافت تسهیالت و یا مشارکت با بانک های خارجی، ازجمله بانک توسعه اسالمی می

حمایت  های صندوق بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل در گذاری موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایه جهاد کشاورزی وزارت – 34ماده 

 .اقدام نمایدن تولیدکنندگا از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت

 اساسنامه این صندوقها توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید

داری کل واریز و  خزانه وزارتخانه که پس از فروش به مازاد اینمحل کمکهای دولت، فروش اموال و امکانات  ها از سرمایه اولیه این صندوق
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 .گردد شود، تأمین می ( ریال تخصیص یافته تلقی می3 444 444 444 444هزار میلیارد ) یک %( آن تا مبلغ344صددرصد ) معادل

پرداختند و بیان نمودند که طبق این ماده شورای  قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 3تبصره  3بند ب جزء  33در ادامه ایشان به ماده 

% از اعتبارات تملک دارائی سرمایه ای استان را با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه 5برنامه ریزی استان مجاز است پس ازابالغ اعتبارات استان تا 

یه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی همان استان و تصویب شورای برنامه ریزی در قالب کمکهای فنی اعتباری برای افزایش سرما

 استان یا شهرستان اختصاص دهد . 

مدیر عامل صندوق توسعه کشاورزی اضافه نمودند : صندوق به عنوان مرکز هماهنگی و همگرایی و هم افزایی بین تشکلها با وظایف مختلف 

 % جایزه دارد . 3و برای خوش حساب ها  % است2محسوب میشود . سود و کارمزد دریافتی صندوق از اعضاء خود 

 . تضامین و وثایقی که خواسته میشود تهیه و ارائه آن برای اعضاء امکان پذیر است . مراحل و تشریفات طوالنی اداری در صندوق وجود ندارد 

ده و هرمیزان که سهم دولت تأمین شود ساختار صندوق به گونه ایست که مورد اقبال و اعتماد تشکلها از یک طرف و دولت از طرف دیگر واقع ش

 تشکلها آمادگی مشارکت دارند . از اول تأسیس صندوق تاکنون کلیه وظایف صندوق بدون مشکل و توام با موفقیت بوده است . 

خواستار موارد زیر تشکل عضو صندوق بلکه از طرف کل تشکل ها و فعالین بخش کشاورزی استان  344وی بیان نمودند که ما از طرف نه تنها 

قانون برنامه ششم مبنی بر افزایش سرمایه صندوق در طول  33جهت تقویت صندوق میباشیم در حدی که به تکلیف قانونی تعیین شده در ماده 

 % ارزش سرمایه گذاری بخش کشاورزی عمل شده باشد .4سال های برنامه تا 

 توسعه کشور . یبرنامه ها یقانون احکام دائم 33ه استان موضوع ماد یی% از اعتبارات تملک دارا5اختصاص  -3

توسعه  یبرنامه ها نیو قوان یبهره ور شیبودجه ساالنه بر اساس قانون افزا نیو مقررات از جمله قوان نیاعتبار خاص در قوان ینیب شیپ -4

 برنامه ها . نیا یکشور و احکام دائم

قانون  34تابعه و وابسته موضوع ماده  یو سازمان ها و واحدها یجهاد کشاورزکسب درآمد از محل فروش اموال و امکانات مازاد وزارت  -3

 . یعیو منابع طب یدر بخش کشاورز یبهره ور شیقانون افزا 34و ماده  لیتشک

 یکل یها استیسوم و ششم س یبندها یدولت مکلف است در اجرا شودیقانون برنامه شششم که متذکر م 33ماده  تیاستفاده از ظرف -2

 را انجام دهد : لیاقدامات ذ یاز بخش کشاورز تیحما یابزارها یو به منظور متنوع ساز ید مقاومتاقتصا

و سهم دولت در قالب  یاز محل فروش امالک مازاد وزارت جهاد کشاورز یاز توسعه بخش کشاورز تیحما یصندوق ها هیسرما شیافزا -5

 % ارزش سرمایه گذاری بخش کشاورزی4تا  یبودجه سنوات

 جناب آقای نیکبخت )استاندار محترم همدان( : 

کار صندوق درست بوده ، بهترین کار صندوق جذب اعتماد و اطمینان فعالین بخش کشاورزی است به همین دلیل است که من تأکید دارم کمک 

را از دفتر جناب آقای صیدایی  در جلسه هفته پیش برای صندوق اعتبار اختصاص دادیم موضوعشود ؛ معوق نداشتید سودی هم نمی گیرید ؛ 

 . آقایان شاهرخی و قیاسی )معاونین محترم استانداری( کمک کنند و موارد را جهت کمک به صندوق بررسی نمایند ما کافی نیستا پیگیری نمایید

متناسب با آن به صندوق کمک می  جهاد کشاورزی نیز اموال مازاد خود را به فروش برساند و وجه حاصل را به صندوق بدهد هر چقدر دادند ما نیز

 کنیم و مشکالت مربوطه را حل خواهیم کرد 

 اگر صندوق تقویت شود و جان بگیرد بیشتر مشکالت ما حل خواهد شد 
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 جناب  آقای زبردست )رییس محترم اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی همدان( :

% سهم خودشان را آورده اند و سهم دولت باید پرداخت 53% است تشکل های کشاورزی)سهامداران( هم 23سهم دولت از سرمایه صندوق معادل 

% از سهم بودجه است که طبق قانون به آن ها تعلق می گیرد و سازمان مدیریت باید تعیین  5مبحث دیگر اختصاص شود تا صندوق تقویت شود .  

یکی دیگر از راه ها اختصاص یارانه هایی است که به  .  و از استاندار محترم خواستار دستور مقتضی در این خصوص را خواستار شدند تکلیف کند

 کشاورزان داده می شود  به صندوق است .

 –مسائل مربوط به تأمین نهاده ها : دستور جلسه چهارم 

 دامداران( :آقای ابراهیم رستمی)مدیر محترم اتحادیه جناب 

 ما در بخش دامپروری مشکل حمل و نقل ، وضعیت قیمت نهاده ها و کمبود نهاده ها شامل جو ، ذرت و سویا ، را داریم.

 ایشان در این جلسه اشاره ای به نامه اتحادیه دامداران به آقای مفتح نماینده محترم مردم تویسرکان در مجلس شورای اسالمی داشتند . 

ریال تحویل گردد در  5444% از کل سبوس  باید 54مصوبه کارگروه ملی آرد و نان و ابالغ معاون اجرایی ریاست جمهوری  در کل کشور طبق

 . % از سبوس آرد دولتی راحساب میکنند54حالیکه در استان 

بحران و تنش تأمین نهاده ها خواستار در بحث سبوس که مشکل وارداتی نیست و کامال استانی میباشد نیز مشکالتی داریم . ما جهت عبور از این 

 تن سویا و ذرت میباشیم .  3444تن جو و 3544پیگیری سهمیه جو و سویا تا دوماه در حدود 

 جناب آقای نیکبخت )استاندار محترم همدان( : 

 سهمیه و کنترل و نظارت این موضوع را از شرکت غله خواستار شدند  .

 کارشناس محترم شرکت غله :

 ع مربوط به صنعت ، معدن و تجارت است که باید نظارت داشته باشد . این موضو

 جناب آقای نیکبخت )استاندار محترم همدان( : 

جهاد کشاورزی ، صنعت و معدن و شرکت پشتیبانی به ما اعالم نمایند و من این بحث را در تنظیم بازار مطرح و پیگیری  "افزایش هزینه ها را حتما

 خواهم نمود

 –یه و توزیع نهاده ها  دستور جلسه پنجم مشکل ته

 جناب آقای قیاسوند )مدیر عامل محترم تعاونی باغ داران شهرستان مالیر( :

 کربنات مصرفی شهرستان مالیر که بسیار حیاتی و واجب میباشد در انحصار شخصی به نام آقای کریم بیگی میباشد و ما در

د شهرستان مالیر جهت توزیع کربنات دچار مشکل شده ایم به حدی که باغداران ما بخاطر کمبود کربنات از کربنات غیر خوراکی  استفاده میکنن 

 غیر بهداشتی میباشد .  "که کامال

اینکه بی کربنات پتاسیم جهت مصوب گردید که با توجه به  33/5/30در صورتجلسه کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان همدان در تاریخ 

ی فرآوری کشمش موجود در بازار که توسط بخش خصوصی تهیه و عرضه شود از کیفیت قابل قبول برخوردار نبوده و در بیشتر موارد این مواد تقلب

الزم برخوردار نبوده توان رقابت  وری کشمش شده و در نتیجه کاالی تولید شده از کیفیتگاهان فرآموجود در بازار باعث ضرر و زیان باغداران و کار

 کاال را در بازار هدف با مشکل مواجه کرده است .

 مقرر گردید بی کربنات پتاسیم مانند روال سالهای گذشته از طریق اتحادیه تعاون روستایی تهیه و در اختیار باغداران قرار گیرد.  
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 جناب آقای نیکبخت )استاندار محترم همدان( : 

  قای کریم بیگی صحبت نموده و مشکل را حل خواهم کرد .با آ "من شخصا

 –گزارش درباره صنعت زنبورداری استان و طرح مسائل و مشکالت مربوطه دستور جلسه ششم  

 . با توجه به ضیق وقت این موضوع در جلسه مطرح نگردید 
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 : 91/7/17شورای گفتگوی مورخ  مصوبات جلسه

 دستگاه مجری مصوبهشرح  موضوع

مشکل عدم پرداخت 

محصول  یصادرات ارانهی

 19سال  ینیزم بیس

 یحجت یآقاجناب به  یاز جانب استاندار ینامه ا گردید مقرر

( در رابطه با مشکل عدم پرداخت یمحترم کشاورز ری)وز

و  شودارسال  49سال  ینیزم بیمحصول س یصادرات ارانهی

دکتر  یجناب آقا دیشود که با توجه به تأک دیدر متن نامه ق

 . ندمانده ا فیخصوص کشاورزان بالتکل نیدر ا یریجهانگ

 استانداری 

مشکالت ارزی صادرات 

محصوالت کشاورزی 

  )سیب زمینی(

مقرر گردید موضوعات مطرح شده در خصوص دستور اول 

دکتر  یبا جناب آقا که استاندار محترم یجلسه اجلسه در 

 دارند مطرح شود تهران در ندهیهفته آ یریجهانگ
 استانداری

قانون  11بند خ ماده 

 برنامه ششم توسعه

)بند  یموضوع ارزش گذار یطوماس یجناب آقامقرر گردید 

 اعالم کنند یهفته آت یبانکها یخ( را در شورا

رای هماهنگی بانک شو

ب آقای های استان )جنا

 طوماسی(

قانون  11بند خ ماده 

 ششم توسعهبرنامه 

جلسه اشتغال و جلسه  نیدر اول یاسیق یجناب آقامقرر گردید 

 یو به بانکها ط ندیاقتصاد موضوع بند خ را مطرح نما یشورا

و  دهیقانون ابالغ گرد نکهیاعالم کنند با توجه به ا ینامه ا

 . ندیموضوع را اجرا نما نیدستورالعمل واصل شده ا

جناب آقای قیاسی 

هماهنگی امور  )معاون

 (اقتصادی استانداری

 مشکالت مرغداران

 هیاتحاد ندهیرا با حضور نما یجلسه ا یاسیق یآقامقرر گردید 

، شرکت  یاتاق ، دامپزشک ندهی، نما اریبهمن یمرغداران ، آقا

در خصوص مشکل مرغداران داشته  ی، جهاد کشاورز یبانیپشت

شخص کنند که  میتنظ یباشند و زمان جلسه را به گونه ا

 شنددر جلسه حضور داشته با یشاهرخ یجناب آقا ای استاندار

جناب آقای قیاسی 

)معاون هماهنگی امور 

 اقتصادی استانداری(

 تخصیص اعتبار برای

صندوق حمایت از 

 توسعه بخش کشاورزی

ی که در جلسه هفته گذشته استاندار اعتبار موضوعمقرر گردید  

 یاز توسعه بخش کشاورز تیحما صندوق محترم برای

 شود یریگیپ ییدایص یاز دفتر جناب آقا ه شداختصاص داد

صندوق حمایت از توسعه 

 بخش کشاورزی
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کمک به صندوق حمایت 

از توسعه بخش 

 کشاورزی

محترم استاندار(  نی)معاون یاسیو ق یشاهرخ انیآقامقرر گردید 

از  تیحما جهت کمک به صندوق و موارد های الزمکمک 

 . ندینما یبررس رای توسعه بخش کشاورز

 یاسیق یجناب آقا

امور  ی)معاون هماهنگ

 – (یاستاندار یاقتصاد

جناب آقای شاهرخی 

)معاون محترم سیاسی ، 

امنیتی و اجتماعی 

 استانداری (

کمک به صندوق حمایت 

از توسعه بخش 

 کشاورزی

اموال مازاد خود را به فروش  یجهاد کشاورزمقرر گردید 

 و استانداری نیزبرساند و وجه حاصل را به صندوق بدهد 

 کندمتناسب با آن به صندوق کمک 
 جهاد کشاورزی 

 افزایش هزینه نهاده ها
را جهاد  )در خصوص نهاده ها(ها نهیهز شیافزامقرر گردید 

 استانداریبه  یبانی، صنعت و معدن و شرکت پشت یکشاورز

بازار  میبحث را در تنظ نیا استاندار محترم  تا  ندیاعالم نما

 کنند یریگیمطرح و پ

 –جهاد کشاورزی 

شرکت  –سازمان صمت 

پشتیبانی امور دام و 

 استانداری –طیور 

 بی کربنات پتاسیم توزیع
گذشته از  یمانند روال سالها میکربنات پتاس یب دیمقرر گرد

باغداران قرار  اریو در اخت هیته ییتعاون روستا هیاتحاد قیطر

 .ردیگ

 اتحادیه تعاون روستایی

واردات بی کربنات 

 پتاسیم

مشکالت واردات بی  مقرر گردید جناب آقای استاندار موضوع

به عنوان وارد کننده  یگیب میکر یآقا  با جنابکربنات پتاسیم را 

 .  را بررسی نمایندو موضوع نموده بی کربنات پتاسیم مطرح 

 استانداری 

 


