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دستور جلسه :

-1پیگیری مصوبه شماره  24146هیئت وزیران به منظور جبران خسارت سرمازدگی وارده به باغات و زراعات استان
)رئیس انجمن گردو  -آقای قمری 5 -دقیقه(
-2بررسی مسائل مرتبط با تولید  ،فرآوری و صادرات سیر استان ( دبیر کمیته سیر – آقای میرزایی –  11دقیقه)
-3ارائه گزارش مرکز تحقیقات کشاورزی استان همدان ( رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی – آقای اسدیان  11-دقیقه)
- 4طرح مسائل گازرسانی به واحدهای تولیدی و کشاورزی استان -به استناد مصوبه شورای اقتصاد و مصوبات
جلسات شورایگفتگو)رئیس کمیسیون کشاورزی آقای شعبانلو  10-دقیقه(
-5طرح مسائل و پیشنهادات زنبورداران استان )عضو کمیسیون کشاورزی -آقای اخوان  10-دقیقه(
 -6مسائل مربوط به تأمین نهاده های دامی( رئیس اتحادیه دامداران -آقای رستمی  5-دقیقه(
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مشروح مذاکرات
جناب آقای زبردست (رییس محترم اتاق بازرگانی ،صنایع  ،معادن و کشاورزی همدان) :

ضمن عرض خوش آمدگویی خدمت حضار و مهمانان گرامی از جناب آقای استاندار و حاضرین در جلسه تشکر و قدردانی نمودند .ایشان بیان
نمودند اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را در خدمت جناب آقای شاهرخی استاندار محترم هستیم و از ایشان بخاطر این
موضوع سپاسگزاریم .با توجه به اینکه استاندار محترم چند جلسه ای را بعنوان معاون استاندار در جلسات شورای گفتگو بوده اند لذا بنده مختصر
توضیحی درباره اهمیت برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی میدهم که شورای گفتگو جهت طرح مسائل بخش خصوصی و
روان سازی فعالیت مدیران استانی قابل اهمیت میباشد .
مشکالت و مسائل در مرحله نخست در کمیسیون های مربوطه در اتاق مطرح میشود و از مدیران در جلسات کارشناسی دعوت بعمل میآید و در
صورت حل نشدن این مسائل موضوع در شورای گفتگو مطرح میگردد  .به علت اهمیت موضوع کشاورزی و ظرفیت باالی کشاورزی در استان این
جلسه نیز به این بخش تعلق گرفته است  .موضوعات کشاورزان در جلسات متعددی با حضور کارشناسان و مدیران مربوطه مطرح گردیده و چند بند
از آن برای طرح در شورای گفتگو آماده شده است .
دستور جلسه اول :پیگیری مصوبه شماره  24146هیئت وزیران به منظور جبران خسارت سرمازدگی وارده به باغات و زراعات استان
جناب آقای زبردست – ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان

اولین موضوع شورای گفتگو بحث بیمه جبران خسارت سرمازدگی باغات استان در سال  44میباشد  .مصوبه دولت در  46/3/2در این خصوص
میباشد که هزینه ای بابت این موضوع در اختیار استانداری و ستاد بحران قرار گرفته که متاسفانه تاکنون این مبلغ به کشاورزان پرداخت نگردیده
است .
جناب آقای علیمردان طالبی – مدیر کل محترم مدیریت بحران استان

در تاریخ  46/3/2مصوبه ای در خصوص جبران خسارات سرمازدگی وارده به باغات و زراعات استان همدان به مبلغ  41میلیارد تومان مصوب گردید
که از این مبلغ  31میلیارد تومان متعلق به شهرستان تویسرکان و  61میلیارد به سایر شهرستانها تعلق گرفت  .به دنبال این موضوع و تخصیص این
اعتبار نامه ای به ا مضای جناب آقای نیکبخت به سازمان برنامه و بودجه کشوری ارسال گردید و پیگیریهای زیادی انجام شد و رونوشتی نیز خدمت
آقای حجتی ارسال گردید ولی متأسفانه جوابی حاصل نگردید  .حتی در این خصوص لیست ریز افراد خسارت دیده و مبلغ خسارت نیز تهیه گردید و
خدمت آقای نوبخت نیز نامه ای با این پیوستها ارسال گردید و متاسفانه پولی به استان جهت توزیع پرداخت نگردید  .در استان در این زمینه کم
کاری انجام نشده و بسیار پیگیری شده است .
جناب آقای رضوانی جالل  -ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی همدان

ایشان ضمن تقدیر از آقای زبردست به خاطر حمایت از کشاورزان و پیگیری مسائل و مشکالت کشاورزان و پررنگ نمودن مسائل مربوط به این
بخش  ،خاطر نشان کردند که پیگیریهای زیادی نیز از طرف آقای حجتی وزیر محترم و آقای مفتح – نماینده محترم و آقای نیکبخت استاندار
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سابق انجام شده و نامه های زیادی نیز مکتوب گردیده و جوابی حاصل نشده است  .در این خصوص اکیپی نیز از طرف آقای صیدایی به تهران
رفتند که پیگیر این موضوع باشند ولی متاسفانه جوابی حاصل نگردید .
جناب آقای آریایی – مدیر کل محترم حوزه استاندار .

احتمال اینکه این مبلغ تاکنون به استان تعلق نگرفته شاید این باشد که قانون بودجه همه ساله طبق ماده  11و  12یک رقمی را دولت جهت بیمه
خسارت کشاورزان در اختیار صندوق بیمه کشاورزان قرار می دهد که کشاورز زمین و محصول خود را بیمه نماید و با پیگیریهایی که انجام شده این
بیمه خسارت به هیچ شهری از کشور تعلق نگرفته است .
جناب آقای وفائی – معاون محترم سازمان برنامه و بودجه استان :

با توجه به پیگیریهای مربوطه اعتبار مذکور دیگر به استان بر نمیگردد و پیشنهاد بنده این است که اعتباری را جایگزین این اعتبار کنیم و بتوانیم
اعتبار جدیدی را وارد استان کنیم .
جناب آقای سعید شاهرخی – استاندار محترم همدان

با توجه به اینکه این اعتبار ابالغ شده ولی هیچ گونه تخصیصی صورت نگرفته باید حتما ما نیز پیگیری کنیم و نامه ای به امضاء بنده جهت
پیگیری این موضوع نوشته و ارسال شود و بنده در جلسه ای که در هفته آتی در تهران خواهم داشت این موضوع را شخصا" پیگیری مینمایم .
از نمایندگان مجلس نیز میخواهم که پیگیر این موضوع باشند که بتوانیم این مبلغ را وصول نماییم .
دستور جلسه دوم  :بررسی مسائل مرتبط با تولید  ،فرآوری و صادرات سیر استان
جناب آقای زبردست – ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان:

در بخش کشاورزی علی رغم توجهی که آقای رضوانی جالل داشته و سازمان ایشان داشته اند اگر ما حساسیت را برای خودمان و دستگاه مربوطه
ایجاد نکنیم نتیجه ای حاصل نمیشود  .مرکز تحقیقات استان باالی  51سال سابقه دارد شاید یکی از مرکز تحقیقاتی باشد که از گذشته دور
فعالیتهای زیادی را انجام داده است  .با توجه به اینکه سه چهار محور تولیدی استان که نقش صادراتی دارد را به عنوان محصول استراتژیک ببینیم
و محصوالتی در استان از قبیل سیر  ،گردو ،سیب زمینی که تولید اولیه کشور در استان هستند را در حاشیه قرار دهیم .
تولید سیب زمینی ما  1211111تن در سال است که بخشی در مصرف داخلی و بخشی نیز صرف صادرات میشود  .تولید سیر نیز در استان نزدیک
 61هزار تن در سال میباشد که از این میزان ما  1111تن در این چند سال توانسته ایم صادر کنیم که این در واقع نشان دهنده این است که ما در
استان این محصول را در بخش صادرات در حاشیه نگه داشته ایم در بخش گردو و انگور نیز همچنین .
من از آقای رضوانی جالل میخواهم که به مرکز تحقیقات توجه بیشتری داشته باشند و این مرکز را جزئی از سازمان خود بدانند  .من طی جلساتی
که با این مرکز داشته ام متوجه شده ام که مرکز بیش از چهل یا پنجاه مورد تحقیقات بر محصوالت متنوع استان انجام داده اند  .با توجه به بودجه
ای که کشور دارد و مشکالت بودجه در حال حاضر مرکز تحقیقات به سختی فعالیت خود را ادامه میدهد  .سیر برای استان محصولی حائز اهمیت
میباشد و از لحاظ عطر و بو مقام اول کشور را دارا میباشد  .ما باید جایگاه سیر استان را شناسایی کنیم  .کرمان  311هکتار کاشت داشته است و اگر
ما غافل شویم از نظر کیفی و کمی جایگاه سیر خود را از دست می دهیم و نگاه ویژه ای به سیر در استان باید بشود  .مرکز تحقیقات و جهاد
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کشاورزی باید باهم هماهنگ شوند که این نتیجه حاصل شود  .ما متاسفانه اهمیتی که به سیب زمینی داده ایم به سیر در استان نداده ایم .
جناب آقای میرزایی – رئیس اتحادیه سیر سوالن و دبیر کمیته سیر اتاق بازرگانی همدان :

سیر در  111کشور جهان کشت میشود  .در جهان  26میلیون تن تولید سیر داریم که از این مقدار ما  111هزار تن تولید داریم واز لحاظ رتبه
جهانی  25رتبه را داریم  .سیر استان همدان در دنیا حرف اول را میزند  .سیر در چند استان دیگر نیز کشت میشود مانند زنجان  ،کرمان  ،خوزستان
 ،مازندران و خراسان و  %61تولید کشور در استان همدان میباشد  .پاره ای از مشکالت و مسائل ما سیرکاران عبارتند از  - :نبودن ارقام بذر سیر –
فرآوری و صنایع تبدیلی سیر – ضایعات سیر – نبود برنامه ریزی و نظارت بر کاشت – عدم دسترسی به یافته های علمی مرکز تحقیقات – نبود
انبار و سردخانه در استان – حلقه مفقوده پیوند مرکز تحقیقات و سازمان جهاد کشاورزی -نبود امکانات عقیم سازی و پرتودهی – خام فروشی –
عدم دوره های آموزشی و مقاالت آموزشی در زمینه سیر – نبود بازار فروش و نمایشگاه بین المللی سیر –نبود مراجع قیمت سیر – عدم وجود بانک
اطالعاتی – هزینه باالی تولید – ارزان قیمت بودن این محصول– استراتزیک نبودن این محصول در استان – مکانیزه نبودن کاشت  ،داشت و
برداشت این محصول .
از جمله مهمترین مزیتهای سیر  ،کم آب بر بودن این محصول و اشتغالزایی زیاد این محصول میباشد  .ما خواستار معرفی این محصول بعنوان
محصول استراتژیک هستیم  .جهت کسب مجوز صنایع تبدیلی و فرآوری این محصول با مشکل مواجه هستیم و سختگیریهای زیادی در این زمینه
میشود .
دستور جلسه سوم  -ارائه گزارش مرکز تحقیقات کشاورزی استان همدان
جناب آقای اسدیان – ریاست محترم مرکز تحقیقات استان همدان :

با توجه به مسائلی که در خصوص تحقیقات مطرح شد بنده گزارشی را از فعالیت مرکز تحقیقات خدمت عزیزان عرض کنم  .از سال  1341این
مرکز شروع به کار نموده است  .ما در این مدت 11طرح تحقیقاتی داشته ایم و  521هکتار زمین در اختیار مرکز میباشد  12 .ایستگاه و پایگاه
تحقیقاتی داریم که این ایستگاهها  01لیتر در ثانیه آب دارد و مجموع افرادی که در مرکز تحقیقات مشغول به کار هستند  155نفر میباشد که 41
نفر هیئت علمی و  50نفر مهندس و محقق است .ما در این  51سال  3111طرح تحقیقاتی انجام شده است و  41رقم بذرهای حبوبات و غالت
میباشد و  15دستگاه اختراع داشته ایم و جزء بهترین مراکز تحقیقاتی کشور هستیم  .کل کشور  41هزار ذخایر ژنتیکی داریم که از میزان 2111
ذخیره ژنتیکی در همدان نگهداری میشود .ما در مرکز کار کنترل بذر را داریم که سالی حدود  24تا  26تن بذر را کنترل می کنیم  .بحث بعدی ما
در مرکز آموزش کارشناسان  ،بهره برداران و دانش آموزان که تعداد  411نفر دانش آموز بوده است  .ما در استان  115هزار بهره بردار دازریم و 32
هزار ساعت آموزش در سال داشته ایم  .ما  11توده در استان در زمینه سیر جمع آوری کرده ایم که از هر توده  2رقم میتوانیم معرفی کنیم  .ضعف
ما در زمینه سیر ضعف مدیریتی کشاورزان است .
سرکار خانم بیاتی – کارشناس سیر در مرکز تحقیقات :
سیر محصولی بسیار مفید میباشد که در استان ما از پتانسیل باالیی برخوردار میباشد و بخاطر کم آب بر بودن این محصول بسیار مفید میباشد و از
لحاظ دارویی نیز بسیار حائز اهمیت است  .ما در زمینه سیر استان ضعف هایی از قبیل ضعف مدیریت کشاورز  ،شیوع بیماریهای قارچی  ،تناوب
زراعی  ،محدودیت نهاده ها ،باال بودن هزینه تولید سیر  ،واردات سیر از چین  ،کشت فراسرزمینی که که باعث از دست رفتن بازار روسیه برای
کشاورز شده است را داریم  .ما باید بازارهای بین المللی و هدف را شناسایی کنیم  .ما در سال  3211 – 1345تن و در سال  2611 - 1346تن و
در سال  3411 – 1340تن صادرات سیر در استان را داشته ایم  .سیر استان از لحاظ طعم و عطر حائز اهمیت است .از لحاظ گرفد استاندارد سیر به
 3دسته تقسیم شده است که ظاهر سیر بسیار بسیار مهم است که باید پوسته آن سالم باشد و دو یا سه الیه و بدون شکستگی گردن باشد که این
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سیر برای صادرات مورد قبول استاندارد جهانی میباشد  .ما مسیر را اشتباه میرویم که به عطرو طعم آن میبالیم  .ما اگر بخواهیم به استاندارد جهانی
برسیم باید شیوه مدیریت را تغییر دهیم و از روشهای صنعتی و نیمه صنعتی استفاده کنیم  .ما با  31مجموعه اداری و دانشگاهی قراردادهای
پژوهشی داریم و آمادگی انجام هرگونه پژوهش و تحقیق را داریم .
جناب آقای رضوانی جالل – ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی همدان

با تشکر از توضیحات آقای میرزایی و آقای اسدیان  44 .هزار تن سیر در سال گذشته تولید شده است و امسال  111تن سیر یعنی دو برابر سال قبل
تولید سیر داشته ایم که همین افزایش تولید باعث کاهش قیمت سیر در استان شد  .در بحث صنایع تبدیلی سیر هر سال  11هزار تن سیر به
صورت فرآوری ترشیجات و شوریجات در استان در  02واحد تولیدی استفاده میشود  .در بحث نگهداری ما در حاشیه شهر همدان و به طرف جاده
کرمانشاه محدودیت ساخت سردخانه سیب زمینی داشته ایم ولی تشویق برای ساخت سردخانه سیر در استان را داشته ایم و به دو واحد مجوز ساخت
سردخانه را داده ایم و به بهربرداری رسیده است اما از سردخانه استفاده نمیکنند.
اسم قبلی مرکز تحقیقات "تات" بوده یعنی تحقیق  ،آموزش و ترویج  .پس ما از مرکز میخواهیم که آموزش و ترویج خود را تا سر زمین کشاورزان
هم ببرند  .ما خواستاریم که از طرف سازمان برنامه و بودجه ردیفی را به ترویج و آموزش کشاورزان اختصاص یابد  .زمینهای که به سیر اختصاص
داده شده است بسیار خرد و جزیی میباشد که آموزش آنها زمان بر و سخت میباشد که احتیاج به همکاری و زمان دارد .
جناب آقای شاهرخی – استاندار محترم همدان :

با توجه به آنچه که گفته شد بخش تولید و فرآوری سیر برای ما بسیار حائز اهمیت است و میطلبید با جدیت و چارچوبهای علمی با این موضوع برخورد شود  .اگر
ما بخواهیم امروزه در دنیا در خصوص محصوالت خود برای گفتن داشته باشیم باید به رویکردهای علمی روی بیاوریم و جایگاهی که در این زمینه معرفی شده
همین مرکز تحقیقات میباشد و موفقیت مرکز تحقیقات استان در گرو هماهنگی و همکاری با سازمان جهاد کشاورزی میباشد .
اولین توصیه من به این دو بخش تعامل و نزدیکی این دو سازمان میباشد  .با موضوع و مشکل آب که در استان داریم سیر یک محصول کم آب بر است که باید
بیشتر مورد اهمیت ما واقع شود  .بحث ترویج و آموزش بسیار مهم است که ما باید با برنامه ریزی و همکاری نظارت بر تمام محصوالت کشاورزی داشته باشیم
و هیچ کدام از محصوالت را رها نکنیم و هرچقدر در این زمینه جدی تر باشیم به موفقیت میرسیم و از منابع و محصوالت خود بیشتر استفاده میکنیم .ما بیست
سال پیش در استان صنایع تبدیلی را شروع کرده ایم و باید در این زمینه وقت بیشتری بگذاریم  .دولت تمام توان خود را در تولیدات و اشتغال گذاشته است .ما
باید از امکانات فرآوری و صنایع تبدیلی برای همه محصوالت استفاده کنیم و میزان فرآوری را باال ببریم و بازارهای هدف خود را شناسایی کنیم و صادرات را
باال ببریم  .طبق آماری که امروز گرفته ام تولید سیر ما امسال نسبت به سال گذشته دو برابر شده است وحجم صادرات باال بوده اما  %25کاهش رقم دالر
صادرات داشته ایم  .اتاق بازرگانی موانع صادرات محصوالت را جمع بندی کند که بتوانیم با سازمانهای مربوط پیگیر رفع این موانع باشیم  .ما باید در بحث
صادرات بیشتر تمرکز داشته باشیم  .بنده شخصا" جهت بازدید در مرکز تحقیقات حضور خواه یافت .
دستور جلسه چهارم  :طرح مسائل گازرسانی به واحدهای تولیدی و کشاورزی استان -به استناد مصوبه شورای اقتصاد و مصوبات
جلسات شورایگفتگو
جناب آقای زبردست – ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان :

بحث بعدی ما مسائل گازرسانی به واحدهای تولیدی میباشد  .دوبار این موضوع در جلسات قبلی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح
شده است ولی با توجه به مصوبات متعددی که دولت در این بخش داشته این موضوع فعال اجرایی نشده و گلخانه داران و مرغداران با این مشکل
مواجه هستند .
 5از 11

تاريخ:
شماره:
پيوست:
شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان
Hamedan Province Public Private Dialogue

اتوماسيون:
اداري

جناب آقای شعبانلو – ریاست محترم اتحادیه مرغداران گوشتی و رئیس محترم کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی همدان:

با عرض سالم و خسته نباشید خدمت بزرگواران  ،قبل از هرچیز تشکر ویژه از استاندار محترم جهت برگزاری و حضور در اولین جلسه شورای گفتگو
و تشکر ویژه از زحمات آقای زبردست ریاست محترم اتاق همدان بخاطر توجه ایشان به همه کمیسیونهای اتاق به طور خاص به کمیسیون
کشاورزی را دارم .
در ارتباط باتولید محصوالت کشاورزی و تولید گوشت  ،مرغ ،گلخانه داری از نظر ما سوخت بعنوان یک نهاده میباشد فلذا تأمین درست و به موقع
آن تأثیر مهمی در قیمت تمام شده آن دارد  .از آنجایی که کشور ما بزرگترین و مهم ترین کشور دارای ذخایر مطرح است انتظار میرود که
کشاورزان و واحدهای تولیدی از مقوله سوخت و گاز بهتر بهره مند بشوند  .همانطور که مستحضرید شورای اقتصاد در مورخ  1345 /1/10مصوبه
ای داشته که این مصوب درخصوص طرح گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی است و منابعی در این مصوبه جهت پوشش هزینه های
گازرسانی مطرح شده است  .هرچند ما معتقد هستیم با هدفمند کردن طرح یارانه ها ما این پول را پرداخت کرده ایم و دولت متعهد بوده که 31
درصد در صنایع پرداخت کند این مابعی که با افزایش هزینه بنزین و سوخت پرداخت کرده ایم  .در سال 1345مبلغ  1060میلیون دالر به نرخ
رسمی بابت سقف تعهدات اعالم شده است و هدف گازرسانی به واحدهای غیر برخوردار است و برای هر واحد تولیدی  241میلیون تومان بابت
گازرسانی به واحدهای صنعتی و احداث خط لوله اختصاصی به محل واحدها اختصاص داده شده است  .در این مصوبه به گازرسانی به محل واحدها
اشاره شده است در حالیکه واحد صنعتی برای برخورداری از گاز پس از مراجعه به شرکت گاز نیاز به استعالم از برخی ادارات دارند اولین جایی که
گرفتار میشوند اداره راه است که به واحد تولیدی میگوید باید رمپ را اجرا نماید و برای اجرای رمپ باید تضمین بانکی و مبلغی را پرداخت کنیم و
بعنوان مثال یک مرغدار باید برای گازکشی تمامی سیستم داخل واحد مرغداری را تغییر دهد و عددی برابر هفتاد یا هشتاد میلیون( شامل تعویض
هیترهای موشکی و کابینتی و همچنین لوله کشی و تأسیسات داخلی ) باید هزینه شود و برای اجرای رمپ دیگر پولی برای ایشان نمیماند .مساله
دیگر مخالفت اداره راه برای حریم راه میباشد که اجازه عبور لوله اصلی گاز را نمیدهد  .جهاد کشاورزی نیز به شرطی موافقت میکند که خط لوله از
زمین هایی که مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات است بگذرد و زمین ها یا کشاورزی هستند یا حریم راه هستند یا با روستاهایی
مواجه میشویم که رضایت به این کار ندارند و این برای واحد تولیدی مشکالت زیادی را ایجاد میکند  .طبق نامه جناب آقای فیاض – مدیر کل
محترم شرکت گاز در تاریخ  40/0/0خطاب به جهاد کشاورزی از  014واحد کشاورزی  216واحد از گازکشی برخوردار شده اند یعنی  %31از کل
واحدهای تولیدی .
جناب آقای شاهرخی – استاندار محترم همدان :

طبق آمار امروز شرکت گاز از  510واحد مرغداری فعال در استان  305مورد گازرسانی شده است و این آمار با آمار جناب آقای شعبانلو تناقض دارد .
جناب آقای فیاض – ریاست محترم شرکت گاز همدان :

تعدادی از مراجعین از مصوبه شورای اقتصاد هستند و تعدادی خارج از مصوبه شورای اقتصاد  .در مصوبه شورای اقتصاد  023مورد واحد مرغداری
داریم که باید گازرسانی شود که از این میزان 235مورد گازرسانی شده است و  440مورد باقی مانده است که از این  440مورد  00مورد از واحدها
عدم مراجعه داشته اند و  221مورد اصال شناسایی نشده اند و  144مورد شناسایی شده و گازرسانی این واحدها در حال انجام میباشد .
جناب آقای شعبانلو –ریاست محترم اتحادیه مرغداران استان:

طبق آمار آقای فیاض  33درصد از واحدها گازرسانی شده اند و  144مورد در حال گازرسانی میباشند که مطمئنا" این میزان هم با مشکالتی
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مواجه خواهند شد  .طبق مصوبه شورای اقتصاد تا پایان سال  1340واحدهای تولیدی فرصت گازکشی را دارند که این خود مشکل بزرگی برای
واحدها میباشد .
جناب آقای شاهرخی – استاندار محترم همدان

نامه ای به امضاء بنده جهت تمدید مصوبه شورای اقتصاد ارسال شده و بنده پیگیر این موضوع میباشم که واحدهای تولیدی بتوانند از این تسهیالت
استفاده نمایند  .اراضی یا متعلق به جهاد کشاورزی و منابع طبیعی یا اداره راه است که درصورتیکه امنیت مردم به خطر نیفتد اجازه گازرسانی داده
شود و بخشداریها و راهداریها نیز همکاری و مساعدت الزم را نمایند و اگر معارض در حریم شخصی بود حتما" رضایت افراد جلب شود .
جناب آقای ربانی – مدیر کل محترم سازمان راه و شهرسازی

راههای اصلی برای گازرسانی هیچ مشکلی ندارند و رمپ برای ایمنی مرغداری یا واحد تولیدی می باشد ولی راههای روستایی حریم ندارند و
بالفاصله بعد از حریم خصوصی است  .در تاریخ  46/11/5در کارگروه زیربنایی که اجرایی ترین کار گروه استان میباشد مقرر شده است در تأمین
سوخت از مایع به گاز جهت انتقال لوله های گاز به شرح ذیل اقدام گردد .
در خصوص مجوز عبور خطوط اختصاصی گاز که در مجاورت راه اصلی و روستاها میباشد اداره راه و شهرسازی مساعدت الزم را داشته باشد .در خصوص مجو ز عبور خط انتقال گاز اختصاصی که در مجاورت جاده های اصلی و راههای روستایی قدیمی که حریم آنها توسط دولت تملکنشده است با پیگیری سازمان صادرکننده مجوز و مساعدت فرمانداری و بخشداری مربوطه اقدام خواهد شد  .متقاضی و شرکت گاز مسئول پیگیری
می باشند .
 هزینه های مرتبط جهت اجرای انتقال خطوط گاز مطابق با مصوبه شرکت گاز خواهد بود .جناب آقای شعبانلو – ریاست محترم اتحادیه مرغداران استان

واحدهای تولیدی رمپ را اجرا میکنند اما دستور داده شود که تعهدنامه محضری و چک و سفته گرفته شود و یکسال به واحد تولیدی فرصت داده
شود و از ایشان ضمانت اجرایی بانکی گرفته نشود .
در بند شش مصوبه شورای اقتصاد ذکر شده است که شرکت نفت سهمیه سوخت آن دسته از واحدهای صنعتی و تولیدی  ،که با اجرای این طرح به
شبکه گاز طبیعی وصل میشوند  ،را قطع کند و ما نگران این موضوع هستیم که واحدهایی که گاز ندارند سال آینده سوخت دریافت نکنند .
جناب آقای زبردست – ریاست محترم اتاق همدان :

در این خصوص چند مورد را متذکر میشوم و از دستگاههای مربوطه خواهش میکنم که توجه ویژه به این موضوع داشته باشند  .یک واحد تولیدی
جهت اجرای رمپ و گازرسانی متحمل هزینه های گزافی میشود و بالطبع این هزینه ها فشار زیادی بر تولید این واحد تولیدی دارد و چه بسا باعث
تعطیلی این واحدها شود  .در خصوص تأمین سوخت خواستاریم که در سال  41نیز همکاری الزم از طریق شرکت نفت انجام شود  .ضمانت اجرایی
بانکی برای یک واحد تولیدی مستلزم داشتن حداقل  111میلیون تومان سپرده بانکی میباشد که این موضوع برای واحدهای تولیدی غیر ممکن
است .
جناب آقای روستایی – ریاست محترم شرکت نفت استان همدان

درسال  1341ما محدودیت در تأمین سوخت نداریم و شرط آن تعیین تکلیف شرکت گاز میباشد وقتی که به گزارش آقای فیاض حدود  211واحد
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اصال" دنبال سوخت نبوده اند .نکته ای که قابل توجه میباشد این است که دولت االن حمایت خوبی میکند  .تولیدات واحدها به قیمت روز بفروش
میرسد و این در حالی است که در سال جاری قیمت سوخت همان سیصد تومان میباشد و هیچ گونه تغییر قیمتی نداشته ایم  .در خصوص توزیع
نفت سفید از اول اردیبهشت  41طبق مصوبه و دستورالعمل به اصناف ممنوع میباشد و توزیع انجام نمیشود .
جناب آقای رضوانی جالل – ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی

در استان واحد تولیدی در بخش کشاورزی نداریم که از گازرسانی استقبال نکند و ما باید واحدهای تولیدی را با تسهیل در گازرسانی ترغیب نماییم
که گازکشی را انجام بدهند  .مرغداریها الجرم باید از جاده ها و روستاها دور باشند و حریم داشته باشند و ما خواستار کمک ویژه به مرغداران
میباشیم  .واحدهای تولیدی ما با موجودات جاندار سر و کار دارند و نباید سوخت آنان قطع شود  .مبنای شناسایی واحدهای تولیدی برای گازرسانی
از سال  1343تا سال  1345بوده است و واحدهای جدیدالتاسیس در آمار ما نیستند .
جناب آقای شاهرخی – استاندار محترم همدان:

جناب آقای فیاض تسریع در امور گازرسانی واحدهای تولیدی و صنعتی بر عهده سازمان شما میباشد .
جناب آقای روستایی در سال  1341همچنان تأمین سوخت واحدها برقرار باشد و جهاد کشاورزی و شرکت گاز واحدهای تولیدی و صنعتی را تشویق
و ترغیب به گازرسانی نمایند.
در خصوص رمپ ها که باید انجام شود و ما طبق قانون باید راههای اختصاصی را به مرغداریها بدهیم و اگر راهی راه روستایی است و در انتها و یا
انشعاب آن راه مرغداری است جفا در حق مرغداری میباشد که ما از ایشان بخواهیم که هزینه و رمپ یک جاده عمومی را به عهده مرغدار بگذاریم
 ،بنابر این در این شرایط نباید رمپ برعهده واحد مرغداری باشد مگر اینکه خود مرغدار خواستار راه اختصاصی باشد که در آنصورت رمپ برعهده
مرغدار میباشد ولی در خصوص رفع معارض حتما با واحدهای تولیدی همکاری شود .
فرصت یکساله به واحد تولیدی داده شود و از ایشان بابت تعهد به جای ضمانت اجرایی بانکی چک  ،سفته و تعهد محضری گرفته شود و در جهت
رفع موانع نیز یاری شوند .
در خصوص حریم راه روستایی نیز مصوب شود که بخشداران و دهداران مساعدت نمایند .
دستور جلسه پنجم  -طرح مسائل و پیشنهادات زنبورداران استان
جناب آقای زبردست – ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان

استان همدان یکی از استانهایی است که در بخش زنبورداری فعالیت داشته و جزء استانهایی است که حرف اول را در این بخش میزند  .توقع ما
نگاه و توجه ویژه به این بخش و مشکالت آنها در استان میباشد  .جلسات متعددی در اتاق بازرگانی در خصوص مشکالت زنبورداران با حضور
مدیران مربوطه برگزار گردیده است  .در این بخش پیشنهاداتی نیز در راستای ارتقاء زنبورعسل و زنبورداری ارائه کرده اند و از رئیس اتحادیه
زنبورداران میخواهم که گزارشی در این زمینه ارائه نمایند .
جناب آقای دکتر قدرتی – ریاست محترم اتحادیه زنبورداران استان همدان

بخش زنبورعسل برای ایجاد اشتغال در استان توانائی باالیی دارد و باعث ایجاد رشد و پیشرفت در بخش کشاورزی استان شود  .زنبور عسل با کار
گرده افشانی که انجام میدهد میتواند محصوالت زنبورعسل را  1برابر افزایش دهد  .عالوه بر محصوالتی که زنبور عسل دارد در بخش کشاورزی و
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زراعت نیز بسیار حائز اهمیت میباشد  .ضمن اینکه ما در استان همدان پتانسیل باالیی داریم و در منطقه کوهستانی میتوانیم ظرفیت تولید را افزایش
دهیم  .در صنف زنبورداری در استان  265111کنلی زنبور عسل داریم و  3111خانواده نیز مشغول به کار در این صنف هستند  .تولید عسل ما
 2511تن در سال میباشد که سرانه مصرف ما بیشتر از این مقدار میباشد و کسری مصرفی از استانهای مجاور تأمین میگردد  .صادرات عسل استان
از طریق استان کرمانشاه و کردستان انجام میشود و ما مقدار ناچیزی در استان همدان صادرات داریم  .در استان همدان کشت گیشنیز  ،رازیانه و
کلزا و محصوالت دیگری مانند یونجه  ،ذرت  ،سویا و شبدر نیز در زمینه گرده افشانی وتوسعه پرورش زنبور عسل حائز اهمیت میباشد .
در جلسه ای که در اتاق بازرگانی با حضور ریاست و معاونین سازمان دامپزشکی و جهاد کشاورزی همدان برگزار شد  ،مقرر گردید که مجوز
داروخانه و پاراکلینیک زنبورعسل جهت اتحادیه زنبورداران صادر شود  .اتاق بازرگانی همدان نیز در حال پیگیری مجوز رشته زنبورعسل در دانشگاه
بوعلی همدان میباشد .
جناب آقای اینجیناری – ریاست محترم اتحادیه زنبورداران حرفه ای همدان

تصور افراد از زنبورعسل یعنی عسل در حالیکه تواناییهایی که در زنبور عسل وجود دارد مثل پاالیشگاه در بخشهای متفاوت میباشد  .ما باید علم
آشنایی با زنبورعسل را در استان تقویت کنیم  .زنبور عسل یعنی ژل رویال که در صنایع دارویی و بهداشتی مصرف باالیی دارد و کیلویی ده میلیون
تومان معامله میشود و برموم عسل که بعنوان قوی ترین آنتی بیوتیک در جهان استفاده میشود و زهر زنبور عسل که در صنایع دارویی استفاده
میشود و ارزش مالی آن حدود  611میلیون تومان هر یک لیتر میباشد  .گرده گل که تمامی اسیدها و چربیهای مثبت در آن نهفته است و ارزش
مالی آن  511هزار تومان در هر یک کیلو میباشد.موم زنبور عسل در صنایع ماشین سازی و دفاعی و صنعت زنبور عسل استفاده میشود  .زنبورعسل
در بخش عمده آبخیزداری  ،مراتع و گرده افشانی تأثیر دارد  .در استان همدان با همکاری اتاق بازرگانی و جهاد کشاورزی ستاد گرده افشانی را
تشکیل داده ایم که برای پیشبرد اهداف زنبورداران بسیار حائز اهمیت میباشد .
با توجه پیگیری اتاق بازرگانی جهت اختصاص رشته زنبورعسل و مرکز پژوهش در از شما بزرگوار نیز تقاضای پیگیری داریم .
جناب آقای رضوانی جالل – ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی همدان

در مورد زنبور عسل جلسات متعددی در اتاق بازرگانی داشته ایم و کارشناس متخصص در جهاد کشاورزی در زمینه زنبور عسل داریم  .بیشترین
تولید زنبور عسل ما در شهرستان نهاوند میباشد .
جناب آقای شاهرخی -استاندار محترم همدان

با توجه به آمار استان ما در بخش تولید عسل نیز رتبه ی خوبی در کشور داریم  .ما با تولید  2141تن در سال رتبه نهم کشور را داریم و بیشترین
تولید در شهرستان نهاوند با  121تن در سال داریم  .با توجه به طبیعت و آب و هوا و ظرفیت استان میتوانیم تولید این محصول را بیشتر کنیم  .از
آقای زبردست نیز س پاسگزارم که پیگیر مباحث مهمی در استان بوده اند  .از دانشگاه بوعلی هم خواستارم که رشته زنبور عسل را پیگیری نموده و
در دانشگاه همدان دایر نمایند  .آقای آریایی – مدیر کل حوزه استانداری پیگیر این بحث در دانشگاه بوعلی باشند  .از مرکز تحقیقات و جهاد
کشاورزی نیز خواستارم که توجه بیشتری به حوزه دام و طیور و زنبورداری داشته باشند و از علوم نو و ظرفیتهای مرکز تحقیقات جهت پیشرفت
راندمان فعالیتهای اقتصادی زنبورداری است فاده کنند  .از سازمان جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات استان میخواهم که در جلسات آتی شورای
اقتصاد که در استان تشکیل میشود آخرین یافته ها و تحقیقات و نحوه کارکرد در زمینه زنبور عسل را ارائه نمایند .ترویج فعالیتهای زنبورداری را در
راستای وظایف جهاد کشاورزی داشته باشم .
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دستور جلسه ششم  -مسائل مربوط به تأمین نهاده های دامی
جناب آقای رستمی – ریاست محترم اتحادیه دامداران

با تشکر از فرصتی که به بنده دادید من در بخش تأمین نهاده ها به موضوع سبوس که مهمترین بخش است میپردازم  .هزینه های توزیع سبوس
نسبت به چند ماه گذشته بسیار افزایش یافته که هزینه بارگیری و کارگر و گونی نیز به آن اضافه شده است  .میزان سهمیه ای که برای استان در
نظرگرفته شده است بسیار بسیار کم است و نیاز دامداران را تأمین نمی کند  .در حال حاضر  45درصد در دوماه میباشد  .اختالف قیمت بین سهمیه
 521تومانی تا سبوس  1611تومانی آزاد بسیار باالست و باعث درگیری بین دامداران میشود .
درخواست ما این است که هزینه های اضافی در خصوص سبوس ابالغ شود  .طی نامه مورخ  40/0/31وزیر محترم جهاد کشاورزی و مصوبه
 55343مورخ  40/5/16هیأت دولت و بخشنامه شماره  64154مورخ  40/5/11ریاست محترم جمهوری اعالم کردند که صددرصد سبوس
کارخانه ها از طریق سامانه  gpacتوزیع شود نه اینکه  45درصد از سهمیه به نرخ  521تومان توزیع شود و درگیری اجتماعی برای اتحادیه ایجاد
کند و  55درصد با نرخ  1611تومان آزاد به فروش برسد یا کارخانه ها سهمیه آزاد را به شرکت ها برای توزیع اختصاص دهند  .ما مشکل تأخیر
در تحویل بار هم داریم که در آیین نامه ذکر شده که طی سه روز باید بار پس از واریز مبلغ تحویل داده شود  .در رابطه با بقیه نهاده ها مانند جو،
ذرت ،سویا کمبود شدید داریم و متأسفانه میزان توزیع بسیار محدود و کم می باشد و پاسخگو نمیباشد .تحویل این بارها هم بسیار زمان میبرد و
دیر به دست دامدار می رسد  .باری که  41روزه سفارش داده ایم و پول هم واریز شده تا کنون به دست ما نرسیده است .
جناب آقای زبردست – ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان :

در بحث سبوس در ماه گذشته ما جلسه ای در اتاق بازرگانی با حضور کارخانه داران و اداره غله و جهاد کشاورزی و سازمان صنعت و معدن برگزار
کردیم که همین بحث مطرح گردید .
جناب آقای زرین دالور -نماینده محترم سازمان صنعت  ،معدن و تجارت

در جلسه ستاد تنظیم بازار که در مورخ  40/0/0برگزار گردید مصوب شد که  45درصد توزیع سبوس توسط شرکت و  55درصد توسط کارخانه
داران باشد اما این مصوبه اجرا نمیشود و ما میتوانیم مجدد در ستاد تنظیم بازار مطرح کنیم .
جناب آقای شاهرخی – استاندار محترم همدان

برابر مصوبه ستاد تنظیم بازار مورخ  40/0/0که تا تاریخ  40/4/0جناب آقای رستمی گزارشی را از کارخانه ها و شرکت هایی که تخطی کرده اند و
 51درصد توزیع نداشته اند حتما" به استانداری اعالم کنند که ما درنگ نمیکنیم و حتما" برخورد میشود .
در دستور جلسه آتی ستاد تنظیم بازار نیز قرارداده شود و مصوب شود که  51درصد دیگر نیز به نرخ دولتی و تنظیم بازار در استان همدان توزیع شود
زمانی که ما در استان به سبوس بیشتری احتیاج داریم نباید در استانهای مجاور توزیع شود  .با هماهنگی شرکت پشتیبانی از خط آهن جهت حمل
نهاده ها استفاده شود و من شخصا" با آقای ورناصری در خصوص تأمین و توزیع نهادها صحبت خواهم کرد که میزان نهاده ها را افزایش دهد .
جناب آقای اینانلو – ریاست محترم شرکت پشتیبانی استان همدان

در سال جاری  6051تن نهاده در مدت ده ماهه تخصیص داده شده است  .در دیماه  2111تن تخصیص داده شد و در بهمن ماه هم پیگیری شده
که  2111تن سهمیه اعالم میشود  .توزیع نهاده از دو منبع انجام میشود یکی از طریق مجتمع انباری که در کوتاهترین زمان تحویل اتحادیه
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دامداران میشود و دیگری از طریق بندر امام که یک هفته تا ده روز تحویل بار زمان میبرد  .حتما خرید نهاده آقای رستمی از طرف شرکت دیگری
بوده است .
جناب آقای زبردست -ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان

تشکر ویژه از جنابعالی و فرصتی که برای این جلسه گذاشته اید و انشاهلل جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آتی را در اسفندماه برگزار
خواهیم کرد .
جناب آقای شاهرخی – استاندار محترم همدان

با تشکر از جناب آقای زبردست و اتاق بازرگانی همدان و کلیه دستگاهها و مدیران که در این جلسه شرکت کرده اند  .همانطور که مستحضر هستید
بهترین جلسه ای که در استان برگزار میشود جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی میباشد  .مدیران استانی و دستگاههای اجرایی
مصوبات شورای گفتگو را جدی بگیرند و در خصوص انجام مصوبه اگر مشکل یا مسئله ای قابل اجرا نیست حتما" در همان جلسه شورای گفتگو
بیان شود زیرا بعد از جلسه هیچ گونه دلیلی جهت رد مصوبه قابل قبول نیست .مسائل و مشکالت را بررسی نموده و در جلسه شورای گفتگو مطرح
نمایید و ما هم با همه توان و قدرت آماده هستیم که موانع و مشکالت تولید استان را برطرف نماییم .
جلسه رأس ساعت  11:15با ذکر صلوات به پایان رسید .

 11از 11

تاريخ:
شماره:
پيوست:
شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان
Hamedan Province Public Private Dialogue

اتوماسيون:
اداري

مصوبات جلسه شورای گفتگوی مورخ : 79/11/42
موضوع

پیگیری مصوبه شماره 24146

شرح مصوبه

هیئت وزیران به

دستگاه مجری

مقرر گردید نامه ای به امضاء جناب آقای استاندار به سازمان برنامه و بودجه
کشور جهت تخصیص اعتبار مربوطه به استان ارسال شود .

منظور جبران خسارت سرمازدگی وارده به

استانداری

باغات و زراعات استان

پیگیری مصوبه شماره 24146

هیئت وزیران به

منظور جبران خسارت سرمازدگی وارده به
باغات و زراعات استان

بررسی مسائل مرتبط با تولید  ،فرآوری و
صادرات سیر استان

ارائه گزارش مرکز تحقیقات کشاورزی

مقرر گردید موضوعات مطرح شده در خصوص این دستور جلسه در جلسه
ای که استاندار محترم با مدیران مربوطه هفته آینده در تهران دارند مطرح

استانداری

شود
مقرر گردید مسائل و مشکالتی که مانع صادرات محصول سیر در استان
است از طریق اتاق بازرگانی همدان جمع آوری شده و جهت پیگیری به
استانداری اعالم گردد .
جناب آقای شاهرخی از مرکز تحقیقات استان بازدیدی بعمل خواهند آورد .

اتاق بازرگانی همدان و
استانداری

استانداری

استان همدان
طرح مسائل گازرسانی به واحدهای تولیدی و
کشاورزی استان -به استناد مصوبه شورای
اقتصاد و مصوبات جلسات شورایگفتگو

مقرر گردید نامه ای به امضاء آقای استاندار جهت تمدید مصوبه شورای
اقتصاد مورخ 1345/1/10در خصوص بهره برداری واحدهای تولیدی از

استانداری

تسهیالت ارسال گردد.
طرح مسائل گازرسانی به واحدهای تولیدی و
کشاورزی استان -به استناد مصوبه شورای

مقرر گردید در امر گازرسانی به واحدهای تولیدی تسریع شود .
شرکت گاز

اقتصاد و مصوبات جلسات شورایگفتگو

طرح مسائل گازرسانی به واحدهای تولیدی و
کشاورزی استان -به استناد مصوبه شورای
اقتصاد و مصوبات جلسات شورایگفتگو

طرح مسائل گازرسانی به واحدهای تولیدی و
کشاورزی استان -به استناد مصوبه شورای اقتصاد و
مصوبات جلسات شورایگفتگو
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مقرر گردید جهاد کشاورزی و شرکت گاز واحدهای تولیدی و صنعتی را
تشویق و ترغیب به گازرسانی نمایند .

مقرر گردید تأمین سوخت واحدهای تولیدی در سال  1341نیز ادامه یابد و
همچنین یارانه تعلق گرفته نیز در سال  41تمدید شود .

شرکت گاز و جهاد
کشاورزی

شرکت نفت
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طرح مسائل گازرسانی به واحدهای تولیدی و
کشاورزی استان -به استناد مصوبه شورای

رمپ ها در صورتی اجرایی شود که جاده فقط متعلق به واحد تولیدی باشد
نه راه مشاع عمومی و روستایی
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شرکت گاز  -راه و
شهرسازی

اقتصاد و مصوبات جلسات شورایگفتگو
طرح مسائل گازرسانی به واحدهای تولیدی و

مقرر گردید راه و شهرسازی همکاری الزم جهت رفع موانع و معارضین

کشاورزی استان -به استناد مصوبه شورای

داشته باشد با اجازه عبور خط لوله از حریم جاده در صورتیکه حادثه خیز

اقتصاد و مصوبات جلسات شورایگفتگو

طرح مسائل گازرسانی به واحدهای تولیدی و
کشاورزی استان -به استناد مصوبه شورای

نباشد .

شرکت گاز  -راه و
شهرسازی

مقرر گردید جهت ضمانت نامه اجرایی  ،تعهدنامه محضری یا چک یا سفته
از واحد تولیدی دریافت گردد و در این خصوص فرصت یکساله داده شود .

شرکت گاز

اقتصاد و مصوبات جلسات شورایگفتگو

طرح مسائل گازرسانی به واحدهای تولیدی و
کشاورزی استان -به استناد مصوبه شورای

مقرر گردید در خصوص حریم راه روستایی بخشداران و دهداران واحدهای
تولیدی را مساعدت نمایند .

راه و شهرسازی

اقتصاد و مصوبات جلسات شورایگفتگو

طرح مسائل و پیشنهادات زنبورداران

مقرر گردید در خصوص رشته زنبور عسل در دانشگاه بوعلی پیگیری های

حوزه استاندار و

الزم صورت گرفته و این رشته در دانشگاه تدریس شود

دانشگاه بوعلی

استان

طرح مسائل و پیشنهادات زنبورداران

مقرر گردید جهاد کشاورزی فعالیتهای زنبورداری در استان را ترویج نماید .

جهاد کشاورزی

استان

طرح مسائل و پیشنهادات زنبورداران
استان

مسائل مربوط به تأمین نهاده های

مقرر گردید جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات از روند یافته ها و نحوه
کارکرد در زمینه مسائل زنبور عسل استان جهت جلسه شورای اقتصاد
گزارش آماده نمایند .

مرکز تحقیقات و جهاد
کشاورزی

مقرر گردید حمل نهاده ها از طریق خط آهن همدان مورد بررسی قرار گیرد.
شرکت پشتیبانی

دامی

مسائل مربوط به تأمین نهاده های
دامی

 13از 11

مقرر گردید استاندار محترم در خصوص تأمین نهاده ها صحبتی با آقای
ورناصری – مدیر عامل محترم شرکت پشتیبانی دام کشور داشته باشند

استانداری

تاريخ:
شماره:
پيوست:
شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان
Hamedan Province Public Private Dialogue

مسائل مربوط به تأمین نهاده های

اتوماسيون:
اداري

مقرر گردید جلسه تنظیم بازار در هفته آتی با موضوع تأمین نهاده ها و
قیمت گذاری نهاده ها تشکیل شود .

جهاد کشاورزی

دامی

مسائل مربوط به تأمین نهاده های

مقرر گردید آقای ابراهیم رستمی از تأخیر تحویل نهاده های دامی توسط
شرکت هایی که تخطی کرده اند گزارشی را ارائه نماید .

دامی

مسائل مربوط به تأمین نهاده های

مقرر گردید طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار از تاریخ  51 ، 40/4/0درصد
باقیمانده نیز به نرخ دولتی و در داخل استان توزیع گردد .

دامی

مسائل مربوط به تأمین نهاده های
دامی

 11از 11

اتحادیه دامداران استان
همدان

شرکت پشتیبانی – جهاد
کشاورزی

مقرر گردید سبوس در داخل استان توزیع گردد و به خارج از استان نرود .
جهاد کشاورزی

