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 فارسگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 

 37شماره نشست :
 :تاریخ جلسه

04/02/1399 

اعت س

 10:00:شروع

 

 12:30:ساعت خاتمه
 :حل نشستم

 استانداری فارس شهید قاضی سالن

 دستور جلسه

  

 پیش از دستور:

 19 -دیجنگ کوو یبرا یاقتصاد یهااستیسارائه گزارش با موضوع:  .1

 20 یاقتصاد روسیعامل و - 19 روسیکرونا وارائه گزارش با موضوع: .2

 :دستور جلسه

 شنهاداتیپ نیکرونا و همچن یماریاستان در مقابله با ب یاقتصاد هایبحث و تبادل نظر در خصوص مشکالت بنگاه

 ) بخش کشاورزی( بعد از کرونا طیدر شرا یدیاقدامات تمه
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 مصوبات

 استانی

مسئول  مصوبه دستور جلسه ردیف

 پیگیری

مهلت 

 پیگیری

1 
بحث و تبادل نظر در خصوص مشکالت 

استان در مقابله با  یاقتصاد هایبنگاه

 شنهاداتیپ نیکرونا و همچن یماریب

بعد از کرونا  طیدر شرا یدیاقدامات تمه

 ) بخش کشاورزی(

 

صدور مجوز یکساله  دریافت 

های کمباین سوخت دستگاه

 استان توسط شرکت ملی پخش

 نفتی هایفرآورده

معاونت 

هماهنگی امور 

 اقتصادی استان

 

بحث و تبادل نظر در خصوص مشکالت  2

استان در مقابله با  یاقتصاد هایبنگاه

 شنهاداتیپ نیکرونا و همچن یماریب

بعد از کرونا  طیدر شرا یدیاقدامات تمه

 (ی) بخش کشاورز

هماهنگی با دستگاه استانداری 

های کشور در خصوص استان

-تأمین سوخت کمباین و ماشین

آالت کشاورزی که فرآیند تحویل 

سوخت آنها به صورت سهمیه 

 .باشدبندی ماهانه می

معاونت 

امور  یهماهنگ

 استان یاقتصاد

 

بحث و تبادل نظر در خصوص مشکالت  3

استان در مقابله با  یاقتصاد هایبنگاه

 شنهاداتیپ نیکرونا و همچن یماریب

بعد از کرونا  طیدر شرا یدیاقدامات تمه

 (ی) بخش کشاورز

برگزاری جلسه مشترک تعاونی 

کمباینداران و سازمان تأمین 

خصوص بیمه اجتماعی در 

 کارگران فصلی بخش کشاورزی

دبیرخانه 

شورای 

گفتگوی دولت 

و بخش 

 خصوصی

 

 

 ملی و فراگیر

 

مسئول  مصوبه دستور جلسه ردیف

 پیگیری

مهلت 

 پیگیری

بحث و تبادل نظر در خصوص مشکالت  1

استان در مقابله با  یاقتصاد هایبنگاه

 شنهاداتیپ نیکرونا و همچن یماریب

بعد از کرونا  طیدر شرا یدیاقدامات تمه

 (ی) بخش کشاورز

 10استمهال یکساله تسهیالت 

 رسته معرفی شده توسط دولت

شورای 

گفتگوی دولت 

و بخش 

 خصوصی

 

بحث و تبادل نظر در خصوص مشکالت  2

استان در مقابله با  یاقتصاد هایبنگاه

 شنهاداتیپ نیکرونا و همچن یماریب

بعد از کرونا  طیدر شرا یدیاقدامات تمه

 (ی) بخش کشاورز

اسناد  لیاعتبار تکمافزایش 

 6حمل جهت بخش تجارت از 

ماه و جهت بخش  8ماه به 

 ماه  11ماه به  9از  دیتول

 یشورا

 دولت یگفتگو

و بخش 

 یخصوص

 

بحث و تبادل نظر در خصوص مشکالت  3

استان در مقابله با  یاقتصاد هایبنگاه

 شنهاداتیپ نیکرونا و همچن یماریب

افزایش مهلت صادرات شیر 

به  31/1/99خشک از تاریخ 

به جهت وجود  31/3/99

 یشورا

 دولت یگفتگو

 



  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 فارسگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 

 

 1396-03-10تاریخ بازنگری:                                    02شماره بازنگری:                                      QMS-RE-75-03  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ: 

 

 

 

 

 

بعد از کرونا  طیدر شرا یدیاقدامات تمه

 (ی) بخش کشاورز

های مرزی و عدم محدودیت

 وجود حمل و نقل بین المللی

و بخش 

 یخصوص

 

 
 



  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 فارسگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 

 

 1396-03-10تاریخ بازنگری:                                    02شماره بازنگری:                                      QMS-RE-75-03  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ: 

 وضعیت حضور و غیاب جلسه

 دولت -الف

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 

نام و نام 

خانوادگی 

 و سمت نماینده

 آقای عنایت اهلل رحیمی 1
دولت و بخش   و رئیس شورای گفتگویاستاندار 

 خصوصی استان
  حاضر

  حاضر ریزی استانرئیس سازمان مدیریت و برنامه حسن نوروزیآقای   2

  حاضر و دارایی استان مدیر کل امور اقتصادی آقای بابک دایی  3

 نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رئیس حمید رضا ایزدی  آقای  4

سید رضا آقای 

معاون  – ساداتی

برنامه ریزی و 

 سرمایه گذاری

   حاضر مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان آقای سهراب مختاری  5

  حاضر کشاورزی استان رئیس سازمان جهاد آقای محمد مهدی قاسمی  6

  حاضر استان یهابانک هماهنگی دبیر کمیسیون آقای کریم ریگی زادگان  7

 مجلس شورای اسالمی -ب

نام و نام خانوادگی 

 نماینده 

 وضعیت حضور 

 

 ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت 

 1 آقای مسعود رضایی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی --- 

 2 آقای بهرام پارسایی یاسالم یدر مجلس شورا رازیمردم ش ندهینما ---
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 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

 نماینده اناست دادگستریکل  رئیس آقای سید کاظم موسوی  1

 ،ییمعاون قضا -آقای عبدالنبی نجیبی

 سیاطالعات رئ یو فناور یزیربرنامه

 استان یکل دادگستر

  حاضر استان مرکز دادستان آقای حیدر آسیابی  2

 تعاونی و خصوصی -د

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام خانوادگی 

 نماینده

1 
 آقای جمال رازقی جهرمی 

 

و  کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، رئیس اتاق

 ی استاندبیر شورای گفتگو
 حاضر

 

  حاضر استان تعاون اتاق رئیس آقای سید محمد باقر دبیری  2

  حاضر استان مرکز اصناف رئیس اتاق محمود هاشمی سید آقای 3

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

 سمت نام خانوادگی نام و ردیف

 وضعیت حضور

)حاضر/ غایب/ 

 نماینده(

نام و نام خانوادگی 

 نماینده

 حمیدیان محمدصادقآقای  1
فارس و  استان صنایع مدیران انجمن رئیس

 رئیس هیات مدیره شرکت پارس حدید
 حاضر

 

 راهدار یلدا خانم 2
و مدیر عامل  کانون زنان بازرگان استان سئیر

  گروه صنعت و مدیریت ایرافا
 حاضر

 

 ابوقداره عباس آقای 3
و مدیر عامل  گاز و نفت کنسرسیوم رئیس

 شرکت فوالد پایه
 حاضر
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 سهراب شرفی آقای  4

رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت استان 

فارس و مدیر عامل مجموعه سالمت گستر 

 نیایش

 حاضر

 

  حاضر رئیس انجمن غالت استان فارس ن طلعتیآقای محمد حس  5

 آقای محمد غیثی  6
رئیس انجمن کارخانجات سیمان استان فارس 

 و مدیر شرکت سیمان داراب
 حاضر

 

  حاضر مدیر عامل شرکت فاتح صنعت کیمیا محمد علی فاطمی سید آقای  7

  حاضر جاودان فرهنگ رئیس خانه طباطبایی امین آقای  8

 شوراهاشهرداری و  -هـ

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

1 
  

 آقای حیدر اسکندرپور
 حاضر شهر شیراز شهردار

 

  حاضر شورای اسالمی استان فارسرئیس  خرمیعلی  آقای   2

 

 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و

 ین:مدعو

 حضور تیوضع سمت و نام خانوادگی نام ردیف

 حاضر استانداریاقتصادی  هماهنگی امور معاون آقای ظفر افشون 1

 حاضر استانداری گذاری سرمایه از حمایت و جذب کل  دفتر مدیر فوالدفر هاله خانم  2

 حاضر مدیر کل محترم امور مالیاتی استان جناب آقای هاشمی 3

 حاضر محترم تأمین اجتماعی استان فارسمدیر کل  جناب آقای کشاورز 4

 حاضر کارشناس محترم دفتر سرمایه گذاری استانداری جناب آقای احمدی پور 5
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داران استان  نیکمبا یعامل محترم شرکت تعاون ریمد

 فارس

 حاضر

 حاضر دامداران استان هیعامل اتحاد ریمد جناب آقای کالهی 7

 دستگاه هاسایر مراجع و 
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 مشروح  مذاکرات

 اهللنایتعریاست آقای دکتر  به 04/02/1399در تاریخ  استان فارس جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی هفتمینو  سی

 برگزار گردید.بخش خصوصی فعالین های دولتی و و با حضور مدیران دستگاهرحیمی، استاندار محترم 

 

 پیش از دستور: 

 - 19 روسیکرونا وو  19 -دیجنگ کوو یبرا یاقتصاد هایاستیسدر ابتدای جلسه خانم دکتر راهدار به ارائه گزارشاتی با موضوع 

 باشد:پرداختند که اهم موارد ارائه شده به شرح ذیل می 20 یاقتصاد روسیعامل و

از خانوارها، کسب و  تیدر حما هااستیس مجموعه ،19 -دیجنگ کوو یبرا یاقتصاد یها استیسدر خصوص گزارش 

 باشد: و به شرح ذیل می یو پرداخت ینگیاز اقدامات نقد یاشامل مجموعه یکارها و بخش مال

وپن کی، کاریب مهیب، یاجتماع نیو تام یاتیمال معوقاتی، نقل و انتقاالت نقدیی، مسکن، دانشجو یهاپرداخت وام قیتعل خانوار:

 .که از مدرسه دور هستند یدانش آموزان یبرا ییغذا یهاوعده

اوراق قرضه  دیخر، حفظ اشتغال یبرا ارانهی، یاجتماع نیمأو ت یاتیمعوقات مال، سهام قیتزر، وام دیسررس دیتمد :کارهاکسب و 

 یعتبارا یضمانت های، توسط بانک مرکز میمقررات اعتبار مستق، (اتیبر اساس فروش گذشته )براساس مال میمستق ارانهی، یتجار

 یدولت یضمانت ها، بازار ینگیحفظ نقد یاقدامات برا، سهام قیتزری، مال یواسطه ها یبرا ینگینقد نیتأم: یبخش مال

بر اقتصاد جهان و  روسیکروناو یاثرات اقتصادنیز به  20 یاقتصاد روسیعامل و - 19 روسیکرونا و در خصوص گزارش

 ایران پرداخته شده که پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه گردیده است:

 گسست در  جادیاقدامات ممکن جهت ا نیاز مهمتر یکیدر جلسات و سفر  تیاقدامات مهار مانند کاهش روند کار، محدود

 بیماریکاهش شوک  جهیو در نت وعیکاهش ش یدر راستا رهیزنج

   یارتباط رهیگسست زنج یراستادر ایجاد قرنطینه  

 یماریکش کردن بوتا فر وعیش یهدفمند در بازه زمان ارانهیپرداخت  قیاز طر رپذیبیآس یموقت خانوارها یمال نیمأت 

 یخانگ هنیآموزش در خصوص قرنط شیکشور، افزا یبالفعل درمان هایتیبا ظرف یبالقوه به بستر ازین قیجبران عدم تطب 

 .افراد مبتال شده به کرونا 

 نیکرونا و همچن یماریاستان در مقابله با ب یاقتصاد هایبحث و تبادل نظر در خصوص مشکالت بنگاهدستور جلسه: 

 ) بخش کشاورزی( بعد از کرونا طیدر شرا یدیاقدامات تمه شنهاداتیپ

 یکرونا در سطح جهان ریگهمه یماریبا ظهور ب یادیز اریبس یوکارهاکسبدر ابتدای بحث آقای دکتر حمیدیان با اشاره به اینکه 

و  است یچالش جهان کی گیریهمه نیا  نموده است و با بیان اینکه یدیدچار افت شد ی راقرار گرفته و اقتصاد جهان ریتحت تأث

خاطر نشان  برده است، یلیعطاز مشاغل را در آستانه ت یاریبس یبرهم زده و به نوع ایدن یتعادل بازار عرضه و تقاضا را در همه جا
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ها، نوسانات  میکرونا با فشار تحر روسیآنها قبل از و رای، زه استگرانتر تمام شد یقدر یداخل دکنندگانیتول یچالش برا نیا نمودند که

شده اقتصاد کشور را سرپا  یبود که به هر نحو نیکردند و تالششان ایدر صادرات و واردات دست و پنجه نرم م تینرخ ارز  و محدود

لذا از آنجاییکه بخش کشاورزی نیز مستثنی از این قاعده نبوده است، مجموعه مشکالت و معضالت این بخش توسط  نگه دارند.

به رفع  تنسب هر چه زودتروعه حاکمیتی و تصمیم گیر استانی و کشور محاضر در این بخش ارائه که امید است مجها و فعاالن تشکل

 این موانع اقدام نماید. 

از نظر تأمین ماشین آالت بخش کشاورزی و علی الخصوص کمباین یکی از از آنجایی که استان فارس آقای مهندس جعفری: 

ور در آالت مذکباشد و فصل برداشت محصوالت نیز نزدیک است و با توجه به گستره وسیع خدمات رسانی ماشینهای کشور میقطب

که از ضروریات این نیروها بخش تأمین غذا و خوراک و حفظ سالمت آنها نیروی کارگر  3کشور و نیاز ضروری هر کمباین به حداقل 

أمین آالت کشاورزی و تباشد و همچنین با توجه به موارد مرتبط به تأمین سوخت ماشیندر نقل و انتقاالت بین استانی و استانی می

 گردد:های بخش خصوصی به شرح ذیل ارائه مییدکی من جمله الستیک، مجموعه پیشنهادات تشکلقطعات 

  های روغنی را ای از محصوالت غالت و دانهکمباین فعال، رسالت برداشت سهم عمده 3600استان فارس با در اختیار داشتن

میلیون هکتار، گندم دیم؛  2ح زیر کشت گندم آبی، در کشور به عهده دارد. از طرفی با توجه به اینکه در سال پیش رو، سط

باشد، برداشت محصول در شرایط حال حاضر با مشکالت متعددی هزار هکتار می 220های روغنی میلیون هکتار و دانه 4

 شود:روبروست که در ادامه شرح داده می

 تدایی به سازمان جهاد کشاورزی، مراجعه به تأمین و تهیه سوخت ناوگان کمباینداران طبق دستورالعمل بر اساس مراجعه اب

دفاتر اینترنتی و ثبت اینترنتی درخواست، مراجعه به شرکت نفت و در انتها مراجعه به جایگاه سوخت جهت تهیه سوخت 

باشد که این فرآیند عالوه بر مشکالت زیر ساختی که از قبل گریبانگیر سیستم بوده است، در حال حاضر جز نقض فاصله می

اری اجتماعی و عدم رعایت مصوبات ستاد مقابله با ویروس کرونا نیست و مقتضی است فرآیند دریافت سوخت این ناوگان گذ

 با کمترین بروکراسی اداری صورت پذیرد.

 های مربوطه است و با توجه به اینکه عمده این یکی دیگر از مشکالت کمباینداران، تأمین الستیک و قطعات یدکی دستگاه

باشد. همچنین با توجه به اینکه باشد، اقدامات الزم در خصوص تأمین و کسری موارد یاد شده ضروری میوارداتی میاقالم 

های داخلی است، لذا عدم تأمین برابری نسبت به کمباین 3وری یک سوم ناوگان مربوطه؛ کمباین وارداتی و دارای بهره

 گرداند.ه برداشت را با مشکل مواجه میالستیک و قطعات یدکی مربوطه بخش بزرگی از زنجیر

استانی حاکم است و همچنین با  محدودیت تردد  بین استانی و بعضاً هایدر شرایط حال حاضر که سیاستآقای مهندس طلعتی: 

ی ز سویک سو و تأمین مایحتاج کشاورزی کشور ا لزوم حفظ سالمت نیروی کار ازتوجه به شروع فصل برداشت غالت در کشور و 

 گردد:در صورت عدم توجه به این مهم، موارد ذیل ارائه می دیگر و تهدید امنیت جانی 

  با توجه به اینکه سیاست دولت و وزارت بهداشت حفظ فاصله گذاری اجتماعی است، عمده نیروی کار فعال در این حوزه که

انی و پشتیبانی الزم توسط دولت، از انجام فعالیت باشند، جهت حفظ سالمت جانی و عدم وجود بیمه درماز کارگران فصلی می

زنند. لذا مقتضی است هر چه سریعتر نسبت به انجام مراتب بیمه و تأمین امنیت جانی نیروی کار این حوزه اقدام سر باز می

 گردد.

 پذیرد فارس صورت می کمباینداران استان %70های روغنی در کشور توسط از آنجاییکه که انجام فرآیند برداشت غالت و دانه

نیروی کار را در اختیار دارد، لذا در ابتدای امر انتقال دستگاه کمباین و نیروی کار با مشکل  3و هر کمباین به طور میانگین 

مواجه است و در ادامه تأمین مایحتاج روزانه نیروی کار که بر اساس عرف  بر عهده کشاورزان بوده است و رعایت مسائل 

 با مشکل مواجه است.بهداشتی آن 
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  با توجه به اینکه در شرایط حال حاضر و طبق مصوبات ستاد مقابله با ویروس کرونا طرح محدودیت اجتماعی حاکم است و از

آنجاییکه  عملیات زراعی کشت سبزی و صیفی و عملیات زراعی باغی استان در حال انجام است و عمده کارگران این حوزه، 

و دور از محل اجرای عملیات زراعی هستند، لذا حمل و نقل و جابجایی این کارگران با مشکل  کارگران فصلی خوش نشین

مواجه است و مقتضی است تدبیر الزم در جهت رعایت مصوبات ستاد و ارائه گواهی سالمت در جهت جابجایی کارگران صورت 

 پذیرد.

ورزی به عنوان خوراک تا مشمول تولید محصوالت زراعی و کشااز آنجایی که زنجیره تأمین و تولید لبنیات کشور : کالهیآقای 

های این زنجیره، بخش عظیمی از ارزش باشد و نقصان در هر یک از تکهمحرک تقاضای کل در کشور میکننده نهایی به عنوان مصرف

محصوالت لبنی بیش از پیش رانی، نماید و از آنجایی که در این شرایط بحافزوده و سهم اقتصاد کشوری را دچار کمبود و بحران می

 ردد:گباشد، پیشنهادات ذیل ارائه میاز لحاظ تأثیر بر سالمتی جامعه و حفظ اشتغال و تثبیت تولید در کشور حائز اهمیت می

  نیز وجود داشته است و در حال حاضر بخش بزرگی از  19مازاد عرضه شیر در بازار که قبل از بحران شیوع ویروس کووید

ولید کنندگان محصوالت دامی و لبنی است و مقتضی است دولت تدبیر الزم در جهت خرید شیر خام و تبدیل آن به معضل ت

 شیر خشک را انجام و اقدامات الزم در جهت حذف تعرفه صادراتی و صادرات آن تا پایان بحران مذکور را انجام دهد.

 وعیت واردات کره در جهت استفاده از کره حاصله از فرآیند تهیه با توجه به اینکه عمده کره مصرفی کشور وارداتی است، ممن

 شیر خشک صورت پذیرد.

 ها، مقتضی است تسهیالت الزم در با توجه به کاهش تقاضای مصرف لبنیات در کشور و ایجاد بحران نقدینگی برای شرکت

محصوالت خام در جهت حفظ فعالیت تولید قرار های لبنی و همچنین تولید کنندگان اختیار تولید کنندگان صنعتی فرآورده

 گیرد.

 طرف و اضافه عرضه اقالم متفاوت لبنی و کشاورزی از طرف  با توجه به اینکه در شرایط حال حاضر، کمبود تقاضای کل از یک

گرداند، یدیگر و عدم توجه به بخش سرمایه در گردش واحدهای مربوطه، فرآیند تولید و چرخه توزیع را با مشکل مواجه م

 لذا ضروری است:

 های معوق  این بخش صورت پذیرد.اقدامات الزم در جهت استمهال و بخشودگی بدهی 

 های مربوطه در جهت تأمین سرمایه درگردش صورت پذیرد.اقدامات الزم در جهت ارائه تسهیالت به بخش 

مشکالت پیش روی صنعت طیور، مازاد عرضه و کاهش به این موضوع پرداختند که از جمله در ادامه آقای دکتر حمیدیان همچنین 

باشد که با توجه شرایط خرید تضمینی مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام و عدم صرفه اقتصادی فروش تقاضای عمده در بازار مرغ می

ان بحران بانی دام تا پایگردد شرکت پشتیمرغ توسط مرغدار به این شرکت به دلیل محدودیت وزنی حاکم بر شرایط خرید، پیشنهاد می

ویروس، محدودیت وزنی و کاهش قیمت به دلیل اضافه وزن طیور را ملغی و همچنین فرآیند قطعه بندی مرغ را نیز تحت پوشش این 

می های کشاورزی و داهای اینترنتی تأمین کنندگان نهادهاندازی و پشتیبانی فروشگاهضرورت راهشرکت قرار دهد. ایشان همچنین به 

های ثابت و سیار ) موتور پمپ از جمله سم و کود و... و همچنین انجام خدمات سرویس دهی به ناوگان حمل و نقل کشاورزی و ماشین 

 گیری از ایجاد وقفه در این بازار را پیشنهاد نمودند.کشاورزی جلو بخش هاینهاده و ...(  جهت تأمین

الت شین آما و بین استانی فت و آمد استانیاشاره به اینکه در حال حاضر معضل ر آقای دکتر رحیمی، استاندار محترم با

 های متبوعه ودر خصوص مشکالت بخش لبنیات و طیور نیز، از ارسال پیشنهادات به وزراتخانهو افراد حل گردیده است، 

ظ تولید کشور نام بردند. ایشان ها و همچنین حفسالمت افراد حاضر در این حوزهاقدامات الزم در جهت حفظ اشتغال و 

هماهنگی  ی سهمیه سوخت مصوب نمودند: معاونآالت کشاورزی داراو ماشین همچنین در راستای مشکل سوخت کمباین

ع داران در استان فارس را تسریپخش استان، صدور مجوز یکساله سوخت کمباین ری از شرکتی استان با پیگیامور اقتصاد
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صورت پذیرد و مشکل حل  های دیگر، مکاتباتی با استانداری سایر استاندریافت سوخت در استانو همچنین در خصوص 

 گردد.

به بخش تولید و  یهزار میلیارد بودجه مساعدت 75تخصیص ای در خصوص اینکه تا کنون ابالغیه با توجه بهآقای ریگی زادگان: 

صورت نپذیرفته است و از آنجایی که  باشدمی %12یلیارد آن تسهیالت هزار م 52و  %4هزار میلیارد آن تسهیالت  23اصناف  که 

توجیه  %15به  %18سیستم بانکداری در شرایط حاضر، ملزم به پایین آوردن قیمت تمام شده پول خود است، لذا کاهش نرخ بهره از 

قساط انتقال ابهره بوده است. در خصوص  پذیر است و یکی از پیشنهادات شبکه بانکی به شورای پول و اعتبار نیز همین کاهش نرخ

های چک اضافه گردیده است، پیشنهاد ای سفته نیز به تعلیق محدودیتهرسته اعالمی و با توجه به اینکه تعلیق محدودیت 10بانکی

ها بر ورودی تمدید گردد. همچنین با توجه به فزونی خروجی بانکهای معرفی شده به مدت یکسال استمهال اقساط رستهگردد: می

اشاره به اینکه بخش عظیمی از تولید کنندگان  هیالت استمهال گردد. وی همچنین باگردد بخشی از این تسپیشنهاد میمطالبات، 

شنهاد باشند، پیمتقاضی دریافت تسهیالت در غالب تسهیالت شرایط خاص ویروس کرونا و جهت جبران خسارات وارده به تولیدشان می

 این مهم مدیریت گردد.اندازی وی جهت ثبت نام و اهلیت سنجی واحدهای تولیدی توسط سازمان صمت راهانمودند سامانه

حصول هزار تن از این م 10های صادرات شیر خشک، مجوز صادرات ره به اینکه در خصوص محدودیتشاابا آقای مهندس ساداتی: 

قادر به انجام این  31/1/99ا تاریخ ت ، فقط های صادراتپرداختند که صادرکنندگان کشور با محدودیت صادر گردیده است به این مهم

 تغییر یابد. 31/3/99گردد تاریخ فوق به مهم هستند و پیشنهاد می

بار گردد اعتمیهای حاکم بر انتقال اسناد حمل و مشکالت پیش روی صادر کنندگان و وارد کنندگان، پیشنهاد با توجه به محدودیت

 ماه افزایش یابد. 11ماه به  9ماه و جهت بخش تولید از  8ماه به  6جهت بخش تجارت از اسناد حمل  تکمیل

ولت در خصوص ایجاد وضعیت تعادل بخشی در صنعت طیور با استفاده دامات صورت پذیرفته از طرف دمهندس ساداتی همچنین به اق

 اشاره نمودند. 31/2/99از ایجاد تعرفه صادراتی و همچنین ممنوعیت صادرات لیمو ترش تا تاریخ 

 

 


