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 دولت -الف

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 

نام و نام 

خانوادگی 

و  نماینده

 سمت

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

 خصوصی استان
  حاضر

 نماینده رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آقای ساسان تاجگردون  2

 علی آقای

رئیس  -طیبی

 گروه اقتصادی

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

 محمد رضا  آقای

معاون  -شهسوار

اقتصادی و 

مسئول اجرایی 

 مرکز

  حاضر سازمان صنعت، معدن و تجارت استانسرپرست  حمید رضا ایزدی  آقای  4

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

  حاضر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آقای محمد مهدی قاسمی  6

 آقای کشاورز نماینده 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 فرج اهلل رجبیآقای   نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی حاضر 

 2 آقای علی اکبری   شیراز در مجلس شورای اسالمی مردمنماینده  حاضر 
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 3 عال الدین خادمآقای   مجلس شورای اسالمی سپیدان درمردم  ندهینما حاضر

 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

 آقای نجیبی  نماینده استان دادگستریکل  رئیس آقای سید کاظم موسوی  1

 آقای فرهادی  نماینده 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

   دبیر شورای گفتگو
 حاضر

 

  حاضر استان تعاون اتاق رئیس آقای بهروز فرهنگیان  2

  حاضر استان مرکز اصناف رئیس اتاق آقای محمود هاشمی 3

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

 سمت نام و نام خانوادگی 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

 

  حاضر جاودان فرهنگ خانهرئیس  طباطبایی امین آقای  4
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 شرفی سهراب آقاب  5

خانه صنعت و معدن و تجارت استان رئیس 

مجموعه سالمت گستر و مدیر عامل  فارس

 نیایش

 حاضر

 

  حاضر انجمن غالت استان فارس رئیس آقای محمد حسین طلعتی  6

 غیثیمحمد آقای   7
 استان فارس سیمان انجمن کارخانجاترئیس 

 و مدیر شرکت سیمان داراب
 حاضر

 

  حاضر شرکت فاتح صنعت کیمیا مدیر عامل فاطمیمحمد علی آقای   8

 شهرداری و شوراها -هـ

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام خانوادگی 

 نماینده

1 

 آقای حیدر اسکندرپور 

 نماینده شهر شیراز شهردار

آقای ابوالقاسم ابراهیمی، 

معاون برنامه ریزی و توسعه 

 سرمایه گذاری

  حاضر شورای اسالمی استان فارسرئیس  خرمیعلی  آقای   2

 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و

 مدعویین:

 حضور تیوضع سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 حاضر رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس  آقای کیخا  1

 حاضر یو توسعه منابع استاندار یامور اقتصاد یمعاون هماهنگ رحمانی  آقای 2

 حاضر مدیر کل دفتر فنی استانداری آقای جمشیدی 3

 حاضر استانداری گذاری سرمایه از حمایت و جذب کل  دفتر مدیر خانم فوالدفر  4

 حاضر نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی محمودزاده یآقا 5

 حاضر یاسالم یمجلس شورا یکشاورز ونیسیکم دوم سیرئ بینا یمیکرآقای  6

 حاضر یاسالم یمجلس شورا یکشاورز ونیسیکمسخنگوی  نژاد یتربتآقای  7
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 حاضر یاسالم یمجلس شورا یکشاورز ونیسیکم دبیر اول یمحمد شاعرآقای  8

 حاضر یاسالم یمجلس شورا یکشاورز ونیسیکمعضو  یابیجور یحسنآقای  9

 حاضر یاسالم یمجلس شورا یکشاورز ونیسیعضو کم پناه یکزادینآقای  10

 حاضر یاسالم یمجلس شورا یکشاورز ونیسیعضو کم یمیابراهآقای  11

 حاضر یاسالم یمجلس شورا یکشاورز ونیسیعضو کم یافضل آقای 12

 حاضر یاسالم یمجلس شورا یکشاورز ونیسیعضو  کم نژاد رانیا آقای 13

 حاضر یاسالم یمجلس شورا یکشاورز ونیسیعضو کم بختیاری آقای  14

 حاضر یاسالم یمجلس شورا یکشاورز ونیسیعضو کم انیحاتمی آقا 15

 حاضر یاسالم یمجلس شورا یکشاورز ونیسیعضو کم یداود یآقا 16

 حاضر یاسالم یمجلس شورا یکشاورز ونیسیعضو کم نژاد عتیشر یآقا 17

 حاضر یاسالم یمجلس شورا یکشاورز ونیسیعضو کم یمحمد مراد یآقا 18

 حاضر یاسالم یمجلس شورا یکشاورز ونیسیعضو کم ینور یآقا 19

 حاضر یاسالم یمجلس شورا یکشاورز ونیسیعضو کم زاده بالنگان یپاپ یآقا 20

 حاضر یاسالم یمجلس شورا یکشاورز ونیسیعضو کم یکاظم نسب الباج یآقا 21

 حاضر مجلس یعیآب و منابع طب ،یکشاورز ونیسیکمعضو  آقای سعادت  22

 حاضر مجلس یعیآب و منابع طب ،یکشاورز ونیسیکمعضو  آقای وقت چی  23

 حاضر رانیا یاتاق بازرگان یمعاون پارلمان  یمحمدرضا رمضانآقای  24

 آقای حاج رسولیها  25
مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب 

 ایران
 حاضر

 حاضر معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک آقای اکبری  26

 حاضر معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی آقای طهماسبی  27

 حاضر مدیر کل مدیریت حوضه آبریز فالت مرکزی آقای احسانی  28

http://rc.majlis.ir/fa/parliament_member/show/968905
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 حاضر معاون آبخیزداری امور مراتع و بیابان سازمان جنگلها آقای شهبازی  29

 حاضر مدیر عامل سازمان آب منطقه ای استان آقای دهقانی  30

 حاضر روستایی استان فارسرئیس سازمان تعاون  آقای رحیمی 31

 حاضر عضو هیات علمی دانشگاه شیراز آقای رئیسی  32

 حاضر عضو هیات رئیسه انجمن غالت استان فارس آقای شیخ االسالم  33

 حاضر مدیر عامل شرکت تعاونی کمباین داران آقای جعفری  34

 حاضر استان فارس یعیو منابع طب یکشاورز ینظام مهندس سیئر آقای رئیسی  35

 آقای رحمانی 36
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی 

 استان فارس
 حاضر

 حاضر عضو هیات رئیسه انجمن غالت استان فارس آقای استخری 37

 حاضر مدیر عامل اتحادیه دامداران استان فارس آقای کالهی  38

39    

 سایر مراجع و دستگاه ها

 

 

 مذاکرات  مشروح

با و  نایت اهلل رحیمی، استاندار محترمع به ریاست آقای دکتر  23/03/1398در تاریخ جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی امین سی

نمایندگان ، ونیسیکم نیا یبه همراه اعضا یاسالم یشوراکشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس  ونیسیکم سیئر، علی کیخادکتر  آقایحضور

 اعضای رسمی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس برگزار گردید.در مجلس شورای اسالمی و  مردم استان فارس محترم

برگزاری جلسات  پیرو نمودند که: اشاره دی توسعه منابع استانداری فارس به این نکتهدر ابتدای جلسه، آقای رحمانی، معاون هماهنگی اقتصا

کشاورزی مجلس شورای اسالمی با کشاورزان پیشرو، مقرر گردید اعضای کمیسیون  مشترک  جلسه و استان فارس شورای کشاورزی

به جلسه الب مکاتبه جمع بندی و در ق های مرتبطمجموعه مسائل طرح شده در جلسات، با همکاری بخش خصوصی و مدیران دستگاه

 گردد. شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و عندالزوم سطح ملی ارسال

 دارایتان، در ادامه آقای دکتر حمیدیان با اشاره به اینکه دستور جلسات مطرح شده در جلسه شورای گفتگو، عمدتا مسائل غیر قابل حل در اس

بخش خصوصی  ت شورای گفتگوی دولت وسامین نشبه قرائت دستور جلسات سیباشند، سطح ملی می ی درماهیت ملی و محتاج تصمیم گیر

 استان فارس پرداختند: 

 چغندر( -ی ) گندممحصوالت کشاورز یگذار متیو ق ینیتضم دیخر زمیمکان-1

 الف: گندم
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، دولت موظف است تا 1368مصوب سال  یکشاورز یمحصوالت اساس دیخر نیبراساس تبصره شش قانون تضمآقای شیخ االسالم با اشاره به اینکه 

 یا( و به گونهورماهیشهر انیاز شروع فصل کشت )تا پا شیپ یقانون را در هر سال زراع نیموضوع ا یکشاورز یمحصوالت اساس ینیتضم دینرخ خر

به این نکته در همان سال کمتر نباشد،  رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز یاز نرخ تورم اعالم شده از سو گاهچیآن ه شیافزا زانیکندکه م نییتع

. وی همچنین به این نکته اشاره نمودند تومان اعالم نمود 1700را  ینیتضم دیخر متیق ریبا تاخ 1397اقتصاد در سال  یشورا که  اشاره نمودند

در سال گذشته در  رسدیبه نظر م رد،گییگندم، عرضه و تقاضا را در نظر م ینیتضم دیخر متیق نییتع یدولت هرساله برا نکهیبا توجه به اکه؛ 

کشور مانند  یجار نیقوان ریزمان و سا ثیاز ح یالزامات گذشتهدر سال  ینرخ گذار و نکرده است تیرعا یا را به درستهنرخ گندم، شاخص نیتع

 متیق یدرصد 40تا  30 شیکود و سم و افزا ژهیبو یکشاورز یهااز نهاده ینرخ برخ شیافزا دکننده،یتمام شده ارز، شاخص تورم تول متیق

 وی با اشاره به اینکه عدم توجه به پارامترهای نامبرده است. یبخش کشاورز یبرا یدیموضوع تهد نیو.. را در بر ندارد که ا یکشاورز آالتنیماش

قیمت گذاری از این دست راه را گرداند، به این نکته اشاره نمودند که انتفاع خارج می وجیه اقتصای تولید گندم را از حیز، تدر تعیین قیمت اعالمی

: مفاد تبصره شش گرددیم شنهادیپلذا برای قاچاق محصول به کشورهای همسایه و استفاده از محصول جهت نهاده خوراک دام باز میگرداند. 

 گردد. ییاجرا 1368مصوب سال   یکشاورز یمحصوالت اساس دیخر نیقانون تضم

اینکه کلزا عمدتا پتانسیل تولیدی  به عنوان یکی از مسائل بخش کشاورزی نام بردند. ایشان با اشاره به ناکامل کلزاقیمت گذاری به  وی در ادامه

باید  نیز برتر  و نیاز به مدیریت ویژه و خاص دارد، قیمت تضمینی آنو طبعا هزینهداشته تر وران کاشت، داشت و برداشت طوالنینصف گندم ، د

لذا از این حیث که صنعت روغن کشور به این محصول وابسته و اکثر روغنهای  که مورد مالحظه قرار نگرفته است.برابر قیمت گندم قرار گیرد  5/2

 حمایت از این بخش الزامی است.باشد، وارداتی تراریخته می

 ب: چغندر
موعه این ، مجاین محصول اقتصادی تولیددم و عدم توجیه نام برده شده به عنوان مسائل قیمت گذاری گنآقای استخری همچنین در کنار عوامل 

عدم حضور نمایندگان بخش خصوصی و کشاورزان  در فرآیند قیمت و شکر نام برده و از  رتعیین قیمت چغند مسائل عوامل را نیز به عنوان

ت و بخش دولتی بدون در نظر گرفتن ایشان با اشاره به اینکه دول ، به عنوان یکی از بزرگترین علتهای تعیین قیمت ناعادالنه نام بردند. گذاری

های روزمره و بی تفاوت نسبت به  بقا تداوم تولید محصوالت کشاورزی، مسئول بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضای بازار  هزینه

دامه ایشان به معضالتی امکانیزم تعیین قیمت به این سبک را بر هم زننده نظم بازار و به ضرر کشاورزان نام بردند. در ، دنباشچغندر و شکر می

و  نییتب ندیامر در فرآ نیا یاصل نفعانیکارخانجات و کشاورزان بعنوان ذ رانیعدم حضور موثر مد، در پرداخت مطالبات کشاورزان رتاخیاز جمله: 

به عنوان کشاورزان به صورت شکرخت مطالبات و منفعت طلبانه کارخانجات در پردا ریمتغ یهااستیاتخاذ سو  یدیچغندر و شکر تول متیق نییتع

 عمده تعیین قیمت چغندر نام برده و پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه نمودند:مسائل 

 نییبه منظور تع یبخش خصوص ندگانیدر حضور نما رانیوزارت صمت و اتاق ا ،یمشترک متشکل از وزارت جهاد کشاورز ونیسیکم کی لیتشک -1

 .شکر در حوزه صنعت یینها متیو ق یچغندر از کشاورزان در حوزه کشاورز دیخر متیهمزمان ق

 .و بهاره زهییچغندر قبل از آغاز فصول کشت پا ینیتضم دیخر متیاعالم ق -2

 یابیفروش صرفاً به کارخانجات و الزام کارخانجات به بازار تیمسئول یشکر به کشاورزان و واگذار یواگذار تیبه منظور ممنوع یسازوکار نییتب -3

 .یدیتول عیصنا ریمشخص، همانند سا یزیخود در زمان مناسب و با برنامه ر یدیشکر تول

ر مناطق به آبهای زیر زمینی، باالتر از دیگ آبیاری شدید ن فارس به دلیل وابستگیآقای دکتر قاسمی به بیان این موضوع که قیمت گندم در استا

قیمتهای پیشنهادی استانها را دریافت و قیمت پیشنهادی نمودند که وزارت جهاد کشاورزی قبل از فصل کشت، اظهار  خورد اشاره و کشور رقم می

یین قیمت تعخورد. همچنین پیرامون نماید. لیکن عمده تغییرات در تعیین قیمت در شورای اقتصاد رقم میتضمینی را به شورای اقتصاد ارائه می

مسائل مرتبط با قیمت چغندر ، ایشانراهکاری جهت افزایش تولید کلزا نام بردند.  عنوان در تولید گندم، بحث مشوقها را به کلزا و مبحث خودکفایی

 دانستند. موضوع و حل یشناس بیرا مستلزم آس  های یکطرفهتعیین قیمت و پرداخت ها درموارد دخالت کارخانه، و شکر

مصارف اق آرد به کشورهای همسایه و محصول نهایی ) برنج و گندم( ، قاچآقای دکتر حمیدیان نیز به مواردی از جمله: رقابت در کشت و قیمت 

 خوراک دام در جایگزینی جو ) به علت پایین تر بودن قیمت گندم نسبت به جو( به عنوان مسائل بر هم زننده تعادل بازار نام بردند.

 

 



  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 فارسگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 

 

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

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ: 
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و دانشگاه شیراز،  ایهای انجام شده پیرامون مسائل و مشکالت آب با همکاری سازمان آب منطقهبا اشاره به مجموعه پژوهشآقای دکتر رئیسی، 

. ایشان با اشاره به اینکه کل نام بردند های استاننصب کنتور بر روی همه چاههای زیر زمینی و مدیریت بر آن را، آب تنها راه حفاظت از ذخایر

از  راهکاری ملی و استفادهباشد، میلیارد تومان می 5000حدود میلیونی،  8قیمت روز کنتور هزینه عملیاتی نمودن این طرح، با احتساب 

به اینکه با نصب کنتور، حتی بر  . ایشان با اشارهرا جهت انجام این طرح الزامی دانستند ایهای بودجهو جایگزینی ردیف های ملیبودجه

به  هااز این چاه برداشت مازادو  یآب فاقدپروانه بهره بردارهای چاههای مجوز دار، مشکل به طور کامل حل نگردیده، از وجود تمام چاه

آب  یهاچاه فیتکل نییقانون تع) ها که بر اساس مصوبات قانونیلذا تعیین تکلیف این دست چاه. نوان یکی دیگر از مسائل نام بردع

ت و دقت کنتورها ایشان همچنین به مواردی از جمله صح باشد.میالزامی اند( حفر گردیده 1385که قبل از سال  یفاقدپروانه بهره بردار

پیشنهاد نام برده و طرح نصب کنتور به عنوان مسائل  عدم تامین کافی و وافی کنتور در زمان حال و معضل شکست طرح به دلیل خطای بسیار و

کنتور برای این  واردات ها، ممنوعه و نیاز حیاتی حفاظت از ذخیره باقیمانده آب این دشتنمودند جهت تامین کنتورهای دشتهای 

به این در آخر ایشان با بیان اینکه: هر نوع بهره برداری از آبهای زیر زمینی باید در چارچوب کل بیالن حوضه آبریز باشد،  آزاد گردانند. را بخشها 

گردد و صرفا جابجایی آب است. لذا بسیاری از پروژه های آبی به هیچ عنوان منجر به کشف منابع جدید آب نمیمهم پرداختند که: بسیاری از پروژه

 گردد.ها و ... در چندین کیلومتر پایین تر میها، قنوات، چشمهباعث کم شدن آب دهی چاهجدید  یها

کنتور به عنوان یک اهرم مهم در مدیریت آبهای زیر زمینی است، لزوم دخالت با اشاره به اینکه  ای فارس، مدیر عامل آب منطقهآقای دکتر دهقانی

های غیر مجاز ، چاه1385مصوب سال  های غیر مجازهمچنین با اشاره به قانون تعیین تکلیف چاهمجلس را جهت حل مشکالت الزامی دانستند. وی 

ب کنتورهای و تعیین تکلیف آنها را الزامی دانستند. دکتر دهقانی با بیان اینکه در با را به عنوان یکی از مسائل عدم کنترل آبهای زیر زمینی نام برده

بخشی از  تسهیل وارداتحمایت دولتی،  ؛به اندازه نیاز کشور ور با قیمت پایینبودن قطعات آنها و عدم وجود ظرفیت تحویل کنت یهوشمند و واردات

در غالب موارد ذیل را ارائه  پیشنهاداتی تواند راهگشا باشد،می جهت تهیه کنتورهای هوشمند های استانیو استفاده از ظرفیتنیاز کشور و استان 

 نمودند:

 صرفی بر اساس ضریبی از برق مصرفی.و محاسبه آب م ح استفاده از کارکرد کنتور فهامطر -1

 .یساز تیو ظرف یشارکت، آگاه سازبا تمرکز بر م گسترش طرح داناب و آموزش دانش آموزان به عنوان میراث داران این سرزمین -2

 .کاهش تنشهای احتمالیافزایش تعامل بین مصرف کنندگان از منابع مشترک و جهت  و آموزش اجتماعی جامعه جلب مشارکت عموم افراد -3

 

ع عادالنه آب، توزی قانون 12مودند که مطابق با ماده پیرامون هزینه نصب کنتور به این مورد اشاره نادامه آقای حاج رسولیها، معاون وزیر نیرو در 

؛ هزینه نصب کنتور بر عهده متقاضی و آیین نامه مصرف بهینه آب کشاورزی یبرداربهرهپروانه  آب فاقد یهاچاه قانون تعیین تکلیف 1تبصره 

لذا با توجه به اینکه پیرامون تولید کنتورهای هوشمند، بررسی و رصد  باشد و دولت نیز ناتوان از انجام سرمایه گذاری در این بخش است.می

تولیدکنندگان کنتور از عدم ضمانت اجرایی خرید کنتور توسط شرکت صورت پذیرفته است،  7تولیدکنندگان و انتخاب و تایید صالحیت 

 اند.کشاورزان به عنوان مسئله نام برده

ملی سازگاری با کم  ضریبی از برق مصرفی در جلسات کارگروه از کنتور برق فهام و محاسبه آب بها بر اساسایشان با اشاره به اینکه طرح استفاده 

های قابل استفاده را این مورد نام برده و از ضریب یکی از راهاستان نیز پیاده سازی گردیده است،  14آبی مطرح گردیده و طرح به صورت پایلوت در 

 به عنوان محاسبه خطای ناشی از عدم وجود زیرساختها و امکانات نام بردند.درصدی طرح  30الی  10خطای 

افزایش تعداد شرکتهای تایید صالحیت شده پیرامون این کنتور هوشمند نیازمند کافی و وافی آقای دکتر حمیدیان نیز با اشاره به اینکه تهیه وتولید 

در غالب استاندارد ملی و فعالیت این امر   لذا ضرورت دارد است، کنندگان مواجهکه بعضا با عدم امکان برای بعضی از تولید  باشدمهم می

 پیگیری گردد.شرکتها در غالب استاندارد ملی 
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های ابن الوقت پیرامون واردات نهاده های دامی و کشاورزی و ادوات مرتبط با ماشین آالت صدور بخشنامهدر ادامه آقای دکتر حمیدیان با اشاره به 

و همچنین عدم معافیت وارداتی قطعات یدکی ماشین آالت  کشاورزی، از عدم صدور مجوز واردات به وارد کنندگان بدون سابقه در سال گذشته

یور و ماشین آالت کشاورزی نام های خوراک دام و طهای خاص  پیرامون نهادهقطعات یدکی خوردوها  و همچنین ممنوعیتهمانند کشاورزی بر 

 ی کالهی به ارائه گزارش پرداختند.رو این مبحث، آقابردند. پی

 یکشاورز آالتنیادوات و ماش ور،یخوراک دام و ط ،یکشاورز هایمعضالت واردات نهاده -3

، همراه بوده است یفراوان یبهایسال گذشته با فراز و نش کی یو گوشت ط ریکنندگان ش دیتول ازیمورد ن ینهاده ها نیتأمآقای کالهی با بیان اینکه 

 اشاره نمودند. عیبر شبکه توز یو عدم نظارت کاف یمنتج از مشکالت ارز، ذرت و جو  ایاز کمبود واردات سو یکنندگان ناش دیتول انیز به 

به صورت سهل و آسان  دیتول ازیمورد ن هیاول هایکه در آن مولفهاست روان  یبستر  مندازین نه،یهز نیمطلوب و با کمتر دیتولوی با اشاره به اینکه 

 یو به افراد دارا یبه طور مناسب، اصولتومانی  4200عدم اختصاص ارز  م،یتحر طیشرا ریامر متاثر از عوامل مختلف نظ نیا و باشند یقابل دسترس

 باشد:های دامی به شرح زیر میلذا اهم مشکالت تولیدکنندگان در خصوص تامین نهاده. باشدیم تیصالح

  ماهه از زمان پرداخت وجه 7روزه تا  45ساعته و از طرفی تحویل کاال با تاخیر  48و یا  24نهاده ها بصورت اخذ وجوه. 

 هاداران و رقابتی نبودن خرید نهادهتسلط فرآیند یکطرفه مطابق با منافع واردکنندگان در تامین نهاده های مورد نیاز دام 

 های مورد نیاز در قیمت تمام شده محصوالت دامداراننهادههای تحمیلی تامین عدم در نظر گرفتن هزینه 

 های مورد نیاز و هزینه گذاری در این بخش ناشی از عدم اطمینان از تامین نهادهمپروری و نداشتن تمایل به سرمایهعدم توسعه بخش دا

 .های شبکه حمل و نقل

 :نمودندخوراک دام و طیور ارائه  کشاورزی و هایهو پیشنهاداتی در غالب موارد ذیل جهت تسهیل در فرآیند تهیه نهاد

 های دامی و بخش دامپروری و توزیع سود حاصل از عدم تخصیص به مصرف کنندگان تا زمان حصول نتایج ذیل:عدم تخصیص یارانه به بخش نهاده

 یل به موقع و با تعیین هت تحوها با اخذ تضمین کافی از وارد کنندگان جفروش نهادهنظارت مستقیم وزارت جهاد کشاورزی،  با

منطقی برای پرداخت وجه کاال از سوی خریدار صورت پذیرد. همچنین با تبیین دستورالعملی در صورت عدم پرداخت  مهلت زمان

 جرایمی برای طرفین در نظر گرفته شود.ت تعیین شده و یا عدم تحویل کاال، وجه در مهل

 ها، کارخانجات تحویل گیرنده شیر بر اساس دستور العملهای موجود موظف به هبه منظور رفع مشکل نقدینگی جهت خرید نهاد

 پرداخت وجوه شیر بصورت نقد گردند.

 ساماندهی وضعیت حمل و نقل کاال و در نظر گرفتن هزینه حمل واقعی در قیمت تمام شده محصول دامدار 

های مورد نیاز خود، از مسائل و مشکالت این بخشها های ملی جهت واردات نهادهقاسمی با بیان این نکته که تمکن مالی اتحایه دکتر در ادامه آقای

جامع پهنه بندی و مدیریت  یر و سامانه شکارت  هوشمند ها در استان فارس بر اساس سامانهیع نهادهنمودند که توز اشاره کاهد، به این موردمی

سط تولید کنندگان جذب گردیده است ها تونهاده %70پذیرد و تا زمان حال، بالغ بر و نظارت سازمان جهاد کشاورزی صورت می های کشاورزیداده

 باشد.های مذبور میها، حاصل پیگیری اتحادیهب نهادهتخصیصی به مقدار جذ که این موضوع  و نزدیکی میزان سهمیه

کشاورزی، این موضوع را در دستور کار وزارتخانه متبوعه و واردات قطعات و ماشین آالت تخصیص ارز به عدم آقای مهندس ایزدی نیز با اشاره به 

 در حال پیگیری اعالم نمودند.

 سوخت عیو سامانه توز یسوخت ناوگان کشاورز نیمشکالت تام -4

آالت نیماش تیکشور و فعال نیدرصد از ناوگان کمبا 30داشتن  اریاستان فارس با در اختبا بیان اینکه داران مدیر عامل اتحادیه کمباینآقای جعفری 

 یگستردگو  شودیبخش شناخته م نیدر ا یآالت کشاورزنیماش تیاستان کشور، بعنوان قطب فعال 27مذکور به منظور برداشت گندم و کلزا در 

 شغل محسوب یدارنیاکه کمب ستیادشت به گونه نیخرامه، فسا، داراب و زر راز،یمرودشت، ش ریاستان نظ یاز شهرستانها یموضوع در بخش نیا

داشته و نقش  تیحرفه فعال نیدر ا میمستق ریو غ میهزار نفر به صورت مستق 30 حداقل داران فارس، نیکمبا یتعاون شیبر اساس پا گردد و می
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موجب  ریبه شرح ز یمسائل و مشکالت فراوان ریاخ انیدر ساللذا . دنماییم فایکشور ا یو به تبع آن رونق اقتصاد یدر توسعه کشاورز یقابل تامل

 باشد:که از جمله آنها موارد ذیل می است دهیاستان گرد یرسان به بخش کشاورز از جامعه خدمت فیط نیا تیاز فعال یریجلوگ

ای دریافت سهمیه راستهای بزرگ در عدم امکان تهیه مخزنبه دلیل به استانهای دیگر  هاکمباین سوخت نیاز تام یمشکالت و مسائل ناش -1

روزه حضور  10تا  7های کاغذی( و یا عدم تامین کل سهمیه اختصاص یافته توسط متولیان در مدت زمان سوخت به صورت یکجا )تخصیص سهمیه

  ماشین آالت در منطقه

دارانی که عدم ارائه سهمیه به کمباینداران به دلیل تخصیص سهمیه بر اساس کارت ملی و نیاکمب میزان سهمیه اختصاص یافته بهعدم ارائه  -2

 .بیشتر از یک کمباین دارند

 یاطالعات مصرف کنندگان جزء بخش کشاورز ییسامانه شناسامشکالت و مسائل در خصوص  -3

 اطالعات مصرف کنندگان جزء بخش  ییشناسا داران در شهرستان محل سکونت خود اقدام به ثبت در سامانهاز آنجا که اهم کمباین

های اند، این امر توامان با ماهیت مهاجرتی دستگاهها و ساختارهای نادرستی همچون عدم اصالح رمز موقت در شهرستانی نمودهکشاورز

 ای در راستای خدمت رسانی به بخش کشاورزی گردیده است. محل خدمت ماشین آالت، موجب بروز مشکالت عدیده

 :کیهمچون الست یو موارد مصرف یدکیطعات ق نیتام -4

 یدکیآالت و  قطعات و لوازم  نیماش نیبه تام ژهیلزوم توجه و ینوسانات ارز و از طرف نیکشور و همچن یخاص اقتصاد طیبا توجه به شرا 

کشور، متاسفانه در مصوبه  کیاستراتژ یگندم و کلزا بعنوان دو کاال دیچرخه تول لیبه منظور تکم یکشاورز یو تراکتورها نیکمبا یبرا

 نیشامل ا یخودرو سوار یدکیو صرفاً لوازم  دهیقطعات از شمول مقررات سابق حذف نگرد نیواردات ا م،یتحر دیبا تهد بلهستاد مقا ریاخ

های این هزینه، موجب افزایش  2لذا عدم دریافت ارز دولتی و خارج نمودن واردات قطعات و ادوات کشاورزی از اولویت  است. دهیامر گرد

محصول در سطح  نیارز و کمبود ا طیبا توجه به شرا کیالست نیتام ن،یکمبا یلوازم مصرف نیمشکالت تام گریاز دبخش گردیده است. 

 است. یواردات زیدستگاهها ن نیا ازیمورد ن کیبوده عمده الست یواردات نیسنگ هاینیکمبا هیکه کل ااست از آنج یباشد. گفتن یبازار م

 سپیشنهاد تغییر مکانیزم تخصیص بر اساآقای دکتر حمیدیان نیز با اشاره به اینکه مکانیزم توزیع سوخت در سامانه بر اساس کد ملی است، 

 را ارائه نمودند. مبتنی بر شماره گذاری کمباین و تراکتور کد ملی به کارت سوخت

 به ارائه نقطه نظرات پیرامون مطالب مطرح شده پرداختند: اسالمی ، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورایدر ادامه آقای دکتر کیخا

این  پردازند و در صورت خارج از حوزه فعالیت بودنبه حل مسائل میدکتر کیخا با اشاره به اینکه دستگاه های دولتی در حدود تکالیف قانونی خود، 

های الزم و حداقل راستای وظایف ذاتی خود عمل نماید خصوصی نیز در به این مهم پرداختند که بخشگردند، در سطح ملی پیگیری می ،مسائل

 را جهت تشویق بخش خصوصی انجام دهد.

 2200می پیرامون افزایش قیمت تا حدودوی با اشاره به اینکه در مبحث گندم، پیگیریهای الزم از طرف کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسال

های کارشناسی در وزارت جهاد کشاوزی به عنوان عامل تاخیر در اعالم قیمت تضمینی و همچنین عدم انجام پذیرفت، از عدم توجه به بحث تومان 

 رورها از داخل یا خارج از کشوبررسی توجیه اقتصادی تهیه کنتپیشنهاد نمودند ایشان همچنین با اشاره به بحران آب،  .نام بردندارائه قیمت تعادلی 

رای اسالمی ارسال و شنهاد به کمیسیون کشاورزی مجلس شوبودجه آبیاری تحت فشار را به عنوان پیو  همچنین جایگزینی بودجه این طرح با 

و نبود توجیه و عدالت های کشاورزی بودن توزیع یارانه نهاده عقالییهای از طرف نمایندگان محترم صورت پذیرد. ایشان همچنین به عدم پیگیری

قتصادی در سیاستهای ارزی از این دست و در نهایت متضرر شدن تولید کنندگان بخش کشاورزی به عنوان یکی از مسائل نام برده و پیشنهاد ا

 های الزم را انجام دهند.های انجام پذیرفته توسط مجلس شورای اسالمی، نمایندگان بخش خصوصی نیز پیگیرینمودند در کنار پیگیری

در اقتصاد  یارهیجز ماتیتصمدکتر رحیمی با اشاره به اینکه آقای جمع بندی مطالب پرداختند.  دکتر رحیمی، استاندار محترم به ایدر انتها، آق

و صرفا رسالت نظارتی  ورود کندباید  خاص طیو دولت تنها در شرا است یریگ میتصم جهتاقدام  نی: بهتر افزود عرضه و تقاضا ست،یپاسخگو ن

 شیدولت و افزا یگریکاهش تصد، از امکانپذیر است نیحذف و اصالح قوان بااز مشکالت  یاریرفع بس نکهیبا اشاره به ا یونماید.  خود را حفظ

ی به عنوان اولویت نام کارها به بخش خصوص یلزوم واگذاراز  و  یتوسعه اقتصادبه عنوان پیش شرط کنترل و نظارت دولت  ،یزیرنقش برنامه

 یاقدام برا نیتر یکه ضرور نام بردهبه اقتصاد  یورود بخش خصوص دست و پا گیر به عنوان موانع  یهانامه وهیها و شبخشنامهایشان از . بردند
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اختیارات دانستند و از تفویض اختیار استانی و افزایش  نیبخشنامه ها و قوان نیحذف احضور بخش خصوصی در اقتصاد را،  یبستر حقوق جادیا

 های کاهش بروکراسی اداری نام بردند.به عنوان یکی از راهاستانی 

اول  ی گندم، مکاتبات متعددی با معاونبا اشاره به اینکه پیرامون قیمت خرید تضمین رئیس شورای گفتوی دولت و بخش خصوصی استان فارس

و تبعات عدم اعالم آن شرح داده شده است، از عدم جمهوری انجام پذیرفته و الزامات اعالم قیمت خرید تضمینی گندم قبل از فصل کشت  رئیس

های متعددی صورت پذیرفته ایشان با اشاره به اینکه در خصوص قیمت چغندر و شکر، پیگیری دریافت پاسخ متقن پیرامون این مهم صحبت نمودند.

، و راهکار تشویقی را یکی کشت محصول نام برده و بخشی از مشکالت حل گردیده، از عملکرد ضعیف کارخانه داران به عنوان یکی از عوامل کاهش

های افزایش کشت محصول چغندر، به عنوان محصولی اقتصادی نام بردند که این مهم نیز در سطح ملی قابل پیگیری است. دکتر رحیمی از راه

 میزان شود، از تعیین ضریبشناخته میآوری شرکتها راهکار سودتحویل شکرتصفیه نشده به شرکتها به عنوان  ههمچنین با بیان این موضوع ک

 تعادلتشویقی و ایجاد  اهکارهایای به عنوان یکی از رقهوهشکر  مقدار تخصیص و خوش حسابی شرکتها در جهت دریافت چغندر و نحوه پرداخت

 نام بردند.

 خت انواع تجهیزات هوشمندران ، پیشرو و توانا در ساو کارخانجات مخابراتی ای آقای دکتر رحیمی با بیان این نکته که صنایع الکترونیک استان فارس

به عنوان یکی از مسائل پیش رو نام برده و پیشنهاد نمودند انحصار ساخت کنتورهای هوشمند  طرح کنتورهای هوشمند باشند، از تامین هزینهمی

ن هم نمایند. دکتر رحیمی با بیان ایشرکتهای توانمند را فرا دانش  استفاده از باشد، شکسته و موجبات افزایش اشتغال وشرکت می 7که در ید 

است، تامین بخشی از نیاز کشور از طریق  یدر سطوح مل ومناسب  یراهکار ازمندیکنتور ن دینصب و تول یها نهیهز یاعتبار برا نیتامموضوع که 

 های ممنوعه پیشنهاد نمودند.واردات را جهت دشت

ل و لزوم افزایش تعداد واردکنندگان به توجه به ز عدم لزوم واردات به صورت مونوپهای کشاورزی اتامین نهاده دکتر رحیمی همچینن در خصوص 

آن  دانستند اشاره نمودند که یدر سطح ملرا موضوعی قابل پیگیری  یکشاورز یها نیسوخت ماش نیتاممعضالت تحریمی و بین المللی اشاره و 

ایشان همچنین به پتانسیل کارخانجات استانی در تولید ادوات کشاورزی  و رفع خواهد شد. یریگیبخش از مشکالت که مربوط به استان است پ

 جهت رفع نیاز کشور و استان اشاره نمودند.

 

 

 

 

 مصوبات

  استانی

 ملی و فراگیر

 

مهلت  مسئول پیگیری مصوبه دستور جلسه ردیف

 پیگیری

 یگذار متیو ق ینیتضم دیخر زمیمکان 1

 تعیین قیمت گندم :یمحصوالت کشاورز

مفاد تبصره شش قانون اجرای 

 یمحصوالت اساس دیخر نیتضم

 .1368مصوب سال   یکشاورز

 -اتاق بازرگانی

ارجاع به شورای 

 گفتگوی مرکز

 ماه 1

 یگذار متیو ق ینیتضم دیخر زمیمکان 2

 چغندر متیق نییتع ،یمحصوالت کشاورز

مشترک  ونیسیکم کی لیتشک -1

 ،یمتشکل از وزارت جهاد کشاورز

در حضور  رانیوزارت صمت و اتاق ا

به منظور  یبخش خصوص ندگانینما

چغندر  دیخر متیهمزمان ق نییتع

 -یاتاق بازرگان

 یارجاع به شورا

 مرکز یگفتگو

 



  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 فارسگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 

 

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

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ: 

و  یاز کشاورزان در حوزه کشاورز

 شکر در حوزه صنعت. یینها متیق

 ینیتضم دیخر متیاعالم ق -2

چغندر قبل از آغاز فصول کشت 

با حضور نماینده بخش  و بهاره زهییپا

 خصوصی

به منظور  یسازوکار نییتب -3

شکر به  یواگذار تیممنوع

 تیمسئول یکشاورزان و واگذار

فروش صرفاً به کارخانجات و الزام 

 یدیشکر تول یابیکارخانجات به بازار

خود در زمان مناسب و با برنامه 

 عیصنا ریمشخص، همانند سا یزیر

 .یدیتول

تعیین ضریب با توجه به میزان  -4

دریافت چغندر و نحوه پرداخت و 

خوش حسابی شرکتها در جهت 

ای به تخصیص مقدار شکر قهوه

 عنوان یکی از راهکارهای تشویقی 

درخواست تدوین استاندارد ملی  -1 ینیزم ریز یآبها یو تعادل بخش ایطرح  اح 3

تولید و کالیبراسیون کنتورهای 

 هوشمند آب

  

 دیارائه مجوز ساخت و تول -2

هوشمند در غالب  یکنتورها

 یبه شرکتها رانیا یاستاندارد مل

 دیامر و لغو انحصار تول نیتوانا در ا

 شرکت 7توسط 

واردات کنتورهای  صدور مجوز-3

های ممنوعه جهت دشت هوشمند

در جهت صیانت از ذخایر آبهای زیر 

  زمینی
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اعتبار هر دو  صیتخص اعالم -4

آبیاری تحت فشار و  ایبودجه فیرد

به طور  نصب کنتورهای هوشمند

تحت  یاریطرح آب یاجرا و %100

د و هوشمن یفشار و نصب کنتورها

 یبودجه کنتورها فیرد جایگزینی

 فیرد  با اولویت دار هوشمند

در   تحت فشار یاریآب یبودجه

 .مشکلصورت بروز 

 ،یکشاورز هایمعضالت واردات نهاده 4

 آالتنیادوات و ماش ور،یخوراک دام و ط

 یکشاورز

تخصیص ارز در غالب ردیف گروه 

جهت واردات  1کاالهای شماره 

 ادوات و ماشین آالت کشاورزی

 -یاتاق بازرگان

 یارجاع به شورا

 مرکز یگفتگو

 

عدم الزام به ثبت مشخصات کاالهای 

با مصارف چند گانه ) نظامی و غیر 

های کشورهای نظامی( در سامانه

 صادرکننده 

و  یسوخت ناوگان کشاورز نیمشکالت تام 5

بر  سوخت صیتخص زمیمکان رییتغ سوخت عیسامانه توز

بر به کارت سوخت  یاساس کد مل

آالت گذاری ماشیناساس شماره

 کشاورزی

 -یاتاق بازرگان

 یارجاع به شورا

 مرکز یگفتگو
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