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 :جلسهدستوركار 
  با جناب آقاي دكتر كاظم نژاد معاون قائم مقام وزير در  و طيور م، صنايع غذايي و داخش كشاورزيبهاي  و تشكلها  روساي اتحاديهديدار

 امور بازرگاني و صنايع كشاورزي
 
 
 

 :شدهاهم موارد مطرح 
 

يكي از فصل مشتركات كه در اتاق بازرگاني با وزارت : اتاق در ابتداي جلسه عنوان نمود كميسيون كشاورزي، آب و صنايع تبديليرئيس  )1
است  بيش از بيش فعال گردد بحث بازرگاني در بخش كشاورزي و زنجيره ارزش افزوده اين بخش تواند ميو سازمان جهاد كشاورزي  جهاد

 .مطرح و بحث شده است و بايد كاربردي تر و به صورت مشخص تر فعال گردد ،جلسات متعدد هم رد تا كنون كه
كميسيون از طريق ها  بر ضرورت ايجاد پايانه صادراتي محصوالت كشاورزي در فرودگاه استان بيان نمود كه پيگيري تأكيدهمچنين وي با  )2

د در حال انجام است تا پس از آن با ارائه طرح توجيهي به شوراي گفتگوي دولت اتاق با تشكيل جلسات متعد كشاورزي، آب و صنايع تبديلي
 .و بخش خصوصي بتوانيم اقدامي جدي در اين زمينه انجام دهيم

گاني و صنايع در وزارت جهاد كشاورزي بيان نمود كه رويكرد تشكيل اين اره به تاريخچه تشكيل معاونت بازردر ادامه دكتر كاظم نژاد با اش )3
 . تجارت محور بوده است كه بسيار كار سختي بوده است اونت داشتن سياست وزارت جهاد كشاورزي در ايجاد نگاه توليد محور در كنار نگاهمع

يكي ديگر از رويكردهاي اصلي وزارت جهاد كشاورزي و معاونت بازرگاني و صنايع پرداختن به جد به موضوع تجارت بوده است كه به جاي  )4
وي . كفايي محور به دنبال بهبود تراز تجاري كشور است تا بتوانيم در مبادالت تجاري اين تراز را به صفر يا حتي مثبت برسانيمتنها نگاه خود

كشاورزي، صنعت و تاجر به تنهايي جز . باشد ميها  در ادامه بيان نمود يكي ديگر از اقدامات وزارت جهاد تمركز توجه به تكميل زنجيره
توليد را به يكديگر متصل هاي  پيدا كند تا زنجيرهاي  با يكديگر نمي توانند عملكرد مثبتي داشته باشند و دولت بايد حلقه داشتن رقابت منفي

 .بايد به اين سمت بروندها  نمايد و سياست
اي  به دولت تنوع ابزار تعرفهبراي ابالغ  96اميدواريم در قانون و مقررات سال  كشور بيان نموداي  دكتر كاظم نژاد با اشاره به نظام تعرفه )5

 . داشته باشيم و ضمن اينكه تجارت را به هم نريزيم هم حمايت از توليدكننده و هم حمايت از مصرف كننده داشته باشيم
 متأسفانهرا داشت و اكنون  WTOالحاق به  كشوري بود كه قبل از گات اعالم آمادگي براي 21سف از اينكه ايران جزو در ادامه وي با ابراز تأ )6

به سازمان تجارت جهاني بپونديم بيان نمود اميدواريم با برداتشن ترس از پيوستن به سازمان ايم  كشوري هستيم كه نتوانسته 20از جمله 
ممكن در اين زمينه كه ناشي از عدم آگاهي كافي است در پيوستن به هاي  تجارت جهاني و افزايش اطالعات و جلوگيري از سوء استفاده

WTO بتوانيم قدمي موثر در اين راه برداريم . 
 شريعتي مقدم در ادامه با ابراز خشنودي از رويكرد جديد وزارت جهاد كشاورزي در راه توسعه صادرات و تجارت جهاني بيان نمود واقعيت اين )7

قانون بهبود مستمر فضاي . نكرداست كه در ميانه راه حمايت هايي كه در مورد صادرات وجود داشت قطع شد و پس از آن هم ادامه پيدا 
اما مشكالت اصلي بخش صادرات . در استان تا حدودي كمك كننده و رافع مشكالت در اين زمينه بوده است 76و كميته ماده  كسب و كار

رات موجود، بانكي، عدم ثبات قوانين و مقرهاي  فضاي كسب و كار آمادگي الزم براي توسعه صادرات را ندارد نرخو  همچنان وجود دارد
باالي توليد، نوسانات نرخ ارز و چند نرخه بودن ارز از جمله مشكالت جدي بر سر راه توسعه صادارت كشور و هاي  گمرك، هزينههاي  تعرفه

 .باشد مياستان 
بخش كشاورزي دانست و با اهميت در  تأملايشان در ادامه بحث توجه به توليد و مصرف محصول سالم و ارگانيك را يكي ديگر از موارد قابل  )8

 . در توليد و مصرف در اين بخش بيش از بيش از اهميت برخوردار استسازي  و گفت فرهنگ
ا مطابقت دهند تا بتوانند در وانند خود را با تكنولوژي روز دنيصنايع ما بايد بت: مدير عامل شركت تعاوني كشاورزان مشهد در ادامه گفت )9

يكي ديگر از مشكالت بخش كشاورزي است و  ،دادن يارانه به مصرف و عدم اختصاص آن به توليد. صحنه تجارت جهاني قابل رقابت باشند
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هاست كه در تمام  بحث بيمه ،موضوع ديگر. خواهد رفت وري بيشتر به سمت بهره يارانه دريافت كند قطعاً ،توليد كننده اگر در بخش توليد 
ترين موضوع استاني  مسئله ديگر كه مهم. اعتماد دارند اما در بخش كشاورزي اينگونه نيستقابليت ها  اقتصادي و اجتماعي بيمه هاي بخش

 .است بحث آب است كه از زماني كه معاونت آب و خاك از توليدات گياهي جدا شده ديگر آن حساسيت وجود ندارد
 .است كه بايد مورد توجه بيشتري قرار گيردمدنظر قرار دادن بحث آب مجازي و كشت فراسرزميني در حل بحران آب از ديگر مواردي  )10
به سمتي گيري  در پيوستن به سازمان تجارت جهاني حمايت مجاز، جهت: در ادامه دكتر كاظم نژاد در پاسخ به سواالت حاضرين بيان كرد )11

ادبيات تجارت جهاني بايد سازي  است كه هدايت انجام شود و كمترين اخالل در نظام تجاري ايجاد شود و ما در اين راستا براي پياده
 . ابزارهاي نوين را به عنوان يك كشور در حال توسعه آموزش ببينيم

كنند  اينكه همه فكر مي. فق نخواهد بودصادرات اگر استمرار در كميت، كيفيت و استمرار در قانون و مقررات وجود نداشته باشد مو قطعاً )12
 . د و اتاق بازرگاني بايد در سامان دهي تجارت كشور و صادرات كمك كننده باشدريز ستند اينجاست كه تجارت ما بهم ميصادركننده ه

تجارت ما با  ...اي امضاء شود انشاا مذاكرات انجام شده با اتحاديه اورسيا در وزارت جهاد كشاورزي انجام شده است كه اگر تفاهم نامه اف دي )13
 .واستار همكاري در اين زمينه هستيمحوزه اوراسيا پيشرفت خواهد كرد و از اتاق بازرگاني هم خ

 ماست امضايسازي اين مديران رده پايين ما هستند كه مشكل دارند و اگر بتوانيم بگوييم كه قدرت ما در  يدر حوزه خصوص )14
 .به موفقيت در اين حوزه برسيم توانيم مي 
 

 :مصوبات جلسه
بيان كرد ها  ت جهاد كشاورزي و ساير ارگانبين اتاق و وزاراز رويكرد همكاري در پايان رئيس كميسيون كشاورزي با خشنودي  .1

مشترك به پروژه حوزه آسيب شناسي پيوستن ايران به سازمان تجارت هاي  اتي نمودن فعاليتيلبراي داشتن خروجي و عم
مواردي است كه  در دادن مجوزها براي توليد كنندگان و صادركنندگان يكي ديگر ازها  اجراي درست سياست. جهاني اشاره نمود
مشترك در حوزه صادرات و تعريف صادر كننده مشترك بين اتاق، سازمان صنعت و معدن، هاي  انجام پروژه. بايد پيگيري شود

 . بسيار مثمر ثمر باشد تواند ميوزارت جهاد كشاورزي و دانشگاه 
و بيان  داشتويژه بر آن  تأكيده شريعتي مقدم بود ك. .وها  مختلف صادرات، زنجيرههاي  از ديگر مصوبات، لزوم آموزش در حوزه .2

 .اتاق آمادگي كامل در بررسي مشكالت بخش بازرگاني و صادرات استان دارد نمود
 

 :جلسه نحاضري
 .زاده عيدي ،خطيب ،صفار ،منتظمي ،جوادي ،صالح آبادي ،شريفيان ،وي خبيررض ،رشا زاده ،كاظم نژاد ،مويدي ،شريعتي مقدم: آقايان
 .سبزواري :هاخانم 


