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 مشروح مذاکرات

مالی در بررسی مسائل و مشکالت ارزی و تامین منابع " وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع شورای گفت شصت و هفتمین جلسه

کشاورزی کرمان  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کامیابی یاد زنده سالن در محل 30/30/3033روز پنجشنبه مورخ "زمینه صادرات پسته استان

 برگزار گردید.

د زیر را مطرح آبان، موار 30دا جناب آقای مهندس طبیب زاده رئیس محترم اتاق و دبیر شورا ضمن عرض خیرمقدم و گرامی داشت روز در ابت

 نمودند:

 مالی، منابع از جمله محدودیت دریافت ارزی تعهدات رفع هدف با شدیدی بسیار های ، محدودیتدر شرایط تحریم و با وجود دشمنی ها -

برای کشور  که داده قرار تاثیر تحت را ما صادرات اند، نکرده تعهد رفع که مالیاتی برای افرادی های معافیت رفع ضایی وق محاکم به معرفی

سربازان جبهه اقتصادی کشور را در مصاف با  ،شرایط تحریماین در تظار داریم و ا شود برداشته باید ها محدودیت و این مشکل ساز شده است

 .فعاالن اقتصادی حداقل دغدغه داخلی نداشته باشند نموده تااستکبار جهانی و تحریم کنندگان یاری 

درباره  شوداز پسته صحبت می  زمانی. اختصاص داردپسته استان دیگر کشور به محصول  72 و کرمان استانصادرات  و تولید از مهمی بخش -

که  شوددر کرمان و یک و نیم میلیارد دالر گردش مالی این محصول بحث می  خانوارهزار  233میلیون نفر در کشور و حداقل  ۵اشتغال حدود 

زنجیره  درفرآوری و ... و صنایع  ان، کشاورزگانصادرکنندگان بزرگ، تولیدکنند. نشان می دهد ساماندهی این محصول بسیار ضروری است

اما صادرکنندگان با وجود تمامی مشکالت  پسته دخیل هستند و مشکالت و شرایط حاکم گریبانگیر تمامی این زنجیره است.صنعت بزرگ 

 .هستیمنیز کاران  ت، تالش و مبارزه پستهاقدردان زحمو کنند  می فعالیت

کشور است. محدودیت های بازار، تحریم ها و سیاست های تعهدات ارزی مشکالت بسیاری برای صادرکنندگان پسته استان کرمان ایجاد کرده -

رقابت امر طبیعی و الزمه . دشوار است بسیار یجهان بازار در ایرانی کاالهای فروش به صورت طبیعی با کمبود ارز ناشی از تحریم ها مواجه و
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. حضور در بازارهای بین المللی است و با کاالی رقابتی قطعا در بازار حضور داریم اما در پسته موضوع خاص است و دشمن ما رقیب ماست

 عملکرد و ما و تالش برای افزایش بهره وری هزار تن تولید 3۵3هزار تن در سال جاری در مقابل  ۵33تولید رو به افزایش پسته آمریکا در حد 

  .شود می انجام ایران پسته علیه که است مبارزاتی همه بازار، گرفتن برای قیمت کاهش و هکتار در

به شدت با کاهش سطح زیرکشت و عملکرد تولید پسته در هکتار مواجه هستیم که در مقابل رقیب ما اصال قابل رقابت نیست و اگر فکر  -

برای نجات این و می طلبد ستاد و گروه ویژه ای شکل گیرد و بوده اساسی نشود معیشتی که با این وسعت در کشور شکل گرفته، رو به نابودی 

 بخش تالش شود.

صادرات مهرماه نسبت به سال گذشته و  .فرصت محدودی داریم که پسته را به بازارهای جهانی برسانیم .گیردامیدواریم رفع تعهد ارزی صورت  -

درصد صادرات و تولید پسته کشور مربوط به کرمان بوده و امسال  63تا  03مه ساله ه .و این هشدار است قبل تر از آن افت پیدا کرده است

ت. با توجه به در پیش داشتن عید چینی ها، دیوالی هند و کریسمس باید از این فرصت استفاده لی است که این میزان کمتر شده اساولین سا

 .پسته استان را به بازارهای هدف برسانیمکرد و 

مسائل  ،مالی تامین تولید، حوزه در مشخص پیشنهادات و در نشست امروز می نمایند پیگیری را مشکالت حدتو  شدت به مسئوالن ارشد استان

امیدواریم با هماهنگی می نماییم. ت فعلی صادرکنندگان و کشاورزان را مطرح مشکال رفع برای کامل ای بسته صورت بهات درآب، مسائل ارزی و صا

 .باشیم استان این در خرما و پسته وضعیت بهبود شاهد تدریج هب ها پیگیری و های گذشته

 

 بررسی وضعیت تولید پسته و چالش های اصلی حوزه تولید و صادرات :1دستور جلسه 

ضمن اشاره به تهیه نقشه پراکندگی سطح زیر کشت پسته کشور بر اساس انجمن پسته ایران محترم بیرکل در ادامه جناب آقای مهندس رضایی د

 زیر را بیان نمودند: به شرحوضعیت تولید پسته و چالش های اصلی حوزه تولید و صادرات  گزارشی را درخصوصپراکنش و وزن هر استان 

شهر و  236در مجموع مردم  .دارنده سال 33و برخی ساله  333برخی استان ها قدمتی در  استان کشور سطح زیرکشت پسته داریم که  26در  -

وجود امکان کشت این محصول  به دلیل وجود رطوبت باال جنوبیدو استان پسته هستند و تنها در دو استان شمالی و تولید شهرستان درگیر 

 ندارد.

ه و امسال که دچار خسارت شدید شد 16ل درصد محصول پسته کشور را تولید کرده به جز سا ۵3استان کرمان در هشت سال گذشته باالی  -

 .به شدت اقتصاد استان متزلزل شد 16و در پی کاهش تولید در سال  است

هزار هکتار در استان کرمان است و اقتصاد استان به ویژه در بخش کشاورزی به پسته وابسته است  232کشور، زمین مثمر هزار هکتار  033از  -

و مجموع هزار تن  30۵که این رقم در سال گذشته برابر با  اشته ایمدر استان کرمان طی سال جاری د هزار تن تولید پسته ۵0و در حالی 

 بوده است. هزار تن 303در سال جاری حدود میزان تولید پسته در کشور 

تفاوت ارز آزاد و نیمایی ، اما صادرنماییمشود باید محصول پسته را  هایی که در کشورهای مختلف برگزار می علت جشن هر، آبان و آذر بهم -

، بخشی از محصول نیز به اروپا، ترکیه، بودهبیشترین صادرات پسته به شرق دور و چین  .موجب شده تا صادرات پسته در مهرماه کمتر شود

 .سیار حائز اهمیت استامارات و خاورمیانه صادر می شود و حفظ بازارها ب

بیشتر  آمریکاو بعد از آن در بقیه سال ها روند تولید  دهمریکا بیشتر بوآتولید ما از  10سال از ابتدا در درخصوص بازار رقیب پسته ایران نیز،  -

برنامه ها تولید را  رقیب با برنامه وارد بازار شده و ما برنامه ای نداریم و بعضاً رسیده است.هزار تن تولید  033به بعد باالی  16شده و از سال 

قصه میلیون نفر با مشکل مواجه شده و  ۵ساله را از دست می دهیم و معیشت  333اشتباه کوچکی داشته باشیم بازار  هدف قرار داده و اگر

 .فرش کرمان تکرار می شود

بحث پیمان سپاری ارزی تاکنون چهار مرتبه شیوه نامناسب رفع تعهد ارزی ) عمده ترین موانع پیش روی تولید پسته و صادرات آن عبارتند از -

، و استان کرمانکیفیت و میزان آب در کشور کم شدن .(،بار قبل و دو بار بعد از انقالب( اجرا شده و همواره با شکست روبه رو بوده است )دو

 . و ... عدم تخصیص آب به اراضی پربازدهقانون توزیع عادالنه آب و  20و  26موارد مربوط به مواد  کاهش شدید تسهیالت آبیاری قطره ای،

 

 ارزناشی از مسائل بررسی مسائل و مشکالت صادرات  :2دستور جلسه 



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 

 مین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانهفتصورتجلسه و مصوبات شصت و فرم 
 (خصوصی بخش و دولت وگوی گفت استانی شوراهای جلسات اداره نحوه تشکیل و ( دستورالعمل2پیوست شماره ))

 

 3011-30-03تاریخ بازنگری:                                    30شماره بازنگری:                                      QMS-RE-75-03  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  0

 

 :مواردی را مطرح نمودند ناشی از نرخ ارز صادرات پستهمسائل و مشکالت جناب آقای نظری، تولید کننده و صادرکننده استان کرمان در خصوص 

و  یدخر ل مدارک به شعبه ارزی بانک ملی مرکزیشد و با ارسا قبل از ورود به مسائل ارزی و برون سپاری ارزی، پسته به مقاصد خاص صادر می

ارز وارد کشور می شد. اما امروزه و بدون هیچ گونه مشکلی به ریال تبدیل  ،فروش به راحتی انجام می شد، مبلغ معامله به شعبه ارزی کرمان واریز

بیشماری وجود دارد. شرایط تحریم به حدی سخت گیرانه است که عالوه بر مشکالتی که ناشی از تحریم های خارجی است در داخل نیز مشکالت 

صراف ها  با هیچ اسمی از ایران وجود داشته باشد. در برخی از مقاصد صادراتی تعدادی از شرکای مانباید برای صادرات محصوالت و کاالی ایرانی 

را به نام صراف صادر کرد. به عبارت دیگر برای دور زدن تحریم  (invoiceصورتحساب )شرکت هایی را تاسیس نموده اند و برای صادرات بایستی 

چ ها و برگرداندن ارز و رساندن پول به دست کشاورز مجبور هستیم این راه پیچیده و پر ریسک را طی کنیم. این درحالی است که صادرکننده هی

 و باید امید داشت که این وجه به دست صادرکننده برسد. د عامله به حساب صراف واریز می شوکاالیی را به نام خود صادر نمی کند و وجه م

پرداخت ررسی و اعتبار سنجی مورد معامله ، بیمه خسارت آن را با بهستند و در صورت وارد شدن خسارت تمامی معامالت در خارج از کشور بیمه

 ندارد. دخواهد نمود. اما در کشور ما برای کاالهای ما خدمات بیمه ای وجو

صادرات انجام و ارز هم به ت. سال گذشته این اختالف کم بود نرخ ارز آزاد و نیمایی بزرگترین مشکل را برای برگرداندن ارز ایجاد نموده استفاوت 

-0به گونه ای است که یک صادرکننده باید تمام درآمد بدهی انباشته ای را موجب شده است اختالف نرخ ارز  در حال حاضرکشور وارد می شد اما 

تعهد ارزی سال گذشته پرداخت نماید. از سوی دیگر به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی، استفاده از معافیت مالیاتی نیز رفع خود را برای  قبل سال ۵

 منتفی می شود.

از ن وجود ندارد که تمام تولیدات کشاورزی در سال گذشته بر اساس اختالف کمی که بین ارز نیمایی و آزاد وجود داشت صورت گرفته و این امکا

 خریداری کرد. ارزان ترهزار تومان  03پسته را کشاورز 

متی چند به نظر می رسد وارد کنندگان خیلی قوی تر وارد کنندگان عمل می کنند . بسیاری از کاالهای وارداتی با ارز نیما وارد می شود اما با قی

 برابر نرخ ارز آزاد در بازار به فروش می رسد. 

مهلت پرداخت تعهدات ارزی و ده با محصوالت کشاورزی تهاتر شی که مشمول ارز نیمایی هستند کاالهایواردات گروه های پیشنهاد این است که 

 تمدید شود.

 

 در حوزه تامین مالیصادرات بررسی مسائل و مشکالت  :3دستور جلسه 

مسائل مالی و ضمن اشاره به این موضوع که جناب آقای مهندس ترابی موسوی، عضو محترم هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق 

 تکمبود نقدینگی در کنار مشکالت ارزی و عدم امکان صادرات باعث رکود بازار و ایجاد مشکالت فراوان برای باغداران در همه بخش ها شده اس

 مشکالت را به شرح زیر بیان نمودند:برخی از 

هزارتن( از بین رفته و خسارت زیادی به محصول پسته  ۵3)حدود پسته درصد محصول  0۵تا  03به دلیل نوسانات دمایی ابتدای امسال حدود  -

 وارد شده است.

 نقدینگی مواجه کرده است.کمبود  دیده، کشاورزان را با خسارت کشاورزان به کمک جهت3033اعتبار در سال  تخصیص عدم -

و غیر نقدی بودن کمک های ، اصالح باغات و آبیاری تحت فشار بخش کشاورزی به حوزه های صادرات تسهیالت و کمک نهاده هایکاهش  -

تومان کمک  میلیارد 330برای آبیاری تحت فشار میزان  10؛ در سال (ساله نیم و سه سررسید با بهادار اوراق قالب در فنی و اعتباری )پرداخت

از سوی دیگر  های فنی و اعتباری تخصیص یافت این درحالی است که این میزان اعتبار امسال به هشت میلیارد تومان کاهش یافته است.

درصد از مبالغ اوراق به دست 03عمالً  شودبانک نقد  طاوراق توس اینزیرا اگر  داشتاوراق نیز هیچ کمکی به پیمانکار نخواهد این پرداخت 

 پیمانکار خواهد رسید که این امر باعث تعطیلی طرح های نیمه تمام و توقف اجرای طرح های جدید در این بخش می شود.

دارند. پرداخت  ارزی بدهی 11 و 10 و 16 های سال در که حقوقی و حقیقی اشخاص به ها بانک توسط تسهیالت هرگونه پرداخت عدم -

تعهدات  16کشاورزی بسیار سخت شده است. بر اساس اعالم بانک مرکزی افرادی که از سال  تسهیالت برای صادرکنندگان و فعالین بخش

 ارزی خود را انجام داده اند مجاز به دریافت تسهیالت شده اند.
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کاهش که منجر به تحمیل هزینه های سنگین به کشاورزان،  3033دریافت حق النظاره توسط آب منطقه ای از چاه های کشاورزی در سال  -

 توقف تولیدات شده است.گاهاً تولید و 

و  10در سال های )با پیگیری های مکرر .نشده اندایفای تعهدات ارزی  موفق به تعلق گرفتن مالیات به صادرکنندگان محصوالت کشاورزی که -

 (نیز باید اعمال شود. 3033اعمال شد. این معافیت برای سال  برای این دسته از صادرکنندگانمعافیت مالیاتی  11

 به منظور جبران خسارت وارده و تامین منابع مالی برای تولید کنندگان و صادرکنندگان این حوزه پیشنهادات زیر مطرح است:

، برای صادرات، آب و کشاورزی به ویژه تومانبه میزان هزار میلیارد دو خط اعتباری جداگانه حداقل برای جبران خسارت و کمبود نقدینگی  -

 (میلیارد تومان آن جذب استان شده است. 03میلیارد تومان اعتبار،  333از  11در سال )باغات پسته اختصاص یابد.

 وسعه ملی به اشخاص حقیقی و حقوقی.محدودیت سقف تسهیالت پرداختی ویژه صادرات صندوق ت نبرداشت -

عمده میلیارد تومان است.  33 یقیمیلیارد تومان و در بخش حق 03 قوقیفعالین اقتصادی در بخش حسقف پرداخت تسهیالت برای 

پیشنهاد می شود  .میلیارد تومان را دارند 33از سقف  توانایی تامین وثایق و دریافت تسهیالت با مبالغ بیشترصادرکنندگان حقیقی هستند و 

 .نمایندل قبل را محاسبه و بر اساس آن تسهیالت اعطا سا 2مانند روال قبل بانک ها میانگین صادرات 

معادل رفع و رفع محدودیت های بانک مرکزی در پرداخت تسهیالت به صادرکنندگانی که موفق به ایفای تعهدات ارزی سال های قبل نشده اند -

 مورد پذیرش قرار گیرد. آن ها به منظور ایفای تعهدریالی تراکنش های 

 3033-3033معافیت صادرکنندگان محصوالت کشاورزی از پرداخت مالیات در اثر عدم ایفای تعهدات ارزی سال  -

شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی استان با انتقال قسمتی از منابع مالی خود به بانک کشاورزی استان که بانک تخصصی حوزه کشاورزی می  -

 باشد، از این بانک حمایت نمایند.

مواردی در خصوص مدیریت مصرف و سیانت از منابع آب به شرح زیر  جناب آقای مهندس علوی رئیس محترم اندیشکده تدبیر آبلسه درادامه ج

 عنوان نمودند:

 بزرگترین مانع بهره وری آب در بخش های مختلف کشاورزی شده است.  وزیع عادالنه آبتقانون  20و  26 وادمباحث م

که تصمیم  پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آنقانون توزیع عادالنه آب  20و  26 بر اساس مواد

چه که در پروانه  هیچکس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی به جز آنهمچنین  .اتخاذ شود وسیله دولت در منطقهبدیگری 

ن حق انتقال پروانه صادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر به تبع زمین و برای همان مصرف قید شده است برساند و همچنی

 .با اطالع وزارت نیرو

این اجازه را بدهد. می تواند یعنی اگر دولت تشخیص بدهد و صالح بداند آب این پروانه اگر در جای دیگر و با بهره وری بهتری بشود مصرف شود، 

 شود.اما در عمل این اتفاق نمی افتد. واضح است که برای انتقال آب و انتقال مجوز نیاز به قانون نیست و بایستی همین قانون به درستی اجرا 

 قانون توزیع عدالنه آب است. 20و  26اد ومباحث موضوع م ی بحث بازارهای محلی آب حل و فصلمهمترین پیش نیاز برا

آب را مدیریت نمود باید بتوان آب را در بهترین نقطه و با بهترین حالت ممکن استفاده نمود که الزمه آن متقاعد نمودن و برای اینکه بتوان مصرف 

 ست.ا پذیرش آن توسط وزارت نیرو

به مدت  کشاورزیک مجمع تشخیص مصلحت قانون حل مشکل زمین های بایر را که مربوط به احکام ثانویه بود با تاکید بر اینکه اگر  06در سال 

گرفته و حق مالکیت آن را لغو نماید. کشور  زورادولت حق دارد زمین را از کش فبایر شدزمین یک سال بر روی زمین خود کشاورزی انجام نداد و 

ب آن باعت هدر رفتن ما در جایگاهی نبوده است که بتواند این قانون را عملیاتی کند از این رو ترسی به لحاظ لغو حق مالکیت ایجاد شده که عواق

نون کند تا برای اینکه عواقب این قا زمین غیر اقتصادی خود به هر نحو ممکن تالش می کشاورز درمتاسفانه درصد آب کشور می شود.  03تا  33

 برای او جاری نشود زمین را سبز نگه دارد.

هیچ محدویتی نداریم. مساله ای که هکتار است و به لحاظ زمین  یلیونم 03با توجه به مساحت کشور ما، باالترین حد ممکن در کشاورزی حداکثر 

درصد آب کشور جلوگیری  03کند مسئله آب است که گلوگاه توسعه کشور است. می شود با اصالح قانون از اتالف  برای ما محدودیت ایجاد می

ادی خود را داشته باشد بتواند با تغییر کاربری مالکیت کرد. پیشنهاد می کنیم درصورتیکه کشاورز تقاضای خشک کردن زمین کشاورزی غیر اقتص
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 خود را حفظ نماید.

رداشت از چاه های درصد مصرف آب مربوط به برداشت بیش از پروانه و ب 03در استان کرمان بیش از بر اساس مطالعات انجام شده مورد دیگر اینکه 

 03میزان برداشت چاه ها و کنترل چاه های غیر مجاز، در مصرف آب به میزان می تواند با کنترل غیر مجاز است. مشروعیت و اقتدار بخش آب 

 درصد صرفه جویی شود. اما در عمل این اتفاق هم نمی افتد.

سیانت از منابع آبی نیز درصورتیکه یارانه آب از بخش اتحصال آب برداشته شود و به کشاورز داده شود، بسیاری از کشاورزان دست از  به منظور

 گی خواهند کرد.درزی معیشتی خود کشیده و با آن یارانه گذران زنکشاو

مقرر بود دو هزار  3033مدیریت محترم بانک توسعه صادرات استان کرمان اعالم داشتند بر اساس بودجه سال  آفریندداجناب آقای در ادامه 

تخصصی و عامل و ه صادرات به عنوان بانک ه به اینکه بانک توسعابد. با توجمیلیارد تومان اعتبار از صندوق توسعه ملی به بخش صادرات تخصیص ی

از مسئولین استان درخواست پیگیری آن را داریم. کنون این اعتبار تخصیص داده نشده است.زمینه صادرات است علیرغم پیگیری های مکرر تادر 

را از صندوق توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات و بانک همچنین پیشنهاد می شود برای حوزه کشاورزی استان خصوصاً پسته امتیازات خاصی 

 مرکزی مطالبه نمود.

 

 موارد زیر را مطرح نمودند: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمیمحترم رئیس  جناب آقای دکتر پورابراهیمیسپس 

اما این موضوع برای  صادرکنندگان درگیر آن هستندمربوط به سیاست های ارزی کشور است که همه مشکالت ناشی از چند نرخی بودن ارز 

زیرا استان کرمان به دلیل حجم باالی صادرات محصوالت کشاورزی از جمله پسته و خرما،  صادرکنندگان استان کرمان اهمیت بسیاری دارد

 است.  غیرنفتی واقعی مواد صادرکننده

و انتظار از دولت سیزدهم  ه ایمو بخشی از زمان در سال جاری درگیر این شرایط شد در جابه جایی دولت ها وقفه ای در تصمیمات به وجود می آید

 نماید.این است وقفه در امورات مربوط به حوزه اقتصادی را هرچه سریع تر جبران 

ارز در شرایط اولین نکته دو نرخی بودن برگزار شده است. سیاست های ارزی جلسات خوبی با مسئوالن اقتصادی دولت سیزدهم  در خصوص

فساد و رانت اتفاق می افتد و سیاست  که اکنون ارز سه نرخی است و معتقدیم هر اقتصادی از ارز تک نرخی خارج شود، حتماً .اقتصادی کشور است

 .های دقیق نظارتی هم اصل موضوع را منتفی نخواهد کرد

کاالی ارزان برای رساندن میلیارد دالر ارز دولتی  3۵اختصاص یافت و  تومانی 0233علی رغم مخالفت مجلس و کمیسیون اقتصادی، ارز  16از سال 

نرخ تورم کاالی اساسی با نرخ ارز دولتی از کاالی غیراساسی بیشتر شد اما کاالی ارزان قیمت در بازار عرضه نشد و  تخصیص داده شدبه دست مردم 

 د است.که نشان از فاجعه در اقتصاد کشور و سیاست های غیر منطقی اقتصا

 نرخ ارز متعادل برویم و در کنار آن ارزش پول ملی تقویت شود تا قدرت خرید مردم افزایش یابد و جلوی تورم گرفته شود.مت بایستی به س

 نخواهد بهبود وضعیت صادرات در تفاقیا با یکسان سازی نرخ ارزرخ ندهد حتی  کشاورزی بهره وری در تولید در بخش کشاورزی نیز در صورتیکه

 .افتاد

روان سازی صادرات بخش  پیشنهاد می شود به منظور تسویه صادرات محصوالت کشاورزی از طریق نرخ بازار متشکل انجام شودبا توجه به اینکه 

 تکلیف تعیین را ارز بودن نرخی دو دولت بسته پیشنهادات صادرات را در بخش کشاورزی تهیه وشده و  جدااین بخش از سایر بخش ها کشاورزی 

 . نماید

و محدودیت مقرر شده است افرادی که تعهدات ارزی انجام نداده اند نحوه تسویه و رفع تعهد خود را اعالم نمایند تا با بانک مرکزی به توافق رسیده 

رزی، مشکالت مالیاتی با برطرف شدن مسائل مربوط به تعدات ا معافیت مالیاتی به شرط رفع تعهدات برای آن دسته از صادرکنندگان برطرف شود.

 و به تبع آن تامین مالی برای صادرات نیز برطرف خواهد شد.

که در هر شرایطی به تعهداتشان عمل کرده اند را ، سندیکای صادرکنندگان خوشنامبا توجه به شرایط بسیار سخت امروز ما در صادرات بایستی 

 .پیمان سپاری معاف شوندمحدودیت های از  داده وتشکیل 

مواجهه با تحریم افزایش حجم صادرات است که باید محور فعالیت دولت کشور نیست و تنها راه برای اقتدار اقتصاد کشور راهی جز تقویت صادرات 

 .مدیریت منابع آب بسیار مهم است و باید کارهای جدی در بخش کشاورزی انجام بدهیم. سیزدهم قرار بگیرد



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 

 مین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانهفتصورتجلسه و مصوبات شصت و فرم 
 (خصوصی بخش و دولت وگوی گفت استانی شوراهای جلسات اداره نحوه تشکیل و ( دستورالعمل2پیوست شماره ))

 

 3011-30-03تاریخ بازنگری:                                    30شماره بازنگری:                                      QMS-RE-75-03  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  0

 

 

ضمن تقدیر از اتاق کرمان به دلیل پیگیری مسائل اقتصادی استان  شورا رئیس و محترم استاندار زینی ونددر انتهای جلسه جناب آقای دکتر 

 مباحث مطرح شده در جلسه را به شرح زیر جمعبندی نمودند:

رهای شود و بایستی راهکا مشکالت مطرح شده در جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در همه کشور دیده می

 کارشناسی مطرح شده در این جلسه در سطح کالن نیز طرح و اجرا شود.

 از هکتار هزارحدود  ساالنه فعلی شرایط در زیرا کنیم تولید حال به فکری و شود گرفته جدی باید کرمان استان در کشاورزی ساماندهی موضوع

تولید پسته در کشور و استان کرمان در هر هکتار از میانگین دنیا متوسط دیگر،  از طرف .از چرخه تولید خارج می شود و شده خشک پسته اراضی

 یاستر در آیین قدردانی دیده شود. تولید برنامه رد استان تولید کننده پسته 26 هر باید کنیم رقابت جهانی بازار با بخواهیم گرا پایین تر است و

 بهره متس به یدبا تن پسته در هر هکتار تولید کرده بود که نشان می دهد 304۵ کرمان استان از کشاورز یک کشور نمونه کشاورزان از جمهوری

 .ستا ها استان برای فعالیت ترین دسترس در اقدام این حرکت کرد و وری

ناشی از خرده مالکیت ها و کشاورزی سنتی است که منجر به اتالف منابع و آب می شود. فیت و کارایی محصوالت کشاورزی در حال حاضر عدم کی

و  وری بهره ارتقایآب،  نبنیان ضمن جلوگیری از هدر رفت های دانش ذیل شرکت ها سازی آن فعالمکانیزه و  ،ها تجمیع خرده مالکیتدر صورت 

 کیفیت تواند نیز می کرمان جنوب در هیدروپونیک های گلخانه خواهیم داشت. ترویج خصوصاً پستهرا در محصوالت کشاورزی کرمان  افزایش درآمد

 دهد.  افزایش را کشاورز درآمد محصوالت کشاورزی و

برای تجمیع و اقناع سازی کشاورزان و اعالم یکی از شهرستان های پسته خیز استان به عنوان پایلوت برای  لذا پیشنهاد می شود کمیته هماهنگی

  تشکیل شود.اتصال برخی کشاورزان به تولید مکانیزه و با دانش 

این منابع باید ساماندهی شود و عدالتی  شرکت های بزرگ را به استان بیاوریم.از منابع  هزار میلیارد تومان 30حدود  ه ایمتوانستدر حوزه منابع نیز 

بانک های خصوصی پول کالنی از منابع استان جذب می کنند اما مصارفشان پایین است و باید در  را در توزیع منابع بانک های استان نهادینه کرد.

 .چارچوب استان به وظایف خود با حفظ تجارتشان عمل کنند

است و باید منابع آن ها تقویت شود. در این خصوص خواسته ایم که لیستی از امری ضروری ی که با عموم مردم سروکاردارند های تقویت منابع بانک

 عدالت سال پایان تا تا با برنامه ریزی منسجم و در یک اقدام هماهنگ، ،و خدماتی که ارائه می دهند تهیه های استان، منابع و مصارف آن ها بانک

 .باشیم شاهد را ها کبان در  توزیع

 برخی که حالی در شود پیگیری طریق همان مشکل از رفع برای یدبا کل و یا معاون وزارتخانه است که برخی بخشنامه ها مربوط به یک مدیر

 .معطل همین بخشنامه ها مانده است استان بزرگ مشکالت

موضوع آب به تفصیل در  نیز پیشنهاد می شودهدر رفت منابع آبی در استان  مطرح شده در حوزه آب وبسیار خوب و ارزنده با توجه به مطالب 

تا دولت در قالب لوایح کارشناسی  نماییمموارد را جمع بندی و با امضای مسئوالن ارشد استان به دولت ارائه جلسه آتی شورای گفت و گو مطرح، 

 خواهد بود.با لوایح دولت قابل رفع  قوانین آب ظرف چند ماه. اطمینان داریم مسائل آب را دنبال کند
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 :3دستور جلسه 

بررسی وضعیت تولید 

پسته و چالش های 

اصلی حوزه تولید و 

 صادرات

 

سنتی( افزایش بهره وری، کیفیت به منظور سامان دهی تولید کنندگان کوچک پسته )خرده مالکیت ها و کشاورزان 

در زمینه تولید  برای تجمیع و اقناع سازی و تولید پسته و کاهش اتالف منابع آبی با تشکیل کمیته هماهنگی

یکی از شهرستان برای و  مکانیزه و با دانش، با همکاری استانداری، سازمان جهاد کشاورزی و انجمن پسته تشکیل

 عملیاتی شود.پایلوت های پسته خیز استان به عنوان 

 

2 

 :2دستور جلسه 

بررسی مسائل و 

مشکالت صادرات 

 ارزناشی از مسائل 

به منظور کمک به رفع قسمتی از مشکالت ناشی از عدم ایفای تعهدات ارزی، با پیگیری انجمن پسته ایرران لیسرت   

نحروه تسرویه و رفرع تعهرد      صادرکنندگان استان که موفق به رفع تعهد ارزی نشده اند به همراه پیشرنهاد مشرخص  

هریک از آن ها به صورت مکتوب برای جناب آقای پورابراهیمی رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال ترا  

با پیگیری و توافق با بانک مرکزی محدودیت معافیت مالیاتی به شرط رفع تعهدات، برای آن دسته از صرادرکنندگان  

 برطرف شود.

0 

 :0دستور جلسه 

بررسی مسائل و 

در صادرات مشکالت 

 حوزه تامین مالی

در راستای کمک به تامین مالی بهتر کشاورزان و تقویت منابع مالی بانک کشاورزی به عنوان بانک 

 و صنعتی بزرگ های شرکتتخصصی در حوزه کشاورزی مقرر گردید با پیگیری و دستور استاندار محترم 

 را به بانک کشاورزی استان انتقال دهند.خود  مالی منابع از قسمتی استان معدنی

0 

 خارج از دستور:

بررسی مسائل و 

مشکالت آب در بخش 

  کشاورزی

 

وضوع آب به تفصیل در جلسه آتی شورای گفت و گو با توجه به ضیق وقت و اهمیت مباحث آب مقرر گردید م

تا دولت در قالب لوایح کارشناسی  شودبا امضای مسئوالن ارشد استان به دولت ارائه  تامع بندی جموارد مطرح، 

 قوانین آب را اصالح نماید.

 

 موضوعات ملی و فراگیر

 / پیشنهاداتپیشنهاد جلسه عنوان دستور ردیف
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 :2دستور جلسه 

بررسی مسائل و 

مشکالت صادرات 

 ارزناشی از مسائل 

از تفاوت نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما از اواخر سال گذشته که منجر به ایجاد با توجه به مشکالت ناشی 

مشکالت فراوان برای رفع تعهد صادرکنندگان گردیده است پیشنهاد می شود کاالهای وارداتی گروه های 

ی ردیف کاالهای واردات 0033از سامانه نیما حذف و به فهرست  26و20-2۵-20-20مربوط به ردیف های 

از محل ارز حاصل از صادرات محصوالت کشاورزی، صنایع دستی و خدمات فنی و مهندسی اضافه گردد. 

 تا پایان سال تمدید گردد. 3011در صورت اجرای این پیشنهاد مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال 
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 موضوعات ملی و فراگیر

 / پیشنهاداتپیشنهاد جلسه عنوان دستور ردیف
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 :2دستور جلسه 

بررسی مسائل و 

مشکالت صادرات 

 ارزناشی از مسائل 

صادرات به ویژه صادرات محصوالت کشاورزی و در راستای کاهش هزینه های تولید از جمله برای کمک به 

خرید نهاده ها، سم، کود و ... با محوریت ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس تک نرخی شدن ارز و ورود آن 

 به بازار بورس پیگیری گردد.

0 

 :0دستور جلسه 

بررسی مسائل و 

در صادرات مشکالت 

 مالی حوزه تامین

 بره ویرژه   کشراورزی  و آب صادرات، تومان، برای میلیارد به میزان هزار حداقل جداگانه اعتباری خط دو .3

 پسته اختصاص یابد. باغات

مری   قرانون برنامره ششرم توسرعه     00که مشمول بند خ مراده   3033تسهیالت سررسید شده در سال  .2

 باشند استمهال شوند.

ال مندرج در ماده واحده بند خ مراده  هشاورزی از شرایط استمبه منظور استفاده صادرکنندگان حوزه ک .0

 بخرش  تکمیلری  و تبردیلی  صرنایع  قانون برنامه ششم توسعه، پیشنهاد می شرود صرادرکنندگان و   00

 کشاورزی به ماده واحده مذکور اضافه شود.

 و حقیقری  اشرخاص  به پرداختی ویژه صادرات صندوق توسعه ملی تسهیالت سقف محدودیت برداشتن .0

 حقوقی

 تعهردات  ایفرای  به موفق که صادرکنندگانی به تسهیالت رفع محدودیت های بانک مرکزی در پرداخت .۵

 اند. نشده قبل های سال ارزی
 


