
 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 

 نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی نود و پنجمینفرم صورتجلسه و مصوبات 

 خصوصی( بخش و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره ( دستورالعمل تشکیل و نحوه2) پیوست شماره )

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                    03شماره بازنگری:                                      QMS-RE-75-03  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  1

 

 خراسان رضویگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 

 8.30ساعت خاتمه: 6.30ساعت شروع : 30/04/1401تاریخ جلسه : 95شماره نشست :
اتاق بازرگانی، صنایع، محل نشست: 

 استانمعادن و کشاورزی 

 عناوین دستورجلسات

 پیش از دستور:  عنوان 

 

 تمدید یکساله عضویت اعضای بخش خصوصی و تعاونی -

 

 

 

 

 دستور جلسه: عنوان

 اقتصادی اطالعات و اخبار طرح 
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 دولت -الف

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

  حاضر استاندار )رئیس شورای استانی( یعقوبعلی نظری 1

  حاضر  استان مدیریت و برنامه ریزی سازمان رئیس رضا جمشیدی 2

  حاضر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رییس  امیررضا رجبی 3

 سید جعفر حاجی مجتهد نماینده کشاورزی استانرئیس سازمان جهاد  محمدرضا اورانی 4

  غایب مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان رضا خواجه نائینی 5

  حاضر مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان محمد امین بابائی 6

  حاضر استان یهابانک هماهنگی دبیرکمیسیون حمید صفای نیکو 7

 مجلس شورای اسالمی -ب

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

  غایب مجلس نماینده محسن زنگنه 1

  غایب مجلس نماینده علی آذری 2
 

 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

  حاضر استان )یا معاون( دادگستری کل رئیس (امیر مرتضویغالمعلی صادقی) 1

  غایب استان دادستان مرکز درودیمحمد حسین  2

 

 شهرداری و شوراها -د
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

 حسین جنگی نماینده  استان مرکز شهردار سید عبداهلل ارجائی 1

  حاضر استان اسالمی شورای رئیس سید مومن حسینی 2
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 تعاونی و خصوصی -هـ

 )رؤسای اتاق ها(
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام 

خانوادگی 

 نماینده

 غالمحسین شافعی 1
 اناست  مرکز کشاورزی  و معادن صنایع،  بازرگانی، اتاق رئیس

 )دبیر و سخنگوی شورای استان(
 حاضر

 

  حاضر استانمرکز  تعاون اتاق رئیس رمضانیرضا  2

  حاضر استان مرکز اصناف اتاق رئیس محمود بنانژاد 3

 (تعاونیخصوصی و اقتصادی بخش  های تشکل یا رؤسای تعاونی و خصوصی برتر های شرکتهیأت مدیره  رؤسای یا عامل )مدیران

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام 

خانوادگی 

 نماینده

  حاضر رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی رضا حمیدی  1

 حسن حسینی 2
های  رئیس هیات مدیره انجمن کارخانجات آرد خراسان

 رضوی، شمالی و جنوبی
 غایب

 

  حاضر روشن تجارت ایمان شرکت مدیره هیأت رئیس و مدیرعامل محمدحسین روشنک 3

  حاضر کوهدشت عسل شرکت مدیرعامل حسینیفاطمه  4

  حاضر جات خوراک دام استانکارخان انجمن مدیرعامل کافی فریدون 5

  حاضر رئیس انجمن شرکت های دانش بنیان استان سیدمهدی مدنی بجستانی 6

  حاضر اتحادیه بارفروشان خراسان رضویرئیس  رجیبحیدر ساکن  7

  غایب رییس هیات مدیره شرکت الکترواستیل مجید محمدزاده طبسی 8

نحوه اداره تشکیل و "دستورالعمل  5ماده  1در جداول فوق )ردیف های الف تا هـــ(، در صورت حضور نماینده به جای عضو اصلی شورا، موضوت تبصره   توضیح:

نام و نام خانوادگی "درج شده و در ستون بعدی،    "نماینده "، کلمه "وضعیت حضور  "در ستون  ، "وگوی دولت و بخش خصوصی  گفت جلسات شوراهای استانی   

 .معین گردد "نماینده
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 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی معاون ابوافضل چمندی 1

 مشهدشهرستان فرماندار معاون استاندار و  محسن داوری 2

 استانداری خراسان رضوی اشتغال و گذاری سرمایه امور هماهنگی دفترمدیرکل  محمدرضا عباس زاده 3

   رضوی خراسان استان اطالعات کل اداره اقتصادی معاون  رفیعی 4

   مشهد گمرک مدیرکل و رضوی خراسان گمرکات نظارت حوزه سرپرست  جعفری جواد 5

 مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی مهدی اله پور 6

 مدیرعامل شرکت ملی گاز استان خراسان رضوی حسن افتخاری 7

 رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران استان خراسان رضوی غالمرضا میری 8

 زعفرانکار ) نماینده زعفرانکاران( علی اصغر جنگی سالمی  9

 دبیر شورای ملی زعفران فرشید منوچهری 10
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 مشروح  مذاکرات

 : دستور از پیش عنوان

 "تعاون و خصوصی بخش اعضای عضویت یکساله تمدید"

ماه سال جاری و با عنایت به دستورالعمل اداره  تیردر  با توجه به پایان مدت زمان عضویت اعضای محترم بخش خصوصی و تعاونی -

، ضمن ارائه پیشنهاد مشترک اتاق ها مبنی بر تمدید همه اعضا به تمدید یکساله این عضویتمبنی بر امکان شوراهای استانی گفت و گو 

 .جز یک نفر، با معرفی فرد جدید موضوت تمدید عضویت این اعضا و عضویت فرد جدید به تصویب شورا رسید

 (:1دستور جلسه )

 "طرح اخبار و اطالعات اقتصادی"

 ران،ای جانبه سه اجالس برگزاری به توجه با حاضر حال در:  کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق رئیسغالمحسین شافعی  -

ــیه ــت گرفته قرارو دنیا  منطقه خبری کانون در ایران ترکیه، و روس ــاداقت برای مطلوبی نتایج هب اجالس، این امیدواریم و اس  ص

 .منجر شود ایران

پیشنهاداتی مطرح شد که    صنعتی معافیت حقوق ورودی ماشین آالت  گفت و گو در خصوص حذف  گذشته شورای    جلسات در  -

 بنظر می رسد با پیشنهاد وزیر صمت به هیات دولت موضوت در حال رفع شدن است.

  حضور یافتند و به صنعت و صنعتگران توجه ویژه ای شد  معدن و صنعت ملی روزدر مراسم   جمهور رئیس سال،  چندین از پس -

 .گردیدجلسه با نتایج خوبی برگزار  و این

در این رابطه شــرکت های دانش بنیان با مشــکالت  اســت  توجه مورد بنیان دانش هایشــرکت مالی تامین موضــوت اکنون هم -

    مایندنمطالبه می سند   تسهیالت  ضمانت  منظور بهی نمایند هر تسهیالتی که پرداخت م  در مقابل متعدد مواجه هستند.بانکها 

سهیالت مالی نمی دهد    به بانکی هیچ و در حقیقت شه ت صائب  و هاگیریسخت   فکر و اندی سیر  در موجود م سهیالت  اخذ م  ت

ست  آورده وجود به را حوزه این در افراد مهاجرت نگرانی بنیان، دانش هایشرکت  سوی  از بانکی  فعالیت زمینه امیدواریم لذا. ا

 .گردد مرتفع مسیر، این در موجود موانع و فراهم بنیان دانش عرصه در

ــور در مجمع جهانی تعاون  - ــتان: اتاق تعاون ایران برای اولین بار در طول تاریخ کش ــانی، رئیس اتاق تعاون اس ــا رمض   (ICA)رض

ست      شرکت کرد و  شتن رقبای اروپایی توان سر گذا شت  صد آرا به عنوان عضو هیئت مدیره این مجمع انتخاب   78با اخذ  با پ در

شکلها و حمایت وزارت     .شد  شبختانه با تالش ت سه اتاق تعاون ایران این اتفاق برای   رفاه اجتماعیو  کارتعاون خو و هیئت رئی

ست که       ستاورد این انتخاب این ا ستین بار رقم خورد. مهمترین د سعه تعاون      می نخ شورها در امر تو سایر ک توانیم از تجارب 

و از کمکهای  پیدا کنیمبرای دور زدن تحریمها  را توانیم راههای خوبیمی اســتفاده کنیم و با توجه به شــرایط ســخت تحریم  

 .نیز استفاده نماییمبرای بخش تعاون مالی مجمع 

 (:2جلسه )دستور 

 "استان استراتژیک کاالی عنوان به زعفران صادرات و تولید حوزه مشکالت و موانع مهمترین "
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ــورای دبیرخانه لبافی ،رئیس - ــی وگویگفت شـ ــوصـ ــتان دولت و بخش خصـ  بخش تقویت بر که تاثیری دلیل به زعفران:  اسـ

شاورزی،  شتغال،  ایجاد ک ستان  ارزآوری و صادرات  و معکوس مهاجرت درآمدی، های سرانه  بهبود ا ستراتژیک  کاالی دارد، ا  ا

سان  شت  زیر سطح  هکتار هزار 91 اکنون هم. رودمی  شمار  به خرا ستان  در ک ست  زعفران به مربوط ا  افزایش عدم علیرغم و ا

شت  زیر سطح  ستان،  در زعفران ک ستان  در سطح  واحد در عملکرد ا سیار  کیلوگرم 3٫5 تا 2٫5 ا ست  مطلوب حد از ترپایین ب  ا

شاوزان  تولید) شرو  ک ست  کیلوگرم10 الی 8 حدود پی صول  این صادرات  میزان(. ا  ترتیب، به 1398 تا 1396 های سال  در مح

  صادرکنندگان . است  شده  صادر  زعفران تن 262 گذشته  سال  در و تن 324 ،1399 سال  در. است  بوده تن 276 و 279 ،236

ــمیم مراجع از ــت   لذا  بینند   می زیان  دیگری مورد هر از بیش مرکز در گیری تصـ ــیاسـ  لحاظ  به  زعفران حوزه در گذاری  سـ

 . است ضروری استان در کارشناسی سطح و زیرساختی

 و کنونی وضعیت . نماید می گیری تصمیم  تهران در 16 ماده کارگروه خصوص،  این در و است  دالر 1598 صادراتی  پایه قیمت -

  کاهش و زعفران ملی برند ثبت. کند می پررنگ را بازار دادن دست  از امکان زعفران صادرات  و کشت  حوزه در موجود مشکالت 

 از. است ضروری زعفران قاچاق از جلوگیری منظور به همسایه کشورهای همانند هند، و چین کشورهای به صادراتی های تعرفه

 . است اعتباری ردیف نیازمند ملی طرح عنوان به زعفران طرفی،

 نای معتقدند و دارند گالیهمجازی  آب عوارض عنوان به محصول  صادراتی  پایه ارزش از درصد  نیم اخذ به نسبت  صادرکنندگان  -

 .زند می دامن غیررسمی مبادی از زعفران شدن خارج و محصول قاچاق افزایش به نیز موضوت

صد 80 اکنون هم - شور  4 به تنها ایران زعفران در  بازارهای به زعفران تن 150 تا 100 صادرات  توان سویی،  از. شود می صادر  ک

 .باالست کشورها این به صادرات عوارض و تعرفه اما دارد  وجود هند و چین

ــت - ــت و کاش ــود هکتار در گندم برداش ــول برای مقدار این اما دارد  دنبال به تومانی میلیون 53 س  40 الی 37 زعفران، محص

 .است تومان میلیون

 هزار123 با رضوی خراسان: ایران زعفران ملی شورای رئیس نایب و استان زعفران صادرکنندگان اتحادیه رئیس میری، غالمرضا -

شت  زیر زمین هکتار شاورز  خانوار هزار157 و زعفران پیاز ک  در ارزآوری دالر میلیون 500 و زعفران تن 500 ساالنه  تولید و ک

 .است مزیت دارای زعفران صادرات و کشت در حوزه، این

شته  ماه 5 در - صد 45 از بیش میانگین طور به گذ شتیم  زعفران صادرات  کاهش در صویب  جمله از دارد عواملی کاهش این. دا  ت

 که آن از پس و دارد نیاز آبیاری به مهرماه در تنها زعفران که اســت درحالی این. زعفران از مجازی آب درصــد نیم عوارض اخذ

 .ندارد آبیاری به نیازی شود، می آغاز بارندگی

 گیری تصمیم  زمینه این در خصوصی   بخش تشکلهای  با مشورت  بدون و نیست  مشخص  زعفران گمرکی پایه نرخ افزایش دلیل -

 .است شده

 هتوج با. دارد باالیی هزینه کشور  به ارز کردن وارد است،  صادرات  از حاصل  ارز بازگشت  موضوت  ، موجود مشکالت  از دیگر یکی -

 ردانیمبازگ را آن صرافی  از حواله صورت  به و ثالث کشور  طریق از باید و کنیم کشور  وارد مستقیم  را ارز توانیممی ن تحریمها به

ــربار هزینه تومان میلیون14 حدود زعفران کیلوگرم یک در ترتیب، بدین و ــادرات کاهش باعث امر این و داریم س  افزایش و ص

 .گرددمی  عرضه صادراتی بازارهای در واقعی قیمت از کمتر درصد20 با قاچاق زعفران. است شده زعفران قاچاق

.  کندی م صادر  کشورها  آن به را زعفران ،صفر  تعرفه با افغانستان  درحالیکه بپردازیم عوارضی  باید چین به زعفران صادرات  برای -

 .یابد کاهش زعفران برای تعرفه تا گردد رایزنی که رودمی  انتظار این هند، و چین با ما بسیار تجاری مبادالت به توجه اب



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 

 نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی نود و پنجمینفرم صورتجلسه و مصوبات 

 خصوصی( بخش و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره ( دستورالعمل تشکیل و نحوه2) پیوست شماره )

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                    03شماره بازنگری:                                      QMS-RE-75-03  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  7

 

 استان  این در زعفران تولید درصد 90 زیرا شود   تفویض استان  به زعفران برای گیری تصمیم  داشتیم  تقاضا  گذشته  سالهای  در -

 .گیرد می صورت

شید  - ضوت : ایران زعفران ملی شورای  دبیر منوچهری، فر ست  این توجه قابل مو سال،  ماه خرداد آمارهای در که ا صد 134 ام  در

شته  زعفران صادرات  کاهش شته  سال  خرداد در واقع، در ایم  دا  خرداد در و گرفت صورت  زعفران صادرات  تن 20 از بیش گذ

 و یافت افزایش گمرکی پایه نرخ نخست،  وهله در. است  شده  مسئله  این باعث متعددی عوامل. شد  انجام صادرات  تن 8 امسال 

  یافت افزاش دالر 1250 به دالر570 از زعفران صادراتی  پایه قیمت 1400 بهمن3 در. گذاشت  تاثیر محصول  صادرات  میزان در

 در مشکالت  خورد؟این رقم منطقی چه با اتفاق این که است  این سوال . رسید  دالر 1598 به امسال  ماه اردیبهشت  در مجددا و

 یبررس مورد باید موضوت این.  کند می نرم پنجه و دست مجازی آب عوارض نام به دیگری مشکل با صادرکننده که است حالی

شاورزی  محصول  همراه آبقوانین و مقررات مربوطه  در. گیرد قرار شاره  ک  می صادر  خشک  صورت  به زعفران درحالیکه شده  ا

ستفاده  آب منظور، هم اگر. شود  ست  زعفران تولید حین شده  ا صرفی  آب گفت باید که ا شتر  فوالد تولید حین م ست  بی  اما  ا

 .گردد نمی اخذ فوالد صادرات از عوارضی موضوت این بابت

ضل  - صادی  معاون چمندی، ابوالف ستاندار  اقت سان  ا ضوی  خرا شته  روز 20 در: ر صادی  معاون با گذ  مذاکراتی جمهور رئیس اقت

 همان در گمرکی پایه گذاری قیمت دهند،می  انجام را محصــول یک درصــد70 از بیش تولید که اســتانهایی تا داشــتیم جدی

 زنی هند و چین به صادرات  تعرفه کاهش برای جدی مذاکراتی. است  گرفته قرار موافقت مورد موضوت  این و گیرد صورت  استان 

 هادج وزارت با نیز مجازی آب عوارض خصوص در. هستیم مسئله این تحقق پیگیر ما و گرفته صورت کشوری مسئوالن سوی از

شاورزی  صول  از عوارض این تا کردیم مکاتبه ک  اولیه موافقت مورد و کردیم رایزنی دولت با حوزه این در. نگردد اخذ زعفران مح

 .است گرفته قرار

شنک،  محمدحسین  - شن  تجارت ایمان شرکت  مدیره هیأت رئیس رو ضوعات : رو شکالت  و مو شی  م  اخذ و ارز انتقال و نقل از نا

ستان  به محصول  این قاچاق سویی،  از. شود  می زعفران صادراتی  ارزش کاهش موجب مجازی آب عوارض  اتفاق راحتی به افغان

سم  به آنجا از و افتد می شور  آن ا ستراتژیک  کاالی زعفران. گردد می صادر  ک ستان  ا ست  ا شهای  تولید حوزه در. ما  خوبی تال

ست  گرفته صورت  ست  الزم. ندارد وجود کافی تمرکز اما ا صول  ارزآوری ا شنهاد  ما. دهیم افزایش را مح صل  ارز دادیم پی  از حا

 و حوزه این بیشــتر ارزآوری به منجر تا شــود اســتفاده موبایل واردات جهت در گیاهی داروی چند و پســته و زعفران صــادرات

 .شود صادرات به تشویق

سمی،  رامین - شناس   ا شاورزی  جهاد سازمان  کار سان  ک ضوی  خرا شکل : ر ست  قوانینی زعفران، صادرات  م   شده  باعث که ا

 صادرات  و دتولی زیرا دارد  را مشکل  این هم تولیدکننده ،درنتیجهو بپردازد صادرات  به اطمینان قابل قبولی با نتواند صادرکننده 

 شـــاورزیک بر زعفران، صـــادرکننده و تولیدکننده بین ارتباط بهبود منظور به کردیم پیشـــنهاد ما. دهســـتن مرتبط یکدیگر با

 رفع در که مباحثی دیگر از.بود خواهیم شاهد  حوزه دو این در را مطلوبی نتایج امر، این تحقق صورت  در شود   تمرکز قراردادی

سته  تدوین گیرد، قرار توجه مورد بایستی  زعفران تولید حوزه مشکالت   شاورزی ک جهاد سوی  از تولیدکنندگان برای آموزشی  ب

 از محصول  برداشت  میزان زیرا گردد  مطرح زعفران کشت  حوزه در الزم های مولفه و مسائل  بسته  این در است  ضروری . است 

شت  زیر سطح  ضوت  این از ک ستراتژیک  کاالیی زعفران. پذیردمی  تاثیر مو ستان  برای ا ست  ا ستی  و ما ضوت  بر بای  زایشاف مو

 .نماییم تمرکز هکتار هر از محصول برداشت
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 انخراس  استاندار  حضور  با ایویژه جلسه  در است  ضروری : کشاورزی   و معادن صنایع،  بازرگانی، اتاق غالمحسین شافعی رئیس   -

ضوی،  سائل  ر شکالت  و م سیر  در موجود م صول  این صادرات  و تولید م سی  مح ست   . گردد برر  خطری متوجه باید گذارانسیا

 هایبندبسته زیباسازی به تنها زعفران، صادرات و تولید مسیر در. دارد وجود محصوالت این صادرات کاهش زمینه در که باشند

سی   اقدامی به کسی  کمتر و شده  توجه سا شی  افزوده ارزش کسب  و محصول  فرآوری حوزه در ا ست  نموده توجه آن از نا  در. ا

  اب زعفران تا شــده باعث هاغفلت این. ایم نکرده مشــاهده ای مالحظه قابل اقدام نیز زعفران تبدیلی صــنایع اندازی راه موضــوت

 ایبهره حوزه، این سرشار   و واقعی سود  از محصول،  این در مزیت دارای کشور  عنوان به ما و نشود  صادر  آن واقعی افزوده ارزش

 تولیدی پایه مواد از یکی زعفران که شــوند می عرضــه بهداشــتی و آرایشــی یا غذایی محصــوالت کشــورها، بعضــی در. نگیریم

. دارد مشــابه محصــوالت با قیاس در برابری 7 تا 5 ایافزوده ارزش آن، روی بر شــده انجام هایفرآوری واســطه به و هاســتآن

ــند    زمینه  این در تدبیری  باید   زعفران حوزه فعاالن  ــول برداران بهره اکثر امروز. دراندازند   نو فکری و بیاندیشـ  زعفران، محصـ

ست  الزم و هستند  جامعه ضعیف  قشر  و روستاییان  ستای  در تا ا  هب ایویژه توجه محصول،  این از بیشتر  افزوده ارزش کسب  را

 .گردد اخذ محصول این برای ویژه ایجلسه در اساسی تصمیماتی و بگیرد صورت آن

  باید ما صادرات  که است  حالی در این هستیم   فروشی  خام حال در زعفرانحوزه  در: استاندار خراسان رضوی    نظرییعقوبعلی   -

صوالت  به تبدیل سان  اینکه به توجه با. شود  دنیا سطح  در باال افزوده ارزش دارای مح ستگاه  بزرگ خرا ست،  زعفران خا   دبای ا

 لمسائ  به .شود  صادر  دنیا نقاط سایر  به استان  از باال افزوده ارزش دارای زعفرانی محصوالت  و گرفته قرار فرآوری مورد زعفران

 به ایست بمی  زعفران تولید حوزه مشکالت  حل منظور به ویژه شود.  توجه بایست می نیز  حوزه این در تبدیلی صنایع  با مرتبط

 معطل هب نیازی دارد، استانی  جنبه زمینه این در گیریتصمیم  اینکه به توجه با و داشت  بیشتری  توجه قراردادی کشت  موضوت 

 رارق توجه مورد بایســتی زعفران تولید حوزه مشــکالت رفع در که مباحثی دیگر از .نداریم مرکز از گیریتصــمیم برای ماندن

سته  تدوین گیرد، شی  ب شاورزی  جهاد سازمان  سوی  از تولیدکنندگان برای آموز ست  ک شهای  با تا ا  و انزعفر تولید در نوین رو

شنا  آن فرآوری ست  ضروری . شوند  آ سته  این در ا سائل  ب شت  حوزه در الزم های مولفه و م  میزان زیرا شود،  مطرح زعفران ک

 .پذیردمی  تاثیر موضوت این از کشت زیر سطح از محصول برداشت

 مطرح شد مبنی بر اینکه شورا مقرر دارد:در جلسه   گوو  گفت شورای دبیرخانه پیشنهادات -

 طرفی از و. گردد می صــادر ســپس و تولید خراســان اســتانهای در کشــور زعفران درصــد 90 از بیش اینکه به نظر   

 و نقل و حمل و باربری هزینه اضــافه به صــدوری کاالی گمرکی ارزش تهران در گمرکی امور قانون 16 ماده کارگروه

ــایر ــیاری در که نماید، می تعیین گیرد می تعلق گمرکی قلمرو از خروج تا کاال آن به که هایی هزینه س  قعموا از بس

 مسیرهای  از صادرات  تا گردد می موجب موضوت  این و است  بازار متداول ارزش از بیشتر  بسیار  صدوری  کاالی ارزش

 16 ماده کارگروه اختیارات تفویض موضوت،  دارد، مقرر  شورا لذا گردد، صادر قاچاق صورت به و گردیده خارج قانونی

 خراسـان  محترم اسـتانداری  طریق از رضـوی  خراسـان  اسـتان  به(  زعفران)صـادراتی  کاالی گذاری ارزش بر تاکید با

 .گردد پیگیری هفته دو مدت ظرف  قانونی مبادی سایر و  اسالمی شورای مجلس نمایندگان محترم مجمع رضوی،

 بمنظور ایران ساالمی جمهوری گمرک 14/01/1400 مورخ 25558/1401 شماره بخشنامه براساس اینکه به توجه با 

 نیم اخذ کشور  1401 بودجه در غذایی و کشاورزی  محصوالت  صادرات  طریق از کشور  از مجازی آب صادرات  جبران

 اخذ گمرک توسط که گردیده مصوب مجازی آب صادرات عوارض بعنوان محصوالت این صادراتی پایه ارزش از درصد

 هب نســبت  محصــول این و گردیده تولید آب کم مناطق در زعفران اینکه به نظر و گردد واریز کشــور کل خزانه به و
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 عوارض درصد نیم حذف و بازنگری تقاضای دارد مقرر شورا  لذا باشد، می بر آب کم بسیار  کشاورزی  محصوالت  دیگر

 استان  نمایندگان مجمع همکاری با مرکزو ی شورا   درجلسات  طرح طریق از زعفران محصول  از مجازی آب صادارت 

 شود پیگیری  هفته دو مدت ظرف اسالمی شورای مجلس در

 سعه  جهت به سایی    و زعفران ای فله صادرات  از جلوگیری و زعفران صادرات  تو  از جلوگیری و جدید بازارهای شنا

 جهاد و صمت  سازمان  توسط  ایران زعفران ملی برند ثبت نماید، مقرر شورا   زعفران، صادرات  حوزه منفی های رقابت

 .شود پیگیری ماه یک مدت ظرف ملی و استانی های ظرفیت و ازمنابع استفاده با استان کشاورزی

 شنهاد  به 1400 سال  ماه بهمن در اینکه به توجه با شاورزی  جهاد محترم وزارت پی   با زعفران صادراتی  پایه قیمت ک

ــویب  از روز 50 از پس مجددا  و دالر 1250 به  ممتاز  نگین زعفران برای  قبولی قابل   غیر افزایش   تاریخ  در آن، تصـ

 زعفران، پایه قیمت  متعارف غیر افزایش  این آنجائیکه از لذا. اسـت،  رسـیده  دالر 1598 به قیمت این 24/12/1400

 ورهاکش  سایر  در کشت  توسعه  خطر صادرات،  میزان کاهش با  بلکه نکرده، ایجاد صادرات  توسعه  برای اقبالی تنها نه

ست   نموده فراهم سمی  صادرات   طرفی از و ا سترش  موجب و  داده قرار تاثیر تحت را ر   گردیده نیز زعفران قاچاق گ

ست،  شنهاد  ا شاورزی  جهاد سازمان  نماید، مقرر شورا . گردد، می پی ستان  ک ستان  نمایندگان مجمع همکاری با ا  در ا

ــورای مجلس ــالمی ش  قیمت افزایش در روز بازار در زعفران قیمت به توجه با تا نمایند پیگیری ذیربط کارگروه و اس

 .گردد تعدیل و  اصالح ، نظر تجدید گمرکی تعرفه و پایه

 سمی  مبادی از زعفران صادرات  در رقابت ایجاد هدف با    بازارهای تقویت  ضرورت  و قاچاق از جلوگیری و  قانونی و ر

شنهاد  شورا   همسایه،  کشورهای  با رقابت و هند و چین کشورهای  به  صادراتی  صویب  و پی  وزارتخانه که نماید می ت

   برای الزم تعامالت انجام و رایزنی موضــوت امورخارجه،صــمت، کشــاورزی، جهاد کشــور،  وزارت جمله از ذیربط های

شنهاد ) ،...  و زعفران صادرات  تعرفه کاهش شورهای  با(  ها تعرفه کاهش یا و حذف پی ستور  در هند و چین ک  کار د

    قراردهند خود

  شپی از بیش را زعفران قاچاق مســیر طرفی از و بوده بر هزینه صــادرکنندگان برای ارزی تعهد تســویه اینکه به نظر 

ــنهاد لذا دهد، می افزایش ــورا گردد، می پیش ــورای  طریق از تا دارد مقرر ش   قانونی مبادی به مرکز  گوی و گفت ش

 بفروش روز  ارزش با بانک یا و آزاد بازار در  را صادرات از برگشت ارز  تا شود داده اجازه صادرکننده به گردد پیشنهاد

 .نماید تعهد  توافقی صورت بهکاالهای مورد نیاز و اولویت داراستانی  واردکنندگان با اینکه یا و برساند

  مه   تدوین  اینکه،  به  نظر یاتی  برنا ئه  و آموزش جهت   جامع  و عمل  بهره افزایش و عملکرد بهبود نوین های  روش ارا

صولی  برنامه و  روی  طرفی از و باشد  می سطح  واحد در زعفران عملکرد و کیفیت بهبود الزامات از کشت  زیر سطح  ا

 کشاورزی  جهاد سازمان  طریق از تری جدی های نظارت و شود  داده زعفرانکاران به  الزم های آموزش دارد، ضرورت 

 کشاورزی  جهاد سازمان  نماید مقرر شورا  لذا. شود  اعمال خصوصی   بخش  همکاری با و قراردادی کشاورزی  قالب در

 در را خود آموزشــی و عملیاتی برنامه اســتان، زعفرانکار کشــاورزان وری بهره فعلی وضــعیت از گزارشــی ارائه ضــمن

ستای  صولی  وبرنامه  سطح  واحد در عملکرد افزایش را شت  سطح  ا    شورا  به  جاری سال  دوم نیمه در و تهیه زیرک

 .نمایند ارائه بعدی اقدامات جهت

 صوب  زعفران جامع طرح  در اینکه به توجه با سیاری  1389 سال  در دولت هیات م ضالت  از ب  به مربوط موانع و مع

 شورا  است،  نگردیده اجرایی کنون تا تصویب  از پس طرح این عمال اما است،  شده  دیده زعفران صادرات  و تولید حوزه
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 مجلس در اســتان نمایندگان مجمع همکاری با جهادکشــاورزی ســازمان  طرح، اصــالح و بازنگری ضــمن نماید مقرر

سالمی  شورای  صی    اعتباری ردیف بتوان تا گردند طرح این شدن  اجرایی پیگیر گو، و گفت شورای  و ا شخ  طرح از م

 . نمود دریافت آن برای ملی    های

  شاورزی  جهاد سازمان  تاکیدات به توجه با شاورزی  ایجاد  بر مبنی ک صال  و ارتباط برقراری منظور به قراردادی ک  ات

  مســاعدت و فنی دانش انتقال هدف با) صــادراتی بزرگ های شــرکت و کوچک و مالک خرده زعفرانکاران بین پایدار

 بزرگ های شــرکت توســط روز قیمت و کیفیت با محصــول خرید طرفی از و زعفرانکاران وری بهره افزایش و مالی

شاورزی  جهاد سازمان  ،نماید مقرر شورا  ،(صادراتی  شاورزی  اجرایی برنامه چارچوب ک صادیق  و قراردادی ک  اجرایی م

 .نماید رسانی اطالت ماه یک مدت ظرف  استان سطح در و تهیه را آن

 ــرورت به نظر ــته و هدف بازارهای در ایران زعفران خلوص و کیفیت روی تبلیغات انجام  ض  زعفران نام نمودن برجس

ــور برای ایران زعفران ملی برند ثبت لزوم و ایران ــورا  المللی بین بازارهای در حض  قطری از پیگیری با نماید مقرر ش

شاورزی  جهاد وزارت  تا  نماید اتخاذ ترتیبی ذیربط های ارگان سایر  و سیما  و صدا  خارجه، امور وزارت همکاری با  ک

 .گردد فراهم خارجی بازارهای در حضور زمینه و تهیه المللی بین سطح در تبلیغات انجام  بسته

 شین  و تجهیزات وجود عدم اینکه به توجه با ستگاه  حمایت و آالت ما شت  برای اجرایی د شت  و کا  ویژه به و گل  بردا

  می هکتار یک از کمتر کشت  دارای کشاورزان  درصد  75 از بیش اینکه به توجه با و مکانیزه بصورت  کالله جداسازی 

شند  شکالت  از یکی همواره با ست  بوده ایران زعفرانکاران م ضوت ) ا ستگاه  مو سازی  د  مزیت دارای  زعفران کالله جدا

ــول کیفیت ارتقا در زیادی های ــاورزی های هزینه کاهش به کمک و محص ــک زعفران  هرکیلو برای کش ــی خش  س

 کشــاورزی جهاد ســازمان نماید مقرر شــورا لذا(اســت خارجی مواد و میکروبی آلودگی رفع  همچنین و ریال میلیون

 ظرفیت از که  گردد فراهم ای زمینه  الزم ریزی برنامه با  تا نمایند پیگیری کشــاورزی جهاد وزارت طریق از اســتان

 این تولیدکنندگان و مخترعین از حمایت برای الزم های زیرساخت  و شود  استفاده  بنیان دانش های شرکت  و موجود

 .   شود انجام ها دستگاه

 

 (:3دستور جلسه )

 نفیص  های مجتمع قالب در اصناف  ساماندهی  و صنعتی -صنفی  های شهرک  فعالسازی  و ایجاد به مربوط مشکالت  و موانع "

 "صنعتی صنفی های شهرک و

 اولیه طراحی صنعتی  صنفی  شهرک  40  خصوص  دراستان:   وگوی دولت و بخش خصوصی  گفت شورای  دبیرخانه لبافی ،رئیس -

 شعات  محدوده در صنعتی  نواحی و شهرکها  ایجاد یت هستند. فعال در حال حاضر مشغول   تعداد، این از مورد 11 و گرفته صورت 

شهر  هفت کیلومتر 30 معینه صفهان،  مشهد،  تهران، از اعم کشور  کالن  هیات از مجوز اخذ به منوط اراک، و شیراز  تبریز، اهواز، ا

 یرغ صنعتی صنفی شهرک قالب در خود پوشش تحت اعضاء ساماندهی قصد که تولیدی صنوف برای موضوت این و است وزیران

 .است کرده چالش ایجاد دارند،( فوق قانون بر مترتب مزایای به توجه با) را دولتی

ــتناد به - ــی کاربری حفظ قانون 2 ماده اس ــی به که مواردی در باغها و زراعی اراض  قانون این مقررات طبق ها باغ و زراعی اراض

 از پس زمین ارزش احتســاب با مذکور های باغ و اراضــی روز قیمت( 80%) درصــد هشــتاد شــود، می داده کاربری تغییر مجوز
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-فیصن  شهرکهای  ایجاد موضوت  این که گردد می واریز کشور  کل داری خزانه به و وصول  مالکین از عوارض بابت کاربری تغییر

 .نماید می خارج اقتصادی توجیه از عمال را صنعتی

ضای  ساماندهی  جهت که صنوفی  برای ها شهرداری  - صد  خود اع  و پروانه های هزینه بر عالوه دارند، را صنفی  مجتمع ایجاد ق

ستقر  واحدهای پایانکار  57تا 43 معادل شهری  محدوده به ورود هزینه جمله از مختلفی های هزینه صنفی،  های مجتمع در م

 موضوت  این که نمایند می اخذ صنفی  های مجتمع از را …و کاربری، تغییر های هزینه زمین، تفکیک هزینه زمین، ارزش درصد 

 .نماید می اقتصادی غیر را مجتمع ایجاد عمال نیز

ستقرار  جهت وزیران هیات از مجوز اخذ به نیاز عدم موضوت  شود  می پیشنهاد  - ستفاده  با) صنعتی -صنفی  شهرکهای  ا  قانون از ا

سناد  و(  دولتی غیر صنعتی  شهرکهای  ستی  ا شترک  ای نامه با باالد ضای  به م صناف  اتاق مدیران ام شهد،  ا  محیط کل اداره م

 یریپیگ مورد جمهوری ریاست اول معاون طریق از موضوت تا گردد تنظیم استاندار به استان صنعتی شهرکهای شرکت و زیست

 .گیرد قرار

ــوت اینکه به توجه با - ــد 80 معادل) زمین کاربری تغییر عوارض اخذ موض ــی قیمت درص ــناس  ایجاد( کاربری تغییر از پس کارش

صادی  توجیه از عمال را صنعتی -صنفی  شهرکهای  ضوت  چند تا کند مقرر شورا  نماید، می خارج اقت  و مرکز شورای  طریق از مو

 نعتیص -صنفی  شهرکهای  خصوص  در حداقل) دولتی غیر صنعتی  شهرکهای  معافیت چون موضوعاتی . شود  پیگیری استانداری 

 مجدد احیای زمین، کاربری تغییر عوارض از( شــوند می تشــکیل ها اتحادیه مشــارکت با و اصــناف های اتاق پوشــش تحت که

 عوارض اخذ نیز، و شدند  ایجاد( آالینده و مزاحم) کارگاهی صنوف  ساماندهی  منظور به که صنفی  شهرکهای  به مربوط مصوبات 

 .ای منطقه قیمت به دولتی غیر صنعتی-صنفی شهرکهای جهت زمین کاربری تغییر

شی  آلودگی و شهری  مورد بی ترددهای ایجاد از جلوگیری صنوف،  کلیه ساماندهی  هدف با شود  می پیشنهاد  -  انتقال و آن از نا

سیاری  سب  از ب سبی  های مزیت ایجاد و شهرکها  به خرد کارهای و ک ضوت  گذاری، سرمایه  برای ن   های هزینه کلیه حذف مو

 شهری مزاحم صنوف لیست در که صنوفی) صنوف سایر  به فوق موارد کلیه تسری  نیز و پایانکار و پروانه هزینه جز به شهرداری 

 .گیرد قرار شهرداری و شهر شورای کار دستور در( نیستند

مزایای ایجاد شهرک های صنفی به خصوص تولیدی می توان به  استفاده     در رابطه با : مشهد  اصناف  اتاق رئیس بنانژاد، محمود -

 شهرک  40 موضوت  شدن  مطرح شاید . از خدمات اشتراکی، خدمات شرکت های دانش بنیان و خوشه های صنعتی اشاره نمود      

ستگاه  برخی دید از شد  معنا این به ها د ست  حالی در این شود  می  گرفته درنظر منظور بدین نطقه 40 که با  دنبال به ما که ا

 .شوند اندازی راه نقطه و منطقه یک در اشتراکی صورت به است قرار شهرکها برخی و هستیمصنوف( دسته بندی ) زون 40

ضلی  بزرگترین -  -صنفی  شهرکهای  کیلومتری 30 شعات  درباره وزیر معاون ابالغیه مواجهیم، آن با شهرکها  ایجاد در ما که مع

ست     از صنعتی  شغول  شهر  سطح  در صنفی  تولیدی واحدهای اکنون هم اما شهرها ضالتی  آنها شدن  دور و کارند به م  به مع

 .است نشده توجه مشکل این به متاسفانه. دارد دنبال

ــد80 عوارض اخذ - ــت این ایجاد در موجود موانع از یکی هم کاربری تغییر هنگام در زمین ارزش درص ــهرکهاس ــت الزم و ش  اس

ست  احداث حال در صنفی  شهرک  چند اکنون هم. گردد لحاظ عوارض اخذ در ای منطقه قیمت ست  و ا ست  این ما درخوا  ا

 .گردند تکلیف تعیین سریعتر چه هر سهامدارند، دارای و دارند مشخصی زمین که هاییشهرک

  -صنفی شهرکهای ایجاد برای کیلومتری30 شعار  گرفتن درنظر : رضوی  خراسان  زیست  محیط حفاظت مدیرکل پور، اله مهدی -

 در خصوص  این در آنچه است  این پیشنهادم . شود  مستقر  مناطق این در آالینده صنفی  واحدهای که بوده دلیل این به صنعتی 
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  ام گیرد، صورت  پیگیری زیست  محیط اداره سوی  از است  قرار شعات  کاهش زمینه در اگر و گردد مرتفع است،  حل قابل استان 

 .هستیم پیگیری انجام به حاضر

ضوی     یعقوبعلی نظری - سان ر ستاندار خرا  فیصن  های مجتمع نام به که شود  عنوان ای گونه به باید صنفی  شهرکهای  موضوت : ا

  باشد، داشته وجود مشکلی خصوص این در شهرداری با اگر و باشد نداشته مشکلی شهرها نزدیکی در آنها ایجاد تا باشد صنعتی

 سرریز  استقرار  برای جدید نیز ظرفیتی مشهد  5 شماره  صنعتی  شهرک .گردد حل محلی طور به موضوت  تا نمود رایزنی توانمی

شهد  صنایع  ست،  آن شرق  در واقع م ست  ظرفیتی هم شهرک  این ا شی  توان می که ا صناف  به را آن از بخ صاص  ا   ما. داد اخت

صناف  با همراهی آمادگی ستقرار  خصوص  در ا صل  با.داریم را شهرک  این در آنها ا  تولیدی و صنفی  شهرکهای  که موضوت  این ا

 ست،ا استانی مصادیق به مربوط که نیز پیشنهادها و موارد سایر در. موافقیم عام صورت به نباشند، کیلومتری 30 شعات مشمول

 .نماییم گیری تصمیم استان در توانیممی

ضا  - سان  صمت  سازمان  رئیس رجبی، امیرر ضوی  خرا شمول  قانون طبق غیردولتی صنعتی  شهرک : ر   های شهرک  مزایای م

ستفاده  صنعتی  -صنفی  های شهرک  برای صنفی  مجتمع عنوان از اگر و شود  می دولتی صنعتی   مزایای از توان نمی شود،  ا

 .برد بهره هاشهرک

 در جلسه مطرح شد مبنی بر اینکه شورا مقرر دارد:  گوو  گفت شورای دبیرخانه پیشنهادات -

 محیط معاون ابالغیه) خدماتی واحدهای استقرار زیستی محیط معیارهای و ضوابط 10 ماده ذیل تبصره  اینکه به نظر 

 30 معینه شعات  محدوده در صنعتی  نواحی و شهرکها  ایجاد(  1398 اسفند  کشورمورخ  زیست  محیط سازمان  انسانی 

شهر  کیلومترهفت صفهان،  مشهد،  تهران، از اعم کشور  کالن شیراز  اهواز، ا  هیات از مجوز اخذ به منوط را اراک و تبریز،

 در خود پوشش تحت اعضاء ساماندهی قصد که تولیدی صنوف  جهت چالش ایجاد باعث موضوت  این و میداند، وزیران

ــهرک قالب ــنعتی ش ــت دارندگردیده را(  فوق قانون بر مترتب مزایای به توجه با)دولتی غیر ص ــمن: اس  به اینکه ض

 خصوص  در رهبری معظم مقام رهنمودهای تولیدو موانع رفع قانون جمله از جاریه قوانین و ضوابط  خالف بر دالئلی 

 : باشد می زیر شرح به مقاومتی اقتصاد العمل دستور

(  5) تبصره  اصالح  قانون) اسالمی  شورای  مجلس 12/12/92 مصوب  137/82390 شماره  به دولتی غیر صنعتی  شهرکهای  قانون( الف

ست    اجرای قانون( 3) ماده( الف) بند صل  کلی های سیا سی    قانون( 44) چهارم و چهل ا سا صره  دو الحاق و ا   نامه آیین ،و( آن به تب

ــماره  به  آن اجرایی ــره اجرایی نامه  آیین) 28/7/1393 مورخ ه 50936/ت/85301 شـ ــالحی( 5) تبصـ   قانون ( 3) ماده ( الف) بند  اصـ

ــ50936ت/85301 شماره نامه،تصویب   که)را شهرها حریم در دولتی غیر صنعتی شهرکهای ایجاد( وزیران هیأت 28/7/1393 مورخ هـ

 .است ننموده تعیین آن برای خاصی فاصله و دانسته مجاز( قراردارد کیلومتری 30 شعات همان در آن عمده

  رده جهت صنعتی  شهرکهای  ،ایجاد 1397 شهریور  مصوب  کشور  زیست  محیط سازمان  24405/100/97 شماره  ابالغیه 9 ماده(  ب 

 .است شمرده پذیر امکان شهررا حریم داخل هکتار 30 تامساحت راحداکثر محیطی زیست  3و2و1 های

ست  محیط کل ادارات(ج ستانها  زی ستقرار  ضوابط  به توجه با ا   مجاز را صنفی  مجتمع عنوان تحت فوق شهرکهای  سازمان،فعالیت  آن ا

سته  ست  رده و ماهیت همان با فعالیت برای دولتی غیر صنعتی  شهرک  مجوز صدور  لکن دان صوبه  اخذ به منوط را محیطی زی   هیات م

 .باشد می توجیه قابل غیر "صنعتی" و "صنفی" نام در تفاوت صرفا به توجه با موضوت این. میداند وزیران

ــوبه اخذ(د ــهرکهای مص ــت ماهیت در را اتفاقی هیچگونه  وزیران محترم هیات از فوق ش ــوت محیطی زیس   باعث فقط و نزده رقم موض

 .گردد می آن بر مترتب مثبت آثار افتادن تعویق به و شهرکها ایجاد پروسه شدن طوالنی

سیاری (ه ست  قرار که ازواحدهایی ب شهرها  محدوده شهرو  داخل در اکنون هم شوند  ساماندهی  مذکور شهرکهای  در ا ضا  و کالن  در بع

  فاصله  شهر  از مشهد  حریم حوزه و کیلومتری 30 شعات  در شهرکها  این ایجاد با که بوده فعالیت حال در شهری  مزاحم مشاغل  دسته 

 .گیرند می توجهی قابل
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صناف،  ساماندهی  در مهمی نقش تواند می فوق تخصصی   صنعتی  شهرکهای  ایجاد( و   های هزینه کاهش ، صنعتی  های خوشه  ایجاد ا

  هدمش کالنشهر نشینی حاشیه مشکل رفع به کمک و شهرها حاشیه در خصوصا  کارگری نیروهای جهت اشتغال  ایجاد به کمک و تولید

 .  باشد داشته مقاومتی اقتصاد راستای در برداشتن گام و

ستقرار ( ز صله  در صنعتی -صنفی  شهرکهای  ا   ونیز کارگری نیروی به فوق شهرکهای  شدید  اتکاء  به توجه با کیلومتری 30 از بیش فا

 .گردد می اصناف ساماندهی عدم و شهرکها ایجاد عدم باعث مسافت،عمال بعد

شورها  سایر  تجار تجاری مراودات به نظر(ح ستان  و عراق جمله از ک شورهای  و افغان سیای  ک شهد،  با میانه آ  در تولیدکنندگان تجمیع م

ضایی  ایجاد و  تخصصی   صنعتی  -صنفی  شهرکهای  سب  ف   دهنمو فراهم ترکیه نظیر کشورهایی  که مراکزی مانند) خصوص  این در منا

 .باشد داشته مراودات این باالرفتن در موثری نقش تواند می( است

 بیان با را تهران کیلومتری 120 ممنوعه شــعات موضــوت 11/3/1401 مورخ جلســه در دولت هیات اســت یادآوری به الزم

  شده  اجرایی و ابالغ 1347 سال  از قانون این.نمود ابالغ 22/3/1401 مورخ 45313 شماره  بخشنامه  طی و حذف شرایطی 

 :که نماید مقرر شورا شده مطرح استنادات و فوق توضیحات به عنایت با لذا.بود

ضوت  -1 ستقرار  جهت وزیران محترم  هیات از مجوز اخذ به نیاز عدم مو ستفاده  با) صنعتی -صنفی  شهرکهای  ا  از ا

سناد  و(  دولتی غیر صنعتی  شهرکهای  قانون ستی  ا شترک  ای نامه با باالد ضای  به م   اتاق  محترم، مدیران ام

 زا موضوت  تا تنظیم محترم استاندار  به استان  صنعتی  شهرکهای  شرکت  و زیست  محیط کل اداره-مشهد  اصناف 

 .گیرد قرار پیگیری مورد جمهوری محترم ریاست اول معاون طریق

ضوت  اینکه به توجه با -2 صد  80 معادل) زمین کاربری تغییر عوارض اخذ مو سی    قیمت در شنا  تغییر از پس کار

ــوت این که  گردیده تعیین( کاربری ــهرکهای ایجاد موض ــنفی ش ــنعتی-ص ــادی توجیه از عمال را ص   می خارج اقتص

 :شود پیگیری استانداری و مرکز شورای طریق از زیر موارد تا نماید مقرر شورا نمایدلذا

  پوشش  تحت که صنعتی  -صنفی  شهرکهای  خصوص  در حداقل) دولتی غیر صنعتی  شهرکهای  معافیت( الف

  زمین کاربری تغییر عوارض از( شوند می تشکیل ها اتحادیه مشارکت با و اصناف های اتاق

ــوبات  مجدد  احیاء  (ب ــماره  به   مصـ ــماره  و وزیران محترم هیئت  1387/5/13-ک 9116ت/74579 شـ  شـ

(  آالینده و مزاحم) کارگاهی صنوف  ساماندهی   منظور به که صنفی  شهرکهای 43934/37792-1389/2/21

ــدند ایجاد ــوب عمومی خدمات های طرح جزء ش ــدند می معاف کاربری تغییر عوارض پرداخت از و محس   ش

 .شود باشند می شهری آالینده صنوف جزو که اصناف از گروهی خصوص در بویژه مصوبات این مجدد احیای

  ای منطقه قیمت به دولتی غیر صنعتی-صنفی شهرکهای جهت زمین کاربری تغییر عوارض اخذ( ج

 

 را صــنفی مجتمع ایجاد قصــد خود اعضــای ســاماندهی جهت که صــنوفی برای شــهرداریها اینکه به توجه با -3

 جمله از مختلفی های هزینه صــنفی، های مجتمع در مســتقر واحدهای پایانکار و پروانه های هزینه بر دارندعالوه

 را...  و کاربری، تغییر های هزینه زمین، تفکیک هزینه درصدزمین،  57تا 43 معادل شهری  محدوده به ورود هزینه

  هدف نمایدبا مقرر شورا لذا نماید می اقتصادی غیر را مجتمع ایجاد عمال که نمایند می اخذ صنفی های مجتمع از

 بکس از بسیاری انتقال و آن از ناشی آلودگی و شهری بیمورد های ایجادتردد از جلوگیری صنوف، کلیه ساماندهی

  های هزینه کلیه حذف موضــوت ، گذاری ســرمایه برای نســبی های مزیت ایجاد و شــهرکها به خرد کارههای و

سری  نیز و پایانکار و پروانه هزینه بجز شهرداری  ست  در که صنوفی ) صنوف  سایر  به فوق موارد کلیه ت  نوفص  لی

 .گیرد قرار شهرداری و شهر شورای کار دستور در( نیستند شهری مزاحم
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 مصــوبات اســـتانی

 تصمیم/ تــــصمیمات دستــور جلسهعنــوان  ردیف

1 

تمدید یکساله عضویت اعضای 

 بخش خصوصی و تعاونی

 

با توجه به پایان مدت زمان عضویت اعضای محترم بخش خصوصی و تعاونی در تیر ماه سال جاری    

تمدید یکســاله این و با عنایت به دســتورالعمل اداره شــوراهای اســتانی گفت و گو مبنی بر امکان 

جناب آقای سید حسین مجتبوی     عضو از اعضا قبلی و عضویت    7موضوت تمدید عضویت   ، عضویت 

شهد و حومه       سواری م سی و کرایه  شرکت تعاونی تهیه و توزیع لوازم تاک سرکار     مدیرعامل  بجای 

 کوهدشت به تصویب شورا رسید. عسل شرکت حسینی مدیرعامل خانم فاطمه

2 

 وراش دبیرخانه پیشنهادات ارائه

 و موانع مهمترین  پیرامون

 صادرات و تولید حوزه مشکالت

 کاالی عنوان به زعفران

 استان استراتژیک

 

 االیک عنوان به زعفران صادرات و تولید حوزه مشکالت و موانع  رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با 

 گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید: استان استراتژیک

 صادر  سپس  و تولید خراسان  استانهای  در کشور  زعفران درصد  90 از بیش اینکه به نظر -1

 گمرکی ارزش تهران در گمرکی امور قانون  16 ماده  کارگروه   طرفی از و. گردد می

 تا کاال آن به که هایی هزینه سایر و نقل و حمل و باربری هزینه اضافه  به صدوری  کاالی

ــیاری در که نماید، می تعیین گیرد می تعلق گمرکی قلمرو از خروج  ارزش مواقع از بسـ

  ات گردد می موجب موضوت این و است  بازار متداول ارزش از بیشتر  بسیار  صدوری  کاالی

 مقرر  شورا لذا گردد، صادر قاچاق صورت به و گردیده خارج قانونی مسیرهای از صادرات

ــوت،  دارد،می    کاالی  گذاری  ارزش بر تاکید   با  16 ماده  کارگروه  اختیارات  تفویض موضـ

 رضوی،  خراسان  محترم استانداری  طریق از رضوی  خراسان  استان  به(  زعفران)صادراتی 

سالمی  شورای  مجلس نمایندگان محترم مجمع  دو مدت ظرف  قانونی مبادی سایر  و  ا

 .گردد پیگیری هفته

  شــناســایی و زعفران ای فله صــادرات از جلوگیری و زعفران صــادرات توســعه جهت به -2

می   مقرر شــورا  زعفران، صــادرات حوزه منفی های رقابت از جلوگیری و جدید بازارهای

سط  ایران زعفران ملی برند ثبت نماید،  جهاد و نعت، معدن و تجارت ص  های سازمان  تو

  ماه یک مدت ظرف ملی و اســتانی های ظرفیت و ازمنابع اســتفاده با اســتان کشــاورزی

 .شود پیگیری

ــال ماه بهمن در اینکه به توجه با -3 ــنهاد به 1400 س ــاورزی جهاد محترم وزارت پیش  کش

یه   قیمت  ــادراتی پا  هب  ممتاز  نگین زعفران برای  قبولی قابل   غیر افزایش با  زعفران صـ

صویب  از روز 50 از پس مجددا و دالر 1250  به قیمت این 24/12/1400 تاریخ در آن، ت

سیده  دالر 1598 ست،  ر  ،زعفران پایه قیمت  متعارف غیر افزایش  این آنجائیکه از لذا. ا

 رخط صــادرات، میزان کاهش با  بلکه نکرده، ایجاد صــادرات توســعه برای اقبالی تنها نه

سعه  شورها  سایر  در کشت  تو ست   نموده فراهم ک سمی  صادرات   طرفی از و ا  تحت را ر
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می   مقرر شــورا. لذا اســت، گردیده نیز زعفران قاچاق گســترش موجب و  داده قرار تاثیر

 مجلس در اســتان نمایندگان مجمع همکاری با اســتان کشــاورزی جهاد ســازمان نماید،

 در نزعفرا قیمت به توجه با تا نمایند پیگیری ذیربط کارگروه از طریق اســالمی شــورای

 .گردد تعدیل و  اصالح ، نظر تجدید گمرکی تعرفه و پایه قیمت افزایش در روز بازار

  قاچاق از جلوگیری و  قانونی و رسمی  مبادی از زعفران صادرات  در رقابت ایجاد هدف با -4

شورهای  به  صادراتی   بازارهای تقویت  ضرورت  و شورهای  با رقابت و هند و چین ک  ک

سایه،  ضوی      شورا   هم سان ر ستانداری محترم خرا   از طریق مکاتبه با  مقرر  می دارد که ا

 موضوت  امورخارجه،صمت،  کشاورزی،  جهاد کشور،   وزارت جمله از ذیربط های وزارتخانه

 و حذف پیشنهاد ) ،...  و زعفران صادرات  تعرفه کاهش  برای الزم تعامالت انجام و رایزنی

    را پیگیری نمایند. هند و چین کشورهای با(  ها تعرفه کاهش یا

 دبهبو نوین های روش ارائه و آموزش جهت  جامع و عملیاتی برنامه تدوین اینکه، به نظر -5

صولی  برنامه و  روی بهره افزایش و عملکرد شت  زیر سطح  ا  و کیفیت بهبود الزامات از ک

شد  می سطح  واحد در زعفران عملکرد  به  الزم های آموزش دارد، ضرورت  طرفی از و با

ــود داده زعفرانکاران ــازمان طریق از تری جدی های نظارت و ش ــاورزی جهاد س  در کش

شاورزی  قالب صی    بخش  همکاری با و قراردادی ک صو می   مقرر شورا  لذا. شود  اعمال خ

 کشاورزان  وری بهره فعلی وضعیت  از گزارشی  ارائه ضمن  کشاورزی  جهاد سازمان  نماید

ستان،  زعفرانکار شی  و عملیاتی برنامه ا ستای  در را خود آموز  واحد در عملکرد افزایش را

صولی  وبرنامه  سطح  شت  سطح  ا  جهت  شورا  به  جاری سال  دوم نیمه در و تهیه زیرک

 .نمایند ارائه بعدی اقدامات

 به قراردادی کشـــاورزی ایجاد  بر مبنی کشـــاورزی جهاد ســـازمان تاکیدات به توجه با -6

ــال و ارتباط برقراری منظور ــرکت و کوچک و مالک خرده زعفرانکاران بین پایدار اتص  ش

 وری بهره افزایش و مالی مســـاعدت و فنی دانش انتقال هدف با) صـــادراتی بزرگ های

 زرگب های شرکت  توسط  روز قیمت با و کیفیت با محصول  خرید طرفی از و زعفرانکاران

 کشاورزی اجرایی برنامه چارچوب کشاورزی جهاد سازمان می دارد  مقرر شورا ،(صادراتی

ــادیق و قراردادی ــطح در و تهیه را آن اجرایی مص ــتان س  اطالت ماه یک مدت ظرف  اس

 .نماید رسانی

ــرورت به نظر -7  و هدف بازارهای در ایران زعفران خلوص و کیفیت روی تبلیغات انجام  ض

ــته  ــور برای ایران زعفران ملی برند  ثبت  لزوم و ایران زعفران نام  نمودن برجسـ  در حضـ

شاورزی    نمایدمی  مقرر شورا   المللی بین بازارهای  طریق از پیگیری با سازمان جهاد ک

شاورزی  جهاد وزارت   های ارگان سایر  و سیما  و صدا  خارجه، امور وزارت همکاری با  ک

ــته تا  نماید اتخاذ ترتیبی ذیربط ــطح در تبلیغات انجام  بس  زمینه و هتهی المللی بین س

 .گردد فراهم خارجی بازارهای در حضور
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ــین و تجهیزات وجود عدم  اینکه  به  توجه  با  -8 ــتگاه حمایت و آالت ماشـ  برای اجرایی دسـ

شت  شت  و کا سازی  ویژه به و گل  بردا صورت  کالله جدا  از بیش از آنجائیکه و مکانیزه ب

 مشکالت  از یکی همواره باشند  می هکتار یک از کمتر کشت  دارای کشاورزان  درصد  75

  های مزیت دارای  زعفران کالله جداسازی  دستگاه  موضوت ) است  بوده ایران زعفرانکاران

ــول کیفیت ارتقا در زیادی ــاورزی های هزینه کاهش به کمک و محص    هرکیلو برای کش

ــک زعفران ــی خشـ  خارجی  مواد و میکروبی آلودگی رفع  همچنین و ریال  میلیون سـ

ــت ــورا لذا(اس ــازمان می دارد مقرر ش ــاورزی جهاد س ــتان کش  جهاد وزارت طریق از اس

ــاورزی  تظرفی از که  گردد فراهم ای زمینه  الزم ریزی برنامه با  تا نمایند پیگیری کشـ

ستفاده  بنیان دانش های شرکت  و موجود ساخت  و شود  ا  از حمایت برای الزم های زیر

 .   شود انجام ها دستگاه این تولیدکنندگان و مخترعین
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 وراش دبیرخانه پیشنهادات ارائه

 مشکالت و موانع  پیرامون

 فعالسازی و ایجاد به مربوط

 و صنعتی-صنفی های شهرک

 قالب در اصناف ساماندهی

 شهرک و صنفی های مجتمع

 صنعتی صنفی های

 

 کالتمش و موانع  با توجه به مطالب ارائه شده توسط رییس دبیرخانه شورا در جلسه در ارتباط با 

 ایه مجتمع قالب در اصناف ساماندهی و صنعتی-صنفی های شهرک فعالسازی و ایجاد به مربوط

 که : نمایدمی شورا مقرر  ،پس از بحث و بررسیو  صنعتی صنفی های شهرک و صنفی

ضوت  -1 ستقرار  جهت وزیران محترم  هیات از مجوز اخذ به نیاز عدم مو -صنفی  شهرکهای  ا

ستفاده  با) صنعتی  سناد  و(  دولتی غیر صنعتی  شهرکهای  قانون از ا ستی  ا  ای هنام باالد

صناف  اتاق  محترم، مدیران امضای  به مشترک  ست  محیط کل اداره-مشهد  ا  شرکت  و زی

ستان  صنعتی  شهرکهای  ستاندار  برای ا ضوی ظرف مدت دو هفته از     محترم ا سان ر خرا

ــوبات،  ــوت تا تنظیمابالغ مصـ  مورد جمهوریریاســـت  محترم  اول معاون طریق از موضـ

  .گیرد قرار پیگیری

  ایجاد قصد  خود اعضای  ساماندهی  جهت که صنوفی  برای شهرداریها  اینکه به توجه با  -2

 مجتمع در مســتقر واحدهای پایانکار و پروانه های هزینه بر دارندعالوه را صــنفی مجتمع

 57تا 43 معادل شهری  محدوده به ورود هزینه جمله از مختلفی های هزینه صنفی،  های

 صنفی  های مجتمع از را...  و کاربری، تغییر های هزینه زمین، تفکیک هزینه درصدزمین، 

صادی  غیر را مجتمع ایجاد عمال که نمایند می اخذ   نمایدمی  مقرر شورا  لذا نماید می اقت

ــاماندهی هدف با ــنوف، کلیه س ــهری بیمورد های ایجادتردد از جلوگیری ص  آلودگی و ش

  های مزیت ایجاد و شــهرکها به خرد کارههای و کســب از بســیاری انتقال و آن از ناشــی

 و پروانه هزینه بجز شهرداری  های هزینه کلیه حذف موضوت  ، گذاری سرمایه  برای نسبی 

 مزاحم صنوف  لیست  در که صنوفی ) صنوف  سایر  به فوق موارد کلیه تسری  نیز و پایانکار

 .گیرد قرار شهرداری و شهر شورای کار دستور در( نیستند شهری
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 موضوعات مــلی و فـــراگیر

 پیشنهاد/ پیشنهادات عنــوان دستــور جلسه ردیف
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 وراش دبیرخانه پیشنهادات ارائه

 و موانع مهمترین  پیرامون

 صادرات و تولید حوزه مشکالت

 کاالی عنوان به زعفران

 استان استراتژیک

 

 االیک عنوان به زعفران صادرات و تولید حوزه مشکالت و موانع  رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با 

 گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید: استان استراتژیک

ساس  اینکه به توجه با -1 شنامه  برا  گمرک 14/01/1400 مورخ 25558/1401 شماره  بخ

شور  از مجازی آب صادرات  جبران بمنظور ایران ساالمی  جمهوری  صادرات  طریق از ک

ــوالت ــاورزی محص ــور 1401 بودجه در غذایی و کش ــد نیم اخذ کش   پایه ارزش از درص

صوالت  این صادراتی  صوب  مجازی آب صادرات  عوارض بعنوان مح سط  که گردیده م  تو

ــور کل خزانه  به  و اخذ  گمرک  آب کم مناطق در زعفران اینکه به نظر و گردد واریز کشـ

سبت   محصول  این و گردیده تولید شاورزی  محصوالت  دیگر به ن سیار  ک   می رب آب کم ب

شد،  ضای  می دارد مقرر شورا   لذا با صد  نیم حذف و بازنگری تقا  آب صادارت  عوارض در

صول  از مجازی سات  طرح طریق از زعفران مح  مجمع همکاری با مرکزو ی شورا   درجل

 شود. پیگیری  هفته دو مدت ظرف اسالمی شورای مجلس در استان نمایندگان

 رمســـی طرفی از و بوده بر هزینه صـــادرکنندگان برای ارزی تعهد تســـویه اینکه به نظر -2

ــورا مقرر می نماید،   لذا  دهد،  می افزایش پیش از بیش را زعفران قاچاق     طریق از تا  شـ

و تصـــمیم گیرنده )وزارت اقتصـــاد، بانک   قانونی مبادی به مرکز  گوی و گفت شـــورای

شنهاد  مرکزی( شت  ارز  تا شود  داده اجازه صادرکننده  به گردد پی  در  را صادرات  از برگ

رد کاالهای مو واردکنندگان با اینکه یا و برســاند بفروش روز  ارزش با بانک یا و آزاد بازار

 .دننمای تعهد  توافقی صورت به نیاز و اولویت دار استان

ــوباز آنجائیکه در طرح جامع زعفران  -3 ــال مص ــکالت  1389 س ابعاد مختلف موانع و مش

کاشــت و برداشــت و صــادرات زعفران بصــورت جامع و کامل مورد بررســی و توجه قرار 

مثبتی که می تواند در برنامه عملیاتی زعفران داشته باشد     گرفته است و به رغم تاثیرات 

تا کنون اجرایی نگردیده است، شورا مقرر می دارد موضوت بازنگری و اصالح طرح توسط      

سازمان جهاد کشاورزی استان از طریق وزارت جهاد کشاورزی، مجمع نمایندگان استان      

دت یکماه پیگیری شده و   ظرف مدر مجلس شورای اسالمی و شورای گفت و گوی مرکز    

   پیگیری گردد. مقدمات اجرا و اختصاص ردیف اعتباری 
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 وراش دبیرخانه پیشنهادات ارائه

 مشکالت و موانع  پیرامون

 فعالسازی و ایجاد به مربوط

 و صنعتی-صنفی های شهرک

 قالب در اصناف ساماندهی

 کالتمش و موانع  با توجه به مطالب ارائه شده توسط رییس دبیرخانه شورا در جلسه در ارتباط با 

 ایه مجتمع قالب در اصناف ساماندهی و صنعتی-صنفی های شهرک فعالسازی و ایجاد به مربوط

 زمین کاربری تغییر عوارض اخذ موضوت اینکه بهعنایت  باو  صنعتی صنفی های شهرک و صنفی

 یجادا موضوت این که  گردیده تعیین( کاربری تغییر از پس کارشناسی قیمت درصد 80 معادل)
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 شهرک و صنفی های مجتمع

 صنعتی صنفی های

 

 ات نماید می مقرر شورا لذا نماید می خارج اقتصادی توجیه از عمال را صنعتی-صنفی شهرکهای

 :شود پیگیری خراسان رضوی استانداری و مرکز شورای طریق از زیر موارد

  شهرکهای  خصوص  در حداقل) دولتی غیر صنعتی  شهرکهای  معافیتموضوت   ( الف

صناف  های اتاق پوشش  تحت که صنعتی  -صنفی    لتشکی  ها اتحادیه مشارکت  با و ا

 پیگیری شود. زمین کاربری تغییر عوارض از( شوند می

صوبات  مجدد احیاء از آنجائیکه با (ب  1387/5/13-ک 9116ت/74579 شماره  به  م

با   که صنفی  شهرکهای 1389/2/21-43934/37792 شماره  و وزیران محترم هیئت

شوند می توانند  ایجاد( آالینده و مزاحم) کارگاهی صنوف  ساماندهی هدف   جزء می 

گردند،    معاف کاربری تغییر عوارض پرداخت از و محسوب  عمومی خدمات های طرح

 جزو که اصــناف  از گروهی خصــوص  در بویژه مصــوبات  این مجدد احیایپیگیری 

 .شودانجام  باشند می شهری یندهآال صنوف

  هب دولتی غیر صنعتی -صنفی  شهرکهای  جهت زمین کاربری تغییر عوارض اخذ( ج

 پیگیری شود. ای منطقه قیمت

 

 


