
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 

1396-03-10: تاریخ بازنگري02:شماره بازنگري٠٣-٧٥-QMS-RE:کد مدرك

1 دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان

اتاق بازرگانی،صنایع، : محل نشست12,00:ساعت خاتمه10,00:ساعت شروع 06/06/99:تاریخ جلسه 77:شماره نشست 
)ویدئو کنفرانس(معادن و کشاورزي 

دستور جلسه

: پیش از دستور جلسه

طرح اطالعات و اخبار اقتصادي-

:دستور جلسه

و  اتحادیه شرکت هاي حمل و نقل در خصوص دستورالعمل نحوه فعالیت و بهره بـرداري از شـرکت هـاي    یشنهادات دبیرخانه شوراپ-
بزرگ مقیاس هوشمند

طرح مشکالت اتحادیه شرکت هاي تعاونی کشاورزي کارخانجات خوراك دام، طیور و آبزیان خراسان رضوي پیرامون موضـوع کمبـود   -
دام و طیور استانشدید نهاده هاي دامی در کارخانجات خوراك

:خارج از دستور

------------------
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2 دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

وضعیت حضور و غیاب جلسه
دولت-الف

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

نماینده)رئیس شوراي استانی(استاندار حسینیرزم علیرضا 1
معاون( علی رسولیان
)اقتصاديهماهنگی امور

حاضراستانمدیریت و برنامه ریزيسازمانرئیسرضا جمشیدي2
حاضرمدیر کل امور اقتصادي و دارایی استان حسین امیر رحیمی3
حاضراستانرئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت محمدرضا مس فروش4
حاضرمدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان محمد سنجري5
حاجی مجتهدنمایندهرئیس سازمان جهاد کشاورزي استان محمدرضا اورانی6
حاضراستان يهابانکهماهنگیدبیرکمیسیونحمید صفاي نیکو7

مجلس شوراي اسالمی-ب

سمتنام و نام خانوادگیردیف
وضعیت حضور

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

غایبو رئیس مجمع نمایندگان استاننماینده مجلساحسان ارکانی1

قوه قضائیه-ج

سمتنام و نام خانوادگیردیف
وضعیت حضور

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

حاضر)یا معاون(استاندادگستريکلرئیس)امیر مرتضوي(غالمعلی صادقی1

غایباستانمرکزدادستاندرودي2
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3 دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

تعاونی و خصوصی-د
)رؤساي اتاق ها(

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی 
نماینده

حاضراستانمرکزکشاورزيومعادنصنایع،بازرگانی،اتاقرئیسغالمحسین شافعی1
حاضراستانتعاوناتاقرئیسسید حسین مجتبوي2
حاضراستانمرکزاصنافاتاقرئیسمحمود بنانژاد3

)خصوصیوتعاونیهايتشکلرؤسايیاتعاونیوخصوصیبرترهايشرکتعاملمدیران(

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی 
نماینده

حاضررئیس کانون کارآفرینان خراسان رضويعلیرضا روشنک1
حاضرسفیر سرخسمرزنشینانتعاونیشرکتمحترممدیرعاملاسماعیل آذري2
حاضررئیس اتحادیه هتلداران استان خراسان رضوي محمد قانعی رود معجنی3
حاضررئیس کانون انجمنهاي کارفرمایی صنایع استانیزدانبخش... عبدا4
حاضرمدیرعامل شرکت نوین زعفران علی شریعتی مقدم5
حاضرمدیرعامل شرکت بهسو صنعت  احمد اثنی عشري6
حاضررئیس خانه صنعت،معدن و تجارت استانحسینیحسن 7
حاضرقطعه سازان خودرورئیس انجمن صنایع همگن شکورزادهمحمدمهدي8
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4 دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

شهرداري و شوراها-هـ

سمتنام و نام خانوادگیردیف
وضعیت حضور

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

غایباستانمرکزشهر شهردارمحمدرضا کالئی1
احمد نوروزينمایندهاستاناسالمیشورايرئیسمحمد رضا حیدري2

نحـوه اداره  دستورالعمل اصـالحی  4ماده 1، در صورت حضور نماینده به جاي عضو اصلی شورا، موضوع تبصره )ردیف هاي الف تا هـ(در جداول فوق :توضیح
ی نام و نـام خـانوادگ  "درج شده و در ستون بعدي، "نماینده"، کلمه "وضعیت حضور"در ستون وگوي دولت و بخش خصوصی، جلسات شوراهاي استانی گفت

.معین گردد"نماینده

هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه-و
سمتنام و نام خانوادگیردیف

مدیرعامل بانک صنعت و معدن کشورحسین مهري 1

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري خراسان رضويتقوائی2

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی نوري3

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه اي خراسان رضوي عالیی4
مدیرعامل اتحادیه شرکتهاي تعاونی کشاورزي کارخانجات خوراك دام، طیور و آبزیان خراسان رضويکافی5
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مشروح  مذاکرات

:پیش از دستور
طرح اخبار و اطالعات اقتصادي

امروز تنها به موضوع تامین منابع مالی خالصه نمی شود و موضوع بهره گیري و بهره برداري کارآمد از مشکالت بخش صنعت و معدن کشور-
ضعف موجود نشات گرفته از فقدان برنامه و استراتژي مدون براي توسعه صنعتی کشور .منابع مذکور نیز یک دغدغه مهم به شمار می آید

که این عرصه را به اقدامات و برنامه ریزي هاي مقطعی است یکی از عواملی نبود برنامه و استراتژي مدون براي توسعه صنعتی کشور است، 
با وجود اعالم دولت هاي .نی در میان واحدهاي صنعتی منجر شده استاین مسئله مهم به نوعی نااطمینا. مدت دچار کرده استو کوتاه

نقشه راه و استراتژي صنعتی کشور اما با وجود همه این تالش ها، هنوز هیچ سند جامعی در با اقدام در خصوص در رابطهمختلف در کشور 
در ایجاد واحدهاي تولیدي کشور نیز باعث شده تا ظرفیت نگاه تکثرگرا . این حوزه وجود ندارد و صرفا بعضی اقدامات مقطعی محقق شده اند

حتی اگر امروز، مانع تحریم از شانه اقتصاد سبک شود و . هاي ایجادي، با بهره وري که از آن بخش حاصل می آید، تناسبی نداشته باشد
مواجهند؛ نمی توانند با ظرفیت کامل خود فعالیت دغدغه تامین مالی نیز مرتفع گردد، باز این تعداد واحد تولیدي که با یک بازار اشباع شده 

در صورت برنامه ریزي صحیح، تکلیف بانک ها نیز در . کنند و در عرصه داخلی یا بازار رقابت بین المللی، حضوري موثر داشته باشند
فت تسهیالت به وجود خواهد گیري صنایع در صورت دریاپرداخت تسهیالت و ارائه خدمات بهتر مشخص می شود و اطمینان کافی از رونق

.آمد
در سود بخش خصوصیاین یک مسئله کلی و اساسی است که . رفتار برخی از بانک ها با بخش خصوصی در پروژه ها، رفتار شراکتی نیست-

لی کشور، در بعضی دیگر از موسسات پولی و ما) نظیر بانک صنعت و معدن(هاي توسعه ايو غیر از بانکهستندو زیان با یکدیگر شریک 
نرخ تسهیالت مشخص می شود، بانک ها بندهایی نسبت به ارائه تسهیالت مطرح می زمانی که: .شوداین رویکرد و دیدگاه مشاهده نمی 

به طور مثال، براي تمدید تسهیالت گذشته، بانک تاکید بر کارشناسی دوباره وثیقه قبلی . زا می شودکنند که براي بخش خصوصی مشکل
ها، بخش این هزینه تراشی ها و مانع تراشی. میلیون تومان مطالبه می کند15انجام یک کار کارشناسی نیم ساعته، حداقل دارد و براي

.خصوصی را توانمند نخواهد کرد
در قالب میلیارد یورو نیز 4,5طرح را تامین اعتبار نموده و حدود 500هزار و 7بانک صنعت و معدن کشور از ابتداي دولت تدبیر، قریب به -

هم اکنون تعهدات اعتباري بانک صنعت و معدن در بخش فاینانس، صندوق توسعه .استدر حال تامین یاتسهیالت به این بخش پرداخت 
میلیارد یورو برآورد می شود که بخش عمده آن نیز در حال اجرا می باشد و از 15,3ملی، منابع بانک مرکزي و منابع داخلی این بانک، 

مشهد اشاره کرد که اگر مشکالت با کشور چین براي تامین فاینانس -ی توان به تامین فاینانس برقی کردن خط راه آهن تهرانجمله آن م
تامین سرمایه در گردش براي واحدهاي این بانک در سال جاري اولویت نخست .شدمحقق خواهیم نیزاین پروژه حل و فصل شود، آن 

3طرح در کشور می شود؛ از این تعداد 70اولویت دیگر ، تامین اعتبار پروژه هاي نیمه تمام است که شامل .تولیدي، صنعتی و معدنی است
براي افزایش ارزش افزوده باید زنجیره .می باشدسومگیري زنجیره هاي ارزش اولویت  بحث شکل.می باشدطرح مربوط به خراسان رضوي 

.آن رقابت پذیري نیز افزایش یابدههاي ارزش ایجاد و تقویت شوند تا به واسط
رقم سرمایه . پروژه در خراسان رضوي آماده بهره برداري هستند که شماري از آن ها در هفته دولت افتتاح خواهند شد1145در حال حاضر-
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پروژه اقتصادي محقق 231ب میلیارد تومان از این میزان در قال7000بیش از . میلیارد تومان برآورد شده است9476ها، گذاري این پروژه
هاي نامه با معینتفاهم1276ن تاکنون یهمچن.گردید و عمدتا نیز با مدیریت بخش خصوصی پیگیري شده و به سرانجام می رسند

اقتصادي استان براي پروژه هاي در دست اجرا به امضا رسیده است که مربوط به بخش هاي مختلف نظیر گردشگري، پزشکی، صنعت و 
درصد 48هزار میلیارد تومان می باشد و متوسط پیشرفت فیزیکی آنها نیز 233مجموع سرمایه گذاري این پروژه ها . هستند... ومعدن 

.برآورد می شود
مدیران که درخواست وجود دارددرصد پیشرفت 60طرح باالي 400درصد پیشرفت فیزیکی و 50طرح نیمه تمام باالي 700در استان -

سرمایه ایجادي و تسهیالت آنها توسط بانک صنعت و معدن تامین شود و مسئوالن این بانک همراهی الزم براي به کهاستان این است
توثیق پروانه «باتوجه به تعریف.اري را تا به امروز به خود اختصاص داده اند؛ به عمل آورندذثمررسانی این پروژه ها که حجمی از سرمایه گ

این موضوع تنها مشمول تعداد معدودي معدن شده و براي سایرین اتفاق نیفتاده است؛ درحالیکه متاسفانهدر قانون معادن، » هاي معدنی
درصدي 14تا 12بخش معدن سهم .حداقل نیمی از سرمایه گذاري ها در خراسان رضوي در حوزه صنایع معدنی است و باید تامین گردد

.اي گرددرد و باید به این بخش توجهی ویژهلید ناخالص داخلی دادر تو

):1(دستور جلسه 
و  اتحادیه شرکت هاي حمل و نقل در خصوص دستورالعمل نحوه فعالیت و بهره بـرداري از شـرکت   یشنهادات دبیرخانه شوراپ

هاي بزرگ مقیاس هوشمند

استان در سال جاري به بررسی بعضی از مشکالت شرکت هاي حمل و در جلسات دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی-
تورالعمل نحوه فعالیت و بهره برداري از شرکت هاي بزرگ مقیاس هوشمند در حوزه حمل و یکی از این موارد دس.نقل پرداخته شده است

.می باشدنقل
دستورالعملی 98نقل و راهداري کشور وجود دارد؛ در سال در این زمینه اختالف نظري بین بخش تعاونی حمل و نقل و سازمان حمل و -

درباره شرکت هاي بزرگ مقیاس هوشمند صادر شده است که به بخش تعاون در آن توجه کافی نشده و تکالیفی در حوزه حمل و نقل 
با عنایت به مشکالت و لذا.استمشخص گردیده که با توجه به نوع و ماهیت کار تعاونی ها، جلوي شکل گیري و توسعه این بخش را گرفته 

که طبق قانون حمل و نقل مطرح گردید 8ده ما6دستورالعمل پیشنهاداتی در رابطه با لزوم اعمال تبصره این ایجاد شده ناشی از اجراي 
ونی حمل و هاي ملکی در شرکت هاي تعاضوابط تاسیس و بهره برداري از شرکت هاي حمل و نقل شهري کاال، کامیون8ماده 6تبصره 

در صورتی که شرکت مورد تقاضا از .نقل می تواند به نام سهامداران باشد، در دستورالعمل شرکت هاي هوشمند نیز این تبصره منظور گردد
نوع تعاونی باشد، وسائط نقیله ملکی به نام شرکت یا سهامداران مورد پذیرش بوده و سهم مالکیت رسمی از هر یک از وسایل نقلیه مذکور 

بسته به نوع (دانگ با حفظ میزان کل سهم مالکین مورد نیاز بر اساس مضربی از تعداد کامیون در میزان دانگ هر کدام 3می تواند کمتر از 
.باشد) درخواست و دستورالعمل تعیینی

بوط به نحوه فعالیت و بهره دستورالعمل مر3درخواست اتحادیه شرکتهاي تعاونی حمل و نقل استان خراسان رضوي پیرامون بند الف ماده -
که براي فعالیت شرکتهاي حمل و نقل 11/8/98مورخ 112588/71برداري از شرکتهاي حمل و نقل بزرگ مقیاس، هوشمند به شماره 

، دستورالعمل بنام شرکت حمل و نقل الزام نموده است مطرح گردید3و2و1دستگاه وسیله نقلیه ملکی با شرایط بندهاي 100بزرگ معرفی 
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نفر عضو ممکن است باشد و از طرفی این شرکتها با 1000تا بیشتر از 21بین ) تعاونی ها(با توجه به اینکه شرکتهاي تعاونی تعداد اعضاء 
توجه به ماهیت و رسالت آن از سرمایه اندك اعضا شکل یافته و چنانچه عضو سهامدار ناوگان خود را به نام شرکت سند تنظیم نماید ، 

.ن به دیگر سهامداران تعلق خواهد گرفت لذا این روند موانعی است که براي توسعه و پایداري شرکتهاي تعاونی ایجادنموده استمالکیت آ

):2(دستور جلسه 
طرح مشکالت اتحادیه شرکت هاي تعاونی کشاورزي کارخانجات خوراك دام، طیور و آبزیان خراسان رضوي پیرامـون موضـوع   

دامی در کارخانجات خوراك دام و طیور استانکمبود شدید نهاده هاي

بی . پیش از این نیز به عنوان یک دغدغه و هشدار از سوي تولیدکنندگان این بخش عنوان شده بود» کمبود شدید نهاده هاي دامی«-
اتحادیه شرکت هاي تعاونی کشاورزي، براي گره . توجهی به این نیاز و خالء فعلی، می تواند به افزایش بهاي محصوالت این حوزه بیانجامد

. موضوع را به جلسه آورده است تا در چارچوب هم فکري و رایزنی با دستگاه هاي مربوطه، آن را حل و فصل نمایدگشایی از این مشکل،
میلیون تن محصول و 3کارخانه خوراك دام، تولید بیش از 70خراسان رضوي ظرفیت باالیی در تولید خوراك دام دارد و با وجود بیش از -

عملکرد مطلوبی در این زمینه به ثبت رسانده است اما از ابتداي سال جاري این کارخانجات دچار هزار نفر به طور مستقیم، 5اشتغال 
. مشکل شده اند

در بانک کشاورزي سامانه بازارگاه براي تخصیص نهاده هاي دامی ایجاد شده که تمام تولیدکنندگان را درگیر خود کرده است؛ تمام -
ی کنند را در این سامانه ثبت کنند و سپس از این طریق به فروش برسانند اما قیمت جو که قبال واردکنندگان باید نهاده هایی که وارد م

. تومان اعالم شده است2700تومان بود، 2000تومان رسیده و قیمت ذرت که 1500تومان بود، هم اکنون در این سامانه به 1300
ارزي ندارد و تخصیص ارزها به موقع انجام نمی شود، مجبور به پرداخت واردکنندگان هم امروز گالیه دارند که به دلیل اینکه دولت

.دموراژهاي سنگین هستند و بعضا تا سه و چهار ماه در نوبت تخصیص ارز باقی می مانند
رار می کرد در گذشته، واردکننده با تشکل ها ارتباط برق. در حال حاضر حجم زیادي از نهاده هاي دامی در بنادر معطل ترخیص مانده است-

. و با یکدیگر به توافقی می رسیدند و در نهایت کاال ترخیص می شد اما با حضور دولت در ورود نهاده ها به مشکل تامین ارز برخورده اند
اما این نهایتا مقرر شد تا واردکننده، بار خود را در استان بفروشد. جلساتی در این رابطه برگزار شده و با مسئوالن استانی صحبت شده است

.اتفاق تاکنون رخ نداده و بار استان خراسان رضوي به دیگر استان ها می رود
قیمت ذرت نیز به بیش از . تومان رسیده است2500تومان به بیش از 1350شرایط استان به گونه ایست که قیمت جو در بازار آزاد از -

. تومان یافت می شود8000تومان افزایش یافته است اما سویا به ندرت و به قیمت 2700
درصد نیاز این استان است،با توجه به تاکید سازمان توسعه تجارت مبنی بر 15سهمیه خراسان رضوي از نهاده هاي دامی وارداتی معادل -

سان رضوي اینکه نهاده هاي دامی نباید با قیمتی بیش از بهاي مصوب خرید و فروش گردد، در استان اعالم شده نهاده هاي مربوط به خرا
در دو مرحله به کارخانجات تخصیص یابد اما درخواست بخش خصوصی ذینفع افزایش این سهمیه است زیرا اگر کل سهم استان هم در یک 

هزار تن مواد 65هزار تن کنسانتره به 35امروز براي تولید . درصد نیاز کارخانجات را تامین می کند15مرحله تخصیص یابد، در نهایت 
.از است اما کل سهمیه اي که مقرر شده به استان تخصیص یابد، نصف این مقدار می باشداولیه نی

درصد نهاده هاي مورد نیاز کشور از 80در حال حاضر دانه هاي کلزا، ذرت و سویاي تولید کشور جوابگوي نیاز کارخانجات نیست و بیش از -
اسفند و فروردین کارگرانشان را پرداخت کنند چون با این شرایط نمی توانند کارخانجات ما هنوز نتوانسته اند حقوق. خارج تامین می شود

.هاستتر از دیگر استاناین وضع دشوار  در استان ما پررنگ. کار کنند
پیشنهاد اتحادیه کارخانجات خوراك دام و طیور استان براي حل این چالش و معضل پیش روي کارخانجات خوراك دام این است که -

ندي به نوعی باشد که هر واردکننده، نهاده را در استان خود بفروشد و چون شرایط خراسان رضوي در این حوزه خاص است و سهمیه ب
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در خراسان رضوي شرایط باید مهیا . بیشترین تولیدات خوراك دام را دارد، واردکنندگان نیز براي تامین نیاز بازار موجود، پاي کار بیایند
ردکنندگان ارز را زودتر از موعد دریافت نمود و آن ها نیز بتوانند کاالي خود را ترخیص کرده و به کارخانجات بفروشند شود تا بتوان براي وا

. ولی در شرایط فعلی ظرف یک ماه آینده کارخانجات خوراك دام به تعطیلی کشانده می شوند
.اده ها به کارخانجات خوراك دام استان تخصیص یابدجهاد کشاورزي باید در عمل به سمت و سویی حرکت کند که ظرفیت الزم نه-
ظرفیت تولید کارخانجات خراسان رضوي براي سطح کشور دیده شده است و چون ظرفیتها باال پیش بینی شده، باید بر همان اساس نهاده -

هزار تن اختصاص می 9اما تنها هزار تن جو به استان تخصیص دهند 44باید حداقل . را اختصاص دهند و نه براساس ظرفیت دامی استان
یابد، در جلسات جهاد کشاورزي تصمیم گرفته شد از طریق واردکنندگان استان به این قضیه ورود شود و از مرز سرخس بخشی از نیاز 

د به صورت اما نکته مهم اینکه کارخانجات نباید براساس ظرفیت خود به صورت استانی دیده شوند بلکه بای. نهاده اي استان وارد شود
این موضوع را می . همچنین، کارخانجات باید به طور مستقیم بتوانند نهاده ها را از واردکننده خریداري کنند. کشوري در نظر گرفته شوند

. توان در سامانه بازارگاه اعمال کرد
شد و به وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته کشاورزيهیات دولت، مسئولیت ذخایر راهبردي کاالهاي اساسی از جهاد98در مصوبه سال -

در تفاهم نامه آن تصویب نامه بحث تامین و تخصیص ارز در رابطه با نهاده ها به وزارت جهاد واگذار شد اما متاسفانه این کار . واگذار گردید
ل نهاده هاي دامی در بندر کشتی هاي حامدر برخی مواقع به واسطه همین مشکل، .استان دچار مشکل شده استاز مرکز واگذار نشده و 

.وجود دارد اما توزیع نهاده صورت نمی گیرد
هزار تن از این مقدار در اختیار کارخانجات قرار 138هزار تن نهاده به استان خراسان رضوي تخصیص یافته که 340از ابتداي سال بیش از -

ها با کارخانجات البته بسیاري از دامداري. ا اختصاص یافتدرصد به دامداري ه30درصد از مابقی آن نیز به بخش طیور و 70گرفت و 
.فروشندخوارك دام قرارداد می بندند و سهمیه خود را به این کارخانه ها می

این مسئله از آنجا نشات . نهاده اي که وارد کشور می شود با ارز دولتی است و هم اکنون تفاوت نرخ دولتی با آزاد در بازار بسیار جدي است-
که از طریق کارخانجات استانداري به دنبال آن است. گیرد که گروهی نهاده ها را دریافت کرده و با قیمت آزاد در بازار می فروشندمی

در بحث ترخیص نهاده ها از .و شیوه اي متفاوت از دیگر استان ها در خراسان رضوي اعمال گرددپذیردخوراك دام استان توزیع صورت 
.درصد ترخیص صورت گرفته است60گمرك نیز تاکنون 

هاي اصلی تولیدات شیر، گوشت، مرغ و تخم مرغ هستند و از ابتدا به عنوان یک حلقه کارخانجات خوراك دام و طیور در زمره حلقه-
از سیستم دولتی ، هیچ وارداتی 99در فاصله دو ماه قبل از عید تا دو ماه بعد از شروع سال . شده استتولیدي، از این کارخانجات حمایت 

و در این مدت، از ظرفیت کارخانجات دام و طیور براي توزیع و کمک به این بخش استفاده شد که این تالش و ظرفیت، قابل شدهتوزیع ن
. درصد از نیاز کنسانتره داخل استان از طریق سیستم کارخانجات خوراك دام تامین شده است60حدود 98طبق آمار سال . تحسین است

هاي تولید و یا قرارداد درصد از نهاده هاي مورد نیاز  به شکل زنجیره40بتدا که سیستم توزیع نهاده ها در سامانه بازارگاه حمایت شد، از ا
هزار تن به کارخانجات دام و طیور تخصیص 138هزار تن نهاده توزیعی در سیستم بازار دام، 342و از شدهبین دامدار و کارخانه تامین 

وجود هزار تن بوده و اگر این مقدار از طریق سیستم بازارگاه توزیع می شد مشکلی 700اما مشکل اصلی این است که نیاز استان یافت 
در حال . هم اکنون، نهاده ها در حال تامین از سیستم هاي غیرعرف هستند و کارخانجات اجازه خرید از بازار آزاد با فاکتور را ندارند.نداشت
.یاز استان از طریق بازارگاه توزیع نمی شود و به همین دلیل کارخانجات با چالش مواجه شده اندتمام نحاضر 
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9 دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

مصــوبات اســـتانی

تــــصمیماتعنــوان دستــورردیف

1

طرح مشکالت اتحادیه شـرکت هـاي   
تعاونی کشاورزي کارخانجات خوراك 
دام، طیور و آبزیان خراسـان رضـوي   

کمبود شـدید نهـاده   پیرامون موضوع 
هاي دامی در کارخانجات خوراك دام 

و طیور استان

در کارخانجات کمبود نهاده هاي دامیکارشناسی شده در حوزه مشکالتگزارشی از 
ش خصوصی توسط دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخ،خوراك دام و طیور استان

محترم و رییس مدیرعاملتوضیحات با توجه به و شورا ارائه گردید، دبیرخانه رئیس
اتحادیه شرکت هاي تعاونی کشاورزي کارخانجات خوراك دام، طیور و هیئت مدیره 

مقرر گردید از و سایر اعضاء  پیشنهادات ارائه شده به شرح زیر مصوب و استانآبزیان 
.طریق مبادي ذیربط پیگیري شود

موضوع تخصیص ارز به ،رزاارز و عدالت تخصیصیهدف تسریع دراختصاصبا )الف
حداکثر ظرف یک هفته توسط معاون محترم اقتصادي استانداري، صورت استانی 

رزي و صمت از طریق نگی بانکها، ادارات کل جهاد کشاودبیرخانه کیسیون هماه،
.گردددستگاهها و وزارتخانه هاي مرکزي پیگیري 

کارخانجات خوراك دام، طیور و تولید از ظرفیت % 30کمتر ازبا توجه به  استفاده )ب
رئیس محترم کمیسیون کشاورزي اتاق بازرگانی، و با عنایت به پیشنهاداستانآبزیان

اینمنظور تکمیلاختصاص ارز نیمایی بهدر خصوصصنایع، معادن و کشاورزي ایران
مقرر خوراك دام، طیور و آبزیانکارخانجاتظرفیت و توسعه صادرات محصوالت تولیدي

کارخانجات خوراك تخصیصی ارز نیمایی به منظور تکمیل ظرفیت خالی گردید موضوع
عالوه بر تخصیص ارز استانی موضوع بند الف همین مصوبه از طریق دام، طیور و آبزیان

.کمیسیون کشاورزي اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران پیگیري گردد

وراژ در ترخیص کاال و خسارت تاخیر  خارج از میل و ا توجه به اینکه موضوع دمب)ج
اراده وارد کنندگان خوراك دام و طیور به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز می باشد لذا 

از طریق معاون مقرر شد حداکثر ظرف یک هفته به گمرگ و سایر مبادي ذیربط 
گردد، تا در اعالمزي محترم اقتصادي استانداري و اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاور

وارد کنندگان هزینه دموراژ مطالبهازاراده بودنواین گونه مواقع به دلیل خارج از میل
.نگردد

ـراگیرـمصــوبات مــلی و فـ

تــــصمیماتعنــوان دستــورردیف

1
و  یشـــنهادات دبیرخانـــه شـــورا  پ

اتحادیه شرکت هاي حمل و نقـل در  
خصوص دستورالعمل نحوه فعالیـت و  

رئیس دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت وبخش خصوصی اسـتان گزارشـی از جمعبنـدي  و    
دبیرخانـه  و سایر اعضـا دستگاهاي تخصصی استانی نظرات اتحادیه و تشکلهاي ذیربط،بررسی 

:شورا به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید از طریق شوراي مرکز موارد زیر پیگیري گردد 
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10 دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

بهره برداري از شـرکت هـاي بـزرگ    
مقیاس هوشمند

ضوابط تاسیس و بهره برداري از شرکتهاي حمـل و نقـل   8ماده 6همانگونه که در تبصره : :الف
اعالم داشته است که کامیونهـاي ملکـی   1/9/1396مورخ 7/10427شهري کاال ابالغیه شماره 

شرکتهاي تعاونی حمل و نقل می تواند به نام سهامداران باشد لذا در دستورالعمل شرکتهاي در 
.منظور گرددبه شرح زیرهوشمند نیز این تبصره 

در صورتیکه شرکت مورد تقاضا از نوع تعاونی باشد ، وسائط نقیله ملکی به نام : تبصره "
رسمی از هر یک از وسایل نقلیه شرکت یا سهامداران مورد پذیرش بوده و سهم مالکیت 

دانگ با حفظ میزان کل سهم مالکین مورد نیـاز بـر اسـاس    3مذکور می تواند کمتر از 
3و2و1مضربی از تعداد کامیون در میزان دانگ هر کـدام از نـوع درخواسـت در جـدول     

".دستورالعمل مذکور می باشد
بـا  3ي درخواسـت جـدول مـاده    تعداد ناوگان مورد نیاز جـدول شـرکتهاي تعـاونی برمبنـا    : ب

.می باشد3جدول ماده 3و 2و 1مشخصات عمده و ظرفیت ناوگان ارائه شده به مبناي بند 

2

طرح مشکالت اتحادیه شـرکت هـاي   
تعاونی کشاورزي کارخانجات خوراك 
دام، طیور و آبزیان خراسـان رضـوي   
پیرامون موضوع کمبود شـدید نهـاده   

خوراك دام هاي دامی در کارخانجات 
و طیور استان

در کارخانجات گزارشی از مشکالت کارشناسی شده در حوزه کمبود نهاده هاي دامی 
دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی توسط خوراك دام و طیور استان

اتحادیه رئیس دبیرخانه  شورا ارائه گردید، و با توجه به توضیحات مدیرعامل محترم 
و سایر اعضاء  استاننی کشاورزي کارخانجات خوراك دام، طیور و آبزیان شرکت هاي تعاو

موضوع ،رزارز و عدالت تخصیصی اهدف تسریع دراختصاصکه با مصوب و مقرر گردید
شوراي گفت و گوي کشور پیگیري از طریق انعکاس بهتخصیص ارز به صورت استانی 

ا توجه به اینکه موضوع دموراژ در ترخیص کاال و خسارت تاخیر  خارج بهمچنین.گردد
از میل و اراده وارد کنندگان خوراك دام و طیور به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز می 

گردد، تا در پیگیريي کشورشوراي گفت و گوانعکاس بهاز طریق باشد لذا مقرر شد 
وارد کنندگان هزینه دموراژ مطالبهازده بودناراواین گونه مواقع به دلیل خارج از میل

.نگردد
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شرکتهاي تعاونی حمل و نقل می تواند به نام سهامداران باشد لذا در دستورالعمل شرکتهاي در 
.منظور گرددبه شرح زیرهوشمند نیز این تبصره 

در صورتیکه شرکت مورد تقاضا از نوع تعاونی باشد ، وسائط نقیله ملکی به نام : تبصره "
رسمی از هر یک از وسایل نقلیه شرکت یا سهامداران مورد پذیرش بوده و سهم مالکیت 

دانگ با حفظ میزان کل سهم مالکین مورد نیـاز بـر اسـاس    3مذکور می تواند کمتر از 
3و2و1مضربی از تعداد کامیون در میزان دانگ هر کـدام از نـوع درخواسـت در جـدول     

".دستورالعمل مذکور می باشد
بـا  3ي درخواسـت جـدول مـاده    تعداد ناوگان مورد نیاز جـدول شـرکتهاي تعـاونی برمبنـا    : ب

.می باشد3جدول ماده 3و 2و 1مشخصات عمده و ظرفیت ناوگان ارائه شده به مبناي بند 

2

طرح مشکالت اتحادیه شـرکت هـاي   
تعاونی کشاورزي کارخانجات خوراك 
دام، طیور و آبزیان خراسـان رضـوي   
پیرامون موضوع کمبود شـدید نهـاده   

خوراك دام هاي دامی در کارخانجات 
و طیور استان

در کارخانجات گزارشی از مشکالت کارشناسی شده در حوزه کمبود نهاده هاي دامی 
دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی توسط خوراك دام و طیور استان

اتحادیه رئیس دبیرخانه  شورا ارائه گردید، و با توجه به توضیحات مدیرعامل محترم 
و سایر اعضاء  استاننی کشاورزي کارخانجات خوراك دام، طیور و آبزیان شرکت هاي تعاو

موضوع ،رزارز و عدالت تخصیصی اهدف تسریع دراختصاصکه با مصوب و مقرر گردید
شوراي گفت و گوي کشور پیگیري از طریق انعکاس بهتخصیص ارز به صورت استانی 

ا توجه به اینکه موضوع دموراژ در ترخیص کاال و خسارت تاخیر  خارج بهمچنین.گردد
از میل و اراده وارد کنندگان خوراك دام و طیور به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز می 

گردد، تا در پیگیريي کشورشوراي گفت و گوانعکاس بهاز طریق باشد لذا مقرر شد 
وارد کنندگان هزینه دموراژ مطالبهازده بودناراواین گونه مواقع به دلیل خارج از میل

.نگردد
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