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  وضوع مــورد بررسی )دستور کار(م

  جمعبندی موانع و مشکالت کارخانجات قند استان 

 11 و بندیجمع استان قند هایکارخانه هایچالش و موانع ،  16/08/1401جاری مورخ  سال در استان خصوصی بخش و دولت وگویگفت شورای دبیرخانه جلسه ویکمینسی در

 .شد ارائه هاچالش این حل برای یپیشنهادبند 

 قیمت افزایش ،شکر واقعی نرخ اولیه، مواد کمبود موضوع وگو،گفت شورای دبیرخانه جلسه نهمین و بیست در: کرد اظهار دبیرخانه در ابتدای جلسه این رئیس ،«لبافی اکبر علی

 استان وگویگفت شورای در ارائه منظور به مباحث این تجمیع و آنها رفع راستای در راهکاراندیشی و موانع این بندی جمع به نشست، این در است قرار و شد مطرح …و چغندر

 .بپردازیم
 

 استان در قند تولید درصدی 6/3 افت

 10 تا د،ان مواجه متعددی مشکالت با که استان قند هایکارخانه: کرد اظهار نشست این در نیز رضوی خراسان کشاورزی جهاد سازمان گیاهی تولیدات معاون ساربان، غالمحسین

 .دارد متعددی دالیل که بوده مواجه درصدی 6/3 افت با گذشته سال با مقایسه در آمار این. اند کرده تولید قند تن هزار ۲80 جاری سال ماه آبان

 حالت رد کشاورزی محصوالت اغلب گذاریقیمت :داد ادامه کشاورزان، و ذیربط هایتشکل حضور با کشاورزی محصوالت گذاریقیمت شورای تشکیل لزوم بر تاکید با وی

 حاضر تجار که ستا این آن دالیل از یکی و نیست خرید به تمایل کشور، در پسته کمبود باوجود دیگر، سوی از. است کرده پیدا کاهش زعفران محصول قیمت. دارد قرار بالتکلیف

 کشاورزی، محصوالت خنر: افزود است، دولت از متفاوت تولیدکننده پیشنهادی قیمت اینکه بیان با ساربان .دارند اعتراض ارز نرخ نوسانات مثل موضوعاتی به و نبوده پسته خرید به

 .باشد آن جهانی هایقیمت با متناسب باید
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 رضوی خراسان قند های کارخانه مشکالت ترینشاخص

 د،چغندرقن خرید نرخ بودن پایین آب، کمبود دلیل به متاسفانه: کرد عنوان استان، در قند کارخانه ۷ فعالیت به اشاره با نیز حیدریه تربت قند کارخانه عامل مدیر اژدری، اله احسان

 حال در. است شده ایجاد خاصی شرایط چغندر، به قند های کارخانه نیاز میزان کمبود و مزارع از قند چغندر برداشت کاهش استان، در محصول این کشت میزان یافتن کاهش

 .شودمی ارسال ما استان به کشور غرب شمال و غربی هایاستان از زیاد، قیمت با چغندرقند حاضر

 پرداخت را آن واقعی قیمت با التفاوتمابه خود، و کنند عرضه بازار در تومان ۵00 و هزار 1۲ قیمت با را شکر که کرد اعالم قند های کارخانه به 13۹6 سال در دولت: افزود وی

 رفتن باال مطالبات، این پرداخت عدم .است نشده پرداخت که بوده تومان میلیارد ۵۲ تاکنون ۹6 سال از استان قند هایکارخانه مطالبات مجموع اساس، همین بر. کرد خواهد

 کرده ایجاد قند هایکارخانه برای را سنگینی هایهزینه دستمزدها، نرخ افزایش به توجه با فصلی کارگران و قراردادی کارگران هزینه و آن تعمیرات و انرژی هایحامل هایهزینه

 .است

 نقدینگی کمبود به جهتو با قند صنعت نوسازی امکان عدم تولید، هایهزینه افزایش. دارد تاکید شکر قیمت داشتننگه پایین بر دولت فعلی، شرایط به باتوجه: کرد تصریح اژدی

 مشکالت و آن باالی تعرفه و خام شکر واردات مجوز نداشتن چغندرقند، کشت کاهش اولیه، مواد کمبود به توجه با هاکارخانه بین شکرخام عادالنه توزیع عدم ها،کارخانه در

 .است استان قند هایکارخانه مشکالت ترینمهم از هابانک سوی از اولیه مواد و تجهیزات خرید برای الزم تسهیالت اعطای

 پاسخی اما هستیم؛ دولت از خود مطالبات پیگیر ۹6 سال از: کرد خاطرنشان شود، پرداخت شکر، یارانه محل از بود قرار خراسان قند هایکارخانه مطالبات اینکه به اشاره با اژدری

 در شده تولید شکر از تریپایین نرخ کشور، در شده تصفیه خام شکر قیمت سویی، از. شودنمی خریداری هاکارخانه از تومان هزار 18 قیمت به حتی شکر. کنیمنمی دریافت

 نکرده رداختپ ما به ریال یک تاکنون کشاورزی بانک و شده قفل بانکی منابع اما کردیم مطرح را خود هایدغدغه از برخی بانکی، مسئوالن با جلساتی در. دارد ایرانی هایکارخانه

 شود؟می ارائه کسانی چه یا کجا به بانکی منابع که است این ما سوال و است آزاردهنده منابع توزیع برای الساعه خلق تصمیمات. است
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 گذشته سال در خراسان قند هایکارخانه منفی سود

 چغندر، شتک از سود فکر با آزاد کشاورز: کرد اظهار بازار، در چغندر بذر فروش و خرید ممنوعیت به اشاره با جام تربت قند کارخانه مدیرعامل عابدینی، اکبرعلی ادامه، در سپس

 ارائه و هعرض. ندارد را الزم بازدهی محصول برداشت زمان در اما کند؛می استفاده مرز و حد بدون را آبی منابع و رفته محصول این کشت سراغ به کافی تخصص و تجربه بدون

 .شد خواهد توجهی شایان کمک کشت سازیبهینه در کار این با .گیرد انجام قند هایکارخانه طریق از بایستی چغندر مرغوب بذر

 مایتیح خرید قند هایکارخانه از دولت اما کردند؛ اعالم ذیربط انجمن طریق از را مدنظر پیشنهادی قیمت استان قند هایکارخانه: گفت نیز شکر گذاری قیمت خصوص در وی

 .دهدنمی را اصلی قیمت با فروش اجازه هاکارخانه به شکر، قیمت افزایش زمان در و دهدمی انجام

 هایکارخانه سود جمع ه،گذشت سال: کرد تصریح شد، خواهند ورشکسته نیز محصول این به وابسته صنایع دیگر و کشاورز قند، هایکارخانه شدن ورشکسته با اینکه بیان با عابدینی

 .شود حمایت نیز صنعت از کنندگان،مصرف از حمایت همانند باید. هستند ناراضی فعلی وضعیت از صنایع تمامی. است بوده 30 منفی خراسان قند

 .کرد واهدخ پیدا افزایش دوبرابر محصول این کشت ظرفیت گیرد، انجام درستیبه چغندر کشت اگر. است پایین بسیار هکتار، در چغندر کشت بازدهی: کرد خاطرنشان وی
 

 نکرده اپید افزایش بانکی منابع کشور، در موجود تورم میزان به اینکه به اشاره با رضوی خراسان هایبانک هماهنگی شورای کارشناس مزرجی، کدخدا جواد جلسه، این ادامه در

 کردند؛می استفاده یبانک منابع از درگیر صنایع تمامی محصول یک تولید برای گذشته در. مشکلند دچار خود بانکی تسهیالت بازپرداخت در تولیدی هایواحد اغلب: کرد بیان است،

. کنند درک را علیف وضعیت بایستی کشاورزی صنایع و است نکرده افزایش بانکی منابع تورم، رشد وجود با. دارد را بانکی منابع دریافت امکان صنعت یک تنها حاضر حال در اما

 .کرد استفاده بانکی منابع و نقدینگی جای به بانک اوراق مدل از توانمی فعلی، شرایط در همچنین
 

 اند نقدی منابع نیازمند قند، هایکارخانه

 منابع یازمندن قند هایکارخانه: کرد خاطرنشان کند،می طلب هاکارخانه از نقد پول و ندارد قبول را اوراقی چنین کشاورز اینکه بیان با حیدریه تربت قند کارخانه عامل مدیر اژدری،

 .بود تن میلیون ۲ نیاز مورد میزان اما شد؛ تولید کشور در قند تن هزار 400 و میلیون یک گذشته سال در. هستند نقدی
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 مشکالت زا برخی بروز سبب ارز، نرخ تغییر و پاگیر و دست قوانین اما شده؛ آغاز میانه آسیای به خراسان قند هایکارخانه محصوالت صادرات کرونا، شیوع کاهش با: داد ادامه وی

 شکر و دهندمی ایرانی هایکارخانه به تصفیه برای را آن و شودمی وارد همسایه کشورهای از خاص، اشخاصی توسط خام شکر سویی، از. است شده صادرات به تجار تمایل عدم و

 .گردد می عرضه بازار قیمت از کمتر و ایرانی مارک و نام با شده تصفیه

 کنندمی تولید ار شکر هاکارخانه. نبود بانکی منابع به نیازی شد، می داده خام شکر واردات اجازه قند هایکارخانه به اگر: کرد تاکید نیز جام تربت قند کارخانه عامل مدیر عابدینی،

 .شد خواهد رفع واردات و محصوالت عرضه تولید، زمینه در موجود مشکالت گیرد، انجام درستی به ریزیبرنامه اگر. کنند رقابت وارداتی شکر قیمت با توانندنمی و

 مصرف نبی تعادل تعرفه نظام. دارد نقش محصول یک گذاریقیمت در مختلفی عوامل: گفت استان تجارت و معدن صنعت، سازمان فلزی اداره رئیس کیومرثی، قاسم ادامه در

 .داد قرار نظر مد موضوع این حل برای توانمی که است پیشنهاداتی از نیز فراسرزمینی کشت و کرد خواهد ایجاد را کننده تولید و کننده
 

 داخلی شکر تولیدات پذیری رقابت حفظ برای خام شکر ورود هایتعرفه وضع پیشنهاد

 انجمن رخواستد طبق شکر، فروش قیمت اصالح: گفت نشست این در مطروحه مباحث بندی جمع در استان، وگویگفت شورای دبیرخانه رئیس لبافی، جلسه، این پایانی بخش در

 است مطرح صنفی

 خرداد نامه طی شکر و قند هایکارخانه صنفی انجمن ولی شده؛ اعالم تومان ۵۵0 دولت طرف از تصفیه نرخ سفید، شکر به خام شکر تبدیل و تصفیه هایقیمت به توجه: افزود وی

 .است نموده پیشنهاد را ریال 1086۲ مبلغ گرفته، صورت محاسبات اساس بر امسال، ماه

 ورود هایفهتعر وضع به توجه و کشت زیر سطح حفظ جهت به کشاورزی محصوالت سایر با مقایسه در آن قیمت نمودن پذیر رقابت و قند چغندر گذاریقیمت اصالح از لبافی

 استان ندق های کارخانه مشکالت حل راهکارهای از دیگر برخی عنوان به کشور نیاز از بیش خام شکر ورود از ممانعت و داخلی شکر تولیدات پذیری رقابت حفظ برای خام شکر

  برد نام
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 جهاد وزارت از استان قند های کارخانه معوقه مطالبات پیگیری: کرد ابراز و اشاره پیشنهادها از یکی عنوان به دولت از شکر و قند هایکارخانه مطالبات پرداخت پیگیری به وی

 .بود نشست این پیشنهادهای از نیز تومان میلیارد۵۲ مبلغ به کشاورزی

 برای خام رشک با چغندر کمبود از بخشی جبران و کشور شکر و قند هایکارخانه بین در خام شکر عادالنه توزیع به توجه لزوم بر استان وگویگفت شورای دبیرخانه رئیس

 .کرد تاکید اشتغال سطح حفظ جهت به خراسان استان قند هایکارخانه

 بانکی تسهیالت داختپر عدم همچنین،. کند پیدا کاهش و اصالح شکر و قند صنایع برای بایستیمی گاز سوخت قیمت تعیین است، ممنوع شکر صادرات اینکه به توجه با: گفت وی

 .است شده استان هایکارخانه نقدینگی کمبود باعث جاری سال در
 

 چغندر کشت اقتصادی توجیه

 به دام غذای امینت برای علوفه عنوان به شده تولید چغندر از نیمی از بیش آنکه حال است، آن باالی مصرف دلیل به قند چغندر کشت عدم بر مسئوالن تاکید: شد یادآور لبافی

 کننده نتامی تولیدی، مالس همچنین،. دارد دام خوراک تامین در مهمی نقش محصول این و گیردمی قرار استفاده مورد خشک علوفه صورت به چهارم یک و گیاه سبز برگ صورت

 کتاره در راندمان افزایش و آب مصرف سازیبهینه با و دارد کشاورزی محصوالت سایر کشت الگوی در اصالحی نقش چغندر کشت. است الکل و خمیرمایه هایکارخانه خوراک

 اولیه مواد ریدخ هزینه و هستند غربی هایاستان از چغندر از بخشی تامین به مجبور استان داخل قند های کارخانه اینکه و استان چغندر کمبود به توجه با. است پذیرتوجیه کامال

 .گرددمی مطرح خراسان استان برای آن افزایش و شکر برای ایمنطقه نرخ تعیین پیشنهاد است، افزایش حال در

 وثائق ،نبوده موقعبه هاپرداخت شکر، تصفیه کم قیمت بر عالوه. پیشنهادهاست دیگر از خام، شکر تصفیه مورد در( GTC) دولتی بازرگانی طرفه یک قراردادهای اصالح وی، گفته به

 از دارد، دنبال به هاکارخانه برای زیادی هزینه که ویژه صورت به محصول تحویل نیز، و نمایدمی تهیه به ملزم را گرانی بسیار کیسه که بندیبسته نوع و قراردادها طرفهیک متن و

 .است استان قند های کارخانه مشکالت جمله
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 و کشور رد صنعت این به که توجهی  هرگونه شکر، استراتژیک کاالی تامین و مستقیم صورت به کشور قند صنعت در نفر هزار ۵0 از بیش اشتغال به توجه با: داشت اذعان لبافی

 .شد خواهد شکر واردات به بیشتر وابستگی باعث اشتغال سطح کاهش بر عالوه خراسان استان

 

 مصوباتجمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

 

 

 

 

 

1 

دبیرخانه شورای گفت و گو و جمعبندی صورت گرفته در این جلسه پیرامون  ۲۹با عنایت به مطالب طرح شده در جلسه 

نمایندگان محترم بخش خصوصی و مهمترین موانع و مشکالت اولویت دار کارخانجات قند استان، با توجه به اتفاق نظر 

)ارائه شده از سوی کارخانه  چالش های کارخانجات قند استان پیشنهادیدستگاه های اجرایی حاضر در جلسه مقرر گردید 

 . شورای گفت و گو منعکس گردد  به شرح زیر جهت طرح درقند تربت حیدریه به نمایندگی از مجموع کارخانجات استان( 

 اصالح قیمت شکر خام 
ای مالی سنوات گذشته بر مبنای آخرین صورتهبنابر توضیحات ارائه شده در جلسه و با توجه به اینکه محاسبات قیمت شکر طی 

مصوب در مجامع عمومی عادی شرکت های قند صورت گرفته و با عنایت به اینکه بهای بخش عمده اقالم هزینه ای تولید 

شکر)قیمت تضمینی چغندرقند، دستمزد، سوخت و ..( از سوی دولت اعالم می گردد لذا ضرایب افزایشی اعالمی از سوی دستگاه 

انجمن صنفی کارخانه های قندو  ی سال مبنا اعمال گردیده است، از آنجائیکه ی ذیربط برای دوسال بعد از صورت های مالها

جلد صورت های مالی و یک برگ  16) به انضمام درخواست اصالح قیمت  30/01/1401مورخ  1401014شکر ایران طی نامه 

ل .بر اساس جدواد کشاورزی ارائه نموده و ی وزارت جهنت توسعه بازرگانرا به معاو کارشناسی شده  ( جدول قیمت محاسباتی

ریال(،  18000ریال کمک کرایه )جمعاً  1000ریال به اضافه  1۷000قیمت محاسباتی قیمت تضمینی چغندر به نرخ هر کیلوگرم 

 

 

 دبیرخانه شورا

 

 

 طرح در شورا
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از طرفی بر اساس ابالغیه است، ریال اعالم گردیده  1688۹۵غ درب کارخانه به مبل 1401قیمت هر کیلوگرم شکر تولیدی سال 

 4000، کمک کرایه فوق االشاره به مبلغ ۲۷/0۲/1401مورخ  06۷11/0۲0جهاد کشاورزی به شماره  محترم دیرهنگام وزیر

ریال( که  ۲1000ریال برای هر کیلوگرم چغندر تحویلی افزایش یافته است )جمع قیمت تضمینی به اضافه کمک کرایه جدیدی 

کر وارداتی ی با شرخ بدون هیچگونه افزایش در تولید چغندرقند صرفاً بهای تولید شکر داخل را از مزیت رقابتاین افزایش در ن

 خارج می نماید، لذا با بررسی جمیع جهات موارد مصوب گردید تا در جلسه شورا مطرح گردد.

 خ کرایه به افزایش نر با توجه محاسبات انجام شده توسط انجمن صنفی کارخانجات قندو شکر ایران و با عنایت به

به مبلغ  1401حمل به ازای هر کیلوگرم چغندرقند، بهای محاسباتی و قابل قبول هرکیلوگرم شکر تولیدی سال 

هاد وزیر محترم ج ا عنوان)به استناد نامه انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران بریال پیشنهاد میگردد  ۲1۹016

سرپرست محترم سازمان حمایت مصرف کنندگان  با عنوان و نامه 00۹/04/1401ورخ م 140110۹کشاورزی به شماره 

 (. ۲8/0۲/1401مورخ  1401038و تولیدکنندگان به شماره 

۲ 

 اصالح نرخ تصفیه شکر
به مراتب کمتر از هزینه نرخ اعالم دستمزدی تصفیه  1400و  13۹۹در سال های  حسب کارشناسی های انجام شده نظر به اینکه

و پیگیری  تومان اعالم شده است(  ۵۵0رف دولت از طقیمت های تصفیه و تبدیل شکرخام به شکر سفید بوده است، ) های جاری

با توجه به افزایش شدید هزینه های   نیز در سال جاریو  است در خصوص ترمیم عادالنه نرخ دستمزد صورت تگرفته خاصی

تصفیه از قبیل کیسه و لوازم بسته بندی، بهای گاز مصرفی، دستمزد کارکنان، قطعات و لوازم موردنیاز خط تولید و ..؛ نرخ 

   ریال برآورد می گردد. 1086۲به مبلغ  لمحاسباتی تصفیه هرکیلوگرم شکرخام حداق

 به اینکه عقد قرارداد از سوی کارخانجات قند منوط به تعیین قطعی نرخ دستمزد و درج ان در قرادادهای با توجه  لذا

 انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر1۹/03/1401مورخ  140178نامه  شماره با استناد به  منعقده خواهد بود،

خام  مزد تصفیه شکرجدول محاسباتی نرخ دست و معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با عنوان 

 شورا در طرح شورا دبیرخانه



24/05/1401 
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با ریال   1086۲به مبلغ  لنرخ محاسباتی تصفیه هرکیلوگرم شکرخام حداقمی گردد پیشنهاد ،  1401برای سال 

  طرح در شورای گفت و گو از طریق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پیگیری گردد. 

3 

و رقابت پذیر نمودن قیمت آن با توجه به سایر محصوالت کشاورزی به اصالح قیمت گذاری چغندر قند 

 جهت حفظ سطح زیرکشت

  ریال می باشد )جمع  17000در حال حاضر قیمت تضمینی چغندرقند به نرخ هر کیلوگرم با توجه به اینکه لذا

پیشنهاد میگرد قیمت تضمینی محصوالت  ریال(  ۲1000  ،"ریال 4000"قیمت تضمینی به اضافه کمک کرایه جدید

 کشاورزی متناسب با قیمت های جهانی تعیین گردد. 

 شورا در طرح شورا دبیرخانه

4 

 تعرفه ورود شکر خام وضع و اصالح
 وضع تعرفه های ورود شکرخام برای حفظ رقابت پذیری تولیدات شکر داخلی و ممانعت از ورود شکرخام پیش از نیاز کشور 

ر سال جاری وارادات شکر خام حدود یک میلیون دویست هزار تن وارد متاسفانه د الزم و ضروری است و بر اساس آمار موجود

 کشور شده است.
 فعلی به صورت تعرفه ای متناسب و شناور )بر اساس  %۲افزایش تعرفه ورود شکر خام از   پیشنهاد می گردد،  لذا

صورت های مالی، قیمت های جهانی و نرخ داخلی( برای رقابت پذیری تولید داخل با محصول واراداتی و با در نظر 

 لحاظ گردد. رفتن سود متطقی برای تولیدکننده گ

 شورا در طرح شورا دبیرخانه

۵ 

 جات قند استانکارخان پرداخت مطالبات معوق
 عدم. است نشده پرداخت که بوده تومان میلیارد ۵۲ تاکنون ۹6 سال از استان قند هایکارخانه مطالبات مجموعاز آنجائیکه 

 توجه اب فصلی کارگران و قراردادی کارگران هزینه و آن تعمیرات و انرژی هایحامل هایهزینه رفتن باال مطالبات، این پرداخت

  .است کرده ایجاد قند هایکارخانه برای را سنگینی هایهزینه دستمزدها، نرخ افزایش به

 شورا در طرح شورا دبیرخانه
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  میلیارد تومان(  ۵۲از دولت ) استان خراسان رضوی کارخانه قند و شکرمعوق مقرر گردید پرداخت مطالبات لذا

  ط پیگیری گردد.باز طریق طرح در شورا  و مبادی ذیر

6 

 پیشنهاد تعیین نرخ منطقه ای برای شکر
 چغندر رداشتب کاهش استان، در محصول این کشت میزان یافتن کاهش چغندرقند، خرید نرخ بودن پایین آب، کمبودبا توجه به 

کارخانه های قند  حاضر حال درو  است شده ایجاد خاصی شرایط چغندر، به قند های کارخانه نیاز میزان کمبود و مزارع از قند

 .می باشد. کشور غرب شمال و غربی هایاستان از زیاد، قیمت با چغندرقندداخل استان مجبور به تامین بخشی از 

هزینه  از استانهای باعث افزایشکمبود چغندرقند استان و اینکه وارد کردن چقندر لذا با توجه به شرایط استان خراسان رضوی و 

 خرید مواد اولیه می باشد 

  پیشنهاد می گردد نرخ منطقه ای برای شکر تعیین گردد و با توجه به وضعیت موجود این نرخ برای استان خراسان

 رضوی افزایش یابد.

 شورا در طرح شورا دبیرخانه

7 

  زعفران محصول قیمت ی است و از طرفی بالتکلیف حالت در کشاورزی محصوالت اغلب گذاریقیمتنظر به اینکه 

 که تاس این آن دالیل از یکی و نیست خرید به تمایل کشور، در پسته کمبود باوجود و  است کرده پیدا کاهش

 شنهادیپی قیمتواکنش نشان می دهند و  ارز نرخ نوسانات مثل موضوعاتی به و نبوده پسته خرید به حاضر تجار

 هایتقیم با متناسب باید کشاورزی، محصوالت نرخاست و از طرفی ضرورت دارد  دولت از متفاوت تولیدکننده

 رزان،کشاو و ذیربط هایتشکل حضور با کشاورزی محصوالت گذاریقیمت شورای تشکیل لزوم .باشد آن جهانی

 ضروری است و مقرر شد در جلسه شورا مطرح شود

 شورا در طرح شورا دبیرخانه

8 

 ( در مورد تصفیه شکر خام GTCقراردادهای یک طرفه بازرگانی دولتی )اصالح 
اصالحی قیمت کم تصفیه، اینکه پرداختها بموقع نیست، وثایق و متن یکطرفه قراردادها و نوع بسته  وارد با در نظر گرفتن م

رای ژه که هزینه زیادی ببندی که کیسه بسیار گرانی را ملزم به تهیه می نماید و همچنین تحویل محصول به صورت وی

 مقرر شد ساز و کار تنظیم قراردادها در جلسه کارشناسی دیگری مطرح گردد. کارخانه های متحمل می شود

 شورا در طرح شورا دبیرخانه
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۹ 

  بانکی تسهیالت
پرداخت کر به کارخانجات تولید قند و شبه اینکه در سال جاری با توجه به سیاست های کلی بانک مرکزی، تا کنون تسهیالتی  نظر

هیالت بانکی تس موضوع نیاز ، مقرر شد عدم پرداخت تسهیالت  باعث کمبود نقدینگی کارخانه های استان شده است  و نگردیده 

 دد.گر یبا توجه به کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش کارخانجات قند استان از طریق شورای گفت وگو پیگیر

 شورا در طرح شورا دبیرخانه

10 
  توزیع عادالنه شکرخام در بین کارخانه های قند و شکر کشور و جبران بخشی از کمبود پیشنهاد گردید موضوع

 ان خراسان به جهت حفظ سطح اشتغال در جلسه شورا مطرح شودچغندر با شکر خام برای کارخانه های قند است
 شورا در طرح شورا دبیرخانه

11 
   قیمت سوخت گاز برای صنایع قند و شکر با توجه به اینکه صادرات شکر ممنوع است پیرامون اصالح و کاهش 

 مقرر شد بررسی کارشناسی بیشتری توسط انجمن و دستگاه اجرایی صادر کننده مجوز صورت پذیرد.

انجمن و دستگاه 

 اجرایی
 ده روز

 
 


