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 :دستوركار جلسه
 در راستاي مصوبه .. (.بررسي ايجاد طرح پايانه صادراتي محصوالت كشاورزي و صنايع تبديلي در فرودگاه مشهد از ابعاد اقتصادي، فني و

 )شوراي گفتگوي استان
  ي پيشرفته در كريدور علمي مشهدها سرمايه گذاري با فن آوريامكان سنجي و پيشنهاد توسعه 
 ي دانش بنيان تحقيق ها بررسي پيشنهاد برگزاري همايش تخصصي نوآوري در كشاورزي، صنعت غذا و گياهان دارويي مبتني بر فعاليت واحد

 ي تحقيقاتي كاربرديها و توسعه و پروژه

 

 : اهم موارد مطرح شده

با انتقاد از مشكالت موجود در بحث مديريت ساختاري آن را عاملي در ابتداي جلسه كميسيون كشاورزي، آب و صنايع تبديلي محترم رئيس  )1
رود كه براي حمايت از اين بخش كه به ارتقاي  توقع مي: وي همچنين گفت .در جهت آسيب به محصوالت كشاورزي عنوان كرد

وي در ادامه با اشاره به موافقت استاندار خراسان رضوي . اين رويكردهاي مديريتي سامان يابد هاي اقتصادي كشور خواهد انجاميد، زيرساخت
ما را بر آن داشت كه پيشنهاد ايجاد اين پايانه  ،مشكالت فعاالن اين بخش: با ايجاد پايانه صادراتي براي محصوالت كشاورزي، خاطرنشان كرد

مطرح كنيم و خوشبختانه اين بحث با نظر مساعد استاندار و حتي وزير جهاد كشاورزي  صادراتي محصوالت كشاورزي را در شوراي گفتگو
در اين ميان، اگر بخش خصوصي به عرصه سرمايه گذاري ورود پيدا كند، حمايت مديريت عالي دولت در استان را نيز داريم كه . روبه رو شد

 .جاميدخواهد ان... هاي گمركي، صدور مجوزها و به رفع موانع در بخش
از :گذار فعال در اين حوزه انجام گيرد، خاطر نشان كرد شركت سرمايه 60تا  30تواند با مشاركت  وي با بيان اينكه راه اندازي اين پايانه مي )2

هاي موجود در بخش  وي به توانمندي .فضاي اين ترمينال براي برپايي نمايشگاه دائمي عرضه محصوالت اين بخش بهره گرفته خواهد شد
هاي  در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي در كشور، توسعه شركت: نايع غذايي استان به ويژه از منظر دانش محوري اشاره كرد و گفتص

تواند در  اتاق بازرگاني استان مي ، آب و صنايع تبديلياست و از اين منظر كميسيون كشاورزي تأكيدمورد ... تك و يها  بنيان و مراكز دانش
 .كند ايجادها در استان،  ها و ظرفيت ساز و كاري براي سرعت گرفتن توسعه اين فناوري اي، قالب مصوبه

ي اخير مناطق ويژه اقتصادي به صورت غيركارشناسي گسترش ها در ادامه يكي از مشاورين محترم اقتصادي با بيان اينكه در كشور در سال )3
در استان خراسان رضوي به همت جناب آقاي دكتر . ي در اين جهت معطل شدا عمالً سرمايهو مجوزهاي بسياري صادر شد و  اند هپيدا كرد

و مجوز اوليه آن در تربت  دراتي به صورت عام و خاص شروع شدي ويژه صاها مروج الشريعه حركت زيبايي تحت عنوان ايجاد ترمينال
   .حيدريه صادر شد

، اتاق ها ، بيمهها بانك ، مراكز عرضه و نمايشگاهي،كه امكاناتي از قبيل گمركشد  يي گفته ميها ي به مجتمعي صادراتها و پايانه ها ترمينال )4
بازرگاني و تعاون و مجموعاً تأسيسات و تجهيزاتي كه امر صادرات را به خارج از كشور تسهيل كرده و به صورت منسجم و يكپارچه اين 

  .فعاليت را انجام دهد
سردخانه و تخليه و بارگيري ي حمل و نقل، ها ، گمرك، شركتها ، بيمهها ب براي استقرار بانكهر ترمينال ويژه صادراتي بايد امكانات مناس )5

به صورت  در فرودگاه مشهد پيشنهاد ويژه بر تشكيل ترمينال ويژه صادراتي. عام و خاص وجود دارد تبه دو صور ها كه اين ترمينالباشد 
 .باشد خاص محصوالت كشاورزي مي

 دارديي كه ترمينال ويژه نياز ها نيازمندي. ي موجود دستگاه متولي استها ح توجيهي آماده شود كه مشتمل بر ظرفيتدر مرحله اول بايد طر )6
هايت پس از آماده شدن طرح توجيهي نياز به مصوبه كميسيون صادرات است و در ن. تا شكل بگيرد بايد در اين طرح توجيهي برآورد شود

     .از سازمان صنايع است ن يكسالهنيازمند موافقت شش ماهه و پس از آ
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غذايي  مدير تنظيم بازار و بازرگاني سازمان جهاد كشاورزي استان در سخناني ضمن اعالم حمايت نهاد متبوعش از ايجاد پايانه صادراتي مواد  )7 
باور داريم ايجاد اين پايانه  هاي وزارت جهاد كشاورزي منوط به ارائه مباحث توجيهي متقن است، در عين حال تحقق حمايت: عنوان كرد

   .مندي از ظرفيت اين استان در بخش موادغذايي و كشاورزي كمك چشمگيري خواهد كرد صادراتي به بهره
بايد مباحث توجيهي طرح به  قطعاًو  استي صادراتي ها سياست كلي وزارت جهاد كشاورزي بر ايجاد باراندازهاي محصوالت كشاورزي و پايانه )8

 .ي الزم از اين سازمان اعمال گرددها وزارت برسد تا حمايت
فرودگاه مشهد زمينه بسيار مناسبي براي حمل بار هوايي به تمام : يكي از مسئولين حمل و نقل هوايي در بخش خصوصي در ادامه گفت )9

دو پرواز ماهان و امارات امكان حمل بار را . نين مزيتي برخوردار نيستندچ ي همجوار ازها لي است كه استاننقاط كشور را دارد و اين در حا
وجود پروازهاي  ،از جمله بارزترين مشكالت موجود. تنها هواپيمايي امارت مشغول به فعاليت است ها دارند كه هم اكنون به علت تحريم

ي مشهد و تهران است، ها سازي نرخ ي بسيار نامتعادل و نياز يكساناه كنند، نرخ براي خود وضع مي ها كوچك، عدم كنترل قوانيني كه ايرالين
   .باشد ال با واسطه از فرودگاه تهران مينرخ عرضه مستقيم بار از مشهد بيشتر از نرخ انتق چرا و بايد بررسي شود كه

 . رودگاه مشهد استدهي گمرك فرودگاه مشهد به صورت شبانه روزي؛ از ديگر مشكالت پروازهاي حمل بار ف عدم سرويس )10
افزايش بي رويه ماليات در توليد و صدور بي رويه مجوزها از آفات بخش توليد و صنعت كشور است و در شرايطي كه بسياري از صنايع ما  )11

 .ي بي رويه به عنوان معضل بزرگي در اين بخش استها اشباع هستند اخذ مجوز
يك جهش صادراتي بزرگ خواهد شد زيرا بسياري از صادرات استان ايجاد تان باعث وجود ترمينال صادراتي محصوالت كشاورزي در اس قطعاً )12

در يك چشم انداز  قطعاًگيرد و  ز استان به طور مستقيم انجام نميز در فرودگاه ال صادراتي مجهدر حال حاضر به علت عدم وجود يك ترمينا
سازي  زيرا در تهران با جدا .خواهد شدو حتي در كشور  فرودگاه مشهد پايگاه صادراتي خوبي در استان با ايجاد ترمينال صادراتي،ده ساله 

و تنها فرودگاه موجود صادركنندگان بار ايجاد كرده  اي براي بين اين دو فرودگاه مشكل يك هفتهسفر نتر ،فرودگاه پروازهاي داخلي و خارجي
در  را گذاري و سودآوري بااليي دگاه مشهد است كه توانايي سرمايهخلي و خارجي را به يكديگر دارد فرودر كشور كه توانايي اتصال دو پرواز دا

 .اين زمينه دارد
 . ي گمرك استان به عنوان يكي از مشكالت اصلي ديگر در توسعه صادرات استان مطرح شدها در ادامه سختگيري )13
كه كدام است  اين استان و كشور بايد رصد شود، ي صادراتي كشاورزي و داميها يتيكي از موارد مهم ديگر مطرح شده اين بود كه بايد مز )14

در وهله اول در صادرات كشور نيازمند ناوگان حمل و نقل . محصول صادراتي استان و كشور قابليت رقابت با استانداردهاي جهاني را دارد
ي ها بسياري از مزيتتا كنون : بايد گفت همچنين. يادي ايجاد شودي بنها محصوالت كشاورزي در كشور هستيم و در ابتدا بايد زيرساخت

 . ايم ت استاندارهاي جهاني از دست دادهرا حتي در گياهان دارويي به علت عدم رعاي مانصادراتي محصوالت خود
ي مهم كه ها يكي از بحث :اتاق گفت كميسيون كشاورزي، آب و صنايع تبديليدر ادامه جلسه در مورد دستور كار دوم و سوم جلسه رئيس  )15

مجوز توسعه شهرك صنعتي . گذاري در اين بخش بايد تداوم يابد ذا وجود دارد اين است كه سرمايهدر ارتباط با بخش كشاورزي و صنعت غ
بنيان و ي دانش ها شده است كه بخش تأكيدتوس در دولت با قرار دادن بودجه به تصويب رسيده و در راستاي اهداف اقتصاد مقاومتي 

اي را در كميسيون داشته باشيم  اگر ما به عنوان بخش خصوصي مصوبهلذا . هاي نوين در جوار شهرك صنعتي توس توسعه پيدا كنند فناوري
 .ي دانش بنيان را در راستاي گسترش توليد پوشش دهد، به سرعت گرفتن موضوع در استان كمك بزرگي خواهيم كردها كه توسعه بخش

المللي در سطح استان تا كنون انجام نشده است و  داراي مزيت هستيم كار ملي و بين غذا و كشاورزي كه ما در استاندر بخش صنعت   )16
. تواند فرصت مناسبي را در استان ايجاد كند ميي بخش كشاورزي ها و نوآوري ها برگزاري همايشي ساالنه در روزي ثابت براي ارائه فناوري

 . در شهريورماه برگزار شود )ifood( با نمايشگاه ساالنه كشاورزي و صنايع غذاييتواند همزمان  اين همايش مي
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 : مصوبات جلسه  
فرودگاه به  بخش خصوصي مربوط تشكيل كارگروه پيگيري ايجاد ترمينال صادراتي محصوالت كشاورزي و ارائه طرح توجيهي .1

 مشهد تا پايان ماه ژانويه
بخش كشاورزي و صنعت غذاي استان مصادف با ) همايش علمي(يك رخداد ساالنه برگزاي  و دبير تشكيل كميته علمي .2

دانشگاه ، نمايشگاه بين المللي صنعت غذا در شهريور ماه با مشاركت پژوهشكده علوم و صنايع غذايي، پارك علم و فناوري
 ها مرتبط و ساير سازمان ها تشكل و مركز تحقيقات كشاورزيفردوسي، 

 

 
 :جلسه نحاضري

 ،نيا رضايي ،ايراني ،موسي پور ،حكمي ،رضوي خبير ،رضازاده ،مظفري ،صادقي ،ابراهيمي ،شكراني ،دانشور ،صادقيان ،فهيمي فرد ،شريعتي مقدم :آقايان
 .جوادي ،تقوايي ،گرامي ،سلطاني ،كافي ،كيواني ،مهديزاده ،مرادي ،اخالقي پور ،حكمي ،ديزاده رئيسيها 

 .سنوئي محصل ،سبزواري :ها خانم

 : غايبين جلسه
 ،ميري ،قرباني مقدم ،فرقاني ،منتظمي ،طيبي ،رمزي ،زينل پور ،رسوليان ،رجوعي ،عليخواه ،دشت بياضي ،حميدي ،جمشيدي ،استادي ،بهزاد: آقايان

 .موسوي نژاد ،منتطمي ،همتي ،مويدي ،زاده ملك
 .آزاد ،عليمرداني،رحماني ،آزمون ،صفار :جلسه ميهمانان

 


