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 گزارش جلسه 

 خراسان رضوی استانداریمحل نشست:  21.00ساعت خاتمه:  18.30ساعت شروع :  07/07/95تاریخ جلسه: 32شماره نشست: 

 دستــــور جلسه 
 

 پیش از دستور جلسه: 

-  --------------------------- 

 دستور جلسه: 

 طرح اخبار و اطالعات اقتصادی -

فت و ارائه طرح جامع مکانیزه شدن کشاورزی توسط سازمان محترم جهاد کشاورزی پیرو مصوبه بیست و ششمین جلسه شورای گ -

 "تهیه طرح جامع و کاملی مرتبط با مکانیزه شدن کشاورزی "مبنی بر  11/12/94گوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ 

م زمزان  )بزدلیل اتمزا   بر بخش خصوصی استان بانضمام مستندات آماری گززارش  95مجدد گزارش تحلیل بار مالیاتی بودجه  ارائه -

 جلسه، مطرح نشد(

ریاسزت محتزرم سززازمان    17/3/95مززورخ  1561282/120ارائزه مووزوعات مزرتبط بززا شهرسزتان خزواا و ززا نامزه شزماره         -

 صنعت،معدن و تجارت استان 

ره خصوصی و تعاونی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با عنایزت بزه دسزتورالعمل نحزوه ادا     پیشنهاد اعضا بخش -

 )بدلیل اتمام زمان جلسه، مطرح نشد( جلسات شوراهای استانی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

 جمع بندی و مصوبات -
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 حضور نماینده 
 

 

 

 

 

 

 

 اسامی اعضـــای حاضر در جلسه

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 استاندار محترم خراسان رووی و رییس شورا جناب آقای مهندس رشیدیان 1

 رییس محترم اتاق بازرگانی و دبیر شورا جناب آقای مهندس شا عی 2

 رییس محترم دبیرخانه شورا جناب آقای مهندس اشرا 3

4 
جناب آقای دکتر حسین زاده 

 بحرینی
 اسالمینماینده محترم مردم مشهد و کالت در مجلس شورای 

 رئیس محترم سازمان امور اقتصادی و دارائی خراسان رووی جناب آقای رمضانی 5

 رئیس محترم سازمان صنعت،معدن و تجارت خراسان رووی سرکار خانم مهندس علیروایی 6

 ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان رووی جناب آقای مهندس مزروعی 7

 محترم تعاون، کار و ر اه اجتماعی استان خراسان روویمدیرکل  جناب آقای احمدی 8

 رئیس محترم اتاق تعاون استان خراسان رووی مجتبویجناب آقای  9

 دبیر محترم شورای هماهنگی بانکهای استان جناب آقای زارعی* 10

 وویرکشاورزی خراسان عضو محترم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و  جناب آقای مهندس سیادت 11

 دبیر  کانون انجمنهای کار رمایی صنایع خراسان رووی جناب آقای دکتر خانی زاده 12

 نائب رئیس محترم  انجمن مدیران صنایع خراسان رووی جناب آقای دکتر اثنی عشری 13

 مدیرعامل محترم شرکت نوین زعفران جناب آقای شریعتی مقدم 14
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  غایباسامی اعضـــای 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

1 
حضرت حجه السالم و المسلمین جناب 

 آقای مظفری
 رئیس کل محترم دادگستری استان خراسان رووی

 دادستان محترم عمومی و انقالب مشهد جناب آقای صادقی 2

  جناب آقای دکترمروج الشریعه 3
ن توسعه منابع استانداری خراسامعاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و 

 رووی

  نائب رئیس محترم هیات مدیره اتاق تعاون استان خراسان رووی جناب آقای رهنما 4

 مدیریت محترم شرکت الکترواستیل جناب آقای دکتر محمدزاده 5

 نائب رئیس محترم خانه صنعت،معدن و تجارت استان خراسان رووی جناب آقای خنداندل 6

 شهردار محترم مشهد آقای مرتضویجناب  7

 ریاست محترم اتاق اصناا خراسان رووی جناب آقای بنانژاد 8

 وویمدیرعامل محترم اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان استان خراسان ر جناب آقای حلمی 9
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 مشــروح مذاکرات

 

 طرح اخبار و اطالعات اقتصادیالف( 

 ان گشایش یا ت.سال آینده در تهر 4میلیارد دالر مبادالت اقتصادی برای  10استرالیا با هدا د تر تجاری کشور  -

نجام های ارزی به لیر و یورو بین ایران و ترکیه بدون مشکل امبادله حوالهبانک ملت اعالم نموده است که  -

 .شودمی

انه برای پرداخت د تومانی اوراق اسناد خزهزار میلیار 40با انتشار  شورای اسالمی در ابتدای شهریور ماه  مجلس -

 نموده است. های دولت موا قتبدهی

وع ر جریان سفر رییس کل بانک مرکزی و هیئت همراه به نپال برای شرکت در اجالس روسای کل با موود -

 نه عنوابجمهوری اسالمی ایران رسماً « به آحاد جامعه دسترسی خدمات مالی، ارایه و گسترش خدمات بانکی»

دا تبادل با ه (SEANZA) ای سیانزاگروه منطقه.ای سیانزا انتخاب شدای گروه منطقهمیزبان و رئیس دوره

تأسیس  1956تجربیات و اطالعات و نیز برگزاری دوره های آموزشی به ویژه در زمینه موووعات نظارتی در سال 

  .یاستسترالنوب شرقی آسیا، نیوزلند و اشده است. این گروه متشکل از بانک های مرکزی و نهادهای کشورهای ج

در این یا ت.  زایشادرصدی  66 بعد از سفر رئیس جمهور به میزان  آذربایجان مبادالت تجاری ایران وحجم  -

ایجاد  ت کشوردر صاردااز تعر ه های ترجیحی،  تحول جدی رابطه توجه به  پیوستن ایران به اوراسیا و استفاده 

 خواهد نمود.

جام می توان که با توجه به مدت زمان گذشته از پذیرش بر میلیون بشکه در روز گذشت 3.8نفت ایران از تولید  -

 امیدوار بود که تولید و صادرات این محصول بزودی به میزان  قبل از تحریم ها برسد.

یدار نفت ن خرتریراساس اعالم نیاز پاالیشگرهای لهستانی، این کشور اروپایی قصد دارد خود را به عنوان بزرگب -

 .ایران مطرح کند

 اد شدهایج رتبه ایران بر حسب درآمد ناخالص ملی سرانه در بهبود یک پله ای ،بانک جهانیبراساس گزارش  -

 قرار می دهد. در گروه اقتصادهای دارای درآمد متوسط را ایراناست که 

سال گذشته و  3شده در استان طی  در جلسه مشترک ریاست محترم جمهور با استاندار محترم، اقدامات انجام -

اقدامات در حال انجام تا پایان دوره یازدهم ریاست جمهوری به استحضار رئیس جمهور رسید.این اقدامات و بویژه 

ماه آینده  3نه ساز برنامه ریزی سفر رییس جمهور به استان ظرا یسرمایه گذاریهای انجام شده در استان زم
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ات بخش های خصوصی و دولتی برای استفاده از  رصت ارزشمند این سفر گردآوری گردید و لذا بایستی پیشنهاد

 شود.

تاد سانتخاب جناب آقای مهندس شریعتمداری معاون محترم اجرایی رئیس جمهور بعنوان نماینده دولت در  -

ن مجوز استا اقتصاد مقاومتی استان  رصت مغتنم برای استان است در این رابطه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی

  ت شد.نفر کارکن در قالب طرح رونا اقتصادی دریا 100میلیار ریال تسهیالت برای واحدهای باالی  2000

 دی دوغاروناقتصا مبنی بر تغییر در مناطا ویژه شورای عالی مناطا آزاد و ویژه اقتصادی ایرانبا توجه به مصوبه  -

 ا توسطهیات دولت دارد ت تصویبمصوبه  نیاز به  نو سرخس و تبدیل آنها به مناطا آزاد در حال حاور ای

 نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسالمی مورد حمایت قرار گیرد.

ان شده است طریا د تر جذب سرمایه گذاری وارد استمیلیون دالر از  154در پنج ماهه ابتدای سال جاری حدود  -

زم همکاری ال حوزه که با توجه به میزان نیاز استان به سرمایه گذاری بایستی کلیه نهادها و سازمانهای متولی این

 را انجام دهند.های بیشتر جهت جذب سرمایه گذاری 

 1650شده و  میلیاردریال مصوبه ابالغ 2540میلیارد ریال در قالب طرح رونا تولید)  6000در سال جاری حدود  -

 ریا شده است.میلیارد ریال ( به واحدهای تولیدی استان تز 4630میلیارد ریال قطعی(  و در خارج از این طرح)

ته است که رشد داش %2، به میزان 93نفر رسید که نسبت به سال  1829981به  94میزان اشتغال در پایان سال  -

مید اکه  بخش های کشاورزی و خدمات بوده و صنعت با کاهش اشتغال مواجه بوده استمیزان رشد مربوط به 

 است با حمایت های انجام شده در سال جاری از صنعت کاهش اشتغال جبران شود.

ه امید  عالیت است ک (  در حال92از سال شرکت  135 تاسیسشرکت دانش بنیان) 250در حال حاور در استان  -

 تولیدی دانش بنیان در استان ایجاد شود.جات می رود کارخان

رب استان مقرر گردید ارتقاء بهره وری ماشین آالت تولیدی کارخانجات غ 7/7/95در جلسه ستاد تسهیل مورخ  -

 ازیشهرس وکارگروه تخصصی امور زیربنایی  با هدا ارتقاء کیفیت کاالهای تولیدی و اخذ مجوزهای الزم توسط

 رد.استان مورد پیگیری قرار گی

 ،آثار کاهش رکود در استان مشهود است.95باستناد آمار موجود از سه ماهه دوم سال  -

جلسه دبیرخانه شورا ی گفت و گو با موووعات مالیات،مالیات بر ارزش ا زوده،تولیدات  23از ابتدای سال جاری  -

جلسه شورای  6ووعات در استان و بویژه صنایع غذایی، صنعت ساختمان و ... تشکیل شده است و برخی از این مو

 مطرح گردیده است. در سال جاریگفت و گو 
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ارائه طرح جامع مکانیزه شدن کشاورزی توسط سازمان محترر  جاراد کشراورزی پیررو مصروسه سیسرت و        (ب

تایه طرح  "مبنی سر  11/12/94ششمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و سخش خصوصی استان مورخ 

 "مکانیزه شدن کشاورزیجامع و کاملی مرتبط سا 

 زایش اها ،  برای رسیدن به توسعه پایدار با هدا کاهش هزینهدر کشاورزی  مکانیزاسیون استفاده از تکنولوژی -

ه و نهاده بود هبهره وری ،کاهش مصرا  نهاده ها و تولیدی اقتصادی است.مکانیزاسیون کشاورزی  راتر از یک نهاد

 می کند. مدیریتهای کود ، سم ، بذر، منابع آب و خاک، زمان و سرمایه را 

 به شرح زیر در جلسه مطرح شد: مأموریت های مصوب قانونی مرتبط با مکانیزاسیون کشاورزی -

o  ی بمنظور ا زایش بهره وری در بخش کشاورز: قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی 8تبصره ذیل ماده

ن زمینه توسعه و ارتقاء  ز هاد کشاورزی موظف است با اتخاذ سیاستهای حمایتی و تشویقی وزارت ج

  ماشین آالت و ادوات مورد استفاده در بخش کشاورزی را  راهم سازد.آوری 

o   ارج خنوسازی ماشین آالت کشاورزی و از رده قانون برنامه پنجم توسعه کشور : 131ماده  «و »بند

دسززتگاه ماشزین آالت  رسزوده کشززاورزی و توسزعه ماشزینی کززردن     هززار   200کزردن حزداقل   

ونه ای که گ)مکانیزاسیون( بر مبنای اقلیم و شرایط و همچنین قابلیت و توانایی کشاورزان هر منطقه به 

 1389در پایان برنامه، وریب نفوذ ماشینی کردن )مکانیزاسیون( از یک اسب بخار در هکتار در سال 

 هکتار در سال آخر برنامه برسد. اسب بخار در  1.5به 

 کمباین،گاه دست 498  تیلر، دستگاه 3173 تراکتور،دستگاه  31618 تعداد  دارای94سالباستناد آمار استان در  -

یانگین مهکتار  1050000 اسب بخار موجود ،با 1465000  دروگر و سایر ماشین های خودگردان ، دستگاه 830

 مقایسه سطحکه  بوده است.اسب بخار در هر هکتار  1.4 مکانیزاسیونسطح  پنج ساله سطح  زیر کشت و

 ت.اسب بخار در کشور( بوده اس 1.46اسب بخار در استان )  1.4نشان دهنده  94در سال مکانیزاسیون 

 برنامه مکانیزاسون و میزان منابع مورد نیاز استان مطابا برنامه ششم توسعه در جلسه مطرح شد. -

 در استان به شرح زیر است: توسعه مکانیزاسیونمشکالت و موانع  -

o به  پایین بودن بازدهی زمین و سطح درآمد کشاورزان ناشی از خرده مالکی و پراکندگی اراوی منجر

 غیراقتصادی شدن سرمایه گذاری برای خرید ماشین
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o تر شدن اراوی کشاورزی بر اثر تقسیم ارث کوچک  

o  کاهش رغبت به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 

o گرانی و کاهش واردات ماشین های پیشر ته در اثر تحریم ها 

o عدم مو قعیت تعاونی های تشکیل شده در زمینه مکانیزاسیون 

o  پیر شدن جامعه کشاورزی و پایین بودن دانش  نی 

o  قدیمی بودن بسیاری از تکنولوژی های مورداستفاده 

o  صنعت تولید ادوات کشاورزی در حاشیه بودن 

o     رسودگی و خارج از رده شدن تعداد زیادی از توان های کششی و ترکیزب نزامطلوب تراکتورهزای 

  موجود

 مطرح شد:برای توسعه مکانیزاسیون زیر  پیشنهادات -

o گذاری در این  گذاری دولت برای حمایت واقعی از بخش کشاورزی و ایجاد میل به سرمایه سیاست

 بخش

o نرخ تک رقمی(خ تسهیالت بانکی برای توسعه مکانیزاسیون کاهش نر( 

o  پرداخت کمک بالعوض به  ن آوری های نوین براساس نیازهای ماشینی خاص هر استان 

o اجرای طرح جایگزینی تراکتور و کمباین  رسوده براساس برنامه پنجم توسعه که اجرایی نشده 

o حمایت ویژه از صنعت تولید ادوات کشاورزی 

o در استانداردهای ماشین ها و ادوات کشاورزی با هدا ارتقای کیفیت تولیدات داخلی بازنگری 

o   ارتقای سطح خدمات پس از  روش ماشین های کشاورزی )اجازه واردات تنها به برندهای معتبزر و

 حمایت از ایجاد تعمیرگاه های ثابت و سیار ماشین ها و ادوات کشاورزی( 

o  ای کشاورزی با استفاده از ظر یت های سازمان  نی و حر هتربیت کاربر ماهر ماشین 

o   اصالح نظام آموزشی و ا زایش کارآیی دانش آموختگان رشته مکانیزاسیون کشاورزی که این مهزم

 مستلزم  حضور مؤثر اساتید در عرصه و اطالع بیشتر از ووعیت کشاورزی منطقه دارد. 

o عه مکانیزاسیونتخصیص ردیف اعتباری مستقل در استان برای توس  

 

ریاسرت   17/3/95مرورخ   1561282/120ارائه موضوعات مرتبط سا شارستان خواف وفر  نامره شرماره     (ج
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 محتر  سازمان صنعت،معدن و تجارت استان

 محدوده اکتشا ی به مساحت 99پس از بررسی های انجام شده و طبا دستورالعمل وزارت متبوع تعداد  -

 سنگان حذا و ثبت مجدد آن برای عموم میسر می باشد. کیلومترمربع مشمول ابطال از پهنه 1668

 به شرح زیر در جلسه مطرح شد:خالصه ووعیت طرح های   والدی در دست اجرای منطقه  سنگان خواا  -

 

ف 
دی

ر
 

 محصول نام طرح صنعتی
ظرفیت 

 )میلیون تن(
 اشتغال )نفر(

کل سرمایه 

گذاری 

 لایر()میلیارد 

مبلغ سرمایه 

گذاری ارزی 

)میلیون 

 یورو(

مبلغ سرمایه 

گذاری ریالی 

 )میلیارد لایر(

پیشرفت 

 فیزیکی

1 
سنگ آهن و فوالد 

سنگان )فوالد 

 مبارکه(

 90 5000 97 8880 500 5 گندله

 31 8000 101 12040 900 5 کنسانتره

 توسعه ملی 2

 79 2618 118 7338 500 2.5 کنسانتره

 47 1877 85 5197 424 2.5 گندله

3 
اپال پارسیان 

 سنگان

 76 4870 103 8990 200 5 گندله

 5 7716 115 12316 400 2.4 کنسانتره

 فوالد شرق کاوه 4

 30 2757 115 7357 400 5 کنسانتره

 5 2000 183 9320 250 5 گندله

5 
ذوب فوالد نگین 

 خلیج فارس
 29 995 26 2035 330 0.6 کنسانتره

 12 2634 79 5794 660 2.5 کنسانتره فوالد خراسان 6

 --- 38467 1022 78267 4564 جمع کل

 

 ساخت های مورد نیاز طرح های  والدی سنگان  به شرح زیر است:زیر  -
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o میلیون متر مکعب در سال 22/3مورد نیاز :  میزان آب 

o  : مگاوات400میزان برق مورد نیاز 

o  : مترمکعب در ساعت97730میزان گاز مورد نیاز 
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 مصـــوبات

 در سطح استانی: 

جلسه آینده شورا در شهرستان خواا و بزه میزبزانی سزازمان صزنعت،معدن وتجزارت اسزتان        مقرر گردید -

 برگزارشود.

مباحث  ای بهه ویژه هیات تجاری استان به روسیه، بخش خصوصی توج قریب الوقوع با توجه به اعزام مقرر گردید -

 مرتبط داشته و مشارکت جدی در این رابطه انجام دهد.

 در و مزدیرکل گمزرک مشزهد    استانناظر محترم گمرکات با توجه به مذاکرات انجام شده با جناب آقای عاطفی  -

ار خصوص ثبت آمار واقعی صادرات استان با توجه به ثبت این ارقام بزه عنزوان صزادرات سزایر اسزتانها در آمز      

مدیرکل  گمرکات بدلیل انتقال تولیدات استان به سایر استانها جهت صادرات، مقرر گردید پیگیریهای الزم توسط

اد صنعت،معدن و تجارت و سازمان محترم جهز سازمان محترم  محترم د تر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ،

کشاورزی استان جهت ثبت صادرات محصوالت کشاورزی در محل تولید این محصزوالت )زمزین کشزاورزی( و    

محصوالت صنعتی در محل شهرک صنعتی از طریا تیم های سیار صارداتی متشزکل از نماینزدگان دسزتگاههای    

 رد و ... انجام شود.ذیربط اعم از گمرک،قرنطینه،بهداشت، استاندا

 در سطح ملی و فراگیر: 

رابزر  ب کشاورزیتوسعه مکانیزاسیون  در طرح های با توجه به اینکه انجام بهره وری الزم در سرمایه گذاری -

وووع نیازمند جلوگیری از تقسیم اراوی کشاورزی می باشد و این م ،بخشاین استانداردهای تعریف شده در 

قانون جلوگیری از خردشدن اراوزی کشزاورزی و ایجزاد     طی در گذشته در مجلس شورای اسالمی مطرح و

موووع اجرایی شدن این  مقرر گردید تصویب شده است( 1385سال  مصوب )قطعات مناسب  نی و اقتصادی

 قانون از طریا شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کشور موردپیگیری قرار گیرد.

 

 


