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طرح اخبار و اطالعات اقتصادي-

جاد پایانه عرضه پروتئین استان موضوع تامین زمین و تکالیف دستگاههاي ذیربط در این خصوص ای-
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)موضوع اتاق تعاون(رضوي با بانک صادرات 
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حضور و غیاب جلسهوضعیت 

دولت-الف

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

نام و نام خانوادگی نماینده

مروج الشریعهمحمد مهدينماینده)رئیس شوراي استانی(استاندار علیرضا رشیدیان1

میرزاییمجتبی نمایندهاستانبرنامه و بودجهسازمانرئیسرضا جمشیدي2

سید حامد حسینینمایندهامور اقتصادي و دارایی استانمدیر کلسید مهدي رمضانی3

غایبرئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استانراضیه علیرضایی4
حاضرمدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استانمحمود احمدي5
حاضررئیس سازمان جهاد کشاورزي استانمجتبی مزروعی6
حاضراستانيهابانکهماهنگیشورايدبیرمحمود منصوري7
علی میرنامینمایندهمدیرکل امور مالیاتی یحیی یعقوب نژاد8

حاضرمدیرکل راه و شهرسازي محمدرضا اخوان 9
غایبدامپزشکی مدیرکل روحانی نژادمجید 10

مجلس شوراي اسالمی-ب

وضعیت حضورسمتخانوادگینام و نام ردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

غایبنماینده مجلسحسین مقصودي1
غایبنماینده مجلسحمید بنائی2
غایبنماینده مجلسمحمود نگهبان سالمی3

غایبنماینده مجلسحمید دکتر گرمابی4
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قوه قضائیه-ج

وضعیت حضورسمتخانوادگینام و نام ردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

سید امیر مرتضوينماینده)یا معاون(استاندادگستريکلرئیسعلی مظفري1

غایباستانمرکزدادستانغالمعلی صادقی2

)اتاق هارؤساي (تعاونی و خصوصی-د

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 خانه صنعت،معدن و تجارت استان حسینیحسن1

حاضرعضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع خراسان رضويیزدانبخش...عبدا2

حاضرعضو هیات مدیره کانون انجمنهاي کارفرمایی صنایع واهريجمحمدرضا3

حاضرعضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي محمدرضا توکلی زاده4

حاضرصنایع، معادن و کشاورزيعضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی،احمد زمانیان5

غایبعضو هیئت مدیره اتاق تعاون طرقبهابويهادي6

حاضرعضو هیئت مدیره اتاق تعاون خوشخومرتضی7

8
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شهرداري و شوراها-هـ

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

نام و نام خانوادگی نماینده

احمد محبیندهینمااستانمرکزشهر شهردارصولت مرتضويسید 1

استاناسالمیشورايرئیسکمال سرویها2

هامراجع و دستگاهمدعوین و سایراسامی -و

سمتنام و نام خانوادگیردیف

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي استان اصفهانلوهاب سهل آبادي عبداسید 1

معاون هماهنگی امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري خراسان رضويمروج الشریعهمهديمحمد 2

معاون اقتصادي اداره کل اطالعات استان خراسان رضويجناب آقاي بوستانی3

دبیر اتاق تعاون استان خراسان رضوي توکلیان فر ناصر4

استانداري خراسان رضويمدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادي رسولیانعلی5

سرپرست دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري خراسان رضويمیرشاهیشکوه6

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان ورئیس کانون کارآفرینان خراسان رضويروشنکمحمدحسین7

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوي  دیسفانیکامرانحسین8

مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ گوشتیجناب آقاي مظفري9

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي خراسان رضويجناب آقاي باقري 10

رئیس کمیسیون کشاورزي و آب اتاقجناب آقاي شریعتی مقدم11

رضويخراسانايمنطقهبرقشرکتمدیرعاملزادهجناب آقاي متولی12

خراسانايمنطقهآبسهامیشرکتمدیرعاملجناب آقاي جعفري13

رضويخراسانتاسیساتیوساختمانیشرکتهايصنفیانجمنمدیرههیئترئیسجناب آقاي علی نژاد14

مدیریت شعب بانک صادرات استان خراسان رضويجناب آقاي زارعی15
مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدي صنایع آلومینیوم کاران خراسان جناب آقاي سرداریان16
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مشروح  مذاکرات

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي) الف

کـه در شـوراي گفـت و گـوي دولـت و      حداکثر تا یکسال قبل از بررسی تامین اجتماعی سازمانموضوع بازرسی دفاتر توسط-
توسط آقاي دکتر ربیعـی ابـالغ   در حضور معاون اول محترم رئیس جمهور مطرح و مصوب گردیده بودبخش خصوصی کشور 

گفت و گوي دولت و بخش موضوع را پایش و به شوراي دولت و بخش خصوصی باید گفت و گوي استانی ي هاشورالذاگردید 
.دنمنعکس نمایخصوصی کشور در ارتباط با اجرا یا عدم اجراي مصوبه 

جشن رکورد تولید شکر برگزار شـود در  8/5/96گانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران در روز یکشنبه مقرر است در اتاق بازر-
برگزار می شود ضمن تقدیر از دست اندرکارن این حوزه چگونگی تحقـق  کشاورزي جهاد که با حضور وزیر محترم این جشن 

.استفاده از طرح هاي نوین آبیاري و کاهش مصرف آب نیز مطرح خواهد شدبااین میزان تولید 
ر یتـاث یبـانک عملکـرد حـوزه  بـر شـفافیت  97بخشنامه بانک مرکزي مبنی بر انتشار عمومی اطالعات بانک ها از ابتداي سال -

.مهمی خواهد داشت
به همت و با حضور اثرگذار بخش خصوصی اسـتان قراردادهـاي اقتصـادي    به تاتارستان، خراسان رضويدر سفر هیات استان-

.به امضاء رسیدمهمی 

خصوصایندرذیربطدستگاههايتکالیفوزمینتامینموضوعاستانپروتئینعرضهپایانهایجاد) ب

.گزارشی از طرح ایجاد پایانه عرضه پروتئین استان در جلسه ارائه شد-
:اشاره شدموارد زیر به از جمله اهداف این طرح -

oایجاد تاالرمعامالت خرید و فروش گوشت، خوراك و دانه،جوجه یک روزه و دام
o نفر 2000نفر و غیر مستقیم بیش از 400اشتغال پایدار بیش از
oتنظیم بازار با کمک تعاونی هاي عرضه مواد پروتئینی
oتایجاد مرکز ذخیره استراتژیک براي مواقع بحرانی و کمبود گوش
oشبکه توزیع مویرگی جهت داخل شهر مشهد
oایجاد پایانه صادراتی به کشورهاي همجوار تاجیکستان، افغانستان و ترکمنستان
oنظارت پیوسته و متمرکز بر بسته بندي و عرضه گوشت توسط دامپزشکی
oحذف مشکالت زیست محیطی و بهداشتی گوشت
o کاهش هزینه هاي توزیع و بازاریابی
oبا حذف دالالن بازار گوشتحمایت از اصناف

مشـارکت % 60آورده بخش خصوصی و % 40با مشارکت (هکتار زمین 30میلیارد تومان و 57اولیهاین طرح با سرمایه گذاري -
.نفر اشتغال مستقیم را دارد400توانایی ایجاد ،سال3و بازگشت تقریبی سرمایه ظرف )از طریق بخشهاي عمومی یا فرابورس

این طرح مورد تایید و حمایت سـازمان  اینکه عرضه مستقیم محصوالت از اهداف مهم سازمان جهاد کشاورزي است با توجه به -
.جهاد کشاورزي استان است
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دسترسی آسـان و  داراي ویژگیهاي ن مناسب است که بایستییدر حال حاضر مشکل اصلی در مسیر اجراي طرح اختصاص زم-
،تحت پوشش قرار گرفتن بخش وسیعی از شـهر ،سهولت در جابجایی گوشت،ن دسترسیهزینه پایی،کم هزینه به بازار گوشت

امکان ارائه خدمات نمایشـگاهی  و کنترل مشکالت بهداشتی و زیست محیطی،امکان کنترل و توزیع کاال به بازارهاي کوچکتر 
.باشدگوشت به تولید کنندگان 

از تسهیالت دولتی در تامین زیر ساخت ت به قوانین موجود می توان با استخدام و بکارگیري فارغ التحصیالن دانشگاهی یبا عنا-
.استفاده نموددر اجراي این طرحاین افرادکارورزي و اشتغال مرتبط با هاي مناسب و نیز تسهیالت 

کارخانهتولیدبدونپروانهصدورمجوزموضوعبررسی) ج

استفاده ازهمه ظرفیتهاي خالی بنگـاه هـاي اقتصـادي    از پیگیري موضوع صدور مجوز پروانه تولید بدون کارخانه هدف نهایی -
.استان می باشدووکمک به افزایش بهره وري درکارگاه ها و کارخانجات وبهبود وضعیت صادرات درکشور

حداث کارخانجـات مشـابه و در نتیجـه کـاهش ظرفیـت تولیـد       استفاده از سرمایه حوزه تجارت در حوزه تولید، جلوگیري از ا-
کارخانجات موجود، استفاده تولید کنندگان از بازاریابی حوزه تجارت و بازارهاي شناسایی شده  محصوالت توسط این حوزه از 

.مزایاي این طرح است
مورد تایید قرار داده است و اي اجرایی هدر قالب دستورالعملرا » تولید بدون کارخانه«وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع -

.اي براي اجراي آن در دستور کار قرار گرفته استنامهنیز تدوین شیوه92در سال 

خزانهتسویهاوراقصدورفرآیندخصوصدراصالحیپیشنهاداتارائه)د

بـدهی هـاي قطعـی    1396کشور به دولت اجازه داده شده است در سـال  1396قانون بودجه سال) 5(تبصره ) و(باستناد بند -
ایجـاد شـده، بـا    1395خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 

-ل به صـورت جمعـی  از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریا) وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی(مطالبات قطعی دولت 
صـادر  » اوراق تسویه خزانـه  «بدین منظور وزارت امور اقتصادي و دارایی، اسناد تعهدي خاصی را با عنوان .خرجی تسویه کند

.می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابال بدهکار قرار می دهد
ص یادشده به دستگاه هاي اجرائی و شرکتها و مؤسسـات دولتـی مـورد اسـتفاده     این اسناد صرفا به منظور تسویه بدهی اشخا-

.قرار می گیرد
قانون رفع موانع تولیـد  ) 2(ماده ) پ(مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجراي بند -

ا بدهی دولت بـه شـرکت هـاي مـذکور بابـت      رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور به شرکت هاي دولتی منتقل شده است ب
.از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است) با تأیید سازمان حسابرسی(مواردي چون یارانه قیمتهاي تکلیفی 

میلیارد تومان بوده است4,6گذشتهدر استان در سال 95بودجه  سال قانونبند مشابه درمیزان تحقق یافته -
:به شرح زیر در جلسه مطرح شد96اجراي بند مزبور در قانون  بودجه سال  دبیرخانه جهتپیشنهادات  -

oهاي آتی هاي سنواتی سالقرار گرفتن این نوع تسویه در بودجه
oشمول این قانوندر هاي بانکهاي دولتیاتخاذ ساز و کارمناسب  جهت قرار گرفتن بدهی
oگیري بیشتر از ظرفیت اوراق خزانه اسالمی و اوراق تسویه خزانه اصالح قانون به منظور بهره
o  بـرداري از ایـن   پیگیري اصالح آیین نامه فعلی با هماهنگی دستگاههاي ذیربط استانی در جهت ارتقاء رونـد بهـره
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اسناد  
o    ایی از مراحـل  تاکید بر بحث آموزش و ارائه برنامه آموزشی براي دستگاههاي ذیربط و پیمانکـاران بـه منظـور آشـن

انجام فرآیندبا میزبانی اتاق بازرگانی و مشارکت سازمانهاي مجري

خراسـان کـاران آلومینیومصنایعتعاونیشرکتاولیهموادوارداتسفارشثبتقراردادخصوصدرگیريتصمیم)ه
)تعاوناتاقموضوع(صادراتبانکبارضوي
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مصوبات

استانی

که توسط کمیسون کشاورزي و آب اتاق بازرگانی، صنایع ، استانپروتئینعرضهپایانهایجادکلیات طرح-1
ومورد تصویب قرار گرفتپیشنهاد گردیده بودبه دبیرخانه شوراي گفت و گومعادن و کشاورزي استان

حداکثر ظرفنظر به اهمیت و ضرورت اجراي طرح و مصوبه هیات محترم دولت در این رابطه، مقرر شد 
با حضوروسازمان جهاد کشاورزي استان با مسئولیت کارگروهی ،جلسهاین بعد از برگزاري روز15مدت

ط زیست، اداره کل شهرداري مشهد، اداره کل راه و شهرسازي، اداره کل محینمایندگان تام االختیار 
تشکیل و مجري طرح و سایر دستگاههاي ذیربط حسب تشخیص این کارگروه ، اتاق اصناف ودامپزشکی

مصوبه این کارگروه به عنوان مصوبه شورا تلقی ایند،نسبت به تعیین تکلیف زمین مورد درخواست اقدام نم
.می گردد

خراسان رضوي و به منظور بهره گیري از امتیازات فناورياساسنامه منطقه ویژه علم و تصویب با عنایت به -2
اجراي را در اساسنامهاین ضوابطذیربط کلیه مجري طرح و دستگاههاي اجرایی مقرر گردید،منطقهاین 

.لحاظ نماینداستانپروتئینعرضهپایانهایجاد
که توسط اتحادیه صادرکنندگان کارخانهتولیدبدونپروانهصدورمجوزطرح نظر به اینکه هدف اصلی -3

، استفاده ازظرفیت هاي خالی، توسعه برندینگ،پیشنهاد گردیده بودبه دبیرخانه شوراي گفت و گو استان 
است وتبدیل مواد اولیه به محصول صرفا دریک کارخانجاتتامین سرمایه درگردش و بازاریابی محصوالت 

سازمان صنعت و لذا مقرر گردید چرخه بدون سرمایه گذاري ثابت بر اساس برندمدنظر انجام می شود، 
.دنابالغ آیین نامه موضوع این طرح را پیگیري نمایتسریع دراستان موضوع معدن و تجارت

سون سرمایه گذاري و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع که توسط کمیدر فرایند صدور اوراق تسویه خزانه-4
5باستناد بند و تبصره پیشنهاد گردیده بودبه دبیرخانه شوراي گفت و گو ، معادن و کشاورزي استان 

،در اظهارنامه مالیاتیانبا توجه به قطعی بودن مالیات ابرازي توسط پیمانکار،1396قانون بودجه سال 
بدهی هاي قطعی به سازمان وکه مبالغ خود اظهاري مالیاتی توسط پیمانکاران جزمقرر گردیدتوافق و 

.مالیاتی کشور و سایر دستگاه هاي اجرایی لحاظ گردیده و امکان تهاتر بدهی فراهم گردد

خزانه، مقرر گردید با تسویهاوراقصدورفرآیندخصوصدراصالحیپیشنهاداتدر خصوص موضوع ارائه-5
روز بعد از برگزاري این جلسه، کارگروهی با مسئولیت 10حداکثر ظرف مدت  یت موضوع عنایت به اهم

دبیرخانه شوراي گقت و گوي دولت و بخش خصوصی استان به نمایندگی از این شورا با حضور نمایندگان 
اشخاص حقیقی و حقوقی و نمایندگان امورمالیاتی ،اداره کلتام االختیار سازمان امور اقتصادي و دارائی 

تشکیل و نسبت به بررسی فرآیند صدور اوراق تسویه خزانه و تعاونی و خصوصی مرتبط با این موضوع 
به عنوان مصوبه شوراي پیشنهادات دبیرخانه شوراي گفت و گو اقدام نمایند و پیشنهادات نهایی شده 

امور اقتصاد و به وزیر محترم گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان از طریق استانداري و شورا 
.دارایی و رئیس شوراي گفت و گوي دولت وبخش خصوصی کشور منعکس گردد

آلومینیومصنایعتعاونیشرکتاولیهموادوارداتسفارشثبتقراردادموضوع در رابطه با مقرر گردید -6
با دعوت از خراسان رضويدفتر هماهنگی امور اقتصادي استانداري ،صادراتبانکبارضويخراسانکاران
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بانک صادرات و شوراي هماهنگی بانکها موضوع را اتاق تعاون، شرکت تعاونی صنایع آلومینوم کاران،
در استان از طریق مرکز پیگیري و از طریق تفاهم و گفتگو حل و فصل نماید و درصورت عدم تفاهم 

.پیگیري الزم بعمل آورند

ملی و فراگیر

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