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  )دستور كار( ورد بررسيــموضوع م

  در رابطه با استقرار پايانه پروتئين در مشهدجمع بندي مباحث مطرح شده 

 :طرح موضــوع دستور جلسه

 مطالب زير در جلسه مطرح شدآخرين اقدامات انجام شده در رابطه با استقرار پايانه پروتئين در مشهد در خصوص ) الف: 
 در اين جلسه اعضا به بحث و تيادل نظر در خصوص جمع بندي ضرورت ايجاد پايانه پروتئين در استان و مسائل و مشكالت پيش روي آن پرداختند. 

 پيش روي ايجاد پايانه، تامين زمين مورد نياز است بر طبق اظهار نظر اعضا بزرگترين مشكل. 

 ايجاد رقابتي سالم ميان -3ها   حذف واسطه-2ها،  سازي قيمت شفاف-1: واسطه محصوالت سبب ايجاد ايجاد يك پايانه پروتئين و يا به عبارتي ديگر مركزي براي عرضه مستقيم و بي

 .هاي كنترل بازارمي شود اعمال شايسته سياست-6هاي فعال در اين بخش با يكديگر  تعامل توليدكننده-6بهداشتي  هاي تقويت نظارت-5ها  كنترل قيمت-4فعاالن اين بخش 

 نبه جا ها و نهادهاي مختلف است و تحقق اين مهم براي بخش خصوصي يا جهاد كشاورزي به تنهايي ممكن نيست و نيازمند حمايتي همه براي تحقق اين طرح احتياج به مشاركت سازمان

 . مي باشد

 :مصوباتجمع بندي و -

 مهلت پيگيري مسئول پيگيري مصوبات جلسه رديف

  آخرين اقدامات انجام شده در رابطه با استقرار پايانه پروتئين در مشهد 1
نماينـدگان محتـرم اتحاديـه مرغـداران خراسـان رضـوي،        با عنايت به توضـيحات  :مصوبه دبيرخانه
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، شهرداري محترم، سازمان محترم جهاد كشاورزي و دامپزشكي در خصوص ايجـاد پايانـه پـروتئين    

ضمن طرح موضـوع در اولـين جلسـه پـيش روي شـوراي گفتگـوي دولـت و بخـش         مقرر گرديد 
اي ذيربط به منظور رفع موانع پيش روي و تامين هو بكارگيري ظرفيت هاي همه دستگاه خصوصي

اتحاديـه محتـرم مرغـداران مشخصـات      ،اجراي مصوبه اخير هيات محترم دولتزمين مورد نياز در 
همچنـين مقـرر   . قرار به اين دبيرخانـه اعـالم نمايـد   تزمين مورد نظر را از نظر متراژ زمين ومكان اس

زمين هاي ورودي شهر مشهد را كـه در اختيـار   مشخصات گرديد اداره كل محترم راه و شهرسازي 
رادر اختيـار دبيرخانـه قـرار دهـد تـا      هكتـار اسـت    30و داراي متراژ تقريبي آن اداره كل مي باشد 

زمين هـاي  مشحصات سازمان محترم جهاد كشاورزي استان نيز  .متعاقب آن اقدامات صورت پذيرد
  .را به اين دبيرخانه ارسال نمايدهكتار ب 30در اختيار خود را با مشخصات متراژ تقريبي 

نيز وضعيت كاربري شهرك وليصر را مشخص نمايد و بيان كند كه آيا  مقرر گرديد شهرداري محترم
 امكان واگذاري اين زمينها وجود دارد يا خير؟

 

 

اتحاديه تعاوني مرغداران خراسان 

 رضوي

 دبيرخانه شوراي گفتگو

 اداره كل راه و شهرسازي

 سازمان جهاد كشاورزي

 شهرداري مشهد
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