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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

 دستور جلسه:  

  اتحادیه محترم شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداارا  اسدتا  در وصدوش مشدایت اید        18/12/97مورخ  17730/97طرح و بررسی موضوعات نامه شماره

 پیوست(اتحادیه )به 

  در  کارگزاری محترم صناوق بیمه اجتمداعی کشداورزا ر روسدتانیا  و عشدایر اسدتا       28/11/97مورخ  414/61176/97طرح و بررسی موضوعات نامه شماره

 رابطه با موانع پیش روی ای  صناوق در وامات رسانی به جامعه کشاورز استا  )به پیوست(

 سایر موارد 

 

 طرح موضــوع دستور جلسه:
 یرو شیموانع پ نیمرغداران استان و همچن یکشاورز یمشکالت تعاون، به بررسی 98در سال  یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یوگوگفت یشورا رخانهیدب نشست نیسوم

 ، اختصاص داشت.به جامعه کشاورز  یخدمات رسان یاستان برا ریو عشا انییکشاورزان ، روستا یاجتماع مهیصندوق ب

رسی ن آن بحث و برلسه پیراموجیکی از موضوعاتی که در این اظهار کرد: ، در ابتدای نشست به مرور دستور کارهای این جلسه پرداخت و رخانهیدب این سیرئ ،یبافاکبر ل یعل

 به حد قابل ها ر بعضی بخشدی نگینقد سطحموجود که  طیاست. در شرا در اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران استان ینگینقد به تامین ازین شیافزاخواهیم داشت، 

 ،یکشاورز حوزه یاتیمال یودگبخش در این جلسه پیرامون همچنین  بسترساز تولید شودتا  هدایت این حجم انباشت شده به بخش های مولد هستیم ازمندین افته،ی شیافزا یتوجه

در  ا نیزراین مجموعه  تیعضو یشنهادخواهد بود که به موازات آن پبازار  میتنظ ونیسیدر کم مربوطه هیاتحاد تیریمد هما متوج سوم موضوع ی فعال است اماهاهیو اتحاد هایتعاون

خش های در باین حوزه  که پیرامون تصمیماتیدر  خواهد بود تا یبخش کشاورز و تعاونی فعال در هیبه اتحاد یاراتیاخت ینکته آخر اعطامطرح خواهیم کرد و صدور پروانه  ونیسیکم

 مختلف اخذ می شود، بیش از این اثرگذار باشند.
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ر آن پاره ای فتگو داشت و دگه شورای ی با دبیرخانمکاتبات زیاستان ن ریو عشا انییکشاورزان ، روستا یاجتماع مهیصندوق ب وی دستور کار دوم این نشست را نیز چنین تشریح کرد: 

 ای بعضی از مواد قانونی مطرح نمود که بدان ها نیز خواهیم پرداخت.از مشکالت و دغدغه های خود را پیرامون اجر

 *چالش تامین نقدینگی برای واحدهای مرغداری

. آیدی ما به شمار م یو مرغدار یدیتول یواحدها ی یک دغدغه جدی براینگینقد تامینکرد:  انیاستان ب یکنندگان مرغ گوشت دیتول یانجمن صنف سیرئ ،یا... کاشک یولدر ادامه 

را  ایقطعهزار ه 20 یمرغدار سالن کی پیش می توانستیم. دوسال را رقم می زند تیمشکال یو محصوالت دام یبخش کشاورز یبرا ینگینقدنیاز به  ،یاقتصاد یهااز بخش یدر بعض

و باعث شده است  دهیرس تومان ونیلیم400 حدود بهمجموع هزینه ها برای همین دوره  در حال حاضراما  نماییم، اداره (است یدوره مرغدار کیکه )روز  45تومان در  ونیلیم 70 با

 ستجو کرد.ج وعموض نیدر ا توانیمنیز را  رینوسانات اخ دالیلاز  یکی بگیرند.واسطه ها و دالالن  تا مرغداران اندک اندک دست از کار کشیده و جای آن ها را بعضا

 یبانک بهره نی. همچنمیبرس دیتول در یداریبه پا میمشکل حل شود و بتوان نیتا ا به این عرصه تولیدی استتعرفه و سود مناسب  کی ها با ینگینقد درخواست ما هدایتافزود:  یو

 . کندیم افتیاست را در شتریب ی نیزبانک رهکه بعضا از به فراوانی یدهایسوبس زیاست و در مقابل دولت ن ادیز یدر بخش کشاورز

 و ما سانات متعددی رخ دادهنومختلف  عللماه گذشته به  8الی7 یط که دیبازار، شاهد هست میاستان خاطرنشان کرد: در بحث تنظ یکنندگان مرغ گوشتدیتول یانجمن صنف سیرئ

در  نی. همچنکندمشارکت  هایگذارمتیق نیدر ا دکنندهیتولداریم، بستری فراهم شود تا  . تقاضامیندار هامتیدر رابطه با ق یریگمیاز نحوه تصم یاطالع  چیه در بخش خصوصی

ور پروانه در صد هیاتحاد اتاست  یورضر ی در این حوزه ندارد ودخل و تصرف چیهاتحادیه اختیار  ،قرار گرفته یبر عهده نظام مهندس تیمسئول نیکه ا یخصوص صدور پروانه، از زمان

ق به امر موف هیسه اتحاد یابه جز دو  تاکنون اماخواهد شد  لح یاز مشکالت داخل یاریبس ظرفیت هایمان را تقویت کنیم،اگر در بخش صادرات به باور ما، . موثرتری ایفا نمایدنقش 

 .  نشده اندصادرات 

 در صدور پروانه ها ندارد ینقش چیه انمرغدار هیاتحاد*

ر ا کارمزد کم دب یالتیسهتعنوان کرد: اگر  این اتحادیه ینگیمرغداران خراسان در خصوص مشکالت نقد هیاتحاد رهیمد ئتیه سیرئ ،یقدمگاه نیحس دینشست س نیادامه ا در

 ، می توان بخشی از مشکل کمبود نقدینگی در این بخش را مدیریت کرد.دنکن هیخود را ته یهاتا بتوانند نهاده ردیمرغداران قرار بگ اریاخت

مرغداران  یتمام انیم دیبا یکشاورز از طرف جهاد هانهاده بخشی از. کنندیم هیاز بازار آزاد ته ادیز اریرا با کارمزد بسها مرغداران باالجبار نهاده  ،ریبا توجه به تورم اخ وی افزود:

 دارد. افتهیاختصاص  یهانهاده نیبه ا ینگاه متفاوت یاتیصورت امور مال نیشود و در ا عیتوز
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 یاصل یهاز صنفا یکی هیدکه اتحا یاما در حوزه مرغدار از سمت صنف مربوطه انجام می گیرددر کل کشور صدور پروانه  نیهمچن کرد و گفت:وی به نکته دیگری نیز اشاره  

هزار  4200ما از دالر  یهاهیاتحاد اما ستها هیها و اتحادتشکل اریدر اختنیز موضوع بازار  می. در بحث صادرات و واردات و تنظنداریمدر صدور پروانه  ینقش چیه ،شودیمحسوب م

 محروم هستند. یتومان

 الساعه استخلق یهاصادرات و واردات، بخشنامه یاصل مشکل*

 جویی چاره و رسیدگی لقاب موردیبه صورت  یو برخ یبه صورت کل یهار کرد: موارد مطرح شده برخظا یخراسان رضو یاستاندار یگذارهیاز سرما تیمعاون دفتر جذب و حما

 . هستند

وع با نگاه ند و باید موضگریبان هست ی، دغدغه ای است که بسیاری از صنایع، واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی با آن دست بهنگینقدنیاز به موضوع ی ادامه داد: اشرف یمرتض

  تخصصی و در قالب ارائه پیشنهادات راهبردی حل و فصل گردد.

ه تواند با ارائ یه مربوطه میاین بحث برقرار بود و در حال حاضر نیز اتحاد پیش،صدور پرونده تا دوسال کمیسیون در  هیاتحاد ندهیحضور نما خصوص دروی خاطر نشان کرد: 

 درخواستی، این موضوع را پیگیری کند. 

 کبارهیکه به  ای هستندالساعه خلق یهابخشنامه ،نهیزم نیدر ا عارضها صادرات و واردات وجود ندارد تنه نهیدر زم یمشکل چیدر حال حاضر هاین مقام مسئول خاطر نشان کرد: 

 . ندنکیصادرات را ممنوع م

 یمرغدار یشکجوجه احدهای این مقوله در حوزه واظهار کرد: واحدهای تولیدی، در گردش  هیسرما بحثدر  یاستان خراسان رضو یبانک مل یمعاون، سرپرست کوین ییصفا دیحم

با توجه به  هیاتحاد عتایطب ن مشخص کند.آ هیاتحاد دیمرغ را با متیو ق بوده یادارد، لحظه ریتاث نهاده های دامیبر نرخ  ماینرخ ارز که مستق بهایکه  چرااست و  تیحائز اهم اریبس

می  دکنندگانیلضرر شدن توو سبب مت می شود ادیز متیق رییو تغ یرزانوسانات  نیو فاصله ب می نماید نییتع یرا با مالحظات متیق شودیمحسوب م یضرور یمرغ کاال نکهیا

 .گردد

 

لب ط رمایه در گردشتسهیالت س براساس اجاره خود به بانک مراجعه ودر فضای اجاره ای به فعالیت مشغولند و  دکنندگانیاز تول یاست که برخ نیا یاضافه کرد: نکته بعد یو

 . ستیها کارساز ن آن یدرصد برا 18 سود است و یکشاورزحوزه بخش مربوط به  نیکه ا دانندیاست و همه م یود بانکسنرخ  ی. بحث بعدکنندیم
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چنانچه در گروه  نکهیو دوم ا ندک تیهدا 18و تبصره  دیرونق تولتسهیالت  حلاست که افراد را از م نیا انجام دهد تواندیم یبانک ستمیآنچه س این کارشناس بانکی متذکر شد: 

نهادی ، بسته پیشصنف نیبه ا ارانهگرفتن یتعلق ،برای در سبد خانوار دارد یگوشت سهم مهم نکهیا لیبه دل نی. همچنشوندیدرصد م 4شامل نرخ  بگیرند؛ قرار ییاغل روستامش

 ارائه شود.  مرکزبه  تهیه و

 *ضرورت مشارکت بیشتر مرغداران و فعاالن بخش طیور در حوزه های مختلف

مربوط به آخر سال و  یغ در روزهاتن گوشت مر 400روزانه متوسط  نکهیبا اشاره به ا یخراسان رضو یسازمان جهاد کشاورز شمیکرم ابر و زنبورعسل ور،یامور ط ریمد یاحقیمحمد 

گفته  وجود ندارد و زینوام  افتیدر طیو شرا ردیگیلق نمبه ما تع یاز منابع داخل یاعتبار ینگیکرد: در رابطه با بحث نقد انیشد، ب عیتن گوشت مرغ توز 700روزانه  دیبعد از ع

 اند.دهکر جادیرا ا دیتول رهیهمچون مجوز زنج یخاص طیو شرا ردیگیتعلق نم یوام لیدل نیبه هم پس ندارد هیگذار توجو تخم یگوشت یکه مرغدار شودیم

 ران است وگرنهور مرغداعدم حض یلیبه دل ینگینقد نیوجود ندارد. تام یتشکل قو یدر بخش مرغدار امااست  یما براساس نظرات بخش خصوص یهااستیادامه داد: تمام س یو

از  شتریدرصد نهاده ب 20 ها،میرتح رغمی عل 97سال  درکه هاست نهاده نیدر رابطه با تام گریمشکل د .خواستار حضور مرغدارن در بخش صادرات و واردات است یبدنه جهادکشاورز

 نیرفع مشکل ا یادولت بر دیجد کردیشده است؟ رو شیدچار افزا مت،یکاهش ق یچرا به جا ،دیتول حجم فعلیبا توجه به  پس باید پرسید که وارد کشور شده است نیمقدار مع

 ینبال سودهااردکننده به دودوستان  عتایکند. طب عیزها را توشرکت بدون واسطه نهاده نیداده و ا یامور دام یبانیشرکت پشت لیخود را در تحو یهاتمام نهاده، است که واردکننده

 ستا نیاتنها مشکل  و گرددیم عیتوز دیجد ستمیس نیها از ا. در حال حاضر نهادهشودینهاده و انبار کردن آن م متیق شیکه سبب افزا دهندیانجام م ینامتعارف هستند و اعمال

 نیادالنه اکه به صورت ع دکن جادیا یطیشراتا  میخواهشمند یاتیمالکل امور از اداره  قرار داریم، یخاص طیدر شرا نکهیبا توجه به ا شوندیم اتیمشمول مال ستندین هیکه عضو اتحاد

 گردد. عیها توزنهاده

*  

با نگاه به  ها از جانب رهبر معظم انقالب دو سال است کهسال یکرد: نامگذار حیتصرنیز در این رابطه گذار خراسان رضوی نژاد، مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم یموسوحسین 

توان  سویی، از . ازوارد آمد دکنندگانیفشار بر تول نیشتریندارد. امسال و سال گذشته ب ییشعارها همسو نیبا ا ی و اجراییکل یهااستیاما س صورت می گیرد یاقتصاد محورهای

تمام شده  متیامروز قصورت نمی گیرد و از ما  یدعوت چیبازار استان، ه میدر ستاد تنظ متیق یبرا یگذاراستی. در بحث سشودیاستفاده نم دیکه با انآنچن یبخش خصوص

تخمگذار  رغصنعت م انیز وهمین باعث شده تا کندیدوسال قبل اعالم م متیتخم مرغ را متناسب با ق متیق راتی. تعزشودیعرضه م 5200تومان است اما در بازار  7500مرغ تخم
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 .باشدتومان  اردیلیم کی یروز 

 . شودیوارد کشور م هیاز ترک تیفیک بی مرغ وجود ندارد اما جلو صادرات گرفته شده و تخم مرغبه واردات تخم یازیافزود: در حال حاضر ن یو

 ردیبه مصرف کننده تعلق بگ دیبا دکنندهیتول یبه جا ارانه*ی

 اتیمعاف از مال یکشاورز یواحدها ،یاتیقانون مال 81گفت: براساس ماده  ی فعاالن این بخشاتیدر خصوص مشکالت مال ،یاتیمال یامور حسابرس سیمقدم، رئ انیمحمود نیافش

 دیافراد با و کرده است جادیرا ا یلزاماتا 146موجود به نحو احسن استفاده کنند. ماده  یایاز مزا نکهیمواجه شوند به شرط ا یبا مشکل این بخشبا  طهراب در دیدوستان نبا و هستند

 یبه جا ارانهین موجود ندارد. به نظر  هاینتعاو یبرا یتیکنند. برطبق قانون معاف افتیرا درالزم  هایراهکار ومراجعه کرده  اتیانجام دهند به اداره مال یمعامله خاص نکهیقبل از ا

 کرد.   میما از هرگونه تعامل استقبال خواهتخصیص یابد. در ضمن به مصرف کننده  دیبا ردیتعلق بگ دکنندهیبه تول نکهیا

 شود کم دیبا یو دولت یبخش خصوص فاصله*

بازار  میتنظ مستیس فیااز وظ یشود. بخش کم دیبا یو دولت یکرد: فاصله بخش خصوص انیب نیز در این خصوص کشاورزان مشهد یشرکت تعاون رعاملیمد ر،یخب یرضو درضایحم

 ستین ریامکان پذ لیتسه اتیلساز حضور داشته باشد و در بحث ما میمراجع تصم یدر تمام دیبا یبخش خصوص قابل اصالح است. یزیبرنامه ر در چارچوب آن گریو بخش د یتعامل

 نیا من شنهادیست. پا هیاتحاد در تیشامل عضو و آنکند  رعبو تعیین کرده، یاتیکه سازمان مال یلتریاز ف دیبا شودیم عیمند توز فهیوظ یکه توسط بخش خصوص یانهاده چرا که

به  میمستق ریورت غرا به ص التیم تسهیتوان یما م و کند یگذارهیسرمادر واقع به نوعی کننده  دیتولتا  دهدیاجازه م بحث نیشود و ا لیمرغ استان تشک یاست که صندوق تخصص

 . میارائه ده دکنندهیتول

باشند و از  ارهاین ادو  یاورزابط بخش کشکند که ر یرا معرف ندهیچند نما یاتیمال اداره کل امورکرد:  اگر  عنوان کرد ی استان نیزجهاد کشاورز یگذارهیسرما ریمقدم، مد گانهی یعل

 ، شود یریگیپ فعاالن این بخش رامشکالت  قیطر نیا

سود به قبل از سال  یهاکه نرخ میاکار کرده زیها قبال ننرخ ینظر اعالم شد. ما بر رو نیچند ینگینقد نیبند اول در ارتباط با تام درجلسه اظهار کرد: یبنددر خصوص جمع یلباف

 یرگذاریتاثاین اقدام است که  نیما ا یابیارز .دهدیرا چند درصد کاهش م نرخ ها و این امر میدهیم ارانهی دیها اعتقاد دارند ما به تول انتقال داده شد. آن زیبازگردد و به بانک ن 84

در غالب طرح نیز ها  یمرغدار تااست  ریاعالم کردند که امکان پذ ییروستا التیدر حوزه تسهرا . بند دوم میکن یریگیموضوع را پ نیمجدد ا دیو ما با ایجاد نمی کندمدنظر را 

 یاتیله مالئدر رابطه با مس زی. بند سوم نستیندارد درست ن هیمرغداران توج تیموضوع که فعال نیکنند و ا یرا بررس ادارند که طرح ه یاز آن استفاده کنند و بانک ها آمادگ یهیتوج
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 نشست دنبال شود. نیدر ا زیاسناد و مدارک ن میظرا به عنوان رابط مشخص کند و موضوعات در رابطه با تن یرا دارد که فرد یآمادگ یاتیاست که اداره کل مال 

به  ،ر قانوند تکلیف نوان یکعر آن به دلیل ذکاست که به  نیمن ا شنهادیپ ،اشاره دارد متیق میدر تنظ هاهیاتحاد که اثرگذاری و نقش آفرینی بند چهارم اما در باباضافه کرد: یو

تاکنون  است، ر پروانهدر خصوص صدو که بند پنجم نی. همچنبه عمل آیددعوت مربوطه  هیاز اتحاد حوزه هردستور کار مرتبط با  مذکور، به تناسب در حوزه تیعضو یجا

جهاد  ازمان،سدر صادرات هیش موثر اتحاد. در ارتباط با نقبه عمل آیددعوت  ونیسیکم نیدر ا دیبا زین هاهیو از اتحاد این ساختار شکل بگیرد تااست  ازین ونشده  لیتشک یونیسیکم

 الزم صورت بگیرد. یریگمیدر رابطه با آن تصم شنهادیپ ارائهو پس از  های الزم را به عمل آرود یبررس دیبا یکشاورز

 ازمندیو ن ستیوردار نامل برخک تیقانون از جامع نیکرد: ا حیاست، تصر زانکشاور مهیاستان در رابطه با دستور کار دوم که مربوط به صندوق ب یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ

را  تعهد نیدولت ا ااماست  کرده یخشکسال یدر سال ها انکشاورز مهیاست که دولت را موظف به پرداخت حق ب مزبور صندوق ینامه ادار نییآ ینکته دوم اجرا ،است یاصالحات

 .می باشد ارانیده مهیو نکته سوم عدم پرداخت کامل ب دهدیانجام نم

 یانامه نییو آ بیصوت 83سال و کشاورزان در ییروستا مهیعنوان کرد: ب مذکور در خصوص مشکالت ریو عشا انیروستائ ان،کشاورز یاجتماع مهیکارشناس صندوق ب ،یتراب فاطمه

پرداخت  ا به کشاورزانر مهیق بح یدر زمان خشکسال تا ستصندوق دولت موظف شده ا نینامه ا نیی. براساس آمیآن هست یقانون برا بیتصو ریگیآن در نظر گرفته شد و ما پ یبرا

ر عدم لزوم نند و نکته آخک افتیدر کامل را مهیب توانندینم ارانیدهبه همین استناد است و  مذکور سوابق روزانه در صندوق نییکند که تاکنون محقق نشده است. مورد سوم عدم تع

 زار نفر است. ه 20 ریز یروستاها نیشاغل یبرا یمجدد اجبار مهیب

 شود جادیا یاجبار مهیو ب یاجتماع نیتام مهیب انیم یهمپوشان کی دیبا*

طه با د بود. در رابخواهن زین یاعاجتم نیمجوز و مشمول قانون کار، مشمول قانون تام یدارا یهاکرد: کارگاه در این خصوص بیان نیز استان یاجتماع نیمعاون تام یمیابراه

 یروز 15 اتوجود ندارد  تیظرفیاند. متاسفانه کرده فیر و ساعت حضور در محل کار تعراآنان براساس تعداد خانو مهیقانون مدون هستند و ب یدارا دیدانیهمانطور که م هایاریده

 نیتام مهیب نایم یمپوشانهبه مرکز ارسال شود تا  یهیطرح توج کی دی. باگیردبه صورت کامل انجام  مهیپوشش ب و میرا جبران کن شوندینم یاجتماع نیتام مهیکه شامل ب

  گردد. جادیا یاجبار مهیو ب یاجتماع

 وعموض نیا یریگیپر ب شد و رموث هایمشکل و ارائه راهکار این حل یخواستار استعالم برا انیدر پا ی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی،لباف

 در جلسات بعدی دبیرخانه تاکید کرد.
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 مصوبات:جمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

و تعییین   الف: برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی بخش کشاورزی مقرر گردید مصوبات قبلی شورا برای توزیع بخشی

قتصیادی  که نرخ سود بخش کشاورزی کمترین نرخ در بین بخش هیای ا  1384سود تسهیالت با توجه به روند قبل از سال 

 بود پیگیری شود 

 دمقرر شد توسط سازمان جهاد کشاورزی بررسی و اعالم نظر نماین 18رغداران از تبصره ب: موضوع بهرمندی م

قرر گردید پ:با توجه به ضرورت حفظ و پایداری مرغداری های موجود و بهره مندی از تسهیالت ارزان قیمت روستایی م

نعی میوا دفتر محترم جذب استانداری در این خصوص بررسی و پیگیری های الزم بعمل آورند در صورت وجود هرگونیه  

 .مراتب به دبیرخانه شورا جهت طرح در دستور کار شورا اعالم نمایند

دفتر محترم جذب 

استانداری و دبیرخانه 

 شورا 

سازمان محترم جهاد 

 کشاورزی

 مستمر

2 

 قیانون  3و2د عضویت و حضور اتحادیه تعاونی کشاورزی مرغداران در جلسات تنظیم بازار با عناییت بیه میوا   در ارتباط با 

ز تشیلل یییربط بیا    قانون رفع موانع تولید مقرر گردید به ستاد مربوطه اعالم گردد تیا ا  60بهبود محیط کسب و کار و ماده 

تخصصی بیرای اسیتماع ااهیارات و مشیارکت در تصیمیم       خاص  دستور کار در همه بخش های مرتبط موضوع تخصصی

 گفت و گو نیز مطرح گردد سازی ها و تصمیم گیریها دعوت بعمل آمده و مراتب در شورای

سازمان صنعت معدن و 

تجارت و سازمان جهاد 

 کشاورزی 

 مستمر

3 
ز اتحادییه  اپیرامون حضور  اتحادیه مربوطه در جلسات مرتبط با صدور پروانه مقرر گردید در صورت تشلیل این جلسات 

 مربوطه دعوت بعمل آید 

سازمان نظام مهندسی 

 کشاورزی
 مستمر
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4 
ادییه  لیلتی و اتحابهامات مالیاتی توافق شد  با استفاده از ارفیت های موجود جلسه ای بیین اداره کیل محتیرم میا    برای رفع 

 برگزار و راهلارههای قانونی از سوی اداره کل مربوطه ارائه گردد

اداره کل مالیاتی  و 

 اتحادیه 
 

5 

وص در خصوص نهادهای دامی و وارادت آن به دلیل ابهام در چگیونگی ورود و فیراوری آن مقیرر گردیید در ایین خصی      

بیر   اری مسیتقیم بررسی بیشتری انجام داده و ضمن تعیین میزان اثر گذ اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران استان

 مجددا طرح گرددقیمت تمام شده و فراوری گزارشی کامل ارائه نمایند تا 

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی کشاورزی 

 مرغداران استان

 یلماه

6 
گیزار    ناتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران اسیتا  پیرامون ایجاد و فعال سازی صندوق تخصصی مرغ مقرر شد

 درح مطرح گردجلسه بعدی مطکاملی از چگونلی شلل گیری و تامین منابع وسایر موارد به دبیرخانه ارائه نمایند تا در 

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی کشاورزی 

 مرغداران استان 

 روز 10

7 
بیرخانیه  موضوعات مطرح شده از سوی صندوق بیمه اجتماعی روستائیان  مقرر گردید به لحاظ بررسی بیشیتر در جلسیه د  

 .بند ب مطرح گردد
 یک هفته دبیرخانه بند ب

 
 


