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 طرح اخبار و اطالعات اقتصادی -

 ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون : -

 ای دامی از بنادر جنوبی کشوره رفع موانع حمل نهاده 

   سوی سازمان جهاد   درخواست عدم تعلق مالیات مبادله با غیر عضو در رابطه با تکالیف تعاونی های دامداران از 

 کشاورزی

             صوص ستان در خ سانان ا شرکت های تعاونی آبر شکالت اتحادیه  ستان  در رابطه با م ضوعات اتاق تعاون ا مو

ضوی و جلوگیری از انحالل         سان ر ضالب خرا شرکت آب و فا پیگیری دریافت مطالبات تعاونی های آبداران از 

 تعاونی ها

 ستان  ا بخش خصوصی و تعاونی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصیاعضا  هشتمین عضو از عضویتصویب ت -
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 دولت -الف

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

  حاضر استاندار )رئیس شورای استانی( محمد صادق معتمدیان 1

  حاضر  استان مدیریت و برنامه ریزی سازمان رئیس رضا جمشیدی 2

  حاضر معدن و تجارت استانرئیس سازمان صنعت،   جواد خزاعی 3

  حاضر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان محمدرضا اورانی 4

  حاضر مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان حسین امیر رحیمی 5

  حاضر مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان حمیدرضا پناه 6

  حاضر استان یهابانک هماهنگی دبیرکمیسیون حمید صفای نیکو 7

 مجلس شورای اسالمی -ب

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

 علی آذری 1
 یندگاناو نائب رییس مجمع نم مجلس نماینده

  استان در مجلس شورای اسالمی
  حاضر

 

 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

  حاضر استان )یا معاون( دادگستری کل رئیس )امیر مرتضوی( غالمعلی صادقی 1

  غایب استان دادستان مرکز درودی 2

 

 شهرداری و شوراها -د
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

  غایب  استان مرکز شهردار سید عبداهلل ارجائی 1

  غایب استان اسالمی شورای رئیس شهناز رمارم 2
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 تعاونی و خصوصی -هـ

 )رؤسای اتاق ها(
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام 

خانوادگی 

 نماینده

 غالمحسین شافعی 1
 اناست  مرکز کشاورزی  و معادن صنایع،  بازرگانی، اتاق رئیس

 )دبیر و سخنگوی شورای استان(
 حاضر

 

  حاضر استانمرکز  تعاون اتاق رئیس اسماعیل آذری 2

  حاضر استان مرکز اصناف اتاق رئیس محمود بنانژاد 3

 (خصوصی و تعاونیاقتصادی بخش  های تشکل یا رؤسای تعاونی و خصوصی برتر های شرکتهیأت مدیره  رؤسای یا عامل )مدیران

 سمت نام خانوادگینام و  ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام 

خانوادگی 

 نماینده

  حاضر رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی رضا حمیدی  1

 حسن حسینی 2
های  رئیس هیات مدیره انجمن کارخانجات آرد خراسان

 رضوی، شمالی و جنوبی
 حاضر

 

  حاضر روشن تجارت ایمان شرکت مدیره هیأت رئیس و مدیرعامل محمدحسین روشنک 3

  غایب کوهدشت عسل شرکت مدیرعامل حسینیفاطمه  4

  حاضر جات خوراک دام استانکارخان انجمن مدیرعامل کافی فریدون 5

6 
سیدمهدی مدنی 

 بجستانی
 حاضر رئیس انجمن شرکت های دانش بنیان استان

 

  حاضر خراسان رضویرئیس اتحادیه بارفروشان  حیدر ساکن گرجی 7

نحوه اداره تشکیل و "دستورالعمل  5ماده  1در جداول فوق )ردیف های الف تا هـــ(، در صورت حضور نماینده به جای عضو اصلی شورا، موضوت تبصره   توضیح:

نام و نام خانوادگی "ستون بعدی،   درج شده و در  "نماینده "، کلمه "وضعیت حضور  "در ستون  ، "وگوی دولت و بخش خصوصی  جلسات شوراهای استانی گفت   

 .معین گردد "نماینده
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 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور  بابک دین پرست 1

 هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی معاون مرتضی اشرفی  2

 سان رضوی معاون اقتصادی اداره کل اطالعات استان خرا گل محمدی 3

 مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی مهدی تقوائی 4

 مشاور وزیر و رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور   بهشتی منفرد محمد 5

 مدیرکل امور مالیاتی استان مدبرنیااحمدرضا  6

 مدیرکل پشتیبانی امور دام خراسان رضوی علی نیا سعادت 7

 دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی   امیر مهدی مرادی 8

 اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران خراسانمدیرعامل محترم  مجید مهدوی 9
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 مشروح  مذاکرات

 پیش از دستور:

- ------- 

 (:1جلسه )دستور 

 "طرح اخبار و اطالعات اقتصادی"

 

د شو آورد اما تغییر نباید فقط بر زبان جاری حضور هر دولت جدیدی، با خود موجی از امید و انتظار برای تغییر و تحول به همراه می  -

 به آن گواهی دهند.و رویکردها و عملکردها نیز باید 

گوی دولت و بخش خصوصی فرصتی مغتنم برای بهره گیری از ظرفیت مشورتی بخش واقعی اقتصاد و       و ساختار تعاملی شورای گفت   -

ور های کشوری در استانگیری نظام بهرهوگو، شکلاندازی شوراهای گفتیکی از مزایای راه است،پیوند میان دولت و بخش خصوصی 

صی       بود و زمینه صو شور به بخش خ شتر دو حوزه فراهم آمد. در مجموت توجه ویژه وزارت ک   در قالبای هم که برای تعامل بهتر و بی

شوراهای گفت شکل  صا  وگو رهگیری  شود.     آوردهای خوبی برای عرصه اقت سیل مذکور بیش از پیش تقویت  د کشور رقم زد و باید پتان

 های وزارت کشور، رتبه مطلوبی کسب نموده است.گوی خراسان رضوی، همواره در ارزیابیو  شورای گفت

ن یکمتر ســاختاری در کشــور وجود دارد که بتواند دولت را موظف کند مصــوبات آن را ظرف یک ماه تعیین تکلیف نماید. ســاختار ا -

 شورا برای رفع موانع و اصالح قانون بسیار مفید و اثرگذار است و اختیارات خوبی نیز برای آن فراهم شده است.

جلسه شورا را برگزار نموده که    10به طور میانگین هر استان   یعنیدر کشور برگزار شد.   ی گفت و گو جلسه شورا   310سال گذشته    -

مصوبه دیگر استانی بوده است.  1914مورد آن ماهیت ملی داشته و  423که  شدهمصوبه   337ر به صدور دو هزار و  این جلسات منج 

 استان اول قرار دارد. 10اند، خراسان رضوی در زمره های کشور که پیگیر برگزاری جلسات این شورا بودهدر بین استان

گذارد. همه مسائل سیاسی تا روز انتخاب    وگوی دولت و بخش خصوصی بر سفره مردم اثر می   باید توجه داشت خروجی شورای گفت   -

 رسد. اولویت دولت نیز در این شرایط اقتصادی، ارتقای معیشت مردم است.و انتصاب است و پس از آن نوبت به خدمت به مردم می

ستانداری   تمعاون - سان رضوی    هماهنگی امور اقتصادی ا سه در این خرا شورای گفت     جل شاره به ظرفیت ارزشمند    گوی دولت وو  با ا

ستان و تالش     صی ا صو ستگاه    بخش خ صی در تعامل با د صو شکالت حوزه تولید و     برای گره های دولتیهایی که بخش خ شایی از م گ

صاد این   ستان اقت شته  ا سال جاری، ای نظر بهو  اند دا ستان   نکه در   جر به عدم برگزارینماوج گیری بیماری کرونا در چند مرحله در ا

رییس به  را" یا یکسال ماه 8به  شش ماه از ارزیابی زمانی بازه افزایش " پیشنهاد شد، برای جبران این امرگو و  جلسات شورای گفت

 ارائهوزارت کشور   هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای   محترم معاونتو کشاورزی ایران و  محترم اتاق بازرگانی،صنایع،معادن  

 نمود.

سال    در دولت - ستان ها از  ستان  99تا  92های یازدهم و دوازدهم روند تغییر در نرخ بیکاری ا سی قرار گرفت ها مورد ببه تفکیک ا ه رر

ست  سال        ا ضوی در  سان ر سی نرخ بیکاری خرا ساس این برر ستان در رتبه      7.9، معادل 92. بر ا ستناد، این ا شد و به همین ا اعالم 

نیز رقم نرخ بیکاری  94رسید و رتبه استان به پله چهاردهم تنزل یافت. سال     10.8این نرخ به  93هشتم کشور قرار گرفت. در سال    

اعالم شد و همین موضوت    13.2نرخ مذکور  95و رتبه آن در کشور با توجه به نرخ مذکور، بیست و پنجم بود. در سال     13.3استان  
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رســید و   11.2، نرخ بیکاری خراســان رضــوی به 96کشــور قرار بگیرد. در ســال  24جایگاه این خطه را یک پله ارتقا داد تا در رتبه 

ستان به ار  شد و جایگاه دوازدهم کشور را    10.8باز هم بهبود داشت و   97مغان آورد. این رقم در سال  جایگاه هفدهمی را برای این ا

ست با ثبت نرخ بیکاری       سان رضوی داد. نهایتا این خطه توان سال   8.3در این شاخص به خرا رتبه هشتم را در کشور به خود    98در 

شور را ا            ست ک شته رتبه نخ سال گذ ست  ضوی توان سان ر صاص دهد. خرا شاخص   اخت سب کند.  ز نظر تغییر و کاهش نرخ بیکاری ک

سال     ستان برای  ستان حکایت از اهتمام و جدیت       6.2، معادل 1399مذکور در این ا شی نرخ بیکاری در ا شد. این روند کاه برآورد 

 مدیران و بخش خصوصی این استان برای حل مشکالت اقتصادی آن دارد.

سایگی  یکی از اتفاقات مهم اخیر، تحوالتی بود ک - ضوی نیز در راس           ایرانه در هم سان ر ستان خرا ستان رخ داد و ا شور افغان و در ک

شیاری کامل، تحوالت مذکور رصد و برای تعامالت و موضوعات اقتصادی فعلی و آتی،  وی از آن قرار دارد. از این منظر باید با هراثرپذی

 رکز آنمی را در موضوت تعامالت اقتصادی با افغانستان تشکیل داده که     ابرنامه ریزی شود. در همین راستا اتاق بازرگانی کمیته ویژه  

 و دو استان خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان نیز در این کمیته مشارکت خواهند داشت. تعیین شده استخراسان رضوی 

ضویت ایران در   - صاد     سازمان همکاری ع ست که برکات زیادی برای اقت شور به ارمغان می آورد و امید  شانگهای، اتفاق فرخنده ای ا   ک

ــت  ــازی یندهدر آاس ــادی با هماهنگی و ظرفیت س ــور  الزم، بخش های تولیدی و اقتص ــده،  بتوانند از ره کش آورد ظرفیت ایجاد ش

کیل شده که استانی تش بازرگانی هایای در سطح اتاقهای ویژهتر بر این مسئله نیز کمیتهبیشترین بهره را ببرند. برای تمرکز مناسب

 های آن ها در پارلمان بخش خصوصی ایران بررسی می شود.جمع بندی تحلیل

ارتقای مبادالت و احیای بازارچه های مرزی یکی از اولویت های دولت ســـیزدهم، با هدف کمک به معیشـــت مرزنشـــینان و ارتقای  -

ست،  امنیت مرزها ضر      هماهنگی امور اقتصادی و تو  تبررسی های معاون  ا شان می دهد که در حال حا سعه منطقه ای وزارت کشور ن

ستان های مرزی کشور غیرفعال هستند و از این شمار،       20 بازارچه به دلیل عدم همکاری کشورهای همسایه     14بازارچه مرزی در ا

سایه       40اند. در مجموت فعالیت خود را متوقف نموده شور هم شترک با هفت ک ستان   9ه این تعداد در ک وجود داردبازارچه مرزی م ا

بازارچه فعال در حال فعالیت هستند. خوشبختانه در  20استان با  6های مرزی تعطیل است و اند. در سه استان بازارچهمرزی پراکنده

ست اما فعال      ضوی بازارچه مرزی دوغارون فعال ا سان ر شوار     خرا سیار د د  بای ولی خواهد بود یسازی بازارچه مرزی باجگیران، کار ب

 پیگیری های الزم برای این موضوت انجام پذیرد و در این رابطه به همکاری و همراهی دستگاه دیپلماسی کشور نیز نیاز خواهد بود.

سات مختلف  - ستان      یجل سترش مبادالت تجاری با اولویت افغان سعه و گ سط   پیرامون تو سعه     تمعاونتو صادی و تو هماهنگی امور اقت

شور  ست  برگزار منطقه ای وزارت ک ستگاه های            ؛ گردیده ا سرمایه گذاران و متولیان د صادی،  شترکی که با فعاالن اقت سه م در جل

ضوی     سان ر شده دولتی در خرا شوری          30، حدود نیز برگزار  ستانی و ک سطح ا شد که در دو  صاء  سط  محور اقدام و همکاری اح تو

 د شد.پیگیری خواهاستانداری و این معاونت 

ستان از مرز دوغارون درصد مبادالت کشور با   60 - ستان(    افغان سالم قلعه افغان بخشی از مشکالت در مرز دوغارون با    ،انجام می گیرد )ا

پیگیری های استاندار و وزارتخانه های مربوطه در مرکز، در گذشته حل و فصل شده، با این وجود همچنان معطلی ناوگان تجاری در     

ضر وجود دارداین مرز  ستگاه  1700  ، در حال حا ست  متوقف مرز در کامیون د شی  بروز. ا شکل  ا از بخ سامانی بدلیل ین م ها در ناب

 در این سوی مرز ارتقا و تسهیل پیدا کنند.حد امکان زیرساخت ها و رویه ها  تاو وزرات کشور پیگیری می کند  افغانستان است

ستانداران مرزی و نمایندگی      هفته های آیندهدر  - شست مشترک ا شد ان در کشورهای همسایه   های کنسول گری ایر ن  برگزار خواهد 

 .شوند. در این نشست، ظرفیت طرح و بررسی مسائل متعددی وجود دارد کشور اضافه می 15که چین و هند هم به این 
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های اخیر در سال  استان  است، در بخش اقتصادی، مرزهای آن با کشورهای همسایه     استان خراسان رضوی   های مهم یکی از ظرفیت -

شمار  تبادالت مرزی مواجه بوده است. برای نمونه، مرز سرخس که دروازه اصلی کشور به آسیای میانه به      در حوزه با مشکالت جدی  

جویی ها و مسائل سیاسی، از سوی طرف     ای بهانههای فراوانی که در آن فراهم آمده، متاسفانه به دلیل پاره آید، به رغم زیرساخت می

ستفاده    20بل با محدودیت های جدی مواجه شده است، چنانکه در حال حاضر تنها از    مقا می  درصد کل ظرفیت این منطقه مرزی ا

 شود.

یکی از موضوعات مهم برای دولت سیزدهم ساماندهی تجارت با آسیای میانه و افغانستان است. در همین راستا به استان اختیارات            -

شده  ویژه سی  و باید رویکرد منفعالنه ای تفویض  شود.    در این حوزه  بخش دیپلما صالح  ضر  حال درا سائلی  از یکی حا سط  تو  که م

ستانداری   شود  دنبالا ستان  در مسیر  یک کردن جایگزین ،می  سیای  با تجارت برای افغان سفر اخیر رئیس   آ ست. در  ور به جمهمیانه ا

شد از م       شنهاد  ضوت مطرح و پی ستان نیز این مو ضوت          تاجیک شود که این مو سیم  سیری تر ستان م ستان و ازبک رز دوغارون به تاجیک

های طرف تاجیک احیای این مسیر است که به رونق جاده ابریشم منجر    مورد استقبال طرف مقابل نیز قرار گرفت. یکی از درخواست  

شیده می        شریف ک صال جاده هرات به مزار سیر از طریق ات شد. این م ستقرار   شود و در ادامه خواهد  تداوم می بابد و به موازات خود، ا

اندازی های آزاد متصل شوند.راه  مسیر به آب  اینتوانند از طریق امنیت در شمال افغانستان را موجب می شود. کشورهای منطقه می     

مســیر ریلی خواف به روزنک که به دلیل حمالت و اتفاقات اخیر افغانســتان تعطیل شــده، مســئله دیگری اســت که در خصــوص آن 

 .رفع شوددر آینده نزدیک با ثبات بیشتر در افغانستان، این مسئله نیز  است که و امید هایی داشتهرایزنیاستانداری 

سفانه یکی از         باید نگاه - شود. متا صالح  صاد ا سی به بخش اقت سیا صادی     های  سعه اقت سائلی که به عدم تو ی در کنار تهدیدات خارجم

شده، همین نگاه  شاه          منجر  صی یکی از  صو ستفاده از ظرفیت بخش خ ست. ا سی ا سیا ست   راه های  سیا صادی دولت  های  گذاری اقت

گران خصوصی اقتصادی کشور به جایگاه مناسب خود در بخش اقتصاد دست پیدا  باید مداخله در این رابطهسیزدهم به شمار می آید   

 کنند.  

 (:2دستور جلسه )

 "ای دامی از بنادر جنوبی کشوره رفع موانع حمل نهاده ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون"

 به شرح زیر در جلسه مطرح شد:های سربار در این بخش های دامی و هزینهمشکالت مربوط به حمل نهاده -

 اعمال نظارت های بیشتر بدلیل دریافت کرایه حمل بیشتر از نرخ مصوب و مشکالت ناشی از ان  ضرورت و ها بارنامه پشت( الف 

 ب( تعیین سهم استان از بنادر ورودی نهاده بدون در نظر گرفت فاصله بندر تا مرکز استان و هزینه های سرباری ناشی  

 های دامیه اده از ظرفیت ریلی استان برای حمل نهاد(  استفج

( ضرورت ورود پشتیبانی امور دام خراسان رضوی برای استفاده از ظرفیت های امور دام در کمک به حمل نهاده ها براساس سازو کار    د

 ده درصد سهمیه ذخیره استراتژیک 

 ( عدم بارگیری کامیونها براساس تناژ کامیونح

  ها آن از درصد 80 حدود یعنی محصوالت  این عمده بخش گیرد؛ می صورت  رضوی  خراسان  به مسیر  سه  از ها نهاده حمل اکنون هم -

 . است مطرح چابهار بندر از نقل و حمل بحث هم اخیرا و شود می ارسال شمال در امیرآباد بندر از بخشی امام، بندر از
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شکل  چند - شت » دارد، وجود نهاده حمل حوزه در م ست؛در  تولیدی های شرکت  اعتراض مورد نکات از یکی «بارنامه پ   و حمل ا

  ونیقان کنند،می اعالم ها پایانه و نقل و حمل کل اداره متولیان که طور آن اصوال که دارد وجود هایی بارنامه پشت کامیونی، نقل

ست  سمی        نی شکل ر صاحب کاال طلب می کنند که البته  ضاعفی را از  هم ندارد و اگر فعال   رانندگان بابت حمل کاال، هزینه م

ــادی آن را قبول نکند، حمل کاالی وی با تاخیر اتفاق می        ــود. این عدد در بارنامه نیز ثبت          اقتصـ افتد و یا حتی انجام نمی شـ

 کردها لحاظ نکند.شود و همین موضوت موجب شده تا اداره کل امور مالیاتی استان آن را در زمره هزینهنمی

صوص اعالم کرده که کف عدد تناژ بارنامه اعالم می       مل ونقل جادهاداره کل امور راهداری و ح - ضوی در همین خ سان ر ای خرا

تواند در بارنامه ذکر شود. در جلسه دبیرخانه شورا پیشنهاد شد تا با توجه به      شود اما سقف آن توافقی خواهد بود و این عدد می  

 در بارنامه لحاظ شوند.ین اعداد تمامی ااینکه عدد مزبور، رقم کف بوده و سقف آن نیز توافقی است، 

کیلومتر فاصــله دارد و همین امر،  1720، خراســان رضــوینکته دیگر، موضــوت توزیع و تقســیم کاالســت. بندر امام تا اســتان  -

صیص نهاده          سیم و تخ سوخت را در پی دارد؛ لذا محل تق صرف باالی  شود و م ستهالک زیادی را برای خودروها موجب می  ها  ا

براساس مسافت هر استان تا بندر مربوطه تعریف شود. اگر روند ورود و توزیع نهاده های مربوط به خراسان رضوی به بندر        باید 

آهن استان نیز براساس   جویی کرد. در همین راستا اداره کل راه ها صرفه توان در هزینهامیرآباد)استان مازندران( منتقل شود، می  

ســت تا بخشــی از بار مزبور را حمل نماید. همین اقدامات اصــالحی می تواند هزینه حمل را برای مذاکرات انجام شــده ، آماده ا

های دامی از بندر امام به بندر امیرآباد تغییر پیدا کند، طی  سوم کاهش دهد. اگر مسیر انتقال نهاده  بخش خصوصی تا حدود یک  

 جویی خواهد شد.میلیون لیتر گازوئیل صرفه 17ماه حدود  9

ــوی خر - ــان رض ــت. هم 3.5ها کارخانه خوراک دام فعال دارد که ظرفیت تولید آن 85اس ــورت روزانه میلیون تن اس اکنون به ص

ها  درصد نهاده 70تا  60تن آن خوراک طیور است. حدودا  1200شود که  تن خوراک دام در کارخانجات استان تولید می  4000

ی شود. در این بندر، انحصارهای زیادی برای حمل کاال شکل گرفته که هزینه های  از بندر امام به کارخانجات استان ما منتقل م

ــاعفی را به   ــرمایه          11تحمیل می کند. بیش از   خوراک دام جات  کارخانه    مضـ ــال، سـ میلیارد تومان از ابتدای خرداد ماه امسـ

 .ندارندا به استان نهاده های مذکور ر انتقالواحدهای تولیدی استان در این بندر متوقف مانده و توان 

ستان قرار دارد، تولیدکنندگان ناگزیرند تا مواد مورد نیاز تولید خود را با     - صله کمی از ا در حالی که بندر امیرآباد )مازندران( به فا

ن سازمان جهاد کشاورزی استاهزینه مضاعف از بندر امام در جنوب کشور وارد کنند. به همین استناد، برای اصالح روند موجود، 

کنجاله سویا نیز بهتر است صددرصد      و از مسیر بندر امیرآباد انجام شود  تامین جو و ذرت برای خراسان رضوی    معتقد است باید 

تاکنون  و از ابتدای سال جاری هزار تن نهاده  34به صورت ریلی از بندر امام به استان منتقل شود. سال گذشته، یک میلیون و       

ستان  هزار تن نهاده دامی به  600 ستان، در حال حاضر           ا ستانداری به دلیل وضعیت خشکسالی ا ست. با پیگیری ا منتقل شده ا

هزار تن جو برای دام سبک به خراسان رضوی منتقل شده       60درصد افزایش یافته و   50های دامی در استان  میزان تامین نهاده

ست این نهاده از جنوب ب   ست. اگر قرار ا سد،   ستان ا ها س   30بر صد آن  ضوی      در سان ر شتیبانی امور دام خرا شرکت پ هم بخش 

شود.  است. در حال حاضر بخش زیادی از بار استان در حوزه پشتیبانی امور خوراک دام از طریق ناوگان ریلی به استان وارد می      

وط شرکت فعال در این حوزه مرب  8درصد سهم بخش خصوصی است و به       70های دامی مربوط به مشکل مربوط به حمل نهاده 

شرکت   شود. این  سر     می  شتیبانی دام می شرکت پ ها خود ناوگان حمل و نقل دارند و چنانچه ظرفیت حمل و نقل ریلی از طرف 

ــود، می ــرکتنش ــتفاده نمود. در حال توان با همین کارخانجات قرارداد منعقد کرد و از ظرفیت ش ــتان اس های باربری همین اس

صوب برای حمل     ضر، علی رغم آنکه نرخ م ستان  حا ضوی   بار به ا سان ر شده اما برای انتقال کاال     470 خرا هزار تومان تعیین 
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شت بارنامه اخذ می  شت.       حدود یک میلیون تومان پ ستقیم خواهد دا ضوت بر هزینه تولید اثر م ستان بزرگ در   5شود. این مو ا

ها به صــورت ریلی انجام امی به این اســتانهای ددرصــد تولیدات دام و طیور را در اختیار دارند که اگر انتقال نهاده 50کشــور 

 بگیرد، از منظر توجه به بحث پدافند غیرعامل نیز برای کشور مفید خواهد بود.

شنهاد بخش خصوصی مبنی بر استفاده از حمل و نقل بومی       پیای خراسان رضوی   کل راهداری و حمل و نقل جاده اداره از نظر -

شکالتی را رقم می ز    ستان، در آینده م شرکت     ا ضر  ضاعف می کند. در حال حا صه  های عمده حمل ند و هزینه ها را م بار مناق

های دیگر  شــود که توان حمل ندارد و بار را برای حمل به شــرکتموارد اما شــرکتی برنده مناقصــه می اکثرکنند در برگزار می

کنند تا پشــت  ا تحریک میراننده کامیون رهای حمل و نقل که با افزایش هزینه ها مواجه شــده اند،  واگذار می کند. شــرکت 

کل راهداری و   ادارهدر این رابطه پیشنهاد   کاال، از حمل کاالیش اجتناب کندو در صورت اجتناب صاحب   را ترویج دهند بارنامه 

طرح شکایت از این متخلفان است که بخش خصوصی اعالم می نماید در گذشته با انجام        ای خراسان رضوی   حمل و نقل جاده

 ت، عمال واحد شکایت کننده توسط شرکت های حمل و نقل بایکوت شده و بار این واحدها به مقصد حمل نشده است.شکای

ضوی     - سان ر شور به یکی از قطبخرا شیر و         های تولید دام ک شت قرمز، تخم مرغ،  ستان به ترتیب در تولید گو شمار می آید، ا

شت مرغ رتب  ست تا بتواند ظرفیت    گو شور را در اختیار دارد و به تبع نیازمند نهاده دامی و حمل به موقع آن ا ه اول تا چهارم ک

ستان به میزان   درصد نهاده  38های تولیدی موجود را تغذیه کند. در حال حاضر بیش از   هزار تن  230های دامی وارد شده به ا

ستان    شتیبانی دام ا سال حجم واردات نهاده    مربوط به اداره کل امور پ ست. ام سبت به    ا ستان ن سال پیش   6های ا  35ماه اول 

ست. افزایش حمل نهاده      شته ا شد دا صد ر صور  در شتیبان به  ست   ت ریلی یکی دیگر از اتفاقات مثبتهای دامی پ  .سال جاری ا

درصد رسیده     35به  1400در سال   درصد بود اما این میزان  15تا  10های دامی از مسیر ریلی  میزان واردات نهاده سال گذشته  

حجم کاالیی که بخش   ا توجه بهباداره کل امور پشتیبانی دام استان   براساس نظر  و تا حد زیادی از هزینه ها کاسته شده است.    

شد، برای کمک به این بخش           ستان می با شتیبانی امور دام ا ستفاده از ظرفیت ریلی که در اختیار پ خصوصی برای انتقال دارد، ا

ست.  ست  اما ممکن نی صی     درخوا صو ست که با همکاری راه بخش خ ضوت        این ا شود. این مو شات تجمیع  سفار ستان این  آهن ا

در مسیر برگشت   ها درصدی قیمت حمل خواهد شد. مسیر استان تا بندر امام بسیار طوالنی است و کامیون        50موجب کاهش 

پیشنهاد دیگری ، هزینه آن را از تولیدکننده دریافت می نماید. و برای جبران موضوتمواجه هستند  با عدم وجود کاال برای حمل

ست      صی در این رابطه  دارد این ا صو شود؛ یعنی        که بخش خ شهد وارد  سمت زیادی از کاالها از طریق ریل خارجی به م که ق

کاهش  و نویسیمشکل پشت بارنامه کند. این موضوت نیز به حل شدن واردواردکننده وادار شود کاال را از طریق ریل و نه کشتی 

 کمک خواهد کرد. هزینه ها

ــتان  -  زیرا این  می داندمنظور کردن هزینه پشــت بارنامه را در زمره هزینه های بارنامه، غیرقابل قبول اداره کل  امور مالیاتی  اس

 هستند.ارقام غیرمستند و غیرشفاف 

دارد و هزینه هایی که به واسطه طوالنی بودن مسافت،  ها از بنادر کشور مشکالتی وجود  های دامی به استان در بحث حمل نهاده -

شوند  شور          .دوچندان می  صالح روند ورود کاال به بنادر و مبادی ورودی ک صوص ا شور در خ ساتی که در وزارت ک برگزار در جل

یون های  کام اوارد، بحث محدود بودن حمل کاال بیکی از این م ه است، انحصار در کشور تاکید شد    4، بر ضرورت شکستن    شده 

. نابســامانی دیگری که در این بخش  گرفته شــودتا از ظرفیت خطوط ریلی کشــور نیز در این بخش بهره  شــدباری بود و تالش 

مطرح بود، به محل ذخیره سازی کاالهای اساسی مربوط می شد. در چهارچوب رایزنی های انجام شده، ظرفیت استفاده از بندر       

ستان       ضی کاالها و از جمله نهاده های دامی فراهم آمد. شهید بهشتی چابهار برای تخلیه بع   در حال حاضر بخش خصوصی در ا
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ضوی بهره بگیرد تا هزینه        سان ر ضوی تالش دارد تا از ظرفیت حمل و نقل ریلی برای انتقال نهاده های دامی به خرا سان ر خرا

ــارگ  .های حمل کاهش پیدا کند  ــی انحص ــکند. اقداماتی از چند ماه پیش در این رابطه انجام پذیرفت که و هم بعض رایی ها بش

تشکیل کمیته حمل و نقل با محوریت و پیگیری وزیر راه و شهرسازی از جمله آن بود. البته هنوز جلسات این کمیته در دولت      

ست و      ست. به هر رو این ظرفیت فراهم ا شده ا  دیگیری الزم را در این رابطه خواهان پنیز تا حد امک وزارت کشور جدید برگزار ن

 داشت.

 در رابطه با دستور کار به شرح زیر در جلسه مطرح گردید:   شورای گفت و گو مصوبات و پیشنهادات  دبیرخانه -

ستان  دامی های نهاده حمل موضوت  اینکه به عنایت با -1 سان  ا  و حمل های هزینه لحاظ به کشور  جنوبی بنادر از رضوی  خرا

 تعیین  نهاده، تحویل و اختصــاص چگونگی و  نحوه و اســتان به امام بندر کیلومتری 1720 حدود مســیر و ها بارنامه  پشــت

شکالت  با...و نقلی و حمل شرکت  شد،  می مواجه جدی م ستانی  های ظرفیت اینکه ضمن  با   قالب در توان می که دارد وجود ا

سویی  و افزایی هم صی    بخش هم صو ستفاده  و دولتی و تعاونی ، خ ستانی   مدیریتی های ظرفیت از ا  طرف بر را موجود موانع ا

ــکر با  لذا   نمود، ــتان دامی هایه نهاد حمل برای آهن راه آمادگی اعالم به   تشـ  ریل با حمل آنجاییکه از و جنوبی بنادر از اسـ

  های هزینه شدید  کاهش موجب  آورد، می بوجود آن از ناشی   حوادث و استهالک  و سوخت  در که زیادی جویی صرفه  ضمن 

  درصد ده حدود راسا استراتژیک  ذخیره عنوان تحت دام خوراک پشتیبانی  شرکت   اینکه ضمن  شود،  می دامی های نهاد حمل

ــهم از ــتان س ــکالتی با و نموده حمل را اس ــت نظیر مش ــد، نمی مواجه نیز  بارنامه پش ــورا لذا  باش  و مدیریت با دارد مقرر ش

 سازمان  محترم ،رئیس استان آهن راه محترم کل مدیر   بخش، متولی عنوان به استان دام خوراک پشتیبان شرکت هماهنگی

سان  سازندگی  جهاد ستان،  دام و خوراک تعاونی های شرکت  اتحادیه محترم عامل مدیر ،  رضوی  خرا   تا گردد اتخاذ ترتیبی  ا

ستراتژیک  سهم  حمل بر عالوه سا  که صدی  در 10 حدود ا سط  را شتیبان  شرکت  تو ستان  سهم   گردد، می حمل پ   با نیز  ا

 و گردد حمل اســتان به کامیون و( زیاد تناژ با های حمل) ریلی طریق از دام خوراک پشــتیبانی شــرکت هماهنگی و مدیریت

ست  بدیهی   نمایند، ارائه شورا  به نتیجه روز ده ظرف حداکثر    لیه،تخ محلهای تعیین گیری، بار و ،تخلیه نقل و حمل هزینه ا

 گردد می تامین استان دام خوراک تعاونی های شرکت اتحادیه نمایندگی به خصوصی بخش توسط

شور  مختلف نقاط به شمال  در آباد ،امیر عباس بندر ، امام بندر  سه  از دامی هایه نهاد حمل اینکه به عنایت با -2  صورت  ک

صارف  مدیریت و تردد های هزینه در جویی صرفه  لحاظ به رود می انتظار آنجاییکه از و پذیرد می ستهالک  و سوخت  م   های ا

 به حمل  مســیر کوتاهترین  که نماید اســتانها  بین دامی هایه نهاد توزیع و تقســیم بنحوی کشــاورزی جهاد وزارت ای جاده

ستانها  صله  به عنایت با لذا شود،  گرفته نظر در ا ستان  با امام بندر کیلومتری 1720 و آباد امیر بندر کیلومتری 700 حدود فا  ا

سان  ضوی  خرا ستانداری  طریق از گردد مقرر ر سان  ا ضوی  خرا صوبات  قالب در و ر  نمایندگان مجمع و گو و گفت شورای  م

 . کند پیدا اختصاص اباد امیر بندر از دامی های نهاده توزیع در استان سهم تا گردد پیشنهاد کشاورزی جهاد وزارت به  استان

   نت براساس تناژ حمل رقم اند نموده اعالم رسمی مکاتبات موجب به ها پایانه امور و نقل و حمل کل اداره اینکه به توجه با -3

 فک بر مازاد اعداد و ، نیســت درج قابل رقم این از کمتر ها بارنامه در که اســت، ه بود شــده تعیین مبلغ وکف حداقل کیلومتر

 مقرر لذا  است،  قانونی غیر دولتی حقوق تضییع  ضمن  بارنامه پشت  اعداد و گردد، درج ها بارنامه در بایست  می و است  توافقی

ــتان، دام خوراک کارخانجات های تعاونی اتحادیه محترم عامل مدیر پیگیری با گردد می  و حمل کل اداره طریق از مراتب  اس

سازمان  مالیاتی امور کل اداره  ، جمله از نظارتی های دستگاه  به نقلی و حمل های شرکت  به ها پایانه  نقل  کشاورزی،  جهاد ،

 .نمایند درج بارنامه در تا شود ابالغ نقلی و حمل شرکتهای به و منعکس استان صمت سازمان
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 (:3دستور جلسه )

درخواست عدم تعلق مالیات مبادله با غیر عضو در رابطه با تکالیف تعاونی های  ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون"

 "از سوی سازمان جهاد کشاورزیدامداران 

موضوت درخواست عدم تعلق مالیات مبادله با غیر عضو در رابطه با تکالیف تعاونی های دامداران از سوی سازمان جهاد کشاورزی  -

ستان به دبیرخانه شورا منعکس و در جلسه کارشناسی دبیرخانه شورا مورد بررسی             توسط اتحادیه تعاونی کشاورزان دامداران ا

شا    .ر گرفتقرا شکلها، تکلیف وزارت جهاد ک شاورزی در ت ست که به آنها تحمیل می وربرخی از فعالیتهای مرتبط با بخش ک   زی ا

شوند که به نوعی      شود. به طور مثال، در توزیع نهاده های دامی و کود، افرادی به تعاونی ها برای خرید آن نهاده ها معرفی می 

ست و تعاونی    سازمانی ا اری در این زمینه ندارند؛ اما نکته ای که در این میان وجود دارد اینکه، مبادله این کاالها  ها اختیتکلیف 

 مشمول مالیات می شود. محسوب و با افراد غیرعضو تعاونی و اتحادیهدر این حالت مبادله 

خواهند شد اما اگر این   رخ صفر مالیات با نته باشند، مشمول   ای باهم داش براساس قانون موجود اعضای این تعاونی ها اگر مبادله   -

شرایط این تعاونی ها و تکالی     صورت بگیرد، باید مالیات آن مبادله را بپردازند. با توجه به  ی که بر فمعامله با یک غیرعضو تعاونی 

 تا موضوت اخذ مالیات برای معامله با غیرعضو نیز حذف شود. نددوش دارند، درخواست دار

ــرکت  - ــو ش ــویت در آن نیز باید بیش از  تعاونی و اتحادیه هایبرخی دامداران عض ــتند و برای عض میلیون تومان حق  10ها نیس

شرکت خرده      ضوت برای یک  ضویت بپردازند که این مو سازمان جهاد      دامدار امکانع سنوات قبل مکاتباتی که  ست. در  پذیر نی

داد، توسط سازمان امور مالیاتی    های دامی انجام میها برای تسهیم نهاده کشاورزی استان با مراکز جهاد کشاورزی در شهرستان     

گیرد  اکنون سازمان امور مالیاتی این مبادله را یک فعالیت بازرگانی در نظر میشد اما همبه عنوان اسناد مثبته در نظر گرفته می

شنهاد   پیاز هم باید مالیات بپردازند. یک نهاد دولتی این اقدامات را باید انجام دهند، ب ها بر اساس دستور  م اینکه تعاونیرغو علی

ست که       ستان این ا شاورزی ا سناد مثبته بپذیرد تا      سازمان جهاد ک شاورزی را به عنوان ا اداره کل امور مالیاتی مکاتبات جهاد ک

این ، مالیات مســتقیمبه اســتناد قانون  اما اداره کل امور مالیاتی اســتانهای تعاونی کشــاورزی مشــمول مالیات نشــوند.شــرکت

 .می داندناممکن دانستند و اصالح وضع موجود را در گرو اصالح قانون پیشنهاد را 

 در رابطه با دستور کار به شرح زیر در جلسه مطرح گردید:   شورای گفت و گو مصوبات و پیشنهادات  دبیرخانه -

ستگاههای  ا         -1 ضوی  با کمک د سان ر شاورزی  و دامداران خرا شرکت های تعاونی ک سازمان جهاد  اتحادیه  جرایی از جمله 

ضو تعاونی ها  در         ضو دریافت کننده خدمات را  به عنوان ع شکل های مربوطه زمینه پذیرش افراد غیر ع ستان  و ت شاورزی ا ک

قالب تصمیمات مجمع و یا بعضا در صورت نیاز به اصالحاتی )اساسنامه و ...( فراهم نموده تا مانع موجود با عضویت افراد جدید  

 گردد. برطرف

ستگاه          از -2 ضو با تحکم د ضوت ارائه خدمات  به غیر ع صورت قانونی مو شورای گفت و گوی مرکز  پیگیری گردد تا به  طریق 

 اجرایی و با همان نرخ های معمول مالیاتی اعضادر قالب معامله عضو با عضو لحاظ شود.

 

 (:4دستور جلسه )
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اتاق تعاون استان  در رابطه با مشکالت اتحادیه شرکت های تعاونی     موضوعات  ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون  "

سان رضوی و           شرکت آب و فاضالب خرا ستان در خصوص پیگیری دریافت مطالبات تعاونی های آبداران از  آبرسانان ا

 "جلوگیری از انحالل تعاونی ها

شرکت آبفا بوده     - سانان  سانان که پیمانکار طرح آبر شرکت    تعاونی های اتحادیه آبر شته خود از این  اند، مبالغی از قراردادهای گذ

سه هزار نفر را تحت        ست. این موضوت دو تا  شده ا سازوکاری برای پرداخت این مطالبات پیش بینی ن طلب دارند که ظاهرا هیچ 

ستان برای جلو گیری از انحالل تعاو       ست لذا اتاق تعاون ا شته ا شکالتی را به دنبال دا ضوت را جهت  تاثیر قرار داده و م نی ها  مو

 .بررسی و ارائه راهکار به دبیرخانه شورا منعکس نمود

ضوی     ا - سان ر سانان خرا شرکتهای تعاونی فعالیتهای خود را در زمینه      15تعاونی دارد و نزدیک به  26تحادیه آبر ست که  سال ا

از این شرکت جدا شدند و فعالیت    شبکه آب شرب انجام میدهند. حدود هزار نفر کارمند شرکت آب، در قالب خصوصی سازی        

شبکه          ستند مسئولیت  ستاها آغاز کردند و توان خود را در قالب تعاونی و بخش خصوصی با گرفتن پروژه های بهره برداری در رو

 .آبرسانی را برعهده گیرند

ستان  برآوردهای  - شان می دهد که  اتاق تعاون ا ستان  آبفای از هااتحادیه این ن  شرکت  اما دارند مطالبه ومانت میلیارد 25 حدود ا

رسانان خراسان رضوی های آبتعاونی از تعاونی 6ت. تاکنون اس تومان میلیارد 20 تا 15 طلب این میزان آبفا اعالم می نماید که

سان رضوی مدعی است که منابع الزم برای پرداخت دیون را در           زیر بار فشار و نبود سرمایه، منحل شده اند. شرکت آبفای خرا

حساب در این شرکت نبود که از منابع این   های مزبور ذیختیار ندارد اما سوال اینجاست که مگر زمان انعقاد قرارداد با اتحادیه  ا

 شرکت مطمئن باشد.

ضوی   سازمان مدیریت و برنامه  - سان ر سه اعالم نمود که ریزی خرا شرکت آبفای       در این جل شته  سنوات گذ این موضوت به دیون 

ضوی با    سان ر ستاندار       زمیخرا ستور ا سب د سال پیش ح ضالب       15گردد.  شرکت و آب و فا صورت نقدی به  میلیارد تومان به 

کرد بودجه خود ابتدا دیون را تسـویه  در هزینه شـرکت آب و فاضـالب    لذا بایداسـتان تخصـیص یافت تا بدهی خود را بپردازد.   

ست.    شان می دهد که این اتفاق رخ نداده ا ستان این موضوت      2نماید اما گزارش ها ن ماه پیش نیز در کمیسیون کار و کارگری ا

ضوی حدود           سان ر ضالب خرا شرکت آب و فا سال نیز  شد. ام ستان دریافت کرده ا  150مطرح  ست. از  میلیارد تومان اعتبار از ا

طرفی، پرداخت این دیون مصوبه کمیسیون کار و کارگری در خراسان رضوی است و شرکت آبفای استان باید در این خصوص          

   سریعا اقدام کند.

استاندار خراسان رضوی نیز خواهان توضیح شرکت آب و فاضالب         با توجه به توضیحات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان،     -

 ت کتبی در این خصوص شد.خراسان رضوی به صور

 (:5دستور جلسه )

 "ستانا بخش خصوصی و تعاونی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصیاعضا  هشتمین عضو از عضویتصویب ت"

 

بخش خصوصی و تعاونی شورای گفت و  از اعضا هشتمین عضو   وان به عنستیل  شرکت الکتروا رییس هیات مدیره آقای مجید محمدزاده جناب 

 ویب شد.صت و عضویت ایشان تقرار گرفپیشنهاد  مورد جلسه در استان گوی دولت و بخش خصوصی
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 مصــوبات اســـتانی

 تــــصمیماتتصمیم/  جلسه عنــوان دستــور ردیف

1 

ــورا پیرامون رفع  ــنهادات دبیرخانه ش   ارائه پیش

مل  موانع هاده  ح نادر  از دامی های  ن  جنوبی ب

 کشور

در جلسه پیرامون مشکالت  دبیرخانه شورای گفت و گوبا توجه به گزارش رییس 

 با توجه به نظر مساعد معاونو استمات نظرات  اعضاء  و دامی های نهاده حمل

مبنی بر  معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشورمحترم 

 :مقرر گردید ، پیگیری موضوت

 بنادر از رضوی  خراسان  استان  دامی های نهاده حمل موضوت  اینکه به عنایت با -1

شور  جنوبی شت  و حمل های هزینه لحاظ به ک سیر  و ها بارنامه  پ  1720 حدود م

 عیینت  نهاده، تحویل و اختصاص  چگونگی و  نحوه و استان  به امام بندر کیلومتری

 ظرفیت اینکه ضـمن  باشـد،  می مواجه جدی مشـکالت  با...و نقلی و حمل شـرکت 

تانی  های  ــ لب   در توان می که  دارد وجود اسـ ــویی و افزایی هم قا  بخش همسـ

ــی،  ــوص ــتفاده و دولتی و تعاونی خص ــتانی  مدیریتی های ظرفیت از اس  موانع اس

 : مقرر گردید نمود، طرف بر را موجود

راه آهن خراســان رضــوی مبنی بر حمل نهاده های دامی از با توجه به آمادگی  الف(

 بنادر کشور ترتیبی اتخاذ گردد تا حمل تناژهای باال با ریل انجام شود.

ستان      شتیبانی خوراک دام ا شرکت پ ساز و کارهای موجود که حدود  ب(  الی   20با 

ر  نماید د می به استان منتقل از طریق ریل یره استراتژیک استان را   درصد از ذخ  30

 .مساعدت نمایدکاهش هزینه ها با هدف بخش خصوصی انتقال سهم 

سازی            ج( شهر شور و وزارت راه و  ضوی از طریق وزارت ک سان ر ستانداری خرا  ا

صوبات "ب"و  "الف"دو بند  د تانپیگیری نمای شده اجرایی گردد    م ستانی مطرح    ،ا

ــت بدیهی  نه  اسـ قل  و حمل  هزی یه  ن یه،  های  محل  تعیین گیری، بار  و ،تخل    تخل

 تاناس دام خوراک تعاونی های شرکت اتحادیه نمایندگی به خصوصی بخش توسط 

 .گردد می تامین

ــه از دامی های ه نهاد  حمل  اینکه  به  عنایت   با  -2  ،امیر عباس  بندر  ، امام  بندر   سـ

 رود می انتظار آنجاییکه از و پذیرد می صورت کشور مختلف نقاط به شمال در آباد

صارف  مدیریت و تردد های هزینه در جویی صرفه  لحاظ به ستهالک  و سوخت  م  ا

شاورزی  جهاد وزارت ای جاده های سیم  بنحوی ک    بین دامی هایه نهاد توزیع و تق

  با الذ شــود، گرفته نظر در اســتانها به حمل  مســیر کوتاهترین  که نماید اســتانها

صله  به عنایت  امام بندر کیلومتری 1720 و آباد امیر بندر کیلومتری 700 حدود فا

  قالب در و رضوی خراسان استانداری طریق از دیگرد مقرر رضوی خراسان استان با

صوبات  ستان  نمایندگان مجمع و گو و گفت شورای  م شاورزی  جهاد وزارت به  ا  ک
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ستان  سهم  تا گردد پیشنهاد   اختصاص  اباد امیر بندر از دامی های نهاده توزیع در ا

 .کند پیدا

قل  و حمل  کل  اداره اینکه  به  توجه  با  -3 نه    امور و ن یا بات   موجب  به  ها  پا   مکات

ــمی ــاس تناژ حمل رقم اند نموده اعالم رسـ  مبلغ وکف حداقل کیلومتر  تن براسـ

ــده تعیین ــت، ه بود ش ــت درج قابل رقم این از کمتر ها بارنامه در که اس  و ، نیس

 پشت اعداد و گردد، درج ها بارنامه در بایست می و است توافقی کف بر مازاد اعداد

 گیریپی با گردد می مقرر لذا  است،  قانونی غیر دولتی حقوق تضییع  ضمن  بارنامه

ــتان، دام خوراک کارخانجات های تعاونی اتحادیه محترم عامل مدیر  از مراتب  اسـ

ستگاه  به ها پایانهو نقل و حمل کل اداره طریق  کل اداره  ، جمله از نظارتی های د

 به و منعکس اســتان صــمت کشــاورزی، ســازمان  جهاد ،ســازمان مالیاتی امور

 .نمایند درج کلیه مبالغ را بارنامه در تا شود ابالغ نقل و حمل شرکتهای

2 

ــورا پیرامون        نه شـ خا هادات دبیر ــن ئه پیشـ ارا

 وعض  غیر با مبادله مالیات تعلق عدم درخواست 

طه  در کالیف  با  راب عاونی  ت مداران  های  ت  از دا

 کشاورزی جهاد سازمان سوی

ست پیرامون  ضو  غیر با مبادله مالیات تعلق عدم درخوا   عاونیت تکالیف با رابطه در ع

شاورزی  جهاد سازمان  سوی  از دامداران های شی     ک شورا گزار ه  برییس دبیرخانه 

سه ارائه نمود و مقرر گردید   شاورزی  و دامداران    جل شرکت های تعاونی ک اتحادیه 

شاورزی            سازمان جهاد ک ستگاههای  اجرایی از جمله  ضوی  با کمک د سان ر خرا

شکل های مربوطه زمینه پذیرش    ستان  و ت ضو دریافت کننده خدمات   ا افراد غیر ع

را  به عنوان عضو تعاونی ها  در قالب تصمیمات مجمع و یا بعضا در صورت نیاز به      

ــنامه و ...( فراهم نموده تا مانع موجود   ــاس ــالحاتی )اس ــویت افراد جدید   اص با عض

 برطرف گردد.

3 

ــورا پیرامون        نه شـ خا هادات دبیر ــن ئه پیشـ ارا

ــوعات  تاق  موضـ تان  تعاون  ا ــ   با  رابطه  در  اسـ

 آبرسانان  تعاونی های شرکت  اتحادیه مشکالت 

ــتان ــوص در اس   مطالبات دریافت پیگیری خص

ــرکت از آبداران های تعاونی ــالب و آب ش   فاض

  تعاونی انحالل از جلوگیری و رضــوی خراســان

 ها

شکالت   شورای گفت و گو در رابطه با م   حادیهات با توجه به گزارش رییس دبیرخانه 

سانان  تعاونی های شرکت  ستان  آبر صوص  در ا   ونیتعا مطالبات دریافت پیگیری خ

  تعاونی انحالل از جلوگیری و رضوی  خراسان  فاضالب  و آب شرکت  از آبداران های

سازمان        ست محترم  ستان و اظهارات ریا ضیحات رییس محترم اتاق تعاون ا ها و تو

ستان مبنی براینکه   ضوت به مدیریت و برنامه ریزی ا شته    این مو سنوات گذ  دیون 

ضوی بازمی  شر  سان ر شته سال   و  گرددکت آبفای خرا ستاندار     گذ ستور ا سب د  ح

میلیارد تومان به صــورت نقدی به شــرکت و آب و فاضــالب اســتان     15محترم 

ــیص یافت تا بدهی خود را بپردازد.       ــالب  در      لذا باید   تخصـ ــرکت آب و فاضـ شـ

ید اما گزارش ها نشــان می دهد که  کرد بودجه خود ابتدا دیون را تســویه نماهزینه

ماه پیش نیز در کمیسیون کار و کارگری استان     2حدود این اتفاق رخ نداده است.  

ضوی حدود              سان ر ضالب خرا شرکت آب و فا سال نیز  شد. ام ضوت مطرح  این مو

ــت. از طرفی، پرداخت این           150 ــتان دریافت کرده اسـ میلیارد تومان اعتبار از اسـ

سیون کار     صوبه کمی شرکت آبفای         دیون م ست و  ضوی ا سان ر و کارگری در خرا
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لذا با توجه به تاکید استاندار محترم   .نمایداستان باید در این خصوص سریعا اقدام    

 :شرکت آبفای استان در این رابطه شورا مقرر می دارد

شی   الف( سال      از دالیل عدم پرداخت دیون از محل وجوه گزار شده  صیص داده  تخ

 .قبل به دبیرخانه شورا ارائه نماید

صیص های اعالمی  ترتیبی اتخاذ نماید  (ب سط  با توجه به تخ   سازمان مدیریت تو

سال    تا پایاننی آبرسانان  استان نسبت به پرداخت کامل دیون خود به شرکت تعاو   

شورای گفت و گو منعکس     جاری  صورت کتبی به دبیرخانه  اقدام و گزارش آن را ب

 نماید.

4 

صویب     بخشاعضا   هشتمین عضو از   عضویت ت

شورای گفت و گوی دولت       صی و تعاونی  صو خ

 استان و بخش خصوصی

ــورای گفت و گوی دولت وبخش    در  ــه ش ــومین جلس ــتاد و س ــوبات هش ادامه مص

ستان مورخ       صی ا صو ضا  معرفی  در رابطه با 23/4/1400خ صی و     اع صو بخش خ

صی      صو شورای گفت و گوی دولت و بخش خ ستان  تعاونی  ضویت   ا آقای  جناب ع

ضو   وان به عنستیل  شرکت الکتروا رییس هیات مدیره مجید محمدزاده  شتمین ع ه

ضا   صی         از اع صو شورای گفت و گوی دولت و بخش خ صی و تعاونی  صو  بخش خ

 تصویب قرار گرفت. مورد جلسه در استان

 

 

 ـراگیرـمــلی و فـ موضوعات

 پیشنهاداتپیشنهاد/  جلسه عنــوان دستــور ردیف

 و اطالعات اقتصادی خباراطرح  1

به ارائه گزارش معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان     توجهبا 

ضوی            سان ر ستان خرا شیوت کرونا در ا ضعیت بحرانی  صوص و ضوی در خ بویژه   ر

نه نشست در چارچوب مصوبات     و لغو برگزاری هرگور اخیشهر مشهد طی سه ماهه    

س ژه کرویستاد و  ساعد به  با توجهمقرر گردید ان تنای ا ست محترم اتاق    نظر م ریا

ــنایع ــاورزی ایران و معاونتمعادن و  ،بازرگانی، ص ــادی و   کش هماهنگی امور اقتص

از طریق شورای مرکز پیگیری گردد تا پیشنهادهای  وزارت کشور  توسعه منطقه ای 

 زیر عملیاتی گردد:شورای استان به طرح 

ــات در زمان  عدم برگزاری  ر این بحران ب تاثیر  -1 ــده جلسـ در تقویم  تعیین شـ

 در نظر گرفته شود. ،مصوب برگزاری جلسات شورا

 ماهه یا یکساله انجام شود. 8بصورت  1400ها در سال ارزیابی  -2

2 
ــورا پیرامون        نه شـ خا هادات دبیر ــن ئه پیشـ ارا

 وعض  غیر با مبادله مالیات تعلق عدم درخواست 

ست پیرامون  ضو  غیر با مبادله مالیات تعلق عدم درخوا   عاونیت تکالیف با رابطه در ع

شاورزی  جهاد سازمان  سوی  از دامداران های شی     ک شورا گزار به  رییس دبیرخانه 

سه ارائه نمود و مقرر گردید  شورای  از  جل گفت و گوی مرکز  پیگیری گردد  طریق 
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طه  در کالیف  با  راب عاونی  ت مداران  های  ت  از دا

 کشاورزی جهاد سازمان سوی

تا به صورت قانونی موضوت ارائه خدمات  به غیر عضو با تحکم دستگاه اجرایی و با       

 همان نرخ های معمول مالیاتی اعضادر قالب معامله عضو با عضو لحاظ شود.

 


