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 خراسان رضویگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 

 استانداری: محل نشست 82.11:ساعت خاتمه 81.11:ساعت شروع  22/18/8011:تاریخ جلسه  18:شماره نشست 

 عناوین دستورجلسات

 

 : پیش از دستور عنوان 

 

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

 

 

 :دستور جلسه عنوان

 طرح اخبار و اطالعات اقتصادی -

 9911در سال   "شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان"ارائه گزارشی از عملکرد -

پشاتیبانی   -تولیا  ) 9011در ساال   برنامه کاری شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی  -

 (زدایی هاها، مانع 

 در رابطه با ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا -

  چالشهای حوزه جهاد کشاورزی پیرامون: 

 دیوارکشی اراضی باغی و گلخانه ای و ثبت مالکیت سهام اران خرد  

 مشکالت ناشی از اجرای دستورالعمل های مربوط به  ص ور مجوز پرورش قارچ خوراکی 

 ص پروانه چاه های آب کشاورزی استان مسایل مربوط به سامانه ساماب در خصو 

 چالشهای حوزه نظام صنفی کشاورزی پیرامون ممنوعیت پرورش ماهی تیالپیا 

 طرح موضوعات انجمن محترم صنفی کارخانجات آرد در خصوص مشکالت این اتحادیه در حوزه صنعت آرد  

 

 :خارج از دستورعنوان 

---------------- 
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 دولت -الف

 سمت نام خانوادگینام و  ردیف
 وضعیت حضور

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

  حاضر (رئیس شورای استانی)استاندار  محمد صادق معتمدیان 3

  حاضر  استان مدیریت و برنامه ریزی سازمان رئیس رضا جمشیدی 2

  حاضر رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  محمدرضا مس فروش 0

 حاجی مجتهد نماینده 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 0

  حاضر استان یها بانک هماهنگی دبیرکمیسیون حمید صفای نیکو 7

 مجلس شورای اسالمی -ب

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

  حاضر استان نمایندگان مجمع رئیس و مجلس نماینده  ارکانی احسان 3
 

 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

  حاضر (یا معاون)استان  دادگستری کل رئیس (امیر مرتضوی) غالمعلی صادقی 3

  غایب استان دادستان مرکز درودی 2

 

 شهرداری و شوراها -د
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

  حاضر  استان مرکز شهردار محمدرضا کالئی 3

 احمد نوروزی نماینده استان اسالمی شورای رئیس محمد رضا حیدری 2
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 تعاونی و خصوصی -هـ

 (رؤسای اتاق ها)
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 (نماینده/ غایب/ حاضر)

نام و نام 

 خانوادگی نماینده

 غالمحسین شافعی 3
 مرکاز  کشااورزی  و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق رئیس

 (دبیر و سخنگوی شورای استان) استان
 حاضر

 

  حاضر استانمرکز  تعاون اتاق رئیس اسماعیل آذری 2

  حاضر استان مرکز اصناف اتاق رئیس محمود بنانژاد 0

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

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 (نماینده/ غایب/ حاضر)

نام و نام خانوادگی 

 نماینده

  حاضر رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی روشنک محمد حسین 3

  حاضر سفیر سرخس مرزنشینان تعاونی شرکت محترم مدیرعامل اسماعیل آذری 2

  حاضر رئیس اتحادیه هتلداران استان خراسان رضوی  قانعی رود معجنیمحمد  0

  حاضر رئیس کانون انجمنهای کارفرمایی صنایع استان یزدانبخش... عبدا 4

  حاضر مدیرعامل شرکت نوین زعفران  علی شریعتی مقدم 5

  حاضر مدیرعامل شرکت بهسو صنعت   احمد اثنی عشری 0

  حاضر  صنعت،معدن و تجارت استانرئیس خانه  حسن حسینی 7

  حاضر رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو شکورزاده محمدمهدی 8

نحوه اداره تشکیل و "دستورالعمل  5ماده  3، در صورت حضور نماینده به جای عضو اصلی شورا، موضوع تبصره (ردیف های الف تا ها)در جداول فوق   :توضیح

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

 .معین گردد "نماینده
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 ها اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی معاون مرتضی اشرفی  3

 مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی مهدی تقوائی 2

 مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی  عالیی محمد 0

 مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی حمیدرضا نوری 4
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 مشروح  مذاکرات

 :از دستور پیش

- ------- 

 (:8)جلسه دستور 

 "طرح اخبار و اطالعات اقتصادی"

 

آبای و   موضاوع کا    تا کنون متاسفانه یکی از مشکالت جدی کشور و بویژه استان است وو خشکسالی پیش رو نامناسب وضعیت آبی کشور  -

های اثرگذار جدی تلقی نشده و به مثابه دیگار اماور، بایاد     های متولی و بخش احتمال بروز خشکسالی در سال جاری، هنوز از جانب دستگاه

بررسای   ابا لاذا بایاد    .جاویی صاورت بگیارد     تا موضوع برای متولیان امر اولویت یافته و برای آن چااره  رسیددر این بحث نیز به مرز بحران 

 .گردداخذ و ارائه راهکارهای مقابله با پدیده خشکسالی در استان، نظرات و پیشنهادات متولیان امر و نخبگان این حوزه 

حاوزه باانکی   دربخشی از موانع محای  کساب و کاار     بوده و با توجه به اینکهتمرکز مجلس بر منویات رهبری در راستای تحقق شعار سال  -

است، موضوع تحقیق و تفحص از بانک ها در راساتای رفاع    نداشتهبرای ساماندهی امور در بخش بانکی، ثمری های مجلس  و پیگیری است

بسایار باا اهمیات    های مختلف برای سامان یافتن این بحاث   همراهی بخشدر این رابطه  .قرار گرفته استمجلس ر دستورکاموانع تولید در 

از  تا بتوان گرددمنعکس مجمع در این زمینه به  یکه پیشنهادات بخش خصوصی و دولتاین است  مجمع نمایندگان  استان تقاضایو  است

 .نمودمسیر بهتری این موضوع را پیگیری 

 می گرددبرگزار  توس  استانداری ای تحت عنوان یکشنبه های اقتصادی هر هفته به منظور پیگیری مشکالت بخش خصوصی استان، برنامه -

طی این  .شودو در آن ضمن بازدید از واحدهای صنعتی و کشاورزی، با حضور مدیران استانی به بررسی و پیگیری مشکالت آن ها اقدام می 

از سال جدید نیز . انجام می شودپیگیری مصوبات ه  به طور منظ   و برای هر واحد صادر محترم بازدیدها دستورات الزم از سوی استاندار 

تا یک کمیته اجرایی در ایان حاوزه شاکل بگیارد و      ه استمقرر شد« ها زدایی ها، مانع تولید؛ پشتیبانی»نامگذاری سال به عنوان  با توجه به

موانعی را که در بخش های مختلف تجارت خارجی، کشاورزی، تولید، صنعت و معدن وجود دارد را شناساایی و بارای آن هاا چااره جاویی      

بناا باه پیشانهاد اساتاندار     . ان بوده و شماری نیز مربوط به مقررات است که به مجلس منعکس خواهد شاد برخی موانع در سطح است. شود

شود و براساا  آن،   منتشرنیز مقرر است تا فراخوانی برای واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی و تشکل های فعال در این حوزه  محترم

 .ت به حل آن ها اقدام شودنسبو سپس ، تجمیع و دسته بندی دریافت ،مشکالت

 (:2)دستور جلسه 

 "9911در سال  ت و گوی دولت و بخش خصوصی استانشورای گف ارائه گزارشی از عملکرد"

با همراهی و همسویی تشکلهای بخش خصوصی و تعاونی و دستگاههای اجرایای اساتان  نشسات هاای تخصصای باین بخاش         3011سال  -

احکام دائمی و دبیرخانه شورا و شورای گفت و گاوی دولات و    32ماده ( ب) جلسات دبیرخانه های بندخصوصی و تعاونی و دولتی در قالب 

 .برگزار گردید  بخش خصوصی

و باه طاور   .... مسائل مربوط به حوزه های  بیمه ای، مالیاتی، بانکی وکشاورزی در این جلسات و نشست ها  عمده   ه لحاظ تراک  موضوعیب -
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باه لحااظ ماهیات ماوارد      و رویه های مخل کسب و کار  که توس  تشکلهای بخش خصوصی و دولتی ارائه گردید و کلی قوانین و مقررات 

بخشنامه ها و رویه و دستوالعمل های ملی خارج از اختیار مدیران استانی، موازی کاری بین برخای دساتگاهها، برداشات هاای      مطرح شده

 .دمی باش سلیقه ای، مهمترین موضوعات ارائه شده 

قوانین و مقررات و رویه های مخل کساب و کاار   و به طور کلی .... در این جلسات و نشست ها  مسائل بانکی، بیمه ای، مالیاتی و کشاورزی  -

همچنین طرح مشکالت بخش خصوصای  . مورد بحث و بررسی قرار گرفت  و پیشنهادات اصالحی به مبادی ذیرب  قانون گذاری ارائه گردید

مصوبه بوده اسات    03جلسه با  7ی  کارشناسی شده و تصویب این راهکارها انجام پذیرفت که حاصل این همفکری برگزاری وارائه راهکارها

 .مصوبات استانی در دست پیگیری است% 05مصوبات استانی محقق شده و %   05که حدود  

به عنوان ریاست محترم جمهاوری اساالمی    شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی حسب ارزیابی وزارت کشور -

را باه   "شایسته و درحاد انتظاار   "، در بین شوراهای گفت و گوی سراسر کشور عنوان برتر3011ماهه ابتدای سال  0به لحاظ عملکردی در 

 .خود اختصاص داد

 :الصه آماری به شرح زیر در جلسه ارائه شدخ -

 

 جلسات برگزار شده شورای استان( الف

 تعداد مصوبه تعداد دستورجلسه تاریخ برگزاری شماره جلسه ردیف

3 74 33/2/11 0 0 

2 75 21/0/11 5 5 

0 70 2/5/11 5 30 

4 77 0/0/11 0 5 

5 78 20/33/11 0 8 

0 71 34/32/11 5 33 

7 83 28/32/11 0 33 
 03 03 جمع

 

 مصوبات شورا( ب

 

 

 

 

 

 

 

تعداد 

 مصوبات

 استانی اتوضعیت مصوب نوع مصوبه

ملی و 

 فراگیر
 استانی

درصد ملی 

 و فراگیر

درصد 

 استانی

درصد 

 اجرا شده

با درصد 

ماهیت 

درحال 

 پیگیری 

اجرا  درصد

 نشده

28 81 04 41% 01% 43% 23% 1% 
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 پیشنهادات دبیرخانه  به شورا( ج

مصوبات تعداد 

پیشنهادی دبیرخانه به 

 شورا

تعداد پیشنهادات 

 دبیرخانهتصویب شده 

 در شورا

مصوبات درصد تصویب 

دبیرخانه در  یپیشنهاد

 شورا

30 30 53% 

 

ی دولات و  گفات و گاو  با هدف شناسایی موانع کسب و کار و ایجاد تفاه  بین بخش خصوصی و دولتی و ارائه راهکارهای موثر باه شاورای    -

پیشانهادات تشاکلهای بخاش     ذیل دبیرخاناه،  تخصصیجلسه کارشناسی چندین جلسه دبیرخانه و  43 ، در3011 سال بخش خصوصی در

 . مصوبه بوده است 350     مطرح شده که نتایج این جلسات  دستور کار 51در قالب  خصوصی و دولتی در هر جلسه

 گردیاده اسات و  آمااده طارح   % 8و ی استان مطرح گفت و گودستورکارها در جلسات شورای  %08 دستور کار،  51 مصوبه و  350 از بین  -

 .دستور کارها قبل از ارسال به شورا در قالب توافق و تفاه  انجام شده است و یا احتیاجی به طرح در جلسه شورا نداشته است % 24حدود 

 

 

 (:4)دستور جلسه 

پشتیبانی ها، مانع  -تولی ) 9011در سال  برنامه کاری شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی "

 "(زدایی ها

عالوه بر وظایف و ماموریت های جاری که در اجرای قانون بهبود و دستورالعمل هاای شاورا   ) 3433برنامه کاری شورای گفت و گو در سال  -

در جلسه به شرح که برگرفته از نظرات کارشناسان و مدیران دستگاههای اجرایی و تشکلهای بخش خصوصی و تعاونی می باشد (وجود دارد

  :زیر ارائه شد

ایجاد هسته های مطالعات تخصصی شورای گفت و گو با استفاده از ظرفیت کارشناسی اتاقهای بازرگانی، تعاون، اصاناف و ساایر تشاکل     -3

 های اقتصادی استان

گان های مطالعاتی و اجرایی و تدوین برنامه آموزشی به منظور ارتقاا  تاوان کارشناسای، در دبیرخاناه و نمایناد      طراحی و استقرار فرآیند -2

 بهبود دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی

 مصوبات به صورت توافقی بین دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی و تعاونی% 73تالش برای تحقق هدفگذاری حدود -0

 موضوع پیشنهادات تسهیل مراودات تجاری با کشورهای همسایه در قالب برگزاری نشست های استانهای همجوار مرزی -4

پیگیری و هماهنگی بیشتر برای استفاده از ظرفیت مجمع محترم نمایندگان استان در خصوص اصالح قوانین و مقررات مخال کساب و    -5

 کار 

 پیگیری و ایجاد تفاه  الزم برای فراه  نمودن استفاده از ظرفیت خراسانی های خارج از کشور در چارچوب ماموریت های شورا  -0
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 قوانین و مقررات مخل کسب و کار در بخش های مختلف اقتصادی در استان خراسان رضوی تدوین کتابچه حاوی -7

 شناسایی موانع کسب و کار و راهکارههای پشتیبانی از تولید با توجه به شعار سال و فرمایشات مقام معظ  رهبری  -8

چهل پیشنهاد در قالب موانع و راهکار پیشتیبانی در چارچوب شعار سال و بند ب ماده  20/3/3433تا زمان برگزاری جلسه شورا در تاریخ ) 

 .(تانه واصل شده اساحکام دائمی به دبیرخ 32

 (:0)دستور جلسه 

 :چالشهای حوزه جهاد کشاورزی پیرامون ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا در رابطه با "

  مالکیت سهام اران خرددیوارکشی اراضی باغی و گلخانه ای و ثبت  

سازمان جهاد کشاورزی موضوعات این بخش را در حوزه قوانین مخل کسب و کار به دبیرخانه شورا جهت بررسی ارائه نموده است ،  -

های کشااورزی   ای و ثبت مالکیت سهامداران خرد چاه های دیوارکشی اراضی باغی و گلخانه یکی از این موضوعات، مشکالت و چالش

 .که در جلسه دبیرخانه طرح، بررسی و مورد کارشناسی قرار گرفتمی باشد 

ها یکی از مباحث مدنظر سازمان جهاد کشاورزی است که نیازمند اصالح است؛ بخشنامه مربوط به این موضاوع   بحث دیوارکشی باغ -

طباق اعاالم ایان اداره،    . ر نمیگاردد افتد و مجوز از سوی اداره کل راه و شهرساازی صااد   اجازه دیوارکشی را داده اما این اتفاق نمی

  .حداقل مساحت باغ برای فنس کشی و دیوارکشی باید دو و نی  هکتار با ارائه سند ششدانگ باشد که همه این شرای  را ندارند

شاورزان از طرفی، اکثر ک. هکتار می توانند دیوارکشی کنند 5تا  2طبق قانون حفظ اراضی زراعی و باغی، گلخانه ها با مساحت بین  -

نبود دیوارکشی و فنس کشی ه  عدم امنیت کارگران . باغ های یک هکتاری دارند و این موضوع مورد اعتراض آنها قرار گرفته است

 . و ساکنان را به دنبال داشته است

ی دیگار، بارای   از ساو . اگر باغی حفاظ نداشته باشد، مشکالت زیادی از نظر اقتصادی و امنیتی، برای صاحبان باغهاا ایجااد میشاود    -

این درحالی است که امروز باغهای نای  هکتاار و یاک    . هکتار باشد 5تا  0دیوارکشی گلخانه ها ه  اعالم شده مساحت آن باید بین 

بنابراین، سازمان بار لازوم اصاالح بخشانامه راه و شهرساازی      . هکتاری ه  توجیه اقتصادی دارند؛ نمونه اش، باغ پسته و گردو است

پیشنهاداتی تهیه کرده که اگر مورد تایید قرار گیرد، برای فنس کشی هکتار کمتاری مادنظر قارار گیارد و از طرفای،      تاکید دارد و 

 . فنس کشی مبنای صدور سند قرار نگیرد

در حال حاضر اکثر متقاضیانی که پروانه میگیرند، اگر در اولین اقدام شروع به دیوارکشی کنند، کسی نمیتواند نظارتی بر آن ساوی   -

درصاد  53دیوار داشته باشد به همین دلیل از سو  سازمان جهاد کشاورزی اعالم شاده کسای کاه پرواناه گلخاناه را گرفتاه بایاد        

به نظر میرسد این پیشنهاد اگر تایید شود، تا حادی مشاکل   . پیشرفت فیزیکی داشته باشد تا برای مجوز دیوارکشی خود اقدام کند

  .حل می شود

اجرایای قاانون جلاوگیری از خردشادن اراضای کشااورزی و ایجااد قطعاات مناساب فنای، اقتصاادی مصاوب             براسا  آیین ناماه   -

، حدنصاب اراضی برای دیوارکشی به تفکیک شهرستانها تغییر کرده است و براسا  این مصوبه سازمان ماا تصامی    3015اسفند35

سازمان با دیوارکشای گلخاناه هاا    . گلخانه ها استثنا هستند گرفت برای باغها تنها براسا  حدنصاب هیات وزیران کار انجام شود اما

  .درصد پیشرفت فیزیکی باشند، موافق است 53تا  03درصورتی که سازه داشته باشند و دارای 

توسا    مشکل اساسی این است که طبق این قوانین و آیین نامه ها، امکان صدور مجوز برای گلخانه و طرح های کوچک دامپاروری  -
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لاذا  . را صاادر نماود  مجاوز   گ برای افراد مشکل اسات، نمای تاوان   اخذ سند ششدان با توجه به اینکهو  وجود ندارد رزیجهاد کشاو

 .مجوز صادر شوددرصدی گلخانه  53با پیشرفت  پیشنهاد این استکه

قانون حفظ کااربری اراضای را از    4متاسفانه مسئله ای که به خاطر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ایجاد شده، قلمرو تبصره  -

این رای باعث شده تا صدور مجوز امکان پذیر نباشد و فق  در محدوده روستاهایی که طرح هاادی مصاوب نداشاته    . بین برده است

از طرفای، روناد کاار    . این موضوع باعث قفل شدن تولید در بخش کشاورزی می شاود . اشته باشدباشند، امکان صدور مجوز وجود د

این روند باعث می شود تا تفاه  ناماه ای کاه   . طوالنی است که سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را دچار فرسایش می کندبسیار 

الزم اسات تاا اقادامی بارای ابطاال رای دیاوان یاا        لاذا   .رددبرای توسعه هزار هکتاری گلخانه در استان منعقد شده نیز عملیاتی نگ

از طرفی، مجلس طرح قاانون حفاظ کااربری اراضای را در     . استفساریه ای برای شفاف شدن موضوع و بالاثر شدن رای مطرح گردد

وع از مرکاز  از شورای گفات و گاو ایان اسات کاه موضا       بخش خصوصی ذینفعتقاضای . دستور کار دارد اما این مسئله زمانبر است

 .گرددتا مشکل برطرف  شودپیگیری 

تولیدکنناده و   ؛مسئله دیوارکشی از نظر منطقی، حقوقی و فقهی، به این خاطر است که وقتی مجوزی برای احداث صادر می شاود   -

لیون توماان هزیناه   می 4هزار تومان تا  033برای سرمایه گذاری در گلخانه، از متری . دند امنیت آن را تامین کننسرمایه گذار بتوان

مجوزها برای زماین هاای    شودلذا، پیشنهاد می . می شود و با این شرای  اقتصادی، تامین امنیت این سرمایه بسیار مه  خواهد بود

کوچک تا زمان صدور مجوز دیوارکشی از سوی جهاد کشاورزی در مرحله اولیه صادر شاود و در اداماه بحاث مجوزهاای بلندمادت      

 .پیگیری گردد

 

 کالت ناشی از اجرای دستورالعمل های مربوط به  ص ور مجوز پرورش قارچ خوراکیمش 

 

متر مرباع امکاان    3533با توجه به اینکه بر اسا  دستورالعمل های مربوطه  صدور مجوز پرورش قارچ خوراکی در اراضی کمتر از  -

با توجه به ارزش باالی زمین و وجود متقاضیان فراوان در این زمینه و اشتغال  قابل قباول آن ، پیشانهاد مای     لذاپذیر نمی باشد و 

شود صدور مجوز پرورش قارچ خوراکی همانند گلخانه ها پس از طی بررسیهای انجمن پرورش قارچ خوراکی بدون در نظار گارفتن   

  .متراژ و مساحت زمین ها اجرایی گردد

 

 ط به سامانه ساماب در خصوص پروانه چاه های آب کشاورزی استان مسایل مربو 

سامانه یکپارچه حفاظت و بهاره بارداری مناابع    ) در زمینه ورود اطالعات به سامانه ساماب وکشاورزی در حوزه پروانه چاه های آب  -

 .اجه نموده است، مشکالتی رق  خورده که فعاالن حوزه کشاورزی را با دغدغه هایی مو (آب و امور مشترکین

به این جمع بنادی  در جلسه اعالم نمود با توجه به طرح مشکالت در جلسات دبیرخانه شورا شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی  -

که پروانه بهره برداری از چاه های کشاورزی را برای کسانی که اضافه برداشت ندارناد، ساه ساال یاک باار و آن ها  باه         اندرسیده 

حل  شود مالکان پروانه به نام وکیل صادربرای خرده  به این صورت کهموضوع سامانه ساماب را ه   نموده و صورت اینترنتی تمدید 

شاورزان، تشکل های فعال در این حوزه و جهاد کشاورزی استان این اسات کاه اطالعاات را    از ک این شرکتدرخواست  و لذا نمایند

با توجاه   این است که مه نکته .وجود ندارد؛ زیرا در بحث صدور پروانه به نام افراد مشکلی شرکت آب منطقه ای ارسال نمایندبرای 

مساتندات ایان نقال و    باید  (در بخش کشاورزی امری معمول است البته )نقل و انتقاالت زیادی در چاه ها انجام می شود  به اینکه
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ایان امار در پیگیاری هاای     . ه  به روز باشاد  ساماباعالم شود تا براسا  آن مجوز صادر گردد و اطالعات شرکت آب  انتقاالت به 

 .بعدی و حل مشکالت احتمالی، بسیار مفید خواهد بود

 (:3)دستور جلسه 

 "دبیرخانه شورا در رابطه با چالشهای حوزه نظام صنفی کشاورزی پیرامون ممنوعیت پرورش ماهی تیالپیاارائه پیشنهادات "

که قابلیت خوردن انواع خوراک را داشته و خوراکی برای ماهیهاای دیگار بااقی نمیگاذارد،      به خاطر نوع خاص و ویژگی های این نوع ماهی -

د سازمان حفاظت از محی  زیست این است که اگر این ماهی به آبهاای آزاد راه داشاته   موضوع مورد تاکی. شود مجوز پرورش آن صادر نمی

باشند، به محی  زیست خسارت می زند اما بخش خصوصی درخواست دارد تا شرایطی فراه  شود که دغدغه های محای  زیساتی مرتفاع    

 .شده و زمینه پرورش این ماهی در محی  های بسته و محدود، فراه  آید

یال پیال ارزان قیمت است و اگر امکان تولیدش وجود داشته باشد، بخشی از نیاز جامعه از این مسیر تامین می شاود و ارزانتار باودن    ماهی ت -

 .های مصرفی ک  برخوردار خواهد بود آن، مزیتی برای گروه

تا در شهرساتان هاایی کاه رودخاناه      هشد در مصوبات دبیرخانه پیشنهاد. می توان به صورت نظارت شده این ماهی را پرورش و تکثیر نمود -

یا قنات دارند، کماکان ممنوعیت پرورش ماهی تیالپیا اعمال شود اما برای شهرستان هایی که دارای چااه آب کشااورزی باوده و در      دائمی

در قالب توافقی میان جهاد این بند می تواند . محی  بسته و کنترل شده کار پرورش انجام می گیرد، مجوز پرورش ماهی تیالپیا صادر گردد

 .کشاورزی و شرکت آب منطقه ای استان به مرحله اجرا درآید

استان های شرقی به آب های آزاد راه ندارند و چالش های محی  زیستی ماذکور   و با توجه به اینکه  در این رابطهاستاندار خراسان رضوی  -

سازمان حفاظت محی  زیست رییس محترم توانسته  از ان محی  زیست کشور را در پرورش این نوع ماهی رق  نمی زنند در تعامل با سازم

اما بدلیل اعالم مخالفت تشکل های سایر استان ها تاا کناون ایان    . را اخذ نمایدمجوز پرورش ماهی تیالپیا، برای چند استان  موافقت صدور

 .موضوع اجرایی نشده است که نیازمند پیگیری مجدد است

 (:2)دستور جلسه 

طرح موضوعات انجمن صنفی کارخانجات آرد در خصوص مشکالت این اتحادیاه   ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا در رابطه با"

 "در حوزه صنعت آرد

 

استان ارائاه نمودناد کاه     یدولت و بخش خصوص یگوو  گفت یشورادبیرخانه  اتجلس در، فهرستی از مشکالت خود را فعاالن صنعت آرد -

 .در جلسه، پیشنهادات کارشناسی شده توس  دبیرخانه شورا مرتب  با این مشکالت به جلسه شورا ارئه گردید ضمن طرح این مسائل

 :در جلسات دبیرخانه شورا مشکالت زیر مطرح گردیده که به جلسه شورا ارائه شد -

 صدور مجوز عبورموقت ظرفیت خالی کارخانجات آرد به دلیل نبودن نیاز مازاد داخلی و عدم توزیع مناسب داخلی و: الف 

عدم جبران افزایش هزینه های آسیابانی کارخانجات آرد ناشی از افزایش قابل مالحظه هزیناه هاای دساتمزد ، حمال و نقال از ساال       : ب 

 تاکنون  3017

 لزوم تفویض اختیار بخشی از اختیارات ملی در دو حوزه وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی به استانها : ت 

 گیری از صدور مجوز فعالیت برای تقاضای جدید ایجاد کارخانجات آرد تا بهبود ظرفیت های موجود جلو: د 
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  .عدم تطابق آرد یارانه ای با کیسه های آرد که در محاسبات جداگانه لحاظ نمی گردد: ذ 

و این بدلیل مشکالتی اسات کاه در ایان حاوزه وجاود       کنند یکار م تیدرصد ظرف 03ه  اکنون کارخانجات فعال در صنعت آرد استان با  -

کارخانجاات و باه    نیا تماام شاده محصاوالت ا    متیق شیعامل افزا زیوجود دارد ن... و سهیک دیگندم، خر نیکه در حوزه تام یمشکالت.دارد

 .بوده است شتریو مشکالت ب نهیهز جادیدنبال آن ا

 ریموضوع راهکار ارائه شود، در غ نیا یبرا دیبا دغدغه هایی وجود دارد که زیانجات نکارخ نیا یارزان برا در گردش هیسرما نیدر بحث تام -

 .مواجه خواهند شد یتر یجد یبا بحران ها یاقتصاد ایبنگاه ه نیصورت ا نیا

 دهاد؛ ی ارائاه ما   هاا یی از نانوا یبرخ یبرا متیقیک با را  یدولت گندم؛شودی م عیآرد توز یکارخانه ها نیه  اکنون گندم با سه نرخ در ب -

 مات یگنادم باا ق   نیاز  صنف و صانعت  یبرا تیو در نها شودی و تافتون استفاده م یآزادپز، بربر یهایی نانوا یبرا دیگربا نرخ  یگریگندم د

 می توان مشهد یکی از مناطق شهرامروز در  کهی به طور ؛گرددی فساد م جادیمقوله خود باعث ا نیکه هم شودی عرضه ممتفاوت دیگری 

 . خریداری کرد مشهدآرد کارخانجات  متیق ریزرا آرد تهران 

 یآالت کاه دسترسا   نیبه خصوص در حوزه ماش تمام می شود،تر از تهران  به مراتب گران یشهرستان یواحدها یخدمات برا در حال حاضر -

 تیا درصد ظرف 03با  تنها حال آنکه کارخانجات آرد استان می باشد، کسانیآرد در مشهد با تهران  متیق ها نیدشوارتر است و با همه ا زین

 .ثابت بوده است آرد  متیق ریسال اخ چهاراست اما در  متیق رییبه طور مستمر در حال تغ ییهر کاال.کنندی کار م

آرد، مجوز  دیاستان در تول یمورد استفاده کارخانه ها یها تیباال بردن ظرف یاست که برا تشکل مرتب  با این بحث آن شنهاداتیپ یکی از -

 .منتقل گردد یها به خراسان رضو استان گریمازاد د دیعبور موقت گندم صادر شود و تول

 وجاود  باا  و نباود  مناساب  کرد، تعیین گذشته سال در دولت که ای اولیه بهای متاسفانه کشاورزان از گندم خرید تضمینی نرخ خصوص در -

 از گنادم  خریاد  تضامینی  نارخ  برای و شود تکرار تجربه این اگر حال. نیست عادالنه مذکور نرخ هنوز شد؛ اعمال ها نرخ در تغییراتی اینکه

 مرزهاا  از یاا  بود؛ نخواهد نیازها کننده تامین جاری، سال آبی ک  واسطه به که ک  تولید مقدار همین نشود، اعالم ای عادالنه قیمت کشاورز،

 دیگار  از را محصول باالتری قیمت با آتی های ماه در دولت که شد خواهد آن نتیجه. گیرد می شکل سیاهی بازار آن برای یا و شود می خارج

 .کند وارد و خریداری کشورها

 ظرفیات  دارای خراساان  آرد کارخانجاات  کاه  آنجایی از.است فراه  فار  خلیج حوزه کشورهای و افغانستان در ایران آرد برای خوبی بازار -

 وری بهاره  و نماود  صاادر  کشاورها  ایان  باه  را تولیادی  آرد کارخانجات، این نیاز مورد گندم از بخشی کردن وارد با توان می هستند، خالی

 .داشت خواهدکشور و استان  صنایع پویاسازی در مهمی تاثیر نیز اقتصادی نظر از اقدام این. زد رق  را اقتصادی

 رابطاه  هماین  در رضاوی  خراساان  جملاه  از هاا  اساتان  برخی که است ذخایر کسری نخست است؛ اهمیت دارای منظر چند از گندم بحث -

 از اسات  مقارر  کهشده  تامینهزار تن گندم برای استان  03 توس  استانداری های صورت گرفته با پیگیریدر این رابطه . دارند هایی نگرانی

مای   زمیناه  ایان  در رایزنی حال در که استانداریمواجه است  نقل و حمل حوزه در مشکالتی با حاضرگرفته شود و در حال  تحویل چابهار

 .باشد

توسا    موضاوع  ایان  و آیاد  مای  شامار  باه  اساتانداران  تماامی  های دغدغه از یکی ه  کشاورز از گندم تضمینی خرید نرخ افزایش موضوع -

 .شده است منعکس مرکز به استانداری خراسان رضوی

 مساائلی  از بسیاری و باشند داشته چندانی گیری تصمی  توانند نمی زمینه این در ها استان که است این نان و آرد حوزه مشکالت از یکی  -

حرکات   شادن  نرخای  تاک  سامت  به گندم بحث در که است این بخش خصوصی تقاضای. است ملی تصمیمات از ناشی افتد، می اتفاق که

 .هست نیز دولت نفع به که اتفاقی ،شود
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 در گنادم  ساازی  ذخیره برای مطلوبی امکانات با و بوده مدرن ها کارخانه این. فعالند خراسان های استان در آرد کارخانه 01 حاضر حال در -

 و چنادنرخی  باازار  از نیاز  چاالش  ایان  و اسات  ماناده  خالی ها کارخانه همین ظرفیت از زیادی بخش که است این مسئله اما دارند؛ اختیار

 .گیرد می نشات بخش این در اشتباه رویکردهای

 نان مه ، بحث اما ؛باشد گندم تولید سال گذشته اندازه به که داشت انتظار توان نمی ،رو است پیش در زراعی خشک سال اینکه به توجه با -

 جناوب  در گنادم  برداشات  دیگر یکماه از. شود خریداری کشاورز از صحیح صورت به گندم ،استان استراتژیک ذخایر در اینکه و است مردم

 تر سریع چه هر دولت است بهتر منظور این برای. شود اقدام محصول این تامین برای شود، دیر اینکه از پیش باید و شود می انجام خراسان

 .نماید اعالم را گندم تضمینی خرید نرخ

 باا   داخلای  کشاورزان گندم کار، این جای به اگر و دارد قیمت تومان هزار شش از بیش کنی ، می وارد قزاقستان از که گندمی کیلوگرم هر -

 .است طرف دو هر نفع به ،شود خریداری معقولی رق 

 حتای  و نفروشد دولت به را محصولش تا دهد می ترجیح کشاورز است، متفاوت دولت تضمینی خرید نرخ با آزاد بازار در گندم قیمت وقتی -

 .شد داده اجاره ها دامداری به مزارع برخی گذشته سال

 ایان  بارای  چااره  فکار  باه  بایاد  و نیست مناسب شود وارد قزاقستان از ترجیحی ارز با محصول این گندم، تامین در بحران بروز از بعد اینکه -

 . ی استپیگیر نیز در این رابطه در حال مجلس. بود موضوع

 وجود استان گندم زیرکشت سطح آمار خصوص در هایی نگرانی ،گذشته سال دو ظرف استان در گندم خرید درصدی 25 کاهش با توجه به -

 نضامینی  خرید قیمت. نگرانی های جدی وجود دارد رضوی خراسان گندم استراتژیک ذخایر زمینه در که معناست بدان ها این همه و دارد

 .شود انجام الزم اقدامات رابطه این در باید و شده علت بر مزید نیز گندم

 درصاد  02 معاادل  یعنی 11 سال در تن هزار743 میزان این از که است تن هزار 024 و میلیون 2 استان، آرد های کارخانه اسمی ظرفیت  -

 امکاان  کاه  اسات  اینشرکت غله و خدمات بازرگانی استان   پیشنهاد. است مانده خالی ظرفیت مابقی و شده تکمیل و استفاده ظرفیت این

 محصاول  ایان  صادرات آرد، تولید و مرز ه  کشورهای از گندم واردات با تا شود داده استان کارخانجات به گندم موقت عبور برای مجوز اخذ

 .بگیرد انجام

 ؛نماود  اقدام ها کارخانه آسیابانی هزینه به کمک برای مقطع دو در دولت است، نداشته تغییری تاکنون 14 سال از آرد نرخ اینکه به توجه با -

 از) دوم مرحلاه  در و نماود  پرداخات  ها کارخانه به را) آرد قیمت درصد 1  معادل ای یارانه( 10 سال پایان تا 15 شهریور از) اول مرحله در

شرکت غله و خدمات بازرگاانی اساتان     اکنون ه  که داده یارانه واحدها این به را آرد قیمت درصد 33 معادل نیز(  18 خرداد تا تا 17 سال

 .هستند ها کمک این تسویه حال در

 جلاوگیری  خواساتار  دارند، فعالیترضوی  خراسان استان در آرد کارخانه 03 از بیش اینکه به توجه باشرکت غله و خدمات بازرگانی استان  -

 واحادهای  بارای  یزیاان  و نمی رساد  اشباع به ظرفیتاستان است زیرا در غیر اینصورت  در آرد کارخانه تاسیس برای جدید پروانه صدور از

 .می گردد ایجاد موجود

 :این موضوع  مورد کارشناسی قرار گرفته به جلسه ارائه شد پیرامون شورا، دبیرخانه در که پیشنهادات زیر -

 موضاوع  دولتای،  تخصصای  مادر شرکت و غله کل اداره همچنین  و جهادکشاورزی و صمت وزارتخانه دو طریق از تا پیشنهاد می شود 

 .گردد صادر گندم موقت عبور مجوز کارخانجات قبیل این برای تا شود پیگیری

 سمت در و اخیر سنوات طی های قیمت تغییر عدم دولتی، الزامات از متاثر که آرد کارخانجات آسیابانی های هزینه افزایش به توجه با 

 و اعتباار  تاامین  قالاب  در دولات  ساوی  از ها هزینه جبران موضوع تا می شود پیشنهاد بوده؛ نقل و حمل و دستمزد هزینه رشد دیگر،
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 .شود پیگیری( است ننموده تغییر آزاد نرخ که) 3017 سال از ها هزینه سطح محاسبه

  :مای  پیشانهاد  کارخانجاات،  توسا   کیساه  خرید از ناشی های هزینه افزایش و آرد های کیسه با ای یارانه آرد تطابق عدم موضوع در 

 تاا  دهد اختصاص آرد کارخانجات مرکزی تشکل طریق از متمرکز صورت به را ها کیسه تهیه نیاز مورد اولیه مواد صمت وزارت تا شود

 .شود داده پوشش تطابق عدم های هزینه شده، تمام قیمت در

 و شاود  می انجام تهران در متمرکز طور به نیاز مورد آرد تامین در ها نظارت و واگذاری خرید، فرایندهای همه انجام روند اینکه به نظر 

 هاای  هزیناه  کااهش  و تساریع  موجب که اموری می شود درخواست ندارند، اختیاری گونه هیچ مرتب  های دستگاه و غله کل ادارات

 . گردد تفویض استانها به شود، می مربوطه

 طریاق  از جدیاد  مجوزهاای  صادور  موضاوع  اسات،  آرد کارخانجاات  حوزه در مازاد ظرفیت دارای رضوی خراسان استان که آنجایی از 

 .بگیرد قرار نظر تجدید مورد باید نیز صمت سازمان
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 مصــوبات اســـتانی

 تــــصمیمات/ تصمیم جلسه عنــوان دستــور ردیف

8 
 طرح اخبار و اطالعات اقتصادی

 

آبای کشاور و   نامناساب  وضاعیت  با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه پیراماون  

موضاوع  یکی از مشکالت جادی کشاور و باویژه اساتان     و اینکه خشکسالی پیش رو 

مقرر گردید سازمان جهاد  لذا است  احتمال بروز خشکسالی در سال جاریآبی و  ک 

و تشاکل هاای   شرکت غلاه و خادمات بازرگاانی     ، کشاورزی، شرکت آب منطقه ای

بررسی راهکارهای مقابله با پدیده خشکسالی در استان، نظرات و  اب استان کشاورزی

به دبیرخانه شورای گفات و گاوی اساتان     بیست روزخود را ظرف مدت پیشنهادات 

پیشنهادات ماوثری  ضمن برگزاری جلسات کارشناسی دبیرخانه شورا ارائه نمایند تا 

 .به شورا جهت تصمی  گیری ارائه نماید

2 

برنامه کاری شورای گفات و گاوی دولات و    

در  بخش خصوصی اساتان خراساان رضاوی   

پشااتیبانی هااا، مااانع  -تولیااد) 3433سااال 

 زدایی ها

عالوه بر وظایف و ماموریت های ) 3433برنامه کاری شورای گفت و گو در سال 

که برگرفته از (جاری که در اجرای قانون بهبود و دستورالعمل های شورا وجود دارد

نظرات کارشناسان و مدیران دستگاههای اجرایی و تشکلهای بخش خصوصی و 

مورد تایید و تصویب و  ارائهتعاونی می باشد توس  رییس دبیرخانه شورا در جلسه 

شورا قرار گرفت و مقرر شد برنامه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 

 :ارسال گردد شورا به شرح زیر برای اعضا  محترم 3433استان در سال 

ایجاد هسته های مطالعاات تخصصای شاورای گفات و گاو باا اساتفاده از         -3

اصاناف و ساایر تشاکل هاای     ظرفیت کارشناسای اتاقهاای بازرگاانی، تعااون،     

 اقتصادی استان

های مطالعاتی و اجرایی و تدوین برناماه آموزشای    طراحی و استقرار فرآیند -2

به منظور ارتقا  توان کارشناسی، در دبیرخانه و نمایندگان بهبود دساتگاههای  

 اجرایی و بخش خصوصی

 مصوبات به صاورت تاوافقی باین   % 73تالش برای تحقق هدفگذاری حدود -0

 دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی و تعاونی

موضوع پیشنهادات تسهیل مراودات تجاری با کشورهای همسایه در قالاب   -4

 برگزاری نشست های استانهای همجوار مرزی

پیگیااری و هماااهنگی بیشااتر باارای اسااتفاده از ظرفیاات مجمااع محتاارم   -5

 کار  نمایندگان استان در خصوص اصالح قوانین و مقررات مخل کسب و

پیگیری و ایجاد تفاه  الزم برای فراه  نمودن استفاده از ظرفیت خراسانی  -0

 های خارج از کشور در چارچوب ماموریت های شورا 
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تدوین کتابچه حاوی قوانین و مقررات مخل کساب و کاار در بخاش هاای      -7

 مختلف اقتصادی در استان خراسان رضوی

ای پشتیبانی از تولید باا توجاه باه    شناسایی موانع کسب و کار و راهکارهه -8

 سال و فرمایشات مقام معظ  رهبری شعار

4 

 ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا در رابطه با

 :چالشهای حوزه جهاد کشاورزی پیرامون 

  دیوارکشی اراضی باغی و گلخانه ای و ثبت

  مالکیت سهامداران خرد

  مشکالت ناشی از اجرای دستورالعمل های

 صدور مجوز پرورش قارچ خوراکیمربوط به  

  مسایل مربوط به سامانه ساماب در خصوص

 پروانه چاه های آب کشاورزی استان 

ی از چالش های حوزه کشاورزی که در رئیس دبیرخانه شورای گفت و گو گزارش

 :جلسات دبیرخانه شورا گردآوری شده به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید

اعتبار پروانه  ه شورا مطرح گردیده بود کهدر جلسات دبیرخان ازآنجاییکه -

اکثر چاه های آب کشاورزی استان علیرغ  فعال بودن به پایان رسیده و از طرفی 

با فعال سازی سامانه ساماب که برای تسهیل ارائه خدمات به بهره برداران آب 

کشاورزی و سنجش و اندازه گیری آب برداشتی در آب منطقه ای راه اندازی شده 

،در سامانه اطالعات  مربوط به مالکیت و میزان سه  هر یک از کشاورزان و است

و با طرح موضوع در دبیرخانه شورا و پیگیری شرکت د وبهره برداران وارد نمی ش

به این موضوع سامانه ساماب را ه   و اعالم این شرکت آب منطقه ای استان

گردیده است لذا حل  شودبرای خرده مالکان پروانه به نام وکیل صادر  صورت که

البته در که )نقل و انتقاالت زیادی در چاه ها انجام می شود  با توجه به اینکه

کشاورزان، تشکل های فعال در مقرر گردید  (بخش کشاورزی امری معمول است

شرکت آب  به را مستندات این نقل و انتقاالت  این حوزه و جهاد کشاورزی استان

سامانه یکپارچه ) ساماب سامانه تا براسا  آن مجوز صادر و اطالعات نمایداعالم 

و در صورت  گرددبه روز  (حفاظت و بهره برداری منابع آب و امور مشترکین

 .وجود مشکل مراتب به دبیرخانه شورا جهت پیگیری های بعدی منعکس گردد

0 

 ارائه پیشانهادات دبیرخاناه شاورا در رابطاه باا     

صنفی کشاورزی پیراماون   چالشهای حوزه نظام

 ممنوعیت پرورش ماهی تیالپیا

 

بررسی مشکالت ناشی از ممنوعیت پرورش ماهی تیالپیا در استان خراساان رضاوی   

با توجه به سرانه های درآمدی مناطق روستایی و وضعیت قیمت مناسب این مااهی  

خراساان   ممحتار  استاندارتوس  رییس دبیرخانه شورا ارائه گردد و با توجه به اینکه 

استان های شارقی باه آب هاای آزاد راه ندارناد و     اعالم نمودند  در این رابطهرضوی 

چالش های محی  زیستی مذکور را در پرورش این ناوع مااهی رقا  نمای زنناد در      

توانساته  از ریایس محتارم ساازمان حفاظات      تعامل با سازمان محی  زیست کشور 

را اخاذ  یالپیا، بارای چناد اساتان    مجوز پرورش ماهی تمحی  زیست موافقت صدور 

تشکل های سایر استان ها تا کنون این موضوع  برخی اما بدلیل اعالم مخالفت. نماید

 .موضوع توس  استانداری خراسان رضوی پیگیری شودمقرر شد اجرایی نشده است 

3 
طرح  ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا در رابطه با

موضوعات انجمن محترم صنفی کارخانجات آرد 

دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان پیرامون  رییس
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در خصااوص مشااکالت ایاان اتحادیااه در حااوزه 

  صنعت آرد

 

 :گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردیدموضوعات حوزه آرد 

 و با عنایت به  کارخانه آرد استان 03بیش از ظرفیت خالی با توجه به  -

اینکه نیاز بیشتری برای پذیرش گندم و تبدیل آن به آرد مصرفی داخلی  

از طریق دو وزارتخانه استانداری در استان وجود ندارد، مقرر گردید تا 

صمت و جهادکشاورزی و  اداره کل غله ،شرکت مادر تخصصی دولتی 

قت گندم تا برای این قبیل کارخانجات مجوز عبور مو نمایدپیگیری 

  .صادر گردد

یندهای خرید و واگذاری و نظارت ها در نظر به اینکه روند انجام همه فرآ -

دستگاه شود و  تامین آرد مورد نیاز به طور متمرکز در مرکز انجام می

سازمان گردید تا مقررهیچگونه اختیاری ندارند،  های استانی مرتب 

شرکت غله و خدمات  ،جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت 

اموری که موجب تسریع و کاهش  و اتحادیه مربوطه بازرگانی استان

جهت تفویض به استان ظرف مدت یک هزینه های مربوطه می شود 

  .هفته به دبیرخانه شورا جهت پیگیری های بعدی اعالم نماید

با توجه به اینکه استان خراسان رضوی دارای ظرفیت مازاد در حوزه  -

ت آرد می باشد،  مقرر شد، موضوع صدور مجوزهای جدید از کارخانجا

  .مورد تجدید نظر قرار گیرد صنعت، معدن و تجارتطریق سازمان 

 

 

 ـراگیرـمــلی و فـ موضوعات

 پیشنهادات/ پیشنهاد جلسه عنــوان دستــور ردیف

8 

 ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا در رابطه با 

 :پیرامون  چالشهای حوزه جهاد کشاورزی

  دیوارکشی اراضی باغی و گلخانه ای و ثبت

  مالکیت سهامداران خرد

  مشکالت ناشی از اجرای دستورالعمل های

 مربوط به  صدور مجوز پرورش قارچ خوراکی

مسااایل مربااوط بااه سااامانه ساااماب در خصااوص 

 پروانه چاه های آب کشاورزی استان

های حوزه کشاورزی که در  ی از چالشرئیس دبیرخانه شورای گفت و گو گزارش

موضوعات  جلسات دبیرخانه شورا گردآوری شده به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید

 :زیر از طریق شورای مرکز پیگیری شود

مورخ   233038/323/50با عنایت به بخشنامه سازمان امور اراضی به شماره ( الف

حداث خانه کارگری متر مربع مساحت ا 3533که در  باغات بیش از   3010/ 30/5

و دیوار گذاری را بالمانع اعالم نموده است و از طرفی به موجب قانون حفظ کاربری 

هکتار با ارایه سند ششدانگ باشد ،  لذا عمال  5/2اراضی حد اقل مساحت باغ باید 

هکتار امکان دیوار کشی یا دیوار گذاری را دو باغات و اراضی گلخانه ای کمتر از 

ضمن اینکه با توجه به سرمایه .به تغییر کاربری غیر مجاز شده است ندارند و منجر

و تجهیزات ...گذاری سنگین جهت احداث گلخانه های استاندارد و لزوم حفاظت از 
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با بررسی جمیع جهت و دستورالعملهای  مورد نظر محرز .... در برابر سرقتهای رایج و

به باغات است که به صراحت   می گردد که تعیین حد نصاب های متراژ زمین مربوط

اشاره نموده و قابل تسری به زمین های گلخانه ای و یا دارای مجوز گلخانه نمی 

درخواست ها و  زمین های از طریق شورای مرکز پیگیری شود تا باشد لذا مقرر شد 

در صد به تشخیص دستگاه تخصصی  پنجاه سی تا گلخانه ای با پیشرفت فیزیکی 

 .بتوانند مجوز دیوار کشی دریافت کنند( هاد کشاورزیسازمان ج)ذیرب  

با توجه به اینکه بر اسا  دستورالعمل های مربوطه  صدور مجوز پرورش قارچ ( ب

متر مربع امکان پذیر نمی باشد و از طرفی با  3533خوراکی در اراضی کمتر از 

تغال  قابل توجه به ارزش باالی زمین و وجود متقاضیان فراوان در این زمینه و اش

صدور مجوز پرورش  تا از طریق شورای مرکز پیگیری شود قبول آن ، مقرر گردید

قارچ خوراکی همانند گلخانه ها پس از طی بررسیهای انجمن پرورش قارچ خوراکی 

 .بدون در نظر گرفتن متراژ و مساحت زمین ها اجرایی گردد

مورخ  ها52300ت/ 351407نظر به اینکه به موجب مصوبه شماره ( ج

هیات محترم  وزیران سطح باغ برای صدور سند مفروضی در  35/32/3015

هکتار  5/2هکتار باشد و بر اسا  آیین نامه قبلی این سطح  5شهرستان  باید 

بوده است لذا لحاظ نمودن مساحتهای باال در روند صدور سندکه با توجه به خرده 

هکتار برای  5/5مساحت )بوده است مالک بودن در شهرستانها امری مشکل ساز 

هکتار  25هکتار باغات دی  و  33هکتار برای باغات آبی ،  5/0زراعت آبی ، 

باعنایت به اینکه اکثر کشاورزان خرده مالک ( زراعت دی  مالک عمل می باشد

سطح باغات برای از طریق شورای مرکز پیگیری شود مقرر گردید  می باشند

 .هکتار باشد 5/2  ین نامه قبلیآیروزی همانند اسناد مف

2 

طرح  ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا در رابطه با

موضوعات انجمن محترم صنفی کارخانجات آرد 

در خصااوص مشااکالت ایاان اتحادیااه در حااوزه 

  صنعت آرد

 

دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان پیرامون  رییس

 :ارائه نمود و مقرر گردید گزارشی به جلسهموضوعات حوزه آرد 

ناشی از الزامات  ،به افزایش هزینه های آسیابانی کارخانجات آرد نظر -

افزایش  با توجه به عدمحمل و نقل و و  دولتی و هزینه های دستمزد

مقرر بابت جبران افزایش هزینه های آسیابانی  ،هزینه های آسیابانی

الح ملی و دبیرخانه گردید استانداری از طریق انعکا  به مراجع ذیص

دولت نسبت به پیگیری نماید تا ، شورا از طریق اعالم به شورای مرکز

که نرخ آزاد  3017تامین اعتبار و محاسبه افزایش هزینه ها از سال 

اقدام  33/7/3017مورخ  13031تغییر ننموده است نظیر مصوبه شماره 

 .نماید

موضوع عدم تطابق آرد یارانه ای با کیسه های آرد و افزایش هزینه های  -
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مقرر گردید استانداری ناشی  از خرید کیسه های آرد و عدم آنالیز قیمت 

از طریق انعکا  به مراجع ذیصالح ملی و دبیرخانه شورا از طریق اعالم 

مواد  صنعت، معدن و تجارتوزارت  به شورای مرکز پیگیری نماید تا 

اولیه مورد نیاز تهیه کیسه ها به صورت متمرکز از طریق تشکل مرکزی 

کارخانجات آرد اختصاص تا در قیمت تمام شده جبران هزینه های عدم 

  .تطابق تامین گردد

 


