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 موضوع مــورد بررسی )دستور کار(  

  حل مشکالت مربوط به موضوع اخذ تسهیالت از محل صندوق اشتغال پایدار روستایی مربوط به شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران سبزوار: "بررسی 

  مالکیت شرکت تعاونی روستایی شهرستان سبزوار به منظور دریافت تسهیالت در راستای انجام خدمات رسانی بهتر و انجام وظایف محوله خودتجدید ارزیابی اسناد "بررسی" 

بزوار بخش مرکزی شهرستان س دو شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران سبزوار و شرکت تعاونی روستایی شهرستان سبزوار به درخواست معین محترم اقتصادیبررسی مسائل و مشکالت جلسه 

در  ظهر 02:20ساعت  22/07/89ه مورخ شنبدو در روز با حضور نمایندگان محترم سازمان جهاد کشاورزی استان، بانک کشاورزی و تعاون روستایی استان )شرکت مزرعه مروارید دکتر زرقانی(

 برگزار گردید. ،صنایع،معادن و کشاورزی استاناتاق بازرگانی 2محل ساختمان شماره 

  به طرح موضوع ارجاعی به نهاد مردمی پرداختند: در (، 6در ابتدای جلسه جناب آقای زرقانی مدیرعامل شرت مزرعه مروارید و معین محترم اقتصادی بخش مرکزی شهرستان سبزوار )منطقه

خزار راس مرغ  4با میزان کشتار  1اعضاء هیات مدیره می باشد در این شرکت که دارای دو خط تولید نفر  5عضو و  222خصوص دستور کار اول بیان شد: شرکت تعاونی مرغداران سبزوار دارای 

ر طونفر به طور مستقیم مشغول له کار بوده و در کنار این مجموعه بخش بازرگانی و خدمات نیز مشغول می باشد. و به  022هزار راس کشتار در ساعت می باشد که  6با میزان  2در ساعت و خط 

 درصد از مرغ استان توسط این تعاونی تولید و تامین می شود.  42تا  03هزار نفر مشغول به فعالیت در ای زنجیره می باشند.  در مجموع می توان گفت  5غیر مستقیم می توان گفت 

 تصادی و نوساتان شدید نرخ ارز قبل از دریافت وام از محل دیگر تامین اعتبارات الزم برای این شرکت پس از درخواست وام برای خرید تجهیزات و ارائه مدارک الزم به بانک با توجه به شرایط اق

غ گشت مبللذا سازمان بازرسی کشور پرونده شرکت را پس از دریافت وام مورد بررسی قرار داده است و شرکت را محکوم به عدم صالحیت دریافت وام و برخرید تجهیزات را نموده است و 

به کار  شرکتبازسازی خط های تولید وده است و این درحالی بوده که شرکت به کلیه تعهدات خود در پرونده دریافت وام متعهد بوده است و وام را در محل صحیح خرید تجهیزات و دریافتی نم

 برده است. 

 را دارد. سازمان بازرسی  لذا شرکت درخواست تجدید نظر در نظر کارشناسان ارزیابی 
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  اجرایی شده است. بخش کشاورزی در تسهیالت  1033ابالغ و از سال  1036جناب آقای یگانه نماینده محترم بانک کشاورزی استان در ادامه بیان نمودند: بحث تسهیالت اشتغال روستایی در سال

هزار نفر مورد تایید قرار گرفته و به بانک عامل معرفی گردیدند. که  3 1033قضی ثبت نام ، در سال هزار نفر متا 02اشتغال روستایی از ظرفیت و نیاز باالیی در منابع تسهیالتی برخودار است. از 

 هزار نفر منجر به انعقاد قرارداد و تخصیص تسهیالت و پرداخت آن به متقاضی انجام گردید.  4در نهایت 

  بانک صورت پذیرفت و پرداخت تسهیالت پس از تایید نهایی انجام شده است. در خصوص پرونده شرکت تعاونی مرغداران سبزوار نیز بررسی های الزم از سوی 

  عه ملی وسضوابط نظارتی بر اجرای آیین نامه قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق ت 8ایشان در ادامه بیان نمودند: پیوست شماره

 نظارت تشکیل گردیده است که اعضا آن به شرح ذیل می باشند: کمیته استانی

 ه کمیته(، نماینده اداره کل کار تعاون و رفاه اجتماعی )ب نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان )به عنوان رئیس کمیته(، نماینده معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ) به عنوان عضو

  .کل امور روستایی و شوراهای استانداری و نماینده دستگاه های بخشی حسب موضوع عنوان دبیر(، نماینده

 ،میلیارد ریال به عنوان وثیقه در رهن  222برگ سند این شرکت به مبلغ  12بیان شد: با توجه به اینکه  در خصوص دستور کار دوم مربوط به تجدید ارزیابی اسناد شرکت تعاونی روستایی سبزوار

 شرکت تعاونی را به بخش خصوصی واگذار نمایند. زاد شدن چند سند یکی از سوله های صورت پذیرد تا بتوانند با آدرخواست دارند تا تجدید ارزیابی اسناد بانک بانک است 

 

 مصوبات جلسه:

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

0 

تسهیالت از محل صندوق اشتغال پایدار مقرر گردید در خصوص حل مشکالت مربوط به موضوع اخذ 

، با توجه به طرح موضوع در شهرستان ، روستایی مربوط به شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران سبزوار

صورتجلسه مربوط به کمیته نظارت شهرستان توسط معین محترم اقتصادی به نهاد مردمی ارسال گردد 

ارتی بر اجرای آیین نامه قانون حمایت از توسعه ضوابط نظ 9تا پیگیری موضوع بر اساس پیوست شماره 

 

 معین اقتصادی

 نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی

 ده روز



 

 ستاد اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی

 
 نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان

 

  03:21 ساعت شروع:                                             22/7/8931  تاریخ جلسه:                                                   شماره جلسه:                                               

  تعداد اعضا حاضر در جلسه:                    کشاورزی خراسان رضویمعادن و  صنایع، اتاق بازرگانی، 3ساختمان شماره    محل تشکیل جلسه:                                                        

 

 
و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در کمیته 

.نظارت استانی طرح گردد  

2 

ر مالکیت شرکت تعاونی روستایی شهرستان سبزواتجدید ارزیابی اسناد "مقرر گردید در خصوص بررسی 

 بانک "به منظور دریافت تسهیالت در راستای انجام خدمات رسانی بهتر و انجام وظایف محوله خود

کشاورزی موضوع را از طریق کارشناسان حقوقی خود بررسی نماید و نتیجه انرا به نهاد مردمی اقتصاد 

 مقاومتی اعالم نمایند.

ه روزد بانک کشاورزی  

 
 


