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  دستور کار( ورد بررسیــموضوع م(  

 تور جلسه:دس

  ن صادراتی گاتحادیه محترم صادرکنندگان خراسان رضوی ) به پیوست( پیرامون مشکل عدم تامین وا 26/5/98مورخ  98-0023طرح موضوعات نامه شماره

 به عنوان یکی از دغدغه های اساسی صادرکنندگان 

  صنعتی طیور خراسان رضوی ) بهه پیوسهت( در خصهو  انجمن صنفی محترم کارفرمایان کشتارگاههای  24/5/98مورخ  2401طرح موضوعات نامه شماره

 مشکالت ناشی از کاهش مدت اعتبار کارت بهداشت کارگران و پرسنل کشتارگاهها 

 سایر موارد 

 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

 یصادرات یها حل مشکل واگن یمداخله دولت برا لزوم

و « درکنندگانصا یاساس یاهاز دغدغه  یکیبه عنوان  یواگن صادرات نیمشکل عدم تام یبررس»با دستور کار خراسان رضوی  یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا رخانهیجلسه دب نیستمیب

 برگزار شد.« از کاهش مدت اعتبار کارت بهداشت کارگران و پرسنل کشتارگاه ها یچالش ناش»

بار خصوص کاهش اعت در ،ستانا وریط یصنعت یها دستور کار مربوط به مشکل کشتارگاه حیدر تشر و نشست نیاستان در ا یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ یاکبر لباف یعل

ل کسب مخ نیقوان ما یدموضوع ج زیگفتگو ن یدر بحث مثلث توسعه استان و شورا م؛یدار ییاجرا یها به کمک دستگاه ازیموجود ن طیها گفت: در شرا کشتارگاه رانکارت بهداشت پرسنل و کارگ

مواجه  یگریده عنوان معضل بزرگ ب های کار یوازبا م یاز طرف باشد؛ی امروز که نسبت به آن دوره متفاوت است، مناسب نم طیشرا یبوده و برا شیسال پ 40مربوط به بعضا که  هستندو کار 

 .میهست

و  نیکه قوان میحرکت کن ییاست به سمت و سو نیاز معضالت کسب و کار نام برد و افزود: انتظارمان ا گرید یکیو مقررات به عنوان  نیها و مسئوالن از قوان دستگاه یها از نوع برداشت یو

مجوز نه هفت خوان  کی افتیدر یداشتند که برا دیموضوع تاک نیبا دولتمردان بر ا ریدار اخیدر د زین یو ابهامات را به حداقل برساند. مقام معظم رهبر یا قهیسل یها مقررات موجود و برداشت
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 .نماییم لیتسه را ریمس نیا اگر نیت به تحول داریم، باید شود و یط دیبلکه هفتاد خوان با 

 ها برای تمدید آن هاماهه اعتبار کارت های سالمت و مشکالت کارگران کشتارگاه6کاهش *

 هستند کهاشتغال سه هزار کارگر فعال  با مورد آن 14تعداد  نیدر سطح استان گفت: از ا وریکشتارگاه ط 16گرفت. او با اشاره به وجود  قرار یخراسان رضو وریانجمن کشتارگاه ط ریمحمدپور دب

 ماهه 6ا ه ن اعتبار کارتود اما اکنوب هسال کی شد،ی کارگران صادر م یکه برا یگذشته مدت اعتبار کارت بهداشت یها سال رقرار دارند. د یسخت اریبس طیکارگران شب کارند و در شرا نیهمه ا

بپردازند و  یگریو مبلغ د ایندنمراجعه مبپردازند و سپس به مرکز بهداشت  یدولت مراجعه کنند و مبالغ شخوانیهر شش ماه به دفاتر پ دیکرده است؛ کارگران با جادیا یموضوع مشکالت نیو ا شده

مشغول کار در کارگاه بح هم ص 11عضا تا که شب کار است و ب یکارگر ،نجاستینخواهد داشت. اما سوال ا یا جهینت شیوگرنه آزما داشته باشندراجعه م شگاهیبه آزما زین یسه روز متوالدر ادامه 

 هم بپردازد؟ مهیجر رکردیبرسد و در صورت د ها شیبه آزما تواندی است، چگونه م

اهه باشد اما کارگران ما در زمره م 6 دیبا ؛دنقش دارن ،با مصرف مستقیم ییمواد غذا دیکه در تول یکارگران و پرسنلآن دسته از  یبرا یمدت اعتبار کارت بهداشت ی،افزود: طبق دستورالعمل قانون یو

افتد  ی. هم مو.. یشرق جانیباتهران، آذر چون یمختلف یها که در استان یقاتفا رند؛یقرار بگ کسالهی یها کارت دیطبق قانون در دسته تمد دیو با رندیگی قرار نم میمصرف مستق ییمواد غذا دیتول

 است. کسالهیها  ها در آن استان و اعتبار کارت

 عالم آمادگی دانشگاه علوم پزشکی برای بررسی و مساعدت ا*

الزم  ؛میموافق روهاین تالف وقتاها و عدم  نهیگفت: ما با کاهش هز ،در واکنش به مباحث مطرح شده زین ی مشهددانشگاه علوم پزشک یکار معاونت بهداشت طیسالمت مح ریمد ی،زدی یحسن یعل

و  رسیین موضوع را برا، ظر مساعدن با میکنی م یسع زیرا اعالم دارد، ما ن شگرفته است را به دست ما برساند و درخواست گرید یها که از استان یاستعالم وریط یها است انجمن کشتارگاه

 رسیدگی کنیم.

کارگران  یراب ،یکند. از طرف ن مراجعههمه کارگرا یکارفرما برا یاز سو ندهینما کیمراجعه فرد بهتر است  یاز اتالف وقت، به جا یریجلوگ یدولت، برا شخوانیافزود: در مراجعه به دفتر پ یو

 یو سع شود یمرتفع م یور کلطمشکل به  صورت نیو در ا میبگنجان ناتیبهداشت را در آن معا رتمربوط به کا شاتیآزما که میدار مان و ما در برنامه شودی ساالنه انجام م ناتیها معا کشتارگاه

 .میبده ارائه نهیزم نیرا در ا الزم پاسخ ماه کیظرف  میکنی م

 یی می شوندشناسا ها ها و دستگاه در سازمان افراد مخل در فضای کسب و کار*

از  یکی نیکرد: ا حیبوده، تصر 7فصل گذشته حدود  9نمره استان در  نیانگیدر شاخص موانع کسب و کار، م نکهیا انیبا ب یخراسان رضو یاستاندار یگذار هیکارشناس سرما ،وطن پرست یمهد
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استان هم  ریستاد تدب بیموضوع به تصو نیکسب و کار ورود کرده و ا یندهایبه کاهش فرا نداراستا زین رایرا کسب کردند. اخ 5نمره  نیز ها از استان یاریدر سطح کشور بوده و بس ازهایامت نیباالتر 

 مطرح شود. زیرقابت ن یدر شورا تواندی امر م نیموارد زائد اقدام کنند. ا یینسبت به شناسا تا ها مکلف شده اند و دستگاه دهیرس

 ییساکه شنا یافراد م؛یها هست اهها و دستگ اشخاص مخل کسب و کار در سازمان ییبلکه در حال شناسا نیستیم کند،ی م جادیکدام دستگاه مشکل ا نکهیبه دنبال ا گریادامه داد: امروز د یو

 کرد. میخواه سالرقابت کشور ار یمستندات را اگر الزم باشد به شورا نیو ا دیاخالل خود را خواهند د جهینت شوندیم

 در بند یک یا دو ها ه کارگران کشتارگارفتن اختالف بر سر قرار گ*

 ماه 6 ،ندا لیدخ یدنیشامو آ ییواد غذاطبخ و سرو م ،یآماده ساز ،یورآفر ه،یکه در ته یبهداشت ییدست اندرکاران مواد غذا ینامه مربوطه مدت اعتبار کارت بهداشت برا نییآ 3در ماده  یلباف

گران ها کار استان یرخبند دو؛ ب ای نامه هستند نییآ نیا یکها مربوط به بند  ه کارگران کشتارگا ایاست که آ آننکته  حاال. ه باشدکسالی مدت مذکور  باید صورت نیا ریاست و در غ تعیین

اهم مرتفع با تف و جلسه نیا لبدر قا اندتوی است که م یا قهینوع برداشت سل کیاز  یمشکل ناش نی. اگنجانده است کیا در بند  آنه یاما در خراسان رضو کنندی کشتارگاه را در بند دو قلمداد م

 شود. 

که  یارت بر مواد. نظدیآ یم شیپ مشکل نیااز موارد  گرید یاریبس یکشتارگاه بلکه برا یاظهار کرد: متاسفانه نه تنها برا زین یخراسان رضو یاداره کل دامپزشک یفن تهیکم ریدب یمیابراه مسعود

 ف کرد.مشکل را برطر انتوی م م،یوشتفاوت قائل  شود،ی م یورآکه فر یده اروآو فر یخام دام ردهوآفر نیبه نظرم اگر ب ؛یبه عهده بهداشت است و مواد خام برعهده دامپزشک شودی م یورآفر

در  کسالهی دیتمد نیشاره و اظهار کرد: اا کسالیماه به  6از  وریط یها بهداشت کارگران کشتارگاه یها اعتبار کارت شیافزا یدستور کار، به توافق برا نیمربوط به ا یها صحبت انیدر پا یلباف

ل بند دو شموها م ه کشتارگاهکباشد  یا به گونه دیدستورالعمل با نیا ریانجام شود. تفس یمیت تهم به صور شخوانیبه دفاتر پ یو معرف ردیگی صورت م شود،ی که ساالنه انجام م یشاتیقالب آزما

 .فتدیباشند و مراحل اصالحات دستورالعمل بهداشت هم اتفاق ب

 خود نمی دانند یادیو بن یذات تیمامور ی راواگن صادرات نیتام ،راه آهن و وزارت راه*

 هشیر یو مشکل یضورخراسان  صادرکنندگان یاصل یاز دغدغه ها یکیبه عنوان  یواگن صادرات نینشست به عدم تام نیدستور کار دوم ا حیاستان سپس در توض یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ

نتوانسته  یات به طور اساستفاهم نیا اما میدیرس یو به تفاهمات میخصوص برگزار کرد نیناظر و خدمات رسان در ا یها با دستگاه یجلسات مختلف ،اشاره و اظهار کرد: در گذشتهدر این خطه  یا

 .میه دهارائ یاساس یکارراه دیابو  میدار یمل یاقدامات یریگیبه پ ازیمشکل ن یا شهیحل ر یبرا نیشد. بنابرا یگر لیتسه یکمبود واگن حل کند و تنها در مقطع نهیمشکل استان را در زم

 ازیو اقتصاد و ن دیحوزه صادرات، حمل و نقل است؛ صادرات را موتور محرکه بخش تول یها رساختیاز ز یکی نکهیا انیتجارت اتاق مشهد قرار گرفت و او با ب ونیسیکم سیروشنک رئ نیمحمدحس

 یایآس یبه کشورها ونی؛ چون حمل کاال با کاممی باشد یلیکه از خود کاال هم مهمتر است، حمل و نقل ر ادراتص یبرا ازیمورد ن رساختیز نیتر یامروز کشور خواند و گفت: در خراسان اصل
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 هست. نیزبر ه نبوده و زمانبه صرف انهیم 

مه تالش خود اه آهن خراسان هستان ما در ردو رایز گرددی مشکل به راه آهن خراسان برنم نی. امیموضوع را تکرار کرده ا نیو بارها ا مییروهسال است که با موضوع کمبود واگن روب 20افزود:  یو

 .دکنی نم یقخود تل یبرا یمثبت ازیمشکل را امت نیو حل کردن ا شناسدی خود نم فهیرا به عنوان وظ مهم نیهاست ا است که راه آهن کشور سال نیرا کرده اند. مشکل ا

ز نوروز ا قبل کند؛ی ر مبروز و ظهو در سه مقطع سال. چالش مذکور به آن نداده است یچندان تیاهم اینشناخته  تیمشکل به رسم کیموضوع را به عنوان  نیا نیز کرد: وزارت راه حیتصر روشنک

اما  میاشته باشد میتوانستی م یفادرات اضادالر ص اردیلیتا دو م کیساالنه  م،یداشتی نم ن. اگر مشکل واگزییاست، قبل از ماه رمضان و در آستانه پا انهیم یایبه آس ییکه اوج صادرات مواد غذا

 همچنان به قوت خود باقی است.قدیمی به رغم پیگیری ها و مطالبه گری های مختلف مشکل  نیمتاسفانه ا

و خود راه  راه آهن شود لیووارد و تح صادرکنندگان، واگن هیتجارت اتاق و اتحاد ونیسیکم یبانیشرکت به پشت کی قیاز طر تادولت اجازه دهد  یدر مقاطع میداد شنهادیخاطرنشان کرد: ما پ یو

و  یذات تیرمامو یگن صادراتوا نیا تامماز نظر  کهی در صورت ،استفاده شدء اشتباه و سو شتما بردا شنهادیپ نیکه واگن را وارد کرده اما از ا یشرکت حتی نه ،ها باشد واگن عیتوز یآهن متول

 راه آهن و وزارت راه است. یادیبن

 میهدف هست یما در صادرات مستاجر بازارها *

 را صورت دهد الزم یزنیت و راه ارتباطااست ک نیدارد و درخواست ما از راه آهن اکافی در اختیار گفت: هم اکنون ترکمنستان واگن  زین کستانیو تاج رانیاتاق مشترک ا سیرئ بینا ردل،یش کاظم

از آنها  کیدالر بابت هر  150 تا 120 ال حاضرحدر ا ام دادندی م رانیابه راه آهن  گانیرا دیکه با هستند ییها همان ها نیواگن وارد شده و ا ریدر سه چهار ماه اخ م؛یها را وارد کشور کن تا واگن

 نیااه آهن خود به راست که  نیما ا یتقاضا که سود ببرند؛ کنندی عمل م یها طور وارد شدن واگن یاند و برابه راه آهن وابسته میرمستقیهستند که غ ییها . در حال حاضر شرکترندیگی م

 .شودی مشکل سه ماهه برطرف م و میکنی موضوع ورود کند و ما هم کمک م

وزارت راه و  یما برا گرید شنهادیکند. پ نیمل تامرا به طور کا نهیزم نیدر ا ازهاین باید و ردیواگن را به عهده بگ نیتام تیمشکل ارائه داد؛ او گفت: راه آهن مسئول نیحل ا یبرا یشنهاداتیپ روشنک

ظر گرفته شود درن یریو بارگ هیتخل انهیپا بشناسند؛ راه آهن مشهد به عنوان تیبه رسم دیموضوع را با نیاست و ا ما راه آهنبرای  بندر کیاست که خراسان به مثابه  نیا یاسالم یراه آهن جمهور

به  زیاه آهن نرخود و  عهده دار استگن را وا ، کار ورودشده لیه راه آهن تشکشرکت که از کارکنان بازنشست چون یک. اما میکن یریروزه جلوگ 20 ریها به سرعت بروند و برگردند و از تاخ تا واگن

 ی می کنند. شانه خال نهیزم نیان در االزم به است اریاخت می باشد، راه به جایی نمی بریم. از سویی می بینیم که مسئوالن کشور از تفویض یداخل ریها به مس دنبال کسب درآمد از ورود واگن

و  میهست هدف یجر بازارهاادرات مستاصباشد اما در حال حاضر ما در  یاقتصاد ریس نیکنند و ا ریس یمرکز یایآس یبتوانند در کشورها یرانیا یها که واگن میهست آنکرد: به دنبال  حیتصر یو

 .ردیها صورت گ آن قیاز طر دیواگن با نیتام
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و  نیکاال به چ میتوانی م نجایا و از ستین میتحر یبداند مرز شرق دیبا یاسالم یو باالتر از آن دولت جمهور یاسالم یراه آهن جمهور مییگوی کرد: ما م دیصادرکنندگان استان تاک هیاتحاد سیرئ 

د و کن نییو نقل تع ا از حملر یکند و سهم خود و بخش خصوص یرا ارزش گذار ها رساختیز مدتدر دراز دیکه راه آهن با میو ارز حاصل از آن هم قابل بازگشت است. معتقد میبفرست هیروس

 .دینما میرقابت را تقس

هن بخواهد و راه آوزارت از راه  وزارت راه است که دولت از و نیتنها راه ا یفعل طیانجام دهند. در شرا یکار توانندی راه آهن نباشد صاحبان واگن در کشور هم نم یدهایادامه داد: اگر سوبس یو

 حل شود. محل مشکل ما نیبدهد و از ا دیبه راه آهن سوبس نهیزم نیا در دیشود. دولت با یو حمل واگن تلق یریرا به خراسان بدهد و مشهد بندر بارگ ارین اختآه

طرف مقابل جت های لجا ران،ی به ارسال کاالا ریمس رییتغ ران،یفصل به ا نیبه صرفه نبودن ارسال کاال در ا ترکمنستان، به رانیا یبده زیو ترکمنستان ن رانیاتاق مشترک ا سیرئ بینا یلیجل دیمج

 نیبتوان با ا دیشا مد بوده وآد کارموار یاریدر بس تهیکم نیشود؛ ا تشکیل نهیزم نیدر ا یابی قتیحق تهیاست که کم نیما ا شنهادیواگن خواند و گفت: پ نیبروز مشکل در تام لیو... را از جمله دال

 .میبخش کمک کن نیدر اتاق مشترک در ا میتوانی سال مشکل کمبود واگن را مرتفع کرد. ما هم م 20بعد از  تهیکم

من ما کرد: انج حیتصر ،شوندی ه مگرفت دهیدر استان وجود دارد که ناد ییها لیپتانس نکهیا انیبا ب زیخراسان ن یالملل نیحمل و نقل ب یها انجمن شرکت رهیمد اتیعضو ه ینیقاسم حس دیس

 یابی شهیرطرف شده اما رب ین موقتبا مسکّ شهیمشکل هم نیو ا میها مطرح کرد سال ا. ما مشکل واگن رشودی گرفته م دهیصادرکنندگان را دارد اما همواره ناد هیبه اتحاد کردنکمک  استعداد

 .شودی نم

 یاریکمک بس واندتی موضوع م نیا کشور به یپلماسیسو، دستگاه د گریبردارد و از د نهیزم نیدر ا یموثر یها گام دیبا ریامروز کشور است، وز تیاولو یمسائل اقتصاد نکهیافزود: با توجه به ا یو

 یزمعست که تا دولت ا یمشکل نیاست. ا هیهمسا یکشورها گریبا ترکمنستان و د ومیکنسرس جادیا یبرا یو اکنون فرصت مناسب شودی ما گران تمام م یبرا یداشته باشد. حمل و نقل جاده ا

 .میدر بحث واگن هست یگذار هیآماده سرما یاما ما در بخش خصوص شودی برطرف نم رد،ینگ مینداشته باشد و تصم

  انهیم یایآس تجاری یکاالها انهیدر خراسان به عنوان پا یمطهر دیشه ستگاهیاپیشنهاد تعیین  *

ردن راه آهن وارد ک یهن متولراه آ هنکی. امیمنعکس کرده ا یاسالم یرا به راه آهن جمهور یو دولت یراه آهن خراسان: ما در راه آهن خراسان مطالبات بخش خصوص یبازرگان سیرئ یی،صفا یموس

وسط بخش ورود واگن ت زمین مکان. راه آهمیشما طرف هست یاست که طرف ترکمن اعالم کرده ما با بخش خصوص نیا دیآ یبر م منستانخوب است اما آنچه از مذاکرات ما با راه آهن ترک ،باشد

 یوراه آهن جمهر تورکند، منتظر دس رییغت ایادامه داشته باشد  هیرو نیا نکهیواگن را وارد کرده اند و ا 29تاکنون  و شماری از آن ها همکردند  یمادگآشرکت اعالم  35داد و  ارائه را یخصوص

 .میهست یاسالم

به  یمنف یازیما امت یبرا یریکمبود واگن و کاهش بارگ م؛یبه واگن دار ازیها مطابقت داشته باشد، افزود: ما ن ترکمن طیبا شرا دیامکان ورود به ترکمنستان را ندارد و با یهر واگن نکهیا انیبا ب یو
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در  دغدغه نیحل مشکل و کاهش ا یبرا را الزم یما آمادگ ها نیبا وزارت راه دارد. با همه ا یاز به جلساتیآن ن یها زمیموضوع است اما مکان نیبه دنبال حل ا نیزو خود راه آهن  رودی شمار م 

 .میدارخراسان رضوی استان 

 است که دولت نیر ابنیز  یصوصخبخش  اصرار یدارد؛ از طرف دیتاک گوناگونمختلف در فصول  یها واگن نیموضوع و تام نیبه ا یبر ورود بخش خصوص یاسالم یگفت: راه آهن جمهور زین یلباف

 رد.یگبصورت الزم  یو روان ساز یساز و شفاف فتدیاتفاق ب نیمختلف ا یکشورها بامداخله کند تا در قالب تفاهم نامه 

 کنند. مینظرارداد تعقد ق یبرا یبه توافق برسند و آن را در قالب تفاهم نامه اکنند و  یمقصد شفاف ساز یورود کند و دو وزارتخانه با کشورها دیبا یافزود: بخش دولت یو

ور شرق کش دیولت بات است؛ ددول یشرق کشور از سو یصادرات یها رساختیز نیتام تیما قبول مسئول شنهادیمشکل گفت: پ نیحل ا یبرا شنهاداتیتجارت اتاق مشهد درباره پ ونیسیکم سیرئ

 ریغ یچون کار را صادر نکنند دات واگنوار یمجوزها نکهیا گریواگن را به عنوان اصل موضوع خود قبول کند و نکته د نیتاماست که وزارت راه  نیا گرید شنهادیکند. پ تیرا در حوزه تجارت تقو

موضوع  نیا ندهیتا دو ماه آ گرا. رندهیه گنمبالغ را ثبت کند و  تواندی باشد اما هم اکنون نه پرداخت کننده م داشته یقبض رسم دیبا شود،ی واگن گرفته م هیکه بابت کرا یاست و هر وجه یقانون

 خواهد شد جادیهزار دالر ا2تا  یرقانونیغ یگردش مالیک حل نشود، 

ی ما نم یها نچون واگ رد؛یر گقرا انهیم یایوارده و صادره به آس یکاالها یریو بارگ هیتخل انهیدر خراسان به عنوان پا یمطهر دیشه ستگاهیاست که ا نیآخر ما ا شنهادیخاطرنشان کرد: پ یو

مد د اما راه آهن به بهانه درآنر را ببرند و بانحرکت ک تواندی کشورمان هست که م لیر یواگن رو 1200 در حال حاضرواگن دارند.  یکشورها هم تعداد محدود نیبروند و ا انهیم یایبه آس توانند

 به حرکت در می آورد.  یداخل یها لیر درها را  آن شتریب

 

 مصوبات:جمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

 الف

 تدرخواست دبیرمحترم انجمن صنفی کشتارگاه های صنعتی طیوراستان پیرامون چگونگی اجرای دستورالعمل اجرایی صدور کار

قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی مصوب  13آئین نامه اجرایی قانون اصالح ماده  40و 39بهداشت موضوع مواد 

و تفاهم نامه بین وزارت بهداشت درمان و آموزش پرورش و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور  18/3/1392

المت به دفاتر پیشخوان و دستورالعمل صدور کارت بهداشت برای متصدیان و کارکنان مراکز موضوع واگذاری خدمات الکترونیک س
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تهیه ، تولید ، توزیع ، نگهداری حمل و نقل و فروش مواد خوارکی ، آشامیدنی ، آرایشی ، بهداشتی و اماکن عمومی مورد بررسی  

استان و دامپزشکی  و نمایندگان محترم دانشگاه علوم پزشکی  انجمن ممحتر قرارگرفت ، پس از توضیحات جناب آقای محمد پور دبیر

صرفنظر از اینکه نظارت بر موادی که فراوری می شود به عهده علوم پزشکی بوده و مواردی که فراوری انجام و اظهار نظر سایر اعضا ، 

ور کارت بهداشت برای کارگران و ضرورت با توجه به روند طوالنی و هزینه ساز دستورالعمل اجرای صدنمی شود با دامپزشکی است، 

اصالح روش های موجود و حذف و اصالح قوانین و مقررات و دستور العمل های مخل کسب و کار و اختالف برداشت و سلیقه ای در 

اتخاذ و مقرر  دستورالعمل مدت اعتبار کارت بهداشت و فرایند انجام آزمایشات به اتفاق آرا تصمیمات زیر 3ماده  2-3 و   1-3بندهای 

 گردید 

1 

ورت وری به صرآبل از فقاست و خدمات کشتارگاهی  یند اجرای کشتارگاهی جز مواد خامبا توجه به اینکه فعالیت کشتارگاه ها در فرا

ا ، با آره اتفاق بلذا  دنمستقیم به مصرف نمی رسد و عموما در تهیه ، فرآوری ، آماده سازی و طبخ مواد غذایی کارگران نقشی ندار

در  کشتارگاهی ن خدماتدبیرخانه شورا قرار گرفتاداره کل دامپزشکی استان، و سایر کارشناسان،  توجه به توضیحات نماینده محترم

اشت کارگران برای یکسال استنباط می دستورالعمل موضوع مدت اعتبار کارت بهد 3ماده  2-3ارتباط با کارگران شاغل در ردیف 

رای رفع کی مشهد بتوسط دانشگاه علوم پزش ،طرح در شورای گفت وگو دارد موضوع اصالح دستورالعمل ضمن  یلذا مقرر م نماید، 

 ابهام و اختالف سلیقه پیگیری و اصالحات الزم انجام شود.  

 دانشگاه علوم پزشکی

 مشهد

 دبیرخانه شورا

 یک هفته

2 

ت هزینه ان و پرداخر پیشخوکشتارگاه های طیور استان با مراجعه به دفاتبا توجه به اینکه فرایند صدور کارت بهداشتی برای کارگران 

از حوزه  ر خارجهای آن و شبکه بهداشت محل سکونت و انجام سه مرحله آزمایش در سه روز متوالی و قرارگرفتن کشتارگاهها د

این  شهدوم پزشکی مشگاه علگردید دانا مقرر لذر و کارفرما و تولید در بردارد شهری بسیار هزینه ساز بوده و اتالف منابع برای کارگ

غ و اجرا تی را تدوین ، ابالنفر نیروی کار استان به نحوی فرایند انجام صدور کارت بهداش 3000کشتارگاه و  16فرایند را اصالح و در 

 د . راهم شودرمحل کشتارگاهها و یا در محل دیگری که با انجمن توافق می گردد فنمایند که امکان ارائه خدمات 

 ده  روز دانشگاه علوم پزشکی

رئیس محترم اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی پیرامون عدم تامین واگن  26/5/98مورخ  98-0023مندرجات نامه شماره  ب

 هنمایندصادراتی به عنوان یکی از دغدغه های اساسی صادرکنندگان مطرح گردید پس از بیان مطالب ایشان و سایر اعضا و همچنین 

  



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 

 
  

8 
 

    صبح    30/7     ساعت شروع:                   04/06/98  تاریخ جلسه:                                20شماره جلسه:   

 نفر  22  تعداد اعضا حاضر در جلسه:                اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی   محل تشکیل جلسه:

 

محترم راه آهن خراسان رضوی با عنایت به افزایش تقاضای واگن از شهریور ماه و متعاقب آن افزایش احتمالی قیمت واگن و نقش و  

بستر ریلی تاثیرگذار استان خراسان رضوی به کشورهای آسیای میانه و با بررسی جمیع جهات و اقدامات قبلی به شرح زیر برای 

ر شورای گفت و گوی و سایر ئه می گردد تا از طریق طرح ددرات و واردات پیشنهادات زیر اراو تامین واگن صااصالح فرایند موجود 

 . یربط پیگیری گرددمبادی ذ

1 

 ، و مذاکرهمحترم شرق کشور توسط دولت مسئولیت فراهم نمودن زیر ساخت های صادرات و واردات از جمله تامین واگن مورد نیاز

ند تا ط مکلف گردیربانه ذذیربط حوزه آسیای میانه بوده و دو وزارتخسایر کشورهای رای محترم راه و شهر سازی و خارجه ایران با وز

ان د نیاز استواگن مور با استفاده از ظرفیت های موجود بستر را برای تامینو  ل ینشست هایی را تشکدراین خصوص با سایر کشورها 

 . را فراهم نمایند

ارتخانه های راه و شهر وز

 سازی و خارجه 

 مستمر

ن زنی های بیام رایدولت محترم و وزارتخانه ذیربط و سایر دستگاه های ستادی ملی با هدف استفاده از ظرفیت های موجود و انج 2

 ایند.یار نماختکشورهای همجوار کلیه اختیارات مربوط به حوزه راه و راه آهن بویژه در حوزه راه آهن به استان تفویض 

 یک ماه شورای گفت و گو

3 
و  گیری تعیینو بار برای رفع مقطعی نیار به واگن و کاهش مسیرهای تردد داخلی ، ایستگاه شهید مطهری به عنوان پایانه تخلیه

ری آسیای شوای کهمسیرهای داخلی توسط واگن های ایرانی جابجایی و حمل بار صورت گیرد تا امکان بیشتر از ظرفیت های واگن 

 میانه فراهم گردد. 

اداره کل راه آهن و 

 وزارتخانه ذیربط 

 یک ماه

 
 


