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 موضوع مــورد بررسی )دستور کار(  

 رسیدگی به مشکالت ایجادکشتارگاه شرکت به گوشت صنعت اسرار سبزوار 

 دگی به مشکل دریافت تسهیالت شرکت ستاره کویر ساسویه سبزواررسی 

  هرستان ش معین محترم اقتصادی به درخواست   ایجادکشتارگاه شرکت به گوشت صنعت اسرار سبزوار و دریافت تسهیالت شرکت ستاره کویر ساسویه سبزوار بررسی مسائل و مشکالتجلسه

شت شرکت به گوومدیران  و نمایندگان سازمان جهادکشاورزی استان،سرپرستی بانک کشاورزی استان واداره کل راه وشهرسازی استان  محترممعین با حضور استان خراسان رضوی  6 طقهمنسبزوار

 برگزار گردید. و کشاورزی استان ،صنایع،معادناتاق بازرگانی 2در محل ساختمان شماره  صبح 16ساعت  11/66/89ه مورخ شنب دودر روز   صنعت اسرار سبزوار و شرکت ستاره کویر ساسویه سبزوار

  رکزی شهرستان بخش م محترم اقتصادی  روی معین را بررسی و رفع موانع و مشکالت فرا جلسهاستان هدف از برگزاری این  لبافی، دبیر محترم نهاد مردمی اقتصاد مقاومتیجناب آقای در ابتدای جلسه

آن ر رأس مادامی که اضالع مثلث اقتصادی و د.عنوان کردند  اسرار سبزوار و دریافت تسهیالت شرکت ستاره کویر ساسویه سبزواریجادکشتارگاه شرکت به گوشت صنعت مشکال درخصوص سبزوار

 قتصادی فرهنگی داشته است. اشهرستان همکاری، تعامل و هماهنگی الزم را با معین های محترم داشته باشند پیشرفت قابل قبولی در راستای اجرای اهداف طرح مثلث توسعه هر آن فرماندار ف

 ث اقتصادی درخصوص اضالع مثل تاکنون چندین جلسه با: بیان نمودند شرکت ستاره کویر ساسویه سبزوارارائه گزارشی از وضعیت  دکترزرقانی معین اقتصادی بخش مرکزی شهرستان سبزوار: درادامه با

ان جدید و توجه به ایجاد اعی وبا شرکت ،پرونده آن در دادگاه تجدید نطر درحال پیگیری استاین واحد  با بانک کشاورزی تشکیل شده ودرمورد ادعای شخص تالث نسبت به ماشین االت حل مشکل 

 .د مشکل این واحد حل خواهد شدبرای اخذ تسهیالت مساعدت نمایخرید ماشین آالت جدید درصورتیکه بانک نسبت به ترهین مستحدثات ایجادی 

   با توجه به اینکه از گذشته مجوز ایجاد کشتارگاه صنعتی آقای یوسفیان در سبزوار صادره شده است علیرغم  نیز عنوان نمودند ایجادکشتارگاه شرکت به گوشت صنعت اسرار سبزوارمشکالت در خصوص

توجه به ضرورت ایجاد کشتارگاه صنعتی در شهرستان درصورت  با ه سازمان جهاد کشاورزی از صدور مجوز جدید ممانعت نموده است و  لذااینکه این کشتارگاه تا کنون به مرحله بهره برداری نرسید

 اشتغالزائی  خوبی نیز ایجاد می گردد. مشکل  کشتار صنعتی در شهرستان برطرف شده و  به گوشت اسرار و صدور مجوز، حل مشکل این شرکت
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  سال نتوانسته آنرا به بهره برداری برساند و درخصوص روند  11صادر شده است که متولی آن طی  91کالته نماینده شرکت به گوشت صنعت اسراربیان نمودند.مجوز اولیه کشتارگاه در سال اقای جناب

 مشکالت موجود مواردی را مطرح نمودند. اقدامات اجرائی این شرکت و

  سازمان جهادکشاورزی استان درادامه بیان داشتند که این سازمان از ایجادکشتارگاه درشهرستان بمنظور حل مشکالت کشتاردام صنعتی  اون محترم برنمامه ریزیمعمجتهد نحاجی مهندس اقای جناب

ماهه به مجری قبلی داده شود  6مهلتی  2/2/89های استان مورخپیشنهاد نمودند که باتوجه به مصوبه جلسه ساماندهی امور کشتارگاه ، وبهداشتی حمایت می نماید و درخصو ص حل مشکل این شرکت 

 .صادر گردد به گوشت صنعت اسرار سبزوارتا دراین مدت کشتارگاه راه اندازی گردد ودرغیراینصورت مقدمات صدور مجوز جدید بنام شرکت 

  مهلت 2/2/89باستناد جلسه ساماندهی امورکشتارگاهها استان مورخ یید نظر معاون محترم سازمان جهاد کشاورزی و : با تابیان نمودند همچنین ناشهرسازی است نماینده اداره کل راه و ائی:آسآقای جناب

 صادر گردد. شش ماهه به کشتارگاه آقای یوسفیان د اده شده تادرصورت عدم اتمام پروژه، مجوز برای شرکت به گوشت صنعت اسرار

 خارج از طرح  ران شرکت نسبت به ارائه وثیقهیمد تسهیالت شرکت ستاره کویر ساسویهنماینده سرپرستی بانک کشاورزی استان درادامه با ارائه گزارشی عنوان نمودند که:برای حل مشکل  آقای مدنی

 را در ترهین بانک قرار دهد. این بانک آمادگی  دارد اعیان احداثی شرکت و  اقدام نمایند

 جلسه:مصوبات 

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

مصوبه جلسه ساماندهی امور کشتارگاه های خراسان رضوی  دومقرر گردید بر اساس بند  -

در  اقای یوسفیان در سبزوار در خصوص  اخذ مهلت شش ماهه با ساخت کشتارگاه 

صورتیکه در مدت تعیین شده این طرح در محل اجرایی نگردید سازمان جهاد کشاورزی 

خراسان رضوی نسبت به مکاتبه با کارگروه، زیربنایی، توسعه روستایی عشایری شهری 

و آمایش سرزمین و محیط زیست استان؛ جهت پیگیری مجدد درخواست شرکت به 

ان و معاونت عمرانی سازمان جهاد کشاورزی است

 اداره کل راه وشهرسازی استان– استانداری
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مجوزهای الزم برای احداث طرح و کشتارگاه گوشت صنعت اسرار اقدام نمایند تا صدور 

 جدید در منطقه انجام پذیرد. 

همچنین پس از اعالم ضرورت موضوع توسط سازمان جهاد کشاورزی استان و تایید  -

موضوع از سوی معاونت عمرانی استانداری ضرورت طرح موضوع جدید در کارگروه 

  زیربنایی قرار خواهد گرفت.

2 

 

 

مقرر گردید بانک کشاورزی با رویکرد پیشبرد اهداف مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی  -

استان   مساعدت الزم را به منظور حل مشکل دریافت تسهیالت با ترهین اعیان احداثی 

از پروژه در کوتاهترین زمان ممکن به  شرکت مذبور برای راه اندازی و بهره برداری

        انجام رساند.

 

 سرپرستی بانک کشاورزی استان

 

 

 

 
 


