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و    ریمشعالالت دامداران اسعتان در فروش شع  یاسعتان و بررسع  رخامیشع  دیتول  تیگزارش وضعع -
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 مشروح  مذاکرات

 (1400/ 03/ 11)مورخ مصوبات جلسه گذشته شورا گزارش  (: 1دستور جلسه )

و   بیست  و بخش خصوصی خراسان ججلسه    هفتمیندر  دولت  و گوی  مهری دستجردی، مسئول  نوبی  شورای گفت 

از    ه ب   دبیرخانه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان اجرای مصوبات جلسه گذشتهارائه گزارشی    وضعیت 

هشت مصوبه استانی و دو مصوبه ملی به تصویب رسید که در بحث  ،  جلسه خرداد ماهپرداخت و گفت در    استانی  شورا

 مصوبه اجرا شده و سه مصوبه در حال پیگیری می باشد: 5مصوبات استانی 

 دیگرد  تیرو  ، مشابه  تی با فعال  ییپروانه ها  کیسیدر کد آ  یرتیبرق مغا  عیشرکت توز  یدهایکه در بازد  یدرصورت -

اعالم   رتیدر جهت رفع مغا   یکتبا به سازمان صمت استان اعالم تا آن سازمان نسبت به اقدامات مقتض  رتیموارد مغا

 .دینما  عالمبرق ا  عیرا کتباً به شرکت محترم توز  جه یشده اقدام و نت

شماره   نامه  استان  03/04/1400مورخ    18/1400/ 1918براساس  برق  توزیع  مغایرت    ،شرکت  شماره  موارد  نامه  طی 

 به سازمان صمت و اتاق اصناف استان جهت بررسی و رفع مغایرت اعالم شده است.   4427/14111/99

رویت هرگونه مغایرت در بازدیدهای شرکت توزیع برق )اعم از عدم انطباق فعالیت با پروانه کسب، چند فعالیتی بودن  -

ه و ... (که از نظر شرکت توزیع برق باعث عدم برخورداری واحد صنفی تولیدی، مشترک بودن انشعاب کارگاه و فروشگا

آن واحد تولیدی صنفی از تعرفه تولیدی می گردد، کتباً به سازمان صمت و تشالل مربوطه اعالم تا در کارگروهی 

متشالل از نمایندگان شرکت توزیع برق، سازمان صمت، اتاق اصناف، اتحادیه صادرکننده مجوز، درخصوص لغو تعرفه 

 یدی، اعمال جریمه و ... تصمیم گیری شود. تول

نامه شماره   ساز  03/04/1400مورخ    18/1400/ 1918براساس  توسط  قبلی  مغایرت  موارد  استان،  برق  توزیع  ان  مشرکت 

با توجه به  صمت در دست بررسی و اصالح می باشد و برای متقاضیان رفع مشکل شده است و پس از ابالغ مصوبه مذکور  

 اقدامات قبلی شرکت برق و سازمان صمت، مورد جدیدی گزارش نشده است.

سفیدان، معتمدان مقررگردید اتاق اصناف استان نسبت به تشالیل شورای مشورتی متشالل از افراد با تجربه، ریش  -

و تأثیرگذاران این امر اقدام تا افراد متقاضی پروانه کسب قبل از اخذ پروانه و شروع فعالیت توسط این افراد اقناع 

 گردند.

قبل از اخذ پروانه  مشاوره  لزوم  اتاق اصناف استان، تشکیل شورای مشورتی و    31/03/1400مورخ    1085براساس نامه شماره  

   ربط اطالع رسانی شده استبه اتحادیه های ذی

اعالم نمود درحال حاضر از ظرفیت هیأت رئیسه برای این امر استفاده می شود و در    علیزاده، رئیس اتاق اصنافرضا  

 جلسه آتی شورا اسامی اعضای شورای مشورتی اعالم خواهد شد.

مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تا   با اشاره بر لزوم پیگیری    استاندار خراسان جنوبی ،  حمید مالنوری

بر ارائه گزارش نهایی از سوی سازمان صمت و اتاق اصناف استان در جلسه آتی شورا درخصوص نتیجه مصوبات    ،حصول نتیجه 

 فوق الذکر تأکید نمود. 
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و   ریمشعالالت دامداران اسعتان در فروش شع  یاسعتان و بررسع  رخامیشع  دیتول  تیگزارش وضعع (:2دسعتور جلسعه )

 ارائه راهالار

هزار و میزان تولید    60- 65، آمار دام سنگین )گاو و گوساله( استان را حدود  جواد غریبی، مدیرعامل اتحادیه دامداران

مراکز جمع آوری و کارخانجات تن در روز توسط    120-125تن اعالم نمود و افزود از این میزان    250روزانه شیرخام را حدود  

تن به خارج از استان حمل می شود. غریبی با بیان   85-90این میزان شیر جمع آوری شده    از  شیر جمع آوری می شوند که 

به دلیل  افزود در استان ما    ،شیر برای دامدار است  شده  درصد قیمت تمام   50سال گذشته و    4500اینکه قیمت شیر، قیمت  

مشکالت دامدار مضاعف  لید علوفه کشور و مبادی ورودی، قیمت تمام شده شیر از سایر نقاط کشور باالتر و  دوری از مراکز تو

درصد شیر تولیدی استان در واحدهای  60است. مدیرعامل اتحادیه دامداران استان مشکالت عمده دامداران را تولید تقریباً 

مشهد( و در نتیجه هزینه و مشکالت   - استان )خراسان رضوی  کیلومتری جهت حمل شیر به نزدیک ترین  500سنتی، مسافت  

حمل و نقل )چه در زمستان و از بابت سرما و مسدود شدن مسیر و چه در تابستان و به خاطر گرما و کاهش کیفیت شیر(  

 عنوان نمود و افزود این مشکالت باعث افت کیفیت شیر و اجحاف در حق دامدار شده است.

مداران استان تأمین نقدینگی کارخانجات شیر توسط دامداران و مدت دار بودن زمان پرداخت قیت شیر  مدیرعامل اتحادیه دا

دین ماه توسط یکی از صنایع لبنی مطرح کشور را از دیگر مشکالت دامداران اعالم  رو عدم وصول طلب دامداران استان از فرو

مجموعه  متأسفانه پگاه دراستان خراسان رضوی اعالم نمود  نمود و با اشاره به سکوهای جمع آوری شیر شرکت های کاله و  

علی رغم پیگیری های انجام    و  ها و صنایع بزرگ به منظور جمع آوری و فرآوری شیر در استان ما سرمایه گذاری نکردند 

این  سکو جمع آوری شیر در استان  حداقل  جهت سرمایه گذاری و ایجاد    پگاه،  جلب رضایت کارخانجات لبنی  درجهتشده  

 تا با این کار هزینه حمل از دوش دامدار برداشته شود.  امر محقق نشده است

اگر این کارخانجات   تن در روز، اظهار داشت  250کارخانه لبنی در استان با ظرفیت اسمی    11غریبی در ادامه با اشاره به وجود  

نه تنها نباید از استان خارج شود    شودی می ردرصد ظرفیت اسمی کارکنند میزان شیری که در استان جمع آو   50با  حتی  

 هم نبود. کارخانجات نیاز این بلکه جوابگوی 

سال    -شهرستان خوسف  استان )از زمان احداث اولین کارخانه لبنی در    با بیان اینکهمدیرعامل اتحادیه دامداران استان  

سه محصول )شیر و ماست و نهایتاً دوغ (    - محور دو حولتولید  تا کارخانجاتی که اخیراً راه اندازی شده است نهایتاً  ( 1370

، عمده مشکالت صنایع لبنی استان  و حتی کره ای که از شیر گرفته می شود به شکل فله به بازار تزریق می گردد  بوده است 

در    عدم انگیزه الزم برای حضور در میدان تولید ،  تأسیس این واحدها  وعدم صالحیت سنجی در زمان تخصیص اعتبار  را  

عدم  (،  درصد ظرفیت  5م داشتن بنیه مالی، نیروکار و ظرفیت مناسب برای تولید با توجه به تولید با  غعلی ر)برخی از واحدها  

بازاری که در یک دهه گذشته داشته  خیلی از کارخانجاتی که در استان فعالیت داشته ) و مدیریت بازاریابیبازاریابی مناسب  

تا از کارخانجاتی هم که قبال کار می کردند و تولید داشته اند اکنون در نقش مراکز جمع آوری    3- 2  و   اند را از دست داده اند 
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(  به دلیل عدم بازاریابی مناسب و عدم کامل بودن سبد محصوالتبا صنایع بزرگ کشور )  عدم توان رقابت(،  شیر فعالیت دارند 

 اعالم نمود .  عدم نقدینگی کارخانجاتو 

جهت کمک به دامداران استان خواستار تجهیز مراکز جمع آوری شیر و مجهز شدن به سیستم های روز  ریبی در ادامه  غ

جمع آورزی شیر جهت حفظ کیفیت شیر و رساندن به بازارهای هدف مناسب تا زمان برنامه ریزی برای صنایع استان شد.  

تند و آمادگی و توان توسعه و افزایش ظرفیت  کمک و حمایت از واحدهایی که با تمام توان و تحت نظارت در حال کار هس

و همچنی دارند  تعطیل    نرا  نیمه  تعطیل و  واحدهای  فروش  از طریق  )تعیین تکلیف  یا  نمودن واحد  به    یافعال  واگذاری 

حداث و تأسیس مجموعه ای با ظرفیت های الزم جهت تولید چندین محصول  بر اتمرکز  و همچنین    (مجموعه ای دیگر

به    مانند شیراستریل یا شیرخشک)  باشد   یک محصول با ماندگاری باال  که شامل(  محصول و فرآورده لبنی  )حداقل ده نوع

( از دیگر پیشنهادات مطرح شده توسط مدیرعامل اتحادیه دامداران استان در  در مواقع اضطرار  منظور امکان ذخیره سازی

 این جلسه بود. 

کارگاه مجوز صادر    4کارخانه و    11اعالم نمود در استان برای    ن، غالمرضا قوسی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استا 

تن است که از این    250تن شیر در روز را دارند. ظرفیت تولید شیر خام در استان    500شده است که ظرفیت جمع آوری  

ه های لبنی  تن توسط مراکز خرید شیر جمع آوری و مابقی شیر توسط دامداران تبدیل به فرآورد  130- 120د  ومیزان حد 

درصد به    80تن شیر جمع آوری شده    130مانند روغن زرد، کشک، ماست و .. شده و به صورت خود مصرفی می باشد. از  

صورت خام توسط شرکت های معتبر از استان خارج و مابقی شیر جمع آوری شده توسط کارخانجات تبدیل به شیر پاستوریزه  

جذب صددرصدی شیرخام استان توسط    ه عدمدلیل عمد استان  ن جهاد کشاوری  و فرآورده های لبنی می شود. رئیس سازما

عدم امکان رقابت کارخانجات استان با صنایع بزرگ لبنی، عدم تنوع محصول،    را   تن،   500کارخانجات لبنی علی رغم ظرفیت  

جهت فرآوری  وان نمود و  کمبود نقدینگی و عدم بروز بودن ماشین آالت )در مراکز جمع آوری شیر و کارخانجات لبنی( عن

 صد درصدی شیر در استان و کسب ارزش افزوده آن اعالم داشت:

قانون نظام جامع دامپروی دولت موظف است در بحث شیر، خرید تضمینی انجام دهد که متأسفانه این    20براساس ماده  

  ییبینی نشده است که اگر این قانون اجراقانون تاکنون در سطح کشور مقفول مانده و در هیچ سالی برای آن اعتباری پیش  

شود. قوسی مشکل بعدی را طوالنی بودن فرآیند قیمت گذاری شیر عنوان نمود    اری از مسائل و مشکالت حل می سیشود ب

و گفت پیشنهادات برای قیمت شیر باید از سطح استان ها به وزارتخانه منتقل و سپس از طریق وزارتخانه به ستاد تنظیم  

تا حدی در سطح استان حل نمود که این نیز    " کشاورزی قراردادی" این مشکل را می توان با خرید توافقی در قالب    بازارکه 

و یا ملی است. ایجاد کارخانه تولید شیرخشک در استان و صادرات بدون محدودیت    یخود مستلزم تأمین اعتبار در سطح استان

خواستار تصویب پیشنهادات   د. قوسی در ادامه ی استان در این جلسه بو از دیگر پیشنهادات رئیس سازمان جهاد کشاورز آن  

 ذیل شد:
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قانون افزایش   33قانون نظام جامع دامپروری کشور و ماده    20براساس ماده    "خرید تضمینی شیرخام"پیگیری درخصوص   .1

 شورای گفتگوی ملی بهره وری بخش کشاورزی از طریق   

ام و تأمین اعتبار آن خارج از اختیارات سازمان جهاد کشاورزی استان بوده و نیاز با توجه به ایناله خرید تضمینی شیرخ .2

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی هرساله متناسب با شرایط تولید و   33به ابالغیه وزارتخانه دارد ومطابق با ماده  

خاب و اعالم می شود، پیشنهاد بازار، محصوالت تحت سیاست خرید و قمیت تضمینی توسط وزارت جهاد کشاورزی انت

می گردد در صورت تصویب در شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی، موضوع طی مالاتبه ای با امضای استاندار محترم 

 پیگیری گردد. وزارت جهاد کشاورزی  از طریق  

یاز اجرای ماده محل تأمین اعتبار موردن  پیگیری از طریق نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی پیشنهاد می گردد با   .3

 قانون نظام جامع دامپروری در بودجه ساالنه تعیین و تخصیص یابد.   20

با توجه به اولویت سیاست های جهاد کشاورزی مبنی بر تالمیل زنجیره ارزش پیشنهاد می گردد موضوع خرید توافقی  .4

لب )انعتقاد قرارداد بین صنایع  برای خرید شیرخام دامداران استان در قالب کشاورزی قراردادی  دامداران استان  نی و 

( پیگیری و برای تأمین اعتبار سرمایه در گردش موردنیاز ویژه صنایع لبنی برای اجرای کشاورزی تضمینی شیرتولیدی

 .  پیگیری گرددوزارتخانه مطبوع  قراردادی و خرید تضمینی شیردامداران استان از  

ا به عنوان یکی از مسیرهای پیگیری خوب عنوان نمود و افزود باید استاندار خراسان جنوبی تصویب پیشنهادات مطرح شده ر

به دنبال راه اندازی واحدهای لبنی و راهکاری جهت فروش شیرتولیدی استان به ارزش واقعی و امکان فرآوری آن در استان  

 باشیم تا بتوان دغدغه دامدار و تولید کنده را برطرف نمود. 

گفت: قیمت فروش محصوالت لبنی استان    کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجندرئیس    -سید حسین خیریه  

های شود و این در حالی است که هزینه تولید شیر و فرآورده های دیگر وارد می تر از محصوالتی است که از استانخیلی پایین

ر کمک کنیم که واحدهایی که اکنون در  اگ  .شودلبنی در استان باالست و سودی عاید دامداران یا واحدهای تولیدی نمی 

  لماًو قیمت محصوالت تولیدی استان با خارج از استان هماهنگ شود مس  داشته باشند حال فعالیت هستند افزایش ظرفیت  

تولید محصوالت متنوع و استفاده از طعم دهنده ها را راهکاری جهت خروج    خیریه در ادامه  .بد سود دامدار افزایش می یا

 تولیدی استان از نرخ مصوب تنظیم بازار اعالم نمود.محصوالت  

اعالم نمود قیمت گذاری روی کاالهای پرمصرف )مثل    ،  ، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استانانیججرعباس  

قلم کاال شامل 10شیر کم چرب، شیر پرچرب به صورت نایلونی و پاکتی، ماست کم چرب و پرچرب( انجام می شود نهایتاً  

آن هرمحصو از  و خارج  بازار هست  تنظیم  تعیینچ الت  کارخانه  فقط  تولید شود  که  ماست   استقیمت    کننده  ه  )مانند 

را از تغییر این عناوین به دست می آورند. ماستی که به    خود  ( و کارخانجات سود  ... انواع پنیرها و  ، بادمجان، ماست میوه

استان فقط همان سه محصول اولیه را تولید می کنند که شامل    واحدهای لبنیصورت عادی تولید می شود سودی ندارد و 
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قیمت گذاری مصوب می شود و این قیمت گذاری مربوط به ستاد تنظیم بازار کشور است و استان دخالتی ندارد بنابراین 

 کارخانجات استان باید به سمت تولید محصوالتی بروند که شامل قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار نباشد.

تأکید نمود کارخانجات شیر   ،، با بیان اینکه این موضوع سالهای گذشته نیز مطرح شدهبیرجند  فرماندار  - علی ناصری

استان در حد واحد و صنعت لبنیات کشور در حد مگاپروژه است و به این راحتی قابل رقابت نیست. وی مشکل کارخانجات 

اشاره به شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استانی با سرمایه چند هزار    نمود و با   م لبنی استان را سرمایه گذاری ضعیف اعال

پیشنهاد نمود از سرمایه این شرکت جهت تبدیل  صنعت شیر استان تحت عنوان یک برند و یک کارخانه به    ی، میلیارد تومان

محصولی که مشمول  نرخ گذاری  تولید  . )با  ه )مانند دایتی که بافروش بستنی در شیراز شروع کرد( استفاده شودژ یک مگاپرو

 . (مصوب نشده و کامال مستقل بوده و به راحتی فروش می رود

با اشاره به آمار اعالم شده    و عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی،   مدیرعامل شرکت بازرگانی خامه زر،  خامه زرعلیرضا  

ستان خارج می شود برنامه ریزی نمود تا  تن شیری که روزانه به صورت خام از ا  85- 90عنوان نمود باید برای    ،درجلسه

  ، ارزش افزوده این محصول به استان برگردد وی با اشاره به سفارش تاجر افغان جهت خرید یک کامیون شیرخشک از اصفهان

خامه زر  .  به قیمت این محصول و بازار فروش آن اشاره نمود و خواستار هدایت محصوالت تولیدی استان به این سمت شد 

به عنوان    "تولید قراردادی"ه با اشاره به وجود برندهای مختلف محصوالت سراسرکشور در فروشگاه های استان، از  در ادام 

حلقه مفقوده نام برد و افزود صنایع استان می توانند با استفاده از  این ظرفیت قانونی و بستن قرارداد با شرکت های کاله و  

جهت تکمیل ظرفیت خالی خود استفاده نمایند. خامه زر درادامه  از دیگر مشکالت فروش محصوالت استان را عرضه    ،پگاه

  و عرضه   خرید   ها جهت  این فروشگاه  درمراجعه به  فروشگاه های زنجیره ای عنوان نمود و افزودمحصوالت سایر استانها در  

که خریدها به صورت متمرکز از مرکز انجام می شود و امکان خرید و عرضه محصوالت    شودمحصوالت استان اعالم می  

 است.چاره اندیشی  نیز نیازمند  امر  استان را ندارند که در این

 به تصویب رسید.  جلسه کارشناسی نهادات در پایان پیش

 استان وارائه راهالار   یمحصوالت لبن  یو فرآور  دیتول یمشالالت واحدها  ی بررس (: 3دستور جلسه )

عصر حاضر، عصر بازاریابی و فروش  بیان کرد:    محسن احتشام، رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفتگوی استان 

داده و کارخانجات به سمت   "اقتصاد تنوع"جای خودش را به قضیه   "اقتصاد تعداد"هست و در سیستم های تولیدی قضیه  

می باشد و اگر بخواهیم  رقابت    امکان  برندسازی و عدم  ،بازاریابیصنایع استان  تنوع محصوالت پیش رفته اند. مشکل عمده  

توانمندسازی واحدهای موجوداین مشکالت ر به  باید  بزرگ(  ا حل کنیم   واحدهای  با  امکان رقابت  .  بپردازیم  )به منظور 

صدا و سیما و بیل بردهای شهری توان معرفی محصوالت  در  واحدهای کوچک و متوسط با این هزینه های گزاف تبلیغات  
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ای و بنیادی به مشکل صنایع کوچک داشته باشیم باید  خود در راستای برندسازی ندارند و اگر بخواهیم نگاه علمی، ریشه  

 این موارد برطرف گردد. 

، ضمن تأیید میزان تولیدی شیرخام استان و تحویلی به  رمضانی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانیمحمد علی  

تن شیر در شهرهای بیرجند و قائن به صورت فله و مقداری نیز    20-25مراکز جمع آوری و کارخانجات شیر اعالم داشت:  

ه به  )کبه صورت کشک رشته ای در بازار بیرجند به فروش می رسد و مقداری از شیر خام تولیدی در نقاط دوردست استان 

، کره آن گرفته  (دلیل دوری مسافت، گرما و افت کیفیت شیر امکان حمل شیر و تحویل به مراکز جمع آوری شیر را ندارند 

  ماست چکیده تبدیل به کشک می   می شود و در این کارگاه ها کارگاه های کشک خشک به صورت ماست چکیده تحویل و

تن شیرخام   90تن( اعالم داشت در آن زمان 125- 130) 92تولیدی در سال د. رمضانی در ادامه با اشاره به میزان شیر  گرد

کارخانه    3کارخانه صنعتی که دارای پروانه بهره برداری می باشند متأسفانه تنها    11اکنون از    ولی  در استان فرآوری می شد 

مصوبا به  اشاره  با  وی  نمایند.  دریافت  بانک  از  تسهیالتی  اند  نتوانسته  که  تاریخ  فعال هستند  در  وقت  استاندار  بازدید  ت 

تومان    04/04/98 لبنی استان یک میلیارد  تولیدی  از واحدهای  از شهرک صنعتی بیرجند اظهارداشت: مقرر گردید یکی 

تسهیالت درگردش دریافت کند که این امر تا این لحظه محقق نشده است. وی در ادامه با ابراز گالیه مندی از جهاد کشاورزی  

علی رغم صدور پروانه از سوی جهاد کشاورزی حمایتی صورت نگرفته است. رمضانی با ارائه آماری درخصوص  اعالم داشت  

اعالم داشت تولیدات صنایع لبنی استان محدود به سه محصول می   ، به استانبرندهای سایر نقاط کشور ورود دوغ و بستنی 

ل نیازمند حمایت و تسهیالت سرمایه درگردش می  و واحدهای تولیدی جهت بروز رسانی خط تولید و تنوع محصو   شود

میلیون نفری سیستان بلوچستان و مصرف باالی    3باشند. وی در ادامه با اشاره به موقعیت جغرافیایی و همجواری با بازار  

 در استان صنایع لبنی موفق به اخذ تسهیالت نشده اند. :لبنیات در این استان نسبت به میانگین کشوری اعالم داشت

استان، محمد علی زرنگ بانک های  اصالً    ، دبیرکمسیون هماهنگی  که  است  نبوده  این صورت  به  براینکه  تأکید  با 

واحدهایی بوده اند که در سنوات گذشته تسهیالت اخذ و تسویه کرده اند اگر درحال    اعالم داشت  تسهیالتی پرداخت نشود 

بوده است چراکه تسهیالت سرمایه در گردش به واحد    هاتسهیالتی ندارند به دلیل تعطیلی واحد   انحاضر صنایع لبنی است

استانداری، دبیرخانه شورای گفتگو و    تعطیل پرداخت نمی گردد. وی در ادامه با اشاره به پیگیری های انجام شده از سوی

درصد فروش رسیده است و   90درصد فروش به   70شورای هماهنگی بانک های استان اعالم داشت مبلغ سرمایه گردش از  

و به این صورت نبوده که شبکه    این یکی از کارهای ارزنده شبکه بانکی استان بوده که در سطح ملی به تصویب رسیده است

هر واحدی   همچنین اعالم داشت: نخواهد تسهیالت پرداخت نماید. دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استاناستان بانکی 

اقدام خواهد شد تا هم به اشتغال استان آن  که قصد احیاء دارد پرونده بررسی و به صورت تخصصی در جهت رفع مشکل  

 . دراستان فراوری گردد ، میزان شیرخام خروجید و هم در گکمک 

با بیان اینکه بانک کشاورزی در سال گذشته حجم زیادی تسهیالت   ،  معاون اعتباری بانک کشاروزی استان،  غنچهجواد  

میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده است و    140پرداخت نموده  است افزود فقط در زیر بخش توسعه گلخانه ها بالغ بر  
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قاضی برای تشکیل پرونده به بانک مراجعه ننموده است. معاون  بحث تشکیل پرونده است و  در بحث صنایع لبنی مت  ، موضوع

اعتبارات بانک کشاورزی استان محل اعتبارات بانک را منابع داخلی بانک و دیگری طرح های ملی اعالم نمود و افزود در سال  

،  52ارات بند الف ماده ( داشتیم که از محل اعتب52و دیگری بند الف ماده   18)یکی بند الف تبصره     محل اعتبار 2گذشته 

 میلیارد ریال.  226هجده طرح در سطح استان اجرا شده است و طرح های صنایع تبدیلی و تکمیلی به مبلغ 

درصد( از محل صندوق توسعه ملی    15درصد( وسرمایه ای ) 12وی در ادامه با اشاره به سود تسهیالت سرمایه در گردش )

ل بسیار محدود ابالغ شده است و درحال حاضر هیچ اعتباری در خصوص صندوق  عنوان نمود اعتبارات فنی اعتباری امسا

درصد عنوان نمود وافزود: درحال حاضر به    18توسعه ملی نداریم. وی درصد سود تسهیالت از محل منابع داخلی بانک را  

تا بتوانیم جوابگوی    قراض داریممیلیارد از سایر استانها است  500هزار و    2خاطر خشکسالی و ترزیق مالی انجام شده ، حدود  

جامعه دامداری استان باشیم. معاون اعتبارات بانک کشاورزی استان با اعالم اینکه چهار واحد از صنایع لبنی استان از بانک  

داشت این واحدها همه غیرفعال و بدهکار می باشند و تنها یک واحد در پایان    زی تسهیالت دریافت کرده اند عنوانرکشاو

غنچه مشکل واحدهای لبنی استان را در بحث مدیریت اعالم نمود و افزود    گذشته تسهیالت خود را تسویه نموده است.سال  

  150همچنین اعالم داشت  استان  موضع تسهیالت در شاخص های بعدی قرار می گیرد. معاون اعتبارات بانک کشاورزی  

شده در دروه استاندار قبلی و مکاتبه شعبه با مجری طرح و برگزاری  میلیارد ریال طرح معرفی شده و علی رغم توافق انجام 

 جلسات متعدد در محل مدیریت، تاکنون اقدامی از سوی مجری طرح در خصوص تسهیالت انجام نشده است.

با اشاره به پیگیری های انجام شد طی    ، مدیرکل دفتر امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری  ، علی اکبر اکبری راد

درخصوص تخصیص تسهیالت  شیر آلبان اعالم    تان سال گذشته از سوی دفتر سرمایه گذاری استانداری و جهاد کشاروزی اس 

میلیارد تومان از طریق بنیاد برکت به تصویت رسید که    8میلیارد تومان از طریق بانک کشاورزی و    15  ،جلسه  2داشت طی  

رفته است و این نشان دهنده این است که عدم دریافت تسهیالت از سوی  متأسفانه تاکنون اقدامی از سوی متقاضی صورت نگ 

 تولیدکنندگان ناشی از کمبود تسهیالت و یا عدم همکاری دستگاه های اقتصادی نیست. 

تاکنون هیچ مجوزی جهت    92بر اینکه از سال  با تأکید    ،معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار  ، مشیرالحق عابدی

  500تن شیر خام استان   100- 150بنی در استان صادر نشده است افزود: آنچه که مهم است برای میزان  احداث کارخانه ل

وی با اشاره به حضور  کمبود واحد لبنی نداریم .  استان  تن ظرفیت اسمی وجود دارد که این نشان دهنده این است که در  

امام(   )زیرمجموعه ستاد فرامین حضرت  توسعه گردی پردیس  و  سال گذشته  در  شرکت  استان جهت سرمایه گذاری  در 

با تعیین قیمت های نجومی از سوی صاحبان کارخانه این امر میسر  اعالم داشت  کارخانجات لبنی استان،  از  خریداری یکی  

هست ولی رفع این مشکل نیازمند تولید محصوالت نو و مجهز شدن  نشد. وی در ادامه اظهار داشت دولت همه جوره پای کار  

های پرداخت سنتی تسهیالت، به علم روز می باشد یعنی به جای پرداخت تسهیالت در دو مرحله سرمایه ثابت و  روش  

 سرمایه درگردش( باشد. 3سرمایه برندسازی  - 2سرمایه ثابت  -1سرمایه در گردش پرداخت تسهیالت باید سه مرحله ای ) 
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 نیز جهت رفع مشکل واحدهای لبنی استان پیشنهاد  استانرئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی    -مجید پورعیسی

به عنوان سرمایه    نمود: استان  لبنی  فعال  برای سه واحد  اعتباری  فنی  از محل  اعتباری  استاندار  اقای  با دستور  توان  می 

ه برگرداندن  این واحدها ملزم ب  ،درگردش در نظرگرفت و جهاد کشاورزی تضامین الزم را اخذ که درصورت عدم انجام تعهدات

 تسهیالت شوند و اگر به اندازه همان مبلغ اعتبار سرمایه گذاری شود این مبلغ جزء سرمایه های تعاونی لحاظ گردد. 

 راجلسه کارشناسی شوپیشنهادات 
پیشنهاد گردید با توجه به عدم توان رقابت تولیدکنندگان استان با محصوالت تولیدی خارج استان، تمهیداتی اتخاد گردد  .1

که از ظرفیت برنامه های  صدا وسیما استان )برنامه فرصت / بازتاب( که مرتبط با تولید و تحقق شعار سال می باشد در  

 هزینه ای برای واحدهای تولیدی نداشته باشد، استفاده گردد.  جهت معرفی محصوالت لبنی استان به نحوی که

دی  پیشنهاد گردید باتوجه به شرایط واحدهای تولیدی و فراوری محصوالت لبنی، سازمان جهاد کشاورزی در اولویت بن .2

طرح های توسعه ای، پرداخت تسهیالت  کم بهره )از محل صندوق توسعه ملی، کمک های فنی اعتباری و ...( واحدهای 

 تولید وفراوری محصوالت لبنی استان را در اولویت قرار دهد.

پیشنهاد گردید سازمان جهاد کشاورزی پیگیری های الزم درجهت تخصیص منابع اعتباری الزم به منظور کمک به رفع  .3

مشالالت واحدهای تولیدی و فرآوری محصوالت لبنی و درنتیجه اجتناب از خروج شیرخام استان، از وزارتخانه مطبوع 

 اعمال نماید. 

پیشنهاد گردید با توجه به ایناله سازمان جهاد کشاورزی متولی امر تولید شیرخام و محصوالت فرآوری لبنی است ظرف  .4

ام استان و مدت تعیین شده در شورای گفتگوی استان نسبت به تشالیل کارگروه ویژه جهت تعیین دالیل خروج شیرخ

ارائه راه حل به منظور افزایش توان فرآوری محصوالت لبنی و جلوگیری از خام فروشی و هدررفت ظرفیت اشتغال و ارزش 

 افزوده این محصول، برنامه ای جامع تدوین و در شورای گفتگوی استان گزارش نماید. 

 

پایان جلسه   تولیدی    بیان داشت:  استاندار خراسان جنوبی  ، حمید مالنوریدر  از مشکالت واحدهای  بخش عمده ای 

 .ق افتاده استاستان به جهت کامل نبودن زنجیره تولید اتفا

مالنوری با بیان این مطلب در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که به موضوع بررسی وضعیت تولید شیرخام، 

مشکالت دامداران در فروش شیر و مسایل مربوط به واحدهای تولیدی و فرآوری محصوالت لبنی استان اختصاص داشت،  

همین مشکل شیر و واحدهای تولیدی  نیز  ران، مرغ و ...  خاطرنشان کرد: خیلی از موضوعات دیگر استان مثل زرشک، زعف

کارگاه فرآوری شیر داریم    4کارخانه و    11واحد تولیدی شامل   15وی ادامه داد: در حال حاضر تعداد   .مرتبط با آن را دارند 

ی عایدشان نمی  که بازار فروش مناسبی ندارند، به عبارتی برای تولید محصول خود کلی هزینه می کنند اما نتیجه مطلوب

استاندار تصریح نمود: رصد وضعیت موجود، نشان می دهد استان به لحاظ فعالیت واحدهای تولیدی شرایط مناسبی    .شود

مالنوری با  .ستی تولیدی اد راه واحدهاس دارد، تولید هم به خوبی صورت می گیرد اما چون زنجیره کامل نیست، مشکالتی 

جیره تولید، کوتاهی رخ داده، خودِ ما مقصر هستیم، گفت: این که بانک ها تسهیالت می  تأکید بر این که اگر در تکمیل زن

وی   .دهند اما متقاضیان نمی توانند تسهیالت مورد نیاز خود را دریافت کنند، حکایت از مشکلی دارد که باید رفع گردد
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تن شیر در    250اند اما در حال حاضر    شده   ایجاد    تن  500واحد تولیدی استان با ظرفیت اسمی    15متذکر شد: این که  

 است.، به جهت کامل نبودن زنجیره تولید به فروش نمی رسد استان تولید می شود و این میزان به ارزش واقع خود 

ظرف    مالنوری بهترین راهکار برای رفع موانع از مسیر واحدهای تولید شیر استان را در نشستی مشترک تعریف کرد و گفت:

ی  آینده  عابدیهفته  دکتر  آقای  مسئولیت  با  کارشناسی  جلسه  و    - ک  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  محترم  معاون 

واحد صنایع لبنی استان، مدیرکل جهاد کشاورزی، دبیر    11همکارانشان در حوزه اقتصادی با حضور نماینده اتاق بازرگانی،  

واحدهای تولیدی به منظور جذب شیرخام استان و    کمیسیون هماهنگی بانک ها تشکیل و راهکار الزم جهت فعال سازی 

 تبدیل به فرآورده لبنی برگزار گردد. 

استاندار ادامه داد: اگر تنها مشکل واحدهای تولیدی شیر استان، کمبود نقدینگی و تسهیالت است، این قول را می دهم که  

 .تسهیالت مورد نیاز خود را دریافت نمایند 
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 صععوبات اسعععتانیم 

 تععععصمیمات عنععوان دستععور  ردیف 

1 

گزارش مصععوبات جلسععه گذشععته  شععورا )مورخ 

11 /03 /1400) 

که   یدرصورت)  11/03/1400مصوبات جلسه شورا مورخ    3درخصوص بند  

با    ییپروانه ها  کیسیدر کد آ  یرتیبرق مغا   عیشرکت توز  یدها یدر بازد

کتبا به سازمان صمت استان    رتیموارد مغا  دیگرد  تیرو  ،مشابه  تیفعال

اعالم    رت یدر جهت رفع مغا  یاعالم تا آن سازمان نسبت به اقدامات مقتض

( با  .دینما  عالمبرق ا  عیرا کتباً به شرکت محترم توز  جهیشده اقدام و نت

اعالم موارد مغایرت به   بر  استان مبین  نامه شرکت توزیع برق  توجه به 

مورخ    1918/18/1400ناف استان )نامه شماره  سازمان صمت و اتاق اص

( مقررگردید سازمان صمت استان نسبت به تعیین تکلیف  03/04/1400

موارد مغایرت اقدام و نتیجه را به دبیرخانه شورا جهت گزارش در جلسه  

 آتی شورا اعالم نماید. 

2 

بند   مغا  تیرومصوبات)  4درخصوص  بازد  رتیهرگونه  شرکت    یدها یدر 

بودن    یتیبا پروانه کسب، چند فعال  تی برق )اعم از عدم انطباق فعال  عیتوز

مشترک بودن انشعاب کارگاه و فروشگاه و ... (که از    ،یدی تول یواحد صنف

از    یصنف  ید یآن واحد تول  یبرق باعث عدم برخوردار  عینظر شرکت توز

اعالم تا    به سازمان صمت و تشکل مربوطه  باًگردد، کت  یم  یدیتعرفه تول

برق، سازمان صمت، اتاق    عیشرکت توز  ندگانیمتشکل از نما  یدر کارگروه

اعمال    ،یدیصادرکننده مجوز، درخصوص لغو تعرفه تول  هیاصناف، اتحاد

( مقرر گردید سازمان صمت، شرکت برق  شود.  یریگ  میو ... تصم  مهیجر

نتیجه در جلسه و اتاق اصناف نسبت به تشکیل کارگروه مربوطه اقدام و  

 آتی شورا گزارش گردد. 

3 

مصوبات)مقررگردید اتاق اصناف استان نسبت به تشکیل    6درخصوص بند  

و   معتمدان  سفیدان،  ریش  تجربه،  با  افراد  از  متشکل  مشورتی  شورای 

تأثیرگذاران این امر اقدام تا افراد متقاضی پروانه کسب قبل از اخذ پروانه  

اصناف   اتاق  مقررگردید  گردند.(  اقناع  افراد  این  توسط  فعالیت  شروع  و 

را جهت اعالم  استان نسبت به تشکیل شورای مشورتی اقدام و اعضای آن  

 به دبیرخانه منعکس نماید. در جلسه آتی شورا  

4 

 

 

  یاسعتان و بررسع رخامیشع  دیتول  تیگزارش وضعع

و ارائه   ریمشعالالت دامداران اسعتان در فروش شع

 راهالار

 از خارج آن اعتبار تأمین و شیرخام تضمینی خرید اینکه به توجه با

 ابالغیه  به  نیاز  و  بوده  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  اختیارات

  بخش   وری  بهره  افزایش  قانون  33  ماده  با  مطابق  و  دارد  وزارتخانه

  تحت   محصوالت  بازار،  و   تولید  شرایط  با   متناسب   هرساله  کشاورزی

 کشاورزی  جهاد  وزارت  توسط  تضمینی  قمیت  و  خرید  سیاست

  امضای   با  ای  مکاتبه  طی  موضوع  مقررگردید  شود،  می   اعالم   و  انتخاب

 . گردد  پیگیری کشاورزی جهاد وزارت طریق از محترم استاندار
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5 
  نظام   قانون  20  ماده  اجرای  موردنیاز  اعتبار  تأمین  محل"  مقررگردید 

از طریق    "جهت تعیین و تخصیص در بودجه ساالنه  دامپروری  جامع

 استان در مجلس شورای اسالمی پیگیری گردد.  محترم نمایندگان

6 

  تکمیل  بر  مبنی  کشاورزی  جهاد  های  سیاست  اولویت  به  توجه  با

 دامداران   شیرخام  توافقی  خرید  موضوع   مقررگردید  ارزش  زنجیره

  لبنی   صنایع   بین  قرارداد  انعتقاد )  قراردادی  کشاورزی  قالب  در  استان

جهاد (  شیرتولیدی  تضمینی  خرید  برای  استان  دامداران  و توسط 

استان     گردش  در   سرمایه   اعتبار  تأمین  برای  و   پیگیریکشاورزی 

 خرید   و  قراردادی  کشاورزی  اجرای  برای  لبنی  صنایع   ویژه  موردنیاز

 .گردد پیگیری مطبوع وزارت از استان شیردامداران تضمینی

7 

  یو فرآور   دیعتول  یمشععالالت واحعدهعا  یبررسعع

 استان وارائه راهالار یمحصوالت لبن

 

مسئولیت  با  کارشناسی  جلسه  یک  آینده  هفته  ظرف  مقررگردید 

معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری    - آقای دکتر عابدی

  11بازرگانی،  و همکارانشان در حوزه اقتصادی با حضور نماینده اتاق  

واحد صنایع لبنی استان، مدیرکل جهاد کشاورزی، دبیر کمیسیون  

هماهنگی بانک ها تشکیل و راهکار الزم جهت فعال سازی واحدهای  

به منظور جذب شیرخا لبنی   متولیدی  به فرآورده  تبدیل  استان و 

 .دبرگزار گرد
 

 

 عراگیرعمصععوبات مععلی و فع

 تععععصمیمات عنععوان دستععور  ردیف 

1 

  یاسعتان و بررسع رخامیشع  دیتول  تیگزارش وضعع

و ارائه   ریمشعالالت دامداران اسعتان در فروش شع

 راهالار

  20  ماده  براساس  "شیرخام  تضمینی  خرید"  درخصوص  پیگیری

 وری  بهره  افزایش  قانون  33  ماده  و  کشور  دامپروری  جامع  نظام  قانون

   کشاورزی بخش

 


