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 خراسان جنوبی گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان  

 تاق بازرگانیامحل نشست:  18:00ساعت خاتمه: 16:00ساعت شروع :  1400/ 06/06:  تاریخ جلسه 29  شماره نشست : 

 دستور جلسه 

  

 پیش از دستور جلسه: 

  ی الملل اتاق بازرگان   نیوگمرک و واحدب   تیصادرات، واردات، حمل و نقل، ترانز  ونی سیگزارش کم -

بررس اقتصاد  ی درخصوص  فعاالن  مؤثر  رو   ی حضور  در  به    یدب   2020اکسپو    یجهان  داد یاستان 

 ی کارشناس شنهاداتیانضمام پ

-  

    

 

 دستور جلسه: 

 (1400/ 05/ 09استان )مورخ  یگفتگو  یمصوبات جلسه گذشته شورا یاجرا گزارش -

 فروش زرشک استان و ارائه راهکار   مشکالت -

 

 خارج از دستور:

 ---------------------------------------------------  
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 مشروح  مذاکرات

 پیش از دستور جلسه:  

 ی درخصوص بررس   یالملل اتاق بازرگان  نیوگمرک و واحدب  تی صادرات، واردات، حمل و نقل، ترانز  ونیسیگزارش کم

 یکارشناس  شنهاداتیبه انضمام پ ی دب 2020اکسپو  یجهان داد یاستان در رو ی حضور مؤثر فعاالن اقتصاد

 

واردات، توسعه صادرات، حمل و نقل    تی ر یمد  ونیسیرکمیو دب  المللن یمسئول امور بابوالفضل آرزومندان،  

 ن ی تا فرورد  1400از مهر    شگاهینما  ن یگفت: ا  ی دب  2020اکسپو    شگاهیدرباره نما  -   رجند یب  یاتاق بازرگان  تیو ترانز 

آرزومندان اظهار کرد: کشور امارات به عنوان    .استان است  یها   یتوانمند   ی معرف  ی برا  یبرگزار و فرصت خوب   1401

برگزار    2020قرار بود در سال    دادیرو  نیرا به دست آورده است که ا  شگاهینما  نیا  یزبانی م  انهیکشور خاورم   نینخست

  یها   لیتمام پتانس  شگاهینما  نی در ا  نکه یا  انیبا ب  یو   .شودی برگزار م  2021کرونا در سال    وع یبه واسطه ش   ی شود ول

از    ی ذهن ر یبهبود تصو  شگاهینما  نیشرکت در ا  ی ایشود، عنوان کرد: مزا  ی ارائه م  ی و اقتصاد یتجار   ، یاجتماع  ،یفرهنگ 

 رش و گست   ی الملل  نیجلب اعتماد ب  ،یو اجتماع  ی فرهنگ   ،یمل   ،یخیتار  تیهو  ف یبازتعر  ،یجهان  ی در افکار عموم  رانیا

از نظر    رانیبه ا  یدب   یک ینزد  یو   ۀگفت   به  .باشد   یم  یخارج  ی گذار  هی تعامالت سازنده و جذب سرما  جادی تجارت و ا

 ئتیشش ماه ه یتوان در ط یها کمک کننده است و م  نهیرود که در کاهش هز  یها به شمار م تیاز مز یکیمسافت 

مرتبط   ی و دستگاه ها  یاستاندار  تیمند حما  از ین  غات یمحتوا و تبل د یتول  ی باال  ی ها  نه یهز ی برا  ی را اعزام کرد ول  ییها

 .میهست

  ک ی باره عنوان کرد: ما سه محصول استراتژ  نیدر ا  ز ین  ی خراسان جنوب  یجهاد کشاورز غالمرضا قوسی، مدیرکل  

  یقوس   غالمرضا  .میده  یانجام م  یهر کار  یالملل  نیب  یآنها در بازارها  یمعرف  یکه برا  می عناب، زرشک و زعفران دار

الزم    ی هر همکار  یشده است و ما در کنار بخش خصوص   دهی د  یی ها برنامه ها  یو اطالع رسان  غات یتبل  نه یافزود: در زم

 .م یده  یباشد انجام م

ها و    تینشست عنوان کرد: مز نی هم در ا -    بیرجند وزارت امور خارجه در   یندگینما  س یرئمهدی حیدری فرد، 

  م ی خواه  شگاهینما  ن یحضور پررنگ در ا  ی و تمام تالش خود را برا  ست ین  دهیکس پوش   چیبر ه  شگاهینما  نیا  ی فرصت ها

 .داشت

 راثی وزارت م  نکهیا  ان یبا ب  یخراسان جنوب  یو گردشگر   یدست   عی صنا  ، یفرهنگ  راثی م  رکلیمدحسن رمضانی،  

  یروز برا  10دارد، گفت: مقرر شده است که هر دو استان به مدت    ار یدر اخت  شگاهینما  نیدر ا  یاختصاص  یی فضا  یفرهنگ 

خواهد شد   ه یته  یی ها  پیکرد: کل  ان یب  ز یمحتوا ن  د یتول  نه یدر زم  ی ضانرم  .حاضر شوند   شگاهیها در نما  تیظرف  ی معرف

 .مشخص شود  شگاهیدر نما  یزمان حضور خراسان جنوب می چند زبانه هستند و منتظر هست ایکه دو 

  ژه ی شرکت ها به و  غاتیتبل  یکرد: برا  انیب  زین  -  یخراسان جنوب  یشرکت شهرک ها  نده ینمامهدی جهانی کیا،  

  .تومان است تفاوت دارد  اردیلیم  کیکه    ی که با رقم اعالم  می تومان در نظر گرفته بود  ونی لیم  250در بخش خشکبار  
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محصوالت خشکبار که خراسان    ژهی تا به و  نماید   تیحما  یاست که استاندار  ازیراستا ن  نی ادامه داد: در هم  ایک  یجهان

 .داشته باشند  یدارد حضور مؤثر   یمغفول مانده ا   یباال ول ت یظرف یجنوب

  استفاده  استان   های   ظرفیت   معرفی   برای   فرصتی   هر   از   باید   گفت:  جنوبی   خراسان  ستاندارا حمید مالنوری شمسی،  

 نمایشگاه  کرد:  خاطرنشان  خصوصی  بخش   و  دولت   گفتگوی  شورای  جلسه  چهارمین  در  مطلب  این  بیان  با  مالنوری  .کنیم

  و   کشاورزی  اقتصادی،  تجاری،  های  توانمندی  معرفی  و   حضور  برای  خوبی  بسیار  فرصت  دبی،  2020  اکسپو  جهانی

  نیز   ها  هزینه   کاهش  در   ماست،  همسایگی  در  دبی  که   این  داد:  ادامه   وی . برود  دست  از  نباید   که   است  استان  فرهنگی

  جشنواره  این   در  مؤثرتر   چه   هر   حضور   برای   شد:  متذکر   هایی  نمایشگاه  چنین   اهمیت   بر  تأکید   با  استاندار. باشد   می   مؤثر 

  ورود  تا  شود  تشکیل   تخصصی ای  کمیته  یا  کارگروه  است  الزم کرد:  تأکید   مالنوری. کنیم  ریزی برنامه  ویژه   طور  به  باید 

  کارگروه  این  گفت:  وی. باشد   داشته  همراه  به   را  بازدهی  بیشترین  و  گیرد  صورت  کارشناسی  کار  با  نمایشگاه،  این  به  استان

 جهاد  ها،  شهرک   شرکت  دستی،  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  )صمت،  مرتبط   های  دستگاه  نمایندگان   حضور  با

  اشتغال   و   گذاری   سرمایه   امور  هماهنگی  دفتر   نیز  و  .. و  ریزی   برنامه  و   مدیریت   سازمان   خارجه،  وزارت   نمایندگی   کشاورزی، 

 کرونایی  شرایط   به  توجه  با  نمود:باید   تصریح  استاندار  .شود  تشکیل  بازرگانی   اتاق  تمحوری  و  مسئولیت  با  و  (استانداری

 نمایشگاه   این   در حضور  برای   و...  هزینه   تأمین  منابع  ، ها  هزینه  برآورد احتمالی،  زمانی   و   مکانی های  محدودیت   موجود، 

  از  فارغ   ها  دستگاه  حضور   برای  ها   ریزی  برنامه  کرد:  خاطرنشان  موضوع   اهمیت  بر  تأکید   با   مالنوری  د.شو  ریزی  برنامه

  ماه   فروردین   تا  1400  مهر   9  نمایشگاه  این   برپایی   زمان   به   توجه  با   افزود:   وی   .باشد   استانی  صورت   به   و   ها   نگری  جزئی

  مورد    و  مطرح  خصوصی  بخش  و  دولت  گفتگوی  شورای  مهرماه  جلسه  در  هماهنگی(  )ستاد  کارگروه  این  مصوبات  1401

 . گیرد  قرار بررسی  و  نقد 
 

 (1400/ 05/ 09)مورخ استان  یگفتگو یمصوبات جلسه گذشته شورا یگزارش اجرا(: 1دستور جلسه )

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

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

جلسه    مصوبات  مصوبه درخصوص پیگیری  4مصوبه استانی به تصویب رسید که    چهارده  ،همردادماجلسه  پرداخت و گفت در  

 این جلسه اجرایی و گزارش گردد: ماه شورای گفتگوی استان بود که مقرر گردید تا تیر

مکاتبه مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی خطاب به استاندار محترم  با عنایت به  ،  جلسه مرداد ماه  1درخصوص مصوبه  

مکاتبه معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت متبوع  )   نامه پیوستو    (  05/18/ 1400مورخ    020/10778)مکاتبه شماره  

امور سرمایه گذاری    و با توجه به توضیحات مدیرکل محترم دفترهماهنگی ((05/16/ 1400مورخ   688/ 00/500)نامه شماره

مصوبه مذکور توسط استاندار محترم اجراشده     و اشتغال استانداری،  مدیرکل محترم جهاد کشاورزی و مدیرکل محترم صمت

توجه به درخواست مدیرعامل محترم اتحادیه دامداران استان مقرر گردید جلسه جهت هماهنگی با حضور  اعالم گردید و با  

 زی، سازمان صمت، تعزیرات و مدیرعامل اتحادیه دامداران و نماینده استانداری برگزار گردد. مدیرکل محترم جهاد کشاور 
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با توجه به گزارش مدیرکل محترم جهاد کشاورزی    : مصوبات جلسه مردادماه شورای گفتگوی استان  3و بند    2در خصوص بند  

واحدهای لبنی استان در کمیسیون    تسهیالت   تقاضای   کل   مقرر گردید استان و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی  

از   نیاز به مصوبه ای  نهایی صورت پذیرد و در صورتی که جهت اجرا  بانک های استان مطرح و تصمیم گیری  هماهنگی 

 داشت، در آن کارگروه نیز مطرح و مصوبه اخذ گردد. کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 

به دریافت مکاتبه وزارت    تر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری مدیرکل دف  – اکبری راد  در ادامه  

اشاره نمود  و افزود در این مکاتبه به قیمت تضمینی     (18/05/1400مورخ    020/10778مکاتبه شماره  جهاد کشاورزی  ) 

جهاد کشاورزی استان  شیر اشاره شده است اما تمهیداتی درخصوص خرید تضمینی شیر لحاظ نگردیده که  ضرورت دارد  

 .مصوبات جلسه گذشته شورا اقدام نماید  2و  1در این راستا و به منظور تأمین تسهیالت موضوع بندهای  

مکاتبه  ل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای در جلسه  و همچنین  : براساس اعالم مدیرکمصوبات  9  در خصوص بند 

شماره   نامه  )طی  جنوبی  خراسان  کاالی  نقل  و  حمل  های  شرکت  کارفرمایان  صنفی  انجمن  مدیره  هیت  محترم  رئیس 

به دبیر شورای گفتگوی استان،   (1400/05/31مورخ    1400/221 با حضور نمایندگان خانه  عنوان شد    خطاب  جلسه ای 

آمادگی خود را جهت    استان  معدن استان و شرکت های حمل و نقل برگزار و در آن جلسه کلیه شرکت های حمل و نقل 

 است.  انعقاد قرار دارد حمل محموله های معدنی اعالم کردند اما اقدامی از سوی معدن کاران صورت نگرفته

تا    10-15بهره بردار و معدن کار در استان داریم که    400: حدود  ن اعالم نموداستا  رئیس خانه معدن  –علیرضا باقری  

فرهنگ    معدن  معدن کار بزرگ هستند که با شرکت های حمل و نقل جهت حمل مواد معدنی قرارداد دارند و مشکل خانه

ه است. درحال حاضر رویه  سازی جهت توده بزرگی است که معادن کوچک دارند که با این معدن کاران تماس گرفته شد 

هست و یا ارتباط  معدن کاران    اجرایی این معادن به صورتی است که مواد معدنی توسط کامیون های محلی که در اختیار

قطب   2به ویژه در مذاکره و فرهنگ سازی  در حال    و  گردد   حمل می ،  طریق بنگاه های مختلف بارنامه می گیرند   و از دارند 

معا اتحادیه های مربوطه جهت  سنگین معدنی )یکی  با  و سرایان(  فردوس  بنتونیت  معادن  و دیگری  نهبندان  دن گرانیت 

.  هستیموجود کامیون و ثبیت قیمت ها    ازترغیب به سمت انعقاد قرارداد با شرکت های حمل و نقل به جهت ایجاد اطمینان  

تعطیلی های  را  باقری در ادامه یکی دیگر از دالیل عدم رغبت معدن کاران جهت انعقاد قرار دارد با شرکت های حمل و نقل  

در نتیجه مراجعه زیاد کامیون داران عنوان نمود و افزود پیگیری می کنیم تا با فرهنگ    و   اخیر، کاهش بارگیری سمت مرزها

 های حمل و نقل گسترش یابد.سازی مسئله انعقاد قرارداد با شرکت

جلسه گذشته    مصوبات  12و    11،10بندهای  : درخصوص  مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای-اسداهلل جالل زاده  

شورا اعالم نمود مکاتبات انجام شده و باتوجه به اینکه نیازمند تصمیم گیری در سطی ملی است پاسخی مکاتبات تاکنون  

 استانداری  مصوبات نیز مکاتبه ای به دفتر معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی   13ند  ودرخصوص ب  دریافت نشده است

 که درحال پیگیری می باشد.ارسال شده 

با اشاره به    رئیس محترم هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل و نقل بیرجند  -حامد کریم پور  

آمادگی درخصوص سرمایه گذاری   اعالم  استاندار محترم و  با  انجام شده  تأمین    5مکاتبه  ریالی جهت  میلیارد    100هزار 

درصد تسهیالت بانکی، خواستار برگزاری جلسه    80درصد سرمایه گذاری بخش خصوصی و    20دستگاه کامیون با شرایط  
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مور سرمایه گذاری استانداری و دبیر محترم کمیسیون هماهنگی بانک ها  جهت  مدیرکل محترم دفتر هماهنگی ا  حضور  ای با

 تأمین تسهیالت موردنیاز شد.

مصوبات    14و    13  های  درخصوص بند   مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری استانداری   –علی اکبر اکبری راد  

ای کریم پور )به عنوان متقاضی سرمایه گذاری در بخش  جلسه مرداد ماه شورا اعالم نمود براساس مذاکرات انجام شده با اق

بسته حمایتی بانک های استان    محلناوگان حمل و نقل( و دبیر کمیسیون هماهنگی بانک ها، موضوع تأمین تسهیالت از  

 در جهت تحقق شعار سال، در حال پیگیری می باشد.

  ای   جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  اداره  مقررگردید   شورا  ماه  مرداد   جلسه  مصوبات  12  و  11  ،10  بندهای  درخصوص

 .نماید  منعکس گفتگو   شورای دبیرخانه  به  را نتیجه  و  پیگیری را  ملی  سطح در   شده انجام مکاتبات

مصوبات جلسه مرداد ماه شورا مقرر گردید موضوع از طریق دفتر هماهنگی امور سرمایه    14و     13درخصوص بند های  

 . استانداری پیگیری گرددگذاری و اشتغال 

   فروش زرشک استان و ارائه راهکار مشکالت (:2دستور جلسه )

و دبیر شورای گفتگوی دولت وبخش   یس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند  ئرمحسن احتشام،  

تن    190گفت: در چهار ماه نخست امسال  در چهارمین جلسه نشست شورای گفتگوی استان    خصوصی خراسان جنوبی 

هزار تن تولید این محصول در استان رقم    22صادرات زرشک خراسان جنوبی را داشتیم که این حجم از صادرات نسبت به  

  درصد   98  و   کنند می   امرارمعاش   زرشک هزار خانوار در خراسان جنوبی از محل تولید   36فزود:  احتشام ا   .بسیار ناچیزی است

شود اما  هزار تن زرشک خشک در خراسان جنوبی تولید می   22وی بیان کرد: ساالنه    .است  استان  این  در یرانا  زرشک  تولید 

تن صادرات زرشک در کشور    480حدود    1396متاسفانه رقم صادرات این محصول بسیار ناچیز است، به عنوان مثال سال  

یس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند ئر  .است  یافته  کاهش  تن  320 سال گذشته این مقدار بهداشتیم که  

  آن  ناچیز صادرات  یا صادرات  نبود  دلیل به  هستند  آن  گفت: مشکل اصلی که امروز کشاورزان زرشکار خراسان جنوبی درگیر

ب  .است اقدامات خوبی  بیرجند  بازرگانی  اتاق  افزود: در  افزایش صادرات  وی  انجام شد که در  رای معرفی محصول زرشک 

 ه است.  تن بود  100صادرات این محصول ساالنه کمتر از  95محصول تاثیرگذار بود چرا که قبل از سال 

 ارسال  هاخانهسفارت   تمامی  به  و  تهیه  را  انگلیسی  زبان  به  تخصصی   بروشور ی  احتشام گفت: برای معرفی زرشک در سطح جهان

المللی حضور فعالی برای معرفی این محصول داشتیم اما نتوانست رقم صادرات را  ینب  هاینمایشگاه  بسیاری از   در  و  کردیم

  ما   پیشنهاد:  افزود شویموی با اشاره به اینکه به فصل برداشت محصول زرشک نزدیک می   .به صورت چشمگیر افزایش دهد 

قعی صندوق حمایت از محصوالت  وا  معنای   به   بعد   و  کند  مشخص را   تازه   زرشک   پایه   قیمت   که  است  این   کشاورزی   به جهاد 

یس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: در حال  ئر  .کشاورزی وارد میدان شود و به کشاورزان کمک کنند 

است، از طرفی فصل محصول  حاضر حجم زیادی از زرشک سال گذشته روی دست کشاورزان باقی مانده و به فروش نرسیده  

وی ادامه داد: شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از    .کند که این موضوع مشکل کشاورزان را دوچندان می  رسد جدید هم فرا می 

رستوران  و  زرشک  تاالرها  مصرف  و  قیمت  کاهش  در  هم  سوغات    ها  بازار  استو  بوده  گفت:  .تاثیرگذار    از   یکی احتشام 

  شود،  حفظ   قیمت   این  و  ولید تعیینت   شدهتمام   هزینه   به   توجه   با  ایمنصفانه   قیمت   که   است  این   زرشکاران   هایدرخواست
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وی عنوان کرد: ما در اتاق بازرگانی خواهان ساماندهی   .شود   برداشته  جد   صورت  به  هم  محصول  این  صادرات  روپیش   موانع  باید 

زعفران و عناب هستیم، از طرفی باید برای بازاریابی محصوالت  بازار محصوالت استراتژیک خراسان جنوبی از جمله زرشک،  

  باید   اینکه  بر   تاکید   با یس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند ئر  .باشیم  داشته  موقع  به    ریزیکشاورزی برنامه 

  و   صادرکنندگان  باید :  گفت  شود  اجرایی  و  ارائه  عملیاتی  راهکارهای  جنوبی  خراسان  استراتژیک  محصوالت  بازاریابی  برای

احتشام تأکید    .کنند، مورد حمایت قرار گیرند گذاری می اتژیک استان سرمایهاستر  محصوالت   زمینه   در   که   گذارانیسرمایه

  نارضایتیاز    ای انجام شود که از وضع موجود به وضعیت مطلوب برسد وها درخصوص بازار زرشک به گونه ریزی باید برنامه   نمود

 رزان کاسته و خشنودی آنان فراهم گردد. کشاو

هم با بیان اینکه    رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند  ، سید حسین خیریه

های آموزشی و ترویجی بوده اما شاهد اجرای برنامه ای در این حوزه نبوده ایم، عنوان کرد:  ها سخن از برگزاری دورهمدت

خیریه افزود: همچنین    ش های الزم در جهت پیشگیری از ایجاد بار میکروبی بر روی محصول به کشاورزان ارائه شود.باید آموز

چرا که در  مؤثر باشد  ها  بارگاه   در ایجادزرشک کاران  ترغیب  ه  می تواند بهای زرشک  در بارگاه   احداث سازه   امکان  تصویب

وجود داشته باشد ولی قانون منع ساخت و ساز باعث کاهش رغبت کشاورزان شده  کنار هر زمین زرشک باید بارگاه آن هم  

وی بیان کرد: در زمینه صنایع تبدیلی نیز برخی وارد میدان شدند ولی در اواخر کار به مشکل سرمایه در گردش    است.

 . هایی روستایی کمک کنند برخوردند و کنار کشیدند که نیاز است در این زمینه تعاونی

از    یس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبیئررضا قوسی،  غالم هم در این نشست گفت: محصول زرشک یکی 

،  کشت می شوددر مناطقی که زرشک  و   محصوالت استراتژیک و دارای ارزش افزوده باالیی در بخش کشاورزی استان است 

وی با تاکید بر    .مین کرده استأتایی را تچرا که این محصول تا حدودی درآمد خانوارهای روس   ه ایممهاجرت کمتری داشت 

  زرشک   محصول   حاضر  حال  در:  گفت  است  کرده  ایجاد   زرشک  محصول  فروش   بازار  در  را  مشکالتی کروناشیوع ویروس  اینکه  

یس سازمان جهاد کشاورزی خراسان ئر  .شوند می   متضرر   کشاورزان   و   شودنمی   خریداری   آن  تولید   هایهزینه   با  متناسب

  و داخلی و خارجی انجام نشده  هایبازار  سطحدرکافی  رسانی  جنوبی اظهار داشت: در زمینه محصول زرشک تبلیغات و اطالع 

وی گفت: سالیان گذشته بیشترین بازار فروش زرشک    .شودمی   محسوب  کشاورزی   لوکس  محصوالت  جمله   از   محصول   این

  .کرونا به شدت آن را تحت تاثیر قرار داده است  شیوع بیماری  بازار مشهد به عنوان سوغات داشتیم کهخراسان جنوبی را در  

یابی افزایش یافته که باید  قوسی عنوان کرد: در سطح بازارهای جهانی هم استانداردهای محصوالت کشاورزی از نظر میکروب 

توسعه  و  آموزشی  محصوالت کشاورزی مباحث  تولید  زمینه  در  دهیم  ای  توسعه  را  زرشک  محصول    تغییر   که به خصوص 

سنجی محصوالت کشاورزی  وی با تاکید بر اینکه در خراسان جنوبی باید آزمایشگاه کیفیت   .است  برزمان   کشاورزان  کار نحوه

با این اقدام محصول تولیدی در داخل استان و قبل از ورود به بازارهای جهانی کیفیت    .دشوسنجی میایجاد شود گفت: 

هی باید  دانشگا دانش بنیان، پارک علم و فناوری و جهاد  های   یس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: شرکتئر

وی گفت: محصول زرشک و عناب خراسان   .ها و فرآوری محصول کشاورزی به خصوص زرشک ورود پیدا کنند در تولید مکمل 

وی تبلیغات و بازاریابی این محصوالت بیش از گذشته تالش شود و  جنوبی در بازارهای جهانی ناشناخته است که باید ر

 .مجموعه جهاد کشاورزی خراسان جنوبی هم در این زمینه آمادگی همکاری الزم را برای همکاری با بخش خصوصی دارد
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با اشاره به سفر رئیس اتاق تعاون ایران به استان و تصویب تشکیل    رئیس اتاق تعاون استان:   –غالمحسین حسینی  

تعاونی کشاورزی محصوالت استراتژیک استان عنوان نمود جلسات کارشناسی متعددی در خصوص نحوه تشکیل این تعاونی  

کلیه دستگاه   نفر از بخش خصوصی، اتاق ها، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و   12برگزار و اعضای هیأت مؤسس متشکل از  

های درگیر در بحث محصوالت کشاورزی استان تشکیل و اساسنامه مدون و کاملی تدوین شده که صفر تا صد دغدغه ذی  

موافقت    04/1400/ 26تاریخ    حسینی در ادامه اعالم نمود در   .نفعان و متولیان این حوزه در آن مطرح و گنجانده شده است

میلیارد تومان    100راتژیک کشاورزی استان اخذ شده و در جلسه هیأت موسس   نامه تشکیل شرکت تعاونی محصوالت است

درصد سرمایه باید تأمین گردد. حسینی در ادامه    30سرمایه برای این تعاونی تعریف شده است که برای تأسیس آن حداقل 

مذکور   تعاونی  تأمین سرمایه  در خصوص محل  انجام شده  بینی  پیش  دولتی    49افزود  درصد بخش    51و  درصد بخش 

اگر صندوق های حمایتی که در زیرمجموعه وزارتخانه های متعدد مرتبط وجود دارند در این تعاونی سرمایه    و   خصوصی است 

گذاری نمایند طبیعتاً بخش خصوصی هم جهت سرمایه گذاری رغبت پیدا خواهد کرد. رئیس اتاق تعاون در ادامه با اشاره به  

مقررشده است که اعضای هیأت مؤسس پیشنهادات خود را    داشت در آن جلسهر اعالم  جلسه هیأت موسس تعاونی مذکو

 جهت تأمین سرمایه تعاونی اعالم نمایند.

تأکید کرد: برای رفع مشکالت زرشک کاران، باید شرکت تعاونی زرشک برپایه    استاندار خراسان جنوبی  ، حمید مالنوری

مشکالت چندین ساله و همیشگی زرشک کاران استان اشاره کرد و گفت: از بدو ورود    وی به   .سرمایه های مردمی ایجاد شود

وی ادامه داد: در یکی از    .بنده به استان، این دغدغه مطرح شد و راهکارهایی هم برای رفع نگرانی های مردم ارائه گشت

ل موجود، راه  ئن راهکار برای رفع مسااولین جلسات ستاد توسعه خاوران به این موضوع ورود شد و تأکید کردیم که بهتری

استاندار با اشاره به محصوالت استراتژیک و بسیار ارزشمند استان گفت: موضوع راه اندازی    .اندازی یک شرکت تعاونی است

ه  مالنوری ادام   .شرکت تعاونی باید برای عناب و زعفران هم دنبال شود تا منجر به ایجاد ارزش افزوده در این محصوالت گردد

داد: در جریان سفر رئیس اتاق تعاون کشور به استان، به موضوع راه اندازی این شرکت تعاونی تأکید شد و مورد موافقت هم  

  .قرار گرفت اما بعد از آن جلسه، تعدادی از تعاونی ها طی مکاتبه ای اعالم کردند، آمادگی الزم برای انجام این کار را دارند 

یت از تولید کنندگان استان، قول حمایت از این تعاونی ها را هم دادیم اما شواهد امر و  وی متذکر شد: در راستای حما

استاندار فرآوری را بهترین راهکار برای ایجاد ارزش   .مشکالتی که االن وجود دارد، نشان دهنده کم کاری این تعاونی هاست

درصد    20هزار تن زرشک فرآوری می شود یا    22از  درصد    8افزوده در محصوالت کشاورزی عنوان کرد و گفت: این که تنها  

مالنوری تأکید کرد:    .تن زعفران استان به صورت بسته بندی عرضه می گردد، نشان دهنده کم کاری در این زمینه است  67

ت  ما به دنبال این هستیم که برای محصوالت کشاورزی استان، کار اساسی انجام شود و پیشنهاد هم می کنم که از تجربیا

وی ادامه داد: اقدامات گسترده این تعاونی    .ی همچون شرکت تعاونی پسته رفسنجان استفاده شودتمند تعاونی های قدر

به گفته    .سبب شده، پسته به یک محصول صد درصد صادراتی تبدیل شود و بعد از نفت، دومین کاالی صادراتی کشور باشد 

استاندار خاطرنشان کرد: این شرکت تعاونی   .در دنیا تبدیل شده است  وی؛ این شرکت تعاونی، به تعیین کننده قیمت پسته

  .باید برپایه توان خود مردم راه اندازی شود تا خودشان تصمیم گیر باشند و سود حاصل از اقدامات هم عاید خودشان شود

رین سرمایه گذاری هاست اما این  مالنوری با اشاره به سودآوری معادن، اظهار داشت: معدن از نگاه سرمایه گذاران از طالیی ت 
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وی    .معدن مجوزدار غیر فعال در استان داریم، به جهت نابلدی و ناآشنایی سرمایه گذاران در این مورد است  230که ما  

های موفق در هر زمینه ای می تواند مشکالت را برطرف کرده و سودآوری به همراه  متذکر شد: استفاده از تجربیات حوزه 

 .داشته باشد 

وقت و اهمیت موضوع محصول زرشک استان مقرر گردید جلسه فوق العاده شورای گفتگوی استان  ق  ی ضدر پایان با توجه به  

وقت اسرع  و  درخصوص    در  زرشک  تشکیل  موضوع  استان  استراتژیک کشاورزی  تعاونی محصوالت  و در خصوص  شرکت 

 گردد. پیشنهادات جلسات کارشناسی تصمیم گیری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  
 

 صورتجلسه و مصوبات شورا فرم 
 (خصوصی بخش  و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره نحوه ( دستورالعمل اصالحی2پیوست شماره ) )

 

 1396-03-10تاریخ بازنگری:                                      02شماره بازنگری:                                      QMS-RE-75-03   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   9

 

 صــوبات اســـتانیم 

 تــــصمیمات عنــوان دستــور  ردیف 
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صادرات، واردات، حمل و   ونیسیگزارش کم

ترانز واحد  تینقل،  و  الملل   نیب  وگمرک 

بازرگان بررس  یاتاق  حضور    یدرخصوص 

اقتصاد فعاالن  رو  یمؤثر  در    داد یاستان 

انضمام   ی دب  2020اکسپو    یجهان به 

 یکارشناس  شنهاداتیپ

  2020مقررگردید ستاد هماهنگی جهت حضور مؤثر استان در رویداد جهانی اکسپو 

اتاق بازرگانی و حضور فعال دستگاه های اجرایی مرتبط    و مسئولیت  دبی با محوریت 

با در نظر گرفتن شرایط موجود، وضعیت شیوع کرونا،     های   محدودیت  تشکیل و 

  اقدام    و...   هزینه  تأمین   منابع  ، ها  هزینه   برآورد  به   تبنس   ..   و  احتمالی   زمانی   و   مکانی 

  گیری   تصمیم  جهت  آن  گزارش  و  گردد  ریزی  برنامه  نمایشگاه  این  در  حضور  جهت  و

 گردد.  ارائه  گفتگو شورای مهرماه  جلسه در  نهایی
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گذشته    یاجرا   گزارش جلسه  مصوبات 

)مورخ   یگفتگو  یشورا استان 

09/05/1400 ) 

 

با عنایت به مکاتبه مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی خطاب به استاندار  

بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درخصوص  محترم منضم به مکاتبه معاونت توسعه  

مورخ   کشاورزی  محصوالت  حمایتی  های  و سیاست  گذاری  قیمت  شورای  مصوبه 

شماره    1400/ 04/ 14 نامه  طی    مقررگردید:   (1400/ 04/ 17مورخ    020/ 8603)ابالغی 

جهت هماهنگی در خصوص قیمت گذاری ده قلم فراورده لبنی مشمول  ای  جلسه  

برمبنای   گذاری  حضور    6400قیمت  با  سازمان    نمایندگان تومان  کشاورزی،  جهاد 

صمت، تعزیرات و مدیرعامل اتحادیه دامداران و نماینده استانداری در محل سازمان  

 صمت استان برگزار گردد. 

3 

یسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و بنا به دستور  مبراساس گزارش جهاد کشاورزی و ک

کل تسهیالت درخواستی واحدهای لبنی استان  استاندار محترم مقرر گردید: مبلغ  

شیرخام تولیدی استان در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک های استان    ب جهت جذ

 مطرح و تصمیم گیری نهایی انجام شود. 

4 
مقررگردید اداره کل  مصوبات جلسه مرداد ماه شورا   12و    11  ،10درخصوص بندهای  

مکاتبات انجام شده در سطح ملی را پیگیری و نتیجه    و حمل و نقل جاده ای   راهداری

 را به دبیرخانه شورای گفتگو منعکس نماید 

5 
مصوبات جلسه مرداد ماه شورا مقرر گردید موضوع از   14و   13درخصوص بند های 

 طریق دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری پیگیری گردد. 
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ارائه   مشکالت و  استان  زرشک  فروش 

 راهکار  

 

ویژه موضوع    ،در اسرع وقتمقرر گردید جلسه فوق العاده شورای گفتگوی استان  

و  و  زرشک  تشکیل  استان  استراتژیک  محصوالت  کشاورزی  پیشنهادات    تعاونی 

 کارشناسی در آن جلسه مطرح و تصمیم گیری شود. 
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نسبت   استان  تعاون  اتاق  تعاونی  مقررگردید  موسس  هیأت  جلسه  برگزاری  به 

کشاورزی محصوالت استراتژیک استان اقدام و پیشنهادات علمی، فنی و تخصصی  

در جهت تأمین سرمایه و فعال سازی تعاونی مذکور را جهت طرح و تصمیم گیری  

به دبیرخانه شورای    1400/ 06/ 15در جلسه فوق العاده شورای گفتگو حداکثر تا تاریخ  

 ان منعکس نماید. گفتگوی است
 


