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 17/06/1400 تاریخ تهیه گزارش  مقررات  شناسه

 موضوع عنوان
   افزایش بهره وری و فروش محصول زرشک استان  به منظور  تکمیلی  ارائه راهکارها و پیشنهادات

 ( 24/05/1400پیرو جلسه کمیته کارشناسی مورخ  
 نظام مهندسی کشاورزی استان  سازمان   -  کیمسیون کشاورزی اتاق بازرگانی – استان کنسرسیوم زرشک  مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

محصول   همیت موضوعیل ضیق وقت و ا، به دلشورای گفتگوی استان بیست و نهمین جلسه  پیرو برگزاری  

ربوط به این محصول در جلسه ای جداگانه دید مشکالت م ستاندار محترم مقررگرزرشک استان به دستور ا

، جلسه 24/05/1400مورخ منظور تکمیل پیشنهادات کمیته کارشناسی  ود از این به طرح و تصمیم گیری ش

 دید. ای به شرح ذیل برگزار گر

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 انباشت زرشک دو سال گذشته در انبارها و نزدیک شدن به فصل برداشت این محصول  -

حدا - زیرکشتافزایش  از    صدور  جهت  محصول  قل سطح  بارگاه  احداث  به  متر  2500مجوز    5000مربع 

اعظم کشاورزان استان خرده مالک می باشند از شرایط احداث   ا توجه به اینکه بخشکه ب،  مترمربع

 .بارگاه محروم شده اند

اتاق کارگری و نگهبانی  ممنوع شدن ساخت  )  های زرشک و عناب  جازه ساخت بنا برروی بارگاهعدم ا -

 (...  برروی استخرهای ذخیره آب کشاروزی، بارگاه های زرشک و 

متر می باشد که با توجه به خرده مالک   50تا    30برای هر یک هکتار بین  مجوز ساخت خانه کارگری   -

 بودن کشاورزان استان بسیاری از کشاروزان امکان ساخت خانه کارگری را ندارند. 

کشت چند محصول در یک   یا   و و زمین های مختلف  در باغات  کشاورز  درختان زرشک  ودن  اکنده بپر -

 شوند.توانند از شرایط احداث بارگاه برخوردار  دیده کشاورزان بسیاری نباعث گرباغ  

 ن سرمایه در گردش واحدهای فراوری جهت خرید زرشک تازه از کشاروزان مشکل تأمی  -

 تأمین سرمایه جهت خرید تضمینی زرشک توسط تعاونی روستاییمشکل   -

راستای    یا طرح هایی که درگاه های زرشک  ارب  ، 29/10/1399مورخ    26213شماره  با توجه به بخشنامه   -

کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری   مشمول  می باشدنه کردن محصوالت کشاورزی بهی

اینکه بسیاری از زمین های کشاورزی استان فاقد سند     ه بهمی شود که با توجغی  بااراضی زراعی و  

 .. .و    ، خانه های کارگریهای زرشک، انبارصدور مجوزهای گلخانه، بارگاه  ،  ری می باشندض مح  رسمی و

  مواجه نموده است.شکل  م است با   که نیازمند تغییر کاربری   را

جلسه  بندی جمع

 به تاریخ    کارشناسی

13 /06 /1400 

)مورخ   استان  گفتگوی  شورای  جلسه  نهمین  و  بیست  مصوبات  کمیته 06/06/1400پیرو  مشترک  نشست  دومین   ،)

  13/06/1400شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و اعضای کنسرسیوم زرشک استان در روز شنبه مورخ  کارشناسی  

 در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی برگزار گردید. 

، رئیس خیریهسید حسین  در چهل و ششمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی،  

با بیان اینکه زرشک یکی از محصوالت استراتژیک استان است و با    -  بیرجندکمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی  

پیگیری مداوم برای حل مشکالت کشاورزان و سرمایه گذاران این هستیم گفت: توجه به اینکه نزدیک به فصل برداشت 

محترم اراستاند  ی دولت و بخش خصوصی،شورای گفتگو  گذشته  : در جلسهضروری است. خیریه اعالم نمودمحصول  

خاص محصول زرشک برگزار تا تصمیمات نهایی جهت رفع مشکالت این   ایالعادهکه جلسه فوق   نموده استتکلیف  
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شورای گفتگو مبحث آموزش جلسه گذشته  مطرح شده در  پیشنهادات  وی بیان داشت: یکی از    محصول گرفته شود.  

وسط جهاد کشاورزی بود که در این زمینه باید  کشاورزان در زمینه راهکارهای کاهش بار میکروبی محصول زرشک ت

با  خیریه    در اولویت قرار گیرد.با توجه به اهمیت موضوع آموزش کشاورزان  و    صورت گرفته  برنامه زمانبندی مشخص

جلسه گذشته بود، تصریح    پیشنهاداتاز دیگر  ،  های مربوطههای زرشک بر اساس دستورالعمل بیان اینکه احداث بارگاه

نظام مهندسی  که    شود.متر مجوز بارگاه زرشک صادر می  ۷0سطح زیر کشت  هزار متر(    5)ون برای هر نیم هکتار  کرد: اکن

که سطح زیر کشت برای ایجاد بارگاه زرشک به مکاتبه ای با دبیرخانه شورا پیشنهاد نموده است  کشاورزی استان طی  

یابد  بازرگانی    .هزار متر کاهش  اتاق  اعالم داشت:رئیس کمیسیون کشاورزی  ادامه  از جهاد    بیرجند در  درخواست ما 

اجازه ساخت واحد مسکونی بر روی    که  شورای گفتگو این خواهد بودجلسه فوق العاده  در  محترم  کشاورزی و استاندار  

بارگاهبارگاه استقبال کشاورزان در ساخت  امر موجب  این  زیرا  خیریه   های زرشک خواهد شد. های زرشک داده شود 

با توجه به   تراژ جهت ساخت بارگاه های زرشک را از دیگر درخواست های بخش خصوصی اعالم نمود و افزود:کاهش م

هزار متر رسید برای ساخت   5شود اگر جمع مالکیت اراضی زرشک کاران به  وجود خرده مالکی در استان پیشنهاد می

تاندار را سرمایه گذاری در حوزه زرشک عنوان کرد یکی دیگر از تأکیدات اس  خیریه،  بارگاه زرشک مجوز الزم صادر شود.

استراتژیک استان را انجام   کشاورزی  ایجاد تعاونی محصوالت  های الزم جهتو گفت: در این راستا اتاق تعاون پیگیری  

 دهد. می

  رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی با اشاره به مصوبات جلسه گذشته کمیته کارشناسی شورای گفتگوی مورخ 

اقدام و  یابی واحدهای فرآوری زرشک  عارضهمقررشده بود جهاد کشاورزی استان نسبت به    عنوان نمود:  24/05/1400

تا سوم شهریورماه    لیست واحدهای فراوری قابل احیاء که ظرفیت تولید باال و امکان بازگشت به چرخه تولید دارند را  

مشکالت   بررسیخواستار   خیریه در ادامه  .به دبیرخانه ارسال نشده استاین لیست    نماید که تاکنونارائه  به دبیرخانه شورا  

 جلسه آتی  در  جهت طرحاحیا و افزایش ظرفیت این واحدها    به منظورپیشنهادات  ائه  ی فراوری وبسته بندی و ار واحدها

شد و خواستار ارائه تسهیالت کم بهره از سوی بانک ها به صنایع تبدیلی درقبال تعهد این واحدها جهت  شورای گفتگو 

ها زیاد  ه زرشک موازی کاریخیریه ادامه داد: در حوزه محصوالت استراتژیک و از جمل   خرید زرشک از کشاورزان شد.

همه تشکل های مربوطه   انتظار می رودمحصوالت استراتژیک استان    کشاورزی  تعاونی و فعال سازی    است و با راه اندازی  

یک سو و واحد عمل نمایند. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی درخصوص قیمت گذاری حل مشکالت    جهت

تر باید هرچه سریعسازمان تعاون روستایی در این خصوص شد و تأکید نمود:    زرشک خواستار ورود جهاد کشاورزی و

ورود نکنند و محصول کشاورزان را از دست آنها در تعیین قیمت  تا دالالن قبل از برداشت زرشک   شودقیمت کف اعالم  

پایین خارج کنند.  از محل انخرید تضمینی زرشک کشاورز  جهتوی در خصوص تأمین سرمایه در گردش    با رقم   ،

ی استان  هادانشگاهخیریه در پایان با اشاره به پژوهش های انجام شده در    فروش اموال تملیکی استان  پیشنهاد نمود.

استراتژیک به    در زمینه محصوالت  پژوهش ها  این  انعکاس  اعالم و  بازرگانی  خواستار  تا در جلسات استان شد    اتاق 

 استفاده شود. تا درحوزه اجرا مطرح کارشناسی 

هم در این جلسه با بیان اینکه محصول زرشک از   مدیرامور باغبانی جهادکشاورزی استان  –رضایی  عبدالرضا،  

نظر اقتصادی و اشتغال بیشترین تأثیر را در استان دارد، بیان داشت: خراسان جنوبی تنها تولید کننده زرشک کشور و 

ای برای حل مشکالت این محصول انجام شود، تصریح کرد: زرشک چون  وی با تاکید بر اینکه باید توجه ویژه دنیا است.

به گفته وی   .داشته باشندها باید بیشترین تمرکز را روی این محصول مهم  ها و دستگاهخاص استان است تمام ارگان

مطرح شده از سوی   ا اشاره به پیشنهادرضایی ب  ت.هزار خانوار در استان به این محصول وابسته اس   50معیشت حدود  

ضمن اشاره نظام مهندسی کشاورزی در خصوص کاهش سطح زیر کشت برای صدور مجوز احداث بارگاه زرشک    سازمان
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از سوی جهادکشاورزی ارسال شده  که چندین مکاتبه  اعالم نمود:  سازمان امور اراضی کشاورزی کشور  به ابالغ بخشنامه  

وی با بیان اینکه در خراسان جنوبی خرده مالکی زیاد است عنوان   اعالم نشده است.   در این خصوص  افقتیتا کنون مو

کرد: در گذشته به ازای هر دو   اعالم  رضایی  گردد.پیگیری    ملی  در سطح  وکرد: موضوع باید در شورای گفتگو مطرح  

  .ه استتغییر کرداخیر، شرایط  بخشنامه    راساسبشد اما  متر سطح زیر کشت مجوز احداث بارگاه صادر می  500هزار و  

ها هم گفت: قبالً امور اراضی مجوز برای ساخت خانه روی استخر وی در زمینه احداث ساختمان مسکونی بر روی بارگاه

ساخت خانه در داخل  تجربه نشان داده است که  با بیان اینکه  رضایی    کرد اما این مورد نیز لغو شده است.را صادر می

مجوز ساخت خانه   ،، بیان کرد: متأسفانه اکنون برای هر یک هکتاراستاستان شده    در  موجب رونق کشاورزی  هاباغ

مدیرامور باغبانی جهاد کشاورزی استان همچنین با بیان اینکه قبال دربحث    شود.متر صادر می  50تا    30کارگری بین  

انون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی اقدام می شد که  ماده یک ق 4واگذاری زمین جهت مجوز بارگاه براساس تبصره 

نیاز به سند محضری نداشته اعالم نمود اکنون این امر ملقی شده و تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی  

زراعی و باغی مطرح است که نیازمند سند محضری است که با توجه به اینکه در استان خراسان جنوبی بحث خرده  

طرح است و اکثر اراضی کشاورزی فاقد سند رسمی و محضری می باشد بحث صدور مجوز گلخانه ها، بارگاه  مالکی م

های زرشک، انبار، قسمت های اداری و خانه کارگری را که نیاز مند تغییر کاربری است با چالش جدی مواجه نموده 

 است و درخواست استان حذف این مورد و یا مستثنی شدن استان می باشد. 

در سه سال قبل برای احداث بارگاه و واحدفراوری زرشک  بیان کرد:  نیز    -، کشاورز نمونه استانرحیمیالمرضا  غ

  1۸علی رغم اینکه  بود که  متر    500هزار و    ۷  و پیگیری های انجام شده جهت    ایمشهرستان درمیان درخواست داده

 متر بارگاه زرشک موافقت شده است.هزار  5، تنها مجوز جهت ماه صدور مجوز به طول انجامید

آقای رحیمی    –  ، مدیربازرگانی جهاد کشاورزی استان بیکساحمد   توسط  بیان  درخصوص مشکل مطرح شده 

داشت: درخواست این کشاورز فعال و نمونه شهرستان درمیان در جهاد کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت 

استان درخصوص مصوبات کمیته کارشناسی مورخ مدیرب  الزم صادر خواهد شد.  اتو دستور ازرگانی جهاد کشاورزی 

وی با    یابی مشکالت آنها جمع بندی و ارائه خواهد شد. : تا عصر امروز لیست واحدها و عارضهاعالم داشت  24/05/1400

هایی که  گیریاشاره به مصوبه پیگیری جهاد کشاورزی در خصوص راه اندازی سازمان زرشک و عناب در استان گفت: پی

خصوص پیگیری تسهیالت بیکس در    انجام دادیم پاسخی دریافت نکردیم و مجدد نیز پیگیری الزم را خواهیم داشت.

برای احداث آزمایشگاه محصوالت جهاد کشاورزی هم گفت: درخواست سرمایه گذار در این زمینه به دست ما نرسیده و  

خواستار معرفی محصوالت استراتژیک   مدیربازرگانی جهاد کشاورزی استان،    م.البته تسهیالتی هم در این زمینه فعالً نداری

خرید زرشک در فصل برداشت   جهتتأمین سرمایه در گردش    خواستارهای سراسری شد و  استان در رسانه ملی و شبکه

بی باید در سایر  وی با بیان اینکه در زمینه بازاریااستان شد.  شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی    از طریق طرح در

کنند را  تجار و بازرگانانی که در حوزه محصوالت استراتژیک استان فعالیت میباید  ها ورود کنیم، تصریح کرد:  استان 

استفاده از ظرفیت وزارت امور خارجه در زمینه    شناسنامه دار کنیم و از آنها بخواهیم در جلسات مرتبط شرکت کنند.

رزی استان درخارج از کشور، ورود دانشگاه علوم پزشکی در خصوص معرفی خواص معرفی محصوالت استراتژیک کشاو

و اثرات این محصوالت به عموم مردم و همچنین یکپارچه سازی دستگاه و تشکل های مختلفی که در فصل برداشت 

شده توسط  محصول زرشک ورود می کنند، به منظور هم افزایی و جلوگیری از موازی کاری ازدیگر پیشنهادات مطرح  

 مدیربازرگانی جهاد کشاورزی استان در این جلسه بود.

 به استان   ایران  فر رئیس اتاق تعاونبا اشاره به س  هم در این جلسه  ، نائب رئیس اتاق تعاون استان یوسفی حمید رضا  

اندازی شرکت تعاونی بزرگ محصوالت استراتژیک استان مصوب شد  : در این سفرداشتاظهار   لیارد  می  100که    راه 
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تومان جهت سرمایه اولیه این تعاونی مصوب شده است که براساس جلسات متعددی که در خصوص تأمین اعتبار این  

درصد سهم بخش خصوصی در تأمین این    51درصد سهم بخش دولتی و    49تعاونی برگزار گردیده است، مقرر شد:  

در محل اتاق تعاون )درخصوص   10/06/1400و مورخ  تعاونی باشد. وی با اشاره به جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگ

راهکارهای تأمین مالی سهم بخش دولتی در تعاونی مذکور(، اعالم داشت: پیشنهادات مطرح شده در جلسه آتی شورای  

، خراسان جنوبی قطب تولید زرشکبا بیان اینکه    نائب رئیس اتاق تعاون استان  گفتگو اعالم و تصمیم گیری خواهد شد.  

تنها راه برای نجات این محصوالت و حل مشکالت راه اندازی شرکت تعاونی    عنوان نمودان و عناب کشور است  زعفر

محصوالت استراتژیک استان موضوعی کارشناسی شده است، عنوان کشاورزی وی با بیان اینکه راه اندازی تعاونی  است.

 شود.  های بزرگ تبدیل و به سرمایهآوری های خرد جمع کرد: باید سرمایه

بیان داشت: صندوق حمایت از    -  ، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه کشاورزی خراسان جنوبینخعی حامد  

  تواند پیگیری کند. های حمایتی میت و بخش خصوصی با سیاستبخش کشاورزی تمامی مباحث را در کنار دولتوسعه  

تشکل تعاونی    233ایم، گفت: در استان  میلیارد زرشک از کشاورزان خریداری کرده  22وی با اذعان به اینکه ساالنه  

عی فعالیت  تشکل مربوط به تعاون روستایی و الباقی ذیل اداره کل تعاون کار و رفاه اجتما  ۷3داریم که از این تعداد  

نخعی   برند. ها از خدمات صندوق حمایت به طور غیر مستقیم منفعت میهزار کشاورز و سهامدار این تعاونی 42 و دارند

محصول دارویی از   100هزار نتیجه تحقیقاتی در گوگل و جست جو گرهای علمی پیدا کردیم، گفت:    31با بیان اینکه  

ه ایم. مدیرعامل صندوق حمایت از  مینه با دانشگاه تهران وارد قرار داد شدمواد مؤثری زرشک شناسایی شد که در این ز

درصد ارزش افزوده کشور در بخش کشاورزی است، تصریح کرد:    ۷با اشاره به اینکه    توسعه کشاورزی خراسان جنوبی

کشور داشته و در  میلیارد تومان سرمایه جایگاه دوم را در    20صندوق حمایت از بخش کشاورزی استان با    91در سال  

میلیارد تومان سرمایه داشته    120حداقل باید    و  کشوری را داریم  19میلیارد تومان سرمایه جایگاه    42با    1400سال  

 باشیم تا بتوانیم انتظاراتی که از ما دارند را تامین کنیم. 

با بیان    ،جنوبینماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان    –رسول عباسی  

حل مشکالت برنامه کوتاه مدت ارائه   به منظور  در این حوزه  استنیاز    گفت  اینکه فصل برداشت زرشک نزدیک است

یابی واحدهای  باید نسبت به عارضه   جلسه گذشته کمیته کارشناسیوی با بیان اینکه جهاد کشاورزی طبق مصوبه  شود.  

می باشد، شد و  واحدهایی که توان تولید باال و زمینه احیا آنها فراهم    لیستخواستار ارائه    کردفرآوری زرشک اقدام می

و    استان  در  عناب  و  زعفران  زرشک،  ایجاد سازمان  پیگیری درخصوص    احداث   تسهیالت  خصوص   در  پیگیریافزود 

گذشته کمیته کشاورزی از دیگر موارد مصوب در جلسه    جهاد  توسط  استان  استراتژیک  محصوالت  تخصصی  آزمایشگاه

 کارشناسی بود که نیازمند پیگیری و ارائه مستندات توسط جهاد کشاورزی می باشد. 

تواند دوا کند،  با بیان اینکه تشکلی که پول در اختیار نداشته باشد هیچ دردی را نمی  ، معاون تعاون روستایی جعفری 

ونی بزرگ محصوالت استراتژیک پای کار بیایم به این  برای راه اندازی تعااستان  ادامه داد: اگر پذیرفتیم با اتاق تعاون  

 شود.خاطر است که بخش دولتی را پای کار بیاوریم زیرا صرفاً با ظرفیت بخش خصوصی مشکالت حل نمی

 تن فرآوری زرشک در استان وجود دارد.  100هزار و    3داشت: ظرفیت  معاون تعاون روستایی استان همچنین اعالم  

ای تبلیغاتی برای معرفی محصوالت استراتژیک استان هم گفت: با باشگاه خبرنگاران و شبکه  در زمینه محتو  جعفری

وی با اشاره به انعقاد قرارداد در زمینه    ایم و تولید محتوا و پخش آن انجام شده است.بازار در این زمینه وارد مذاکره شده

شهروند    و  اتکافروشگاه های  ن کرد: قراردادهایی با  بازاریابی و فروش محصوالت استراتژیک استان از جمله زرشک عنوا 

ها  تصریح کرد: مجموع خریدی که این فروشگاهجعفری    شود.ها انجام میایم و توزیع زرشک خشک در این فروشگاهداشته 

با ای از مشکالت زرشک استان را  تن است و این گره   52در زمینه محصول زرشک استان به صورت ساالنه دارند حدود  
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هزار تن زرشک خشک در استان    22با بیان اینکه ساالنه بیش از    جعفری  کند.توجه به حجم تولیدی که داریم باز نمی

مجوز برای بسته بندی زرشک   23وی با بیان اینکه    شود. تن ساالنه صادر می  300شود، گفت: از این میزان تنها  تولید می

معاون    اینها باید وارد گود شوند.  گفتن زرشک خشک را ظرفیت دارند  ت  ۸90هزار و    ۸  که  ایمدر استان صادر کرده

ها سه هزار  مورد اعالم کرد و افزود: ظرفیت این بارگاه  41های زرشک را نیز  تعداد مجوزهای بارگاهتعاون روستایی استان  

 می باشد.  تن زرشک خشک  6۷۷تن زرشک تازه است که معادل 

کنند  شود، افزود: اینکه اعالم میای که داریم بالفعل نمیهای بالقوهاشاره به اینکه ظرفیت با    معاون تعاونی روستایی استان

  وی  کنیم زیرا ما متقاضی خرید بودیم اما محصولی ارائه نشد.در انبارها مانده است را من رد می  9۸زرشک پفکی سال  

جعفری در پایان باتأکید براینکه   است.  99زرشک فعلی که در بازار موجود است محصول سال    اذعان داشت:  همچنین

 شد. سرمایه در گردش برای خرید زرشک تازه  خواستار تأمین زرشک تازه باید در اولویت قرار گیردخرید 

هم در این جلسه با بیان    -  ، عامل توسعه خوشه خشکبار شرکت شهرک های صنعتی استانمصطفاییسبحان  

والت استراتژیک استان بیشتر از یک ماه است که اقدام شده است، افزود:  اینکه در رابطه با آزمایشگاه تخصصی محص

برای احداث آزمایشگاه فراهم است  ی الزمهازیر ساختو  های ذیربط ارائه شده استدرخواست سرمایه گذار به سازمان

را  خود  درخواست    های صنعتیاز طریق شرکت شهرکمصطفایی در ادامه تأکیدنمود:    اما تکلیف تسهیالت معلوم نیست.

 های مربوطه ارسال کردیم و رونوشت به سازمان جهاد کشاورزی هم ارسال شده است.به سازمان

استراتژیک در    -   راضیه کفایی، مدیراداره غذا معاونت غذا و دارو  آزمایشگاه محصوالت  عنوان کرد: در خصوص 

وی تصریح کرد:    های الزم را داشته باشد.ینه پیگیریاستاندارد در این زمکه  جلسات قبل هم بحث شد و قرار بر این بود  

 اداره کل استاندارد اعالم کرده بود که آزمایشگاه و تجهیزات آن را دارد و نیازمند اپراتور دستگاه بود. 

بیان داشت: در دانشگاه علوم پزشکی نیز پیگیر خرید دستگاه آتومیک هستیم و اگر مجهز شد در این    کفایی همچنین

در خصوص معرفی خواص محصوالت زرشک و عناب    مدیراداره غذا معاونت غذا و دارو  ماده همکاری هستیم.زمینه آ

ای نشده است، اما اگر در این زمینه درخواست شود  مکاتبه   علوم پزشکی دراین خصوص تا کنون با دانشگاهگفت    استان  

 .نمودمرکز تحقیقات دانشگاه و معاونت پژوهشی قطعاً همکاری خواهند 

هم در این جلسه بیان کرد: در خصوص   -  ، رئیس اداره صنایع غیرفلزی اداره کل استانداردشربت دارمهدی  

اینکه   بیان  با  و فقط جذب فلزات سنگین است. وی  نداریم  آتومیک  اعالم کرده بودیم دستگاه جذب  قبال  آزمایشگاه 

دستگاه های ما هنوز برای بهره برداری از آزمایشگاه تکمیل نشده است، گفت: استاندارد ملی زرشک را داریم که تشویقی  

 آزمون های انجام شده آزمایش میکروبی نیست. است  اما در

( مواردی  24/05/1400پیشنهادات جلسه گذشته کمیته کارشناسی شورا )مورخ  مجدد  در پایان جلسه ضمن تصویب  

 نیز جهت پیگیری در سطح ملی مصوب گردید. 

 پیشنهادات 

کارشناسی شورا )صورتجلسه  مقرر گردید جهاد کشاورزی استان موارد مصوب در جلسه گذشته کمیته   .1

( را پیگیری و در اسرع وقت گزارش اقدامات انجام شده در  31/05/1400/الف مورخ  2۷1/1400شماره  

 خصوص بندهای مرتبط با جهاد کشاورزی استان را به دبیرخانه شورا ارسال نماید. 

بند   .2 براساس  اینکه  به  عنایت  اراضی  سا  1400/  30/01مورخ    4510۸1بخشنامه شماره    ۸با  امور  زمان 

کشور، صدور هرگونه مجوز اتاق کارگری و نگهبانی برروی استخرهای ذخیره آب کشاروزی، بارگاه های  

 زرشک و ... ممنوع است، مقررگردید موارد ذیل از طریق شورای گفتگو در سطح ملی پیگیری گردد: 
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زرشک و عناب به منظور  های  ساختمان بارگاه    یامکان صدور مجوز ساخت بنا بر رو .1

کاهش  کشاورز و    انیاز ز  ی ریدر برابر سرقت محصول و جلوگ  تیامن  شیحفاظت و افزا 

عدم   ن یدر مزرعه و همچنخانواده کشاورز  به باغات با توجه به حضور    یدگیرسهزینه  

 ی.ا مسکونی  ی جهت ساخت خانه کارگر  یاراض یکاربر   ریی به تغ  ازین

مترمربع به   5000مجوز بارگاه زرشک از    افتیجهت در  ازی حداقل متراژ مورد نکاهش   .2

 مترمربع )مطابق با روال گذشته صدور مجوز(  2500حداقل  

که   یباشند در موارد  یاز کشاورزان استان خرده مالک م  یاری بس  نکهیبا توجه به ا .3

 ا یمحصول زرشک کشاورز در درختان پراکنده و در باغات مختلف کشت شده است و  

باشد، تعداد درختان زرشک    یمحصوالت مختلف م   یکه دارا  یمحصول زرشک در باغ

بارگاه زرشک، مالک عمل قرار   جوزشده جهت صدور م   ن ییمتناسب با حداقل سطح تع

 .ردیگ

یا طرح هایی  .3 بارگاه های زرشک  بوده است    در گذشته  بهینه کردن محصوالت کشاورزی  که در راستای 

مجوز صادر می گردید    قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها 1ماده    4براساس موافقت نامه های تبصره  

که نیاز به سند مالکیت نداشت و با قولنامه و اخذ تعهد محضری از متقاضی قابل انجام بود اما درحال حاضر  

( این موارد حتما باید  29/10/1399مورخ    26213غیه وزیر محترم جهاد کشاورزی )شماره  با توجه به ابال

در کمیسیون تبصره یک ماده یک مطرح شود که نیاز مند مدرک مالکیت معتبر )اعم از حکم دادگاه، گواهی  

مطرح و    ثبتی یا سند مالکیت( می باشد که با توجه به اینکه در استان خراسان جنوبی بحث خرده مالکی 

اکثر اراضی کشاورزی فاقد سند رسمی و محضری می باشد بحث صدور مجوز گلخانه ها، بارگاه های زرشک،  

انبار، قسمت های اداری و خانه کارگری را که نیاز مند تغییر کاربری است با چالش جدی مواجه نموده 

استان، مستثنی شدن خراسان به شرایط  توجه  با  پیشنهاد می گردد  لذا  ابالغیه    است  از موضوع  جنوبی 

وزارت جهاد کشاورزی از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی    29/10/1399مورخ    26213شماره  

ماده یک    4در سطح ملی پیگیری گردد. )درخواست استان: صدور مجوز همانند گذشته براساس تبصره  

 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی 

فهرست مستندات و  

 توانه مدارک پش 

مشاره   - )نامه  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  محترم  ریاست  مورخ    00/ج/ 473مکاتبه 

06 /06 /1400) 

 (1400/ 05/ 31/الف مورخ 1400/ 271صورتجلسه چهل و سومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگو )مکاتبه   -

 کشورسازمان امور اراضی  1400/ 01/ 30مورخ  451081بخشنامه شماره  -

 ( 1399/ 10/ 29مورخ  26213ابالغیه وزیر محترم جهاد کشاورزی )شماره  -

 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها  1ماده   4تبصره  -

 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها  کمیسیون تبصره یک ماده یک  -
 


