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

 تاق بازرگانیامحل نشست:  17:30  ساعت خاتمه:  16:00ساعت شروع :  10/07/1400: تاریخ جلسه 30  شماره نشست : 

 دستور جلسه 

  

 پیش از دستور جلسه: 

اقدامات   نیدرخصوص آخر یصادرات و واردت اتاق بازرگان ونیسیالملل و کم  نیارش واحد بگز -

 ی دب2020اکسپو   یجهان دادیانجام شده به منظور حضور استان در رو
 

    

 

 دستور جلسه: 

 (1400/ 06/ 06استان )مورخ  یگفتگو  یمصوبات جلسه گذشته شورا یاجرا گزارش -

 ی توسعه مرتبط با بازار و فراور  های   خوشه زرشک و عناب استان و ارائه برنامه  یها  تی گزارش فعال -

  مشکالت فروش زرشک استان و ارائه راهکار -

 "استان کی محصوالت استراتژ یکشاورز  یتعاون " یبخش دولت هیسرما یمال  نیتأم  یراهکارها -

 
 خارج از دستور:
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 مشروح  مذاکرات

 پیش از دستور جلسه:  

  درخصوص   یالملل اتاق بازرگان  نیوگمرک و واحدب   تیصادرات، واردات، حمل و نقل، ترانز  ونی سیگزارش کم

استان   اقتصادی  فعاالن  موثر  اکسپو جهت حضور  هماهنگی  رویداد فعال سازی ستاد  در  جنوبی  خراسان 

 :دبی و آخرین اقدامات انجام شده از سوی این ستاد 2020جهانی اکسپو 

  حضور  گفت:  بازرگانی بیرجند  اتاق  وارداتو رئیس کمیسیون صادرات و    عضو هیأت رئیسه  -علیرضا خامه زر   

 جذب   و  استان  هایظرفیت   معرفی  برای  مناسبی  فرصت  "دبی   اکسپو "  جهانی  رویداد  در   استان  اقتصادی   فعاالن

دولت و بخش    ی گفت و گو  یجلسه شورا  ن یام  ی نشست مشترک س   در  زرعلیرضا خامه   .است  المللیبین   گذاران سرمایه

استاندار   ه ریاستکسب و کار که ب  یتوسعه خوشه ها  یاستان  تهی (  و کمیجلسه سال جار  نیاستان )پنجم  یخصوص

افزود:    ،اتاق بازرگانی بیرجند برگزار شد در محل سالن جلسات    10/07/1400روز شنبه مورخ  در  که  خراسان جنوبی  

  6و به مدت    1400دبی به دلیل شیوع ویروس کرونا با تاخیر یک ساله از مهر سال    2020برپایی رویداد جهانی اکسپو 

اتاق بازرگانی،  عضو هیأت رئیسه  .شودیون کشوری برگزار می وماه در شهر دبی و با حضور کشورهای مختلف در قالب پا

  فعاالن  موثر   حضور   برای   شده   بینیپیش  هایبرنامه   و   اهداف   به  توجه   با:  داشت  اظهار صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند 

 (B2B) رودررو  جلسات  برگزاری  نیز   و  برتر   و  توانمند   هایشرکت  معرفی  برای  مناسبی  فضای  خصوصی،  بخش   اقتصادی

  30تا    2۵  حدود   وی تصریح کرد: هزینه حضور در این رویداد جهانی برای هر فعال اقتصادی   .ریزی شده استبرنامه 

 می باشد. های مربوطه  دستگاه از سوی حمایت  مند شده است که نیاز د میلیون تومان برآور

دار محترم در تاریخ حسب دستور استانبیان داشت:    مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان  –مهری دستجردی  

شهریورماه جلسه فعالسازی ستاد هماهنگی اکسپو استان با محوریت واحد بین الملل و کمیسیون صادرات و واردات    1۵

برگزاری جلسات متعدد ستاد   با  و همزمان  برگزار  مرتبط  و تشکل های  اجرایی  بازرگانی و حضور دستگاه های  اتاق 

نی با دستگاه های اجرایی درخصوص اعالم برنامه زمانی هیأت های تجاری همزمان  ، مکاتباتی ازسمت اتاق بازرگاهمربوط

مالی   مشارکت  میزان  اعالم  و درخواست  اکسپو  رویداد  ها  با  تشکل  و  ها  اکسپو  دستگاه  رویداد  پذیرفته  در  و  صورت 

پیگیری از سوی    همچنین  ملی  میراث فرهنگی و ارشاد اسالمی  هایی در سطح  انجام شده است. ادارات کل صمت، 

ارتباط  ، با اتاق بازرگانی ایران و اتاق ایران و امارات و ارتباط   مکاتبهدر ادامه از دیگر اقدامات اتاق بازرگانی را   دستجردی

آموزشی آشنایی فعاالن  هماهنگی جهت برگزاری دوره  ،  با شرکت های مجری کشوری و استانی اعزام هیأت های تجاری

پیگیری  با مشارکت اتاق های بازرگانی بجنورد و گرگان،    اکسپو و توانمند سازی هیأت های تجاری  اقتصادی با رویداد

پیگیری  و همچنین    درخصوص نحوه مشارکت سایر استان های کشور در رویداد اکسپو از طریق اتاق های بازرگانی استانی

الت کشاورزی و صنایع غذایی استان در نمایشگاه های محصوالت ارگانیک و طبیعی  دریافت غرفه جهت معرفی محصو

با عنایت به عدم تعیین تکلیف قطعی از طرف دستگاه  اعالم نمود و افزود    (1400( و گلفود )بهمن ماه  1400)آذرماه  

ار گرفته و با توجه به  های اجرایی مرتبط در خصوص نحوه مشارکت در اکسپو، اعزام هیات های تجاری در اولویت قر
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اینکه بیشتر متقاضیان اعزام، از فعاالن بخش صنایع غذایی و کشاورزی می باشند اعزام هیات ها در بازه زمانی برگزاری  

 بهمن ماه سالجاری( پیشنهاد می گردد.    24-28نمایشگاه صنایع غذایی گلفود )

بر عدم تخصیص بودجه از    اشاره  ضمن  بیرجند  گانیمسئول بین الملل اتاق بازر  -ابوالفضل آرزومنداندر ادامه  

از طرف سازمان مدیریت و برنامه    نمود مشارکت در رویداد اکسپو درخواست    جهت دستگاه های دولتی مرتبط    سوی

 .                                                                                                            ابد یاختصاص ریزی استان،  بودجه ای خاص جهت پوشش بخشی از هزینه های اعزام فعاالن اقتصادی، 

از   دستگاه ها و تشکل هایی که تاکنون در زمینه تامین بخشیاظهار داشت    بیرجند   انیمسئول امور بین المل اتاق بازرگ

جهت واحدهای  )شرکت شهرک های صنعتی  ، عبارتند از  هزینه های اعزام هیات های تجاری اعالم آمادگی نموده اند 

اتاق    و   استان)زرشک و زعفران( خوشه خشکبار  (،  نواحی صنعتی و خوشه های صنعتی مرتبط ،  مستقر در شهرک ها

   بازرگانی

شب و بازدید   4روز و    3آرزومندان در ادامه به توضیح هزینه های برآوردی سفر پرداخت و گفت هزینه برآوردی جهت  

شد که در صورتی که فعاالن اقتصادی تمایل به حضور در جلسات ادالر می ب  700از نمایشگاه اکسپو و گلفود حدود  

آرزومندان در ادامه با اشاره به هزینه های    دالر اضافه خواهد شد.   300تا    200باشند حدود    ه ا( داشت مرتبط )اجالس ه

سفر خواستار مشارکت دستگاه های دولتی در خصوص تخصیص بخشی از هزینه های سفر در قالب یارانه سفر شد تا  

 ند شوند. فعاالن اقتصادی بیشتری بتوانند از ظرفیت و فرصت به وجود آمده، بهره م

با اشاره به پیگیری های انجام شده   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی   -عباس جرجانی  

میلیون    12- 13جهت تخصیص اعتبار از سوی سازمان توسعه تجارت ایران، اظهار داشت: قول تخصیص اعتباری درحدود  

 یص اعتبار به سازمان توسعه تجارت ایران می باشد.تومان به ازای هر نفر داده شده است که این امر منوط به تخص

های صنعتی خراسان جنوبی هم  شرکت شهرک   اعالم نمود  پارسا، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان

،  های صنعتی استان فعال هستند در شهرک واحد آن ها فعاالن اقتصادی که اعزام  های  درصد هزینه  80آمادگی دارد تا  

 .بپردازدرا 

  وزارتخانه  اعالم نمود   هم  مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی  -حسن رمضانی  

مترمربع مهیا نموده است که اجرای دکوراسیون آن توسط شرکت توسعه    60برای استانها غرفه ای به مساحت    متبوع 

اری با توجه به وضعیت مالی فعاالن اقتصادی حوزه  گردشگری ایران انجام می شود. رمضانی در بحث اعزام هیأت تج

های حضور  هزینه صنایع دستی استان خواستار کمک مالی از سمت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان شد و افزود:  

 .پنج نفر از هنرمندان صنایع دستی استان توسط وزارتخانه تقبل و پرداخت خواهد شد 

حضور مؤثر فعاالن اقتصادی استان در رویداد جهانی  لزوم  از    در این جلسه   خراسان جنوبی ستاندارا  - حمید مالنوری

دبی گفت و تصریح نمود: حضور در این نمایشگاه فرصت خوبی برای فعاالن اقتصادی استان است و باید   2020اکسپو  

هزینه  تأمین  مشکالتی که در زمینه    عنایت به گزارش ارائه شده و  با وی    .از این ظرفیت نهایت استفاده را داشته باشیم

و    درنظر گرفتمیلیون تومان    2۵مبنای هزینه سفر را    ،در این نمایشگاه مطرح شد   فعاالن اقتصادی استانحضور  های  

جهت حضور فعاالن اقتصادی استان در هیأت تجاری اعزامی به منظور بازدید از رویداد جهانی اکسپو و نمایشگاه افزود:  
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درصد   80واحدهایی که در داخل شهرک صنعتی استان استقرار دارند    برای   برنامه ریز انجام شود که   گلفود به نحوی 

  ،صنعتیهای  هزینه های سفر توسط شرکت شهرک های صنعتی پرداخت گردد و در خصوص واحدهای خارج از شهرک  

و    انجام را    ه تجارت ایران  درصدی از طریق سازمان توسع  ۵0الزم جهت تخصیص یارانه    پیگیری سازمان صمت استان  

به    اده شوداتاق های بازرگانی و تعاون پوشش د  توسط   نیز   صنعتیهای  هزینه های واحدهای خارج از شهرک    درصد   30

  20در قالب یارانه سفر پوشش داده شود و  فعال اقتصادی )هیأت تجاری(  اعزام  درصد هزینه های    80  نهایتاً  نحوی که 

 تأمین گردد.   هادرصد دیگر توسط  واحد 
 

 (1400/ 06/ 06)مورخ استان  یگفتگو یمصوبات جلسه گذشته شورا یگزارش اجرا(: 1دستور جلسه )

مهری دستجردی، مسئول دبیرخانه نوبی  شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان ججلسه    سی امیندر  

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

به  که گزارش اقدامات انجام شده  مصوبه استانی به تصویب رسید هفت   ،شورای گفتگو هاشهریورمجلسه پرداخت و گفت در 

 شرح ذیل می باشد.

دبی   2020مقررگردید ستاد هماهنگی جهت حضور مؤثر استان در رویداد جهانی اکسپو  :  مصوبات جلسه شهریور ماه شورا  1بند  

با محوریت و مسئولیت اتاق بازرگانی و حضور فعال دستگاه های اجرایی مرتبط تشکیل و با در نظر گرفتن شرایط موجود، وضعیت 

  حضور  جهت  و  اقدام   محدودیت های مکانی و زمانی احتمالی و .. نسبت به برآورد هزینه ها، منابع تأمین هزینه و...  شیوع کرونا،  

 ین نمایشگاه برنامه ریزی گردد و گزارش آن جهت تصمیم گیری نهایی در جلسه مهرماه شورای گفتگو ارائه گردد.ا  در

 ن مصوبه اجراشده اعالم گردید. ایو گزارش ارائه شده که براساس توضیحات بخش قبل 

با عنایت به مکاتبه مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی خطاب به استاندار محترم منضم به مکاتبه معاونت     مصوبات :  2بند  

توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درخصوص مصوبه شورای قیمت گذاری و سیاست های حمایتی محصوالت کشاورزی مورخ 

( مقررگردید: جلسه ای جهت هماهنگی در خصوص قیمت گذاری 1400/ 17/04مورخ    8603/020)ابالغی طی نامه شماره    1400/ 14/04

تومان با حضور نمایندگان جهاد کشاورزی، سازمان صمت، تعزیرات و   6400ده قلم فراورده لبنی مشمول قیمت گذاری برمبنای  

 ستانداری در محل سازمان صمت استان برگزار گردد.مدیرعامل اتحادیه دامداران و نماینده ا

: هرگونه اعالم نرخ  ه استسازمان صمت استان اعالم نمود  بیان نمود   مسئول دبیرخانه شورابا استناد به مکاتبات انجام شده 

ی می  می بایست توسط وزارت جهاد کشاورزی اعالم گردد و کارگروه تنظیم بازار محصوالت کشاورزی وزارت جهاد کشاورز

قلم محصوالت لبنی پرمصرف و مشمول قیمت گذاری تثبیتی )شیر، ماست و پنیر( را مشخص و جهت    10بایست قیمت  

 .نظارت به سازمان حمایت اعالم نماید 

قیمت پیشنهادی    22/06/1400اعالم داشت براساس مصوبه تنظیم بازار مورخ    مدیرکل جهاد کشاورزی استان  –قوسی  

  شیرخام،   تومان وزارت جهاد کشاروزی تأیید و ابالغ شده است و در آن جلسه مقرر شد که با توجه به افزایش قیمت  6400

 غ نشده است.ابال  کنون که تا عالم نماید نیز مشخص و ارا ت فرآورده های لبنی موزارت جهاد کشاورزی قی

اعالم داشت دلیل  استان  با تأکید بر صحبت های مدیرکل جهاد کشاروزی    نیزمدیرکل صمت استان    -جرجانیعباس  

باتوجه  "می باشد:    27/06/1400مصوبات کارگروه تنظیم بازار مورخ    1براساس بند  تعیین تکلیف کشور    ، برگزار نشدن جلسه
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شورای قیمت گذاری و    17/04/1400مورخ    8603/020به ابالغ قیمت شیرخام از سوی وزرات جهادکشاورزی )نامه شماره 

تولیدکنندگان    اتخاذ سیاست های حمایتی محصوالت کشاورزی( و حسب درخواست سازمان حمایت مصرف کنندگان و 

مان مقرر گردید کارگروه تنظیم بازار  از مبنی بر تعیین تکلیف قیمت محصوالت لبنی برای اجرای نظارت الزم از سوی آن س 

قلم محصوالت لبنی پرمصرف مشمول قیمت گذاری تثبیتی )شیر،    10قیمت  ت جهاد کشاورزی  رمحصوالت کشاروزی وزا

مشخص و به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جهت انجام نظارت    ماست، پنیر( را با رعایت فرآیند مربوطه 

 الزم اعالم نماید.

 با توجه به توضیحات ارائه شده و افزایش قیمتهای اعمال شده، این مصوبه از سمت استاندار محترم اجراشده اعالم گردید.

اتاق بازرگانی و بنا به دستور استاندار محترم مقرر گردید: مبلغ براساس گزارش جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی      :3مصوبه  

بانک های  لبنی استان جهت جذب شیرخام تولیدی استان در جلسه کمیسیون هماهنگی  کل تسهیالت درخواستی واحدهای 

 استان مطرح و تصمیم گیری نهایی انجام شود.

بانک های  براساس پیگیری های انجامسئول دبیرخانه شورا اعالم نمود:   م شده و اعالم دبیر محترم کمیسیون هماهنگی 

استان موضوع درخواست تسهیالت واحد شیر خشک آقای مشاء در ستاد پشتیبانی و مانع زادیی مطرح و تعیین تکلیف شده  

 جلسه ای برگزار نشده است. ی لبنی واحدها سایراست اما در خصوص 

اعالم داشت در جلسه گذشته کمیسیون هماهنگی   ای استان دبیر کمیسیون هماهنگی بانک ه  –محمد علی زرنگ  

در دستور کار قرار نگرفت اما مصوبه از طریق    تسهیالت واحدهای لبنی استان  بانک های استان به دلیل ضیق وقت موضوع 

از  دبیرخانه کمیسیون به کلیه بانک های تحت پوشش کمیسیون هماهنگی بانک ها ابالغ شده است که تاکنون بازخوردی  

سوی بانک های استان دریافت نشده است. دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان در ادامه خواستار اعالم لیست واحدهای 

 اقدامات الزم صورت پذیرد.  ،لیست واحدها اعالم تا براساس نیاز و شرایط آن واحد لبنی متقاضی تسهیالت شد و افزود 

از سوی صاحبان واحدهای   ، بیان داشت در این خصوص مراجعه ای معان اعتبارات بانک کشاروزی استان  –جواد غنچه  

صورت نگرفته است و محل اعتباراتی که جهت تسهیالت واحدهای لبنی استان پیش بینی شده است از محل    لبنی استان

ه مناطق کمتر برخوردار کشور می باشد که با  میلیارد تومان اعتبار ویژ   200صندوق توسعه ملی و مبلغی حدود  ات  اعتبار

مورد جهت تکمیل پرونده  آقای سروری و مجموعه آلما تماس گرفته شده و مذاکراتی صورت گرفته اما هیچکدام از این دو  

 ننموده اند. به بانک مراجعه 

تسهیالت بحث  ، اعالم نمود مشکل واحدهای متقاضی  رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بیرجند  –سید حسین خیریه  

وثائق می باشد که در صورتی که محل اجرای طرح به عنوان وثیقه مورد پذیرش بانک قرار گیرد کلیه واحدهای لبنی متقاضی  

 مراجعه و تکمیل پرونده خواهند نمود. به بانک  تسهیالت سرمایه در گردش بوده و در اسرع وقت 

از دیگر مشکالت واحدهای لبنی استان را    –  رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند  –محمد علی رمضانی  

نداشتن صورتهای مالی و همچنین پائین درنتیجه  تعطیلی واحد و یا تولید زیر ظرفیت و به طبع آن زیان ده بودن واحد و  

 حساب این واحدها جهت اخذ تسهیالت عنوان نمود.  لبودن معد 



 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:   6

 

واحدهایی که اکنون    درخصوص مشکالت اعالم شده، بیان داشت  دبیر کمیسیون هماهنگی بانکها-زرنگ  محمد علی  

از تسهیالت بانکی استفاده کرده باشند و محل اجرای طرح شان در  به حالت تعطیلی در آمده اند اگر درزمان ایجاد واحد  

الت  یاز تسه   ،ن سایر شرایط )از قبیل صورتهای مالی(ک باشد از محل تجدید ارزیابی می توانند در صورت دارا بود نرهن با

عنوان نمود درخصوص    واحدهای غیر فعال  زرنگ در ادامه در خصوص صورت های مالی  سرمایه در گردش استفاده نمایند.

اعتبارسنجی    ی، شاخص ها و آیتم هاپیش بینی صورت مالی انجام می شود و براساس آن پیش بینی   ،واحدهای غیر فعال

. دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان راهکار الزم جهت بهره مندی سرمایه گذاران، کارآفرینان حوزه  اعمال می گردد

صنعت و کارخانه داران را برگزاری دوره آموزشی بررسی صورت های مالی جهت متقاضیان تسهیالت عنوان نمود و افزود در  

 رخورداری از تسهیالت ارائه می گردد. بهای غیرفعال جهت این دوره راهکارهای ارائه صورتهای مالی واحد 

بیان داشت در جلسات گذشته میزان تسهیالت سرمایه درگردش  ،  مدیرکل جهاد کشاورزی استان  –غالمرضا قوسی  

  روش   میلیارد تومان برآرود گردید که جهت تأمین این مبلغ دو  70مورد نیاز واحدهای لبنی به منظور جذب شیرخام استان  

 گردید:  پیشنهادز سوی جهاد کشاورزی استان ا

میلیارد تومان اعتبار به صندوق توسعه بخش کشاورزی از محل اعتبارات تملک )به استناد قانون( و    20تخصیص   -1

میلیون تومان به منظور پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش به    70تلفیق این مبلغ با سرمایه واحدها و تأمین  

 واحدهای لبنی 

  برگزاری جلسه کمیسیون هماهنگی بانک های استان و الزام بانک ها به پرداخت این تسهیالت و حضور واحدهای  -2

امکان  به منظور    با کمک بانکها  مکان دریافت تسهیالت و ارائه راهکارامتقاضی در این جلسه و بیان دالیل عدم    لبنی

 برخورداری این واحدها از تسهیالت سرمایه در گردش 

بیان داشت با توجه به مصوبات قبلی اقدام کلیه دستگاه ها باید به سمتی باشد که    -   استاندار خراسان جنوبی،  مالنوری

واحدهای لبنی استان فعال تا امکان جذب شیرخام و تبدیل به فراورده وکسب ارزش افزوده در استان فراهم شود از این رو  

کل  بانک ها، سازمان جهاد کشاورزی،  امر دریافت  اتاق و  نهایت تسهیل در  تا  نمایند  فراهم  را  وکاری  باید ساز  متولیان  یه 

 تسهیالت توسط متقاضیان فراهم شود. 

مالنوری با توجه به گزارشات ارائه شده و جلسات برگزار شده در ارتباط با راه اندازی واحدهای لبنی استان بیان داشت این  

و با برگزاری جلسه ای با حضور    فتهو آقای دکتر عابدی مسئولیت کار را پذیر  موضوع به طور جدی در دستور کار قرار گیرد

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان، مدیرکل صمت، جهاد کشاورزی و نماینده اتاق ساز وکار این امر را مشخص و  

واحد خوب باشد   3-2ل و راه اندازی  استاندار در ادامه اعالم نمود یک راهکار می تواند تجمیع واحدهای غیرفعا   قطعی نمایند.

استاندار در ادامه تأکید نمود ما تمایل داریم هر   . شیرخام استان برطرف گرددجذب که با ایجاد و توسعه این واحدها مشکل 

با مسئولیت دکتر عابدی برگزار خواهد شد درصورت نیاز واحدهای واحد لبنی غیرفعال، فعال و توسعه یابند در جلسه ای که    9

جمهور   لبنی نیز دعوت و تعیین تکلیف نهایی صورت پذیرد چرا که این موضوع در جلسه شورای اداری و در حضور رئیس

محترم نیز مطرح شده است اما خود واحد مراجعه ننموده و پیگیری نکرده است لذا اگر فردی تمایل به راه اندازی واحد خود  

ندارد ما هم روی آن بحث نکنیم. مالنوری در ادامه راهکار دیگر جهت فعال سازی واحدهای لبنی استان را در قالب قرارداد  
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ن پگاه و کاله عنوان نمود و افزود این واحدها می توانند با بستن قرارداد با این شرکت ها و  با واحدهای لبنی بزرگتر همچو

اقتصادی بررسی، نهایی و تعیین  محترم  رد توسط معاونت  ااین مو  ا تولید تحت برند و یا لیسانها آنها می توانند تولید نمایند. لذ 

د تمرکز و درجهت پرداخت  نواحد امکان دریافت تسهیالت را دار  نان آ و بانک ها نیز برروی واحدهایی که صاحب  تکلیف گردد 

تسهیالت به این واحدها و راه اندازی مجدد آنان کمک نمایند. دستگاه های دیگر نیز کمک نمایند تا یک یک این واحدهای 

 راه اندازی و توسعه یابند.

صوص استفاده از کامیونهای عبور موقت در تردد داخل  در ارتباط با اداره کل راهداری بود که مقرر شده بود در خ :4مصوبه 

در  شهداد  - جاده نهبندان ی و بهساز یی بازگشاو  به استان  ی گمرک  فاتی ( با تخفونیآالت دست دوم)کام  نیورود ماش استان، 

انجام و به  سطح ملی پیگیری نماید که براساس مکاتبه اداره کل راهداری، حمل و نقل جاده ای مکاتبات با ستاد مرکزی  

 محض حصول نتیجه مراتب اعالم خواهد شد.

درارتباط با پرداخت تسهیالت کم بهره به شرکت های حمل و نقل و اعالم آمادگی آقای کریم پور جهت سرمایه    :۵مصوبه  

ه  مکاتبه ای از سمت مدیرکل محترم دفتر هماهنگی امور سرمایگذاری در بخش حمل و نقل استان بود که اعالم گردید:  

گذاری و اشتغال استانداری خطاب به دبیر محترم کمیسیون هماهنگی بانک های استان با موضوع دراولویت قراردادن طرح  

های ستاد توسعه خاوران و مصوبات شورای گفتگو و همچنین  مذاکره با سرمایه گذاران و پیگیری منابع بانکی و ابالغ موارد  

دبیر  و اعالم ارسال شده است که براساس پیگیری های دبیرخانه شورا  تباری استان مندرج در نامه به بانک ها و مؤسسات اع

شده است اما تاکنون بازخوردی    ارسالمحترم کمیسیون هماهنگی بانکهای استان موارد به موسسات مالی وبانکهای استان  

 از سوی بانکهای استان اعالم نشده است.

تأکیدنمود وافزود موارد ذکر شده توسط دبیرخانه شورا    فوق الذکرگیری مصوبات  مالنوری استاندار خراسان جنوبی برلزوم پی

 ودستگاه های مرتبط تا حصول نتیجه پیگیری گردد. 

 جلسه گذشته شورا، جلسات کارشناسی متعدد برگزار که در ادامه جلسه مطرح گردید. مصوبات  7و    6بندهای درخصوص 
 

توسعه مرتبط با بازار و   های  خوشه زرشک و عناب استان و ارائه برنامه  یها  تیگزارش فعال( :  2دستورجلسه )

 ی فراور

با بیان گزارشی از اقدامات انجام  مدیرعامل خوشه خشکبار )زرشک وعناب( استان،    –بحان مصطفایی درمیان  س

پرداخت و گفت: به طور  شده توسط تیم توسعه خوشه زرشک و عناب استان به ارائه پیشنهادات و راهکارهای حل مشکل  

درصد بنگاه های کشور را شامل می    90کلی کسب وکارهایی که در ابعاد خرد و کوچک مشغول فعالیت هستند که حدود  

تخصصی بودن    -کسب و کار   تمرکزدر یک گرایش  -شوند در صورت برخورداری از پنج ویژگی: تمرکز جغرافیایی واحدها

که متولی آن در کشور شرکت    شناسایی میشوند ن واحدها، تحت عنوان خوشه  ک و همکاری بیترمسائل مش  - فعالیت ها

 شهرک های صنعتی می باشد.

مدیرعامل خوشه خشکبار استان ضمن اشاره به الزامات قانونی جهت توسعه خوشه )از قبیل برنامه های چهارم، پنجم و ششم  

مه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی  سیاست های کلی نظام در بخش صنعت و اساسنا  10توسعه کشور، ماده  
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خوشه صنعتی در قالب خوشه های کسب و کار شناسایی که با اولویت بندی های اعمال  ، ده  97ایران( اظهار داشت: در سال  

این خوشه    98در اسفند ماه    که استان مدنظر قرار گرفت    شده خوشه زرشک و عناب به عنوان خوشه کسب و کار اولویت دار 

. مصطفایی در ادامه با اشاره به ساختار اجرایی و مدیریتی خوشه ضمن معرفی اعضای  ت خود رادر استان شروع کردفعالی

تولید، بازار و    بخشتوسعه صنعتی مربوط به زرشک و عناب در سه  :  شورای راهبری خوشه و تیم اجرایی آن عنوان نمود

مصطفایی در ادامه نقاط فشار شناسایی   به آن اشاره شده است.  فرآوری دچار مشکالتی می باشد که بارها در جلسات متخلف

شده را در سطح کیفی محصوالت استراتژیک به ویژه زرشک، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و در نهایت معرفی محصوالت  

د داشت. خوشه عنوان نمود و افزودعامل توسعه در بازه سه ساله فعالیت خود بررفع مشکالت این سه بخش تأکید خواه

مصطفایی با اشاره به بررسی های میدانی و جلسات کارشناسی متعدد با متخصصین امر، کارشناسان دولتی و دست اندرکاران  

شبکه های تأمین،  ضمن تشریح     این حوزه، به ارائه نقشه طراحی شده جهت توسعه صنعت زرشک و عناب استان پرداخت و 

اونی ها و کشاورزان به عنوان نقش آفرینان اصلی حوزه تولید و فراوری و نهادهای و همچنین تع  بسته بندی، صادرات و فروش  

حمایتی، ارائه دهندگان خدمات کسب و کار و ... پرداخت و گفت: هدف این است که در پایان این پروژه سه ساله به این  

استان اعالم نمود جهت رسیدن به    ساختار و ایجاد روابط منظم بین اعضای این شبکه برسیم. عامل توسعه خوشه خشکبار 

این ساختار و داشتن برنامه های توسعه ای هدفمند از شهریورماه پارسال تیم توسعه خوشه با انجام مطالعات میدانی تمام  

و همچنین  موجود   تولید محصول زرشک و عناب استان را تولید می کنند بازید و مشکالتی روستاهای استان را که عمده  

جهت ایجاد الگوی بومی و کارآمد تصمیم برآن    کهاست  را شناسایی ودسته بندی نموده  افراد مستعد و توانمند این حوزه  

پایلوت  شهرستان  عنوان  به  است  همراه  بیشتری  های  چالش  با  که  زرشک  کننده  تولید  های  شهرستان  از  یکی  که  شد 

در بقیه شهرستان ها  ،مه پایلوت در این شهرستان و ایجاد یک الگوی منظمانتخاب)شهرستان درمیان(  و پس از اجرای برنا

کلیه برنامه های اجرایی خوشه در شهرستان درمیان و از    1400اجرایی شود. مصطفایی در ادامه اعالم داشت تا ابتدای سال  

مطالعات میدانی،  ه براساس  انجام شده است ک  ی جهت ورود به شهرستان های زیرکوه و بیرجند یابتدای سال هماهنگی ها

مصاحبه و بازدید از باغات و جلسات متعدد با کشاورزان و .. نقاط فشار شناسایی و عارضه یابی صورت گرفته است. مدیرعامل 

توسه خوشه خشکبار استان از مسائل بسیار مهم در امر توسعه خوشه را ایجاد شبکه های همکاری عنوان نمود و افزود هدف  

و    کای از درون تولید کنندگان و فعاالن خوشه بوده است تا بتوانند فروش مشترک، خرید نهاده های مشترایجاد شبکه  

برنامه های آموزشی مشترک داشته باشند که این امر در شهرستان درمیان تا حدودی اجرایی شده است و اکنون اعضای  

حصوالت استراتژیک استان که فروش می باشد اظهار شبکه به حد مناسب رسیده است. مصطفایی با اشاره به مشکل اصلی م 

رشک هرساله توسط دولت انجام شود بازهم این مشکل در سال بعد وجود دارد و نیازمند حل  ز داشت اگر خرید تضمینی  

خوشه اقدام به شناسایی فعاالن امر یعنی صادرکنندگان    ،به صورت ریشه ای می باشد لذا جهت رفع مشکلفروش  مشکل  

  " کشاورزی قراردادی"نموده است و با توجه به الگوی موفق در سطح کشور و بین الملل اقدام به ایجاد ساختار  والت  این محص

هکتار در قالب کشاورزی قراردادی، قرارداد بسته شده و شرکت های طرف قرارداد ملزم    89نموده است که در حال حاضر  

های الزم، انجام بازدیدهای دوره ای جهت تضمین  نهاده  نهال و  أمین  ت    های اصول کاشت، داشت و برداشت،آموزش    ارائه  به

سالمت باغات، اخذ گواهی بین المللی تولید محصوالت ارگانیک برای باغات تحت پوشش، انجام کلیه موارد مرتبط با تست  



 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

 

تأمین آب، زمین و مکان    های آزمایشگاهی و نهایتاً خرید تضمینی محصوالت تولید شده می باشند و کشاورزان نیز متعهد به

برد برای هر دو مجموعه می باشد که   -که این یک فرایند بردو اجرای کلیه اصول ارائه شده از طرف شرکت می باشند الزم 

مرکز تأمین و تولید محصول زرشک در شهرستان درمیان شده است که با توجه به درخواست های   د این امر منجر به ایجا

برابر افزایش    2-3انعقاد این قراردادها وجود دارد پیش بینی می شود که این میزان تا سال آینده    فعلی و تمایلی که جهت

فروش محصوالت خوشه   درحوزه  استانی  برتر  بین شرکتهای  مؤثر  ارتباط  ایجاد  را  پروژه  این  اصلی  یابد. مصطفایی هدف 

ه سود و هزینه عنوان نمود و افزود نقش دولت در این  وکشاورزان پیشرو در تولید محصوالت با کیفیت از طریق تقسیم عادالن

 ساختار حمایتی می باشد.

مصطفایی از دیگر اقدامات مثبتی که در مدت فعالیت عامل توسعه خوشه اتفاق افتاده است را اعالم آمادگی شرکت تیما  

تسهیالت مناسب عنوان نمود  زعفران جهت راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه تخصصی در شهرستان درمیان درصورت دریافت  

عامل توسعه خوشه خشکبار استان باارائه نمونه    و افزود تحقق این امر باعث رونق زیرساختی در این شهرستان خواهد شد.

تولید مشارکتی محصول ارگانیک زرشک به بیان توضیحاتی در خصوص رفع مشکل قیمت گذاری زرشک    های ای از قرارداد

و روش های پرداخت قیمت پرداخت و گفت: در کنار کلیه اقدامات انجام شده یک سیستم بازاریابی محلی از فعاالن این  

ها سفارشاتی را جهت این محصول اخذ نموده  با سفر به استان های مختلف و حضور در نمایشگاه حوزه ایجاد شده است که 

اند. عامل توسعه خوشه خشکبار استان با تأکید براینکه در حال حاضر در خصوص بهره وری و افزایش تولید زرشک در استان  

مشکلی نیست اعالم نمود دغدغه فعلی استان افزایش کیفیت محصول می باشد که براساس بازدیدهای انجام شده تصمیم  

شد که باغات جدیدی جهت اخذ گواهی ارگانیک در شهرستان درمیان ایجاد گردد که خرید و کشت نهال با کیفیت  براین  

هکتار زمین در    24و در حال حاضر    ده استبا هماهنگی و همکاری جهاد کشاورزی و تولید کنندگان نمونه استان انجام ش 

تأکید  ایط مناسب زیر کشت رفته است. مصطفایی در ادامه با  میان با مشارکت کشاورزان نمونه استان و در شرشهرستان در

های تولید و نگهداری زرشک اعالم داشت در شهرستان درمیان آسیب شناسی و جلسات متعدد   بر اهمیت تأمین زیرساخت

طفایی با توجه  ساخت بارگاهایی به صورت الگو در حال اجرا می باشد. مص  ،برگزار و با بهره گیری از دانش بومی و تأمین مالی

به اهمیت و نقش صنایع تبدیلی به عنوان نقطه عطفی در تغییر ساختار اقتصادی و اشتغال زرشک و عناب اظهار داشت: در  

ساختار زرشک و عناب به چه   مرحله اول نیاز است که در یک ساختار بین المللی قرار بگیریم و ببینیم در جامعه بین الملل

ه با اشاره به شرکت در نمایشگاه اختصاصی محصوالت ایران در ارمنستان با هدف توسعه صنایع  صورت می باشد. وی در ادام

از صنایع تبدیلی این محص ل به صورت نمونه در نمایشگاه عرضه و نسبت به شناسایی وتبدیلی عنوان نمود رنج وسیعی 

د که از جمله دستاوردهای این نمایشگاه می  شرکت های فعال در این حوزه، تجار ارمنی و متقاضیان این محصول اقدام گردی

شناسایی    - توان به ایجاد شبکه همکاری بین فعالیت های خوشه، مرکز نوآوری دانشگاه بیرجند و فعاالن بخش خصوصی  

،  برگزاری جلسات حضوری با فعاالن تولید آبمیوه های طبیعی در ارمنستان  –نقاط فشار موجود در بازاریابی بین الملل  

د از کارخانجات تولید آبمیوه و مذاکره جهت همکاری در بخش تأمین محصول، رایزنی جهت حضور نمایندگان شرکتهای  بازدی

مذکور جهت بازدید از باغات تولید و ایجاد همکاری تجاری، شناسایی نقاط ضعف درحضور بنگاه های خوشه در نمایشگاه 

شکبار استان بااشاره به مشکالت موجود در بخش صنایع تبدیلی  مدیرعامل توسعه خوشه خ   های بین المللی، اشاره نمود. 
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شناسایی نیز  عنوان داشت در این بخش بحث تأمین منابع، تولید فراورده، بازاریابی و فروش مطرح است که ساختار موردنظر  

د، نبود فضای  در حاضر جهت تأمین سرمایه در گردش تصور براین است که مشکلی نخواهیم داشت اما مسئله موجو  شده و

مناسب و استاندارد تولید می باشد که بخشی از آن به قوانین و بخشنامه های سازمان غذا و دارو مرتبط است که استانداردهای  

مصطفایی در ادامه با اشاره به مباحث برندینگ، بسته بندی، قیمت گذاری، بازاریابی    سختگیرانه ای در این حوزه وجود دارد. 

ه معرفی برنامه های عمل مرتبط با معرفی محصوالت زرشک و عناب پرداخت و ضمن اعالم خالصه ای از  و فروش نهایتاً ب 

به    اشارهفعالیت های انجام شده در سال اول فعالیت عامل توسعه خوشه بر لزوم ایجاد آزمایشگاه تخصصی تأکید نمود و با  

خواستار توجه ویژه مسئولین امر    ،های این آزمایشگاه  اعالم آمادگی شرکت تیما زعفران در خصوص تأمین برخی از هزینه

ایجاد کنسرسیوم صادارتی از دیگر مباحث اعالم شده توسط عامل توسعه   شد. این امر در جهت پرداخت تسهیالت و تسهیل 

 خوشه خشکبار دراین جلسه بود که اعالم گردید تا پایان سال این کنسرسیوم نیز به ثبت خواهد رسید.
 

   فروش زرشک استان و ارائه راهکار مشکالت (:3دستور جلسه )

با اشاره به تفاوت قیمت زرشک    رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی بیرجند،    –سید حسین خیریه  

اعالم داشت اگر بخواهیم زرشک با کیفیت ارائه دهیم باید بارگاه های زرشک را تقویت نمائیم که متأسفانه  خوب و بی کیفیت  

جدید و عدم امکان ساخت بنا برروی بارگاه های زرشک این امر با مشکالتی مواجه شده است که    های   بخشنامهابالغ  با  

بیان  اقع خواهد شد. رئیس کمیسیون کشاورزی در ادامه  وکشاورزان  بارگاه های زرشک مورد استقبال    ، درصورت رفع آن

سازمان امور اراضی کشور، صدور هرگونه مجوز اتاق    1400/  30/01مورخ    4۵1081بخشنامه شماره    8بند    نمود براساس 

در    است و از طرف دیگرشده  کارگری و نگهبانی برروی استخرهای ذخیره آب کشاروزی، بارگاه های زرشک و ... ممنوع  

بارگاه های زرشک یا طرح هایی که در راستای بهینه کردن محصوالت کشاورزی بوده است براساس موافقت نامه    شتهگذ 

مجوز صادر می گردید که نیاز به سند مالکیت نداشت و با    قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها  1ماده    4های تبصره  

وزیر محترم جهاد کشاورزی  اخیر  د اما درحال حاضر با توجه به ابالغیه  قولنامه و اخذ تعهد محضری از متقاضی قابل انجام بو 

( این موارد حتما باید در کمیسیون تبصره یک ماده یک مطرح شود که نیازمند مدرک  29/10/1399مورخ    26213)شماره 

ر استان خراسان جنوبی  مالکیت معتبر )اعم از حکم دادگاه، گواهی ثبتی یا سند مالکیت( می باشد که با توجه به اینکه د

بحث خرده مالکی مطرح و 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 است  

توج با  پیشنهاد می گردد  ابالغیه شماره  لذا  از موضوع  استان، مستثنی شدن خراسان جنوبی  به شرایط  مورخ    26213ه 

گردد.    29/10/1399 پیگیری  ملی  سطح  در  خصوصی  بخش  و  دولت  گفتگوی  شورای  طریق  از  کشاورزی  جهاد  وزارت 

 (می باشد   عی و باغی ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زرا  4)درخواست استان: صدور مجوز همانند گذشته براساس تبصره  

براساس  باشند    ی از کشاورزان استان خرده مالک م   ی اریبسرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی همچنین با تأکید براینکه  

که محصول زرشک کشاورز در درختان پراکنده و در باغات مختلف کشت    یدر مواردنمود  مصوبات جلسات کارشناسی شورا پیشنهاد

  ن ییباشد، تعداد درختان زرشک متناسب با حداقل سطح تع  یمحصوالت مختلف م  ی که دارا  یمحصول زرشک در باغ   ا یشده است و  
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  ۵000مجوز بارگاه زرشک از    ت اف یجهت در   از یکاهش حداقل متراژ مورد ن  .ردیبارگاه زرشک، مالک عمل قرار گ   جوز شده جهت صدور م

از دیگر پیشنهادات مطرح شده در بحث بارگاه های زرشک    مترمربع )مطابق با روال گذشته صدور مجوز(   2۵00مترمربع به حداقل  

 در این جلسه بود. 

در پایان جلسه با توجه به ضیق وقت مقرر گردید مباحث مربوط به مشکالت فروش زرشک در جلسه ای درمحل استانداری  

 برگزار گردد.  استاندار محترمو به ریاست 
 

 "استان  کیمحصوالت استراتژ   یکشاورز   یتعاون "  یبخش دولت  هیسرما  یمال   نیتأم  یراهکارها( :  4دستور جلسه )

 توجه به ضیق وقت مطرح نشد و به جلسه دیگری موکول گردید.   این دستور جلسه با
 

نماز و عدم طرح موضوعات مشکالت   با توجه به زمان اذان و   استاندار خراسان جنوبی  -حمید مالنوری شمسی  در پایان

اعالم نمود با    "ت استراتژیک استانالتعاونی کشاورزی محصو "فروش زرشک و راهکارهای تأمین مالی سرمایه بخش دولتی  

معاون    –آقای دکتر عابدی  نداشتن فرصت تا زمان برگزاری جلسه بعدی شورای گفتگوی استان،توجه به اهمیت موضوع و  

هماهنگی اقتصادی استانداری ظرف چند روز آینده در خصوص برگزاری جلسه ای جهت طرح و تصمیم گیری در خصوص  

باقی مان به ریاست دو دستور کار  اتاق و سازمان های ذیربط و  تعاونی مذکور، نماینده  با حضور اعضای هیأت موسس  ده 

وط به کیفیت، فروش، کشاورزی قرارداد، بازار و سایر مسائل مربوطه به این  رب تا کلیه مباحث م ، تمهیدات الزم اتخاذ استاندار

 ضوع بررسی و تصیم گیری گردد. وم

یجاد و فعالسازی تعاونی محصوالت استراتژیک استان تأکید نمود و اعالم داشت: به اعتقاد من  مالنوری در ادامه بر ضرورت ا

می    یاین تعاونتشکیل  بزرگترین و بهترین سازو کاری که می تواند مشکالت محصوالت استراتژیک استان را برطرف نماید  

باشد، اما با طوالنی شدن جلسات و فرایند فعال سازی این تعاونی، زمان را از دست خواهیم داد و این امر نیازمند تحرک  

د  ن. استاندار در ادامه بیان داشت: هیچ کاری نیست که قابل انجام نباشد بالخره ظرفیت های قانونی وجود داراست  ی بیشتر

ارائه شده توسط عامل توسعه  طرح  مالنوری  فیت ها بسیاری از مشکالت را حل نمود.  این ظر  از   که می توان با بکارگیری

: از فرصت محصوالت استراتژیک  گفتمطلوب ارزیابی کرد و    درخصوص بارگاه های زرشک  را  استان خوشه زرشک و عناب  

  از زمان گلدهی تا برداشت  ی واصولی با برنامه ریزی علم   توان مالنوری تأکید کرد: می نمود.  بیشترین استفاده را  باید  استان،  

وی ادامه داد: در این زمینه الزم    .نمودرا تبدیل به یک جریان گردشگری    وهمچنین فرایند خشک کردن زرشک در بارگاه ها

 .کنیمما نیز از این طرح حمایت می   که تهیه شودالزم است طراحی ویژه ای صورت گیرد و ساز و کار 

دستگاه های اجرایی   در پایان از اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، کمیسیون هماهنگی بانک های استان وخراسان جنوبی استاندار  

 ، تشکر نمود. که دغدغه مشکالت فعاالن اقتصادی استان را دارند و مسائل را پیگیری می کنند 
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 اســـتانیصــوبات  م 

 تــــصمیمات عنــوان دستــور  ردیف 

صادرات، واردات، حمل و   ونیسیگزارش کم 1

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

سازمان صمت استان درخصوص دریافت اعتبارات به منظور پرداخت یارانه سفر  مقررگردید  

دبی  2020درصدی ( به متقاضیان حضور در هیأت تجاری استان جهت بازدید از اکسپو    ۵0)

 و نمایشگاه گلفود از طریق سازمان توسعه تجارت ایران اقدام نماید. 

2 
درصد هزینه های سفر فعاالن اقتصادی    80مقررگردید شرکت شهرک های صنعتی استان  

 نواحی صنعتی استان فعال می باشد را پرداخت نماید.   که واحد آنان در شهرک ها و

3 
درصد از هزینه های سفر فعاالن   30مقررگردید اتاق های بازرگانی و تعاون نسبت به پوشش  

و   2020رویداد اکسپو  اقتصادی که متقاضی همراهی در هیأت تجاری استان جهت بازدید از  

 اقدام نمایند.   ،نمایشگاه گلفود دبی بوده و خارج از شهرک های صنعتی فعالیت دارند

4 

گذشته    یاجرا   گزارش جلسه  مصوبات 

 ( 06/06/1400استان )مورخ    یگفتگو  یشورا

از تسهیالت بانکی  واحد  درزمان ایجاد  واحد صنعتی لبنی  مقرر گردید درصورتی که  

و   کرده  باشداستفاده  بانک  رهن  در  اجرای طرح  سایر ،  محل  بودن  دارا  در صورت 

  بانک (، ، رتبه اعتباری سامانه اعتبارسنجی ایرانیان و...شرایط )از قبیل صورتهای مالی

 اقدام نماید. تسهیالت سرمایه در گردش  نسبت به پرداختاز محل تجدید ارزیابی 

5 
جهت متقاضیان تسهیالت با مشارکت دبیرخانه  برگزاری دوره آموزشی بررسی صورتهای مالی  

 شورا و کمیسیون هماهنگی بانک های استان

6 

استان به طور جدی در دستور کار    مقرر گردید لبنی  اندازی واحدهای  راه  موضوع 

هماهنگی    محترم  در استانداری با مسئولیت معاون  ای  جلسهاستانداری قرارگرفته و  

و با حضور دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان، مدیرکل    استاندارامور اقتصادی  

برگزار و    واحدهای لبنی  حضور  زصمت، جهاد کشاورزی و نماینده اتاق و درصورت نیا

واحدهای لبنی و فعال سازی    قطعی  سازوکار الزم مشخص و نسبت به تعیین تکلیف

 آنان اقدام گردد.  

7 
خوشه زرشک و عناب  ی ها تیگزارش فعال

برنامه  ارائه  با   های  استان و  مرتبط  توسعه 

 ی بازار و فراور

نسبت به برگزاری جشنواره زرشک طی مهرماه    استان  مقررگردید شرکت شهرک های صنعتی

 جاری اقدام نماید. 

8 
ارائه   مشکالت و  استان  زرشک  فروش 

 راهکار  

به ریاست استاندار محترم و در سالن جلسات حوزه  ویژه ای  مقررگردید موضوع در جلسه  

 د. مطرح گرد  ،ایشان با حضور نماینده اتاق، تشکل ها و دستگاه های مرتبط ظرف هفته آتی

9 
بخش   هیسرما  یمال  نیتأم   یراهکارها

محصوالت   ی کشاورز  یتعاون"  یدولت

 "استان  ک یاستراتژ

به ریاست استاندار محترم و در سالن جلسات حوزه    ویژه ایموضوع در جلسه  مقررگردید  

ایشان با حضور اعضای هیأت مؤسس تعاونی کشاورزی محصوالت استراتژیک استان، نماینده  

 طرح گردد. ممرتبط ظرف هفته آتی  اتاق و دستگاه های  
 

 

 


