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 پیش از دستور یک

و ص ندو     یش ر  وا یاس تا  ذرربا  یش رکت ش کرک  ا  نیما ب  ینام )نقل و انتقال( ف  رییتوافقنامه در خص و  مووز ت   دیعدم تمد  یبررس 

 (01/08/1399)پیگیری شصت و سومین نشست شورای گفتگوی استا  مورخ  یاز توسعه بخش کشاورز تیحما

 کمیسیو  کارذفرینی، گردشگری و ا تصاد دانش بنیا  اتا    مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

 نی طعه زم 25س  کند تعداد    دیبا ش  رکت عمرا  ش  کر  د  یاز توس  عه بخش کش  اورز تی رارداد ص  ندو  حما  یط

 .  دیواگذار گرد یاز توسعه بخش کشاورز تیذخوال به صندو  حما یدر شکرک صنعت  کیدروپونی 

درص د از از کل س کام  51 نکهیخود با اس تناد به ا  رهیمد ئتی  16/05/96در  لس ه مورخ  یص نعت  یش کرک  ا ش رکت

 ا   نیزم نیاگذش ته   یباش د و در س الکا  یم  یدرص د ذ  متعل  به بخش خص وص   49و  یص ندو  به وزار   کاد کش اورز

صادر و پس از ذ  شرکت  نهی ز  افتیبدو  در  دی د  رداداز  طعا ،  را  کی ر  یبال استفاده مانده بودند، مقرر نمود، برا

از توس عه بخش    تیص ندو  حما یش ده از س و  یگذارا  معرف  هیاز  رارداد  ا به س رما کینام  ر   ریینس تت به انتقال و ت 

 .  دیا دام نما 97ماه سال   ریت  ا یتا پا کتاری ی( براو یو فونداس یکش واریخام )بدو  د نیبه صور  زم یکشاورز

  ره یمد  ا یبا مص وبه   11/06/96. مورخ  164/4نامه ش ماره   یط زین  را یا یص نعت  یکوچک و ش کرک  ا عیص نا  س ازما 

 استا  موافقت نمود.  یشرکت شکرک  ا

در   یا دام زین یاز بخش کش  اورز تیو ص  ندو  توس  عه حما  دندیبه فروش نرس   98و   97  ی ا در س  ال  ا نیزم نیا

 توافقنامه انوام نداد.   نیا  دیخصو  تمد

از  یریگیپ  یو ط  دینما  ی طعا  م نیا دام به فروش ا 97در س ال   یاز بخش کش اورز تیص ندو  توس عه حما  متعا تا

 کند.   یم  افتیدر  یاستا  پاسخ منف یصنعت  یچک و شکرک  اکو  عیاستا ، از سازما  صنا یصنعت یشرکت شکرک  ا

سکند   دیتوفقنامه شرکت عمرا  شکر  د یمذکور ط نی طعه زم 25  یتیسواب  مالک هیبه رکر است پرونده  ا و کل الزم

 یص نعت  یش رکت ش کرک  ا  اریتام االخت  ندهیبه نما 1395اس تا  در س ال  یاز توس عه بخش کش اورز تیبا ص ندو  حما

 داده شده است. لیاستا  تحو
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