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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م

 موازی کاری دستگاههای اجرایی استان پیرامون ترخیص نهاده های دامی وارداتی  

  نهاده های دامیمسائل و مشکالت حذف ارز مبادله ای برای واردات انواع اخذ نظرات و پیشنهادات پیرامون 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

  )زیر در جلسه مطرح شد:مطالب  موازی کاری دستگاههای اجرایی استان پیرامون ترخیص نهاده های دامی وارداتی در خصوصالف 

دو سازمان  کسان توسطنمونه برداری های یانجام  است. های دامیهای متولی از مشکالت تولیدکنندگان خوراک دام در زمینه واردات نهادهکاری دستگاهموازی

اک دام  خورهاده ها و نکنندگان برای واردکنندگان و تولیدان زیاد در مسیر تایید نهاده ها، اضافی و همچنین صرف زم های استاندارد و دامپزشکی سبب تحمیل هزینه

 شده است.

شنامه ه بر اساس بخبه طوریکدهد.های تولیدکنندگان را افزایش میوارداتی است که این امر نیز هزینههای دامی از نهاده برداریتعدد در نمونهاین بخش مشکل دیگر 

ری نمونه بردا 45برای این محموله  نمونه برداری انجام شود در حالیکه  اداره دامپزشکی 11هزار تنی کاال واردشده به کشور باید  3سازمان استاندارد از یک محموله 

 که نتیجه آن هزینه های باالی نمونه برداری در اداره دامپزشکی خواهد بود.  انجام می دهد
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 .اندازه گیری شده عنوان شد یکسان یکی دیگر از مشکالت این حوزه عدم انطباق نتایج آزمایشات دو سازمان بر روی فاکتورهای

و  آزمایش -رداریبی  نمونه دستورالعمل ابالغداری عنوان شد که تاکید شد باید دستورالعمل سازمان ملی استاندارد به عنوان مالک اصلی برای نمونه برهمچنین 

 قضاوت فرآورده های خام دامی، خوراک و نهاده های دامی در سازمان دامپزشکی مطابق با دستورالعمل سازمان ملی استاندارد باشد. 

 

  ر جلسه طرحدمطالب زیر  مبادله ای برای واردات انواع نهاده های دامیمسائل و مشکالت حذف ارز نظرات و پیشنهادات پیرامون ب( در خصوص 

 شد:

 اینیدکنندگان ای مشکالتی را برای تولشود و حذف ارز مبادلههای دامی و مواد مورد نیاز کارخانجات خوراک دام از طریق واردات تأمین مینهادهای از عمدهبخش 

  ها شده است.افزایش هزینه سببو  نمودهایجاد بخش 

 ر مستقیمی برت خوراک دام تأثیای و افزایش قیمحذف ارز مبادله درصد نهاده های دام و طیور استان و کشور از خارج تهیه می گردد 90با عنایت به اینکه در حدود 

 شود.دی قیمت گوشت میدرص 25تا  20قیمت نهایی گوشت و مرغ خواهد داشت، این امر به طور میانگین باعث افزایش 

مرکی،  یت های گو آزادسازی نرخ ارز ضرورت دارد مشوق های جایگزینی در راستای حمایت از واحدهای تولیدی همچون معافدر صورت حذف ارز مبادله ای 

 پذیرد. معافیت مالیاتی کارخانجات خوراک دام و طیور، جایگزینی تعرفه های حامل های انرژی)آب، برق، گاز( و .... صورت

 

 



 خراسان رضویاستان 

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 

  

3 
 

 صبح       8 ساعت شروع:       06/07/1396    تاریخ جلسه:          جلسه کارشناسی ذیل بیستمین جلسه دبیرخانهشماره جلسه:      

 نفر 16  تعداد اعضا حاضر در جلسه:                اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی   محل تشکیل جلسه:

 

 
 

 مصوبات:جمع بندی و

مهلت  مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

 پیگیری

1  موازی کاری دستگاههای اجرایی استان پیرامون ترخیص نهاده های دامی وارداتی  

ارخانجات کاورزی اتحادیه شرکتهای تعاونی کشبا توجه به بحث و اظهار نظر اعضا پیرامون مشکالت ایجاد شده برای 

رخیص تموازی کاری دستگاههای اجرایی استان پیرامون در خصوص خوراک دام، طیور و آبزیان خراسان رضوی 

ل کو اداره  زشکیره کل دامپانهاده های دامی وارداتی و با عنایت به اینکه پیش نویس تفاهم نامه ای فی مابین اد

ر دصوصی و بر اساس این تفاهم نامه بخش عمده ای از مشکالت بخش خ ضوی تهیه شده استاستاندارد خراسان ر

ره ا بین ادامده فی کلیات تفاهم نامه منعقد ش مقرر گردید ،ارتباط با موازی کاری دستگاههای ذیربط برطرف می گردد

 مفاد خصوصی در خصوص کل دامپزشکی و اداره کل استاندارد خراسان رضوی مورد تصویب قرار گرفته و  بخش

 د.نمای تفاهم نامه حداکثر ظرف مدت یک هفته پیشنهادات اصالحی خود را به دبیرخانه شورای گفتگو ارسال

 

 

 

اتحادیه شرکتهای 

تعاونی کشاورزی 

کارخانجات 

خوراک دام، طیور 

و آبزیان خراسان 

 رضوی
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2   نهاده های دامی وارداتیموازی کاری دستگاههای اجرایی استان پیرامون ترخیص  

 برداریهنتعدد در نمو با عنایت به اینکه یکی از مشکالت تولید کنندگان خوراک دام در زمینه واردات نهاده های دامی،

ر به طوریکه ب رددگهای تولیدکنندگان در این بخش می های دامی وارداتی است که این امر سبب افزایش هزینهاز نهاده

مونه برداری انجام ن 11هزار تنی کاال واردشده به کشور باید  3اساس دستورالعمل سازمان استاندارد از یک محموله 

ن هزینه های باالی نمونه برداری انجام می دهد که نتیجه آ 45شود در حالیکه اداره کل دامپزشکی برای این محموله 

 باشد. این حوزه ود درگردید مالک و معیار تعداد نمونه برداری استانداردهای موج لذا مقرر نمونه برداری خواهد بود،

 

اداره کل استاندارد 

خراسان رضوی، 

اداره کل 

دامپزشکی خراسان 

 رضوی

 

3  موازی کاری دستگاههای اجرایی استان پیرامون ترخیص نهاده های دامی وارداتی  

شده  ران منعقدرد ایمابین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندا نظر به اینکه تفاهم نامه ای در سطح ملی، فی

پزشکی ره کل دامه اداباست، لذا مقرر گردید دبیرخانه شورای گفتگو تفاهم نامه مذکور را جهت استفاده و بهره برداری 

 و سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ارسال نماید.

دبیرخانه شورای 

 گفتگو
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4   دامی مسائل و مشکالت حذف ارز مبادله ای برای واردات انواع نهاده هاینظرات و پیشنهادات پیرامون 

ورد نیاز خوراک درصد جو م 80درصد انواع کنجاله ها و ذرت دانه ای و همچنین حدود  90با عنایت به اینکه حدود 

دله ای در خ ارز مباوت نردام و طیور از طریق واردات و با استفاده از ارز مبادله ای صورت می پذیرد و از آنجاییکه تفا

خ زش هر دالر به نربیشتر از نرخ ارز آزاد می باشد) با احتساب ار درصد 17تومان معادل  565هر دالر در حال حاضر 

اردات نهاده های وتومان( لذا در صورت حذف ارز مبادله ای برای  3910تومان و نرخ ارز آزاد  3345ارز مبادله ای 

ام و ت خوراک دجاخاندامی قطعاً اثرات مستقیمی بر افزایش قیمت نهاده ها داشته و عالوه بر ایجاد مشکالت برای کار

هد ی خواطیور در نهایت موجب افزایش قیمت تمام شده محصول نهایی گردیده و بهای آن را مصرف کننده نهای

، طیور و اک داماتحادیه محترم شرکتهای تعاونی کشاورزی کارخانجات خورپرداخت. لذا در این رابطه مصوب گردید، 

ا و ت نهاده هش قیممستند را پیرامون حذف ارز مبادله ای بر افزای آبزیان خراسان رضوی پیشنهادات کارشناسی شده و

رسال عدی اببه دبیرخانه شورای گفتگو جهت اقدامات  مشوق های جایگزین در راستای حمایت از واحدهای تولیدی

 نمایند.

 

اتحادیه محترم 

شرکتهای تعاونی 

کشاورزی 

کارخانجات 

خوراک دام، طیور 

و آبزیان خراسان 

 رضوی

 

 
 


