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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م

 :موضوعات مرتبط با صنعت آرد به شرح زیر 

 الف( بررسی مشکالت مرتبط با صادرات آرد از محل تولیدات مازاد داخلی

 ب(  مسائل مرتبط با عرضه گندم از طریق بورس

در خصوو    21/6/96تاثیرات ثبات دستمزد آسیابانی طی سنوات گذشته و افزایش هزینه های پرسنلی و و درخواست اجرای مصوبه کارگروه تنظیم بازار موور   ج( 

یران و مشوتاات  یع آرد اریال به کارخانجات آرد با مدیریت و نظارت انجمن های صنا 9000دستمزد آسیابانی  گندم به نر  هر کیلو گرم  %9تحویل معادل افزایش 

 با اولویت صادرات

 طرح موضــوع دستور جلسه:

 مطالب زیر در جلسه طرح شد: مسائل و مشکالت کارخانجات آرد استانب(در خصوص 

 حات پرداختند.شمالی، جنوبی و رضوی به مسائل و مشکالت پیش روی این کارخان خراسان های استان آرد کارخانجات صنفی انجمن دبیردر ابتدای جلسه 

 توجه با آرد صنعت در اما ه استشد اضافهدستمزد  میزان به درصد20 سال سه این در میانگین طور به و یافته است افزایشدستمزدها  96 تا 94 سال های در -1

 آن، اجرای صورت در که شد تدوین بازار تنظیم ستاد در ایمصوبهبرای جبران این افزایش دستمزد  .است نشده جبران دستمزد افزایش این گندم، قیمت افزایش به

ریال به  9000درصد دستمزد آسیابانی، گندم به نرخ هر کیلوگرم  9معادل افزایش  مصوبه، این براساسمی شود.  جبران آرد صنایع سربار هایهزینه و دستمزد مشکل

حال آنکه مطابق پیگیری های  با مدیریت و نظارت کانون انجمن های صنایع آرد ایران جهت تبدیل به آرد و مشتقات با اولویت صادرات تحویل گردد. کارخانجات آرد

 یک بیش از گذشته لسا سه طی استان در آرد تولید کارخانه 2۸ .ندارد وجود ایران آرد کارخانجات همه برای گندم تامین امکانصورت گرفته اعالم شده است که 
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 کرده اند. دستمزدها پرداخت صرف بیشتر هزینه تومان میلیارد

 اخیر ال هایس طی آرد کارخانجاتو  است مطلوبی وضعیت دارای کشور در گندم ذخایر موجودی معتقدند رضوی خراسان کشاورزی جهاد سازمان محترم رئیس

رد را فراهم مینه صادات محصول آزتولیدی آن بیش از نیاز کشور می باشد و این  آرد میزان  که است کشورهایی جمله از ایرانداشته اند. همچنین  خوبی بسیار عملکرد

  می نماید.

جات آرد اختصاص یابد ولی به کارخان آرد صادرات برای گندم تن میلیون 3 سال هر مسئله دومی که کارخانجات آرد با آن مواجه می باشند آن است که مقرر بود-2

  این امر تا کنون محقق نشده است.

 اکااله از برخی واردات رایب موقت عبور مجوز صدور قانون امور گمرکی ورود موقت کاالها در اختیار گمرک است، اما 47نماینده محترم گمرک معتقدند برابر ماده 

 آرد کارخانجات برای ار موقت عبور مجوز با گندم واردات امکان زمینه در اولیه مجوز کشاورزی جهاد سازماناست و می بایست  شده سلب گمرک از گندم ازجمله

 مدت برای را گندم وقتم ورود مجوز تواندمی کشاورزی جهاد سازمان اجازه با مقررات طبق باشد تولیدی واحدی موقت، عبور متقاضی که صورتی در نماید. صادر

 نماید.  دریافت ماه 6 حداکثر

بخش های  حاضر حال رد است. ترکیه کشور اختیار در اروپا شرق و خاورمیانه آرد بازار معتقدند بیشتر رضوی خراسان بازرگانی خدمات و غله شرکت مدیرعامل

لذا  .هستند ترکیه آرد مشتری ورهاکش این بخش های بقیه و تهیه می کنند ایرانی صادرکنندگان از را خود نیاز مورد آرد افغانستان هرات استان و عراق کشور اندکی از

 می بایست بازاریابی گسترده ای در زمینه صادرات آرد ایران صورت پذیرد.

 هر قیمت به بورس طریق از( آزاد و سهمیه خبازی جز آرد به) صنعت و صنوف نیاز مورد آرد بود مقرراز دیگر مشکالت کارخانجات آرد استان آن است که، -3
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 ای گونه به شرایط. است شده مواجه مشکل با بخش این تولیدی آرد عرضه بورس، در آن عرضه حجم کاهش و سقف تعیین با که شود عرضه ریال 9020 کیلوگرم

 گردد می عرضه نرخ چهار با جامعه مصرف مورد آرد حاضر حال در که است

 مصوبات:جمع بندی و

 پیگیریمهلت  مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

 مشکالت انجمن ژئوتکنیک استانمسائل و  1
 96 ات 94 ایهطی سال و نظر به آنکه دستمزد آسیابانی و تاثیر آن بر روی قیمت آرد  های با عنایت به افزایش هزینه

 تمزددس فزایشا اینو  اما نرخ رسمی نان در سه سال اخیر ثابت بوده است یافته است دستمزدهای کارخانجات آرد افزایش

زد آسیابانی، درصد دستم 9مصوب نمود که معادل افزایش  13/06/1396است، کارگروه تنظیم بازار در مورخ  نشده جبران

بدیل د ایران جهت تریال به کارخانجات آرد با مدیریت و نظارت کانون انجمن های صنایع آر 9000گندم به نرخ هر کیلوگرم 

رح موضوع ضمن ط که این مهم تا کنون محقق نشده است. لذا مقرر گردید حویل گرددبه آرد و مشتقات با اولویت صادرات ت

هاد در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، استانداری محترم خراسان رضوی و سازمان محترم ج

زی ابالغ و اجرا کشاور از طریق وزیر محترم جهاد 13/06/1396کشاورزی پیگیری نمایند تا مصوبه ستاد تنظیم بازار مورخ 

  شود.

مشغول به فعالیت می باشند و  یکی از  درصد 50کارخانجات آرد با ظرفیت کمتر از  اکنونبا عنایت به اینکه هم -2

 

 

دفتر هماهنگی امور 

 اقتصادی استانداری 

سازمان جهاد 

 کشاورزی

 

 

 

 

دفتر هماهنگی امور 

 

 

 مستمر

 

 

 

 

 

 

 

 مستمر
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راهکارهای فعال سازی این کارخانجات ورود گندم موقت و صادرات آرد حاصل از آن می باشد، لذا مقرر گردیداز طریق 

مجوز و سهیه ای به استان در خصوص ورود موقت صورت پذیرد تا با وزارت جهاد کشاورزی  اتیاستانداری محترم مکاتب

 صادر شود. با هدف فعال سازی ظرفیت های خالی کارخانجات آرد گندم

ز ت آن اهمچنین مقرر گردید با توجه به ظرفیت بخش تعاون در استان، در خصوص خرید گندم ورود موقت و صادرا-3

 حوزه استفاده گرددظرفیت این 

ادیه را ین اتحه کارخانجات آرد استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی ظرفیت های کارخانجات ایمقرر گردید اتحاد-4

 جهت اتخاذ تصمیمات در حوزه ورود گندم عبور موقت به این دبیرخانه منعکس نمایند.

 

    اال نیز،استان از محل گندم داخلی در بورس ک آردمقرر گردید با هدف فعال سازی ظرفیت های خالی کارخانجات -5

 سهمیه ای به استان برای فعال سازی کارخانجات قرار دهند.

 اقتصادی استانداری 

 

 

 

 اتاق تعاون

 

اتحادیه کارخانجات 

آرد استانهای خراسان 

رضوی، شمالی و 

 جنوبی

 

دفتر هماهنگی امور 

 اقتصادی استانداری 

 

 

 

 

 مستمر

 

 

 یک هفته

 

 

 

 مستمر

 
 


