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 شناسه 

 : حوزه موضوعه
معاون وزیر محترم و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف  25/8/1398مورخ  52775/98/270بررسی بخشنامه شماره  -1 

 98913طی نامه شماره   –کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص ممنوعیت افزایش نرخ همه صنوف   ) ارائه دهنده : انجمن محترم مدیران صنایع 

 ( 10/10/1398مورخ  4179/1160و شرکت خمیرمایه رضوی به شماره نامه 15/10/98مورخ 

موانع و محدودیت های موجود در حوزه فعالیت های کشاورزی اعم از حرائم ، پرورش دام و طیور) ارائه دهنده : دفترمحترم جذب و حمایت از  -2

 15/10/98مورخ  125833/11و نامه شماره  18/10/98خ مور 34352/63/38سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی طی نامه شماره 

 سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی  (
 

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 6از      1           تعداد صفحه : 28/10/1398  : تاریخ جلسه 

 2در ساختمان شماره  28/10/1398صبح روز شنبه مورخ  30/7قانون احکام دائمی با دستورکار زیر در ساعت  12جلسه دبیرخانه بند )ب( ماده دهمین 

 برگزار گردید  252اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی واقع در بلوار وکیل آباد بین سامانیه و هنرستان پالک 

 موارد مطرح شده

 هدف بررسی مشکالت بخش خصوصی در حوزه قیمت گذاری کاال وتوسعه کشور با  یهابرنامه یقانون احکام دائم 12بند)ب( ماده  کمیته استانیجلسه  نیدهم

 برگزار شد.  یکشاورز یها تیموجود در حوزه فعال یهاتیرفع موانع و محدود

تلف برای عبور از مشکالت و موانع تاکید کرد و افزود:یکی از مشکالت بنگاه های تولیدی در بر اهمیت همگرایی بخش های مخ در این نشست« یاکبر لباف یعل»

ی شاهدیم که رشد حوزه نرخ گذاری کاال است. نوسانات قیمت ها و رشد بهای مواد اولیه برای تولیدکنندگان چالش های متعددی را رقم زده است. در مواردی حت

ر آن ها نیست و عمال سرکوب قیمت ها باعث می شود تا بنگاه های اقتصادی نتوانند در این شرایط رقابت کنند. او طرح این نرخ ها به نسبت عوامل دخیل د

 ردیصورت بگ ییهاکنندگان نظارتاز مصرف تیسازمان حما قیاز طر دیبا عتایطبدستور کار اول را به درخواست شرکت خمیرمایه رضوی عنوان کرد و ادامه داد: 

کار،  یرویبودن آن و حفظ ن یاقتصاد د،یاما در کنار آن مسائل مربوط به تول هستندکنندگان از مصرف تیو حما هامتیق ثبات در جهتها ظارتن نیکه ا

دو جنبه ماجرا را هست. از این جهت اگر نظارت و اعمال نظری انجام می گیرد، باید  زیاستان ن دکنندگانیاز تول یاریرا در بردارد که مورد اعتراض بس یمشکالت

 مورد توجه قرار دهد.
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 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12کمیته استانی بند )ب ( ماده دبیرخانه    تهیه کننده : 

 6از      2           تعداد صفحه : 28/10/1398  : تاریخ جلسه 

 شودیدر داخل سبب به خطر افتادن سالمت مردم م هیرمایخم دیتول عدم*

 ریمشکل صرفا مربوط به شرکت خم نیعنوان کرد: ادر سخنانی  رضوی خراسان عیصنا رانیانجمن مد ریدب ،«یمراد یمهد ریام»جلسه  نیاز ا یگریبخش د در

 یسهم بزرگ شرکتو هر دو  کنندیم هیما ریخم دیمالس اقدام به تول رانیو ا یرضو هیما ریدر منطقه شرق کشور دو شرکت خم یبه طور کل .ستین یرضو هیما

نرخ داده  شیسال، تقاضا افزا ینرخ مالس از ابتدا شیاست و با افزا نیکرد: موضوع ا حیخراسان تصر عیصنا رانیانجمن مد ییاجرا ریدب .کشور دارند دیدر تول

پنج  شی. با توجه به افزاشودیم نییتومان تع 16500  متیخشک ق هیما ریخم یو براساس آن برا شودیدرخواست موافقت م نیو در مرداد ماه با ا شودیم

و  شودیم هیخشک ته هیرمایخم لوگرمیک کیمالس  لوگرمیک 4.6از هر  . باید توجه داشت کههستند یناراض متیق شیافزا نیمالس دوستان از ا متیق یبرابر

با توجه به اما  شده است یریگیمکاتبه پدر قالب ماه  وریموضوع از شهر نیمطرح کرد: ا یمراد.هزار تومان است 17000 هیرمایخم دیتول یتمام شده برا متیق

 شنهادیهزار تومان است و پ 17000 هیما ریتمام شده خم متیادامه داد: در حال حاضر ق یواعالم شد که هیج افزایشی نباید رخ دهد.  ن،یبنز متیق شیافزا

والن امر اما مسئ. می باشدهزار تومان  8000تر حدود  هیرمایخم یبرا متیق نیتومان است و ا 19800درصد سود،  15خشک با احتساب  هیرمایخم یبرا متیق

و در سطح  دیرا تول هیما ریها نتوانند خمشرکت نکهی. به محض اکنندیم یریجلوگاین محصول  متیق شیافزا ازدهند،  شینرخ نان را افزا خواهندینم چون

 .شودیامر سبب به خطر افتادن سالمت مردم م نیکه ا آورندیم یرو نیریبه سمت جوش ش انیکنند، نانوا عیکشور توز

 داشته است شیدرصد افزا 800 هیمواد اول متیق*

. کنندیم دیتول نان هیرمایگفت: در کل کشور شش کارخانه مخمر و خم ی پشت تریبون قرار گرفت ورضو هیرمایعامل شرکت خم ریمد ،یادامه احسان اژدر در

 .شودیدرصد به نان اضافه م میتومان و در حدود ن 80تا  70ندارد و به عنوان مثال سهم آن در نان سنگگ  یادیسهم ز یمتیدر نان از نظر ق هیرمایخم

 ،(شودیم دیقند تول یهاشرکت زیکه از دور ر) محصول ما هیماده اول به عنوان« پالس»بهای  مالس، 97اظهار کرد: از سال  یرضو هیرمایعامل شرکت خم ریمد

ها نهاده ریدرصد است. در کنار آن سا 70 هیرمایخم هینقش پالس در ته نگرفت.پاسخگو صورت  یهاتوسط سازمان زین ینظارت چیو ه تداش شیدرصد افزا 800

 صدکه با  میهست یعیعنوان کرد: ما جزو معدود صنا یاژدر اند. در مجموع شاهد رشد بهای تمام شده هستیم.داشته  متیق شیافزا زیهمچون کود فسفات ن زین

 چیو ه ستین بهره مند یتیخدمات حمااز ما  یما نشده است اما توان ادامه کار وجود ندارد. کاال دیو موضوع نرخ سبب کاهش تول میکنیکار م تیدرصد ظرف

 یو .خارج شود یگذارمتیق لوما را از شم یکاال درخواستمان این است که وشودیم هیما به نرخ آزاد ته یکاالها همهو  شودیاز دولت گرفته نم ای هیماده اول

 هیرمایدر صورت عدم وجود خم رایدر سالمت مردم دارد ز یادیتومان است اما نقش ز 70تا  50 هیما ریسهم خم یتومان 1500اضافه کرد: در هر قرص نان 

و  گردیدهامر سبب متشنج شدن نرخ در بازار  نیشده که ا جادیدر بازار ا یکمبود ،ازین شیافزا لیبه دل نی. همچنکنندیآن م نیگزیرا جا نیریجوش ش انینانوا

 .است شتریهزار تومان ب 50کننده معموال مصرف دیبا نرخ خردر مقایسه از کارخانه  دیوجود آمده است و نرخ خره آن ب یبرا یاهیبازار س

مشکالت مشابه برای شرکت تولیدی اش سخن گفت و این نکته را نیز نیز از مالس  رانیشرکت ا رعاملیمشاور مد ،یاهیجلسه محمود گ نیاز ا یگریبخش د در

ما وجود  یعنوان کرد: در حال حاضر دو راهکار برا متذکر شد که رشد بهای ارز، به افزایش قیمت بسته بندی برای این مجموعه تولیدی منجر شده است. وی

از  یکیو  ستین ممکن طیشرا نیخواهد کرد. ادامه کار با ا جادیرا ا یدو موضوع مشکالت است که هر یداخل عیتوقف توز دیگریکارخانه و  یلیتعط ،اول. دارد

اداره نظارت بر کاال و  سیادامه عباس اخوان، رئ درو نامه نگاری های ما تا به امروز بی جواب مانده است.  است یی به مشکالتمانما عدم پاسخگو یهایمندهیگال

داشته باشد و در  یاقتصاد هیدو شرکت توج نیا یکه برا ستین یمتیاعالم کرده است ق تیکه سازمان حما یمتی: قگفت یخدمات سازمان صمت خراسان رضو

. میمشکل هست نیرفع ا یبرا یاست و ما به دنبال راهکار مردادماه امسالمربوط به قبل از  متیق نیصورت گرفته است. ا این مجموعهبا  یخصوص مکاتبات نیا

 وارد  دیو با ستین کی ییکاال جزو گروه کاال نی. اردیبازار صورت بگ میبا ستاد تنظ یامکاتبه دیو با میمشکل را در استان حل کن نیا میتوانینم وی افزود: فعال
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 .شود ییگروه سوم کاال

 ممنوع است متیق شیحال حاضر هرگونه افزا در*

 یبازار هر هفته در حال برگزار میگفت: جلسات تنظ یاز حقوق مصرف کنندگان خراسان رضو تیانجمن حما سیرئ ،یمیابراه نیاز جلسه حس گرید یبخش در

 .اطالع دارند این موضوعاز  زیممنوع شده است و دوستان ن کاالها متیق شیتوسط سران سه قوه و هر گونه افزا نیبنز بهای شیاست و بعد از افزا

 امر مبتنی بر نی. اانجام بگیرد یقانون ریمس مجاریاز  دیبا شیافزا یم اما تاکید داریم که هر نوعکنیرا درک م یدیو تول یصنف یمشکالت واحدهاوی تاکید کرد: 

 تا موضوع در سطح ملی حل و فصل شود.تهران است  اما مکاتبه ب شنهادیاعالم شده است. پ یفیتکل متیو ق یلک استیس

در خصوص افزایش چشمگیر قیمت مالس جلسه اظهار کرد: چرا  نیدر ادامه ا ی نیزخراسان رضو یکارشناس مسئول سازمان جهاد کشاورز ،یصالح آباد محسن

 متیقدر قالب خود را  هیشرکت قند است که مواد اول یکنند؟ مالس خروجینم پیدا موضوع ورود نیا هب ینظارت یهاچرا سازمانبحث و بررسب انجام نمی شود؟ 

اداره نظارت بر کاال و خدمات سازمان  سیاخوان، رئ عباس. ردیمورد سوال قرار بگ دیقسمت با نیدر ا متیق شیو افزا کندیم یداریخر یارز دولت با و یرسم

هزار  13به  23کشت چغندر قند از  ریکه سطح ز یزمان .از عرضه و تقاضاست یتابع متیکرد: ق انیب یآبادصالح اظهاراتدر واکنش به نیز  یخراسان رضو صمت

 نیا یدست نییپا عیدهنده عدم توجه به صناموضوع نشان نیو ا بود میمواجه خواهدر این بخش  متیق شیبا افزا عتایطب کاهش یافته،اس دهیتن در استان رس

 ازیمورد ن هیبذر اول ای« سوش»است که  نینکته قابل توجه ا .به گروه دو و سه منتقل شود ی مذکورکاال پیشنهاد این است که . وی ادامه داد:محصول است

 .و در داخل کشور وجود ندارد اندداشته  متیق شیدرصد افزا 80تا  70« هاسوش» نیو ا بوده یواردات

 گریکدیبه منافع مشترک  دیتول رهیمختلف زنج یهاکرد: از حلقه حیتصر یخراسان رضو یکشاورز یسازمان نظام مهندس یمعاون فن ،یخسرو یادامه مهد در

 .میمشاهده کرد به عنوان یک مصداق جدیچغندر قند بحث کشت موضوع را در  نیو ا گذارندیاحترام نم

 یمحصول فرع متیاست که چرا ق تیحائز اهم زینکته ن نیو البته ا افتهیکشت آن کاهش  ریقند کم نشده بلکه سطح زچغندر  دیدر حال حاضر تول وی افزود:

 داشته باشد؟ شیافزا زانیم نیا دیندارد، با یمتیچغندر قند نوسان ق نکهیشرکت قند با وجود ا

 است تاملقابل  هیمواد اول یدرصد 700 شیافزا*

 شیافزا یادار ری: اگر مساین دستور کار را با این توضیح، جمع بندی کرد یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ ،یادامه  لباف در

 نیعاما در  کنندیم دیکشور را تول هیما ریدرصد از خم 40حدود مذکور جات . کارخانهمیبرس یفور جهیبه نت میکه بتوان دانمیم دیبع م،یکن یرا مجددا ط متیق

و قابل استناد  یاساس اریشده در جلسه بس حنکات مطروی بیان کرد: دارد.  تیجات اهمکارخانه نیا یحال در استان خراسان مستقر هستند و حفظ و نگهدار

است که  نیاز نکات مطرح شده ا یکیدرصد است.  5در نان  هیما ریخم یرگذاریتاث گریاز طرف د می باشد.قابل توجه  هیمواد اول یدرصد 700 شیو افزا هستند

 یدولت و بخش خصوص یوگوگفت یشوراجلسه آتی موضوع در دستور کار  نیکند. ا دایپ رییبه سه تغ کیاز گروه  دیو با ستین یگذارمتیکاال در شمول ق نیا

 .قرار خواهد گرفت

 چالش بخش کشاورزی و دشواری صدور مجوزها*

گالیه بعضی از فعاالن این حوزه را در پی  یدر حوزه کشاورز ها تیوانع و محدودمکرد:لبافی در ادامه به تشریح دستور کار دوم این جلسه پرداخت و تصریح 

 .دینرس یینها یبندبه جمع تیموضوع مطرح شد اما در نها نیا زیوگو نگفت یشورا رخانهی. در جلسات گذشته دبداشته است

 .قرار گرفته است یمورد اعتراضات یکشاورز یسازمان نظام مهندسنظیر  یبخش خصوص یهاتشکل به ی امورگذاروا ریمس



 .میو کار را درون استان حل کن سبک یو موانع اصل میکنو فصل موانع و مشکالت را در سطح استان حل که  میهست آنخاطرنشان کرد: ما به دنبال  یلباف

استان قرار گرفته است و  یهاتیاولو در زمرهکسب و کار  یسال بحث بهبود فضا ی: از ابتدادر همین رابطه عنوان کرد یاستاندار نمایندهپرست، وطن یمهد

 فعاالن بخش خصوصی در این  تا مشکالت ی منجر به صدور مجوزها بودندهایفرآ یکی از آن ها پایش مجددکه  اتی را اعالم کردباب دستور نیاستاندار در هم

 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی خراسان رضوی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند)ب( ماده نشستدهمین  موارد طرح شده و مصوبات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شناسه 

 ج.ا.اقانون احکام دائمی توسعه  12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 6از     4           تعداد صفحه : 28/10/1398  : تاریخ جلسه 

 تیمحدود در خصوص موانع و یتیو اعالم نارضا یکشاورز یها تیدر حوزه فعال یگذار هیسرما انیمراجعات مکرر متقاضاخیرا شاهد  حوزه مرتفع شود. وی افزود:

ادامه رضا  درو... بودیم که منجر به برگزاری این جلسه شد.  وریموجود در خصوص پرورش دام و ط یها تیحوزه اعم از موضوع حرائم، محدود نیموجود در ا یها

به ما  این سازمانم. یمند هستندادن مجوز گله لیبه دل یکرد: از جهادکشاورز پشت تریبون قرار گرفت و بیانپرورش شترمرغ  یمتقاض گذارهیجعفرزاده، سرما

 .ردندک دیطرح تاک یاقتصاد هیاست و بر عدم توج ازین نهیتومان هز اردیلیم کیحدود به کار  نیا یاعالم کرد که برا

 در این مدت هر بار بهانه ای مطرح گردید. مسیر سرمایه گذاری اقتصادی در این استان نباید دشوار و با این موانع همراه باشد.  : وی افزود

. میکنیاستقبال م گذارانهیاظهار کرد: ما از تمام سرما ی در پاسخ به نکات مطرح شده،خراسان رضو یهاد کشاورزسازمان ج یگذارهیامور سرما ریمد گانه،ی یعل

 ایقانون و  نیتخلف از مفاد ا :آمده استآن نیز  5ماده  «و»بند دری بحث حریم و نحوه تعیین آن مشخص شده و قانون نظام جامع دامپرور «ح»ماده  2بند  در

 یاستان یواحدها ایکشور و  یعیو منابع طب یکشاورز یتوسط سازمان نظام مهندس یوزارت جهاد کشاورز یاعالم شده از سو یتیحاکم یها استیس تیعدم رعا

صورت وزارت جهاد  نیشود. در ا یجرم محسوب م ن،آ یشهرستان ایو  یاستان یو واحدها رانیا یاسالم یجمهور یآن و سازمان نظام دامپزشک یشهرستان ایو 

 .دینما یریگیپ ییمحاکم صالحه قضا قیموظف است مراتب را از طر یکشاورز

موظفند  یو خصوص یتعاون ،یاعم از دولت یو حقوق یقیاشخاص حق هیکل »همین قانون نیز تاکید شده که؛6ماده  1وی خاطر نشان کرد: همچنین در تبصره 

شخص متخلف و  یبرا یمدن تیمسؤول جادیصورت، ضمن ا نیا ری. در غندینما تیقانون را رعا نیامور دام موضوع امجاز انجام شده در  یها یگذار هیسرما میحر

موظف است  ییروز، دستگاه قضا یپرداخت خسارات وارده بر اساس نرخ کارشناس ایحسب مورد  لبر اساس جبران مث یو یخسارات وارده از سو نیتأم یالزام برا

در مجموع قانون در « .دیموصوف اقدام نما یها یگذار هیسرما میرفع تجاوز از حر یخود قلع و قمع نموده و برا نیرا با استفاده از ضابط رمجازیمستحدثات غ

 موارد متعددی نسبت به بحث حرایم، صراحت الزم را اتخاذ کرده و بر رعایت آن تاکید نموده است.

 الزم انجام بگیرد.  اریاخت ضیتفو باید درخواست شود تا در این باب به استانراستا  نیو در ا میهست شنهادی: ما تنها قادر به ارائه پیادآور شد یو

 هیکرد: در حال حاضر دو موضوع اشباع بازار و عدم توج انیبنیز در همین خصوص  یخراسان رضو یکشاورز یسازمان نظام مهندس یمعاون فن ،یخسرو یمهد

اگر  یاقتصاد هیتوج نهیاجازه را به ما نداده است و در زم نیمطرح شده است. در بحث صدور مجوز بحث رصد بازار و اشباع بازار وجود ندارد و قانون ا یاقتصاد

 ییصدور مجوز حداقل ها در حوزهوی تاکید کرد: . شودیسپس به افراد مجوز داده م وتعهد گرفته  گذارهینداشته باشد از سرما زین یادصاقت هیتوج یطرح خاص

 یدامپرور مماده پنج نظا ییدستور العمل اجرا تابعالزم است. ما  نیهکتار زم کیراس شتر مرغ حداقل  300واحد پرورش  کیاحداث  یوجود دارد مثال برا

 .کرده است نییصدور مجوز تع یرا برا ییهاکه چارچوب هستیم

 آنفوالنزا وعیاز ش یریدر روستاها به جهت جلوگ انیماک ریغ رشپرو تیممنوع*

 یدام یهاهیخاطرنشان کرد: حفظ سرما یخراسان رضو یسازمان جهاد کشاورز شمیزنبور عسل و ابر ور،یامور ط ریمد ،یمبارک یجلسه عل نیاز ا یگریبخش د در

وی توضیح داد:  شده است. جادیا هایی تیمحدود 93از سال  وریبحث ط دراما وجود ندارد  یتیمحدود یدر بخش کشاورز ای حرفه چیدر کشور مهم است. در ه

هزار تن  140. در استان داخلی می باشدمصرف  زانیهزار تن م 100و ونیلیحدود دو م است که از این میزانتن  300و  ونیلیگوشت مرغ در کشور دو م دیتول

 گذارانهیسرما یکه برا هدف اعمال شده نیا با دیتول یهاتیتمام محدود . در واقعزاد وجود داردما دیهزار تن تول 60حدود  زیگذار نتخم وریو در بخش ط دیتول

 .میکن جادیا الزم را یتیامن یقبل

 



البته که . شودیمجوز داده م هارهیتنها به زنج زیگذار نو تخم یگوشت وریوجود ندارد و در بخش ط یتیمحدود چیه انیماک اما برای پرورش و تولید سایرافزود:  یو

هر راس وجود داشته باشد و در قانون  یبرا نیمتر زم 100 دیحتما با یریشدام  ی؛ به عنوان مثال برامشخص شده است ییهاحد نصاب ها،صدور مجوز روند در

قطعه است و  100مجوز داده شود  یقطعه که به صورت صنعت نی. کمترتعیین شده استدارند،  نیکه کمتر از حد نصاب زم یکسان یتنها پنج درصد مجوز برا

  ریتمام غ یآنفوالنزا سازمان دامپزشک وعیاست که به جهت ش یشود اما سه سال یم ییاقطعه وارد بخش روست 100قطعه بود. کمتر از  300عدد  نیپارسال ا

 

 

 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی خراسان رضوی
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 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند)ب( ماده نشستدهمین  موارد طرح شده و مصوبات
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 شناسه 

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 6از      5           صفحه : تعداد 28/10/1398  : تاریخ جلسه 

صدور مجوز پرورش  یبرا یشنهادی. هفته گذشته پردیصورت بگ دیبا یحذف کرده است و پرورش آن تنها به صورت صنعت یرا از شمول مشاغل خانگ انیماک

 .با آن موافقت کنند میدواریخانه اعالم شده که امشترمرغ در روستاها به وزارت

 یو به ازا نیزم زانیم یمشخص شود و موضوع بعد یعنوان واحد صنعت دیکرد: ابتدا با حیتصر یخراسان رضو یپرست، کارشناس استانداروطن یادامه مهد در

 نی، ابودکرده  افتیدر یادیز زیو جوا دادیشترمرغ را پرورش م 75تا  70نمونه انتخاب شده بود که  نیبه عنوان کارآفر ی؟ در استان گلستان واحدهر واحد است

 کرده است؟ افتیفرد از کجا مجوز در

به ما مراجعه  یکه در حوزه کشاورز انیاز متقاض یاریجلسه عنوان کرد: بس نیدر ادامه ا استانداری یامور اقتصاد یگروه دفتر هماهنگ سیرئ وانلو،یک محمد

 باید اصالح گردد.است که  یو عدم صدور مجوز موضوع میداشته باش یشتریخرد توجه ب یهابه بنگاه دیو ما با شودینفسشان گرفته م کنند،یم

قوانین اگرچه در مرکز سیاستگذاری می شوند اما باید از کرد:  انیب ی در خاتمه بحثخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ ،یلباف

 ید سازنتوانم الببه دن یاقتصاد یهانیمع .میمواجه هست یسخت طیشرا بادر حال حاضر ما همه ظرفیت های استانی برای حل و فصل مشکالت بهره بگیریم. 

: اضافه کرد یو و تالش های آن ها بی ثمر خواهد شد. میبه توسعه کمک کن میتوانیخرد باز نشود، نم هیرمابکارگیری س یهستند و اگر بسترها برا انییروستا

 .به وزارتخانه منتقل کند کردهموانع خود را استخراج  باید زین ی استانو جهاد کشاورز خواهیم کردرا دنبال  یاستان اریاخت ضیتفو طبق پیشنهاد ارائه شده، بحث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند)ب( ماده مصوبات دهمین نشست

 

های بوجود آمده  انجمن مدیران صنایع منضم به مکاتبات شرکت خمیر مایه خراسان رضوی و محدودیت 15/10/1398مورخ  98913مندرجات نامه شماره  -1

های مواد اولیه و عدم امکان افزایش قابل قبول قیمت محصول نهایی تولید خمیر مایه و غیر اقتصادی شدن این واحدها ناشی از افزایش قیمت برای کارخانجات 

 گردید.شده در جلسه مطرح 

دارند ،  مدیران عامل دو شرکت خمیرمایه رضوی و ایران مالس و نمایندگان دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی و حمایت از مصرف کنندگان در جلسه حضور

ط با تعیین حداکثر نرخ در ارتبا 13/5/1398مورخ  29600/98/370مدیرعامل محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به موجب نامه شماره 

ریال درب واحد تولیدی اعالم نموده است که این موضوع از  165000فروش خمیر مایه خشک تولیدی توسط کارخانجات خمیر مایه کشور از قرار هر کیلو گرم 

ورد اعتراض قرار گرفته است و تاکید گردید با درصد نیاز خمیرمایه کشور را تامین می نمایند م 40سوی واحدهای تولیدی خمیر مایه رضوی و فریمان که حدود 

درصد در قیمت بهای تمام شده نقش دارد و طبق گزارش متوسط نرخ  80توجه به سیر صعودی افزایش قیمت های مواد اولیه به خصوص مالس که بیش از 

داشته است ، و از طرفی جمع بهای تمام شده یک کیلو درصد افزایش قیمت  700تا  500بیش از  1397نسبت ششماهه سال  1398خرید در ششماهه اول سال 

ریال شده که با  163ر517ریال جمعا  18ر763ریال و سربار  7ر734ریال ( دستمزد  137ر020گرم خمیر مایه خشک تولید شده با احتساب هزینه مواد ) 

ریال می گردد. لذا نرخ فروش پیشنهادی  170ر083کامل اقتصادی ریال هزنیه های توزیع و فروش اداری و تشکیالتی جمع بهای تمام شده  7ر286احتساب 

 درصد سود در نظر گرفته شده است . ضمن اینکه15ریال برای خمیرمایه تازه با احتساب حداقل  80ر000ریال برای خمیر مایه خشک و مبلغ  197ر000

یهذا پس از بحث و تبادل نظر و بیان نظرات بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی درصد در قیمت تمام شده نان تاثیر گذار است . عل 8افزایش قیمت خمیر مایه 

 به اتفاق آرا پیشنهادات زیر برای ارائه به شورای گفت و گوی به تصویب رسید.
 

 

 

 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی خراسان رضوی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند)ب( ماده نشستدهمین  مصوبات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شناسه 

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 6از     7          صفحه : تعداد 28/10/1398  : تاریخ جلسه 

ت /63793سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و مستند به مصوبه شماره  23/10/97مورخ  66640/97/370با توجه به اینکه حسب نامه شماره 

براساس بند )ج( قلم کاالهای دریافت کننده مستقیم ارز رسمی مشمول قیمت گذاری تکلیفی و تثبیتی هستند و  25هیات محترم وزیران صرفا  16/5/97مورخ 

وزیر محترم صمت و رئیس کارگروه تنظیم بازار قیمت سایر کاالها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت گذاری و حاشیه  10/6/1397مورخ  15178/60ابالغیه شماره 

دریافت کننده ارز رسمی قرار نگرفته لذا ، خدماتی و بازرگانی تعیین می گردد لذا واحدهای تولید خمیر مایه در شمول واحدهای  یود توسط واحدهای تولیدس

می گیرند لذا پیشنهاد می گردد این واحدها از گروه یک که مشمول نیستند ولی ضوابط گروه یک بر آنها نمشمول بند گروه یک واحدهای دریافت کننده ارز قرار 

  قرارگیرندتوسط واحدهای تولید و خدماتی و بازرگانی تعیین می گردد اعمال می شود به گروه سه که رعایت ضوابط قیمت گذاری و حاشیه سودهای قانون راسا 

 پیشنهاد لحاظ نمودن الزامات رعایت ضوابط قیمت گذاری کاال و خدمات در مورد تولید خمیر مایه از طریق معاونت محترم اقتصادی استانداری ضمنا

  سازمان صمت پیگیری شود. 14/7/98مورخ  1868113/170به وزارت کشور و وزارت صمت موضوع نامه شماره 

مدیرکل محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی منضم به نامه شماره  18/10/98مورخ 34352/63/38مفاد نامه شماره  -2

ی سرمایه گذاری در حوزه فعالیت های مدیرکل محترم جهاد کشاورزی استان در خصوص موانع و محدودیت های موجود برا 15/10/98مورخ  125833/11



  گردیدطرح مکشاورزی و موضوع حرائم و محدودیت های موجود در خصوص پرورش دام و طیور در جلسه 

 و سازمان نظام مهندسی کشاورزی ، به اتفاق توافق گردید اجراییپس از بحث و تبادل نظر و بیان نظرات دستگاه اجرائی ، بخش خصوصی و دستگاه های 

موضوع تفویض اختیارات استانی مورد نظر برای برطرف نمودن برخی از  موانع موجود از جمله حرائم و محدودیت های حوزه پرورش دام و طیور ـ 

و حداکثر ظرف ده روز به استانداری محترم خراسان رضوی منعکس گردد. تا از طریق وزارتخانه ذیربط پیگیری  حصاتوسط سازمان جهاد کشاورزی ا

  شود

 مورد بررسی قرار گیرد.  پرونده در خواست آقای جعفر زاده سرمایه گذار مجددـ 

جود با مورد نیاز جهت عبور از موانع مو دستور العمل مربوط به صدور مجوز طیور و سایر ماکیان ، کارشناسی الزم انجام شده و اصالحات پیشنهادی وـ 

 گیرد. رتخانه مربوطه مورد پیگیری قرار کشاورزی استان از طریق وزا درویکرد حمایت از سرمایه گذاری توسط جها

 

 

 


