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 :دستور جلسه 

 طرح و بررسی مسائل و مشکالت تقاضای آب در دامداریهای استان 

 شهای تامین نهاده های دامی مورد نیاز دامداران و مرغداران کشور از طریق سامانه بازارگاه نهاده های لچا

 کشاورزی

  مشکالت پیش روی کارخانجات صنایع لبنی خراسانبررسی مسائل و 

 بررسی مسائل پیش روی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان به همراه ارائه راهکارهای پیشنهادی 

 جمع بندی محصوالت دارای اولویت استان 

 سایر موارد 

 دومدر روز پنج شنبه مورخ  ن رضویجلسه کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسا چهارمین

شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی جناب آقای نشست،  این یابتدادر  .برگزار گردیداعضای کمیسیون حضور  با 89 آبان ماه

ها در بخش  به برگزاری برخی جلسات با سازمان برنامه و بودجه در مورد موانع فعالیتبا اشاره  اتاق ایران و خراسان رضوی

ای در  های توسعه ریزی ها، هدفگذاری ها و برنامه در این نشست ها مقرر شد تا مسئولیت تعیین و تبیین اولویت: کشاورزی گفت

های پیشرو در حوزه کشاورزی در  پذیرفت که استان از طرف دیگر سازمان برنامه و بودجه نیز ومحول  اتاقبخش کشاورزی به 

 برگزار شد،همچنین براساس جلساتی که با وزارت جهاد کشاورزی و بورس کاال . ها قرار گیرند اولویت تخصیص اعتبار و حمایت

ها  و تشکلمقرر گردید تا نقشه راه حوزه کشاورزی با مشارکت وزارت صنعت، معدن و کشاورزی، بورس کاال، جهاد کشاورزی 

بررسی و در مورد آن ، نیز مشخص استانها دار عالوه بر این قرار است تا مسائل مربوط به صادرات محصوالت اولویت. تدوین شود

 .ریزی صورت بگیرد برنامه

اولویت استان در جلسه حاضر، محصوالت دارای  کهبیان داشتند  کشاورزی و آب اتاق کمیسیون دبیرعیدی زاده جناب آقای در ادامه 

های  داران کشور از طریق سامانه بازارگاه نهاده های دامی مورد نیاز دامداران و مرغ که ظرفیت صادراتی دارند، چالش تامین نهاده

کشاورزی، مسائل پیش روی کارخانجات صنایع لبنی استان، مشکالت کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان و چالش تقاضای آب 

 .ی استان را مورد بحث و بررسی قرار می دهیمها در دامداری

تهیه )دار استان در جلسه پیشین کمیسیون فرمی برای تعیین محصوالت اولویت، بندی محصوالت کشاورزی استان در خصوص اولویت

بندی صورت گرفته؛  ارائه شد که دارای شاخص ها و معیارهایی بود که نهایتا طبق جمع به اعضای کمیسیون( شده توسط اتاق ایران

این جمع بندی به اتاق ایران ارائه . استان شناسایی شدند دار به عنوان محصوالت اولویت و تخم مرغ زیره، ه، زعفران، کشمشپست

براساس . گیردریزی صورت  ایط تولید و صادرات آن ها برنامهفکری وزارت جهاد کشاورزی برای بهبود شر خواهد شد تا نهایتا با هم

هزار  34حدود  شود که ارزش تولید آن تن پسته طی یک سال در استان تولید می هزار 39بیش از  7981در سال  آخرین آمارها

ان در استان بر اساس همچنین میزان تولید زعفر. هزار هکتار است 711و سطح زیر کشت آن در استان حدود  میلیارد ریال است

بردار  هزار بهره 81در این صنعت  هزار میلیارد ریال برآورد شد و  49تن بود که ارزش آن  489 برابر با 7981در سال  آخرین آمارها

میلیارد ریال صورت می  8931با ارزش تقریبی هزار تن  733 حدود همچنین تولید تخم مرغ در استان ساالنه .در استان وجود دارد

 .گیرد
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های  داران کشور از طریق سامانه بازارگاه نهاده های دامی مورد نیاز دامداران و مرغ های تامین نهاده در خصوص چالش همچنین 

های دامی مورد نیاز دامداران و مرغداران از طریق سامانه بازارگاه تامین شود که البته ایرادات این سامانه با  قرار است نهاده، کشاورزی

فقدان این سامانه،  یکی از ایرادات. و قرار است به وزارتخانه ذیربط منعکس گردد جلساتی با تشکلها و فعالین مشخص شد برگزاری

ها در این سامانه تعیین نشده و ممکن  همچنین تمهیدات مربوط به ورود واسطه .های اقتصادی است جایگاهی مستقلی برای تشکل

های سفارش شده  زمان تحویل نهاده ،عالوه بر این. ز رمز عبور تولیدکنندگان، به سامانه وارد شونداست این افراد بتوانند با استفاده ا

بینی نهاده برای افرادی که عضو هیچ تعاونی نیستند، به عنوان یکی دیگر از مشکالت این  عدم پیش. در این سامانه نامشخص است

 .به شمار می آیداران نیز به عنوان نقایص آن سامانه احصاء شده و عدم کنترل صحت اطالعات توسط دامد

سامانه  که رادات سامانه بازارگاه اضافه کردصراف، رئیس اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی، به ای جناب آقای

ن ساختار فاصله دارد ها منافات و با اهداف تشکلی و محور قرار دادن آن در ای گذاری دولت در حمایت از تشکل بازارگاه با سیاست

ن مسئله پایش کیفیت در ای. کند هزینه تولید با این فرایند و ساختار افزایش پیدا می. دهد زنی را به شدت کاهش می و قدرت چانه

از طرفی، امکان انتقال برخی اقالم به واحدهای تولیدی توسط این سامانه بسته شده است و راهی . سامانه نیز مشکالت خود را دارد

کار این . گیرد بانک هیچ ضمانت اجرایی برای تشکل در نظر نمی همچنین. برای انتقال این مطلب نیست که کاال کیفیت نداشته است

آزمایی این مسیر توسط  راستی می بایستبا این حال  ولی از واردکننده به تولیدکننده است سامانه ارسال کاال به صورت مستقیم

 .ها صورت گیرد تشکل

سامانه  مشکالت مطرح شده در خصوصنیا، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز  علی قایجناب آ

اندازی  راه مصوبات کارگروه تنظیم بازار کشورسامانه مذکور در راستای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کاال و همچنین : بازارگاه گفت

هدف از . شود، از طریق این سامانه در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد ای که با ارز دولتی وارد می تا هر نهاده شد شد و مقرر

گری بوده و در حال حاضر این سامانه برای فروش کنجاله سویا  گذاری و جلوگیری از واسطه اندازی این سامانه نیز تثبیت قیمت راه

نقایص  و می بایستاندازی آن ضروری  نقایصی متوجه این ساختار است اما در مجموع راهنین همچ .مورد استفاده قرار گرفته است

تعاونی در  93اتحادیه و  1واحد تولید خوراک دام،  23واحد دامداری،  412داری،  واحد مرغ 7337در حال حاضر  .آن برطرف شود

همچنین . تن کنجاله سویا از طریق آن خریداری شده است 3911ه اندازی این سامان طی مدت راهکه . اند این سامانه ثبت نام داشته

اندازی این سامانه امکان تعیین ظرفیت و  ، با راهطرفیاز . بر بارگذاری شرایط خریداری ذرت و جو در این سامانه است جهاد تاکید

ز طریق این سامانه کاال خریداری ممکن است دامدارانی که اهمچنین  .میزان تولید تمامی واحدهای ثبت شده فراهم آمده است

 .کنند، تا زمان دریافت آن کمی با وقفه مواجه شوند که علت این وقفه نیز از طریق این سامانه قابل ردیابی است می

 داشتند کهاظهار  های لبنی پاستوریزه خراسان آوردهتولیدکنندگان فر نیا، مدیرعامل شرکت تعاونی هدایت آقای جناب جلسه در ادامه

ییر غتمرتبه قیمت شیر  9ال در سال گذشته ثبعنوان م. عدم ثبات قیمتها استیکی از مشکالت اصلی کارخانجات تولید مواد لبنی 

. کنند از این قیمت تبعیت نمی بعضاً گاودارانهمچنان درصد رشد پیدا کند اما  33تا در کمتر از یک سال قیمت این محصول  یافت

 .کارخانجات نیز مجبور به خرید شیر با نرخ آزاد هستند و به تبع آن شده کمبود شیر سببهمین مسئله 
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بر طبق قوانین نیز برای محصوالتی . افزوده شدن نظارت دامپزشکی بر روند نظارت اداره کل استاندارد است ،یکی دیگر از مشکالت 

ه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده است که مسئله دیگر الیح .شوند، احتیاجی به چنین سطح از نظارت ها نیست که فرآوری می

. هایی برای عرضه ماست و شیر در نظر گرفته شده ولی با گذشت یک سال، هنوز این الیحه به تصویب نرسیده است در آن معافیت

ه کمیسیون همچنین باید تالش کرد تا در الیحه جدید دیدگا. تر مفاد الیه مذکور است تقاضای ما تصویب و ابالغ هرچه سریع

 .کشاورزی مبنی بر معافیت محصوالت لبنی نیز لحاظ شود

مسائل پیش روی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان به همراه ارائه راهکارهای پیشنهادی مورد  ،در دستور کار چهارم کمیسیون

م، طیور و آبزیان خراسان رضوی، با کافی، دبیر انجمن صنفی کارخانجات خوراک دا جناب آقایدر این زمینه . بررسی قرار گرفت

مورد است که تمام آن ها پروانه فعالیت خود را از سازمان صنعت، معدن و  13بیان اینکه تعداد واحدهای تولید خوراک دام در استان 

از تولید به همین تعداد هم کارگاه غیرمج. اند تجارت یا معاونت خدمات و صنایع روستایی وزارت جهاد کشاورزی دریافت کرده

مسئول برخورد با این واحدها دامپزشکی و . کنند دار و دامدار وارد می خوراک دام وجود دارد که ضربات سنگینی به صنعت، مرغ

 .های غیرمجاز آغاز شده است اندازی شده و شناسایی مجموعه سازمان جهاد کشاورزی است که کارگروهی برای همین منظور راه

کارخانجات خوراک دام و طیور استان جزو صنایع تبدیلی بخش کشاورزی به شمار می آیند و فعاالن بخش کشاورزی نیز همچنین 

درصد برای آن  2.2از مالیات معاف هستند، با توجه به این مسئله و سود حداقلی کارخانجات خوراک دام، اعمال ضریب مالیاتی 

 . درصد است 4.2خانجات بسیار زیاد بوده چراکه حداکثر سود این کار

این مسئله عامل کاهش ظرفیت  .استنقدینگی کارخانجات ، موضوع یکی دیگر از مشکالت کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان

های دامی و طیور  میلیارد تومان در کارخانجات تولید نهاده 7911در حال حاضر بیش از . سوم بوده است ها به یک تولید این مجموعه

ید خراسان رضوی مقام اول تول. گیرد تن تولید کنسانتره دامی در آن ها صورت می 3111گذاری شده و روزانه  در استان سرمایه

 .درصد تولید کنسانتره دامی کشور را در اختیار دارد 92تا  91کنسانتره دامی در کشور است و 

دستور کار پنجم در خصوص تقاضای آب در دامداریهای استان و مشکالت آن در کارگروه دام، طیور و آبزیان ذیل کمیسیون مورد 

 بحث و بررسی قرار گرفت و توافقاتی در این زمینه حاصل شد

ای به استناد  آب منطقه: بیان داشتند ای خراسان رضوی برداری منابع آب شرکت آب منطقه ، مدیر حفاظت و بهرهناب آقای ممدوحیج

با این حال شرکت ما براساس همان قوانین . گیرد ای تخصیص مختصری از آب برای بخش صنعت در نظر می قانون، در هر برنامه

برای حل این موضوع قرار شد با تفاهمی که با کشاورزان صورت گرفت، . آب تخصیص دهد سهم ،های ممنوعه حق ندارد در دشت

با توجه به کاهش سطح آب زیرزمینی، تخصیص آب به بخش صنعت از محل آب کشاورزی انجام بگیرد و فعاالن بخش صنعت، آب 

 .نمایندمورد نیاز خود را از کشاورزان خریداری 

های  رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد، با اشاره به مشکالت تقاضای آب در دامداری جناب آقایدر ادامه این نشست 

بسیاری از مسائل و . زیادی با کمیسیون صنعت دارد بخش های مشترککمیسیون کشاورزی  داشتند کهخراسان رضوی اظهار 

وانیم از نظرات فعاالن حوزه کشاورزی امیدواریم با همکاری کمیسیون صنعت بت. مشکالت بخش کشاورزی به صنعت مربوط است

 . مطلع گردیمنیز 
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 :مصوبات جلسه 

محصوالت استراتژیک استان ها که دارای ظرفیت صادراتی با عنایت به درخواست اتاق ایران از اتاقهای استانی برای تعیین -7

فرمهایی که دارای شاخص های متعدد و اطالعات محصوالت دارای ظرفیت صادراتی بود، در اختیار اعضای می باشند، 

و تخم مرغ بعنوان  همحصوالت پسته، زعفران، کشمش، زیرمقرر شد پس از جمع بندی نظرات کمیسیون قرار گرفت و 

  .معرفی گردند استان محصوالت اولویت دار

ندی نظرات تشکلهای مرتبط می باشد، ببا عنایت به طرح مسائل و مشکالت سامانه بازارگاه در جلسه کمیسیون که جمع  -4

 .به وزارتخانه ذیربط منعکس و پیگیری صورت پذیرد مقرر گردید این موارد

ضمن  مقرر شد جلسه،در  با عنایت به طرح مسائل و مشکالت کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان خراسان رضوی -9

 ، طیور و آبزیانکارخانجات خوراک داماتحادیه  و پیگیری آن، به اتاق ایران کشاورزی توسط کمیسیونانعکاس این موارد 

و اقدامات  پیگیریجهت  را صنعت خوراک دام، طیور و آبزیانطرح توسعه اقتصادی، صادرات و ساماندهی  خراسان رضوی

  .اتاق از سوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی و وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صمت، ارائه نماید بعدی

جلسه و با عنایت به بررسی بیشتر برخی از این مسائل، مقرر  در کارخانجات صنایع لبنیمسائل و مشکالت  نظر به طرح -3

 .مورد بحث و بررسی قرار گیرد کارشناسی و دقیقبه صورت  یسیونذیل کم کارگروه صنایع غذایی و تبدیلی گردید موارد در 

وه رو توافقات صورت گرفته در جلسه کارگ بررسی مسائل و مشکالت تقاضای آب در دامداریهای استانبا عنایت به طرح -2

که با حضور فعالین اقتصادی، سازمان جهاد کشاورزی و شرکت  17/19/89تخصصی دام، طیور و آبزیان ذیل کمیسیون مورخ 

 : مقرر گردیدآب منطقه ای صورت گرفت، موارد زیر 

در خصوص مشکالت ایجاد  خود را مستندات قانونیقوانین باالدستی  با توجه به شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی (الف

 .شده برای دامداران ارائه نماید

جهت  خراسان رضوی با حضور نمایندگان دامداران شرکت آب منطقه ایا یو  تشکیل کارگروه در سازمان جهاد کشاورزی(ب 

  .برای رفع مشکالت آب دامداریها اختالف مفاهیم قانونی موجود حل

ق شورای گفتگوی دولت و بخش یموضوع از طر ،یکماه از ابالغ مصوبه مدتدر موضوع در صورت عدم حصول نتیجه ( ج

 .قرار می گیرد پیگیریخصوصی استان مورد 

 

 


