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دستورکارجلسه:
 بررسی دستورالعمل شماره  850360مورخ  95/8/26سازمان برنامه و بودجه در راستای گازرسانی به واحدهای مرغداری و حذف
سهمیه گازوئیل واحدهای مستقر در مسیر شبگه گاز
 بررسی قرارداد فی مابین اتحادیههای بخش دام و طیور و شرکت پشتیبانی امور دام استان در جهت تنظیم بازار گوشت مرغ

اهم موارد مطرح شده:
 -1در ابتدای جلسه مدیرعامل محترم اتحادیه مرغداران خراسان رضوی ،جناب آقای دکتر مظفری ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه
به دستورکار اول اشاره نمودند و گفتند :در راستای گازرسانی به واحدهای مرغداری و حذف سهمیه گازوئیل واحدهای مرغداری که در مسیر
شبکه گاز قرار دادند پیگیریها تا کنون به نتیجهای نرسیده است .لذا در این جلس ه تصمیم بر آن شد تا با حضور مسئولین سازمانهای
ذیربط این مسئله مورد بررسی شود.
 -2به همین منظور رئیس محترم گازرسانی صنایع شرکت گاز خراسان رضوی ،جناب آقای مربایان با اشاره به دستورالعمل شماره 850360
سازمان برنامه و بودجه و ضمن ابراز خرسندی از پیگیری اتحادیه م رغدارن پیرامون موضوع گازرسانی به واحدهای مرغداری بیان نمودند:
مروری بر مصوبه شورای اقتصاد در آبان ماه سال  95نشان میدهد که بر اساس این مصوبه ،به منظور کاهش مصرف سوخت مایع در کشور و
افزایش صادرات آن ،سوخت گازی جایگزین مصرف صنایع شود .تسهیالت در نظر گرفته شده در این زمینه به این صورت میباشد که
صنایعی که سابقه مصرف سوخت مایع دارند با تأیید شرکت پخش فرآوردههای نفتی و اعالم متوسط سوخت مصرفی سالیانه آنها به وزارت
نفت مورد بررسی قرار گیرند و پس از تأیید ستاد بررسی وزارت نفت ،لیست نهایی صنایع تأیید شده ،جهت مصرف سوخت گازی به شرکت
ملی گاز ایران ابالغ گردد.
 -3به این ترتیب به ازای هر لیتر مصرفی سوخت ،تسهیالتی به عنوان یارانه در جهت گازرسانی به صنایع در اختیار شرکت گاز قرار میگیرد و بر
اساس میزان تسهیالت داده شده گازرسانی به هر واحد صنعتی انجام میپذیرد .پس از انجام محاسبات ،اگر هزینه گازرسانی به واحد صنعتی
بیشتر از میزان تسهیالت ارائه شده باشد باید ما به تفاوت هزینهها توسط واحد مذکور پرداخت شود.
 -4تا کنون لیست  1416واحد صنعتی به شرکت ملی گاز در خراسان رضوی جهت گازرسانی اعالم شده است و خارج از لیست ابالغی امکان
گازرسانی به واحدها امکان پذیر نمی باشد .متاسفانه تا کنون اطالعات واحدهای صنعتی دریافتی توسط شرکت گاز بسیار ناقص بوده است و
لذا در این زمینه ،درخواست شرکت گاز از اتحادیههای مرغداری و دامداری استان ،ارسال اطالعات تکمیلی واحدهای مرغداری میباشد.
 -5با توجه به اینکه در اجرای تجمیعی پروژه گازرسانی قطعا هزینههای اجرایی کاهش خواهد یافت لذا درخواست شرکت گاز این میباشد که
واحدهای مرغداری اطالعات خود را به صورت تجمیعی به شرکت اعالم نمایند تا به صورت تجمعی هزینهای اجرایی کاهش یافته و از حداکثر
تسهیالت ارائه شده استفاده شود.
 -6در ادامه جناب آقای دکتر مظفری پیشنهاد دادند که در هر شهرستان با توجه به وجود تعاونیهای مرغداران و دامدران به صورت مجزا ،از
تعاونیها خواسته شود تا لیست اطالعات واحدهای مرغداری شهرستان خود را تکمیل نمایند و مدیرعامل تعاونی هر شهرستان پیگیریهای
الزم را انجام دهد.
 -7در ادامه یکی دیگر از اعضا حاضر در جلسه آ ماری از میزان تولید واحدهای مرغداری در استان ارائه نمودند .بر اساس آمارهای موجود در
استان خراسان رضوی از واحدهای دارای پروانه بهره بردای  1433واحد مرغ گوشتی با ظرفیت تقریبی  25میلیون و  900هزار قطعه در
دوره 268 ،واحد مرغ تخم گذار با ظرفیت  9میلیون و  721هزار قطعه در دوره دو ساله میباشد .در خصوص بحث گازرسانی تا کنون 56
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واحد مرغ تخمگذار به ظرفیت  2میلیون و  950هزار قطعه گازرسانی شده است 132 .واحد مرغداری گوشتی به ظرفیت  3میلیون و 61
هزار قطعه نیز گازرسانی شده و  2واحد مرغ مادر گوشتی با ظرفیت  545هزار قطعه و  2واحد مرغ مادر تخم گذار به ظرفیت  67هزار قطعه
نیز گازرسانی شده است.
 -8واحدهای نیازمند گازرسانی تا کنون که در مسیرهای خط انتقال گاز هستند و متقاضی گازرسانی هستند 168 :واحد مرغ تخم گذار به
ظرفیت  5میلیون  796هزار قطعه 1199 ،واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت  17میلیون  500هزار قطعه 2 ،واحد مرغ مادر تخم گذار و 2
واحد مرغ مادر گوشتی و همچنین  23واحد پرورش بوقلمون و یک واحد بلدرچین نیز متقاضی هستند.
 -9میانگین سوخت مصرفی گازوئیل بر اساس برآوردی که انجام شده است برای واحدهای مرغ تخم گذار با میانگین  2/7لیتر مصرف در طی
سال نزدیک  16میلیون لیتر نیاز مصرف سوخت این واحدها است .واحدهای مرغ گوشتی با میانگین  13/2لیتر مصرف در سال نزدیک 231
میلیون لیتر ،و در مجموع حدود  252میلیون لیتر نیاز مصرف گازوئیل در سال است و اگر گازرسانی انجام گیرد عالوه بر بهبود کیفیت تولید
هزینهها به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
 -10در ادامه مدیرعامل محترم شرکت تعاونی کشاورزان مشهد جناب آقای رضوی خبیر بیان نمودند :با توجه به اینکه در هر شهرستان سازمانی
متولی سوخت بخش کشاورزی میباشد و لذا معرفی واحدهای نیازمند سوخت باید از سوی این سازمانها انجام گیرد .همچنین باید مشخص
شود نرخ گاز در بخش کشاورزی چه مقدار است و باید مشخص شود این نرخ به صورت صنعتی محاسبه میشود و یا در بخش کشاورزی
محاسبه میشود .همچنین سیاست دولت به طور کل صرفه جویی در مصرف سوخت است.
 -11در ادامه رئیس محترم گازرسانی صنایع شرکت گاز جناب آقای مربایان گفتند :طبق مقررات ملی فروش گاز ،برای گازرسانی به تمام
واحدهای کشاورزی و صنعتی داشتن شرایط زیر الزامی است :مدارک مالکیت واحد و مشخصات مالک باید به طور کامل به اداره گاز اعالم
شود .همچنین مجوزات قانونی واحد ساخته شده و تأیید شبکه داخلی نیز باید ابالغ شود.
 -12در پایان بررسی این دستور کار تصویب شد جلسه کمیته فنی بررسی این موضوع در سازمان جهاد کشاورزی طی مدت یک هفته تشکیل
شود تا چگونگی تکمیل فرمهای اطالعات واحدهای مرغداری و دامداری به تفکیک شهرستانها مورد بررسی قرار گیرد.
 -13در راستای دستورکار دوم و قرارداهایی که بین واحدهای مرغداری و شرکت پشتبانی امور دام بسته میشود جناب آقای مظفری بیان نمودند:
این قراردادها به عنوان قرارداد خرید و فروش تلقی میشود و بر مبنای  5درصد سود محاسبه شده تشخیص درامد میدهند که در نهایت 12
 %ضریب مالیات تعیین میشود که مبلغ سنگینی برای واحدهای مرغداری و دامداری میباشد .حتی نهادهها هم مشمول مالیات تعیین شده
اند که عدد بسیار سنگینی خواهد بود .همچنین در سال  1387بر اساس ماده  133قانون تعاون اتحادیههای مرغداری معاف از مالیات در
نظر گرفته شده اند که طی سه سال گذشته مالیات سنگین به واحدهای تولیدی بخش کشاورزی تحمیل شده است.
 -14همچنین در بحث تنظیم بازار اتحادیهها ملزم به بستن قرارداد با شرکت پشتبانی امور دام هستند .در گذشته دستورالعملی وجود داشت که
چنانکه فعالیت واحدها منج ر به تنظیم بازار شود معاف از مالیات خواهند بود .برای پیگیری این دستورکار حضور نمایندگان اداره امور مالیاتی
استان الزامی بود که متاسفانه در جلسه حضور نداشتند.
 -15قائم مقام اداره کل پش تیبانی امور دام جناب آقای ملک زاده در ادامه بیان نمودند :قراردادها بصورت تنظیم شده از مجموعه کشوری شرکت
پشتیبانی به استانها ابالغ میشود که بایستی اصالح آن از طریق استانداری پیگیری شود و حضور نماینده آنها در پیگیری این موضوع
الزامی است.
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مصوبات جلسه
 مصوب شد جلسه کمیته فنی به منظور بررسی چگونگی تکمیل فرمهای اطالعات واحدهای مرغداری و دامداری مشمول طرح
گازرسانی در سازمان جهاد کشاورزی تشکیل شود و نتیجه آن به اتحادیههای دامداری و مرغداری ارجاع داده شود تا فرمها توسط هر
شهرستان به صورت مجزا تکمیل و در اختیار شرکت گاز قرار گیرد
 مصوب شد در راستای بررسی قرارداد فی مابین اتحادیههای بخش دام و طیور و شرکت پشتیبانی امور دام استان در جهت تنظیم
بازار گوشت مرغ جلسه تخصصی با حضور نمایندگان استانداری – سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل امور مالیاتی و اتحادیههای
مرتبط و شرکت پشتیبانی امور دام تشکیل گردد.

اعضای حاضر در جلسه:
ملک زاده ،قدمگاهی ،ابراهیمی ،هراتی ،بیگزاده ،مربایان ،طاهری ،ایزدیان ،رضوی خبیر ،مظفری ،رضایی نیا ،سبزواری

غایبین جلسه:
یعقوب نژاد ،جمشیدی ،حاجی مجتهد ،جوادی ،پژمان پور ،سلیمی ،اشرفی ،صراف

18

