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 00/11/33 تاریخ تهیه گزارش رویه شناسه

 موضوعات انجمن صنفی کارخانجات آرد در خصوص مشکالت این اتحادیه در حوزه صنعت آرد عنوان موضوع

 کارخانجات آردانجمن صنفی  مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 

 یدولت و بخش خصوص   یگفتگو یشورادبیرخانه جلسه  نیشانزدهم، فهرستی از مشکالت خود را به فعاالن صنعت آرد

ی آوردند و از چالش چندنرخی بودن گندم، هزینه های باالی تولید و تمرکز تص می  س ازی ه ا در مرک ز،     خراسان رضو

 .سخن گفتند

و این بدلیل مش کالتی اس ت ک ه در     کنند یکار م تیدرصد ظرف 00فعال در صنعت آرد استان با کارخانجات ه  اکنون 

 .این حوزه وجود دارد

 نی  تم ام ش ده محص والت ا    م ت یق شیعام ل اف زا   زی  وج ود دارد ن ... و سهیک دیگندم، خر نیکه در حوزه تام یمشکالت

 .بوده است شتریو مشکالت ب نهیهز جادیکارخانجات و به دنبال آن ا

موضوع راهکار  نیا یبرا دیبا دغدغه هایی وجود دارد که زیکارخانجات ن نیا یارزان برا در گردش هیسرما نیدر بحث تام

 .مواجه خواهند شد یتر یجد یبا بحران ها یاقتصاد ایبنگاه ه نیصورت ا نیا ریارائه شود، در غ

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

 شودی م عیآرد توز یکارخانه ها نیدر به  اکنون گندم با سه نرخ 

یی نانوا یتومان برا 300با نرخ  یگریگندم د دهد؛ی ارائه م هایی از نانوا یبرخ یتومان برا 116 متیبا قرا  یدولت گندم

 0000 ل وگرم یه ر ک  م ت یگن دم ب ا ق   نیز صنف و صنعت یبرا تیو در نها شودی و تافتون استفاده م یآزادپز، بربر یها

 مش هد  یکی از مناطق شهرامروز در  کهی به طور ؛گرددی فساد م جادیمقوله خود باعث ا نیکه هم شودی تومان عرضه م

 . خریداری کرد مشهدآرد کارخانجات  متیق ریزرا آرد تهران  می توان

 نیبه خصوص در ح وزه ماش    تمام می شود،تر از تهران  به مراتب گران یشهرستان یواحدها یخدمات برا در حال حاضر

حال آنکه کارخانجات  می باشد، کسانیآرد در مشهد با تهران  متیق ها نیدشوارتر است و با همه ا زین یآالت که دسترس

س ال   چه ار است اما در  متیق رییبه طور مستمر در حال تغ ییهر کاال.کنندی کار م تیدرصد ظرف 00با  تنها آرد استان

 .ده است ثابت بوآرد  متیق ریاخ

اس تان   یمورد استفاده کارخانه ها یها تیباال بردن ظرف یاست که برا تشکل مرتبط با این بحث آن شنهاداتیپ یکی از

 .منتقل گردد یها به خراسان رضو استان گریمازاد د دیآرد، مجوز عبور موقت گندم صادر شود و تول دیدر تول

 :در جلسات دبیرخانه شورا مشکالت زیر مطرح شد

ظرفیت خالی کارخانجات آرد به دلیل نبودن نیاز مازاد داخلی و عدم توزیع مناسب داخلی و صدور مجوز : الف 

 عبورموقت

عدم جبران افزایش هزینه های آسیابانی کارخانجات آرد ناشی از افزایش قابل مالحظه هزینه های دستمزد ، : ب 

 تاکنون  1030حمل و نقل از سال 

 ار بخشی از اختیارات ملی در دو حوزه وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی به استانها لزوم تفویض اختی: ت 

 جلوگیری از صدور مجوز فعالیت برای تقاضای جدید ایجاد کارخانجات آرد تا بهبود ظرفیت های موجود : د 

 . عدم تطابق آرد یارانه ای با کیسه های آرد که در محاسبات جداگانه لحاظ نمی گردد: ذ 
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 اتجلسبندی  جمع

به تاریخ  کارشناسی

02/20/99 

پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا تصمیمات زیر اتخاذ و با توجه به رویکرد و تصمیمات ملی فرایندهای مربوط به 

 . حوزه آرد و نان مقرر گردید از طریق مبادی ذیربط ملی پیگیری شود 

کارخانه آرد استان مورد بحث و بررسی قرارگرفت با توجه به اینکه نیاز بیشتری برای  02موضوع ظرفیت خالی حدود 

پذیرش گندم و تبدیل آن به آرد مصرفی داخلی  در استان وجود ندارد، مقرر گردید تا از طریق دو وزارتخانه صمت و 

قبیل کارخانجات مجوز عبور  جهادکشاورزی و  اداره کل غله ،شرکت مادر تخصصی دولتی پیگیری شود تا برای این

 .موقت گندم صادر گردد

با توجه به افزایش هزینه های آسیابانی کارخانجات آرد ناشی از الزامات دولتی و هزینه های دستمزد حمل و نقل و 

عدم افزایش هزینه های آسیابانی مقرر شد، بابت جبران افزایش هزینه های آسیابانی پیشنهاد گردد، دولت نسبت به 

 30103که نرخ آزاد تغییر ننموده است نظیر مصوبه شماره  1030مین اعتبار و محاسبه افزایش هزینه ها از سال تا

 اقدام نماید 10/0/1030مورخ 

موضوع عدم تطابق آرد یارانه ای با کیسه های آرد و افزایش هزینه های ناشی  از خرید کیسه های آرد و عدم آنالیز 

صمت مواد اولیه مورد نیاز تهیه کیسه ها به صورت متمرکز از طریق تشکل مرکزی  قیمت پیشنهاد گردید وزارت

 .کارخانجات آرد اختصاص تا در قیمت تمام شده جبران هزینه های عدم تطابق تامین گردد

مرکز نظر به اینکه روند انجام همه فرایندهای خرید و واگذاری و نظارت ها در تامین آرد مورد نیاز به طور متمرکز در 

انجام میشود و ادارات کل غله و دستگاه های مرتبط هیچگونه اختیاری ندارند، پیشنهاد گردید تا اموری که موجب 

 تسریع و کاهش هزینه های مربوطه می شود به استانها تفویض گردد

شد، موضوع با توجه به اینکه استان خراسان رضوی دارای ظرفیت مازاد در حوزه کارخانجات آرد می باشد،  مقرر 

 .صدور مجوزهای جدید از طریق سازمان صمت مورد تجدید نظر قرار گیرد

 پیشنهادات

 :پیشنهاد می گردد با طرح در شورای گفت و گو موارد زیر پیگیری گردد  -

در جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان پیرامون موضوعات حوزه آرد که با  -

حضور اعضاء و  رئیس محترم خانه صنعت و معدن استان و هیات مدیره کارخانجات آرد استان و مدیرکل 

مات زیر اتخاذ و محترم غله استان و سایر اعضا تشکیل گردید پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا تصمی

با توجه به رویکرد و تصمیمات ملی فرایندهای مربوط به حوزه آرد و نان مقرر گردید از طریق مبادی ذیربط 

 . ملی پیگیری شود 

کارخانه آرد استان مورد بحث و بررسی قرارگرفت با توجه به اینکه نیاز  02موضوع ظرفیت خالی حدود  -

به آرد مصرفی داخلی  در استان وجود ندارد، مقرر گردید تا از بیشتری برای پذیرش گندم و تبدیل آن 

طریق دو وزارتخانه صمت و جهادکشاورزی و  اداره کل غله ،شرکت مادر تخصصی دولتی پیگیری شود تا 

  .برای این قبیل کارخانجات مجوز عبور موقت گندم صادر گردد

شی از الزامات دولتی و هزینه های دستمزد حمل با توجه به افزایش هزینه های آسیابانی کارخانجات آرد نا -
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و نقل و عدم افزایش هزینه های آسیابانی مقرر شد، بابت جبران افزایش هزینه های آسیابانی پیشنهاد 

که نرخ آزاد تغییر ننموده  1030گردد، دولت نسبت به تامین اعتبار و محاسبه افزایش هزینه ها از سال 

  اقدام نماید 10/0/1030مورخ  30103است نظیر مصوبه شماره 

موضوع عدم تطابق آرد یارانه ای با کیسه های آرد و افزایش هزینه های ناشی  از خرید کیسه های آرد و  -

عدم آنالیز قیمت پیشنهاد گردید وزارت صمت مواد اولیه مورد نیاز تهیه کیسه ها به صورت متمرکز از 

قیمت تمام شده جبران هزینه های عدم تطابق تامین  طریق تشکل مرکزی کارخانجات آرد اختصاص تا در

  .گردد

نظر به اینکه روند انجام همه فرایندهای خرید و واگذاری و نظارت ها در تامین آرد مورد نیاز به طور  -

متمرکز در مرکز انجام میشود و ادارات کل غله و دستگاه های مرتبط هیچگونه اختیاری ندارند، پیشنهاد 

  که موجب تسریع و کاهش هزینه های مربوطه می شود به استانها تفویض گردد گردید تا اموری

با توجه به اینکه استان خراسان رضوی دارای ظرفیت مازاد در حوزه کارخانجات آرد می باشد،  مقرر شد،  -

  .موضوع صدور مجوزهای جدید از طریق سازمان صمت مورد تجدید نظر قرار گیرد

 

فهرست مستندات و 

 پشتوانه مدارک
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