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  موضوع مــورد بررسی )دستور کار(

 دستور جلسه:       

  من محترم صنفی کارخانجات آرد در خصوص مشکالت این اتحادیه در حوزه صنعت آرد انج 12/04/99مورخ  179نامه شماره طرح موضوعات 

  سایر موارد 

 زینه های باالیودن گندم، هی آوردند و از چالش چندنرخی بخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورادبیرخانه جلسه  نیشانزدهم، فهرستی از مشکالت خود را به فعاالن صنعت آرد

 تولید و تمرکز تصمیم سازی ها در مرکز، سخن گفتند.

 یکه از سو یند، اظهار داشت: در مکاتباتکن یکار م تیدرصد ظرف 30هم اکنون کارخانجات فعال در صنعت آرد استان با  نکهیا انینشست با ب نیا یدر ابتدا رخانهیدب نیا سیرئ ،«یاکبر لباف یعل»

.. وجود و. سهیک دیخر گندم، نیکه در حوزه تام یاست؛ مشکالت دهیحوزه مطرح گرد نیگفتگو صورت گرفت، مشکالت ا یشورا رخانهیخراسان با دب یکارخانجات آردساز ییکارفرما یانجمن صنف

 بوده است. شتریو مشکالت ب نهیهز جادیکارخانجات و به دنبال آن ا نیتمام شده محصوالت ا متیق شیعامل افزا زیدارد ن

 ییراهکارها نهیزم نیست که در ااصادرات  و دیکارخانجات به نفع کمک به تول یلخا تیبحث استفاده از ظرف م،یشو ریگیآرد استان پ دیتول تیبهبود وضع یبرا دیکه با ییاز راهکارها یکیافزود:  یو

 انجمن ارائه شده است. نیا یاز سو

با  یاقتصاد ایه بنگاه نیصورت ا نیا ریر غدموضوع راهکار ارائه شود،  نیا یبرا دیبا دغدغه هایی وجود دارد که زیکارخانجات ن نیا یارزان برا در گردش هیسرما نیادامه داد: در بحث تام یلباف

 مواجه خواهند شد.  یتر یجد یبحران ها

 شودیفساد م جادینرخ موجب ا 3عرضه گندم با *

 نیمرتبط با ا ماتیتصم کهنیسخن پرداخت و گفت: مشکل ما در دو حوزه است؛ نخست ا رادیآرد خراسان به ا دیکارخانجات تول ییفرمارکا یانجمن صنف رهیمد ئتیه سیرئ ینیحسن حس سپس

عمدتا  یزیاستگذاری ها نسکرد و  اعمال ماتیتصم نیرا در ا یراتییتوان تغ یم یختشود و در استان ها به س یاخذ م یمل ، در سطحتوجه به اقتضائات موجود در مناطق مختلف کشور یحوزه، ب

 .ستین کسانیمشهد و...  رجند،یتهران با ب طیکه شرا لیبوده، در حا کسانی

 900با نرخ  یگریگندم د دهد؛ی ارائه م هایی از نانوا یبرخ یتومان برا 665 متیبا قرا  یافزود: دولت گندم شود؛ی م عیآرد توز یکارخانه ها نیهم اکنون گندم با سه نرخ در ب نکهیا انیبا ب یو

فساد  جادیمقوله خود باعث ا نیکه هم شودی تومان عرضه م 2700 لوگرمیهر ک متیگندم با ق نیز صنف و صنعت یبرا تیو در نها شودی و تافتون استفاده م یآزادپز، بربر یهایی نانوا یتومان برا
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 خریداری کرد.  شهرمانآرد کارخانجات  متیق ریزرا آرد تهران  می توان مشهد یکی از مناطق شهرامروز در  کهی به طور ؛گرددی م 

 متیق هانیو با همه ا شوارتر استد زین یآالت که دسترس نیبه خصوص در حوزه ماش تمام می شود،تر از تهران به مراتب گران یشهرستان یواحدها یخدمات برا در حال حاضرشد:  ادآوری ینیحس

 .کنندی کار م تیدرصد ظرف 30با  تنها حال آنکه کارخانجات آرد استان می باشد، کسانیآرد در مشهد با تهران 

 شیرا افزا آرد متیق ریال اخس چهاردر  میاست اما ما نتوانسته ا متیق رییبه طور مستمر در حال تغ ییخراسان ادامه داد: هر کاال یها استان یکارخانجات آرد ساز ییکارفرما یانجمن صنفرئیس 

 .میده

که بارها  ستیدرحال نیو ا میکنی م نهیزهتومان  20آرد،  لوگرمیافزود: امروز در هر ک م،یهست یگفتگو در سطح مل یاز طرف شورا مانیها درخواست یریگیما به دنبال پ نکهیبر ا دیبا تاک ینیحس

 .پیدا کندمان کاهش یها نهیهز الاقل تا میداشت یدرخواست هماهنگ

ست، افزود: ا رخ نداده مینهی در این زتاکنون اتفاق، مشکالت یریگیپ یبرا یقبل یها با وجود قول نکهیا انیبا ب خراسان رضوی در بخش دیگری از اظهارات خود،خانه صنعت، معدن و تجارت  سیرئ

 نکهیضمن ا ؛شودمیشکالت حل ماز  یبخش د،فتیااتفاق ب عیسه حوزه توز نیا نیب عیتوز یالزم برا یو اگر هماهنگ میدار ییسازمان تعاون روستا یانبارها ایو  لوهایدر مناطق، سرا  ییها ما گندم

 . ردیصورت گ یهماهنگ به عنوان تشکل مرتبط با این بحث نیز با انجمن آرد عیدر توز میتقاضا دار

 زمیمکان میدانبتا  میبه کرده او مکات میدار نگران هستیمما  ،یارز ایاست  یالیعبور موقت ر نیا یپرداخت ستیمشخص ن نکهیهم به موضوع عبور موقت گندم زد و اظهار کرد: با توجه به ا ینقب یو

 . میبرس جهیتا به نت کشدیماه طول م نیچند میباش ریگیپ نهیزم نیاگر ما در ا اینجاست کهالبته نکته  ،ستیکار چ نیا ییاجرا

 است که کارخانه نیا نیز مانیو تقاضا کارخانه ها بچرخد نیچرخ ا تا میهست آنها به دنبال  یو با هماهنگ کنندی م تیفعال یکارخانه آرد در استان خراسان رضو 28ادامه داد:  هم اکنون  یو

  ، چون ظرفیت تولید استان در این بخش اشباع شده و بنگاه های موجود نیز با کمتر از ظرفیت خود به فعالیت مشغولند. نشود جادیحوزه ا نیدر ا یدیجد

 نیا یدمات براخ نهیا هزه کارخانجات آرد استان، در شهرستان یرئیس انجمن صنف یها در ادامه گفت: طبق صحبت زیاستان ن ی دولت و بخش خصوصیگفتگو یشورا رخانهیرئیس دب ،یلباف

 تواندیم استان نیاست، ا شتریتهران ب ردتقاضا و چون  می باشدسوم تهران  کی بایتقر شودی ها از کارخانه ها استفاده م که در شهرستان ییها تینسبت ظرف یتر از تهران است ولکارخانه ها گران

کارخانه ها دارد  یسربار برا نهیهز تومان 800 بایتقر سهیهر ک نکهیا رد؛یگبصورت  فیتکل نییحوزه هم تع نیدر ا دیاست که با سهیک متیق گر،یاز گندم داشته باشد. نکته د یشتریه باستفاد

  .ستیموضوع مطلوب ن

 یشهرستان ود و اگر انجمنشانجام  ییهای گندم بررس یشهرستان عیالزم است درباره توز نی. همچنردیگبالزم صورت  یهماهنگ زیدرباره آن ن دیبحث حمل و نقل است که با گر،یافزود: نکته د یو

د خواهیم این بخش شاها در ربهتری  جینتا ،رویه ها و بروکراسی موجوددر صورت کوتاه شدن  هاست ک یطوالن ییندهاآیفر یدارا زیباشد، موثر خواهد بود. بحث عبور موقت ن لیدخ نهیزم نیدر ا

 بود.

 نکرده است یرییآرد تغ متیق ر،یدستمزدها در سه سال اخ یدرصد 75 شیوجود افزا با*
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و اگر  میتکار داشر قانون د یید باالدستمز شیگفت: در سه سال گذشته افزادر تکمیل نکات عنوان شده،  زیخراسان ن یها استان یکارخانجات آرد ساز ییکارفرما یانجمن صنف ریسپانلو، دب محمد 

نکرده  یرییآرد تغ متیقی این مدت، با این وجود و طمشخص است اما  جهیتمام شده اثر بگذارد، نت متیسه سال بر ق نیدستمزد در ا شیدرصد افزا 75 نیانگیم نیکه ا میبگذار نیفرض را بر ا

 .است

هد تا کمکی به ان این بخش بکاولیدکنندگها را به تناسب تورم و هزینه های موجود مدنظر قرار بدهد یا الاقل از بعضی هزینه های سربار ت متیق شیاست که دولت افزا نیما ا یافزود: تقاضا یو

 روند تولید شود. 

و تا به  میگندم داشت دیکز خرمر 60ستان : در ابیان کرد امسال،ه خردادما هشتمگندم از  دیقرار گرفت؛ او با اشاره به آغاز فصل خر یخراسان رضو یغله و خدمات بازرگان رکلیمد ،ینور درضایحم

  .شده است یداریخر از این محصول هزار تن 426امروز 

 نیدر هم .دهدی م شیافزا به ناگاه ار ها متیق شود،ی م یبار ضرور ییجاهمتوجه جاب یحمل و نقل وقت ستمیکه س میدار یطیاظهار کرد: در کشور شرا زیتمام شده آرد ن متیق شیدرباره افزا وی

 .است اثرگذارتمام شده گندم  متیق رشدموضوع در  نیو ا حمل و نقل را به جان بخریم متیق شیسه بار افزا تا میمجبور شدنیز  ریاخ یی هایجاه جاب

 تسهیلگری و رفع بعضی موانع برشمرد.این مقام مسئول خواستار افزایش اختیارات استان ها در این حوزه شد و واسپاری امور را عمال 

رصد د 97امسال  م؛یهانجام د یارک میتوانی دو روش نم نیجز ابه کرد: ما  حیدرنظر گرفته، تصر یو توافق ینیتضم دیگندم تحت عنوان خر دیدولت دو نوع دستورالعمل خر نکهیا انیبا بوی 

 نیا ریغ ثبت شود در 2 افیر سامانه سو فروشنده د داریاطالعات خر دیبا ی نیزتوافق دیصورت گرفته است. در خرکامل  هیتسو نیزدرصد پرداخت شده است و در کلزا  صدبه طور  ینیتضم یدهایخر

 .شودی م توقیفصورت تخلف صورت گرفته و محموله 

 یاما برا ثبت شده باشد؛ شاورز همکاطالعات  دیو ثبت سامانه با یتوافق دیخصوص اظهار کرد: در خر نیدر ا زیخراسان ن یها استان یکارخانجات آرد ساز ییکارفرما یرئیس انجمن صنف ،ینیحس

 .نشده است ثبت یمشخصات کشاورز در جهاد کشاورز مینیبی م ی شود،اطالعات وارد م یوقت میکنی م یداریکارخانه از کشاورز خر که درِ یگندم

 یداریخر یو گندم از هر کس ردیگی ت مصور 2 فایدر س یتوافق دیو اطالعات خر فایدر سامانه س ینیتضم دیکرد: ثبت اطالعات خر دیتاکدر پاسخ استان  یغله و خدمات بازرگان رکلیمد ی،نور اما

 یکس ده متعلق به چهش یداریه خرک یگندممشخص شود  دیبا کهی درحال ستندیحاضر به ثبت اطالعات ن یتوافق دیکه در خر میدار ییاطالعات آن ثبت گردد؛ ما امروز کارخانه ها دیبا شودی م

  ؟بوده است

 چند پیشنهاد برای عبور از مشکالت *

 تیفباال بردن ظر یست که براا تشکل مرتبط با این بحث آن شنهاداتیپ یکی ازگفت:  در جمع بندی نکات عنوان شده، زیاستان ن ی دولت و بخش خصوصیگفتگو یشورا رخانهیرئیس دب ،یلباف

 .منتقل گردد یها به خراسان رضو استان گریمازاد د دیآرد، مجوز عبور موقت گندم صادر شود و تول دیاستان در تول یمورد استفاده کارخانه ها یها

و رشد هزینه های تولیدی کارخانجات این بخش طی چندسال  ها متیق عدم افزایش جبران یخراسان برا یها استان یکارخانجات آرد ساز ییکارفرما یرئیس انجمن صنف شنهادیپ وی بیان کرد:
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 .تا نسبت به فروش آن اقدام کنند ردیگبکارخانجات قرار  اریمحدود در اخت یدوره ا یاست که سبوس گندم برا نیا اخیر نیز 

، 96ال دولت در س اتیه مصوبه بقط کارخانجات یبان ابیبخش آس یها نهیهز لیتقل یا: بردر همین رابطه بیان کرد زیاستان ن یاداره کل غله و خدمات بازرگان یمعاون بازرگان ،یمیرح میرح

 کنیم.ارائه  زین یدر سال جارا رآن مصوبه  یاجرا شنهادیپ توانی بود و ممدنظر ها  نهیاز هز یپرداخت به کارخانه ها و جبران بخش یاز محل فروش گندم برا یتومان اردیلیم 50اعتبار 

کند؛  یرا جداساز سهیک یآرد برا یکارخانه ها هیوارد شود و سهم حوزه نیدر ا دیها گفت: وزارت صمت با سهیک یگذار متیاستان هم درباره حل مشکل ق یغله و خدمات بازرگان رکلیمدنوری، 

 لیتحو سهیک یاستان تیظرف و براساس ردیگبقرار  یانجمن کشور اریشود و در اخت ارججدا کند تا از بورس خ های میپتروش هیرا از سهم سهیک دیتول هیماده اول دیدولت با سه،یحل مشکل ک یبرا

  . این اقدامات به کاهش هزینه های تولیدکننده در این بخش می انجامد و عدم افزایش قیمت ها را به نوعی جبران می کند.کارخانه ها گردد

انع کسب و کار در حوزه با هدف بررسی مو 15/5/99ص مورخ /1041/99استان خراسان رضوی به موجب دعوتنامه شماره شانزدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و کوی دولت و بخش خصوصی 

 پیرامون : 4/1399/ 12مورخ  179انجمن صنفی کارخانجات آرد استانهای خراسان رضوی ، شمالی ، جنوبی موضوع نامه شماره 

 یاز مازاد داخلی و عدم توزیع مناسب داخلی و صدور مجوز عبورموقتالف : ظرفیت خالی کارخانجات آرد به دلیل نبودن ن

 تاکنون  1397ب : عدم جبران افزایش هزینه های آسیابانی کارخانجات آرد ناشی از افزایش قابل مالحظه هزینه های دستمزد ، حمل و نقل از سال 

 ای صمت و جهاد کشاورزی به استانها ت : لزوم تفویض اختیار بخشی از اختیارات ملی در دو حوزه وزارتخانه ه

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

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

ز بحث و ل گردید . پس اشورا تشکی کارخانجات آرد استان و مدیرکل محترم غله استان و سایر اعضا در محل دبیرخانهه استان و هیات مدیربا حضور اعضاء و  رئیس محترم خانه صنعت و معدن 

 یگیری شود . پبط ملی ذیر یق مبادیتبادل 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 طر

 

 

 مصوباتجمع بندی و

 مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف
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 استان خراسان رضوی
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1 

و تبدیل  پذیرش گندم کارخانه آرد استان مورد بحث و بررسی قرارگرفت با توجه به اینکه نیاز بیشتری برای 28موضوع ظرفیت خالی حدود 

ادر مغله ،شرکت  اره کلآن به آرد مصرفی داخلی  در استان وجود ندارد، مقرر گردید تا از طریق دو وزارتخانه صمت و جهادکشاورزی و  اد

 قبیل کارخانجات مجوز عبور موقت گندم صادر گردد. تخصصی دولتی پیگیری شود تا برای این

سازمان ،  دفتر جذب

       جهاد کشاورزی، صمت

 یک هفته

2 

های  فزایش هزینهعدم ا وبا توجه به افزایش هزینه های آسیابانی کارخانجات آرد ناشی از الزامات دولتی و هزینه های دستمزد حمل و نقل 

از سال  یش هزینه هاه افزادولت نسبت به تامین اعتبار و محاسب ،بابت جبران افزایش هزینه های آسیابانی پیشنهاد گردد ،آسیابانی مقرر شد

  اقدام نماید 10/7/1397مورخ  90609به شماره وصرخ آزاد تغییر ننموده است نظیر مکه ن 1397

،  دبیرخانه شورا

 اداره کل غله

 ده روز

3 
د یشنهاد گردیپز قیمت یخرید کیسه های آرد و عدم آنالاز  موضوع عدم تطابق آرد یارانه ای با کیسه های آرد و افزایش هزینه های ناشی 

تمام شده  ر قیمتدکارخانجات آرد اختصاص تا  یوزارت صمت مواد اولیه مورد نیاز تهیه کیسه ها به صورت متمرکز از طریق تشکل مرکز

 گردد.ای عدم تطابق تامین جبران هزینه ه

 ده روز سازمان صمت

4 
د و ادارات کل انجام میشو ر مرکزگذاری و نظارت ها در تامین آرد مورد نیاز به طور متمرکز دد انجام همه فرایندهای خرید و وانونظر به اینکه ر

ی شود به ربوطه مپیشنهاد گردید تا اموری که موجب تسریع و کاهش هزینه های م ،مرتبط هیچگونه اختیاری ندارند غله و دستگاه های

 تفویض گردداستانها 

 ده روز اداره کل غله

5 
ز زهای جدید اور مجوموضوع صدبا توجه به اینکه استان خراسان رضوی دارای ظرفیت مازاد در حوزه کارخانجات آرد می باشد،  مقرر شد،  

 طریق سازمان صمت مورد تجدید نظر قرار گیرد. 
 ده روز اداره کل صمت

 
 


