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  موضوع مــورد بررسی )دستور کار(

   دستورکار :

 قوانین و مقررات مخل کسب و کار : 

در خصوص مشکالت بخش انجمن صنفی کارفرمائی     11/2/1400مورخ    12-21نامه شماره    کانون انجمنهای کارفرمایی صنایع خراسان رضوی  ) موضوع   پیشنهادات

 ضوی و انجمن صنفی کارفرمائی شن شویی های استان خراسان رضوی   کارخانجات خوراک دام ، طیور و آبزیان خراسان ر

 

 
به    از سوی تشکل ها و فعاالن اقتصادی در بخش خصوصی و تعاونی  مانع در حوزه کسب و کار  100از    شیگفت: تاکنون ب  یاز کسب و کار خراسان رضو  تیحما  تهیکم  یاستان  رخانهیدب  سیرئ

 د.نطرح در جلسات را دار  تیقابل  ، ، به عنوان مباحث عمده مانع 70حدود  انیم  نیکه از ا هارجاع داده شد یخش خصوصدولت و ب یگفت و گو یشورا رخانهیدب

  ی ها  یابیخل کسب و کار ارزمقررات م  رامونیپ   تاقانون گذار مقرر کرده است    ،توسعه  یاحکام دائم  قانون  12ماده    (ب)اظهار کرد: در چارچوب بند    رخانهیدباین  جلسه    نیدر نخست  ی«اکبر لباف  یعل

 شود.  یات یمطرح و عمل ی در سطح مل ای در سطح استان و  شنهاداتیپ  نیارائه شود تا در صورت امکان ا یاصالح شنهاداتیو پ  ردیالزم صورت گ

کارخانجات خوراک دام و کانون انجمن   یی ، انجمن کارفرما  ربط  یذ  یتشکل تخصص  قیمسائل از طر  نیپرداخت که ا  میمشکالت حوزه خوراک دام خواه  یبه بررس  زیجلسه ن  نی: در اوی متذکر شد

 شده است.  صلوا رخانهیبه دب  ییکارفرما   یصنف یها

  رمجاز یغ   یود کارگاه ها، افزود: وج صورت گرفته است  یگذار  ه یحوزه سرما  نیتومان در ا  اردیلیکارخانه خوراک دام در سطح استان وجود دارد که صدها م   81در حال حاضر    نکهیبا اشاره به ا  یلباف

  81و تنها    ردیگ  یصورت نم  ی واحدها نظارت  ن یهستند و عمال بر ا  یواحدها بدون مجوز و پروانه بهره بردار  نیحوزه است که ا  نیفعاالن ا   یرو  ش یپ   یچالش ها  نی از مهم تر  یک یخوراک دام    دیتول

 الزم اتخاذ شود. ماتیمخصوص تص نیدر ا  دیلذا با  و مجوز هستند یحوزه دارا نیکارخانه در ا
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و    ی سامانده  نی. بنابرا رندیمجوز شوند تا تحت نظارت قرار بگ  افتی ملزم به در  دیواحدها با   نیبلکه صاحبان ا  مینشو  رمجازیغ   یواحدها  نیا  تیاست که مانع از فعال  نیما ا  کردی: رو کرد  حیتصر  یو

 است. یو دامپزشک یجهاد کشاورز انمهم بر عهده دو سازم  نیا که ردیدر دستور کار قرار بگ  د یواحدها با نیا یصدور مجوز برا

چند   زین  یاستان خراسان رضو  یی شن شو  ییکارفرما   ی: در حوزه انجمن صنف شود  یم  ادآوریاز سخنان خود    یگریدر بخش د  یاز کسب و کار خراسان رضو   تیحما  تهیکم  یاستان  رخانهیدب  سیرئ

  ی م  نیی، در بازار براساس عرضه و تقاضا تع94قانون معادن در سال    14ماده    9  رهشن و ماسه مطابق تبص  یگذار  متینخست آنکه ق  . ار مطرح شده استبه عنوان موانع مخل کسب و ک  یبند قانون

 .  و ابالغ گردد نییتع ی ها دستور  متیق دی ، لذا نبا شود

به انجمن   دی با یاز اراض یاساس برخ نیبر ا  ، ردیصورت بگ د یبا ی عیبخش است که توسط منابع طب  نیت فعاالن امطالبا گریاز د  ییشن شو یجهت واحدها ی معدن یاراض ی: بحث واگذار افزود ی لباف

 است.  یآالت معدن  یها نیماش یدولت در خصوص واگذار یها تی. نکته سوم بحث حما از آن انجام شود یواگذار شود تا بهره بردار

 حفظ سالمت انسان هاست  یبرا  ی دیخوراک دام تهد  دیتول  رمجاز یغ  یها کارگاه *

  د یتول  رمجازیغ   ی : در حال حاضر کارگاه ها عنوان کرد  ی تریبون را در اختیار گرفت وخراسان رضو  انیو آبز  وری، ط کارخانجات خوراک دام  هیاتحاد  رعامل یمد   ، شه پیساالر  نیحس ادامه محمد  در

خوراک دام فعال هستند که ضمن صدمه زدن به   دیدر امر تول  ینظارت  یدستگاه ها و سازمان ها  یبهداشت  یخارج از نظارت ها  و  یکه بدون داشتن مجوز و پروانه بهره بردار   وریخوراک دام و ط

  رمجاز یغ   یکارگاه ها  تیلاز فعا  یریما جلوگ  ی. لذا تقاضا شوند  یحفظ سالمت دام ها و انسان ها محسوب م  یبرا  یدیتهد  ، وریدامداران به خوراک آماده دام و ط  یاعتماد  یو ب  یدام  هیسرما

 مشخص است. یدر بازه زمان   ینظارت  ینظر نهادها ریز یبهداشت  دیو تول یقانون  یآن ها جهت اخذ مجوزها تی با هدف هدا وریخوراک دام و ط

 یربط ط  یاز طرف ادارات ذ  س یدر سطح استان جهت تاس  ی حقوق  و   یقیبه افراد حق  وریاز ده ها مجوز احداث کارخانه خوراک دام و ط  ش ی، ب صورت گرفته  یها   یاب ی: براساس ارز شدادآوری یو

  نیکند. بنابرا  دایپ   شیافزا  نده یکارخانه در آ  120  یال  100کارخانه به    81از حدود    وراستانیشود تعداد کارخانجات خوراک دام و ط  یم  ینیب  شیکه پ   یبه طور   ، است  داده شدهگذشته    سنوات

که کارخانجات    ی تا زمان میربط تقاضا دار یذ ی از سازمان ها ن ی. عالوه بر ا حوزه ورود کنند نیبه ا  یشتریب قیبا دقت و تحق د یبا  افراد لذا  و  گذاران خواهد بود  هیکارخانه ها به ضرر سرما نیاحداث ا

 .به عمل آید یریجلوگ د یجد انیمجوز به متقاض  یهستند از اعطا ی صنعت دامپرور یموجود جوابگو 

رغم    یمجاز است اما متاسفانه عل  یسال ماقبل سال جار  یفقط نسبت به حسابرس  یاجتماع   نی مقرر شده که سازمان تام  1396در سال    یبه مصوبه ستاد اقتصاد مقاومت  کرد: با توجه  حیتصر  وی

ا مذکور  یبخشنامه ها تام  نی،  توسط سازمان  از شورا  و  گردد   ی نم  تیرعا  یدیتول  یواحدها  یحسابرس  یبرا  یاجتماع  نیمهم  تقاضا دار  یدولت و بخش خصوص  یگفت و گو  ی لذا    تا  میاستان 

 .  مهم را در دستور کار قرار دهد نیبه ا یدگیرس



 

 

 
 دبیرخانه استانی کمیته 

 حمایت از کسب و کار

 خراسان رضوی   

 صبح        12    ساعت شروع:                                                                        1400/ 2/ 29 :           تاریخ جلسه                       1  : شماره جلسه

 نفر    19  تعداد اعضا حاضر در جلسه:اتاق بازرگانی                                      2ساختمان شماره  -بین هنرستان و سامانیه -لواروکیل آبادب محل تشکیل جلسه:

 ی اورزکش  یلیو تکم  یل یتبد  عیصنا  وکه جز  وریکارخانجات خوراک دام و ط  یبرا  یانرژ  ی : نرخ و تعرفه حامل ها افزود  یخراسان رضو  انیو آبز  وری، ط کارخانجات خوراک دام  هیاتحاد   رعاملیمد

 تعریف و محاسبه گردد.  یبخش کشاورز مذکور منطبق بر واحدهای فهرو مطالبه ما آن است که نرخ و تعر نی. از ا شود یاست براساس نرخ بخش صنعت محاسبه م

  ینگیدر گردش و نقد   هیسرما  د یبا کمبود شد  وریدام و ط  کارخانجات خوراک  شده تاموجب    ی مصوب دولت  متیبا ق  این محصوالت دی و کمبود شد  یدام   ینهاده ها  متیق  ش یادامه داد: افزا  یو

 . در اختیار این بخش قرار بگیرد متیارزان ق التیتسه زیخصوص ن نیدر ا م ی. لذا تقاضا دار کاهش یابدآن ها   دیتول تیکه ظرف یبه طور ، شوندمواجه 

کارخانجات    دی، قدرت خر ها  متیق  شیافزا  گرید  ی. از سو دامداران را پاسخگو است  یازهایدرصد ن  30  یال  20، تنها   شود  یم  عی توز  یا  ارانهیکه به صورت    یدام  ی: نهاده ها شد   ادآوری شهپیساالر

 . ردیکارخانجات قرار بگ اری اخت رد متیارزان ق التیتسه  دی.  لذا با را به دنبال داشته است ینگیرا کاهش داده است وکمبود نقد

 کارخانه خوراک دام در استان وجود دارد ،  موجود دام ت یبرابر ظرف  5از  ش یب*

، هر نوع  عدم نظارت  لیبه دل  رمجازیغ   یدیتول  ی: متاسفانه در واحدها عنوان کرد  ی خراسان رضو  وری کارخانجات خوراک دام و ط  هیاتحاد   رعاملیمد   ، یکاف  دونینشست فر   این  از  یگریبخش د  در

 مجاز وارد کرده است. یدیتول یرا به صنعت و واحدها  یریجبران ناپذ یها بیله آسئمس نیکه ا ردیگ  یقرار ممورد استفاده  نیخوراک دام سنگ برای تهیه هیماده اول

سازمان   دی شد ینظارت ها ، وریورود به حوزه خوراک دام و ط یکالن برا هیسرمانیاز  . مجوز ندارند  افتی به در یل ی، تما مختلف لی بنا به دال  رمجازیغ  یصاحبان بنگاه ها ، از سوی دیگرادامه داد:  یو

از سازمان    ی حضور کارشناسان   ، در برخواهد داشت(  نهیتومان هز  ارد یلیم  م یو ن  2  یال  2  ی شگاهیآزما  نیچن  جاد ی)ا  یفیکنترل ک  شگاه یآزما   جادیا  بحث  مانند   یو سازمان دامپزشک  یجهاد کشاورز

 له هستند.ئمس  نیا لیدال نیز مهم ترا و برخوردهای سختگیرانه و... در کارخانه یو دامپزشک یجهاد کشاورز

حوزه در حال ارائه   نیبه طور مستمر در ا  یمتول  یاست که سازمان ها  یدر حال  نیاو  ، کارخانه خوراک دام در استان وجود دارد   موجود  دام  تیبرابر ظرف  5از    شیب   یفعل  طیشد: در شرا  ادآوری یکاف 

 مجوز هستند.

  ی ال  10تنها    زانیم  نیاما ا  گردیده است دیهزار تن خوراک دام تول  670از    ش یداده شده و ب  (با انتخاب دامدار)هزار تن نهاده به کارخانجات خوراک دام    460تاکنون    99کرد: از خرداد    حیتصر  یو

 شامل می شود. کارخانجات را تولید  تیدرصد ظرف 15

 م یشده ا قائل ییها ت ی محدود وریخوراک دام و ط   یدیتول  ی ارائه مجوزها به واحدها در*

  ور یخوراک دام و ط  یدیتول  یواحدها  برای  است که در ارائه مجوز  یچند سال  یجهاد کشاورز  : به ایراد سخن پرداخت و گفت استان    یجهاد کشاورز  عیصنا  تیریمعاون مد  ، یاکبر   رضایعل ادامه  در

حوزه   نیدر ا  یاعمال شده باز هم متقاض  یها  تیرغم محدود  یحال عل  نی. با ا ردیگ  یقرار نم  دیجد  یهاواحد   اریدر اخت  یبانک  التیتسه  چیه  نی. عالوه بر ا را قائل شده است  ییها  تیمحدود
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 بخش های مختلف برای صدور مجوز وجود دارد.  یاز سو ییاست و فشارها  اریبس

کنند که    یداریواحدها را خر  نیا  ی حت  ا ید در حوزه خوراک و دام تعامل داشته باشند و  موجو  یبا کارخانه ها   انیشد متقاض  ن یبر ا  میتصم  ،  هیاتحاد   ی شود: از سال گذشته با هماهنگ  ی م  ادآوری یو

 است. دهیرس جهیحوزه به نت نیدر ا یمتاسفانه موارد اندک 

. حال اگر دستور گفتگو داشتیموریراک دام و طدر حوزه خو   انیبا حضور استاندار در رابطه با سقف ارائه مجوز به متقاض  یدولت و بخش خصوص  یگفت و گو  ی: در شورا  نشان کرد خاطر  یاکبر

بحث  که    یخواهد شد اما تا زمان  متوقفوریدر حوزه خوراک دام و ط  زهای بیشترصدور مجو  روند، قطعا   ابالغ  شود  44اصل  قانون اجرای    7ماده    2تبصره    ییاجرا  یها  استیاستاندار با توجه به س

 به عمل آورد. یر یتوان از صدور مجوز جلوگ ی باشد نم ی قانون

تعاون    ،ینظرات اتاق بازرگان  دیبا  وری در رابطه با سقف صدور مجوزها در حوزه خوراک دام و ط  نکه یا  انیرابطه با ب  نیدر ا  یاز کسب و کار خراسان رضو  تیحما  تهیکم  یاستان  رخانهیدب  سیرئ  ،یلباف

 هستند یکشاورز یلیتبد  عیصنا  وجز  زی کند و کارخانجات خوراک دام ن  یاستفاده م  یانرژ  ارانهیاز    یکشاورز  خشجا که بکنند از آن    یبخش عنوان م  نیفعاالن ا   :  کرد   حی، تصر و اصناف اخذ شود

دور   داننه چن  ندهیر آد  زین   یهر چند که بخش کشاورز  . وجود ندارد  یمخالف  یحوزه را   نیکند که خوشبختانه در ا  دایپ   یتسر  زی ن  وریبه بخش خوراک دام و ط  دیبا  یحوزه کشاورز  ی، تعرفه انرژ

 . نخواهد بود یانرژ ارانهیمشمول  گرید زین

 برگزار کند.  هیاتحاد یبا اعضا ینشست  یا ارانهیخوراک دام به صورت  همیسه نیدر حوزه تام د یبا زین یعنوان کرد: جهاد کشاورز یو

 ست ی خوراک دام مقدور ن یبه واحدها متیارزان ق  التی تسه صی تخص*

 یستیبا  نیخاص خود را دارد بنابرا  یمتول  وری حوزه دام و ط  رمجازیغ   ی: برخورد با واحدها کرد  حیتصر  در همین رابطه  استان  ی جهاد کشاورز  هیامور سرما  ریمعاون مد  ، یاحمد موسو  یعل  دیس

  یکارگاه ها  جادی، از ا از شهرستان ها صورت گرفته  یدر بعض  نیاز مسئول   یبرخکه توسط    یی. با فشارها کنند و اقدامات الزم را انجام دهند  دایحوزه ورود پ   نیبه ا  ینظارت  یو واحدها  یدامپزشک

  مت دهد بلکه بحث سال  یشعاع قرار مالمجاز را تحت    یکسب و کار واحدها  ینه تنها فضا  مسئله نیچرا که ا  ، ردیصورت بگ  کل استاندر    دیاتفاق با  نیبه عمل آمده است که ا  یریجلوگ  رمجازیغ 

 . یکشاندبه مخاطره م زیدام و انسان را ن

ب  یو واحدها  یجهاد کشاورز  نکهیا  انیبا  اول  رمجازیغ   یدیتول  یبه  ماده  دام  نم  هیخوراک  ه  یارائه  و  ا  یا  هیسهم  چیدهد  ندارند  نیدر  از محل صندوق    یالتی: تسه ، خاطرنشان کرد رابطه  که 

اعتبار    نیلذا آن چه که مسلم است تام  و  صرف شود  ینگینقد  نیتواند در جهت تام  یم  ، ییابدم  تخصیصه از محل بانک  ک  یالتیشود و تسه  ییصرف اشتغالزا  یستی شود با  یم  نیتام  دیام  ینیکارآفر

 .ستیمقدور ن متیکارخانجات خوراک دام به شکل ارزان ق یبرا
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 کنند   دایبدون کارخانه ورود پ دیخوراک دام به حوزه تول  د یتول یواحدها  انیمتقاض*

کسب و    یاز حوزه ها  یبا اشباع برخ  زی: متاسفانه در حوزه صنعت ن در سخنانی عنوان کرداستان    ، معدن و تجارت صنعتسازمان    یاداره فلز  س یرئ  ، یومرثیشست قاسم کن  این  از  یگری بخش د  در

  ان یو قطعا متقاض  میسر نخواهد بود مجوزها یدر اعطا  تیمکان اعمال محدودکه قانون وجود دارد ا  ی . در واقع تا زمانستین  ریعمال امکان پذ  ، یو سطح بند  تیمحدود  جادیلذا او   میکار مواجه هست

 رابطه خواهند داشت. نینسبت به حقوق خود آگاه هستند و مطالبات الزم را در ا

پ  دیلبه حوزه تو  انی، لذا الزم است که متقاض دشوار است  اریبس  رمجازیغ   یدیتول  یواحدها  ی کرد: آن چه که مسلم است سامانده  حیتصر  یو   ی. مشارکت واحدها کنند  دایبدون کارخانه ورود 

 دنبال شود.وریتواند در حوزه خوراک دام و ط ی است که م یاقدامات گریآنان از د عیکوچک و تجم یدیتول

 شود  یم یی به طور تمام و کمال اجرا ی ستاد اقتصاد مقاومت مصوبه *

  نیز گردیده  یی، اجرا هبه استان ابالغ شد  ییروزها  نیاز نخست  ی: دستور ستاد اقتصاد مقاومت استان عنوان کرد  ی اجتماع   نیسازمان تام  یدفاتر قانون  یاداره بازرس  سیرئ  ،  یعاکف  نی، حس ادامه  در

همکاران   یکه حت  می دهندئات را مدنظر قرار  استثنا  یکسریدستورالعمل ها  البته  .   دهد  یقرار نم  یمورد حسابرس  کسالیزا  شیرا به جز موارد استثنا ب  یکارگاه  چی ه  یاجتماع   نی. سازمان تام است

و تنها سال آخر   اردبه درخواست شعبه ند  یی، موسسه اعتنا استثنائات نباشد  وکنند جز  یم  دیرا که ق   یاگر علت  وکنند    دیق  کسالیاز    شیب  یبر حسابرس  یعلت درخواست خود را مبن  دیدر شعبه با

 کرد. مینخواه یخر حسابرسآسال  به غیر ازرا  یکارگاه  چیکه به جز موارد استثنا هکنم   یعنوان م  تی. با قاطع کند یم یرا حسابرس

مجوز ندارد    د ییبه تا از یپرونده ن جاد یا یبرا  ی اجتماع  نی. در واقع سازمان تام جواز است یدارا یکارگاه ها   نهیاز هز ش یب  یاجتماع  نیدر سازمان تام رمجازیغ   یکارگاه ها  نهی: هز خاطرنشان کرد یو

  ت یمعاف  یکسریو    میکن  یم  اعالم  خواهد شد و در صورت ضرورت کارفرما را بدهکار  لیپرونده تشک  رشکند و براساس آن گزا  یگزارشات الزم را منعکس م  ، کار  یرویو بازرس با مشاهده تعداد ن

 کرد.  میخواه غیها درواحد نیا یبرا میمجوز در نظر گرفته ا یدارا ی کارگاه ها یرا که برا یی ها

 تابع عرضه و تقاضا باشد  د یبا یمحصوالت سنگدانه ا یگذار  نرخ *

نرخ محصوالت   نییعنوان کرد: تع  درهمین خصوص  شن و ماسه استان  دکنندگانیانجمن تول  سی ، رئ پورسلطان  م یابراه  ، دستور کار دوم به بحث و بررسی گذاشته شد. بعدی این نشستبخش    در

در    ،  یمشو  یو ... مواجه م  راتیتعز،   با مخالفت سازمان صمت  ، اما هر ساله  ردیصورت بگ  یدیتوسط خود واحد تول  این بحث باید  نییکه تعنیرغم ا  یعل  . است  ما  از عمده مشکالت  یسنگدانه ا

 ضه و تقاضا است.امر تابع عر نیرا نداشته و ا یمحصوالت سنگدانه ا یقانون معادن دولت حق نرخ گذار 14به ماده  یالحاق  9که مطابق با تبصره  یصورت

به صورت ناعادالنه    متیق  شیشده کف بازار بوده است و افزا   نیی تع  متینداشته اند چرا که ق  یمطرح شده توسط انجمن مشکل   متیگاه با ق  چیه  انی: نکته قابل توجه آن که مشتر ادامه داد  یو
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 ش ی، افزا انجمن   صیبراساس تشخ  زین  ی. در سال جار  نشده است  حاصلخصوص  نیدر ا  یا  جهینت  چیاما ه  میو صمت ارسال کرد  راتیاساس مطالبه مان را به سازمان تعز  نی. بر ا صورت نمی گیرد 

 . ایمنداشته  متیق

به ضرر  مایداشته و مستق ییبسزا ریام شده محصول تاثتم متیکه در ق یبه طور  ، رو به رو بوده  متیق نده یشود با روند فزا یم هیهمان مخلوط که از معادن ته  ای هی ماده اول نی: تام پور افزود سلطان

اقدام    ییشن شو  یمخلوط به واحدها  هیته  برای یمعدن  یاراض  ینسبت به واگذار  ی عیمنابع طب  ه کل اراد  قی، از طر شهرستان ها  گری در صورت امکان مانند د  می. لذا تقاضا دار مصرف کننده است

 . ابد ی تمام شده محصول کاهش  متیشود تا ق

که معادن    ی . در صورت ردیپذ  ی انجام نم  یو مساعدت   تیحما  چگونهیدولت ه  یاز سو  ز ین  ی آالت معدن  نیماش  یو واگذار  هی: در بخش ته شد  ادآوری شن و ماسه استان    دکنندگانیانجمن تول  سیرئ

ادوات است که   نیا  نیمدنظر مالک  یارقام قابل توجه  زیرا ندارند و در مورد اجاره ن  ماشین آالت  خرید. همه واحدها توان   داشته و دارند  ییسهم بسزا  ییربنایو ز  یعمران  یها  تیشن و ماسه در فعال

 . افزایش می دهد یبه طور جدمحصول را تمام شده  متیآن هم در ق

 کند   نییرا براساس اسناد تع  یینها متی ق  دیبا  ییشن شو انجمن*

به سه دسته   ی کاالها براساس اسناد باالدست ی: نرخ گذار کرد بیان ، معدن و تجارت استان در پاسخ به نکات مطروحه صنعتسازمان  یبازرس، کارشناس معاونت نظارت و  زاده عی، حسن رف ادامه در

و   نییتع  تیمربوطه و سازمان حما  یکایسند انجمن و  شنهادیهستند که نرخ آنان با پ  یی . گروه دوم کاالها کند ی م نییآن را تع متیاست که دولت ق یاساس ی ، گروه نخست کاالها شود ی م میتقس

  نهیبراساس اسناد و هز  دی با  زین  یی. انجمن شن شویگرددم  نیی براساس اسناد و مدراک مربوطه تع  یدیآن راسا توسط خود واحد تول  متیاست که ق  ییشامل کاالها   زی. گروه سوم ن شود  یابالغ م

 کنند. نییرا تع یی نها متیخود ق یها

و   ی. لذا آزادساز اسناد و مدارکش را ارائه دهد  دیکرده با   نییکه تع  یمتیق  یبرا  یدیتول  یشود و واحدها  ی ورود م  هی، به قض باشد  یبه بررس  یازیمطرح شود و ن  یتیچه شکا  : چنان افزود  یو

 . می باشد کنند و درصد سود کامال مشخص   یم نییتع ینظارت یاست که دستگاه ها  یبراساس ضوابط یگذار متیبلکه ق ، ستیوجه مطرح ن  چیبه ه متیق یرهاساز

از دالالن به شدت به ق شد  ادآوری ی در همین رابطه خراسان رضو   یاستاندار  یگذار  هیگروه دفتر سرما  سی، رئ رسول فرزاد فرد شن و ماسه اعتراض داشتند و   متی: مصرف کنندگان خرد اعم 

را کاهش بدهند موضوع انحصار به   متیتشکل ها بخواهند ق  ن یا  یوقت  .  افتی یریچشمگ  شیزا شن اف  متیق  کبارهیود که چرا به  متفاوت مصرف کنندگان مواجه ب  یها  تیدائم با شکا   یاستاندار

گونه الزام و    چ ید و هشو  نییتع  یمعقول  متیق  د ی. با تندکردند که از طرف انجمن تحت فشار هس  ی را کاهش دهند اما عنوان م  متیداشتند که ق  لیتما  انیاز شن شو  ی . حال برخ دیآ  ی وجود م

 . اعمال شود انیانجمن شن شو یاز سو د ینبا یفشار
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شده   نییکه نرخ تع  نیبر ا  یوجود دارد مبن  ییها  تی، شکا عنوان کردند  ی: حوزه بازرس در سخنانی بیان کرد ، معدن و تجارت استان  صنعتسازمان    یاداره فلز  سیرئ  ، یومرثیادامه قاسم ک  در

 ت. حوزه معاون اقدام صورت نگرفته است   نیا  اکنونخود را اعالم کند که ت  یمنطق  متیق  دیاز مصرف کننده استان با  تیانجمن حما  دلیل  نیبه هم  و  ستین  یمنطق  ، یمتول  یتوسط انجمن ها

  ی نظارت  یدستگاه ها  ، تی. لذا در صورت مطرح شدن شکا داده شود  انیپاسخ شاک  تاشود    سهی مقا  گر یکدیبا    د یبا  مرجعدو    نی. حال نرخ ا کند  نییرا تع  ی متیق  دی با  یبه لحاظ فن   زین  ی معدن  عیصنا

 .  کند  یم  دایورود پ  هیبه قض

کننده    از مصرف  تی: تاکنون سازمان حما ، عنوان کرد برگزار شود  ی خراسان رضویاستاندارهماهنگی امور اقتصادی  با حضور معاون    یرابطه جلسه ا  ن یکه در ا  می داده ا  شنهاد یپ   نکهیا  انی با ب  یو

 .  ردیصورت بگ یتوافق  یینها  متیرا به سازمان ما ارائه نکرده است تا در خصوص ق یمتیق

ا به منظور  ر  یاراض  یشهرستان ها واگذار  یمانند مابق  زین  ما  استاندر  :    عنوان کرد  یخراسان رضو  یزداریو آبخ  ی عیاداره کل منابع طب  نیا  یمعاون حفاظت امور اراض  ، یرضا ابوتراب  دیس  ، انی پا  در

کند بلکه    ینم  دایعرصه معدن به معدنکار انتقال پ   نیبنابرا  می باشد وآن سازمان صمت    یچرا که معدن جز انفال است و متول  ،  میبه عنوان فروش معدن ندار  یزیداشت و چ  میخواه  ییشن شو

 . شود یمنتقل م  اوبه  یمنافع بهره بردار

 . به دولت بازخواهد گشت، این ظرفیت  دیبه اتمام رس ی که ماده معدن نیدارد اما هم یل باشد معدنکار اجازه بهره بردارکه معدن فعا ی : لذا تا زمان کرد حیتصر وی

 مصوبات جمع بندی و

 مسئول پیگیری  مصوبات جلسه  ردیف
مهلت 

 پیگیری

1 

  و  دستگاهها  بهداشتی  نظارتهای  از  خارج  و  اریبرد  بهره  مجوز و پروانه  داشتن  بدون  که  طیور  و  دام  خوراک  تولید   مجاز  غیر  کارگاههای  وجود

 دامداران   اعتمادی  بی   و   دامی   سرمایه   به  زدن   صدمه  ضمن    موجب گردیده است تا    میباشند  فعال   دام  خوراک  تولید  امر  در  نظارتی   سازمانهای 

 طرح  گسترش  و   ادامه فعالیت    برای  الزم  ی ها  باشد و از طرفی انگیزه  انسانها  و   دامها   سالمتی   حفظ  برای  تهدیدی  طیور،  و   دام  آماده   خوراک  به

توافق گردید    .گیرد  می   شدت  به  دار  شناسنامه  کارخانجات  مدیران  از  توسعه ای  های تبادل نظر  از بحث و    از   جلوگیریموضوع  علیهذا پس 

  نظارتی   نهادهای  نظر  زیر  یبهداشت  تولید  و  قانونی  مجوزهای اخذ  جهت  آنها  هدایت  هدف  با  طیور  و  دام  خوراک  مجاز  غیر  کارگاههای  فعالیت

جهاد  سازمان 

 شاورزی ک

 و

 ده روز
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روز   ده  ظرف  و  حداکثر  الزم  های  نظارت  انجام  برای  اجرایی  کار  سازو  استان،  کشاورزی  جهاد  سازمان  هماهنگی  با  دامپزشکی  کل  اداره 

 ساماندهی موارد بدون مجوز اقدام و نتایج صورت گرفته به دبیرخانه شورا جهت طرح در جلسه شورا ارائه نماید 

کل ااد ره 

 دامپزشکی 

2 

برای    مجوز  شده  انجام  هایبررسی   برابر زیادی    جهت   استان  سطح  در  حقوقی  و  حقیقی  افراد  به  طیور  و  دام  خوراک  کارخانه  احداث  تعداد 

 کشاورزی  جهاد  محترم  انسازم  روستایی  صنایع  و  استان  و تجارت  ، معدن    صنعت   طی سالیان گذشته ) سازمان  ذیربط  ادارات  طرف  از  تاسیس

  کارخانه   1۲۰  الی  1۰۰  حدود  به  کارخانه  81  حدوداً  از  استان را  طیور  و  دام  خوراک  کارخانجات  تعداد  که  است  گردیده  ( صادر  رضوی  خراسان

باتوجه به کارخانجات   می باشند ،   ملی هایسرمایه که ها کارخانه این احداث فعلی اقتصادی شرایط در  که داد خواهد  افزایش نزدیک ایآینده در

  گذاران از سرمایه  کهنماید می  پیشنهاد ندارد، بخش خصوصی    اقتصادی  توجیه  موجود در استان که چند برابر ظرفیت دام و طیور استان می باشد 

 انجام  به  تنسب  بیشتر  تحقیق  و  دقت   با  که  شود  ، خواسته  باشند استان می  طیور   و  دام  خوراک  صنعت  حاضر به سرمایه گذاری در  که  محترمی

سرمایه  و  نمایند   اقدام  بخش  این  در  گذاریسرمایه استان  ذیربط  محترم  استانی  این  سمت  به  را  گذاران  مسئولین  دهند  تشکل    با   که  سوق 

واکاوی   نسبت  دقت   به  و  کارشناسی  جلسات  برگزاری از  تا  گردد   اقدام  محترم  گذارانسرمایه  برای  صنعت  این   اقتصادی  وضعیت  به    اوالً 

 خود   کارخانه  که تعطیل هستند و حاضر به فروش  استان  کارخانجات  از  زیادی  تعداد  سازیفعال  به  خواسته شود نسبت  محترم  گذارانسرمایه

اقتصادی مواجه    گذاریسرمایه  از  بعداً  که  کنند  اقدام  گذاریسرمایه  به  نسبت  کامل  اطالعات  با  ثانیاً  و  کنند  اقدام  هستند با عدم توجیه فنی 

بعمل    صنعت دامپروری می باشند جلوگیری  پاسخگو    موجود  به متقاضیان تا زمانی که کارخانجات  جدید  های  مجوز  اعطای  از  لثاً ثا  و    نشوند

 علیهذا مقرر گردید.د هنگام صدور مجوز نکات زیر مدنظر قرار گیرد آید .  

 اضیان جدید اهلیت سنجی متقاضیان و ارایه تصویری از وضعیت موجود کارخانجات خوراک دام به متق -1

 اولویت دادن به  اشخاص متقاضی واحدهای خوراک دام و معرفی واحدهای غیر فعال به متقاضیان برای فعال سازی -2

 هماهنگی و اخذ نظرات تشکل ذیربط به عنوان کارشناس متخصص این حوزه -3

 

سازمان جهاد  

 کشاورزی استان 

 و

سازمان صمت  

 استان 

 مستمر 



 

 

 
 دبیرخانه استانی کمیته 

 حمایت از کسب و کار

 خراسان رضوی   
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  به   نسبت  فقط  اجتماعی  تامین  محترم  سازمان  که  بود  شده  مقرر  1396  سال  در  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  محترم  مصوبه  برابر  باینکه  نظر

  سازمان  توسط   مهم   این   اطالع  برابر  و  مذکور  های   بخشنامه  علیرغم   متاسفانه  باشد،   می  حسابرسی   به  مجاز   جاری  سال  قبل  ما   سال   حسابرسی

مقرر گردید مصادیق معرفی کنند تا توسط تامین اجتماعی    . گردد  نمی  رعایت   تولیدی  واحدهای  حسابرسی  برای  استان  اجتماعی   تامین  محترم

 بررسی شود

 تامین اجتماعی 

صنفی  انجمنو 

خوراک دام و طیور  

 و آبزیان 

 ده روز
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اورزی میباشند براساس نرخ و  جزو صنایع تبدیلی و تکمیلی کش  دام و طیور علیرغم اینکه  نرخ و تعرفه حاملهای انرژی برای کارخانجات خوراک

که تعرفه های بخش صنعت موجب افزایش قیمت محصوالت کارخانجات خوراک دام و طیور گردیده    تعرفه های بخش صنعت محاسبه میشود

ای انرژی بر نرخ و تعرفه حاملهعلیهذا مقرر گردید به شورا پیشنهاد گردد تا  و این افزایش قیمت ها به مرغداران و دامداران تحمیل میگردد  

 بخش کشاورزی محاسبه گردد ، اساس نرخ و تعرفه های 

 یک ماه دبیرخانه شورا  
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  افزایش قیمت نهاده های دامی و کمبود شدید نهاده های دامی با قیمت مصوب دولتی موجب گردیده تا کارخانجات خوراک دام و طیور با

  یافته   کاهش  شدت  به تبع کاهش سرمایه در گردش به   آنها  تولید  ظرفیت  که  طوری  شده به  مواجه  سرمایه در گردش و نقدینگی  شدید   کمبود

  تعدیل   در صورت ادامه داشتن این مشکالت ، اجباراً  درآمده و   فعال  نیمه  صورت  کارخانجات خوراک دام و طیور به  در همین راستا بعضی از    و

از طرفی سازما داشت  بدنبال خواهند  را  انسانی  انیروی  در  برابر بخشنن محترم صمت  اند که کارخانجات ستان  نموده  اعالم  متعدد  امه های 

ه  خوراک دام و طیور استان موظفند  مواد اولیه را با قیمت های مصوب در فرمولهای تولیدی خود لحاظ و محاسبه نمایند . این در حالی است ک

شد که چنانچه تمامی این نهاده ها در اختیار کارخانجات  جهادکشاورزی می با  کل نهاده های دامی با قیمت مصوب در اختیار سازمان محترم

درصد ظرفیت تولیدکارخانجات را پوشش خواهد داد و کارخانجات علیرغم میل باطنی خود ،    ۲۰خوراک دام و طیور استان قرار گیرد ،  حدود  

شتریان خود ، جهت تهیه مواد اولیه به بازار کرده و حفظ مانه و کاهش نیروهای بومی و تحصیلمی بایست به جهت جلوگیری از تعطیلی کارخ

و این در حالی  آزاد روی آورده و مواد اولیه را الجرم از بازار آزاد و با قیمت بازار سیاه خریداری نمایند تا بتوانند خوراک دام و طیور تولیدکنند  

اینکه     خانجات تاکنون تخصیص نیافته استاست که هیچگونه نهاده ای به صورت مستقیم به کار ارزان قیمت جهت ضمن  اعطاء تسهیالت 

دام و طیور رونق واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال موجود و تخصیص نهاده های دامی با ارز دولتی به صورت مستقیم به کارخانجات خوراک  

سازمان جهاد  

 کشاورزی استان  

 و

 سازمان صمت  

 روز 15



 

 

 
 دبیرخانه استانی کمیته 

 حمایت از کسب و کار

 خراسان رضوی   
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اک دام و طیور و آبزیان می نمایند  کارخانجات خوراک دام و طیور در فرآیندی کامالً بهداشتی و صنعتی اقدام به تولید خورموجب می گردد تا  

و در نهایت موجب بهبود ضریب تبدیل میگردد. که این موضوع به نفع تولیدکننده و مصرف کننده نهایی می باشداز طرفی کارخانجات اجباراً  

پیشنها د می گردد،  ریداری نمایند  لذا  بایستی برای تامین کمبود مواد اولیه مورد نیاز خود به بازار آزاد مراجعه و از بازار آزاد به نرخ آزاد خ 

گو   و  به جهت ضمن طرح موضوع در شورای گفت  داده شود که  استان  و طیور  دام  به کارخانجات خوراک  این مشکل مجوز ی  رفع  جهت 

 خریداری نمایند. جلوگیری از تعطیلی خطوط تولید خود بتوانند کسری و کمبود مواد اولیه مورد نیاز خود را با قیمت آزاد از بازار آزاد

6 

اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیر انحصاری   دولت  1/2/94  قانون معادن     14الحاقی به ماده           9تبصره       با توجه به اینکه به موجب  

و تقاضا می باشد ،  از طرفی براساس بند)ج( دستورالعمل نرخ گذاری کاالها و    تولیدی را نداشته و مالک تعیین قیمت، عرضه    در بازار رقابتی  

با رعایت ضوابط و دستورالعمل های مربوطه ) از جمله درصد، سودعمده و خرده، سود  حق نرخ گذاری محصوالت سنگدانه ای  خدمات صنفی  

مسئولیت عدم رعایت ضوابط مذکور بر عهده واحد صنفی می  پخش کاال، ضوابط قیمت گذاری و....(توسط واحدهای صنفی تعیین میگردد و  

باشد، ولی از آنجائیکه بعضا از سوی مصرف گنندگان اعتراضاتی وجود دارد لذا مقرر شد سازمان صمت استان پیگیری نمایند تا جلسه ای با 

تو انالیز منطقی به یک  از مصرف کننده  انجمن حمایت  انجمن و دستگاههای ذیربط  و   بازار حضور   افق برسند و به صمت و ستاد تنظیم 

 منعکس شود

 ده روز سازمان صمت 
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ت اینکه  به  توجه  تمام شده  با  قیمت  بطوریکه در  بوده  روبرو  قیمت  فزاینده  روند  با  تهیه میشود  از معادن  یا همان مخلوط که  اولیه  ماده  هیه 

مقرر شده با معرفی پهنه های شنی از سوی انجمن به منابع  باشد.لذا    به ضرر مصرف کننده نیز می  "محصول تاثیر بسزائی داشته و مستقیما

 مساعدت شود، از طریق ادارات منابع طبیعی نسبت به واگذاری اراضی معدنی جهت تهیه مخلوط به واحدهای شن    طبیعی 

اداره کل منابع  

 طبیعی و  

شن   انجمن

 شویی  

 مستمر 



 

 

 
 دبیرخانه استانی کمیته 

 حمایت از کسب و کار

 خراسان رضوی   
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حمایت و مساعدتی انجام نمی پذیرد . در صورتیکه معادن  ها ماشین آالت معدنی نیز از سوی دولت  در بخش تهیه و واگذاری    با توجه به اینکه  

، و در این حال کلیه ماشین های مورد نیاز یا توسط خود واحدها خریداری و   دارد  شن وماسه در فعالیت های عمرانی و زیر بنائی سهم بسزائی  

دها توان آنرا ندارد و در مورد اجاره نیز ارقام قابل توجهی مد نظر مالکین این ادوات هست که  یا اجاره میشوند که در مورد خرید ، همه واح

مقرر شد سازمان صمت برررسی نمایند تا در صورت وجود منابع و تسهیالت ارزان    آنهم در قیمت تمام شده بطور جدی تاثیر گذار می باشد.

 قیمت مساعدت شود

 ده روز صمت  سازمان 

 
 


