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   موضوع مــورد بررسی (دستور کار)
  استان تولیدي رب هاي قوطی روي بر گذاري قیمت از ناشی مشکالت پیرامون استان کشاورزي تبدیلی صنایع انجمن 8/09/1400 مورخ ص/00131 شماره نامه موضوعات طرح
 تاسـیس مجـوز صـدور از جلوگیري پیرامون 25/8/1400 مورخ 2413 شماره نامه طی رضوي  خراسان  آبزیان  و  طیور  دام،  خوراك  کارخانجات  کشاورزي  تعاونی  شرکتهاي  اتحادیه  درخواست  طرح

 استان سطح در آبزیان و طیور دام، خوراك کارخانجات
 اسـتان خصوصـی بخش و دولت گوي و گفت شوراي جلسه ششمین هشتادو مصوبات  پیرامون  15/9/1400  مورخ  011455/103  شماره  نامه  طی  استان  دارایی  اقتصاد  امور  سازمان  پیشنهاد  بررسی

  "استان لبنی هاي زنجیره براي شده ایجاد مشکالت پیرامون شورا دبیرخانه پیشنهادات ارائه" کار دستور خصوص در  04/09/1400 مورخ

  پیرامون   استان  کشاورزي  تبدیلی  صنایع  مشکالت  رضوي،  خراسان  خصوصی  بخش  و  دولت  وگويگفت  شوراي  دبیرخانه  جلسه  ششمین   و  در سی

دام    خوراك  کارخانجات  اتحادیه   درخواست  و  هاي صیادي در سامانه بانکیتولیدي، موضوع ثبت چک  رب   هايقوطی  روي  بر  گذاريقیمت  بحث

 . بخش بررسی شد این در  کارخانجات تاسیس مجوز صدور از   جلوگیري  در خصوص

بر لبافی، رئیس این دبیرخانه در توضیح دستور کار نخست این نشست مبنی بر اعتراض کارخانه هاي صنایع تبدیلی به موضوع قیمت گذاري  علی اک

گذاري،  گذاري کاال، متناسب با بهاي تمام شده تولید و پرهیز از ورود دستوري دولت به بازار و روند نرخبر روي محصول گفت: موضوع قیمت

 ت که بارها از سوي فعاالن اقتصادي و تولیدکنندگان مطالبه شده است.  موضوعی اس

  علیرضا بوستانی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع تبدیلی خراسان رضوي نیز در این خصوص اذعان کرد: براي دستیابی به قیمت هاي منطقی و به

ج  نفع مصرف کننده، اول باید توازن تولید و عرضه ایجاد شود و سپس، از قیمت گذاري دستوري جلوگیري گردد. فروشنده نهایی باید موظف به در
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 ت هر محصول بر روي قفسه فروشگاه خود باشد تا در صورت گران فروشی، تخلف ها مشخص شود. قیم

وي افزود: بحث قیمت گذاري دستوري نگرانی چندین ساله ماست. مساله این است که نمی توان روي محصوالت فصلی قیمت ها را درج کرد.  

الست و نوسان قیمت در محصوالت میوه و تره بار حتی در طول یک روز هم اتفاق می  امروز همه می دانیم تغییرات قیمت میوه و تره بار، بسیار با

تومان خریداري   4500تا    2500افتد. نکته دیگر اینکه هزینه حمل از نقاط مختلف کشور متفاوت است. ما در عرض یک ماه گوجه فرنگی را از  

 ر روزهاي مختلف، متفاوت است.  کردیم و با توجه به این موضوع، قیمت تمام شده براي کارخانه د

 کند*درج قیمت بر روي کار صادرات را دشوار می

  بوستانی تصریح کرد: در صورت درج نرخ بر روي قوطی ها و بسته بندي کاالها، افغانستان به عنوان یکی از مشتریان اصلی کارخانجات تولیدي

ده که به جاي ما به سراغ محصوالت استان فارس رفته است. نکته دیگر درباره درج  خراسان رضوي، از خرید کاال ممانعت می کند و گاها اتفاق افتا

تاریخ میالدي دارند و وقتی این کار را می کنیم، از سوي دستگاه نظارتی تخلف   تقاضاي درج  بر روي محصول است؛ خریداران خارجی  تاریخ 

 محسوب می گردد. 

باید به اداره تعزیرات پاسخگو باشیم و از طرفی، در صورت عدم رعایت قیمتی که درج شده،  وي افزود: در این میان، در صورت عدم درج قیمت،  

 باز هم باید به تعزیرات پاسخگو باشیم.  
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درصد جمعیت شهري از فروشگاه هاي زنجیره اي خرید می کنند و کارخانجات معتبر ناچارند محصول خود را  64بوستانی خاطرنشان کرد: امروز  

  200ه ها ارسال کنند و براي اینکه فروشگاه این موضوع را بپذیرد و ظرفیت فروش خود را در اختیار کارخانه قرار دهد؛ همان ابتدا  به این فروشگا

میلیون تومان از تولیدکننده دریافت می کند و مبلغی را هم بابت ضایعات و... محاسبه میکنند. با همه این ها، برندهاي معروف ناچار به    600تا  

 در فروشگاه هاي زنجیره اي هستند.   حضور

را   تا هر قوطی رب  از شرکت می خواهد  فروشگاه زنجیره اي  با فروشگاهی قرارداد دارد؛  نمونه یک شرکت صنایع غذایی،  براي  ادامه داد:  وي 

هزار تومان    35مت روي قوطی هم  هزار تومان می فروشد و قی27تومان ارائه دهد و بعد همان فروشگاه، کاالي مذکور را به قیمت    700هزار و  23

 درصد تخفیفی که به مصرف کننده از سوي فروشگاه ارائه می شود، از محل حذف شدن هزینه هاي پخش است. 20است و 

  بوستانی خاطرنشان کرد: در این میان، تعزیرات حکومتی، تفاوت رقم فروش و قیمت روي کاال را به عنوان تخلف و گران فروشی درنظر می گیرد

  جریمه هاي میلیاردي اعمال می کند. مساله ما این است که موضوع درج قیمت اشتباه است. در استان هاي دیگر، شرکت ها در این زمینه حمایت   و

د و  می شوند اما در استان ما اعمال قانون علیه شرکت ها صورت می گیرد. به همین دلیل در فروشگاه هاي ما برندهاي دیگر استان ها حضور دارن

 برندهاي استانی به دلیل سختگیري در قیمت گذاري نمی توانند رقابت کنند و در قفسه فروشگاه هاي بزرگ عرضه شوند.  

قاسم کیومرثی، رئیس اداره صنایع فلزي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در واکنش به توضیحات ارائه شده در موضوع درج قیمت روي  

رات اقدام درباره درج قیمت و نظارت در این زمینه را به خاطر بخشنامه هاي قانونی، قطعی می داند؛ اما بحثی که مطرح  اداره تعزیکاال توضیح داد:  
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درصد سود در حال پیگیري است و از طرفی، تعزیرات معتقد است جریمه هایی که اعمال  17می شود این است که قیمت درب کارخانه به ازاي  

 ندارد. می نماید، قدرت بازدارندگی 

 *تخفیفات فروشگاهی، از جیب مردم اعمال می شود

و  قانون است  بر روي محصوالت،  قیمت گذاري  کرد: مرجع  عنوان  نیز در همین مورد  تعزیرات حکومتی خراسان رضوي  اداره  نماینده  فاضلی، 

ع قیمت گذاري یک سویه نگریست. واحد  مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسالمی در این زمینه وجود دارد. نباید به موضو 

 تولیدي در راستاي اهداف خود کاري انجام می دهد و نظام حاکمیتی باید هم واحد تولیدي و هم جامعه مصرف را مدنظر قرار دهد.  

آنچه به مردم در فروشگاه وي افزود: امروز تمام تخفیفاتی که در فروشگاه ها اعالم می شود، از جیب مردم است. فاصله قیمت تمام شده کاال با  

عرضه می شود، متفاوت است. تاکید ما بر این است که کسی در موضوع قیمت گذاري بدون مدرك مجازات نشود و مدارك قانونی وجود داشته 

 باشد. لذا ما در راستاي حمایت از واحد تولیدي و مصرف کننده اقدام می کنیم.  

خراسان رضوي نیز در این خصوص اذعان کرد: الزم است کمیته قیمت گذاري استان با همکاري  علیرضا سروش امین، کارشناس دستگاه قضایی  

 استانداري و دستگاه هاي نظارتی در زمینه این موضوع ورود کنند و شرکت هاي تولیدي هم حق اظهارنظر در این رابطه را داشته باشند. 

 ذاري بر محصول در استان و خارج از استان باید در آن کمیته بررسی گردد. وي تصریح کرد: موضوع درج تاریخ میالدي و فارسی و قیمت گ
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 *کاهش توان رقابت صنایع تبدیلی خراسان به خاطر نظارت هاي متفاوت استانی

استان لبافی، رئیس دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی استان نیز در جمع بندي این دستور کار گفت: شرکت هاي صنایع تبدیلی  

 معتقدند نحوه و چگونگی نظارت متفاوت در استانهاي مختلف کشور توان رقابت از بنگاههاي استانی را می گیرد 

 وي افزود: برندهاي مختلفی در کشور وجود دارد که مربوط به استان هاي مختلف است و قیمت هاي آنها بعضا به مراتب بیش از محصوالت تولید

استان ماست. د با محصوالت دیگر  شده در درون  توان رقابت  نظارتی،  لحاظ مباحث  به  اینکه قیمت ها کمتر است،  ر خراسان رضوي علی رغم 

بر   استان هاي کشور وجود ندارد. در واقع توازنی در نظارت بر قیمت ها در کشور ایجاد نشده و لذا در استان هایی که سختگیري نظارتی بیشتري

ي مشکل بیشتري دارند و آنجایی که نگاه با درك شرایط و اقتضائات تولید و بازار است، توان رقابتی شرکت قیمت ها وجود دارد، واحدهاي تولید

 ها بیشتر است. 

لبافی تصریح کرد: پیشنهاد این است که یک آنالیز قیمتی بر روي محصوالت حوزه صنایع غذایی و تبدیلی، از سوي جهاد کشاورزي صورت بگیرد  

تمام شده محصول براي بنگاه اقتصادي چقدر است و با احتساب هزینه هاي جانبی همچون حمل و نقل، توزیع و... قیمت    تا مشخص شود که بهاي

 باشد؟نهایی کاالیی که به دست مشتري می رسد چقدر می

رائه نتایج آن به تعزیرات است  وي تاکید کرد: بهترین راهکار موجود براي حل و فصل این موضوع ورود دستگاهی متولی  به بحث آنالیز قیمتی و ا
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 و نهاد نظارتی مربوطه نیز تا زمان دریافت آنالیز قیمت، مساعدت هاي الزم با بخش تولید به عمل اورند  

 هاي صیادي دامداران مرزي همچنان باقی است *مشکل ثبت چک

اظه نشست  این  از  دیگري  بخش  در  استان  بخش خصوصی  و  دولت  گفتگوي  شوراي  دبیرخانه  گفترئیس  شوراي  اخیر  جلسه  در  کرد:  وگو  ار 

پیشنهادات دبیرخانه درباره حل مشکل ثبت چک ها در مناطق روستایی مرزي مطرح شد؛ اما علی رغم توافق کارشناسان دستگاه ها در دبیرخانه  

براي چک قائل شدن  استثنا  پیشنهاد  با  برخی مدیران  پیشنهادات مذکور، در جلسه شورا،  مبلدرباره  با  از  هایی  ثبت در    5غ کمتر  تومان در  میلیون 

بزار  سامانه مخالفت کردند. لذا مقرر شد تا پیشنهاد جدیدي بررسی گردد و مشکل دامداران و کشاورزان در مناطق روستایی مرز حل شود زیرا نه ا

 کار در این زمینه وجود دارد و نه آموزشی صورت گرفته است.  

در این نشست پیشنهاد جدیدي با مشارکت شبکه بانکی و اداره کل امور اقتصادي و دارایی استان پیرامون  وي افزود: همچنین تصمیم بر آن شد تا  

 این موضوع بررسی و ارائه گردد.  

کارخانه در این رسته است    85فریدون کافی، مدیرعامل کارخانجات خوراك دام خراسان رضوي نیز در تشریح این موضوع گفت: استان ما داراي  

واحد تولیدي، کار جمع آوري شیر دامداران را انجام می دهند و اگر این کارخانجات به داد دامدار نرسند، کسی براي جمع    17ین میان،  که از ا 

از ساعت   از نقاط مختلف    4آوري شیرها (به صورت روزانه) وجود ندارد. خودروهاي این کارخانجات هر روز  اقدام به جمع آوري شیر  صبح 
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 د.  روستایی می کنن

روزه شیرها را خریداري و در    40تومان با دوره بازپرداخت یک ماهه یا    5500کافی تصریح کرد: کارخانجات لبنی هم اکنون با قیمت هر کیلوگرم  

کاالیی، چک را در    مقابل، به دامداران کنسانتره ارائه می کنند. اما اخیرا در بخشنامه سازمان امور مالیاتی تاکید بر این شده است که در قبال خرید هر

 وجه دامدار صادر کنید. 

بانکی ثبت کند؛ ام بایست چک را در سامانه  باشد و می  اینترنت  به نام خود و  باید داراي سیم کارت  این وضعیت، دامداري که  ا  وي افزود: در 

ی نقاط مرزي نمی توانند در این زمینه کمکی  دامدارانی که اغلب کم سواد هستند، قادر به ثبت چک ها نیستند و حتی کارمندان بانکی هم در برخ

تن شیر را جمع آوري می کنند، دو کارخانه است و تقاضاي ما از سیستم بانکی این بود    120تا    100انجام دهند. تنها زنجیره لبنی استان که روزانه  

 که با توجه به همراهی اداره کل امور مالیاتی، در این زمینه همکاري الزم صورت بگیرد. 

یی استان، کافی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که براي دو کارخانه اصلی جمع آوري کننده شیر دامداران، با تاییدیه اداره کل اقتصادي و دارا 

یازي به صدور چک  مبالغ به حساب بستانکار دامدار برود و در مقابل، کارخانه به دامدار کنسانتره ارائه دهد تا معامله پایاپاي صورت بگیرد و دیگر ن

 نباشد. 

چک مانند    زهرا ذوالفقاري، نماینده اداره کل امور اقتصادي و دارایی استان نیز در پاسخ به این تقاضا بیان کرد: بحث جایگزین کردن اسناد به جاي

اهگشا باشد البته این راهکارها  سُفته یا ایجاد حساب تنخواه گردان توسط واسطه اي که شیر را چک می کند، می تواند براي حل مشکل مذکور ر 
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 براي کوتاه مدت است و براي حل بلندمدت این مساله باید به سمت آموزش دامداران و ایجاد امکانات الزم جهت ثبت چک ها در سامانه برویم. 

دامداران، مشکالت ثبت چک    وي افزود: تنخواه می تواند از سوي واسطه جمع آوري شیر اداره شود یا اینکه با صدور کارت بانکی براي تک تک

 ها را حل نمود و در موعد مقرر، واریز مبالغ شیر به صورت ماهانه صورت بگیرد.  

 هاي صیادي *احتمال مخالفت بانک مرکزي با استثنا قرار دادن دامداران مرزي در ثبت چک

جواد کدخدا مزرجی، کارشناس کمیسیون هماهنگی بانک هاي استان نیز در این خصوص اظهار کرد: شوراي هماهنگی بانک ها با سازمان هاي  

نک  دولتی متفاوت است. دستگاه هاي دولتی در استان با تصمیم مدیر مربوطه می تواند راسا براي حل مشکالت اقدام کنند اما شوراي هماهنگی با

قدرت   درباره  ها  را  مرکزي  بانک  هاي  بخشنامه  و  نماید  آوري  را جمع  اطالعات  و  آمار  تواند  می  دولت  از سوي  نمایندگی  به  و  ندارد  اجرایی 

 موضوعاتی که مطرح می شود، اعالم کند.  

بیان اینکه ایجاد سامانه ثبت چک هاي صیادي، به منظور جلوگیري از کالهبرداري و تخلف انجام گرفته است،   با  اذعان کرد: پیشنهاد ما هم  وي 

اد  استفاده از سفته و موضوع تنخواه گردان براي پرداخت مبلغ شیر توسط کارخانجات است؛ زیرا به نظر می رسد بانک مرکزي به راحتی با پیشنه

 میلیون تومان در مناطق مرزي، موافقت نکند.   5استثنا قائل شدن براي ثبت چک هاي زیر  

ا ابتدا تعداد و مبلغ چک هاي صادرشده براي خرید شیر از مناطق مرزي تجمیع گردد و با سایر استان ها مقایسه شود تا  وي ادامه داد: الزم است ت
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 شاید بتوان از سوي سیستم بانکی کشور راه حلی در این زمینه یافت.  

که تعاونی وجود دارد و اقدام به جمع آوري    مجید مهدوي، مدیرعامل اتحادیه دامداران خراسان رضوي نیز در همین خصوص اظهار کرد: در جایی

نقاطی که   در  اما  ثبت و ضبط می شود؛  تعاونی  مبالغ در حساب  ندارد؛ زیرا  براي پرداخت ها وجود  کند، مشکلی  به کارخانه می  شیر و تحویل 

 تعاونی وجود ندارد باید راه حلی براي عبور از چالش موجود پیدا کرد.  

آینده، بخش  لبافی، رئیس دبیرخانه شورا  تاکید کرد: ظرف یک هفته  پایان مباحث این دستور کار  استان در  ي گفتگوي دولت و بخش خصوصی 

 خصوصی و دستگاه هاي متولی مدعی باید دو راهکار استانی و ملی را براي حل این موضوع تهیه و به دبیرخانه اعالم نمایند.

 *صدور بی رویه مجوز تاسیس کارخانجات خوراك دام 

، مدیرعامل کارخانجات خوراك دام خراسان رضوي در تشریح سومین دستور کار این نشست اظهار کرد: کارخانجات تولید کنسانتره خراسان کافی

 میلیارد تومان فعالیت می کنند.  4000پرسنل هستند و با سرمایه در گردش   7000رضوي در مجموع داراي 

طیور استان، کارخانه خوراك دام تاسیس شده است، عنوان کرد: این مجوزها در حال حاضر به صورت  برابر ظرفیت دام و    5وي با بیان اینکه امروز  

بی رویه صادر می شود و بسیاري از کارخانه ها داراي ظرفیت خالی هستند و بخشی از خط تولید آن ها به دلیل مشکالت و کمبود تقاضا فعال  

 نیشابور وجود دارد که برخی نیز در روز فقط چند ساعتی فعال هستند!کارخانه خوراك دام در شهرستان  23نیست. امروز 
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اك  کافی خاطرنشان کرد: بحث اصلی این است که امروز سرمایه گذارانی که ورود می کنند، معتقدند با توجه به یارانه اي که به کارخانجات خور 

  12تومان به بیش از    7600در صورت حذف ارز ترجیحی، قیمت جو از    دام تعلق می گیرد، ورود به این حوزه براي آنها داراي منفعت است؛ اما

میلیارد تومان سرمایه در گردش است، پس از حذف   20تا    10هزار تومان می رسد. در نتیجه کارخانه اي که امروز نیازمند  20هزار تومان و سویا به  

ید به کسانی مجوز تاسیس کارخانه خوراك دام ارائه شود که داراي نوآوري در  میلیارد تومان سرمایه خواهد بود. بنابراین با60ارز ترجیحی نیازمند  

 پخت و انجام کار باشند. 

کشاورزي   جهاد  از سوي  دام  کارخانجات خوراك  مجوز  اینکه صدور  بیان  با  نیز  استان  سازمان صمت  فلزي  صنایع  اداره  رئیس  کیومرثی،  قاسم 

زمینه صدور مج در  داد:  توضیح  گیرد،  به صدور  صورت می  ناچار  ارائه می دهد،  و درخواست  کرده  وقتی کسی سرمایه گذاري  وزهاي صنعتی، 

 مجوز هستیم.  

 دستگاه ها موظف به صدور مجوز براي متقاضیان هستند *

، نه  44اصل    7ماده  سیدعلی احمد موسوي، معاون مدیر امور سرمایه گذاري جهاد کشاورزي استان نیز در همین رابطه اظهار کرد: بنا به تبصره (ب)  

با تنها دستگاه ها اجازه عدم صدور مجوز ندارند؛ بلکه در صورت تخلف در این زمینه، مجازات هایی نیز تعیین شده است. پیشنهاد این است که  

پذیر نبودن طرح اعالم نماید و  توجه به اینکه قانون گذار اجازه این کار را نداده است، دستگاه متولی به سرمایه گذار اطالعات الزم را درباره توجیه  

 تاکید کند که تسهیالت خاصی به او ارائه نخواهد شد.
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اره  مجید رضایی فریمانی، مدیر صنایع تبدیلی جهاد کشاورزي استان نیز در پاسخ به نکات مطروحه بیان کرد: در صدور مجوزها، به این موضوع اش

گرفت. لذا پیشنهاد ما این است که سامانه اي ایجاد شود تا تایید صدور مجوز از سوي    شده که نهاده به شرکت هاي در حال تاسیس تعلق نخواهد

 ذي صالحان در ساختار موجود صورت بگیرد. ساماندهی کارخانجات خوراك دام نیز به این صورت می تواند اتفاق بیافتد.  

گفت شوراي  دبیرخانه  رئیس  بندلبافی،  جمع  نیز  استان  خصوصی  بخش  و  دولت  اتحادیه  وگوي  سوي  از  پیشنهاد  دو  کرد:  عنوان  موضوع  ي 

کارخانجات خوراك دام در این زمینه مطرح است؛ نخست اینکه فقط براي کسانی که داراي نوآوري هستند، صدور مجوز صورت گیرد و نکته دوم،  

ایجاد شده و لحاظ نمودن در تقاضاهاي    موضوع ساماندهی وضعیت موجود کارخانجات خوراك دام استان به لحاظ نیازهاي استانی و ظرفیت هاي

 ید و مقرر شد به شورا ارائه گردد. جدید با حضور بخش خصوصی که به عنوان مصوبات دبیرخانه جمعبندي گرد
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 مصوبات جمع بندي و

 مهلت پیگیري  مسئول پیگیري  مصوبات جلسه  ردیف 

1 

 
هاي استانی فعالیت می کنند و   ابزیان  با حداقل ظرفیتبا توجه به اینکه بخش عمده کارخانجات خوراك دام و طیور و  

 و براي ایجاد و راه اندازي کارخانجات خوراك دام    درخواست هاي جدید  از طرفی به موجب قانون امکان عدم دریافت 

 زیر به شوراي گفت و گو ارائه گردد.  ، لذا مقرر گردید پیشنهادندارد  جود  

نظیر کشتارگاهها در استان  با دبیري   ،ات خوراك دام و طیور و آبزیانستاد ساماندهی فعالیت هاي کارخانج     -الف)

در مواقعی تشکیل گردد و  و دستگاههاي اجرایی و نظارتی   یت بخش خصوصی  سازمان جهاد کشاورزي استان و عضو

بر صدور مجوز   ذاري  تاکید متقاضی سرمایه گ اههاي اجرایی بازار اشباع بوده و لیکن  تگکه به تشخیص ستاد و دس

 . دارد

 در فرایند تولیدات واحد نماید  نوع  آوري درخواست هایی در اولویت قرار گیرد  که ایجاد   ) ب

استان اشباع یوده و در   در  که از اینگونه فعالیت ها  موضوع اشباع بودن بازار در مجوزهاي صادره درج گردد ) ت

 می تواند از یارانه هاي دولتی و تسهیالت استفاده نماید ن  صورت صدور مجوز  

سازمان جهاد  

 کشاورزي استان 

 

 

 دو هفته 

 

 

 
با توجه به اینکه علیرغم پیگیریهاي انجام شده راهکار قابل قبولی از طریق بخش خصوصی و دولتی پیرامون مشکالت  

پنج روز اداره کل امور اقتصادي و دارایی ،کمیسیون مدت    زنجیره لبنی استان ارائه نگردید مقرر گردید حد اکثر ظرف 

یشنهادات و راهکارهاي اجرایی که می تواندمشکالت ناشی از عدم هماهنگی بانکها ،اتحادیه کارخانجات خوراك دام پ

اداره کل امور  

،  اقتصادي
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2 

 

 

 

 

 

3 

توانایی ثبت چک در سامانه صیاد توسط دامداران سنتی به دلیل عدم دسترسی به اینترنت و ابزارهاي هوشمند  کمک 

 ر خانه جهت طرح مجدد ارائه نماید. کند به دبی

ع تبدیلی کشاورزي خراسان رضوي و دستگاههاي پس از استماع اظهارات رئیس محترم هیات مدیره انجمن صنای

اجرایی زیربط و اداره کل تعزیرات حکومتی استان با توجه به اینکه به موجب تصمیمات جلسه بیست و دوم ستاد 

که به تایید ریاست محترم جمهوري اسالمی رسیده است و به موجب نامه   18/8/1400هماهنگی اقتصادي دولت مورخ  

معاون محترم اقتصادي رئیس جمهور  به وزراي محترم اقتصادي ابالغ گردیده است از   3/9/1400مورخ    99772شماره  

تاریخ ابالغ مصوبه مسولیت بازرسی و نظارت بر کاالهاي اساسی و خوراکی هاي موضوع قانون انتزاع بصورت کامل در 

ي دولت و بخش خصوصی ي گفت و گو اختیار وزارت جهاد کشاورزي می باشد لذا توافق گردید از طریق طرح در شورا

 :پیشنهاد گردد

فراهم شدن نظارت هاي یکسان و امکان رقابت برندهاي مختلف در سراسر کشور و جلوگیري از حذف   الف: براي 

و کارشناسی شاورزي پیشنهاد گردد تا بصورت منطقی  به وزارت جهاد ک  استانی بویژه خراسان رضوي   برندهاي داخل

 رندها باشدو این قیمت ها مالك براي همه ب د و  نیه و در اختیار تعزیرات قرار دهتهها  آنالیز قیمت  

ب: اداره کل تعزیرات حکومتی در رسیدگی به برندهاي داخلی که ناشی از نبود آنالیز هاي یکسان قیمتی شکل گرفته 

 د. نبالغ آنالیز قیمت ها مساعدت نمایاست تا ا

تمام شده کاال و انچه به مردم در فروشگاهها عرضه میشود وزارت صمت تکلیف ت: براي جلوگیري از فاصله قیمت  

 نماید که قیمت تولید کننده به جاي مصرف کننده درج شود

کمیسیون  

 هماهنگی، اتحادیه 

 

 

سازمان جهاد  

کشاورزي استان،  

اداره کل  

 تعزیرات استان 

   دبیرخانه شورا 

 

 سازمان صمت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

        صبح 8     ساعت شروع:                                             22/9/1400            تاریخ جلسه                                                                36شماره جلسه:

  فرن12 اد اعضا حاضر در جلسه: عدت                                                                                                              (دبیرخانه شوراي گفت و گو )  کیل جلسه:محل تش

 

 


