
 

 

 

 

  

 میستاد تنظ زیم یرو یلبن عیانجمن صنا شنهاداتیپ

 ستاد دارد. یدر جلسات آت یو محصوالت لبن رخامیش متیشدن اصالح ق یاز جد تیبازار حکا میستاد تنظ مصوبه

مورد  یو چرب یمحصوالت لبن دیجد متیکرد تا بر اساس آن ق رخامیش متیق یرا مسئول بررس یبازار وزارت جهاد کشاورز میتنظ کارگروه

 بازار آمده است: میمصوبه کارگروه تنظ در .ردیقرار گ بیو تصو یبررس

 عیانجمن صنا شنهادیمذکور و پ هیدامداران توسط اتحاد ازینهاده مورد ن عیو توز افتیبر در یدامداران کشور مبن هیاتحاد درخواست موضوع

 .ردیوزارت در دستور کار قرار گ یو گوشت( در جلسه با مقام عال ریکاال )ش افتیدر ینهاده در ازا لیبر الزام تحو یمبن یلبن

مصرف کنندگان و  تیخود را به سازمان حما یخام از تشکل ها، نظر رسم ریش متیو اسناد مثبته ق زهیبا اخذ انگ یکشاورز جهاد وزارت

 .دیبازار اعالم نما میکارگروه تنظ رخانهیو دب دکنندگانیتول

خام را به  ریش متیق زیخود در خصوص آنال یدامداران نظر رسم هیو اتحاد یلبن یفرآورده ها هیو اتحاد یلبن یفرآورده ها ین صنفانجم

 .دیبازار اعالم نما میکارگروه تنظ رخانهیو دب دکنندگانیمصرف کنندگان و تول تیسازمان حما

بازار  میکارگروه تنظ رخانهیشده بر اساس محاسبات دب ظیغل ریبازار و ش میتنظخشک و خامه بر اساس مصوبات کارگروه  ریش صادرات عوارض

 توسط دفتر مقررات صادرات و واردات به گمرکات ابالغ گردد.

 متیق ی)بررس 3موضوع بند   دکنندگانیمصرف کنندگان و تول تیسازمان حما یمحاسبات دیبر اساس نرخ جد یو چرب یمحصوالت لبن متیق

 گردد. لیو تعد رییتغ بیو در صورت تصو هیبازار اول می( به کارگروه تنظرخامیش دیجد

شمول ق یکاالها  متیم

ضرر  یدولت یگذار با 

ضه م دکنندهیتول  یعر

 شود

ضا بن دیس طبا،  یمحمدر

 عیانجمن صخنا یسخننگو

ن یفرآورده هخخا ب در  یل

 ویراد یمروزین کیخخپ

 (:رانی)ا یسراسر

در  یمخختخخیخخقخخ شیخخافخخزا

 متیمحصوالت مشمول ق

 .مینداشته ا یدولت یگذار

 یدر کاالها متیق شیافزا

مشخخخمول، بر  ریغ  یلبن

 متینامه ق نییاسخخخاس آ

ساخت  یگذار محصوالت 

 داخل است.

مان گزارش  یها سخخخخاز

ظارت کا ین عدم  تیح از 

ها متیق شیافزا  یکاال

 مخختیمشخخخمول ق یلبن

 دارد. یگذار

فشخخار  ریز اتیلبن صخخنعت

 نهیهز شیاز افزا یناشخخخ

 است. دیتول یها

 مخختیق یبر رو ینظخخارت

 وجود ندارد.  رخامیش

 رخامیش گذشته ماه 4 در

درصخخخخخد و مخخواد  40

درصخخخد  87 یمیپتروشخخخ

 داشته است. متیرشد ق

کننخخده مسخخخئول  دیخختول

ست.  یکاال نیتام شور ا ک

مردم  دیقدرت خر نیتضم

 یاسخخختگذاریبا نظام سخخخ

 کشور است.

 نهیهز شیافزا جز به جز

خخخدمخخت  دیخختخخولخخ یهخخا

سئوالن تقد شده اما  میم

صم شده  یریگ میهنوز ت ن

 است.

صوالت شمول  یلبن مح م

با  یدولت یگذار متیق

کننده در بازار  دیضرر تول

 شود. یعرضه م

 بازار میتنظ یبرا ریبا توافق دو وز یو مخالفت روحان یریجهانگ تیحما

 در داخل کشور با هم تفاهم کردند. یبازار محصوالت کشاورز میتنظ تیریمد یبرا یکشاورزآبان ماه دو وزارتنانه صمت و جهاد  لیاوا

 یمحصوالت و نهادها یبازار داخل میدر تنظ یتیریمد یکپارچگیو  یزیبرنامه ر ،یاستگذاریتمرکز در امور س تیاساس تفاهم نامه مسئول نیبرا

 2فحه صادامه                            سپرده شد. یبه وزارت جهاد کشاورز ،یکشاورز
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 طیدر گمرک در شرا یتن نهاده دام 2000فساد 

ها، بازار دستگاه نیب یعدم هماهنگ /یکمبود و گران

 را به دست دالالن داده است

 یدام یهافرآورده نیمرغ، گوشت قرمز و همچن متیق شیافزا یاصل لیدل

 نهیکه هز دانندیم یدام یهانهاده متیق شیرا مربوط به کمبود و افزا

 .دهدیم شیرا افزا دیتولتمام شده 

 یاسالم یدر مجلس شورا یمردم سار ندهینما ،یاپیک یزارع یمنصورعل

 شیکمبود و افزا لیمرغ به دل یمرغداران و گران یورشکستگ زمان در 

در  وریهزارتن خوراک دام و ط 2شاهد فساد  ،یدام یهانهاده متیق

  .میگمرک هست یانبارها

ها که حاال حجم از نهاده نیموجب شد ا هایسال کشمکش دولت 2

ورود  یهاباشد، در دروازه دکنندهیتول ازیاز ن یبنش یپاسنگو توانستیم

                   به کشور نابود شود.

 3فحه صادامه                                                                   



 

 

  
 بازار میتنظ یبرا ریبا توافق دو وز یو مخالفت روحان یریجهانگ تیحما

 

 در داخل کشور با هم تفاهم کردند. یبازار محصوالت کشاورز میتنظ تیریمد یبرا یآبان ماه دو وزارتنانه صمت و جهاد کشاورز لیاوا

به وزارت جهاد  ،یکشاورز یمحصوالت و نهادها یبازار داخل میدر تنظ یتیریمد یکپارچگیو  یزیبرنامه ر ،یاستگذاریتمرکز در امور س تیاساس تفاهم نامه مسئول نیبرا

 سپرده شد. یکشاورز

بازار انواع نهاده ها  میتنظ تیشود و مسئول یمنتقل م یاز وزارت صمت منتزع و به وزارت جهاد کشاورز یدولت یمجددا شرکت بازرگان دهدیان متفاهم نامه نش نیا مفاد اهم

 خواهد بود. یبا وزارت جهادکشاورز یدر سطح عمده فروش یو محصوالت کشاورز

 یبه وزارت جهاد کشاورز یکشاورز یقانون مقررات صادرات و واردات در خصوص محصوالت و نهاده ها وزارت صنعت، معدن و تجارت در اراتیها و اخت تیمسئول نیهمچن

 شود. یمنتقل م

 از توافق وزرا تیدر حما یریجهانگ پاراف

با توجه »آورده است:  یحیو موافقت تلو دییجمهور ضمن با تا سیتفاهم خطاب به رئ نیدر پاراف ا زین یآبان ماه سال جار 7جمهور مورخ  سیمعاون اول رئ یریجهانگ اسحاق

 «شود. بیسه قوه تصو یاقتصاد یعال یهر دستگاه روشن و پاسنگو باشند. در صورت لزوم در جلسه شورا تیعمل شود که مسئول ریبه توافق دو وز دیبازار با طیبه شرا

نوشت معاون اول  یبا پ رفتیکار، انتظار م تیدر مسئول یو پراکندگ هاییفائق آمدن به مشکالت و نارسا یبرا ،یازار داخلب میتنظ یدو وزارتنانه متول ییاتفاق و هم افزا نیا با

 .دهدیارائه م یگریتفاهم نظر د نیاز مالحظه ا پسجمهور  سیکه رئ شودیموضوع جالب م یشود. اما زمان یاتیو عمل ییجمهور، تفاهم وارد فاز اجرا سیرئ

 نیا» مسئله عنوان کرد: نیجمهور در واکنش به ا سیآبان ماه امسال رئ 8مورخ  یبازار محصوالت کشاورز میو تنظ تیریتفاهم دو وزارتنانه بر سر مد دییروز پس از تا کی

 «دولت مطرح شود. یکنند. موضوع در ستاد اقتصاد یریگ میدولت تصم یستاد اقتصاد ای یهماهنگ یتواند نسبت به مصوبات شورا ینم ریتوافق بر خالف مصوبات است. دو وز

صنعت، معدن و تجارت و  ریبا حضور وز 99آبان  16بازار )جلسه فوق العاده( که در  میجلسه کارگروه تنظ نیازدهمیو  کصدیبازار در  میموضوع، ستاد تنظ نیبه ا توجهیب اما

و  عیبه همراه توز صیارز و ترخ نیو تام صیتنص تیاولو نییتع ور،یدام، ط ،یکشاورز یهاانواع نهاده نیتام یو هماهنگ تیبرگزار شد، مجددا مسئول یجهاد کشاورز ریوز

 واگذار کرد. ینظارت بر آن، به وزارت جهاد کشاورز

عمل کردند اما  اریآتش به اخت یریبازار به تعب اتیبر اساس مقتض هامتیق نتهیو مهار افسارگس یدر بازار داخل ییکاال یهادولت به منظور خاتمه دادن به کمبود ریوز دو

 است. امدهیخوش ن جمهورسیموضوع به مذاق رئ نیظاهرا ا

 یو حت یروغن، برنج، شکر، آرد، چا لیاز قب ییسرسام آور کاالها شیافزا ایو هر روز کمبود  افتهیمردم کاهش  دیو قدرت خر شتیاست که روز به روز سفره مع یدرحال نیا

 .شودیشک بچه مشاهده مپو

 یشیجنگ پنهان و فرسا یدوره طوالن کی از بعد وزارتنانه دو مهم توافق 

شده،  جادیا دهیو بروز مشکالت عد هامیتحر دیدر حال حاضر به واسطه تشد یبنش کشاورز فیبر سر قانون تمرکز وظا یکشاورز جهاد و صمت وزارت اختالف سالها از بعد

 گرفت.  کیآن را به فال ن یدر جنگ اقتصاد توانیبازار تفاهم کردند که م تیریبر سر مد ریدو وز

گاه به صورت کامل  چیه یوزارت صمت و وزرات جهاد کشاورز انیاختالفات م لیقانون به دل نیمصوب شد. اما ا 91سال  یبنش کشاورز فیاساس قانون تمرکز وظا نیا بر

 سیرئ یبا اصرار حسن روحان 98ن قانون در سال یا یرا کاهش داد. اجرا یدالر محصوالت کشاروز اردیلیم 5قانون واردات  نیا یوجود اجرا نیاجرا نشد. با ا یو به درست

 یبعض گرید یارائه نشده و از سو یموضوع مستندات نیامر گرفته است اما درباره ا نیا یسران قوا را برا یاقتصاد یهماهنگ یجمهور متوقف شد. دولت اعالم کرد مصوبه شورا

 .دندکر دیابراز ترد یامصوبه نیدر اصل وجود چن زیمجلس ن ندگانینما

شامل گندم، برنج، جو،  ییدارو اهانیو گ یباغ ،یزراع یاساس یمحصوالت و کاالها یبازار داخل میتجارت اعم از صادرات، واردات و تنظ تیریو مد تیمسئول قانون، نیا طبق

شامل  انیو آبز وریط ،یمحصوالت دام نیپرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچن ب،یحبوبات، س از،یپ ،ینیزمبیس ،یچا ،یروغن یهاوش، روغن و دانهپنبه ذرت،

 واگذار شده بود. یبه وزارت جهاد کشاورز شمیابر لهیپ زیمرغ و نگوشت قرمز، تنم د،یگوشت سف ،یلبن یهاو فرآورده ریش
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ها، بازار را به دست دستگاه نیب یعدم هماهنگ /یکمبود و گران طیدر گمرک در شرا یتن نهاده دام 2000فساد 

 دالالن داده است

 

 شیرا افزا دیتمام شده تول نهیکه هز دانندیم یدام یهانهاده متیق شیرا مربوط به کمبود و افزا یدام یهافرآورده نیمرغ، گوشت قرمز و همچن متیق شیافزا یاصل لیدل 

 .دهدیم

 

 :یاسالم یدر مجلس شورا یمردم سار ندهینما ،یاپیک یزارع یمنصورعل

 

 .میگمرک هست یدر انبارها وریهزارتن خوراک دام و ط 2شاهد فساد  ،یدام یهانهاده متیق شیکمبود و افزا لیمرغ به دل یمرغداران و گران یورشکستگ زمان در

 ورود به کشور نابود شود. یهاباشد، در دروازه دکنندهیتول ازیاز ن یبنش یپاسنگو توانستیها که حاال محجم از نهاده نیموجب شد ا هایدولت کشمکش سال 2 

و گمرک موجب شده شاهد حضور دالالن  یزربط مانند وزارت صمت، جهادکشاور یذ یهادستگاه نیب یو عدم هماهنگ رانیمد یناکارآمد ست،یبحران ن تیریبه مد یدیام

 .میباش یدام یهادر بازار نهاده شماریب

درصد آن با نرخ مصوب به دست  50اما کمتر از  کند،یو وارد م یداریخر یحیها را با ارز ترجبنش اعظم نهاده یمرغ، گوشت قرمز و محصوالت دام متیکنترل ق یبرا دولت

 .رسدیمرغداران و دامدارن م

 ربط وجود دارد. یذ یهادستگاه یتیریدر بنش مد ینشان از آن دارد که مشکالت بزرگ دکنندگانیتول یاقتصاد یبد طیحال شرا نیمرغ و گوشت قرمز و ع متیق شیافزا

اکنون  شد،یم یو با آن برخورد جد گفتندیدشمن م به او عامل کردیم جادی. در زمان جنگ هر کس که در اقتصاد کشور اخالل امیهست یجنگ اقتصاد ریدرگ ما حاضر حال در

 شود. یو با اخاللگر برخورد جد ییعامل دشمن شناسا دیمانند زمان جنگ است با طیشرا زین

 .میجنگ باش نیا روزیانتطار داشت پ توانینم رندیدر مقابل دشمن نگ یجنگ شیآرا ر،یکه مسئوالن با تدب یزمان تا

که از خواب غفلت  شودیم یدالالن بیو سود آن نص رسدیم دکنندهیمصوب به دست تول متیبرابر ق 3به  شودیوارد کشور م یکه با ارز دولت یدام یهانهاده حاضر حال در

 .کنندیربط استفاده م یذ یهادستگاه رانیمد
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