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 5/8/98 تهیه گزارش   تاریخ مقررات شناسه

 عنوان

توسط تولیدکنندگان )حقیقی( صننعت   )پوست خام گاوی(  مراتب اعتراض به عدم واردات مواد اولیه اصلی  بررسی

( قنانون سنازمان 9( و )8(، )7( و منواد )3( آئین نامه نامه اجرائی بند )ز( ماده )8ماده )  (3تبصره )"  چرم موضوع

 " 1350مصوب  -دامپزشکی کشور

 آذربایجان شرقیاستان اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم  مرجع طرح موضوع 

 شرح دستور

، لرین  درصد از چرر  کورور بره انرواب صنرت صرن ت چرر  کورور شرناخته مری شرود  75تولید بیش از    اتبریز ب

 از لحاظ رشد و توس ه اصتصادی برای استاب حائذ اهمیت می باشد.ای  صن ت 

برا مورنل   اخیرا به دلیل کراهش کورتار دا  در کورور، ترامی  مرواد اولیره بررای واحردهای تولیردی ایر  صرن ت

بره واردا  ووسرت خرا  از خرار    ، نراگزیر اصردا ترامی  مرواد اولیره  بررایو ف رالی  ایر  صرن ت  مواجه شده است  

( آئری  نامره نامره اجرائری 8( مراده  3تبصرره  اصرح     برا  1391هیرا  وزیرراب در تراریخ    لرین .  اند شدهاز کوور  

کررره اشررر ار ، 1350مصرررو   -سرررازماب دامکزشرررنی کورررور( صرررانوب 9( و  8(،  7( و مرررواد  3بنرررد  ز( مررراده  

واردات و صادرات اقالم موضنوع اینن مناده مزنتلزم شبنت شنرکت بنا حنوزه فعالینت اختصاصنی و "  دارد: می

مرواد اولیره مواجره نمروده  ترامی  اشرخا  حیییری ف رار در ایر  حروزه را برا مورنل "معرفی مزئول فنی است. 

 است.

شخصرریت  ،در ایرر  اسررتابدارای وروانرره بهررره برررداری  سررازیولیرردی چرمالز  برره رکررر اسررت اکدررر واحرردهای ت

هیئررت وزیررراب امنرراب واردا  ووسررت خررا  برررای اشررخا   1391و  بررا توجرره برره اصررححیه سررار  دارنررد حیییرری

حیییی ای  صن ت در حرار حاررر ممنر  نیسرت و در صرور  ارد  ترامی  مرواد اولیره مورز  بره متوصر  کرردب 

 ف الیت واحدهای خود خواهند بود. 

 صننورت  بننه کنناا واردات  و صننادرات  امننر بننه مبننادرت " ،میررررا  صررادرا  و واردا  صررانوب (3 بررر اسرراد مرراده 

 بنه  و  صنادر  اینران  معنادن  و  صننایع  و  بازرگنانی  اتناق  توسنط  کنه  است  بازرگانی  کارت   داشتن  مزتلزم  تجاری
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مررحک تررراری بررودب کرراال و نیررز نحرروه ( ریررل ایرر  مرراده نیررز 1در تبصررره  "رسنند.  مننی بازرگننانی وزارت  تأیینند

نی منررابآ آیرری  نامرره اجرایرری خواهررد بررود کرره برره تصررویت هیرر   وزیررراب صرردور، تمدیررد و ابنررار کررار  بازرگررا

اشررخا  ، آیرری  نامرره میررررا  صررادرا  و واردا  (10 مرراده  (2 بنررد  طبررآااررح  شررده اسررت کرره ، رسررد مرری

در ی نری    ت یری  شرده در ایر  بنرد مری تواننرد کرار  بازرگرانی دریافرت نماینرد.واجرد شررای   حیییی و حیوصی  

اشررخا  خررارجی محرردودیتی برررای ترررار   بررودب برررای دریافررت کررار  بازرگررانی، هرری شرررای   واجرردصررور  

   .حیییی وجود ندارد

( آئرری  نامرره نامرره 8( مرراده  3هیررا  وزیررراب در خصررو  تبصررره   1391ایرر  در حالیسررت کرره اصررححیه سررار 

ا صرروانی  و میررررا  ( صررانوب سررازماب دامکزشررنی کوررور برر9( و  8(،  7( و مررواد  3اجرائرری بنررد  ز( مرراده  

 الذکر مغایر  دارد. فوق 

از سرروی وزار   25/6/98مررور   171495/60الز  برره رکررر اسررت ایرر  موررروه توسرر  نامرره ای برره شررماره 

صررن ت، م رردب و ترررار  برره وزار  جهرراد کورراورزی ارسررار گردیررده اسررت. لررین  تررا کنرروب واسررخی دریافررت 

 نوده است.

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

مواجه شده اند و کمبود مواد اولیه در کوور واحدهای تولیدی ای  صن ت با دلیل کاهش کوتار دا   در حار حارر به  

ناچارا به واردا  ووست خا  روی آوردند. با توجه به ایننه اکدریت واحدهای تولیدی صرن ت چرر  اسرتاب شخصریت 

( و 8(،  7( و مرواد  3ی  نامه نامه اجرائی بند  ز( مراده  ( آئ8( ماده  3تبصره  دلیل اصححیه    ، لین  بهحیییی دارند

 با مورنل  وواردا  مواد اولیه الز  را ندارند    امناب  ،هیئت وزیراب  1350مصو     -( صانوب سازماب دامکزشنی کوور9 

 جه شده اند.اموتامی  مواد اولیه 

جلزه   یبندجمع

 خیبه تار  یکارشناس

01/08/98 

، اتحادیه تولیدکنندگاب و صادرکنندگاب چرر  اسرتاب آرربایرراب حضور نمایندگاب گمرک استابجوسه کارگروهی با  

و موروه های منروحه بررسی گردید و در نهایت تصمیم گرفته شد ویونهادا  در شهرک چرموهر تونیل  شرصی و  

 جوسه اصوی شورا طر  موروه گردد.



 

ایران  نی، صنایع، معادن و کشاورزیاتاق بازرگا  

 فرم گزارش کارشناسی دبیرخانه شورای گفتگوی استان آذربایجان شرقی 

 

 1395-02-25تاریخ بازنگری:                                   01شماره بازنگری:                                       QMS-FO-75-11 کد مدرک:

 12و کمیته ماده  دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   3

 

 پیشنهاد دبیرخانه 

 -( صانوب سرازماب دامکزشرنی کورور9( و  8(،  7( و مواد  3نامه نامه اجرائی بند  ز( ماده  ( آئی   8( ماده  3تبصره  

صن ت چر  از شمولیت تبصره فوق الذکر مسرتدی اشخا  حیییی ف ار در    ،به نحوی اصح  گردد که  1350مصو   

 گردند.

فهرست مزتندات و 

 مدارک پشتوانه 

با آخری   1350مصو   -( صانوب سازماب دامکزشنی کوور9( و  8(،  7مواد  ( و  3.  آئی  نامه اجرائی بند  ز( ماده  1

 ؛اصححا 

 ؛ایراب واردا  و صادرا  میررا  صانوب.  2

 ؛آیی  نامه میررا  صادرا  و واردا   .3

 وزار  صن ت، م دب و ترار  خنا  به جهاد کواورزی؛ 25/6/98مور   171495/60نامه شماره .  4

 ؛به دبیرخانه شورای استاب اتحادیه تولیدکنندگاب و صادرکنندگاب چر  استاب 23/7/98 مور  84437نامه شماره .  5

 


