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 14/03/99  تهیه گزارش  تاریخ مقررات و رویه اجرایی شناسه

 از جمله شیرینی و شکالت استاناولیه صنایع غذایی   مشکالت تامین مواد موضوع عنوان

 انجمن صنایع غذایی استان  مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

حاااکب باار ادتصاااد مو ااوگ فعااا  نگااه  تیکرونااا و بااه تنااع  ن و ااع روسیااو بحااران و یفعلاا طیبااا توجااه بااه شاارا

واحاداای  دیاتولاداماه  امکاان باا ننایات باه اینکاهبرخاوردار اسات   ییبسااا تیااز اام یدیاتول یداشتن واحاداا

از  ییااا تیرا در محادود دکننادهیتول ،هیاماواد اول  نیدر تاام  یناا تاوان  ، لایکنباشاد یما  هیامواد اول  نی، تامصنعتی

 می انجامد   کارخانجات یلیتعط به مواردبرخی  و در   دیتول تیکااش ظرف لیدن

 ریو شاکالت  رد، شاکر، روغان و گلاوکا و ساا  ینیریشا  عیصانا  هیامصار  ماواد اول  نیتار  نمادهبا توجه باه اینکاه  

نساانت بااه  و       رد و شااکر و گلااوکا درصاادی مااواد اولیااه ن یاار 70الاای  30 مااتید شیباشااد  بااا افاااا یمااوارد ماا

واحااداای صاانایع غااذای را بااا مشااکالت بساایاری روباارو کاارده روغاان  دیماات یدرصااد 25 شیو افاااا 98سااا  

  است 

 کیاکنناده ک دیاواحاد تول 258 ،اساتان نعت، معادن و تجاارتساازمان صا هصاادر یبهاره باردار  یطنق پروانه ااا

 کااه در حااا  حا اار باشااند یماا تیااتاان در اسااتان مشاااو  فعال 541145 تیاابااا ظرف فااریکلوچااه و و تیسااکویب

 این صنعت می باشد   دکنندهیتول یواحداا دغدغه اصل نیروغن و شکر ا  نیتام

منااادرت بااه اماار صااادرات و واردات کااات بااه صااورت تجاااری "مقااررات صااادرات و واردات  3اساااس ماااده باار  

ق بازرگااانی، صانایع، معاادن و کشاااورزی ایاران صاادر و بااه مساتلا  داشاتن کااارت بازرگاانی اسات کااه توساط اتاا

   "تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت می رسد 

بر اساس این مقررات صاادرات و واردات اار فاردی کاه کاارت بازرگاانی دارد مای تواناد ادادا  باه واردات کاتااای 

اسات  لایکن واردات برخای از کاتااا مجاز نماید و اای  انحصاار بارای واردات کاات بارای افاراد خاان داده نشاده  

 منحصرا برای افرادی خان ماایر با دوانین و مقررات می باشد 
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ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 رد و شااکر و گلااوکا در سااا  جاااری  مااواد اولیااه تز  ایاان صاانعت ن یاار، درصاادی 70الاای  30افاااایش دیماات   1

درصادی روغان امکاان فعالیات صانایع تولیاد شایرینی و شاکالت  25به نسنت ساا  گذشاته و امیناین افااایش  

 را دشوار کرده است 

  نااماانگی گمرک و بانک مرکاای ماانع تارخیو ماواد اولیاه وارد شاده باه گمارک شاده اسات و ایان مو اوگ 2

 می گردد  بانث فاسد شدن این مواد اولیه

 پیشنهادات 

 شانهادیوجاود نادارد، لاذا پ   یافاراد خاصا  باه  مجااز  یکاتاااواردات    یبارا  یدر داانون انحصاار  نکهیبا توجه به ا   1

 دیاااز کاتاااا انمااا  نما یدر واردات برخاا ییگااردد، دولاات و مجلاام اداادامات تز  را جهاات حااذ  انحصااارگرا یماا

و تجااار اسااتان  یدیااتول یواحااداا هباا هیاامااواد اول بیتز  را در خصااون صاادور مجااوز واردات مسااتق داتیااو تمه

  ردیصورت پذ یبانک مرکا یتز  از سو  یاا یامکار نی  امیندیلحاظ نما

 هیاز ساارما تیاادر  نهااا و حما یگااذار هیباار ساارما دیاابااا تاک نیتااام رهیاازنج لیااتز  جهاات تکم یاااا تیااحما  2

  ردیروغن و     صورت پذ ریمادر ن   عیدر صنا یگذار

گااردد و مشااکالت و  لیتشااک یاسااالم یمجلاام شااورا ناادگانیو نما یبااا حرااور بانااک مرکااا ی  جلسااه ا3

 ارائه گردد  یدیتول  یواحداا شنهاداتیپ 

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

 مقررات صادرات و واردات؛    1

 انجمن صنایع غذایی استان خطاب به دبیرخانه شورا؛   11/03/99مورخ    137/99نامه شماره       2

 


