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 10/03/99 تهیه گزارش تاریخ   مقررات  شناسه

 موضوع عنوان
 آرد استان واحدهای تولیدی بررسی مشکالت

 مرجع طرح موضوع
 کارفرمایان آردسازی استانصنفی انجمن 

 موضوع شرح 

 ینیتضییم دیییخر ،)پیوسییت  رانیییوز ئییتیه 30/01/99هییی مییور   57599/ت 6845شییماره  نامهبیتصییوطییی 

   اصالح گردید.ریال   27000 قیمت بهگندم  

، عیدم تییییر در نیر  سیگود گنیدم ت یویتی نسیگت بیه گ شیته، نیر  تضیمینی گنیدمسیاننه  با عنایت به افزایش  

عدم خرید و فیرو  گنیدم و است صیانت آن بیه صیورت آزاد و مشیکالت دیگیر افیزایش هزینیه هیای تولیید ن ییر 

 یهییا نییهیهز رینییر  سییا شیافییزا، حمیی  هییینییر  کرا یچنیید برابییر شیافییزا، آرد یبسییته بنیید ینییر  گییون شیافییزا)

 است.  شدهدشوار  ی تولیدی آرد  ادامه فعالیت برای واحدهادستمزد کارکنان  ، حقوق و یتگد

هیر گونیه افیزایش نیر  عیدم تییییر در نیر  سیگود گنیدم   و  با مد ن ر قیرار دادن شیرایا اقتصیادی و رکیود بیازار

گردییده فعالییت ایین واحیدها تیوقیص اقتصیادی نداشیته باشید  ثنمی باشید و ایین موعیوا باعیآرد نیز امکان پ یر  

از ایین رو انجمین صینفی کارفرماییان آرد سیازی ق یت حی  مشیکالت و در نتیجه بیه تعییتیی واحیدها بیانجامید.  

 واحدهای مربوطه پیشن اداتی را ق ت طرح در قتسه شورا به دبیرخانه ارائه نمودند.

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

افزایش نیر  تضیمینی گنیدم بیدون تییییر در نیر  سیگود گنیدم امکیان فعالییت واحیدهای تولییدی آردسیازی .  1

 را عمال غیر ممکن کرده است. 

دسییتور وزارت ق ییاد کشییاورزی، خییروز گنییدم از اسییتان مگییدا بییه دیگییر نقییا  کشییور در زمییان  . بییر اسییاد2

نتواننید بیه صیورت آزاد بیا نیر    و ایین موعیوا باعیث گردییده واحیدهای تولیید آرد  برداشت م صول ممنوا اسیت

   های خود را پوشش دهند. ند و برخی از هزینهیگندم نما  دیاز آن اقدام به خر  شیب  ایو   یمصوب دولت

و  دیییتول یهییا نییهیهز شیافییزا نیییز باعییث ریییچنیید سییال اخدر آرد  یبسییته بنیید ینییر  گییونتصییاعدی  شیافییزا. 3

 دییتول ینیر  آرد همننیان بیدون توقیه بیه فیاکتور هیا  . لییکن، شیده اسیتتولییدی  یتمام شده کان  یب ا  شیافزا

 .باشد  یثابت م رییبدون تی
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 نیو تییام ینگ ییدار یهییا نییهیهز شیافییزا نیییز یکییی از فاکتورهییای رییینییر  ارز در چنیید سییال اخ دیشیید شیافییزا. 4

  .شده است یسازواحدهای تولیدی آنت   نیماش  یدکیقیعات  

آب   نیهیهز   ییاز قگ  دییتولهزینیه هیای    ریو سیا  دسیتمزد کارکنیان  ، حقیوق و یتگید  یهیا  نیهیهز  ریسیا  . افزایش5

 باعث متضرر شدن این واحدها شده است. ریسال اخ 10 یدر نر   دستمزد آرد ط رییبدون تینیز برق و  

 دیشید شیمنجیر بیه افیزا نییز یحمی  و نقی  کشیور یهیا انیهیحمی  توسیا پا هیینیر  کرا  یچند برابر  شیافزا.  6

 شده است. یحم  گندم به کارخانجات آرد ساز نهیهز

 پیشنهادات 

ریییالی بییرای واحییدهای تولیییدی  27000از گنییدم هییای است صییال شییده از گنییدم سییگود آزاد . امکییان فییرو  1

 آردسازی فراهم گردد.

در زمییان  از کشییاورزان بییا نییر  اعالمییی دولییت واحییدهای تولییید آرد مسییتقیم. تم یییداتی در خصییوی خرییید 2

 برداشت اتخاذ گردد.

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

 هیات وزیران؛ 09/01/1399هی مور  57555/ت 985. تصویب نامه شماره  1

 ؛رانیوز ئتیه.30/01/1399هی مور   57599/ت 6845شماره  نامهبیتصو.  2

انجمین کارفرماییان آردسیازی اسیتان خییاب بیه شیرکت میادر تخصصیی   31/02/99میور     39/99شیماره  . نامه  3

 و بازرگانی دولتی ایران؛

 اتاق بازرگانی خیاب به انجمن کارفرمایان آردسازی استان. 10/03/99مور   133/99. نامه شماره 4

 


