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بسـمه تعـالی
عنوان جلسه

بررسی مشکلات پیرامون مرغ  ،تخم مرغ و واردات دام زنده

حاضرین در

آقایان:علی صادقی-سید جلال مدرسی -محمد اصغرزاده -الله نظر اسعدزاده –سعید بهشتی راد-سید حسین

جلسه

خیریه-سید غلامرضا زجاجی-محمد حسین تابع -غلامرضا جعفرپور مقدم -محمدرضا عیسایی -علی عسگری-
ابوالفضل آرزومندان

خانمها :مهری دستجردی ،ریحانه اکبری

مکان

سالن جلسات اتاق بازرگانی  ،صنایع ،معادن و کشاورزی بیرجند

گــــزارش:
با عنایت به هماهنگی و دعوت نامه شماره/47/704الف  ،جلسه ساعت  4صبح روز چهارشنبه مورخ 47/06/11
با حضور ریاست محترم کمیسیون و با حضور مسئولین دولتی امضاء کنندگان لیست پیوست در محل سالن
جلسات اتاق برگزار گردید.
در ابتدا جناب آقای سیدحسین خیریه ،رئیس کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی اتاق بیرجند ضمن
عرض خیر مقدم از مدعوین بیان داشت :بازاریابی نقش مهمی در صادرات کالاهای تولیدی ،صنعتی و
کشاورزی دارد که در استان خراسان جنوبی متاسفانه به این مهم بهای کمتری داده شده است .
وی در بخش دیگری از سخنان خود راهکارهایی برای ایجاد خدمات واحد ،در امر صادرات مرغ  ،تخم مرغ و
واردات دام زنده ارائه نمود که تولیدکننده و سرمایه گذار بار مالی و هزینه کمتری متحمل شود.
خیریه رئیس کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی اتاق بیرجند گفت :باید در زمینه صادرات و واردات دام
زنده به استان برنامه ریزی مناسب انجام شود و بدون تأمین نیازهای داخلی نباید صادرات دام زنده داشته
باشیم.
وی ادامه داد :باید دام های مازاد دامداران و عشایر استان در راستای حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد تعادل
در عرضه و تقاضا خریداری و جمع آوری شود بعد اقدامات لازم برای واردات دام زنده به استان صورت گیرد.
خیریه با تأکید بر بازاریابی فروش دام مازاد به خارج از استان و همکاری مسئولین در خصوص هدایت مصرف
دام و طیور منطقه جهت مصرف ارگان های دولتی (سپاه ،ارتش ،نیروهای انتظامی و دانشگاه های مستقر در
استان) از تولیدات داخل استان و تأمین نقدینگی واحدهای بسته بندی فرآورده های گوشتی افزود :یکی از
مشکلات واردات دام زنده ،نبود زیرساخت های مناسب از جمله قرنطینه ی مناسب در نقطه صفر مرزی
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می باشد که برای حل این مشکل باید قرنطینه ها را با رعایت کامل موارد بهداشتی به شهرهای نهبندان و
سربیشه انتقال نمایند.
وی با بیان این مطلب که غفلت از مشکلات و سختگیری در اجرای قوانین و مقررات  ،تجار و فعالان اقتصادی
را ازچرخه رقابت و حضور در بازارهای خارجی کنار خواهد زد ،افزود :خوشبختانه اتاق بازرگانی بیرجند و دیگر
مسئولان دولتی نسبت به توسعه صادرات تاکید ویژه دارند ،اما باید با رفع مشکلات و قوانین دست و پاگیر
حمایت بیشتری از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی صورت گیرد.
خیریه تصریح کرد :تلاش می کنیم با نظر کارشناسان ،اعضای کمیسیون کشاورزی و صاحبنظران بخش دولتی
در این رابطه ،به یک جمع بندی برسیم.
سعید بهشتی راد،رئیس اداره بازرگانی و توسعه خدمات تجاری سازمان صنعت،معدن و تجارت استان خراسان
جنوبی نیز آزاد شدن واردات دام زنده را تنها راه پیشگیری از قاچاق آن عنوان کرد و گفت :قاچاق دام زنده به
علت نبود نظارت ،مشکلات زیادی را در جامعه بوجود می آورد
وی ادامه داد :هدف اصلی همه فعالان اقتصادی باید این باشد که اقتصاد کشور را در یک جهتگیری مشخص
به سمت رقابت و کارایی پیش برند.
محمد اصغر زاده ،سرپرست معاونت سلامت دامپزشکی خراسان جنوبی اظهار داشت :در پنج ماهه نخست سال
 47میزان  6میلیون کیلوگرم خوراک طیور  ،یک میلیون و 407هزار و  700قطعه جوجه یک روزه از خراسان
جنوبی نیز صادر شده که این آمار در مدت مشابه سال گذشته رشد چشم گیری داشته است.
وی اظهار کرد :در پنج ماهه امسال  1047راس گاو و گوساله74،هزار و  626راس گوسفند و بز طبق ضوابط و
قوانین بین المللی به خارج استان صادر شده و خراسان جنوبی با دارا بودن واحدها و کارخانجات تولیدی
استاندارد ،ظرفیت و توان افزایش سطح انواع محموله های دام،طیور و فرآورده های خام دامی را به کشورهای
همسایه و سایر استانهای کشور را دارد.
سرپرست معاونت سلامت دامپزشکی خراسان جنوبی با بیان اینکه از صادرات محصولات تولیدی در استان
استقبال می کنیم اذعان داشت :دامپزشکی ضمن رعایت ضوابط و دستورالعملهای بین المللی ،تسریع و
تسهیل امر صادرات و واردات محموله های دام،طیور و فرآورده های خام دامی را در دستور کار قرار داده است.
مدرسی، ،معاونت بهبود امور تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه بخش دام و
طیور یکی از متاثرترین بخش ها در خشکسالی بوده است ،یادآور شد :یکی دیگر از مشکلات دامداران
فسادپذیری محصولات و تولیدات دام و طیور است که این موضوع دامداران را درگیر فروش این محصولات
میکند که اگر توسط دولت حمایت نشود مورد سوء استفاده دلالان قرار میگیرد.
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وی با اشاره به این که واحدهای تولیدی ما دچار کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش می باشند و همین امر
باعث واردات بی رویه شده افزود :یکی از آسیب های مهم در امر واردات بی رویه لطمه خوردن اقتصاد کشور
است واردات بی رویه تولید داخلی را به حاشیه برده و به افزایش بیکاری دامن زده می زند.
وی با بیان این که موضوع واردات و صادرات را نمی توان صرفا با مقادیر موجودی محصولات سنجید،گفت:
درمقاطعی از سال که با مازاد تولید برخی محصولات مواجه هستیم صادرات الزامی است؛ اما برخی مواقع با
کمبود مواجه شده و به واردات نیاز داریم بنابراین باید بین این دو وضعیت تناسب ایجاد شود.
در ادامه علی صادقی ،معاون دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین المللی استانداری اظهار نمود:واردات دام زنده
با پیگیری های استانداری و سازمان های ذیربط براساس مصوبه هیأت وزیران و درخواست فعالان اقتصادی
استان در جهت رونق بازارچه های مرزی و فعال شدن واحدهای بسته بندی فرآورده های گوشتی انجام گرفته
است و ادامه این روند براساس نیاز استان خواهد بود.
جواد غریبی ،مدیرعامل اتحادیه دامدارن آریان استان با بیان این که شرایط جامعه باید به گونهای باشد که
تولیدکننده برای تولید تشویق شود ،اظهار کرد :در حال حاضر دامداران نگران این مسئله هستند که با افزایش
میزان تولید داخل که بیش از نیاز مصرف و توان کشش بازار است؛ حتی ادامه روند اندک واردات می تواند
تولیدکنندگان داخلی را با مشکلات عدیده ای مواجه سازد.
وی ادامه داد :اتحادیه دامداران آمادگی دارد دام تولیدی خود را با اخذ ضمانتنامه بانکی از واحدهای بسته
بندی فرآورده های گوشتی استان جهت فعال نمودن این واحدها با مهلت 70روزه به فروش برساند.
محمدرضا عیسایی مدیر عامل کشتارگاه دام استان در این جلسه گفت :نبود زیرساختهای لازم قرطینه ای از
مهمترین چالشهای واردت دام زنده به استان می باشد که با همکاری سازمان ها و ارگان های ذیربط باید این
مشکل حل شود.
وی افزود :در زمینه کشتارهای غیر مجاز دام باید مسئولان و نهادهای مرتبط نسبت به رفع مشکلات مربوط به
کشتار غیرمجاز دام که میتواند سبب شیوع برخی بیماریها شود ،اقدام جدی و عملی را انجام داده و این
کشتارها را ساماندهی کنند.
عیسایی در ادامه آمادگی خود را در کشتار دام وارداتی اعلام نمود و افزود :در صورت ورود دام به داخل استان
ظرف مدت دو ماه قادر به تجهیز کشتارگاه استان خواهد بود.
در پایان جلسه مقرر گردید پیشنهادات مطرح شده ،جمع بندی و نظرات نهایی و کارشناسی در جلسه آتی
کمیسیون مصوب و به دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان منعکس گردد.
جلسه ساعت 33:11دقیقه با ذکر صلوات خاتمه یافت.
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مصوبات:
 .1ارائه پیشنهادات توسط ارگان های ذیربط و بخش های خصوصی مرتبط (اعضای حاضر در جلسه) در
خصوص واردات دام زنده و ارسال به دبیرخانه کمیسیون حداکثر تا تاریخ 47/06/21
 .2بررسی کارشناسی پیشنهادات واصله به دبیرخانه در جلسه آتی کمیسیون و ارائه نظرات نهایی به
شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

