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بسـمه تعـالی
عنوان جلسه

بررسی مشکلات پیرامون واردات دام زنده به استان
استانداری :آقای مسلم جابری

حاضرین

بخش

سازمان دامپزشکی  :آقایان محمد اصغرزاده و سعید قاسمی

دولتی

سازمان جهاد کشاورزی :آقای روح الله نور محمدی
سازمان صنعت ،معدن و تجارت :آقای مهدی ماهگلی

در جلسه
بخش
خصوصی

آقایان :سید حسین خیریه--محمد حسین تابع -سینا سرحدی -احسان بیکی -محمدرضا عیسایی -علی
عسگری -علی حمیدی –جواد غریبی -سید محمد خوشرو -ابوالفضل آرزومندان
اتاق تعاون :آقایان الله نظر اسعدزاده و محمد حسین دلیر
خانم ها :مهری دستجردی ،ریحانه اکبری

مکان

سالن جلسات اتاق بازرگانی صنایع  ،معادن و کشاورزی بیرجند

گــــزارش:
با عنایت به هماهنگی و دعوت نامه شماره/49/635الف  ،جلسه ساعت 4339صبح روز چهارشنبه مورخ
 49/97/94با حضور اعضای کمیسیون و مدعوین محترم در محل سالن جلسات اتاق برگزار گردید.
در ابتدا آقای سیدحسین خیریه ،رئیس کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی اتاق بیرجند ضمن عرض خیر مقدم به
مدعوین ،به بیان مقدمه ای از موضوعات مطرح شده در جلسه قبل پرداخت و افزود :در زمینه واردات دام زنده به استان
باید برنامه ریزی مناسب انجام شود و بدون تأمین نیازهای داخلی نباید صادرات دام زنده انجام شود.
وی ادامه داد 3باید دام های مازاد دامداران و عشایر استان در راستای حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد تعادل
در عرضه و تقاضا خریداری و جمع آوری شود سپس اقدامات لازم جهت واردات دام زنده به استان صورت
گیرد.
خیریه با تأکید بر بازاریابی فروش دام مازاد به خارج از استان و مساعدت مسئولین در خصوص هدایت مصرف
دام و طیور منطقه جهت مصرف ارگان های دولتی (سپاه ،ارتش ،نیروهای انتظامی و دانشگاه های مستقر در
استان) و تأمین نقدینگی واحدهای بسته بندی فرآورده های گوشتی افزود 3یکی از مشکلات واردات دام زنده،
نبود زیرساخت های مناسب از جمله قرنطینه ی مناسب در نقطه صفر مرزی می باشد که برای حل این
مشکل باید قرنطینه ها با رعایت کامل موارد بهداشتی به شهرهای نهبندان و سربیشه انتقال یابد.
خیریه تصریح کرد 3تلاش می کنیم با نظر کارشناسان ،اعضای کمیسیون کشاورزی و صاحبنظران بخش دولتی
در این رابطه ،به یک جمع بندی برسیم.
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مهدی ماهگلی معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان نیز عدم برنامه ریزی را
یکی از مشکلات و نارسایی های این حوزه برشمرد و اظهار داشت 3اگر در استان برای این گونه موضوعات
برنامه راهبردی وجود داشته باشد در خصوص مسائلی از این قبیل که تأثیرسزایی در حوزه اشتغال ،سرمایه
گذاری و رونق اقتصادی استان دارد موضع گیری نمی شد.
وی افزود 3متولیان این کار قبل از ورود دام به استان باید به فکر بازاریابی و فروش دام در خارج استان بوده تا
با مشکل مواجه نشوند و همچنین تأکید نمود 3سازمان جهاد کشاورزی بعنوان متولی این بخش باید یک برنامه
راهبردی با همکاری سایر مجموعه ها در جهت حمایت از سرمایه گذاری  ،اشتغال و رونق اقتصادی تدوین
نماید تا ازاظرفیت ها و قابلیت های که در اختیار استان گذاشته شده بهره مندی لازم را برده و با نگاه ملی ،نه
منطقه ای به این موضوع ،منافع ملی را در نظر بگیرند.
وی ادامه داد  3ما می توانیم با ایجاد شرکت های مدیریت صادرات مانند خوشه طیور استان در جهت منفعت
صنعت دام و طیور استان گام های اساسی برداریم.
محمد اصغر زاده ،سرپرست معاونت سلامت دامپزشکی خراسان جنوبی اظهار داشت3با بیان اینکه از صادرات
محصولات تولیدی در استان استقبال می کنیم اذعان داشت 3دامپزشکی 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.
در ادامه مسلم جابری  ،نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین المللی استانداری اظهار نمود3واردات دام
زنده با پیگیری های استانداری و سازمان های ذیربط براساس 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.
وی در این جلسه خاطر نشان کرد 3تصمیم گیری در خصوص ممنوعیت واردات دام زنده ،با ستاد تنظیم بازار
بوده که ریاست این ستاد بر عهده استاندار محترم می باشد و اداره کل جهاد کشاورزی دبیرکمیسیون بوده و
اخذ تصمیمات نهایی پس از طرح در شورای مذکور با استانداری می باشد.
جواد غریبی ،مدیرعامل اتحادیه دامدارن آریان استان با بیان این که شرایط جامعه باید به گونهای باشد که
تولیدکننده برای تولید تشویق شود ،اظهار نمود 3در 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 3اتحادیه 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 59روزه به فروش برساند.
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در این جلسه روح الله نورمحمدی ،نماینده معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت3
در حال حاضرمیزان تولیدگوشت قرمز استان 891,999تن بوده که از این میزان  91هزار تن داخل استان با
جمعیت 799هزار نفر مصرف شده است و با توجه به جمعیت دامی استان هیچ گونه مشکلی در تأمین گوشت
قرمز در استان نمی باشد و تمام تشکلهای دامپروری در سطح استان آمادگی تأمین محصول مورد نظر را دارند
و نیاز به واردات دام زنده نخواهد بود.
در پایان جلسه مقرر گردید پیشنهادات مطرح شده ،جمع بندی و نظرات نهایی و کارشناسی در یک تیم
کارشناسی مصوب و به دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان منعکس گردد.
جلسه ساعت 33:11دقیقه با ذکر صلوات خاتمه یافت.
مصوبات

مقرر گردید پیگیری لازم در خصوص تشکیل تیم کارشناسی جهت برنامه ای جامع توسط هیأت
رئیسه کمیسیون انجام و از طریق دبیرخانه کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی جهت
تصمیمات استانی به شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی ارجاع گردد
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