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دستور جلسه شماره (۱)

عنوان : بررسی مشکالت پیرامون ابالغیه شماره ۱۴۰۱/۵۴۰/۴۷۵۳۷ دفتر بازرسی و نظارت بر کاالهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی 

در حوزه واردات نهاده های دام و طیور 

مرجع طرح موضوع: اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور ایران

زمان برگزاری جلسه: ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ 

تعداد صفحات دستور جلسه: ۳ صفحه

شرح موضوع:
دستورالعمل ابالغی شماره ١۴٠١/۵۴٠/۴۷۵۳۷ مورخ ١۴٠١/٠۶/١۵ دفتر نظارت بر کاالهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی به شرح زیر صادر گردیده 

است.

.
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در این ابالغیه به دستورالعمل نحوه نظارت بر فرآیند تأمین و توزیع نهاده های اساسی کشاورزی شماره ٠۲٠/١۳۶۶۴ مورخ ١۳۹۹/۶/١١ اشاره شده 
است. در دستورالعمل فوق الذکر به تبصره ۲ بند ١ تصویب نامه شماره  ۶۲۷۹۳  مورخ ١۳۹۷/۵/١۶ هیأت وزیران استناد شده است. 

"تبصره ۲ بند ۱ تصویب نامه شماره ۶۲۷۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶: وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی 

و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند کنترل و نظارت الزم را به منظور حصول اطمینان از توزیع کاالهای اساسی، 

ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی وارد شده بر اساس فهرست پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت 

است، بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کاال تا عرضه آن در شبکه خرده فروشی( مراحل تأمین، پخش، توزیع و رسیدن 

به دست مصرف کننده) به عمل آورند."

 در بند (١) تصویب نامه فوق الذکر هیأت وزیران و جدول اقالم کاالهای پیوست آن صراحتاً به اقالم مشمول نرخ ارز رسمی در تاریخ صدور مصوبه ( 
ارز ۴۲٠٠ تومانی) اشاره شده است و در تبصره (۲) آن نیز بر تنظیم دستورالعمل توزیع و نظارت بر کاالهای مشمول نرخ رسمی ارز (۴۲٠٠ تومانی) 

تأکید گردیده است. 

"ماده ۲ تصویب نامه شماره ۶۲۷۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶: تأمین ارز برای واردات سایر کاالها غیر از کاالهای موضوع بند 

(۱)1 این تصویب نامه در بازار دوم ارز و از محل ارز حاصل از صادرات کلیه کاالهای غیرنفتی به ویژه فرآورده های نفتی، 

گاز طبیعی، پتروشیمی، سنگ آهن، محصوالت فوالدی و فلزات رنگی و خدمات انجام می گیرد. معامالت در این بازار از 

طریق بانک ها و صرافی های مجاز تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران (سامانه معامالت ارزی) صورت می 

گیرد. نرخ ارز در این بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین گردیده و به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطالع رسانی می 

شود."

این دستور العمل (دستورالعمل نحوه نظارت بر فرآیند تأمین و توزیع نهاده های اساسی کشاورزی شماره ٠۲٠/١۳۶۶۴ ) ناظر بر تبصره ۲ از ماده ١ 
مصوبه شماره ۶۲۷۹۳ مورخ ١۳۹۷/٠۵/١۶ هیأت وزیران و بر اساس ارز رسمی ۴۲٠٠ تومانی در مقطع تصویب بوده است. همچنین در بند ۲ همان 
مصوبه سایر کاالهای وارداتی مشمول ارز سامانه نیما (ارز آزاد) و معاف از الزامات تبصره ۲ بند ١ بوده است. با توجه به منسوخ شدن موضوع ماده ١ و 
حذف ارز ۴۲٠٠ تومانی از اقتصاد، حفظ و تداوم و تأکید بر لزوم اجرای شرایط قبلی دخالت در فعالیت های اقتصادی آزاد و مغایر حقوق تجاری 

فعالین و فاقد وجاهت حقوقی می باشد. 

با عنایت به مطالب فوق اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور ایران  طی نامه شماره ١۷۷۳ مورخ ١۴٠١/٠۸/١۸ به دکتر ساداتی نژاد وزیر 
محترم جهاد کشاورزی ( با رونوشت به آقای دکتر سالح ورزی قائم مقام محترم دبیر کمیته حمایت از کسب و کار) خواستار رسیدگی یه این موضوع  
شدند و و ابالغ و اصرار بر اجرای دستورالعمل ابالغی شماره ١۴٠١/۵۴٠/۴۷۵۳۷ را مغایر بر تکلیف قانونی مصرح در بند (۲۴) و (۳٠)2 قانون بهبود 

1 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مجاز است نسبت به تأمین ارز کاالهای  فهرست گروه ١ (شامل کاالهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی) اعالمی از سوی وزارت صنعت، 

معدن و تجارت به نرخ رسمی ارز اقدام نماید. 
2 ماده۲۴ـ دولت و دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی سیاستها و برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هرگونه تغییر سیاستها، مقررات و رویه های 

اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه های گروهی به اطالع عموم برسانند .تبصره ـ هیأت وزیران پس از کسب نظر مشورتی شورای گفت وگو، زمان موضوع این ماده را تعیین و اعالم 
می کند. مواردی که محرمانه بودن آن اقتضاء داشته باشد، با تشخیص باالترین مقام دستگاه اجرائی، مستثنی است.

بر اساس ماده الحاقی ۳٠رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در تدوین آیین نامههای اجرایی این قانون الزامی است.
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مستمر فضای کسب و کار ابالغی طی نامه شماره ۸۵۲۳٠ مورخ ١۴٠١/٠۵/۲۲ معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری دانستند. ایشان درخواست 
بررسی و اقدام الزم جهت ابطال دستورالعمل فوق الذکر را دارند.

ماده۲ـ دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصالح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر کتبی اتاقها و آن دسته از تشکلهای ذی ربطی که عضو اتاقها 
نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه الزم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید .تبصره ـ مهلت اجرای حکم بند (ب) ماده (۹١) قانون اصل (۴۴) درمورد 

شرکت دادن اتاقها در شوراهای تصمیم گیری برای دولت، شش ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون است .
ماده۳ـ دستگاههای اجرائی مکلفند هنگام تدوین یا اصالح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی، نظر تشکلهای اقتصادی ذی ربط را استعالم کنند و مورد توجه قرار ده


