ـﺎی
ـﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫـ
ـﺖ ﺗـ
ـﻦ وﺿﻌﯿـ
آﺧﺮﯾـ
اﺳﺎﺳـﯽ /ﺛﺒـﺖ ﺳـﻔﺎرش ﺑﯿـﺶ از ۴٠٠
ﻫﺰارﺗﻦ ﺑﺮﻧﺞ

ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﮔﻔﺖ ۴۳۸ :ﻫﺰار و  ۳۰۰ﺗﻦ ﺑﺮﻧﺞ در دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﺮای
واردات ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﮐﺸﺎورزی وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮآورد
ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زراﻋﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺎ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۲۰۰
ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺮﻧﺞ در ﺳﺎل ﺟﺎری ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر
ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎﯾﺪ وارد ﺷﻮد.
اﺑﺮاﻫﯿﻢ زارع ،ﻧﯿﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎی
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺎ  ۳.۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :واردات ﺑﺮﻧﺞ در ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮﻧﺞ داﺧﻠﯽ از اﺑﺘﺪای
ﻣﺮداد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آﺑﺎن ﻣﺎه ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺳﺎل ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر وارد ﻣﯽﺷﻮد.
زارع ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل ﺗﺎ  ۲۲آﺑﺎن ﻣﺎه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ۶۶۰
ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺮﻧﺞ از ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ

ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واردات ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻋﻤﺪه اﯾﻦ واردات از ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ و ﺑﺨﺸﯽ ﻫﻢ از ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
و ﺑﺎ ارز ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ اﺳﺖ و
اﻣﺴﺎل در ﺣﻮزه ﺑﺮﻧﺞ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺗﻨﺶﻫﺎی ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و دﻣﺎﯾﯽ
داﺷﺘﻪاﯾﻢ.
زارع در ﻣﻮرد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ و ﻣﺮغ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮد :از
اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل ﺗﺎ  ۲۲آﺑﺎن ﻣﺎه  ۱۰ﻫﺰار و  ۵۵۴ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و ۳۶
ﻫﺰار و  ۸۰۰ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ از ﮔﻤﺮک ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی درﺑﺎره ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻧﯿﺰ اذﻋﺎن داﺷﺖ :در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﻧﺪارﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻣﺠﻮز اﻓﺰاﯾﺶ واردات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۱۵ﻫﺰار
ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﺻﺎدر ﺷﺪه ﮐﻪ  ۱۸۰۰ﺗﻦ
آن ﺗﺎﮐﻨﻮن وارد ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ واردات اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﺎﻓﺖ.
زارع اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻫﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺗﺮه ﺑﺎر ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ۴۳
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً از ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ،ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ
ﻫﻤﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ در واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻧﯿﺰ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ،ﻣﻐﺎزهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺷﺎﻧﻪ  ۴۳ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪ و در
ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻗﯿﻤﺘﮕﺬاری ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
در ﻣﻮرد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻧﯿﺰ اذﻋﺎن داﺷﺖ :از اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل ﺗﺎ ۲۲
آﺑﺎن ﻣﺎه در ﻣﺠﻤﻮع  ۳۷ﻫﺰار و  ۴۲۸ﺗﻦ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

