ﺟـﺪول ﺗﻮﻟﯿـﺪ و واردات ﮐﺎﻻﻫـﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺣﺴﺎس ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﺳﻄﺢ
ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺧﻮد
را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﻪ زودی ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺣﺴﺎس ﮐﻪ در ﺑﻨﺎدر
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ
وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد و واردات ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﺷﻮد.

ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮآوردﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و در راﺳﺘﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ارزی،
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺪود  ۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮای واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارد ۶,۴ .ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و  ۲.۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮای واردات دارو اﺳﺖ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﻗﻢ ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز دوﻟﺘﯽ  ۱۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر و ﺳﺎل ﻗﺒﻞﺗﺮ از آن  ۱۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد.

ﯾﺤﯿﯽ آل اﺳﺤﺎق ،ﻋﻀﻮ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان درﺑﺎره ﻧﯿﺎز ارزی ﮐﺸﻮر
ﺑﺮای واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ »اﯾﺮان« ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﺗﺄﻣﯿﻦ ۱۴

ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ارز ﺑﺮای واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ اﺳﺖ و
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ارزی را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ«.

اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺮزﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ارزی
ﮐﺸﻮر ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺸﺎر ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ارزی اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻟﺬا ﻃﯽ
اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺴﺘﻪ ارز دوﻟﺘﯽ را ﺟﻤﻊ و ﺟﻮرﺗﺮ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ارز ﺑﺮای واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺣﺴﺎس ﮐﻢ ﻧﯿﺎﯾﺪ.

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻻﻧﻪ ارز دوﻟﺘﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﮐﻨﻮن
از ﻣﯿﺰان ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ارز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز) ۱۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر(  ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮐﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺗﻮازن ارزی در ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺣﺴﺎس ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ارز دوﻟﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از
ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ.

ﭼﻪ زﻣﺎن ارز دوﻟﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻗﺒﻞ از ﻓﺸﺎر ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ

ﻣﻨﺎﺑﻊ

ارزی

ﮐﺸﻮر،

دوﻟﺖ

ﺑﺮای

واردات ﺗﻦ ﻣﺎﻫﯽ ،ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ،ﮔﻮﺷﺖ ،ﻣﺮغ ،ﺑﺮﻧﺞ و ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎ ارز
دوﻟﺘـﯽ ﺗﺨﺼـﯿﺺ ﻣـﯽداد اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻓﺴـﺎد ﻣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﺣـﻮزه رخ
داد)ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ( دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ
رﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ارزی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ »اﯾﺮان«
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﯾﺎ ﺑﯽاﺛﺮ اﺳﺖ ،ﯾﺎراﻧﻪ ارزی آن را ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد«.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﺒﺪ ارزی  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺣﺬف ﺷﺪ،
ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﺣﺬف ارز دوﻟﺘﯽ ﺑﺮﻧﺞ ،زﻣﺰﻣﻪ ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﺑﻪ
ﻧﻬﺎدهﻫﺎی دام و ﻃﯿﻮر ﻫﻢ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﻬﺎدهﻫﺎی دام و ﻃﯿﻮر را در ﺑﺎزار ﺑﺎﻻ ﺑﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ آﺛﺎر و ﺗﺒﻌﺎت
آن را ﻣﯽﺗﻮان در اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻟﺒﻨﯿﺎت ،ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ و ﻣﺮغ دﯾﺪ.

ﺗﻨﻬﺎ  ۵ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ ارز دوﻟﺘﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد

اﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﺶ ﻓﺎش ﻧﺸﻮد درﺑﺎره اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺬف ارز
دوﻟﺘﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ »اﯾﺮان« ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺧﺒﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﺣﺬف ارز دوﻟﺘﯽ در ﻣﺤﺎﻓﻞ رﺳﻤﯽ زده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ دوﻟﺖ
ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻤﺘﯽ ﺑﺮود ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ  ۵ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ ﺣﺴﺎس ارز
دوﻟﺘﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ارز آﻧﻬﺎ را ﺣﺬف ﮐﺮد
ﭼﺮا ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار دﭼﺎر ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﮕﯽ ﻣﯽﺷﻮد «.او اداﻣﻪ داد» :در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ روﻏﻦ ﺧﺎم ،داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ ،ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ،ﺟﻮ و
ذرت ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ،از اﯾﻦرو ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ در ﻣﻮرد ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﺤﺪودﯾﺖ ارزی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد«.

ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ

اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺣﺴﺎس ﺧﻮب اﺳﺖ،
اداﻣﻪ داد» :دو ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻠﻞ در ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی
دام و ﻃﯿﻮر ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،اوﻟﯿﻦ آن ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻮد و دوم ،ﺑﺎ
ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ و اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی
اﺳﺎﺳﯽ از ﺑﻨﺎدر ﺧﺎرج ﺷﻮد «.او اﻇﻬﺎرداﺷﺖ» :وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و
ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺣﺎل ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺟﺎﻣﻊ
ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ارز ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ،ﻧﯿﺎز وزﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ارزش دﻻری ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﺸﺨﺺ
و ﺷﻔﺎف ﮐﻨﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ﺣﺴﺎس را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد«.

ﻣﯿﺰان ذﺧﺎﯾﺮ ذرت ،ﺟﻮ ،ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ و داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ

اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ درﺑﺎره ذرت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ»:ﻧﯿﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ذرت
 ۱۱ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰار ﺗﻦ آن ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن
و  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ آن ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۴۰۰
ﻫﺰار ﺗﻦ واردات ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد«.
او درﺑﺎره ﻧﯿﺎز ﺟﻮ و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﮔﻔﺖ» :ﻧﯿﺎز ﮐﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﺟﻮ  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۹۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ اﺳﺖ ۷۰۰ ،ﻫﺰار ﺗﻦ آن ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﺖ و ۳
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ آن ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۲۰۰

ﻫﺰار ﺗﻦ ﺟﻮ وارداﺗﯽ ﻧﯿﺎز دارد .در ﻣﻮرد ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﮐﻠﯽ
ﮐﺸﻮر  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ آن ذﺧﯿﺮه اﺳﺖ و
در داﺧﻞ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۹۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ واردات اﯾﻦ
ﮐﺎﻻ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۵۰ﻫﺰار ﺗﻦ اﺳﺖ «.اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ
داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ و روﻏﻦ ﺧﺎم ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ»:ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﻪ داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ ۳
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻮر  ۴۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ
اﺳﺖ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ واردات ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد .در ﻣﻮرد روﻏﻦ ﺧﺎم
ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۶۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ آن از
ذﺧﯿﺮه و  ۶۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ اﺳﺖ و ﻣﺎﺑﻘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ واردات
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد«.

ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻠﯽﺳﺎزی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ

او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش دوﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ واردات در
ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺣﺴﺎس ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﺨﺼﻮص در
ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ و داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی
ﮐﻤﺘﺮی ﺻﺮف واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻮد؛ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ذﺧﯿﺮه
ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺨﺼﻮص در ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺧﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ در
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ وﺟﻮد ﻧﺪارد«.

 ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﻨﺎدر دارﯾﻢ

اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت
ﺗﺮﻣﯿﻢ ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﺖ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮد ۴»:ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﻨﺎدر ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ارز
رﺳﻮب ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ارز آن ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ
ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽروﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد در اﻧﺘﻬﺎی
ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ روﺑﻪرو ﺑﻮد؛ اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻼت در ﺣﺎل ﺣﻞ ﺷﺪن اﺳﺖ و در راﺳﺘﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺣﺴﺎس
ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ و ذرت ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻟﺬا اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ روﻏﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد«.

ﭼﺮاﯾﯽ

اﻓﺰاﯾﺶ

ﻗﯿﻤﺖ

ﺑﺮﺧﯽ

از

ﮐﺎﻻﻫﺎ

ﺑﻪ

اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ درﺑﺎره
»اﯾﺮان« ﺗﻮﺿﯿﺢ داد:
» ۷۰درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ،اﮔﺮ در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺮغ
ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ دﭼﺎر ﺑﻪﻫﻢ رﯾﺨﺘﮕﯽ ﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ در ﺑﺎزار
ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد«.

ﻧﻬﺎدهﻫﺎی دام در ﺑﺎزار ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ؟

او ﺗﻮﺿﯿﺢ داد» :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﻏﺪار ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻧﻬﺎده ﺧﻮد را از
وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺮغﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﺮاغ
ﺑﺎزار آزاد ﺑﺮود و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻻﻻن ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪاری
ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮ دوﻟﺘﯽ ۱۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﯿﻦ ۱۷۰۰
ﺗﺎ  ۱۸۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ در ﺑﺎزار آزاد ﻗﯿﻤﺖ آن از  ۲ﻫﺰار و
 ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ ،ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ دوﻟﺘﯽ آن
 ۲۴۵۰اﺳﺖ در ﺑﺎزار آزاد ۶ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺮﻏﺪار ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻬﻤﯿﻪ ،آن را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ در ﺑﺎزار
آزاد ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ؛ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻌﯿﻮﺑﯽ در ﻧﻬﺎدهﻫﺎی دام و
ﻃﯿﻮر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ«.

چرا گوشت و مرغ گران شد؟
اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ درﺑﺎره ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻌﯿﻮب ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی دام و ﻃﯿﻮر ﮔﻔﺖ:
»وﻗﺘﯽ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی دام وﻃﯿﻮر ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮﻏﺪاران و
داﻣﺪاران ﻧﺮﺳﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ،ﻣﺮغ و ﻟﺒﻨﯿﺎت اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻟﺬا
روﻧﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺻﻮرت
ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺸﻮد ﺑﺮای ﺣﻔﻆ دام و ﻃﯿﻮر ﺧﻮد ﺳﺮاغ
ﺑﺎزار آزاد ﺑﺮود«.

ﮔﺰارش از ﻣﺮﺟﺎن اﺳﻼﻣﯽ – روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان

