در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز؛  ۱۰۰ﻫﺰار
ﺗﻦ ﺑﺮﻧﺞ وارداﺗﯽ در ﮔﻤﺮک
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺞ  :ﻫﻤﭽﻨﺎن  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺮﻧﺞ وارداﺗﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۸در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ؛ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﺸﺎورز
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ اﻓﺰود :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻬﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺞ رﺳﻮﺑﯽ ﺳﺎل  ۹۸در ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎ
ارز اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽداد ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده و ﻫﻨﻮز
 ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺮﻧﺞ در ﮔﻤﺮﮐﺎت وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ ازﮔﺮﻣﺎ در ﺣﺎل از
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺳﺖ.

وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :دی ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ دوره ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ
اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ و اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ از وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ وزارت ﺻﻤﺖ ﻣﺼﺎدف ﺷﺪ.

دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺞ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ،واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻی

ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻨﺎدر ﮐﺸﻮر وارد و ﭘﺲ از ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﺧﻮدرا
ﺗﺮﺧﯿﺺ و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

وی اﻓﺰود :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در آن ﻣﻘﻄﻊ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و وزارت ﺻﻤﺖ در ﺧﺼﻮص
ﻋﻤﻠﮑﺮد ارزی اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ زﻣﺎن ﺑﺮد و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ.

ﮐﺸﺎورز ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ وزارت ﺻﻤﺖ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ و ﮔﻤﺮک
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ وارد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ را ﺑﺼﻮرت درﺻﺪی اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺎزار ﺟﺒﺮان ﺷﻮد و ﺑﻪ
آراﻣﺶ ﺑﺮﺳﺪ و ﻫﻢ ﮐﺎﻻ در ﮔﻤﺮﮐﺎت و ﺑﻨﺎدر رﺳﻮب ﻧﮑﻨﺪ.

وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ از ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۸آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺗﺎ ﻓﺮوردﯾﻦ
ﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۹ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﺮوه ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ در
اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺞ ﮔﻔﺖ :ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﺮوه ﮐﺎﻻﯾﯽ ،ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﮐﺸﻮری ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز وﺟﻮد داﺷﺖ.

وی اﻓﺰود :ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ ﺑﺼﻮرت درﺻﺪی ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺞ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ
آورد و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ.

ﮐﺸﺎورز ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ،ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ رﻓﺘﯿﻢ دﯾﺪﯾﻢ
ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﯿﭻ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ارز ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

