ﻏﻼﻣﻌﻠـﯽ ﺳـﻠﯿﻤﺎﻧﯽ :ﺳﺎﻟﯿـﺎﻧﻪ ۶۰۰
ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻر اﺟـﺰای ﺷﯿـﺮ و ﮐـﺮه
وارد ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر واردات اﺟﺰای ﺷﯿﺮ و ﮐﺮه
ﺑﯿﺶ از  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺮه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﮐﺸﻮر از ﻣﺤﻞ واردات و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺨﻠﻔﯽ در اﯾﻦ
ارﺗﺒﺎط ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ ﮐﺎﻟﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ
ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز واردات ﮐﺮه از ﺳﻮی وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ.

ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی
ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ و
اﯾﺮﻧﺎ در زﻣﯿﻨﻪ واردات ﺑﯽ روﯾﻪ ﮐﺮه ﺑﺎ ارز رﺳﻤﯽ  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
اﻓﺰود :واردات ﮐﺮه ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن آزاد ﺑﻮده و از ﺳﻮی وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،در واﻗﻊ راﻧﺘﯽ
در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ واردات ﻧﺸﺪه اﻧﺪ،

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮدﺷﺎن و ﯾﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ ارز ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺗﮏ ﻧﺮﺧﯽ ﺷﺪن ارز ﺗﻨﻬﺎ راﻫﮑﺎر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از راﻧﺖ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ ﮐﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﯽ ﺑﻮدن ارز راﻧﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻓﺰود :ﻓﺴﺎد و ﻓﺘﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد
در واردات ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﯽ ﺑﻮدن ارز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺟﺪی ﭼﺎره ای ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ.

وی ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ارز ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ رخ
ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﮏ ﻧﺮﺧﯽ ﮐﺮدن ارز ،ﺟﻠﻮی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ
را ﺑﮕﯿﺮد ،زﯾﺮا ﻣﺤﺼﻮﻻت وارداﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :وﻗﺘﯽ ارز دارﯾﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺮه وارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﻣﯿﺰان واردات ﮐﺮه وﺟﻮد ﻧﺪارد.

واردات ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﭘﺮﭼﺮب ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﮐﺮه ﮐﺸﻮر

اﻣﺮوز ﺑﺮای واردات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﺮه و اﺟﺰای ﺷﯿﺮ
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد:
ﺑﯿﺶ از  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮ،د درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ واردات ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۵۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﭘﺮﭼﺮب ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻧﯿﺎز داﺧﻠﯽ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺪف ﺻﺎدر ﮐﺮد ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ارز آوری ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ ،ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﺧﺒﺎری ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ در زﻣﯿﻨﻪ واردات ۴۲
ﻫﺰارﺗﻦ ﮐﺮه ﺑﺎ ارز رﺳﻤﯽ  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ
ﮔﻮﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻟﺒﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ  ۳۱ﻫﺰارﺗﻦ ﮐﺮه را در ﻣﺪت  ۲.۵ﻣﺎه وارد
ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺣﺠﻢ واردات ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻟﺒﻨﯽ ﺿﺮری ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی

ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮه اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﯿﺶ از ۱۰
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮔﺮ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺷﻮد .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۳۲ﻫﺰارﺗﻦ ﮐﺮه
وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

