ﻣﻌﺎون دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﺎﻣﯿﻦ و
ﺗﻨﻈﯿـﻢ ﺑـﺎزار وزارت ﺻـﻨﻌﺖ اﻋﻼم
ﮐﺮد :ﺗﺎﻣﯿﻦ  ۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﺎﻻی
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ۹۹

ﻣﻌﺎون دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﺎﻣﯿﻦ ،ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار وزارت ﺻﻨﻌﺖ،
ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﮔﻔﺖ :در ﮐﺸﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﺎﻻ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
در ﺳﺎل ﺟﺎری اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ؛ ﺳﻌﯿﺪ
ﺻﺎرﻣﯽ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ۶۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﺸﻮر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار
داﺷﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﻼم اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
و ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮغ ،ﺷﯿﺮ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود ۳۵ :ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﺎﻻ از ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ و  ۲۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻧﯿﺰ
از ﻃﺮﯾﻖ واردات ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪات اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه
ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۱۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﺎﻻ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه آن ﻧﯿﺰ
از ﺑﻨﺎدر در ﺣﺎل ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻮﺟﺐ وﻗﻔﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺮای

ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :واردات ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺪﮐﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺎرﻣﯽ ،ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد  ۱۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﺎﻻ ﺗﺮﺧﯿﺺ
ﺷﺪه و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﺗﺮﺧﯿﺺ از ﺑﻨﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣﯿﺰان  ۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ واردات از ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ در
ﺑﺎزار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﯾﻢ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ۲۵۰ :ﻫﺰار ﺗﻦ روﻏﻦ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ ﮐﻪ  ۹۰درﺻﺪ آن وارداﺗﯽ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻃﯿﻮر از ذﺧﺎﯾﺮ داﺧﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  ۳۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ ﻧﯿﺸﮑﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﻗﻮع ﺳﯿﻞ در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ و ﭼﻐﻨﺪر ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ در آﻏﺎز ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﻧﯿﺎز ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎزار از ﻃﺮﯾﻖ ذﺧﺎﯾﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ
ﻣﻌﺎون دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﺎﻣﯿﻦ ،ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار وزارت ﺻﻨﻌﺖ،
ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در ﺧﺼﻮص ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ
ﺑﺮای اﯾﺎم ﻋﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﮐﻤﺒﻮد اﻗﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ،
ﺷﮑﺮ و روﻏﻦ ،ذﺧﺎﯾﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ،ﮐﺎﻻﻫﺎ از ذﺧﺎﯾﺮ ﺗﺰرﯾﻖ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﯿﻮه ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه و
ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ وارد ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺻﺎرﻣﯽ ﮔﻔﺖ :در ﯾﮑﺴﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﺷﯿﻮع ﮔﺴﺘﺮده
وﯾﺮوس ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻋﻤﻞ
ﮐﺮدﯾﻢ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎﻻ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﻢ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺮﻧﺎ

