ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺧﻮراک ﻣﺮغ
ﻧﯿﺴﺖ

ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ ﮔﻤﺮک اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻﻫﺎی
اﺳﺎﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ دام و ﻃﯿﻮر از ﮔﻤﺮک وﺟﻮد ﻧﺪارد و
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد در ﺻﻒ ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﺗﺎ  ۹۰درﺻﺪ و داﺷﺘﻦ
اﻋﻼﻣﯿﻪ ارز ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﻓﻮری ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ ،درﺟﺮﯾﺎن
آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺑﺎزار ﻣﺮغ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای آن ﻣﻄﺮح ﺑﻮد و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻮپ اﯾﻦ
ﮔﺮاﻧﯽ در زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺧﯿﺪ وﻟﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
ﮐﺠﺎﺳﺖ و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ و ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ
از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﻣﺎﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮاردی ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﺒﻮد
ﻧﻬﺎده ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﻮاﻧﻊ در ﺗﺮﺧﯿﺺ و واردات اﯾﻦ اﻗﻼم ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
آﻣﺪه اﺳﺖ و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﺧﯿﺮا ﮐﺎوه زرﮔﺮان ،از اﻋﻀﺎی اﺗﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ دوﻟﺘﯽ ،واردات ﻧﻬﺎده ﻫﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪه و اﺣﺘﻤﺎﻻ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی
آﺗﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه و ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎر ﮔﻤﺮک اﯾﺮان از وﺿﻌﯿﺖ واردات ﻧﻬﺎده ﺗﻮﻟﯿﺪ
دام و ﻃﯿﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﯿﺶ از ١٣
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ذرت ،ﺟﻮ و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻧﯿﻤﯽ از

واردات ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود ﺳﻪ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻗﻠﻢ در ﮔﻤﺮک و ﺑﻨﺎدر ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ
ﭘﯿﮕﯿﺮی وﺿﻌﯿﺖ واردات ﻧﻬﺎده ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ دام و ﻃﯿﻮر و ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺮای آن از ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ از ﺳﻮی ﻣﻬﺮداد ﺟﻤﺎل اروﻧﻘﯽ –
ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ ﮔﻤﺮک اﯾﺮان -ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد و وی اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺧﯿﺺ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
اروﻧﻘﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﺮای ﭘﻨﺞ ﻗﻠﻢ
روﻏﻨﯽ و روﻏﻦ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺧﯿﺺ

داد ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺧﯿﺺ
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﺪ و در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،
ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻮ ،ذرت ،ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ،داﻧﻪ ﻫﺎی
ﺧﺎم ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪون ﺻﺪور ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮی
اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺪان از آن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﮑﺮدﻧﺪ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری اداﻣﻪ
داد :در ﻣﻘﻄﻌﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد وارد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﻋﺘﺒﺎری  ،وزارت ﺻﻤﺖ ﻟﯿﺴﺖ  ۱۴ﺷﺮﮐﺖ را اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون
اراﺋﻪ ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮی ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺧﯿﺺ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز اﻋﺘﺒﺎری را ﺻﺎدر و ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از
آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در ﮔﻤﺮک اﯾﺮان در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت آﺑﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
در ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار درﺑﺎره ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻﻫﺎی دﭘﻮ ﺷﺪه در ﮔﻤﺮک
و ﺑﻨﺎدر اﺷﺎره داﺷﺖ و ﮔﻔﺖ:ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻗﺮار ﺷﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺮوه  ، ۱ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۹۰درﺻﺪ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و
ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را ﻟﻐﻮ
ﮐﺮد اﻣﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﺻﻒ ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﻗﺮار
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﮑﺎن ﺗﺮﺧﯿﺺ  ۹۰درﺻﺪی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا اﻣﮑﺎن ﺗﺮﺧﯿﺺ  ٩٠درﺻﺪی ﻣﻬﯿﺎﺳﺖ
وی اﻓﺰود :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻋﻤﻼ ﮐﺎﻻ در ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﮐﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز
اﺳﺖ ،ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮی ﺑﺎﻧﮏ ،ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺎ  ۹۰درﺻﺪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﻮد و اﮔﺮ در ﺻﻒ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﻣﮑﺎن ﺗﺮﺧﯿﺺ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﺮد  ،از اﯾﻦ رو وزارت

ﺻﻤﺖ ،وزارت ﺟﻬﺎد و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪون ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ
ﺿﻮاﺑﻂ ﮐﺎﻻی ﺧﻮد را ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری و ﻏﯿﺮ اﻋﺘﺒﺎری
ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ ﮔﻤﺮک اﺑﻌﺎد دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و
ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻋﺘﺒﺎری وارد
ﻧﺸﺪه اﻧﺪ اﻣﮑﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ در ﺻﻒ ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز را
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ارز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﻨﺎد ﺧﺮﯾﺪ
ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ و از روی ﮐﺸﺘﯽ ﻧﯿﺰ
اﻣﮑﺎن ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﺪارد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮرد ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎری وارد و اﺳﻨﺎد
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ و ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ اﻣﮑﺎن اﻗﺪام ﺑﺮای ﺗﺮﺧﯿﺺ وﺟﻮد
دارد ﮔﻔﺖ :در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ دو ﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد دارد .ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ در ﻟﯿﺴﺖ
اﻋﻼﻣﯽ از ﺳﻮی وزارت ﺻﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺮار دارﻧﺪ و اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ارز اﻋﺘﺒﺎری ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺮده و ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﻋﺘﺒﺎری ﮐﺎﻻ آورده وﻟﯽ ﻫﻨﻮز اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﻧﺪارﻧﺪ و ﭼﻮن
در ﻟﯿﺴﺖ وزارت ﺻﻤﺖ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
 ۹۰درﺻﺪی ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ارز
اﻗﺪاﻣﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮدی در ﮔﻤﺮک ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺪم ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ ﮔﻤﺮک اﯾﺮان در ﻣﻮرد ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﮔﻤﺮک ﻧﯿﺰ ﯾﺎدآور
ﺷﺪ :اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻗﻢ اﻋﻼم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﭘﻮ در
ﮔﻤﺮک و ﻋﺪم ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی
از آن ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﻓﻌﻼ در اﻧﺒﺎر ﺑﻨﺎدر و
ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد آن را ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ روی آن ﺣﺠﻤﯽ
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻧﺸﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

