ـﺮان:
ـﺎﻧﯽ اﯾـ
ـﺎق ﺑﺎزرﮔـ
ـﻮ اﺗـ
ﻋﻀـ
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺣﺬف ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ /ﺻﺎدرات
آزاد وﻧﺮخ ﮔﺬاری دﺳﺘﻮری ﻣﻨﺘﻔﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد

ﻣﺠﯿﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﺪﯾﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺬف ارز  ۴٢٠٠ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ از اﺑﺘﺪای دی،
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس از اﺑﺘﺪای دی ﻣﺎه ﻧﺮخ ارز ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ و ﮔﻮﺷﺖ
ﻣﺮغ ﺑﻪ دﻻر ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ) ٢۴ﻫﺰار و  ١٩ﺗﻮﻣﺎن( ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﻣﺠﯿﺪ
ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﺪﯾﺮی ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان و رﺋﯿﺲ
ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮراک دام ،ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ:
وزارت ﺟﻬـﺎد ﮐﺸـﺎورزی از اول دی ﻣـﺎه  ۱۴۰۰اراﺋـﻪ ﻟﯿﺴـﺖ و ﻣﻌﺮﻓـﯽ
واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس از اﺑﺘﺪای دی ﻣﺎه ﻧﺮخ ارز ﻧﻬﺎده ﻫﺎی
داﻣﯽ و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﺑﻪ دﻻر ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ) ٢۴ﻫﺰار و  ١٩ﺗﻮﻣﺎن( ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺮخ اﯾﻦ ارز ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ ارز آزاد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد  :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎی روی آب و
ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﺸﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﻖ اﻋﻼم

وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺳﻬﻤﯿﻪ دام ﻋﺸﺎﯾﺮ و روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮورش
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻃﯿﻮر در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزارﮔﺎه ﺗﺎ آﺧﺮ آذر ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﺪارک دﯾﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺻﻨﻔﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد  :ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮراک ﮐﻪ ﺗﻨﺨﻮاه
ﺳﻬﻤﯿﻪ ای ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراک ﻃﯿﻮر دارﻧﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﻬﺎده را در ﻗﺎﻟﺐ
ﺧﻮراک داﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی در ﺑﺎب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺧﻮراک دام
اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.
ﻗﺪﯾﺮی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎی  ۹۰درﺻﺪی و ﯾﺎ رﺳﻮﺑﯽ دارﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
ﮔﺮوه از واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آذر ﻣﺎه
ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ و درﯾﺎﻓﺖ ارز ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺑﻼ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و زﯾﺎن ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻻزم
اﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬار اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﭼﺎره ای ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺣﺬف ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد و دوﻟﺖ ﭼﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮی ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزار اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه
اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺒﺎﺷﺮ
وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﺑﺎ ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮه ذﺧﺎﯾﺮی ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ )ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﺷﯿﻪ ی ﺑﺎزار( ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮراک دام ،ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن اﯾﺮان ﺗﻮﺿﯿﺢ داد:
ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﻤﺎم واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز دوﻟﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﺎﻻ وارد
ﮐﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﺎﻻی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ و ﻣﺤﺼﻮل
وارداﺗﯽ آﻧﻬﺎ در اﻧﺒﺎر اﺳﺖ ،ﻣﮑﻠﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻣﺒﺎﺷﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت آن ﻫﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺠﺎز ﺑﻪ
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ در ﺑﺎزار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻗﺪﯾﺮی درﺑﺎره ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی روی دﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ،
ﮔﻔﺖ  :ﻣﻘﺮر ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﯿﺮ ،ﮔﻮﺷﺖ وﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﮐﻪ در
ﺑﺎزار ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺮای آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ورود و

آﻧﻬﺎ را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﺪ.
وی از رﻓﻊ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﺎدرات و ﺣﺬف ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری دﺳﺘﻮری ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ  :اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزارﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف
رﺻﺪ و ﭘﺎﯾﺶ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪ
ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﺬف و اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺴﯿﻪ و اﻋﺘﺒﺎری ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻﻼح ﺟﺪی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزارﮔﺎه در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ
ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ در ﻧﺰد ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﻗﺪﯾﺮی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ ارز دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﺘﻮﻟﯽ آن اﺳﺖ ،وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ  ۲۷ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در
ﮔﺮدش ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را از ﻫﯿﯿﺖ دوﻟﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻓﻮق ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر
ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ اﺟﺮا ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ ﻧﺪاد،
ﮔﻔﺖ:در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺬف ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎ آﻣﺎده ﻫﺮ ﻧﻮع ﮐﻤﮏ و ﻫﻤﯿﺎری ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺤﺘﺮم در ﺟﻬﺖ
اﺟﺮای ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﺶ ﺑﺎزاری ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻗﺪﯾﺮی اداﻣﻪ داد :در ﺻﻮرت اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺻﻒ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش و ﺗﺨﺼﯿﺺ و
ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺣﺘﻤﺎل ﺟﺎ ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮری ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش و
ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ﻫﺪف ﺑﻪ ﻓﻮرﯾﺖ ﺿﺮورت دارد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻬﺮ

 ۴راﻫﮑـﺎر ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺑـﺮای ﺣـﻞ

ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎزار ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ

ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم در ﺣﻞ ﭼﺎﻟﺶ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی
داﻣﯽ ﺣﺬف ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ در ﻣﺘﻤﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻪ
از ﺳﻮیدوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﻮرزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ﻣﻬﺮ؛ ﻣﺠﯿﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﺪﯾﺮی ،رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮراک دام،
ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن درﺑﺎره راﻫﮑﺎر ﺣﻞ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎزار ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ،اوﻟﯿﻦ
ﻗﺪم را ﺣﺬف ﺳﯿﺎﺳﺖ ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻪ واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺬف ﺷﻮد و اﯾﻦ ﯾﺎراﻧﻪ در اﺧﺘﯿﺎر
ﺣﺪاﻗﻞ  ۵دﻫﮏ اول ﮐﻢ درآﻣﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎق اﯾﺮان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ در ﻣﺘﻤﻢ
ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،آﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز
 ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﺎل اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎ رأی ﺑﻪ ﺣﺬف آن داده
ﻣﯽﺷﻮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :از دﯾﮕﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت دو
ﻣﺎه ،دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ﻧﻬﺎده ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻄﺶ ﺑﺎﻻی ﺑﺎزار در
اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﯿﺎز روزاﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻧﻮاع
ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺣﺪود  ۴۴ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت دو
ﻣﺎه روزاﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻧﻬﺎده داﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف
ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﻋﻄﺶ ﺑﺎزار ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮراک

دام و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻧﻬﺎده و ﺧﻮاب
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻗﺪام ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص
ﺳﯿﺮ ﮐﺮدن ﺷﮑﻢ دام ﺣﺪاﻗﻞ  ۴ﺗﺎ  ۵ﻣﺎه ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

از ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ واردات و ﺗﺄﻣﯿـﻦ ﻧﻬﺎدهﻫـﺎی داﻣـﯽ
ﻋﻘﺐ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﻗﺪﯾﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی دﻗﯿﻖﺗﺮ و ﯾﮏ ﺻﺪا ﺷﺪن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺗﺠﺎرت
ﮐﺸﻮر ﺑﺮای واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ و در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ارز اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه
ﺗﺠﺎرت و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎق اﯾﺮان اداﻣﻪ داد :ﺳﻮد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی
داﻣﯽ و ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ ﺧﻮراک دام و ﺗﻤﺎم ﭘﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻮارض
دوﻟﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ
ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل ﺣﺬف ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺣﺬف ارز
ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ را راﺣﺖﺗﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮد.
وی

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﺑﺎ

اﺷﺎره

ﺑﻪ

اﯾﻨﮑﻪ

اﻣﺴﺎل

ﺑﻪ

واردات

ﺣﺪاﻗﻞ

ﺷﺎﻧﺰده

ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻧﻬﺎده داﻣﯽ ﺟﻮ ،ذرت و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎز
دارﯾﻢ؛ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﺪود  ۶و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ از اﯾﻦ
ﻣﻘﺪار واردات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
دﯾﮕﺮ وارد ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ واردات ﻋﻘﺐ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ دﺷﻮارﺗﺮ و ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ
ﻧﯿﺰ ﮔﺮانﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

اﻣﺴﺎل  ۱۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺻﺮف واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎی
داﻣﯽ و ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود
 ۲۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ در ﻗﺎﻟﺐ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ذرت۴.۵ ،
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ و  ۶.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺟﻮ ﻧﯿﺎز دارد.
ﻗﺪﯾﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد اﻣﺴﺎل ﺣﺪود  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ارز ﺻﺮف
واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺷﻮد ،اﻓﺰود :اﻣﺴﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﮔﺮان ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و… ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود ۱۳
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺻﺮف واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ و ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ۳
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ

ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ در ﻣﺘﻤﻢ ﺑﻮدﺟﻪ اﻣﺴﺎل ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز آﯾﻨﺪه ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ در ﺧﺼﻮص ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ اﺗﺨﺎذ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و
ﮐﻤﺒﻮد ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای واردات ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﯾﻮﻧﺠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و
اﻗﺪام ﺷﻮد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻨﺪم وارد ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻘﺐ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺖ.
ﻗﺪﯾﺮی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﮑﻞ اﻣﺮوز ﻣﺎ »ﻗﯿﻤﺖ ارز دوﻟﺘﯽ« ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﯽ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ارز در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﭘﻮﺷﺶ
ﺳﻮﺑﺴﯿﺪ در ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ
ارز دوﻟﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺮه وری و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻋﻤﻮدی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻮﺑﺴﯿﺪ و راﻧﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ اش اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﻬﺮه وری در ﺻﻨﻌﺖ دام و ﻃﯿﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ  ۲۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮد و واردﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮغ و ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮراک دام ،ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن در ﭘﺎﯾﺎن
ﮔﻔﺖ :ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ اﮔﺮ اﻣﺮوز ﺣﺬف ﺷﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ ﺣﻞ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ارز ﮐﻨﺎﯾﻪ ای
اﺳﺖ از دﺧﺎﻟﺖﻫﺎی ﺑﯽ ﺟﺎ و ﺑﯽ اﻧﺘﻬﺎی دوﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد داﻣﭙﺮوری!
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻬﺮ

رﯾﯿـﺲ اﻧﺠﻤـﻦ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺧـﻮراک دام،
ﻃﯿــﻮر و آﺑﺰﯾــﺎن :ﺗــﺎﻣﯿﻦ ارز
ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ  ۴۴درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺗﺮﺧﯿﺺ

آن  ۵۴درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ

رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮراک دام ،ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ارز ﺑﺮای ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ۴۴درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﻧﺘﻘﺎل ارز ،ﺗﺮﺧﯿﺺ اﯾﻦ
ﻧﻬﺎده  ۵۴درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺠﯿﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﺪﯾﺮی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ درﺑﺎره آﻣﺎر دﯾﺮوز
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی درﺑﺎره ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﮑﻔﯽ ارز ﺑﺮای واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎی
داﻣﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺠﺎرت و ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان ﺗﺎ ﺷﺸﻢ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺟﺎری  ۹۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ۱۵۳ ،
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺟﻮ و  ۱.۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ذرت ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه و ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺬﮐﻮر  ۴۹۲ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ۲۰۱ ،
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای ﺟﻮ و ﺣﺪود  ۱.۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ارز ﺑﺮای ذرت ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﯿﺰان ﺗﺄﻣﯿﻦ ارز ﺑﺮای ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ
 ۴۲۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،ﺟﻮ  ۱۹۴ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و ذرت ﻫﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۳۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺪﯾﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز از ﺳﻮی وزارت ﺻﻤﺖ و ﺗﺄﻣﯿﻦ آن از
ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،اﻓﺰود :ﺗﺄﻣﯿﻦ ارز ﺑﺮای ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ۴۴درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺟﻮ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ارز  ۵۵درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ و ذرت ﻧﯿﺰ  ۵درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎق اﯾﺮان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺄﻣﯿﻦ ارز
را اﻧﺠﺎم داده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻬﻢ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻓﺮوﺷﻨﺪهﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﻮاردی ﺑﯿﺶ از  ۲ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ واردﮐﻨﻨﺪه
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ارز ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ و اﺟﺎزه
ﺗﺮﺧﯿﺺ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺎﻻی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺧﯿﺺ
ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ از ﮔﻤﺮﮐﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ۵۴درﺻﺪ و ﺟﻮ
 ۲۶درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺪﯾﺮی اﻟﺒﺘﻪ ،ﺗﺮﺧﯿﺺ ذرت  ۲۱درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﮔﺬار اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻔﺎف و ﺻﺮﯾﺤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا
ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ در ذرت داﻣﯽ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﮑﻠﻒ
ﺷﺪه ارز ﻣﺮﻏﻮب ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎی
داﻣﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ارز ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.
ﻗﺪﯾﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رﺳﻮب  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻧﻬﺎده داﻣﯽ در ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻨﺎدر ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﮐﺸﻮر رﺳﻮب ﮐﺮده و ﺑﻌﻀﺎً دﻣﻮراژ ﺧﻮردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ آن ﻧﯿﺰ
ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ و اﻧﺘﻘﺎل ارز اﺳﺖ و ﮔﻤﺮک ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﺐ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺮﺧﯿﺺ
آﻧﻬﺎ ﺑﺰودی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ارز ﻣﺮﻏﻮب و اﻟﺒﺘﻪ
اﻧﺘﻘﺎل ارز ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

ارﺟﺤﯿﺖ ﺑﺎزار ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی
داﻣـﯽ ﺑـﺮ ﺑـﺎزار رﺳـﻤﯽ /اﺣﺘﻤـﺎل

ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ

رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮراک دام ،ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﮐﻤﺒﻮد و ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎزار ﻏﯿﺮ
رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار رﺳﻤﯽ ارﺟﺤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻬﺎدهﻫﺎی
داﻣﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد
ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﯿﺶ از ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﺠﯿﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﺪﯾﺮی در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﻠﻨﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮراک دام ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  ۷۰درﺻﺪ از ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ؛
ﺑﻪ ﺧﻮراک دام ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺷﯿﺮ ،ﮔﻮﺷﺖ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه آن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮراک دام ،ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد و ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎزار ﻏﯿﺮ
رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار رﺳﻤﯽ ارﺟﺤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻬﺎدهﻫﺎی
داﻣﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد
ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﯿﺶ از ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ.
ﻗﺪﯾﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن
آﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ

ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻦ ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﮐﺎﻫﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد وﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺻﻨﻌﺖ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .زﯾﺮا ﻣﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺸﺪارﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ
اﯾﻦ
داده ﺑﻮدهاﯾﻢ.
اﻗﺘﺼﺎدی
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران و وزرات ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻫﺸﺪارﻫﺎ از آﺑﺎن و آذر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه و اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر را دارﯾﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻫﺘﻤﺎم ﺟﺪی در ﺗﺎﻣﯿﻦ و اﻧﺘﻘﺎل ارز ﺑﺮای وارد
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ورود ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﮐﻤﺒﻮد در ﮐﺸﻮر ﺟﺒﺮان ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
ﻧﯿﻔﺘـﺪ ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در آﯾﻨـﺪهای ﻧـﻪ ﭼﻨـﺪان دور ﺑـﺎ ﺑﺤـﺮان ﻣﺤﺼـﻮﻻت
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ ،ﮔﻮﺷﺖ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

ﺗﻮزﯾﻊ ارز ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺑﺼﻮرت
راﻧﺘﯽ ﺑﯿﻦ واﺑﺴﺘﻪﻫﺎی دوﻟﺖ

رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮراک دام ،ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻨﻌﺖ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ رو ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻮزﯾﻊ ارز ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﺑﺼﻮرت راﻧﺘﯽ
و ﺳﻠﯿﻘﻪای وﺑﺮای ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و واﺑﺴﺘﻪﻫﺎی دوﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺠﯿﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﺪﯾﺮی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﻋﻠﯽ
رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام اﻋﻼم ﮐﺮد ﻧﻬﺎده
وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺗﻮزﯾﻊ در اﺳﺘﺎنﻫﺎ اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮی در وﺿﻌﯿﺖ
ـﻌﻮدی
ـﺪ ﺻـ
ـﺎن روﻧـ
ـﺎ ﻫﻤﭽﻨـ
ـﺪه و ﻗﯿﻤﺖﻫـ
ـﺎد ﻧﺸـ
ـﺎ اﯾﺠـ
ـﺎزار ﻧﻬﺎدهﻫـ
ﺑـ
دارد؟ ،اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺣﺪود  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻨﯽ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎی ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺑﻨﺪر ﺣﻀﺮت اﻣﺎم )ره( ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
واردات ﻣﺎﻫﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ارز آن ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﺧﯿﺮاً ﻧﻬﺎدهای وارد ﻧﺸﺪه و
 ۴ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎی ﻫﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮاﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار ،ﮐﺎﻻ را
ارﺳﺎل ﻧﮑﺮده و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ روﭘﯿﻪ ﻫﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﻫﻨﺪ
ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ  ۲ﮐﺸﺘﯽ در راه و  ۲ﮐﺸﺘﯽ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل
ﺑﺎرﮔﯿﺮی اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻓﺮوش ذﺧﯿﺮه
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﺮده و اﯾﻦ اﻗﺪام اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻨﺪه اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻋﻄﺶ
ﺑﺎزار در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۵۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ
ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان
ﻣﻮﺟﻮدی ﻧﺪارﯾﻢ .اﮔﺮ ﻋﺮﺿﻪ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد
اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﻪ  ۶۵۰ﻫﺰار ﺗﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺗﻮزﯾـﻊ ارز راﻧﺘـﯽ و ﺑـﻪ ﺷﮑـﻞ ﺳـﻠﯿﻘﻪای ﺑـﺮای ﻧﻬﺎدﻫـﺎی دوﻟﺘـﯽ و
واﺑﺴﺘﻪﻫﺎی دوﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎق اﯾﺮان در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد اداﻣﻪ
داد :ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻮزﯾﻊ راﻧﺘﯽ ارز اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ
ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻠﯿﻘﻪای ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و واﺑﺴﺘﻪﻫﺎی دوﻟﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ
داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده دوﻟﺖ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ
و ﻫﻤﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺸﮑﻞ را ﻫﻢ دو ﭼﻨﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ اﮔﺮ
دوﻟﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﻗﻌﯽ اﻫﻤﯿﺖ دﻫﺪ
و از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﻗﺪﯾﺮی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻟﮕﻮی ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ در ﺑﺎزار
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺼﻮل ﺳﺎل اﺳﺖ ،ﺗﺰرﯾﻖ ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎﻧﯽ ارز در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ،
ﻧﻈـﺎم ﻣﺘﻌـﺎرف ﺧﺮﯾـﺪ ﺧـﺎرﺟﯽ و ﺗﺠـﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸـﻮر در ﺧﺼـﻮص
ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراک دام را ﺑﻬﻢ زده و ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻی
ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺎزار ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺳﺎﻟﻢ و رﺳﻤﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺠﺎرت را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار
دﻫﺪ.
وی درﺑﺎره ﻣﯿﺰان ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ اﻓﺰود :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻻ از ﺑﻨﺎدر ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد آﻣﺎر دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺎز و ﺗﻮزﯾﻊ
را ﻧﺪارﯾﻢ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮﺟﻪ و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی
ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ در ﺑﺎزار ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ را داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ روزه ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﻧﯿﺴﺖ
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎزار ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻢ ﻧﻬﺎده داﻣﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ
ﻗﺪﯾﺮی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻋﻤﻼ ً ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮراک دام اﺳﺖ،
ﮐﺎرﮐﺮد اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و در ﺣﺎل ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﻮر دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ،ﻧﺎﻇﺮ و ﺣﺎﻣﯽ در
ﮐﻞ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در واردات و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ وارد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻀﻌﯿﻒ آﻧﻬﺎ در ﯾﮏ
ﺑﺮﻫﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﻗﺪام ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮ ﻫﻢ زدن آراﻣﺶ ﺑﺎزار ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اداﻣﻪ داد :ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﺣﻀﻮر دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
رﻗﯿﺐ در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺪون ﺷﮏ آﺳﯿﺐ زاﺳﺖ ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨﮕﯽ و
ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ را ﺑﺪﺗﺮ ﮐﻨﺪ .ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻬﻢ
دوﻟﺖ در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ و راﻧﺘﯽ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻧﺒﻮده و ﺣﺘﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن داده راﻫﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽروﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﺪﯾﺮی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺧﺒﺮ از اﺻﻼح
اﯾﺮادات ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزارﮔﺎه داده ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را
ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟،ﮔﻔﺖ :رﺻﺪ و ﭘﺎﯾﺶ ﺣﻖ دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻫﻢ
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای اﻧﺤﺼﺎری ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ
ﺻﻨﻔﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﺧﻮد
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭼﻨﺪﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎزار ﺷﻮد .ﻫﯿﭻ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻧﺤﺼﺎری ﻣﻮﻓﻖ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻣﺎه ﻫﺎﺳﺖ ﻓﻘﻂ »ﺣﺮف« آن ﻣﻄﺮح
اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﺮاداﺗﯽ ﮐﻪ دارد ﻋﻤﻼ ً ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد.

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دوﻟﺖ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﺎﻇﺮ و ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮازی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﮏ
ﺷﻮد.
ﻗﺪﯾﺮی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل
ﺗﺎ  ۱۵ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری  ۳۷۱ﻫﺰار و  ۲۳۲ﺗﻦ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﻪ
ارزش  ۱۴۸ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۱۳۳ﻫﺰار و  ۹۸۸دﻻر وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ۴ :
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۳۱ﻫﺰار و  ۹۲ﺗﻦ ذرت ﺑﻪ ارزش ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن و
 ۹۵۹ﻫﺰار و  ۹۶۳دﻻر وارد ﺷﺪه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان واردات ﺟﻮ ﻧﯿﺰ از
اﺑﺘﺪای ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺗﺎ  ۱۵ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ﮐﺸﻮر  ۸۵۵ﻫﺰار
و  ۴۱۵ﺗﻦ ﺑﻪ ارزش  ۲۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۷۷۲ﻫﺰار و  ۷۳۰دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

رﺋﯿـﺲ اﻧﺠﻤـﻦ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺧـﻮراک دام،
ﻃﯿـﻮر و آﺑﺰﯾـﺎن :واردات ﻧﻬـﺎده
ﻫﺎی داﻣﯽ  ١۵درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ

رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮراک دام ،ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن از ﮐﺎﻫﺶ واردات ﻧﻬﺎده
ﻫﺎی داﻣﯽ در ﺳﺎﻟﺠﺎری ﺧﺒﺮ داد.
ﻣﺠﯿـﺪ ﻣﻮاﻓـﻖ ﻗـﺪﯾﺮی از ﮐـﺎﻫﺶ واردات ﻧﻬﺎدهﻫـﺎی داﻣـﯽ ﺑـﻪ ﮐﺸـﻮر
در ﺳﺎﻟﺠﺎری ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻬﺮ؛ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل وی
ﻣﯿﺰان واردات ﮐﻞ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ در از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺗﺎ  ١۴ﺗﯿﺮﻣﺎه
٩٩؛  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ١٨٠ﻫﺰار و  ٩۴٩ﺗﻦ ﺑﻪ ارزش ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و
 ۶٠ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ :از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺗﺎ  ١۴ﺗﯿﺮﻣﺎه ٩٩
واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ از ﻧﻈﺮ وزﻧﯽ  ۵درﺻﺪ و از ﻧﻈﺮ ارزﺷﯽ  ١۵درﺻﺪ
ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ واردات را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ داﻧﺴﺖ و اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮد :واردات ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
از ﻧﻈﺮ وزﻧﯽ  ۵٢درﺻﺪ و از ﻧﻈﺮ ارزﺷﯽ  ۵۶درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻗﺪﯾﺮی اداﻣﻪ داد :واردات ﺟﻮ ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ وزﻧﯽ  ٣١درﺻﺪ و از ﻧﻈﺮ
ارزﺷﯽ  ٣٧درﺻﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﻣﺎ واردات ذرت رﺷﺪ ﮐﺮده ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت واردات ذرت از ﻧﻈﺮ وزﻧﯽ  ١٧درﺻﺪ و از ﻧﻈﺮ
ارزﺷﯽ  ١٣درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﻣﯿﺰان واردات ﺟﻮ را در اﯾﻦ ﻣﺪت  ۵٨١ﻫﺰار و  ١۶١ﺗﻦ ﺑﻪ ارزش ﺑﯿﺶ
از  ١٣٩ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و واردات ذرت را ﺑﯿﺶ از  ٣ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ ارزش
 ٧٧٣ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ٢٠۵ﻫﺰار و  ۵٩٩دﻻر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

ﮐــﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤــﺖ ﺧــﻮراک دام در
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ /واردات ﺑﯿﺶ از

 ۴ﻣﯿﻠﯿــﺎرد دﻻر ﺧــﻮراک دام و
ﻃﯿﻮر

ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ۴٫۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﻬﺎده داﻣﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۲۳درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس اﻣﺮوز در ﺑﺎزارﻫﺎی
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮاع ﺧﻮراک دام و ﮔﻨﺪم ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ.
ﻫﺮ ﺑﻮﺷﻞ ﮔﻨﺪم ﺑﺎ  ۴٫۵دﻻر ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ۵۱۶٫۵
دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺖ.ﻗﯿﻤﺖ ذرت ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻏﺬای اﺻﻠﯽ دام ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد  ۳دﻻر اﻓﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ۳۲۵٫۵دﻻر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﺷﺪ .ﻗﯿﻤﺖ ﭘﻨﺒﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ۲۲ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ دام زﻧﺪه  ۴۰ﺳﻨﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮراک دام و ﻃﯿﻮر در ﺟﻬﺎن
اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮراک دام ،ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﺠﯿﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﺪﯾﺮی
اﯾﺮان در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ارزش واردات
ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺑﯿﺶ  ۴٫۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ارزش ۳٫۳
دﻻری واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎی دام و ﻃﯿﻮر در ﺳﺎل  ۹۷رﺷﺪ ۲۳درﺻﺪی را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ.

آﻣﺎرﻫﺎی ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎی دام و ﻃﯿﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ  ۸٫۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ذرت ﺑﻪ ارزش  ۲٫۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻻر وارد ﮐﺸﻮر
ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  ۹۷ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وزﻧﯽ رﺷﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻣﺎ از
ﻟﺤﺎظ ارزﺷﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ۴درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻗﺪﯾﺮی اﻓﺰود :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺟﻮ وارد ﮐﺸﻮر
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ واردات  ۲٫۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ ﺟﻮ ﺑﻪ
ارزش  ۶۰۲ﻣﯿﻠﯿﻮن در ﻻر در ﺳﺎل  ۹۷رﺷﺪ  ۵۱درﺻﺪی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وزﻧﯽ و
رﺷﺪ  ۶۸درﺻﺪی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ارزﺷﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲٫۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
ارزش ﺑﯿﺶ از  ۹۵۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ واردات ﺣﺪود ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮنﺗﻨﯽ در
درﺻﺪی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وزﻧﯽ و رﺷﺪ  ۴۰درﺻﺪی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﻣﯽدﻫﺪ.

ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﻪ
ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در
ﺳﺎل  ۹۷رﺷﺪ ۵۰
ارزﺷﯽ را ﻧﺸﺎن

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

رﺋﯿـﺲ اﻧﺠﻤـﻦ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺧـﻮراک دام،
ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن :ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻻر ۴۲۰۰
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻧﺼﻒ ﺷﺪ  /ﮐﺎﻫﺶ ۴۴درﺻﺪی
واردات ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ

ﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ارزی ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه دوﻟﺖ
ﺗﻮزﯾﻊ دﻻر  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ را در ﺳﺎل  ۹۹ﻧﺼﻒ و
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ.
ﻣﺠﯿﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﺪﯾﺮی ،رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮراک دام ،ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن در
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ارزی ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺗﻮزﯾﻊ دﻻر  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ را در ﺳﺎل
 ۹۹ﻧﺼﻒ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :آﻣﺎر ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ارز ۴۲۰۰
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی دارد و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪای ﯾﮏ ﮐﺎﻻ را
از ﻟﯿﺴﺖ ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ دوﻟﺖ
ﺣـﺪود  ۶۰ﻫـﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﯾـﺎراﻧﻪ ﻧﻬﺎدهﻫـﺎی داﻣـﯽ را ﺑـﻪ
واردﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽدﻫﺪ و واردﮐﻨﻨﺪه ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﺎراﻧﻪ را ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد و
ﺑﻘﯿﻪ آن را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ دﻻل .دﻻل ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﺎراﻧﻪ را ﻧﮕﻪ
ﻣﯽدارد و ﺑﻘﯿﻪ آن را ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﺪهﻓﺮوش .ﻋﻤﺪهﻓﺮوش ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﺎراﻧﻪ
را ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد و ﻣﺎﺑﻘﯽ را ﺑﻪ ﺧﺮده ﻓﺮوش ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﺎ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺳﺪ ،ﭼﯿﺰی از  ۶۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪه
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮای ﯾﺎراﻧﻪ ای ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮ روی
ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺎه ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
و اﮔﺮ دوﻟﺖ  ۶۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﮐﺎرت ﻣﺮدم
وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺼﯿﺐ دﻻل راﻧﺘﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﻪ

ﻣﺮدم ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد رﻓﺎه ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ از اﻟﺘﻬﺎب
ﺑﺎزار ارز ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ رﻓﺎه دﻻل ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی در  ۲ﻣﺎﻫﻪ اﻣﺴﺎل  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۲۰ﻫﺰار و  ۷۰۰ﺗﻦ ﺟﻮ،
ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ و ذرت ﺑﻪ ارزش  ۶۵۳ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۱۰۰ﻫﺰار دﻻر وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه
ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ وزﻧﯽ واردات ذرت  ۱۸درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ،ﺟﻮ  ۱۸درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ و
ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ  ۳۷درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﻈﺮ ارزﺷﯽ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۱۴درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ۲۵ ،درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ و  ۴۴درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮع واردات اﯾﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ از ﻧﻈﺮ وزﻧﯽ  ۱درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ و
از ﻧﻈﺮ ارزﺷﯽ ﻧﯿﺰ  ۱۲درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

رﺋﯿـﺲ اﻧﺠﻤـﻦ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺧـﻮراک دام،
ــﺎن :اﺧﺘﻼف ۹۰۰
ــﻮر و آﺑﺰﯾـ
ﻃﯿـ
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ذرت داﻣﯽ ﺑﺎ
ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه

رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮراک دام ،ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﻃﻌﻢ دﻻر ۴۲۰۰
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ را راﻧﺖﺧﻮاران و ﻧﻮرﭼﺸﻤﯽﻫﺎ ﭼﺸﯿﺪﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻔﺮهﻫﺎی
ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ارز ﺑﺎزار آزاد ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ
دﻻﻻن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻮلﻫﺎی ﺑﺎدآورده را ﺑﻪ ﺟﯿﺐ زدﻧﺪ .دوﻟﺖ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺣﻀﻮرش
ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ در زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﺷﻮد در ﺣﺎل اداﻣﻪ دادن
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻏﻠﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد اﺳﺖ و ارز ﯾﺎراﻧﻪای را ﺑﺎ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺟﯿﺐ
دﻻﻻن و راﻧﺖﺧﻮاران ﺣﯿﻒ و ﻣﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺠﯿﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﺪﯾﺮی در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﻠﻨﺎ در ﻣﻮرد آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ واردات
ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ارزش واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺑﯿﺶ از
 ۴.۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ارزش  ۳.۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری
واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎی دام و ﻃﯿﻮر در ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۳درﺻﺪی را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .آﻣﺎرﻫﺎی ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎی دام و ﻃﯿﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ۸.۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ذرت ﺑﻪ ارزش  ۲.۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  ۹۷ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وزﻧﯽ رﺷﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ ارزﺷﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﻬﺎر درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺟﻮ ﺑﻪ ارزش
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﺎ واردات  ۲.۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ ﺟﻮ ﺑﻪ ارزش  ۶۰۲ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﺳﺎل ۹۷
رﺷﺪ  ۵۱درﺻﺪی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وزﻧﯽ و رﺷﺪ  ۶۸درﺻﺪی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ارزﺷﯽ را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ.
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮراک دام ﮐﺸﻮر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از
 ۲.۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﻪ ارزش ﺑﯿﺶ از  ۹۵۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر وارد
ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ واردات ﺣﺪود  ۱.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻨﯽ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﻪ ارزش  ۶۶۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﺳﺎل  ۹۷رﺷﺪ  ۵۰درﺻﺪی
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وزﻧﯽ و رﺷﺪ  ۴۴درﺻﺪی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ارزﺷﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾـﻦ ﻓﻌـﺎل ﺻـﻨﻔﯽ در ﻣـﻮرد ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﺗﺨﺼـﯿﺺ ارز ﺗﺮﺟﯿﺤـﯽ ﺑـﺮ واردات
ـﻮاران و
ـﺎﻧﯽ را راﻧﺖﺧـ
ـﻢ دﻻر  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣـ
ـﺖ :ﻃﻌـ
ـﯽ ﮔﻔـ
ـﺎی داﻣـ
ﻧﻬﺎدهﻫـ
ﻧﻮرﭼﺸﻤﯽﻫﺎ ﭼﺸﯿﺪﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻔﺮهﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ارز ﺑﺎزار
آزاد ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ دﻻﻻن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻮلﻫﺎی
ﺑﺎدآورده را ﺑﻪ ﺟﯿﺐ زدﻧﺪ .دوﻟﺖ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺣﻀﻮرش ﻣﺪتﻫﺎ اﺳﺖ در زﻧﺪﮔﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﺷﻮد در ﺣﺎل اداﻣﻪ دادن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻏﻠﻂ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺧﻮد اﺳﺖ و ارز ﯾﺎراﻧﻪای را ﺑﺎ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺟﯿﺐ دﻻﻻن و راﻧﺖﺧﻮاران ﺣﯿﻒ
و ﻣﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ذرت داﻣﯽ ﺑﺎ ارز ۴۲۰۰
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ  ۱۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۴۰۰ﺗﻮﻣﺎن از ﺑﺎزار
ﺳﯿﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮد و ﯾﺎ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ  ۲۴۵۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ از
ﻃﺮﯾﻖ دﻻﻻن و واﺳﻄﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت  ۵۰۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
و ﺑﺪون ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن و ﺑﺪون زﺣﻤﺖ دارﻧﺪ آن را ﺑﯿﺶ از  ۵۷۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻗﺪﯾﺮی در ﻣﻮرد آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ
ﮔﻔﺖ :اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی رﺳﻮﺑﯽ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذرت،
ﺳﻮﯾﺎ و ﺟﻮ داﻣﯽ اﺳﺖ .وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای
واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ از اﺑﺘﺪای
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ
ﺳﺎل  ۹۹ﺣﺪود  ۴۳۶ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ذرت داﻣﯽ۴۵ ،
ﺳﻮﯾﺎ ۲۰ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺟﻮ داﻣﯽ ،ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﮐﻔﺎف ﻧﯿﺎز
ﺟﻬﺖ واردات ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺑﺎزار داﺧﻞ را ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
وی اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮزﯾﻞ ،آرژاﻧﺘﯿﻦ ،روﺳﯿﻪ ،ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

رﺋﯿـﺲ اﻧﺠﻤـﻦ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺧـﻮراک دام،
ﻃﯿــﻮر و آﺑﺰﯾــﺎن :ﺗﺨﺼــﯿﺺ ۶۵۰
ﻣﯿﻠﯿــﻮن دﻻر ارز دوﻟﺘــﯽ ﺑــﻪ
واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎص ﻧﻬﺎده

در ﺟﻠﺴﻪ وزارت ﺻﻤﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎده۶۵۰ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﻪ
واردات اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺻﻤﺖ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ارز اﺳﺖ و
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را دﻋﻮت و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﺎر را ﭘﯿﺶ
ﺑﺒﺮد.
ﻣﺠﯿﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﺪﯾﺮی ،رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮراک دام ،ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن در
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ درﺑﺎره اﻋﺘﺮاض ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی واردﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎده
داﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ وزارت ﺻﻤﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎص ﺟﻬﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز
ﮔﻔﺖ :در ﺟﻠﺴﻪ وزارت ﺻﻤﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ،
دﯾﻨﺎر ﻋﺮاق ﻣﻌﺎدل  ۶۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﻪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺧﻮراک دام
ﻫﻤﭽﻮن ذرت ،ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ و ﺟﻮ داﻣﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻬﺮﺣﺎل
ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ارز وزارت ﺻﻤﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺮﺧﯽ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را دﻋﻮت و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای واردات اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺪه ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ اﯾﻦ اﻗﺪام را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﯾﺎ
رد ﮐﻨﻢ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻨﺸﺄ آن را ﺣﻞ
ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻧﺤﺼﺎر در واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد
ﻧﺪارد .اﻣﺮوز ﺣﺪود  ۴۰۰ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻬﻢ
ﺑﺎزار ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪوداً
 ۶۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت از ﺣﺪود  ۱۲درﺻﺪ در ﺳﺎل ۹۶
ﺑﻪ  ۳۴درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۹۸رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
ﻗﺪﯾﺮی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻓﺮاﻣﻮش ﻫﻢ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ارز دوﻟﺘﯽ ۴۲۰۰

ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﻗﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮده و دوﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در روﻧﺪ ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﺨﺼﯿﺺ
و ﺗﺄﻣﯿﻦ آن دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻫﻢ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻓﺴﺎد و راﻧﺖ
اﺳﺖ.
ﻗﺪﯾﺮی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص در ﺑﺨﺶ داﻣﭙﺮوری ﻋﻠﯽ
رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۹۰درﺻﺪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،دوﻟﺘﯽ
اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺠﺎرت ورود ﮐﻨﺪ.
ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﺷﻨﻪ آﺷﯿﻞ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮر در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﻧﯿﺴﺖ و در ﯾﮏ ﺟﻨﮓ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﻗﺮار دارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت در ﻫﻤﺎن
ﻟﺤﻈﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ روز و ﺳﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ
آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

