ﭘﯿﺸﻨﻬـﺎد ﮔﻤـﺮک ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎم ﻗﻀـﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﮐﺎﻫﺶ رﺳﻮب
ﮐﺎﻻ

ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از اراﺋﻪ  ۱۳ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﻣﻘﺎم
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﮐﺎﻫﺶ رﺳﻮب ﮐﺎﻻ در ﺑﻨﺎدر و ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر
ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﻓﺎرس ،ﻣﻬﺮداد ﺟﻤﺎل اروﻧﻘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻋﻼم وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎﻻ،
ﻧﻬﺎدهﻫـﺎی داﻣـﯽ ،ﻣـﻮارد ﻏﺬاﯾـﯽ ،دارو ،ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﭘﺰﺷﮑـﯽ ،ﮐﺎﻻﻫـﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای رﺳﻮب ﺷﺪه در ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺒﻞ از اﻇﻬﺎر ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻤﺮک ،اﻗﺪاﻣﺎت
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ در راﺳﺘﺎی اﻇﻬﺎر ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮔﻤﺮک و ﺗﺮﺧﯿﺺ آن ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺸﻮر در ﻣﯿﺰان
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺑﻨﺎدر ،ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋۀ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ ﮔﻤﺮک اﻓﺰود :در راﺳﺘﺎی ﺑﺮرﺳﯽ دﻻﯾﻞ رﺳﻮب ﮐﺎﻻ در ﺑﻨﺎدر و
ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪدی از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در
اﻣﺮ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ از ﺟﻤﻠﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و
ﮔﻤﺮک ﺑﺮﮔﺰار و در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻﻫﺎی

اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻨﺎدر و ﮔﻤﺮﮐﺎت ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺳﻮب و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﮐﺎﻻ در ﺑﻨﺎدر،
ﮔﻤﺮﮐﺎت و اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻤﻊ آوری و ﻓﺮوش اﻣﻮال ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ
ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ در روﻧﺪ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ و
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﻄﻊ ﺣﺴﺎس ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اروﻧﻘﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻋﻠﻞ و دﻻﯾﻞ رﺳﻮب ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺑﻨﺎدر و ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر ۱۳ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد در
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺣﺼﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ.
ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ ﮔﻤﺮک درﺑﺎره اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺑﻼغ
ﻣﺼﻮﺑﻪ ای ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت
ﮐﺎﻻﻫﺎی وارده ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر واردات ﻗﻄﻌﯽ ﻗﺒﻞ از
ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﻪ ﻏﯿﺮاز ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎء( و
ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻋﻼم ﻣﻬﻠﺖ ﻻزم ﺑﺮای اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺠﻮز ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش وزارت ﺻﻨﻌﺖ،
ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠـﺎرت ﮐﺎﻻﻫـﺎی وارداﺗـﯽ ﭘـﺲ از اراﺋـﻪ درﺧﻮاﺳـﺖ ﺳﯿﺴـﺘﻤﯽ
واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺠﺎری ،دو ﻣﻮرد از اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﻪ ﻣﻘﺎم
ﻗﻀﺎﺋﯽ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرشﻫﺎی وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت
در ﺻﻒ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﮔﻤﺮک ﺟﻬﺖ
اﻇﻬﺎر و ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ در ﮔﻤﺮک ،ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺧﺬ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻣﻞ
ﮐﺎﻻﻫﺎی در ﺻﻒ ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارده ﺑﺼﻮرت
اﻋﺘﺒﺎری )ﮐﻪ دارای ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﺎﻻ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺎﻻﻫﺎی دﭘﻮ ﺷﺪه در ﺑﻨﺎدر ،ﻣﻨﺎﻃﻖ
وﯾﮋه و آزاد و ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺘﺒﺎر ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻘﻀﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ اﻗﻼم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای و ﻣﻮاد اوﻟﯿۀ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در اﯾﻦﺑﺎره اﺳﺖ.
اروﻧﻘﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺮرات ﻣﺘﺮوﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻋﻼم ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺑﻪ ﮔﻤﺮک ﭘﺲ از  ۴ﻣﺎه از
ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه و آزاد
را ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮارد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﻟﺰام ﻫﻤﻪ
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در
ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ )ﺑﺎ اﻋﻼم ﻣﺪت زﻣﺎن آزﻣﻮن ﮐﺎﻻﻫﺎ( و ارﺳﺎل ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ
ﺑﻪ ﮔﻤﺮک و اﻣﮑﺎن ﺗﻮدﯾﻊ ﺣﻘﻮق ورودی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وارداﺗﯽ

ﺑﺼﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪ ذﯾﺤﺴﺎﺑﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺎﻟﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﯾﺎ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺴﯿﻪ ،از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ ﮔﻤﺮک ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮی اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻗﻼم ﺿﺮوری
در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺒﺰ و ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻓﻮری از ﮔﻤﺮک ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ،ارﺗﻘﺎء ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش
ﮔﻤﺮک  TSCو اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ داﻣﻨۀ ﺣﺪاﻗﻠﯽ و
ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺑﺮای ارزش ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ و ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ رﮐﻮردﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
در ﺳﺎﻣﺎﻧۀ ارزش ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ و اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ را از دﯾﮕﺮ
ﻣﻮارد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
وی اداﻣﻪ داد :اﻋﻤﺎل ﻓﻮری ﻣﻘﺮرات ﻣﺘﺮوﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
آﻧﻬﺎ ﺳﻨﺪ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻗﻄﻌﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﺑﺎوﺟﻮد ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ،ﻇﺮف
ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧۀ ﮔﻤﺮﮐﯽ ،از اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﺎرج
ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد در اﯾﻦﺑﺎره اﺳﺖ.
اروﻧﻘﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﻧﻤﻮدن ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ در اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ از ﻧﻈﺮ اﻋﻼم ﺑﯿﺶ ﺑﻮد ارزش و ﮐﺴﺮﺗﺨﻠﯿﻪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل
اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ،اﻇﻬﺎر و اﻋﻼﻣﯿۀ ﺗﺄﻣﯿﻦ ارز ﺑﺎ ﻗﻔﻞ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ در
ﻣﺮاﺣﻞ اﻇﻬﺎر ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮔﻤﺮک و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دوازدﻫﻢ
در اﯾﻦﺑﺎره داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :در ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻫﻢ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺿﻤﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻓﻮری ﮐﺎﻻﻫﺎی در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻓﺴﺎد در ﺑﻨﺎدر و ﮔﻤﺮﮐﺎت
ﮐﺸﻮر ،ﻣﯿﺰان ارز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺧﯿﺺ اﻗﻼم ﻣﺸﻤﻮل ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ
اﺣﺼﺎء و در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻨﺒﻊ :ﻓﺎرس

ﻣﺸﮑـﻞ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺎﻻﻫـﺎی رﺳـﻮﺑﯽ

از اﻣﺮوز رﻓﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد

وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎی رﺳﻮﺑﯽ در
ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از اﻣﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ارز اﯾﻦ
ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ،ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد ﺳﺎداﺗﯽ ﻧﮋاد درﺑﺎره ذﺧﯿﺮه ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ
در ﮐﺸﻮر اﻓﺰود :ﺑﺎ دﺳﺘﻮر رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻼش
ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ذﺧﺎﯾﺮ راﻫﺒﺮدی را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ در
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺳﺎداﺗﯽ ﻧﮋاد درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﻧﺞ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ :از روز ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺮﻧﺞ
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﻗﻄﻌﺎً در ﺣﻮزه ﺑﺮﻧﺞ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻗﯿﻤﺖ آن
ﺷﺮاﯾــﻂ را ﺑﺼــﻮرت ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻧﮕــﻪ ﺧــﻮاﻫﯿﻢ داﺷــﺖ؛ در ﺑﺮﻧــﺞ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ اﻣﺴﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﻧﻮﺳﺎن
در ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ ،وﻟﯽ ﻗﻄﻌﺎً در ﺣﻮزه ﺑﺮﻧﺞ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﮐﻔﺎﯾﺖ ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺞ وﺟﻮد دارد و ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ ﻫﻢ از روز
ﺷﻨﺒﻪ ﺗﻮزﯾﻊ را در ﺑﺎزار ﺷﺮوع ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺑﺎزار اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
وی درﺑﺎره ﮔﻨﺪم ﻫﻢ اﻓﺰود :اﻣﺴﺎل ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم
داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺧﺮﯾﺪ آن را اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ و ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻫﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺎل در ﺧﺼﻮص ﮔﻨﺪم ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ و ﻣﺮغ ﻫﻢ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،رﺳﻮبﻫﺎی ﮔﻤﺮک را
ﺗﺮﺧﯿـــﺺ ﻣﯽﮐﻨﯿـــﻢ و روﻧـــﺪ ﻧﻬﺎدهﻫـــﺎ و ﺗﺎﺧﯿﺮﻫـــﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزارﮔﺎه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ را ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎده ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ از ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ روﻧﺪ و ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺳﺪ و
ﻣﺮﻏﺪاران ﺑﺎ ﺧﯿﺎل آﺳﻮده ﺗﻮﻟﯿﺪ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
وی ﮔﻔــﺖ :اﻋﺘﻘــﺎد دارﯾــﻢ ﮐــﻪ ﺑــﺎزار ،ﺑــﺎزار رﺳــﺎﻧﯽ و ﺗﻨﻈﯿــﻢ
ﺑﺎزار ﺑﺪﺳـﺖ ﺧﻮد ﺗﺸﮑﻞﻫـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺻـﻮرت ﺑﮕﯿـﺮد و ﺣﺘﻤـﺎً در ﺳﯿﺎﺳـﺖ
ﮔﺬاری ﻫﺎ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮیﻫﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﮐﺮد.
ﺳﺎداﺗﯽ ﻧﮋاد درﺑﺎره ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻫﻢ اﻓﺰود :ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ را درﺑﺎره
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ و ﺧﺮﯾﺪ دامﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺰودی اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی درﺑﺎره ﻣﯿﺰان رﺳﻮب ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﮔﻤﺮﮐﺎت و
ﺑﻨﺎدر ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ رﺳﻮب ﮐﺎﻻ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺮدﯾﻢ
و ﯾﮏ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی رﺳﻮﺑﯽ ،ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ ارز
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ در دوﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ راه ﺗﺄﻣﯿﻦ ارز آنﻫﺎ ﺑﺎز
ﺷﺪه واز روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ )اﻣﺮوز( ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ ارز آنﻫﺎ
ﻫﻢ ﺑﺮ ﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ؛ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ،ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ،
ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ،ذرت و ﺟﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ارزی ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻨﺒﻊ :ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺷﯿﺮﺧﺸـﮏ دﯾـﺪه ﻧﻤـﯽ ﺷـﻮد /رﺳـﻮب
ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ در ﮔﻤﺮک

رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﻧﻮزاد ﮔﻔﺖ :ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﻧﻮزادان ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﯾﻦ
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺮر دو ﺷﺮﮐﺖ و از ﮐﺎر
اﻓﺘﺎدن ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺴﻨﺎ؛ ﻫﺎﻧﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ زاده ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ:ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ
در ﻧﻈﺮ دارد ﮐﻪ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ  ۱۰ﺗﺎ
 ۱۵درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه را ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ
ﻧﻮزاد اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
آﯾﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﻣﻌﻨﺎدار
اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ
ارز ﺑﺮای واردات ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ارز ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ
وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و از آن ﻃﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﺰاف ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺤﻤﯿﻞ

ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺿﺎﺑﻄﻪ ای ﺑﺮای در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد
و اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ.
رﯾﯿـﺲ اﻧﺠﻤـﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺷﯿﺮﺧﺸـﮏ ﻧـﻮزاد اﺿـﺎﻓﻪ ﮐـﺮد :ﻧﺎدﯾـﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﻧﻮزاد ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺮر دو ﺷﺮﮐﺖ و
از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ
اﯾﻦ ﻣﻮاد
ﮐﻪ اﻧﺠﺎم
وﻟﯽ ﻫﻨﻮز
ﮐﺎﻻﯾﯽ ﯾﮏ

ﮐﺮد :از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﻌﺮﻓﻪ وارداﺗﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و
در ﮔﻤﺮک رﺳﻮب ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری
دادﯾﻢ و ﺑﯿﻦ وزارت ﺻﻤﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬاو دارو ﭘﺎﺳﮑﺎری ﺷﺪﯾﻢ
اﻣﮑﺎن ﺗﺮﺧﯿﺺ اﯾﻦ ﻣﻮاد وﺟﻮد ﻧﺪارد .زﯾﺮا ﻫﻨﻮز در ﮔﺮوه
ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و در ﮔﺮوه ﮐﺎﻻﯾﯽ دو دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﻧﻮزاد ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل ارز و ﺑﺎ
اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺠﺎر وارد ﺷﺪه ،وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ارز ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﺗﺤﻮﯾﻞ زاده در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﺑﺮای واردات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ
ﺗﺎ  ۵۰درﺻﺪ ﺣﻞ ﺷﺪه وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

ﻓﺎﺳـﺪ ﺷـﺪن ﺑﺮﻧـﺞ واﻗﻌﯿـﺖ ﻧـﺪارد/
ﻗﯿﻤـﺖ ﻫـﺮ ﮐﯿﻠـﻮ ﺑﺮﻧـﺞ ﺧـﺎرﺟﯽ ۲۶
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺞ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﺮ ﮐﺸﻮر و ﻧﺮخ ارز ،ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺞ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﺸﺎورز دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺧﺼﻮص دﭘﻮ ﮐﺎﻻﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﮔﻤﺮک ﻧﻤﯽﺗﻮان
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮد ،اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺞ  ۵۰ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺣﺎل ﺗﺮﺧﯿﺺ اﺳﺖ.
او اﻓﺰود :ﻣﻘﺪاری ﺑﺮﻧﺞ در ﺣﺎل ورود ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره اﯾﻦ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﻮاﻟﻪ ارز ﺑﻪ دوره ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﺨﻮرد ،ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ از ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
رﺳﻮب ﺑﺮﻧﺞ ،اﺟﺎزه ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﺮﻧﺞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از دوره ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ وارد
ﮐﺸـﻮر ﻣﯽﺷـﻮد ،در اﯾـﻦ اﯾـﺎم ﺑﺪﻫـﺪ ﭼـﺮا ﮐـﻪ از  ۳۱ﺗﯿـﺮ ﺗـﺎ اول
آذر واردات ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﮐﺸﺎورز اداﻣﻪ داد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ واردات ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر و ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ
اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای دﭘﻮ ﻧﺪارﯾﻢ و ﺗﻨﻬﺎ اﮔﺮ واردات ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی
ورودی ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دوره ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﺨﻮرد ،ﺷﺎﻫﺪ دﭘﻮی ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﻮد.
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن
ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی وارداﺗﯽ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی

ﻗﺒﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ارز ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ واردات ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﻧﻤﯽﺷﺪ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت رخ ﻣﯽداد ،اﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎز
ﺑﺎزار وارد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻ،
واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ واردات زﯾﺎد و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻧﺒﺎرداری
ﻧﺎﺷﯽ از رﺳﻮب ﮐﺎﻻ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺸﺎورز ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﺗﻔﺎوت ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ارز ﻧﯿﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﮔﺎﻫﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ در ﺑﺎزار وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ واردات ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ واردات ﺑﺮﻧﺞ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﻨﺎﺑﺮ
ﮔﺰارش ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار در  ۳ﻣﺎﻫﻪ اﻣﺴﺎل  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺮﻧﺞ وارد ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ۷۰ﺗﺎ  ۷۵درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
او ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﻨﺪی و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ را  ۲۴ﺗﺎ  ۲۶ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻧﺮخ ارز ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
ﮐﺸﺎورز در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﮐﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺤﺮم ﻧﺮﺳﺪ ،از اﯾﻦ رو ﺑﺎزار
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری دوره ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻤﺒﻮد
و ﮔﺮاﻧﯽ وﺟﻮد دارد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

دﻻﯾـﻞ رﺳـﻮب ﮐﺎﻻﻫـﺎی اﺳﺎﺳـﯽ در
ﮔﻤﺮﮐﺎت

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎدهﻫﺎی دام و ﻃﯿﻮر اﯾﺮان
ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﮐﻨﺪی ﺧﺮوج ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ از ﮔﻤﺮﮐﺎت ،ﮔﻔﺖ :ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ
ﻣﺘﻀﺮر از ﻣﻌﻀﻞ ﮐﻨﺪی در ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ از ﮔﻤﺮﮐﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﺗﺤﺎدﯾﻪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎدهﻫﺎی دام و ﻃﯿﻮر اﯾﺮان ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی
ﻧﻬﺎوﻧﺪی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻋﺪم ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ارز ،وﺟﻮد
ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎ در ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ و اﺧﯿﺮاً
ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر ،ﮐﻨﺪی ﺑﺎرﮔﯿﺮی و ﺣﻤﻞ
ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ از ﮔﻤﺮﮐﺎت ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﮐﺎﻻﻫﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر در ﮔﻤﺮﮐﺎت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اداﻣﻪ
درﺻﺪی و ﺗﺄﻣﯿﻦ ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت
ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﮐﻤﺎﮐﺎن
ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

داد :ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺮﺧﯿﺺ
اﻋﺘﺒﺎری از ﺳﻮی وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ارز ﺗﺎ ﺣﺪودی
در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ و ﻧﻮاﻗﺺ

وی اﻓﺰود :ﺗﺪاوم ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﮐﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ و اﻓﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﻋﻠﻮﻓﻪ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر از ﯾﮏ ﺳﻮ و اﻓﺰاﯾﺶ  ۳۰درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی
اﺳﺎﺳﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی وﯾﮋه ای اﺳﺖ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻢ زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دوﻟﺖ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺳﻔﺮه ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ را در ﭘﯽ دارد.

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎدهﻫﺎی دام و ﻃﯿﻮر اﯾﺮان
اداﻣﻪ داد :ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺒﻌﺎت ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻨﺪی در ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ و ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﯽﺷﻮد اﻗﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺎدر و ﮔﻤﺮﮐﺎت رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻼش
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮔﻤﺮک و واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻣﮑﺎن ﺗﺮﺧﯿﺺ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﻨﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ و
ﺗﺨﺼـﯿﺺ ارز ﻋﺒـﻮر ﮐﺮده اﻧـﺪ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗـﺎت در داﯾـﺮه ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮزﯾـﻊ
ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزارﮔﺎه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ اﺷﮑﺎﻻت
زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ در روﻧﺪ ﺧﺮوج
ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ از اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺑﻨﺎدر و ﮔﻤﺮﮐﺎت و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز داﻣﺪاریﻫﺎ و ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻬﺎوﻧﺪی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ روز ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ از
ﺑﻨﺪر ﺑﻪ ﺟﺰ زﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻧﺪارد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ ﻣﺘﻀﺮر از ﻣﻌﻀﻞ ﮐﻨﺪی در ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ از ﮔﻤﺮﮐﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎدهﻫﺎی دام و ﻃﯿﻮر اﯾﺮان
ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر ﻋﺪم ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﺤﯿﺢ و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ﯾـﺎ ﻧﮕﺮشﻫـﺎی ﺑﺨﺸـﯽ از ﻋﻠـﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺠـﺎری ﮐﺸـﻮر ﺗﻮﺳـﻂ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﮕﺎه ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ در ﺻﻒ اول ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ
و ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﻨﺎدر ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﻌﻀﺎً اﻧﮕﺸﺖ اﺗﻬﺎم
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن و وارد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻤﺎن
ﻧﮕﺎه ﻣﻨﻔﯽ ﻫﺴﺖ ﺗﺎ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺻﻨﻔﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﺧﯿﺮاً ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ
ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ ﮔﻤﺮک ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ
ﻋﺪم ﺧﺮوج ﮐﺎﻻ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻻزم ﻣﯽ داﻧﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺸﮑﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ
در اﻣﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ از روﯾﮑﺮد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻓﺮاﺑﺨﺸﯽ ﮔﻤﺮک
اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ .اﻟﺒﺘﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮ ﺑﺨﺸﯽ در ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

اﻧﺘﺼﺎب ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻤﺮک ﺳﺮﺧﺲ
ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﺠﺎل ﭘﻮدر ﺷﺪن ﮔﻮﺷﺘﻬﺎی
رﺳﻮﺑﯽ

رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﮔﻤﺮک اﯾﺮان در ﺣﮑﻤﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻤﺮک ﺳﺮﺧﺲ را ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد.
ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﻣﺎﺟﺮای رﺳﻮب  ۷ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ  ۳۲۰ﺗﻨﯽ ﮔﻮﺷﺖ در اﯾﻦ ﮔﻤﺮک
ﺟﻨﺠﺎل ﺳﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺗﺴﻨﯿﻢ ،ﻣﻬﺪی
ﻣﯿﺮ اﺷﺮﻓﯽ در ﺣﮑﻤﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﻌﯿﺪ ﻧﺎدری ﻧﻮﺷﺖ ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﭘﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ
ﮔﻤﺮک ﺳﺮﺧﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۴ﻣﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﻮل ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺗﮑﺎل
ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻣﻮﻓﻖ و ﻣﻮﯾﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﮔﻤﺮک اﯾﺮان اﺧﯿﺮا اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻟﻬﺎ اﻣﺎ و اﮔﺮ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ  ۳۲۰ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻧﺪه در ﮔﻤﺮک ،ﻃﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  ۴۰ﺗﻦ از آن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮال ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﺷﺪه ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدر ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ،ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،اول اﺳﻔﻨﺪ ۹۲
وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﺧﺲ ﺷﺪ؛ ﻋﻤﺮ و
ﮔﻮﺷﺖ
ﯾﮏ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری اﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۶ﻣﺎه اﺳﺖ ۱۳ .ﻣﺮداد ۹۳
ﮔﻤﺮک ﺑﺮای ﮐﺎﻻ اﻇﻬﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﺮوﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮوش
اﻣﻮال ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ۳ .ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۹۳ﻃﺒﻖ ﻧﺎﻣﻪ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﺮﺧﺲ
اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺟﻮع
ﮐﻨﺪ.ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ واردات ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﮔﻤﺮک
اﻇﻬﺎر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و در ﺧﺼﻮص ﺑﺤﺚ ﻣﺘﺮوﮐﻪ ﺷﺪن ﮐﺎﻻ در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل ۹۳
ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮال ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ داده ﺷﺪه ﺑﻮد و اﺻﻼ ﮐﺎﻻ ﺷﺮاﯾﻂ اﻇﻬﺎر ﺑﻪ
ﮔﻤﺮک را ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺑﺎ
ﮐﻠﯿﺎت ﻻﯾﺤﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری -ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺮﺧﺲ -دوﻏﺎرون و
ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ رﺣﯿﻢ زاده ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﮔﻤﺮک ﺳﺮﺧﺲ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﮔﻤﺮک ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺪت
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﯾﻦ ﮔﻤﺮک ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز رﯾﯿﺲ ﮐﻞ
ﮔﻤﺮک ،ﻧﺎدری ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﯾﻦ ﮔﻤﺮک ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ
ﻣﻨﺒﻊ :ﺗﺴﻨﯿﻢ

وزﯾــﺮ راه ﺧــﺒﺮ داد :رﺳــﻮب ۴
ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗـﻦ ﮐـﺎﻻی اﺳﺎﺳـﯽ و ۴۵۰
ﻫﺰار ﺗﻦ روﻏﻦ ﺧﻮراﮐﯽ در ﺑﻨﺎدر

وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  ۴۵۰ﻫﺰار ﺗﻦ روﻏﻦ ﺧﻮراﮐﯽ در
ﺑﻨﺎدر وﺟﻮد دارد ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﻨﺎدر ﮐﺸﻮر ۴
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺮوز )ﺳﻪ
ﺷﻨﺒﻪ  ۴آذر( ،در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺮاﺳﻢ اﻟﺤﺎق  ۷۰دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺎوﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ
ﺷﺒﮑﻪ رﯾﻠﯽ ﮐﺸﻮر در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران درﺑﺎره اﻧﺘﻘﺎل واﮔﻦ ﭘﺎرس ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﭙﻨـﺎ ﮔﻔﺖ :ﺣـﺪود  ۵ﺳـﺎل از اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﯽﮔﺬرد ﻣﺴـﺎﺋﻠﯽ ﺑﯿﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ،اﯾﻤﯿﺪرو و وزارت دﻓﺎع وﺟﻮد داﺷﺖ و در ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﮐﺎر در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺎﻟﯽ
دﻧﺒﺎل ﺷﺪه و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﻮاﻧﻊ آن را رﻓﻊ ﮐﻨﻢ.
وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی درﺑﺎره رﺳﻮب ﮐﺎﻻ در ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﺑﻨﺎدر
ﻣﺎ  ۲۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۱۷۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
ﺑﻮد در واﻗﻊ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺣﺪود  ۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺎر دارﯾﻢ و ﻫﻔﺘﻪای ۱۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺎر در ﺟﺎدهﻫﺎ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺰود :اﻣﺮوز  ۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺎر در ﺑﻨﺎدر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻨﺎدر ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .رﺳﻮب ﮐﺎﻻ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد،
اﻣﺎ اﮐﻨﻮن  ۴۵۰ﻫﺰار ﺗﻦ روﻏﻦ ﺧﻮراﮐﯽ در ﺑﻨﺎدر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻣﺸﮑﻠﯽ
از ﻧﻈﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ روﻏﻦ ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﺮدم ﻧﺪارﯾﻢ.
وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اداﻣﻪ داد :ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎر ﻫﻢ روی ﺷﻨﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻣﺎده ﻧﺒﻮدن اﺳﻨﺎد و اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﻨﺎدی ،ﮐﺸﺘﯽ ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮی
ـﻮﻟﯽ
ـﺎی ﻣﺘـ
ـﺮ ﻧﻬﺎدﻫـ
ـﺎد و دﯾﮕـ
ـﻤﺖ ،وزارت ﺟﻬـ
ـﻪ وزارت ﺻـ
ـﺪ ﮐـ
ﻧﻤﯽﮐﻨـ

در اﯾﻦﺑﺎره ﭘﯿﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
اﺳﻼﻣﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﻨﺎدر
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ در اﻧﺒﺎرﻫﺎ و ﺑﺨﺸﯽ ﻫﻢ در ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه در ﺣﺎل ﺗﺨﻠﯿﻪ و
ﺑﺎرﮔﯿﺮی اﺳﺖ.
وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﻓﺰود :آﻧﭽﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر اﻋﻼم ﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻣﺎ ﮐﻪ ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ در آن اﺳﺖ ،ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ
ﺳـﺮﯾﻊﺗﺮ ﺗﺨﻠﯿـﻪ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺿـﺮورت دارد وزارت ﺻـﻨﻌﺖ در اﯾـﻦ ﺣـﻮزه
ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری از دو ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﺨﻠﯿﻪ
اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

ﺑـﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐـﺰی ﻗﺼـﺪ ﻻﭘﻮﺷـﺎﻧﯽ ﺗﻌﻠـﻞ
در ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی رﺳﻮﺑﯽ را
دارد

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻧﺎﻇﺮ اﻧﺠﻤﻦ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻮپ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮔﻤﺮک و ﺻﻤﺖ ﺑﯿﻨﺪازد ،ﮔﻔﺖ :دﻋﻮای ﺑﯿﻦ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺟﺰ زﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺪارد.
ﺳﺎﻻر ﺳﺎﮐﺖ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻧﺎﻇﺮ اﻧﺠﻤﻦ وارد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان در
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
»ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی رﺳﻮﺑﯽ ،ﺗﺮﺧﯿﺺ درﺻﺪی ﮐﺎﻻ ﺧﺎرج از روال اﺳﺖ« ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻮپ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮔﻤﺮک و وزارت ﺻﻤﺖ ﺑﯿﻨﺪازد
ﮐﻪ اﯾﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .در واﻗﻊ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎزی ﺑﺤﺚ ﺗﺮﺧﯿﺺﻫﺎی
درﺻﺪی و اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﮔﻤﺮک ﺑﻮده ،ﺗﻌﻠﻞ در ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز  ۳۰۰اﻟﯽ ۴۰۰
ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺮﻧﺞ رﺳﻮﺑﯽ ﻣﻌﻄﻞ در ﺑﻨﺎدر را ،ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺣﺮف ﺟﺪﯾﺪی از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻨﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی رﺳﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
درﺻﺪی ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ دﻻﯾﻠﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎی
ﺗﻌﺠﺐ داﺷﺘﻪ و ﺗﺎزﮔﯽ دارد .ﺑﻌﺪ از رﺳﻮب ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در
ﺑﻨﺎدر واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺮک اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ،ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﻪ از ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪی ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺮدﻧﺪ
اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  ۹ﻣﺎه از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ،ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﺸﺪه و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ وزارت ﺻﻤﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮔﻤﺮک
اﯾﺮان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮادات ﻗﺒﻠﯽ را ﺗﮑﺮار
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﻣﺘﻀﺮر اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان اﯾﺮاد را وارد ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﺧﻮد
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﺎﮐﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺧﻮد در ﻗﻀﯿﻪ
ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی درﺻﺪی ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ رﺳﻮب
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮرات ﻣﻌﺎون اول رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر در ﺳﻔﺮ
اﺧﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و در اﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﯾﺎدآوری ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮ اﺑﻬﺎم ﻣﻮﺟﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺰود :واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر
آﻗــﺎی ﺟﻬــﺎﻧﮕﯿﺮی و اﻋﻼم رﺳــﻤﯽ ﻟﯿﺴــﺖ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫــﺎی درﺻــﺪی ﺗﻮﺳــﻂ
وزارت ﺻﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻦ ﺑﻪ ﺧﺮوج درﺻﺪی دادﻧﺪ و ﻣﺎ
اﻃﻼع ﮐﺎﻓﯽ از ﻋﻮاﻗﺐ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ.

اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
ـﯽ از آن
ـﺰود :ﺑﺨﺸـ
ـﺘﻨﺪ ،اﻓـ
ـﻮع ﻫﺴـ
ـﺎدر دو ﻧـ
ـﻮﺑﯽ در ﺑﻨـ
ـﺎی رﺳـ
ﺑﺎرﻫـ
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﺧﺮوج درﺻﺪی و ﺑﺨﺶ دوم ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی رﺳﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﺎﮐﺖ اداﻣﻪ داد :ﺧﺮوج درﺻﺪیﻫﺎ راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽ و ﻧﺎﻣﻪ از ﺻﻤﺖ ﺑﻪ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻋﻼم ﮐﺮده در ﺣﺎل ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ارز ﯾﻮرو
ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎ اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ اﯾﻦ وﻋﺪه اﺣﺘﻤﺎﻻ ً در ﻫﻔﺘﻪ
آﯾﻨﺪه ﮐﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮای دﺳﺘﻪ دوم ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﺎرﻫﺎی رﺳﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺮای ﺗﻌﺪادی از ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﮐﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺿﻤﻦ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﻓﺰاﯾﺶ زﯾﺎدی
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻀﺮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﺎﮐﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ دﻋﻮای ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺟﺰ
زﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و دود آن ﺑﻪ
ﭼﺸﻤﺎن واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽرود .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﺗﻤﺎم ﻓﺼﻞ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
ﻫﯿﭻ واردﮐﻨﻨﺪهای راﻏﺐ ﺑﻪ واردات ﮐﺎﻻی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎً در
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت آﺛﺎر ﺑﺪی را در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و
اﻗﺸﺎر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﮕﺮان اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ،ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ و اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ ﮔﻤﺮک
اﯾﺮان از »در ﺣﺎل ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن«  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺮﻧﺞ دﭘﻮ ﺷﺪه در ﺑﻨﺎدر و
ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﺧﺒﺮ دا د .ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در
واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد :ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ رﺳﻮب ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی وارداﺗﯽ در
ﮔﻤﺮﮐﺎت و ﺑﻨﺎدر ﮐﺸﻮر ،ﺗﺮﺧﯿﺺ درﺻﺪی ﮐﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ »ﮔﻤﺮک« ،ﺑﺪون داﺷﺘﻦ
ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز و ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮی ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎﺳﺖ .در اداﻣﻪ
ﺗﻨﺶﻫﺎ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻧﻬﺎد ،ﮔﻤﺮک ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در ﺟﻮاب ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:
»ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻮﺟﻮد
در ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر ﮐﻪ واردﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ارز ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻋﻼﻣﯽ وزارت ﺻﻤﺖ ،دارای ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺷﺎره ﻧﮑﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ،ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﺧﯿﺺ از
ﮔﻤﺮﮐﺎت ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﻂ ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮی ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ
ﮔﻤﺮک ﻣﯽدﻫﺪ.اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی رﺳﻮﺑﯽ ﻣﻮﺿﻮع

ﮔﺰارشﻫﺎی ﭼﻨﺪ روز اﺧﯿﺮ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ واردﮐﻨﻨﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ
ارز ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ) ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ( اﺳﺖ« در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺻﻼ ً ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد و
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی رﺳﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ ،ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ارز
ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ۱۹٫۷۱۳ﺗﻦ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ۱۰ﺷﺮﮐﺖ
اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺮه زدن ﻣﻮﺿﻮع رﺳﻮب ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺎﻧﺪه
در ﺑﻨﺎدر و ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ  ۱۹ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﺎﻻ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ«.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

ﻋﻀـﻮ اﻧﺠﻤـﻦ واردﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧـﺞ:
 ۳۳ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺮﻧﺞ در ﻣﻌﺮض ﻓﺴﺎد

ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رﺳﻮب ﺑﯿﺶ از  ۳۰ﻫﺰار ﺗﻦ
ﺑﺮﻧﺞ در ﮔﻤﺮﮐﺎت از  ۶ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﺗﺎﮐﻨﻮن ،از روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در
ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﺑﻪ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد.
ﺳﺎﻻر ﺳﺎﮐﺖ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ارز ﺑﺮﻧﺞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎهﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺑﺎزار از ﮔﻤﺮﮐﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪی ﺗﺮﺧﯿﺺ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ

در ﺑﺎزار ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :از ﺣﺪود  ۸۷ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ
رﺳﻮﺑﯽ در ﺑﻨﺎدر ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺪار  ۵۳ﻫﺰار و  ۲۱۴ﺗﻦ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺎﻧﯽ از
ﮔﻤﺮﮐﺎت ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎﻣﺎت ذیرﺑﻂ وزرات ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺑﺎ اﺧﺬ
ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم از ﮔﻤﺮک ﺗﺮﺧﯿﺺ و در داﺧﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ رﺳﻤﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب )ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دﻻر  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ( ﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ارز آن را ﺑﻪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ  ۳۳ﻫﺰار و  ۳۷۷ﺗﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از اﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی
ﺑﺮﻧﺞ در ﺑﻨﺎدر در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻓﺴﺎد و ﺧﺮاﺑﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻠﻖ اﻟﺴﺎﻋﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﺳﻮب  ۳۳ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺷﺪ
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﺎﻇﺮ اﻧﺠﻤﻦ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺞ درﺑﺎره ﻋﻠﺖ رﺳﻮب  ۸۷ﻫﺰار
ﺗﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺑﺮﻧﺞ در ﮔﻤﺮﮐﺎت ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺣﺪوداً از
ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺗﺎ دی ﻣﺎه ﺳﺎل  ٩٨وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻘﺎرن ﺑﺎ
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﺼﻠﯽ از ﭘﯿﺶ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه وزارت ﺻﻤﺖ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ارزی ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺪت اﻧﻘﻀﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و
دارو دو ﺳﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه رو ﺑﻪ اﺗﻤﺎم اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ آب و
ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻨﺎدر در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺮاﺑﯽ ﮐﺎﻣﻞ آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،از  ۸۷ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺮﻧﺞ رﺳﻮﺑﯽ ﺑﯿﺶ از ۵۳
ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪی و ﭘﯿﺶ از
ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،از ﮔﻤﺮﮐﺎت ﺗﺮﺧﯿﺺ و ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب در
ﺑﺎزار ﺗﻮزﯾﻊ ﺷــﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐــﺰی ﺣــﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴــﺖ ارز آن را ﺑــﻪ
واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺪﻫﺪ.
ﺧﺪﺷﻪدار ﺷﺪن اﻋﺘﺒﺎر واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺰد ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺧﻠﻒ وﻋﺪه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز
اﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واردﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺪﻫﯽ ارزی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺒﺪا از
ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﺧﻠﻒ وﻋﺪه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮده
ﺑﻠﮑﻪ درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در ﮔﻤﺮﮐﺎت ﻧﯿﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮔﺰاﻓﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ دﻣﻮراژ و اﻧﺒﺎرداری اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ و از آن ﻣﻬﻢﺗﺮ
ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺪﺷﻪ دار ﺷﺪن اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺠﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ
در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی واردﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﺎﻇﺮ اﻧﺠﻤﻦ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ وزارت ﺻــﻤﺖ و ﺑــﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐــﺰی ﺳــﺮﯾﻊﺗﺮ درﺑــﺎره اﯾــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع
ﺗﺼــﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﯿــﻢ آن ﻣــﯽرود ﮐــﻪ ﺑﻌﻀــﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫــﺎ
ﺑﻪ ﻣﺤﺎق ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و دﯾﮕﺮ ﺗﻮان اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﺎﮐﺖ ارزش ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﺗﺮﺧﯿﺺ درﺻﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه اﺳﺖ را
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و ارزش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﺎﻻ در ﺑﻨﺎدر را ۳۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﻋﻼم ﮐﺮد و از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از اول
ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺮوع
ﻣﯽﺷﻮد در اﯾﻦ زﻣﯽ ﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻓﻮری اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﻮب ﻓﻘﺪان ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ را ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽﺧﻮرد
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﻋﺪم ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﮕﺮ در
دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘــﯽ اﻧﺘﻘــﺎد ﮐــﺮد و اﻓــﺰود :ﻣﺸﮑﻼت اﻣﺮوز ﻧــﺎﺷﯽ
از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺷﺘﺒﺎه در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺘﻮﻟﯽ اﻣﺮ
واردات ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺎرب ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻧﻮﺳﺎن در درآﻣﺪﻫﺎی ارزی ﮐﺸﻮر
ﺑــﺎﻋﺚ ﺷــﺪه اﺳــﺖ وﺣــﺪت روﯾــﻪ در ﺗﻌﯿﯿــﻦ ﺳــﺮاﻧﻪ ﻣﺼــﺮف،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی واردات ،ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮﻧﺞ وارداﺗﯽ ،روش ﺗﺨﺼﯿﺺ
ارز و ﻏﯿﺮه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﯾﮏ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻌﯿﻮب ﺷﺎﻫﺪ
ﻫﺴـﺘﯿﻢ در دوران روﻧـﻖ درآﻣـﺪﻫﺎی ﮐﺸﻮر ،ارزﭘﺎﺷﯽ ﺑـﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐـﺰی ﺑـﻪ
واردات ﺑﯽ روﯾﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﮐﻤﺒﻮد ارز،
اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺪون اﻋﻼم و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻗﺒﻠﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی

وی ﮔﻔﺖ :ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻌﺎدل در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻧﺠﺎم
اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻠﻖ اﻟﺴﺎﻋﻪ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻗﺐ آن ﺑﺮای ﺗﺠﺎر
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دار و ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر آﺳﯿﺐ ﻣﯽزﻧﺪ.
ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ  ۱۳ﺷﺮﮐﺖ واردﮐﻨﻨﺪه
ﺳﺎﮐﺖ ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل  ۹۷ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺗﺄﻣﯿﻦ ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ )۴۲۰۰
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ( ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ،واردات ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ ﮐﻪ اﺻﻼ ً ﺑﻪ ﺻﻼح و ﺻﺮﻓﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻧﺒﻮد اﻣﺎ در اداﻣﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺳﺮﯾﻊ ،ﺑﺎ ﺣﺬف ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺪون وﺣﺪت روﯾﻪ
و ﻣﮑــﺎﻧﯿﺰم از ﭘﯿــﺶ اﻋﻼم ﺷــﺪه ﻣــﻮاﺟﻪ ﺑــﻮدﯾﻢ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻣﺮاﺗــﺐ
اﺛﺮات زﯾﺎﻧﺒﺎرﺗﺮی ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  ۱۳ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ﮐﺸﻮر

درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ،
اﻓﺰود :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺪﻫﮑﺎر ﺑﻮده و
ﺑﺎﯾﺪ ارز آﻧﻬﺎ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﻣﺼﻮﺑﺎت وزارت ﺻﻤﺖ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺗﺨﻄﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت و ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻻن ذی ﺻﻼح وزارت ﺻﻤﺖ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:
ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺻﻤﺖ ﮐﺎﻣﻼ ً در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﺛﺒﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﻧﺞ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ٩٨و ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه  ٩٩ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻗﺪام
ـﻮده
ـﺎزار ﺑـ
ـﻮب در ﺑـ
ـﺖ ﻣﺼـ
ـﻪ ﻗﯿﻤـ
ـﻊ ﺑﺮﻧﺞ ﺑـ
ـﺪﮔﺎن در ﺗﻮزﯾـ
واردﮐﻨﻨـ
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻼش و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺴﺌﻮﻻن ذیرﺑﻂ وزارت ﺻﻤﺖ و
واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺘﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺷﻔﺎف
ﻧﯿﺴﺖ.
روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺻﻼح ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ
وی اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﮐﺸﻮر واﻗﻒ
ﻫﺴﺘﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﺶ از دو دﻫﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ
اداﻣﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ و ﻋﺪم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻪ ﺣﻖ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺮﻧﺞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺿﺮر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی وارد ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن واردات و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ زﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻻی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
زﯾﺮا ﺑﺮﻧﺞ ﺟﺰ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﭘﺮ ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮار اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮده و ﺑﺮﻧﺞ
وارداﺗﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ اﻗﺸﺎر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ اﯾﻔﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺣﺬف ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد از
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﮐﻼﻧﯽ را ﺑﺎ ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﮐﺸﻮر دﭼﺎر رﮐﻮد و ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
وی اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻈﺮی و اﻫﺘﻤﺎم ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺻﻤﺖ و ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻻی
ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﺎﻇﺮ راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽ و ﺻﺤﺖﺳﻨﺠﯽ ﺷﺪه،
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

