واﮐﻨـﺶ وزارت ﺟﻬﺎدﮐﺸـﺎورزی ﺑـﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺨﻠﻒ در واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎی
داﻣﯽ

وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻃﯽ اﻃﻼﻋﯿﻪای در ﺧﺼﻮص ﺣﻮاﺷﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در
زﻣﯿﻨﻪ واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی؛ ﻣﺎﺟﺮا از آﻧﺠﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎه
ﭘﯿﺶ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮﻏﺪاران و داﻣﺪاران از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎد و اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺬﮐﻮر در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزارﮔﺎه ﻧﻬﺎده ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ و ﭘﻮﻟﺶ را ﻧﯿﺰ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﻧﻬﺎدهای ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﯿﭻ
ﻧﻬﺎدهای وارد ﻧﮑﺮده و ﺑﺎر ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ
اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎر ﻣﺠﺎزی ﻧﺪارﯾﻢ و ﮐﻮﺗﺎژ ﺻﻮری اﺗﻔﺎق
ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ و ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎر در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزارﮔﺎه ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮔﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻨﺪی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در
ﺑﻨﺎدر ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﻧﻬﺎدهﻫﺎ دﯾﺮ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﻣﺎ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد

ﺷﺪه ،دﭘﻮ ﺷﺪه و در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺸﻮر و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ورود ﮐﺮدﻧﺪ و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وزرای ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮد دﺳﺘﻮر
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻓﺮآﯾﻨﺪ واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را داد.
در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﻃﺒﻖ رﺳﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﺑﺪوی
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻮﺗﺎژ ﺻﻮری و ﻗﺮار دادن ﮐﻮﺗﺎژ
در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺑﺎزارﮔـﺎه و ﻋﺮﺿـﻪ ﺷـﺪن ﻧﻬﺎدهﻫـﺎ در ﻣﯿـﺎن ﻣﺸﺘﺮﯾـﺎن،
ﮐﺸﺎورزان و اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻧﻬﺎدهای وارد ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺪه ،از ﺟﻤﻠﻪ
و ﻫﯿﭻ
ﺗﺨﻠﻔﺎت رخ داده در ﺧﺼﻮص واردات اﯾﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺑﻮده
ﻧﻬﺎدهای ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ،واﮔﺬاری  ۴۹درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺬﮐﻮر
ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺎوﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ را از دﯾﮕﺮ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺟﺮﯾﺎن
واردات اﺧﯿﺮ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﺸﺪ و ﮔﻤﺮک ﻧﯿﺰ اﺧﯿﺮا ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﻮﺗﺎژ اﺻﻼ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻤﺮک ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ رﺻﺪ
ﻧﺒﻮدن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزارﮔﺎه ﮐﻪ در اﻧﺤﺼﺎر وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻗﺮار
دارد ،ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ دﺳﺘﯽ و اﻋﻼم اﯾﻦ ﮐﻮﺗﺎژﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺬب ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﻮده و وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،وزارت ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی اﻣﺮوز
اﻃﻼﻋﯿﻪای ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺮﮐﺖ)اﻟﻒ_ت_ س( اراﺋﻪ و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ وارﯾﺰی داﻣﺪاران در
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزارﮔﺎه ﻣﻮﺟﻮد و ﻗﺎﺑﻞ رﻫﮕﯿﺮی اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ارز
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ورود ﮐﺎﻻ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی
ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ در وزارت ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ.

واردﮐﻨﻨﺪه

در ﻣﺘﻦ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ در اداﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ:
” ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ
ﻏﯿﺮ ارادی ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻠﺰم ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﻨﺪد.
ﺳﺨﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ در ﺑﺎزارﻫﺎی
وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻼش ﮐﺮده ﺑﺎ ﺗﺪاوم روﻧﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺑﺎ اﺗﺤﺎد و ﻫﻤﺪﻟﯽ

ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و داﻣﯽ در اﺟﺮای
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻈﺎم ﮐﺎرآﻣﺪﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ زودی ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف
در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺣﺼﻞ آن ارﺗﻘﺎی ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن و آراﻣﺶ ﺑﺎزار
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺎﻣﯿﻦ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
در ﻣﻮاردی ،ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﺮﺻﻪ ﻏﺬا در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﻮاﺷﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﺮای
ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی وارد ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺷﺎره
ﮐﺮد.
وزارت ﺟﻬﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ ﺑﻪ
ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮﺿﻮع در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ،
ﻣﻮﺿﻮع ورود ﮐﺮد و ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ای ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ
ﺗﺨﻠﻔﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل از ورود ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ،ﺑﻪ
اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﻠﺖ ﺷﺮﯾﻒ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺪوم ﮐﺸﺎورزی و داﻣﺪاران ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﺒﺎﻟﻎ ارزی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻏﻼت و
ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ و ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﻣﺒﻠﻎ ارزی
ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اﯾﻦ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ،ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ورود ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮐﺎت
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻟﺬا ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری در ﺧﺼﻮص ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی

ﺻﻮرت
روﯾﻪ

ﺟﺎری و اداری وزارت ﺟﻬﺎد اﺳﺖ اﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ارز ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ
اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ورود ﮐﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ درﺑﺎره ﻣﺒﺎﻟﻎ وارﯾﺰی داﻣﺪارن ﻋﺰﯾﺰ در ﺣﺴﺎب
ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزارﮔﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺒﺎﻟﻎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد و ﻗﺎﺑﻞ رﻫﮕﯿﺮی دﻗﯿﻖ اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ﮐﻨﺪ و ﺑﺨﺶ ﮐﻤﯽ از
وزارت ﺟﻬﺎد
ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﺗﺤﻮﯾﻞ داده اﺳﺖ،
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ورود ﮐﺮده و در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی
ﺗﻌﻬﺪات را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﯿﺎورد و
ﻣﻮﺟﻮد اﻣﮑﺎن اﯾﻔﺎی
ﻟﺬا ﺧﺮﯾﺪاران ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی آﻧﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
در

ﭘﺎﯾﺎن

از

ﻫﻤﻪ

ﻋﺰﯾﺰان

دﻏﺪﻏﻪ

ﻣﻨﺪ

ﺧﺼﻮﺻﺎ

اﺻﺤﺎب

ﻣﺤﺘﺮم

رﺳﺎﻧﻪ

درﺧﻮاﺳﺖ دارﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺴﺎس ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﺟﺮای ﻃﺮح
ﻣﺮدﻣﯽ ﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ آراﻣﺶ ﺑﺎزار ،از ﻃﺮح و ﻧﺸﺮ
اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ“ .
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

