دﺑﯿﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻠﺴﯿﻢ
ﻓﺴـﻔﺎت :اﺧﺘﺼـﺎص ارز دوﻟﺘـﯽ ﺑـﻪ
واردات ﻣﻨــﻮ ﮐﻠﺴــﯿﻢ ﻓﺴــﻔﺎت،
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن را ﺑـﻪ ﺧـﺎک ﺳـﯿﺎه
ﻧﺸﺎﻧﺪ/زﯾﺎن  ۱۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺴﻔﺎت
ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻌﯿﺪﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دی و ﻣﻨﻮﮐﻠﺴﯿﻢ ﻓﺴﻔﺎت
ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎز داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو اﺧﺘﺼﺎص ارز دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ
واردات ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﯿﺎه ﻧﺸﺎﻧﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان ،ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻌﯿﺪﯾﺎن دﺑﯿﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻠﺴﯿﻢ

ﻓﺴﻔﺎت ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی اﻣﺮوز ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
دی و ﻣﻨﻮﮐﻠﺴﯿﻢ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺰودﻧﯽ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮراک دام و ﻃﯿﻮر
ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎز داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای واردات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮای واردات ﻣﻮاد
اوﻟﯿﻪ اﺻﻠﯽ )ﺧﺎک ﻓﺴﻔﺎت( ارز ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺘﻌﺪد داده
ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺣﺪود  ۶ﻫﺰار و
 ۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،اﻓﺰود :ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ وارداﺗﯽ ﺑﺎ ارز دوﻟﺘﯽ
ﺣﺪود  ۳ﻫﺰار و  ۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن وارد و ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۴ﻫﺰار و  ۴۰۰ﺗﻮﻣﺎن در
ﺑﺎزار ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﻌﯿﺪﯾﺎن اداﻣﻪ داد :در ﺳﺎل روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﺧﺘﺼﺎص ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻪ واردات ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ  ۴۷ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎرﮔﺎه و ﺑﯿﮑﺎری ۷
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را در ﺑﺮ دارد.
دﺑﯿﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻓﺴﻔﺎت ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ اﺧﺘﺼﺎص ارز دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻋﻄﺎی ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ
ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ و دادن راﻧﺖ ﺑﻪ واردﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ
ﺗﺎ ﺳﺎل  ۹۶ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز داﺧﻞ ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه دی و ﻣﻨﻮ ﮐﻠﺴﯿﻢ
ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻮدﯾﻢ ،از اﯾﻦ رو از ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎز داﺧﻞ ،از اﺧﺘﺼﺎص ارز دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ واردات ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﮔﻮش ﺷﻨﻮا در وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی،
ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ و وزارت ﺻﻤﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﺪود ۴۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮر ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻨﻮ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻓﺴﻔﺎت وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺎﺑﻪ
اﻟﺘﻔﺎوت ارز دوﻟﺘﯽ و ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ﺣﺪود  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎرﺟﯽ و واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ  ۱۲۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ۷۲۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
زﯾﺎن  ۱۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻞ را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ واردات ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ دی و
ﻣﻨﻮ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻓﺴﻔﺎت را ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻞ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ و اﯾﺠﺎد
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺤﺘﺼﺎص ارز دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ
واردات ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻧﺪه در

اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم رﻗﺎﺑﺖ۴۷ ،
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ داﺧﻞ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ اﻣﮑﺎن  ۲.۵ﺑﺮاﺑﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ دی و
ﻣﻨﻮﮐﻠﺴﯿﻢ ﻓﺴﻔﺎت در داﺧﻞ وﺟﻮد دارد ،از اﯾﻦ رو اﺧﺘﺼﺎص ارز دوﻟﺘﯽ
ﺑﻪ واردات ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻇﻠﻢ ﺑﺴﯿﺎر آﺷﮑﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﮐﺸﻮر و
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه داﺧﻞ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﻌﯿﺪﯾﺎن ،ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ واردات ﺧﺎک ﻓﺴﻔﺎت ﺟﺰ ﮔﺮوه ﯾﮏ
واردات ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه  ۲رﻓﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﮔﺮوه ﯾﮏ ﮐﺎﻻ در ﻋﻤﻞ ﺑﺎزﻧﮕﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪن
زﻣﺎن وﻗﺖ وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ ،ﭘﺲ از ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﺑﻪ ﮔﺮوه ﯾﮏ ﮐﺎﻻ رﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﯾﻮرو
 ۱۳ﻫﺰار و  ۱۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺎک ﻓﺴﻔﺎت وارد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﺠﯿﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﮐﻤﺒﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﮔﺮاﻧﯽ را در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
دﺑﯿﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دی ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪود
 ۱۱ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ  ۴۷ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎت در ﮐﺸﻮر در ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻣﯽﺑﺮد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ارز
دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ واردات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ ،ان ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ
ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﺧﺘﺼﺎص ارز دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ واردات ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﯿﺎه ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﺧﺘﺼﺎص آن
ﺑﻪ واردات ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎوی را اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
وی اﻓﺰود :ﺑﻨﺪه ﻃﯽ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ وزارت ﮐﺎر اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ از
اﺑﺘﺪای ﺷﻬﺮﯾﻮر ۷ ،ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮔﺮ  ۴۷ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻓﺴﻔﺎت را
ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻮان ﻧﺪارﯾﻢ.
ﺳﻌﯿﺪﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺧﺘﺼﺎص
ﻧﺪادن ارز دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ واردات ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﮔﺮﭼﻪ
اﺧﺘﺼﺎص ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز ﺑﻪ واردات ﺧﺎک ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ و
ﺑﯿﮑﺎری ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﮕﺬرارﯾﺪ وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص ارز ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ واردﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮش ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  ۴۷ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه دی و
ﻣﻮﻧﻮﮐﻠﺴﯿﻢ ﻓﺴﻔﺎت دام و ﻃﯿﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :در ﻣﺠﻤﻮع  ۷ﻫﺰار اﺷﺘﻐﺎل

از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻠﺴﯿﻢ و
ﻓﺴﻔﺮ دام و ﻃﯿﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روی ﭘﺮوارﺑﻨﺪی دام ﻫﺎ ،اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻨﺪی
آﻧﻬﺎ ،ﺑﺤﺚ ﺷﯿﺮدﻫﯽ ،زاﯾﺶ و ﻧﯿﺰ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ در
ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺧﻮراک دام ﺑﯿﻦ  ۱.۵ﺗﺎ  ۲درﺻﺪ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎرﮐﺮد :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف ،اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺗﻐﺬﯾﻪ دام دارد.
ﺳﻌﯿﺪﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ رازی ،اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺮﯾﮏ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﺎ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﺳﯿﺪﻓﺴﻔﺮﯾﮏ از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺧﺎک ﻓﺴﻔﺎت اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻏﺎز ﻣﺸﮑﻼت
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ رازی اﻣﮑﺎن واردات ﺧﺎک ﻓﺴﻔﺎت را ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻓﺰود:
ارزی،
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ واردات  ۲۴۰ﺗﺎ  ۲۵۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺧﺎک ﻓﺴﻔﺎت اﺣﺘﯿﺎج دارد.
اﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ و وزارت ﺟﻬﺎد ﺑﺮای اﺧﺘﺼﺎص
ارز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر واردات اﯾﻦ ﮐﺎﻻ داﺷﺘﯿﻢ ،ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻣﺴﺌﻮﻻن از ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل  ۹۷ارز دوﻟﺘﯽ را ﺑﺮای واردات ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﯾﻌﻨﯽ دی و ﻣﻮﻧﻮﮐﻠﺴﯿﻢ ﻓﺴﻔﺎت اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ.
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻓﺴﻔﺎت )ﻣﮑﻤﻞ ﻏﺬاﯾﯽ و داروﯾﯽ دام
و ﻃﯿﻮر( ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻮز از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر
ﺻﺎدر ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :در ﭘﯽ اﯾﻦ اﻗﺪام ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی ﻣﻮﻧﻮ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻓﺴﻔﺎت
وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﺳﻪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و دوﻟﺖ ﺑﻪ
وارد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه داد  ۱۸درﺻﺪ ﺳﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ  ۴ﻫﺰار
و  ۳۷۰ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺳﻌﯿﺪﯾﺎن در ﭘﺎﯾﺎن اﻓﺰود :ﻧﺮخ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﻮﻧﻮﮐﻠﺴﯿﻢ ﻓﺴﻔﺎت وارداﺗﯽ
ﺑﺎ ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ و اﻧﺒﺎرداری ﺣﺪود  ۴۶۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﯾﻦ ﮐﺎﻻ در داﺧﻞ
ﺣﺪود  ۸۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ دی ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻓﺴﻔﺎت  ۵ﻫﺰار و  ۸۵۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای
ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ۶
ﻫﺰار و  ۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ.
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