ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ
در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﺧﻮزﺳﺘﺎن از ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮس
ﭘﯿﻤﺎی  ۴۲ﻫﺰار ﺗﻨﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ در ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(
ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺴﻨﺎ؛ ﺣﻤﯿﺪ ﺑﺪوی در ﺧﺼﻮص واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ از ﺑﻨﺪر اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﻣﺮوز ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﭘﯿﻤﺎ ﺣﺎﻣﻞ
 ۴۲ﻫﺰار ﺗﻦ ﻧﻬﺎده داﻣﯽ در ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد و
روﻧﺪ ﺗﺨﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻓﺮوﻧﺪ ﮐﺸﺘﯽ  ۴۳ﻫﺰار ﺗﻨﯽ
ﭘﻬﻠﻮدﻫﯽ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻓﺰود :در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ دو ﮐﺸﺘﯽ
ﺣﺎﻣﻞ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۸ﻫﺰار ﺗﻦ ﻧﻬﺎده داﻣﯽ در اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﭘﻬﻠﻮدﻫﯽ و ﺗﺨﻠﯿﻪ
ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ اﻣـﻮر دام ﺧﻮزﺳـﺘﺎن اداﻣـﻪ داد :روﻧـﺪ واردات
ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ورود ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی اﻗﯿﺎﻧﻮس ﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪراﻣﺎم
)ره( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﺨﻠﯿﻪ
و ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺎﻻی آنﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺪوی
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)ره(

ﮔﻔﺖ:

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد
ﻧﺪارد.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۱۱دی ﻣﺎه ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﭘﯿﻤﺎ ﺣﺎﻣﻞ
 ۶۳ﻫﺰار ﺗﻦ ﻧﻬﺎده داﻣﯽ در ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﭘﻬﻠﻮدﻫﯽ و ﺗﺨﻠﯿﻪ
ﺷﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

ﻗﯿﻤـﺖ ارزی ﻧﻬـﺎده ﻫـﺎی داﻣـﯽ،
داﻧﻪ ﺳﻮﯾﺎ و روﻏﻦ ﺧﺎم اﻋﻼم ﺷﺪ

ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﻧﺎﻣﻪ ای ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی
ﭘﺎﯾﻪ ارز وارداﺗﯽ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ ،داﻧﻪ ﺳﻮﯾﺎ و اﻧﻮاع روﻏﻦ ﺧﺎم را

اﺑﻼغ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﮐﺸﻮر ،ﻋﺒﺎس ﻋﺴﮑﺮزاده ،ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺒﺮز ﺷﺎدﺑﺨﺖ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ وزرات ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ ۱۹
ﻣﺮداد  ۱۴۰۱ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺎًﻣﯿﻦ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی را ﺑﻪ
ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺑﻼغ ﮐﺮد:
– ﻗﯿﻤﺖ ذرت وارداﺗﯽ ﺷﻤﺎل —  ۳۷۵ﯾﻮرو  /ﺗﻦ
– ﻗﯿﻤﺖ ذرت وارداﺗﯽ ﺟﻨﻮب )ﺑﺮزﯾﻞ( —  ۳۹۵ﯾﻮرو  /ﺗﻦ
– ﻗﯿﻤﺖ ذرت وارداﺗﯽ ﺟﻨﻮب )آرژاﻧﺘﯿﻦ( و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺒﺎدی —  ۳۷۵ﯾﻮرو /
ﺗﻦ
– ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮ وارداﺗﯽ از ﺑﻨﺎدر ﺷﻤﺎﻟﯽ — ۳۶۵ﯾﻮرو  /ﺗﻦ
– ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮ وارداﺗﯽ از ﺑﻨﺎدر ﺟﻨﻮﺑﯽ —  ۴۰۰ﯾﻮرو  /ﺗﻦ
– ﻗﯿﻤﺖ داﻧﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﺟﻨﻮب )ﺑﺮزﯾﻞ( — ۷۴۶ﯾﻮرو  /ﺗﻦ
– ﻗﯿﻤﺖ داﻧﻪ ﺳﻮﯾﺎ )ﮐﺎﻧﺎدا( —  ۷۴۶ﯾﻮرو  /ﺗﻦ
– ﻗﯿﻤﺖ داﻧﻪ ﺳﻮﯾﺎ )آﻣﺮﯾﮑﺎ( — ۷۳۶ﯾﻮرو  /ﺗﻦ
– ﻗﯿﻤﺖ داﻧﻪ ﺳﻮﯾﺎ )آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ( —  ۷۲۵ﯾﻮرو  /ﺗﻦ
ﻗﯿﻤﺖ ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ )آذرﺑﺎﯾﺠﺎن (— ۴۹۰ﯾﻮرو  /ﺗﻦ– ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﺟﻨﻮب )ﺑﺮزﯾﻞ( —  ۵۶۰ﯾﻮرو  /ﺗﻦ
– ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﺟﻨﻮب )آرژاﻧﺘﯿﻦ( —  ۵۵۰ﯾﻮرو  /ﺗﻦ
– ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان )ﺷﻤﺎل( —  ۳۶۱ﯾﻮرو  /ﺗﻦ
– ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﮐﻠﺰا )ﺷﻤﺎل( —  ۳۹۰ﯾﻮرو  /ﺗﻦ
– ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﭘﻨﺒﻪ )ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن(  ۳۳۰ﯾﻮرو  /ﺗﻦ
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﭘﻨﺒﻪ )ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن(  ۲۹۰ﯾﻮرو  /ﺗﻦ– ﻗﯿﻤﺖ روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان )ﺷﻤﺎل( —  ۱۷۵۰ﯾﻮرو  /ﺗﻦ

– ﻗﯿﻤﺖ روﻏﻦ ﺳﻮﯾﺎ )ﺷﻤﺎل( —  ۱۶۵۰ﯾﻮرو  /ﺗﻦ
– ﻗﯿﻤﺖ روﻏﻦ ﭘﺎﻟﻢ )ﻣﺎﻟﺰی( —  ۱۲۱۰ﯾﻮرو  /ﺗﻦ
– ﻗﯿﻤﺖ روﻏﻦ ﮐﻠﺰا )ﺷﻤﺎل( —  ۱۶۵۰ﯾﻮرو  /ﺗﻦ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرشﻫﺎی ﺗﺨﺼﯿﺺ و اﻇﻬﺎر ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
وﺟﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ وﯾﺮاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ  ۶۵ﻫﺰار ﺗﻨﯽ
ﻧﻬﺎده داﻣﯽ در ﺑﻨﺪر اﻣﺎم

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﺧﻮزﺳﺘﺎن از ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﻓﺮوﻧﺪ ﮐﺸﺘﯽ
اﻗﯿﺎﻧﻮس ﭘﯿﻤﺎ ﺣﺎﻣﻞ  ۶۵ﻫﺰار ﺗﻦ ﻧﻬﺎده داﻣﯽ در ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺧﺒﺮ
داد و ﮔﻔﺖ :دو ﻓﺮوﻧﺪ ﮐﺸﺘﯽ دﯾﮕﺮ در روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﭘﻬﻠﻮدﻫﯽ و ﺗﺨﻠﯿﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ

از اﯾﺴﻨﺎ؛ ﺣﻤﯿﺪ ﺑﺪوی در ﺧﺼﻮص واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ از ﺑﻨﺪر اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﻣﺮوز ﯾﮏ ﻓﺮوﻧﺪ ﮐﺸﺘﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﭘﯿﻤﺎ
ﺣﺎﻣﻞ  ۶۵ﻫﺰار ﺗﻦ ﻧﻬﺎده داﻣﯽ در ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭘﻬﻠﻮدﻫﯽ ﺷﺪ و
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﻠﯿﻪ آن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻓﺮوﻧﺪ ﮐﺸﺘﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﭘﯿﻤﺎ ﺣﺎﻣﻞ ۴۳
ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ در اﺳﮑﻠﻪ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﭘﻬﻠﻮ ﮔﺮﻓﺖ و
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﺧﻮزﺳﺘﺎن اداﻣﻪ داد :در روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه
ﻧﯿﺰ دو ﻓﺮوﻧﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﯿﺶ از  ۸۵ﻫﺰار ﺗﻦ ﻧﻬﺎده داﻣﯽ در ﺑﻨﺪر
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭘﻬﻠﻮدﻫﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﻠﯿﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺪوی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ واردات ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ از ﺑﻨﺪر اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ روﻧﺪی ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎی
داﻣﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ،ﻣﺸﮑﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ از ﺑﻨﺎدر
ﺑﻪ  ۳۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﯽرﺳﺪ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ از ﺑﻨﺎدر ﺑﻪ  ۳۰ﻫﺰار
ﺗﻦ ﻣﯿﺮﺳﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﻠﻨﺎ ،ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻼﻣﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :روزاﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۶-۱۵ﻫﺰار ﺗﻦ
ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ از ﺑﻨﺎدر ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺧﺎرج
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﻓﻀﺎی اﻧﺒﺎری ،ﮐﺸﺘﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻮﺑﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﻬﻠﻮ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎرﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﮐﺸﻮر اﻓﺰود :ﺣﺪود  ۴۰درﺻﺪ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دام
اﺳﺖ.
ﺳﻼﻣﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت راﻧﻨﺪﮔﺎن از روز ﮔﺬﺷﺘﻪ دور
ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری
ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ از ﺑﻨﺎدر ﺑﻪ  ۳۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﯽرﺳﺪ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﯾﮏ ﻣﺎه آﺗﯽ
ورودی ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺳﻌﯽ
ﻫﺰار ﺗﻦ در روز ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﺮ دو
ﮐﻨﯿﻢ و در اﻧﺒﺎرﻫﺎ در اﺳﺘﺎنﻫﺎ

ﺑﺤﺚ رﺳﻮب ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ در ﻣﺒﺎدی
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﻪ ۳۰
روز ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ را در ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺗﺨﻠﯿﻪ
ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﻢ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﻠﻨﺎ

در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺳﺎداﺗﯽﻧﮋاد ﻋﻨﻮان
ﺷـﺪ؛ ﻗﯿﻤﺖﮔـﺬاری دﺳـﺘﻮری ﻓـﺮوش
ﻧﻬﺎدهﻫـﺎی داﻣـﯽ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ
واردات ﻣﯽﺷﻮد

اﺗﺤﺎدﯾﻪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎدهﻫﺎی دام و ﻃﯿﻮر اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﺬف
ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری دﺳﺘﻮری ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺮخ ارز ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ اﻗﻼم ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،در ﻣﺘﻦ
ﺳﯿﺪ ﺟﻮادﺳﺎداﺗﯽ ﻧﮋاد – وزﯾﺮﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی –
ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻪ
آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ارز ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ از اﺑﺘﺪای ﻃﺮح
آزادﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز )از ﺣﺪود ﮐﺎﻧﺎل  ۲۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺎ ﮐﺎﻧﺎل  ۲۸ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ( و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﯿﺐ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ارز ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ
در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ،ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری دﺳﺘﻮری
ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤـﺖ ارز در اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﻮر ﺑـﻮده و ﺑـﻪ زودی ﻣـﻮﺟﺐ ﮐـﺎﻫﺶ واردات

ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ آزادﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ ارز و رﺷﺪ ﻧﺮخ ارز ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ
ﻗﻄﻌﺎ ﺣﺬف ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری دﺳﺘﻮری ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻧﯿﺰ اﺟﺘﻨﺎب
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻟﺬا از ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺪاوم واردات
ﻧﻬﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺬف ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺨﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻓﻮری ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ ﻗﺮار داده و از ﺑﺮوز
ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :اﺗﺤﺎدﯾﻪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎده ﻫﺎی دام وﻃﯿﻮر اﯾﺮان )اوﻧﺪا(

رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﻣﺠﻠﺲ۱۴ :
ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻬﺎده دام در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺑﻨﺎدر اﯾﺮان اﺳﺖ

ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻋﺴﮕﺮی ﮔﻔﺖ ۲۴ :ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻬﺎده در ﻟﻨﮕﺮﮔﺎهﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و در

ﺣﺎل ﭘﺮداﺧﺖ دﻣﻮراژ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۱۴ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻬﺎده در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺑﻨﺎدر و  ۲۰ﮐﺸﺘﯽ در ﺣﺎل ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان دارﯾﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺗﺴﻨﯿﻢ ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻋﺴﮕﺮی رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
اﻣﺮوز در ﻣﺮاﺳﻢ روز ﻣﻠﯽ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد
ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﯾﺪی در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ورود اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻗﻔﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود ۲۴ :ﮐﺸﺘﯽ در ﻟﻨﮕﺮﮔﺎهﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و در ﺣﺎل ﭘﺮداﺧﺖ
دﻣﻮراژ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر وارد ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۱۴ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻬﺎده
در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻨﺎدر و  ۲۰ﮐﺸﺘﯽ در ﺣﺎل ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ
اﯾﺮان دارﯾﻢ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﻣﺠﻠﺲ اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای
ورود ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﻣﺎ آﻣﺎدﮔﯽ
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﺻﻼح ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻮر
اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد.
ﻋﺴﮕﺮی اﻓﺰود :در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۴۰۲ﻧﯿﺰ آﻣﺎده ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری آﻧﻬﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده
و در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﻢ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﯿﻢ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻮر روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺻﺎدرات داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﻣﺠﻠﺲ اﻓﺰود :ﺑﺎزار ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
اﯾﺮان در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﻢ.
ﻋﺴﮕﺮی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺣﻮزه داﻧﺶﺑﻨﯿﺎنﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻋﻘﺐ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ  ۴درﺻﺪی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺪد ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ
زﯾﺮا ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی،
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺮاﮐﺰ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت
ﻋﻠﻮم وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪاﯾﻢ از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ
ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﻢ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد در

ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﻣﻨﺪان وزارت
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد

ﺟﻬﺎد

ﮐﺸﺎورزی

ﺑﺎ

ﻃﺮح

دو

ﻓﻮرﯾﺘﯽ

رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ :ﻃﺮح دو ﻓﻮرﯾﺘﯽ در ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ اﯾﻦ
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی دارﯾﻢ.
ﻋﺴﮕﺮی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺷﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ
ﻣﻨﺒﻊ :ﺗﺴﻨﯿﻢ

ﺷﺮاﯾـﻂ واردات ﻧﻬﺎدهﻫـﺎی داﻣـﯽ
اﻋﻼم ﺷــﺪ /ﻃﻠــﺐ  ۲۷۰ﻣﯿﻠﯿــﻮن
ﯾــﻮروﯾﯽ واردﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن از ارز
ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ

ﺑﺎزرس اﺗﺤﺎدﯾﻪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎدهﻫﺎی دام و ﻃﯿﻮر ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
ﻃﻠﺐ واردﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ از ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺣﺪود ۲۷۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو اﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ را وارد و ﻓﺮوﺧﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ارز
آن را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﻠﻨﺎ ،روﻧﺪ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ روزاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺳﻮال
اﺻﻠﯽ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ در ﺗﺮﺧﯿﺺ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺑﻨﺎدر ﻣﺸﮑﻠﯽ دارﯾﻢ و
ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﻨﺎدر ﺑﻼﺗﮑﯿﻠﻒ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
از ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ
ﮐﺴﺮی ﻟﺸﮕﺮی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺣﺠﻢ
وارداﺗﯽ در ﺑﻨﺎدر ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،اﻓﺰود :درﺻﺪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی
ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ در ﺧﺼﻮص ﻧﻬﺎده داﻣﯽ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ ﯾﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺪوم
ﻣﺸﮑﻞ اﺳﻨﺎدی دارﻧﺪ و ﯾﺎ
ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺻﻨﻔﯽ اداﻣﻪ داد :ﮐﺎﻻﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ در ﮔﻤﺮﮐﺎت ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺑﻌﺪ از
ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮوش اﻣﻮال ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ ارﺟﺎع داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن  ۲٫۵درﺻﺪ ﮐﺎرﻣﺰد درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ روﻧﺪ ﺗﺮﺧﺼﯿﺺ ﮐﺎﻻﻫﺎ
را آزاد ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻟﺸﮕﺮی؛ ﺣﺪود  ۱۰درﺻﺪ از ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
وارد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ در ﮔﻤﺮﮐﺎت ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻃﺒﻖ اﺻﻮل ﻣﺸﺨﺼﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺗﺎﺟﺮ و ﮔﻤﺮک ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻋﺪد ﻃﻠﺐ واردﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی

ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ از ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺣﺪود  ۲۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو اﺳﺖ آﻧﻬﺎ
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ را وارد و ﻓﺮوﺧﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ارز آن را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎزرس اﺗﺤﺎدﯾﻪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دام و ﻃﯿﻮر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ
وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای واردات ﻧﻬﺎده از ﺳﻮی ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﺮ ﺗﺸﮑﻞ و اﺗﺤﺎدﯾﻪای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ واردات
ﻧﻬﺎده ﮐﻨﺪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ وزﯾﺮ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﮔﻔﺖ :وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی
ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ در واردات ﻧﻬﺎده داﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت واردات را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ و ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ واردات اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ ﺳﻘﻒ  ۵۰۰ﻫﺰار دﻻر را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﺸﺎورز دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺞ در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﯾﺎ آﻣﺎری از ﺑﺮﻧﺞ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ در ﺑﻨﺎدر
ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺎﻧﺪه در دﺳﺖ دارﯾﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺪودی از ﺑﺮﻧﺞ وارداﺗﯽ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﻌﻄﻞ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﻧﺞ ﺟﺰو ﮐﺎﻻﻫﺎی رﺳﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﮐﺸﺎورز در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﺴﺎل
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺘﯽ در واردات ﺑﺮﻧﺞ ﺧﺎرﺟﯽ وﺿﻊ ﻧﮑﺮدﯾﻢ وﻟﯽ ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺷﺘﯿﻢ ﺑﺮﻧﺞ ﺧﺎرﺟﯽ درﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮزﯾﻊ
ﻧﻤﯽﺷﻮد آﯾﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ؟ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺳﻨﺠﯿﺪه
ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﯾﮏ ﺗﺎﺟﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را در اﻧﺒﺎرﻫﺎ ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ ﺑﺮای آرام ﮐﺮدن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ﻃﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ را
رﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ در ازای آن ﯾﮑﺴﺮی ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﺮای واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻧﻈﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﻟﻄﻤﻪای وارد ﻧﺸﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ ارز ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮد ،اﻓﺰود :در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﻧﺞ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﺧﺎرﺟﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ رﮐﻮد ﮐﺎﻣﻞ در
ﺑﺎزار ﺑﺮﻧﺞ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم ﺣﻞ ﻧﺸﻮد ﺑﺎزار از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎرج
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﻠﻨﺎ

ﺟﺰﯾﯿـﺎت واردات ﻧﻬﺎدهﻫـﺎی داﻣـﯽ
از ﺑﻨﺪراﻣﺎم ﺑﻪ ﮐﺸﻮر

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل
ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۶۸۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﻧﻬﺎده داﻣﯽ وارد ﺑﻨﺪر اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻬﺎر ﻓﺮوﻧﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﺣﺎﻣﻞ  ۲۶۷ﻫﺰار ﺗﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی
داﻣﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ زودی وارد اﺳﺘﺎن
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺴﻨﺎ؛ ﺣﻤﯿﺪ ﺑﺪوی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز داﻣﺪاران اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﭼﻬﺎر ﻓﺮوﻧﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﺣﺎﻣﻞ  ۲۶۷ﻫﺰار ﺗﻦ
ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ زودی
وارد اﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﻬﺎده داﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ،ذرت داﻧﻪ ای و
داﻧﻪ روﻏﻨﯽ ﺳﻮﯾﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﮐﺸﻮر
ﺳﻔﺎرش و ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻓﺮوﻧﺪ
ﮐﺸﺘﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ در روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه ﺑﻨﺪر اﻣﺎم

ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( وارد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۱۱ﻓﺮوﻧﺪ ﮐﺸﺘﯽ
ﺣﺎﻣﻞ  ۵۵۹ﻫﺰار ﺗﻦ ﻧﻬﺎده داﻣﯽ در ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺎر ﺗﺨﻠﯿﻪ آن ﻫﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﺑﺪوی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :از اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۶۸۰ﻫﺰار
ﺗﻦ ﻧﻬﺎده داﻣﯽ وارد ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﺪه و در اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺗﺨﻠﯿﻪ و
ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :واردات ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﯿﺎن روﺳﯿﻪ و اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ و ﻃﺒﻖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﺗﺎ ذﺧﺎﯾﺮ راﻫﺒﺮدی وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

در ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی اﺗﺎق
اﯾـﺮان ﺗﺸﺮﯾـﺢ ﺷـﺪ؛ ﻗﯿﻤﺖﮔـﺬاری
دﺳـﺘﻮری ﻧﻬﺎدهﻫـﺎی داﻣـﯽ ،ﺗـﺎﻣﯿﻦ
ﻏﺬا را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ

اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی اﺗﺎق اﯾﺮان ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری دﺳﺘﻮری
اﻧﻮاع ﻧﻬﺎدهﻫﺎ و ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت آن از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺑﻪ
واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﻪروز ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان؛ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
وﻋﺪه اﺟﺮا ﻧﺸﺪه دوﻟﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻻزم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻌﺪ
از ﺣــﺬف ارز ﺗﺮﺟﯿﺤــﯽ ،ﺗﻌﻠــﻞ ﺳﺎزﻣــﺎن ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣﺼــﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻋﻼم ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪروز ﻧﻬﺎدهﻫﺎ را ﻣﻌﻀﻞ ﺟﺪی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ و در ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی اﺗﺎق اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻧﺎﯾﺐرﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﻣﺠﻠﺲ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دﻓﺘﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی وزارت ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ،رﺣﻤﺖاﻟﻠﻪ ﻧﻮروزی ،ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی از ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن
دوﻟﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻇﻬﺎرات اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی اﺗﺎق اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از
ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎ ﺑﻌﺪ از آزادﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز ،اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ در
ﺣﻮزه ﻧﻬﺎدهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ارز ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و آﺛﺎر
اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را روی ﮐﺎﻫﺶ واردات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .از ﯾﮏ ﻃﺮف
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪروز ﻧﺸﺪه و از ﻃﺮﻓﯽ ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺣﺬف ﺷﺪه
اﺳﺖ .در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﮔﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری دﺳﺘﻮری ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت آن را دوﻟﺖ ﺑﻪ واردﮐﻨﻨﺪه ﺑﭙﺮدازد

در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت در روﻧﺪ واردات اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد در
ﺑﺎزار ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز اﻓﺘﺎده و آﺳﯿﺐ آن را در ﺑﺎﻻ
رﻓﺘﻦ ﻣﺪاوم ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ
ﭼﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ را وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ و از
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ دارد.
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ از وﻋﺪه دوﻟﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؛ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺎ آزاد ﺷﺪن
ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻒ ﮐﻤﮏ رﯾﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺎز ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد و
اﯾﻦ ﺻﻨﻒ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد و  ۲۰ﺷﺮﮐﺖ در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  ۲۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو
ﻣﻌﺎدل  ۸ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ،ﻧﻬﺎده در اﺧﺘﯿﺎر دامداران ﻗﺮار
دادﻧﺪ و ﻗﺮار ﺑﻮد ﺳﻪ روزه ارز آن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد .از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﻫﯿﭻﮐﺲ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﺻﻨﻒ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی واردات
در ﮐﻨﺎر ﺑﻬﺎی ارز اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ارز از
 ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ارز ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
واردات ﻫﻢ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ دوﻟﺖ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺎزه اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ روﻧﺪ واردات را ﻧﺪﻫﺪ.
ﻧﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻣﻮردﻧﯿﺎز در ﻣﺮغداریﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ
ﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎه ،ﺟﻮﺟﻪرﯾﺰی ﺗﺎ  ۲۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
اﻋﺘﻘﺎد ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺪاوم اﯾﻦ روﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ در
ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه.
ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻮارض ۷۰
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ اﻧﻮاع ﻧﻬﺎده و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﭼﻮن ﺑﺮﻧﺞ ،داﻧﻪ
ﺳﻮﯾﺎ ،ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ،روﻏﻦ و ﻏﯿﺮه از  ۲۱ﻓﺮوردﯾﻦ در ﮔﻤﺮک اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
از ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۴۰۰و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺒﻞ وارد ﺷﺪه و در
 ۱۴۰۱ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﻋﻮارض ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﺎﻧﻮار ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﺠﯿﺪ ﺣﺴﻨﯽﻣﻘﺪم ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دﻓﺘﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی وزارت ﮐﺸﺎورزی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺳﺖ و ﺗﻌﻠﻞ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،وزارت ﮐﺸﺎورزی را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد ﺗﺎ
ﺑﺮای اﻣﮑﺎن ﺗﺪاوم روﻧﺪ واردات ﭘﺲ از ﺣﺬف ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ،ﻗﯿﻤﺘﯽ را
ﺑﺮای ﻧﻬﺎدهﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .در وزارت ﮐﺸﺎورزی ﻋﻨﺼﺮ زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﯾﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﻧﯿﻢ و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯾﯽ

را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و از
ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل درﺑﺎره روﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺖ
واردﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
اداری آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در

 ۲۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﻫﻢ اﺳﺘﻌﻼم ﮐﺮدﯾﻢ و ﻫﻢ ﮐﻤﮏ
ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ،ﮐﺎرﻫﺎی
اﺳﺮع وﻗﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.

در اداﻣﻪ رﺣﻤﺖاﻟﻠﻪ ﻧﻮروزی ،ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و داﻧﺸﯽ ﮐﻪ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی اﺗﺎق اﯾﺮان وﺟﻮد دارد،
ﺣﻀﻮر و ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻋﻀﺎ در روﻧﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ را ﺿﺮوری ﺧﻮاﻧﺪ و
ـﯽ در
ـﺶ ﺧﺼﻮﺻـ
ـﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺨـ
ـﺘﻔﺎده از دﯾـ
ـﺮورت اﺳـ
ـﺮ ﺿـ
ـﺪ ﺑـ
ـﻦ ﺗﺎﮐﯿـ
ﺿﻤـ
ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻی اﻣﻨﯿﺖ
ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ و ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ و دﯾﮕﺮ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ دﭼﺎر اﻓﺖ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻏﺬا در آﯾﻨﺪه را دﭼﺎر
ﺧﺪﺷﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻮﺿﻮع
ﻫﺴﺘﯿﻢ.
او از ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻃﯽ ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺧﺒﺮ داد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻨﺒﻊ :اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان

ﻋﺴﮑﺮی ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد
ﮐﺸـﺎورزی؛ ﺳﻮاﺑـﻖ و ﻣـﺪارک ﺷﺮﮐـﺖ
ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﺑـﻪ ﺻـﺎدرات دام ﻣـﺎزاد و
ﺗــﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدهﻫــﺎی داﻣــﯽ ﺑــﻪ

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ارﺳﺎل ﺷﻮد

رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻢ ﮐﺎریﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺮف
ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ و
ﺻﺎدرات دام ﻣﺎزاد ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺧﻮاﺳﺘﺎر ارﺳﺎل
ﺳﻮاﺑﻖ و ﻣﺪارک اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه در اﺳﺮع وﻗﺖ
ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﺪهاﯾﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ؛ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻋﺴﮑﺮی رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ،آب،
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﺼﻮص ﺧﺮﯾﺪ دام
ﻣﺎزاد و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎده داﻣﯽ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ذیرﺑﻂ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوری و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم داراب و زرﯾﻦ دﺷﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،اﻓﺰود :ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ
اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آرﯾﺎ ﺳﻬﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ و ﺻﺎدرات دام ﻣﺎزاد ﮐﺮده اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ در راﺳﺘﺎی ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد اﻗﺪاﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺧﺮدادﻣﺎه
ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺨﻠﻔﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ آرﯾﺎ ﺳﻬﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ و

در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺗﺬﮐﺮاﺗﯽ داده ﺷﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻢ ﮐﺎریﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ و ﺻﺎدرات دام ﻣﺎزاد ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ وزﯾﺮ
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺧﻮاﺳﺘﺎر ارﺳﺎل ﺳﻮاﺑﻖ و ﻣﺪارک ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ،آب ،ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺪهاﯾﻢ.
ﻋﺴﮑﺮی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزی
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای داﻣﺪاران ،ﻣﺮﻏﺪاران و ﮐﺸﺎورزان ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ،
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و
ﻻزﻣﻪ ﺗﺪاوم زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻬﺎداهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ
ﻣﻨﺒﻊ :ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ

