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 شود، همان هایی هستند که توسط افراد عجول رها شده اند!  موفقیت هایی که نصیب افراد صبور می
 

 های دامی به دلیل کمبود ارز است کمبود نهاده

های دامی، مشکالت در تامین ارز است و تا به حال هم بانک مرکزی تمام توان خود را بررای  وزیر جهاد کشاورزی گفت: دلیل کمبود نهاده

تامین ارز به کار گرفته است. کاظم خاوازی اظهارداشت: با اشاره به موضوع تامین ارز برای واردات سبزی و صیفی و داروهرای دامری 

خاطرنشان کرد: این موضوع را در جلسه هیات دولت مطرح کردم و ضرورت تأمین سبزی و صیفی و داروهای دامی را به سمع و نرررر 

رئیس جمهور رسید، در نتیجه در دولت تصویب شد تا ارز مورد نیاز این بخش به سرعت تامین شده و مشکالت بخش مرتفع شرود.وی 

گفت: به زودی، با هماهنگی اتاق تعاون اماکنی را به صورت آزمایشی برای عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی در نرر خواهیم گرفت ترا 

کنندگان ارائه دهند. وی افزود: چنانچه این طرح  موفقیت آمیز باشد آن را در  های مختلف بتوانند کاالهای خود را مستقیم به مصرف تعاونی

نقاط دیگر کشور انجام خواهید داد. وی بر واگذاری اختیارات وزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: بسریراری از 

وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی و یا اختیارات تجمیع شده در یک تعاونی واحد را باید به مشورت گذاشته و در مجموع تعراونری 

هرا  ها و وزارت جهاد کشاورزی برسیم. خاوازی در رابطه با موانع صادراتی اذعان کرد: اتحادیه های مرتبط توزیع کنیم تا به اهداف تعاونی

های الزم را برای یک صادرات خرو  و  ها به بحث بنشینند و طرح در خصوص هر محصولی که تخصص دارند با همکاران ما در معاونت

 پیوسته ارائه دهند تا مصوبات آن را از هیات دولت دریافت کنیم. وی افزود: باید مسیرها و مشکالت بخش صادرات را پیدا کرده و موانع را

درصد تولیدات کشراورزی  ۰۹در هیات دولت مطرح کنیم تا مجوزهای الزم به تصویب هیات دولت برسد. بهمن عبداللهی گفت: بیش از 

درصد تولیدات در بخش تعاون انرجرام مری  ۰۹درصد و در بخش ماهی و شیالت باالی  ۵۳در بخش تعاون است و در حوزه تولید مرغ 

های موضروع ایرن مراده را  قانون بخش تعاونی اقتصاد، حمایت یکسان از اتحادیه ۲۲ماده ماده  ۲شود.وی با اشاره به موضوع تبصره 

های سال مطرح و پیگیری  ها درخواستی است که سال ها و تعاونی خواستار شد. رییس اتاق تعاون گفت: یکسان سازی حمایت از اتحادیه

 شده است. 

 های دامی ماه نابسامانی در بازار نهاده 7

ها را متوقف کررده و وزارت  ترخیص امانی نهاده گذرد، به تازگی بانک مرکزی می  های دامی در حالی که هفت ماه از نابسامانی بازار نهاده

وجود  های به و چالش های دامی جهاد کشاورزی نیز وعده بهبود در ماه آینده را داده است. با گذشت حدود هفت ماه از نابسامانی بازار نهاده

سرانجام باقی مانده  آمده در تأمین بازار، همچنان مسئوالن مربوطه راهکاری برای حل این مسئله ندارند و تالش آنها در حد چند وعده بی

اند و از دولرترمرردان  است. این در حالی است که فعاالن صنعت دام و طیور کشور درباره ادامه روند فعلی و عواقب آن بارها هشدار داده

ترخیص کاال قبل از تخصیص ارز را  تر راهکار مناسبی برای حل این مشکل اتخاذ شود. به تازگی نیز بانک مرکزی  اند هرچه سریع خواسته

ای  های دام و طیور ایران در نامره ممنوع کرده که این اقدام به تشدید مشکالت منجر شده است. در این زمینه اتحادیه واردکنندگان نهاده

ترخیص کاالهای اساسی رسوبی در بنادر و گمرکات شد و اعالم کرد: از مورخ سوم تیر  به دبیر کارگروه تنریم بازار خواستار حل مشکالت

های عامل صدور تائیدیه برای ثبت سفارش کاالهای در صف تأمین و تخصریرص  ای به تمامی بانک ماه سال جاری بانک مرکزی طی نامه

 های دام و طیور مشکالتی را ایرجراد تواند در روند تأمین کاالهای اساسی مورد نیاز صنایع وابسته به نهاده ارز را ممنوع کرد که این امر می

معتقدند با اقدامری  های دامی  گیرد. واردکنندگان نهاده صورت درصدی صورت نمی ترخیص کاالهای اساسی رسوبی شده به  کند زیرا دیگر

تررخریرص  شود و نه اجازه  ترخیص کاالی اساسی متوقف شده است چون نه ارزی به واردکننده داده می  که بانک مرکزی انجام داده عمالً

های وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این پرسش که  دهند. مسعود بصیری، مدیرکل دفتر توسعه بازار و زنجیره درصدی و اعتباری را می

بین کنند و حتی معتقدند بازار سیاه در این  های گزافی تهیه می را از بازار آزاد و با قیمت های دامی چرا تولیدکنندگان مدعی هستند که نهاده

شود در سامانه بازارگاه ثبت شده و بعد از تأیید معاونت امور دام هرر  راه افتاده است، گفته است: هر نهاده دام و طیور که وارد کشور می

 گیرد، بنابراین بازار آزاد معنایی ندارد.  استان به تولیدکنندگان تعلق می

 

 ها به وزارت کشاورزی واگذاری ثبت سفارش و تخصیص ارز نهاده
وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای به سرپرست وزارت صمت خواستار انتقال کلیه موارد مرتبط با فرآیند ثبت سفارس و تخصیص ارز بررای 

های دامی به وزارت جهاد کشاورزی شد. در متن نامه کاظم خاوازی به حسین مدرس خیابانی آمده است: " با عنایت به تصویب نامه  نهاده

 ۴۰۰۱۲های کشاورزی و نامه شمراره  هیات وزیران در خصوص مسئولیت تنریم بازار نهاده ۰۰.۳.۲۱مورخ  ۳۵۰۲۵/ ت ۵۱۹۴۳شماره 

متضمن دستور معاون اول رئیس جمهور؛ مقتضی است مقرر فرمایید نسبت به انتقال کلیه موارد مرتبط با فرآینرد ثربرت  ۰۰.۲.۵۹مورخ 

درصرد آن  ۲۰های روغنی وارداتی )با توجه به اینکه  های دامی شامل ذرت، جو، کنجاله سویا و دانه سفارش و تخصیص ارز برای نهاده

کنجاله استحصالی است( به وزارت متبوع اقدام الزم معمول گردد. بر این اساس، از این پس فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز بررای 

 شود های دامی در وزارت جهاد کشاورزی انجام می نهاده
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