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 همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم، اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم.
 

 بانک مرکزی ارز تامین کرده اما نهاده کافی وارد نشده است
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران گفت: بانک مرکزی ارز واردات کنندگان نهاده را تامین می کند اما به دلیل اینکه ارز مرغوبیی نییی یت 

 امکان انتقال آن به ح اب فروشندگان خارجی وجود ندارد.

این درحالی است کیه   های دامی همچنان مشکالتی دارند، تولیدکنندگان محصوالت پروتیینی همچون مرغداران و دامداران در تأمین نهاده

های دامی به اندازه کافی انجام شده است. در مورد این پارادوکس کیه طیریور  کند تأمین ارز برای واردات نهاده بانک مرکزی اعالم می

شود ارز تخصیص یابد اما واردات به اندازه کافی وجود نداشته باشد، با مجید موافق قدیری عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران گفیتی یو  می

های گذشته این بوده علییرغیم  کردیم. قدیری در این باره گفت: یکی از مشکالت واردکنندگان نهاده های دامی در بخش خصوصی در ماه

شود و به هیمییین  تخصیص ارز از سوی وزارت صمت  و تامین ارز از سوی بانک مرکزی، این ارزها به ح اب فروشنده خارجی واریز نمی

 دموراژ زیادی به آنها پرداخت می شود.  شوند و حتی هزینه ها از گمرک ترخیص نمی دلیل محموله

وی اضافه کرد: موارد متعددی وجود دارد که ارز به بانک کشورهای هم ایه مانند بانک عمان رفته اما به دالیل مختیلیفیی بیه ح یاب 

 فروشنده خارجی واریز نمی شود و تا زمانی که این پول به ح اب آنها واریز نشود، امکان ترخیص از گمرک هم وجود ندارد.

ها و تخصیص ارز  دهد ثبت سفارش عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: آمارهای بانک مرکزی و سامانه جامع تجارت نشان می

 دهد که کاالها امکان ترخیص نداشتند. وجود داشته اما به همان ن بت ترخیص انجام نشده و نشان می

اند که دلیلی بر شرایط سخت ترخیص بیه دلیییل  میلیون تن نهاده دامی هم در گمرکات دپو شده و ترخیص نیافته 2به گفته این م ؤول 

 توانیم به موقع به ح اب فروشنده خارجی انتقال دهیم. مشکل تامین و انتقال ارز است. یعنی ارز را نمی

قدیری در پاسخ به این سؤال که آیا عدم امکان انتقال ارز مربوط به م ائل تحریم است یا دلیل دی ری دارد؟ گفت: تحریم تأثیر دارد اما 

دهد؛ مثالً ارزهایی مانند دینار  مشکل اصلی اینجاست که بانک مرکزی ارز مرغوب به واردکنندگان بخش خصوصی در نهاده های دامی نمی

طرف ح اب ایران رد   های های معتبر خارجی نهاده های دامی در این بانک دهد که فروشنده عراق، روپیه هند، ریال عمان و لیر ترکیه می

 51این کشورها ح اب بانکی ندارند تا برای آنها م تقیم پول واریز شود. ضمن این که هزینه تبدیل و انتقال پول ب یار باالست و حداقل 

درصد هم افزایش یافته است. رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران تأکیید کیرد:  21درصد هزینه دارد که البته بعضا تا 

تواند دالر یا یورو به واردکنندگان نهاده های دامیی تیولییید  متاسفانه بانک مرکزی به دلیل شرایط تحریم و پایین آمدن فروش نفت نمی

خوراک دام بدهد، بنابراین این ارزها هم قابلیت انتقال به ح اب فروشندگان معتبر خارجی نهاده های دامی را ندارند. قدیری گفت: طندی 

پیش ستاد تنظیم بازار مصوب کرده که بانک مرکزی ارز مرغوب به واردکنندگان بخش خصوصی بدهد و  پی یری نماید که این ارزها بیه 

کند ارز میرغیوب در اخیتیییار  ح اب فروشندگان بین المللی آنها واریز شود، اما بعضا بانک مرکزی موضوع را جدی نمی یرد و ادعا می

 گیرد. واردکنندگان بخش خصوصی قرار می

 

 در حوزه اجرایی  گیری دلیل افزایش قیمت مرغ؛ پراکندگی تصمیم
ای به هم مرتبط ه تند، گفت:  عضو کمی یون کشاورزی مجلس با بیان اینکه افزایش قیمت مرغ و دی ر کاالهای اساسی همچون زنجیره

 رود. ای، به طشم مردم می ای است، دود این عملکرد سلیقه ها در حوزه اجرا سلیقه گیری از آنجا که ب یاری تصمیم

های ایجاد ثبات قیمتی این کاالی اساسی اشیاره کیرد و  سمیه رفیعی، با انتقاد از گرانی مجدد مرغ در روزهای اخیر به علل گرانی و راه

گیری ندارد، بدین  گذاری در حوزه محصوالت مختلف کشاورزی دطار پراکندگی ب یاری شده است طراکه مرجع واحد تصمیمم گفت: قیمت

گذاری و هدایت بازار را در کینیتیرل دارد،  گذار است و حتی دست اه سومی قیمت معنا که یک دست اه تولیدکننده و دست اه دی ری قیمت

هیاییی از ایین  گیری، گرانی گیری وجود دارد، لذا در سایه این پراکندگی تصمیم درواقع برای این نوع محصوالت دو تا سه مرجع تصمیم

 خورد. دست رقم می

سمیه رفیعی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: کمی یون کشاورزی قصید 

گیییرنیده بیاشید،  بر تولیدکننده، برای میزان تولید نیز تصمییم دارد؛ وظایف وزارت کشاورزی را متمرکز کند، درواقع این وزارتخانه عالوه

ها را انجام دهد. اگر این مهم محقق شود؛ ب یاری از مشکالت کنونی حوزه محصوالت کشاورزی حل خواهد شد و با  گذاری همچنین قیمت

 این آشفته بازار قیمت کاالهای اساسی رو به رو نخواهیم بود.

های دامی و خوراک دام دان ت و گفت: افزایش قیمت مرغ و  دلیل افزایش قیمت مرغ را نیز مرتبط با مشکالت تامین نهاده سمیه رفیعی 

گردد طیراکیه ب یییاری  ای به هم مرتبط ه تند که این مهم به تدابیر مدیریتی و اجرایی باز می دی ر کاالهای اساسی همچون زنجیره

ای و پراکینیدگیی  کند و در نهایت دود این عملکرد سلیقه ای است و خط و مش مشخصی را دنبال نمی ها در حوزه اجرا سلیقه گیری تصمیم

 رود. کننده می گیری در کالن اجرایی، به طشم مردم و مصرف تصمیم

عضو کمی یون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زی ت در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مجلس از بعد نظارتی خود بیه ایین 

کند و حتما تصمیماتی را به نفع مردم خواهد گرفت، اضافه کرد: اگرطه تصمیمات اجرایی در دست مجلس نیی یت امیا  موضوع ورود می

 مجلس یازدهم در تالش است شرایط بهتری را برای مردم فراهم کند.
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