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ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎده ﻫﺎی دام وﻃﯿﻮر ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از
اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﯿﺮ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ در واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺑﻮروﮐﺮاﺳ ،اﯾﻦ اﻗﻼم را ﮔﺮاﻧﺘﺮ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﮐﻨﺪ.
ﺳﯿﺪﺟﻼل ﻃﯿﺒﺎﻃﯿﺒﺎ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎزار واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،روزﻫﺎی
ﭘﺮاﻟﺘﻬﺎﺑ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﺸﻼت ﻣﺘﻌﺪدی در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ،ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ،ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی وارداﺗ و
ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزارﮔﺎه ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﻠرﻏﻢ
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری و ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی آن ﺑﺮ داﻣﻨﻪ ﻣﺸﻼت ورود و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی اﺳﺎﺳ ،ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ در واردات اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ در ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺳﻬﻢ واردات ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘ در ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ذرت ،ﺟﻮ و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ۲درﺻﺪ؛ ﺻﻔﺮ درﺻﺪ؛ و ۸درﺻﺪ از ﮐﻞ واردات ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل  ۱۳۹۹اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ۷درﺻﺪ۲۴ ،درﺻﺪ و ۸۹درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺷﻌﺎر ﺳﭙﺮدن اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ را ﺳﺮ داده و
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠ اﺻﻞ  ۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ را ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻤﺴ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ وﻟ در ﻋﻤﻞ ﻫﺮ روز ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﺑﺮای در
اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺷﻮد.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄتﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎده ﻫﺎی دام و ﻃﯿﻮر اﯾﺮان اداﻣﻪ داد :ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ دوﻟﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻣﺮدم ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺳﻨﯿﻦﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﺴ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺎﺳﺨﻮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓ ﻧﺎﺷ از ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻮروﮐﺮاﺳ ﺣﺎﮐﻢ و ﺷﺮاﯾﻂ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘ ﯾ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻧﺪﮔ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﺷﻮد.
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ﻃﯿﺒﺎ ﻃﯿﺒﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓ ﻧﺎﺷ از ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺑﻮروﮐﺮاﺳ ﺣﺎﮐﻢ و ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ ﯾ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻧﺪﮔ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄتﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎده ﻫﺎی دام و ﻃﯿﻮر اﯾﺮان ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓ ﻧﺎﺷ از اﻧﺒﺎرداری؛ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ
ﻣﺠﺪد ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓ ﻧﺎﺷ از ﻓﺴﺎدﭘﺬﯾﺮی ﮐﺎﻻ و ﻣﻌﺪوم ﮐﺮدن آن ،ﻧﺒﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮای ورود ﯾﺎ ﺧﺮوج ﮐﺎﻻ
ﺑﻪ ﺑﺎزار در زﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺮان از دﯾﺮ ﺗﺒﻌﺎت ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﻀﻮر دوﻟﺘﻫﺎ در ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔ ﺣﻀﻮر دوﻟﺘﻫﺎ در ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺿﺎع ﺳﺘﺎد اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
دوﻟﺘ را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﻤﯿﻞ ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﻣﮐﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﺖ ،ﺷﯿﺮ ،ﻣﺮغ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮآوردهﻫﺎی
ﻏﺬاﯾ در ﺻﻒ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻬﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻃﯿﺒﺎﻃﯿﺒﺎ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﭼﻪ ورود و ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﮐﺎﻻ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺟﺰ وﻇﺎﯾﻒ ذاﺗ
دوﻟـﺖ اﺳـﺖ وﻟـ اﮐﻨـﻮن و ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﮐﻤﺒـﻮد ﻣﻨـﺎﺑﻊ در ﺣـﺎﻟ ﮐـﻪ اﺻـﻞ وﺟـﻮد ﮐـﺎﻻ و ﻣﺤـﺪودﯾﺖ در ﺗﺄﻣﯿـﻦ آن ﻣـﺒﺮﻫﻦ اﺳـﺖ
ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳ وﺟﺎﻫﺘ ﻧﺪارد.
ﺳﺘﺎد اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘ را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﻤﯿﻞ ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﻣﮐﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﮔﻮﺷﺖ ،ﺷﯿﺮ ،ﻣﺮغ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻏﺬاﯾ در ﺻﻒ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻬﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﺰاﻧﻪدار اﺗﺤﺎدﯾﻪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎده ﻫﺎی دام و ﻃﯿﻮر اﯾﺮان ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ دوﻟﺘﻫﺎ در واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣ و ﺗﺒﻌﺎت
آن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻧﺎﻫ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘ ﻃ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻠرﻏﻢ ﺷﻌﺎرﻫﺎی داده ﺷﺪه ﻣﯿﺰان واردات آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﺸﻼت ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺳﻬﻢ واردات ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘ) ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ اﻣﻮر دام ﮐﺸﻮر( در
ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ذرت ،ﺟﻮ و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ۲درﺻﺪ ،ﺻﻔﺮ درﺻﺪ و ۸درﺻﺪ از ﮐﻞ واردات ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ در ﺷﺶ
ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل  ۱۳۹۹اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ۷درﺻﺪ۲۴ ،درﺻﺪ و ۸۹درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄتﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎده ﻫﺎی دام و ﻃﯿﻮر اﯾﺮان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ
واردات ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘ از ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺤﺮاﻧﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﺎزار ﻧﻬﺎده ﺷﺪه و ﻫﺪف ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ.
ﻃﯿﺒﺎﻃﯿﺒﺎ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :دوﻟﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺻﺮار دارد ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﻣﺤﺪود و ﻣﺮﻏﻮب در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘ ﺑﺎﺷﺪ .در
آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ۴۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ واردات ﻧﻬﺎده در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ دام ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و
ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ﮐﻪ ﻣﺎهﻫﺎﺳﺖ ﮐﺎﻻی آنﻫﺎ در ﺑﻨﺪرﻫﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪه و ﺑﺨﺸ از آن ﻧﯿﺰ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺷﺪه ﻫﻤﭽﻨﺎن در
اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻃﻮﻻﻧ ﺷﺪن روﻧﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﺑﻪ ﺗﺠﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻋﺘﺒﺎر آﻧﻬﺎ ﻧﺰد ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟ
ﻣﺨﺪوش ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اداﻣﻪ روﻧﺪ ﻣﺬﮐﻮر در آﯾﻨﺪه ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺟﺪی ﺑﺮای دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺮوج ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻ از ﭼﺮﺧﻪ واردات ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﻗﻮی ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ارزی ﻧﺎﺷ از ﺗﺤﺮﯾﻢ را ﺑﻪ دوش
ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد دوﻟﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﺗﺮ در آﯾﻨﺪهای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎﯾ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از
وﺿﻊ ﻓﻌﻠ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد.
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