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 یخاوازدکتر  یجناب آقا

 یمحترم جهاد کشاورز ریوز
 

 با سلام و احترام؛
وارد را به م یوجه جنابعال، ت تیموفق یو آرزو یجهاد کشاورز ریبه عنوان وز یمجدد به مناسبت انتخاب جنابعال کیرتبضمن 

 : میینما یجلب مسویا( ذرت و کنجاله  ، جو) یدام یهانهاده نهیدر زم ریز
 

به  یدام یبازار نهاده ها میدر تنظ یسامانه بازارگاه سع جادیبر ا یمحترم آن وزارتخانه با پافشار نیمسئول ریسال اخ کیدر  -1

 کهمانه کردن سا ییو اجرا نیاز حد مسئول شیبمتاسفانه با اصرار ،  یجلسات کارشناس لیطرفه داشته که به رغم تشککیصورت 

ان را مصرف کنندگ یبرا نیو تام نندگانوارد ک یکالا برا عیعملًا مشکلات توز،  شده بود یطراح دیتول یمال نیتام هدف با اساساً

 .متوقف نموده است زیتوسط واردکننده و فروشنده را ن یمال نیموجود تام یهاتیظرف یداده اند و حت شیافزا

 نیکنندگان ادیمنافع تول هیاتفاقات حادث شده بر پا شیو پا یکار یحذف مواز یدوباره جلسات کارشناس لیبدون شک تشک

 .موثر واقع شود یدام یهانهاده دکنندگانیواردکنندگان و تول ینسب تیدر بهبود رضا تواندیبخش م
 

نرخ  یمدت به استثنا نیدر ا.  باشد یم ۷۹ماه  مصوب مرداد (ایکنجاله سو و تذر ، جو) یدام ینهاده ها یفعلفروش  متیق -2

و  (یصیدرصد بسته به نوع ارز تخص 1۱تا  12) خصوص انتقال ارزو ب داریانبار ،  یبندر یها نهیهز لیها از قب نهیهز بقیه ارز

 .داشته است  یقابل توجه شیافزا ، ژدمورا نیهمچن
 

در  یمتعلق به بخش خصوص( ذرتسویا ، جو و کنجاله ،  یدانه روغن) یاساس یهاتن کالا ونیلیم 3از  شیب یم موجودغبه ر -3

مصوب مجبور  متیاز ق شیب (هایدامدارو ها  یداررغم)ملتهب بوده و مصرف کنندگان  یدام یها نهاده بازار،  کشور ورودیبنادر 

 یاداقتصکرونا و رکود  روسیو وعیش ریمرغ آماده مصرف به شدت تحت تاث متیاست که ق یدر حال نیا .دنباش یکالا م هیبه ته

 : میقابل کنترل باش ریشاهد دو موضوع غ یزیرجوجه یکه در دوره آت رودیم میب نیو اقرار گرفته 

 یماه آت کی یآن در بازار برا متیق هیرویب شیآن کمبود مرغ و افزا تبعبه  و یزیها به جوجه ر یمرغدار لیعدم تماالف( 

 کشور یآن از بنادر ورود صیارز و ترخ صیعدم تخص لیبه دل یدر دو هفته آت یدام یکمبود نهاده هاب(
 

 : گردد یم شنهادیپ متیق شیاز افزا یریاز رسوب آن در گمرکات و جلوگ یریعرضه جو و ذرت و جلوگ یسازروان یبرا لهذا -4

معاون  1۷/1/۷۷مورخ  3۴4۹نامه شماره  یط دولت که یاقتصاد یو نهم ستاد هماهنگ ستیو ب کصدیجلسه  ماتیتصم 3بند ( الف

 ریبه شرح ز هدیابلاغ گرد رانیا یاسلام یجمهور یکل بانک مرکز سیمعدن و تجارت و رئ، محترم صنعت  ریعنوان وز یاقتصاد

 :اصلاح و ابلاغ گردد

ا بموجود در گمرکات کشور  یاساس یکالاها،  ارز صیبر قرار گرفتن در صف تخص یمبن صمتوزارت  هیدییتاارائه در صورت  "

 "را خواهند داشت صیترخ تیقابلکالا به کشور  ضوابط ورود ریسا تیرعا
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را  (داریمشخصات و آدرس خر)مستندات فروش سابق فی ال کنندگان کماو وارد افتهیا کماکان ادامه ه فروش نهاده شیروند پب( 

 .ندیارائه نما یکشاورزجهاد به وزارت 

بر  یبازار مبن میکارگروه تنظ 8/3/۷8مورخ  ۹4۹4۱/۱۴ وبهمص 2-4و  2-3به استناد بند ، ش بخ یبه عنوان متول یحضرتعالج( 

شماره  هبازار ب میکارگروه تنظاخیرمصوبه  ۹بند  نیمصوب و همچن یها متیدر ق میاز تحر یناش یها نهیضرورت محاسبه هز

 یدام یفروش نهاده ها متیدر ق یبازنگر،  یبرنج واردات متیانتقال ارز در ق یهانهیبر اعمال هز یمبن 11/12/۷8مورخ  32۱۷۴/۱۴

 .دیشو خواستاررا 
 

 یادآوری .باشد یم یواردات بخش خصوص متیشدن ق یخوراک دام کشور مستلزم واقع نیو تامواردات  داریبدون شک روند پا

ار در ثبات باز یینقش بسزا ریاخ یهادر سال یدام یو مجموعه واردکنندگان نهاده ها یکه بخش خصوص میدانیلازم م را نکته نیا

 .را داشته اند کشور ازیمورد ن نیپروتئ نیتامها و ه نهاد

 

 

                                                                                        

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 رونوشت:

 جهت استحضار معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی محترم سرپرست ، کاظم نژاد جناب آقای دکتر  -

 جهت استحضار تهراناتاق  مریاست محتر، خوانساری جناب آقای  -

 جهت استحضار ایرانعضو محترم هیات رئیسه اتاق ، کاشفی جناب آقای  -

 معاونت امور استانها و تشکل های اتاق ایران جهت استحضار، علیخانی  جناب آقای -

 ضارکسب و کار اتاق تهران جهت استح امور معاونت محترم، حاجی پور جناب آقای  -

 اعضای محترم هیات مدیره جهت استحضار -

 فترد -

 جنرال فایل -


