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چکیده

در�چندماه�اخیر�تامین�نهاده�های�دام�و�طیور�در�کشور�با�مشکل�مواجه�شده�است�و�این�امر�
باعث�شده�تا�در�بازار�شاهد�افزایش�قیمت�تمام�شده�محصوالت�پروتئینی�باشیم�که�در�صورت�ادامه�

این�روند،�امنیت�و�ایمنی�غذایی�کشور�دچار�مشکل�خواهد�شد�
افزایش�چشمگیر�قیمت�نهاده�های�دامی�همچون�جو،�ذرت�و�کنجاله�سویا�در�چند�ماه�گذشته�
و�کمیاب�شدن�آنها�حتی�با�قیمت�های�چندبرابری�در�برخی�مقاطع�زمانی،�بازار�تولید�محصوالت�
پروتئینی�را�به�شدت�متالطم�کرده،�تولیدکننده�را�متضرر�نموده�و�حتی�در�مظان�اتهام�قرار�داده�

است�که�همه�این�نکات�باعث�شده�تا�در�نهایت�سفره�مصرف��کننده�کوچکتر�شود��
ایران�یک�کشور�واردکننده�در�نهاده�های�دامی�به�شمار�می�رود�به�طوریکه�متوسط��80درصد�
از�نیاز�کشور�به�این�اقالم�از�طریق�واردات�تامین�می�شود؛�با�این�حال�طی�ماه�های�گذشته�مشکل�
عدم�به�موقع�تخصیص�و�تامین�ارز�و�در�نهایت�دپو�شدن�نهاده�های�دامی�در�گمرکات�باعث�کمبود�
عرضه�و�افزایش�قیمت�نهاده�های�دامی�در�بازار�غیررسمی�شده�است��این�مشکل�تنها�در�مرحله�
تامین�ارز�نیست،�بلکه�حتی�محموله�هایی�که�تخصیص�برای�آنها�صورت�گرفته�است�نیز�از�تأمین�

ارز�مرغوب�و�قابل�انتقال�بی�بهره�مانده�اند�
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مشکالت�بازار�نهاده�های�دامی�محدود�به�موضوع�ارز�نیست؛�نهاده�هایی�که�حتی�تامین�ارز�
شده�اند�نیز�باید�از�طریق�سامانه�بازارگاه�توزیع�شوند�که�به�گفته�فعاالن�بازار�به�غیر�از�مشکالت�نرم�
افزاری�این�سامانه�و�فقدان�دانش�کافی�برای�بهره�برداری�از�آن،�این�سامانه�بدلیل�فقدان�شفافیت�
در�برخی�فرایندها،�دارای�مشکالت�متعددی�در�فرایندهای�توزیع�نهاده�است��از�سوی�دیگر�میزان�
نهاده�هایی�که�در�سامانه�بازارگاه�عرضه�می�شود�کمتر�از��30درصد�نیاز�تولیدکنندگان�کشور�به�

نهاده�های�دامی�است�
سومین�عاملی�که�بازار�تامین�نهاده�های�دامی�و�طیور�را�با�چالش�مواجه�ساخته،�سیاست�گذاری�
دستوری�در�حوزه�قیمت�و�تولید�است��در�حالی�که�در�اغلب�فصول�سال�تنها�حدود��30درصد�
نهاده�ها�با�نرخ�مصوب�به�دست�تولیدکنندگان�می�رسد،�تولیدکننده�شیر،�گوشت�و�تخم�مرغ�ملزم�
به�رعایت�قیمت�های�مصوب�برای�محصوالت�پروتئینی�است��در�نهایت�عدم�توجه�و�عدم�حمایت�
به�موقع�صنایع�مرتبط�با�دام�و�طیور�در�لیست�مشاغل�زیان�دیده�از�شیوع�ویروس�کرونا،�وضعیت�

این�صنعت�را�دچار�مشکل�کرده�است��
چالش�و�بحراني�که�از�صنعت�طیور�آغاز�شده�بود،�به�مرور�دامداران�را�نیز�گرفتار�کرد�و�فاصله�
قیمت�دولتي�نهاده�هاي�تامین��خوراک�دام�با�بازار�آزاد�به�شدت�زیاد�شد؛�در�شرایطي�که�جو�دامی�
قیمت�مصوب��1700تومانی�دارد�در�بازار�آزاد��4300تا��4600تومان�به�فروش�می�رسد�در�صورت�
عدم�ارائه�راهبرد�مناسب�براي�از�بین�بردن�این�فاصله�قیمتي،�بازار�فرآورده�هاي��دامي�آشفته��تر�

خواهد�شد�
ادامه�دار�شدن�این�روند�و�مختل�بودن�فرایند�تامین�خوراک�دام�و�طیور�می�تواند�امنیت�غذایی�
کشور�را�با�چالش�جدی�مواجه�کند؛�به�همین�رو�ارائه�راهبردهای�کارآمد�و�اجرای�هر�چه�سریعتر�
آن،�ضرورتی�انکارناپذیر�است��از�جمله��راهکارهای�پیشنهادی�برای�حل�بحران�تامین�خوراک�دام�
و�طیور�مواردی�چون�تخصیص�و�تامین�ارز�مرغوب�و�قابل�انتقال�برای�واردات�نهاده�های�دامی،�
اصالح�نظام�توزیع�نهاده�های�دامی�و�خوراک�دام�و�طیور،�رفع�مشکالت�فعلی�نظام�توزیع�و�سامانه�
بازارگاه،�عدم�توزیع�نهاده�به�صورت�خام�و�الزام�به�توزیع�خوراک�آماده�صنعتی�از�طریق�واحدهای�
تولیدی�مجاز،�اصالح�ساختار�توزیع�بر�مبنای�زنجیره�های�ارزش�و�پرهیز�از�سیاستگذاری�دستوری�

و�غیرکارشناسی�است�
در�این�ارتباط�پیگیری�های�صورت�گرفته�از�سوی�دولت،�مجلس،�بخش�خصوصی�و�قوه�قضائیه�
که�با�محوریت�شورای�گفت��وگو�صورت�گرفت�در��نهایت�منجر�به�صدور�مصوباتی�از�سوی�معاونت�
اقتصادی�رئیس�جمهور�و�ستاد�تنظیم�بازار�با�هدف�بازگشت�آرامش�به�بازار�تامین��نهاده�های�دامی�

شد�که�در�پایان�این�مجلد،�به�صورت�مبسوط�به�هر�کدام�پرداخته�شده�است��
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�مقدمه

انتشار�ویدئویی�یک�دقیقه�ای�از�معدوم�سازی�جوجه�های�یک�روزه�در�روزهای�پایانی�فروردین�ماه�
�99خبرساز�شد؛�این�ویدئو�که�در�کوتاه�ترین�زمان�ممکن�فوران�کرد�و�خبر�اول�رسانه�های�ایران�
شد،�به�همان�سرعت�هم�در�بحبوحه�اخبار�کرونایی�گم�شد؛�اما�این�خبر�تنها�دود�و�گازهایی�بود�که�
از�دهانه�آتشفشان�بیرون�آمده�بود�و�فوران�اصلی�طی�ماه�های�بعدی�رخ�داد�تا�گدازه�هایش�افزایش�
دو�تا�سه�برابری�قیمت�گوشت�سفید�و�قرمز�باشد��حال�پرسش�اینجاست�علت�این�تورم�شدید�و�
یکباره�چه�بود�که�زنجیره�تامین�گوشت�را�مختل�کرد�و�صنعت�دام�و�طیور�را�در�چالشی�عمیق�

فرو�برد؟�پاسخ�کوتاه�و�روشن�است:�کمبود�خوراک�دام�و�طیور�و�آبزیان��
مواد�اولیه�تولید�خوراک�دام�به�دلیل�عدم�تخصیص�و�تامین�ارز،�در�کشتی�ها�و�گمرکات�معطل�
ماند،�تقاضای�بازار�برای�تامین�خوراک�به�شدت�از�عرضه�پیشی�گرفت،�خوراک�دام�و�طیور�نایاب�
شد،�بخش�قابل�توجهی�از�خوراک�دام�و�طیور�در�انبارهای�گمرک�در�معرض�فاسد�شدن�قرار�
گرفت،�نسخه�عاجل�دولت�یا�همان�سامانه�بازارگاه�هم�در�عمل�توفیقی�نیافت�و�در�نتیجه�خوراک�
دام�و�طیور�با�افزایش�سه�تا�چهار�برابری�قیمت�همراه�شد�که�شاید�یکی�از�آثار�آن�معدوم�سازی�
جوجه�های�یکروزه�بود��اما�از�آنجا�که�با�توجه�به�نیاز�بازار�چرخ�تولید�متوقف�نمی�شود،�خوراک�
گران�قیمت�روانه�مرغداری�ها�و�دامداری�ها�شد�تا�محصول�نهایی�هم�حاشیه�سود�تولیدکننده�را�
کاهش�دهد،�هم�مصرف�کننده�را�با�افزایش�قمیت�قابل�توجه�مواجه�نماید��در�این�بین�آن�دسته�از�
فعاالن�صنعت�دام�و�طیور�هم�که�توان�تامین�خوراک�گران�را�نداشتند،�عمال�از�چرخه�تولید�خارج�

شدند�و�واحدهای�پرتعدادی�با�خسران�خالی�ماندن�ظرفیت�تولید�مواجه�گشتند��
چالش�تامین�خوراک�دام�و�طیور�در�صورت�تداوم،�عواقبی�فراتر�از�تعطیلی�چند�واحد�تولیدی�
و�توقف�کسب�وکارها�را�به�دنبال�خواهد�داشت�و�حتی�می�تواند�امنیت�غذایی�کشور�را�به�محاق�
ببرد؛�به�همین�رو�حل�این�چالش�و�تعیین�تکلیف�وضعیت�موجود�به�صدر�ضرورت�های�حاکمیت�
رسید��دولت،�بخش�خصوصی،�نهاد�قانون�گذار�و�سیستم�نظارتی�هر�کدام�از�دریچه�دغدغه�و�نگاه�

خود�به�مداقه�موضوع�پرداختند��
نظر�به�ضرورت�همسویی�آراء�در�حل�موضوع،�شورای�گفت�وگوی�دولت�و�بخش�خصوصی�
یکی�از�مراجعی�است�که�می�تواند�نسخه�کارآمد�و�رهیافت�خروج�از�بحران�را�ارائه�کند��چراکه�
نمایندگانی�عالی�رتبه�و�دارای�اختیار�از�تمامی�دستگاه�های�تصمیم�گیر�را�گرد�هم�آورده�و�دانش�
و�تجربه�بخش�خصوصی�را�به�مدد�می�گیرد��نظر�به�این�ظرفیت،�شورای�گفت�وگوی�دولت�و�
بخش�خصوصی�معضل�تامین�خوراک�دام�و�طیور�را�ریشه�یابی�کرده�و�راهکارهای�حل�معضل�را�به�

صورت�عملیاتی�ارائه�نموده�است��
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�بازار�نهاده�های�دامی
از�هشدار�تا�آشفتگی؛�از�چاره�جویی�تا�بازیابی�آرامش�نسبی

سراسری� اتحادیه� مرغ،� گوشت� زنجیره� تولیدکنندگان� ملی� انجمن� مشترک� نامه�
مرغداران�گوشتی�ایران،�اتحادیه�مرکزی�مرغداران�تخمگذار�میهن،�اتحادیه�مرکزی�
دامداران�کشور،�صندوق�حمایت�از�توسعه�طیور�کشور،�انجمن�تولیدکنندگان�طیور�
کشور�و�انجمن�صنفی�کارخانجات�خوارک�دام�به�معاون�اول�رئیس�جمهور�با�موضوع�

هشدار�جدی�پیرامون�کمبود�نهاده�های�مورد�نیاز�پرورش�دام�و�طیور

نامه�اتحادیه�واردکنندگان�نهاده�های�دام�و�طیور�ایران�به�وزیر�جهاد�کشاورزی�با�موضوع�
ناکارآمدی�سامانه�بازارگاه،�دپوی�نهاده�های�دامی�و�کاالهای�اساسی�در�مبادی�ورودی�

کشور�و�هشدار�نسبت�به�بازار�ملتهب�نهاده�های�دام�و�طیور

نامه�رئیس�اتحادیه�واردکنندگان�نهاده�های�دام�و�طیور�ایران�به�وزارت�صمت�با�موضوع�
ضرورت�همراهی�بانک�مرکزی�با�بخش�خصوصی�برای�واردات�و�تامین�نهاده�های�دامی�و�

عدم�ورود�شرکت�های�دولتی�در�تامین�نهاده�های�دامی

نامه�رئیس�اتحادیه�واردکنندگان�نهاده�های�دام�و�طیور�ایران�به�معاون�اول�رئیس�جمهور،�
معاون�اقتصادی�رئیس�جمهور�و�وزارت�صمت�با�موضوع�مشکل�ارز�در�تامین�نهاده�های�

دامی�به�عنوان�کاالی�اساسی

موضوع� با� مرکزی� استان� گفت�وگوی� شورای� دبیرخانه� کارشناسی� کارگروه� برگزاری�
مشکالت�کمبود�نهاده�های�دامی�و�معدوم�کردن�جوجه�های�یکروزه

5
اسفند

98

23
فروردین

99

30
فروردین

99

1
اردیبهشت

99

4
اردیبهشت

99

نامه�اتحادیه�واردکنندگان�نهاده�های�دام�و�طیور�ایران�به�وزارت�صمت�با�موضوع�عدم�
تخصیص�ارز�به�واردات�نهاده�های�دامی�به�عنوان�کاالی�اساسی

6
اردیبهشت

99
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برگزاری�کارگروه�تخصصی�شورای�گفت�وگوی�دولت�و�بخش�خصوصی�استان�خراسان�
جنوبی�با�موضوع�مشکالت�حوزه�طیور�متاثر�از�شیوع�ویروس�کرونا

برگزاری�جلسه�شورای�گفت�و�گوی�دولت�و�بخش�خصوصی�استان�مرکزی�با�موضوع�
بررسی�مشکالت�ناشی�از�شیوع�ویروس�کرونا�در�صنعت�دام�و�طیور�و�ارائه�پیشنهادات�

تشکل�ها�جهت�حذف�ارز��4200تومانی

برگزاری�کارگروه�کارشناسی�شورای�گفت�وگوی�کرمان�با�موضوع�مشکالت�پیش�روی�
تامین�نهاده�تولید�کنندگان�صنعت�دام�و�طیور

برگزاری�نشست�شورای�گفت�وگو�کرمان�و�ارسال�گزارش�به�رئیس�اتاق�بازرگانی�ایران�با�
موضوع�خسارت�وارد�شده�به�صنعت�دام�و�طیور�به�دلیل�شیوع�ویروس�کرونا

برگزاری�نشست�شورای�گفت�وگوی�دولت�و�بخش�خصوصی�استان�خراسان�جنوبی�و�
بررسی�چالش�های�صنعت�دام�و�طیور�و�تامین�نهاده�ها�و�خوراک

6
اردیبهشت

99

10
اردیبهشت

99

3
خرداد

99

8
خرداد

99

31
خرداد

99

نشست�کارگروه�تخصصی�شورای�گفت�وگوی�دولت�و�بخش�خصوصی�با�موضوع�تخصیص�
ارز�و�مشکالت�مترتب�بر�ترخیص�نهاده�های�وارداتی�و�مشکالت�ناشی�از�شیوه�توزیع�و�

سامانه�بازارگاه

ارسال�نامه�از�سوی�دبیرخانه�شورای�گفت�وگوی�دولت�و�بخش�خصوصی�به�وزیر�جهاد�
کشاورزی�و�درخواست�تشکیل�کمیته�ویژه�برای�بررسی�مشکالت�بازار�نهاده�های�دام�و�

طیور

18
تیر
99

5
مرداد

99

برگزاری�کارگروه�تخصصی�دبیرخانه�شورای�گفت�وگوی�خراسان�رضوی�با�موضوع�طرح�
مشکالت�اتحادیه�شرکت�های�تعاونی�کشاورزی�کارخانجات�خوراک�دام،�طیور�و�آبزیان�
خراسان�رضوی�پیرامون�موضوع�کمبود�شدید�نهاده�های�دامی�در�کارخانجات�خوراک�

دام�و�طیور�استان

9
تیر
99
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برگـزاری�کارگـروه�تخصصـی�شـورای�گفت�وگـوی�دولـت�و�بخش�خصوصی�اسـتان�
مازنـدران�بـا�موضوع�بررسـی�مسـائل�و�مشـکالت�فعالیـن�و�تشـکل�های�اقتصادی�

حـوزه�دام�و�طیـور�در�ارتبـاط�با�سـامانه�بـازارگاه�نهاده�های�کشـاورزی

برگـزاری�جلسـه�شـورای�گفت�وگـوی�دولـت�و�بخش�خصوصی�اسـتان�مازنـدران�با�
موضوع�طرح�و�بررسـی�مسائل�و�مشـکالت�فعاالن�و�تشـکل�های�اقتصادی�حوزه�دام�

و�طیـور�در�ارتباط�با�سـامانه�بـازارگاه�نهاده�های�کشـاورزی

برگزاری�جلسـه�شـورای�گفت�وگـو�دولت�و�بخش�خصوصی�اسـتان�خراسـان�رضوی�
بـا�موضـوع�طـرح�مشـکالت�اتحادیـه�شـرکت�های�تعاونـی�کشـاورزی�کارخانجات�
خـوراک�دام،�طیـور�و�آبزیـان�خراسـان�رضـوی�پیرامـون�موضـوع�کمبـود�شـدید�

نهاده�هـای�دامـی�در�کارخانجـات�خـوراک�دام�و�طیور�اسـتان

6
شهریور

99

9
مرداد

99

16
مرداد

99

ابالغیه�معاون�اقتصادی�رئیس�جمهور�به�پنج�وزارتخانه�و�بانک�مرکزی�مبنی�بر�اینکه�
واحدهای�پرورش�مرغ�گوشتی�و�مرغ�مادر�گوشتی�در�رسته�کسب�وکارهای�آسیب�دیده�

از�بیماری�کرونا�بوده�و�شامل�حمایت�های�پیش�بینی�شده�می�شوند

نشست�کارگروه�تخصصی�شورای�گفت�وگوی�دولت�و�بخش�خصوصی�با�موضوع�تأمین�و�
انتقال�ارز�مرغوب�با�اولویت�به�نهاده�های�دامی�پرمصرف

برگزاری�نودوهشتمین�نشست�شورای�گفت�وگوی�دولت�و�بخش�خصوصی�با�دستور�
جلسه�راهگشایی�الزم�جهت�بهبود�وضعیت�تامین�و�توزیع�نهاده�ها�دامی�در�کشور�به�

همراه�ارائه�پیشنهاد�و�راهکار�برای�بهبود�شرایط�موجود

اقتصادی�و� بـه�وزرای�صمت،� اقتصادی�رئیس�جمهـور�خطاب� ابالغ�مصوبه�معـاون�
دارایی،�نفـت،�امـور�خارجه،�جهاد�کشـاورزی،�بهداشـت�و�درمـان�و�رئیس�کل�بانـک�
مرکـزی�مبنی�بر�تسهیل�شرایط�تأمین�ارز�ترجیحی�کاالهای�اساسی�توسط�بانک�مرکزی�
و�صدور�اعالمیه�تأمین�ارز�و�امکان�ترخیص�درصدی�کاالهای�اساسی�و�نهاده�های�تولید

نشست�کارگروه�تخصصی�شورای�گفت�وگوی�دولت�و�بخش�خصوصی�با�موضوع�بررسی�
مشکالت�تخصیص�و�تامین�ارز�کاالهای�دپو�شده�در�گمرکات

31
شهریور

99

5
مهر
99

7
مهر
99

6
آبان
99

19
شهریور

99
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بخش�اول�ـ�شرح�موضوع�

تأمین�نهاده�های�دامی�در�کشور�هم�از�طریق�تولید�و�هم�از�محل�واردات�صورت�می�گیرد،�
لیکن�به�دلیل�شرایط�ژئوپلتیکی�و�موقعیت�جغرافیایی،�هوای�گرم�و�خشک�و�کمبود�منابع�آبی�
و�نبود�ماشین�آالت�و�تکنولوژی�های�الزم�و�البته�فقدان�استراتژی�های�مناسب�تولید�محصوالت�
کشاورزی،�ایران�یک�کشور�وارد�کننده�در�نهاده�های�دامی�به�شمار�می�رود�و�متوسط��80درصد�

از�نیاز�کشور�به�این�اقالم�از�طریق�واردات�تامین�می�شود��
از�طرف�دیگر�بنا�به�اظهارات�رئیس�انجمن�صنایع�خوراک�دام،�طیور�و�آبزیان،�حداقل��70
درصد�از�هزینه�های�تمام�شده�محصوالت�پروتئینی�همچون�مرغ،�تخم�مرغ،�شیر،�گوشت�قرمز�
و...�به�خوراک�دام�مربوط�است؛�لذا�هر�گونه�اختالل�در�تأمین�و�توزیع�این�نهاده�ها،�تولید�این�

محصوالت�را�با�چالش�های�جدی�مواجه�خواهد�کرد�
طی�ماه�های�گذشته�مشکل�عدم�به�موقع�تخصیص�ارز�از�سوی�وزارت�صمت�و�عدم�به�
موقع�تامین�ارز�از�سوی�بانک�مرکزی�و�دپو�شدن�نهاده�های�دامی�در�بنادر�کشور�باعث�کمبود�
عرضه�و�افزایش�قیمت�نهاده�های�دامی�به�چند�برابر�نرخ�مصوب�دولتی�شد��این�مشکل�تنها�
در�مرحله�تامین�ارز�نبود،�بلکه�حتی�محموله�هایی�که�تخصیص�برای�آنها�صورت�گرفت�نیز�از�
تأمین�ارز�مرغوب�و�قابل�انتقال�بی�بهره�ماندند�به�نحوی��که�با�عدم�تامین�ارز�مرغوب�از�سوی�
بانک�مرکزی،�صرف�نظر�از�مشکالت�و�محدودیت�های�انتقال،�تبدیل�و�انتقال�آنها�از�طریق�

صرافی�های�مجاز�نیز�به�میزان�قابل�توجهی�هزینه�اضافی�را�به�وارد�کننده�تحمیل�نمود��
از�سویی�دیگر�کاال�هایی�که�در�گمرکات�دپو�شده�بودند�به�دلیل�انبارش�نامناسب�و�طوالنی�
مدت،�در�معرض�فاسد�شدن�قرار�گرفتند�و�ممکن�است�در�صورت�مصرف،�منجر�به�بروز�
بیماری�های�دام�و�طیور�و�در�نتیجه�چالش�در�امنیت�غذایی�و�سالمت�جامعه�شوند��با�این�وضع�

واردکنندگان�هم�دیگر�انگیزه�ای�برای�واردات�ندارند��
اختالالت�ایجاد�شده�در�تامین�و�ترخیص�ارز�و�مشکالتی�که�در�واردات�و�عرضه�نهاده�های�
دامی�به�وجود�آمد�از�یک�سو�و�عدم�شفافیت�و�ناکارآمدی�توزیع�همین�میزان�نهاده�از�سوی�
دیگر،�این�فرضیه�را�قوی�تر�کرده�است�که�اختصاص�ارز��4200تومانی�به�نهاده�های�دامی،�تنها�
فساد�و�رانت�ایجاد�می�کند��دروضعیتی�که�تولیدکنندگان،�عمده�نهاده�های�دامی�مورد�نیاز�
خود�را�از�بازار�آزاد�و�به�قیمت�باال�تهیه�می�کنند،��ارز��4200تومانی�به�نام�تولیدکننده�اما�به�
کام�دالالن�شده�است��لذا�پیشنهاد�قوی�اکثریت�تشکل�های�بخش�خصوصی،�کارآمد�سازی�و�
اصالح�نظام�توزیع�بر�مبنای�زنجیره�ارزش�در�بلند�مدت�است�که�مبتنی�بر�حذف�ارز�دولتی�از�
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واردات�و�صرف�آن�بصورت�یارانه�در�بخش�مصرف�و�تولید�می�باشد��بدین�ترتیب�توزیع�نهاده�
می�تواند�از�طریق�زنجیره�های�ارزش�)مالکیتی�یا�مدیریتی(�و�کارخانجات�تولید�خوراک�دام�
صورت�پذیرد�که�در�مجموع�کاهش�قیمت�تمام�شده،�بهبود�ضریب�تبدیل�و�نهایتا�کاهش�

واردات�و�صرفه�جویی�در�خروج�ارز�را�به�دنبال�خواهد�داشت��
مشکالت�بازار�نهاده�های�دامی�و�خوراک�دام�و�طیور�صرفا�محدود�به�موضوع�تخصیص�و�
تأمین�ارز�نیست؛�نهاده�هایی�که�حتی�تامین�ارز�شده�اند،�می�بایست�از�طریق�سامانه�بازارگاه�
توزیع�شوند�که�به�موجب�تعریف�ارائه�شده�در�ضوابط�اختصاصی�نهاده�ها�و�کاالهای�اساسی،�
بازارگاه�نهاده�های�کشاورزی،�بازار�الکترونیک�نهاده�های�کشاورزی�است�که�به�منظور�شفافیت�
ایجاد�شده�است�و�خرید�و�فروش� اجزای�زنجیره�و�کنترل�قیمت�در�سقف�مصوب� فعالیت�

نهاده�های�کشاورزی�در�آن�صورت�می�گیرد��
کافی� دانش� فقدان� و� سامانه� این� افزاری� نرم� مشکالت� از� غیر� به� بازار� فعاالن� گفته� به�
برای�بهره�برداری�از�آن،�این�سامانه�بدلیل�فقدان�شفافیت�در�برخی�فرایندها،�دارای�مشکالت�

متعددی�در�فرایندهای�توزیع�نهاده�می�باشد��
عرضه� کشاورزی� نهاده�های� بازارگاه� سامانه� در� تأمین�کنندگان� توسط� دامی� نهاده�های�
می�شود،�اما�طبق�اظهارات�فعاالن�اقتصادی،�میزان�نهاده�هایی�که�در�سامانه�بازارگاه�عرضه�
می�شود�تنها�حدود��20تا��30درصد�خوراک�مورد�نیاز�تولیدکنندگان�کشور�بوده�و�پاسخگوی�
نیاز�تولیدکنندگان�نمی�باشد��ضمن�اینکه�ایراداتی�نیز�بر�نحوه�توزیع�همین�میزان�نهاده�وارد�

٪�80

 سهم واردات از تامین نیاز کشور
به نهاده های دامی 

سهم خوراک دام در هزینه تمام شده 
محصوالت پروتئینی 

٪�70

نتیجه 
هر گونه اختالل در تأمین و توزیع نهاده های دام و طیور، تولید و توزیع محصوالت 

پروتئینی را با چالش  جدی مواجه می کند
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است�که�از�عدم�شفافیت�این�سامانه�در�برخی�جنبه�ها�حکایت�دارد��به�گونه�ای�که�گروهی�
ادعا� لیکن� پرداخت�هزینه�و�تحویل�محموله�هستند،� برای� به�مدت�زمان�محدود� معترض�
می�شود�برخی�محموله�های�تخصیص�یافته�بعضا�بیش�از�یک�ماه�ذخیره�برای�بعضی�مشتریان�

نگه�داشته�می�شود��
��از�سوی�دیگر�بخشی�از�نهاده�ها�نیز�به�صورت�خام�در�اختیار�پرورش�دهندگان�دام،�طیور�و�
آبزیان�قرار�می�گیرد�تا�آنها�در�محل�تولید�خود�اقدام�به�تهیه�خوراک�مورد�نیاز�کنند،�درحالی�که�
و� میکروبی� آلودگی�های� انتقال� امکان� و� دارد� اساسی� بهداشتی�مشکالت� لحاظ� به� امر� این�
ویروسی�به�مزارع�پرورش�دام�و�طیور�را�فراهم�می�کند��به�موجب�قانون�سازمان�دامپزشکی�
نامه�اجرایی�نظارت�بهداشتی�دامپزشکی�به�شماره�تصویبنامه� کشور�مصوب�1350و�آیین�
و� پروانه�ها� اخذ� به� منوط� دام� خوراک� تولید� مورخ���1387/09/13 1644733/ت35384ک�

مجوزهای�بهداشتی�و�بازرسی�توسط�سازمان�دامپزشکی�است��
همچنین�طبق�ماده�30قانون�افزایش�بهره�وری�بخش�کشاورزی�و�منابع�طبیعی�مصوب�
1389،�به�منظور�افزایش�کیفیت�تولیدات�دام�)موضوع�ماده�»21«�قانون�نظام�جامع�دامپروری(�
و�کنترل�بهداشت�تغذیه�و�جلوگیری�از�بروز�برخی�بیماری�ها�و�کاهش�ضایعات،�وزارت�جهاد�
کشاورزی�موظف�است�ضمن�تدوین�استانداردهای�تولید�خوراک�دام�و�نظارت�بر�اجراء�آن،�
نسبت�به�تولیدکنندگان�بخش�کشاورزی�که�از�خوراک�آماده�و�استاندارد�کارخانه�های�تولید�
خوراک�دام�استفاده�می�نماید،�با�استفاده�از�یارانه�ها�و�یا�سایر�مشوق�های�در�اختیار،�حمایت�های�

سهم سامانه بازارگاه در عرضه کل 
نهاده های دام و طیور کشور

٪�30

نتیجه 
 سامانه بازارگاه پاسخگوی تولیدکنندگان برای تامین نهاده های دام و طیور

 کشور نبوده است
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تولیدی�کلیه�کارخانه�های�خوراک�دام�مشمول� آورد��همچنین�محصوالت� به�عمل� را� الزم�
استاندارد�اجباری�می�باشد�.�

مستندات�قانونی�دیگر�نظیر�نظارت�فنی�و�کنترل�خوراک�دام،�طیور�و�آبزیان�به�شماره�
�020/32725مورخ���1395/11/20و�همچنین�آیین�نامه�کنترل�و�نظارت�بهداشتی�خوراک�
دام،�طیور�و�آبزیان�سازمان�دامپزشکی�کشور�به�شماره���93/43/72708مورخ��1393/10/8نیز�
نظارت�بر�اهمیت�تولید�خوراک�دام�در�واحدهای�بهره�ور�و�دارای�مجوز�از�مراجع�قانونی�دارد��

به�اذعان�کارشناسان،�تولید�خوراک�در�واحدهای�پرورش�بعضا�با�کاهش�عملکرد�و�باال�بودن�
ضریب�تولید�همراه�است�که�همین�موضوع�لزوم�کارآمدسازی�توزیع�نهاده�خصوصا�به�دلیل�

تخصیص�ارز�دولتی�را�آشکار�می�سازد��
در�شرایط�محدودیت�عرضه�نهاده��و�توزیع�از�طریق�سامانه�بازارگاه،�تولیدکنندگان�خوراک�
دام�مجبورند�عمده�نیاز�خود�را�از�بازار�آزاد�و�بعضا�به�قیمت�های�باال�تهیه��کنند،�همزمانی�آن�
با�شیوع�ویروس�کرونا�افزایش�قیمت�و�کمبود�نهاده�ها�را�تشدید�کرده�و�با�این�شرایط�احتمال�
افزایش�بیشتر�قیمت�محصوالت�پروتیینی�و�کمبود�این�محصوالت�در�ماه�های�آتی�هم�وجود�

دارد��
به�واسطه�مشکالتی�که�تامین�نهاده�از�طریق�واردات�با�آن�دست�به�گریبان�بود،�مقرر�شد�
شرکت�پشتیبانی�امور�دام�عالوه�بر�وظیفه�ذاتی�خود�که�حفظ�ذخایر�استراتژیک�نهاده�های�
دامی�است،�در�حوزه�خرید�و�تنظیم�بازار�این�نهاده�ها�نیز�ورود�کند�.���مسئولین�شرکت�پشتیبانی�

٪�80

 کاهش ثبت سفارش نهاده های 
دامی و طیور در سال 99

 واحدهای تولیدی خوراک دام که در سال 99
به دلیل نبود مواد اولیه تعطیل شدند

٪�60

نتیجه 
کاهش تولید، افزایش تقاضا و افزایش قیمت محصوالت پروتئینی
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امور�دام�در�مصاحبه�های�خود�اظهار�می�دارند�که�امسال�در�مقایسه�با�مدت�مشابه�سال�گذشته�
ثبت�سفارش�نهاده�های�دامی�و�طیور�حدود��80درصد�کاهش�داشته�است�و�این�شرکت�نیز�با�
مشکل�تأمین�ارز�برای�واردات�مواجه�بوده�است�و�بانک�مرکزی�حتی�برای�ذخایر�استراتژیک�
ذرت،�جو�و�کنجاله�سویا�سختگیری�کرده�و�تخصیص�ارز�را�بسیار�محدود�کرده�است��لذا�ذخایر�

این�شرکت�رو�به�اتمام�است�و�بیش�از�این�توان�تأمین�نهاده�را�ندارد��
طیور� و� دامی� نهاده� تأمین� مشکالت� با� تولید�کنندگان� شده،� گفته� شرایط� به� توجه� با�
دست�و�پنجه�نرم�می�کنند،�تعدادی�از�تولید�خداحافظی�کرده�و�واحد�های�بزرگ�مرغداری�و�
دامداری�به�دنبال�جایگزینی�برای�این�نهاده�ها�در�رژیم�غذایی�دام�و�طیور�هستند��به�گفته�
فعاالن�بازار،�دامداران�علوفه�را�جایگزین�کرده�اند�و�با�این�اقدام�تولید�شیر�دامداران�کاهش�یافته�
است�و�مرغداران�که�ظاهراً�جایگزینی�برای�دان�مرغ�ندارند،�تولیدشان�را�کاهش�داده�اند��ضمن�
آنکه�طبق�اظهارات�انجمن�مربوطه،��60%�کارخانجات�تولید�کننده�خوراک�دام�نیز�به�دلیل�عدم�

تامین�نهاده�های�دامی�با�تعطیلی�مواجه�شده�اند��
با�این�وضعیت�تولید�کننده�می�بایست�هرچه�را�که�می�تواند�به�عنوان�جیره�غذایی�دام�و�طیور�
استفاده��کند�تا�از�گرسنگی�تلف�نشوند��در�اینصورت�موادی�که�حتی�ارزش�غذایی�ندارند�به�

واسطه�کمبود�نهاده،�قیمت�آنها�افزایش�غیر�طبیعی�داشته�است��
در�کنار�همه�این�مشکالت،�سیاست�های�دستوری�تنظیم�بازار�را�نیز�نباید�فراموش�کرد��
سیاست�دستوری�دولت�در�تعیین�نرخ�مصوب�برای�گوشت�مرغ�و�سایر�محصوالت�پروتئینی�
با�شکست�مواجه�است،�به�طوری�که�قیمت�مصوب�این�محصوالت�با�قیمت�عرضه�آن�در�بازار�

تفاوت�فاحشی�دارد��
تناسب�میان�عرضه�و�تقاضا�یکی�از�ابتدایی�ترین�مفاهیم�در�علم�اقتصاد�بوده�و�قیمت�کاالها�
نیز�بر�اساس�تعادل�میان�عرضه�و�تقاضا�تنظیم�شده�و�هر�زمان�که�شاهد�اختالل�در�این�سیستم�
باشیم،�قیمت�کاالها�نیز�دچار�آشفتگی�می�شود�و�از�همین�رو�بهترین�روش�در�تعدیل�قیمت�ها�

و�خروج�از�آشفتگی�در�بازار،�اصالح�اختالالت�موجود�در�عرضه�و�تقاضای�محصول�است�.�
از�سوی�دیگر�تعیین�میزان�تولید�)جوجه�ریزی(�از�سوی�ستاد�تنظیم�بازار�و�برنامه�ریزی�
برای�تولید�آن�از�سوی�وزارت�جهاد�نیز�بدون�توجه�به�حجم�نهاده�موجود�و�قابل�تأمین�صورت�
می�گیرد��تصمیم�گیران�این�حوزه�باید�بدانند�که�با�وجود�مشکالت�تخصیص�و�تامین�ارز�و�
همچنین�ناکارامدی�سیستم�توزیع،�لزوما�میزان�نهاده�وارداتی�به�معنای�نهاده�موجود�و�در�
دسترس�نیست��لذا�برنامه�ریزی�تولید�بر�این�مبنا�با�شکست�مواجه�است�و�از�جمله�تبعات�آن�

کشتار�جوجه�های�یکروزه�بوده�که�در�سال�اخیر�مشاهده�شده�است��
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بخش�دوم�ـ�چالش�ها�و�مشکالت

13 245

عدم�تخصیص�و�تأمین�ارز�مرغوب

هزینه�
انبارداری�و�

دموراژ

پرداخت�
مکرر�هزینه�
اخذ�مجوز

انبارش�
نامناسب�
و�فساد�
محموله

افزایش�
قیمت�و�

کمبود�نهاده

دپو�محموله�
در�گمرک

کاهش بهره وری 
تولید

افزایش ضریب 
تبدیل

اتالف منابع ارزی 
محدود

چالش های 
خام فروشی 

نهاده های دامی
امکان انتقال 

آلودگی به مزارع 
پرورش دام و 

طیور

تولید خوراک غیر 
استاندارد در 
محیط نامناسب
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عرضه�نهاده�خام1

• کاهش�بهره�وری�تولید�

• افزایش�ضریب�تبدیل

• اتالف�منابع�ارزی

• تولید�خوراک�در�شرایط�نامناسب�بهداشتی

اشکاالت�فرآیندی3
• کمبود�نهاده�در�زمان�مورد�نیاز�

• توزیع�در�زمان�نامناسب

• عدم�پاسخگویی

عدم�شفافیت2
• مشکالت�سامانه�بازارگاه�و�وجود�نهاده�در�بازار�آزاد

• شرایط�نابرابر�برای�متقاضیان

سیاست�گذاری�دستوری�در�حوزه�قیمت�و�تولید

ناکارآمدی�سیستم�توزیع�

�دستور�به�افزایش�حجم�تولید
در�عین�کاهش�نهاده�در�دسترس

�دستور�به�کاهش�قیمت�فرآورده
در�عین�افزایش�قیمت�نهاده

تعیین�میزان�تولید� تعیین�قیمت�فرآورده
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شرح�چالش�ها�و�مشکالت�

ــل� ــول�عل ــور،�معل ــت�دام�و�طی ــوراک�صنع ــن�خ ــا�و�تامی ــن�نهاده�ه ــفته�بازار�تامی آش
مختلفــی�اســت�کــه�می�تــوان�آن�هــا�را�ذیــل�ســه�عنــوان�اصلــی�جــای�داد�کــه�در�ادامــه�بــه�

صــورت�تفصیلــی�مــورد�مداقــه�قــرار�گرفتــه�اســت��

چالش�شماره�یک:�عدم�تخصیص�و�تأمین�ارز�مرغوب

عــدم�تخصیــص�ارز�بــه�محموله�هــای�وارداتــی�نهاده�هــای�دامــی�کــه�به�صــورت�قانونــی�• 
ثبــت�ســفارش�و�وارد�شــده�اند��)عــدم�امــکان�اجــرای�مصوبــه�ســتاد�مقابلــه�بــا�تحریــم�
شــورای�عالــی�امنیــت�ملــی�در�تاریــخ��98/04/26بــه�دلیــل�صــدور�بخشــنامه�شــماره�

�99/92923مــورخ��99/04/03بانــک�مرکــزی(�

عــدم�تأمیــن�ارز�مرغــوب�و�قابــل�انتقــال�محموله�هــای�وارداتــی�نهاده�هــای�دامــی�کــه�• 
تخصیــص�ارز�گرفته�انــد

ــرای�ترخیــص�•  ــاز�ب ــورد�نی ــه�اخــذ�مجوزهــای�م ــوط�ب پرداخــت�مکــرر�هزینه�هــای�مرب
محموله�هــای�وارداتــی�در�طــول�مدتــی�کــه�محمولــه�در�صــف�تخصیــص�و�یــا�در�انتظــار�

تامیــن�ارز�قــرار�دارد

تخریب�و�فساد�کاال�های�دپو�شده�در�گمرک�و�نهاده�های�دامی�رسوبی�در�بنادر• 

پرداخت�دموراژهای�سنگین�از�سوی�واردکنندگان• 

کارشناسان�چه�می�گویند؟�

محسن�عامری،�مدیر�دبیرخانه�شورای�گفت�وگو:�
طــی�ماه�هــای�گذشــته�مشــکل�عــدم�تخصیــص�و�تأمیــن�به�موقــع�ارز�از�ســوی�بانــک�
مرکــزی�و�دپــو�شــدن�نهاده�هــای�دامــی�در�بنــادر�باعــث�کمبــود�عرضــه�و�افزایــش�قیمــت�
نهاده�هــای�دامــی�بــه�چنــد�برابــر�نــرخ�مصــوب�دولتــی�شــده�اســت��ایــن�مشــکل�تنهــا�در�
ــا�صــورت� ــرای�آن�ه ــص�ب ــه�تخصی ــی�ک ــه�محموله�های ــص�ارز�نیســت،�بلک ــه�تخصی مرحل

ــد�� ــره�مانده�ان ــال�بی�به ــوب�و�قابل�انتق ــن�ارز�مرغ ــه�از�تأمی گرفت
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از�ســویی�دیگــر�کاالهایــی�کــه�در�گمــرکات�دپــو�شــده�اند�بــه�دلیــل�انبــارش�نامناســب�
و�طوالنی�مــدت،�مراحــل�فاسدشــدن�را�طــی�می�کننــد�و�ممکــن�اســت�در�صــورت�مصــرف�
منجــر�بــه�بــروز�بیماری�هــای�دام�و�طیــور�و�درنتیجــه�چالــش�در�امنیــت�غذایــی�و�ســالمت�

ــود�� جامعه�ش
بــه�گفتــه�عامــری�اختــالالت�ایجادشــده�در�تأمیــن�و�ترخیــص�ارز�و�مشــکالتی�کــه�در�
واردات�و�عرضــه�نهاده�هــای�دامــی�بــه�وجــود�آمــد�از�یک�ســو�و�عــدم�شــفافیت�و�ناکارآمــدی�
ــه� ــرده�اســت�ک ــر�ک ــه�را�قوی�ت ــن�فرضی ــاده�از�ســوی�دیگــر،�ای ــزان�نه ــن�می ــع�همی توزی
ــد��در� ــاد�می�کن ــت�ایج ــاد�و�ران ــی،�فس ــای�دام ــه�نهاده�ه ــی�ب ــاص�ارز��4200تومان اختص
وضعیتــی�کــه�تولیدکننــدگان،�عمــده�نهاده�هــای�دامــی�مــورد�نیــاز�خــود�را�از�بــازار�آزاد�و�
بــه�قیمــت�بــاال�تهیــه�می�کننــد،�ارز��4200تومانــی�بــه�نــام�تولیدکننــده�امــا�بــه�کام�دالالن�

شــده�اســت��
هــدف�دولــت�از�تعییــن�عــدد��4200تومــان�بــرای�کاالهــای�اساســی�از�جملــه�نهــاده�
ــا� ــود�ام ــی�ب ــده�نهای ــرای�مصرف�کنن ــرغ�و�گوشــت�ارزان�قیمــت�ب ــه�م و�خــوراک�دام،�تهی
ــب� ــذاری�نصی ــن�نرخ�گ ــد�ای ــچ�گاه�فوای ــرغ�هی ــرغ�و�تخم�م ــت�م ــاالن�صنع ــای�فع ــه�ادع ب

ــند،�نشــد��� ــردم�باش ــه�م ــی�ک ــده�نهای مصرف�کنن

ماشااله�عظیمی،�دبیر�کل�اتاق�تعاون�ایران:�
وضعیــت�خــوراک�دام�و�طیــور�در�بــازار�بــد�اســت�و�ایــن�همــان�شــروع�مشــکالتی�اســت�
کــه�بــه�شــیوه�مویرگــی�درنهایــت�اقتصــاد�را�گرفتــار�می�کنــد��شــرایط�اقتصــادی�کشــور�
اورژانســی�اســت�و�بایــد�کاری�متناســب�بــا�وضعیــت�انجــام�شــود���بایــد�مــدل�تخصیــص�ارز�
فــرق�کنــد،�از�ایــن�شــرایط�هیچ�کــس�راضــی�نیســت�و�بایــد�مســئوالن�فکــری�جــدی�بــه�

حــال�اقتصــاد�کشــور�بکننــد؛�امنیــت�غذایــی�را�نبایــد�بــه�خطــر�انداخــت�.�

سیدجواد�ساداتی�نژاد،�رئیس�کمیسیون�کشاورزی�مجلس:�
بانــک�مرکــزی�گمشــده�امــروز�همــه�ماســت،�هیــچ�کشــوری�بــا�امنیــت�غذایــی�خــود�
این�گونــه�رفتــار�نمی�کنــد؛�راه�حــل�همــه�مشــکالت�اقتصــادی�در�دســت�بخــش�خصوصــی�
اســت،�بــه�شــرطی�کــه�دســت�آنهــا�بــاز�گذاشــته�شــود��بایــد�بــه�بخــش�خصوصــی�اعتمــاد�

کــرد���
داوود�رنگی،�عضو�اتحادیه�واردکنندگان�نهاده�های�دامی:

هـر�چـه�سـهم�دولـت�در�بـازار�بیشـتر�باشـد،�بی�ثباتـی�هـم�در�بازار�بیشـتر�شـده�اسـت��
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ایـن�موضـوع�در�حـوزه�نهاده�هـای�دامـی�هم�قابل�تعمیم�اسـت��مثـاًل�خیلی�از�ذرت�هـا�قبل�از�
رسـیدن�بـه�دسـت�مصرف�کننـده،�فاسـد�می�شـود�و�تاریخ�مصرف�برخـی�از�کاالهـای�مصرفی�
می�گـذرد�و�یـا�تاریـخ�انقضـا�را�تغییر�می�دهنـد.���باید�نگاه�خود�را�به�ذخایر�اسـتراتژیک�کشـور�
تغییـر�دهیـم؛�فـروش�و�عرضه�محصـوالت�در�بازارگاه�به�فسـاد�سیسـتماتیک�دامـن�می�زند���

چالش�شماره�دو:�ناکارآمدی�سیستم�توزیع�

عرضــه�نهــاده�خــام�بــه�پرورش�دهنــدگان�دام�و�طیــور،�تولیــد�خــوراک�غیراســتاندارد�در�• 
محیــط�نامناســب�بــا�امــکان�انتقــال�آلودگــی�بــه�مــزارع�پــرورش�دام�و�طیــور،�کاهــش�

راندمــان�تولیــد�و�نهایتــا�اتــالف�منابــع�ارزی�محــدود

عدم�شفافیت�سامانه�بازارگاه�در�فرایندهای�توزیع�و�عدم�امکان�پایش�و�رصد�آن• 

یکسان�نبودن�زمان�و�فرصت�خرید�در�سامانه�برای�متقاضیان�• 

تحویل�با�تاخیر�نهاده�در�مقابل�خرید�نقدی�صورت�گرفته�• 

عدم�امکان�پاسخگویی�مناسب�به�اعتراضات�خریدار�نسبت�به�تاخیر�تحویل�یا�کیفیت�نهاده• 

عرضــه�محــدود�و�نامتناســب�بــا�زمــان�مــورد�نیــاز�تولیدکننــده�بــرای�برنامه�ریــزی�تولیــد�• 
)جوجه�ریــزی،�کشــتار�و����(�

عدم�وجود�نهاده�ها�به�میزان�کافی�و�معدوم�سازی�جوجه�های�یکروزه• 

عــدم�وجــود�خــوراک�در�زمــان�مناســب�و�کشــتار�دیرهنــگام�یــا�عــدم�وجــود�خــوراک�بــه�• 
میــزان�کافــی�و�کشــتار�زودهنگام

کارشناسان�چه�می�گویند؟�

محسن�عامری،�مدیر�دبیرخانه�شورای�گفت�وگو:��
بــرای�مدیریــت�بهتــر�بــازار�نهاده�هــای�دام�و�طیــور�مدتــی�اســت�ســامانه�ای�طبــق�قانــون�
و�بــه�همــت�وزارت�جهــاد�کشــاورزی�راه�انــدازی�شــده�کــه�وظیفــه�دارد�عرضــه�و�تقاضــا�را�
بــه�صــورت�شــفاف�دنبــال�کنــد��عرضه�کننــده�خــوراک�دام�و�انــواع�نهــاده�بایــد�محصــول�
وارداتــی�یــا�تولیــدی�خــود�را�در�ایــن�ســامانه�عرضــه�کنــد�و�در�مقابــل�خریــداری�کــه�بــه�
تأییــد�وزارت�جهــاد�کشــاورزی�رســیده�اســت�می�توانــد�محصــول�عرضــه�شــده�را�بــا�قیمــت�
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تعییــن�شــده�بخــرد���امــا�بخــش�خصوصــی�در�مــورد�ســازوکار�ایــن�ســامانه�نارضایتــی�دارد�
یکــی�از�مــوارد�مــورد�اعتــراض�ایــن�افــراد،�عملکــرد�ســامانه�بــازارگاه�اســت�کــه�بــه�اعتقــاد�

آنهــا�در�رونــد�خریــد�و�فــروش�اختــالل�ایجــاد�می�کنــد���

ابوالحسن�خلیلی،�رئیس�اتحادیه�واردکنندگان�نهاده�های�دام�و�طیور�ایران:�
سـامانه�بـازارگاه�را�راه�انـدازی�کردیم�تا�شـفافیت�در�ایـن�حوزه�باال�برود�که�متأسـفانه�این�
سـامانه�هـم�نتوانسـت�بـه�هـدف�خود�برسـد���کلیه�عرضـه�نهاده�های�دامـی�و�خـوراک�باید�از�
طریـق�سـامانه�بـازارگاه�انجام�شـود؛�اما�عرضه�نهاده�با�قیمت�هـای�دیگر�در�بازار�آزاد�ناشـی�از�
وجـود�افـرادی�اسـت�که�مصرف�کننـده�واقعی�نیسـتند�اما�قادرند�بـا�مجوز�وزارت�کشـاورزی�

نهـاده�را�از�سـامانه�خریـداری�و�بـا�قیمت�دیگری�در�بـازار�عرضه�کنند��

مجید�موافق�قدیری،�رئیس�انجمن�صنایع�خوراک�دام،�طیور�و�آبزیان:
حــدود��80درصــد�تأمیــن�نهاده�هــای�دامــی�در�کشــور�از�محــل�واردات�انجــام�
ــون� ــی�همچ ــوالت�پروتئین ــده�محص ــای�تمام�ش ــد�از�هزینه�ه ــل��70درص ــود؛�حداق می�ش
ــه� ــذا�هرگون ــه�خــوراک�دام�مربــوط�اســت؛�ل مــرغ،�تخم�مــرغ،�شــیر،�گوشــت�قرمــز�و…�ب
ــای� ــا�چالش�ه ــوالت�را�ب ــن�محص ــد�ای ــا،�تولی ــن�نهاده�ه ــع�ای ــن�و�توزی ــالل�در�تأمی اخت
جــدی�مواجــه�خواهــد�کــرد���اگــر�دولــت�عزمــی�جهــت�جلوگیــری�از�تولیــد�خــوراک�در�
واحدهــای�غیرمجــاز�و�پرورشــی�نــدارد�الاقــل�مرغــداران�و�دامــداران�را�مکلــف�بــه�دریافــت�
مجوزهــای�قانونــی�تولیــد�خــوراک�نمایــد��چــرا�کــه�عرضــه�نهــاده�خــام�دامــی�بــه�پــرورش�
ــا��امــکان� ــر�اســتاندارد�در�محیــط�نامناســب�ب ــد�خــوراک�غی ــور،�تولی دهنــدگان�دام�و�طی
انتقــال�آلودگــی�بــه�مــزارع�پــرورش�دام�و�طیــور،�کاهــش�راندمــان�تولیــد�و�نهایتــا�اتــالف�

ــال��دارد� ــه�دنب ــع�ارزی�محــدود�را�ب مناب

فرهاد�آگاهی،�رئیس�فدراسیون�واردات�ایران:�
ــی� ــه�خوب ــای�کشــاورزی«�در�حــوزه�گوشــت�تجرب ــازارگاه�نهاده�ه عملکــرد�»ســامانه�ب
ــول�در� ــده�محص ــت�ارائه�ش ــد؛�قیم ــود�آم ــا�به�وج ــئله�رانت�ه ــت�آن�مس ــت�و�درنهای نیس
ــاد� ــر�وزارت�جه ــاداری�دارد��اگ ــاوت�معن ــازار�آزاد�تف ــده�در�ب ــت�عرضه�ش ــامانه�باقیم س
کشــاورزی�بــه�تشــکل�های�زیرمجموعــه�اتاق�هــای�بازرگانــی�ارز�نیمایــی�اختصــاص�دهــد،�
رانــت�و�فســاد�هــم�در�پــی�آن�به�وجــود�نخواهــد�آمــد�و�کاال�باقیمــت�مناســبت�تری�دســت�

ــت�� ــد�رف ــم�از�دســت�نخواه ــد�رســید�و�ارزان�ه ــده�خواه مصرف�کنن
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مهدی�نهاوندی،�عضو�هیات�مدیره�عضو�اتحادیه�واردکنندگان�نهاده�های�دامی:
وجـود�سـامانه�بـازارگاه�باعث�شـده�کـه�مـردم�و�جامعه�بدانند�کـه�واردکننده�هـا�کمترین�
حاشـیه�سـود�را�از�ایـن�حـوزه�می�برنـد�ولـی�بایـد�مشـخص�شـود�کـه�ایـن�سـودهای�کالن�
بـه�جیـب�چـه�کسـانی�مـی�رود؟�مـردم�می�دانند�که�این�حاشـیه�سـود�بـه�جیـب�واردکننده�

نمـی�رود�و�ایـن�تکلیـف�بخـش�خصوصـی�را�با�فسـاد�و�بدنامی�مشـخص�کرده�اسـت���

عباس�حاجی�زاده،�دبیر�اتحادیه�واردکننده�نهاده�های�دام�و�طیور:�
ســامانه�بــازارگاه�بایــد�میــدان�عرضــه�باشــد�ولــی�مــا�آمــار�دقیقــی�از�وضعیــت�نداریــم؛�

ایــن�در�اطالعــات�در�حوزه�هــای�مختلــف�غیرقابــل�دسترســی�اســت�.�

ــدگان� ــه�واردکنن ــره�اتحادی ــات�مدی ــو�هی ــا،�عض ــالل�طیبن�طیب ــید�ج س
ــران:� ــور�ای ــای�دام�و�طی نهاده

در�سامانه�بازارگاه�سامانه�نقش�واردکننده�به�عنوان�توزیع�کننده�تقلیل�داده�شده�است��

سید�محمدرضا�بنی�طبا،�نماینده�انجمن�صنایع�فراورده�های�لبنی:
آنچـه�در�وضعیـت�بـازار�نهاده�هـا�اتفـاق�افتـاده�تحـت�تأثیـر�شـیوه�اختصـاص�ارز��4200
تومانـی�اسـت؛�ایـن�ارز�بـه�ابتـدای�زنجیـره�اختصاص�داده�می�شـود�ولـی�در�انتهـای�زنجیره�

سـبب�اخـالل�می�شـود؛�بـرای�همیـن�نـه�دامـدار�رضایـت�دارد�و�نـه�مصرف�کننـده��

کاوه�زرگران،�عضو�کمیسیون�بازرگانی�داخلی�اتاق�ایران:
ــازارگاه�کارایــی�الزم� ــده�ای�اســت�و�ســامانه�ب ــازار�دچــار�مشــکالت�عدی ــع�ب نظــام�توزی
ــازارگاه��50درصــد� ــازار�آزاد�و�ب ــویا�در�ب ــه�و�س ــو،�کنجال ــاوت�قیمــت�ج ــی�تف ــدارد؛�وقت ن

ــد��� ــف�می�کن ــه�تخل ــده�ای�را�وادار�ب ــد،�ع ــاوت�باش متف

چالش�شماره�سه:�سیاست�گذاری�دستوری�در�حوزه�قیمت�و�تولید

الــزام�بــه�رعایــت�قیمت�هــای�مصوب�بــرای�محصــوالت�پروتئینــی�)مــرغ،�تخم�مــرغ�و����(�• 
در�حالیکــه�تنهــا�حــدود��30درصــد�نهاده�هــا�بــا�نــرخ�مصــوب�بــه�دســت�تولیدکننــدگان�

ــد� می�رس

عدم�توجه�به�نهاده�موجود،�در�دسترس�و�قابل�تامین�در�سیاستگذاری�و�برنامه�ریزی�تولید�• 
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عــدم�توجــه�و�لحــاظ�نشــدن�صنایــع�مرتبــط�بــا�دام�و�طیــور�در�لیســت�مشــاغل�زیــان�• 
دیــده�از�شــیوع�ویــروس�کرونــا،�درحالیکــه�ایــن�صنعــت�نــه�تنهــا�بــا�پذیرفتــن�خطــر�و�
برحســب�وظیفــه�در�دوران�قرنطینــه�درحــال�فعالیــت�و�تولیــد�بــوده�اســت�بلکــه�از�بابــت�
فــروش�بــه�میــزان�بســیار�کمتــر�از�قیمــت�تمــام�شــده�محصــول�نیــز�متضــرر�شــده�اســت��

کارشناسان�چه�می�گویند؟�

محسن�عامری،�مدیر�دبیرخانه�شورای�گفت�وگو:�
ــایر� ــرغ�و�س ــت�م ــرای�گوش ــوب�ب ــرخ�مص ــن�ن ــت�در�تعیی ــتوری�دول ــت�دس �سیاس
ــن� ــوب�ای ــت�مص ــه�قیم ــت،�به�طوری�ک ــه�اس ــت�مواج ــا�شکس ــی�ب ــوالت�پروتئین محص

ــی�دارد�.��� ــاوت�فاحش ــازار�تف ــه�آن�در�ب ــت�عرض ــوالت�باقیم محص

�غالمعلی�فارغی،�رئیس�انجمن�ملی�طیور�ایران:
ــران� ــل�جب ــه�قاب ــیب�دیده�ک ــدری�آس ــداری�به�ق ــت�مرغ ــته�صنع ــاه�گذش ــش�م در�ش
نیســت��تولیدکننــده�بایــد�چــکار�کنــد�کــه�بتوانــد�ادامــه�حیــات�دهــد؟�وقتــی�مــرغ،�گــران�
ــه� ــد�و�هم ــؤال�نمی�کن ــر�س ــرد�تصمیم�گی ــری�و�ف ــس�از�مج ــود�هیچ�ک ــاب�می�ش ــا�نای ی
تولیدکننــده�را�مواخــذه�می�کننــد��تولیدکننــده�مجــری�تصمیم�هــای�غیرکارشناســی�اســت��
قیمــت�دســتوری�و�قیمت�هــای�زیــر�قیمــت�تمام�شــده�کمــر�تولیدکننــده�را�شکســته�اســت���
هــر�کــدام�از�وزارتخانه�هــا،�دســتگاه�ها�و�ســازمان�های�ذی�ربــط�بــه�زعــم�خــود�وظایــف�
خــود�را�بــه�خوبــی�انجــام�می�دهنــد�امــا�وقتــی�در�قالــب�یــک�مجموعــه�بــه�خروجــی�کار�
نــگاه�می�کنیــم،�آنچــه�هدف�گــذاری�شــده�بــود�اتفــاق�نیفتــاده�اســت���چــون�همگــی�نــگاه�

بخشــی�داشــته�و�بــا�یکدیگــر�همــکاری�نمی�کنیــم���
ــه�امیــد� ــه�ســامان�امــروز�از�آنجــا�ناشــی�شــد�کــه�تولیدکننــده�مــرغ�ب ــا�ب وضعیــت�ن
ــه� ــاده�ب ــوراک�و�نه ــص�خ ــرای�ترخی ــا�ارز�الزم�ب ــرد�ام ــزی�ک ــوراک،�جوجه�ری ــت�خ دریاف
موقــع�تخصیــص�داده�نشــد�و�در�نتیجــه�تولیدکننــده�مجبــور�بــه�معدوم�ســازی�جوجه�هــا�
شــد��از�یــک�طــرف�ســتاد�تنظیــم�بــازار�بــه�تولیدکننــده�فشــار�مــی�آورد�کــه�تولیــد�را�بــاال�

ــدارد��� ــرای�ترخیــص�نهادهــا�ن ــد�ارز�کافــی�ب ببــرد�از�آن�طــرف�بانــک�مرکــزی�می�گوی
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بخش�سوم�ـ�راه�حل�ها�و�راهکارها

پیشنهادات دبیرخانه شورای گفت وگو

ترخیـص�کاالهـای�اساسـی�• 
گمـرکات� در� شـده� دپـو�
تعهـدی� روش� بـا� کشـور�

ارز تامیـن�

کاالهای�•  ترخیـص� اسـتمرار�
و� اولیـه� مـواد� اساسـی،�
تولیـد� خطـوط� قطعـات�

گـردد�� مرتفـع�

جلوگیری�از�اتخاذ�سیاست�های�• 
دستوری�در�ستاد�تنظیم�بازار

تصمیم�گیری�ستاد�تنظیم�بازار�• 
با�مشارکت�بخش�خصوصی�

مشـکالت�•  رفـع� مـدت:� کوتـاه�
بـازارگاه سـامانه�

میـان�مـدت:�عـدم�توزیـع�نهاده�• 
خـام به�صـورت�

بلندمـدت:�اصالح�سـاختار�توزیع�• 
بـر�مبنای�زنجیـره��ارزش
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شرح�راه�حل�ها�و�راهکارها�

ــی،� ــی�و�کارشناس ــای�تخصص ــزاری�کارگروه�ه ــا�برگ ــو�ب ــورای�گفت�وگ ــه�ش دبیرخان
ــوراک�دام� ــای�خ ــل�مشــکالت�و�چالش�ه ــرای�ح ــردی�ب ــی�و�راهب ــنهاد�اجرای ــه�پیش س
ــه�بحــث� ــز�ب ــو�نی ــودو�هشــتمین�نشســت�شــورای�گفت�وگ ــه�داد��پیشــنهادات�در�ن ارائ

گذاشــته�شــده�و�مصــوب�شــد��

راهــکار�شــماره�یــک:�تخصیــص�و�تامیــن�ارز�مرغــوب�و�قابــل�انتقال�
بــرای�واردات�نهاده�هــای�دامــی

1� بـا�عنایـت�بـه�مصوبـه�سـتاد�اقتصـادی�هماهنگـی�دولـت�در�تاریـخ��24تیرمـاه��
سـال�جـاری�در�خصـوص�ترخیـص�کاالهـای�اساسـی�وارداتـی�دارای�ثبـت�سـفارش�و�
قبـض�انبـار�تـا�تاریـخ��20تیـر�1399،�و�همچنیـن�تصمیـم�اخیـر�رئیـس�بانـک�مرکـزی�
مـورخ��1399/7/5در�خصـوص�ترخیـص�کاالهـای�اساسـی�دپـو�شـده�در�گمرکات�کشـور�
بـا�روش�تعهـدی�تامیـن�ارز،�اقـدام�الزم�جهـت�ترخیص�فـوری�محموله�های�دپو�شـده�در�
گمـرکات�بـا�تخصیـص�و�تأمیـن�ارز�مرغـوب�و�قابـل�انتقال�بـه�نهاده�های�دامـی�پرمصرف�
همچـون�کنجالـه�سـویا،�جـو�و�ذرت�دامـی�توسـط�بانک�مرکـزی،�وزارت�صمـت�و�گمرک�
صـورت�پذیـرد،�به�نحـوی�که�امـکان�ورود�نهاده�های�دامـی�با�کمترین�تشـریفات�گمرکی،�

بوروکراسـی�اداری�و�هزینه�هـای�مرتبـط�نظیـر�انبـارداری�فراهـم�شـود��
2� ــرت�بخشــنامه�شــماره��99/92923� ــی�همچــون�مغای ــع�مقررات مشــکالت�و�موان

ــی� ــم�شــورای�عال ــا�تحری ــه�ب ــه�ســتاد�مقابل ــا�مصوب ــک�مرکــزی�ب ــورخ��99/04/03بان م
امنیــت�ملــی�در�تاریــخ��98/04/26جهــت�اســتمرار�ترخیــص�کاالهــای�اساســی،�مــواد�

اولیــه�و�قطعــات�خطــوط�تولیــد�مرتفــع�گــردد��

راهکار�شماره�دو:�اصالح�نظام�توزیع�نهاده�های�دامی�و�خوراک�دام�و�طیور

کوتاه�مدت:�رفع�مشکالت�فعلی�نظام�توزیع�و�سامانه�بازارگاه
3� ــدن�و�� ــت،�مع ــاد�کشــاورزی،�وزارت�صنع ــان�وزارت�جه ــه�ای�مشــترک�می کمیت

تجــارت،�دســتگاه�های�نظارتــی،�اتــاق�ایــران�و�تشــکل�های�اقتصــادی�مرتبــط�در�بخــش�
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ــه�رصــد�و�پایــش�عملکــرد� ــه�صــورت�مســتمر�نســبت�ب ــا�ب خصوصــی�تشــکیل�شــود�ت
ســامانه�بــازارگاه�در�توزیــع�نهاده�هــای�دامــی�و�رفــع�موانــع�و�مشــکالت�مربوطــه�اقــدام�

نماینــد��
میان�مدت:�عدم�توزیع�نهاده�بصورت�خام�و�الزام�به�توزیع�خوراک�آماده�صنعتی

4� بــه�منظــور�ارتقــاء�بهداشــت�و�ســالمت�غذایــی،�صرفه�جویــی�در�مصــرف��
نهــاده�در�کشــور،�ارتقــاء�بهــره�وری�و�بهبــود�ضریــب�تبدیــل�نهاده��هــای�دام�و�طیــور�بــه�
خــوراک،�و�در�رعایــت�قوانیــن�و�مقــررات�مرتبــط�از�جملــه�مــاده�30قانــون�افزایــش�بهــره�
ــع�طبیعــی�مصــوب��1389)اشــاره�شــده�در�متــن�شــرح� وری�بخــش�کشــاورزی�و�مناب
دســتور(،�ســاماندهی�نظــام�توزیــع�نهــاده�در�کشــور�و�اصــالح�ســاز�و�کار�ســامانه�بــازارگاه�
بــه�نحــوی�صــورت�پذیــرد�کــه�در�یــک�بــازه�زمانــی�میــان�مــدت�)بیــن��1تــا��3ســال(،�
تولیــد�خــوراک�دام�صرفــا�در�واحدهــای�بهــره�ور�و�دارای�مجــوز�از�مراجــع�قانونــی�مرتبــط�

ــازار�خــودداری�شــود�� صــورت�پذیــرد�و�از�خــام�فروشــی�نهاده�هــای�دامــی�در�ب
بلندمدت:�اصالح�ساختار�توزیع�بر�مبنای�زنجیره�های�ارزش

5� نظــام�توزیــع�نهاده�هــا�در�کشــور�بــر�مبنــای�زنجیره�هــای�ایجــاد�ارزش��
ــا�حــذف�ارز� ــه�نحــوی�کــه�ب ــا�مالکیتــی(�بازطراحــی�شــود��ب )زنجیره�هــای�مدیریتــی�ی
دولتــی�از�واردات،�منابــع�مالــی�حاصــل�از�آن�در�بخــش�مصــرف�بصــورت�یارانــه�نقــدی�یــا�
کاالیــی�در�قالــب�کارت�هــای�اعتبــاری�بــه�مشــمولین�دریافــت�کاالهــای�اساســی�مبتنــی�
ــای� ــورت�یارانه�ه ــز�بص ــد�نی ــش�تولی ــود،�و�در�بخ ــرف�ش ــدی�مص ــای�درآم ــر�دهک�ه ب

ــه�شــود�� حمایتــی�و�در�جهــت�افزایــش�نقدینگــی�ایشــان�ارائ

راهکار�شماره�سه:�پرهیز�از�سیاستگذاری�دستوری�و�غیرکارشناسی

6� ــا�� ــه�صــورت�مســتمر�و�ب نماینــدگان�اتاق�هــا�و�تشــکل�های�اقتصــادی�مرتبــط�ب
حــق�رای�در�جلســات�تصمیم�گیــری�و�قیمت�گــذاری�ســتاد�تنظیــم�بــازار�حضــور�یابنــد�
ــور� ــوراک�دام�و�طی ــع�خ ــره�ارزش�صنای ــتوری�در�زنجی ــت�های�دس ــاذ�سیاس ــا�از�اتخ ت

جلوگیــری�شــود��
7� ــزی�� ــازار�و�برنامه�ری ــم�ب ــتاد�تنظی ــوی�س ــد�از�س ــزان�تولی ــن�می ــگام�تعیی هن

ــترس� ــن�و�در�دس ــاده�قابل�تامی ــت�نه ــاورزی،�ظرفی ــاد�کش ــط�وزارت�جه ــد�توس تولی
ــا�مشــارکت�تشــکل�های�تولیــدی�مرتبــط� کشــور�مدنظــر�قــرار�گیــرد�و�تصمیم�گیــری�ب

ــود���� ــام�ش ــی�انج ــی�و�تعاون بخش�خصوص
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بخش�چهارم�ـ�پیگیری�ها�و�دستاوردها�

ابالغ�تصمیمات�دولت�در�تسهیل�ورود�و�تعیین�تکلیف�کاال�های�وارده�به�گمرکات�کشور�
)در�پی�سفر�معاون�اول�به�استان�هرمزگان�و�بازدید�از�گمرکات�استان(�

10
مهر
99

برگزاری�نشست�تخصصی�در�وزارت�جهاد�کشاورزی�به�منظور�بررسی�مشکالت�تامین�و�توزیع�
نهاده�های�دامی�و�خوراک�دام�و�طیور،�با�حضور�نمایندگان�تشکل�های�بخش�خصوصی،�بانک�
مرکزی�و�وزارتخانه�های�مرتبط،�در�پی�ابالغ�مصوبات�و�پیشنهادات�سه�گانه�شورای�گفت�وگو�

19
مهر
99

تشکیل�جلسه�در�وزارت�صمت�پیرو�مصوبه�ستاد�اقتصادی�دولت�به�ریاست�وزیر�صنعت�معدن�
و�تجارت�و�با�حضور�نمایندگان�دستگاه�های�مربوطه�و�اتخاذ�تصمیم�برای�تعیین�تکلیف�کاالهای�

موجود�در�گمرکات

11
آبان
99

ابالغ�بخشنامه�مصوبات�ستاد�هماهنگی�اقتصادی�دولت�در�خصوص�ترخیص�کاالهای�رسوبی�
از�بنادر�و�گمرکات�کشور�به�کلیه�گمرکات�کشور

18
آبان
99

اتخاذ�تصمیم�توسط�ستاد�تنظیم�بازار�برای�ترخیص�درصدی�تمامی�کاالهای�اساسی�در�
صف�تخصیص�و�تامین�ارز�بانکی�و�عدم�نیاز�به�صدور�نامه�از�سوی�بانک�های�عامل

26
آبان
99

برگزاری�جلسه��11۹ستاد�تنظیم�بازار�و�ابالغ��5مصوبه�مهم�درخصوص�تسهیل�و�تسریع�
در�تشریفات�گمرکی�کاالهای�اساسی�و�تولیدی�

14
دی
99

ستاد�تنظیم�بازار،�وزارت�جهاد�کشاورزی�را�مکلف�کرد�تا�برنامه�زمانبندی�اجرای�طرح�
اختصاص��40درصد�نهاده�ها�به�کارخانجات�تولیدی�خوراک�دام�و�طیور�را�تا�ابتدای�سال�

آینده�تهیه�و�ارائه�دهد�

5
آذر
99

معاون�فنی�و�امور�گمرکی�گمرک�دستورالعمل�جدیدی�را�بر�اساس�تصمیمات�اتخاذ�شده�
در�ستاد�هماهنگی�اقتصادی�دولت�برای�کاهش�رسوب�کاال�و�تعیین�تکلیف�کاالهای�

موجود�در�بنادر�و�گمرکات�کشور�به�گمرکات�سراسر�کشور�ابالغ�کرد

11
آذر
99
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شرح�مصوبه�ستاد�هماهنگی�اقتصادی�دولت

ــی،�در� ــش�خصوص ــت�و�بخ ــوی�دول ــورای�گفت�وگ ــات�ش ــات�و�تصمیم ــرو�اقدام پی
ــاب� ــه�ای�را�خط ــت�مصوب ــادی�دول ــی�اقتص ــتاد�هماهنگ ــاه��99س ــم�آبان�م ــت�شش نهای
ــاد�کشــاورزی،� ــور�خارجــه،�جه ــی،�نفــت،�ام ــور�اقتصــادی�و�دارای ــه�وزرای�صمــت،�ام ب
بهداشــت�و�درمــان�و�رئیــس�کل�بانــک�مرکــزی�ابــالغ�کــرد��ایــن�مصوبــه�کــه�بــه�تائیــد�
ــا�امضــای�محمــد�نهاوندیــان،�معــاون�اقتصــادی�رئیس�جمهــور� رئیس�جمهــور�رســید�و�ب
ابــالغ�شــد،�گامــی�مهــم�در�جهــت�بهبــود�بــازار�تامیــن�نهاده�هــای�دام�و�طیــور�بــود��در�

ــده�اســت: ــه�آم ــن�مصوب ــن�ای ــی�از�مت بخش�های
1� وزارت�صنعـت،�معـدن�و�تجـارت�بـه�عنـوان�مسـئول�تجـارت�خارجی�کشـور،�بر��

مبنـای�بـرآورد�درآمـد�ارزی�کشـور�ـ�کـه�در�سـتاد�هماهنگـی�اقتصـادی�دولـت�تعییـن�
�اقـدام�بـه�مدیریـت�ثبت�سـفارش�بر�اسـاس�اولویت�بندی�کاالیی�کنـد��ارز�مورد� می�شـودـ�

نیـاز�واردات�از�روش�هـای�زیـر،�از�جملـه�ارز�حاصـل�از�صـادرات�تامیـن�می�شـود:

وارد�کننــده�می�توانــد�ارز�مــورد�نیــاز�خــود�را�از�محــل�ارز�حاصــل�از�صادرات�• 
ــام� ــاز�در�نظ ــای�مج ــبکه�صرافی�ه ــا�و�ش ــزی،�بانک�ه ــک�مرک ــه�بان ــه�ب ک
یکپارچــه�معامــالت�ارزی�)ســامانه�نیمــا(�فروختــه�می�شــود،�تامیــن�کنــد��

وارد�کننـده�می�توانـد�ارز�مـورد�نیاز�خود�را�از�محـل�ارز�صادرکنندگان�)خود�• 
یـا�غیـر(�بـه�میـزان�کوتـاژ�صادراتـی�بـه�شـکل�واردات�در�برابـر�صـادرات�یا�

کند� تامیـن� تهاتر�

ــت�•  ــا�ثب ــر،�ب ــخاص�دیگ ــا�اش ــود�ی ــل�ارز�خ ــد�از�مح ــده�می�توان وارد�کنن
اطالعــات�مربــوط�بــه�گــردش�مالــی�ریالــی�واردکننــده�و�فروشــنده�ارز�در�
ــن� ــه�تعهــد�طرفی ــوط�ب ــد�ارز�من ــه�خری ــع�تجــارت�نســبت�ب ســامانه�جام

ــد� ــدام�کن ــه�اق ــر�اســاس�وجــود�و�تأمیــن�ارز�مــورد�مبادل ــه�ب معامل
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2� ــر�� ــن�ب ــان�ممک ــن�زم ــران�در�کوتاه�تری ــالمی�ای ــوری�اس ــزی�جمه ــک�مرک بان
مبنــای�ثبــت�ســفارش�های�دریافت�شــده�موضــوع�مــوارد�بنــد�یــک،�نســبت�بــه�صــدور�

ــد�� ــدام�می�کن ــارت�اق ــع�تج ــامانه�جام ــاری�در�س ــت�آم ــی�ثب گواه

3� ــه�کشــور�را�� ــه�منظــور�واردات�کاال�ب وارد�کننــده�موظــف�اســت�تعهــدات�الزم�ب
بــه�بانــک�عامــل�ارایــه�دهــد�

4� ــه�یکــی�از�� ــان�صــدور،�ب ــاه�از�زم ــد�ظــرف�چهــار�م ارز�حاصــل�از�صــادرات،�بای
ــاز�گــردد� ــه�چرخــه�اقتصــادی�کشــور�ب روشــهای�مرتبــط�بنــد�یــک�ب

5� واردات�مــواد�اولیــه�بــه�صــورت�ورود�موقــت،�صرفــاً�پــس�از�انجــام�ثبــت�آمــاری��
در�ســامانه�جامــع�تجــارت�و اعــالم�ارزش�و�مقــدار�آن�توســط�گمــرک�جمهــوری�اســالمی�

ایــران�مجــاز�اســت�

6� ــون�مجــاز�تعییــن�شــده�اســت،�گمــرک�� ــق�قان ــه�اســتثناء�مــواردی�کــه�مطاب ب
ــت� ــه�ثب ــی�ک ــای�واردات ــته�از�کااله ــه�آن�دس ــاً�ب ــد�صرف ــران�بای ــوری�اســالمی�ای جمه

ــد� ــص�ده ــازه�ترخی ــن�ارز�اســت،�اج ــه�تامی ــا�دارای�اعالمی ســفارش�آنه

7� بــا�دالالن�و�� انتظامــی�و�امنیتــی،�ضمــن�شناســایی،� نهادهــای�نظارتــی،�
ــن� ــازی�و�همچنی ــای�مج ــژه�بازاره ــه�وی ــا ب ــی�بازاره ــاز�در�تمام ــطه�های�غیرمج واس
انبارهــای�عمــده�نگهــداری�کاالهــای�قاچــاق�برخــورد�جــدی�داشــته�و�متخلفــان�را�بــه�

ــد� ــی�کنن ــه�معرف ــوه�قضائی ق

8� وزارت�نفــت�مکلــف�اســت�بــا�همــکاری�وزارتخانه�هــای�صنعــت،�معــدن��
ــزی� ــک�مرک ــکی،�بان ــوزش�پزش ــان�و�آم ــت،�درم ــاورزی،�بهداش ــاد�کش ــارت،�جه و�تج
جمهــوری�اســالمی�ایــران،�ســازمان�برنامــه��و�بودجــه�کشــور،�خزانــه�داری�کل�کشــور�و�
گمــرک�جمهــوری�اســالمی�ایــران�نســبت�بــه�تدویــن�مقــررات�الزم�بــرای�تهاتــر�نفــت�
ــا�کاالهــای�اساســی،�ضــروری،�مــواد�اولیــه�و�تجهیــزات�مــورد� ــات�گازی�ب خــام�و�میعان

ــدام�کنــد�� ــد�اق ــرای�تولی ــاز�ب نی
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تصمیمات�کارگروه�ستاد�تنظیم��بازار��

بــه�دنبــال�پیگیری�هــای�صــورت�گرفتــه�یکصــد�و�یازدهمیــن�کارگــروه�ســتاد�تنظیــم�
بــازار�بــا�محوریــت�تنظیــم�بــازار�نهاده�هــی�دامــی�تشــکیل�جلســه�داد�و�برخــی�تصمیمات�

اتخــاذ�شــده�شــامل�مــوارد�زیــر�بــود:�

ــواد� ــروری�و�م ــی،�ض ــای�اساس ــه�کااله ــرک�کلی گم
اولیــه�مــورد�نیــاز�واحدهــای�تولیــدی�را�کــه�تــا�تاریــخ�
ــاس� ــر�اس ــتند�ب ــار��هس ــض�انب ــاه�دارای�قب �10آبان�م
ــه� ــزام�ب ــدون�ال ــت،�ب ــی�وزرات�صم ــای�اعالم اولویت�ه

ــد��� ــص�کن ــری�ترخی ــد�رهگی ک

ــای� ــه�کااله ــه�کلی ــبت�ب ــت�نس ــف�اس ــرک�مکل گم
اساســی�کــه�در�صــف�تخصیــص�یــا�تامیــن�ارز�هســتند��
)بــه�دلیــل�فســادپذیری�کاالهــا(�بــا��تشــخیص�و�تائیــد�
ــدی� ــص�درص ــه�ترخی ــدام�ب ــه�اق ــه�مربوط وزارتخان

ــد��� ــد�کن ــقف��۹0درص ــا�س ــا�ت کااله

2

1

3

4

در�خصـوص�تامین�گوشـت�قرمـز�همانند�مـرغ�و�تخم�مرغ�
و� برنامه�ریـزی� مسـئولیت� دولـت،� اقتصـادی� مصوبـه� در�
هماهنگـی�تامیـن،�تولیـد،�عرضـه�و�تنظیم�بازار�تـا�مرحله�
عمده�فروشـی�بـه�قمیـت�مصـوب�بـر�عهـده�وزارت�جهاد�
کشـاورزی�و�در�مرحلـه�توزیـع�و�خرده�فروشـی�بـر�عهده�

وزارت�صنعـت�معـدن�و�تجارت�باشـد��

ــای� ــن�نهاده�ه ــزی�و�هماهنگــی�تامی مســئولیت�برنامه�ری
کشــاورزی�و�دام�و�طیــور�و�تعییــن�اولویــت�تخصیــص�ارز�و�
ترخیــص�بــه�همــراه��توزیــع�و�نظــارت�بــر�آن،�بــر�عهــده�

وزارت�جهــاد�کشــاورزی�باشــد��
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جمع�بندی�و�نتیجه�گیری�

1� تأمیــن�نهاده�هــای�دامــی�در�کشــور�متکــی�بــه�واردات�اســت�و�تعییــن�قیمــت��
محصــوالت�پروتئینــی�متکــی�بــه�قمیــت�همــان�نهاده�هــای�دامــی�وارداتــی�اســت؛�لــذا�
ــازار� ــع�نشــود،�التهــاب�در�ب ــن�نهاده�هــای�مرتف ــرای�تامی ــی�چالش�هــای�ارزی�ب ــا�زمان ت

ادامــه�خواهــد�داشــت��
2� ــازار�� ــت�ب ــرای�مدیری ــت�ب ــی�دول ــکار�عملیات ــوان�راه ــه�عن ــازارگاه�ب ــامانه�ب س

تامیــن�نهاده�هــای�دامــی،�کارایــی�الزم�را�نداشــته�و�نــه�تنهــا�ظرفیــت�تامیــن�نیــاز�بــازار�
را�نــدارد،�بلکــه�به�دلیــل�فقــدان�شــفافیت�در�برخــی�فرایندهــا�دارای�مشــکالت�متعــددی�
در�فرایندهــای�توزیــع�نهــاده�اســت��تــا�زمانــی�کــه�ایــن�ســامانه�در�همــکاری�بــا�فعــاالن�

بخــش�خصوصــی�اصــالح�نشــود،�مشــکالت�پابرجــا�خواهــد�بــود��
3� چــون�� بــازار� کنتــرل� بــرای� دولــت� دســتوری� سیاســت�های� و� رویه�هــا�

قیمت�گــذاری�بــرای�محصــول�نهایــی،�نتیجــه�عکــس�داشــته�و�حتــی�منجــر�بــه�تعطیلــی�
تعــداد�قابــل�توجهــی�از�واحدهــای�تولیــدی�شــده�اســت��لیــک�تنهــا�نســخه�پیــش�روی�
ــای� ــد�فراورده�ه ــوراک�دام�و�تولی ــد�خ ــش�تولی ــاالن�بخ ــن�از�فع ــره��گرفت ــت،�به دول

پروتئینــی�در�اتخــاذ�تصمیم�هــا�و�سیاست�هاســت�
4� رویــه�عرضــه�مــواد�اولیــه�خــوراک�دام�و�طیــور�بــه�صــورت�خــام،�عواقــب�جــدی��

بــر�بهــره�وری�تولیــد�و�کیفیــت�محصــول�دارد��لــذا�می�بایســت�از�تحویــل�نهــاده�خــام�بــه�
صــورت�مســتقیم�بــه�واحدهــای�پرورشــی�اجتنــاب�گــردد�و�بــه�منظــور�بهبــود�ضریــب�
تبدیــل،�نهاده�هــا�بــه�واحدهــای�تولیــدی�مجــاز�و�بهــره�ور�تحویــل�گــردد�تــا�بــا�کیفیــت�

یکســان�در�اختیــار�واحدهــای�تولیــد�دام�و�طیــور�قــرار�گیــرد�




