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 به: مجلس شوراي اسالمي

 ( قانون اساسي 90از: كميسيون اصل نودم )

 مشكالت تامين ارز  و توزيع نهاده هاي داميموضوع: 

 

 مقدمه

 آبزيان و طيور دام، پرورش براي سويا كنجاله و ذرت جو، شامل نياز مورد دامي هاي نهاده تامين

 مانند كشورها برخي از در عمدتاً نهاده ها اين .است پراهميت و ضروري بسياربراي تقويت توليدات داخلي 

 فعال بردارانبهره دسته ب واردات طريق از و توليد و... هند روسيه، آرژانتين، اوكراين، برزيل، كانادا، آمريکا،

 مي رسد. كشور دامپروري صنعت در

 علوفه واردات اقالم ضعيف مديريت همچنين و ارز تامين مشکالت و كشور فعلي شرايط به توجه با

 13۵ بر حدود بالغ ساليانه مالي تراكنش با كشور دامپروري راهبردي و مهم صنعتاين  ،و نهاده هاي دامي اي

 اين برداران بهره تمامي آن تبع به واست  مواجه جدي تهديدات و هاآسيب ها،چالش با تومان ميليارد هزار

 تداوم صورت در كهمي باشند  روبرو اوليه مواد كمبود با جامعه اقتصادي مهم توليدكنندگان عنوانه ب بخش

 غذايي، امنيت تهديد گان،كنند مصرفگان و توليدكنندبراي  اجتماعي و اقتصادي هاي آسيب بروز ،روند اين

 داشت. خواهد دنبال به را جامعه سطح در عمومي نارضايتي در نهايت و ها قيمت افزايش

 كشور نياز مورد دامي هاي نهاده درصد 90 حدودبررسي هاي اجمالي صورت گرفته نشان مي دهد 

 و سويا تن هزار 200 ميليون و 4 تن ذرت، ميليون 9 حدود كشور ساالنه نياز گردد.مي تامين واردات طريق از

 عدم گردد. توزيع كشور سطح در وقفهبي و روانضرورتاً بايد  ها نهاده اين لذا باشد تن جو مي ميليون ۵/۵

گسترده  زيان و شده آبزيان و طيور دام، هاي فرآورده توليد ميزان در كاهش باعث نهاده ها اين موقعه ب تامين

 ساخت. خواهد وارد مصرف كنندگان و صنعت اين پيکره بر ناپذير جبرانو 

 

 اقدامات كميسيون

ي شناسايي عناصر در راستااين كميسيون با توجه به شکايات وارده و همچنين وظيفه نظارتي خود، 

ها و موثر در بروز بحران كمبود و توزيع ناعادالنه نهاده هاي دام و طيور، حل مشکالت دامداري

قيمت گوشت و هاي كشور براي دسترسي سريع به نهاده هاي دامي و سرانجام كنترل روند افزايشي مرغداري

هاي جهاد ربط نظير وزارتخانههاي اجرايي و مراجع ذياي را با نمايندگان دستگاهمرغ، جلسات فشرده

نظران صنعت دام و طيور با كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي، اتحاديه ها، فعاالن و صاحب

برگزار نمود و براي شناخت كامل  ي صنعت مذكورهدف رسيدگي به طرز كار و احصاء عناصر تهديدكننده

رفت از مشکالت كنوني، سواالتي را براي دستگاه هاي موانع و همچنين عوامل نارسايي ها و براي برون

 ذيربط ارسال و پس از دريافت پاسخ هاي آنان، اقدام به تهيه گزارش حاضر نموده است.
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 تحليل و ارزيابي

 جمله از پروتئيني محصوالت يشدهقيمت تمام صددر 70دهد حدود هاي اجمالي نشان ميبررسي

 جو و ذرت سويا، كنجاله جمله از دامي هاينهاده قيمت بر متکي ... و مرغ تخم شير، مرغ، قرمز، گوشت

 در اقالم اينموقع به توزيع و واردات بر صحيح نظارت فقدان در ريشه اخير نوسانات رو همين از است.

 ايجاد باعث نوعي و استفاده از رانت به اي سليقه نظر اعمال رسدمي نظر به دارد. پروتئيني واحدهاي سطح

 و سياه بازار گيريشکل سرمنشأ موضوع همين و شده وارداتي هاي نهاده توزيع و تخصيص روند در انحراف

 .گرديده است حوزه اين در يافته تخصيص دولتي ارز هدررفت موجب

 در غيرشفاف صورت به كه تغييراتي و هادخالت باگاهي  كشاورزي جهاد وزارت دام امور معاونت

مرغداران،  شامل بخش اين برداران بهره مناسب دسترسي مانعمي كند  اعمال اي يارانه هاينهاده تخصيص

عمالً مي تواند  و شده نياز مورد علوفه به آبزيان و طيور دام، خوراک كارخانجات و پروران آبزي دامداران،

 شود.باعث اختالل 

 يعني مرحله آخرين تا كشور مبادي به از ابتداي ورود دامي هاي نهاده تامين زنجيره مراحل تمامي

شود. بديهي  نظارت هوشمند و جانبههمه شکل به كشاورزيجهاد توسط وزارت بايد  بردارانبهره تحويل به

 گردد.مي هانهاده توزيع مسير در انحراف ايجاد باعث فرآيند اين در وظيفهدر انجام اهمال است هرگونه 

 جهاد وزارت در تمركز» قانون ،قوا سران توسطاتخاذشده  تصميممطابق  1398 سال مردادماه در

 بازار تنظيم مذكور، قانون . طبقتعليق درآمد حالت به ،اسالمي شوراي مجلس 1391 سالمصوب  «كشاورزي

 دركه  كاالها اين گذاريحتي تعرفه و اقالم اين واردات و صادرات تبديلي، صنايع و كشاورزي محصوالت

 عالي شوراي مصوبه با بود گرفته قرار كشاورزي حوزه متولي عنوان به كشاورزي جهاد وزارت اختيار

 بازار مديريت ابزارتصميم،  اين با واگذار وصنعت، معدن و تجارت  وزارت به ،قوا سران هماهنگي اقتصادي

به نظر مي شد.  سپردهصنعت، معدن و تجارت  وزارتخانه به كشاورزي جهاد وزارت از كشاورزي بخش در

 بخش در بازرگاني و توليد واحد مديريت زيرا بوده است كشاورزي ضرر بخش بهيادشده  قانون لغورسد 

 است. بخش اين نگربرون و زادرون پيشرفت يالزمه كشاورزي
 

 

 داميعوامل موثر در عدم توازن واردات و توزيع نهاده هاي 

 دولت -1

  ادـجهوزارت هاي ت ـدرخواسبه ان ـاول ايش رم جمهور و معاونـت محتـتوجهي رياسكم  -الف
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به حساسيت موضوع تأمين ارز مناسب براي واردات و اشاره  هاي وزارت اطالعات باو هشدار 1كشاورزي

 موقعه توزيع نهاده هاي دامي و عدم ابالغ دستورات الزم و ب

ين عملکرد وزارتخانه هاي مرتبط و بانك مركزي و نيز عدم توجه به كاهش سنگ عدم نظارت بر -ب

ير ميليون تن كنجاله و ذرت تحت عنوان ذخا ۵/2به ميزان است دولت مکلف  .ذخاير استراتژيك نهاده ها

ن زار ته 69به ميزان  1399استراتژيك را در انبارهاي سطح كشور ذخيره نمايد كه اين ميزان در شهريورماه 

 (.1رسيده است )پيوست شماره هزار تن ذرت  230سويا  و 

 از سوي دولت ،رسد عزم جدي براي تامين نهاده هاي دامي و همچنين كنترل بازار سياهنظر ميه ب

لتهب سياسي م، با توجه به شرايط شت از اين ميزان ذخيره استراتژيكسازد برداخاطرنشان مي وجود ندارد.

 و دور از احتياط الزم بوده است. سابقههاي گذشته تقريباً بيسال منطقه و اهداف دشمن در

 

 معدن و تجارت وزارت صنعت، -2

 در تسريع از صنعت، معدن و تجارت مانع وزارت در واردات براي اداري پيچيده بسيار مراحل -الف

 خدمات دفتر از تاييديه اخذ و سفارش ثبت گرديده است. درخواست نياز مورد دامي هاينهاده واردات انجام

 اتالف موجب دامي هاينهاده واردكنندگان انجمن از تاييديه اخذ و الزام همچنين وزارتخانه مذكور و بازرگاني

هاي دريافتي از را با كندي مواجه نموده است به نحوي كه بر اساس گزارش دامي هاينهاده شده و واردات وقت

برد. اين در حالي است كه براي عده قليلي از مركزي بيش از سه ماه زمان ميزمان ثبت سفارش تا معرفي به بانك 

 2كشد.واردكنندگان اين مراحل حداكثر يك هفته طول مي

باشد ر قيمت براي واردات، غيركارشناسي بوده و با واقعيت بازار جهاني منطبق نميتعيين حداكث -ب

خش و زه در واردات توسط تجّار و واردكنندگان اين بلذا اين عامل نيز باعث تأخير و همچنين كاهش انگي

 البته باعث افزايش انگيزه براي آن تعداد معدود شده است.

و عدم  كشاورزي بخشمشکالت  بر كافي اشراف عدم دليل بهصنعت، معدن و تجارت وزارت  -ج

 بانك سوي از ارز تخصيص اولويت به پيگيري قادرو همچنين تعمداً  جهاد كشاورزيهماهنگي با وزارت 

در  16/3/1399به عنوان نمونه جلسه مورخ  3.نداشته است را الزم هايحساسيتدغدغه ها و  و نبوده مركزي

                                                           
وقت وزارت جهاد سرپرست  28/11/98مورخ م /9366/98/900، سرپرست وقت وزارت جهاد كشاورزی 5/11/98مورخ م /5174/020نامه های شماره  - 1

دفتر  رئيس 11/399مورخ  99م/7069، وزير جهاد كشاورزی 10/3/99مورخ م /1032/020، وزير جهاد كشاورزی 28/2/99مورخ م /4128/020، كشاورزی

مي وزارت جهاد ونت امور توليدات دامعا 1/4/99مورخ  م/2561/99/900ورئيس دفتر رئيس جمهور  8/3/99مورخ  م /99-6772، معاون اول رئيس جمهور

 كشاورزی
 معاونت امور توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزی 9/4/99مورخ  ح-م/876/03/02نامه شماره  - 2
سرپرست وقت وزارت جهاد  20/11/98مورخ م /5689/020، سرپرست وقت وزارت جهاد كشاورزی 28/10/98مورخ  22355/020نامه های شماره  - 3

ات دامي معاونت امور توليد 21/4/99مورخ م/3117/99/900، معاونت امور توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزی 10/2/99مورخ 936/99/900، كشاورزی

 وزير جهاد كشاورزی 12/3/99مورخ  1973/99/900وزارت جهاد كشاورزی و 
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وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود يك ميليارد يورو ارز تخصيصي به واردات نهاده ها بين همان تعداد 

ورود دستگاه هاي نظارتي و سازمان هاي قليل واردكنندگان توزيع گرديده كه در اثر افشاي موضوع و 

  4.نهاد اين مصوبه ابطال گرديدمردم

نهاده هاي دامي مورد نياز و همچنين عدم بر  صنعت، معدن و تجارت به دليل عدم اشرافوزارت  -د

كشاورزي، نسبت به اين امر مهم  هماهنگي وزارت جهادبعضاً با و توليد و توزيع  حساسيت نسبت به بازار

ازارگاه باز طريق سامانه بايست  ميهاي دامي كه الزاماًحتي نسبت به نظارت واردات نهاده توجه بوده وبي

ر مهم باعث افزايش قيمت اين ام توزيع گردد اقدام مطمئن و مناسبي انجام نداده و با بي توجهي نسبت به

 ۵.ه استدر بازار آزاد گرديد نهاده ها

ت نهاده ن وارداكه متولي تاميمذكور آزاد وزارت  رنهاده ها در بازا توجه به موجودي قابل مالحظه با

ر عدم ببرخورد با متخلفين مبني براي و اقدام موثري بي توجه بوده به اين موضوع مهم هاي دامي مي باشد 

 هاهادهنحراف و همچنين ورود نيکي از عوامل ااقدام از طريق سامانه بازارگاه ننموده است. از سوي ديگر 

ده ندگان گرديناپذير توليدكنارگاه به بازار آزاد كه باعث سوءاستفاده و ضرر جبرانبدون نظارت از سامانه باز

 .(2)پيوست شماره  مي باشديادشده  خانهاست وزارت

هزار تن براي كارخانجات توليد روغن وارد  3۵0حدود دانه هاي روغني كه به مقدار حداقل  -هـ

، تحصال گردد اما بدليل ضعف نظارتيدرصد كنجاله اس 78ست از هر تن حدود مي باي ه استكشور گرديد

بايد  .بصورت شفاف مشخص نيست ،در بازار كنجاله توليدي كارخانجات توليد روغنهنوز نحوه توزيع 

ي كنجاله سويا چه كنندهدار اصلي استحصالي اصلي دانه هاي روغني و كارخانهمشخص شود واردكننده

ضروري است براي فرد يا افراد مذكور پرونده قضايي تشکيل گردد. بررسي هاي بعمل آمده  كسي است؟ و

بازارگاه عرضه ننموده و سامانه هزار تن كنجاله سويا را در  300 كنندگان حدودنشان مي دهد برخي از وارد

هزار ميليارد تومان در  كه از اين طريق چيزي حدود سه نداهدر بازار آزاد با نرخ چندين برابر به فروش رساند

تحويل نهاده ها گيري پيرسد مسئولين نظارتي توجه و الزامي به جيب اين واردكنندگان رفته است. به نظر مي

باعث  ها بوده كهاز اساسي ترين داليل گراني نهاده اين موضوع يکي .انداز طريق سامانه بازارگاه نداشته

نسبت به توزيع ه موظف بودصنعت، معدن و تجارت وزارت شده است در حالي كه اخالل در بازار توليد نيز 

  6.مراجع ذيربط قانوني اقدام نمايداز طريق كنجاله 

 

                                                           
 ديده بان شفافيت و عدالت 30/4/99د مورخ -991-425نامه شماره  - 4
معاونت امور  21/3/99مورخ  م/2291/99/900 ومعاونت امور توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزی  22/2/99مورخ م /1302/99/900های شماره نامه - 5

 توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزی
معاونت امور توليدات  27/6/99مورخ  3005/99/900نامه شماره ريزی و امور بين الملل گمرک ايران و معاون برنامه 4/6/99مورخ  638212/99شماره نامه  - 6

 90دامي وزارت جهاد كشاورزی به رئيس كميسيون اصل
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 وزارت جهاد كشاورزي -3

ستراتژيك برابر جدول شماره يك پيوستي ميزان موجودي كنجاله سويا در انبار بعنوان ذخيره ا -الف

يزان م 1399هزار تن بوده ولي با برداشت از اين ذخيره در شهريور سال  289برابر  1399در ماه فروردين 

ترين مسير كنترل تورمي متاسفانه اين وزارتخانه آسان .استكاهش پيدا كرده هزار تن  69به موجودي انبار 

 رهزا 220 نيست كهمشخص بازار و تأمين كسري را از محل ذخيره استراتژيك انتخاب نموده است. همچنين 

كجا عرضه و چگونه و به دستور چه مرجعي توزيع شده و در اين خصوص نيز پاسخ  تن كنجاله سويا در

 مستدل و كارشناسي به كميسيون ارائه نشده است.

هرچند انتقال وظايف اجرايي وزارت جهاد كشاورزي به وزارت صنعت، معدن و تجارت كه بر  -ب

ديده بود، از اساس اشتباه بوده است ليکن وزارت جهاد كشاورزي اساس قانون تمركز به اين وزارتخانه محول گر

هاي دامي دريافت ميليون دالر از محل ارز تخصيصي براي تأمين ذخاير راهبردي نهاده 186متاسفانه در يك فقره 

كمبود باشد لذا اين موضوع، موجود نميتخصيصي ميليون دالر  186نه ذخاير و نه اين در حالي كه  .نموده است

  7هاي دامي را تشديد نموده است.شديد ذخاير راهبردي نهاده

ر بررسي عهده وزارت جهاد كشاورزي مي باشد. برابر توزيع نهاده هاي دام و طيور در كشور ب -ج

 ا شدهنهاده هتوزيع نامناسب  باعثانجام وظيفه  در هاي ميداني بعمل آمده وزارت جهاد كشاورزي با اهمال

ي ه هاي دامي نسبت به تعطيلعدم حمايت در تامين نهاد ت عمدتاً توليدكنندگان به دليلو به همين جه

 .تهيه كرده اندبازار آزاد نهاده ها را از هاي توليدي اقدام و يا به ناچار بنگاه

يفه قانوني وظ به شاورزي در پيگيري اختصاص ارز مورد نياز جهت تامين نهاده هاوزارت جهاد ك -د

 وده و اقدامات عملياتي مؤثر و متناسبي انجام نداده است. خود عمل ننم

ي ميان اطالعات ارائه شده در مورد واردات ذرت از سوي معاونت امور دام در اختالف آمار -هـ

تن قابل  822/۵93/3تن( به مقدار  912/946/4تن( و گمرک ) 090/3۵3/1شش ماهه نخست سال جاري )

 توجيه نيست.

تن كنجاله سويا عرضه و از طريق سامانه بازارگاه  ۵99/871خست سال جاري، ندر شش ماهه  -و

تن كنجاله سويا و  122/443توزيع شده است. بر اساس آمار ارائه شده از سوي گمرک طي مدت مذكور 

مجموع بايد شود. بنابراين در تن كنجاله سويا( مي ۵90/476تن سويا وارد )كه منجر به استحصال  013/611

ه تن كنجاله سويا چگونه قابل توجي 103/48تن كنجاله سويا در سامانه عرضه مي شد. اختالف  702/919

 است؟ 

                                                           
 وزارت جهاد كشاورزی 5/11/94مورخ  2746/801/94ريزی كشور و نامه شماره سازمان مديريت و برنامه 8/12/94مورخ  18م//5851نامه شماره  - 7
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تن كنجاله توسط تعدادي از شركت ها  10۵1همچنين بر اساس آمار وزارت جهاد كشاورزي حدود 

تن از واردات به  237عني حدود تن وارد بازارگاه شده ي 100/814وارد كشور شده اما از اين مقدار تنها 

 8سامانه بازارگاه وارد نشده است.

 

 بانك مركزي-4

در به مدت مشابه  نسبت 1399ماهه اول سال  4ميزان كل ارز تخصيصي از سوي بانك مركزي در 

بررسي  باشد.از سال قبل ميكمتر  %۵0دالر كمتر بوده كه از نظر درصد حدود  006/۵33/4۵4،   1398ل سا

 ابه درنسبت به مدت مش 1399ماهه سال  4آماري كنجاله سوياي وارداتي و دانه هاي روغني وارداتي در هاي 

 .دهدكاهش نشان مي %3۵و  %30، به ترتيب  1398سال 

بطور ميانگين ماهيانه هاي روغني استحصالي از دانه آمار واردات كنجاله سويا و كنجاله 1398در سال 

بطور ميانگين ماهانه  1399سال شش ماهه با نياز كشور را مرتفع مي نمود. لکن در تن بوده كه تقري 000/420

دهد و در سال قبل را نشان ميتن نسبت به مدت مشابه  000/21۵نه تن مي باشد كه كسري ماهيا 000/20۵

باعث  به نظر مي رسدو بخش تورمي قيمت كنجاله سويا در بازار را به دنبال داشته اين كمبود عمده ترين 

و صنعت، معدن و تجارت با توجه به ثبت و سفارش هاي موجود در وزارت  .ه استاخالل در بازار گرديد

متاسفانه بانك مركزي  جهاد كشاورزي و پيش بيني بحران توسط دستگاههاي امنيتيوزارت مکاتبات مکرر 

كوتاهي نموده و اين موضوع هاي دامي نسبت به انجام وظيفه تامين نهادهاولويت تخصيص ارز جهت عليرغم 

نظارتي بايد صالح مراجع ذياستراتژيك نيز وارد كرده، فلذا خسارت جبران ناپذيري را بر كاهش ذخاير 

  9.نمايندبرخورد قانوني گيري نمايند و در صورت لزوم با متخلفان، موضوع را بررسي و پي

عيض در مدت زمان تخصيص ارز و همچنين بانك مركزي بايد به اين سؤاالت پاسخ دهد كه علت تب

شده براي واردات تفاوت نوع ارز تخصيصي به واردكنندگان مختلف چيست؟ چرا سقف قيمت درنظرگرفته

يار نهاده ها با قيمت واقعي بازار جهاني فاصله دارد؟ اين موضوع باعث شده است تا ارز اضافي در اخت

است  وه مصرف اين مبالغ ارزي صورت نگيرد لذا الزمواردكنندگان قرار گرفته و به تبع آن نظارتي بر نح

 بانك مركزي در اين خصوص پاسخگو باشد.

 

 

 

                                                           
 2رجوع شود به پيوست شماره  - 8
سرپرست وقت وزارت جهاد  28/11/98مورخ م /9366/98/900، سرپرست وقت وزارت جهاد كشاورزی 5/11/98مورخ م /5174/020شماره نامه های  - 9

فتر معاون رئيس د 11/3/99مورخ  99م/7069، وزير جهاد كشاورزی 10/3/99مورخ م /1032/020، وزير جهاد كشاورزی 28/2/99مورخ 4128/020، كشاورزی

 وليدات دامي وزارت جهاد كشاورزیتمعاونت امور  1/4/99مورخ  م/2561/99/900، رئيس دفتر رئيس جمهور 8/3/99مورخ م /99-6772 ،اول رئيس جمهور
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 يشنهاداتپ

جهاد كشاورزي جهت تسهيل در به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگشت قانون تمركز از وزارت  -1

 بخش كشاورزي  امور

د زنجيره توليد خصوصاً مواي و حفظ با توجه به اهميت محصوالت كشاورزي در امنيت غذاي -2

پروتئيني، دولت موظف است نسبت به تامين نهاده هاي دامي اقدام مناسب معمول دارد و نيز 

هاي مرتبط با موضوع ايجاد سامانه هاي جمع آوري اطالعات روزانه گزارش دقيقي از دستگاه

 وضعيت موجود به دولت ارائه نمايند.

هاي نظارتي و امنيتي دستگاههمچنين دولت و ربط در ذيه هاي ، وزارتخانبا عنايت به اهميت موضوع -3

تامين نهاده ها از خارج كشور، از زمان ثبت سفارش تا تخصيص ارز و توزيع تا رسيدن به براي 

شفاف سازي در همه مراحل نظارت دقيق داشته موجود براي سامانه هاي اصالح دست توليدكننده با 

 باشد.

هاي م و طيور در انحصار افراد و شركتدرصد از واردات نهاده هاي دا ۵0ز با توجه به اينکه بيش ا -4

در زمينه واردات نهاده هاي دامي ربط ذيخاص مي باشد، دولت ترتيبي اتخاذ نمايد تا تشکل هاي 

 اقدام موثر نمايند.

پايان  رو دشده دولت ترتيبي اتخاذ نمايد كسري ذخاير استراتژيك در كوتاه ترين زمان ممکن ترميم  -5

 ذخاير برسد.مقرر حداقل به ميزان  99سال 

نهاده هاي دامي در كوتاه تا ترتيبي اتخاذ نمايد ساالري اداري با حذف ديوانوزارت جهاد كشاورزي  -6

 ترين زمان ممکن در اختيار توليدكنندگان قرار گيرد.

زمان پرداخت وجه و د تقويت گردنظارت بر فعاليت سامانه بازارگاه توسط وزارت جهاد كشاورزي  -7

كشد با ك ماه طول ميبيش از يكه اكنون بدون دليل موجه تا تحويل نهاده ها به توليدكنندگان 

 اصالح روند خريد و تحويل، سامان دهي شود.

هاي دامي باكيفيت براي حذف سيلو و حفظ بهتر خوراک دام و مقابله با فاسد شدن آن، توليد علوفه -8

 اي نوين از جمله سيالژ مورد توجه قرار گيرد. بايد با استفاده از شيوه ه

شده، اين هاي انجامبراي بررسي مسير معيوب در مشکالت ايجادشده و احراز تخلفات و سوءمديريت -9

گزارش به همراه مستندات مربوطه به مراجع نظارتي سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات 
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هاي قانوني اقدام موارد مطروحه و اعمال مجازاتكشور ارجاع تا مراجع مزبور نسبت به رسيدگي 

 سريع و موثري بعمل آورند.

براي عرضه خارج از شبکه نهاده هاي دامي و تخلفات ارزي بايد با محوريت دادستان كل كشور  -10

  ب10/.پرونده هاي قضايي تشکيل شده و برخوردهاي قانوني الزم صورت پذيرد

 

 نصراله پژمان فر

 رئيس كميسيون
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 پيوست شماره يك

 وضعيت گردش موجودي ذخاير راهبردي )هزار تن(

 نام كاال رديف

ميزان 

مصوب 

)هزار 

 تن(

 در مسير و در حال خريد موجودي )هزار تن(
 

 انبارها

 پرداخت وجه نشده پرداخت وجه شده بندر

ده
 ش

ص
خي
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ده 

نش
ص 

خي
تر
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اخ
رد

ي پ
اال

ك
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ش

 

ن
را

 اي
در

بنا
در 

 

ير
مس

در 
ده 

 ش
ي

ير
رگ

با
 و  

دأ
 مب

در
 بن

در

ده
نش

ي 
ير

رگ
با

 

اد
رد

را
ق

 
ده

 ش
ته

بس
ال  

كا
ن 

زا
 مي

ل
ع ك

جم

ه 
وج

ت 
اخ

رد
و پ

ده
نش

 

جمع 

 كل

1 

پايان 

 فروردين

 1416 441 265 176 0 0 0 178 0 89 89 797 149 12 636 700 جو

 4508 3735 1938 1797 0 0 0 282 0 141 141 491 292 23 176 1500 ذرت 2

 1095 462 231 231 0 0 0 0 0 0 0 633 264 80 289 1000 كنجاله سويا 3

 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3 0 24 40 گوشت قرمز 4

 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 59 70 گوشت مرغ 5

 7104 4638 2434 2204 0 0 0 460 0 230 230 2006 707 115 1184 3310 جمع

1 

 پايان

 ارديبهشت

 1153 304 156 148 0 0 0 16 0 8 8 833 239 1 593 700 جو

 4920 4182 2170 2012 0 0 0 316 0 158 158 422 202 86 134 1500 ذرت 2

 955 462 231 231 0 0 0 0 0 0 0 493 122 65 306 1000 كنجاله سويا 3

 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 0 19 40 گوشت قرمز 4

 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 80 70 گوشت مرغ 5

 7128 4948 2557 2391 0 0 0 332 0 166 166 1848 564 152 1132 3310 جمع

1 

 پايان

 خرداد

 1105 299 152 147 0 0 0 9 0 5 5 797 101 87 609 700 جو

 5768 5149 2608 2541 0 0 0 134 0 67 67 485 237 25 223 1500 ذرت 2

 2307 1956 978 978 0 0 0 0 0 0 0 351 56 73 222 1000 كنجاله سويا 3

 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16 40 گوشت قرمز 4

 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 86 70 گوشت مرغ 5

 9282 7404 3738 3666 0 0 0 143 0 72 72 1735 394 185 1156 3310 جمع

1 

 تير پايان

 1072 272 136 136 0 0 0 0 0 0 0 800 130 13 657 700 جو

 6195 5565 2816 2749 0 0 0 134 0 67 67 496 144 75 277 1500 ذرت 2

 2992 2698 1371 1327 0 0 0 88 0 44 44 206 56 0 150 1000 كنجاله سويا 3

 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 40 گوشت قرمز 4

 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 75 70 گوشت مرغ 5

 10346 8535 4323 4212 0 0 0 222 0 111 111 1589 330 88 1171 3310 جمع

1 

 پايان

 مرداد

 1434 664 332 332 0 0 0 0 0 0 0 770 102 8 660 700 جو

 6170 5211 2743 2468 0 0 0 550 0 275 275 409 136 18 255 1500 ذرت 2

 3310 2877 1497 1380 0 0 0 234 0 117 117 199 100 0 99 1000 كنجاله سويا 3

 12313 12302 6151 6151 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 40 گوشت قرمز 4

 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0 69 70 گوشت مرغ 5

 23297 21054 10723 10331 0 0 0 784 0 392 392 1459 338 26 1095 3310 جمع

1 

 18تا 

 شهريور

 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 671 47 48 576 700 جو

 3282 2071 1173 898 0 0 0 825 275 275 275 386 138 18 230 1500 ذرت 2

 4046 3207 1708 1499 0 0 0 627 209 209 209 212 143 0 69 1000 كنجاله سويا 3

 16 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14 40 گوشت قرمز 4

 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 60 70 گوشت مرغ 5

 8075 5280 2882 2398 0 0 0 1452 484 484 484 1343 328 66 949 3310 جمع
 هزار تن گوشت قرمز به حالت تعليق درآمد و از ليست خريد حذف شده است. 6هزار تن جو و  332هزار تن كنجاله سويا،  281هزار تن ذرت،  1583عدم ايفاي تعهدات برخي فروشندگان، قرارداد خريد مقدار  به دليل

 دفتر توسعه بازار و زنجيره ها

 ميسيون كشاورزي و وزير جهاد كشاورزي و معاونين تحويل گرديد.در جلسه مشترك ك 18/6/1399اين جدول در تاريخ *
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 دوپيوست شماره 

 

 تفاوت ترخيص كنجاله از گمرك و عرضه در بازارگاه

 ترخيص معادل كنجاله عرضه بازارگاه نام شركت 
 0.6 0.6 پرشين پروتئين پارس

 1.1 0.5 توسعه كشت و صنعت اكسون

 243.8 103.2 توليدي و بسته بندي پاك ديده

 2.3 2.1 مين تجارت شمساث

 0.0 0.0 داروسازي دانا

 15.5 0.0 دانه گستر مشكات

 35.1 33.8 شركت صنعت غذايي كورش

 320.5 306.9 شركت پشتيباني امور دام كشور

 0.5 0.0 شركت راه ابريشم افق خاورميانه

 9.4 2.0 شركت صنعتي بهپاك

 8.0 7.9 ت دامپروري و توليد داميحص

 41.5 38.8 صبا پيشرو كاال

 0.5 0.0 صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي

 4.7 0.0 غالت ميهن

 9.0 4.4 فرآوري سبوس كندوج

 6.8 2.2 كارخانجات پنبه و دانه هاي روغني خراسان

 351.8 311.7 مجتمع ماهيدشت كرمانشاه

 1051.100 814.100 جمع كل

 

 بعدازظهر تحويل گرفته شد. 5ساعت  16/6/99آمار بازارگاه در تاريخ *

 


