دﺑﯿــﺮ ﺳــﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿــﻢ ﺑــﺎزار:
ﺷﺮﮐﺖﻫـﺎی ﻟﺒﻨـﯽ اﺟـﺎزه اﻓﺰاﯾـﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺪارﻧﺪ

دﺑﯿﺮ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ
در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﮔﺮ ﭼﻪ اﻏﻠﺐ آنﻫﺎ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﮑﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻟﺒﻨﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺪﻫﻨﺪ و در ﺷﻮﯾﻨﺪهﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﯿﭻ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ
داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﻋﺒﺎس ﻗﺒﺎدی در ﭘﺎﯾﺎن
ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺮوز ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ :ﺷﺮاﯾﻂ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان آﻣﺎدﮔﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﻫﯿﭻ اﻗﻼم
ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎرج از ﻣﺼﻮﺑﺎت را
ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﻬﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ و ﺧﺎص ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ
ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺬﮐﺮ داده
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ
ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر
ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﻤﻮل

ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ
اﻗﻼم ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺧﺎرج از
ﮔﻔﺖ :ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺗﻤﺎم اﻗﻼم ﮐﺎﻻﯾﯽ دارای

ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻼم ﻟﺒﻨﯽ ﺑﺪون ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺜﺒﯿﺘﯽ اﺳﺖ.
دﺑﯿﺮ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار در ﺧﺼﻮص واردات ﺑﺬر ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻓﺎرغ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ وزارت
ﮐﺸﺎورزی در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،در ﻣﻮرد ﻧﻮع ارز ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺎﻋﺪ
وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻗﻼم ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت وﯾﮋه از ﮔﺮوه دو ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﯾﮏ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ در
روﻧﺪ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ.
وی اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮهﺑﺎر ﻫﻤﺎن
ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﯾﻌﻨﯽ  ۲۰ﻫﺰار و  ۴۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮغ  ۱۸ﻫﺰار و ۵۰۰
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دان ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﻢ در
ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر ﺣﺪود  ۳۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اواﺧﺮ آﺑﺎن ﻣﺎه ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﻫﺮ
ﮐﯿﻠﻮ ﺷﯿﺮ ﺧﺎم از  ۲۹۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ  ۴۱۵۰ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﻗﯿﻤﺖ
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ دﺑﯿﺮ
ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار از آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب
اﺳﺖ.
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ و ﻫﺮﺷﺎﻧﻪ  ۳۰ﻋﺪدی ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻧﯿﺰ  ۲۰ﻫﺰار و
 ۴۰۰ﺗﻮﻣﺎن و  ۳۱ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﺮخ
در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﺪه و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺮغ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزاری ﮔﺮم
ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۸ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن و ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی اﻣﺮوز ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ اﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

