روﯾﮑﺮد واردات ﻣﺤﻮر و ﺿﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ  +ﺳﻨﺪ
ﮐـﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺳـﺮی ﻣﺮﻏـﺪاران ﮔـﻮﺷﺘﯽ ﺑـﺮآورد رﺋﯿـﺲ ﻣﺠﻠـﺲ ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ
۱۰ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮغ را ﻧﺎدرﺳﺖ ﺧﻮاﻧﺪ
و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ۲۴ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﮐﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺮﻏﺪاران
ﮔﻮﺷﺘﯽ در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن وی
درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،واﮐﻨﺶ
ﻧﺸﺎن داد و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮔﺮدد اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﻏﻠﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﺘﻦ اﯾﻦ
ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ:

در ﺧﺼﻮص ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ در آﺋﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺮﮐﺰ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﺼﻮص ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮغ ،ﺿﻤﻦ
اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺘﻘﺎد و ﮔﻼﯾﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺮﻏﺪاران ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺑﺨﺶ از
ﺳﺨﻨﺎن ﻋﺠﯿﺐ و دور از اﻧﺘﻈﺎر ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮغ زﻧﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ارز ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب دارد ﺣﺪود  ۲.۵ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺪد

اﻋﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﺷﺘﺒﺎه
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،ﭘﯿﺎم ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ،ﻣﺨﺎﺑﺮه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻣﻮﮐﺪا ﺑﺮ ﺣﻔﻆ و ﭘﺎﯾﺪاری و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ و
اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﻓﺸﺎری دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﯿﺖ و ﻫﺪﻓﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ روﯾﮑﺮدی
واردات ﻣﺤﻮر ،ﺿﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ دور از واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺑﺮای
دوﻣﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر از ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد و
ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮔﺮدد اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻠﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﻠﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﻌﮑﺎس وﺳﯿﻊ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت از آن و ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
روﯾﮑﺮد و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻣﺨﺪوش از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ ،ﻣﻨﺶ
و روﯾﮑﺮد ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود
ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻣﻮارد ﻣﻄﺮوﺣﻪ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﻗﻄﻊ دﺳﺖ ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن و واﺳﻄﻪﻫﺎ در
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪت
ﻻزم را ﻣﺒﺬول ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

ﺿﻤﻨﺎً در ﺟﺪول ﻣﻨﺪرج در ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺮغ
زﻧﺪه ﺑﺎ ﻧﻬﺎده دوﻟﺘﯽ و ﺑﺎ ﭘﻮل راﯾﺞ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻣﯽﮔﺮدد.

اﮔﺮ ﺳﻮد ﻣﺮﻏﺪار  ۱۲درﺻﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻓﺖ ﻻﺷﻪ ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﺎر را ﺑﺎ اﻋﻤﺎل
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﺸﺘﺎر ،ﺣﻤﻞ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ،ﺳﻮد ﮐﺸﺘﺎرﮔﺮ و ﻣﺮغ ﻓﺮوش ،ﺿﺮﯾﺐ
 ۱.۳۶ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﯿﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه  ۲۳ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻋﺪد  ۲۰۴۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻋﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ۱۴
درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ذرت ۲۰ ،درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﯾﺎ و  ۵۰درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮﺟﻪ در
ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺘﺎد ﻣﺼﻮب ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﯿﺶ از  ۳,۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺧﺘﻼف دارد ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻦ
ﻣﻈﻠﻮم ﺑﻮدن ﻣﺮﻏﺪاران ﮐﺸﻮر در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﺠﻤﻪﻫﺎ اﺳﺖ.

ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف ،رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻨﺪ
روز ﻗﺒﻞ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ

ﮔﻔﺖ :ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم ﺑﻮدهاﯾﻢ و اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ
ﺳﻮال وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎ ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ
ارزان ﺷﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار دﻫﻨﺪ،
اﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺮخ ارز ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻫﻢ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻧﺮخ ارز اﻗﻼم
اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺨﻢﻣﺮغ و ﮐﺎﻻﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﯿﻤﺖ دوﭼﻨﺪاﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﭼﻨﺪ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۴۰۰ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ارزی  ۴.۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﺮغ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺎرهای ﻣﺮﻏﺪاری ،دارو ،واﮐﺴﻦ ،و
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﺣﺪود  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ
دﻻر ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮغ را در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۲۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺳﻮال وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت اﯾﻦ ارز ﮐﺠﺎ رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ؟

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

