وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺎه
رﻣﻀـﺎن /ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺗﻮزﯾـﻊ در ﮐﺸـﻮر
ﻣﺸﮑﻞ دارد

وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن و ﻣﺸﮑﻼت
ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻮزﯾﻊ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی وﯾﮋه ﺧﺒﺮی اﻣﺸﺐ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،آزادی ﺧﻮاه دﺑﯿﺮ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﻣﺠﻠﺲ و ﺣﺴﻨﯽ رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻨﮑﺪاران ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
دﯾﺸﺐ  ۲۳ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی وﯾﮋه ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺑﺎزار ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
وﺿﻌﯿﺖ
اﺣﺪ آزادی
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮغ
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه

ﺧﻮاه دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
در ﮐﺸﻮر ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و ﮐﺎم ﻣﺮدم را در
 ۹۹و روزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺳﺎل  ۱۴۰۰ﺗﻠﺦ ﮐﺮد ﮔﻔﺖ :از ۱۳
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک
رﻣﻀﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺮغ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ  ،ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص
ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻮد .ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻧﻬﺎده در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ وﺟﻮد دارد.
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ در ﮐﺸﻮر زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ دارﯾﻢ ،آن دﺳﺘﻪ از
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ
ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .

دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :ﺷﯿﻮه ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺮغ ﻣﺸﮑﻞ
دارد ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزارﮔﺎه ﮐﺎر وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮد ﮐﻪ اﺷﮑﺎﻻت و
اﺑﻬﺎﻣﺎت زﯾﺎدی داﺷﺖ.
آزادی ﺧﻮاه ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﻣﺼﻮب اﺳﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻟﺬا ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﮐﻨﺪ .ﻧﻬﺎده ای ﮐﻪ ﺑﺎ ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ،وارد ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻖ
ﻧﺪارد آن را در ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ﺑﻔﺮوﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد ۳ :ﺟﻠﺴﻪ در ﻣﺠﻠﺲ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ وزارت ﺻﻨﻌﺖ،
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ وزارت اﻃﻼﻋﺎت و
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮغ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ.
آزادی ﺧﻮاه ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺎرت در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﺷﺪ اﻓﺰود :دوﻟﺖ اوﻟﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻓﺸﻞ اﺳﺖ ،ﺷﺒﮑﻪ ﻗﻮی ﺗﻮزﯾﻊ در ﮐﺸﻮر
ﻧﺪارﯾﻢ.
دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻨﺎف ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻔﺖ :ﺻﻔﻮف ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎده ﻧﺒﻮدﻧﺪ،
زﯾﺮا ﻧﻬﺎده داﺷﺘﯿﻢ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه و
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻋﺰﯾﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻋﺰﯾﺰ اﺳﺖ.
آزادی ﺧﻮاه ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺰاع از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ۱۴۰۰
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺪ اﻓﺰود :ﮐﻞ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﻣﺤﻮل ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻟﺬا ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ای در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ از ﺳﻮی ﻫﺮ دو وزﯾﺮ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ
رﺳﯿﺪه و ﺻﻔﺮﺗﺎﺻﺪ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ.
وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺑﺤﺚ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ و ﺻﻔﻮف آن ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﯽ از
اﺷﮑﺎﻻت اﺳﺖ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ذاﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ دارد.ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی
ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﺷﮑﺎل دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
اﺳﺖ.
دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ روﻏﻦ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺣﺪود  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ واردات دارﯾﻢ
ﻟﺬا ﯾﮏﭼﻬﺎرم اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﺎ ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد،
روﻏﻦ ﺷﮑﻼت ،ﭼﯿﭙﺲ و ﭘﻔﮏ از ﮐﺠﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ،روﻏﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ارز

ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ اﺳﺖ ﻟﺬا اﺷﮑﺎل ﻣﺎ ﺑﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ارز
 ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺣﻖ ﻣﺮدم اﺳﺖ.

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﮐﻤﺎﻟﯽ ﻣﺸﺎور اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ در ﺑﺨﺶ
دﯾﮕﺮی از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﺰان ﺟﻮﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺣﺪود ۸۲
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ  .آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﯿﺰان ﺟﻮﺟﻪرﯾﺰی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۱۰۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻮﺟﻪ
ﺗﻮزﯾﻊ و  ۱۱۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻮﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮﺟﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪود  ۷۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ را در دﻫﻪ ﺳﻮم ﻓﺮوردﯾﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
وی اداﻣﻪ داد:در ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی داﺷﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان
در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد وﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .
ﮐﻤﺎﻟﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻧﻬﺎده ﻓﻌﻼ ً در ﺑﺎزارﮔﺎه ﺧﻮب ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻋﻼم ﺷﺪه و ﻫﻢ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزار آزاد ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻋﯿﺪ اﻓﺖ در ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار آزاد ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ و ذرت داﺷﺘﯿﻢ و
ﻟﺬا اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزار آزاد ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ
،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎزارﮔﺎه اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﻣﺮﻏﺪاران اﺳﺖ .
ﻣﺸﺎور اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ اﻓﺰود :دوره ﭘﺮورش اﻓﺰاﯾﺶ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮﻏﺪاران ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۴۵روز ﻣﺮغ را
ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻬﺎده ای ﺷﻮﻧﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ اﺧﯿﺮاً اﻋﻼم ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻣﯿﺰان
ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺮغ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻬﺎده ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺮﺳﺪ
ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

ارز دوﻟﺘﯽ راﻧﺖ و ﻓﺴﺎد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد
ﺣﺴﻨﯽ رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻨﮑﺪاران ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺪی و واردات دوﻟﺘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﻢ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺑﺎﯾﺪ
آزاد ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻧﻬﺎده را اﻻن وارد ﮐﺸﻮر ﮐﻨﯿﻢ،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺷﺶ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ در ﺻﻒ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﮐﺎر از زﯾﺮﺑﻨﺎ
اﺷﮑﺎل دارد ،ﮐﺎر را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎردان ﺳﭙﺮد و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎل
ﺷﻮد و دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﻫﺮم ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

وی اﻓﺰود :ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ،ارز ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ و ارز ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺪی وﺟﻮد دارد ﺟﺰ ﻓﺴﺎد و راﻧﺖ ﭼﯿﺰی در ﺑﺮ ﻧﺪارد.
ﺣﺴﻨﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :از ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  ۹۷ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده
ﺷﺪ .ﺑﻨﺪه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮدم را در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﺎ ارز ۴ﻫﺰار و  ۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
اﻋﻼم ﮐﺮدم .ﺗﻤﺎم اﺷﮑﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص آن
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺎﯾﯽ را اراﺋﻪ داده اﯾﻢ ﻟﺬا از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ روﻏﻦ در دﺳﺖ دوﻟﺖ
اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز و ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ دﺳﺖ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﺧﺘﯿﺎر از ﺧﻮد ﻧﺪارد  .ﭘﺖ ،ﺣﻠﺐ و ﮐﺎرﺗﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ
ﮔﺮان ﺷﺪه وﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻮری ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی
دﺳﺘﻮری و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﭘﻠﯿﺴﯽ ﺟﻮاب ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ را
ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻗﯿﻤﺖ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

روﻏﻦ  ۵۰درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب در
ﺑﺎزار ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻨﮑﺪاران ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد  :روﻏﻦ  ۵۰درﺻﺪ
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب در ﺑﺎزار ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد  .ﻫﺮ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ارز
 ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد آن ﺳﻮی ﻣﺮزﻫﺎ  ۶ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺘﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ
ﻟﺬا ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد آن ﺳﻮی ﻣﺮزﻫﺎ ۶
ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪار دارد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ ﺑﻨﮑﺪار روزی ﻫﺰار
ﮐﺎرﺗﻦ ﻓﺮوش دارد ،در ﻣﺪت  ۱۵روز  ۱۰ﮐﺎرﺗﻮن ﺳﻬﻤﯿﻪ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻟﺬا
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﺮاد دارد.
ﺣﺴﻨﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻔﺖ :ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻔﯽ
ﮐﺸﻮر ﺣﻖ واردات ﮐﺎﻻ ﻧﺪارد .ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در ﯾﮏ ﭘﯿﮏ زﻣﺎﻧﯽ
درﺧﻮاﺳﺖ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺟﺎزه واردات روﻏﻦ را ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﻣﺎ از دوﻟﺖ ارز
و ﭘﻮل ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ،آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ دﺳﺖ ﻣﺎ را ﻧﺒﻨﺪﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻨﮑﺪاران ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﻔﺖ  :ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ و از ﺑﺎزار و
ﺑﻨﮑﺪار در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻏﺎﻓﻞ اﺳﺖ .ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای روﻏﻦ درج ﺷﺪه ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.اﻧﺸﺎﻟﻠﻪ ﻣﺮدم در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ روﻏﻦ

را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ

