ﺳﯿﺎﺳـﺘﮕﺬاری ﺗﻨﻈﯿـﻢ ﺑـﺎزار ﺑـﺮای
ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻻﺳﺘﯿﮏ و ﻣﺮغ /اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤـﺖ ﺧـﻮدرو در ﻗـﺎﻟﺐ ﺑﺴـﺘﻪ –
اﺧﺒﺎر ﺗﺴﻨﯿﻢ
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ﺷﺎﺗﺎ ﺟﻠﺴﻪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ،ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار در ﺣﺎﺷﯿﻪ
اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ از ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻻﺳﺘﯿﮏ و ﻣﺮغ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺒﺮ داد و
درﺑﺎره ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ اﻟﺰام ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪای
ﺑﺮای ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺧﺪﻣﺎت و ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد.
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﮐﻼﻣﯽ در اداﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻋﻀﺎی ﮐﺎرﮔﺮوه ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﻻﺳﺘﯿﮏ در ﺑﺎزار ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪن ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻗﻄﻌﺎً
ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ وی ﻗﺮار ﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺳﻮاری ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  70ﯾﺎ 80
درﺻﺪ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻧﯿﺎز داﺧﻠﯽ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎً
ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎزار را ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
وی در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻻی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺮغ اﻓﺰود :ﻣﺮغ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ اﺳﺖ و
وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﺗﻼش ﮐﺮده ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ
را در ﺳﺒﺪ ﺧﺎﻧﻮار اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار وزارت ﺻﻨﻌﺖ،
ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در اداﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ در ﺣﺪود
 10ﻫﺰار ﺗﻦ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮغ داﺧﻠﯽ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ زﯾﺮ  10ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻌﺪی ﺳﻘﻒ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﻫﻢ
ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮ
ﮐﻼﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن

و ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ.
وی در اداﻣﻪ از اﻓﺰاﯾﺶ 30درﺻﺪی ﻣﻮﺟﻮدی اﻧﺒﺎر ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در
ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار رﺻﺪ و
ﭘﺎﯾﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮاً آﻣﺎر ﺛﺒﺖ
ﺳﻔﺎرش و ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز و ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ از ﮔﻤﺮﮐﺎت را ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ و
ﺑﺎ روﻧﺪ ﻣﺎﻫﻬﺎ و ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .
وی اﻓﺰود :دﺧﯿﺮه ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺶ از 2
درﺻﺪ در وزن و ﯾﮏ درﺻﺪ در ارزش ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻧﯿﺰ
داﺷﺘﯿﻢ و ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎﻻ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری و اﻧﺒﺎر ﻧﯿﺰ روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ
دارد و ذﺧﺎﯾﺮ در ﺑﻨﺎدر ﻧﯿﺰ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ .
ﺑﺴﺘﻪ ای ﺑﺮای ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد
ﮐﻼﻣﯽ در اداﻣﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﮔﻔﺖ :وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ اﻟﺰام ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ای ﺑﺮای ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش و
ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ در آن دﯾﺪه ﺷﻮد و ﻣﻮﺿﻮع ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻢ در ﮐﻨﺎر
آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺼﻮب ﻧﺸﺪه و در ﺣﺎل ﻃﺮح در
ﮐﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی  ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار وزارت
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در زﻣﯿﻨﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد
 :ﻧﻈﺎم ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎﺳﺖ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ
دوﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎزار را ﻣﺘﺸﻨﺞ ﺗﺮ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ارز  4200درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ در
راﺳﺘﺎی رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪه درج ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ
رﺳﺪ .
ﮐﻼﻣﯽ
ﺣﻮاﻟﻪ
زﻣﺎﻧﯽ
ﻧﯿﻔﺘﺪ

ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺑﺮﻧﺞ را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﯾﻢ ﻣﯿﺰان ورودی ﮐﺎﻻ ﺣﺘﯽ در
ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺖ داﺧﻠﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺮی اﺗﻔﺎق
.

وی درﻣﻮرد اﺣﺘﮑﺎری و ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﮔﻔﺖ :اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺻﻤﺖ اﺳﺘﺎﻧﯽ داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ و در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
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