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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﻗﯿﻤﺖ
روز ﻫﺮﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮغ ﮔﺮم درﺑﺎزار ﻣﺼﺮف)ﺗﻬﺮان( ﺣﺪود  10200ﺗﻮﻣﺎن و
 8175ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ،ﺑﯿﺶ از  2ﻫﺰار
از ﺳﻘﻒ ﻧﺮخ
ﺗﻮﻣﺎن ﮔﺮان ﺗﺮ اﺳﺖ و ﻗﯿﻤﺖ آن در ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،دوﻟﺖ
ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ
اﺟﺎزه ﺻﺎدرات ﻣﺮغ را
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دوﺑﺎره ﻧﺮخ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ  2ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن از ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ
وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﻤﺮک ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺻﺎدرات ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ و
اﺣﺸﺎء آن اﻋﻢ از ﺳﺮد ،ﮔﺮم و ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺻﻮرت ﺻﺎدرات ﺑﯽ روﯾﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل دوﺑﺎره ﺟﻠﻮی ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ در ﮐﺸﻮر ﯾﺎراﻧﻪ
و ارز رﺳﻤﯽ  4200ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﻮراک ،دارو و واﮐﺴﻦ ،ﺳﻮﺧﺖ ،آب
و ﺑﺮق و ﺳﻮﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﺸﻮد ،ﺻﺎدرات آن راﻧﺘﯽ و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ
ﺻﺮﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮغ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از  30ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ
ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺣﺪود 30
ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺮﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮغ ﺑﯿﺶ از  2دﻻر
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺻﺎدرات آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ
ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪن ﺑﺎزار از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل و ﮔﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز  ،ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ و ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن
ﺻﺎدرات ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻋﻼم وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﻇﺮف ﻣﺪت  2ﻣﺎه از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ
ﮐﺸﻮر  5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﺳﺖ؛ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻣﺤﺪود،

ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش ﮔﻤﺮک ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪای ﮐﻪ در  25ﻣﻬﺮ
ﻣﺎه ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺎدرات ﭘﺎ و ﭘﻨﺠﻪ ﻣﺮغ را ﮐﻪ در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﻣﺼﺮف ﻧﺪارد،
آزاد ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻣﺎ وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺻﻨﻌﺖ در آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﯾﮑﺒﺎره ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﺎدرات ﻣﺮغ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮداﺷﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﺻﺎدرات ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ آزاد ﺷﺪ  +ﺳﻨﺪ
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/
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