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دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ اﯾﺮان از درﺧﻮاﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ۱۲
درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
در ﺻﻮرت اﺧﺬ ﻣﺠﻮز در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺠﯿﺪ اﻓﻼﮐﯽ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی دوﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ )ﺣﻼل( و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ در  ۲۲ﺗﺎ  ۲۵آﺑﺎن ﻣﺎه
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﺮان ﮐﺸﻮر ﺗﻮرﻣﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻃﯽ  ۱۵ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮش را روی
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﯾﮏ ﺳﺎل ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﺪﻫﻨﺪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ ،وی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،درﺧﻮاﺳﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۲درﺻﺪی را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ دادهاﯾﻢ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﻧﯿﻤﻪ دوم اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را رواﻧﻪ
ﺑﺎزار ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد
در ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ،ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺎﺑﺘﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪهاش را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺪﻫﺪ،
اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﺎرهای ﺟﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ اﯾﺮان ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﺎدرات ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از ﻣﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﺣﻼل را در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﺳﻼﻣﯽ روﻧﻖ
دﻫﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ و ﻗﻄﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﺻﺪ اﺻﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
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