ﺛﺒــﺎت ﻧــﺮخ ﺗﺨــﻢ ﻣــﺮغ در
ﺑﺎزار،ﻣﺮﻏـﺪاران ﻫﻤﭽﻨـﺎن در ﺣـﺎل
زﯾﺎن
ﻧﺒﯽ ﭘﻮر از ﺛﺒﺎت ﻧﺮخ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﺑﺎزار ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ
ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ درب ﻣﺮﻏﺪاری  ۶ﻫﺰار و  ۴۰۰ﺗﺎ  ۶ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺒﯽ ﭘﻮر رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار اﺳﺘﺎن
ﺗﻬﺮان،درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎزار ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ درب ﻣﺮﻏﺪاری  ۶ﻫﺰار و  ۴۰۰ﺗﺎ  ۶ﻫﺰار و
 ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺮخ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ را ۸
ﻫﺰار و  ۴۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﺮﻏﺪاران در ﻓﺮوش ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺎ زﯾﺎن ﺣﺪاﻗﻞ  ۲ﻫﺰار و
 ۷۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل ،ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻧﺒﯽ ﭘﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل زﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
در ﺑﺎزار ،ﻣﺮﻏﺪاران از ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻓﺮوش ﻫﺮ
ﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺎ زﯾﺎن ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۸۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺣﺘﺴﺎب ﺗﻮﻟﯿﺪ روزاﻧﻪ  ۲۸۰۰ﺗﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ،ﻣﯿﺰان زﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل اداﻣﻪ داد :ﻃﺒﻖ روال ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در

ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺎزار روﺑﺮوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
رﻓﻊ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ و ﺻﺎدرات ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺗﻌﺎدل ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺑﺎزار ﺑﺎزﮔﺮدد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺮار اﯾﻦ روﻧﺪ ،ﻣﺮﻏﺪاران ﭼﺎرهای ﺟﺰ
ﺣﺬف ﮔﻠﻪﻫﺎی ﺧﻮد از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻣﺎهﻫﺎی آﺗﯽ ﻣﺸﮑﻞ
ﺳﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ روزاﻧﻪ  ۲ﻫﺰار و  ۸۰۰ﺗﺎ  ۲ﻫﺰار و  ۹۰۰ﺗﻦ
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻓﺰود :ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺼﺮف داﺧﻞ،
روزاﻧﻪ  ۲۰۰ﺗﺎ  ۳۰۰ﺗﻦ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ﺻﺎدر
ﺷﻮد ﺗﺎ زﯾﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﻮد.
ﻧﺒﯽ ﭘﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺻﺎدرات ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف
آﻏﺎز ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﯿﺌﺘﯽ از اﯾﺮان ﺑﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق اﻋﺰام ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ
راﯾﺰﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﻤﺖ و ﺳﻮ ﻣﯽرود.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۳۰درﺻﺪ ﻧﻬﺎده داﻣﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮﻏﺪاران ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب
دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻧﯿﺎزﺷﺎن را ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ از
ﺑﺎزار آزاد ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه
ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺑﯿﻤﺎری آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﺣﺎد
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﮐﺸﻮر ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﮔﺮﭼﻪ در اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ـﺪﮔﺎن در
ـﺎد ﭘﺮﻧـ
ـﻮاﻧﺰا ﺣـ
ـﺎری آﻧﻔﻠـ
ـﻮدﮔﯽ ﺑﯿﻤـ
ـﻮرد آﻟـ
ـﺪ ﻣـ
ـﺎ ﭼﻨـ
ﺗﻨﻬـ
ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ داﺷﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
ﻫﻨﻮز در وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ
ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ زده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮی در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

