ﭘﺸﺘﯿﺒــﺎﻧﯽ اﻣــﻮر دام ﺑــﻪ داد
ﻣﺮﻏـﺪاران ﺑﺮﺳـﺪ /ﻣـﺮغ ﻫـﺎ ﮔﺮﺳـﻨﻪ
اﻧﺪ
ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﻏﺪاری ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻧﺒﻮد ِ
ﻧﻬﺎده داﻣﯽ در ﺑﺎزار روﺑﺮوﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ داد ﻣﺮﻏﺪاران ﺑﺮﺳﺪ.

ﻓﺮزاد ﻃﻼﮐﺶ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار در ﮔﻔﺖ و
ﮔﻮ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺒﻮد ِ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی
داﻣﯽ ،ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﻏﺪاری را ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺟﺪی روﺑﺮو ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺸﺎر اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ
اﻧﺘﻘﺎل داده اﯾﻢ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐ ِﺸﺘﯽﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺑﻨﺎدر روی آب ﻫﺴﺘﻨﺪ،
اﻓﺰود :ﻋﺪم ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ از ﮐ ِﺸﺘﯽ ،زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
و ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻬﺎده ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻏﺪار ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺴﺖ.
ﻃﻼﮐﺶ اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ از دوﻟﺖ
ذﺧﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام را در اﺧﺘﯿﺎر
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ

ﻣﺮﻏﺪاران ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺤﺚ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﻧﻬﺎده ای
ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﺮﻏﺪار وﺟﻮد ﻧﺪارد ،از اﯾﻦ رو ﺑﺤﺚ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ
و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮﻏﺪاران ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺮض ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﻧﺮﺧﯽ را ﻣﻄﺮح
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﻏﺪاری ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻓﻘﺪان ﻧﻬﺎده داﻣﯽ
در ﺑﺎزار روﺑﺮوﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ داد
ﻣﺮﻏﺪاران ﺑﺮﺳﺪ.
ﻃﻼﮐﺶ درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اداﻣﻪ روﻧﺪ ﻓﻌﻠﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺎ
ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﯽ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻓﺰود :در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل
ﺣﺎل ﺟﺎی
ارز ﺑﺮای واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺧﻮراک ﻣﺮغ وﺟﻮد ﻧﺪارد،
اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﭼﻄﻮر
ﻣﯽﺗﻮان اﻗﺪام ﺑﻪ واردات ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﮐﺮد؟
دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
آﻧﮑﻪ ﻧﻬﺎده داﻣﯽ در ﺑﺎزار وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺿﺮر و زﯾﺎن
ﻣﺮﻏﺪار ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﻏﺪاری ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣﻄﺮح
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ  ۸۰درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻬﺨﻮراک دام اﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺮخ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﻃﻼﮐﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ را  ۶۰۰ﺗﺎ ۷۰۰
ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻐﺎزهﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ
ﺑﺎ ﻧﺮخﻫﺎی  ۸۰۰ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
وی درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﻏﺪاران از اﻓﺰاﯾﺶ  ۲۵ﺗﺎ  ۳۰درﺻﺪی ﻧﻬﺎدهﻫﺎی
داﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ دارﻧﺪ ،اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﺧﺘﺼﺎص ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ،در ﮐﻼن ،ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﺎر از
ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺧﺴﺎرت ،ﻃﺒﻌﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﯽ
ﮐﺸﺘﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ
روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﮔﺮ روﻧﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻮزﯾﻊ و
ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ اﺻﻼح ﻧﺸﻮد ،ﺑﯽ ﺷﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ دﭼﺎر
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

