اﻓـﺖ ﻣﺠـﺪد ﻗﯿﻤـﺖ ﻣـﺮغ در ﺑـﺎزار/
ﻧﺮخ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ ﮔﺮم  ۱۹ﻫﺰار و
 ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ

ﻣﺸﺎور اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ زﻧﺪه
 ۱۳ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن و ﻣﺮغ ﮔﺮم ۱۹ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﮐﻤﺎﻟﯽ ﺳﺮوﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎور اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﻏﺪاران
ﮔﻮﺷﺘﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺠﺪد ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ در ﺑﺎزار ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﻗﯿﻤﺖ
ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ زﻧﺪه درب ﻣﺮﻏﺪاری  ۱۳ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن و ﻣﺮغ ﮔﺮم ۱۹
ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﺎ  ۲۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
وی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ زﻧﺪه از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل را  ۱۲ﻫﺰار و ۳۹۵
ﺗﻮﻣﺎن و ﻣﺮغ ﮔﺮم را  ۱۷ﻫﺰار و  ۶۵۰ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﮐﻤﺎﻟﯽ ﺳﺮوﺳﺘﺎﻧﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ذرت و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ در ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه
ـﺎﻧﻪ
ـﻮر داﺋﻢ ،ﺳﺎﻣـ
ـﻪ ﻃـ
ـﻪ ﺑـ
ـﺎه ﮔﺬﺷﺘـ
ـﮏ ﻣـ
ـﯽ ﯾـ
ـﺖ :ﻃـ
ـﺒﺮ داد و ﮔﻔـ
ﺧـ
ﺑﺎزارﮔﺎه اﻋﻼم ﺑﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎده در
ﺑﺎزار اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﻧﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﯾﻦ
ﺑﺎزار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺸﺎور اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ درﺑﺎره آﯾﻨﺪه ﺑﺎزار ﻣﺮغ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی ،ﻧﮕﺮان ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺎم ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﺒﻮدی در ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮغ ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ازدﯾﺎد ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﮕﺮان اﻓﺖ
ﻗﯿﻤﺖ و زﯾﺎن ﻣﺮﻏﺪاران ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ذرت داﻧﻪ ای داﺧﻠﯽ در ﺑﺎزار آزاد را
 ۳ﻫﺰار و  ۸۵۰ﺗﺎ  ۳ﻫﺰار و  ۹۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ را  ۸ﻫﺰار و
 ۵۰۰ﺗﺎ  ۹ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و دان آﻣﺎده را  ۸ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﺎ  ۱۲ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزارﮔﺎه  ۴ﮐﯿﻠﻮ ﻧﻬﺎده ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ
ﻣﺮغ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮﻏﺪار ﻣﯽ ﮔﺬارد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎده
از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﺗﻨﻬﺎ  ۴۰روز ﻧﯿﺎز ﻣﺮﻏﺪار اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ ﺳﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه رﻏﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ
آن ﻧﺪارد و ﻣﺮﻏﺪار ﻫﻢﭼﺎره ای ﺟﺰ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺮغ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن
ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺳﺎﻟﻦ ﻧﺪارد.
ﮐﻤﺎﻟﯽ ﺳﺮوﺳﺘﺎﻧﯽ اداﻣﻪ داد :ﻋﻠﯽ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ ﺳﺎﯾﺰ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﻣﺮدم و ﺻﻼح ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻫﺎ رﻏﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ آن ﻧﺪارﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻬﺎده ﻣﺮﻏﺪار از ﺑﺎزار آزاد ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻫﺎی
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎمﻣﺴﺌﻮل اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ  ۱۰۰درﺻﺪ ﻧﻬﺎده داﻣﯽ ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﻣﺮﻏﺪار ،ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ زﻧﺪه ﺣﺪود  ۱۶ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و
ﻣﺮغ ﮔﺮم  ۲۰ﻫﺰار و  ۴۰۰ﺗﺎ  ۲۰ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﮐﻤﺎﻟﯽ ﺳﺮوﺳﺘﺎﻧﯽ از اﻧﺤﺼﺎر در واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺧﺒﺮ داد و
ﮔﻔﺖ :واردات ذرت و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۲ﻧﻔﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎزار را در دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮕﯽ در واردات دارد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ واردات ﻧﻬﺎده ﺑﺎ ارز دوﻟﺘﯽ
ﻓﺴﺎد اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ارز دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ آزاد ،زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﺮای ﻓﺴﺎد ﻣﻬﯿﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ دوﻟﺖ ﺑﺎ آزاد ﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز و
ﺗﺰرﯾﻖ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮی اﯾﻦ ﻓﺴﺎد را ﺑﮕﯿﺮد ،اﻟﺒﺘﻪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه

اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺸﺎور اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ روﻧﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻬﺎده
داﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮار ،ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ در ﺑﺎزار
ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
وی درﺑﺎره آﯾﻨﺪه ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی در ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻧﻬﺎده ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب و اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺮﻏﺪاران ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ  ۱۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﯾﺎمﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل ﺟﻮﺟﻪ
رﯾﺰی ﺷﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

