اﻓﺰاﯾـﺶ ﻗﯿﻤـﺖ ﺟـﻮﺟﻪ /ﺻـﺪور ﻣﺠـﻮز
اﺣﺪاث ﻣﺮﻏﺪاری ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺧﺎص

دﺑﯿﺮ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﯿﻤﺖ
ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه در ﺑﺎزار ﺑﻪ  ۲ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  ۸۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮﻏﺪاران در ﺿﺮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد ﮐﺮده اﻧﺪ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای
اﻓﺮادی ﺧﺎص در ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺠﻮز اﺣﺪاث ﻣﺮﻏﺪاری ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺴﻨﺎ؛ ﭘﺮوﯾﺰ ﻓﺮوﻏﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه و ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪود  ۸۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن
ﻫﻢ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ وﻟﯽ
اﯾﻦ ﻧﺮخ در ﺑﺎزار رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ۲
ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و واﺣﺪﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
دﺑﯿﺮ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :از آن ﻃﺮف ﻧﻬﺎده ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﺗﺎﺧﯿﺮ  ۱۵ﺗﺎ  ۲۰روزه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﻮﻟﯿﺪ
را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺮاﯾﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺟﻮﺟﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ذرت و ﺳﻮﯾﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻤﺎم
ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ ﺑﺎﻻ رود وﻟﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﻨﺪ؟
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮﻏﺪاری ﻫﺎ در ﺿﺮر و
ﺗﻌﻄﯿﻠـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺷﻨﯿـﺪه ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﺑﻪ ﻋـﺪه ای ﺧـﺎص در ﺑﺮﺧـﯽ اﺳـﺘﺎن
ﻫﺎ ﻣﺠﻮز اﺣﺪاث ﻣﺮﻏﺪاری داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻤﮏ و آﻧﻬﺎ را ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺮای اﺣﺪاث ﻣﺮﻏﺪاری ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺮوﻏﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ رو ،ﺻﻨﻌﺖ ﻃﯿﻮر را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺟﺪی
ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﮔﺮ اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ دار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ
ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺮغ و ﺻﻒ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻫﻢ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

