ﺗﺼـﻤﯿﻢ وزارت ﺟﻬﺎدﮐﺸـﺎورزی ﺑـﺮای
واردات ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه

ﻣﺸﺎور ﻋﺎﻟﯽ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﺸﻮر از ﺗﺼﻤﯿﻢ
وزارت ﺟﻬـﺎد ﮐﺸـﺎورزی ﺑـﺮای واردات ﺟـﻮﺟﻪ ﯾﮑـﺮوزه از ﻃﺮﯾـﻖ ﺷﺮﮐـﺖ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار اﯾﻦ
ﻧﻬﺎده ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﻠﻨﺎ؛ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﮐﻤﺎﻟﯽﺳﺮوﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اداﻣﻪ ﮔﺮاﻧﯽ ﺟﻮﺟﻪ
ﯾﮑﺮوزه ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺳﺮﺳﺎمآوری ﮔﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺣﺪود  ۲ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﺮﻏﺪار ﻣﯽرﺳﺪ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه  ۴ﻫﺰار  ۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺮﻏﺪاران ﺑﯿﺶ از  ۸ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﯾﻦ ﻧﻬﺎده ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ
را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽﺳﺮوﺳﺘﺎﻧﯽ؛ واﺳﻄﻪﻫﺎی ﺳﻮدﺟﻮد ﺑﺮای ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﺧﻼف ﺧﻮد
ﺑﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﺳﺎزی و وارﯾﺰ دو ﺣﺴﺎﺑﻪ روی آوردهاﻧﺪ.
وی در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺖ :واﺳﻄﻪﻫﺎ ﺟﻮﺟﻪ را ﺑﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﮔﺰاف ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻓﺮوش ﺧﻮد ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب را درج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از آنﻫﺎ از ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب را ﺑﻪ

ﯾﮏ ﺣﺴﺎب و ﻣﺎزاد ﺑﺮ آن را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب دﯾﮕﺮ وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻤﺎﻟﯽ ﺳﺮوﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺮان ﻓﺮوﺷﯽ ﺟﻮﺟﻪ واﺳﻄﻪﻫﺎ ﺑﺮای
ﺑﺎزﮔﺮﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﺮﻏﺪاران را در ﻧﻮﺑﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ
را ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻣﺸﺎور ﻋﺎﻟﯽ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﺸﻮر؛ از ﺗﺼﻤﯿﻢ
ـﺖ
ـﻖ ﺷﺮﮐـ
ـﺮوزه از ﻃﺮﯾـ
ـﻮﺟﻪ ﯾﮑـ
ـﺮای واردات ﺟـ
ـﺎورزی ﺑـ
وزارت ﺟﻬﺎدﮐﺸـ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﺒﺮ داد.
ﮐﻤﺎﻟﯽﺳﺮوﺳﺘﺎﻧﯽ اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ واردات ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه ﺗﺎ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای واﮔﺬاری وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه ﺑﻪ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻮزﯾﻊ
ﺟﻮﺟﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ و وارداﺗﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه وزارت و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﺑﻪ دﺳﺖ آنﻫﺎ
ﺑﺮﺳﺪ.
ﮐﻤﺎﻟﯽﺳﺮوﺳﺘﺎﻧﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮاﻧﯽ ﺟﻮﺟﻪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه
 ۱۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻮﺟﻪرﯾﺰی در ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ ،در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻠﻔﺎت و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﺧﻮراک دام
ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻣﺮغ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﻠﻨﺎ

