رﺋﯿـﺲ ﻫﯿﺌـﺖ ﻣـﺪﯾﺮه اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﻣـﺮغ
ﺗﺨﻢ ﮔﺬار :ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اﺧﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن
ـﺮغ را
ـﻢ ﻣـ
ـﺖ ﺗﺨـ
ـﯽ ﻗﯿﻤـ
داﻣﭙﺰﺷﮑـ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ

رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ در
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪای ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﺬف ﮔﻠﻪﻫﺎی ﻣﺮغ ﺗﺨﻢﮔﺬار ﺑﺎ ﺳﻦ ﺑﺎﻻی  ۷۰ﻫﻔﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺒﯽ ﭘﻮر رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ
ﮔﺬار اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﺑﺎزار ﺧﺒﺮ داد و
ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ درب ﻣﺮﻏﺪاری  ۱۵ﻫﺰار
ﻣﻌﺎدل ﺷﺎﻧﻪای  ۳۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﺗﻮﻣﺎن و

ﻗﯿﻤـﺖ ﻫـﺮ ﮐﯿﻠـﻮ ﺗﺨـﻢ ﻣـﺮغ ﺑـﻪ  ۱۵ﻫـﺰار
ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ
او ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را  ۱۶ﻫﺰار و  ۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن و ﺑﺎ
اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮد ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ۱۹ ،ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻫﺮ ﺷﺎﻧﻪ

ﺣﺪود دو ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺣﺪود  ۴۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر دام وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺑﺎزار اﯾﻦ ﻧﺮخ را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ.
ﻧﺒﯽ ﭘﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
در ﺻﻨﻌﺖ ﻃﯿﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر ﺗﺎﮐﻨﻮن آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا
ﺣـﺎد ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن در ﺳـﻪ ﮐـﺎﻧﻮن اردﺑﯿـﻞ ،اراک و ﻣﺎزﻧـﺪران در ﺗـﺎﻻب
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰی دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻬﯿﻪ واﮐﺴﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﻏﺪاران
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺠﻮﻣﯽ و ﮔﺮاﻧﯽ واﮐﺴﻦ
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع ﯾﺎ ﻋﺪم ﺷﯿﻮع
آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺻﻨﻌﺖ ﻃﯿﻮر داﺷﺖ.
او در واﮐﻨـﺶ ﺑـﻪ ﻧـﺎﻣﻪ اﺧﯿـﺮ ﺳﺎزﻣـﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑـﯽ ﺑـﻪ وزارت ﺟﻬـﺎد
ﮐﺸﺎورزی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﺬف ﮔﻠﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻی  ۷۰ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﯿﻮع
آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﻏﺪار ﻃﯽ  ۷۰ﻫﻔﺘﻪ
اﺧﯿﺮ ﺳﻮدی ﻧﺒﺮده ﮐﻪ ﻣﺮغ ﺧﻮد را رواﻧﻪ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮض ﺣﺬف
ﮔﻠﻪﻫﺎ ،دوﻟﺖ زﯾﺎن ﻣﺮﻏﺪار را ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺒﯽ ﭘﻮر ،ﺑﺎ ﺣﺬف ﮔﻠﻪﻫﺎی ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار ﺑﺎ ﺳﻦ ﺑﺎﻻی  ۷۰ﻫﻔﺘﻪ
و ﻋﺪم ﺗﻮان ﻣﺮﻏﺪار ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی ،ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

اﻓﺖ  ۲۵درﺻﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
ﺳﺨﻨﮕﻮی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﯿﻬﻦ ﮐﺎﻫﺶ  ۲۰ﺗﺎ  ۲۵درﺻﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﯾﮑﯽ
دﯾﮕﺮ از دﻻﯾﻞ ﮔﺮاﻧﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﺑﺎزار اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ،ﺷﺎﻧﻪ و ﮐﺎرﺗﻦ و ﻏﯿﺮه دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮی از ۲۰
درﺻﺪ ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ اﺟﺮای ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ،
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
او اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ ﮔﻠﻪﻫﺎی ﺗﺨﻢ ﮔﺬار ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻫﻢ
اﻣﮑﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺎزار ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮده،
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪرﯾﺰی ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺬف آنﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﻧﯿﺴﺖ.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢﮔﺬار اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در ﭘﺎﯾﺎن در
واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار
ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐـﺮد :دوﻟـﺖ ﻣـﺮغ و ﺗﺨـﻢ ﻣـﺮغ ﺗﻨﻈﯿـﻢ ﺑـﺎزار را ﺑﺎﯾـﺪ از
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﺎورد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻬﺎده داﻣﯽ در
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺮﻏﺪاران  ۲۰۰ﺗﺎ  ۳۰۰ﻫﺰار ﻣﺮغ ﺑﺎ ۸۵
درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

