ﻋﻀــﻮ ﻫﯿﺌــﺖ ﻣــﺪﯾﺮه اﺗﺤــﺎدﯾﻪ
ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ :ﻣﺮﻏﺪاران ﺑﺮای
ﺟـﻮﺟﻪ رﯾـﺰی در ﺳـﺮدرﮔﻤﯽ ﺑـﻪ ﺳـﺮ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی ﺷﺐ ﻋﯿﺪ را ﻣﻨﻮط
ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار داﻧﺴﺖ وﮔﻔﺖ :ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﻣﺮغ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼح ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﻋﻈﯿﻢ ﺣﺠﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ
از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ در ﺑﺎزار ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ ﻫﺮ
ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ زﻧﺪه درب ﻣﺮﻏﺪاری  ۱۵ﻫﺰار و  ۱۰۰ﺗﺎ  ۱۵ﻫﺰار و  ۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن
و ﻣﺮغ ﮔﺮم در ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎ  ۲۱ﻫﺰار و  ۱۰۰ﺗﺎ  ۲۱ﻫﺰار و ۲۰۰
ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻐﺎزه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻫﻢ ﻣﺮغ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺮغ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺧﺘﻼف دارد ،اﻓﺰود :ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﻧﻬﺎده
ﻫﺎی داﻣﯽ در ﺳﻪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ،ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻧﺮخ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را
اﻋﻼمﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﻏﺪار ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺣﺪاﻗﻞ  ۲دوره ﭘﺮورش اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎده را ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺣﺠﺖ اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﮑﺮر ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ورود ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﻣﺮغ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﻬﺎده
ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﻏﺪار از ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎمﻣﺴﺌﻮل ،در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ
ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎری
ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ
ﻣﺮﻏﺪار ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺎم و دوﻫﻮای در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﻏﺪاران زﯾﺎدی از دور ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ.

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺼﻮب ﻣﺮغ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :از ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻗﯿﻤﺘﯽ را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﻏﺪار ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﺪ
ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺑﻪ زﯾﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

وی درﺑﺎره آﯾﻨﺪه ﺑﺎزار ﻣﺮغ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻮﺟﻪ
رﯾﺰی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﺑﺎزار ﻣﺮغ رخ ﻧﺪﻫﺪ و
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﺧﺘﻼف ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺎزار ﻣﺮغ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز
ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻢ.

ﺣﺠﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه را  ۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ روال ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در اﯾﺎم ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل ،ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ازدﯾﺎد ﺗﻘﺎﺿﺎ دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺑﺎزار اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ در ﺟﺪول ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﻫﻢ
ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﺮادات ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎده ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎزار ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزارﮔﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻬﺎده ﻣﺮغ ﺗﺎ ﺳﻦ  ۴۰روزﮔﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ
داده ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﻧﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ورود ﺟﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﻧﻬﺎده ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،از اﯾﻦ رو ﻣﺮﻏﺪار ﭼﺎره ای ﻧﺪارد ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ۱۵
روز ﻧﻬﺎده ﺧﻮد را از ﺑﺎزار آزاد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ
در ﮐﻨﺎر ﻋﺪم رﻏﺒﺖ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻣﺮغ ﺳﺎﯾﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه  ۲۰ﺗﺎ  ۲۵درﺻﺪ
ﻧﻬﺎده ﻣﺼﺮﻓﯽ از ﺑﺎزار آزاد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽاﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ
ﻣﺼﻮب ﻣﺮغ در ﺑﺎزار ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ
اﻗﺪام ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﺮﻏﺪاران رﻏﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی
ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎزار را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ،
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻋﻼم ﻧﺮخ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺮﻏﺪاران ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.

ﺣﺠﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮغ را ﺑﯿﺶ از ﺗﻘﺎﺿﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ازدﯾﺎد
ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﮐﺎﻻی ﺧﻮد را
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻬﺎده ﺗﺎ ﺳﻦ  ۴۰روزﮔﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮﻏﺪار ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪی ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮغ
درﺷﺖ و ﻋﺪم ﮐﺸﺶ ﺑﺎزار ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ ﻣﺮغ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺳﺎﻟﻦ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻬﺎده ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز را از ﺑﺎزار آزاد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ اداﻣﻪ داد :اﺧﯿﺮا ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﻃﺮﺣﯽ را اﻋﻼم ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ذﺧﺎﯾﺮ
ﺧـﻮد ،ﺑـﺮای ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از ﺿـﺮر و زﯾـﺎن ﻣﺮﻏـﺪاران ﻧـﻮﻋﯽ ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ،ﻗﯿﻤﺖ ۱۴
ﻫﺰار و  ۴۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﻣﺮغ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮغ
را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﺷﯿﺮﯾﻨﮓ ﭘﮏ ﺷﺪه ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
زﯾﺎن ﻣﺮﻏﺪاران ﺑﯿﺶ از ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮغ ﮔﺮم اﺳﺖ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮغ ﺷﯿﺮﯾﻨﮓ ﭘﮏ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺮغ ﮔﺮم ﯾﮏ ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن اﺧﺘﻼف دارد ،ﮔﻔﺖ :ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ
ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺧﻂ  ۲ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد  ۱۸ﻫﺰار و  ۷۰۰ﺗﻮﻣﺎن را داده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼف ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮغ ﺷﯿﺮﯾﻨﮓ ﭘﮏ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺮغ ﮔﺮم،
ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﺠﺪد دﭼﺎر زﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺣﺠﺖ درﺑﺎره ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺣﺬف ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻋﻠﯽ رﻏﻢ واردات ﺻﺪ درﺻﺪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺑﺎ ارز ۴۲۰۰
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ،اﻣﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ و دوﻟﺖ  ۵۵درﺻﺪ ﻧﻬﺎده در
ﺑﺎزارﮔﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :اﮔﺮﭼﻪ ﺣﺬف ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ واﻗﻌﯽ ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ واﻗﻌﯽ ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ در ﺑﺎزار ،ﻣﺼﺮف اب در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
آب ﺑﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﻨﺪم ،ﺟﻮ و ذرت ﺳﻮق داده ﻣﯽﺷﻮد و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی ﺷﺐ
ﻋﯿﺪ را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﻣﺮغ اﻋﻼم ﻧﺸﻮد ،ﻣﺮﻏﺪاران دﭼﺎر ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب اﺻﻼح ﺷﻮد.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

