ـﻮ زرد از آب
ـﻪ ﺗـ
ـﺎﯾﯽ ﮐـ
ـﻮل ﻫـ
ﻗـ
درآﻣـﺪ/ﺗﺨﻢ ﻣـﺮغ ﺑـﻪ ﺷـﺎﻧﻪ ای ۴۸
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺮﮐﺸﯿﺪ!

ﻋﻠﯽ رﻏﻢ وﻋﺪه ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزار ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎراﻧﺪاز ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻫﺎ داﻣﻦ ﮔﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ
ﮐﺎﻻﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان ،ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻄﯿﻢ ﺑﺎزار و
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ  ۳ﺑﺎره ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﮔﺬﺷﺖ و ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺑﺎزار اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﺎ از ﺑﺎزار ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﺮ ﺷﺎﻧﻪ
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﮐﻤﺎﻣﺎن ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۴۰ﺗﺎ  ۴۵ﻫﺰار و ﻫﺮ ﯾﮏ ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ از
ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﺎ ﻫﺰار و  ۶۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻣﻄﺮح و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮ اﻋﻼم اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو اﻋﻼم ﺷﺪ .ﻋﺒﺎس ﻗﺒﺎدی دﺑﯿﺮ
ﮐﺎرﮔﺮوه ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ  ۸دی ﻣﺎه  ۹۹ﺳﺘﺎد
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ،ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ درب ﻣﺮﻏﺪاری را ۱۴
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد و ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ۱۲
ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ  ۱۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در درب ﻣﺮﻏﺪاری
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.

او اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود  ۳۲ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺳﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﺎ از ﺑﺎزار ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻗﯿﻤﺖ
 ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ .ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮراک ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺮدم
ﺣﺪود  ۴۰درﺻﺪ ﮔﺮانﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﮔﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﻣﯽرﺳﺪ و ﺣﺎﻻ
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ارزانﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺮدم ،ﻫﺮ ﻋﺪد ﻫﺰار
و  ۶۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
اﯾﻦ ﺟﻬﺶ ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺣﺎﻟﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی از ﺗﺎﻣﯿﻦ  ۱۰۰درﺻﺪی ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ
دﭼﺎر
دﭼﺎر
وﻓﻮر

ﺑﺎزار ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﺒﺪ ﺧﺎﻧﻮار
ﻫﺮج و ﻣﺮج ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از دﻫﮏ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺧﺒﺮ از
ﮐﺎﻻ و ارزاﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ را ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﻃﯽ ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻗﻼم اﺻﻠﯽ ﺳﺒﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﮔﺮاﻧﯽ
ﻫﺎی در ﺑﺎزار روﺑﺮو ﺷﺪ ﮐﻪ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ارزاﻧﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در دﺳﺘﺮس اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺟﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪن از ﻗﺎﻓﻠﻪ ﮔﺮاﻧﯽ
ﻫﺎ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﺑﺎزار داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ از ﻣﻐﺎزه ای ﺑﻪ
ﻣﻐﺎزه ای دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن دﻻﯾﻞ ﺧﺎص ﺧﻮد را
اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ از ﺳﻄﺢ ﺑﺎزار ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در
و در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺎﻫﺎ ﺗﺎ  ۴۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ
ﻣﻐﺎزه ﻫﺎ ۴۱ ،۴۰
ﺷﻮد درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺨﻢ
ﻣﺮغ را  ۳۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ را
ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎراﻧﺪاز
ﺑﻪ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر ،ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای و ﺻﻨﻮف ﺟﺎی اﯾﻦ
ﺳﻮال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺎزار ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﭼﯿﺴﺖ؟ وﻋﺪه
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ آراﻣﺶ ﺑﺎزار ﮐﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﺣﺎل ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺴﺌﻮﻻن ذی رﺑﻂ ﻣﯽ روﯾﻢ ﺗﺎ از آﺧﺮﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻋﻠﻞ ﮔﺮاﻧﯽ
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﺑﺎزار و ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و دﻻﯾﻞ اﺟﺮا ﻧﺸﺪن
وﻋﺪه ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﯾﻢ:

اﺧﺘﻼل در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ،ﺑﺎزار ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
را ﻣﺘﺸﻨﺞ ﮐﺮد
رﺿﺎ ﺳﺎﻟﻤﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را ﺑﯿﺶ از ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  ۹۴۰ﺗﺎ  ۹۵۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ،ﮐﻤﺒﻮدی در ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ
ﮐﺎﻻ ﻧﺪارﯾﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﺒﻮدی در ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻧﺪارﯾﻢ ،اﻓﺰود :ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺗﻌﺪد زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ و ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﻋﺮﺿﻪ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در
ﺑﺎزار دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺮﺿﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻗﯿﻤﺖ
ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺳﺎﻟﻤﯽ اﺧﺘﻼل در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ را ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﮔﺮاﻧﯽ در ﺑﺎزار داﻧﺴﺖ
و ﮔﻔﺖ :اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ،
ﺗﻮزﯾﻊ و ﻧﻈﺎرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺑﺤﺚ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد
و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺎزاد ﺑﺮ
ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﮏ ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ۹۴۰
ﺗﺎ  ۹۵۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در داﺧﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ۵۰
ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
وی ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ درب ﻣﺮﻏﺪاری را  ۱۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﻋﻤﺪه
ﻓﺮوﺷﯽ  ۱۴ﻫﺰار و  ۹۰۰ﺗﺎ  ۱۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ
ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺷﯿﺮﯾﻨﮓ ﭘﮏ ﺷﺪه  ۳۴ﺗﺎ  ۳۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﺳﺎﻟﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎراﻧﺪاز ﺗﺎ
رﺳﯿﺪن ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل اداﻣﻪ دارد،ﮔﻔﺖ :روزاﻧﻪ  ۱۴۰ﺗﺎ  ۱۵۰ﺗﻦ ﺗﺨﻢ
ﻣﺮغ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎراﻧﺪاز در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر و
اﺻﻨﺎف ﺗﻬﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺎﻻی  ۳۴ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﯽ اﺳﺖ
ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﻪ اﺻﻐﺮی ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﯿﻬﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ  ۳۰ﺗﺎ  ۳۵درﺻﺪ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺎدﯾﻦ

ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ راه
اﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزارﮔﺎه ۳۵ ،درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب
از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
وی اﻓﺰود :اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﻞ ﻧﯿﺎز ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر را ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب
ﺗﺎﻣﯿﻦ و در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر و ﺻﻨﻮف ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﻗﺮار
ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ در ﺑﯿﻦ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺻﻐﺮی اداﻣﻪ داد :ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر  ۶۰ﺗﺎ  ۷۰درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب
در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و  ۳۰درﺻﺪ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺎدﯾﻦ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای
ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺮ ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﯾﮏ ﻫﺰار
و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن در ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه  ۱۷ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﯾﮏ ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺨﻢ
ﻣﺮغ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ درﺷﺖ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ  ۳۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد ﻓﺮوش ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ رﻗﻢ ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﯽ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ و  ۷۰۰ﺗﺎ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ و  ۹۰۰ﮔﺮم اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﯿﻬﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻢ
ﻣﺮغ درﺷﺖ و رﯾﺰ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪارد ،ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﯾﺰ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﺳﻦ
ﮔﻠﻪ و ﻣﺮغ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﮔﺮﻧﻪ از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺗﻔﺎوﺗﯽ
ﻧﺪارﯾﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ درﺷﺖ ﭘﻮﺳﺖ آن ﻧﺎزک ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد
درﺻﺪ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ،اﻓﺰود :ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۸۵ﺗﺎ  ۹۵ﻫﺰار ﺗﻦ
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر  ۵ﺗﺎ ۱۰
درﺻﺪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺎزاد اﺳﺖ.
اﺻﻐﺮی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻧﺪارﯾﻢ،
اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﺪﺑﯿﺮ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻄﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ،درﻃﻮل
ﻣﺎه  ۷ﺗﺎ  ۸ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺧﺘﻼف دارد ،اﻣﺎ ﻣﺼﺮف ﺧﯿﻠﯽ ﻧﻮﺳﺎن
دارد.

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﺸﺶ ﺑﺎزار در  ۶ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل و
ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﯾﻊ را از دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﺑﺎزار
اﻋﻼم ﮐﺮد.
وی درﺑﺎره آﯾﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزارﮔﺎه ﻣﻌﺎﯾﺐ و
ﻣﺤﺎﺳﻨﯽ دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺧﯿﺮا ﻣﺮﻏﺪاران ﭘﻮل ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ
را ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎده ﻫﺎی
داﻣﯽ را ﮐﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ اﺷﮑﺎل ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم
دوﻟﺘﯽ ﮐﻨﺘﺮل آﻧﻼﯾﻦ ﻧﺪارد و ﻧﯿﺎز ﮐﺎﻣﻞ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮدی ﮔﻠﻪ ،ﺳﻦ ﮔﻠﻪ ،ﻧﻬﺎده ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و
ﻣﯿﺰان ﻧﻬﺎده ﺗﻮزﯾﻌﯽ اﻧﺤﺮاﻓﺎﺗﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ واﮔﺬاری اﻣﻮر ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻞ و
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ ،اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﯿﻬﻦ درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺎ وﻋﺪه ﮐﺎﻫﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﺑﺎزار ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :وﻋﺪه ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﻌﺪی اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ  ۱۴۰۰ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻧﺮﺧﯽ
وارد ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺎ
اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ،دوﻟﺖ ﺑﺎ
ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﻏﺪار ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﺻﻐﺮی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزار ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:

زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ

ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﺑﺎزار ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود ،ﻣﺮﻏﺪاران اذﻋﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﻪ
اول ﺳﺎل ارزان ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻﺗﺮ در  ۶ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل
ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺿﺮر ﻧﯿﻤﻪ اول ﺑﻪ ﺟﯿﺐ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﯽ رود ،اﻣﺎ در  ۶ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزار از اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮﻏﺪاری ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻮم ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎر
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺒﯽ ﭘﻮر رﺋﯿﺲ ﻫﺌﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
از ﻋﺮﺿﻪ ﻓﺮاوان ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﺑﺎزار ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ١٠٠ :درﺻﺪ ﺗﺨﻢ
ﻣﺮغ ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام و در

ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﺗﻬﺮان را ﺑﯿﺶ از  ۴۰۰ﺗﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻓﺰود :در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ روزاﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﯿﻦ  ٢٠٠ﺗﺎ  ۲۵۰ﺗﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ اﺳﺖ و
ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮدآوری ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻮم ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺒﯽ ﭘﻮر درﺑﺎره ﻋﻠﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۳۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺨﻢﻣﺮغ در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی وزن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۲ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﯿﻬﻦ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ درب
ﻣﺮﻏﺪاری  ۱۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻢ
ﻣﺮغ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۱۷ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ  ۳ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
ﻗﯿﻤﺖ در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﮔﺮﭼﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ از  ۱۲ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ  ۱۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۷۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ
دارد.
ﻧﺒﯽ ﭘﻮر از ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ در ﺑﺎزار ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ:
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ  ۱۰ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﺎ  ۱۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ  ۴ﺗﺎ  ۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل از ﺷﯿﻮع آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﻃﯿﻮر ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺒﺮ
داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ۴۰۰ ،ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻌﺪوم ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﺎزار
اﺛﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ذرت و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ۱۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﻣﺮغ ﭘﺎی ﺗﺨﻢ ۷۰
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺮﻏﺪار  ۱۰۰ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ای
ﺑﺎﯾﺪ  ۷ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﯾﺴﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ رﯾﺴﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
رﺋﯿﺲ ﻫﺌﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در ﭘﺎﯾﺎن
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻬﺎده داﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ،

ﺑﻠﮑﻪ  ۲۳ﺗﺎ  ۲۴آﯾﺘﻢ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ در ﻧﺮخ
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺛﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ  ۳۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺿﻤﻦ اﻧﮑﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن  ۱۰۰ﺗﺎ  ۱۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺸﺖ ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

