رﺋﯿـﺲ ﻫﯿﺌـﺖ ﻣـﺪﯾﺮه اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﻣـﺮغ
ﺗﺨـﻢ ﮔـﺬار :ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺎﻫـﺎﻧﻪ ﺗﺨـﻢ
ﻣﺮغ ﺑﻪ  ۱۱۰ﻫﺰارﺗﻦ رﺳﯿﺪ

ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺒﯽ ﭘﻮر ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ۱۱۰
ﻫﺰارﺗﻦ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﯾﻦﻣﯿﺰان ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺒﯽ ﭘﻮر ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺮﮐﯿﻠﻮ
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ درب ﻣﺮﻏﺪاری  ۳۵ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﺎ  ۳۶ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ۳
ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻧﺮخ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه
واﻗﻌﯽ ﻫﺮﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺎﻻی  ۴۲ﺗﺎ  ۴۳ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﻧﺒﯽ ﭘﻮر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۱۱۰ﻫﺰارﺗﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ازدﯾﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺻﺎدرات ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ،ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻪ  ۵۰ﻫﺰارﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢﮔﺬار ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺻﺎدرات
ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎﻧﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۲۸ﻫﺰارﺗﻦ ﺗﺨﻢ
ﻣﺮغ ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﻃﯽ  ۲ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ و
ﺑﻌﺪ از رﻓﻊ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ روزاﻧﻪ  ۱۰۰ﺗﺎ  ۱۲۰ﺗﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد.

او ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر ﺑﻌﺪ از اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﯾﺎراﻧﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺮﻏﺪاران ۸
ﺗﺎ  ۱۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺮار اﯾﻦ روﻧﺪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺮﻏﺪار ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

دﺑﯿـﺮ اﻧﺠﻤـﻦ ﺻـﻨﻌﺖ ﮔـﻮﺷﺖ و ﻣـﻮاد
ـﻮی
ـﺖ ﺟﻠـ
ـﻮر :دوﻟـ
ـﯽ ﮐﺸـ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨـ
ﻗﺎﭼﺎق دام را ﺑﮕﯿﺮد

ﻣﺴﻌﻮد رﺳﻮﻟﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻗﺎﭼﺎق دام زﻧﺪه ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ در
ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،دﺑﯿﺮ
اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﻻﺷﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی  ۲۲۰_۱۸۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺮخ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪی و
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻻﺷﻪ  ۲۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﮐﻠﯿﻪ

ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای و ﻏﺮف ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﮕﺮدد،
وﻟﯽ اﺧﯿﺮا در ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻘﺎط ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻗﺎﭼﺎق دام زﻧﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻗﯿﻤﺖ در ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺣﺪود ۱۲
ﻫﺰار ﻟﯿﺘﺮ آب ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﯽ آب ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد دام
ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺑﺮاﺣﺘﯽ اﯾﻦ دام ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺑﺮداﺷﺘﻪ ازﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤــﺎدﯾﻪ ﺳﺮاﺳــﺮی
ﻣﺮﻏﺪاران :ﮐﺎﻫﺶ  ۲۵ﺗﺎ  ۳۰درﺻﺪی
ﻣﺼﺮف ﻣﺮغ /دوﻟﺖ ﺻﺪای ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن
اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی ﻣﺮﻏﺪاران را ﺑﺸﻨﻮد

ﺣﺒﯿﺐ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد ﮔﻔﺖ :اﻓﺖ ﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﯿﺰان ﺧﺮﯾﺪ
ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﺮد و
ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻣﺮغ ﮔﺮم ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﯾﻌﻨﯽ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۵۰ﺗﺎ  ۵۲ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮهﺑﺎر ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﻠﻨﺎ؛ ﺣﺒﯿﺐ اﺳﺪاﻟﻠﻪﻧﮋاد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺟﻮﺟﻪرﯾﺰی از
ﺳﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻔﺖ ۱۱۰ :ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ در آذر ﺳﺎل ﺟﺎری ﺟﻮﺟﻪرﯾﺰی
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و در دی ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز  ۵۳ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۰۰ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻮﺟﻪرﯾﺰی
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه  ۱۱۴ﺗﺎ  ۱۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺟﻮﺟﻪرﯾﺰی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﺿﺮر روزاﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺣﺪود  ۱۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد
و اﻓﺰود :ﺿﺮر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺎه ﺑﯿﺶ از  ۳ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ از اﯾﻦرو از وزارت ﮐﺸﺎورزی اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام از وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری
ﻣﺮغ ﻣﺎزاد ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺒﺮان ﺿﺮر و زﯾﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻣﺮغ ﻣﺎزاد ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺮﻏﺪاران ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮد اﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺪاﻣﯽ اﻧﺠﺎم
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ ۳۰ :درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺨﺸﯽ از
واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮﻏﺪاری در ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮐﻢ ﺑﻬﺮه ﺑﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد از ﮐﺎﻫﺶ  ۲۵ﺗﺎ  ۳۰درﺻﺪی ﻣﺼﺮف ﻣﺮغ ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود:
اﻓﺖ ﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﯿﺰان ﺧﺮﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮد در
ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﺮد و ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻣﺮغ ﮔﺮم ﮐﻤﺘﺮ
از ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﯾﻌﻨﯽ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۵۰ﺗﺎ  ۵۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه و
ﺗﺮهﺑﺎر ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺮغ ﮔﺮم در واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۵۷ﺗﺎ ۶۰
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی؛ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ ﺣﺪود ۱۰
ﺗﺎ  ۱۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺿﺮر ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ دوﻟﺖ راﻫﮑﺎری ﺑﺮای
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزار در ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز دارد؟ ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ دوﻟﺖ ﺻﺪای ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﺷﺪن اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی ﻣﺮﻏﺪاران را ﺑﺸﻨﻮد و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎزاد ﻣﺮغ را
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺰﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﭼﺎر ﭼﺎﻟﺶ ﻧﺸﻮد و ﺗﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺟﻮﺟﻪرﯾﺰی ﻣﺮﻏﺪاران ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زﯾﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﺷﺎﻫﺪ ﮐﻤﺒﻮد واﻓﺰاﯾﺶ اﻓﺴﺎر ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ در ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺮﻏﺪاران اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ اﻟﺰام ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ارز ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺻﺎدرات وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭼﺮاﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

اﻣﮑﺎن

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻬﺪی ﯾﻮﺳﻔﺨﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺎﻫﺶ  ۳۰درﺻﺪی ﻧﺮخ
ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﻪ زﯾﺮ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب
رﺳﯿﺪ و در واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺮغ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۵۰ﺗﺎ  ۵۷ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻔﺮوش
ﻣﯽرﺳﺪ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﻣﺮغ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۶۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی؛ ﻋﺮﺿﻪ زﯾﺎد و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش؛ ﻣﺮغ ﮔﺮم در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮهﺑﺎر ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ۴۹
ﻫﺰار و  ۹۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻔﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﻠﻨﺎ

رﺋﯿـﺲ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﮔـﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪی:
ﺗﻮزﯾـﻊ ﮔـﻮﺷﺖ ﻣﻨﺠﻤـﺪ ﺑـﺎزار را
ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻣﻠﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻨﺠﻤﺪ،
ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﻮﺷﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﯿﺎدﯾﻦ و ﺻﻨﻮف ﺑﺎزار را ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻣﻠﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻫﺮﮐﯿﻠﻮ
ﺷﻘﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۲۷۰ﺗﺎ  ۲۸۰ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن در ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام
و وزارت ﺟﻬﺎد از ﻓﺮدا ﺣﻮاﻟﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﺮای ﻣﻐﺎزه ﻫﺎ
ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻠﮑﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻨﺠﻤﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ ،اﻣﺎ
اﻻن ﻧﻤﯽ ﺗﻮان درﺻﺪی را اﻋﻼم ﮐﺮد.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺮﮐﯿﻠﻮ دام زﻧﺪه را  ۱۱۰ﺗﺎ
 ۱۲۰ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎق و ﺻﺎدرات دام ﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺧﺮوج ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.

او ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮﮐﯿﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻨﺠﻤﺪ  ۱۴۰ﺗﺎ  ۱۵۰ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺮم ،ﺗﻘﺎﺿﺎی دﻫﮏ ﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ
دﻫﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ روزه:
ﮐـﺎﻫﺶ  ۳۰درﺻـﺪی ﺧﺮﯾـﺪ ﻣـﺮغ ۱۵ /
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ از ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺣﺬف ﺷﺪ

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺻﺪﯾﻖ ﭘﻮر ﮔﻔﺖ ۱۵ :ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻧﻄﻔﻪ دار ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ
رﯾﺰی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮای ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺎزاد از ﮔﺮدوﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف دﯾﮕﺮ رﺳﯿﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ

از ﻣﻬﺮ ،اﻣﺴﺎل در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﺎورزی ،دام و ﻃﯿﻮر ﺑﺎ ﻣﺎزاد
ﺗﻮﻟﯿـﺪ رو ﺑـﻪ رو ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻋﻠـﺖ اﺻـﻠﯽ آن ﺑـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ﻗـﺪرت ﺧﺮﯾـﺪ
ﻣﺮدم ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد .در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﻃﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی دﻧﺒﺎل ﮐﺮد از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﺨﺸﯽ
از ﻣﺮغﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار را ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎز ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺧﺮﯾﺪاری و
دﭘﻮ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﻣﺎ ﮐﺎﻫﺶ  ۳۰درﺻﺪی ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺑﺎزار را ﺑﺎ ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﺮاه ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺻﺪﯾﻖ ﭘﻮر ،دﺑﯿﺮ
اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ روزه ﮐﺸﻮر درﺑﺎره اﺧﺒﺎری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺬف ﺟﻮﺟﻪﻫﺎی
ﯾﮏ روزه از ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ در ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻫﺶ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺮغ ﺧﺮﯾﺪ در ﺑﺎزار  ۳۰درﺻﺪ اﻓﺖ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮای ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ۱۵ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻧﻄﻔﻪ دار
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد از ﮔﺮدوﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎرج و
ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف دﯾﮕﺮ رﺳﯿﺪ .در واﻗﻊ ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ
ﻓﻌﻠﯽ ،ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪای در ﮐﺎر ﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺗﻮﻟﯿﺪ در وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ  ۱۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻣﺮغﻫﺎ از ﮔﺮدوﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ.
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ روزه در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺎزاد
ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺻــﺎدر ﻧﻤﯽﺷــﻮد ،ﻋﻨــﻮان ﮐــﺮد :ﺻــﺎدرات ﻧﯿــﺎز ﺑــﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺎزاد
ﺗﻮﻟﯿﺪ رو ﺑﻪ رو ﺑﻮدﯾﻢ ﺻﺎدرات اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﺎزار داﺧﻞ ﺑﺎ
ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺻﺎدرات ﺷﻮﯾﻢ.

اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ و ﺑﺎزار ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﺻﺪﯾﻖ ﭘﻮر در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ
در ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺿﺮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارای ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻮد ﺟﻮﺟﻪ ﺑﯿﻦ  ۸ﺗﺎ  ۹ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺣﺬف ارز دوﻟﺘﯽ و  ۵ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ دان ،ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ روزه ﺑﻪ ﺣﺪود  ۳ﺗﺎ  ۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ
 ۲۰درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
او ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺣﺬف  ۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ از ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮﺟﻪ در
راﺳﺘﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮده ﺗﺎ ﮔﻠﻪﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺣﺬف ﻧﺸﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺎزار ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ روزه اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه

ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺎزار ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺣﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮدن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺻﺪﯾﻖ ﭘﻮر در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﺗﺎزه ﺑﯿﻦ
 ۶۵ﺗﺎ  ۷۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﻣﺮوز ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ در
ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ  ۴۷ﺗﺎ  ۵۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ دو ﺳﻮم ﻧﺮخ
واﻗﻌﯽ اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﭼﺮاﮐﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ،ﮐﺎﻫﺶ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻬﺮ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺧﻮراک
دام ۲۹ :ﻫﺰارﺗـﻦ ﺧـﻮراک آﺑﺰﯾـﺎن
ﺻﺎدر ﺷﺪ

ﻣﺠﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮی ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺧﻮراک دام ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر
ﺗﺎ دی ﻣﺎه  ۲۹ﻫﺰارﺗﻦ ﺧﻮراک آﺑﺰﯾﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﻣﺠﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ
ﻫﺎی ﺧﻮراک دام در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراک
دام آﻣﺎده در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻻﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ  ۳۰ﺗﺎ  ۴۰درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،اﺧﯿﺮا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ  ۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮐـﻪ ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑـﺮای اﺳـﺘﻔﺎده داﻣـﺪاران از ﺧـﻮراک دام آﻣـﺎده
ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی ﺷﻮد.
ﺟﻌﻔﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮراک دام آﻣﺎده در اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری و ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد ،ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﻣﺮﻏﺪاران و داﻣﺪاران ،آﻧﻬﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ را در ﻣﺤﻞﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺧﻮراک دام ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ارزان ﺗﻤﺎم ﺷﻮد.اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ.
او ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﺎدرات ﺧﻮراک دام ،اﻣﺎ ﺑﺎزار ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻃﺮاف ﺑﺮای  ۳۰۰ﺗﺎ  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی وﺟﻮد دارد.
ﺟﻌﻔﺮی اداﻣﻪ داد :ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر  ۸۵۲ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮراک دام در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﯿﻔﺖ ﮐﺎری ،ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۲۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺧﻮراک آﻣﺎده ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،ﭘﺲ از ﺣﺬف ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺮدم در ﺑﺨﺶ ﻣﺮغ و
ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ در ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮراک ﻫﻢ
اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﺧﻮراک دام ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ﺣﺬف ارز ۴۲۰۰
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ وزﯾﺮ ﻗﻮل داد ﮐﻪ ﺻﺎدرات ﺧﻮراک اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻃﯽ  ۸ﻣﺎه
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﻼ ﻫﯿﭻ ﺧﻮراﮐﯽ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
او ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺻﺎدرات را ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﻫﺎی اداری اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽﻫﺎی اداری اﺳﺖ ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﮐﺪ  IRﺑﮕﯿﺮﻧﺪ،
اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﺑﻮدن ،ﯾﮏ ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﺑﺮاﯾﻦ
اﺳﺎس ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۱۵ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﺪ  IRﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺟﻌﻔﺮی ﮔﻔﺖ :در آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﯾﻢ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﮐﺪ  IRاز ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﭘﺎﺳﺨﯽ

ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﻢ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر ﺗﺎ دی ﻣﺎه  ۲۹ﻫﺰارﺗﻦ ﺧﻮراک آﺑﺰﯾﺎن ﺻﺎدر
ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﻣﻬﺪی ﻣﺴﻌﻮدی دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﺗﺎق
اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :در ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮراک دام ،ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﮐﻪ  ۱۳ﺗﺎ  ۱۴ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﺑﺎ ﺣﺪود ۸۰
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ و اﻧﮕﻠﯿﺲ در اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
او ﮔﻔﺖ :واﺑﺴﺘﮕﯽ  ۹۰درﺻﺪی در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﻃﯿﻮر وﺟﻮد دارد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮراک دام آﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ،ﺑﻬﺮهوری
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺷﻌﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮراک ﺳﺎﻟﻢ ،ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻟﻢ ،اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﺗﻼش
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ را در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

رﯾﯿـﺲ ﻣﺠﻤـﻊ ﻣﻠـﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
دام :ﮐـﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤـﺖ ﮔـﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣـﺰ از
ﻫﻔﺘـﻪ ﺟـﺎری /وﺿﻌﯿـﺖ ذﺧـﺎﯾﺮ ﮔـﻮﺷﺖ
ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ

ﻣﻨﺼﻮر ﭘﻮرﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ از ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ﮐﺎﻫﺸﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :وﺿﻌﯿﺖ ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﮐﺸﻮر ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺮﻧﺎ؛ ﻣﻨﺼﻮر ﭘﻮرﯾﺎن درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ داﺧﻠﯽ و
دام زﻧﺪه ،اﻓﺰود :ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ
ﮐﻤﺒﻮدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺪارﯾﻢ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﮐﻨﻮن ﺳﻪ ﻧﻮع ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه و
ﺗﺮهﺑﺎر ،ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام و ﺑﺎزار دارﯾﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻌﻠﯽ
ﺑﺎزار واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارد.
رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻠﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دام زﻧﺪه اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﮐﻨﻮن ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم دام زﻧﺪه ﺳﺒﮏ درﺟﻪ ﯾﮏ ﮐﻪ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﺷﻮد،
ﺑﯿﻦ  ۹۰ﺗﺎ  ۹۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و دام ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ درﺟﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻦ  ۹۰ﺗﺎ
 ۹۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی دام زﻧﺪه ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻋﻨﻮان
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ اﺳﺖ.
ﭘﻮرﯾﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺮخ ارز ،ﺑﺎرش ﺑﺎران و ﺑﺮف در
ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ دام زﻧﺪه ﯾﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ اﯾﺠﺎد
ﮐﺮده و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ دام زﻧﺪه در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ در ﺑﺎزار ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ دام زﻧﺪه ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻻﺷﻪ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺎزار ﺣﺪود  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم
ﺑﺮﺳﺪ و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ اﺟﺤﺎف ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻠﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دام زﻧﺪه ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﻮﺷﺖ
ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ذﺧﺎﯾﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺎزار اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد.
ﭘﻮرﯾﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻢ از ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮﻓﺸﺎن ﺑﻪ
اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزار اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﺳﺪ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﮐﻨﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ دام زﻧﺪه ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﺸﻮر از وﺿﻌﯿﺖ
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮐﻤﺒﻮدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺪارﯾﻢ ،اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻓﺼﻞ زاﯾﺶﻫﺎی ﻣﺠﺪد دام ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺻﺎدرات دام زﻧﺪه دو ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺮخ ارز در اﯾﺮان ﻗﺎﭼﺎق اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺻﺮﻓﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،اﮐﻨﻮن ﻗﯿﻤﺖ دام زﻧﺪه در ﻋﺮاق ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮاز ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺘﻮاﻧﺪ
روی ﺑﺎزار اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻃﺒﻖ آﻣﺎر وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﻣﺴﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺶ
از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ در ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺮﻧﺎ

ذﺧﯿﺮه ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﯾﺎم
ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز و ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن

ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻣﯽ وزارت ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻻزم
ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ و رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم در روزﻫﺎی
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل ،آﻏﺎز ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ؛ ﺣﺴﯿﻦ دﻣﺎوﻧﺪی
ﻧﮋاد ،در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻃﯿﻮر در ﺗﺒﺮﯾﺰ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ و
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ در ﮐﺸﻮر و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻣﺮغ در اﯾﺎم ﭘﯿﮏ ﻣﺼﺮف
روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل و آﻏﺎز ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﺑﺎزار ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺮدم و دوﻟﺘﻤﺮدان
ﻗﺮار دارد.
وی اﻓﺰود :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۹ﻣﺎه از اﺟﺮای ﻃﺮح ﻋﻈﯿﻢ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎری
اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص در زﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻃﯿﻮر ﻣﯽ ﮔﺬرد و
ﺑﺰرﮔﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح در اﺑﺘﺪا ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ را در ﻣﻮرد واردن آﻣﺪن آﺳﯿﺐ
ﻫﺎی ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﻢ اﻋﻼم
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در وزارت
ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،اﯾﻦ اﻣﺮ در  ۳۲اﺳﺘﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی و رﻓﻊ ﻧﯿﺎز
ﻣﺮدم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻧﺪازه ای در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ
ﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﺻﺎدرات ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﺨﺶ ﻃﯿﻮر اﻋﻢ از ﮔﻮﺷﺖ و ﺗﺨﻢ
ﻣﺮغ از اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻬﯿﺎﺳﺖ.

دﻣﺎوﻧﺪی ﻧﮋاد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺮﻏﺪاران و ﻧﻮﺳﺎزی
واﺣﺪﻫﺎی داﻣﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﮔﻔﺖ :در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ
ﻫﺎ ﻣﻘﺮر ﺑﻮد ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰ﻫﻤﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد .ﺑﺨﺶ از اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل
درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد
اﻣﺎﮐﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺘﺎن و ﻫﻢ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدﺟﻪ
ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺎ ﻋﺰم ﺟﺪی در ﺧﺼﻮص ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻬﺴﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی
واﺣﺪﻫﺎی داﻣﯽ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

رﯾﯿــﺲ ﻫﯿــﺎت ﻣــﺪﯾﺮه اﺗﺤــﺎدﯾﻪ
ﺳﺮاﺳــﺮی ﻣﺮﻏــﺪاران ﺗﺨﻢﮔــﺬار:
ﺻـﺎدرات  ۳۰ﻫـﺰار ﺗـﻦ ﺗﺨـﻢﻣﺮغ در
ﺳﺎل ﺟﺎری

ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺻﺎدرات را راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از زﯾﺎن ﻣﺮﻏﺪاران

داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۳۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻫﺪف ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺮﻧﺎ؛ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺎدرات ﺗﺨﻢﻣﺮغ ،اﻓﺰود:
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز داﺧﻠﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺻﺎدرات  ۱۰۰ﻫﺰار
ﺗﻦ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را دارد.
رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺮﻏﺪاران ﺗﺨﻢﮔﺬار ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از
وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در  ۲۶آذرﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻃﯽ ﺑﺎ
ﺻﺪور دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺻﺎدرات ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اراﯾﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺳﻠﯿﻘﻪای ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺗﺨﻢﻣﺮغ،
ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺮﻏﺪاران ﺗﺨﻢﮔﺬار ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻋﻀﻮ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮد ،از اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﺎن زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺨﻢﻣﺮغ
روی ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺻﺎدرات ﺗﻨﻬﺎ راﻫﮑﺎر اﺳﺖ
ﺗﺎ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﺟﺪی ﻧﺸﻮد.
ﺑﺮ

اﺳﺎس

اﯾﻦ

ﮔﺰارش،

ﻃﺒﻖ

آﻣﺎر

وزارت

ﺟﻬﺎد

ﮐﺸﺎورزی

ﺗﻮﻟﯿﺪ

۱.۲

ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢﻣﺮغ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ اﻣﮑﺎن ﺻﺎدرات  ۷۰ﺗﺎ  ۸۰ﻫﺰار ﺗﻦ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل وﺟﻮد دارد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺮﻧﺎ

ـﺎﻫﯽ
ـﺪه و ﻣـ
ـﺎده ﭘﺮﻧـ
ـﺲ اﺗﺤـ
رﺋﯿـ
ﻓﺮوﺷـﺎن :ﻗﯿﻤـﺖ ﻋﻤـﺪه ﻓﺮوﺷـﯽ ﻣـﺮغ

ﺑﻪ  ۴۷ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ

ﻣﻬﺪی ﯾﻮﺳﻒ ﺧﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﻋﻤﺪه ﻣﺮغ در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺑﻬﻤﻦ را  ۴۷ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن و ﻗﯿﻤﺖ در ﺳﻄﺢ ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ را  ۵۰ﺗﺎ  ۶۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺴﻨﺎ؛ ﻣﻬﺪی ﯾﻮﺳﻒ ﺧﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﻣﺮغ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪه در ﻣﯿﺪان
ﺑﻬﻤﻦ را ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۴۷ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﻣﻌﺎون ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه
ﺑﺎر ،ﻗﯿﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﺮغ در ﻣﯿﺪان ﺑﻬﻤﻦ را ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۴۹ﺗﺎ  ۵۰ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ ﻣﺮغ را ﺗﺎ ﻣﺮز  ۶۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎده ﭘﺮﻧﺪه و ﻣﺎﻫﯽ ﻓﺮوﺷﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﻣﺮغ در
ﻣﯿﺪان ﺑﻬﻤﻦ در دو روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ در
روزﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ را “ﺿﻌﯿﻒ و ﮐﻢ ﺑﻮدن” ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﯾﻮﺳﻒ ﺧﺎﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ در ﺳﻄﺢ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ را
ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۵۵ﺗﺎ  ۶۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﻣﺮغ در آﺑﺎن ﻣﺎه اﻣﺴﺎل  ۶۳ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ

ﺷﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

