ﻓـﺮاز و ﻓـﺮود ﻗﯿﻤـﺖ ﻣـﺮغ /ﺣﯿـﺎت
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ

از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﻧﺮخ ﻣﺮغ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ در ﺑﺎزار اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻠﻨﺎ ،از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﺑﻪ
دﻓﻌﺎت ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ در
اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺗﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن و ﯾﺎ
در ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﮐﻪ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در
ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ روز ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ورود
دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﻃﯽ اﯾﻦ
ﻣﺪت ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت اﻓﺰاﯾﺶ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ از ﻓﺮوزدﯾﻦ ﻣﺎه آﻏﺎز ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﻓﺮاﯾﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ
در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اواﺳﻂ ﺧﺮدادﻣﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﻋﺮﺿﻪ ﺑﯿﺶ از ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺳﺖ وﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮوﻧﺪ.در آن ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار
ﻣﺮغ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ در اواﯾﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮐﺎﻣﻼ ً ﻃﺒﯿﻌﯽ
اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ.اﻣﺎ در اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻮﺟﻪرﯾﺰی ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ
درﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﯿﺮﻣﺎه ﻧﺮخ ﻣﺮغ ﺑﻪ  ۸ﻫﺰار و ۶۰۰

ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﺮخ  ۶۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن درﺳﺖ در اﺑﺘﺪای
ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮارﺳﯿﺪن اﯾﺎم ﻣﺤﺮم ﻧﺮخ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل روﻧﺪ
اﻓﺰاﯾﺸﯽ داﺷﺘﻪ؛ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻫﺮﮐﯿﻠﻮﮔﺮم از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از  ۷۱۰۰ﺗﻮﻣﺎن
ﺗﺎ  ۷۳۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻃﯽ روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ۶۰۰
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ  ۶۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻬﺪی ﯾﻮﺳﻔﯽ -رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ -ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ
اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻃﺮﻓﯽ ﺻﺎدرات اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﮐﻨﺪ اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان آن
ﻣﯽﺷﻮد .از
ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ،ﺿﻤﻦ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ۴ﺗﺎ  ۵ﻫﺰارﺗﻦ ﻣﺮغ از ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
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ﺑﻬﺒﻮد

ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ را ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎی ﺑﺮون رﻓﺖ از ﻣﺸﮑﻞ در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه
و ﺧﺒﺮی دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺴﻦ رﮐﻨﯽ -ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی -درﺑﺎره ﻋﻠﺖ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻣﺮﻏﺪاری ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ رخ
داده و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺻﻨﻌﺖ ﻃﯿﻮر در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺷﺒﺎع رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ در ﺟﻮﺟﻪرﯾﺰی دارﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﺻﺪی از اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﺎﻫﺶ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ذﺧﯿﺮهای ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد
دارد ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺮغ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ.
ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎزار ﺑﻪ اﻧﺪازه ای اﺷﺒﺎع
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد و اﺻﻮﻻ ﺑﺎ
ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﯿﻢ؛ اﻣﺎ در روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری
از ﺳﺎل ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻧﺮخ ﻣﺮغ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﺎل داﺧﻠﯽ ،زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺻﺎدرات وﺟﻮد
دارد.زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ
اﻣﺮﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  ۱۵۳۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در
ﺑﺨﺶ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۴۵۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
واﺣﺪﻫﺎی دام و ﻃﯿﻮر و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ؛

اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزار ﻣﺘﻀﺮر
ﺷﺪه اﻧﺪ؛ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﯿﺎت ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﺑﺎ
ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ورود دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار روزﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎص از ﺳﺎل
ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮورشدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﯾﺎ
ورود ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮغ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ در
ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ دﻫﺪ ،ﺿﻤﻦ
اﯾﻦ اﻗﺪام ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺑﯽروﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ
اﯾﻨﮑﻪ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﻮﺳﻔﯽ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﺎم ﻣﺤﺮم ﻣﺮغ ﻣﻨﺠﻤﺪ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
۵ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺼﺮف
ﻣﺮغ ﮔﺮم ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺳﺖ دو روز
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

