رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ
ﮔﺬار اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ
ﻋﺎﻣـﻞ ﮔﺮاﻧـﯽ ﺗﺨـﻢﻣﺮغ در ﻫﻔﺘـﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و در
ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻘﺎط ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪای  ۱۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و داﻧﻪای  ۵۰۰ﺗﺎ
 ۶۰۰ﺗﻮﻣـﺎن رﺳـﯿﺪه ﺑﻮد،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﻣﺮﮐـﺰی ﻣﺮﻏـﺪاران ﻣـﺮغ
ﺗﺨﻢﮔﺬار ،ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﮔﺮاﻧﯽ را ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﻧﻈﺎرﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﻧﺴﺖ
و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ،ﺑﺎزار
ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻘﺎط
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪای  ۱۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و داﻧﻪای  ۶۰۰ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و
اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار در راﺳﺘﺎی
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﺮﮐﺰ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار از
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻣﺎ رﺿﺎ ﺗﺮﮐﺎﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ اﯾﺴﻨﺎ،
ﮔﻔﺖ :ﺣﺪود  ۱۰روز ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪ
ﺑﺮﺳﺪ ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺑﺎزار
ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮی
ﺑﺮای ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را اﺑﻼغ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ اﻣﮑﺎن ﺗﻮزﯾﻊ وﺟﻮد
ﻧﺪارد.
وی اﻓﺰود :در آن ﺑﺮﻫﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺨﻢ
ﻣﺮغ را  ۱۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﯿﺮﯾﻨﮓ
ﭘﮏ ﺷﺪه ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﻧﻪای  ۱۲ﻫﺰار و  ۶۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺎزه اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻧﺪادﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻮدﯾﻢ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻧﯿﺰ در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻣﺼﻮب ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ در
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎزار ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺎﻧﻪای  ۱۱ﻫﺰار و ۶۰۰
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﯿﺮﯾﻨﮓ ﭘﮏ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ از اﻣﺮوز )ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ( آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
اﻋﻼم ﮐﺮدهاﯾﻢ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را
اﻋﻼم ﻧﮑﺮده ﺑﻮد و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ در روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
ﺑﺮای ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل رﺳﺎﻧﺪن ﺑﺎزار آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻮدن آن ﺑﺎزار و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری
ادﺑﯿﺎت ﺑﺎزار را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮاﺗﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﺑﯿﻦ
ﻣﺮدم وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ را ﮔﺮان ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ.
ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه
وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺮاغ ﺑﺎل اﺟﺎزه داد ﺗﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺮﻏﺪاران
ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ
ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﺗﻌﺎدل در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻗﯿﻤﺖ را ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﻨﺪ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻏﺎز ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﯿﺰ
ﺷﻮد.

ﺗﻮاﻓـﻖ ﺑـﺮای ﺗﺤﻮﯾـﻞ ۲۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن
ﻗﻄﻌـﻪ ﺟـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﺳﺮاﺳـﺮی
ﻣﺮﻏﺪاران
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮار ﺷﺪه
اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻮﺟﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﺳﺮاﺳﺮی ﻗﺮار دﻫﺪ ،از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﺗﺎ  ۲۷۰۰ﺗﻮﻣﺎن در ﺑﺎزار
ﺧﺒﺮ داد.
ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻔﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮﺟﻪ در
ﺑﺎزار ﻣﻘﺪاری ﮔﺮان ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﯿﻦ  ۲۵۰۰ﺗﺎ ۲۷۰۰
ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﻗﺮار ﺷﺪه اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه ﺑﺮای ﺷﻬﺮﯾﻮر
ﻣﺎه  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻮﺟﻪ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۸۰۰ﺗﻮﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎر
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ.
وی درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ
ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ
ﻣﺮغ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ دو
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ اﺻﻼ

اﯾﻦ اﻗﺪام ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﺑﺎزار ﻣﺮغ دارد؟ ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮای ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ
اﯾﻦ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد
ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻓﺰود:
در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺮخ ﻣﺮغ زﻧﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۵۳۰۰ﺗﺎ  ۵۴۰۰ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﺎﺷﺪ.
اﺣﺘﻤﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه در ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه
ﯾﻮﺳﻔﯽ اداﻣﻪ داد :اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ آﻣﺎده
ﻃﺒﺦ ﻣﻘﺪاری ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ رﻧﺞ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮﺟﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﮔﻔﺖ :در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪات اﺿﺎﻓﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ
ﯾﮑﺮوزه ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮﺟﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﯾﻮﺳﻔﯽ درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺎدرات ﻣﺮغ از ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد:
ﺻﺎدرات ﭼﻨﺪاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﻓﻘﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﻗﺮارداد
داﺷﺘﻪاﻧﺪ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﺑﻪ

ﺗﻌﻬﺪات

ﺧﻮد

ﻋﻤﻞ

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

و

ﻣﻘﺪاری

ﺻﺎدرات

اﻧﺠﺎم

