ﺗﺨـﻢ ﻣـﺮغ  ۱۰۰ﻫـﺰار ﺗﻮﻣـﺎﻧﯽ ﺑـﺎ
ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد/
 ۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺮغ ﺗﺨﻢﮔﺬار در ﺧﺮداد
رواﻧﻪ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺷﺪ

رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار ﮔﻔﺖ :ﺣﺪود  ۱۲۰۰ﺗﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﺮزﻫﺎی ﻋﺮاق ﺑﺮ روی ﺗﺨﻢﻣﺮغﻫﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎز ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺧﺒﺮ ﻓﺸﺎر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮ ﻋﺮاق ﺑﺮای وارد ﻧﮑﺮدن
ﺗﺨﻢﻣﺮغ از اﯾﺮان از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﮐﺸﺎورزی ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ از ﺳﻮی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه و واﻗﻌﯿﺖ دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﻠﻨﺎ؛ ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺒﯽﭘﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﺗﺨﻢﻣﺮغ
درب ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۳۱ﺗﺎ  ۳۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎر ۱۱
ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ،ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ  ۳۱ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﺑﺎر  ۱۳ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۳۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
اﺳﺖ.
وی  ۹۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن را ﻧﺮخ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺨﻢﻣﺮغ درب واﺣﺪﻫﺎی
ﺻﻨﻔﯽ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺨﻢﻣﺮغ  ۲ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ درب ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﺣﺪود  ۶۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺲ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و
ﺳﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺨﻢﻣﺮغ  ۹۰ﺗﺎ  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :دوﻟﺖ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻢﻣﺮغ را ۳۵
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ
ﺗﺨﻢﻣﺮغ  ۴۸ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺮﻏﺪار ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺪام آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؟
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ۱۰۰
ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد؟ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه
ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ دوﻟﺖ
ﺣﺬف ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﺨﻢﻣﺮغ
ارزانﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﺒﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻫﺴﺖ از
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ آن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
درﺑﺎره ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ را
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
اﯾﻦرو ﻣﺮدم

ﻧﺒﯽﭘﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اذﻋﺎن ﮐﺮد :ﺣﺪود
 ۱۲۰۰ﺗﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﺮزﻫﺎی ﻋﺮاق ﺑﺮ
روی ﺗﺨﻢﻣﺮغﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎز ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺧﺒﺮ ﻓﺸﺎر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮ ﻋﺮاق ﺑﺮای
وارد ﻧﮑﺮدن ﺗﺨﻢﻣﺮغ از اﯾﺮان از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﮐﺸﺎورزی ﺗﮑﺬﯾﺐ
ﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ از ﺳﻮی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه و واﻗﻌﯿﺖ
دارد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی؛ روزاﻧﻪ  ۲ﻫﺰار و  ۹۰۰ﺗﻦ ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از
اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﺣﺪود  ۸۰ﺗﺎ  ۱۰۰ﺗﻦ ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ مرغ تخم ﮔﺬار اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
اﻣﻮر دام ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺗﺨﻢﻣﺮغ را ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻧﺪاﻧﺴﺖ و اﻓﺰود:
ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣﺎزاد را ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۳۲ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺪارد و ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۴۵روز دﯾﮕﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺲ
اﮔﺮ ﻣﺮﻏﺪار آن را ارزانﺗﺮ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ
ﻣﺎه ﺑﻌﺪ وﺻﻮل ﮐﻨﺪ.

اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺶ را ﯾﮏ

ﻧﺒﯽﭘﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزارﮔﺎه ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
ﻧﻬﺎدهﻫﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزارﮔﺎه ﻧﻘﺪی ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ذرت ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۱۱ﻫﺰار
و  ۳۰۰ﺗﻮﻣﺎن و ﺳﻮﯾﺎ  ۱۶ﻫﺰار و  ۳۰۰ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزارﮔﺎه
ﺑﺎرﮔﺬاری و ﻣﺮﻏﺪاران اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﺮﻏﺪاران ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢﻣﺮغ
ﺧﺮدادﻣﺎه ﺣﺪود  ۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺮغ ﺗﺨﻢﮔﺬار را ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ؛ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﺣﺪود  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺮغ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎهﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﻣﯽﺷﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﻠﻨﺎ

