ﻧـﺎﯾﺐ رﺋﯿـﺲ ﮐـﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤـﻦ ﺻـﻨﻔﯽ
ﻣﺮﻏـﺪاران ﮔـﻮﺷﺘﯽ :ﺗﺰرﯾـﻖ ﻣـﺮغ
ﻣﻨﺠﻤـﺪ ﺑـﻪ ﺑـﺎزار ﺗﺰرﯾـﻖ ﺳـﻢ ﺑـﻪ
ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﻏﺪاری اﺳﺖ
ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮔﻔﺖ :ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﺎم ﭘﯿﺶ رو ﻣﺮغ ﻣﻨﺠﻤﺪ وارد ﺑﺎزار
اﻣﻮر دام
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺮغ ﻣﻨﺠﻤﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﺎ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ
ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ ﺣﺪود  ۴۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺿﺮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺰرﯾﻖ ﺳﻢ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﻏﺪاری
اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﻏﺪاری آﺳﯿﺐ وارد
ﮐﻨﺪ.

ﺣﺒﯿﺐ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ
واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﮐﺸﻮر از ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی دوﻟﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﯿﺴﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎ در
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻘﺒﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﻮیای وﺟﻮد
ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺳﯿﺐﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ
ﺑﭙﺮدازد و ﻧﮕﺎه ﺑﺨﺶ دوﻟﺖ ﻧﮕﺎه ﺻﺮف ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﺧﺼﻮص وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮﻋﻬﺪه وزارت ﺻﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح اﻧﺘﺰاع ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو وزارت
ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ آﺳﯿﺐ زﯾﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ زده اﺳﺖ.

وی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ در ﯾـﮏ و ﻣـﺎه و ﻧﯿـﻢ ﮔﺬﺷﺘـﻪ اﺗﻔﺎﻗـﺎت
ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۱۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎرت ﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺮغ ﺑﺮای ﻣﺮﻏﺪاران
ﺣﺪود  ۱۰ﺗﺎ  ۱۱ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده و اﯾﻦ رﻗﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ
از ۵۷۰۰
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﻣﺮغ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺪت
ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺎ  ۸۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﺎ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ
ﻣﺮﻏﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ ﺗﺎ ۴۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺿﺮر ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺷﺪه اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دﻻﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﯿﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻮری از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار و
ﺑﺎزار ﺑﻮد .از دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﻪ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﮐﺎﻫﺶ
ـﺎر و
ـﺐ و ﮐـ
ـﺎدن ﮐﺴـ
ـﻖ اﻓﺘـ
ـﻞ از روﻧـ
ـﻪ دﻟﯿـ
ـﺮدم ﺑـ
ـﺪ ﻣـ
ـﺪرت ﺧﺮﯾـ
ﻗـ
ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ و …اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ رﺳﺘﻮران ﻫﺎ ،ﺗﺎﻻرﻫﺎ،
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺮغ در اﯾﻦ اﯾﺎم و اﻧﺒﺎﺷﺖ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ در
واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮﻏﺪاری ﺷﺪه اﺳﺖ.

وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ از ﺿﺮر و
زﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻢ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ:ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﺸﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺿﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﻣﻮر
دام ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻫﺎﯾﺶ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ؛
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و
دﻫﺪ از ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه
ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮغ را از ﻣﺮﻏﺪاران اﻧﺠﺎم
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و ﻋﻤﻼ ﻫﯿﭻ ﺳﻮدی ﻋﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.

اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮغ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ

ﺣﺪود

 ۴۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺮﻏﺪاران ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ
اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﺮد :اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام
ﺑﺮای اﯾﺎم ﭘﯿﺶ رو ﻣﺮغ ﻣﻨﺠﻤﺪ وارد ﺑﺎزار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺮغ ﻣﻨﺠﻤﺪ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﺎ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ ﺣﺪود  ۴۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺿﺮر
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺰرﯾﻖ ﺳﻢ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﻏﺪاری اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ
از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﻏﺪاری آﺳﯿﺐ وارد ﮐﻨﺪ.

او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺰﯾﻦ ﺑﺎ ﻧﺎم “ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ” اﺳﺖ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﻌﻀﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ از اﯾﻦ
ﻗﺒﯿﻞ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ و ﮔﺮاﻧﯽ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎده و دان ،اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﺮغ در واﺣﺪﻫﺎ ،ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ
و ﺧﺼﻮﺻﯽ ،زﯾﺎن ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی ﺷﺘﺎﺑﺰده ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺗﯿﺸﻪ
ﺑﻪ رﯾﺸﻪ ﺧﻮد ﻧﺰﻧﻨﺪ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه ﭘﯿﺶ رود ،ﻣﺮﻏﺪاران
ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ
اﻋﻤﺎل
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﺎﭘﺨﺘﻪ
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

و

ﻫﯿﭻ

ﺗﻌﻬﺪی

در

ﻗﺒﺎل

ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﺶ
ﮔﻔﺖ :واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮﻏﺪاری ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد و ﮔﺮاﻧﯽ ذرت و ﺳﻮﯾﺎ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﭘﺮ از ذرت و
ﺳﻮﯾﺎ اﺳﺖ و ﺑﺨﺸﯽ از ذرت و ﺳﻮﯾﺎ ﻧﯿﺰ در اﻧﺒﺎرﻫﺎﯾﯽ در ﺑﻨﺎدر اﺳﺖ و
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﻮﻧﺪ.

اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮﻏﺪاری ﺑﺎ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺷﺪﯾﺪ
ﻣﺮغ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ راهﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺮر ﻣﺮﻏﺪاران اﺷﺎره
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮغ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻂ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﮑﻠﻒ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮغ را از
ﻣﺮﻏﺪار ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دام ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮغ را ارزان از ﻣﺮﻏﺪار ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ و ﺳﻮد ﮐﻼن ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ

ﺣﺠﻢ ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی
دﺳﺘﻮری ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺬف ﺷﻮد.

وی در ﭘﺎﯾﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ دﺳﺖ
اﻓﺮادی ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری
وﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎ واﮔﺬار ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺎدرات ﭘﺎﯾﺪار
ﻧﯿﺰ را ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از راه ﻫﺎی رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

ﺟـﻮﺟﻪرﯾﺰی در ﻣﺮﻏـﺪاریﻫﺎ دﺳـﺘﻮری
ﺷـﺪ /ﻧﮕﺮاﻧـﯽ از ﺗﮑـﺮار داﺳـﺘﺎن
ذرتﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﺮای واردات ﻣﺮغ

ﻣﻨﺠﻤﺪ
ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺮﻏﺪاران ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ وزارت
ﺻﻤﺖ ﻣﺼﻮﺑﻪای ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﺮﻏﺪاری اﺑﻼغ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس آن ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻮﺟﻪرﯾﺰی
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺟﻮﺟﻪرﯾﺰی دﺳﺘﻮری در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ از
ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﻣﺮغ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ آن
ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد.

ﺣﺒﯿﺐ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻠﻨﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮﺟﻪرﯾﺰی ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﺎزار را ﺑﺮﻫﻢ ﻣﯽزﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ در
ﺑﺎزار رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ
و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﻣﺮغ ،زﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻧﺎﻣﺘﻮازن ﺑﻮدن ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ در
ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﯽﺷﻮد.
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد ﻣﯿﺰان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻮﺟﻪرﯾﺰی در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه را ﺣﺪود  ۱۱۰ﺗﺎ
 ۱۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :در ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺮم ﺳﺎل ﻣﺜﻞ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﯾﺎ ﻋﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺣﺪود ۵
درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻣﺮغ
ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺮﻏﺪاران ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت
اﺧﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ
ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﻏﺪاری ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ و ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺮﻏﺪاران ﻧﯿﺴﺖ.
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد اﻓﺰود :اﮔﺮﭼﻪ در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار از ﭼﻨﺪ
ﺗﺸﮑﻞ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻃﯿﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺮﻏﺪاران ﮐﺸﻮر دﻋﻮت
و ﻧﻈﺮات آﻧﻬﺎ اﺧﺬ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺎ اﻣﺮوز ﭼﻪ در
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ و ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه و ﭼﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ و ﯾﺎ واردات ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﻨﺞ ﺗﺸﮑﻞ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ

ﻣﺮﻏﺪاری ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﯾﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ واردات  ۷۰ﻫﺰار ﺗﻨﯽ ﻣﺮغ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر در آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﻪ رﻏﻢ وﺟﻮد
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﺮغ در ﮐﺸﻮر،
در اﻗﺪاﻣﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻧﺴﺨﻪ واردات را ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ
ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﯽﭘﯿﭽﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﯿﺮﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد اﺻﺮار ﺑﺮ واردات ﻣﺮغ ﻣﻨﺠﻤﺪ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺮغ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻻزم از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﮐﻮﺗﺎه
ﻣﺪت ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮد ﺑﺎ دادن ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ داﺳﺘﺎن
ذرتﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﺮای واردات ﻣﺮغ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺗﮑﺮار ﻧﺸﻮد.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ دوﺑﺎره ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ واردات ﻣﺮغ ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﻧﯿﺰ از
اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺟﻮﺟﻪرﯾﺰی ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻓﺰود :ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺮغ
واﻗﻌﯽ اﺳﺖ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ
ﮐﺸﺘﺎر ،ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﺮغ ،ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﯽ ﻗﯿﻤﺖ
اﯾﻦ ﮐﺎﻻ در ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ذﺧﺎﯾﺮ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎزاد داﺧﻞ اﺳﺖ.
ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺮﻏﺪاران اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ ،ﻣﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار را ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
و اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺎی ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺮغ
ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ واردات و اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻮﺟﻪرﯾﺰی
ﻧﯿﺴﺖ.
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت و
ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﻏﺪاری از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ دوران ﺑﺎﺛﺒﺎﺗﯽ را
ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻻزم اﺳﺖ دوﻟﺘﻤﺮدان ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﮐﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن و از آنﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
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 ۳۰درﺻـﺪ ﻧﻬﺎدهﻫـﺎی داﻣـﯽ و رﯾـﺰ
ﻣﻐﺬیﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ ارز آزاد ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﯽرﺳﺪ
ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺮﻏﺪاران ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ  ۱۲ﻫﺰار و
 ۹۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮغ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻬﺎده ﺑﺎ ﻧﺮخ ارز  ۴ﻫﺰار و  ۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ۳۰
درﺻﺪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی
ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﯽرﺳﺪ.
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ﺑﻪ

دﺳﺖ

ﺣﺒﯿﺐ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻠﻨﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮغ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ
ارز آزاد  ۱۴ﻫﺰار ﺗﺎ  ۱۴ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﮐﻤﺘﺮ
از اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ زﯾﺎن ﻣﺮﻏﺪاران و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮغ؛ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﻨﺪ
ﺑﺮاﺑﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ
ﻣﺘﻀﺮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۲ﻫﺰار و  ۹۰۰ﺗﻮﻣﺎن در
ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮغ ،اﻓﺰود :ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮغ درب ﻣﺮﻏﺪاری ﻧﯿﺰ ﻗﯿﻤﺖ  ۸ﻫﺰار و  ۸۵۰ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮغ ﺑﺮای ﻣﺮﻏﺪاران
 ۹ﻫﺰار و  ۸۰۰ﺗﺎ  ۱۰ﻫﺰار و  ۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﺎ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎ در ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ آنﻫﻢ ﺑﺎ ارز  ۴ﻫﺰار
و  ۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  ۳۰درﺻﺪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ ارز آزاد ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﯽرﺳﺪ.
وی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از دﺳﺘﻮر ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻌﺰﯾﺮاﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﻏﺪاران،
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد :ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﻘﻒ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻒ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﻣﺮغ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ اﯾﺠﺎد و ﻫﺮ ﻣﺮﻏﺪار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﺮﻏﺪاران ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﮐﺎﻫﺶ داده ﺗﺎ اﻣﮑﺎن رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزار
را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

ادﻋـﺎی اﻧﺠﻤـﻦ ﻣﺮﻏـﺪاران؛ ﻗﯿﻤـﺖ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺮغ  ۱۳۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ
ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮغ زﻧﺪه
ﺣﺪود  ۹ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن و ﻣﺮغ ﮔﺮم ﺣﺪود  ۱۳ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن
اﺳﺖ.

ﺣﺒﯿﺐ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ
ﮐﺸﻮر در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮ
اﺳﺎس آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه در ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺗﻮﻟﯿﺪ وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ
ﻣﺮغ زﻧﺪه  ۹۰۶۰ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ.
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﺎ ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۳۰درﺻﺪ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ
و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ رﯾﺰﻣﻐﺬیﻫﺎ ،واﮐﺴﻦﻫﺎ ،دارو و ﻏﯿﺮ و… .ﺑﺎ ﻧﺮخ
آزاد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت

ﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ زﻧﺪه را ﺑﻪ  ۹۵۰۰ﺗﺎ  ۹۶۰۰ﺗﻮﻣﺎن و
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﮔﺮم را ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۱۳ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﯾﺪ از ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻣﺮغ
در ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺑﻼغ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاﻓﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﻓﺰود :ﻗﯿﻤﺖ اﻋﻼﻣﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ و
ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﻣﻮﺟﺐ زﯾﺎن ﻣﺮﻏﺪاران اﺳﺖ اﻣﺎ دﺳﺖﻫﺎﯾﯽ در ﮐﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻫﻢ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﻔﺘﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺎوان اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
ﻣﺴﺌﻮل در ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب را ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :وزﯾﺮ
ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻗﺼﻮر و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ ﻫﺎی ﮐﻼن در ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ
ﺑﺎﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل  ۹۷ﺣﺪود  ۳٫۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ارز ۴۲۰۰
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﻬﺎده ﺑﺎ
اﯾﻦ ارز ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﺮﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﺟﯿﺐ دﻻﻻن و واﺳﻄﻪﻫﺎ رﻓﺖ و
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﻬﺎده ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮﻏﺪاران ﻧﻤﯽ رﺳﺪ و ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی
در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ وﺟﻮد دارد.
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ دان آﻣﺎده از ﻣﺒﺪا ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺧﻮراک دام و
ﻃﯿﻮر ﮐﺸﻮر ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دان اﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺪود۳۲۵۰
ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ اﻓﺰود :ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮﻏﺪاران
ﺑﺎﻻی ده ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺮﻏﺪاران ﺣﺪاﻗﻞ  ۳۰درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻮر
را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ.

ﻫﺸـﺪار ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔﺮﺳـﻨﻪ ﻣﺎﻧـﺪن
ﻣﺮغﻫﺎ!
ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻔﺖ :ﻣﺮﻏﺪاران ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت
ﻋﺪﯾﺪه در ﺗﺎﻣﯿﻦ ذرت و ﺳﻮﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺠﻮﻣﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺷﺪه
اﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮراک ﻣﺮغ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و
ﻣﺮغﻫﺎ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
ﺣﺒﯿﺐ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت و
ﻣﻌﻀﻼت ﺻـﻨﻌﺖ ﻣﺮﻏـﺪاری اﻇﻬـﺎر ﮐـﺮد :وﺿﻌﯿـﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﺑﺨـﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺠﺪد ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺷﯿﻄﻨﺖﻫﺎ در
ارﺳﺎل ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮﻏﺪاری ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف،
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ اﻣﺮ ﺿﻤﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺟﺪی ﺛﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﻮد اﻧﺪوزی
ﮐﻼن ﺑﺮﺧﯽ از واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ اﻧﺤﺼﺎر واردات ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ را ﺑﺎ
اﺑﺰار ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد دارﻧﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻣﺮﻏﺪاران ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت
ﻋﺪﯾﺪه در ﺗﺎﻣﯿﻦ ذرت و ﺳﻮﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺠﻮﻣﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺷﻮﻧﺪ
و ﻣﺮغ ﻫﺎی واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮﻏﺪاری ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺮﻏﺪاران ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام در ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻧﻬﺎده ﻫﺎ و ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آن ﺑﻪ
ﺑﺎزار اﯾﺮاداﺗﯽ دارد و ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﻄﺮهﭼﮑﺎﻧﯽ و ﻣﻌﺪود اﻧﺠﺎم داده ﮐﻪ
ﺑﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ در ﮐﻮﺗﺎه

ﻣﺪت ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در ﭘﯿﺶ ﺑﻮدن ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن و ﻟﺰوم
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮﻏﺪاری ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،واﻗﻌﯽ
و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ و ﺑﺮﺧﻮرد
ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮﻫﻢ زﻧﻨﺪه ﻧﻈﻢ ﺑﺎزار ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد ﮔﻔﺖ :ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻋﺪم اﻗﺪام ﻓﻮری ﺑﺮای رﻓﻊ ﺑﺤﺮان
ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﮔﺮاﻧﯽ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺮﻏﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮغ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ
ﻣﺎﻧﺪه و در ﺧﻄﺮ و ﺑﺤﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻮان رﯾﺴﮏ ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی را ﻧﺪارﻧﺪ،
ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﺪی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎزار ﻣﺮغ در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن
را ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

