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

رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ
ﮔـﻮﺷﺘﯽ :ﺑـﺎزار ﻣـﺮغ ﺗـﺎ اواﯾـﻞ
اﺳﻔﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﺪارد

ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻔﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﺗﺎ اواﯾﻞ اﺳﻔﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻔﯽ ﮔﻔﺖ:ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺮﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ
زﻧﺪه  ۳۲ﺗﺎ  ۳۸ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن و ﻣﺮغ ﮔﺮم در ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎ  ۵۲ﺗﺎ ۵۶
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
او از ﺗﻮزﯾﻊ روزاﻧﻪ  ۶ﻫﺰارﺗﻦ ﻣﺮغ در ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ازدﯾﺎد ﻋﺮﺿﻪ ،ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻣﺮغ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﯾﻮﺳﻔﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزار ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦ و اواﯾﻞ اﺳﻔﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ
 ۱۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر در ﻣﺎه ﻫﺎی ﻋﺎدی ﺳﺎل  ۹۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺖ
و ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ رﻗﻢﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؛
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ و ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺮغ ﻣﺎزاد از ﺳﻄﺢ ﺑﺎزار اﻣﺮی ﺿﺮوری
اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ

ﻧﺮﺧﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر ﺗﻬﺮان
اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮغ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی  ۲۰۵۰ﺗﻮﻣﺎن
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺗﺴﻨﯿﻢ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر ﺗﻬﺮان اﻣﺮوز دوﺷﻨﺒﻪ )۱۲
دی ﻣﺎه( ﻧﺮﺧﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮغ ﮔﺮم و اﻧﻮاع ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﻓﻠﻪ و
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه را اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮغ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﺎﯾﻠﻮﻧﯽ  ۵۱ﻫﺰار و ۹۰۰
ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ در آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺮﺧﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺮخ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮغ ﮔﺮم  ۵۳ﻫﺰار و  ۹۵۰ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﺷﺪه
ﺑﻮد.
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻏﯿﺮﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی )ﻓﻠﻪ(  ۳۰ﺗﺎﯾﯽ  ۴۳ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ  ۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ اﻋﻼﻣﯽ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ  ۳۰ﺗﺎﯾﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﯿﻦ  ۸۶ﺗﺎ  ۸۸ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ اﻋﻼﻣﯽ ﭼﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ
در ﺳﻄﺢ ﺑﺎزار ۴۷ ،ﻫﺰار و  ۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن و ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه و
ﺗﺮه ﺑﺎر ﺗﻬﺮان  ۴۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺟﺪﯾﺪ  ۲ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ارزاﻧﺘﺮ از ﻧﺮخ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

ﻣﻨﺒﻊ :ﺗﺴﻨﯿﻢ

رﺋﯿـﺲ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﭘﺮﻧـﺪه و ﻣـﺎﻫﯽ:
ﻣـﺮغ ﮐﻤﺎﮐـﺎن ﮐﻤﺘـﺮ از ﻧـﺮخ ﻣﺼـﻮب
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﻣﻬﺪی ﯾﻮﺳﻒ ﺧﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ﻋﺮﺿﻪ و اﻓﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﮐﻤﺎﮐﺎن
ﻫﺮﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ  ۳ﺗﺎ  ۸ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﻣﻬﺪی ﯾﻮﺳﻒ ﺧﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﻫﺮﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ زﻧﺪه  ۳۸ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن و ﻣﺮغ ﮔﺮم در ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎ  ۵۵ﺗﺎ
 ۶۰ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
او ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮﮐﯿﻠﻮ ران ﻣﺮغ را  ۵۵ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ،ﺳﯿﻨﻪ  ۱۱۰ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن و
ﻓﯿﻠﻪ ﻣﺮغ  ۱۲۰ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﯾﻮﺳﻒ ﺧﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻣﺮغ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﭘﺮﻧﺪه و ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﺮغ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان  ۱۱۰۰ﺗﻦ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮغ ﺑﺎﻻی  ۱۲۰۰ﺗﺎ
 ۱۳۰۰ﺗﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻫﺮﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ  ۳ﺗﺎ  ۸ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ
ﻣﺼﻮب ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ.
او ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ رﻏﻢﺣﺬف ﺗﻌﺮﻓﻪ و آزادﺳﺎزی ﺻﺎدرات ،اﻣﺎ ﺻﺎدراﺗﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮغ ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ آرﯾﻦ
را ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی در
ﺑﺎزار ﻣﺮغ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

رﺋﯿـﺲ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﭘﺮﻧـﺪه و ﻣـﺎﻫﯽ:
ﻗﯿﻤـﺖ ﻣـﺮغ در ﺷـﺐ ﯾﻠـﺪا ﻧﻮﺳـﺎﻧﯽ
ﻧﺪارد

ﻣﻬﺪی ﯾﻮﺳﻒ ﺧﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی و ﻣﺎزاد ﻋﺮﺿﻪ
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ در ﺷﺐ ﯾﻠﺪا ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﻣﻬﺪی ﯾﻮﺳﻒ ﺧﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﻫﺮﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ ﮔﺮم در ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ  ۵۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ  ۶۰ﺗﺎ
 ۶۳ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
او ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮﮐﯿﻠﻮ ران ﻣﺮغ را  ۶۰ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ،ﺳﯿﻨﻪ  ۱۲۰ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن و
ﻓﯿﻠﻪ ﻣﺮغ  ۱۳۰ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﯾﻮﺳﻒ ﺧﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﺑﺮای ﺷﺐ ﯾﻠﺪا ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﭘﺮﻧﺪه و ﻣﺎﻫﯽ از ﺗﻮزﯾﻊ روزاﻧﻪ ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۰۰ﺗﻦ ﻣﺮغ
در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺧﺒﺮ داد.
او ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﻃﯿﻮر در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﻋﺪم ﻣﺠﻮز
ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﯾﮏ دوره ﺑﻪ ﻣﺮﻏﺪار ﭘﺲ از ﻣﻌﺪوم ﺳﺎزی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻣﺮغ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺤﺚ
ﻣﺎزاد ﻣﺮغ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺗﺎ  ۲ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺷﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮﺟﻪ
ـﺮغ
ـﺪﮔﺎن ﻣـ
ـﮏ روزه :ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـ
ﯾـ
اﻧﮕﯿﺰه ﺟﻮﺟﻪرﯾﺰی ﻧﺪارﻧﺪ /ﺧﺴﺎرت

 ۳۰۰ﺗﺎ  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻣﺮﻏﺪاران در دو ﻣﺎه

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺻﺪﯾﻖ ﭘﻮر ﮐﺮد :ﺧﺴﺎرت ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺎزاد  ۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻮﺟﻪ در دو
ﻣﺎه آذر و دی ﻣﺎه ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺣﺪود  ۳۰۰ﺗﺎ  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
ـﻦ
ـﺖ اﻧﺠﻤـ
ـﻪ درﺧﻮاﺳـ
ـﺎره ﺑـ
ـﺎ اﺷـ
ـﺪﯾﻖﭘﻮر ﺑـ
ـﺪرﺿﺎ ﺻـ
ـﺎ؛ ﻣﺤﻤـ
از اﯾﻠﻨـ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ روزه از اﻋﻀﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﻋﺪم ﻣﻌﺪوم ﺳﺎزی،
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺘﺮل
ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮﺟﻪ و ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﻧﻄﻔﻬﺪار از ﺳﺘﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺪﯾﻞ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮﺟﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻣﺮغ و ﺟﺬب ﺑﻬﺘﺮ ﺟﻮﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
وی ﺗﻌﺪاد ﺟﻮﺟﻪ ﻣﺎزاد آذر و دی را ﺣﺪود  ۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻋﻼم ﮐﺮد و
اﻓﺰود :ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﻣﺎزاد دیﻣﺎه را ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺮود.
ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ  ۱۸روز در ﺳﺘﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ آذرﻣﺎه ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﻧﻄﻔﻪ دار را
از دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺘﺮ ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﺸﻮد و اﮔﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ
ﻧﺸﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺎزاد ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ در ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ،از آﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﻣﺼﺮف
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ در دﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ روزه ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ
ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ روزه ،ﮔﻔﺖ :ﺧﺴﺎرت ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺎزاد  ۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺟﻮﺟﻪ در دو ﻣﺎه آذر و دی ﻣﺎه ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺣﺪود  ۳۰۰ﺗﺎ  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد

ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ؛ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﻧﻄﻔﻪدار ﮐﻪ  ۱۲ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در در ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ دی ﻣﺎه ﺑﺼﻮرت ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۲۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻔﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ و دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ
ﺧﺴﺎرتﻫﺎ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺧﺴﺎرت را
ﺗﺎب ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ،
ﮔﻔﺖ :در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮﺟﻪ
ﯾﮑﺮوزه ﺑﻪ ﻋﺪد  ۱۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺪﯾﻖﭘﻮر؛ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ روزه ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮد ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از
 ۱۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮﺟﻪ
از  ۱۰۰۰ﺗﺎ  ۵۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﮋاد ﺟﻮﺟﻪ ﺑﻔﺮوش رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف ﮔﻠﻪﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪارد و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﮔﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻣﺮﻏﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
دﺑﯿﺮاﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ روزه اداﻣﻪ داد :ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ اﻧﮕﯿﺰه ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ
رﯾﺰش ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮﺟﻪ در ﺑﺎزار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﺮخ ارز و اﻓﺰاﯾﺶ  ۵ﺑﺮاﺑﺮی دو ﻧﻬﺎده ذرت و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورد و ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﺎزار
دوﻟﺖ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ اﻣﺎ از
آﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی آن آﻣﺎده ﻧﺒﻮد اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎًﺿﺎ را ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه آورد .اﮔﺮ دوﻟﺖ ﮐﺎرت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺪود ۱۲۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻮﺟﻪ دارﯾﻢ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﻮد اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﻪ  ۹۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ:
ﺻﺎدرات ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻧﺪارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺻﺎدرات در اﯾﺮان ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻧﯿﺴﺖ؛ زﻣﺎﻧﯽ
ﺻﺎدرات ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺘﺮیﯾﺎﺑﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﻧﻌﻘﺎد ﺷﻮد .درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
ﺻﺪﯾﻖﭘﻮر اداﻣﻪ داد :روﻧﺪ ﺻﺎدرات در اﯾﺮان ﻣﻘﻄﻌﯽ اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ
ﻣﺎزاد دارﯾﻢ اﺟﺎزه ﺻﺎدرات را ﻣﯽدﻫﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ آن
را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﻨﺪان ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮای آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی

ﮐﺮد و اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﭼﻘﺪر
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﻣﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف
ﺣﺪود  ۲۰ﺗﺎ  ۳۰درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺻﺤﻪ
ﻣﯽﮔﺬارد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﻠﻨﺎ

ـﺪاران
ـﺎدﯾﻪ ﻣﺮﻏـ
ـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤـ
ﻣـ
ﮔـﻮﺷﺘﯽ :اﺧﺘﻼف  ۵ﻫﺰارﺗﻮﻣـﺎﻧﯽ ﻫـﺮ
ﮐﯿﻠﻮﻣﺮغ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب

ﺣﺒﯿﺐ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺮﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ زﻧﺪه درب ﻣﺮﻏﺪاری
را  ۳۸ﺗﺎ  ۳۹ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﺣﺒﯿﺐ اﺳﺪاﻟﻪ ﻧﮋاد ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﻧﺴﺒﺖ

ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ازدﯾﺎد ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﺳﻮی ﻣﺮدم در اﯾﺎم ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﺳﺎل و ﺷﺐ ﯾﻠﺪا ﺗﺎ ﺣﺪودی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب
ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ـﺎ ۳۹
ـﺪاری را  ۳۸ﺗـ
ـﺪه درب ﻣﺮﻏـ
ـﺮغ زﻧـ
ـﻮ ﻣـ
ـﻮﻧﯽ ﻫﺮﮐﯿﻠـ
ـﺖ ﮐﻨـ
او ﻗﯿﻤـ
ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف  ۵ﺗﺎ  ۶ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺮغ زﻧﺪه ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ،ﻋﻠﯽ اﻟﻘﺎﻋﺪه ﻣﺮغ ﮔﺮم ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻏﯿﺮاﯾﻦ ﺻﻮرت دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﭘﺎﯾﺶ و ﻧﻈﺎرت را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺳﺪاﻟﻪ ﻧﮋاد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام
ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ روزاﻧﻪ ﻫﺰار ﺗﺎ ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻦ ﻣﺮغ را
از ﺳﻄﺢ ﺑﺎزار ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
 ۱۰۵ﺗﺎ  ۱۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ در واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮﻏﺪاری ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ
ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی آذر ﺑﻪ ﺑﺎﻻی  ۱۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﺳﺪ.
او ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮﻏﺪاران ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮاردادی ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺮغ ﻣﺎزاد و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

رﺋﯿـﺲ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﻣﺮﻏـﺪاران :زﯾـﺎن
ﻣﺮﻏــﺪاران ﺑــﻪ روزاﻧــﻪ ۱۵۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ

ﺣﺒﯿﺐ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﺮغ در ﺑﺎزار روزاﻧﻪ
زﯾﺎن ﻣﺮﻏﺪاران ﺑﻪ  ۱۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای
آﯾﻨﺪه ﺑﺎزار ﻣﺮغ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﺮغ ﻣﺎزاد در
ﻣﺮﻏﺪاران روزاﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ۱۵۰
ﺑﺎزار ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺿﺮر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﻏﺪاران در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺮغ ﻧﮕﺮان آﯾﻨﺪه ﺑﺎزار ﻫﺴﺘﯿﻢ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد  ۵ﮔﺎﻧﻪ داده
اﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ورود ﮐﺮده و ﻣﺮغ ﻣﺎزاد را از ﺑﺎزار ﺟﻤﻊ
آوری ﮐﻨﺪ.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺮغ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻣﺮغ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺖ؛
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺴﺌﻮﻻن در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﺮغ در ﺑﺎزار ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

رﺋﯿـﺲ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﭘﺮﻧـﺪه و ﻣـﺎﻫﯽ:
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮغ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۳ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب

ﻣﻬﺪی ﯾﻮﺳﻒ ﺧﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ ﮔﺮم  ۱۰ﺗﺎ  ۱۳ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﻣﻬﺪی ﯾﻮﺳﻒ ﺧﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﻫﺮﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ زﻧﺪه  ۳۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﻣﺮغ ﮔﺮم  ۵۰ﺗﺎ  ۵۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
اﺳﺖ.
او ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺮﮐﯿﻠﻮ ران ﻣﺮغ  ۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﮐﺘﻒ ۱۰۰
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﻓﯿﻠﻪ ﻣﺮغ  ۱۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﯾﻮﺳﻒ ﺧﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ازدﯾﺎد ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﻫﺮﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۳ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب
اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﭘﺮﻧﺪه و ﻣﺎﻫﯽ از ﺗﻮزﯾﻊ روزاﻧﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺮغ

در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺧﺒﺮ داد.
او ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺮار روﻧﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ
ﻣﺠﺪد در ﺑﺎزار ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﺑﺎﯾﺪ
اﻗﺪامﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺮغ ﻣﺎزاد از ﺳﻄﺢ ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

ﻻزﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺮای
ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ

دﮐﺘﺮ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺗﻔﺮﺷﯽ ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮغ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ در اﯾﺮان
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ آن ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد در ﺳﺎل ﺑﻮده و ﺑﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ۲۰ﻫﺰار واﺣﺪ ﺻﻨﻔﯽ در ﮐﺸﻮر ﯾﮏ اﺷﺘﻐﺎل آﻓﺮﯾﻨﯽ  ۲۰۰ﻫﺰار
ﻧﻔﺮی در ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺤﺮان در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﺸﻮر و ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ
اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،از
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻧﮕﺎه اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﯿﻮز؛ دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺗﻔﺮﺷﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس
اﻗﺘﺼﺎدی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ،ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ
در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ از اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﭼﺎﻟﺶ زا ﺑﺮای
ﻣﺮغ داران ﺑﻮده و ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﮔﺮاﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ .ﻣﺮﻏﺪار از ﯾﮏ ﻃﺮف
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻬﺎده ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ واﮐﺴﻦ ،دارو ،ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﺧﻮراک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
را ﮐﻪ اﻏﻠﺐ وارداﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﭼﻮن اﯾﻦ
ﺧﻮراک ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﺮغ ﻧﻤﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎراﯾﯽ
ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ در ﭘﺮورش ﻣﺮغ دارﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺮﻏﺪار را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽ
اﻧﺪازد .ﭼﻮن ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ واردات ﺧﻮراک و ﻧﻬﺎده ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ
اﻣﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺗﻔﺮﺷﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺰان ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی در ﻣﺮﻏﺪاری
ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﻣﺮﻏﺪاران ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﺳﺖ .ﮔﺮﻣﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ آزادﺳﺎزی ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ ﺧﻮد ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ ﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﻣﺮغ  ۵۹ﻫﺰار و ﻫﺸﺘﺼﺪ ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﺷﺪه در اﻏﻠﺐ ﻣﺮغ
ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺣﺪاﻗﻞ  ۵ﺗﺎ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب
ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ.
اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎددان ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :وﻗﺘﯽ ﻣﺮغ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻏﺪاران ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه
ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﯿﭻ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺮغ
وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻣﮑﺎن ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ وﺟﻮد
دارد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻋﺮف ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﺮدم ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﺖ
ﻗﺮﻣﺰ روی آورﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ
ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اذﻋﺎن ﮐﺮد :ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮﻏﺪار ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود و ﻣﺮﻏﺪار ﻣﺠﺒﻮر
اﺳﺖ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ را
ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب دوﻟﺖ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﻏﺪار
اﻧﮕﯿﺰه ﺗﻮﻟﯿﺪ را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺮﻏﺪار
ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ.

ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺗﻔﺮﺷﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﯽ
اﻧﮕﯿﺰﮔﯽ را ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل در اﯾﻦ ﺣﻮزه و روی آوردن ﻣﺮغ داران
ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
آن ﻫﻢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا
ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﻮﻧﺎ

