ﮐـﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤـﺖ ﺟـﻮﺟﻪ ﯾﮑـﺮوزه ﺑـﻪ ۸
ﻫـﺰار ﺗﻮﻣـﺎن /ﺗﻤـﺎم ﺳـﻮد ﺻـﻨﻌﺖ
ﻣﺮﻏﺪاری ﻧﺼﯿﺐ دﻻﻻن ﻣﯽﺷﻮد /آﻏﺎز
ــﻪدار از
ــﻢﻣﺮغ ﻧﻄﻔـ
واردات ﺗﺨـ
ﺗﺮﮐﯿﻪ

ﻣﺸﺎور اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﯿﺸﺘﺮ واردات ﺗﺨﻢﻣﺮغ
ﻧﻄﻔﻪدار از ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻫﻠﻨﺪ ،ﺑﻠﮋﯾﮏ و ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و وارداﺗﯽ
ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻮده اﮐﺜﺮا از ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻣﺴﯿﺮ زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﮔﺮ
واردات از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻮاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﻠﻨﺎ؛ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﮐﻤﺎﻟﯽ ﺳﺮوﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﻣﺮغ
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺧﺎرج
از ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﻦ  ۳۰ﺗﺎ  ۳۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ .از ﺳﻮﯾﯽ ﻗﯿﻤﺖ
ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﯾﮏﺳﺮی ﺗﻤﻬﯿﺪات ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻪ  ۸ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻣﺘﻌﺎدل ﺷﻮد.
وی اداﻣـﻪ داد :ﯾﮑـﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ
ﺑﺎزارﮔﺎه ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن زﻣﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺣﻮاﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ
و ﺳﻮﯾﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ آن از

ﺑﺎزار آزاد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه و ﺑﺎزار ﻧﻬﺎده
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﻮد ،ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺸﺎور اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی
ﻣﺼﻮب ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺷﻮد ،اداﻣﻪ داد :ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﺮخ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی
ﻣﺎﻧﻨﺪ ذرت ،ﺳﻮﯾﺎ ،ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه و ﺣﺘﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ﻫﻤﯿﻦ روی اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در ﻧﺮخﻫﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه  ۵۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ،
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮغ  ۱۹۹۸۰ﻣﯽﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب آن
 ۱۷۱۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ ﻧﺮخﻫﺎ اﺻﻼح
ﺷﻮد.
ﮐﻤﺎﻟﯽ ﺳﺮوﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ دﻻﻻن در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺮغ ﮔﻔﺖ:
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﯿﭻ ﺳﻮدی از ﺑﺎزار ﻣﺮغ
ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم آن ﻧﺼﯿﺐ دﻻﻻن ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻫﯿﭽﮕـﺎه ﻣـﺮغ را ﺑـﻪ ﮐﺸﺘﺎرﮔـﺎه ﻧﻤﯽﺑﺮﻧـﺪ ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﻪ
ﮐﺸﺘﺎرﮐﻦﻫﺎ ﯾﺎ دﻻﻻن ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻔﻘﻮده اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ در ﺑﺎزار اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
وی در ﻣﻮرد واردات ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﻧﻄﻔﻪدار ﮔﻮﺷﺘﯽ ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﺧﯿﺮ
دوﻟﺖ واردات  ۱۲۰ﺗﺎ  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﻧﻄﻔﻪدار و ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ روزه را
ﻣﺼﻮب ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻢ ارز آن ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺷﻮد و ﻫﻢ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﻧﻄﻔﻪدار ﺑﺼﻮرت آﻣﺎده در دﻧﯿﺎ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺮای ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﻣﻌﺮوف
ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻔﺎرش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ،
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ وارد ﮐﻨﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ دﻫﻢ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﻮب وارد ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ واردات ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﻧﻄﻔﻪدار از ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻫﻠﻨﺪ ،ﺑﻠﮋﯾﮏ و
ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و وارداﺗﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻮده اﮐﺜﺮا از
ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻣﺴﯿﺮ زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﮔﺮ واردات از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺻﻮرت
ﺑﮕﯿﺮد از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻮاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﻠﻨﺎ

