ادﻋﺎی رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺮغ؛ ۷۰درﺻﺪ
ﻣﺮغ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۵۵۰۰ﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ در
ﺑﺎزار دو ﻧﺮﺧﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی  ۱۱۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن و
 ۱۳۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ اﻣﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﺮغ ﯾﺎراﻧﻪ ای ﯾﺎزده ﻫﺰار و
ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻔﯽ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ در ﺑﺎزار دو ﻧﺮﺧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﻏﺎﻟﺐ آن ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
 ۱۱ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ.
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻣﺮغ در ازای درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮراک ﻃﯿﻮر دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖ  ۱۱ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر ﺣﺪود  ۷۰درﺻﺪ اﺳﺖ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺮﻏﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از دان

دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﻣﺮغ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ آن را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ در ﺑﺎزار ﺣﺪود  ۱۳ﻫﺰار و ۵۰۰
ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮغ  ۱۱ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر ،ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای و ﺑﺮﺧﯽ
ﺻﻨﻮف ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت
وﺟﻮد دارد.
ﯾﻮﺳﻔﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ روزاﻧﻪ  ۶ﻫﺰار
ﮔﻔﺖ :ﻣﺮغ دوﻟﺘﯽ در ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎن ﻫﺎی
اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮغ دوﻟﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ

ﺗﻦ ﻣﺮغ در ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﺸﻮر ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ در
 ۲۵ﺗﺎ  ۳۰درﺻﺪ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را
اﺳﺖ.

وی اﻓﺮود :اﺳﺘﺎﻧﺪاران ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ﻣﺮﻏﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﯾﺎراﻧﻪ دوﻟﺘﯽ در اﺳﺘﺎن آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از اﺳﺘﺎن ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺑﻪ
ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮی ﺑﺎﺑﺖ ﻋﺮﺿﻪ
ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۱۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن دارﻧﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮغ زﻧﺪه ۹
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺳﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺻﻨﻮف دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ اﻣﺮ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

واﮐﻨــﺶ ﺗﺸﮑﻞﻫــﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪی ﺑــﻪ
واردات ﻣﺮغ/اﻓﺰاﯾــﺶ  ۸درﺻــﺪی
ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺸﻮر
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
واردات ﻣﺮغ ﻧﯿﺴﺖ،ﮔﻔﺖ :ارزی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺻﺮف واردات ﮐﻨﻨﺪ را ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ وﻣﺎﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﻣﺮغ را  ۱۰درﺻﺪ ارزانﺗﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻣﯽدﻫﯿﻢ.

ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻔﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ واردات ﻣﺮغ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ واردات ﻣﺮغ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر ﻧﺪارﯾﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎﺣﺐ راﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺎن ارزی ﮐﻪ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺻﺮف
واردات ﻣﺮغ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان
ﻣﺮغ را  ۱۰درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮﺧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ وارد ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ آﻧﺎن
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان
ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی در دی ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دی ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﺪود ۱۵

درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :در دی ﻣﺎه ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﯿﺰان ﺟﻮﺟﻪ
رﯾﺰی  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ دی ﻣﺎه اﻣﺴﺎل اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﻪ ۱۲۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﯾﻮﺳﻔﯽ اﻓﺰود :ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ در  ۱۰ﻣﺎﻫﻪ  ۹۷ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺣﺪود  ۸درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن دﺑﯿﺮﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺑﺎزار ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺮغ  ۱۱ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﺮﭼﻪ اﺳﺎﺳﯽ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ؟ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه ﺑﯿﺶ از  ۴ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ دارد ﻧﺮخ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺮغ ۱۳ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﺎ ۱۴
ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﯾﻮﺳﻔﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻬﺎده
ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﺎده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
اﻣﻮردام ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ از ﺑﺎزار آزاد ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻨﺪه روز ﺷﻨﺒﻪ )دﯾﺮوز( ذرت را  ۱۵۵۰ﺗﻮﻣﺎن
ﺗﺤﻮﯾﻞ در ﺑﻨﺪر ،ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده ام درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺮخ دوﻟﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
 ۱۳۵۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﯾﻮﺳﻔﯽ درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ درﺑﺎره واردات ﻣﺮغ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺸﻮرت ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ،اﻓﺰود :ﺧﯿﺮ ،ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﺎ ﻣﺎ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺮوز ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻋﻨﻮان
ﮐﺮدﻧﺪ :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ وارداﺗﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺑﺎزار ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣــﺮغ در ﮐﺸــﻮر زﯾــﺎد
ـﺮ
ـﺪ ﺗﻐﯿﯿـ
ـﺐ ﻋﯿـ
ـﺖ/ﻗﯿﻤﺖ در ﺷـ
اﺳـ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ در ﮐﺸﻮر
زﯾﺎد اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﺮخ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﺗﻐﯿﯿﺮی
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻔﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ﻧﺮخ
ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ در ﺑﺎزار ،ﺑﯿﻦ ۱۱و ﻧﯿﻢ ﺗﺎ  ۱۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮغ زﻧﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻓﺮوش ﻣﺪتدار ۹۲۰۰ ،ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻧﺮخ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی ﺣﺪود
 ۳۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﯾﻮﺳﻔﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﮔﺮم در ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﺳﻄﺢ
ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮ ،ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﺑﯿﻦ

۱۱و ﻧﯿﻢ ﺗﺎ  ۱۲و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎ  ۱۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ رﺳﺪ؛ ﺿﻤﻦ
اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﮔﺮم  ۹۸۰۰ﺗﻮﻣﺎن و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ
ﻣﻨﺠﻤﺪ  ۸۹۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮغ ﻃﯽ
ﺳﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺟﻬﺶ ﻗﯿﻤﺘﯽ زﯾﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺎﻻ از
ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای واردات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ ارز و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ،دﭼﺎر
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺷﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﻮﺳﻔﯽ ،ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮغ
زﻧﺪه ،ﺑﺎ  ۱۲درﺻﺪ ﺳﻮد  ۸۶۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
وی درﺑﺎره ﻧﺮخ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﺑﺮای اﯾﺎم ﻋﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ در
اﯾﺎم ﻋﯿﺪ ،در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪود ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﮐﺸﻮر زﯾﺎد اﺳﺖ و ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﯾﻮﺳﻔﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺪرت
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ،
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺮغ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺷﺒﺎع ﺑﺎزار ﻣﯽ
ﺷﻮد ،اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ را ﻧﻤﯽ دﻫﯿﻢ و ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ
اﯾﻦ ﮐﺎﻻ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳـــﮑﻮت ﺳﺎزﻣﺎنﻫـــﺎی ﻧـــﺎﻇﺮ
ﻣﺮغ/ﻗﯿﻤــــﺖ
ورﺷﺪﻣﺠــــﺪدﻧﺮخ
ﺑﻪ۱۴ﻫﺰارو۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﺑﺎ ﺣﺪود  ۶۵۰ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻪ  ۱۴ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن در
ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ رﺳﯿﺪ ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ را ۱۰ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن۱۱ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم
ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ در اواﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ در ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ
روﻧﺪ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻧﺮخ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ اﻣﺮوز ﺷﻨﺒﻪ  ۸دی ﻣﺎه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺣﺪود  ۶۵۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۱۴ﻫﺰار و
 ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ رﺳﯿﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﭘﺮﻧﺪه و ﻣﺎﻫﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮغ ﮔﺮم ﻧﯿﺰ
در ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ درب ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه  ۱۳ﻫﺰار و  ۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﺗﻮزﯾﻊ درب
واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ  ۱۳ﻫﺰار و  ۴۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﺮغ ﺷﻤﺎل  ۱۴ﻫﺰار
و  ۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن و ﻗﯿﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﻣﺮغ ﮐﺸﺘﺎر ﺷﻤﺎل در ﻣﯿﺪان ﺑﻬﻤﻦ  ۱۲ﻫﺰار

و  ۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺮﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﮐﺘﻒ  ۲۱ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن،
ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺪون ﮐﺘﻒ  ۲۳ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن و ﻓﯿﻠﻪ  ۲۶ﻫﺰار
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺠﺘﯽ ،وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای ﻫﺮﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮغ  ۱۰ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻔﯽ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎﻻ  ۱۱ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﻦ
ﮐﺎﻻ در ﺑﺎزار  ۴ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺮخ اﻋﻼﻣﯽ وزارت ﺟﻬﺎد
اﺳﺖ و ورود ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ
ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.

رﺋﯿـﺲ اﻧﺠﻤـﻦ ﭘـﺮوش دﻫﻨـﺪﮔﺎن ﻣـﺮغ
ﮔﻮﺷﺘﯽ :ﮐﻤﺒﻮد دان ﺳﺒﺐ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ
ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﺷﺪ
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ اﯾﺮان ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺠﺪد
ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ را ﮐﻤﺒﻮد دان و ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﮐﻤﺒﻮد دان ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز؛ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی
در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﻌﺖ دام و ﻃﯿﻮر ﮐﺸﻮر و ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز
دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ آن ،اﻣﺎ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺻﻨﻌﺖ ﻃﯿﻮر از ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ﺗﻮزﯾﻊ
دان ﮔﻼﯾﻪ دارﻧﺪ و آن را ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ
در ﺑﺎزار ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ در ﻫﻔﺖ ﻣﺎﻫﻪ
ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۷۵۵ﻫﺰار و  ۵۳۶ﺗﻦ ذرت داﻣﯽ ﺑﻪ ارزش ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۱۰۶ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﭘﺎرﺳﺎل از ﻧﻈﺮ وزﻧﯽ  ۲۱درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺖ؛ ﺑﺮﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻧﻬﺎده ﻫﺎی
داﻣﯽ ﺻﺪرﻧﺸﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت وارداﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺻﺎدرات ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﺑﺎ ﺷﺮط ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ رﻓﻊ
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ آزادﺳﺎزی ﺻﺎدرات
ﺗﺎﺛﯿﺮی در ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎ ،ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ آن در ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؛ از اﯾﻦ رﻗﻢ ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ آن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن
اﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ؛ ﻋﺮاق ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﯿﺶ از  ۶۴۰ﻫﺰار ﺗﻦ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ۸۰۰
ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺮغ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ۳
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ را دارد.
ﻃﺒﻖ آﻣﺎرﻫﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۳۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ در اﯾﺮان
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺎز داﺧﻠﯽ اﺳﺖ؛ در ﺳﺎﻟﻬﺎی
اﺧﯿﺮ ﺳﺎﻟﯽ  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺮغ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﯿﺎز داﺧﻠﯽ آن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻫﺪف ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﭘﺲ از ﺑﺮوز ﻧﻮﺳﺎن ﻫﺎی ارزی در اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل ،دوﻟﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ
داﺧﻞ و ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داد و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ
ارز ﯾﺎراﻧﻪ ای ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﻬﺎده ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ
ﺳﻮﯾﺎ ،ذرت ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺻﻨﻌﺖ ﻃﯿﻮر ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ را ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺮدادﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺼﻮب ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ را ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺸﺖ ﻫﺰار و ۱۷۵
ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻧﺮخ
ﻣﺼﻮب ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺸﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻬﺎی آن در ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﯿﻦ

 ۱۰ﺗﺎ  ۱۱ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ »ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻔﯽ« روز ﺷﻨﺒﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﮐﻨﻮن دان ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺻﻨﻌﺖ ﻃﯿﻮر در ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و  ۲ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻞ ﺗﻮزﯾﻊ آن در
اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :از  ۲۰روز ﭘﯿﺶ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی ﻃﯿﻮر از
ﺑﻨﺎدر ﺑﺎرﮔﯿﺮی و ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﻣﻬﻢ رخ
ﻧﺪاده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺻﻨﻔﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد دان ،ﻣﺮغ رﺷﺪ ﻻزم را ﻧﺪارد و
ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ در اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﮐﻨﻮن ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ در ﺑﻨﺪر ۲۵۰۰
ﺗﻮﻣﺎن و ذرت  ۱۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ  ۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم از اﯾﻦ اﻗﻼم ،ﺑﻬﺎی ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ۲۷۰۰
ﺗﻮﻣﺎن و ذرت  ۱۴۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد؛ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻤﻞ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ذرت و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ  ۱۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد.
وی رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ دان در ﮐﺸﻮر را ﺗﺨﺼﯿﺺ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ارز و
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ داﻧﺴﺖ و اداﻣﻪ داد :اﮐﻨﻮن ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ
ﻧﻬﺎده ﻫﺎی دام و ﻃﯿﻮر در ﺑﻨﺎدر ﮐﺸﻮر ﭘﻬﻠﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ارز و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﺑﻨﺎدر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
اﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ اﯾﺮان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﮐﻤﺒﻮد دان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻮﺟﻪ
رﯾﺰی در واﺣﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ در ﺑﺎزار
اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻟﺒﺘﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی دام و ﻃﯿﻮر در
ﮐﻨﺎر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای ،ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
رﯾﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.

وزن ﻣﺮغﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ!
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮورشدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد
در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮراک ﻃﯿﻮر در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ وزن ﻣﺮغﻫﺎی ﭘﺮورﺷﯽ ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،از اواﯾﻞ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺗﺮدد ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻣﯿﻮنداران در
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﺻﻨﻒ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ
ﭘﺮورشدﻫﻨــﺪﮔﺎن ﻣــﺮغ ﮔــﻮﺷﺘﯽ ،ﻫﻤﯿــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ﺑــﻪ ﯾﮑــﯽ از دﻏــﺪﻏﻪ
ﻫﺎی ﻣﺮﻏﺪاران ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮراک ﻣﺮغ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﻃﯿﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻔﯽ – رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮورشدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ –
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻠﻔﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ
اﯾﺴﻨﺎ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وزن ﻣﺮغﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺮﻏﺪاران
ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،ﻣﺮغﻫﺎ را ﺑﻌﺪ از  ۳۰روز ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﻪ
ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺮغ ﺑﻌﺪ از  ۴۵روزﮔﯽ ﺑﻪ
ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﻮﺳﻔﯽ اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ارﺳﺎل
دان ﻣﺮغ از ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ راهآﻫﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎ
ﺣﺪودی ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه اﻣﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﺧﻮراک ﻣﺮغ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد.

ﻣﺮﻏـﺪاران ﺑـﺎ ﮐﻤﺒـﻮد دان ﻣـﺮغ
ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﭘﺮورشدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ اﻣﺮوز
ﻣﺮﻏﺪاران ﮐﻤﺒﻮد و ﻧﺒﻮد دان ﻣﺮغ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ آن ﻣﺮغ را ﺑﺎ ﻫﺮ
ﺳﻨﯽ وارد ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز؛ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻔﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ در ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮوش ﻣﯿﺪان ﺑﻬﻤﻦ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﯾﮏﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ارزانﺗﺮ از روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻓﺰود:
ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ.

ﻗﯿﻤﺖ

اﻋﻼﻣﯽ

از

ﺳﻮی

ـﺎرﮔﺮوه
ـﻦ ﮐـ
ـﻮی اﯾـ
ـﻮرد اﻋﻼم از ﺳـ
ـﺮخ ﻣـ
ـﺎرداﺷﺖ :ﻧـ
ـﻦ اﻇﻬـ
وی ﻫﻤﭽﻨﯿـ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ  ۹درﺻﺪ
ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰوده ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﭘﺮورشدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﻬﺎدهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ذرت و ﺳﻮﯾﺎ  ۷۰درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و اواﺋﻞ
اﻣﺴﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﺑﺎ ﻧﺮخ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار
و  ۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن از زﻣﺎن ﺗﮏﻧﺮﺧﯽ ﺷﺪن ﺑﺮای واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎ زﻣﺎنﺑﺮ ﺷﺪه

اﺳﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ذرت ﺗﺎ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری
 ۷۲۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻧﺮخ ﯾﮏﻫﺰار و ۳۵۰
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﻮﺳﻔﯽ اﻓﺰود :ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﻧﯿﺰ ﻃﯽ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل
ﯾﮏﻫﺰار و  ۳۵۰ﺗﻮﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮﻏﺪاران ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و اﻣﺮوز
واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮﻏﺪاری ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎده را ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ دو ﻫﺰار و ۶۰۰
ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد دان ،ﻣﺮغ را ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﻨﯽ
وارد ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎزار را
ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﻪرو ﻣﯽﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﭘﺮورشدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ اذﻋﺎن داﺷﺖ :اﺷﮑﺎل در
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ از دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻀﻼت ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ
ﺑﻪﺷﺪت دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﯾﺎدآورﺷﺪ :ﺑﯿﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮغ در ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان ﺗﺎ دو ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮغ زﻧﺪه ﭘﻨﺞﻫﺰار و  ۶۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ
ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﻣﺮﻏـﺪاران
اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان:روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣـﺮغ ﺑﺎﯾـﺪ اداﻣـﻪ ﯾﺎﺑـﺪ /ﻗﯿﻤـﺖ
ﺳـﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿـﻢ ﺑـﺎزار ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ۴
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﺳﺖ
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﻏﺪاران اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ روﻧﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ،ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ
ﻣﺮغ را از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺳﻮد ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ
و ﺑﺮای رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن را ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻔﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﻏﺪاران اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻠﻨﺎ ،در ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ در ﺑﺎزار اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﻫﻨﻮز ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
وی دﻟﯿﻞ اﺻﺮار ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ را ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
داﻧﺴﺘﻪ و اذﻋﺎن داﺷﺖ :ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ زﯾﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و
اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺮﻏﺪاران ﺳﻮددﻫﯽ ﻧﺪارد .ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ روزه
و ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﻣﺮغ
زﻧﺪه ﻫﯿﭻ ﺳﻮدی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺪارد.
ﯾﻮﺳﻔﯽ در اداﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻗﯿﻤﺘﯽ را ﮐﻪ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺑﺎزار از ۷ﻫﺰار و  ۸۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻗﺮار ﺑﻮد در ﺻﻮرت
ﺑﺎﻻ ﺗﺮ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ،ذﺧﯿﺮهﻫﺎﯾﺸﺎن را وارد ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ۴ﺳﺎل
ﻗﺒﻞ اﺳﺖ و رﺑﻄﯽ ﺑﻪ اﻣﺴﺎل ﻧﺪارد و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻏﯿﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
اﺳﺖ.
وی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ زﻧﺪه درب ﻣﺮﻏﺪاری ۵ﻫﺰار و ۳۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺎ ۵
ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از آن ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺣﻤﻞ ﺗﺎ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺸﺘﺎر و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ و ﻓﺮوش اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ وﺟﻮد دارد .ﯾﮏ ﻗﯿﻤﺘﯽ را ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۷ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ

ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻮد از ﻓﺮوش
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺎره ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺧﻮد را ﻫﻢ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﻏﺪاران اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﻣﺮغ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮐﺎری ﻧﺪارﯾﻢ و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ زﻧﺪه ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ  ۵ﻫﺰار و  ۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ۵
ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻫﻢ ﺣﺪود ۷
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺗﺎ ۷ﻫﺰار و  ۸۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﯾﻮﺳﻔﯽ اذﻋﺎن داﺷﺖ :ﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺮغ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ دﭼﺎر
ﻧﺸﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﻪ ﺳﻮد آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
دوﻟﺖ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﻣﺮغ را از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم
ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺳﻮد ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن را
ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ ﺑﺎ ﺿﺮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮورشدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﺮغ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ  ۲۰ﺗﺎ  ۲۵درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ،ﺳﻮﯾﺎ و ذرت ،ﺑﺎﯾﺪ ۸۵۰۰
ﺗﺎ  ۹۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎزار را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻔﯽ در ﻣﻮرد آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
ﮐﺮد :ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
ﻣﯿﺪان ﺑﻬﻤﻦ  ۶۴۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﺗﺮهﺑﺎر آن را ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۶۵۹۰ﺗﻮﻣﺎن

ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ در ﺑﺎزار ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن
ﻣﺮغ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ در
ﻣﯽرﺳﺪ و ﻏﺮﻓﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺎدﯾﻦ
ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

وی از اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ روز آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ:
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ را ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﻮرت
از ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﮐﻪ دوﻟﺖ
ﺛﺎﺑﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۷۱۰۰و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۷۸۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده ،ﻣﺮﻏﺪاران
ﺑﺎ ﻓﺸﺎر و زﯾﺎندﻫﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﻣﺪت
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ و ذرت اﻓﺰاﯾﺶ  ۲۵درﺻﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ روی ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮورشدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ
ﻣﺮﻏﺪاران زورﺷﺎن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ دوﻟﺖ ﻧﺮﺳﺪ ،ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﺟﻮﺟﻪرﯾﺰی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ ﻇﺮف ﯾﮑﯽ ،دو ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد،
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺮغ ﺑﺮای ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺮوز
ﺑﯿﻦ  ۸۵۰۰ﺗﺎ  ۹۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن در ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻧﯿﺴﺖ.
ﯾﻮﺳﻔﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﺧﺮﯾﺪ از
ﻣﺮغ درﺷﺖ ﺑﺎ وزن ﺑﺎﻻ ،از ﻣﺮغﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻃﻌﻢ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ در وزن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ،ذرت و
ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ را ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻇﺎﻫﺮاً ﻗﯿﻤﺖ
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ دو ﻣﺤﺼﻮل اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺧﯿﻠﯽ دﺳﺖ و ﺑﺎل
اش ﭘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﯾﮑﯽ ،دو ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
اﻣﻮر دام آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﺮﯾﺪ  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ذرت و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ از ﻣﺤﻞ
ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﮔﺮانﻓﺮوﺷﯽ ﻣﺮغ اداﻣﻪ دارد
آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ از ﺑﺎزار ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ
ﺑﯿﻦ  ۷۷۰۰ﺗﺎ  ۸۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ؛ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ۷۰۰
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﺶ از ﺳﻘﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮی وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای ﮔﻮﺷﺖ
ﻣﺮغ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮔﺮان ﻓﺮوﺷﯽ آﺷﮑﺎر اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
اداﻣﻪ دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،در ﻣﺎهﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﺮغ ﺟﺰو ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻢ
ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺰ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﮐﻤﺘﺮ از ۶۰۰۰
ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد.
اﻣﺎ از اﺑﺘﺪای ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره
ﺟﻬﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۷۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ و در
اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی در اواﺳﻂ ﻣﺮداد ﺑﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ  ۸۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ و اﺧﺘﻼف در ﻣﻮرد آن ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﯿﻦ وزات ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺮﻏﺪاران و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
دارد.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ از ﺳﻮی وزارت ﺟﻬﺎد اﻋﻼم ﺷﺪه ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای ﮔﻮﺷﺖ
ﻣﺮغ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۷۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ زوارﺗﺨﺎﻧﻪ

ﻫﯿﭻ ﮐﻤﺒﻮدی ﺑﺎﺑﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﻣﺮﻏﺪارن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ
ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮر و زﯾﺎن آنﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺣﺴﻦ رﮐﻨﯽ – ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی – ﺑﺮای ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺶ
از دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﻫﯿﭻ ﮐﻤﺒﻮدی در ﺑﺎزار وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ در ﮐﺸﻮر اﮔﺮ در ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ ﻧﻮﺳﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺎﺷﯽ
از ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻮﺟﻪرﯾﺰی در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺶ ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺑﺎزار ﺷﻮد ،ﺑﻪ زودی
اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﺘﻤﺮار دارد و
ذﺧﺎﺋﺮ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد دارد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز
ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
و ﻣﻨﺘﻘﺪان اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ اﺳﺖ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻃﯽ
ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎذب ﺑﻮده و ﺻﺮﻓﺎ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻤﺒﻮد دان ﻣﺮغ و ﮐﻤﺒﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ
وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮی در وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮراک ﻣﺮغ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ در
ﻧـﻮع ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﻨﻈﯿـﻢ ﮐـﺮدن ﺑـﺎزار از ﻣﺮﻏـﺪاری ﺗـﺎ ﮐﺸﺘﺎرﮔـﺎه و
دﻻلﻫﺎﺳﺖ.
اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺎن اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ را ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ  ۷۵۰۰ﺗﺎ  ۸۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ،
ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از آن ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺮر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻔﯽ – رﯾﯿﺲ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮﻏﯽ – اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ دان
ﻣﺮغ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮﺟﻪ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ در ﺑﺎزار اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ذرت در اﯾﻦ ﻣﺪت  ۴۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻮﺟﻪ از  ۱۳۰۰ﺑﻪ ۲۰۰۰
ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺴﻨﺎ ،ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ
ﻋﻤﺪﺗﺎ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﻇﻬﺎر ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از

آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ دﻻلﻫﺎ و واﺳﻄﻪﻫﺎ در اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮرﻧﮓ
اﺳﺖ و آنﻫﺎ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺮﻏﺪاران ﻫﻢ ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮراک ﻣﺮغ
را در اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻘﻄﻌﯽ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ در
ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

