اﺣﺘﻤـﺎل واردات ﺗﺨـﻢﻣﺮغ از ﻫﻔﺘـﻪ
آﯾﻨﺪه

رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﯿﻬﻦ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
 ۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار در ﺳﻪ ﻣﺎه اول ﺳﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﺮر و
زﯾﺎن ﻣﺮﻏﺪاران ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ ،از واردات ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ در
ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺴﻨﺎ؛ ﺣﻤﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﭼﺮا ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﻻزم را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
دادﯾﻢ .وﻟﯽ ﺗﻌﻠﻞ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ در ﯾﮑﺴﺎل و ﻧﯿﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮغﻫﺎی
اﺟﺪاد ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﻤﺘﺮ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﮐﺴﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻌﺪادی از
ﮔﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ در ﻧﯿﻤﻪ
آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دوم ﺳﺎل ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ از
دﯾﮕﺮ دوره ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار  ۹۰ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه
ﺳﻦ ﮔﻠﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ  ۲۰ﻫﻔﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دادﯾﻢ ﮐﻪ روزاﻧﻪ  ۴۰۰ﺗﻦ ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪات اﺿﺎﻓﻪ و ﮐﺴﺮی ﺟﺒﺮان ﺷﻮد.

ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ در دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ در دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ
اﺳﺖ
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﯿﻬﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺎ وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی وﻗﺖ ﻧﯿﺰ از اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت
ﺑﺴﯿﺎری اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ اﺻﻼح و ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ
ﺑﺮای آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد .ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ در ﻋﯿﺪ ﺳﺎﻟﺠﺎری اﺻﻼح ﺷﻮد
وﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪ .ﭘﺲ از آن
ﻧﯿﺰ دوﻟـﺖ ﺟﺪﯾـﺪ ﺳـﺮﮐﺎر آﻣـﺪ و ﻗﯿﻤﺖﻫـﺎ ﻓﻌﻼ در دﺳـﺖ ﺑﺮرﺳـﯽ اﺳـﺖ.
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻪ زودی ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻋﻼم ﺷﻮد.

ﺳﻪ ﻣﺎه اﺳﺖ ذرت ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه
وی در اداﻣﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ را ﻋﻠﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ داﻧﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻬﺎدهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻃﯽ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﻨﻬﺎ  ۴۰درﺻﺪ ذرت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﻣﺮﻏﺪاران ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ۶۰
درﺻﺪ ﻣﺎﺑﻘﯽ را از ﺑﺎزار آزاد و  ۳ﺗﺎ  ۴ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮاﻧﺘﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﯽ رﺳﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﺑﺨﺶ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﺎه
اﺳﺖ ﮐﻪ ذرت ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

ﺣﺬف ۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار در ﺳﻪ
ﻣﺎه اول ﺳﺎل
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ دﺳﺘﻮری ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی دﺳﺘﻮری ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﻏﺪاران در
ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل در ﻫﺮﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ  ۶ﺗﺎ  ۷۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺿﺮر ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس  ۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ درب ﻣﺮﻏﺪاری ﻫﺎ ۱۹
ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب آن ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ۱۴
ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺮﻏﺪار ﻫﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را درب
ﻣﺮﻏﺪاری  ۳۸ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺶ از  ۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ
ﺑﻮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﺖ.

واردات ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ از ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﯿﻬﻦ از واردات ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دوﻟﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ
اﻟﺘﻬﺎب در ﺑﺎزار از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ وارد ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﻨﻬـﺎد ﻣـﻮاﻓﻘﺖ ﺷـﺪ و در ﺻـﺪد ﺗـﺎﻣﯿﻦ ارز آن ﻫﺴـﺘﯿﻢ و اﺣﺘﻤـﺎﻻ
ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه اﯾﻦ واردات ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ،ﻣﯿﺎدﯾﻦ و ﻏﺮﻓﻪﻫﺎ
ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺷﺎﻧﻪ  ۴۴ﺗﺎ  ۴۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

