رﺋﯿـﺲ ﻫﯿﺌـﺖ ﻣـﺪﯾﺮه اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﻣـﺮغ
ﺗﺨـﻢ ﮔـﺬار :ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺎﻫـﺎﻧﻪ ﺗﺨـﻢ
ﻣﺮغ ﺑﻪ  ۱۱۰ﻫﺰارﺗﻦ رﺳﯿﺪ

ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺒﯽ ﭘﻮر ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ۱۱۰
ﻫﺰارﺗﻦ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﯾﻦﻣﯿﺰان ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺒﯽ ﭘﻮر ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺮﮐﯿﻠﻮ
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ درب ﻣﺮﻏﺪاری  ۳۵ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﺎ  ۳۶ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ۳
ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻧﺮخ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه
واﻗﻌﯽ ﻫﺮﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺎﻻی  ۴۲ﺗﺎ  ۴۳ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﻧﺒﯽ ﭘﻮر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۱۱۰ﻫﺰارﺗﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ازدﯾﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺻﺎدرات ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ،ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻪ  ۵۰ﻫﺰارﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢﮔﺬار ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺻﺎدرات
ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎﻧﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۲۸ﻫﺰارﺗﻦ ﺗﺨﻢ
ﻣﺮغ ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﻃﯽ  ۲ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ و
ﺑﻌﺪ از رﻓﻊ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ روزاﻧﻪ  ۱۰۰ﺗﺎ  ۱۲۰ﺗﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد.

او ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر ﺑﻌﺪ از اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﯾﺎراﻧﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺮﻏﺪاران ۸
ﺗﺎ  ۱۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺮار اﯾﻦ روﻧﺪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺮﻏﺪار ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

رﺋﯿـﺲ ﻫﯿﺌـﺖ ﻣـﺪﯾﺮه اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﻣـﺮغ
ﺗﺨﻢ ﮔﺬار ﺗﻬﺮان :ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
درب ﻣﺮﻏـﺪاری ﮐﻤﺎﮐـﺎن ﮐﻤﺘـﺮ از
ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب

ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺒﯽ ﭘﻮر ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺮﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ  ۳ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن
ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺒﯽ ﭘﻮر ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ درب ﻣﺮﻏﺪاری  ۳۶ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن ۳
ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﻏﺪار
ﻧﺪارد و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺒﯽ ﭘﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۱۰۰ﻫﺰارﺗﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر روزاﻧﻪ  ۳ﻫﺰار و  ۳۰۰ﺗﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﮐﺸﻮر
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺼﺮف در روز  ۳ﻫﺰارﺗﻦ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار اداﻣﻪ داد :از روز ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﺠﻮز ﺻﺎدرات ﺗﺨﻢ ﻣﺮع ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﻣﺠﻮز  ۸۰۰ﺗﻦ در ﻗﺒﺎل ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
او ﮔﻔﺖ :ﺑﺮآوردﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺣﺪاﻗﻞ ۵۰
ﻫﺰارﺗﻦ ﻣﺎزاد ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻧﺒﯽ ﭘﻮر ﻓﺮوش ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :از
اﺑﺘﺪا ﻓﺮوش ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﯿﻠﻮ ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ وزن ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺑﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﺮوش ﺷﺎﻧﻪ ای اﮔﺮ ﻣﻐﺎزه داری
اﺟﺘﻨـﺎب ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ،ﺳﺎزﻣـﺎن ﺣﻤـﺎﯾﺖ و دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎی ﻣﺴـﺌﻮل ﺑﺎﯾـﺪ
رﺳﯿﺪﮔﯽﮐﻨﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺶ ﺑﺎزار
و ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮار ،ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ در ﺑﺎزار ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺗﺎ ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ
داﺷﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اوج ﺻﺎدرات ،ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﯿﺶ از ۴۰
ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﻧﺒﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

رﺋﯿـﺲ ﻫﯿـﺎت ﻣـﺪﯾﺮه اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﻣـﺮغ
ﺗﺨــﻢ ﮔــﺬار اﺳــﺘﺎن ﺗﻬــﺮان:
ﺳﻬﻤﯿﻪﺑﻨﺪی ﯾﮏﻣﺎﻫﻪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ درﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ /ﺗﻮﻗﻒ ﺻﺎدرات ﺗﺨﻢﻣﺮغ

ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺒﯽ ﭘﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻬﯿﻤﻪﺑﻨﺪی ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ
ﻣﺎﻫﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزارﮔﺎه درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺮﻏﺪار ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ذﺧﯿﺮه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﻬﯿﻤﻪﺑﻨﺪی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺮﻏﺪاران ﺑﺮای
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎزار آزاد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺴﻨﺎ؛ ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺒﯽﭘﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از ﺣﺪود ﯾﮏﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺳﻬﻤﯿﻪ
واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار را ﯾﮏﻣﺎﻫﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ
ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻧﻬﺎده ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ
ﺣﺎﻻ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزارﮔﺎه اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮای ﯾﮏﻣﺎه وﺟﻮد دارد.
وی اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ ﻣﺮﻏﺪاری اﻣﺮوز در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزارﮔﺎه ﻧﻬﺎده ﺳﻔﺎرش
دﻫﺪ ﺣﺪود  ۲ﺗﺎ  ۳ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎده ﺑﻪ دﺳﺘﺶ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ
ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﻬﺎده ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﺑﺎزار آزاد
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻬﺎده را ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ
و ﺳﻮﯾﺎ ﺑﻪ  ۲۲درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺪی ﯾﮑﻤﺎﻫﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺮﻏﺪار ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ذﺧﯿﺮه
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﯾﺎ در ﺑﺎزار آزاد ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۲۳ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
اﺳﺖ و ذرت ﻧﯿﺰ  ۱۱ﺗﺎ  ۱۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻢﻣﺮغ اﺳﺖ .ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻢﻣﺮغ آﻧﻘﺪر
ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪارد و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﻋﺪه ﺧﻮد
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺒﯽ ﭘﻮر ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺑﺮای ﻣﺮﻏﺪار  ۴۳ﺗﺎ  ۴۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۴۸ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻔﺮوﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
در ﺑﺎزار ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۳۶ﺗﺎ  ۳۷ﻫﺰار
ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻢﻣﺮغ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :وﻗﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﮐﻤﯽ در ﺑﺎزار ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ﺟﻠﻮی
ﺻﺎدرات را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ اﺛﺮی ﻧﺪاﺷﺖ ﭼﻮن
ﻣﻘﺪار آن ﮐﻢ ﺑﻮد .از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﻘﻂ  ۲۷ﻫﺰار ﺗﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ

رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ:
ﺧﺒﺮ ﺗﻮﻗﻒ ﺻﺎدرات ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ  ۳۰۰۰ﺗﺎ  ۴۰۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺗﺨﻢﻣﺮغ در
ﺑﺎزار ﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺗﻮﺳﻂ واﺳﻄﻪﻫﺎ ﮔﺮان ﺷﺪه ﺑﻮد و درب
ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

رﺋﯿـﺲ ﻫﯿﺌـﺖ ﻣـﺪﯾﺮه اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﻣـﺮغ
ﺗﺨﻢ ﮔﺬار :ﺻﺎدرات ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺻﻔﺮ

ﺷﺪه اﺳﺖ

ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺒﯽ ﭘﻮر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺻﺎدرات ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻫﻢ زﯾﺎد ﻧﺒﻮده
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪه و از آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﻠﻨﺎ؛ ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺒﯽ ﭘﻮر در ﻣﻮرد آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :در ﺑﺎزار اﻣﺮوز ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۴۰ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻮده ،ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺎدرات ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﮔﻔﺖ :ﺻﺎدرات ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﮐﻪ
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻫﻢ زﯾﺎد ﻧﺒﻮده اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪه و از آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻮﻟﯿﺪیﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢﮔﺬار ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺧﻮد و ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻞ
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ واﺣﺪﻫﺎ اﻓﺰود :ﭘﺲ از اﺟﺮای ﻃﺮح آزادﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
و ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ،ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ واﺣﺪﻫﺎ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪ و
ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺣﺪود  ۶ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎ داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﮐﻤﮏ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﮑﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای ﻃﺮح
آزادﺳﺎزی ،ﺿﺮر و زﯾﺎن واﺣﺪﻫﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺎ روز  ۳۱ﺷﻬﺮﯾﻮر
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺟﻠﺴﻪای در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﻠﻨﺎ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۰۰ﻫﺰارﺗﻦ ﻣﯽ رﺳﺪ

رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار ﮔﻔﺖ :ﺑﺮآوردﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۰۰ﻫﺰارﺗﻦ
ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺒﯽ ﭘﻮر ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺮﮐﯿﻠﻮ
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ درب ﻣﺮﻏﺪاری  ۴۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻌﺎدل ﺷﺎﻧﻪ ای  ۸۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﻤﭽﻨﺎن  ۵ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن اﺧﺘﻼف دارد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ  ۲۰ﺗﺎ  ۲۵درﺻﺪی ﻣﺼﺮف ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در
ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ و ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ،ﻣﺎزاد ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﯾﻢ.
ﻧﺒﯽ ﭘﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۹۳ﺗﺎ  ۹۴ﻫﺰارﺗﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف و ﺻﺎدرات ﻣﺤﺪود ،ﻣﺎزادی در ﻋﺮﺿﻪ

ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺪارﯾﻢ.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار ﺧﻄﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮآوردﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۰۰ﻫﺰارﺗﻨﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۰۰ﻫﺰارﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ.
او ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﭼﻨﺪاﻧﯽ
در ﺑﺎزار رخ ﻧﺪﻫﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻓﺮوش  ۵ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن اﺧﺘﻼف دارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر  ۹ﻣﺎﻫﻪ ﮔﻤﺮک  ۳۰ﻫﺰارﺗﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ﺻﺎدر
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

رﺋﯿـﺲ ﻫﯿﺌـﺖ ﻣـﺪﯾﺮه اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﻣـﺮغ
ﺗﺨﻢﮔﺬار :ﻣﺎزاد ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
ﺑﻪ  ۱۳ﻫﺰارﺗﻦ رﺳﯿﺪ

ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺒﯽ ﭘﻮر ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۱۲ﺗﺎ
 ۱۳ﻫﺰارﺗﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺒﯽ ﭘﻮر ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺮﮐﯿﻠﻮ
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ درب ﻣﺮﻏﺪاری  ۳۹ﺗﺎ  ۴۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻌﺎدل ﻫﺮ ﺷﺎﻧﻪ  ۲ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ
 ۸۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
او ﺗﻮﻟﯿﺪ روزاﻧﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را  ۳ﻫﺰار و  ۲۰۰ﺗﺎ  ۳ﻫﺰار و  ۳۰۰ﺗﻦ
اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در داﺧﻞ ،ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۱۲ﺗﺎ
 ۱۳ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
ﻧﺒﯽ ﭘﻮر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮآوردﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ  ۵۰ﻫﺰارﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
ﺻﺎدرات ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﮐﻨﺪی در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر در ۱۰
ﻣﺎﻫﻪ اﻣﺴﺎل  ۳۰ﻫﺰارﺗﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
او ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم
ﺷﺪه ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻋﯿﺪ از ﻣﺪار
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

رﺋﯿـﺲ ﻫﯿـﺎت ﻣـﺪﯾﺮه اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﻣـﺮغ
ﺗﺨﻢﮔـﺬار اﺳـﺘﺎن ﺗﻬـﺮان ﻋﻨـﻮان
ﮐﺮد:ﺳـﺮاﻧﻪ ﻣﺼـﺮف ﺗﺨـﻢﻣﺮغ ﺑـﻪ ۱۵
ﮐﯿﻠﻮ رﺳﯿﺪ

رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﺨﻢﻣﺮغ در ﮐﺸﻮر  ۱۵ﮐﯿﻠﻮ اﺳﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺑﺮای ﻣﺮﻏﺪاران  ۴۳ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده و اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﻢﻣﺮغ در ﺑﺎزار ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی،ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺒﯽ ﭘﻮر  ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺗﺨﻢﻣﺮغ اﻋﻼم ﻧﮑﺮده و ﺑﺎزار ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ را
ﺗﺎ  ۱۵روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ
ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در ۱۰
و
ﺗﺨﻢﻣﺮغ در ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ  ۱۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ  ۳۸ﻫﺰار
 ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :وﻗﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻢﻣﺮغ  ۳۸ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ
ﺷﺎﻧﻪ  ۳۰ﻋﺪدی از آن ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ۹۰

ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢﮔﺬار اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد:
ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا دوﻟﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻢﻣﺮغ را
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ آزاد ﺷﺪه ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:اﻣﺮوزه ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺮای
ﻣﺮﻏﺪاران  ۴۳ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و ﻣﺮﻏﺪار ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮد  ۴۸ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻔﺮوﺷﺪ.
ﻧﺒﯽﭘﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ روزاﻧﻪ ۳۲۰۰ﺗﻦ ﺗﺨﻢﻣﺮغ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ۹۰
ﻫﺰار ﺗﻦ ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﺷﺐ ﻋﯿﺪ  ۵۰ﺗﺎ  ۶۰ﻫﺰار ﺗﻦ
ﻣﺎزاد ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺼﺮف ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف
ﺗﺨﻢﻣﺮغ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ  ۱۵ﮐﯿﻠﻮ رﺳﯿﺪه ،زﯾﺮا ﺗﺨﻢﻣﺮغ ارزاﻧﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
اﺳﺖ.

ـﻢﻣﺮغ/
ـﺖ ﺗﺨـ
ـﺪک ﻗﯿﻤـ
ـﺶ اﻧـ
اﻓﺰاﯾـ
ﻣﺮﻏــﺪاران رﻧــﮓداﻧﻪ را ﺣــﺬف
ﮐﺮدﻧـﺪ /ﺳـﻮد ﺑـﺎﻻی دوﻟـﺖ از ﻣﺤـﻞ
آزادﺳﺎزی ﻧﺮخ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ

رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن رﻧﮓ داﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ
ﻧﺮخ رﻧﮓداﻧﻪ از  ۱۵۰ﺗﺎ  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۰۰ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ از اﯾﻦ رو ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﯾﻦ ﻣﺎده را از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺬف ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﻠﻨﺎ؛ ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺒﯽﭘﻮر از اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻧﺮخ ﺗﺨﻢﻣﺮغ درب
ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻢﻣﺮغ از ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ۳۶
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۳۷ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی؛ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺗﺨﻢﻣﺮغ درب
ﻗﯿﻤﺖ آن را در واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﺣﺪود  ۲ﺗﺎ  ۳ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ روزاﻧﻪ ﺗﺨﻢﻣﺮغ را ﺣﺪود  ۲ﻫﺰار ۳۰۰
ﺗﻦ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :اﮔﺮ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۳۸ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺿﺮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺮخ
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮد  ۱۰درﺻﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۴۳ﺗﺎ  ۴۵ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن درب ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﺪن وﻋﺪهﻫﺎی دوﻟﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﻮل داد در ﺻﻮرت
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ذرت ﻣﻌﻮﻗﻪ

ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺪﻫﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻢ وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی
ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﮐﺘﻤﺎن ﮐﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
ﻧﺒﯽﭘﻮر اداﻣﻪ داد :ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر  ۲ﺑﺎر ﺑﻪ وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی
ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻢﻣﺮغ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی
ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻧﺪارد و اﯾﻦ ذﻫﻨﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎ را ﺑﺎزی ﺑﺪﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺖ ﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،اﻓﺰود:
ﺳﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﺤﻞ آزادﺳﺎزی ﻧﺮخ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﻋﺎﯾﺪ دوﻟﺖ ﺷﺪ از
ـﺪﮔﺎن و
ـﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـ
ـﺎراﻧﻪای ﺑـ
ـﺎر ﯾـ
ـﻪ اﺟﺒـ
ـﺪ ﺑـ
ـﺖ ﺑﺎﯾـ
ـﻦرو دوﻟـ
اﯾـ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ
ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ارزانﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻧﺤﻮه ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺗﺨﻢﻣﺮغ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
اﻣﻮر دام ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل
ﺟﺎری  ۲ﻫﺰار و  ۷۰۰ﺗﻦ ﺗﺨﻢﻣﺮغ از ﻣﺮﻏﺪاران ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد اﻣﺎ ﻫﻨﻮز
ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﻧﺒﯽﭘﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ روزاﻧﻪ  ۱۰۰ﺗﺎ  ۱۵۰ﺗﻦ ﺗﺨﻢﻣﺮغ از ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر
ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺻﺎدرات ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻧﺮخ دﻻر اﺳﺖ اﮔﺮ ﻧﺮخ دﻻر ﺑﺎﻻ ﺑﺮود
ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺷﺪن ﻧﺮخ آن روﻧﺪ ﺻﺎدرات
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﭼﺮا زرده ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺎرﻧﺠﯽ رﻧﮓ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :در
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن رﻧﮓ داﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ
ﻧﺮخ رﻧﮓداﻧﻪ از  ۱۵۰ﺗﺎ  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۰۰ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ از اﯾﻦ رو ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﯾﻦ ﻣﺎده را از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺬف ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ذرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮغ ﺗﺨﻢﮔﺬار ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .ﻣﺮغﻫﺎی
ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻮﻓﻪ و ﯾﻮﻧﺠﻪ ﺗﺎزهای ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ زردی آن
ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺨﻢﻣﺮغ دو ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ در واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ
 ۹۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻔﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﻠﻨﺎ

رﺋﯿـﺲ ﻫﯿﺌـﺖ ﻣـﺪﯾﺮه اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﻣـﺮغ
ﺗﺨـﻢ ﮔـﺬار :اﻓﺰاﯾـﺶ ﺣـﺪاﻗﻞ ۱۰۰
ﻫﺰارﺗﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ

ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺒﯽ ﭘﻮر ﮔﻔﺖ :ﺑﺮآوردﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۰۰ﻫﺰارﺗﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۱۰۰ﻫﺰارﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺒﯽ ﭘﻮر ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ درب ﻣﺮﻏﺪاری  ۳۷ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﻣﻌﺎدل ﺷﺎﻧﻪ ای  ۷۳ﺗﺎ  ۷۴ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ وﻋﺪه ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻻن ،ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺎ ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ  ۸ﺗﺎ  ۹ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺧﺘﻼف دارد .ﻟﺬا وﻇﯿﻔﻪ

دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺎزار ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از
ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﻧﺒﯽ ﭘﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ روزاﻧﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را  ۳ﻫﺰار و  ۲۰۰ﺗﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮآوردﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۱۰۰ﻫﺰارﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۰۰ﻫﺰارﺗﻦ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺎزاد ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
ﺗﺎ ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﺑﻪ  ۶۰ﻫﺰارﺗﻦ ﻣﯽ رﺳﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ،ﻣﺮﻏﺪاران از  ۲۱اردﺑﯿﻬﺸﺖ
ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۶ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر اﻋﻼﻣﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۱۶ﻫﺰارﺗﻦ
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻫﻔﺘﻪ ای  ۱۳۰۰ﺗﺎ  ۱۴۰۰ﺗﻦ ﺗﺨﻢ
ﻣﺮغ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

ـﺬار
ـﺮغ ﺗﺨﻢﮔـ
ـﺎدﯾﻪ ﻣـ
ـﺲ اﺗﺤـ
رﺋﯿـ
ﺗﻬـﺮان :ﺿـﺮر  ۱۰ﻫـﺰار ﺗﻮﻣـﺎﻧﯽ
ﻣﺮﻏﺪاران در ﻓﺮوش ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻢ
ﻣﺮغ

ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺒﯽ ﭘﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﻏﺪاران در ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻢ
ﻣﺮغ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼح ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺴﻨﺎ؛ ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺒﯽ ﭘﻮر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب
ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﮔﻔﺖ :ﻗﺮار ﺑﻮد در ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ اﺻﻼح ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﺗﻐﯿﯿﺮی رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اداﻣﻪ دﻫﺪ.
ﻓﻘﻂ  ۴۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮراک ﻣﺮغ و اﺳﺘﻬﻼک اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ در
ﮐﻨﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آب ،ﺑﺮق و ﮔﺎز و ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮغ
ﻣﺮﻏﺪاران  ۴۵ﺗﺎ ۴۸
ﻣﺮغ ﻧﯿﺰ  ۹۰ﺗﺎ ۹۵
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

ﮔﺬار ﺗﻬﺮان اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺮای
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﯾﮏ ﺷﺎﻧﻪ دو ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﺗﺨﻢ
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺮﻏﺪاران ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ و ﺳﻮد ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه

وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮﻏﺪاران در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻓﺮوش ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
 ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺿﺮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا دوﻟﺖ ﻗﯿﻤﺖ  ۳۹ﻫﺰار و  ۸۰۰ﺗﻮﻣﺎن
را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ،وﻟﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺪود  ۴۸ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﻧﺒﯽ ﭘﻮر در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺟﯿﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎراﻧﻪ داده ﺷﻮد .دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه
و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻨﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

