ﻋﻀــﻮ ﻫﯿﺌــﺖ ﻣــﺪﯾﺮه اﺗﺤــﺎدﯾﻪ
ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ :ﺛﺒﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ
در ﺑـﺎزار؛ ﻣﺼـﺮف ﻣـﺮغ  ۲۰درﺻـﺪ
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ
ﺣﺠﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﮔﻔﺖ :ﻧﺮخ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ زﻧﺪه  ۷ﻫﺰار
و  ۸۰۰ﺗﻮﻣﺎن و ﻣﺮغ ﮔﺮم  ۱۱ﻫﺰار و  ۷۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.

ﻋﻈﯿﻢ ﺣﺠﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
ﺟﻮان ،از ﺛﺒﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ در ﺑﺎزار ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ
ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ زﻧﺪه درب ﻣﺮﻏﺪاری  ۷ﻫﺰار و  ۸۰۰ﺗﻮﻣﺎن و ﻣﺮغ آﻣﺎده ﺑﻪ
ﻃﺒﺦ در ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ  ۱۱ﻫﺰار و  ۷۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﮔﺮم در ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ ﺑﻪ
دﻻﯾﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش و ﻣﮑﺎن ﻋﺮﺿﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ.

ﺣﺠﺖ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺧﺮوج زﯾﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﻏﺪاری را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه اﻋﻼم
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ و
ﮐﺎﻫﺶ  ۲۰درﺻﺪی ﻣﺼﺮف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﯿﺰان ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی ﺗﻔﺎوﺗﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺤﯽ در اﻣﺮ ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد،
زﯾﺎن واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ و ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﺗﺪاوم دارد.

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﻤﺮار
ﺻﺎدرات ﻣﺮغ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺻﺎدرات ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮغ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای  ۶ﻣﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ﺑﺮﺳﺪ.

ﺑـﺎزار ﻧﻬﺎدهﻫـﺎی داﻣـﯽ ﮐﻤﺎﮐـﺎن آﺷﻔﺘـﻪ
اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻣﻘﺎمﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزار ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻧﺪارد ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ  ۵۰درﺻﺪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ
ﻣﺼﻮب در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮﻏﺪاران ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﺎﺑﻘﯽ از ﺑﺎزار آزاد ﺑﺎ
ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﺷﻮد.

وی ﻧﺮخ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ذرت در ﺑﺎزار آزاد را  ۲ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﺎ  ۲ﻫﺰار و
 ۷۰۰ﺗﻮﻣﺎن و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ  ۵ﻫﺰار ﺗﺎ  ۵ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد.

ﺣﺠﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزار ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ آﺷﻔﺘﻪ اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ:ﻫﻢ اﮐﻨﻮن  ۲ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﺎدی از ﻣﺮﻏﺪار ﮐﺮاﯾﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺮﻏﺪار ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺮغ ﯾﮏ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺮاﯾﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻼم از ﺑﻨﺎدر
ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدهای رخ ﻧﻤﯽدﻫﺪ.

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎزار ،ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮﻏﺪاران ﺣﺪاﻗﻞ  ۲دوره زﯾﺎن
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮﺟﻪ ،ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و
ﺗﺨﺼﯿﺺ دان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی ﻫﺮ واﺣﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ
ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻃﯿﻮر ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

ورود  ۳ﻣﺤﻤـﻮﻟﻪ  ۲۰۰ﻫـﺰار ﺗﻨـﯽ
ﻧﻬﺎدهﻫـﺎی داﻣـﯽ ﺑـﻪ ﺑﻨـﺪر ﺷﻬﯿـﺪ
ﺑﻬﺸﺘــﯽ ﭼﺎﺑﻬــﺎر /ﮐﺸﺘﯽﻫــﺎ در
اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ۳ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﮐﺸﺘﯽ ذرت و ﺟﻮ ﺑﻪ وزن  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ وارد ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺷﺪه و ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪه و دو ﮐﺸﺘﯽ دﯾﮕﺮ در اﻧﺘﻈﺎر
ﺗﺨﻠﯿﻪاﻧﺪ.
ﻃﯽ ﯾﮑﯽ دو ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ذرت و ﺟﻮ ﺑﻪ وزن ﺣﺪود ۲۰۰
ﻫﺰار ﺗﻦ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﮐﺮاﯾﻦ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ وارد ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﺷﺪه و ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﺟﻮ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪه و دو ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺟﻮ و ذرت ﻫﻢ
در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺨﻠﯿﻪ اﺳﺖ.
ﺣﻤﯿﺪ ورﻧﺎﺻﺮی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﮐﺸﻮر در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﻣﯿﺰان واردات
ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﭼﻘﺪر ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻃﯽ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﻣﯿﺰان واردات
ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ۳۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﺗﻨﻬﺎ دﻟﯿﻞ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی
از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی
داﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ ذرت و ﺟﻮ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر وارد ﮐﺸﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر را وﺟﻮد دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﻣﮑﻨﺪه ﺑﺰرگ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎر و ﻧﯿﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ارﺳﺎل آن ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ واردات اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻨﺎدر ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ورﻧﺎﺻﺮی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﺗﺄﻣﯿﻦ
ذﺧﯿﺮه اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻦ
اﻗﻼم اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ را
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻨﺮ دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺛﺮات ﺗﺤﺮﯾﻢ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎده
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻬﺎدهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۲٫۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ۸۵۰ ،ﻫﺰار ﺗﻦ
ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ۹۰۰ ،ﻫﺰار ﺗﻦ ﺗﺨﻢﻣﺮغ و  ۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺷﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ورﻧﺎﺻﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺣﺠﻢ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ از واردات از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن آراﻣﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ در ﺑﺎزار و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن آراﻣﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺮ
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮغ ﻣﺎزاد ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۱۲ﻫﺰار و  ۷۰۰ﺗﻮﻣﺎن و ﻣﺮغ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ  ۱۳ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﮐﺸﻮر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ
آﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ذرت در ﺑﺎزار اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ذرت در ﺑﺎزار
ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۱۷۰۰ﺗﺎ  ۱۷۵۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺎزار
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه ﻣﺒﻨﺎی
درﺳﺘﯽ ﻧﺪارد.
وی ﮔﻔﺖ :در ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮزﯾﻊ  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ذرت در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه و داﻣﺪاران ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﻬﻤﯿﻪﺷﺎن از
ﻣﺒﺎدی ورودی و اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻗﯿﻤﺖ ذرت
در ﺑﻨﺪر ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۱۳۵۰ﺗﻮﻣﺎن و در اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۱۶۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﮐﺸﻮر ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :روﻧﺪ واردات
ﻧﻬﺎدﻫﺎی داﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ روال ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻫﯿﭻ
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
دو ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﯾﺮان ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﺘﯽ آﯾﻠﻨﺪ ﻣﺎرﺷﺎل در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻫﻞ اﮐﺮاﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و روزاﻧﻪ ﺣﺪود ۱۲
ﻫﺰار ﺗﻦ ﺟﻮی وارداﺗﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﯿﭻ اﺛﺮی ﺑﺮ ﺣﻤﻞ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ از اﮐﺮاﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه و ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،ورود ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی  ۷۰ﻫﺰار ﺗﻨﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی داﻣﯽ و ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺎدر ﮐﺸﻮر و ﺻﻒ اﻧﺘﻈﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪای از
ﮐﻢاﺛﺮی ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی۲.۴ :
ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗـﻦ ﮔـﻮﺷﺖ ﻣـﺮغ اﻣﺴـﺎل
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻣﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد :ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ در ﺳﺎل ﺟﺎری از ﻣﺮز  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺮود.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز(؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﺮﺗﻀﯽ رﺿﺎﯾﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ
اذﻋﺎن داﺷﺖ :ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ در داﻣﺪاریﻫﺎ ،ﺑﻨﺎدر و اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﺮز اﺷﺒﺎع رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
وﺟﻪ ﮐﻤﺒﻮدی از ﻧﻈﺮ داﻧﻪ ﺟﻮ ،ذرت و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ
وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺪارﯾﻢ.
وی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮراک دام ﻫﻨﺪی و اوﮐﺮاﯾﻨﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﺧﻮراک دام ﺑﺮزﯾﻠﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻫﯿﭻ دو ﻣﺎده ﺧﻮراﮐﯽ در دﻧﯿﺎ ﺷﺒﯿﻪ

ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﻣﺎدهای ﺣﺘﯽ در ﯾﮏ ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ارزش
ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد.
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻣﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﻓﺰود :ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﯽ اداره ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ذرت و ﺳﻮﯾﺎ دارد ،ﺟﯿﺮهﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﯿﺮه را اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﺎﻻﻧﺲ ﯾﺎ ارزشﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ از ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ
را وارد ﮐﻨﯿﻢ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮏﺟﺎ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم
ﻧﻬﺎدهﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻋﻨﻮان
ﮐـﺮد :ﻟـﺰوم اﯾﺠـﺎد ﺛﺒـﺖ اﺣـﻮال
دامﻫﺎی ﮐﺸﻮر/وﺟﻮد ۳.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ

ﻧﻬﺎده داﻣﯽ
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺖ اﺣﻮال دام ﻫﺎی ﮐﺸﻮر،
ﮔﻔﺖ :در اﻧﺒﺎرﻫﺎ ۳.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻧﻬﺎده داﻣﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد
ارزﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز(؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
ـﺬاری دام
ـﻮﯾﺖ ﮔـ
ـﺎﯾﺶ ﻫـ
ـﺎﯾﯽ در ﻫﻤـ
ـﯽ رﺿـ
ـﺎورزی ،ﻣﺮﺗﻀـ
ـﺎد ﮐﺸـ
از ﺟﻬـ
اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﻫﻮﯾﺖ ﮔﺬاری دام ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻌﺎوﻧﺖ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
اﺧﯿﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد .در ﺷﺎن ﺻﻨﻌﺖ
دام و ﻃﯿﻮر ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت داﻣﯽ ﻣﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺑﺮای دام
ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :آﻣﺎر ﺗﻌﺪاد دام ﻫﻨﻮز ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﮔﺬاری ﻣﯽ
ﺗﻮان آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﺮد و راﺣﺖﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای
آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺮدم و ﻫﻢ ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
رﺿﺎﯾﯽ در اداﻣﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
وﺿﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪات اﻣﺴﺎل و ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻤﺎم ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ ﺧﻮب ﺑﻮده و
ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻮق اﺷﺒﺎع رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ زدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﻏﺪاران و داﻣﺪاران اﯾﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ
را ﺑﻪ اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﺟﺬب ﺷﻮد
در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت واردﮐﻨﻨﺪه ﻣﺘﻀﺮر ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻬﺎده ﺟﺪﯾﺪ را
وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :در اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺳﻪ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻧﻬﺎده داﻣﯽ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد ارزﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺪه آﻟﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و داﻣﺪاران را ﺑﺎﯾﺪ وارد ﻋﺮﺻﻪ
ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻌﺎون ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻣﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮ ﻟﺰوم رﺳﯿﺪﮔﯽ وزارت
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و
اﻓﺰود :اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻت دام و ﻃﯿﻮر

ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ
وزارت ﺻﻤﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
رﺿﺎﯾﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و
ﺗﺠﺎرت ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎد
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ وزارت ﺻﻤﺖ اﺳﺖ ،رﺟﻮع ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ذرت و ﻧﻬﺎدهﻫﺎ را در آﻧﺠﺎ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ و روزاﻧﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزار رﺻﺪ ﺷﻮد.
ﻣﻌﺎون ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻣﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﺎزار و ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﮔﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮ ﻏﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻮد،
آن زﻣﺎن ﻫﻤﻪ ﻧﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه
ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد و در اداﻣﻪ آن ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻣﺘﻀﺮر ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎزار
دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﯽ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ
اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﻣﺮﻏـﺪاران:
زﯾﺎن ﯾﮏ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﻏﺪاران
در ﻓـﺮوش ﻫـﺮ ﮐﯿﻠـﻮ ﺗﺨـﻢ ﻣـﺮغ /
ﺻـﺎدرات روﻧـﺪ ﻣﺘﻌـﺎدﻟﯽ ﺑـﻪ ﺧـﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﺮﮐﺎﺷﻮﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ،ﻣﺮﻏﺪاران در ﻓﺮوش
ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺘﻀﺮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

رﺿﺎ ﺗﺮﮐﺎﺷﻮﻧﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﯿﻬﻦ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎرﺻـﻨﻌﺖ،ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸـﺎورزی ﮔﺮوه اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﺎﺷﮕـﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎران
ﺟﻮان ،از ﺑﻬﺒﻮد ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺑﺎزار ﺧﺒﺮ
داد و ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ درب ﻣﺮﻏﺪاری  ۶ﻫﺰار و
 ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد.
وی اﻓﺰود :ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ،ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را ۷
ﻫﺰار و  ۷۴۰ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ زﯾﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﻏﺪاران در ﻓﺮوش ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ اﺳﺖ.
ﺗﺮﮐﺎﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺎدرات روﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎدﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :روزاﻧﻪ  ۱۵۰ﺗﺎ  ۲۰۰ﺗﻦ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ
ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﯿﻬﻦ اداﻣﻪ داد :در  ۴۰روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﺣﺪود  ۵۰۰ﺗﺎ  ۶۰۰ﺗﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣﺎزاد
ﻣﺮﻏﺪاران را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﯿﺮه ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ در زﻣﺎن ازدﯾﺎد
ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﺑﺎزار ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ زﯾﺎن
ﻣﺮﻏﺪار اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺣﺎل در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ.
وی ﺗﻮﻟﯿﺪ روزاﻧﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را  ۲۵۰۰ﺗﺎ  ۲۶۰۰ﺗﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ

اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺼﺮف داﺧﻞ ﺣﺪود  ۳۰۰ﺗﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮ ﺑﺎزار داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺮﮐﺎﺷﻮﻧﺪ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻻﺳﺖ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ،اﺣﺘﺴﺎب ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺳﻮد  ۲۳درﺻﺪی ﻋﻤﺪه
ﻓﺮوﺷﯽ و ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ و ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺷﯿﻮه ﻋﺮﺿﻪ در ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﯿﻬﻦ در ﭘﺎﯾﺎن درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﺎزار ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮدی در ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺳﻬﻤﯿﻪﻫﺎی اﺑﻼﻏﯽ ذرت و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

 ۳۰درﺻـﺪ ﻧﻬﺎدهﻫـﺎی داﻣـﯽ و رﯾـﺰ
ﻣﻐﺬیﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ ارز آزاد ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﯽرﺳﺪ
ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺮﻏﺪاران ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ  ۱۲ﻫﺰار و
 ۹۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮغ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻬﺎده ﺑﺎ ﻧﺮخ ارز  ۴ﻫﺰار و  ۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ۳۰

درﺻﺪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی
ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﯽرﺳﺪ.

داﻣﯽ

و

رﯾﺰ

ﻣﻐﺬیﻫﺎ

ﺑﺎ

ﻧﺮخ

ارز

آزاد

ﺑﻪ

دﺳﺖ

ﺣﺒﯿﺐ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻠﻨﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮغ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ
ارز آزاد  ۱۴ﻫﺰار ﺗﺎ  ۱۴ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﮐﻤﺘﺮ
از اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ زﯾﺎن ﻣﺮﻏﺪاران و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮغ؛ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﻨﺪ
ﺑﺮاﺑﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ
ﻣﺘﻀﺮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۲ﻫﺰار و  ۹۰۰ﺗﻮﻣﺎن در
ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮغ ،اﻓﺰود :ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮغ درب ﻣﺮﻏﺪاری ﻧﯿﺰ ﻗﯿﻤﺖ  ۸ﻫﺰار و  ۸۵۰ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮغ ﺑﺮای ﻣﺮﻏﺪاران
 ۹ﻫﺰار و  ۸۰۰ﺗﺎ  ۱۰ﻫﺰار و  ۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﺎ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎ در ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ آنﻫﻢ ﺑﺎ ارز  ۴ﻫﺰار
و  ۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  ۳۰درﺻﺪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ ارز آزاد ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﯽرﺳﺪ.
وی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از دﺳﺘﻮر ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻌﺰﯾﺮاﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﻏﺪاران،
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد :ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﻘﻒ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻒ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﻣﺮغ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ اﯾﺠﺎد و ﻫﺮ ﻣﺮﻏﺪار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﺮﻏﺪاران ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﮐﺎﻫﺶ داده ﺗﺎ اﻣﮑﺎن رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزار
را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮغ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۱۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﺗﺨﻠﻒ ﺻﻨﻔﯽ اﺳﺖ
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ از ﺛﺒﺎت ﻧﺮخ ﻣﺮغ در ﺑﺎزار
و ﻟﺰوم ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﺧﺒﺮ داد.
ﻋﻈﯿﻢ ﺣﺠﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
ﺟﻮان ،از ﺛﺒﺎت ﻧﺮخ ﻣﺮغ در ﺑﺎزار ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﻧﺮخ ﻫﺮ
ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ زﻧﺪه درب ﻣﺮﻏﺪاری  ۹ﻫﺰار و  ۴۰۰و ﻣﺮغ آﻣﺎده ﺑﻪ ﻃﺒﺦ در
ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ  ۱۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
وی ﻓﺮوش ﻣﺮغ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۱۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ را ﺗﺨﻠﻒ ﺻﻨﻔﯽ
داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻐﺎزه داران ﺑﺎ ﻧﺮخ ﮐﻤﺘﺮ از ۱۴
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺮغ را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از اﯾﻦ رو دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن اﻣﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺠﺖ اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ازدﯾﺎد ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﮐﺎﻫﺶ
وزن ﮔﯿﺮی ﻻﺷﻪﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻨﺶﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ در
ﺣﺪ  ۱۴ﺗﺎ  ۱۴ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﺒﻮدی در ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺮﺗﺐ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از اﯾﻦ رو ﮐﻤﺒﻮدی
در ﺗﻮزﯾﻊ ذرت و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب در ﺑﺎزار وﺟﻮد ﻧﺪارد و
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ دارﯾﻢ
ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ ﺑﺮای آن اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﻮد ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ
ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،در ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ وارد ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎده داﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ ارز ،ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻬﺎده را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪ و از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮزﯾﻊ
ﻧﻬﺎده از ﺳﻮی اﯾﻦ واردﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺎزار ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮی از اﺧﺘﻼف ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻧﺮخ ﻧﻬﺎده ﺑﺎ ﺑﺎزار آزاد
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ذرت و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزار
آزاد ﺗﻨﻬﺎ  ۱۰درﺻﺪ اﺧﺘﻼف دارد.
ﺣﺠﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ادوات و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﻏﺪاری اﻓﺰاﯾﺶ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﺑﺎزار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ادوات،
ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و دان ﺧﻮری واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮﻏﺪاری
ﻇﺮف ﯾﮑﺴﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺶ از  ۲.۵ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﻮارد ﻧﻮﺳﺎزی اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮی ،ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

اﺳـﺘﻤﺮار روﻧـﺪ ﮐـﺎﻫﺶ ﺟـﻮﺟﻪ رﯾـﺰی
دردﺳﺮ ﺳﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد/ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﻏﺪاری
ﺑـﺎ زﯾـﺎن ﭼﻨـﺪ ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎﻧﯽ
روﺑﺮوﺳﺖ
ﻃﯽ ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮغ ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ
ﻣﺮﻏﺪاران ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی واﺣﺪﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻌﺖ،ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان ،ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮغ ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﺮﻏﺪاران را ﺑﺎ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ روﺑﺮو ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ
ﻣﯿﺰان ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی واﺣﺪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﺎﻫﺶ داده اﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﻧﺸﻮد ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ در ﻣﺎهﻫﺎی
آﺗﯽ ﮐﻤﺒﻮد ﻋﺮﺿﻪ ،ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪی در ﺑﺤﺚ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻋﻼم ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﻣﺮغ

ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﺳﻮی وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،اﻣﺎ ﺳﺘﺎد
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار در اﻋﻼم ﻧﺮخﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻌﻠﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺗﺎﺧﯿﺮ در اﻋﻼم ﻧﺮخﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،روز ﺑﻪ روز ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺮای ﻣﺮﻏﺪاران
ﺗﻨﮓﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ زﯾﺎن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼف ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻓﺮوش داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﺸﮑﻞ و اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮا ﻧﺸﺪن ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺸﺎر
دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻤﺮﮐﺰ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی از ﺳﻮی وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ دارﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ دﺧﺎﻟﺖﻫﺎی ﺑﯽ ﻣﻮرد
وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ،زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و زﯾﺎن ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ آنﻫﺎ
در ﺑﺎزار ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎﺟﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭼﺮا
ﮐﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﻣﺮغ را ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ اﻋﻼم
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﮐﻨﺎر ﺗﻌﻠﻞ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار در اﻋﻼم
ﻧﺮخﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در آﯾﻨﺪهای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺻﻨﻌﺖ
ﻣﺮﻏﺪاری در ورﻃﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺣﺎل ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺴﺌﻮﻻن ذی رﺑﻂ ﻣﯽروﯾﻢ ﺗﺎ از آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش،
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،زﯾﺎن ﻣﺮﻏﺪاران و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز آﯾﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﯾﻢ:

دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﺑﯽ ﻣﻮرد وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻋﺎﻣﻞ
اﺻﻠﯽ ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ/اﺳﺘﻤﺮار روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ
ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی دردﺳﺮ ﺳﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﭼﻬﺎر آﯾﯿﻦ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ در
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻧﺮخ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺮغ در ﺑﺎزار اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺣﺎﻟﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ
ﻣﺮغ زﻧﺪه  ۹ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ زﻧﺪه درب
ﻣﺮﻏﺪاری ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۸ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻔﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ از زﯾﺎن
ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﻏﺪاران در ﻓﺮوش ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮغ ﺣﮑﺎﯾﺖ
دارد.
وی ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻻﺷﻪ را ﺑﯿﻦ  ۱۱ﺗﺎ  ۱۱ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم
ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۵و  ۶اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر
دام ﮐﺸﻮر ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ و از زﯾﺎن

آنﻫﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﺑﺎزار رخ
ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
ﭼﻬﺎر آﯾﯿﻦ اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺷﯽ
از ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺮخ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ زﻧﺪه ﺑﯿﺶ از ۹
ﻫﺰار و  ۵۰۰و ﻣﺮغ آﻣﺎده ﺑﻪ ﻃﺒﺦ  ۱۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ زﻧﺪه را ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺣﺪود  ۷ﻫﺰار
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام
ﺗﻮﻣﺎن از ﻣﺮﻏﺪاران ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ وی ،ﺷﯿـﻮه ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐـﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ اﻣـﻮر دام در ﺧﺮﯾـﺪ
ﻣﺮغ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮد واﺳﻄﻪﻫﺎ و زﯾﺎن ﻣﺮﻏﺪاران اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮی در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ روزاﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ از ﻣﺤﻞ
ﻓﺮوش ﻣﺮغ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺒﻮد ﺳﻨﺨﯿﺖ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ زﯾﺎن ۷
ﺗﺎ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ روﺑﺮوﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:ﮐﺎﻫﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺮﻏﺪاران
ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی ﺑﺮ زﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮﺟﻪ داﻣﻦ زده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺮار روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی در واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮﻏﺪاری ﻇﺮف  ۴۰ﺗﺎ ۵۰
روز آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻋﺮﺿﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺎزار روﺑﺮو
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﺑﻪ آﻣﺎر و
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮ اُﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ در ﺑﺎزار ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ،
اﻓﺰود :اﮔﺮﭼﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۵ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺸﺎر دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و
ﻣﺎده  ۴آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﺮﮐﺰ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﺎﯾﺪ
آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮﻏﺪاران ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ
وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﺮﻏﺪاران را از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮوم ﮐﺮده
ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ دﺧﺎﻟﺖﻫﺎی ﺑﯽ ﻣﻮرد وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺎزاد
ﺗﻮﻟﯿﺪ و زﯾﺎن ﻣﺮﻏﺪاران ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ از ﺣﺎﻟﺖ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﯿﻤﺖ
ﺳﻮﯾﺎ در ﺑﺎزار آزاد  ۳ﻫﺰار و  ۸۰۰و ذرت ﯾﮏ ﻫﺰار و
و  ۷۵۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﯿﻤﺖ ،ﻫﻨﻮز ﺑﺎ
ﻣﻌﻨﺎ داری دارد.

ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﮐﻤﯽ
ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ
 ۷۰۰ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﺰار
ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﻓﺎﺻﻠﻪ

ﭼﻬﺎرآﯾﯿﻦ در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ زﻧﺪه را  ۹ﻫﺰار و  ۵۰۰و
ﻣﺮغ آﻣﺎده ﺑﻪ ﻃﺒﺦ را  ۱۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب  ۱۰درﺻﺪ ﺳﻮد ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ﻫﺮ

ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ زﻧﺪه را  ۸ﻫﺰار و  ۸۰۰و ﻣﺮغ ﮔﺮم را  ۱۲ﻫﺰار و  ۹۰۰ﺗﻮﻣﺎن
ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺸﮑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد.

ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮغ  ۴۵درﺻﺪ زﯾﺮ ﻧﺮخ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ/
ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﻏﺪاری ﺑﺎ زﯾﺎن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۵۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ روﺑﺮوﺳﺖ
ـﺎ
ـﻮ ﺑـ
ـﺖ و ﮔـ
ـﺮوزه در ﮔﻔـ
ـﻮﺟﻪ ﯾﮑـ
ـﻦ ﺟـ
ـﺮ اﻧﺠﻤـ
ـﺎرﻏﯽ دﺑﯿـ
ـﯽ ﻓـ
ﻏﻼﻣﻌﻠـ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻌﺖ،ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﯽ  ۲دﻫﻪ اﺧﯿﺮ،
ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﻏﺪاری در اﺳﻔﻨﺎکﺗﺮﯾﻦ وﺿﻊ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار ،ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه و ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪی ﻗﺮار
دارد ،ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻮرم  ۴۰درﺻﺪی ،ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺪود ۴۰
ﺗﺎ  ۴۵درﺻﺪ زﯾﺮ ﻧﺮخ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان
ﻫﯿﭻ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮ ﻧﻤﯽدارﻧﺪ ،اﻓﺰود :اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ
ﺗﻤﻬﯿﺪات و راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺑﺤﺮان ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﻋﻮاﻗﺐ اﯾﻦ
اﻣﺮ را ﻇﺮف  ۵ﺗﺎ  ۶ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدم ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و زﯾﺎن ﻓﺎﺣﺶ در ﻓﺮوش
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی از ﮔﺮدوﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﺎرﻏﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺧﺮوج ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر
ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ واردات ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ ،اﻣﮑﺎن
ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﭘﻮﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
ﺻﺎدرات ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ روﺑﺮو
ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﺎدرات ﺟﻮﺟﻪ ﺑﺮ زﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﺪ
و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻓﺰاﯾﺶ ورودی آب ،ﺟﻠﻮی ﺳﺪ را ﺑﺎز
ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آبﻫﺎی ورودی از ﺳﺪ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﻏﺪاران از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ﻣﺮغ ﻫﻤﭽﻨﺎن در زﯾﺎن
ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،اﻓﺰود :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﻫﺮ
ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ ﮔﺮم را  ۱۱ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻧﺮخ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺮﻏﺪاران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ
وﺟﻮد ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻧﺮخ اﺻﻼح ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ
ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺣﺪاﻗﻞ  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ،ﻣﺮغ ﻣﺎدر  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ
ﮔﺬار  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﻣﺘﻀﺮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﻏﺪاری ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۵۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﻣﺘﻀﺮر ﻣﯽ ﺷﻮد ،آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﭘﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم را در آﯾﻨﺪه
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ؟

زﯾﺎن  ۵۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ
ﻃﯽ  ۲ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل/ﺿﺮورت اﻋﻼم ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ
ﺗﺮ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب از ﺳﻮی ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار
ﻋﻈﯿﻢ ﺣﺠﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ در ﮔﻔﺖ و
ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻌﺖ،ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی ،درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎزار
ﻣﺮغ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﺮخ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ زﻧﺪه درب ﻣﺮﻏﺪاری  ۸ﺗﺎ
 ۸ﻫﺰار و  ۳۰۰و ﻣﺮغ آﻣﺎده ﺑﻪ ﻃﺒﺦ  ۱۱ﻫﺰار و  ۹۰۰ﺗﺎ  ۱۲ﻫﺰار و ۵۰۰
اﺳﺖ.
وی ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮغ را دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ و زﯾﺎن
ﻣﺮﻏﺪاران در ﺑﺎزار اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﺎن ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ
ﻣﺮﻏﺪاران در ﻓﺮوش ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ ،از ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻧﺮخ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮغ در ﺑﺎزار را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ.
ﺣﺠﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺮغ در ﮐﺸﻮر را  ۱۶۰ﺗﺎ  ۱۷۰ﻫﺰار ﺗﻦ اﻋﻼم
ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻃﯽ  ۲ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﻣﺮﻏﺪاران ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﻣﺤﻞ
ﻓﺮوش ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ ﺑﺎ زﯾﺎن ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد رﻗﻤﯽ ﺣﺪود  ۵۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن را ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪه اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﭼﻬﺎر ﻧﻮﺑﺖ ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی در
واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮﻏﺪاری ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﺮﻏﺪاران در ﯾﮏ دوره ﺟﻮﺟﻪ
رﯾﺰی ﻣﺘﺤﻤﻞ زﯾﺎن ﺷﻮﻧﺪ ،در ﺻﻮرت ﻋﺎدی ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار ﺣﺪاﻗﻞ ۲
دوره زﻣﺎن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ زﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺟﺒﺮان ﺷﻮد.
از اﯾﻦ رو ﻣﺮﻏﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ در  ۲ﻣﺎﻫﻪ اﺑﺘﺪای ﺳﺎل دﭼﺎر زﯾﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ،
ﺳﺎل اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را ﻋﻤﻼ از دﺳﺖ داده اﻧﺪ.
ﺣﺠﺖ ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ زﻧﺪه درب ﻣﺮﻏﺪاری را  ۹ﻫﺰار و  ۵۰۰و
ﻣﺮغ آﻣﺎده ﺑﻪ ﻃﺒﺦ در ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ را  ۱۳ﺗﺎ  ۱۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم
ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ اﺳﺘﻤﺮار زﯾﺎن ﻣﺮﻏﺪاران ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان
ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ در ﻣﺎهﻫﺎی آﺗﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ،از

ﻣﺴﺌﻮﻻن ذی رﺑﻂ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻼم ﻧﺮخ
ﻣﺼﻮب اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی
در واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮﻏﺪاری ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﺎن ﻣﺮﻏﺪاران در
ﻓﺮوش ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی در ﺧﺮداد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎهﻫﺎی
ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﻣﺎ آﻣﺎر دﻗﯿﻖ آن را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﺑﻪ
ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻋﻼم ﮐﺮد.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻣﺴﻮﻻن اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺎ
وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮغ  ،از ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب را ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻋﻼم
ﮐﻨﺪ.

رﺋﯿـﺲ ﻫﯿﺌـﺖ ﻣـﺪﯾﺮه اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﻣـﺮغ
ﺗﺨـﻢ ﮔـﺬار :ﺑـﺎزار ﺗﺨـﻢ ﻣـﺮغ

ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻧﺪارد
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ درب ﻣﺮﻏﺪاری  ۴ﺗﺎ  ۴ﻫﺰار و  ۱۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻌﻨﺎداری دارد.

ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺒﯽ ﭘﻮر رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزار ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ
ﻧﺪارد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ درب
ﻣﺮﻏﺪاری  ۴ﺗﺎ  ۴ﻫﺰار و  ۱۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﻮد
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻌﻨﺎداری دارد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﯿﻬﻦ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊ
آوری ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ،
اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﭘﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻗﺮارداد
ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻧﺒﯽ ﭘﻮر ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را  ۸ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن
اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﻮد ﺣﺪاﻗﻞ ۴
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ ،در  ۶ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
وی ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﻫﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را  ۱۳ﻫﺰار و  ۸۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﺮخ ﻫﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
درب ﻣﺮﻏﺪاری  ۸ﻫﺰار و  ۴۰۰ﺗﺎ  ۸ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﻧﺒﯽ ﭘﻮر درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺗﺨﻢ ﻣﺮغﻫﺎی ﻣﺎزاد ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﯾﺎ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﺲ از
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﻮدر ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ از ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺎزار ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﯿﻬﻦ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ

ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۵ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮﯾﺪاری
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﻧﺒﯽ ﭘﻮر درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ دارد ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﺗﻨﻬﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮﻏﺪاران
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را در آن ﺟﺎ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻨﻮز
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣﺎزاد از ﻣﺮﻏﺪاران اﻋﻼم ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  ۳۰ﺗﺎ  ۴۰درﺻﺪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی
داﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﺮﻏﺪاران
ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﺑﺎزار آزاد ﺧﺮﯾﺪاری
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﺪ.
ﻧﺒﯽ ﭘﻮر ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ در ﺑﺎزار آزاد را  ۳ﻫﺰار
و  ۷۰۰ﺗﺎ  ۳ﻫﺰار و  ۸۰۰و ذرت را ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۶۰۰ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﺰار و ۸۰۰
ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻓﺰود :اﮔﺮﭼﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎرﮔﯿﺮی
ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه ،اﻣﺎ زﻣﯿﻨﻪ ذرت در ﺑﺎزار ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ وارد ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻤﯽﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ روزاﻧﻪ
 ۲ﻫﺰار و  ۷۰۰ﺗﺎ  ۲ﻫﺰار و  ۸۰۰ﺗﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :روزاﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
 ۲۵۰ﺗﺎ  ۳۰۰ﺗﻦ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺎزاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف
ﺻﺎدر ﺷﻮد.
وی در ﭘﺎﯾﺎن درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺎدرات ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی
ﻫﺪف ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺪار ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﻓﻌﻼ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪای ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل
راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺎر ﻋﺮاﻗﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل :ﺑﺎزار ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
ـﻪ
ـﺪ روزاﻧـ
ـﯽ ﻧﺪارد/ﺗﻮﻟﯿـ
ﺗﻌﺮﯾﻔـ
 ۲۹۰۰ﺗﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﮐﺸﻮر
ﻧﺒﯽ ﭘﻮر ﮔﻔﺖ :ﻧﺮخ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ درب ﻣﺮﻏﺪاری ﺣﺪود  ۵ﻫﺰار و ۷۰۰
ﺗﺎ  ۵ﻫﺰار و  ۸۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻌﻨﺎداری
دارد.

ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺒﯽ ﭘﻮر رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزار ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ
ﻧﺪارد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﺮخ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ درب ﻣﺮﻏﺪاری
ﺣﺪود  ۵ﻫﺰار و  ۷۰۰ﺗﺎ  ۵ﻫﺰار و  ۸۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
زﯾﺎن  ۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﻏﺪاران در ﻓﺮوش ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﮔﺮﭼﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﻮاﻓﻖ ﺻﺎدرات اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ وزارت ﺻﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺻﺎدرات ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﺳﺎل روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﺒﯽ ﭘﻮر از ﺗﻮﻟﯿﺪ روزاﻧﻪ  ۲۸۰۰ﺗﺎ  ۲۹۰۰ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ
اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺼﺮف داﺧﻞ ﺣﺪاﻗﻞ  ۲۰۰ﺗﻦ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺎزاد اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در روزﻫﺎی آﺗﯽ را ﭘﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد و
اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن و
ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﻏﺪاری ﺑﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪ روﺑﺮو ﺷﻮد.
وی درﺧﺼﻮص راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﺑﺎزار ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﮐﺎﻫﺶ
ﺳﻦ ﮐﺸﺘﺎر از  ۱۱۰ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ  ۸۰ﺗﺎ  ۹۰ﻫﻔﺘﻪ ،رﻓﻊ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﺎدرات و
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در
ﺗﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از زﯾﺎن ﻣﺮﻏﺪاران ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی دارد.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزار ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ دوﻟﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﻢ و ﻏﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮغ ﺑﺎ ﻧﺮخ
ﻣﺼﻮب در ﺑﺎزار ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو ﻣﺮﻏﺪاران ﺗﺨﻢ ﮔﺬار ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت
ﻣﺘﻌﺪدی در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﻮل ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺑﺎزار ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﺑﻪ آراﻣﺶ ﺑﺮﺳﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮخ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ در ﺑﺎزار آزاد را ۵
ﺗﺎ  ۵ﻫﺰار و  ۸۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻧﻬﺎده از اول ﻓﺮوردﯾﻦ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان داده
ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎر از ﺑﻨﺪر در ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﻏﺪار ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺮغ در واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮﻏﺪاری ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎده ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺰاف از ﺑﺎزار آزاد ﻧﺪارد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

