درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮﻏﺪاران از دوﻟﺖ

ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ از دوﻟﺖ ﺧﻮاﺳﺖ در ﺗﺎﻣﯿﻦ و
ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ و ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ و ﺛﺒﺎت در ﺑﺎزار ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ
روزه ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﻣﻬﺮ؛ ﺣﺒﯿﺐ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم
ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﮐﺸﻮر ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﺑﺮای ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ
 ٢٩ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ  ٣١ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ زﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ٢١ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺻﻠﯽ ﻣﺮﻏﺪاران ﺑﻌﺪ از
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮد ،اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﺑﺎزار و اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت و آراﻣﺶ در آن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از
داﻣﯽ و ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ
ﻻزم را ﺑــﻪ ﻋﻤــﻞ آورد و
و ﺻﻨﻮف ﻧﯿﺰ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎری
آورﻧﺪ.

دوﻟﺖ ﺧﻮاﺳﺖ در ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی
و ﺛﺒﺎت در ﺑﺎزار ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ روزه ﺗﻤﻬﯿﺪات
اﻇﻬــﺎر اﻣﯿــﺪواری ﮐــﺮد ﮐﻪ ﻓﻌــﺎﻟﯿﻦ ﺑﺨﺶ
را ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺮغ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻬﺮ

ﻗﯿﻤـﺖ واﻗﻌـﯽ ﻣـﺮغ ﺑـﺮای ﻣﺼـﺮف
ﮐﻨﻨﺪه  ۳۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ

ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﺻﻼح
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﻣﺮغ ،ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﻣﺮغ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻦ  ۲۹ﺗﺎ
 ۳۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﻣﻬﺮ؛ ﺣﺒﯿﺐ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺮﻏﺪاران در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزارﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :در ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎزار ﻣﺮغ را ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ
ﺛﺒﺎت اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﺎﺻﯽ در ﺑﺎزار ﻣﺮغ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده
اﺳﺖ.
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ در ﺑﺎزار ﺗﻬﺮان ﺣﺪود  ۳۰ﺗﺎ

 ۳۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﻣﺮغ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺣﺪود ۲۹ﺗﺎ  ۳۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮغ زﻧﺪه ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﻓﻌﻼ ﺑﺤﺜﯽ
درﺑﺎره اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب آن ﻫﯿﭻ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺪارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ اﺻﻼح ﺷﻮد.
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ
ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﻣﯿﺰان ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺣﺪود  ۱۱۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻬﺮ

 ٣ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﺟﺪﯾـﺪ دوﻟـﺖ ﺑـﺮای ﮐـﺎﻫﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏروزه

ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺟﺪﯾﺪ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏروزه  ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت
ﻏﯿﺮﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﻣﻬﺮ؛ ﺣﺒﯿﺐ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ روزه
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺣﻮل و ﺣﻮش  ۱٠ﺗﺎ  ۱۱ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:
اﺧﯿﺮاً وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮاردی را ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ و
ﺗﻌﺪادی از ﻣﺮﻏﺪاران ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪه و اﺑﻼغ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ان ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﺻﻼح ﺷﻮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ دورهﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی در
واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮﻏﺪاری از  ۷۵روز ﺑﻪ  ٩٠روز اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ  ٢٠درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﻮان و ﭘﺮواﻧﻪای ﮐﻪ
دارﻧﺪ ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ  ٣٠درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮد ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ را اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ.
وی اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت را ﻏﯿﺮﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺴﺖ و ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺷﺎﯾﺪ در ﮐﻮﺗﺎه
ﻣﺪت دوﻟﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮﺟﻪ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ،ﻋﺪم ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻮﺟﻪ
رﯾﺰی و ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل دوره ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺮﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ راﻫﮑﺎر ﮐﻨﺘﺮل ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮﺟﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ واردات ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻧﻄﻔﻪ دار ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﻓﻮرﯾﺖ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ،اﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ از واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﻮﺟﻪ درون ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﺎ ﺣﻮاﻟﻪ ﺟﻬﺎد ﯾﺎ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ و ﯾﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزارﮔﺎه
در ﻗﺒﺎل ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎده ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺟﺮای ﯾﮑﯽ از
دو ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮﺟﻪ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﺳﺨﺖ
و ﭘﯿﭽﯿﺪه ای ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ اراده ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ
ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻬﺮ

ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ روزه ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﻪ ٩
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ

ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ روزه ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﻪ  ٩٠٠٠ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ  ،ﮔﻔﺖ :ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺮغ در ﺑﺎزار ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ  ٢۶ﺗﺎ  ٢٧ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﻣﻬﺮ؛ ﺣﺒﯿﺐ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻠﮏ
در دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد آﯾﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ واردات
ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
وی اﺿـﺎﻓﻪ ﮐـﺮد :ﺑﺎﯾـﺪ وزﯾـﺮ ﺟﻬـﺎد ﮐﺸـﺎورزی ﺗﻌﯿﯿـﻦ ﺷـﻮد و ﮐـﺎر
را ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ
اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت

و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﻣﺮغ
ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻧﺮخ
ﻣﺼﻮب ﻣﺮغ را اﺻﻼح ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ روزه
ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ روزه ﮔﻮﺷﺘﯽ  ۴٢٠٠ﺗﻮﻣﺎن و ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ آن
در ﺑﺎزار  ٩٠٠٠ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ  ٩٠٠٠ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺟﻮﺟﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮد.
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد اﻓﺰود :اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ روزه ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺮخ
 ۵٢٠٠ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮﺟﻪ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ ،ﺑﺮﺳﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ
و اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ ﻧﯿﺰ
زﯾﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وی درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮغ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ،اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ روزه ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺮخ  ۴٢٠٠ﺗﻮﻣﺎن
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ زﻧﺪه  ١٩ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ روزه ﯾﻌﻨﯽ  ٩٠٠٠ﺗﻮﻣﺎن ،ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ
از  ٢١ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ در
ﺑﺎزار ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﯿﻦ  ۴٠ﺗﺎ  ۴٣ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﺮغ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ،ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﯽ و ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ اﺳﺖ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ را ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ارزان ﻧﻤﯽرﺳﺪ و ﻣﺎ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ورود و ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪی ﮐﻨﺪ.
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ در ﺑﺎزار ﺗﻬﺮان ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
 ٢۶ﺗﺎ  ٢٧ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻬﺮ

آﻣﺎر ﺟﻮﺟﻪرﯾﺰی ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻫﻤﺨـﻮاﻧﯽ ﻧـﺪارد /آﯾﻨـﺪه ﺑـﺎزار
ﻣﺮغ در اﺑﻬﺎم

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺎر
ﺟﻮﺟﻪرﯾﺰی واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮﻏﺪاری ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﺮغ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎزار ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ
ﻧﺪارد ،اﻓﺰود :آﻣﺎر ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽ
دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﻠﻨﺎ؛ ﺣﺒﯿﺐ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد درﺑﺎره آﺷﻔﺘﮕﯽ و ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﯽ در ﺑﺎزار
ﻣﺮغ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾ در آﻣﺎر اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :آﻣﺎر ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی ﺑﺎ آﻣﺎر ﻣﺮغ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎزار ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد ،آﻣﺎر ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻤﺎﺻﻂ)ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﻏﺪاری( ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎز

اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﺮغ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺑﺎزار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ،
اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮغ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد ﺧﻮاﺳﺘﺎر راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮای
آﻣﺎر ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻤﺎﺻﻂ ﺷﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺤﺮاف در ﺗﻮزﯾﻊ را دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ آﺷﻔﺘﮕﯽ و ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﯽ ﻣﺮغ
در ﺑﺎزار ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻣﺮغ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب از ﻣﺮﻏﺪاران
ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،اﯾﻦ
اﺗﻔﺎق دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد ﺟﺰ اﻧﺤﺮاف از ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺗﻔﺎق
ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد اداﻣﻪ داد :ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮوش ﻣﺮغ ﺑﺎ ﻧﺮخ آزاد ،ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪی ،ﻣﺮغ را ﮔﺮان ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﺎ  ۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ
ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﻦ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب و
ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺮﻏﺪار ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت
ﻧﺮخ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﯿﺴﺖ.
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﻏﺪاران در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎزار ﻣﺮغ را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ داﻧﺴﺖ.
وی اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ  ۲ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﯽرﺳﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺎز زﻣﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺮﻏﺪار وﺟﻮد
ﻧﺪارد.
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد آﯾﻨﺪه ﺑﺎزار ﻣﺮغ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻋﻨﻮان ﺷﺪه را
ﻣﺒﻬﻢ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد.
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﺸﻮر اﺑﺰار اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد
ﺑﺎ ﺑﻪ روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻓﻮری و ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎزار ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﻠﻨﺎ

ﻋﺮﺿـﻪ روزاﻧـﻪ ﺑﯿـﺶ از  ۶ﻫـﺰار و
 ۱۰۰ﺗﻦ ﻣﺮغ در ﮐﺸﻮر

ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی
ﺧﺮداد ،روزاﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶ﻫﺰار و  ۱۰۰ﺗﻦ ﻣﺮغ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش پاﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﺣﺒﯿﺐ اﺳﺪاﻟﻪ ﻧﮋاد ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن
ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮی
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،در ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ
ﮐﻤﺒﻮدی در ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
وی ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮغ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب را ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
ﻣﺴﺌﻮل داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ،ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ
زﻧﺪه را ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۱۷ﻫﺰار و  ۱۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،از اﯾﻦ رو
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮغ ﮔﺮم
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺟﺪﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺳﺪاﻟﻪ ﻧﮋاد ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺮغ را ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن درب
واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮﻏﺪاری اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ

ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑـﺎ ﺗـﺎﺧﯿﺮ ﺑـﺎرﮔﯿﺮی ﻣـﯽ ﺷﻮﻧـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در ﮐﻨـﺎر
ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ،ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎزی و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺧﻠﻖ اﻟﺴﺎﻋﻪ ﮐﻪ وزارت ﺟﻬﺎد
ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺮﻏﺪاران را دﭼﺎر ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ
ﭘﯿـﺶ روی ﻣﺮﻏـﺪاران ﺑﯿـﺎن ﮐـﺮد :وزارت ﺟﻬـﺎد ﮐﺸـﺎورزی ﺑـﺎ ﺻـﺪور
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ،وﻗﻔﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ
ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺮﻏﺪار
را روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﭼﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ و
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﻣﺮغ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ،
اﻓﺰود :ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ذرت ،ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ
ﺳﻮﯾﺎ ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ اﺻﻼح ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﻓﻌﻠﯽ
ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺮﻏﺪاران و ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮغ ﮔﺮم ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب را
ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮﻏﺪاران ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ زﻧﺪه را
ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻی  ۲۶ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ و ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ
ﻋﻮاﻣﻞ واﺳﻄﻪ و دﻻل اﺳﺖ.
وی از اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۰درﺻﺪی ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی در ﺧﺮداد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺧﺒﺮ
داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر در ﺧﺮداد  ۱۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه
ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎﻫﺶ  ۲۰ﺗﺎ  ۲۵درﺻﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﺮس و ﺷﺮاﯾﻂ
ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ،روزاﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶ﻫﺰار و  ۱۰۰ﺗﻦ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺣﺪاﻗﻞ دﭼﺎر
اﻟﺘﻬﺎب ﻧﺸﻮد و ﻫﻤﻮاره در ﮐﻨﺎر اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖ ،ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮغ ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز را ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺳﺪاﻟﻪ ﻧﮋاد ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ زﻧﺪه را  ۲۱ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﻣﺮغ
ﮔﺮم  ۲۹ﻫﺰار ﺗﺎ  ۳۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ
روزاﻧﻪ  ۶ﻫﺰار و  ۱۰۰ﺗﻦ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﺑﺎزار ،در ﺻﻮرت ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﺑﺎزار ﻧﺪارﯾﻢ .اﻣﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﻌﻠﯽ
ﻣﺮﻏﺪاران ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪﯾﻢ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی دﺳﺘﻮری ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﮐﻨﺪی و ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ ،آﯾﻨﺪه روﺷﻨﯽ
ﭘﯿﺶ روی ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
اﺳﺪاﻟﻪ ﻧﮋاد در ﭘﺎﯾﺎن درﺑﺎره آﯾﻨﺪه ﺑﺎزار ﻣﺮغ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :آﯾﻨﺪه
ﺑﺎزار ﻣﺮغ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری دوﻟﺖ اﺳﺖ،
ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻻزم ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﺑﺎزار ﻣﺮغ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ
داﺷﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

ﺗﺸﺪﯾـﺪ ﻣﺸﮑـﻞ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬـﺎده داﻣـﯽ
ﻣﺮﻏﺪاران در  ۴۰روز اﺧﯿﺮ

ﻧﺎﺋﺐ رﯾﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﺸﻮر از ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺸﮑﻼت
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ در  ۴۰روز اﺧﯿﺮ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺮﻏﺪاران
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل از ﺑﺎزار ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد ﺑﺎﻻ و ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺴﯿﻪ روی آوردهاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ

از اﯾﻠﻨﺎ ،ﺣﺒﯿﺐ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از اداﻣﻪدار ﺷﺪن ﻣﺸﮑﻼت
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۴۰روز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺮﻏﺪاران در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﺑﻪرﻏﻢ ﺧﺮﯾﺪ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزارﮔﺎه )ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﻮراک دام و ﻃﯿﻮر
ﮐﺸﻮر( ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﺸﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :از اﺑﺘﺪای ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻧﻬﺎده
در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزارﮔﺎه ﺑﻪ ﮐﻨﺪی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ را ﮔﺎﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ
ﻣﺎه ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻬﺎده درب ﻣﺮﻏﺪاری ﺑﻪ
ﻣﺮﻏﺪاران ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه دو ﺳﻮم ﯾﮏ دوره ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ اﺳﺖ.
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ؛ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ۲
ﺑﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ دوش ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﯽﮔﺬارد ،اوﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ
و دﯾﮕﺮی
ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزرﮔﺎه و ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻬﺎده دوﻟﺘﯽ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ از ﺑﺎزار آزاد ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﭘﺮورش اﺳﺖ ﮐﻪ از روی
ﻧﺎﭼﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮﻏﺪاران ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﭘﻮل ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ
روی آوردهاﻧﺪ ،اﻓﺰود :ﻣﺮﻏﺪاران ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ را ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺎزار ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﭘﻮل ﺑﺎ ﺳﻮد ﺑﺎﻻ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ
دوی آنﻫﺎ ﭘﺮاﺧﺖ ﺳﻮد ﺑﯽزﺣﻤﺖ از ﺟﯿﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﺎن اﺳﺖ.
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮغ از ﻣﺮﻏﺪاران
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ و اﮐﻨﻮن ﻣﺮغ را ﺑﻪ زﯾﺎن
ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی؛ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎﻟﺠﺎری ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺼﻮب ذرت و ﺳﻮﯾﺎ ،وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب دان و وزارت راه
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ را اﻓﺰاﯾﺶ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
 ۲۰درﺻﺪی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮغ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭽﮕﺎه در ﺳﻄﺢ

ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﻧﺒﻮده و ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ آن ﺑﯿﻦ  ۷ﺗﺎ  ۹ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎن
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮغ از ﻣﺮﻏﺪاران ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ
را ﺿﺮوری داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮغ ﺑﺮای
ﻣﺮﻏﺪاران ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮغ از ﻣﺮﻏﺪاران ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه را ﺑﯿﺶ از ۲۰
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه را ﺣﺪود  ۲۹ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﻠﻨﺎ

ﻫﺸﺪار درﺑﺎره ﺗﺪاوم ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺎزار ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه

ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اداﻣﻪ روﻧﺪ

ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﺑﺎزار ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت و
ﺳﻮد ﺟﻮﯾﯽ در ﺑﺎزار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﻣﻬﺮ؛ ﺣﺒﯿﺐ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ در ﻣﺮاﮐﺰ
ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی  ۳۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ در ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﺪود  ۱۷ﻫﺰار ﺗﺎ  ۱۷ﻫﺰار و  ۱۰۰ﺗﻮﻣﺎن و در
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب  ۲۴ﻫﺰار و  ۹۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺮغ در
ﺣﺎﻟﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و
ﺑﺎزار ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه ﻧﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺖ ،اﻓﺰود :ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزار
ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه ﻫﻨﻮز ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه و ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻻی  ۶,۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن
اﺳﺖ.
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺘﺮل ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺗﺨﺎذ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ:
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
دارد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺮﮐﻮب ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﮔﺎﻫﺎً ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت زﯾﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺜﺎل ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﻋﻼم ﻗﯿﻤﺖ  ۲۴۹۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۵ﺗﺎ  ۲۰درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮﺟﻪ ،ذرت،
ﺳﻮﯾﺎ ،ﺣﻤﻞ و رﯾﺰ ﻣﻐﺬیﻫﺎ ﺑﻮده اﯾﻢ اﻣﺎ اﯾﻦ اﺛﺮات را در ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻌﻠﯽ
ﻣﺮغ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ
اﻓﺰاﯾـﺶ ﻗﯿﻤـﺖ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫـﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺟـﻮﺟﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻋـﺪم ﻧﻈـﺎرت و
ﺳﻮد ﺟﻮﯾﯽ در ﺑﺎزار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت
اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺮغ ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه ،در آراﻣﺶ
ﺑﺎﺷﺪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ،ﮐﻨﺘﺮل ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ و ﻧﻈﺎرت ،ﭘﺎﯾﺶ و
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻬﺮ

دﺳـــﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻈـــﺎرﺗﯽ ﺑـــﺎ
ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﺎن ﻣﺮغ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ

رﯾﯿﺲ
ﻣﺼﻮب
ﺑﺎﯾﺪ
ﺣﺎﺿﺮ
ﻓﺮوش

ﮐﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﺸﻮر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺮغ ﺑﻪ ﻧﺮخ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ در ﺣﺎل ﻋﺮﺿﻪ اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪه در ﺑﺎزار ﻫﻢ
ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﮐﻪ  ۲۴ﻫﺰار و  ۹۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ .در ﺣﺎل
ﻫﯿﭻ ﮐﻤﺒﻮدی در ﻣﺮغ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﮔﺮ واﺣﺪ ﺻﻨﻔﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﻣﺮغ ﺑﯿﺶ از ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﮐﻨﺪ ،ﻣﺼﺪاق ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﯽ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﺑﻠﻨﺎ؛ ﺣﺒﯿﺐ اﺳﺪاﻟﻠﻪﻧﮋاد در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﻣﺮغ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﻣﺮغ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ در ﺣﺎل ﻋﺮﺿﻪ اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪه در
ﺑﺎزار ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﮐﻪ  ۲۴ﻫﺰار و  ۹۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﻤﺒﻮدی در ﻣﺮغ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﮔﺮ واﺣﺪ ﺻﻨﻔﯽ اﻗﺪام
ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﺮغ ﺑﯿﺶ از ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﮐﻨﺪ ،ﻣﺼﺪاق ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﯽ اﺳﺖ و وﻇﯿﻔﻪ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺷﻨﯿﺪهﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻓﺮوش
ﻣﺮغ ﺑﯿﺶ از ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﺎﺷﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل از ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺗﺎ ﻣﻤﺮاﮐﺰ ﻋﺮﺿﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل

ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ در ﺣﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻇﻠﻢ ﻧﺸﻮد .در ﻣﻮرد
ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﺑﺎزرﺳﯽ وزارت
ﺻﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ ورود ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺤﺮاف ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر
ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ.
رﯾﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
در ﺳﻄﺢ ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﯿﭻ ﮐﻤﺒﻮدی در ﻣﻮرد ﻣﺮغ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺮغ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺶ از ۱۷
ﻫﺰار و  ۷۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ،
واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮغداری ﻧﺎﭼﺎرا ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺣﺪود ۱۱۲
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻤﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ اﮔﺮ
ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد و ﺟﻠﻮی اﻧﺤﺮاف ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺮغ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﯿﺰان
ﮐﻤﺒﻮد در ﺣﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار را دﭼﺎر ﺗﻨﺶ ﮐﻨﺪ ،اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻨﺘﺮل ،ﭘﺎﯾﺶ و ﻧﻈﺎرت را
دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺳﺪاﻟﻠﻪﻧﮋاد در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎی ﯾﮏ روزه
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ روزه ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ وﻗﺖ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ  ۹۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن
رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،در دو ﯾﺎ ﺳﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪی داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ  ۷۰۰۰ﺗﺎ
 ۷۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺘﻤﺮار
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم
ﺷﺪه ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮﻏﺪاری ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
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ﭼـﺮا ﺟـﻮﺟﻪ ﯾﮑـﺮوزه ﮐـﻢ و ﮔـﺮان
اﺳـﺖ؟  /ﭘﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ اﻓﺰاﯾـﺶ ﻗﯿﻤـﺖ

ﻣﺮغ

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،دﻻﻟﯽ و
ﻗﺎﭼﺎق را دﻻﯾﻞ ﮐﻤﺒﻮد و ﮔﺮاﻧﯽ ﺟﻮﺟﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ
را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و آن را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﻠﻨﺎ؛ ﺣﺒﯿﺐ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﺧﯿﺮ ﺑﺎزار ﺟﻮﺟﻪ
ﯾﮑﺮوزه ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺮﻏﺪاران در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی در
ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﮐﻤﺒﻮد ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ
ﻧﻬﺎده ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﺷﻮد.
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد دﻻﯾﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه را ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،دﻻﻟﯽ و
ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺮﺷﻤﺮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی؛ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﯿﺰان ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی  ۱۰ﺗﺎ  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﮐﻤﺘﺮ
از ﻣﯿﺰان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ ،ﺑﺎﯾﺪ ۱۲۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﯿﺰان آن
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه ﺟﻮﻻن دﻻﻻن در

ﺑﺎزار اﯾﻦ ﻧﻬﺎده در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ را ﻋﺎﻣﻞ
ﺗﺸﺪﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آن در ﺑﺎزار ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه در
ﺑﺎزار ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از  ۷ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻓﺮوش ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺶ از  ۷ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب آن  4ﻫﺰار و  ۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮋاد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۷ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،دﺳﺖ
ﮐﻢ ﯾﮏ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮغ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﻠﻨﺎ

