ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺠﺪد ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ

دﺑﯿﺮ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ
را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺴﻨﺎ؛ ﭘﺮوﯾﺰ ﻓﺮوﻏﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭼﺮاﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ در
روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ دﺳﺘﻮری ﺑﺮ روی ﻣﺮغ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﺷﻮد و
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد رﻏﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﻗﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه را  ۸۰۰۰ﺗﺎ۹۰۰۰
ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ذرت و ﺳﻮﯾﺎ ﻧﯿﺰ دﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﺶ ﻣﯽ رﺳﺪ
اﻧﮕﯿﺰه ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺮغ زﻧﺪه ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﻤﺘﺮ از
 ۲۰ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺮﻏﺪار ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮغ زﻧﺪه
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ۱۷ﻫﺰارو ۱۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﺿﺮر ﮐﻨﺪ؟
دﺑﯿﺮ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب
 ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ را اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮان ﺷﻮد وﻟﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﺒﻮد
ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی و ﮐﺎﻫﺶ رﻏﺒﺖ ﻣﺮﻏﺪاران ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی

ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و اﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ روﯾﻪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ از  ۳۰ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ رود.
ﻓﺮوﻏﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﺮغ ﻫﺎﯾﺸﺎن
را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮد ،آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺻﺤﺖ دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا ﻣﯿﺰان ﺟﻮﺟﻪ ورودی ،ﻧﻬﺎده درﯾﺎﻓﺘﯽ و ﻣﺮغ
ﺧﺮوﺟﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮﻏﺪار ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮغ ﻫﺎﯾﺶ را
ﻧﮕﻪ دارد .از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺮغ ﺑﯿﺶ از دوره ﻣﺸﺨﺺ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺮای ﻣﺮﻏﺪار ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه ﮐﻢ اﺳﺖ و ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﺎﻻﺳﺖ
ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻣﻨﯿﺖ و اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺪارد.
دﺑﯿﺮ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ذرت ،ﺳﻮﯾﺎ در دو ﻧﻮﺑﺖ ۳۰
درﺻﺪ ﮔﺮان ﺷﺪ .ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه اﺳﺖ ﺣﺪود ۲ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب
ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﭼﺮا دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮ روی اﯾﻦ اﻗﻼم ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ؟
ﭼﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؟
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎی ﻧﻄﻔﻪ داری ﮐﻪ
ﺑﺎ ارز ۴۲۰۰وارد ﺷﺪه اﮐﺜﺮا دراﺧﺘﯿﺎر زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ  ۱۵درﺻﺪ ﻣﺮغ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ۸۵
درﺻﺪ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻏﺪاران ﺟﺰﯾﺮه ای ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ ﺟﺰ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺮﻏﺪاران ﺟﺰﯾﺮه ای
ﻫﯿﭻ ﻣﺰﯾﺖ دﯾﮕﺮی درﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

