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اقتصاد

ر�س قرارگاه رصدخانه کشاورزی خبر داد:

آغاز عرضه مرغ منجمد به فروشگاه های پروتئینی در قالب سامانه "ستکاوا" از فردا

تهران- ایرنا- ر�س قرارگاه رصدخانه کشاورزی از راه اندازی سامانه ستکاوا برای عرضه عمده مرغ منجمد از فردا و مرغ گرم از هفته آینده توسط تامین کنندگان و تولید کنندگان با

قیمت مصوب در فروشگاه های پروتئینی و زنجیره ای و میادین تره بار به منظور تنظیم بازار در استان تهران خبر داد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، «کمال ربانی زاده» افزود: از فردا (سه شنبه) مرغ منجمد با قیمت مصوب هر کیلو ۴۰ هزار � توسط عرضه کننده

اصلی در سامانه ستکاوا یا سامانه توزیع هوشمند محصوالت کشاورزی عرضه و فروشگاه های پروتئینی، فروشگاه های زنجیره ای و فروشگاه های میادین میوه وتره بار

عضو این سامانه در تهران می توانند خرید خود را انجام دهند.

 ر�س قرارگاه رصدخانه کشاورزی اظهار داشت: مرغ منجمد با قیمت هر کیلوگرم ۴۵ هزار � به دست مصرف کننده می رسد و مرغ گرم نیز با قیمت مصوب

سازمان تعزیرات در این سامانه عرضه خواهد شد.

ربانی زاده تصریح کرد: این اقدام به منظور تنظیم بازار، کنترل قیمت و حذف واسطه های زاید صورت می گیرد و تمام مراحل تامین، تولید، توزیع تا مصرف کننده هر

لحظه از طریق سامانه ستکاوا رصد و پایش می شود.

وی با بیان این که تاکنون نام نزدیک به ۴ هزار فروشگاه پروتئینی در استان تهران را فهرست کرده ایم، گفت: از این تعداد بیش از یک هزار فروشگاه پروتئینی سطح

شهر و همچنین تعدادی از فروشگاه های زنجیره ای و فروشگاه های میادین میوه و تره بار مشخصاتشان کامل و صحه گذاری و در سامانه ستکاوا ثبت شده که می توانند

از طریق این سامانه درخواست خرید مرغ منجمد و مرغ گرم دهند.

ر�س قرارگاه رصدخانه کشاورزی اضافه کرد: شرکت پشتیبانی امور دام نیز مرغ منجمد را به طور عمده و به میزان نیاز و کشش بازار از طریق سامانه ستکاوا عرضه

می کند.

وی تصریح کرد: به مرور زمان عرضه عمده سایر محصوالت اساسی مانند برنج، شکر و روغن نیز از طریق سامانه ستکاوا صورت می گیرد.

ربانی زاده گفت: سایر فروشگاه های پروتئینی و یا فروشگاه های زنجیره ای نیز می توانند برای عضویت به ادمین این سامانه درخواست و مشخصات کامل خود را ارایه

دهند و به طور حتم از فازهای بعدی عرضه عمده مرغ منجمد و گرم به فروشگاه های پروتئینی و زنجیره ای در سایر استان های کشور اجرا می شود.

بنابراین گزارش، فروشگاه های پروتئینی و زنجیره ای متقاضی برای عضویت و ثبت نام در سامانه ستکاوا می توانند به آدرس setkava.com و یا setkava.ir مراجعه

کنند.
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استان ها

روزانه بیش از ۸۰ تن گوشت مرغ در کرمانشاه توزیع می شود

کرمانشاه - ایرنا - مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: روزانه بیش از ۸۰ تن انواع گوشت مرغ گرم و منجمد در استان توزیع می شود.

«عبدالحسین احمدی» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: هم اکنون روزانه بین ۶۰ تا ۸۰ تن بنابر نیاز بازار، گوشت مرغ گرم در استان براساس

قیمت های مصوب اعالم شده توزیع می شود.

وی افزود: عالوه بر این روزانه ۲۰ تن نیز گوشت مرغ منجمد برای تنظیم و ایجاد تعادل بازار این کاال، توسط عامالن توزیع و با نظارت الزم توسط کارشناسان این

سازمان توزیع می شود.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه با توزیع این میزان گوشت مرغ، نیاز بازار استان به میزان کافی برای این محصول تامین

شده است، اضافه کرد: قیمت مصوب هر کیلوگرم گوشت مرغ منجمد ۴۸ و مرغ گرم ۵۹ هزار و ۸۰۰ � است.

احمدی یادآور شد: برای تامین نیاز شهروندان به گوشت قرمز نیز توزیع گوشت منجمد در دستور کار این سازمان است به طوری که امسال تاکنون در مجموع حدود

۲۱۵ تن از این نوع گوشت در استان توزیع شده است.

وی بیان کرد: در ۶ ماه اول امسال همچنین بیش از ۵۲۱ تن گوشت مرغ منجمد در استان کرمانشاه توزیع شده تا شهروندان مشکلی در تامین گوشت مرغ نداشته

باشند.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه ادامه داد: این میزان گوشت توسط ۳۵ فروشگاه و ۱۴ واحد سیار در سطح استان در حال توزیع است که برای

سهولت دسترسی مردم به آن، ۵۰ مغازه مرغ فروشی و یک فروشگاه زنجیره ای با ۲۵ شعبه نیز به این تعداد افزوده شده است.

به گزارش ایرنا، کمبود عرضه گوشت گرم مرغ در اوایل مهرماه جاری موجب کاهش این کاال در بازار و افزایش قیمت آن از ۵۹ هزار � به ۶۷ تا ۶۸ هزار � در

بازار شده بود که با توافق بین اتحادیه مرغداران و سازمان جهاد کشاورزی به صورت توافقی به قیمت ۶۵ هزار � افزایش یافته است.

کرمانشاه /
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اقتصاد 

معاونت ام�ر دام وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد؛

ذخیره سازی ۵۲ هزار تن گ�شت مرغ از ابتدای سال
معاونت ام�ر دام وزارت جهاد کشاورزی از خرید و ذخیره سازی ۵۲ هزار تن گ�شت مرغ مازاد از ابتدای سال تا کن�ن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت ام�ر دام وزارت جهاد کشاورزی، با عنایت به تکلیف دولت برای اجرای طرح مردم� سازی و ت�زیع عادالنه یارانه ها
و ت�ییر نرخ ارز از قیمت ترجیح� به قیمت نیمایی برای نهاده های اساس� (ذرت و کنجاله س�یا) در ح�زه طیور به تناسب، هزینه تمام شده ج�جه یکروزه و
گ�شت مرغ افزایش یافته که افزایش قیمت تمام شده محص�ل نهایی در سبد غذایی خان�ار در آن اجتناب ناپذیر بود، با هدف جل�گیری از وابستگ� بخش
ً حذف یارانه هایی که به بخش ت�لید از این بابت داده م� شد، منجر به سامانده� نظام یارانه ها و پرداخت آن به ص�رت ت�لید غذا به ارز ترجیح� و نهایتا
ً مستقیم به مصرف کننده نهایی شده است. این م�ض�عات با ت�جه به قدرت خرید مردم، م�جب ت�ییر در الگ�های اقتصادی و رفتار مصرف کننده و نهایتا

کاهش مصرف شده است.

برای ایجاد ت�ازن عرضه و تقاضا در ت�لید و مصرف مرغ با اجرای طرح هایی چ�ن ت�لید قراردادی گ�شت مرغ، خرید و ذخیره گ�شت مرغ مازاد ت�سط شرکت
پشتیبان� ام�ر دام (خرید ۵۲۰۰۰ تن گ�شت مرغ از ابتدای سال تا کن�ن در قالب ت�لید قراردادی گ�شت مرغ)، صادرات تخم مرغ نطفه دار، ج�جه یکروزه و
گ�شت مرغ، ارائه تسهیالت برای تأمین بخش� از سرمایه درگردش ت�لیدکننده ها تالش شد تا بخش� از مشکالت ت�لیدکنندگان مرتفع ش�د که خ�شبختانه از

اوایل شهریورماه ثبات نسبی در عرضه و تقاضا ایجاد و نگران� مرغداران کمتر شده است.

ً اینکه هرگ�نه مقایسه قیمت� بین کاالهای اساس� که پیش از این به آن ها یارانه ت�ل� م� گرفته و ارز دولت� در محاسبه قیمت تمام شده آنها مالک مضافا
عمل بود، با کاالها نادرست بوده و هم اکن�ن نیز قیمت عرضه مرغ با احتساب آزاد شدن نرخ ارز، افزایش هزینه های ت�لید و … از قیمت تمام شده آن

پایین تر است.

در ضمن عل� رغم کاهش ج�جه ریزی به دلیل کاهش مصرف و تقاضا، با ت�جه به افزایش مقطع� تقاضا در روزهای اخیر، کمبودی در بازار احساس نم� ش�د
ً افزایش غیر منطق� قیمت گ�شت مرغ، با عنایت به ذخایر مناسب شرکت پشتیبان� ام�ر دام، امکان عرضه گ�شت و در ص�رت افزایش کل� تقاضا و احیانا

مرغ منجمد و مدیریت بازار وج�د خ�اهد داشت.

کشاورزی و دامداری /
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ماجرای اقدام مافیا به معدوم
سازی تخم مرغ برای افزایش

قیمت مرغ
دو روز است که مافیای بازار صدها هزار تخم مرغ نطفه دار را نابود می کنند تا قیمت مرغ سه برابر

شود این خبری است که در فضای مجازی دست به دست می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، صحبت هایی در فضای مجازی است مبنی بر
اینکه مافیای بازار گوشت مرغ  بعد از ممنوع شدن زنده به گور کردن جوجه ها، دو روز

است که صدها هزار تخم مرغ نطفه دار را نابود می کنند تا قیمت مرغ سه برابر شود.

محمدرضا صدیق پور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره این
موضوعات مطرح شده در فضای مجازی گفت: این صحبت های شایعاتی بیش نیست و

هیچگونه معدوم سازی با هدف افزایش قیمت انجام نمی شود.

دبیر انجمن تولید کنندگان جوجه  یک روزه افزود: قیمت جوجه یک روزه اکنون با توجه به
نوع سویه از 5 تا 14 هزار تومان متغیر است و این قیمتی نیست که تولید کنندگان

بخواهند تخم مرغ را معدوم کنند.

وی این را هم گفت که در ماه های خرداد و تیر که قیمت جوجه یک روزه به 2 هزا رتومان
رسیده بود برخی اقدام به این کار کردند زیرا قیمت برای آنها به صرفه نبود اما اکنون

شرایط فرق کرده است و این موضوع اصال صحت ندارد

به گزارش فارس، تخم مرغ ابتدا در دستگاه جوجه کشی قرار می گیرد و پس از تبدیل شدن
به جوجه به مرغداری ها ارسال می شود.

صدیق پور افزود:  : در ماه جاری 112میلیون جوجه یک روزه تولید شده که برای تامین گوشت
مرغ مورد نیاز کشور کافی است و هیچ مشکلی برای این ماه و ماه های آینده وجود ندارد.

صدیق پور با بیان اینکه حتی به اعتقاد من 12 میلیون جوجه ریزی هم بیشتر انجام شده
است، تاکید کرد که وزارت جهاد کشاورزی بررسی دقیق تری از میزان نیاز کشور انجام دهد و
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بر اساس آن تولید جوجه و جوجه ریزی در مرغداری ها انجام شود.

صدیق پور گفت: بر اساس اعالم مرکز پژوهش های مجلس قبال با جوجه ریزی 120 تا 130
میلیون قطعه نیاز کشور تامین شد که اکنون این رقم به 112 میلیون قطعه کاهش یافته

است.

به اعتقاد این فعال اقتصادی افزایش قیمت مرغ نسبت به قبل باعث شده که سرانه مصرف
کاهش یابد.

البته در این میان برخی معتقدند مصرف مردم از مرغ به سمت گوشت رفته است زیرا
مردم فکر می کنند با میزان پولی که به گوشت می پردازند به نسبت مرغ پروتئین بیشتری

دریافت می کنند.

*نهاده مرغداران به میزان کافی و به راحتی تامین می شود 

دبیر انجمن تولید کنندگان جوجه  یک روزه سیستم بازارگاه را بسیار مهم عنوان کرد و گفت: 
تولید کنندگان از طریق این سیستم نهاده مورد نیاز خود را به راحتی خریداری می کنند و

بازارهای سیاه نهاده که قبال تا 5 برابر قیمت به فروش می رفت بر چیده شده است. 
وی گفت: نهاده به میزان کافی وجود دارد و هیچ مشکلی از نظر تامین وجود ندارد. 

دبیر انجمن تولید کنندگان جوجه  یک روزه مشکل مرغداران را باال بودن هزینه تولید
عنوان کرد و گفت: نرخ مصوب مرغ 59500 تومان است درحالی که برای تولید کننده 70
هزار تومان تام می شود بنابراین انتظار مرغداران این است که این میزان هزینه اضافی را

وزارت جهاد کشاورزی تدبیری بکند. 
وی در پاسخ به اینکه درخواست مرغداران برای افزایش قیمت به کجا رسید؟ گفت:  فعال

دولت با افزایش قیمت مخالفت کرده است. 
پایان پیام/
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معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی ایسنا/خوزستان 
سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از تداوم روند کاهشی قیمت
مرغ کشتار روز در بازار خوزستان خبر داد و گفت: توزیع مرغ

منجمد در بازار استان علت این مساله است.

علی رحم کریمی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: توزیع مرغ
منجمد در بازار با نرخ مصوب هر کیلوگرم ۴۸ هزار تومان
اثرگذاری بسیار خوبی در تعدیل قیمت مرغ کشتار روز در بازار

داشته است.

وی افزود: از هفته گذشته با توجه به ادامه داشتن توزیع مرغ
منجمد در بازار، روند کاهشی قیمت مرغ کشتار روز تداوم دارد و
امیدواریم این روند به شکلی ادامه داشته باشد تا قیمت مرغ
کشتار روز به نرخ مصوب آن که هرکیلوگرم ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان

است، برسد.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با تاکید بر روند بازرسی از بازار گفت: علی رغم همه برخوردهای
قانونی و بازرسی های انجام شده از سطح بازار همچنان شاهد تخلفاتی در بحث گران فروشی مرغ در بازار خوزستان هستیم.

کریمی عنوان کرد: در توزیع مرغ منجمد در بازار استان هیچ محدودیتی وجود ندارد و وضعیت ذخایر سردخانه ای استان در این خصوص
بسیار مطلوب است و از این رو تا زمانی که نیاز باشد برای کاهش قیمت مرغ کشتار روز در بازار و تامین نیاز مردم به مرغ، روند توزیع مرغ

منجمد ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: در حال حاضر هیچ کمبودی در بحث تامین مرغ در بازار استان وجود ندارد و فقط مساله ای که وجود دارد باال بودن نرخ مرغ
کشتار روز در مقایسه با نرخ مصوب آن است که این مساله نیز در همه کشور تقریبا به همین شکل است زیرا مرغداران به واسطه مشکالتی

که در بحث تامین نهاده های دامی و قیمت آن دارند نرخ مرغ را باالتر از آنچه مصوبه کشوری است عرضه می کنند.

انتهای پیام

تداوم روند کاهشی قیمت مرغ در بازار خوزستان
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مشاهدات میدانی حاکی از آن است که قیمت هر شانه تخم مرغ
۳۰ عددی در مغازه های تهران ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان است.

به گزارش ایسنا، بر اساس مشاهدات میدانی از مغازه های سطح
شهر تهران قیمت هر شانه ۳۰ عددی تخم مرغ ۹۰ تا ۱۰۰ هزار
تومان است. این یعنی قیمت هر عدد تخم مرغ حدود ۳۰۰۰ تا

۳۳۰۰ تومان برای مصرف کننده هزینه در پی دارد.

این در حالیست که در اواخر مرداد و  ابتدای شهریورماه قیمت آن
حدود ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان بود.

در میادین میوه و تره بار نیز قیمت هر کیلو تخم مرغ ۳۹ هزار
و۸۰۰ تومان و هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی کمتر از ۸۰ هزار

تومان است.

مشاهدات بازار حاکی از چندنرخی شدن تخم مرغ است.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران می گوید قیمت منطقی هر شانه تخم مرغ ۹۰ تا ۹۵ هزار تومان است، اما چون در مرغداری ها
هنوز قیمت تخم مرغ افزایش نیافته  و به صورت رسمی نیز  تغییر نکرده بنابراین فروش تخم مرغ با قیمت باالی ۹۰ هزار تومان در حال حاضر

تخلف است.

وی همچنین می گوید با وجود اینکه دولت وعده داده بود ابتدای شهریور ماه قیمت تخم مرغ را اصالح و قیمت واقعی را اعالم کند، ولی هنوز
این وعده عملیاتی نشده است.

انتهای پیام

هر شانه تخم مرغ چند؟
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اقتصادی

قیمت جدید مرغ اعالم شد/ آرامش به بازار بازگشت؟

ساعت24-رییس اتحادیه پرنده و ماه� پیش بین� کرده با ت�جه به شرایط عرضه و تقاضا، ن�سان� در بازار مرغ رخ ندهد.

به گزارش  خبرآنالین، چند هفته ای است که مرغ از نرخ مص�ب ۵۹ هزار و ۸۰۰ ت�مان فراتر رفته و ت�لیدکنندگان به دالیل مختلف، اقدام به افزایش قیمت کردند. 

اگرچه بنابر وعده معاون اول رییس جمه�ر قرار بود نرخ مرغ تا پایان شهریور اصالح ش�د، اما این وعده به رغم گذشت ۲۶ روز از مهر، هن�ز محق� نشده است.

در این شرایط البته وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرده است با وج�د کاهش ج�جه ریزی به دلیل کاهش مصرف و تقاضا و افزایش مقطع� تقاضا در روزهای اخیر، کمبودی در
زمینه گ�شت مرغ در بازار احساس نم� ش�د.

در این خص�ص مهدی یوسف خان�، رییس اتحادیه پرنده و ماه� از ت�زیع روزانه ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تن مرغ گرم و منجمد در تهران خبر داده است.

وی گفته، قیمت کن�ن� مرغ به نرخ مص�ب کاهش یافته است و هم�اره مشکل� در عرضه نداریم.

او، قیمت هر کیل� ران مرغ را ۶۰ هزار ت�مان، سینه ۱۲۰ هزار ت�مان و فیله را ۱۳۰ هزار ت�مان اعالم کرده و متذکر شده، ت�زیع مرغ منجمد با نرخ ۴۵ هزار ت�مان در بازار منجر
به کاهش قیمت مرغ گرم و آرامش در بازار شده است.

وی یادآور شده؛ با ت�جه به شرایط عرضه و تقاضا پیش بین� م� ش�د که ن�سان� در بازار مرغ رخ ندهد.

رئیس جهاد کشاورزی تهران نیز در این میان اعالم کرده؛ ت�زیع گ�شت مرغ منجمد بدون محدودیت در فروشگاه های زنجیره ای، میادین میوه و تره بار و صنف پرنده و ماه�
استان تهران در حال انجام است.

جبرئیل برادری گفته؛ با ت�جه به تالش های ص�رت گرفته التهابات بازار مرغ تهران کاهش یافته است.

رئیس جهاد کشاورزی استان تهران قیمت هر کیل� مرغ عمده را ۴۰ هزار ت�مان و خرده فروش� را ۴۵ هزار ت�مان اعالم کرده است.
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مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان کرمان توضیح داد؛

چالش هاي تولید مرغ با نژاد آرین

24 مهر 1401 ساعت 8:30

سید حسن مهدي گفت : با توجه به اینکه مرغداران با نژاد آرین آشنایی چندانی ندارند باید جوجه ریزي با نژاد آرین از
حالت الزام خارج شود و به صورت تدریجی در یکسال و نیم آینده اجرایی شود.

سید حسن مهدي  مدیر عامل اتحادیه مرغ داران استان کرمان در گفتگو با "راه آرمان" از چالش هاي پیش روي طیور
داران استان در تولید و پرورش مرغ گرم خبر داد و  گفت: در خصوص صنعت طیور داراي مشکالت بسیاري آنهم  در

 
سطح ملی هستیم که  قابلیت حل در استان را ندارند که بتوانیم در سطح استان از آنها کار گشایی کنیم.

وي مشکالت مرغ داران را به 5 گروه تقسیم و عنوان کرد: مشکالتی که مرغداران دارند در اصل کشوري هستند و اولین
و  مهم ترین موضوع، عدم همخوانی قیمت مصوب کشوري مرغ با قیمت تمام شده در حوزه ي تولیداست و علی رغم

مکاتبات و پیگیري هاي بسیار،  متاسفانه این قیمت هنوز اصالح نشده  است .

با ابالغ دستوري نمی شود قیمت را پایین نگه داشت

مهدي تاکید کرد: قیمت  نهاد هاي دامی مانند ذرت و کنجاله ي سویا که  مرغداران در حوزه ي پرورش مرغ  استفاده می کنند
تقریبا 5 ونیم برابر افزایش یافته و قیمت خرید جوجه یک روزه  نیز با افزایش نسبتا قابل مالحظه اي مواجه است، واکسن و

داروهایی که در این بخش استفاده می شد نیز با افزایش روبه رو بوده و عمال ما با محاسباتی که انجام داده ایم مرغ زنده کمتر از

 
50 هزار تومان براي مرغدار تمام نخواهد شد.

مدیر عامل اتحادیه مرغ داران استان اظهار کرد: در اردیبهشت 1401 اتحادیه مرغداران کشور با سازمان جهاد کشاوزي باقیمت 
49 هزار تومان به نتیجه رسیده بودند و قرار بر این بود که حداکثر تا پایان شهریور این قیمت اعالم و رسما در سطح کشور

QR دریافت صفحه با کد
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اجرایی شود ، که متاسفانه این موضوع همچنان بال تکلیف است.

وي ادامه داد: با توجه به این که قیمت جوجه یک روزه نیز یکی از عوامل تاثیر گذار در قیمت تمام شده ي مرغ و حتی عامل
رغبت مرغ دار به جوجه ریزي است اما شاهد افزایش قیمت 15 هزار تومانی هستیم و حتی در مقطعی به 19 هزار تومان هم

رسیده بود، این امر به تنهایی قیمت تمام شده  را مجدد افزایش می دهد که امیدوارم مسئولین نظارتی در این بخش ورود پیدا
کنند که ضمن نظارت الزم بر این عرصه، بر بازار  رقابتی کنترل هاي الزم صورت گیرد  تا ما بتوانیم با قیمت مناسب تولید را

ارائه کنیم.

قیمت جوجه یک روزه ثبات ندارد

مهدي تاکید کرد: در حال حاضر همزمان با آغاز نیمه دوم سال متاسفانه دولت قیمت مصوب را به صورت دستوري ابالغ کرده 
که منجر به بی رغبتی مرغداران جهت تولید شده است، علی رغم این که مرغداران ما در سطح استان کرمان در مقایسه با دیگر

استان ها کاهش زیر 30 درصد یا نهایت 30 درصدي داشته اند اما ما در بعضی استان ها عدم جوجه ریزي تا زیر 50 درصد را

 
شاهد بوده ام  که یکی از مهم ترین موضوعاتی است که مرغداران را تحریک می کند.

وي با بیان اینکه مرغ داران که ثباتی در قیمت ها نمی بینند عمال دست به تولید و جوجه ریزي نمی زنند زیرا در تولید منجر به
زیان می شوند، گفت:  از نیمه ي دوم  تیر ماه تا االن دچار خسارت سنگینی  هستیم زیرا عمدتا مرغ با قیمت بیشتر تمام می

شود اما مجبور اند بدون سود و یا با زیان سنگین 300 تا 400 میلیونی مرغ خود را به بازار عرضه کنند که این امر عمال انگیزه
مرغ دار را براي تولید نابود می کند و بازار را نیز دچار تبعات اجتماعی می کند، بنابر این  ما خواستار رفع هر چه سریع ترقیمت

گذاري دستوري هستیم.

نژاد آرین گوشت خوبی ندارد

مدیر عامل اتحادیه مرغ داران استان دومین چالش پرورش مرغ را دستور العمل ابالغی جهاد کشاورزي مبنی بر استفاده از نژاد
آرین در جوجه ریزي است، گفت: با توجه به این که از ابتداي سال مشخص شده بود که بایستی مرغداران با نژاد آرین در روند
تولید کار کنند این موضوع در دستور کار قرار گرفت اما این نژاد نسبت به نژاد هاي دیگر گوشت کمتري داشته  و پروش این

نژاد، نیازمند کار فنی بیشتر و دقیق تري است و اندکی  مرغداران را دچار مشکل کرده و عنوان شده که مرغداران از
ابتداي 1401تا  3 دوره حق دارند، جوجه ریزي غیر از نژاد آرین داشته باشند، و بعد از اتمام  این دوره الزاما باید نژاد آرین را در

 
دستور کار قرار دهند، پیشنهاد ما این است که  از حالت الزام این دستور خارج شود.

وي پیشنهاد کرد: با توجه به اینکه مرغداران با نژاد آرین آشنایی چندانی ندارند جوجه ریزي با نژاد آرین از حالت الزام خارج
شود و به صورت تدریجی در 1 سال و نیم آینده اجرایی شود تا مرغداران ما آشنایی بهتري در ضریب تبدیل جوجه به  تولید

 
گوشت مرغ پیدا کنند و اگر این الزام اصالح نشود، ما شاهد کاهش تولید گوشت مرغ در سطح کشور خواهیم بود.

 
مساعدن دولت به مرغداران نرسیده است 

سید مهدي به بستانکاري مرغداران در تامین نهادهاي دامی از سوي دولت نیز اشاره کرد و گفت:  نهاد هاي دامی مانند ذرت و
کنجاله ي سویاي مرغدارانی که تا مورخ 21 /1401/2  اقدام به جوجه ریزي  و تولید داشته اند، بعد از 4 ماه علی رغم، ابالغ 
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معاونت ریاست جمهوري به سازمان برنامه و بودجه  ي کشور جهت مساعدت، همچنان بالتکلیف است و باعث شده تعداد90
مرغدار استان کرمان با این مشکل درگیر باشند و دچار کمبود  یا فقدان نقدینگی شدید شوند ، که الزم است  این مشکل مورد

توجه مسولین قرار گیرد.

مدیر عامل اتحادیه مرغ داران استان کرمان، تسهیالت سرمایه در گردش را از عوامل حمایت تولید در عرصه طیور عنوان کرد و
گفت: با توجه به سیاست هاي اجرایی دولت در مردمی سازي یارانه ها، نهاده هاي دامی افزایش حدود 5  تا 6 درصدي را داشته

اند، که براي جبران این خأل قرار شد؛ سرمایه در گردش حمایتی به صورت بازپرداخت 9 ماه تا یک ساله در اختیار تولید
گنندگان مرغ گوشتی در سطح کشور قرار گیرد که متاسفانه کمتر از 2 ماه است این تسهیالت در سطح کشور و استان به علت

نبودن منابع و تسهیالت مالی  قطع شده است.

وي تاکید کرد: از  600 واحد در سطح استان حداکثر  172 واحد به مبلغ 1254میلیارد ریال توانستند تسهیالت حمایتی نهاده
هاي ددامی را  دریافت کنند و  الباقی بیش از 400 واحد در انتظار تسهیالت هستند و که استدعا داریم این موضوع به قید

فوریت پیگیري شود.

سرعت سامانه بازارگاه در ثبت تا ارسال نهاده دامی بسیار پایین است

مهدي ادامه داد: دولت براي رفع مشکالت مالی و کمبود نقدینگی از مرغداران خواست تا نهاد هاي دامی خود را در سامانه اي به
نام بازارگاه ثبت کنند، متاسفانه بیش از یک ماه است که بعد از انجام فرایند خرید کاال ها به کندي ارسال می شوند این موضوع

در بخش نهاده دامی ذرت بیشتر به چشم می خورد و بیش از  2 هفته است که گزارش بسیاري در حوزه تاخیر در ارسال ذرت را

 
داریم بنابر این در این عرصه نیز اگر  به موقع  مورد توجه مسولین قرار نگیرد، بحث تولید مرغداران دچار مشکل خواهد شد .

رئیس انحادیه مرغداران استان کرمان تعلل در اجراي طرح کاال برگ الکترونیک محصوالت پروتئینی را از دیگر چالش هاي پیش
روي مرغ داران استان عنوان کرد و گفت:  ازابتداي شروع طرح مردمی سازي یارانه ها در تاریخ 21 اردیبهشت 1401، تعیین

شده بود که در اسرع وقت طی 2 یا 4 ماه به مردم کشور  این کاالبرگ ارائه  شود، مردم با این کاالبرگ ها می توانند محصوالت
بخش پروتئینی و اساسی را تأمین کنند، در بخش حوزه ي نان این امر عملیاتی  شده اما در حوزه محصوالت پروتئینی خصوصا

 
گوشت مرغ هنوز عملیاتی نشده است.

وي مدعی شد:  عدم اجرایی شدن طرح کاالبرگ الکترونیک سبب شده بازار بخش مرغ به شدت پر تالطم و شکننده شود  و
تقاضاي پروتئین این بخش در قالب گوشت گرم حدود 35 تا 40 درصد کاهش پیدا کند، بنابراین  براي این که این بازار

 
همچنان ثبات داشته باشد باید این موضوع نیز با قید فوریت پیگیري شود.

 
انتهاي پیام/طهماسبی
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