
 

 "گزیده اخبار شرکت پشتیبانی امور دام کشور در مطبوعات" 
 14/09/1401 شنبهدو

 
 
 

 ( تیـتر اخبـار)
 

 ایلناخبرگزاري    
     شودیم انجام ریتاخ ماه 2 با نهاده لیتحو/ تومان هزار 50 مرز تا مرغ متیق کاهش 

 باشگاه خبرنگاران جوان   
     میندار ذرت و جو واردات در یمشکل 

           یواردات يجا به ارزان يها نهاده ینیگزیجا ضرورت 
          دیرس راس هزار 200 به دام صادرات 

         مصوب نرخ از کمتر تومان هزار 13 تا 10 مرغ عرضه 
       است یگرانفروش تومان 300 و هزار 3 از باالتر فله مرغ تخم عدد هر عرضه 

 مهرخبرگزاري 
   شد ممنوع يثانو اطالع تا المیا در زنده دام صادرات 
  

 خبرگزاري ایسنا
   ستین ینگینقد یول هست، نهاده! 

 تسنیم خبرگزاري 
   است شده قرمز گوشت یگران باعث دام قاچاق 
 شد صادر یجنوب خراسان در دارمدت جو تن هزار 5 عیتوز مجوز 

 فارسخبرگزاري 
   3 یآت يهاماه يبرا يزیرجوجه برنامه میتنظ ضرورت/ مرغ يتقاضا و عرضه بازار به یبخشتعادل ابزار 
 

 روا�ط ��و�ی
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در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

کاهش قیمت مرغ تا مرز ۵۰ هزار تومان/ تحویل نهاده با ۲ ماه تاخیر انجام

می شود

رییس انجمن پرورش  دهندگان مرغ گوشتی خاطر نشان کرد: عرضه مرغ منجمد از سوی شرکت پشتیبانی امور دام تمام برنامه ریزی های

تولیدکنندگان را برهم زده است و همین موضوع باعث شد که هر روز قیمت مرغ افت بیشتری کند چراکه مردم برای برطرف کردن نیاز خود

این مرغ ها را خریداری کردند.

https://www.ilna.ir/fa
https://www.daiwa.com/global/en/
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محمد یوسفی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به توقف فروش مرغ منجمد از سوی شرکت پشتیبانی امور دام، گفت: در

روزهای گذشته شرکت پشتیبانی امور دام فروش مرغ منجمد را متوقف کرد اما این اقدام نمی تواند چندان کارساز باشد چراکه به وفور این

مرغ در واحدهای صنفی و مراکز میادین میوه و تره بار توزیع شد و این احتمال وجود دارد که تا هفته های آینده نیز این مرغ در بازار موجود

است.

این تولیدکننده مرغ گوشتی ادامه داد: در زمان توزیع مرغ منجمد خریداران اصلی یعنی صاحبان رستوران ها میزان نیاز یک ماه خود را

خریداری کردند و همین مسئله باعث شده است که بازار مرغ رمقی نداشته باشد.
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ویژه نمایشگاه متافو

وی با بیان اینکه بازار مرغ گوشتی ریزش قابل توجهی کرده است، تصریح کرد: عرضه مرغ از سوی شرکت پشتیبانی امور دام منجمد تمام

برنامه ریزی های تولیدکنندگان را برهم زده است و همین موضوع باعث شد که هر روز قیمت مرغ افت بیشتری کند چراکه مردم برای برطرف

کردن نیاز خود این مرغ ها را خریداری کردند.

به گفته رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی؛ جوجه ریزی در آبان بیشتر بوده است این در حالیست که میزان مصرف پروتئین در

ماه های مهر و آبان افت می کند. در این ماه ها خریدها بیشتر متوجه لوازم التحریر می شود و بخش قابل توجهی از بودجه خانوارها به این

سمت هدایت می شود.

وی با اشاره به قیمت مرغ گوشتی، خاطر نشان کرد: مرغ گرم به کیلویی 52 تا 53 هزار تومان رسیده است این در حالیست که هر کیلو مرغ

برای تولیدکنندگان کیلویی 70 تا 75 هزار تومان تمام می شود واین موضوع باعث دلسردی تولیدکنندگان شده است.

یوسفی با بیان اینکه تولیدکنندگان با زیان اقدام به تولید می کنند، افزود: مرغ های موجود در بازار با جوجه دانه ای 13 تا 14 هزار تومان

تولید شدند. بعد از افت مصرف و کاهش حجم جوجه ریزی از سوی تولیدکننده در روزهای اخیر نرخ جوجه یک روزه نیز ریزش کرد و در

حال حاضر قیمت آن به دانه ای 7 تا 8 هزار تومان رسیده است.

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی تصریح کرد: دولت برای جبران خسارت های وارده به تولیدکنندگان اقدامی نکرده و امیدوار

است که در روزهای آینده این شرایط تغییر کند؛ در حال حاضر واحدهای تولیدی با تاخیر اقدام به جوجه ریزی می کنند که بازار را بسنجند

که به لحاظ اقتصادی چه اقدامی انجام بدهد؛ با تمام ظرفیت کار کنند یا ظرفیت تولید را تقلیل بدهد تا زیان کنترل شود.

یوسفی در پایان با اشاره به تاخیر در تخصیص نهاده به واحدهای تولیدی، اذعان کرد: وضعیت توزیع نهاده نیز مناسب نیست و در برخی

تحویل نهاده با 2 ماه تاخیر انجام شده است.

انتهای پیام/

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-264
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تاریخ: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ - ۱۶:۰۰کد خبر: ۸۲۹۸۳۳۲

مشکل� در واردات ج� و ذرت نداریم

عضو هیئت مدیره انجمن توزیع کنندگان نهاده های دامی گفت: هم اکنون مشکلی در تامین و توزیع
جو و ذرت نداریم.

آقای عل� اسداله زاده گفت: حذف قیمت های
دست�ری نهاده های دام� به سبب افزایش
قیمت نهاده در نرخ تمام شده مرغ و تخم مرغ 

اثر م� گذارد.

به گفته او، با ت�جه به عرضه مرغ کمتر از نرخ
مص�ب و زیان مرغداران، حذف قیمت های

دست�ری و نبود کشش بازار م� ت�اند بر ضرر و زیان ت�لیدکننده دامن بزند.

اسداله زاده ت�دد واردکنندگان را از مزیت های قیمت دست�ری نهاده دام� اعالم کرد و گفت: با اعمال
قیمت های دست�ری واردکنندگان خرد هم م� ت�انند اقدام به واردات کنند، اما حذف قیمت گذاری

دست�ری م�جب شده تا واردکنندگان خرد از گردونه خارج ش�ند.

این مقام مسئ�ل با بیان اینکه مشکل� در واردات ج� و ذرت نداریم،گفت: در شرایط کن�ن� عمده مشکل
ت�لیدکنندگان تامین کنجاله س�یاست چراکه عمده واردات بص�رت دانه است، درحالیکه کارخانه ها

کشش ندارند.

عض� هیئت مدیره انجمن تخصص� ت�زیع کنندگان نهاده دام� ادامه داد: با ت�حه به کاهش واردات
کنجاله س�یا، ت�زیع این نهاده ۴۰ تا ۵۰ روز ط�ل م� کشد تا بدست مرغدار برسد. براین اساس

ت�لیدکننده ناچار به هزینه برای خرید نهاده از سامانه بازارگاه و بازار آزاد است.

او قیمت کن�ن� هر کیل� ذرت در سامانه بازارگاه را ۱۱ هزار و ۳۰۰ ت�مان،ج� ۱۰ هزار و ۵۰۰ ت�مان و کنجاله
س�یا ۱۶ هزار و ۵۰۰ ت�مان اعالم کرد و گفت: هم اکن�ن نرخ ذرت و ج� با بازار آزاد تفاوت� ندارد و تنها

کنجاله س�یا در بازار آزاد باالی ۱۸ هزار ت�مان عرضه م� ش�د.

اسداله زاده گفت: در شرایط کن�ن� مشکل� از نظر تامین غالت ذرت و ج� نداریم و انتظار م� رود
تمهیدات� برای کنجاله س�یا اتخاذ ش�د تا مرغداران در تامین  مشکل� نداشته باشند.
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تاریخ: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۶کد خبر: ۸۲۹۸۲۰۹

مدیرعامل اتحادیه ت�اون� های عشایر مطرح کرد؛

ضرورت جایگزین� نهاده های ارزان به جای واردات�

خرم گفت: ۲۶ میلیون تن نهاده ارزان قیمت به منظور اثر گذاری در هزینه تمام شده باید جایگزین
نهاده های وارداتی شود.

آقای فضل خرم گفت: بنابر آمار ط� ۵ سال
گذشته مت�سط افزایش قیمت گ�شت ۱۹۸
درصد، گ�شت مرغ ۶۰۰ درصد، تخم مرغ ۶۶۰
درصد و ماه� بیش از ۵۰۰ درصد بوده است که
این امر نشان م� دهد ن�سانات اخیر بازار

گ�شت ارتباط� به صادرات دام  ندارد.

او اثر کاالهای جایگزین را علت اصل� افزایش ۴
تا ۵ درصدی بازار گ�شت اعالم کرد.

خرم قیمت تمام شده هرکیل� دام زنده را ۱۰۵ تا ۱۰۶ هزار ت�مان اعالم کرد و گفت: هم اکن�ن مت�سط
قیمت دام صادرات� ۹۰ تا ۹۲ هزار ت�مان و بازار داخل۸۵ هزار ت�مان است.

مدیرعامل اتحادیه ت�اون� عشایر دامداران متحرک گفت: بنابر بررس� های میدان� از ۴۵۰ عشایر، ت�لید
دام  نسبت به آبان سال گذشته ۳۶ درصد کاهش یافته است که براین اساس ب�ید است که ت�لید

گ�شت عشایر تا پایان سال به ۲۰۰ هزار تن برسد.

او با تاکید بر جایگزین� نهاده های دام� ارزان گفت: ۴ میلیون تن سرشاخه نیشکر، ۱.۷ میلیون تن
سبوس برنج، ۲ میلیون تن سبوس گندم، ۱۵ میلیون تن ج�، ۵ میلیون تن یونجه و ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار
تن تفاله چغندر وج�د دارد که م�سسه تحقیقات عل�م دام� باید بستری فراهم کند تا پس از فرآوری
نهاده ها، جایگزین بخش اعظم نهاده های واردات� ش�د. طبق آمار ۲۶ میلیون تن نهاده ارزان قیمت در

کش�ر داریم که در کاهش قیمت اثر گذار است.

خرم گفت: در شرایط کن�ن� نهاده مدت دار یا نهاده ارزان قیمت در اختیار جامعه ت�لیدکننده قرار دهد تا
بسیاری از مشکالت ت�لیدکنندگان حل ش�د.
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تاریخ: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۶کد خبر: ۸۲۹۹۱۸۹

صادرات دام به ۲۰۰ هزار راس رسید

مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: بنابر آمار از ابتدای رفع ممنوعیت صادرات تاکنون ۲۰۰ هزار راس دام
سبک صادر شده است.

آقای افشین صدردادرس گفت: بنابر آخرین آمار
ط� ۲ ماه و نیم گذشته با احتساب دام عشایر

۲۰۰ هزار راس دام سبک صادر شده است.

او قیمت کن�ن� هرکیل� دام را ۸۵ هزار ت�مان
اعالم کرد و گفت: نرخ کن�ن� گ�شت رابطه

منطق� با قیمت دام زنده ندارد به ط�ریکه سایر
ع�امل بازار گ�شت تاثیر بیشتری بر افزایش قیمت دارند.

صدردادرس م� گ�ید: با ت�جه به قیمت خ�راک دام و سایر هزینه ها، حداقل هرکیل� دام با قیمت واقع�
۳۰ تا ۴۰ هزار ت�مان اختالف دارد که براین اساس دامداران همچنان در تنگنا هستند.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک با بیان اینکه خرید حمایت� دام  مت�قف است، گفت: با ت�جه به آنکه
سردخانه های پشتیبان� ام�ر دام ممل� از گ�شت است، خرید حمایت� همچنان مت�قف شده است. از

این رو وزارت جهاد و تشکل ها باید بدنبال راهکار دیگری برای جمع آوری دام مازاد بازار باشند.

او گفت: بنابر آمار شهریور ماه، یک میلیون و ۶۰۰ هزار راس دام مازاد داشتیم که صادرات ۲۰۰ هزار راس
دام در برابر این میزان انباشت دام رقم� نیست .

بنابر آمارهای اعالم� اتحادیه دام سبک از اسفند سال گذشته که صادرات دام مت�قف شد، نرخ هر کیل�
دام زنده ۷۵ هزار ت�مان بود و در خرداد و تیر قیمت به ۶۵ هزار ت�مان کاهش یافت که مجدد در
شهریور و مهرماه به ۷۵ هزار ت�مان رسید که این امر نشان م� دهد قیمت دام زنده ط� ۶ ماهه ثابت 

بوده است.
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تاریخ: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۱کد خبر: ۸۲۹۹۶۹۱

رئیس اتحادیه پرنده و ماه� مطرح کرد؛

عرضه مرغ ۱۰ تا ۱۳ هزار ت�مان کمتر از نرخ مص�ب

یوسف خانی گفت: هم اکنون هر کیلو مرغ گرم ۱۰ تا ۱۳ هزار تومان کمتر از نرخ مصوب عرضه می
شود.

آقای مهدی یوسف خان� گفت: قیمت کن�ن�
هرکیل� مرغ زنده ۳۵ هزار ت�مان و مرغ گرم ۵۰

تا ۵۵ هزار ت�مان است.

او قیمت کن�ن� هرکیل� ران مرغ ۵۰ هزار ت�مان،
سینه با کتف ۱۰۰ هزار ت�مان و فیله مرغ ۱۱۰

هزار ت�مان اعالم کرد.

یوسف خان� م� گ�ید: با ت�جه به ازدیاد عرضه و ت�لید در برابر کاهش تقاضا، هرکیل� مرغ ۱۰ تا ۱۳ هزار
ت�مان کمتر از نرخ مص�ب است.

رئیس اتحادیه پرنده و ماه� از ت�زیع روزانه حداکثر هزار تن مرغ در استان تهران خبر داد.

او گفت: با استمرار روند فعل� عرضه پیش بین� م� ش�د که قیمت مرغ مجدد در بازار کاهش یابد؛
بنابراین پشتیبان� ام�ر دام باید اقدام به جمع آوری مرغ مازاد از سطح بازار کند.
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تاریخ: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۵:۰۱کد خبر: ۸۲۹۹۵۴۱

عرضه هر عدد تخم مرغ فله باالتر از ۳ هزار و ۳۰۰ ت�مان گرانفروش� است

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن قیمت منطقی هرعدد تخم مرغ را ۳ تا ۳ هزار و ۳۰۰
تومان اعالم کرد.

آقای حمیدرضا کاشان� گفت: قیمت کن�ن�
هرکیل� تخم مرغ درب مرغداری ۳۸ هزار و ۵۰۰
تا ۴۱ هزارت�مان و هر شانه ۷۰ تا ۷۵ هزار ت�مان

است.

او قیمت منطق� هر شانه تخم مرغ در خرده
فروش� ها را ۹۰ هزارت�مان و هر عدد تخم مرغ
فله بسته به ریز و درشت بودن ۳ تا ۳ هزار و

۳۰۰ ت�مان اعالم کرد و گفت: عرضه با نرخ های باالتر ۱۰۰ درصد گرانفروش� است.

کاشان� م� گ�ید: روزانه ۳ هزار و ۵۰۰ تن تخم مرغ در کش�ر ت�لید م� ش�د که این میزان ت�لید و عرضه
بیش از تقاضاست.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: بنابر آمار از ابتدای سال تا اول آذر ۱۵ هزارتن تخم
مرغ صادر شده و صادرات همچنان به ط�ر محدود در حال انجام است.

او قیمت تمام شده واقع� هر کیل� تخم مرغ را ۴۸ هزار ت�مان اعالم کرد و گفت: با وج�د افزایش ۵ تا
۱۰ درصدی قیمت، اما همچنان با نرخ مص�ب اختالف داریم. 

بنابر اعالم اتحادیه مرغداران میهن، ط� یک ماه اخیر م�لفه های مت�ددی از جمله ن�سانات نرخ ارز و
شرایط نامساعد حمل و نقل در برخ� استان ها بر بازار اثر گذاشته است.
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کد خبر 5646141

استانها 

مدیر نظارت و بازرس� جهاد کشاورزی ایالم:

صادرات دام زنده در ایالم تا اطالع ثان�ی ممن�ع شد
ایالم-مدیر نظارت و بازرس� کاالهای اساس� جهاد کشاورزی ایالم از منتف� شدن صادرات دام زنده تا اطالع ثان�ی به دلیل افزایش قیمت دام خبر داد.

محمد عطایی در گفتگ� با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش قیمت دام و به دنبال آن قیمت گ�شت قرمز اظهار داشت: بر اساس مص�به کارگروه امنیت غذایی
و به منظور جل�گیری از افزایش قیمت دام و گ�شت قرمز تا اطالع ب�دی صادرات دام زنده مت�قف م� ش�د.

وی گفت: در ماه های گذشته با هدف حمایت از دامداران، صادرات دام ص�رت م� گرفت و در این خص�ص ۵۰ پرونده صدور مج�ز صاردات دام تشکیل شد.

عطایی افزود: صادرات دام شامل دام های مازاد عشایر م� ش�د؛ تا کن�ن ۱۲ هزار راس دام صادر شده است ول� با ت�جه به افزایش قیمت دام تا اطالع ب�دی
صادرات دام مت�قف م� ش�د.
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رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران ضمن اشاره به اینکه
تاکنون دامی صادر نشده است، گفت: مشکلی در تامین نهاده
دامی نداریم. در حقیقت نهاده به میزان کافی وجود دارد ولی
نقدینگی نیست و چون صادراتی نیست دامداران تحت فشار قرار

گرفته اند.

احمد مقدسی در گفت وگو با ایسنا، در تشریح آخرین وضعیت
صادرات دام سنگین گفت:به دلیل اینکه عوارض صادراتی دام
سنگین کیلویی ۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان عمال صادرات صرفه اقتصادی

ندارد و تاکنون نیز حتی یک راس دام صادر نشده است.

وی ادامه داد: این عوارض در بودجه سنواتی  و در مجلس دیده
شده و حذف آن باید در مجلس صورت بگیرد. بنابراین تصور نمی

کنیم که امسال بتوان این عوارض را حذف کرد.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با اشاره به اینکه قیمت هرکیلو دام سنگین ۸۲ تا ۸۵ هزارتومان است، گفت: در تامین نقدینگی
مشکالت بسیاری داریم. زیرا وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی قطع شد قیمت نهاده ها نیز ۶ برابر شد.

به گفته وی قرار بود دولت در راستای حمایت از دامداران و تقویت نقدینگی آنها ۲۰ هزار میلیارد تومان را تامین کند که از این عدد تاکنون ۱۰
هزار میلیارد تومان تامین شده است.

وی در پایان گفت: مشکلی در تامین نهاده دامی نداریم. در حقیقت نهاده به میزان کافی وجود دارد ولی نقدینگی نیست و چون صادراتی
نیست دامداران تحت فشار قرار گرفته اند.

انتهای پیام

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران:

نهاده هست، ولی نقدینگی نیست!

 

لینک کوتاه
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در حال� که دشواری های تولید دام عشا�ر به دلیل خشکسال� ها، مشکالت تام�ن نهاده و

خشک� مراتع به شدت افزایش یافته است، فعاالن اقتصادی از خروج غ�ر قانون� دام ها به

خارج از کشور خ�ر م� دهند.

به گزارش خ�رگزاری تس�یم عل� اصغر ملک�، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، قاچاق دام از �رخ� از نقاط غرب کشور را

عامل افزایش نس�ی قیمت در بازار خواند و گفت: هم اکنون قاچاق دام از کردستان به عراق در حال انجام است و

هم�ن امر در کنار صادرات قانون�، منجر به نوسانات قیمت در بازار شده است.

به گفته رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، در حال حاضر صادرات دام به د�ی، کویت و قطر و قاچاق دام ن�ز از

��رانشهر به عراق انجام م� شود.

وی با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم دام حدود 90 هزار تومان است، تصر�ح کرد: خروج دام از کشور و همچن�ن،

مشکالت تردد ناش� از بارندگ� های اخ�ر، باعث افزایش 10 تا 12 هزار تومان� قیمت هر کیلوگرم گوشت نس�ت به هفته

قبل شده است.

ملک� تصر�ح کرد: اگر مسئوالن جلوی قاچاق و صادرات دام را نگ�رند، التهابات قیمت در بازار استمرار خواهد داشت.

ملک� تمایل دامداران به باال رفتن قیمت و خودداری از عرضه دام به بازار را از دیگر دالیل افزایش قیمت عنوان کرد و

گفت: هم اکنون چوبداران، دام� �رای خرید و عرضه به بازار پیدا نم� کنند، چرا که دامداران بدنبال افزایش مجدد

قیمت هس�ند.

انتهای پیام/

قاچاق دام باعث گران� گوشت قرمز شده است

| اخبار کشاورزی  | اخبار اقتصادی  | ۱۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۵:۱۳ 
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مد�ر� پش�یبان� امور دام خراسان جنو�ی از مجوز توز�ع ۵ هزار تن جو مدت دار در

استان خ�ر داد گفت: وضعیت ذخا�ر نهاده های دام� و گوشت قرمز و مرغ در استان

مطلوب است.

 با بیان اینکه مجوز توز�ع 5 هزار تن جو مدت دار �رای مهدی روشن در گفتگو با خ�رگزاری تس�یم در ��رجند،

عشا�ر استان اخذ شده است، اظهار داشت: ا�ن مقدار جو در اختیار تش� های عشا�ری قرار م� گ�رد و سه ماه بعد

تسویه م� شود.

وی با بیان اینکه وضعیت ذخا�ر نهاده های دام� و ذخا�ر گوشت قرمز و مرغ منجمد در استان مطلوب است افزود:

� حواله نهاده مرغداران و دامداران که از شرکت پش�یبان� امور دام استان خریداری کرده ند تحویل شده و از بابت

تام�ن نهاده ه�چ مشکل� وجود ندارد. 

مد�ر� پش�یبان� امور دام خراسان جنو�ی یادآور شد: �رداخت مطالبات دامداران و مرغداران استان 80 میلیارد تومان

�وده که با نهاده تهاتر شده است.

روشن با بیان اینکه در حال حاضر خرید مرغ منجمد در حال انجام است، گفت: آماده انعقاد قرارداد با مرغداران و

تش� ها �رای خرید مرغ منجمد هس�یم.

مد�ر� پش�یبان� امور دام خراسان جنو�ی  ادامه داد: هر کیلو مرغ منجمد نژاد آر�ن به صورت ش�رینگ تحویل درب

سردخانه به مبلغ 64 هزار و 600 تومان خریداری و ذخ�ره م� شود.

وی با بیان اینکه در سال قبل مشکل� در تام�ن نهاده از طر�ق شرکت پش�یبان� وجود نداشت، گفت: در استان بیش

 تن نهاده در سال قبل از انبارهای شرکت پش�یبان� امور دام استان تحویل مرغداران و دامداران شد و از 170 هزار

 امسال ن�ز در زمینه ذخا�ر نهاده ها و گوشت قرمز و مرغ در شرایط مطلو�ی هس�یم.

مجوز  توز�ع  ۵ هزار تن جو مدت دار در خراسان جنو�ی صادر شد

| اخبار خراسان جنو�ی  | اخبار استانها  | ۱۴ آذر ۱۴۰۱ - ۰۰:۲۸ 
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3 ابزار تعادل بخشی به بازار
عرضه و تقاضای مرغ/ ضرورت
تنظیم برنامه  جوجه ریزی برای

ماه های آتی 
باوجود رضایت مردم از کاهش قیمت مرغ، تولیدکنندگان می گویند قیمت فعلی، موجب زیان آنها و

در نهایت کاهش جوجه ریزی در ماه های آتی می شود بنابراین ضرورت دارد دولت در کنار تأمین
به موقع و مناسب مرغ، ابزارهای تعادل بخشی به بازار عرضه و تقاضا را به کار گیرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تنظیم بازار محصوالت غذایی به ویژه
محصوالت پروتئینی که در سبد خانوار مردم سهم بیشتری دارند، از اهمیت باالیی برخوردار
است، این تنظیم گری باید به سمت ثبات بازار پیش برود و از نظر کارشناسان زمانی میسر

خواهد شد که قیمت به نفع هم تولید کننده و هم مصرف کننده باشد.

به تازگی قیمت مرغ در بازار به شدت کاهش یافته است و حتی 13 هزار تومان زیر نرخ
مصوب دولتی به فروش می رود، این وضعیت دو وجه دارد وجه اول سود مصرف کننده و

وجه دوم زیان تولید کننده از این بازار است.

افزایش میزان جوجه ریزی مرغداری یا به اصطالح دقیق تر افزایش تولید مرغ در کشور،
عرضه را در بازار افزایش داده و قیمت مرغ را پا�ن آورده است، قیمتی که در برهه ای از
زمان تا کیلویی 75 هزار تومان هم باال رفته بود اکنون با افت شدید، به کمتر از 50 هزار

تومان در بازار تهران رسیده است.

کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که بهترین وضعیت این است که تولید کننده و مصرف
کننده مرغ، هر دو از وضعیت بازار رضایت داشته باشند، مدیریت بازار با ید به نحوی باشد
که با وجودی که مردم با قیمت های پا�ن می خرند، صرفه اقتصادی هم برای واحدهای

تولید داشته باشد تا این تولید دوام یابد.

* الزام رشد جوجه ریزی و تزریق مرغ منجمد به بازار تولیدکننده را با چالش مواجه کرد
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خبرهای خوب  کاهش قیمت مرغ که مدتی است رسانه ها به آن می پردازند، مخالف هایی
هم دارد که  تولید کنندگان هستند، ، آنها  می گویند این قیمت ها به ضرر آنها است و ادامه
این وضع تولید را برای آنها سخت خواهد کرد و با احتمال کاهش تولید، دوباره قیمت

افزایش می یابد

تولید کنندگان مرغ می گویند: وزارت جهاد کشاورزی در ماه های گذشته به مرغداران تکلیف
کرد که جوجه ریزی را بیشتر کنند و این عاملی برای افزایش بیش از اندازه تولید شد در
ادامه هم با تزریق مرغ منجمد وارداتی به بازار موجب بر هم زدن تعادل عرضه و تقاضا و

کاهش بیش از اندازه قیمت شد که از نظر آنها این به ضرر بخش تولید است.

 

* دلیل تزریق بیش از اندازه مرغ منجمد 

به گفته تولیدکنندگان مرغ، شرکت پشتیبانی امور دام  از شرکت های زیرمجموعه  وزارت
جهاد کشاورزی از آن جهت این مرغ ها را به بازار عرضه می کرد که مهلت انقضای مصرف

آن رو به پایان بوده و چاره ای جز این نداشته است.
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محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی، کاهش تقاضا را عاملی برای
کاهش قیمت مرغ در بازار عنوان می کند و می گوید: هزینه های تحصیل و لوازم التحریر در
مهر و آبان موجب شده است مرغ در سبد محصوالت پروتئینی مردم کمتر جای داشته

باشد و همین امر نیز قیمت را در بازار کاهش داده است.

وی  معتقد است عرضه مرغ منجمد به بازار باید حساب شده می شد و نباید به کاهش
بیش از اندازه قیمت در بازار می انجامید.

به گفته یوسفی، وزارت جهاد کشاورزی نباید به صورت دستوری به مرغداری ها  تکلیف کند
که چه میزان جوجه ریزی کنند و یا حداقل  نظر مرغداران را هم در نظر بگیرند.

* هزینه های تولید باال است

تولید کنندگان از هزینه های باالی تولید می گویند که با گران شدن نهاده و خوراک دام و
طیور باال رفته است، به طوری که قیمت تمام شده یک کیلو مرغ گرم 70 تا 75 هزار تومان

است اما مرغ را کیلویی زیر 50 هزار تومان می فروشند.

در این باره، یک مرغدار سمنانی به خبرنگار فارس می گوید: هر کیلو خوراک دام را میانگین
15 هزار تومان می خریم، نهاده های دولتی به موقع دستمان نمی رسد مثال 40 روز با تاخیر
می رسد، در این مدت به بازار  سیاه پناه می بریم و نهاده را با قیمت های  گرانتری می خریم،
از سوی دیگر قیمت جوجه یک روزه را مرغداران 14 هزار تومان خریده اند که سه برابر نرخ

مصوب است و همه اینها هزینه تولید را بیشتر می کند. 

به گفته احمدی، پس از حذف ارز 4200 تومانِی وا ردات نهاده، قیمت آن باال رفت و دولت
برای جبران آن قیمت فروش مرغ را هم گران کرد ولی اکنون تولیدکننده به قیمت بسیار

پا�ن تر از نرخ مصوب می فروشد و این امتیاز مرغداران خنثی شده است.

وی می گوید: وزارت جهاد کشاورزی اکنون به جای اینکه به فکر تولید کننده باشد تا جریان
تولید ادامه دار باشد تا اندازه ای  هوای مصرف کننده را دارد.

* اقدامات دولت/عرضه مرغ منجمد متوقف شد

بنابراین گزارش قطعا تأمین به موقع و مناسب مرغ، ضرورت است، از سوی دیگر
کارشناسان معتقد هستند دولت برای اینکه تعادلی در بازار مرغ  ایجاد کند، ضرورت دارد

عرضه مرغ منجمد به بازار را متوقف کند تا مانع  ضرر و زیان تولید کنندگان شود.

عالوه بر آن ضروت است برنامه میزان جوجه ریزی برای ماه های آینده تنظیم شود تا
تعادلی بین عرضه و تقاضا بیشتر شود.
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 ساالنه 2.5 میلیون تن مرغ در مرغداری ها تولید می شود که بیش از نیاز کشور است اما
پراکندگی تولید در ماه های مختلف متفاوت است، برخی ماه ها تولید موجب مازاد عرضه و
ماه های دیگر کمبود بازار و متعاقب آن کاهش بیش از اندازه یا افزایش قیمت می شود،
«ابزار صادرات و واردات»، «ذخیره سازی مرغ مازاد» و «عرضه به موقع مرغ به بازار» از

ابزارهایی است که می تواند به تنظیم بازار مرغ کمک کند.

پایان پیام/


