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چرا تخم مرغ این روزها گران
می شود

قیمت تخم مرغ این روزها تحت تاثیر سه عامل افزایش یافته است و هر شانه تخم مرغ 30 عدد ی به
قیمت 95 هزار تومان عرضه می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روند رشد قیمت  تخم مرغ در روزهای اخیر
ادامه یافت و روز گذشته هم دوباره تخم مرغ قیمت افزایش داشت.

بررسی میدانی خبرنگار فارس از بازار تهران نشان می دهد که امروز قیمت هر شانه تخم
مرغ 30 عددی، 95 هزار تومان است  این در حالی است که قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار

پس از اصالح ارز ترجیحی، 76 هزار تومان برای هر شانه تخم مرغ 30 عددی بود.

نکته دیگر اینکه کاهش های اخیر قیمت مرغ  در کاهش قیمت تخم مرغ تاثیر نداشته است
و این محصول پروتئینی راه خود را در مسیر افزایش قیمت پیش گر فته است.

امروز در بازار تهران شانه تخم مرغ 30 عددی، 19 هزار تومان بیش از نرخ مصوب ستاد
تنظیم بازار قیمت گذاری شد ،  فروشندگان می گویند قیمت تخم مرغی که از تولید کننده

می خرند باالتر رفته است و آنها نقشی در گران کردن قیمت تخم مرغ ندارند.

محسن دستوری، مدیر یکی از فروشگاه های زنجیره ای در منطقه 19 تهران به خبرنگار فارس
می گوید:  ما هر شانه تخم مرغ را 90 هزار تومان از تولیدکننده می خریم و مجبور هستیم با

حاشیه سود ناچیز بفروشیم.

* 3 عامل رشد قیمت تخم مرغ در بازار

اما دلیل اصلی رشد قیمت تخم مرغ در بازار چیست؟ یکی از دست اندرکاران عمده فروش
تخم مرغ در این باره می گوید: واقعیت این است که فروشندگان مستقیم از تولید کننده
خریداری نمی کنند و در این میان شرکت های  توزیع کننده فعال هستند بنابراین
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واسطه هایی بین تولید کننده و فروشنده وجود دارد که بخشی از رشد قیمتی از اینجا ناشی
می شود.

به عقیده وی،  تولید کنندگان هم در باال بردن قیمت تخم مرغ نقش دارند آنها علت افزایش
قیمت را رشد   هزینه های تولید عنوان می کنند. 

یک تولید کننده تخم مرغ به خبرنگار فارس می گوید:  نهاده دولتی با تاخیر به دست ما
می رسد بنابراین تولید کننده مجبور می شود که نهاده را از بازار آزاد به قیمت های گرانتری
بخرد و همین هزینه های تولید را بیشتر می کند و آنها هم مجبور هستند برای تامین

بخشی از این افزایش هزینه به قیمت باالتری بفروشد.

به گفته این تولیدکننده، البته در این میان برخی فروشندگان  با توجه به افزایش تقاضا
سعی در گران فروشی و سواستفاده از وضعیت بازار دارند. 

بنابراین گزارش رشد قیمت تخم مرغ امروز تحت تاثیر سه عامل، «افزایش هزینه های
تولید»، «وجو دداللی و واسطه گری بین تولیدکننده و مصرف کننده» و «نبود  نظارت بر

قیمت های مصوب»، است.

پایان پیام/
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3 برنامه دولت برای
سامان دهی بازار مرغ/

تسهیالت 10 درصدی پرداخت
می شود

در حالی که بازار مرغ در روزهای اخیر نوسانات زیادی داشت که تولیدکنندگان متضرر می شدند دولت
برنامه سامان دهی این بازار را اعالم کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در حالی که بازار مرغ در روزهای اخیر
نوسانات زیادی داشت که تولید کنندگان متضرر می شدند دولت برنامه ساماندهی این بازار

اعالم کرده است، تا بازار مرغ به حال تعادل برسد.

محمد قربانی معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره این برنامه گفت:
عوارض صادرات را صفر کرده ایم تا صادرات راحت تر انجام شود و همچنین به دنبال حذف

تعهد ارزی هستیم.

وی افزود: بر اساس طرح جمع آوری مرغ مازاد با همکاری اتحادیه تولیدکنندگان و
پرداخت تسهیالت ۱۰ درصدی از سوی بانک کشاورزی، بخشی از مرغ مازاد در بازار

جمع آوری خواهد شد.

قربانی تصریح کرد: در اجرای این طرح و در گام اول، ۳۰۰ میلیارد تومان به اتحادیه
پرداخت می شود تا در استان هایی که تولید و مازاد مرغ بیشتری دارند از جمله استان های
مازندران، گیالن، فارس و خراسان شمالی برای خرید اقدام کنند که این میزان تسهیالت برای
خرید بیش از ۵ هزار تن مرغ مازاد کفایت می کند و در صورت نیاز در گام دوم نیز همین میزان

تسهیالت تزریق می شود تا زمانی که قیمت در بازار در وضعیت تعادل قرار گیرد.

تولید کنندگان قیمت فعلی مرغ را بسیار کم می دانند که از نظر آنها کفاف هزینه های تولید
را نمی کند و ضرر می کنند. 

محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به قیمت فعلی مرغ
در بازار، این رقم را برای تأمین هزینه های تولید ناکافی دانست و گفت: در حال حاضر
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قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان و مرغ گرم ۴۷ تا ۶۰ هزار تومان است و
این در حالی است که این مرغ ها، با جوجه یک روزه ۱۵ هزار تومانی تولید شده اند.

وی افزود: قیمت باالی جوجه یک روزه در ابتدای فصل جوجه ریزی باعث شده که نرخ
فروش فعلی متناسب با هزینه ها نباشد.

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی میزان فعلی عرضه مرغ به بازار را ۵ تا ۶ هزار
تن خواند و گفت: ماهانه حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تن مرغ مازاد بر مصرف تولید می شود.

یوسفی ابراز امیدواری کرد که معاونت امور دام شرکت پشتیبانی با اتخاذ تمهیدات مناسب
از ضرر و زیان مرغداران بکاهد.

به گزارش فارس، تولید مرغ در کشور ساالنه بیش از 2.5 میلیون تن و بیش از نیاز کشور
است و الزم است در برخی  زمان ها صادرات شود و یا مرغ مازاد توسط شرکت پشتیبانی

امور دام کشور جمع آوری و در زمان نیاز به بازار تزریق شود.

خرید توسط شرکت پشتیبانی امور دام در هفته های گذشته انجام می شد اما دولت قصد
دارد این اقدام سریعتر شده و صادرات هم به آن اضافه شود.

تداوم تولید می تواند ضامن ثبات قیمت در ماه های آتی باشد.

در حالی که نرخ مصوب مرغ کیلویی 63 هزار تومان است به کمتر از 50 هزار تومان
فروخته می شد.

بنابراین دولت با سه اقدام، صادرات، جمع آوری مرغ مازاد توسط شرکت پشتیبانی امور
دام کشور و پرداخت تسهیالت 10 درصدی برای مشارکت دادن اتحادیه ها در جمع آوری

مرغ مازاد، قصد ساماندهی بازار مرغ را دارد.

پایان پیام/ ت 14
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التهابات بازار گ�شت کاهش یافت

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: با توجه به کندی روند صادرات دام، تاحدودی جلوی التهابات
بازار گوشت گرفته شد.

آقای عل� اصغرملک� گفت: قیمت کن�ن� هر
کیل� شقه بدون دنبه برای مصرف کننده ۲۲۰ تا

۲۳۰ هزارت�مان است.

به گفته او، با ت�جه به کندی روند صادرات دام تا
حدی جل�ی التهابات بازار گرفته شده است و
هم�اره پیش بین� م� ش�د که در ص�رت تحق�

وعده پشتیبان� ام�ر دام مبن� بر ت�زیع ذخایر در بازار، قیمت گ�شت کاهش یابد.

ملک� م� گ�ید: با ت�جه به آنکه اواخر ماه هستیم، بازار رونق� ندارد. اما با کند شدن روند صادرات، بازار
آرام شده است.

رئیس اتحادیه گ�شت گ�سفندی قیمت کن�ن� هر کیل� دام در میادین تهران را ۹۰ تا ۹۳ هزار ت�مان و
شهرستان ها ۸۷ تا ۸۸ هزار ت�مان اعالم کرد و گفت: بنابر آمار و اطالعات رسیده به ما، قاچاق دام از
مرزهای غربی در حال انجام است که مسئ�الن باید تدابیری برای این م�ض�ع داشته باشند تا بازار به

آرامش برسد.
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تشکل ها این هفته برای جمع آوری مرغ مازاد وارد عمل م� ش�ند

مدیرکل دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی گفت: در این هفته تشکل ها و اتحادیه ها برای جمع آوری
مرغ مازاد از بازار وارد عمل می شوند.

    مرغ آقای امید امین� گفت: قیمت کن�ن�
ت�دیل و به قمیت مص�ب نزدیک شده  است و
همین امر باعث شده که ضرر وزیان مرغداران

کاهش یابد.

به گفته  مدیرکل دفتر طیور وزارت جهاد
کشاورزی، در این هفته تشکل ها و اتحادیه ها

با حمایت های وزارت جهاد کشاورزی وارد بازار شده و مرغ مازاد را خریداری کرده و به تنظیم بازار کمک
خ�اهد شد.

او گفت: در این هفته با کمک مردم و اتحادیه ها قیمت مرغ افزایش یافته که این امر منجر به کاهش
ضرر و زیان ت�لیدکنندگان شده است.

مدیرکل دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی گفت: ۳۰۰ میلیارد تسهیالت در اختیار بخش خص�ص� و
تنظیم بازار  قرار م� گیرد تا مازاد گ�شت مرغ جمع آوری ش�د.
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کد خبر 5653471

اقتصاد 

مهر گزارش م� دهد؛

قیمت نهاده های دام عامل گران� گ�شت قرمز است
رئیس اتحادیه گ�شت گ�سفندی گفت: حذف ارز ترجیح� واردات و تامین نهاده های دام� را برای دامداران با مشکل م�اجه کرد و آنها قادر به سیر کردن دام

های خ�د نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر، گشت و گذاری در بازار اقالم مصرف� و م�اد غذایی حاک� از ن�سان قیمت� کاالها دارد و گ�یای این م�ض�ع است که سلیقه بر ت�یین
قیمت ها حاکم است. به عن�ان مثال یک شقه گ�سفند در فروشگاه� کیل�یی ۲۸۸ هزار ت�مان عرضه م� ش�د و در چند مغازه باالتر همین گ�شت کیل�یی
۳۰۰ هزار ت�مان قیمت گذاری شده است. عل� اصغر ملک�، رئیس اتحادیه گ�شت گ�سفندی در این باره به مهر گفت: قیمت یک شقه گ�سفند بستگ� به

ت�اف� فروشنده و خریدار دارد. در حال حاضر درباره نرخ گ�شت قرمز مص�به ای وج�د ندارد و عرضه و تقاضا ت�یین کننده نرخ در بازار است.

وی افزود: افزایش و کاهش دام زنده روی بازار گ�شت قرمز تأثیر مستقیم داشته و هر چه عرضه بیشتر باشد به ط�ر قطع قیمت ها پایین تر خ�اهد بود.
فروشنده خ�استار فروش گ�شت است زیرا هر چه به گ�شت زمان بخ�رد بیات و خشک شده و دیگر تازگ� ندارد.

ملک� با بیان اینکه مصرف سرانه امسال گ�شت نسبت به مشابه سال گذشته پایین آمده است، ادامه داد: هر چقدر قیمت گ�شت باالتر برود خرید خان�ارها
به لحاظ وزن� کاهش م� یابد.

مشکل نهاده های دام�

رئیس اتحادیه گ�شت گ�سفندی در ادامه سخنان خ�د با اشاره به گران� نهاده های دام عن�ان کرد: حذف ارز ترجیح� واردات و تأمین نهاده های دام� را برای
دامداران با مشکل م�اجه کرد و آنها قادر به سیر کردن دام های خ�د نیستند.

این فعال بازار گ�شت با تاکید بر اینکه هزینه نگهداری از دام در کش�ر افزایش یافته است، تصریح کرد: دامپرور ت�ان مال� کاف� در اختیار ندارد و با ت�جه به
کاهش بارندگ� و خشکسال� مراتع در ۶ ماه نخست سال که باید م�اد غذایی دام تأمین م� شد انجام نشده بنابراین نهاده های دام� کاف� نبوده و این امر

هزینه ها را دو برابر کرده است.

نیاز بازار

ملک� درباره میزان مصرف بازار گ�شت قرمز بیان کرد: مصرف روزانه دام سبک استان تهران حدود ۱۴ هزار رأس است.

وی اضافه کرد: پیش تر بخش� از دام خارج م� شد بنابراین قاچاق سبب شده بود تا قیمت گ�شت افزایش یابد اما با مذاکرات� که اتحادیه گ�شت گ�سفندی
کش�ر داشت و پیگیری های انجام شده صادرات مت�قف شده است.

رئیس اتحادیه گ�شت گ�سفندی در پایان با تاکید بر تأمین نهاده های دام و کاهش نرخ نگهداری از دام گفت: در حال حاضر واردات نهاده های دام� با قیمت
مناسب بزرگ ترین مشکل دامداران بوده و این نهاده ها در کارخانه ت�لید نم� ش�د و باید شرایط اقلیم� مناسب باشد تا از طریق زمین رویش رخ دهد. با

ت�جه به کاهش بارندگ� تأمین کل نیاز بازار از داخل ممکن نبوده و باید واردات با اختصاص اعتبارات ارزان قیمت انجام ش�د.
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کد خبر 5653335

اقتصاد 

ج�جه های گران دیروز؛ مشکل بازار مرغ امروز
ت�لیدکنندگان مرغ گ�شت� گران بودن ج�جه یک روزه در ابتدای فصل ج�جه ریزی را یک� از دالیل به صرفه نبودن نرخ های فعل� م� دانند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل صدا و سیما، محمد یوسف�، رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گ�شت� با اشاره به قیمت فعل� مرغ در بازار، این رقم را
برای تأمین هزینه های ت�لید ناکاف� دانست و گفت: در حال حاضر قیمت هر کیل�گرم مرغ زنده ۳۰ تا ۴۰ هزار ت�مان و مرغ گرم ۴۷ تا ۶۰ هزار ت�مان است

و این در حال� است که این مرغ ها، با ج�جه یک روزه ۱۵ هزار ت�مان� ت�لید شده اند.
وی افزود: قیمت باالی ج�جه یک روزه در ابتدای فصل ج�جه ریزی باعث شده که نرخ فروش فعل� متناسب با هزینه ها نباشد.

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گ�شت� میزان فعل� عرضه مرغ به بازار را ۵ تا ۶ هزار تن خ�اند و گفت: ماهانه حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تن مرغ مازاد بر
مصرف ت�لید م� ش�د.

یوسف� ابراز امیدواری کرد که معاونت ام�ر دام شرکت پشتیبان� با اتخاذ تمهیدات مناسب از ضرر و زیان مرغداران بکاهد.
همچنین در این باره محمد قربان� معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از اتخاذ راهکارهایی برای رفع این چالش خبر داد و گفت: ع�ارض

صادرات را صفر کرده ایم تا صادرات راحت تر انجام ش�د و همچنین به دنبال حذف ت�هد ارزی هستیم.

وی افزود: بر اساس طرح جمع آوری مرغ مازاد با همکاری اتحادیه ت�لیدکنندگان و پرداخت تسهیالت ۱۰ درصدی از س�ی بانک کشاورزی، بخش� از مرغ مازاد
در بازار جمع آوری خ�اهد شد.

قربان� تصریح کرد: در اجرای این طرح و در گام اول، ۳۰۰ میلیارد ت�مان به اتحادیه پرداخت م� ش�د تا در استان هایی که ت�لید و مازاد مرغ بیشتری دارند از
جمله استان های مازندران، گیالن، فارس و خراسان شمال� برای خرید اقدام کنند که این میزان تسهیالت برای خرید بیش از ۵ هزار تن مرغ مازاد کفایت

م� کند و در ص�رت نیاز در گام دوم نیز همین میزان تسهیالت تزریق م� ش�د تا زمان� که قیمت در بازار در وضعیت ت�ادل قرار گیرد.
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معاون برنامه ریزی وزارت جهادکشاورزی از اقدامات وزارت
جهادکشاورزی برای حمایت از مرغداران برای جمع آوری مرغ مازاد

خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمد قربانی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت
امه در نظر چند برن مرغ  زاد  باط با ما نکه در ارت یان ای کرد با ب می 
داریم، گفت: عوارض صادراتی را صفر کردیم که صادرات انجام
شود. همچنین به دنبال حذف رفع تعهد ارزی هستیم که اگر این
موضوع نیز حل شود صادرات به اندازه کافی انجام خواهد شد و

دیگر ضرورتی برای خرید داخلی و منجمدسازی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه نیاز مالی اتحادیه های طیور برای خرید مرغ مازاد
با پرداخت تسهیالت تامین می شود، افزود:بحث جمع آوری مازاد

مرغ را برای اولین بار شروع کردیم. قرار است تسهیالتی با نرخ سود ۱۰ درصد در اختیار تولیدکنندگان قرار دهیم. معرفی به بانک کشاورزی
انجام شده است و در گام اول ۳۰۰ میلیارد تومان به اتحادیه ها پرداخت خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی اضافه کرد: در استان هایی که بیشترین مازاد مرغ را دارند اگر با ارائه این تسهیالت قیمت
در بازار تعدیل نشود  ۳۰۰ میلیارد دوم را که برای حدود ۵۰۰۰ تن مرغ کفایت می کند به بازار تزریق خواهیم کرد.

انتهای پیام

معاون وزیر جهادکشاورزی اعالم کرد

ارائه تسهیالت با نرخ سود ۱۰ درصد به مرغداران/ تزریق ۳۰۰ میلیارد تومان در گام
اول

لینک کوتاه

isna.ir/xdMWqn
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ز آغاز ن ا م خوزستا ر دا ی امو ل پشتیبان مدیرک ایسنا/خوزستان 
خرید مرغ مازاد تولیدشده در استان خبر داد و گفت: خرید مرغ تا

زمان رسیدن به قیمت مصوب و تعادل بازار ادامه دارد.

حمید بدوی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به شرایط
قیمت مرغ در بازار استان و تولید بیش از نیاز و سرانه این
محصول، شرکت پشتیبانی امور دام خرید مرغ مازاد تولید شده در

استان را آغاز کرده است.

وی افزود: شرکت پشتیبانی امور دام خرید مرغ مازاد تولید شده
در استان شامل سویه آرین را با قیمت هر کیلوگرم ۶۴ هزار تومان
ت از ث حمای ر بح ی را د ط مطلوب د شرای ا بتوان ت ت ه اس ز کرد آغا

مرغداران فراهم کند.

مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان گفت: امیدواریم با توجه به خرید مرغ مازاد توسط شرکت پشتیبانی امور دام و افزایش این خرید،
قیمت مرغ در بازار استان به یک قیمت تعادلی برسد و از ضرر مرغداران جلوگیری شود زیرا اکنون قیمت مرغ بسیار پایین تر از نرخ مصوب

تعیین شده برای این محصول است.

بدوی ادامه داد: خرید مرغ مازاد تولید شده استان در راستای حمایت از مرغداران تا زمان رسیدن به قیمت این محصول به قیمت مصوب و
تعادل بازار ادامه خواهد داشت.

وی همچنین از توقف توزیع مرغ منجمد در بازار استان خبر داد و عنوان کرد: در حال حاضر عرضه مرغ منجمد خارجی و داخلی در فروشگاه ها
با هدف هدایت مصرف کننده به سمت خرید مرغ کشتار روز و حمایت از تولیدکنندگان، متوقف شده است.

 به گزارش ایسنا، طی دو هفته اخیر و براساس شرایط تولید تامین مرغ در بازار خوزستان قیمت این محصول در مقایسه با نرخ مصوب آن که
هر کیلو ۶۳ هزار تومان است تا کیلویی ۱۳ هزار تومان نیز کاهش داشته و با قیمت هر کیلوگرم حدود ۵۰ هزار تومان به فروش می رسد.

انتهای پیام

آغاز خرید مرغ مازاد تولیدی در خوزستان

  

لینک کوتاه
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مرغداران از انباشت مرغ در مرغداری ها به ایسنا/خراسان شمالی 
دلیل عدم کشش بازار مصرف خبر می دهند؛ وضعیتی که موجب
افت قیمت مرغ به زیر نرخ مصوب و زیان شدید مرغداران و

درخواست کمک آن ها از وزارت جهاد کشاورزی شده است.

به گزارش ایسنا، مرغداران معتقدند عدم کشش بازار مصرف برای
خرید مرغ گرم، پرهیز شرکت پشتبانی امور دام کشور از حمایت از
اری غیر نین سیاستگذ د و همچ رن رین ندا ژاد آ انی که ن مرغدار
کارشناسی تولید موجب انباشت مرغ در مرغداری ها شده است؛
موضوعی که زیان مرغداران را در کنار گرانی نهاده های تولید رقم

زده و صدای اعتراض آن ها را درآورده است.

پیش بینی کاهش قیمت مرغ طی روزهای آتی

قاسم زاده رئیس اتحادیه قصابان و مرغ فروشان خراسان شمالی در گفت و گو با ایسنا، از کاهش قیمت مرغ در استان خبر داد و اظهار کرد:
روز گذشته قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در بازار ۵۸ هزار تومان بود و امروز این قیمت در بازار استان به ۵۴ هزار تومان رسید.

وی افزود: همچنان عرضه مرغ در بازار این استان زیاد است و پیش بینی می شود طی روزهای آتی قیمت ها دوباره کاهش یابد.

قاسم زاده بیان کرد: در حال حاضر مهمترین مشکلی که در حوزه تولید مرغ و عرضه آن وجود دارد این است که عرضه مرغ افزایش و قیمت
ها کاهش یافته است اما قیمت نهاده ها در حال افزایش بوده و مرغدار در این میان متضرر شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه قیمت مرغ در استان های هم جوار خراسان شمالی از این استان کمتر بوده، برخی اقدام به ورود مرغ به
داخل استان کرده اند و در بخش هایی همچون رستوران ها به فروش می رسانند؛ برای جلوگیری از متضرر شدن مرغداران جلوی ورود مرغ به

داخل استان گرفته می شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: یکی از نگرانی های ما این است که با توجه به وضعیت پیش آمده، مرغداران برای جوجه ریزی شب عید بی
انگیزه شوند در این صورت میزان جوجه ریزی کاهش یافته و دوباره قیمت ها افزایش خواهد یافت.

رابطه مستقیم قیمت جوجه یک روزه با میزان جوجه ریزی

مرغ های رسوب کرده و مرغداراِن چشم انتظار
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علیرضا صادق مدیر امور طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی نیز در ادامه در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به
اینکه در حال حاضر کل کشور با افزایش تولید مرغ مواجه بوده است، گفت: طبق اعالم اتحادیه سراسری مرغداران، میزان جوجه ریزی انجام
شده در مرغداری ها در دوره گذشته ۱۰۵ میلیون قطعه جوجه بوده و این در حالی است که این مقدار در این دوره به ۱۱۷ میلیون قطعه رسیده

که این امر نیز سبب افزایش تولید گوشت مرغ شده است.

وی با اشاره به اینکه همیشه رابطه مستقیمی میان قیمت جوجه یک روزه و جوجه ریزی وجود دارد، افزود: کاهش قیمت جوجه یک روزه
سبب شد تا مرغداران تمایل بیشتری به افزایش تولید داشته باشند.

صادق تصریح کرد: از سوی دیگر افزایش قیمت گوشت مرغ در دوره گذشته خود عاملی بود که انگیزه افزایش جوجه ریزی را در مرغدار به
امید اینکه محصول تولیدی را با قیمت باال به فروش برساند نیز ایجاد کرد.

خرید مرغ های با نژاد داخلی برای حمایت از مرغداران

وی ادامه داد: در حال حاضر قرار بر این شده تا برای جلوگیری از متضرر شدن مرغدارها، شرکت پشتیبانی امور دام، مرغ هایی که با نژاد
ایرانی (نژاد آرین) تولید شده را خریداری و ذخیره سازی کند.

این مقام مسئول تصریح کرد: از سوی دیگر زمینه صادرات از سوی وزارتخانه برای مرغ های با نژاد خارجی فراهم شده است.

به گفته وی تعرفه صادرات برای این مرغ ها صفر است و صادرکننده نیازی یه پرداخت تعرفه جهت صادرات این مرغ ها ندارد.

هیچ محدودیتی برای خروج مرغ به سایر استان ها از خراسان شمالی وجود ندارد

مدیر امور طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی افزود: عالوه بر آن این سازمان هیچ محدودیتی را برای
ارسال مرغ به استانی همچون خراسان رضوی و یا مشهد ایجاد نکرده و مرغدار می تواند گوشت مرغ و یا مرغ زنده را به سایر شهر و استان

ها ارسال کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر، نیاز بازار خراسان شمالی به گوشت مرغ ۳۵ تن در روز بوده و این در حالی است که روزانه ۵۵ تن مرغ وارد بازار
می شود.

نبود نگرانی برای جوجه ریزی روزهای پایانی سال و شب عید
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صادق در پاسخ به این سوال که آیا نگرانی برای کاهش جوجه ریزی برای روزهای پایانی سال و شب عید وجود دارد و یا خیر؟ تصریح کرد:
مرغدار در هر شرایطی که باشد (حتی اگر در دروه های پیشین بازار خوبی نداشته باشند) بازار شب عید را از دست نمی دهد و در حال حاضر

تعدادی از تولیدکنندگان درخواست جوجه ریزی را برای شب عید داده اند.

وی تاکید کرد: یکی از نگرانی های ما برای شب عید حتی خروج گوشت مرغ از استان به سایر استان ها است و اگر این مشکل به وجود
نیاید مشکلی برای تامین گوشت مرغ شب عید به وجود نخواهد آمد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: نیاز خراسان شمالی به گوشت مرغ در روزهای پایانی سال و طی ایام نوروز، روزانه ۶۰ تا ۷۰ تن است که
طی یکی دو سال گذشته این مقدار به ۱۵۰ تن نیز رسید.

وی گفت: اگر نیاز بازار ۷۰ تن باشد هیچ مشکلی برای تامین این مقدار از گوشت به وجود نخواهد آمد.

وجود دو برابر گوشت مرغ مازاد بر نیاز در استان

معصومه قربانی مدیرعامل اتحادیه مرغداران خراسان شمالی نیز در ادامه در گفت و گو با ایسنا، بیان کرد: یکی از دالیلی که موجب شده تا در
این دوره از جوجه ریزی در کشور با افزایش مواجه شویم این بوده که از سوی جهاد کشاورزی اعالم شده که از آن ها حمایت های الزم انجام

خواهد شد.

وی افزود: در همین راستا تولیدکنندگان نیز تصور می کردند که می توانند محصول خود را با قیمت مناسب به فروش برسانند و متضرر نشوند.

قربانی با بیان اینکه در خراسان شمالی طی این دوره تقریبا دو برابر نیاز، گوشت مرغ مازاد وجود دارد، ادامه داد: قیمت تمام شده مرغ زنده
جلوی درب واحد تولیدی ۴۶ تا ۴۹ هزار تومان است این در حالی است که هر کیلوگرم مرغ زنده جلوی درب مرغداری با قیمت ۳۷ هزار

تومان و حتی کمتر از آن به فروش می رسد.

وی تصریح کرد: با این وضعیت، کمترین ضرری که یک واحد مرغداری ۱۰ هزار قطعه ای طی این دوره می دهد حدود ۱۵۰ میلیون تومان و
یک واحد ۷ هزار قطعه ای حدود ۶۰ میلیون تومان است.

باید زمینه خرید مرغ با نژادهای خارجی از سوی شرکت پشتیبانی امور دام انجام شود
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این مقام مسئول با تصریح بر اینکه متاسفانه در حال حاضر با انباشت گوشت مرغ در استان مواجه هستیم، گفت: یک اقدام خوبی که در
حال حاضر از سوی شرکت پشتیبانی برای حمایت از مرغداران انجام می شود، خرید مرغ های با نژاد داخلی است.

وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که حدود ۸ واحد تولیدی مرغ در این استان مرغ با نژاد داخلی تولید می کند و باید اقدامات الزم
برای خرید مرغ با نژادهای خارجی نیز صورت گیرد.

ارسال مرغ به سایر استان ها درد چندانی دوا نمی کند

مدیر عامل اتحادیه مرغداران خراسان شمالی با اشاره به اینکه وضعیت مرغ مازاد در تمامی استان ها وجود دارد، گفت: ارسال مرغ از این
استان به سایر استان ها درد چندانی را دوا نخواهد کرد؛ چراکه آن ها نیز دارای مرغ انباشت هستند و چندان خواهان مرغ تولیدی استان ما

نیستند.

زمینه صادرات مرغ هرچه سریع تر فراهم شود

وی تاکید کرد: بنابراین شرکت پشتیبانی برای خرید مرغ با نژاد خارجی نیز باید وارد عرصه شده و از سوی دیگر صادرات مرغ به خارج از
کشور نیز شروع شود.

قربانی گفت: قیمت مرغ زنده جلوی درب کشتارگاه به حدود ۳۰ هزار تومان نیز رسید که ورود مرغ و احتکار خانگی آن ها سبب شد تا قیمت
کمی افزایش یابد.

وی افزود: عالوه بر مشکل به وجود آمده، قیمت جوجه یک روزه برای جوجه ریزی مجدد یکی از مهمترین مشکالت مرغداران در حال حاضر
است؛ بطوریکه قیمت جوجه یک روزه در حال حاضر به حدود ۲۰ هزار تومان رسیده و این رقم باالیی برای تولیدکنندگان است.

خرید و انجماد ۵۰ تن مرغ توسط پشتبانی امور دام استان

علیرضا توسلی نیا مدیر پشتیبانی امور دام خراسان شمالی همچنین در گفت و گو با ایسنا، از خرید و انجماد ۵۰ تن گوشت مرغ نژاد داخلی
(آرین) خبر داد.

وی اظهار کرد: شرکت پشتیبانی امور دام فقط مجوز برای خرید و انجماد مرغ با نژاد داخلی را به ما داده است و فعال مجوزی برای خرید و
انجماد مرغ با نژاد خارجی نداریم.

انتهای پیام

 

لینک کوتاه

 دبیر سید پوریا مسلمی خبرنگار اعظم قهرمانی |
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