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 ( تیـتر اخبـار)
 

 تسنیم خبرگزاري   
 روزه کی جوجه يساز معدوم عدم درباره هشدار   

 رندیگیم يدرصد10 وام مرغداران        

 است؟ راه در مرغ گوشت یارزان دوم موج/ کشور در مازاد مرغ تن هزار 30 دیتول 

 عرضه نیادیم در مرغ متیق یتومان هزار 2 کاهش 

 باشگاه خبرنگاران جوان    
 رسد یم هزارتن 200 و ونیلیم کی به سال انیپا تا مرغ تخم دیتول        

 دیرس تن 1400 به تهران در مرغ روزانه عیتوز        

 برند؟ یم يسود چه مرغ دیخر در مشارکت از مردم    

 ندارد ینوسان لدای شب در مرغ متیق     

 افتی کاهش گوشت بازار التهاب        

 مصوب نرخ با لومرغیک هر یهزارتومان 5 اختالف       

   است شده صفر داران مرغ يبرا صادرات تعرفه      

 ایسنا خبرگزاري       
 امام بندر از کشور به یدام يهانهاده واردات ادامه

 مرغ بازار به آرامش بازگشت يهاشهیر

 لناایخبرگزاري 
 ماه دو در مرغداران به یتومان اردیلیم 400 تا 300 خسارت/ ندارند يزیرجوجه زهیانگ مرغ دکنندگانیتول

 

 روا�ط ��و�ی
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انجمن جوجه یک روزه با ارسال نامه ای به اعضای خود هشدار داد که �رای رعایت وجهه

اجتماع� و اخالق� از معدوم سازی جوجه یک روزه جدا خودداری کنند.

به گزارش خ�رنگار اقتصادی خ�رگزاری تس�یم انجمن جوجه یک روزه با ارسال نامه ای به اعضای خود هشدار داد که

�رای رعایت وجهه اجتماع� و اخالق� از معدوم سازی جوجه یک روزه  جدا خودداری کنند.

بنا�را�ن گزارش کاهش قیمت مرغ در بازار �ر م�زان جوجه ر�زی مرغداران ن�ز اثر گذاشت و در ن�یجه م�زان �قاضا �رای

خرید جوجه یک روزه کاهش یافته و تولید کنندگان جوجه یک روزه را ن�ز با مش� مواجه کرد.

هشدار درباره عدم معدوم سازی جوجه یک روزه
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معاون �رنامه ر�زی وزارت جهادکشاورزی از اقدامات وزارت جهادکشاورزی �رای حمایت از

مرغداران �رای جمع آوری مرغ مازاد خ�ر داد.

به گزارش خ�رگزاری تس�یم, محمد قربان� با بیان اینکه در ارتباط با مازاد مرغ چند �رنامه در نظر داریم، گفت: عوارض

صادرات� را صفر کردیم که صادرات انجام شود. همچن�ن به دنبال حذف رفع تعهد ارزی هس�یم که اگر ا�ن موضوع ن�ز

حل شود، صادرات به اندازه کاف� انجام خواهد شد و دیگر ضرورت� �رای خرید داخل� و منجمدسازی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه نیاز مال� اتحادیه های ط�ور �رای خرید مرغ مازاد با �رداخت تسهیالت تام�ن م� شود، افزود:بحث

جمع آوری مازاد مرغ را �رای اول�ن بار شروع کردیم. قرار است تسهیالت� با نرخ سود 10 درصد در اختیار تولیدکنندگان

قرار دهیم. معرف� به بانک کشاورزی انجام شده است و در گام اول 300 میلیارد تومان به اتحادیه ها �رداخت خواهد

شد.

معاون �رنامه ر�زی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی اضافه کرد: در استان ها�ی که بیشتر�ن مازاد مرغ را دارند اگر با

ارائه ا�ن تسهیالت قیمت در بازار تعدیل نشود 300 میلیارد دوم را که �رای حدود 5000 تن مرغ کفایت م� کند به بازار

تزر�ق خواهیم کرد.

انتهای پیام/

مرغداران وام ۱۰درصدی م� گ�رند
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مد�رعامل اتحادیه سراسری مرغداران کشور گفت: با توجه به حجم جوجه ر�زی در آبان ماه،

حدود ۳۰ هزار تن مرغ مازاد مصرف کشور تولید شده است و دغدغه مرغداران ا�ن است

که با توجه به ذخا�ر خانگ�، در روزهای آینده با کاهش �قاضا در بازار مواجه شویم.

به گزارش خ�رگزاری تس�یم، حب�ب اسدا� نژاد مد�رعامل اتحادیه سراسری مرغداران کشور با حضور در �رنامه «م�ز

اقتصاد» گفت: در مقطع� به دلیل مازاد تولید و عرضه مرغ به بازار، تولیدکنندگان زیان های سنگین� متحمل شدند.

وی افزود: باتوجه به پیگ�ری های مرغداران از شرکت پش�یبان� امور دام �رای جمع آوری مرغ های مازاد از بازار، متأسفانه

در ا�ن خصوص اقدام� صورت نگرفت به هم�ن دلیل اتحادیه سراسری مرغداران کشور از مردم درخواست کرد تا

مبادرت به خرید مرغ کنند و خوشبختانه مردم به جهت ارزان �ودن و کمک به تولید، مرغ خریداری کردند و اکنون

قیمت مرغ تا حدودی به نرخ مصوب نزدیک شده است.

اسدا� نژاد ضمن قدردان� از مردم و رسانه مل� بابت �ویش �زرگ خرید مرغ و جلوگ�ری از ضرر و زیان تولیدکنندگان و

به ثبات رسیدن تولید مرغ بیان کرد: سیاست خرید مرغ به ا�ن منظور اعمال شد که فرصت� �رای ورود شرکت

پش�یبان� امور دام و جمع آوری مرغ های مازاد از بازار ایجاد شود.

مد�رعامل اتحادیه سراسری مرغداران کشور گفت: دغدغه مرغداران ا�ن است که با خرید مرغ مازاد و ذخا�ر خانگ�

توسط مردم، از یک طرف در روزهای آینده با کاهش �قاضا در سطح بازار مواجه م� شویم و از طرف دیگر با افزایش

جوجه ر�زی در آبان ماه که بیش از 120 میل�ون قطعه جوجه ر�زی انجام شده، مرغ بیشتری تولید م� شود که به اع�قاد

ما 15 میل�ون قطعه مازاد �وده و هم اکنون حدود 30 هزار تن مرغ مازاد مصرف کشور وجود دارد.

انتهای پیام/

تولید ۳۰ هزار تن مرغ مازاد در کشور/ موج دوم ارزان� گوشت مرغ در راه است؟

| اخبار کشاورزی  | اخبار اقتصادی  | ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۱۶:۴۷ 

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/fa/service/83/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://www.tasnimnews.com/fa/service/7/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/09/25/2822320/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-30-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


12/17/22, 1:43 PM Tasnim | کاھش 2 ھزار تومانی قیمت مرغ در میادین عرضھ- اخبار کشاورزی - اخبار اقتصادی تسنیم

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/09/26/2822541/کاھش-2-ھزار-تومانی-قیمت-مرغ-در-میادین-عرضھ 1/1

 

مد�ر تحقیقات سازمان میاد�ن م�وه و تره بار تهران گفت: قیمت مرغ، امروز ش�به در

میاد�ن عرضه سطح شهر تهران نس�ت به روز پنجش�به حدود ۲ هزار تومان کاهش یافته

است.

به گزارش خ�رگزاری تس�یم، فرزاد بلندی افزود: امروز ش�به (26 آذرماه)، قیمت عمده مرغ در میدان �همن، بسته به

نام تجاری، ��ن 52 تا 53 هزار تومان است که با توجه به افزایش عرضه و افت �قاضا شاهد کاهش 2 هزار تومان�

قیمت هس�یم.

او گفت: قیمت خرده فروش� هم در میدان �همن ��ن 54 تا 56 هزار تومان است.

مد�ر تحقیقات سازمان میاد�ن م�وه و تره بار تهران افزود: در میاد�ن م�وه و تره بار سطح شهر تهران هم هر کیلوگرم

مرغ گرم 55 هزار و 700 تومان به مشتریان عرضه م� شود که حدود 2 هزار تومان نس�ت به روز پنجش�به کاهش

داشته است.

انتهای پیام/

کاهش ۲ هزار تومان� قیمت مرغ در میاد�ن عرضه
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ت�لید تخم مرغ تا پایان سال به یک میلیون و ۲۰۰ هزارتن م� رسد

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار گفت: برآوردها حاکی از آن است که تولید تخم مرغ تا پایان
سال به یک میلیون و ۲۰۰ هزارتن برسد.

آقای ناصر نبی پور گفت: قیمت کن�ن� هرکیل�
تخم مرغ درب مرغداری ۴۰ هزار ت�مان معادل
شانه ای ۸۰ هزار ت�مان است که با نرخ تمام

شده همچنان ۵ هزارت�مان اختالف دارد.

به گفته او، با ت�جه به افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی
مصرف تخم مرغ در فصل سرما و قیمت پایین
تخم مرغ در مقایسه با دیگر محص�الت

پروتئین�، مازاد چندان� نداریم.

نبی پور م� گ�ید: ماهانه ۹۳ تا ۹۴ هزارتن تخم مرغ در کش�ر ت�لید م� ش�د که بدلیل افزایش مصرف و
صادرات محدود، مازادی در عرضه محص�ل نداریم.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با بیان اینکه ت�لید مرغ تخم گذار خط� است،
گفت: برآوردها حاک� از آن است که ت�لید تخم مرغ تا پایان سال با افزایش حداقل ۱۰۰ هزارتن� به یک

میلیون و ۲۰۰ هزارتن برسد.

او گفت: با ت�جه به شرایط ت�لیدپیش بین� م� ش�د که ن�سان چندان� در بازار رخ ندهد. هرچند بدلیل
افزایش هزینه های ت�لید، قیمت تمام شده هرکیل� تخم مرغ با نرخ فروش ۵ هزارت�مان اختالف دارد.

بنابر آمار ۹ ماهه گمرک ۳۰ هزارتن تخم مرغ به بازارهای هدف صادر شده است.
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تاریخ: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۳۷کد خبر: ۸۳۰۷۷۸۳

ت�زیع روزانه مرغ در تهران به ۱۴۰۰ تن رسید

رئیس جهاد کشاورزی تهران از توزیع و جذب روزانه ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ تن مرغ گرم در تهران خبر داد.

آقای جبرئیل برادری گفت: با ت�جه به فراوان�
ت�لید، نه تنها التهابی در بازار نداریم، بلکه مرغ

با قیمت کمتر از نرخ مص�ب عرضه م� ش�د.

او قیمت کن�ن� هرکیل� مرغ در عمده فروش� را
۵۵ تا ۵۶ هزار ت�مان و خرده فروش� را ۵۸ تا ۶۰

هزار ت�مان اعالم کرد.

برادری م� گ�ید: روزانه ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ تن مرغ در استان تهران ت�زیع م� ش�د که بنابر تاکید اتحادیه
مرغداران مبن� بر ذخایر خانگ�، همین میزان جذب م� ش�د.

رئیس جهاد کشاورزی تهران با بیان اینکه مشکل� در بازار مرغ نداریم، گفت: با برنامه ریزی مناسب در
تالشیم تا ت�لیدکنندگان ج�جه ریزی مناسب داشته باشند که در نهایت با همخ�ان� عرضه و تقاضا،

مرغداران متحمل زیان نش�ند.

او گفت: با ت�جه به مازاد ت�لید مرغ گرم، عرضه مرغ منجمد را مت�قف کرده ایم، ضمن آنکه نگران� های
برخ� افراد مبن� بر اتمام تاریخ انقضای مرغ های واردات� هم صحت ندارد چرا که مرغ های ت�زی�� در
بازار تمام شرایط و استاندارد بهداشت� را دارا هستند و به هیچ عن�ان اجازه نم� دهیم که با سالمت

مردم بازی ش�د.
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تاریخ: ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۱۶:۱۴کد خبر: ۸۳۱۰۰۴۸

مردم از مشارکت در خرید مرغ چه س�دی م� برند؟

مدیر کل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهادکشاورزی گفت: وقتی قیمت برای تولیدکنندگان مناسب
نباشد، تولید در دوره بعد کاهش و به این سبب قیمت افزایشی می شود.

در میز اقتصادی به تاثیر مشارکت مردم در
تنظیم بازار مرغ گرم و برنامه های که در این
زمینه وج�د دارد با حص�ز مسئ�الن مختلف

پرداخته شد.
س�ال: آیا دع�ت از مردم برای مشارکت در خرید

مرغ بازخ�رد خ�بی داشت؟
آقای اسدهللا نژاد مدیر عامل اتحادیه سراسری

مرغداران :در مقطع� با مازاد ت�لید م�اجه بودیم که ت�لیدکنندگان چالش هایی داشته اند در آن مقطع از
مردم خ�استه شد که مرغ بیشتری خریداری کنند برای ارزان بودن و حمایت از ت�لیدکنندگان مردم وارد
میدان شدند و سرانجام نرخ مرغ تا حدودی به قیمت واقع� نزدیک شد، اما باز هم فاصله وج�د دارد.
ضمن تشکر از مردم و رسانه مل� باید گفت سیاست های که اعمال شد که مردم مرغ خریداری کنند برای
این بود که این فرصت داده ش�د که شرکت پشتیبان� ام�ر دام به م�ض�ع وارد پیدا کند.از چند روز آینده
با مشکل کمبود تقاضا در بازار م�اجه خ�اهیم بود.در آبان بیش از ۱۲۰ میلیون قطعه ج�جه ریزی داشته

ایم.اعتقاد ما این است که ۱۵ میلیون ج�جه ریزی مازاد بوده و حدود ۳۰ هزار تن مرغ مازاد داریم.
س�ال: در این چند روز تقاضا چقدر زیاد شد؟

حسن� مقدم مدیر کل دفتر بازرگان� داخل� وزارت جهادکشاورزی : در ت�لید مرغ جایگاه ای ویژه داریم
حدود ۱۵۰ هزارمیلیارد ت�مان ارزش ت�لید ساالنه گ�شت مرغ است حدود ۱۸ هزار ت�لید کننده در کش�ر
داریم در سطح دنیا ت�لید ما مناسب است و در رتبه ۹ دنیا قرار داریم و در آسیا ب�د از کش�ر های چین و
  زنده تایلند در جایگاه س�م ایستاده ایم. در دو هفته اخیر خ�شبختانه حدود ۱۵ درصد قیمت مرغ
افزایش داشت و شرایط مناسب شد اگر قیمت نامعق�ل باشد به صالح هیچ کس نیست قیمت منطق�
سبب م� ش�د ت�لید مت�ادل باشد حدود ۳۹ تا ۴۰ هزار ت�مان مرغ زنده و مرغ کشتار حدود ۶۰

هزارت�مان در بازار است.
س�ال: س�د مردم از این مشارکت چیست؟

حسن� مقدم: وقت� قیمت برای ت�لیدکنندگان مناسب نباشد، ت�لید در دوره ب�د کاهش و به این سبب
قیمت افزایش� م� ش�د.حال با مشارکت مردم روند معق�ل شد.
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س�ال:در کل آیا ثبات در بازار مرغ ایجاد شده است؟
حسین مقدم :بله االن شرکت پشتیبان� هم فعالیت خ�د را انجام و مرغ  نژاد ایران� را پشتیبان� م� کند

باید یه سمت مرغ سایز برویم.
س�ال: اگر تقاضا در آینده کاهش یافت برنامه ای برای این م�ض�ع  وج�د دارد؟

حسن� مقدم: اکن�ن بحث صادرات با ع�ارض صفر  مطرح شد. بحث ذخیره سازی است که باید بخش
خص�ص� هم وارد عمل ش�د. م�رد ب�دی بیمه درآمد است که باید به سمت آن برویم م�رد ب�د هم
صندوق تثبیت است که در دنیا این صندوق ها مرس�م هستند بر م�ض�ع ت�لید قراردادی بسیار تاکید

داریم در دنیا صادرات بر اساس میزان مازاد  اصال مفه�م ندارد و باید به این سمت برنامه ریزی کنیم.

س�ال: نظر شما در خص�ص اقدامات شرکت پشتیبان� دام چیست؟
اسد هللا نژاد: شرکت پشتیبان� ام�ر دام وظیفه قان�ن� دارد اقدام به خرید و پشتیبان� از دام کند
سیاست گذاری ت�لید در کش�ر ت�سط وزارت جهاد است و تشکل ها در آن نقش� ندارد اکن�ن دولت با
برنامه ای که دارد ۳۰ هزار تن مازاد در ماه به وج�د م� آید که باید ما آن را جمع کنیم.شرکت های
پشتیبان� ام�ر دام اگر زیان کند دولت آن را م� پردازد .تا به امروز یک ریال تسهیالت دریافت نکرده ایم و

هیچ وظیفه قان�ن� نداریم.
س�ال: ورودی میدان بهمن  از زمان دع�ت برای مشارکت مردم چه ت�ییری کرد؟

ایوب فصاحت مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار تهران: در خص�ص تقاضا پس از دع�ت باید
گفت به سه برابر افزایش داشت و اکن�ن میزان تقاضا بیش از دو برابر است قیمت ها مختلف بود  از
قیمت ۴۰ هزار و خ�رده ای در روز اول تا اکن�ن  به ۵۴ تا ۵۵ به شکل عمده و در میادین  هم ۵۷ هزار و

۷۰۰ هزار ت�مان قیمت خرده فروش� مرغ رسیده ایم.
س�ال: شرایط را پس از مشارکت مردم در خرید مرغ چگ�نه ارزیابی م� کنید؟

ت�لید کننده یک� از مرغداران: در دو هفته گذشته با کاهش نرخ مرغ م�اجه شده ایم پس از دع�ت از
مردم شاهد افزایش تقاضا و افزایش نرخ بودیم قبل از این برای ت�لیدکنندگان دغدغه های بسیار زیادی
وج�د داشت و با حمایت مردم دغدغه ها بسیار کم شد و از انباشت و زیان واحد های ت�لیدی جل�گیری

شد.
دو هفته گذشته کاهش قیمت مرغ باعث شده بود از ج�جه ریزی هم استقبال نش�د اگر واحد ت�لیدی

زیان دهد انگیزه و ت�ان مال� خ�د را از دست م� دهد اگر حمایت باشد به دنبال استمرار ت�لید هستیم.
س�ال: چه برنامه ای برای روز های آینده دارید؟

حسن� مقدم: وزارت جهاد وظیفه خ�د م� داند که در کنار ت�لیدکنندگان باشد شرکت پشتیبان� از ابتدا
حض�ر داشته است. هرچه هزینه به این شرکت تحمیل ش�د از جیب مردم است در تابستان تیر و مرداد
۹۲ میلیون ج�جه ریزی شده است.ما سامانه هایی را برای مدیریت این اقدامات داریم یک سامانه برای
مدیریت ج�جه ریزی داریم سامانه ها هیچ کدام دولت� نیستند این سامانه ها در ت�زیع شهر به شهر
کمک خ�اهند کرد از اول آذر تمام مرغ های که وارد تهران شد ثبت شده است سازمان دامپزشک� در

تمام مراحل حاضر است به دنبال نیاز سنج� و اضافه کردن به این سامانه هستیم.
س�ال: به نظر شما تقاضا تا چه زمان همین گ�نه خ�اهد بود؟

فصاحت: یک سری برنامه ها که مطرح شد خیل� بلند مدت است پیش بین� که وج�د دارد این است که
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این افزایش تقاضا با ن�ع دوست� مردم و کمک رسانه بوده است، اما قطعا کاهش پیدا خ�اهد کرد و با
پایان یلدا این تقاضا کم م� ش�د باید وزارتخانه برنامه های برای حمایت از ت�لیدکنندگان داشته باشند.
بیش ۱۰۰ میلیون ج�جه ریزی در ماه بازار را برهم م� زند سامانه های که گفته شد اکن�ن کارایی ندارد باید
سامانه ها به گ�نه ای باشد که برای هیچ بخش� ایجاد رانت نکند باید بحث ت�لید قراردادی حتما آغاز

ش�د.
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قیمت مرغ در شب یلدا ن�سان� ندارد

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: با توجه به شرایط جوجه ریزی و مازاد عرضه پیش بینی می شود که
قیمت مرغ در شب یلدا تغییری نداشته باشد.

آقای مهدی یوسف خان� گفت: قیمت کن�ن�
هرکیل� مرغ گرم در عمده فروش� ۵۴ هزار
ت�مان و خرده فروش� ۶۰ تا ۶۳ هزارت�مان است.

او قیمت هرکیل� ران مرغ را ۶۰ هزارت�مان، سینه
۱۲۰ هزارت�مان و فیله مرغ ۱۳۰ هزارت�مان اعالم

کرد.

یوسف خان� م� گ�ید: با ت�جه به فراوان� عرضه پیش بین� م� ش�د که قیمت مرغ برای شب یلدا
ت�ییری نداشته باشد.

رئیس اتحادیه پرنده و ماه� از ت�زیع روزانه یک هزار و ۲۰۰ تن مرغ در استان تهران خبر داد.

او گفت: با ت�جه به تشدید بیماری طیور در فصل زمستان و عدم مج�ز ج�جه ریزی برای یک دوره به
مرغدار پس از معدوم سازی و همچنین خرید تضمین� مرغ ت�سط پشتیبان� ام�ر دام پیش بین� م�

ش�د که بحث مازاد مرغ ط� یک تا ۲ هفته آینده منتف� ش�د.
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التهاب بازار گ�شت کاهش یافت

رئیس شورای تامین کنندگان دام از کاهش نوسان قیمت گوشت خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت
منطقی هر کیلو گوشت برای مصرف کننده ۲۱۰ تا ۲۱۵ هزارتومان است.

آقای منص�ر پوریان گفت: با ت�جه به ازدیاد
عرضه دام و نبود تقاضا، التهابات بازار گ�شت

تاحدی کاهش یافته است.

او قیمت هرکیل� بره نر پرواری را ۸۰ هزار ت�مان
و گ�ساله ۷۹ تا ۸۸ هزار ت�مان اعالم کرد و
گفت: براین اساس قیمت هرکیل� گ�شت برای

مصرف کننده نباید از ۲۱۰ تا ۲۱۵ هزار ت�مان بیشتر باشد.

پوریان م� گ�ید: براساس آخرین آمار ۲۰۰ هزار راس دام سبک صادر شده و ط� روزهای اخیر روند
صادرات محدود شده است.

رئیس ش�رای تامین کنندگان دام گفت: با ت�جه به ت�رفه باالی صادرات دام سنگین یک راس هم صادر
نشده است که این امر م�جب شده اوزان دام در واحدهای دامداری به باالی ۶۰۰ کیل� برسد.

بنابر آمار اعالم� ش�رای تامین کنندگان دام ۷  میلیون دام سبک و ۵۰۰ هزار راس دام سنگین بدون 
مشتری در واحدهای دامداری داریم که با افزایش ت�لید ناش� از زایش های پاییز، سیاست های حمایت�

باید اعمال ش�د.
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مدیرعامل اتحادیه مرغداران گ�شت� مطرح کرد؛

اختالف ۵ هزارت�مان� هر کیل�مرغ با نرخ مص�ب

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: قیمت کنونی هرکیلو مرغ زنده درب مرغداری را ۳۸ تا ۳۹
هزارتومان است.

آقای حبیب اسداله نژاد گفت: قیمت مرغ
نسبت به هفته گذشته به سبب ازدیاد تقاضا از
س�ی مردم در ایام پایان� سال و شب یلدا تا
حدودی افزایش یافته، اما هن�ز به نرخ مص�ب

نرسیده است. 

او قیمت کن�ن� هرکیل� مرغ زنده درب مرغداری
را ۳۸ تا ۳۹ هزارت�مان اعالم کرد و گفت: با ت�جه به اختالف ۵ تا ۶ هزارت�مان� مرغ زنده با نرخ مص�ب،
عل� القاعده مرغ گرم هم باید همین شرایط را داشته باشد. در غیراین ص�رت دستگاه های نظارت� که

مسئ�لیت پایش و نظارت را برعهده دارند، باید پاسخگ� باشند.

اسداله نژاد م� گ�ید: با ت�جه به مازاد ت�لید، پشتیبان� ام�ر دام با ورود به بحث خرید باید روزانه هزار تا
هزار و ۵۰۰ تن مرغ را از سطح بازار جمع آوری کند تا قیمت به ثبات برسد.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گ�شت� با تاکید برج�جه ریزی ماهانه ۱۰۵ تا ۱۱۰ میلیون قطعه در واحدهای
مرغداری گفت: بنده معتقدم که ج�جه ریزی آذر به باالی ۱۱۰ میلیون قطعه برسد.

او گفت: تاکن�ن هیچ تسهیالت� در اختیار مرغداران قرار نگرفته است و هیچ گ�نه قراردادی برای جمع
آوری مرغ مازاد و تسهیالت پرداخت نشده است.
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ت�رفه صادرات برای مرغ داران صفر شده است  

معاون پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: از چند ماه گذشته  واردات هم متوقف شده
است وتعرفه صادرات هم برای صادرات مرغ داران صفر شده است.  

 با ت�جه به شرایط آقای محمد جعفری  گفت:  
کن�ن� امروز افزایش جزئ� عرضه داشته ایم و  از
    ت�مان س�ی دیگر با ت�جه به آن که ۲هزار
قیمت مرغ زنده  افزایش مناسبی داشته است.

به گفته  معاون پشتیبان� ام�ر دام وزارت جهاد
کشاورزی:  وزارت جهاد کشاورزی با تمام ت�ان در

کنار اتحادیه  مرغداران قرار گرفته است وعالوه بر پرداخت تسهیالت اقدام به خرید مرغ مازاد با نژاد
آرین  با نرخ مص�ب کرده است.

  واردات هم مت�قف شده است   مت�قف شده و از چند ماه گذشته او م� گ�ید: عرضه مرغ منجمد
وت�رفه صادرات هم برای صادرات مرغ داران صفر شده است.
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ن از م خوزستا ر دا ی امو ل پشتیبان مدیرک ایسنا/خوزستان 
پهلوگیری ۹ فروند کشتی حامل ۵۰۰ هزار تن نهاده دام طی یک

ماه اخیر در بندر امام خمینی (ره) خبر داد.

حمید بدوی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به واردات نهاده های
دامی از بندر امام خمینی (ره) اظهار کرد: هفته گذشته ۴ فروند
ت و و گرف م پهل ر اما له بند اسک ی در  ده های دام ل نها تی حام کش

عملیات تخلیه این کشتی ها در حال انجام است.

وی افزود: این کشتی ها شامل یک محموله ۶۰ هزار تنی ذرت
دانه ای و سه محموله کنجاله سویا به وزن ۱۶۰ هزار تن هستند که
محموله های آن ها پس از تخلیه به مناطق مورد نظر حمل خواهند

شد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان گفت: این محموله ها توسط شرکت پشتیبانی امور کشور وابسته به وزارت جهاد کشاورزی از کشور برزیل
سفارش و خریداری شده است و پس از ورود به اسکله فله بار بندرامام خمینی (ره) عملیات تخلیه آن ها در دستور کار قرار گرفته است.

بدوی عنوان کرد: با پهلوگیری این ۴ فروند کشتی، مجموع کشتی های پهلوگرفته نهاده های دامی در یک ماه اخیر در اسکله فله بار امام
خمینی(ره) به ۹ فروند و مجموع تناژ آنان به ۵۰۰ هزار تن رسید.

وی ادامه داد: در این هفته نیز عملیات پهلودهی چند فروند کشتی حامل نهاده های دامی که در حال حاضر در لنگرگاه بندرامام خمینی (ره)
هستند، آغاز خواهد شد.

انتهای پیام

ادامه واردات نهاده های دامی به کشور از بندر امام
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عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید کاهش حضور
دستوری دولت در صنعت مرغ و عمل به خواسته فعاالن اقتصادی،
عاملی برای کاهش التهابات و بازگشت آرامش نسبی به بازار بوده

است.

احمدرضا فرشچیان در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: ما در بخش
خصوصی و اتاق بازرگانی، بارها اعالم کرده ایم که وقتی نقش دولت
در تصدی گری اقتصادی کاهش پیدا کرده و بازار بر اساس
واقعیت های خود حرکت کند، می توان انتظار داشت که شرایط چه
به نفع تولیدکننده و چه به نفع مصرف کننده تغییر وضعیت پیدا
زار مرغ دیده شده، ه های گذشته در با قع آنچه که در ما کند. در وا

نشانه ای از جنبه های مثبت این رویکرد است.

وی با بیان اینکه نسبت به سال گذشته، میزان التهابات بازار مرغ
به حداقل رسیده است، بیان کرد: این در حالی است که دولت صرفا نقش خود در تامین ارز نهاده های دامی را کنار گذاشت اما همین اصالح
باعث شد که ماادیگر مشکالتی مانند کمبود مرغ در بازار، تغییر جدی قیمت ها در کوتاه مدت و نگرانی های جامعه را نداشته باشیم و امروز

حتی می توان گفت که ما مازاد بر نیاز داخلی نیز مرغ تولید می کنیم.

عضو اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که آیا کاهش قدرت خرید نیز در رسیدن به این مازاد تولید نقش داشته؟ گفت: قطعا همین
طور است و البته این موضوع به شرایط اقتصادی ما باز می گردد. در کنار آن ما با یک اصالح الگوی مصرف نیز مواجه بوده ایم و در کنار هم

قرار گرفتن این شرایط همراه با بهبود شرایط تولید با کاهش نقش دولت باعث رسیدن به این عملکرد شده است.

فرشچیان درباره امکان صادرات مرغ ایرانی نیز تصریح کرد: ما تا چند سال قبل صادرکننده مرغ بوده ایم و قطعا در این حوزه هم تجربه کافی
وجود دارد و هم ظرفیت های خوبی داریم. با این وجود اما دولت باید تکلیف صادرکنندگان را روشن کند. یعنی این طور نباشد که صادرکننده
سرمایه گذاری کرده، تولید کند و وقتی قصد صادرات داشت ناگهان با ممنوعیت مواجه شود. اینکه ما هر چند ماه یک بار سیاست صادراتی را

تغییر دهیم قطعا به ضرر توان صادراتی ما تمام خواهد شد.

انتهای پیام

عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد

ریشه های بازگشت آرامش به بازار مرغ
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در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

تولیدکنندگان مرغ انگیزه جوجه ریزی ندارند/ خسارت ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومانی

به مرغداران در دو ماه

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه خاطر نشان کرد: خسارت تعدیل مازاد 15 میلیون جوجه در دو ماه آذر و دی ماه بالغ بر حدود 300 تا

400 میلیارد تومان است

https://www.ilna.ir/fa
https://kanape.ir/?utm_source=deema&utm_medium=cpc&utm_campaign=rango&utm_content=1217
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محمدرضا صدیق پور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به درخواست انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه از اعضای خود برای

عدم معدوم سازی، گفت: بر اساس مصوبه کارگروه برنامه ریزی تولید با مدیریت کنترل مازاد تولید جوجه و خارج نمودن تخم مرغ نطفهدار

از ستر موجب تعدیل تولید جوجه و تنظیم بازار مرغ و جذب بهتر جوجه شده اند.

وی تعداد جوجه مازاد آذر و دی را حدود 15 میلیون اعالم کرد و افزود: تخم مرغ مازاد دی ماه را جمع آوری می کنیم که به دستگاه نرود.

تخم مرغ برای اینکه تبدیل به جوجه شود باید 18 روز در ستر بماند برنامه این است که برای تعدیل تولید آذرماه تخم مرغ نطفه دار را از
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دستگاه ستر خارج کنند که جوجه متولد نشود و اگر تولید تعدیل نشود شاهد مازاد گوشت مرغ در بازار خواهیم بود، از آنجایی که مصرف

کاهش پیدا کرده است تولید در دست تولیدکنندگان می ماند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه با اشاره برنامه تعدیل مازاد تولید جوجه یک روزه، گفت: خسارت تعدیل مازاد 15 میلیون جوجه

در دو ماه آذر و دی ماه بالغ بر حدود 300 تا 400 میلیارد تومان است؛ بطوریکه قیمت تمام شده هر تخم مرغ نطفه دار که 12 هزار تومان است

که در در تعدیل مازاد تولید دی ماه بصورت خوراکی با قیمت حداکثر 2500 تومان بفروش می رسد و دولت باید بخشی از این خسارت ها را

جبران کند چراکه تولیدکنندگان نمی توانند این خسارت را تاب بیاورند.

این فعال اقتصادی با اشاره به مصوبه کارگروه برنامه ریزی تولید هفته قبل که با حضور تشکل های ملی و مسئوالن دولتی برگزار گردید،

گفت: در برنامه ریزی تولید صورت گرفته مقرر شده است که تولید جوجه یکروزه به عدد 110 میلیون برسد.

به گفته صدیق پور؛ قیمت جوجه یک روزه با احتساب سود منطقی کمتر از 15 هزار تومان نخواهد بود این در حالیست که هفته گذشته

قیمت جوجه از 1000 تا 5000 تومان بسته به نژاد جوجه بفروش رسیده است، البته این کاهش قیمت باعث حذف گله های مولد خواهد شد

که در کوتاه مدت تولید جوجه توجیه اقتصادی ندارد و طبیعتا اگر تولید جوجه نباشد مرغی نخواهیم داشت.

دبیرانجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه ادامه داد: تولیدکنندگان مرغ گوشتی انگیزه جوجه ریزی را از دست داده اند و همین موضوع باعث

ریزش قیمت جوجه در بازار شده است. الزم به ذکر است بعد از تغییر نرخ ارز و افزایش ۵ برابری دو نهاده ذرت و کنجاله سویا و افزایش

قیمت مرغ کاهش تقاضا را به همراه آورد و برای مدیریت این بازار دولت قرار بود که کارت پروتئین به مصرف کنندگان بدهند اما از

آنجایی که زیرساخت های آن آماده نبود این شرایط کاهش تقًاضا را به همراه آورد. اگر دولت کارت پروتئین بدهند نیاز به تولید حدود 120

میلیون جوجه داریم و اگر این مهم محقق نشود این عدد به 90 میلیون تقلیل پیدا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان از ضرر و زیان خسته شده اند، گفت: صادرات جذابیت ندارد چرا که صادرات در ایران بلندمدت نیست؛ زمانی

صادرات جایگاه خود را پیدا می کند که امکان مشتری یابی وجود داشته باشد و قراردادهای بلندمدت انعقاد شود. درحال حاضر ما نمی توانیم

چنین برنامه ریزی هایی انجام دهیم.

صدیق پور ادامه داد: روند صادرات در ایران مقطعی است زمانی که مازاد داریم اجازه صادرات را می دهند زمانی که قیمت ها باال رفت آن را

متوقف می کنند در این شرایط چندان نمی توان برای آن برنامه ریزی کرد و انگیزه ها برای ورود به این بازار از بین می برد.

این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که مصرف مرغ گوشتی چقدر کاهش پیدا کرده است؟ گفت: مطابق با آمار مرکز پژوهش کاهش

مصرف حدود 20 تا 30 درصد بوده است و شواهد نیز بر این بازار صحه می گذارد.

انتهای پیام/


