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 پشيماني كه ما را به راه راست نكشاند ، هيج ارزشي ندارد
 آزاد شدن صادرات جوجه يكروزه، مرغ و تخم مرغ  

اي  با رئيس كل گمرك با اشاره به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي مبني بر درخواست رفع ممنوعـيـت صـادرات       وزير صنعت در مكاتبه 
مـرغ     قلم كاال از جمله جوجه يك روزه گوشتي، تخـم  4صادرات :  برخي محصوالت طيور جهت جلوگيري از زيان توليدكنندگان اعالم كرد

 .دار گوشتي، گوشت مرغ و جوجه يك روزه تخمگذار  پس از تأييد وزارت جهاد كشاورزي بالمانع است نطفه
 
 

 صدور مجوز خريد مرغ با هدف ايجاد تعادل در بازار
رئيس اتاق اصناف ايران از صدور مجوز ستاد تنظيم بازار به شركت پشتيباني امور دام به منظور خريداري گوشت مرغ با هدف تنظيم  

يكي از وظايف : سعيد ممبيني رئيس اتاق اصناف ايران افزود.ذخاير راهبردي و تعادل بخشي بازار طي ماه هاي آينده در كشور خبر داد
 .ستاد مزبور بررسي شرايط قيمت و موجودي كاال در سطح بازار با تمركز بر اقالم اساسي است

عضو ستاد تنظيم بازار كشور .بدون شك با كاهش موجودي كاال در بازار قيمت ها برمدار افزايشي قرار مي گيرد: وي همچنين اظهارداشت
 .سياست ها و تصميمات اين ستاد بايد متضمن حفظ حقوق مصرف كنندگان و همزمان توليد كنندگان باشد: گفت

گوشت مرغ طي روزهاي گذشته در بازار با افت قيمت مواجه و همينطور نگراني هاي جدي براي توليد كنندگان بوجود : وي در ادامه افزود
ستاد با هدف حمايت از توليدكنندگان داخلي گوشت مرغ و همچنين تنظيم ذخاير راهبردي كشور در حوزه : ممبيني اظهارداشت.آورده است

 .مزبور مصوب كرد كه شركت پشتيباني امور دام نسبت به خريد مرغ به نرخ امروز در بازار مبادرت ورزد
شركت پشتيباني امور دام وظيفه ايجاد تعادل در بازار را دارد يعني به همان ميزان كه مدافع حقوق مصرف كنندگان است  : وي يادآورشد

 بايد مدافع توليدكنندگان هم باشد
 

 پيشنهادات يك توليدكننده براي تنظيم بازار مرغ
هـزار   3اكنون يك ماه است كه مرغدار به طور متوسط در هر كيلو مرغ :  مديرعامل اتحاديه مرغداران گوشتي استان خراسان رضوي گفت

كنند كه گـران شـده      هزار تومان شود،هم ه اعتراض مي 15كندو هيچ كس پيگير نيست، اما يك ماه ديگر كه مرغ كيلويي  تومان ضرر مي
، امـا بـرخـي      : ها تعطيل نشده ادعا كرد ها در مشهد، با بيان اين مطلب كه مرغداري ولي اهللا كاشكي در خصوص وضعيت مرغداري.  است

زماني كـه صـاحـب        .  ها قرار دادند، صنعت مرغداري رو به نابودي است خور ها و نزول مرغداران آن را در اختيار مستاجر، دالالن، واسطه
شود، مجبور است مرغداري خود را اجاره دهد كه در آن صورت دالل تنها به  هاي غلط ورشكست مي مرغداري به علت نوسانات و سياست

 .فكر منفعت و سود خود است به فكر كيفيت مرغ، مصرف دان و موارد ديگر نيست
درصد مرغداران در صحنه نيستند، حـذف شـدنـد و         50دهد، بيشتر ناشي از اين است كه بيش از  اتفاقاتي كه اكنون رخ مي:  وي افزود
توانيم هيچ كاري انجام دهـيـم،      اين امر موجب شده اختالالت و اختالفات ايجاد شود و نمي.  هاست ها در اختيار دالالن و واسطه مرغداري
اي از صنـعـت مـرغـداري را          ها قوي شوند و بتوانند بخش قابل مالحظه هاي عاقالنه و منطقي حاكم شود تا اتحاديه كه سياست مگر اين

 .شود ها درست مي پوشش دهند كه در اين صورت كار
بـايـد   :  هاي صندوق حمايت از بخش كشاورزي بايد به سمتي رود كه مرغداران را حمايت كند، عنوان كـرد  كه سياست كاشكي با بيان اين
اكـنـون   .  ها وجود ندارد اين سياست.  هاي مناسبي را با بهره اندك تامين كنند تا مرغدار بتواند نياز خود را تامين نمايد اعتبارات و نقدينگي

درصد هم نيست، اين امر مشكالتي را  15درصد مواجه هستند، در حالي كه سود بخش كشاورزي تا  24تا  18مرغداران ما با بهره بانكي 
 .ها غلط است كند، اين سياست ايجاد مي

هاي دنيـاسـت، در      در تمام دنيا تامين امنيت غذايي اولين شعار كشور:  مديرعامل اتحاديه مرغداران گوشتي استان خراسان رضوي گفت
بخش كشاورزي به ويژه صنعت دامپروري و مخصوصا طيور، صنعت خاصـي  .  گونه نيست دهيم، اما در عمل اين حالي كه در ايران شعار مي

ميليون وام گرفته  200هر مرغداري .  گونه نيست است كه بايد حمايت زيادي از آن صورت گيرد تا توليد كرده و اشتغال ايجاد كند، اما اين
 .تواند، بنابراين دنبال كار خود رفته و مشغول توليد نيست درصد سود پرداخت كند كه بيشتر از اين نمي 24يا  18كه بايد 

دهد، امـا     دولت براي تشكل، بخش خصوصي و حمايت شعار مي:  ها ضعيف هستند، تصريح كرد ها و تشكل كه اتحاديه وي با اشاره به اين
روزه، دان، دارو و كشتارگاه را تامين كند تا مـرغـدار بـا         درصد از بازار جوجه يك 30تا  25عملياتي نيست كه مديرعامل اتحاديه بتواند 

 .گيرد گونه نيست، دالل جاي مرغدار را مي آسودگي كار خود را انجام دهد، وقتي اوضاع اين
دالل در خصوص قيمت مرغ مقصر نيست، مـا ضـعـيـف       .  ها موجب شده كه دالالن رشد كنند ها و تشكل ضعف تعاوني:  كاشكي ادامه داد
شوند، ما درسـت   ها به درستي اجرا شود، دالل در اندازه خود فعال مي اگر اين سياست.  هاي ما عملياتي و اجرايي نيست هستيم و سياست

 .دهد شود و توليدكننده نيز كار خود را انجام مي كنيم، بازار تثبيت مي كار مي
 .گيرد شود و دالل ديگري جاي او را مي مي

 6100حداكثر 6000حداقل  فسفات 9000حداكثر7500حداقل  مرغ زنده
12500حداكثر9900حداقل مرغ كشتار 1600روس 1300-1450اكراين 1350-1500برزيل ذرت   
 3500فول فت كنجاله سويا  4450حداكثر 3900حداقل تخم مرغ

 ؟ متيونين 21500حداكثر 21000حداقل  بوقلمون كشتار
 ؟ ليزين 16000حداكثر15500حداقل  بوقلمون زنده

1700حداكثر1600كاب  حداقل 1800حداكثر1700پالس حداقل 2000حداكثر 1900راس حداقل  جوجه  


