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 دوست داري خوشحال باشي؟ پس باش
 عمده مشكالت مرغداران، كمبود منابع مالي است

بيشتر مشكالت مرغداران، كمبود منابع مالي است و در اين زمينـه  :  سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي استانداري خوزستان گفت
 . شد توانست اين منابع را در اختيارشان بگذارد، قطعاً مشكالتشان حل مي اگر دولت مي

سازمان جهاد كشاورزي، سازمان صـنـعـت      :  ها اظهار كرد سيد نوراله حسن زاده با اشاره به مصوبه واردات مرغ به استان از ديگر استان
شناسي كرده اند تـا در       معدن و تجارت و اداره كل دامپزشكي استان خوزستان، زنجيره تأمين مرغ را به طور كامل بررسي دقيق و آسيب

 .نهايت تصميم درست مبني بر چگونگي تأمين اين كاالي اساسي گرفته شود
كند را اجرايي و با متخلفـان   هايي كه قرارگاه فرماندهي اقتصادي استان ابالغ مي به دادگستري استان هم اعالم كرده ايم برنامه:  وي افزود

 .دهد ها در بازار رخ مي برخورد كند زيرا در صورت عدم برخورد با متخلفان، اين نا بساماني
بيشتر مشكالت مرغداران، كمبود منابع مالي است و در ايـن  :  سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي استانداري خوزستان تصريح كرد

غالباً مشكالت مالـي  :  حسن زاده عنوان كرد.  شد توانست اين منابع را در اختيارشان بگذارد، قطعاً مشكالتشان حل مي زمينه اگر دولت مي
. كند كه تنظيم قيمت مرغ را در بازار بر هم بزنند و روابط پنهاني براي عدم عرضه يا افزايش قيمت را برقرار كـنـنـد    مرغداران را وادار مي

شود اجرايي شود و در اين زمينه اگر  براي تنظيم قيمت مرغ در بازار استان بايد هر چيزي كه در ستاد تنظيم بازار مصوب مي:  وي ادامه داد
: سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي استانداري خوزستان گـفـت    .  كسي نيز از مصوبات تبعيت نكند بايد با او برخورد قانوني شود

هاي مختلف مراقبت صورت بگيـرد تـا      اقتصاد كشور، بر اساس عرضه و تقاضا است اما چون در كشور مشكالتي وجود دارد، بايد در حوزه
 .اقالم به موقع به دست مردم برسد و مشكلي وجود نداشته باشند

 

 قيمت تخم مرغ كاهش مي يابد
پور،رئيس هيئت  ناصر نبي. رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغ تخم گذاراستان تهران از استمرار كاهش قيمت تخم مرغ در بازار خبر داد

هم اكنون متوسط نرخ هر كيلو تخم مرغ :مديره اتحاديه مرغ تخم گذار استان تهران درباره آخرين تحوالت بازار تخم مرغ اظهار كرد
 .هزار تومان است كه با قيمت تمام شده خود فاصله معناداري دارد 9اي  معادل شانه 600هزار و  4تا  500هزار و  4درب مرغداري 

ماه گذشته تا كنون مرغداران در فروش هر كيلو  2از : تومان اعالم كرد و افزود 500هزار و  8وي قيمت تمام شده هر كيلو تخم مرغ را 
 .كند توماني روبرو هستند كه استمرار اين روند،صنعت را با چالش جدي مواجه مي 500هزار و  3تا  400هزار و  3تخم مرغ با زيان 
هزار تن تخم مرغ مازاد مرغداران ازطريق اتحاديه ميهن خريداري و  10طبق قول وزير جهاد كشاورزي قرار است :نبي پورادامه داد

با وجود :اين مقام مسئول گفت. ذخيره سازي شود كه تحقق اين امر برجلوگيري از روند كاهش قيمت و زيان مرغداران تاثير بسزايي دارد
توان انتظار داشت كه بدون حمايت دولت،ضرر مرغدار به نصف قيمت تمام شده برسد،چرا كه   بهبود تقاضا با اتمام ماه مبارك رمضان،نمي

رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغ تخم گذاراستان تهران با اشاره . در فصل گرما،تقاضاي چنداني براي خريد تخم مرغ در بازار وجود ندارد
با توجه به شرايط آنفلوانزاي حاد پرندگان در چند واحد بومي در اسفند، كشور ما از : به اينكه خبري از صادرات تخم مرغ نيست، بيان كرد

حال بايد منتظر ماند و ديد كه رايزني رئيس سازمان دامپزشكي در . نظر سازمان جهاني بهداشت همچنان در وضعيت قرمز قرار دارد
 .اجالس جهاني با مسئوالن عراقي به كجا رسيده است

 

 كند عرضه و تقاضا، قيمت مرغ را تعيين مي
 .كند در حال حاضر عرضه و تقاضا قيمت مرغ را تعيين مي: فروشان زنجان گفت مرغ و ماهي رئيس اتحاديه مرغ، تخم  نايب

هزار تومان است و در  12در حال حاضر قيمت مرغ گرم در استان به ازاي هر كيلوگرم :  وگو با ايسنا، اظهار كرد سيدناصر موسوي در گفت
 .شود هزار تومان نيز رسيده بود و در حال حاضر قيمت در بازار توسط عرضه و تقاضا تعيين مي 10روزهاي گذشته به حدود 

هـزار تـومـان         13كننده حدود    گرم براي مصرف  شده توسط دولت، قيمت مرغ هاي انجام  بر اساس كارشناسي:  اين مسئول ادامه داد
 .داران با مشكل مواجه نشوند و توليد مرغ گرم صرفه اقتصادي داشته باشد بيني شده تا مرغ پيش

رود كه هـمـواره      تومان است و از شهروندان انتظار مي 8000تا  7500كننده حدود  مرغ براي مصرف در حال حاضر قيمت تخم: وي افزود
 .دارنده خريداري كنند تا مشكلي پيش نيايد اقالم پروتئيني را از واحد صنفي داراي پروانه كسب و يخچال نگه

تـومـان    350هاي قبل به ازاي فروش هر كيلو مرغ  فروشان در سال مرغ حاشيه سود فعاالن حوزه فروش مرغ و تخم:  موسوي تصريح كرد
 .تومان به ازاي هر كيلو فروش مرغ رسيده است 500بود كه از ابتداي سال گذشته اين مهم به 

توليد گوشت مرغ در استان زنجان مازاد بر مصرف است و بـايـد       : فروشان زنجان، يادآور شد مرغ و ماهي رئيس اتحاديه مرغ، تخم نايب
 .توجه داشت كه زنجيره توليد گوشت مرغ گرم در زنجان، زنجيره كاملي است

  
 

 6100حداكثر 6000حداقل  فسفات 9000حداكثر7500حداقل  مرغ زنده
12500حداكثر10540حداقل مرغ كشتار 1600روس 1300-1450اكراين 1350-1500برزيل ذرت   
 3500فول فت كنجاله سويا  4600حداكثر 4000حداقل تخم مرغ

 36000حداكثر  35000حداقل  متيونين 19500حداكثر 19000حداقل  بوقلمون كشتار
 ؟ ليزين 15200حداكثر15000حداقل  بوقلمون زنده

2150حداكثر2050كاب  حداقل 2250حداكثر2150پالس حداقل 2400حداكثر 2300راس حداقل  جوجه  


