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 عراق همچنان تخم مرغ ايران را نمي خواهد

 خرابكاري در صادرات تخم مرغ
: اي در صادرات تخم مرغ به عراق خرابكاري كرده اند، گـفـت     گذار استان تهران با بيان اينكه عده رئيس هيات مديره اتحاديه مرغ تخم

 .اند ها، فعال واردات تخم مرغ از ايران را متوقف كرده عراقي
مـيـانـگـيـن قـيـمـت           :  ناصر نبي پور از توقف صادرات تخم مرغ به عراق و كاهش قيمت اين محصول در پي اين اتفاق خبر داد و گفت

 .تومان رسيده است 6,600تا  6500تومان كاهش به  300تا  200هركيلوگرم تخم مرغ درب مرغداري با حدود 
اي در صادرات اين محصول خـرابـكـاري     عده:  وي دليل اين مساله را توقف صادرات اين محصول از سوي كشور عراق عنوان كرد و افزود

 .اي رخ دهد كرده اند و باعث شدند چنين مسأله
هاي سردخانه را براي اين منظور مورد  براي صادرات بايد تخم مرغ تازه صادر كرد و نبايد تخم مرغ:  اين فعال بخش خصوصي توضيح داد

هـاي     اي اقدام به بار زدن و صـادرات تـخـم مـرغ             اما عده.  هاي سردخانه كم است استفاده قرار داد چرا كه تاريخ انقضاي تخم مرغ
وي درباره اعالم نرخ رسمي تخم .  اي به مقصد عراق كرده اند كه اين مساله نيز موجب دلخوري عراق و بستن مرزها شده است سردخانه

اي به سازمان حمايت خواستار اعالم نـرخ     علي اكبر مهرفرد، معاون وزير جهاد كشاورزي در نامه:  مرغ از سوي سازمان حمايت نيز گفت
 .توماني براي هركيلوگرم تخم مرغ شده كه هنوز سازمان حمايت اين قيمت را ابالغ نكرده است 7500

 

 اتمام توزيع مرغ تنظيم بازاري
با توجه به افزايش توليدات مرغ در فصل گرما و وجـود      :  مهدي يوسف خاني در خصوص دليل آزاد شدن صادرات گوشت مرغ اظهار كرد

 .كافي آن در بازار، دولت اقدام به آزاد كردن صادرات گوشت مرغي كرده تا به ارز آوري در كشور نيز كمك شود
هزار تومان است كه از داليل افزايش قيمت آن نسبت به يـك     14هم اكنون قيمت هر كيلو مرغ در سطح شهر حدود :  وي در ادامه افزود

 .ماه گذشته مي توان به اتمام طرح توزيع مرغ تنظيم بازاري اشاره كرد
ها در داخل دامن نزده وهمان طور كـه     صادرات مرغ گوشتي به افزايش قيمت:  رئيس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي خاطر نشان كرد

 .ها به نرخ آزاد بازار است گفته شد دليل اين افزايش قيمت، بازگشت قيمت
كند كه به  ي توليد افزايش پيدا مي ها و هزينه در فصول گرم سال قيمت نهاده:  يوسف خاني در رابطه با دليل ديگر افزايش قيمت مرغ گفت

 .رغم همين موضوع در اين ايام شاهد افزايش قيمت مرغ هستيم
 .شود تا پايان فصل گرما افزايش قيمت نداشته باشيم با توجه به ميزان توليد و بررسي بازار، پيش بيني مي: وي تصريح كرد

 توان براي مرغ قيمت ثابت تعيين كرد نمي
قيمت مرغ نـيـز   :  توان براي مرغ قيمت ثابت اعالم كرد،گفت مدير طيور سازمان جهاد كشاوري استان اصفهان با بيان اينكه هيچ گاه نمي

در حوزه محصوالت دامي : زهرا فيضي اظهار كرد.  همچون ساير محصوالت كشاورزي متاثر از عوامل متعددي از جمله عرضه و تقاضا است
شويم هزينه تمام شـده   عرضه و تقاضا نقش بسزايي در تعيين قيمت دارد، بعضا ممكن است در شرايطي كه با افزايش عرضه روبه رو مي

توليد بيشتر از قيمت محصول باشد،همانطور كه اواخر خردادماه و اوايل تير ماه به مهمين دليل قيمت مرغ كاهش يافته بود و افـرادي كـه     
هاي حمايت از تـولـيـد،     وي با بيان اينكه با برقراري سياست.  درآن زمان محصول خود را به بازار عرضه كردند با ضررهايي روبه رو شدند

اكنون اگر قيمت مرغ را بـا  : است با افزايش توليد،از افزايش قيمت شديد مرغ جلوگيري كند،گفت جهاد كشاورزي استان اصفهان توانسته
شويم كه اين محصول قيمت منطقي تري دارد و قيمت آن نسبت به سـايـر مـحـصـوالت         ساير محصوالت دامي مقايسه كنيم متوجه مي

شود و فقط زماني كه با افزايش غير منطقي مـواجـه    محصوالت دامي رصد مي  در استان اصفهان قيمت: فيضي افزود.  پروتئيني كمتر است
مدير طيور سازمـان  . كنيم مرغ همواره قيمت منطقي داشته باشد و استمرار توليد نيز برقرار شود كنيم و تالش مي شويم از آن جلوگيري مي

كننده،از توليد كننده نيز حمايت كنيـم، در بـرخـي         به منظور ايجاد توليد پايدار، بايد عالوه بر مصرف: جهاد كشاوري استان اصفهان گفت
هاي سال به علت شرايط بازار و افزايش توليد، ممكن است مرغداران مجبور شوند مرغ را با قيمتي كمتر از قيمت تمام شده به فروش  ماه

. كنيم شود از توليد كننده حمايت مي ها افزايش يافته و منطقي مي توانيم كاري انجام دهيم، بنابراين در شرايطي كه قيمت برسانند و ما نمي
از آنجايي كه حمايت از توليد كننده در استان مورد توجه ويژه بوده بنابراين توليد مرغ و جوجه ريزي نسبت به مـدت مشـابـه      :  وي افزود
هـفـت هـزار      ( اكنون قيمت تمام شده توليد مرغ باالتر از قيمت مصوب ستاد تنظيم بازار :  فيضي افزود.   درصد افزايش يابد 30سال قبل 

در چنين شرايطي اگر مرغدار مرغ را به قيمت مصوب تنظيـم بـازار     . هايي نيز براي افزايش قيمت مصوب وجود دارد است و زمزمه)  تومان
تواند جوجه ريزي انجام دهد بنابراين توليد كاهش يافته و در پي آن مكررا با افزايـش   شود و در دوره بعدي نيز نمي عرضه كند متضرر مي

 ) ITPNews.comادامه در سايت . ( ها مواجه خواهيم بود قيمت

 5600 فسفات 10000حداكثر8800حداقل  مرغ زنده
14370حداكثر12000حداقل مرغ كشتار 1410اكراين  1530روس  1510برزيل ذرت   
 2450-3000برزيل   كنجاله سويا  6250حداكثر  5450حداقل تخم مرغ

 19000 متيونين 16500حداكثر 16000حداقل  بوقلمون كشتار
 8500 ليزين 12500حداكثر12000حداقل  بوقلمون زنده


