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 .مدتهاست غول چراغ جادو بازنشسته شده وقتشه بجاي آرزو  يكم  تالش كني
 

 توليد تخم مرغ با ضرر هنگفت
تومان متضرر شدند كه با استمرار ايـن     500هزار و  2هاي گذشته تاكنون به طور متوسط مرغداران در فروش هر كيلو تخم مرغ  طي ماه

درباره آخرين وضعيت مـوجـود در       -مدير عامل اتحاديه مرغداران ميهن   -رضا تركاشوند .  روند، توليدكنندگان قادر به توليد نخواهند بود
هزار تومان مي باشد كه اين قيمت با قيمت مصوب  6در حال حاضر ميانگين قيمت هر كيلو تخم مرغ درب مرغداري :  بازار تخم مرغ گفت

از هفته اخير شركت پشتيباني امور دام به منظور كاهش زيان مرغداران و   :  وي افزود.  تومان فاصله دارد 740ستاد تنظيم بازار يك هزار و 
تومان  500هزار و  6هزار تومان را از توليدكنندگان آغاز كرد كه هم اكنون نرخ را به  6تعادل قيمت در بازار خريد توافقي تخم مرغ با نرخ 

هـاي   با جمع آوري تخم مرغ مازاد با نرخ مصوب از بازار و احياي صادرات در صورت تخصيص مشوق:  تركاشوند گفت.  افزايش داده است
صادراتي، امكان ادامه توليد براي مرغداران دور از انتظار نيست، در غيراين صورت توليد متوقف خواهد شد چرا كه توليدكننده قـادر بـه       

 .ادامه توليد با زيان نيست
 

 نمودار تخم مرغ  
 از تاريخ 

1398/05/08 
 تا  تاريخ 

1398/07/08 
 »روزانه«به صورت 

 
 

هزار تن تخم  13براساس آخرين آمار از ابتداي سال حدود : تركاشوند با بيان اينكه صادرات تخم مرغ رونق چنداني ندارد، اظهار كرد
جهاد كشاورزي به وزارت صمت واگذار شده، مسئوليت  از زمانيكه مسائل مربوط به بازرگاني از وزارت: وي بيان كرد.مرغ صادر شده است

 .هاي صورت گرفته در خصوص مشوق صادراتي، تاكنون اقدامي نشده است تنظيم بازار بر عهده وزارت صمت است كه علي رغم پيگيري
 كند وزارت جهاد مجوز مرغداري صادر نمي
هاي مرغداري، مجوز احـداث صـادر      بنابر دستور وزير جهاد كشاورزي، چندين سال است كه در كشور به سبب ظرفيت بيش از نياز واحد

با اشاره به اينكه مجوز جديدي براي احداث واحد مرغداري صادر   -عضو هيئت مديره اتحاديه مرغداران گوشتي   -عظيم حجت .  شود نمي
هاي مرغـداري،   بنابر دستور وزير جهاد كشاورزي، چندين سال است كه در كشور به سبب ظرفيت بيش از نياز واحد:  نمي شود، اظهار كرد

ها داشـتـه    هاي مرغداري، اگر بتوانيم ظرفيت حداكثري از اين ظرفيت با توجه به تعداد فعلي واحد:  وي افزود.  شود مجوز احداث صادر نمي
هزار تن تـا يـك        500هاي مرغداري را  حجت مازاد ظرفيت ساالنه واحد.  شويم باشيم، بدون ترديد به يك كشور صادر كننده تبديل مي

كيلوگـرم   3تا  800هاي مرغداري ناشي از برداشت مرغ زنده در وزن يك كيلو و  اختالف وزني ظرفيت واحد:  ميليون تن اعالم كرد و گفت
هزار تني از ظرفيت مازاد توليد مرغ بـه     500هم اكنون امكان بهره برداري :  عضو هيئت مديره اتحاديه مرغداران گوشتي ادامه داد.  است

هاي مرغداري  وي با اشاره به اينكه بسياري از واحد.  منظور صادرات وجود دارد، به همين خاطر نيازي به ايجاد ظرفيت سازي جديد نيست
براين اساس افراد خواهان سرمايه گذاري در ايـن صـنـعـت           :  برند، بيان كرد به سبب كمبود نقدينگي مرغداران در تعطيلي به سر مي

 .هاي توليد تاثير گذار است توانند به جاي سرمايه گذاري ثابت، از سرمايه فعلي بهره برداري كنند كه اين امر در كاهش هزينه مي

 افت شديد قيمت مرغ در جاكارتا
 .آگوست با كاهش شديد مواجه شد و زير قيمت توليد رفت 31بهاي گوشت مرغ بار ديگر در روز شنبه 

Parjuni    رئيس شعبة مركزي اتحادية مرغداري اندونزي در اين الره توضيح داد بعد از ماه جوالي قيمت گوشت مرغ به قيمت مـنـاسـب
آگـوسـت      29شنبه 5در روز : وي افزود .  كيلوگرم رسيد اما بها بسيار پايين تر وحتي تا زير قيمت توليد رسيد/ روپيه 21,000تا  20,000

كيلوگرم رسيد در حالـيـكـه    / روپيه 12,000كيلوگرم و براي مصرف كنندگان داخلي به /روپيه 10,000بهاي گوشت مرغ براي صادرات به 
تاكنون فقط در ماه جوالي شاهد يك افزايش بوديم، كه ماية تسلـي   2019از ژانوية . كيلوگرم بود/روپيه 18,000تا  17,500قيمت توليد 
 . است كه با افت شديد قيمت همراه بود 2018قيمت االن مشابه قيمت ماه سپتامبر . بوده است

 5500حداكثر  5000حداقل  فسفات 9500حداكثر8550حداقل  مرغ زنده
14260حداكثر11650حداقل مرغ كشتار 1350اكراين  1530روس  1350برزيل ذرت   
 2350برزيل25500كندوج2350-2500كلهر  كنجاله سويا  6200حداكثر  5550حداقل تخم مرغ

 19000 متيونين 19000حداكثر 18500حداقل  بوقلمون كشتار
 8500 ليزين 14300حداكثر14000حداقل  بوقلمون زنده


