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 يا خود شما مراقب مشتريانتان هستيد يا رقبايتان
 

 مرغدارهاي كرمان به نفس هاي آخر نزديك مي شوند
تومان كامال غيركارشناسانه و بدون تعامل با توليدكنندگـان و در       8550قيمت مصوب كارگروه تنظيم بازار براي مرغ زنده براي هر كيلو 

امروز و پس از گذشت چند ماه و تغييراتي كه در قيمت نهاده ها و ساير هزينه هاي ثابت و متغـيـيـر    .  چند ماه گذشته اعالم و اجرايي شد
امروز شاهد افزايش اندك و منطقي .  توليد گوشت مرغ و تخم مرغ كشور ايجاد شد، اجراي اين مصوبه را كمي سخت و دشوار شده است

قيمت مرغ زنده در بين خريداران هستيم كه بسيار هم انديشه درست و منطقي مي باشد چرا كه حمايت از توليدكننده حتي اگر به صـورت  
عملي باشد و در هيچ كاغذ و سندي هم ثبت نشود، بقاي توليد را به همراه خواهد داشت و ادامه اين توليد يعني وفور محصول در بـيـن       

اما ظاهرا و طبق اسناد و شواهدي كه به دست ما رسيده، مرغداران كرمان پس از چند ماه همكاري بـراي  .  مردم و مصرف كنندگان نهايي
فروش به قيمت مصوب ديگر توان نگه داشتن قامت بنگاه توليدي خود را در مقابل تحمل اين ضرر روزانه توليد مرغ زنده را ندارند و ايـن  

 .روزها به نفس هاي آخر تحمل فشار توليد به قيمتي دور از منطق و برهان افتاده اند
هـمـه   .  همه توليدكنندگان و حتي مسئولين و متوليان مي دانند كه نمي شود و نمي توان چندين دوره توليد را به اين قيمت مصوب فروخت

ت ميدانند كه قبول اين قرارداد تركمنچاي، فقط براي گذر از تنگه زمان بود كه پس از چند ماه و رسيدن به توليد بيشتر و رفع موانع صادرا
و تسهيل در توزيع نهاده، در نهايت شاهد ثبات قيمت ها در بازار و رفاه توليد براي توليدكنندگان ميشد اما طبق معمول و طبق آن چـيـزي   

واقعا در سال حمايت از توليد، اينگونه توليدكنندگان غـذاي اصـلـي      .  كه مي شد پيش بيني كرد، آنگونه نشد و شرايط توليد بهتر نگرديد
كافيست يكي از متوليان امر به پاي ميز مذاكره با خود توليدكنندگان بنشيند و   .  مردم را تحت فشار قرار دادن دور از انصاف حمايتي است

هزينه توليد يك كيلو گوشت مرغ را با چند فرمول ساده محاسبه كند و هزينه هاي جاري يك مرغداري را كه عموما هم مقروض به بـانـك   
آن وقت محاسبه ميزان ضرر و توان تحمل اين ضـرر را      .  ها هستند را در نظر بگيرند و در آخر قيمت نهايي براي فروش منطقي را ببينند

مرغدارهاي كرمان به نفس هاي آخر توليد خود نزديك شده اند و اين يك زنگ خطر بزرگي است كه قبال نمونه آن را   .  متوجه خواهند شد
مسئولين هرگز فراموش نكنند كه حذف يك توليدكننده گوشت مرغ از زنجيره توليـد ضـررهـاي      .  در استانهاي تهران و زنجان ديده ايم

هنر يك مسئول و دلسوز مردم در زنده نگه داشتن بنگاه توليدي محصول مورد نيـاز  .  بسيار هنگفتي را به جامعه منطقه و استان مي رساند
 .مردم در خود آن منطقه است وگرنه هر آدمي مي تواند كركره يك مغازه را ببندد و به عواقب آن كاري نداشته باشد

 

 پنجاه هزارتومان نرخ آزاد جوجه بوقلمون
درحاليكه قيمت رسمي جوجه بوقلمون  نسبت به نژاد مختلف بيست ودوهزار تا سي هزارتومان است در بازار غير رسمـي بـه پـنـجـاه          

پرورش دهندگان از وضعيت آشفته و نابسامان حاكم برقيمت جوجه گوشتي بوقلمون نگران وگلـه  .  هزارتومان وگاهي باالتر فروخته ميشود
با ايـن وجـود از       .  مند هستند و معتقدند برخي دارندگان مرغ مادر، جوجه را در انحصار و در بازار آزاد به قيمت دلخواه بفروش ميرسانند 
به گفتـه پـرورش     .  صاحبان سرمايه براي سرمايه گذاري در بخش توليد جوجه بوقلمون گوشتي و ايجاد مزارع مرغ مادر دعوت مي كنند

با توجه به قيمت باالي گوشت قرمز، گوشت بوقـلـمـون    . سرمايه گذاري در اين بخش سودآور و اقتصاديست :  دهندگان بوقلمون گوشتي 
تركيبي از شصت درصد گوشت سفيد و چهل درصد گوشت قرمز مي باشد  وميتواند جايگزين خوبي براي گوشت قرمز مصـرفـي مـردم      

بنا به اعالم يك پرورش دهنده بوقلمون با توجه به نياز جوجه يكروزه بوقلمون اين روزها حال مزرعه هاى مادر بوقلمون عالى اسـت  .  باشد
هزار تومان در بازار سياه و بدون مـجـوز مـي         58الي  50هزار تومان با مجوز و  30هزار تومان تا  23، قيمت جوجه يكروزه بوقلمون از 

اين شايعه وجود دارد كه واحدهاي مادر و توليدكننده جوجه بوفلمون، جوجه هاي خود را به صورت رسمي و ثبت شده كـه قـابـل      .   باشد
تومان فروخته و جهت نمايش به مسئولين، در اسناد حسابداري خود ثبت مي نمايند و خـريـدار    23الي  21پيگيري مي باشد را به قيمت 

جوجه كه مي تواند يكي از آشنايان يا دوستان فروشنده مي باشد، جوجه خريداري شده را بر روي ماشين يا نهايت يك الي دو روز بعد از   
صد البته تا خريدار راضي است، اينگونـه  .  خريد، به صورت آزاد و به پرورش دهندگان بدون مجوز به قيمت دو برابري خريد خود ميفروشد

 .فروش ادامه خواهد داشت و قيمت نهايي محصول را نيز مردم پرداخت خواهند كرد

 خودكفايي كشور در توليد گوشت مرغ
ايم بـخـشـي از         هزار تن گوشت مرغ، ضمن خودكفايي توانسته400ميليون و  2با توليد ساالنه :  رئيس سازمان دامپزشكي كشور گفت

هزار تن گوشت در    850تا  800ساالنه :  پور اظهار كرد عليرضا رفيعي.  توليدات را به كشورهايي چون افغانستان، عراق و قطر صادر كنيم
: رئيس سازمان دامپزشكي كشـور اعـالم كـرد       .  شود ولي براي تامين كامل نياز داخل، نيازمند به واردات گوشت هستيم كشور توليد مي

ايم بخشي از توليد را به كشورهـايـي چـون       هزار تن توانسته 400ميليون و  2خوشبختانه در توليد مرغ خودكفا هستيم و با توليد ساالنه 
شود و اين در حالي است كه در    هاي دامي كشور در داخل توليد مي درصد واكسن 97:  وي عنوان كرد.  افغانستان، عراق و قطر صادر كنيم

توليد بذر واكسن آنفلوآنـزاي فـوق حـاد        :  رئيس سازمان دامپزشكي كشور توضيح داد.  هاي طيور به خودكفايي نرسيده ايم حوزه واكسن
 .پرندگان  دردستور كار قرار دارد تا شاهد معدوم شدن طيور نباشيم
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