
     روز خوبی رو براتون آرزو می کنم -سالم، صبح بخیر

  تلفن:-سال پانزدهم3694شماره -98/12/27

 
 
 
 
 

 وقتی آنچه را می خواستی بدست نیاوردی افسرده و نا امید نشو. توکل کن چرا که خداوند در فکر بخشیدن چیزهای بهتری به توست
 

 صادرات مرغ آزاد اما غیراقتصادی است
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: صادرات گوشت مرغ آزاد است اما عوارض صادراتی باایی آن  صاادرات با  

کشورهای همسای  را غیر اقتصادی و غیر منطقی کرده است. مرتضی رضایی در رابط  با میزان تولید گوشت مرغ در کشور اظهار کرد: در 

سال جاری میزان تولید گوشت مرغ در کشور ب  اندازه کافی بود و هیچ تالطمی در بازار وجود نداشت. وی افزود: متأسفان  در هفت  هاای 

اخیر و با کاهش خرید مردم  این محصول با انباشت تولید مواج  شده و قیمت آن در بازار شکست  شده است. رضایی با اشاره ب  راه حا  

وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش زیان مرغداران  خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی و برای ح  مشک  مرغداران  شرکت پشتیبانی امور 

 دام کشور موظف شده در هر استانی ک  مازاد تولید مرغ وجود دارد  با خود مرغداران و بدون واسط  قرارداد بست  و مازاد گوشت مرغ بازار

 اد:را ب  هر میزان و تا هر زمان ک  این شرایط ادام  داشت  باشد  جذب کرده و ب  صورت نقدی مبلغ آن را ب  مرغداران بپردازد. وی ادام  د

تومان مارغ  077هزار و  21شرکت پشتیبانی امور دام این مرغ را با قیمت مصوب خرید توافقی گوشت مرغ منجمد  ب  ازای هر کیلوگرم  

هزار تومان مرغ خط دو از مرغداران خریداری می کند تا ضرر و زیان مرغداران کاهش یابد. معاون امور تولایادات دامای  21خط یک و 

ایا  و  وزارت جهاد کشاورزی در رابط  با صادرات گوشت مرغ تصریح کرد: ما صادرات گوشت مرغ را از وزارت صمت پیگایاری کارده

 صادرات آن آزاد است اما عوارض صادراتی بایی آن  صادرات ب  کشورهای همسای  را غیر اقتصادی و غیر منطقی کرده است.  

 

 فروش گوشت و مرغ بدون توقف، حتی در تعطیالت عید
هزار توماان و  07ها ب  قیمت کیلویی  ه  اکنون گوشت قرمز وارداتی در کلی  فروشگاه حسن عباسی معروفان  با اعالم این مطلب گفت:

گوشت مرغ منجمد نیز ب  قیمت هر کیلاو  شود. وی گفت: ها عرض  می هزار تومان در فروشگاه 31گوشت تازه داخلی نیز ب  قیمت هر کیلو 

شود. مدیرعام  سازمان پشتیبانای  تومان ب  مردم عرض  می 077هزار و  21هزار تومان و گوشت مرغ کشتار روز نیز ب  ازای هر کیلو  21

ب  غیار از  امور دام با تاکید بر اینک  توزیع اقالم پروتئینی ب  صورت روزان  انجام شده و هیچ توقفی در این زمین  نخواهی  داشت افزود:

ها باز بوده و تامین و تاوزیاع  روز اول عید ک  روز جمع  است تمامی مراکز عرض  گوشت شام  سردخان  ها  توزیع کنندگان و فروشگاه

ها  اقالم پروتئینی متوقف نخواهد شد. عباسی معروفان با بیان اینک  در دو س  هفت  گذشت  ب  دلی  شیوع بیماری کرونا و همچنین بارندگی

هزار تومان برگشت  و امسال با مازاد تولید در زمین  دام سباک  277اما اکنون قیمت دوباره ب  زیر  قیمت گوشت قرمز جهش داشت  گفت:

ها  های پروتئینی نظیر ران گوسفندی در قصابی ها ادام  خواهد یافت. وی درباره دلی  افزایش قیمت برخی فرآورده روبرو بوده و ثبات قیمت

از آنجا ک  ب  دلی  شیوع بیماری کرونا آییش گاو و گوسفند نظیر دل  جگر و قلوه مشتری ندارد و قیمت این اقالم ب  یاک ساوم  افزود:

کنند ضرر خود را بدین وسلی  جبران کاناناد.  ها با افزایش قیمت برخی اقالم پروتئینی سعی می کاهش پیدا کرده بنابراین برخی از قصابی

های کشور بیش از نیاز است و مردم نگران تامین  ه  اکنون دام در بسیاری از استان مدیرعام  سازمان پشتیبانی امور دام در پایان گفت:

 مواد پروتئینی مورد نیاز خود نباشند.

 توزیع مرغ منجمد باید متوقف شود 
نایب رئیس انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور  درباره آخرین تحویت بازار مرغ اظهار کرد: ه  اکنون متوسط نرخ هر کیلو مرغ زناده 

تومان است  در حالیک  قایامات  077هزار و  21هزار تا  21تومان و مرغ آماده ب  طبخ در خرده فروشی ها  077هزار و  0درب مرغداری 

هزار تاوماان در  0تومان باشد. وی افزود: با وجود آنک  مرغ های فعلی با جوج  بایی  077هزار و  22مرغ گرم طبق نرخ مرغ زنده باید 

هزار تومان است و فروش با نرخ های فعلی هماخاوانای  27تا  077هزار و  3واحدها جوج  ریزی شده  از این رو قیمت تمام شده تولید 

درصدی تولید در ماه های پایانی سال  امکاان جاذب  17تا  20ندارد. اسدال  نژاد ادام  داد: با توج  ب  گسترش بیماری کرونا و افزایش 

 .مرغ در بازار وجود ندارد  ب  همین خاطر پشتیبانی امور دام برای خرید مرغ مازاد و ذخیره سازی و منجمد هر چ  سریع تر باید اقدام کند

ت ب  گفت  این مقام مسئول  پشتیبانی امور دام هر چ  سریع تر باید با کشتارگاه ها قرارداد مبنی بر خرید مرغ زنده منعقد کند تا در صاور

ا نیاز ب  بازار داخ  عرض  یا صادر کند  در غیر این صورت ظرف هفت  آتی دچار فاجع  خواهی  شد. وی درباره آینده بازار مرغ بیان کرد: با

درصدی تولید مرغ  شیوع بیماری کرونا و کاهش قدرت خرید خانوار ناشی از تعطیلی کسب و کار پیش بینی مای  17تا  20توج  ب  مازاد 

هزار تومان و مارغ  27تا  077هزار و  3شود ک  روند فعلی قیمت مرغ در بازار ادام  یابد. اسدال  نژاد قیمت واقعی هر کیلو مرغ زنده را 

هزار تومانی مرغداران است کا   1تا  077کرد و افزود: فروش با نرخ های فعلی بیانگر زیان یک هزار و  تومان اعالم 077هزار و  20گرم 

. وی با تاکید بر توقف توزیع مرغ منجمد بیان کرد: شرکت پشتیاباانای  استمرار این روند چالش جدی برای صنعت طیور ب  شمار می رود

 امور دام برای حمایت از تولید باید توزیع مرغ منجمد را قطع کند و خرید مرغ در قبال تهاتر نهاده را انجام بدهد چرا ک  در خرید ناقادی

ماه طول می کشد. اسدال  نژاد با اشاره ب  اینک  دولت باید سیاست افزایش حج  تولایاد را با  صاورت  1پرداخت وج  مرغ بیش از 

دستوری اجرا کند  بیان کرد: دپوی مرغ مشکلی است ک  دولت باید سیاست افزایش حج  تولید را بصورت دستوری اجرا کاناد و با  

 عبارتی دولت باید اشتباه خود را جبران کند چرا ک  صنعت بعد از چند ماه ضرر تاوان زیان کمر شکن را ندارد.
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