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 اگر بخواهید دائم درمورد انسانها قضاوت کنید، هرگز فرصت دوست داشتن آنها را نخواهید داشت!
 

 هزار میلیارد تومان رسید 2ضرر مرغداران گوشتی به بیش از 
دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور گفت: طی دو ماه اخیر با کاهش مصرف و انباشت تولید، ضرر تولیدکنندگان مرغ گوشتی به دو هزار و 

 022هزارو  6تا  022هزارو  6میلیارد تومان رسیده است. فروغی اظهارداشت: اکنون قیمت مرغ زنده درب واحدهای مرغداری بین  022

رسد که با قیمممت  تومان به فروش می 022هزار و  02هزار تا  02تومان و قیمت گوشت مرغ برای مصرف کنندگان )مرغ آماده طبخ( بین 

، هر کیلوگرم مرغ زنده هشمت همزارو  89مصوب سال گذشته فاصله زیادی دارد. وی تصریح کرد: این درحالیست که نرخ مصوب سال 

های تولید این محصول زیمر قمیمممت  تومان تعیین شده بود، اما اکنون با وجود افزایش هزینه 922هزارو  00تومان و گوشت مرغ  902

های تولید امسال محاسبه شود، گفمت:  شود. فروغی با تاکید براینکه قیمت جدید مرغ باید با توجه به هزینه مصوب سال گذشته عرضه می

اند  ادامه روند ضرر تولیدکنندگان احتمال ورشکستگی صنعت طیور را در پی دارد زیرا اکنون برخی واحدهای خرد از چرخه تولید خارج شده

 تواند منجر به کاهش تولید و افزایش قیمت مرغ شود. های آتی می که همین امر در ماه

گذاری مرغ زنده و گوشت مرغ را عدم حضور نمایندگان تولید صنمعمت  دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور یکی از مشکالت در بحث نرخ

های ستاد تنظیم بازار دانست و افزود: وقتی نماینده تولید کنندگان در ستاد قیمت گذاری حضور ندارد چگونمه  گیری مرغ گوشتی در تصمیم

گیری اخیر ستاد تنظیم بازار برای تعیین محدود نوسان قیمت مرغ  شود. وی اضافه کرد: تصمیم قیمت مناسب برای این محصول تعیین می

با افزایش و کاهش هفت درصدی هیچ مبنای علمی و منطقی ندارد. دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور گفت: سال گذشته بما افمزایمش 

 88بینی تولید و صادرات درسال  هزارتن رسید. وی اضافه کرد: پیش 022های پایانی سال میزان تولید به حدود دو میلیون و  تولید در ماه

توان برآوردی ازتولید و به تبع آن صمادرات  به علت متغیرهای متعددی که وجود دارد، فعال مشخص نیست بنابراین در نیمه دوم سال می

های گذشته، به تازگی قیمت این محصول به یمک  داشته باشیم.فروغی افزود: با وجود ضرر تولیدکنندگان جوجه یک روزه گوشتی طی ماه

تومان رسیده است. دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور تصریح کرد: در حال حاضر تولیدکنندگان در تامین ذرت و کنمجمالمه  022هزارو 

 کنند. های پایین به بازار عرضه می های مصوب با مشکل روبرو هستند بنابراین مرغ را با وزن سویا با نرخ

شود اما به دلیل نبود پشتوانه و کمبود بازار همنموز  ها از گمرک ترخیص و به بازار عرضه می وی افزود: با وجود اینکه اکنون بخشی از نهاده

 ها به بازار عرضه شود. رسد برای تعدیل نرخ باید حجم باالیی از نهاده نرخ این محصوالت متعادل نشده است و به نظر می

شود اما این درحالیست  های طیور )کنجاله سویا و ذرت ( تعیین می فروعی ادامه داد: همه ساله آنالیز قیمت مرغ بر مبنای نرخ مصوب نهاده

ها غیرمصوب تامیمن  رسد و بخش عمده آن از بازار و با قیمت های طیور با نرخ مصوب به دست تولیدکنندگان می که بخش اندکی از نهاده

همای آنمی  گیمری شود. دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور گفت: اکنون با وجود کاهش عوارض صادرات گوشت مرغ، به علت تصمیم می

 های صورت گرفته بازارهای صادراتی ما از دست رفته و اطالعات دقیقی درباره صادرات نداریم. دولت و ممنوعیت

 شود. دهد به دلیل از دست رفتن بازارها، صادرات گوشت مرغ اندک انجام می وی اضافه کرد: شواهد نشان می

فروغی افزود: بنابراین کاهش عوارض صادراتی نیز طی این مدت کمی به صنعت طیور و تولیدکنندگان این صنعت برای کاهش ضمرر و 

 زیان نکرده است.

 

 مقاومت کارکنان در بازگشایی کارخانجات گوشت آمریکا
های گوشت به دلیل عدم تضمین حفم  سمالممتمی  بندی گوشت در آمریکا با بازگشایی کارخانه بزرگترین اتحادیه نماینده کارکنان بسته

هزار کارگر بسته بندی گوشت و فرآوری غمذا در  002که نماینده بیش از  UFCWکارکنان از سوی دولت ترامپ مخالفت کرد. اتحادیه 

 02اند و بیش از  جان خود را از دست داده 08کارگر بسته بندی گوشت بر اثر ابتال به بیماری کووید  ۰2آمریکا است، اعالم کرد حداقل 

کارخانه گوشت در دو ماه گذشته شده و به کماهمش  ۰2اند. شیوع پاندمی ویروس کرونا باعث تعطیلی موقتی دستکم  هزار نفر مبتال شده

 درصدی ظرفیت تولید گوشت گاو در آمریکا منجر شده است. 00درصدی ظرفیت تولید گوشت خوک و کاهش  ۰2

کارخانه گوشت که به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل شده بودند، در فرآیند بازگشایی در همفمتمه  0۰وزارت کشاورزی آمریکا اعالم کرد 

 جاری هستند. سانی پردو، وزیر کشاورزی آمریکا از بازگشایی ایمن تاسیسات بسته بندی گوشت در سراسر آمریکا تمجید کرد.

 09بر اساس گزارش رویترز، پس از هشدار شرکتهای تولیدکننده نسبت به کمبود گوشت در آمریکا، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 

 دفاع تولید، گشایش کارخانجات گوشت در دوران اپیدمی را اجباری کرد. 0802آوریل با استناد به قانون 

ها، به تجهیزات حفاظتی و تست کرونای بیشتری نیاز اسمت و روز  تر اعالم کرده بود که برای بازگشایی کارخانه پیش UFCWاتحادیه 

کمارخمانمه  0۰ای هشدار داد عجله دولت ترامپ برای بازگشایی  تری گرفت و مارک پرون، رئیس این اتحادیه در بیانیه جمعه لحن جدی

ها و ایمنی بلندمدت تامین غذای کشور را  احتیاطی است که زندگی آمریکایی بسته بندی گوشت بدون بهبود وضعیت ایمنی، یک اقدام بی

 دهد. در معرض خطر قرار می
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