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 ماند تا درسی را که قرار است به شما بدهد را یاد بگیرید.  یک مشکل آنقدر پا برجا می
 

 کاهش تقاضای خرید و مشکالت تامین نهاده، گریبانگیر صنعت طیور

های اخیر حجم تقاضا در بررابرر ضررضره  رود، اما در ماه با وجود آنکه مرغ یکی از ارزانترین پروتئین های در دسترس خانوار به شمار می

 تعریف چندانی نداشته است که هر یک از مسئوالن و دست اندرکاران دالیل خاص خود را برای این موضوع مطرح کردند.

با گسترش ویروس کرونا از اوایل اسفند و تعطیلی صنوف و رستوران ها، تقاضا برای خرید مرغ به میزان قابل توجهی کاهش یافرت کره 

های مررغرداری  همین امر بر افت روز افزون قیمت مرغ و زیان مرغداران دامن زد و کار را به جایی رساند که میزان جوجه ریزی در واحد

میلریرارد  ۰۵۴هزار و  ۲های تولید، زیان مرغداران از مرز  کاهش یافت. بسیاری از مسئوالن بر این باورند که با وجود افزایش قیمت نهاده

کرد، بی تردید مرغداران قادر به ادامره  تومان فراتر رفته است که اگر پشتیبانی امور دام اقدام به جمع آوری مرغ مازاد از سطح بازار نمی

تولید نبودند. برومند چهار آیین کارشناس صنعت طیور با اشاره به اینکه قیمت فعلی مرغ به نرخ مصوب نزدیک شده است، اظهرار کررد  

هزار  ۲۴درصد سود، نرخ منطقی هر کیلو مرغ زنده  ۲۲های فعلی هیچگاه مورد رضایت تولیدکنندگان نبوده است چرا که با احتساب  قیمت

تومان باالتر اسرت،  ۵۴۴هزار و  ۲۴تومان است. وی افزود  با وجود نوسان قیمت ریز مغذی و واکسن، قیمت منطقی مرغ زنده از  ۵۴۴و 

های دامی همچنان ملتهب اسرت،  به همین خاطر مرغداران همچنان در حاشیه زیان هستند. این مقام مسئول با اشاره به اینکه بازار نهاده

د بیان کرد  در حال حاضر ذرت و کنجاله سویا با نرخ مصوب به میزان کافی در اختیار مرغداران نیست. وی افزود  هر کیلو ذرت در بازار آزا

رسد. چهارآیین با انتقاد  هزار تومان و قدری باالتر بدست تولیدکننده می ۵تومان و کنجاله سویا  ۰۴۴هزار و  ۲تا  ۵۴۴هزار و  ۲به قیمت 

تومانی از واردات ریز مغذی و  ۰۲۴۴از استمرار روند نوسان قیمت واکسن، ریزمغذی و دارو از ابتدای سال در بازار بیان کرد  با حذف ارز 

رود سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده وظیفه کنتررل  ها باز شده است، در حالیکه انتظار می واکسن، میدان برای دالالن و واسطه

ها و دالالن را داشته باشد تا التهاب در تامین مواد اولیه فروکش کند و آرامش به برازار  قیمت و بازار و همچنین برخورد با ضملکرد واسطه

هایی مبنی بر بازگرداندن آرامش به بازار داده است که با ایرن  روز گذشته قول ۲۲تا  ۲۴بازگردد. به گفته وی، پشتیبانی امور دام از حدود 

های آتی باید شاهد فروکش شدن التهاب قیمت نهاده در بازار باشیم. این کارشناس صنعت طیور با بیان اینکه پشتیربرانری  وجود طی روز

های مورد نیاز است، گفت  در شرایط فعلی تولیدکنندگان انتظار دارند درصرد بریرشرترری از  درصد نهاده ۲۴امور دام موظف به تامین 

 کند. های مورد نیاز با نرخ مصوب تامین شود چرا که این امر در کنترل قیمت نقش بیشتری ایفا می نهاده

هزار تومان اضالم کرد و گفت  با وجود نروسران  ۲۰تا  ۵۴۴هزار و  ۲۵هزار تومان و مرغ گرم  ۲۲وی قیمت واقعی هر کیلو مرغ زنده را  

اساسی نباید انتظار داشت که قیمت مرغ نوسانی نداشته باشد، در حالیکه فروش با نرخ واقعی سبب استمرار تولیرد  قیمت در تمامی اقالم

ها از قبل تولید مرغ درشت یک هزار میلیارد تومان پرول  شود. به گفته وی، سوداگران و واسطه و حفظ منافع تولیدکننده و مصرف کننده می

تر فرهنگ مصرف گوشت مرغ اصالح شود و تولید مرغ بین یک هرزار  رود که هر چه سریع شود، از این رو انتظار می بادآورده نصیبشان می

شود، وزن مرغ زنده  میلیون تن مرغی که در دنیا تولید می ۲۲۴گرم صورت گیرد. این مقام مسئول ادامه داد  از  ۲۵۴تا یک هزار و  ۲۴۴و 

رود که به این سمت و سو حرکت کنیم. وی با بیان اینکه  گرم بیشتر نیست، به همین خاطر انتظار می ۲۵۴۴تا  ۲۰۴۴کیلو و الشه  ۲آن از 

های مرغداری نیاز است، گفت  این در حالی است که با فرهنگ  میلیون جوجه ریزی در واحد ۲۵۴تا  ۲۰۴با اصالح فرهنگ مصرف ماهیانه 

گیرد. ضضو سابق هیئت مدیره کانون سراسرری مررغرداران  میلیون قطعه جوجه ریزی صورت می ۲۴۵تا  ۲۴۴ساخته و پرداخته دالالن 

رود که به سمت و سوی تولید مرغ  گوشتی تصریح کرد  برای ایجاد ثبات قیمت در بازار و حفظ منافع تولیدکننده و مصرف کننده انتظار می

حجت ضضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی از ثبات قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت  با توجه به بهبرود  سایز حرکت کنیم. ضظیم

 شود که روند با ثبات قیمت مرغ در بازار ادامه یابد.  فضای کار برای برخی مشاغل پیش بینی می

های در خصوص صرادرات مررغ  های ضراق و افعانستان رایزنی مقام مسئول از آغاز صادرات مرغ خبر داد و گفت  برخی تجار در بازار این

های خود را از دسرت  هزار تومان برسد که با این وجود بازار ۵تومانی به رقم  ۵۴۴داشتند و تنها نگرانی ما این است که تعرفه یک هزار و 

توانند برای صادرات برنامه ریزی کنند. به گفته وی، هم اکنون صادرات مررغ  خواهیم داد، در غیر این صورت مرغداران با خیال آسوده می

زمینه وجود ندارد. حجت با اشاره به اینکه کمبودی در ضرضه مرغ  های هدف در حال انجام است و تنها آمار و ارقام مشخص در این به بازار

شرود کره  های مرغداری صورت گرفت که با این وجود پیش بینی می میلیون جوجه ریزی در واحد ۲۴۴وجود ندارد، بیان کرد  ماه گذشته 

ها در تعادل قیمت مرغ در بازار تاثیر گذار است، گفت  میزان جوجه ریرزی  نرخ مرغ به تعادل برسد. وی با بیان اینکه بازگشایی رستوران

هرای پرذیررایری  شود که با بازگشایی تاالر های مرغداری جوابگوی تامین بازار در آینده خواهد بود و پیش بینی می صورت گرفته در واحد

 هزار تومان است، برسد.  ۲۰قیمت مرغ به نرخ تعادلی که 

های دامی در بازار آزاد با نرخ مصوب اختالف معناداری دارد، بیان کرد  در حال حاضر قیمت مصوب هر  حجت با اشاره به اینکه قیمت نهاده

درصردی در  ۲۴۴تومان است، در حالیکه هر کیلو کنجاله سویا با اختالف  ۰۵۴هزار و  ۲تومان و کنجاله سویا  ۵۴۴کیلو ذرت یک هزار و 

رسد. اسداله نژاد نایب رئیس انجمن صنفی مرغداران  تومان به فروش می ۵۴۴هزار و  ۲تا  ۲۴۴هزار و  ۲هزار تومان و ذرت  ۵بازار آزاد 

تومان و مرغ آمراده  ۵۴۴هزار و  ۸گوشتی  از کاهش قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت  هم اکنون قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

هزار ترومران و  ۹تومان است. اسداله نژاد قیمت واقعی هر کیلو مرغ زنده را  ۵۴۴هزار و  ۲۱تا  ۲۴۴هزار و  ۲۱به طبخ در خرده فروشی 

تومان اضالم کرد. نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی ادامره داد   ۵۴۴هزار و  ۲۰هزار تا  ۲۰مرغ گرم در خرده فروشی 

 یابد که این امر منجر به افت قیمت در بازار شد. طبق روال سنتی معمول تا اواسط هفته حجم تقاضا برای خرید مرغ کاهش می
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