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 ساعت وقت داریم. 42مشکل کمبود زمان نیست مشکل نداشتن مسیره درسته وگرنه همه ی ما روزانه 
 

 امروز تولید تخم مرغ صرفه اقتصادی ندارد

 ۶حدود یک ماه گذشته مرغداران باای   »به تازگی ناصر نبی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران اعالم کرده

 ها  با سن پایین. ها  سن بای بوده است و هم مرغ اند که این جمعیت هم شامل مرغ میلیون قطعه مرغ را به کشتارگاه فرستاده

ها  دامی نکنند تولید محصویت پروتئینی از جمله تخم مرغ با چالش  با شرایط ایجاد شده اگر مسئوین فکر  برا  تأمین و توزیع نهاده

تومان در هر کیلوگارم  ٠٠٩٩ها  آینده مواجه خواهد شد. در واقع وزارت جهاد کشاورز  قیمت تمام شده تولید تخم مرغ را  جد  در ماه

 ها  دامی محاسبه شده ، نه قیمت بازار آزاد. اعالم کرده است، اما در نرخ اعالمی وزارت جهاد، قیمت مصوب نهاده

شود  کنند و مابقی آن از بازار آزاد تأمین می درصد نهاده مورد نیاز خود را با نرخ مصوب تهیه می ٠٩با توجه به اینکه تولیدکنندگان حداکثر 

همچنین رئیس اتحادیه مرغ و پرندگان تهران گفت :  در حال  تومان است. ۵٩٩هزار و  ١١قیمت تمام شده تولید بر اساس محاسبات ما 

تومان به بازار عرضه می شود و از آنجاایای کاه  ۰٠٩٩تومان و ذرت با نرخ  ۵٠٩٩حاضر قیمت نهادها بای رفته و گنجاله و سویا با نرخ 

 برا  مرغدار تمام می شود عمال با این نرخ تهیه مواد غذایی برا  مرغ صرفه اقتصاد  ندارد. ٠۵٩٩قیمت مرغ کیلویی بای  

 

 های دامی همچنان ملتهب است بازار نهاده
حبیب اسداله نژاد نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی درباره آینده بازار مرغ بیان کرد: با توجه به شرایط فعلی عارضاه و 

شود که قیمت مرغ به نرخ واقعی خود در بازار برسد چرا که صنعت دیگر تحمل زیان را ندارد و در صاورت واقاعای  تقاضا پیش بینی می

ها  استراتژیک سبد خانوار به شاماار  ها  تولید  بود. به گفته و ، با وجود آنکه مرغ یکی از کای ها باید منتظر تعطیلی واحد نشدن قیمت

دهد که ما هم از این موضوع نگران هستیم، به همین خاطر اناتاظاار  ها را در تامین معیشت در تنگنا قرار می رود، افزایش قیمت خانوار می

ها  آسیب پذیر را در قالب یارانه حمایت کند. نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی با اشاره به ایاناکاه  رود دولت دهک می

ها  اخیر، اما همچنان با نرخ منطقی و واقاعای  مرغداران در حاشیه زیان هستند، بیان کرد: علی رغم روند افزایشی قیمت مرغ طی روز

ها و جلوگیر  از سودجویی دیین و عوامال  ها  مسئول با تامین به موقع نهاده رود که دستگاه فاصله معنادار  داریم، از این رو انتظار می

ها  اخیر بیان کرد: بارا   واسطه کمک کنند تا مرغ با نرخ کمتر  به دست مردم برسد.  و  درباره آخرین جزئیات زیان مرغداران در ماه

ماه اخیر نیازمند استخراج آمار و اطالعات دقیق است تا بتوان برمبنا  آن نظر داد، اما آنچه مسلم است زیاان  ۰اعالم زیان مرغداران در 

میلیارد تومان رسیده است. این مقام مسئول افزود: با توجه به مشکال  ٠٩٩هزار و  ٠تا  ۰٩٩هزار و  ٠ماه اخیر به بای   ۴مرغداران طی 

ها  مسئول باا  ها  دامی، امید  به بهبود قیمت در بازار نیست چرا که ترخیص کای به مقدار مورد نیاز توسط دستگاه تامین به موقع نهاده

ها  تولید و قیمت تمام شده مرغ است. نایب رئیس کانون انجمن  چالش روبروست که کمبود نهاده با نرخ مصوب منجر به افزایش مولفه

صنفی مرغداران درباره تاثیر صادرات مرغ بر روند قیمت در بازار گفت: صادرات مرغ به صورت قطره چکانی و تحت شرایط خااصای در 

حال انجام است و میزان آن در حد  نیست که در افزایش قیمت تاثیر گذار باشد. اسداله نژاد با اشاره به اینکه مرغداران تماایالای باه 

تاوماان از  ۰٩٩هزار و  ٠تا  ١٩٩هزار و  ٠توزیع مرغ منجمد ندارند، بیان کرد: در حال حاضر پشتیبانی امور دام هر کیلو مرغ را با نرخ 

هزار تومان است، خرید تضمینی با این نرخ توجیه اقتصاد  ندارد. نایب رئایاس  ١٩کند و از آنجا که قیمت بازار  مرغداران خریدار  می

کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی در پایان درباره تاثیر توزیع مرغ منجمد بر بازار تصریح کرد: در شرایطی که قیمت مرغ باه نارخ 

واقعی در بازار نرسیده است، پشتیبانی امور دام ذخایر خود را نباید در بازار عرضه کند و تنها در صورت افزایش قیمت فاراتار از نارخ 

 منطقی به منظور حمایت از تولیدکننده باید اقدام به توزیع ذخایر کند.

 

 صنعت مرغ در کشور دچار ورشکستگی شده است
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس گفت: صنعت مرغ در کشور دچار ورشکستگی شده و شاهد نوسان قیمت مرغ هستیام کاه باایاد 

تدبیر  برا  حل این مشکالت اتخاذ شود. سید کاظم دلخوش در جلسه علنی مجلس شورا  اسالمی و در جریان بررسی مشکالت حوزه 

 ها  بسیار زیاد  شده که باید از سو  دولت و وزارت جهاد کشاورز  مرتفع شود. کشاورز  گفت: متأسفانه در بخش کشاورز  کوتاهی

هاا  ها  بخش کشاورز  بسیار زیاد است، ادامه داد: در بسیار  از کشورها هر کدام از این زیرمجموعاه و  با اشاره به اینکه زیرمجموعه

در حد یک وزارتخانه هستند. نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورا  اسالمی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورز  در زمینه آباخایاز 

 ها  سیل زده وارد کند.  ها  جد  به استان دار  بسیار ضعیف عمل کرده است و این مسئله باعث شده وقوع سیل آسیب

سال قدمت دارد اما در شرایط فعلی این صنعت به خاک نشسته است و کارگران ایان  ١۵٩دلخوش بیان کرد: صنعت ابریشم در کشور ما 

صنعت به دلیل عدم دریافت حقوق سرگردان هستند. و  یادآور شد: همچنین صنعت مرغ در کشور دچار ورشکستگی شاده و شااهاد 

 نوسان قیمت مرغ هستیم که باید تدبیر  برا  حل این مشکالت اتخاذ شود.
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