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 اند بنگریم. هایی که در اطرافش گرد آمده اولین روش برآورد هوش یک فرمانروا این است که به آن
 

 ادامه بحران در کمین بازار مرغ است
 های دامی، مرغداران رغبتی به تولید ندارند. نهاده نایب رئیس انجمن صنفی مرغداران گوشتی گفت: با توجه به مشکالت تامین 

حبیب اسداله نژاد نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی درباره آخرین تحوالت بازار مرغ اظهار کرد: امروز متوسط نرخ هرر 

تومان  ۰۵۵هزار و  ۴۲هزار تا  ۴۲ها  تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۰۵۵هزار و  ۷۱هزار تا  ۷۱کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

 شود که نوسان محسوسی در بازار مرغ رخ ندهد. است. وی افزود: با توجه به وضعیت فعلی عرضه و تقاضا پیش بینی می

های دولتی هشدار دادیم که ثمره رویکرد غیرمنطقی در بحث تامین نهاده ها، بی رغبرتری  اسداله نژاد ادامه داد: بارها به مسئوالن دستگاه

ها تا حدودی  مرغداران به امر تولید خواهد بود چرا که با افزایش هزینه ها، تولید غیر اقتصادی است. به گفته این مقام مسئول، پیش بینی

محقق شده به طوریکه کمبود تولید، زمینه را برای افزایش قیمت در بازار ایجاد کرده است و با استمرار روند فعلی شرایط حادتر خرواهرد 

تومان اعالم کررد و  ۰۵۵هزار و  ۷۱هزار تا  ۷۱شد چرا که تولیدکننده رغبتی به جوجه ریزی ندارد. وی نرخ منطقی هر کیلو مرغ زنده را 

ها با نرخ مصوب، قیمت تمام شده تولید در همین حد خواهد بود. نایب رئیس کانون انرجرمرن صرنرفری  درصد نهاده ۲۵گفت: با تامین 

مرغداران گوشتی ادامه داد: اتخاذ سیاست گذاری نادرست مسئوالن منجر به ایجاد بحران در بازار مرغ خواهد شد. اسردالره نرژاد در 

هزار تومانی به ازای هر کیلو مرغ زنرده،  ۷۱هزار تومانی کارگروه تنظیم بازار بیان کرد: علی رغم تصویب نرخ  ۷۱واکنش به تصویب نرخ 

اما هنوز به صورت رسمی اعالم نشده تا فشار بر تولیدکننده کاهش یابد. نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی نسبرت بره 

بحران شدید مرغ هشدار داد و گفت: بی توجهی مسئوالن امر به بخش تولید، تبعاتی همچون بحران شدید مرغ را در بر دارد که دولرت 

های دامی همچنران آشرفرتره  باید پاسخگو باشد چرا که سهل انگاری دولت این چالش را ایجاد کرده است. وی با بیان اینکه بازار نهاده

است، افزود: با توجه به تامین بخش عمده نهاده از بازار آزاد، تولیدکننده رغبتی به جوجه ریزی ندارد، این درحالی است که ستاد تنظریرم 

هزار تومانی را برای هر کیلو مرغ مصوب کرده است که اگر این نرخ اصالح نشرود، برا  ۷۱بازار بی توجه به قیمت تمام شده تولید، نرخ 

بحران کمبود مرغ در سطح کشور مواجه خواهیم شد. این مقام مسئول در پایان درباره آینده بازار مرغ تصریح کرد: دولت با اتخاذ برخری 

 تدابیر باید مرغداران را به سمت جوجه ریزی سوق دهد، در غیر این صورت با چالش کمبود مرغ در سطح کشور روبرو خواهیم شد.

 

  یکی از دستگاه های دولتی تعادل بازار تخم مرغ را از بین برد

رضا ترکاشوند در خصوص وضعیت صادرات افزود: فرایند صادرات برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای جلوگیری از ضرر و  همچنین 

مدیریت بازار داخلی انجام می شود. مدیرعامل اتحادیه سراسرس مرغ تخمگذار کشور با بیان اینکه حجم باالی صادرات تخم مررغ بره 

های اخیر به دلیل افزایش مجروز صرادراتری  کشورهای عراق و افغانستان بوده است، اظهارداشت: نامتعادل شدن بازار تخم مرغ در ماه

توسط یکی از دستگاه های دولتی بوده که موجب کمبود عرضه این محصول در بازار داخلی شد. وی تصریح کرد: تا تیرمراه سرالرجراری 

مدیریت صادرات با اتحادیه سراسری مرغ تخمگذار بود، اما در ماه های اخیر مجوز صادرات به یکی از دستگاه های دولتی محول شد کره 

مرغ در  حجم باالی صادرات، نامتعادلی بازار تخم مرغ داخلی را در پی داشت. ترکاشوند گفت: طی ماه های اخیر با روند افزایش نرخ تخم

بازار داخلی،  نسبت به مدیریت و محدودیت صادرات این محصول اقدام شد تا جایی که دولت صادرات را منوط به پرداخت عوارض کررد. 

وی  میزان تولید تخم مرغ کشور در سال گذشته را بیش از یک میلیون تن عنوان کرد و گفت: با تولید این میزان تخرم مررغ، امرکران 

هزارتن از این محصول در سال وجود دارد اما باید با مدیریت در فصول مختلف انجام شود. وی ادامه داد: تالش مرا  ۷۵۵صادرات حدود 

مدیریت بازار تخم مرغ داخلی است تا این محصول پروتئینی از سبد خانوار ایرانی حذف نشود و حتی با ادامه صادرات نیز تنشی در برازار 

هزار تومان و برای مصررف  ۷۴داخلی این محصول رخ ندهد. ترکاشوند افزود: طبق مصوبه اخیر دولت قیمت هر کیلوگرم درب مرغداری 

هزارتومران،  ۴۲ای  تایی فله ۱۵تومان تعیین شده است. به گفته وی، طبق این مصوبه قیمت هر شانه تخم مرغ  ۰۵۵هزار و  ۷۲کنندگان 

 ۷۱تایری   ۷۰هزار تومان،  ۴۴تایی  ۴۵هزار تومان،  ۱۷تایی بسته بندی شناسنامه دار دارای زنجیره سرد حداکثر  ۱۵تخم مرغ شانه 

تایی هفت هزار تومان است. ترکاشوند اضافه کرد: طی روزهای اخیر با قیمت گذاری جدید تخرم  ۲هزار تومان و  ۷۷تایی   ۹هزار تومان، 

هزار تومان به فرروش  ۱۵هزار تا   ۴۲تایی در بازار داخلی بین  ۱۵مرغ توسط دولت و محدودیت در صادرات، قیمت هر شانه تخم مرغ 

می رسد. وی  با تاکید بر اینکه صادرات تخم مرغ ممنوع نیست، ادامه داد: طبق آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار از ابتدای مهرماه صادرات 

تومان عوارض و تا سقف پنج هزار تن در ماه قابل انجام است. ترکاشوند  ۰۵۵تخم مرغ از گمرکات کشور به ازای هر کیلوگرم دو هزار و 

هزارتومان عنوان  ۷۰قیمت منطقی هر کیلوگرم تخم مرغ را با توجه به هزینه های تمام شده تولید و افزایش نرخ روز افزودن نهاده ها را 

کرد و  از دولت خواست تا در صورت متعادل شدن و روال عادی بازار تخم مرغ داخلی، صادرات این محصول با مدیریت از سرگرفته شرود 

تا تولیدکنندگان داخلی متضرر نشوند.  طبق آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور،  هزینه خرده فروشی تخم مررغ بررای واحردهرای 

تایی یک هزار تومان،  ۷۰تومان، برای  ۰۵۵تایی یک هزارو  ۴۵تایی دو هزارتومان، برای تخم مرغ  ۱۵فروشگاه های زنجیره ای حداکثر 
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