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اگر میخواهی دروغی نشنوی  ،اصراری برای شنیدن حقیقت مکن . . .

ثبات نرخ مرغ در بازار

حبیب اسداهلل نژاد ،از ثبات قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت :قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم بین  ۹۱تا  ۰۲هزار تومان و کمترتر از نتر
مصوب آن است .وی قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده را نیز بین  ۹۱هزار و  ۰۲۲تومان تا  ۹۱هزار و  ۰۲۲تومان اعالم و اضافه کرد :قیتمتت
مصوب هر کیلوگرم مرغ  ۰۲هزار و  ۱۲۲تومان است .این مقام مسئول با بیان اینکه معرقدیم قیمت گذاری دسروری باید از بتازار مترغ
حذف شود و این بازار تابع عرضه و تقاضا است ،گفت :با این حال پیگیر اصالح نر مصوب این کاال هسریم چرا که بعد از تعیتیتن نتر
مصوب  ۰۲هزار و  ۱۲۲تومان قیمت مصوب مؤلفههای تولید از جمله نهادههای دامی افزایش یافره است.
وی با اشاره به اینکه با وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صمت در این زمینه مذاکره کردهایم ،افزود :با توجه به ایتنتکته وزارت جتهتاد
کشاورزی هنوز آنالیز قیمت را برای وزارت صمت و سازمان حمایت نفرسراده ،بعید می دانم که در هفره آینده به این مساله رسیدگی شود.

عرضه تخممرغ بستهبندی الزامی نیست
علی صفرماکنعلی در نامه ای اعالم کرد :با توجه به شرایط فعلی واحدهای پرورش طیور صنعری تخمگذار ،عرضه تخم مرغ خوراکتی بته
صورت بسره بندی در سراسر کشور به صورت ایجابی بوده و الزامی در این زمینه وجود ندارد.
در ادامه این نامه آمده که بدیهی است با مهیا شدن شرایط اقدام الزم براساس مفاد سند برنامه ملی ارتقای کیفیت بهداشری و تضمتیتن
سالمت تخم مرغ صورت خواهد گرفت .همچنین رونوشت این نامه به معاونت بهداشت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ابتالغ
شده است .به تازگی فرزاد طالکش دبیر انجمن صنفی تخم مرغ شناسنامه دار ایران گفره بود ،برپایه ابالغ وزارت بهداشتت ،درمتان و
آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی در قالب یک اطالعیه مشررک ،همه مراکز توزیع از ابردای بهمنماه امسال ملزم به عرضه تخممترغ
شناسنامهدار بسرهبندی در یخچال میشوند .وی بر این باور است که روش توزیع تخم مرغ فله ای از مرغداری به مقصد عرضه مسرقیتم
نه فقط یک امر غیربهداشری است ،بلکه از نظر اقرصادی به دالیل مرعدد باعث دو نرخی شدن تخم مرغ در عمده فروشی هتا و خترده
فروشی ها با فاصله زیاد می شود ،بنابراین اثربخشی کمی در مرعادل سازی نر تخم مرغ در سطح عرضه خواهد داشت.
وی افزود :در شرایطی که کشور با مشکل جدی ویروس کرونا درگیر است ،باید از عرضه فله ای کاالها بهویژه تخممترغ بترای حتفت
بهداشت مردم و جلوگیری از انرقال سطحی این ویروس از پوسره تخم مرغ فله ای جلوگیری شود.
این الزام در شرایط فعلی در حالی مطرح شده که بررسی های میدانی نشان می دهد هر شانه تخم مرغ  ۱۲تایی فله ای در بازار بین ۱۰
هزار تا  ۱۴هزار تومان و تخم مرغ بسره بندی  ۰۲تایی  ۱۴هزارو  ۰۲۲تومان عرضه می شود ۹۱۲ .واحد بسره بندی تخم مرغ در کشور
فعال است که برای حمل تخم مرغ روزانه  ۰۰۴هزار و  ۰۲۲عدد کارتن به ارزش  ۸۴۴میلیون تومان و سالیانه  ۴۱میلیون و  ۱۲۰هتزار
کارتن به ارزش  ۰۰۹میلیارد تومان به مصرف این صنعت می رسد .با توجه به تولید سالیانه یک میلیون تنی تخممرغ در سال ،فقتط ۰۰
درصد این محصول به شکل پاسروریزه جذب صنعت غذا اعم از کارخانجات تولیدکننده کیک ،کلوچه ،قنادی ،شیرینیپزی و سس میشود.

افزایش قیمت خوراک دام و طیور به بیشترین میزان  6سال گذشته
وجود مشکالت عرضه از سوی کشورهای صادر کننده ،قیمت خوراک دام و طیور را در بازارهای جهانی به بیشررین میزان  ۸سال گذشترته
افزایش داد .قیمت ذرت که به عنوان خوراک دام اسرفاده می شود با افزایش یک درصدی قیمت به بیشررین میزان  ۸سال گذشره رسید،
افزایش قیمت ها مراثر از نگرانی از عرضه این محصوالت در کشورهای کلیدی تولید کننده این محصول است.
قیمت آتی این محصول با افزایش  ۹.۰درصد در هر بوشل از  ۱.۱۰به  ۱.۱۴دالر افزایش یافت که بیشررین قیمت از ماه می سال ۰۲۹۱
تاکنون محسوب می شود .امروز قیمت سویا هم افزایش یک د رصدی داشت البره روز گذشره رشد  ۰.۸درصدی را ثبت کرده و بیشرریتن
میزان قیمت از ژوئن سال  ۰۲۹۱تاکنون را رقم زده بود .قیمت گندم نیز از این افزایش قیمت ها عقب نمانده و بتا رشتد  ۲.۰درصتد
بیشررین قیمت از دسامبر سال  ۰۲۹۱تاکنون به حساب می آمد.
صادرات از سوی کشورها صادرکننده یا به دلیل خشکسالی ها و یا شیوع ویروس کرونا به سخری انجام می شود بترزیتل و آرژانترتیتن
صادرات بسیار کمرری نسبت به سالهای گذشره به دلیل وقوع خشکسالی در این مناطق داشره اند.
آرژانرین هفره گذشره اعالم کرد که صادرات ذرت خود را تا  ۰۴ماه فوریه معلق خواهد کرد چرا که دولت می خواهد از تامین نتیتاز داختل
خود مطمئن شود .به دلیل کاهش بارندگی ها در برزیل زمان برداشت و نیز میزان آن نیز با مشکالتی مواجه شده و صادرات این محصتول
بسیار کمرر شده است .بر اساس گزارش ها تنها در چند ماه گذشره قیمت انواع خوراک دام و طیور بیش از  ۱۲درصد در بازارهای جهانی
افزایش داشره است .ایران یکی از بزرگررین وارد کنندگان خوراک دام و طیور است و ساالنه بیش از  ۱.۰میلیارد دالر وارد متی کتنتد،
کمبود واردات ،مشکالت توزیع و افزایش قیمت نهاده ها باعث باال رفرن قیمت انواع محصوالت پروتئینی در داخل شده است.

