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 یکی از کلید های موفقیت، داشتن نظم در انجام دادن کارهایی است که باید انجام دهید.
 
  

 انحراف شدید در توزیع مرغ
دهند، اظهاار  حبیب اسداهلل نژاد با بیان اینکه واحدهای مرغداری هر چه جوجه تولید شده را پرورش و در پایان دوره تحویل کشتارگاه می

هاا در  گذاری ستاد تنظیم بازار بایستی ماهیانه تعداد مشخصی جوجه ریزی صورت گیرد و پس از آن این جوجاه کرد: بر اساس سیاست

واحدهای مرغداری تخلیه و پس از تولید بدون انحراف توزیع شود. وی ادامه داد: آمار دقیقی از میزان تولید در اختیار نیست ولی هارچاه 

های پرورش تبدیل به مرغ گوشتی و وارد بازار شده است. نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتای  جوجه تولید شده در سالن

هاای  تومان مرغ را قبول ندارند، زیرا معتقدند متحمل خساارت ۰۲۲هزار و ۰۲اضافه کرد: با وجود اینکه واحدهای مرغداری قیمت مصوب 

دهند. وی تصریح کرد: فارم های مرغ  شوند اما چون دستوری است با همان نرخ مصوب مرغ هایشان را تحویل کشتارگاه ها می زیادی می

گوشتی هر آنچه جوجه دریافت کنند مرغ تحویل می دهند و مشکلی از بابت تولید وجود ندارد، اما روشن است که در توزیع مرغ باعاد از 

کشتار انحرافات شدیدی وجود دارد و هیچ گونه نظارتی هم بر آن نیست. مثال گفته می شود برخی ماشین های تحویل مرغ وارد مایادان 

ها را به  ها  و حواله بهمن شده و همانطور هم خارج می شوند و یا حواله های سنگین بدون نظارت صادر می شود و اصال  معلوم نیست مرغ

میلیون قطعه جاوجاه  ۰۳۲میلیون قطعه برای ماه بهمن و اسفند است واگر  ۰۳۲کجا می برند. به گفته وی سیاست گذاری جوجه ریزی 

تن مرغ در سراسر کشور توزیع می شد ولی در حال حاضر اینگونه نیست و  ۰۰۲۲تولید و جوجه ریزی انجام  شده باشد، روزانه بایستی 

ه به نظر می رسد  آمارها نیاز به راستی آزمایی  و بازار نیاز به پایش و نظارت شدیدتر دارد.اسداهلل نژاد در  پایان گفت: قیمت تماام شاد

 هزار تومان است. ۰۳تومان و مرغ گرم هم حدود  ۰۲۲هزار۰۱مرغ زنده برای تولید کننده 

 سازمان صمت پاسخگوی کمبود مرغ در بازار باشد
فروشان  شرقی، ارائه آمار غلط و نادرست رئیس اتحادیه قصابان و مرغ اکبر فتحی  ضمن تکذیب هرگونه کاهش کشتار مرغ در آذربایجان

تبریز در این خصوص را بدون استعالم از مرجع اصلی و مصداق بارز تشویش اذهان عمومی دانست و  اظهار داشت: میزان جوجه ریازی 

درصد افزایش داشته و در حال حااضار در  ۳۰در استان آذربایجان شرقی نه تنها کاهش نیافته است بلکه نسبت به سال گذشته حدود 

هزار قطعه افزایش جوجه ریزی وجود دارد. وی در ارتباط با آخرین وضعیت قیمات و  ۰۲۲مقایسه با آمار تولید اسفند ماه سال قبل حدود 

تن می باشد و ایان  ۰۰۲تا  ۰۳۲میزان تولید مرغ در استان گفت: میزان مصرف روزانه گوشت  مرغ در استان آذربایجان شرقی حدود 

کشتارگاه فعال در استان کشتار شده است و آمارهای غیر از این کذب و بدون راست آزمایی بیان شاده اسات. رئایاس  ۰۰مرغ ها در 

سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی افزود: میزان جوجه ریزی با توجه به سامانه سماصط مشخص می شود و کنترل از طریق 

 همین سامانه انجام می شود و عرضه مرغ پس از حمل به کشتارگاه که با مجوز حمل و تایید تخلیه به کشتارگاه انتقال یافته و آمار کااماالً

 ۰۱تن کشتار مرغ داشتیم و در روز شاناباه  ۳۰۲اسفند حدود  ۰۰مشخص و موثق می باشد. فتحی با اشاره به اینکه در روز پنجشنبه 

تن بوده است که اصوالً این میزان تولید باید در بازار خود را  ۰۰۱اسفند که کمترین میزان کشتار شده روزانه مرغ تا به اینجا بوده، حدود 

داد اما دلیل کمبود مرغ باید توسط همکاران سازمان صمت استان تحلیل و بررسی شود چرا که سازمان جهادکشاورزی متاولای  نشان می

تولید مرغ بوده و نظارت بر توزیع بر عهده سازمان صمت استان است. وی با تاکید بر مسئولیت سازمان جهادکشاورزی در تنظیام باازار 

قیمت مرغ افزود: جهادکشاورزی با کشف قیمت و تحلیل هزینه های تولید مرغ در صدد تامین مرغ مورد نیاز بازار بوده و قیمت مصاوب و 

توماان  ۰۲۲هزار و  ۰۰تومان است. وی افزود: قیمت مرغ زنده درب مرغداری  ۰۲۲هزار  ۰۲تعیین شده ستاد تنظیم بازار کشور کیلویی 

تومان تعیین شده است و هدف جهاد کشاورزی در تنظیم بازار قیمت مرغ ، کنتارل  ۰۲۲هزار و  ۰۲بوده و برای عرضه به مصرف کنندگان 

قیمت و جلوگیری از افزایش آن می باشد. فتحی تاکید کرد: کمبودی در عرضه مرغ شب عید در استان آذربایجان شرقی نداریم و مایازان 

تن مرغ منجاماد در  ۰۲تولید طبق روال تا انتهای سال ادامه خواهد داشت و مشکلی از بابت تولید وجود نخواهد داشت و از امروز روزانه 

 سطح استان توزیع می شود و اگر در توزیع مرغ انسجام برای نظارت و کنترل وجود داشته باشد.

 مصرف گوشت نصف شد
ا ای بیش نیست، اظهار کرد: با وجود آنکه انباشت دام، دامداران را با های اخیر گوشت در بازار بهانه منصور پوریان با اشاره به اینکه گرانی

ها گوشت را گاران  های مختلف نظیر بارش برف و باران و مسدود شدن راه مشکالت متعددی روبرو کرده است، اما مغازه داران به بهانه

هزار تومان اعالم کرد و افزود: با توجه باه  ۳۰هزار تومان و دام سنگین  ۰۰تا  ۰۱کردند. وی قیمت کنونی هر کیلو دام در بخش سبک را 

هزار تومان است. پوریان ادامه داد: با توجاه  ۰۰۰هزار تومان و گوشت گوسفندی ۵۰قیمت دام زنده، نرخ منطقی هر کیلو گوشت گوساله 

هزار تنی گوشت در سردخانه ها، نوسان قیمت در بازار توجیاه  ۰۲۲به انباشت دام زنده و فشار سنگین بر روی دامداران و همچنین مازاد 

هزار راس دام در کشور خبر داد و گفت: با توجه به گرانی نهاده، نبود باازار  ۳۲۲ندارد.رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور از انباشت 

 ۰تاا  ۱هزار راس دام در بخش سنگین و  ۳۲۲مناسب و شیوع ویروس کرونا، فشار زیادی بر بخش تولید وارد شده به طوری که حدود 

ها انباشت شده است.وی افزود: بنابر آمار امسال با کاهش تقاضا از سوی پر مصرف ها، مایازان  میلیون راس در بخش سبک در دامداری
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