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 براي رسيدن به آن بايد مقاومت كرد. گاهي هدف در مسير خالف باد و رودخانه است
 

 توماني مرغداران در فروش هر كيلو تخم مرغ 400هزار و  1زيان 
 .تومان متضرر هستند 400بر اساس قيمت مصوب سازمان حمايت، مرغداران در فروش هر كيلو تخم مرغ حدود هزار و : نبي پور گفت

ناصر نبي پور رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و كشاورزي گروه اقتصادي 
 6هم اكنون متوسط نرخ هر كيلو تخم مرغ درب مـرغـداري     :  باشگاه خبرنگاران جوان،  درباره آخرين تحوالت بازار تخم مرغ اظهار كرد

بر اساس قيمت مصوب سازمان حمايـت مـرغـداران در        :  وي افزود.  هزار تومان است 13اي  معادل شانه 500هزار و  6تا  400هزار و 
كنند از اين رو دولت به منظور كاهش زيان مرغداران بايد نسبت  تومان زيان مي 400هزار و  1تا  300هزار و  1فروش هر كيلو تخم مرغ 

نبي پور متوسط توليـد  .  به خريد و ذخيره سازي محصول اقدام كند تا در بازه ازدياد مصرف در فصل زمستان و پاييز با كمبود مواجه نشويم
اگر چه اين ميزان توليد بيش از نياز داخل است، اما دولت بايـد  :  تن اعالم كرد و گفت 900هزار و  2تا  800هزار و  2روزانه تخم مرغ را 

از توليد كننده حمايت كافي را داشته باشد تا مرغدار نسبت به ادامه توليد و جوجه ريزي رغبت كند چرا كه هم اكنون مرغداران به سـبـب   
به گفته وي از ابتداي سال تا كنون مرغداران با احتساب متوسط توليد روزانـه  .  زيان انباشته از ابتداي سال رغبتي براي ادامه توليد ندارند

توماني در فروش هر كيلو تخم مرغ با زيان وحشتناكي رو به رو هستند و با استمرار ايـن رونـد        500هزار و  2تن و زيان  800هزار و  2
رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به اينكه صادرات تخم مرغ چندان چشم گـيـر     .  ديگر توان توليد ندارند

هاي هدف صادر شده است كه اين ميزان در برابر  هزار تن تخم مرغ به بازار 12تا  10ماه اخير تنها  3بر اساس آمار طي :  نيست بيان كرد
بـا  :  درصد مرغداران، مرغ در واحد توليدي خود ندارند اظهـار كـرد     40وي با اشاره به اينكه بيش از .  مازاد توليد رقم قابل توجهي نيست

برند چرا كـه   هاي توليدي در تعطيلي به سر مي توجه به ميزان انباشته مرغداران و عدم صرفه اقتصادي براي جوجه ريزي بسياري از واحد
هـا     فروشـي  هاي باال در خرده نبي پور با انتقاد از عرضه تخم مرغ با نرخ.  اي براي مرغدار ندارد فروش تخم مرغ در نقطه سر به سر فايده

تومان اعالم كرده است كه بـا ايـن        740هزار و  7بخشنامه معاون وزير صمت قيمت مصوب هر كيلو تخم مرغ درب مرغداري را :  گفت
رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغ تخم گـذار  .  تومان عرضه كند 800هزار و  17وجود مغازه دار هر شانه تخم مرغ را نبايد با قيمت بيش از 

ها از وزارت صمـت و     اگر چه بار:  استان تهران عرضه مستقيم تخم مرغ را تنها راهكار تعادل قيمت در بازار خرده فروشي دانست و گفت
هايي را براي عرضه مستقيم محصول در اختيار توليد كننده قرار دهند، اما تا كنون اين امر محقـق   پشتيباني امور دام تقاضا كرديم كه غرفه

هم اكنون هر :  تومان اعالم كرد و گفت 450هزار و  2و كنجاله سويا  350هزار و  1وي در پايان نرخ مصوب هر كيلو ذرت را .  نشده است
شود كه با نرخ مصوب خـود     تومان در بازار آزاد عرضه مي 500هزار و  1و ذرت  700هزار و  2تا  600هزار و  2كيلو كنجاله سويا با نرخ 

 .فاصله چنداني ندارد

 نيازي به واردات گوشت مرغ وجود ندارد
توانيم بخشـي از تـولـيـدات          هاي داخلي به خوبي استفاده شود مي اگر از ظرفيت:  عضو هيات رئيسه كميسيون كشاورزي مجلس، گفت

هايي دريافتي اين صادرات در حال حاضر نيز انجام  ها را به كشورهاي همسايه و منطقه صادر كنيم، هر چند كه بر اساس گزارش مرغداري
علي محمد شاعري عضو هيات رئيسه كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسالمي در خصوص .  شود مي

هزار تن گوشت مرغ در كشور وجود دارد كه در    200ميليون  3ظرفيت توليد :  نياز كشور به واردات گوشت مرغ به منظور تامين بازار،گفت
نماينده مردم بهشـهـر،   /  امكان توليد گوشت مرغ بيش از نياز داخل وجود دارد .  شود ميليون تن آن استفاده مي 2حال حاضر از حدود 

اگر وزارت جهاد كشاورزي واحدهاي توليدي را فعال و حمايت كند و از سـوي ديـگـر        :  نكا و گلوگاه در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد
اين نماينده مردم در مجلـس  .  كنند هاي كشور بيش از نياز داخلي گوشت توليد مي ها و داروي مورد نياز آنها را تامين نمايد مرغداري نهاده

دولت به جاي تمركز بر روي واردات گوشت مرغ بـه    :  شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه نياز به واردات گوشت مرغ وجود ندارد، عنوان كرد
توليد فعلي گوشت مرغ نياز .  ها با قيمت پايين بپردازد و خدمات مورد نياز توليدكنندگان را تامين كنـد  هاي مورد نياز مرغداري تامين نهاده

كند و نيازي بـه واردات       وي با بيان اينكه در حال حاضر توليد گوشت مرغ به منظور تامين نياز داخلي كفايت مي/  كند  بازار را تامين مي
ها را به كشورهاي همسايـه و     توانيم بخشي از توليدات مرغداري هاي داخلي به خوبي استفاده شود مي اگر از ظرفيت:  نداريم، تصريح كرد

دولت شبكه توزيع گـوشـت   .  شود هايي دريافتي اين صادرات درحال حاضر نيز انجام مي منطقه صادر كنيم، هرچند كه بر اساس گزارش
عضو هيات رئيسه كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسـالمـي،     /  مرغ با قيمت مناسب را ايجاد كند

تواند در جهت تنـظـيـم بـازار        ها و ارائه خدمات مناسب براي افزايش توليد داخل گوشت مرغ دولت مي عالوه بر تامين نهاده:  اضافه كرد
در حال حاضر ذرت بـه  .  ها ايجاد و گوشت مرغ را با قيمت مناسب عرضه كند ها و تعاوني ها بزرگ، اتحاديه هاي توزيع را در فروشگاه شبكه

شود درحالي كه وزارت جهاد كشاورزي متعهد شده بود كه اين محصول را با قيمت يـك هـزار         تومان عرضه مي 600قيمت يك هزار و 
/ ها اسـت     هاي مورد نياز مرغداري افزايش قيمت مرغ ناشي از افزايش قيمت نهادهدر بازار به دست توليدكننده برساند   300تومان

در حال حاضر ذرت بـه  :  ها است، افزود هاي مورد نياز مرغداري شاعري با اشاره به اينكه افزايش قيمت مرغ ناشي از افزايش قيمت نهاده
شود درحالي كه وزارت جهاد كشاورزي متعهد شده بود كه اين محصول را با قيمت يـك هـزار         تومان عرضه مي 600قيمت يك هزار و 
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