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 فرصتي كه از آن بهره نمي گيري ،آرزوي ديگران است
 

 :رييس سازمان حمايت
 كنيم مرغ ارزان نشود، وارد مي

هايي مانند وضع عوارض براي صادارت در نظر گرفته شده است امـا   اگرچه براي كاهش قيمت مرغ سياست:  رييس سازمان حمايت گفت
 .در صورتي كه ظرف يكي تا دو روز آينده مرغ موردنياز تامين نشود، واردات مرغ در دستور كار قرار گيرد

تومان شـد تـا      550هزار و  8كه براساس پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي قيمت مرغ زنده اصالح و نرخ آن  عباس تابش با يادآوري اين
هـا     وزارت جهاد كشاورزي و مسـئـوالن تشـكـل           : هزار تومان خريداري كند، اظهار كرد 900هزار و  12مصرف كننده مرغ را با قيمت 

كنند كه در پي اين موضوع عرضـه   را دليل كمبود عرضه مرغ به بازار مطرح مي...  موضوعاتي مانند تلف شدن به دليل گرما و نبود واكسن و
 .به بازار كاهش پيدا كرده است

هاي خالي واحدهاي توليدي بايد براي جلوگيري از    ظرفيت:  اي نيست، اظهار كرد اتفاقات خلق الساعه...  وي با بيان اينكه تلف شدن مرغ و
.. كردند، در تابستان هر سال با افزايش دمـا و    كاهش توليد و عرضه، به جاي جوجه ريزي حداقل، بايد با حداكثر ظرفيت جوجه ريزي مي

قابل پيش بيني بود اين در حالي است كه براساس گزارش هواشناسي دماي هوا در   ...  شويم و شرايطي مانند تلف شدن مرغ و رو مي روبه
شـد،   ريزي عرضه مرغ به بازار بيشتر مي وي با بيان اينكه بايد با افزايش جوجه.  سال جاري نسبت به سال گذشته كاهش پيدا كرده است

در حال حاضر ميزان عرضه مرغ به بازار كاهش پيدا كرده است و در راستاي حل  اين مشكل جلسات متعددي نيز برگزار شده :  اضافه كرد
كه بازرسان سازمان حمايت از مصرف كننده و توليدكننده نظارت شديدي بر بـازار     معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين.  است

در برخي موارد قيمت مصوب مرغ در واحد توليدي نيز رعايت نمي شود، بازرسان سازمان حمايت از مصرف كـنـنـده بـا       :  دارند، ادامه داد
 .توليدكنندگاني كه قيمت مصوب را رعايت نكنند برخود كرده و پرونده تشكيل مي دهند

با وضع عوارض، صادرات مرغ مـحـدود   :  تابش با اشاره به اقدامات سازمان حمايت از مصرف كننده براي كاهش قيمت مرغ، تصريح كرد
 .شد از سوي ديگر شركت پشتيباني امور دام از تمام ذخاير براي تامين كسري بازار مرغ استفاده مي كند

كه عالوه بر به كارگيري سياست هاي مذكور در صورتي كه ظرف يكي تا دو روز آينده مرغ موردنياز بازار تـامـيـن نشـود،        وي با بيان اين
فروشـنـد،    تومان مي 500هزار و  8با واحداي توليدي كه مرغ زنده را بيش از  : ممكن است واردات مرغ در دستور كار قرار گيرد، تاكيد كرد

 .صنف نيز بايد سود عرف را رعايت كرده و خريد و فروش خود را با فاكتور انجام دهد: شود، تاكيد كرد برخورد مي
تمامي كشتارگاه ها بايد روي بسته بندي هاي مرغ قيمت مصوب را درج كنند و :  رييس سازمان حمايت از مصرف كننده و توليدكننده گفت

 .شود از قيمت عدول نكنند در غير اين صورت با افراد خاطي برخورد مي
 

 ها با بازار آزاد درصدي قيمت مصوب نهاده 10اختالف 
هزار  15تا  500هزار و  14امروز نرخ هر كيلو مرغ گرم :  عضو كانون سراسري مرغداران گوشتي از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت

برومند چهار آيين عضو كانون سراسري مرغداران گوشتي در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تـجـارت و كشـاورزي گـروه            .  تومان است
 200هزار و  10امروز نرخ هر كيلو مرغ زنده درب مرغداري، :  اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان،  از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت

وي كشش بازار، كاهش وزن گـيـري   .  هزار تومان است 15تا  500هزار و  14ها  و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشي 500هزار و  10تا 
با :  هاي دامي را از جمله علل گراني قيمت مرغ در بازار اعالم كرد و افزود هاي گرمايي، ازدياد تلفات و افت كيفيت نهاده الشه ناشي از تنش

به گفته چهار .  هزار تومان باشد 15تا  14شهريور در دامنه  15شود كه قيمت مرغ تا  توجه به شرايط كنوني عرضه و تقاضا پيش بيني مي
ايـن  .  هاي ارديبشهت و خرداد نبايد انتظار افت قيمت مرغ در بازار را داشت درصدي جوجه ريزي در ماه 26تا  25آيين، با توجه به كاهش 

مسئوالن ستاد تنظيم بـازار  :  توماني براي فروش هر كيلو مرغ در بازار بيان كرد 900هزار و  12مقام مسئول با انتقاد از اعالم نرخ مصوب 
وي نـرخ  .  هاي توليد منطبق نيست هاي توليدي به عنوان نماينده واقعي اعالم كردند كه اين نرخ با واقعيت نرخ مرغ را بدون حضور تشكل

نـرخ  :  هزار تومان اعالم كرد و گـفـت   15تا  500هزار و  14هزار و مرغ آماده به طبخ را  10تا  700هزار و  9واقعي هر كيلو مرغ زنده را 
دهند از چرخه توليـد   كنوني مرغ به نفع توليدكنندگان و مصرف كنندگان است و در صورت اجراي قيمت دستوري، توليدكنندگان ترجيح مي

عضو هيئت مديره كانون سراسري مرغـداران گـوشـتـي       .  كند خارج شوند كه در نهايت كمبود عرضه و افزايش قيمت، همه را گرفتار مي
هاي ناظر و بازرسي وزارت صمت بايد نظارت خود بـر خـرده      نهاد:  هزارتومان را گرانفروشي دانست و افزود 18تا  16عرضه مرغ با نرخ 

چهار آيين در پايان نرخ كنوني هر كيلو ذرت .  هاي كنوني جفا در حق مصرف كنندگان است ها را افزايش دهند چرا كه عرضه با نرخ فروشي
اگرچه قـيـمـت    :  تومان اعالم كرد و گفت 200هزار و  3تا  100هزار و  3و كنجاله سويا  700تا يك هزار و  500در بازار آزاد يك هزار و 

 .درصد فاصله دارد 10هاي دامي در بازار آزاد تا حدودي معتدل شده است، اما همچنان با نرخ مصوب خود  نهاده

 5600 فسفات 10600حداكثر8550حداقل  مرغ زنده
16700حداكثر12000حداقل مرغ كشتار 1410اكراين  1530روس  1510برزيل ذرت   
 2450-3000برزيل   كنجاله سويا  6600حداكثر  5800حداقل تخم مرغ

 19000 متيونين 21500حداكثر 21000حداقل  بوقلمون كشتار
 8500 ليزين 16200حداكثر16000حداقل  بوقلمون زنده


