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 مانع، همان چیز وحشتناکی است که با چشم برداشتن از هدف به نظرمان می رسد.
 

 االجل برای کاهش قیمت مرغ اعالم ضرب
هزارتومان کاهش یابد. حسین  کنتننتنر  در  ۵۱ساعت آینده قیمت مرغ در استان به  ۲۷استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: ظرف 

تیر ستاد تنظیم بازار با اشاره به افزایش قیمت مرغ افزود: قیمت مرغ در کشور افزایش داشته و به تبن  آن شناهند  ۲نشست شامگاه 

تومانی که توسط رئیس سازمان صننن نت و  ۲۷۷هزار و  ۵۲افزایش قیمت ای  کاال  اساسی در استان هستیم. و  با اشاره به قیمت 

هزار تومان کاهش یابد. استاندار کهنگنینلنوینه و  ۵۱ساعت آینده قیمت مرغ به  ۲۷م دن و تجارت اعتم شده است اظهار کرد: ظرف 

  ها  متولی نظارت بر بازار را بیشتر از گذشته در دستور کار داشته باشند. کتنتر بویراحمد بر نظارت بر بازار تاکید و تصریح کرد: دستگاه

هزار قط ه داریم. البته باید ظرفیت تولید مرغ استان را افزایش دهیم تا بتوانینم  ۷۴۲میلیون و  ۷واحد مرغدار  با حدود  ۵۴۱تاکید کرد: 

 به اندازه مصرف استان تولید داشته باشیم.

 قیمت قطعی جوجه یکروزه اعالم شد
تومان اعتم شد همچنی  به کارگروه ها  تننظنینم بنازار  ۷۰۷۷بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار قیمت هر قط ه جوجه یک روزه 

 درصد کاهش یا افزایش قیمت داده شده است. ۱استانی اختیار کاهش 

 تومان ت یی  شد. ۷۰۷۷قیمت هر قط ه جوجه یک روزه بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار 

 با محوریت اتحادیه میهن صادرات تخم مرغ متوقف شد
تومان ت یی  شده و با  ۷۷۰۷۷۷عدد  بسته به وزن آن، حدود  ۰۷ا  اعتم کرد که قیمت هر شانه تخم مرغ  سازمان حمایت طی اطتعیه

 هرگونه افزایش قیمت تخم مرغ بیش از نرخ مصوب برخورد قانونی خواهد شد.

ها از جمله حقوق ودستمزد، حمل ونقل، خوراک و غیره و همچنی  حنفنو و  در ای  اطتعیه علت افزایش قیمت تخم مرغ، افزایش هزینه

ریال قیمت مصرف کننده هر  ۰۱۷۷۷استمرار تولید، عنوان شده که بر ای  اساس سقف قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در مرغدار  حداکثر 

 تومان ت یی  شد. ۷۷۰۷۷۷عدد  بسته به وزن آن در حدود  ۰۷شانه تخم مرغ 

ها  تولید ، تنظیم بازار تخم مرغ بنر  ها  و اتحادیه همچنی  براساس تصمیمات کارگروه تنظیم بازار به منظور استفاده از ظرفیت تشکل

عهده اتحادیه مرکز  مرغداران میه  قرارگرفته و در شرایطی که قیمت تخم مرغ در کشور روند افزایشی داشته است، با همناهنننگنی 

 صورت گرفته با اتحادیه ذیربط صادرات تخم مرغ تا زمان تنظیم بازار داخلی متوقف شد.

 واردات گوشت مرغ منطق اقتصادی ندارد
هزار تومانی منطق اقتصناد  نندارد و  ۵۰نایب رئیس کمیسیون کشاورز ، آب و مناب  طبی ی مجلس، گفت: واردات گوشت مرغ با ارز 

 هزار تومان است. ۷۷قیمت ای  محصول وارداتی حدود 

جتل محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورا  استمی، در خصوص امکان کنترل قیمت گوشت مرغ در بازار بنا اسنتنفناده از 

 هزار تومان است. ۷۷هزار تومانی منطق اقتصاد  ندارد و قیمت ای  محصول وارداتی حدود  ۵۰واردات، گفت: واردات گوشت مرغ با ارز 

تنوان  نایب رئیس کمیسیون کشاورز ، آب و مناب  طبی ی مجلس شورا  استمی، ادامه داد: به جا  صرف ارز دولتی به منظور واردات می

 از دامداران حمایت کرد تا نیاز به وارد کردن محصوالتی مانند گوشت مرغ وجود نداشته باشد.

 

 درصد جریمه می شود ۰۷امتناع از عرضه مرغ مشمول 
قناننون  ۵۵گران بازار مرغ، گفت: بر اسناس مناده  مدیرکل ت زیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برخورد جد  با اختل

 ۲۷ت زیرات حکومتی ، عرضه نکردن مرغ، مشمول احتکار و اختل در نظام اقتصاد  کشور است و در ای  راستا امتناع از عرضه آن بنا 

گران در بازار تولید، عرضه و توزی  منرغ در  درصد جریمه بر مبنا  قیمت کاال روبه رو خواهد بود.برات لی صالحی اظهار داشت: با اختل

 استان برخورد جد  و قانونی می شود.و  افزود: هر گونه امتناع مرغداران از عرضه مرغ به کشتارگاه به مثابه احتکار است و با توجه نیناز

بازار، ضرورت تزریق مرغ در بازار محسوس است. مدیرکل ت زیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از مرغداران خواست که منرغ را بنا 

قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار در اختیار اتحادیه و کشتارگاه قرار دهد و از افزایش قیمت به صورت خودسرانه امتناع کنند زیرا این  کنار 

 تخلف است و مشمول برخورد قانونی خواهد شد.
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