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 قيمت مرغ هم دو نرخي شد
 500هزار و  12ها  و متوسط مرغ آماده به طبخ در خرده فروشي 200هزار و  9حجت گفت: امروز نرخ هر كيلو مرغ زنده درب مرغداري 

تومان است.  عظيم حجت عضو اتحاديه مرغداران گوشتي درباره آخرين تحوالت بازار مرغ اظهار كرد: امروز نرخ هر كيلو مرغ زنده درب 
 تومان است. 500هزار و  12ها   و متوسط مرغ آماده به طبخ در خرده فروشي 200هزار و  9مرغداري 

 10وي با اشاره به اينكه عرضه مرغ در بازار دو نرخي شده است، افزود: هم اكنون بخشي از مرغ توليدي با نرخ مصوب ستاد تنظيم بازار 
شود.حجت ادامه داد:  هزار تومان عرضه مي 13تا  500هزار و  12ها  تومان و بخشي با نرخ آزاد به طور متوسط در استان 500هزار و 

دهد كه  كيلو دان با نرخ مصوب به مرغداران تحويل مي 7پشتيباني امور دام در راستاي تنظيم بازار به ازاي تحويل هر كيلو گوشت مرغ، 
 هاي دان اين ميزان افزايش يابد تا بازار به آرامش برسد.اين مقام مسئول درباره اينكه عرضه مرغ با رود با ارسال اولين محموله انتظار مي

هاي دامي از پشتيباني امور دام است، بيان كرد: اگر پشتيباني امور دام هر كيلو ذرت را با  نرخ مصوب تنظيم بازار مشروط به توزيع نهاده
هزار و  10تا  10تومان عرضه كند، مرغداران براي تحويل مرغ با نرخ مصوب  300هزار و  2و كنجاله سويا  200نرخ مصوب يك هزار و 

تومان مشكلي ندارند. وي با اشاره به اينكه مرغداران با خارج شدن قيمت جوجه يكروزه از حالت تعادلي در بازار روبرو هستند، بيان  500
كرد: با توجه به آنكه اين موضوع بر افزايش قيمت تمام شده تاثير گذار است، از اين رو مسئوالن بايد بازنگري در نرخ جوجه يكروزه 

هاي دامي در  داشته باشند تا مرغ با نرخ مصوب در بازار عرضه شود. حجت با اشاره به اينكه ستاد تنظيم بازار دو نرخ مصوب براينهاده
هزار و  2و كنجاله سويا  300و يك هزار و  200بازار اعالم كرده است، گفت: ستاد تنظيم بازار نرخ مصوب هر كيلو ذرت را يك هزار و 

هاي مورد  تومان اعالم كرده است.عضو اتحاديه مرغداران گوشتي با اشاره به اينكه مرغداران بخش اعظم نهاده 400هزار و  2و  300
هزار و  3و كنجاله سويا را  700كنند، اظهار كرد: هم اكنون مرغداران هر كيلو ذرت را با نرخ يك هزار و  نياز خود را از بازار آزاد تهيه مي

تومان براي مرغداران توجيه  500هزار و  10تا  10كنند كه به اين ترتيب فروش مرغ با نرخ مصوب تنظيم بازار  تومان خريداري مي 800
كنند،  هزار تومان عرضه مي 14تا  13هاي پروتئيني هر كيلو مرغ را با نرخ باالتر از  اقتصادي ندارد. وي در پايان درباره اينكه برخي مغازه

كنند كه  هاي باالتري در بازار عرضه مي ها هزينه باالتري دارند، از اين رو مرغ را با نرخ تصريح كرد: با توجه به آنكه برخي فروشگاه
 ها بايد بر اين موضوع نظارت داشته باشد. سنديكاي فروشگاه

 ريزي افزايش يافت كند/جوجه ورودتعزيرات به بازار مرغ شرايط رابدترمي
محمد يوسفي  با بيان اينكه فشار تعزيرات براي كنترل قيمت مرغ، باعث بدتر شدن اوضاع و افزايش قيمت خواهد شد،گفت: در حـال 
حاضر شركت پشتيباني اموردام مقدار تا حدود زيادي نهاده مورد نياز  مرغداران را تامين مي كند و به همين دليل توليدكنندگان به جوجـه 
ريزي تشويق مي شوند. وي با تاكيد بر اينكه نيازي به ورود تعزيرات به اين حوزه نيست،افزود: با شرايطي كه ايجاد شده به تدريج مـرغ 
قيمت واقعي و منطقي خود را پيدا مي كند. رئيس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتي ادامه داد: ما از مسئوالن شـوراي اقـتـصـاد و 
سياستگذاران درخواست داريم در جلسات قيمت گذاري تشكل ها را نيز دعوت كنند و نقطه نظرات ما را نيز در اين زمينه اعمال نمايند تـا 
ديگر شاهد بروز مشكالت اين چنيني نباشيم. يوسفي با بيان اينكه شركت پشتيباني امور دام هم اكنون كار خود را به خوبي انجـام مـي 
ا دهد، اضافه كرد: البته مرغداران با مقداري كمبود مواجه هستند كه اين كمبود بايد از طريق واردات برطرف شود و اين واردات نيز بايد بـ

هزارتومان اعالم و اضافه  12تا  11,5برنامه ريزي منظم و دقيق صورت بگيرد. وي قيمت منطقي هركيلوگرم مرغ را در شرايط كنوني بين 
 11,5بهمن ماه تا شب عيد تقاضا براي مرغ در بازار افزايش خواهد يافت و همين كه ما بتوانيم قيمت مرغ را در همين حدود ( 22كرد: از 

هزارتومان) نگه داريم، اتفاق خوبي است. يوسفي گفت: بعد بايد ببينيم در اوايل سال آينده وضعيت اقتصادي و واردات مواد اولـيـه  12تا 
 (خوراك، ويتامين ها و ...) به چه صورت خواهد بود. وي تاكيد كرد: شوراي اقتصاد و بانك مركزي بايد به شركت پشتيباني امور دام و ساير
 واردكنندگان كمك كنند تا  ارز را به موقع انتقال بدهند و كاال در زمان مناسب وارد كشور شود كه مرغداران از جوجه ريزي مايوس نشده و

 ما براي شب عيد دچار مشكل نشويم
 درصدي صادرات لبنيات 18كاهش 

 درصدي مصوبه ستاد تنظيم بازار است. 10ها، بيانگر افزايش تومان به كارخانه 200هزار و  2باكري گفت: توزيع هر كيلو شير خام با نرخ 
رضا باكري دبير انجمن صنايع لبني، با اشاره به اينكه تمامي كارخانه هاي لبني، قيمت مصوب ستاد تنظيم بازار را رعايت مي كنند اظـهـار 

هاي لبني طبـق مصـوبـه  آذر تمامي كارخانه 27كرد: اگرچه شايعاتي مبني بر كاهش نيافتن نرخ لبنيات در بازار مطرح است، اما از تاريخ 
شود، افزود:  قلم محصوالت لبني طبق مصوبه ستاد تنظيم بازار عرضه مي 14كنند. وي با اشاره به اينكه  محصوالتشان را به بازار عرضه مي

كند تـا تـخـلـفـي در  هاي لبني بازديد مي گروه بازرسي تخلفات سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف كننده به طور مداوم از كارخانه
قلم محصوالت لبني مصوبـه  14هاي مصوب رخ ندهد. باكري ادامه داد: هم اكنون كارخانه لبني در كشور وجود ندارد كه نرخ گذاري  قيمت

هاي خاص و يا از لـحـاظ كـيـفـيـت بـا  ستاد تنظيم بازار را رعايت نكرده باشد و تنها ممكن است قيمت محصوالتي كه در بسته بندي
 ) ITPNews.comمحصوالت قيمت گذاري شده تفاوت دارند، تغيير نكرده باشند. ( ادامه در سايت 
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