
     روز خوبي رو براتون آرزو مي كنم -سالم، صبح بخير
   ٧ ٦ ١ ١ ٢ ٤ ٦ ٦:تلفن-چهاردهم٣٤٦٨شماره -٩٧/١٢/١١

 

 

 

 مصمم شويد كه كاري بايد انجام گيرد سپس راه انجام آن را خواهيد يافت

 دان ارزان در مقابل دريافت مرغ
ها نيازهاي خود را كه بـرطـرف      هاي ديگر است و استان مرغ ورودي به تهران كمتر از استان:  مديرعامل اتحاديه مرغ گوشتي استان تهران گفت

هـاي     كنند كه در نتيجه ورودي به ميدان بهمن كاهش پيدا كرده است اما در كل شرايط مرغ بهتر از مـاه  كنند مازاد نياز را به تهران ارسال مي مي
در حال حاضر با تزريق مـرغ  :  در خصوص شرايط بازار مرغ اظهار كرد  محمد يوسفي مديرعامل اتحاديه مرغ گوشتي استان تهران ،. گذشته است

 تواند قيمت مرغ را در بازار بيشتر از ميزان فعلي كـاهـش     توسط شركت پشتيباني امور دام وضعيت بازار رو به بهبود است و استمرار اين امر مي
 ٥٠٠هـزار و       ١١شود كه قيمت آن قيمت مصوب تنظيم بازاري است و  ها توزيع مي مرغ در سطح وسيع در تهران و شهرستان:  وي افزود.  دهد

ها به تـهـران اذعـان       مديرعامل اتحاديه مرغ گوشتي استان تهران با اشاره به كاهش ارسال مرغ از شهرستان.  گذاري شده است تومان قيمت
 كنند كه كنند مازاد نياز را به تهران ارسال مي ها نيازهاي خود را كه برطرف مي هاي ديگر است و استان مرغ ورودي به تهران كمتر از استان: داشت

قيمت مرغ گرم تغييـر  :  يوسفي افزود.  هاي گذشته است در نتيجه ورودي به ميدان بهمن كاهش پيدا كرده است اما در كل شرايط مرغ بهتر از ماه
مديرعامل اتحاديه مرغ گوشتـي اسـتـان      .  شرايط بهتر از اين روزها باشد ٩٨ما اميدواريم در ابتداي سال .  زيادي نداشته اما كاهش يافته است

ايـم كـه      ايم و بارها اعالم كرده اين بحث مطرح شده است و ما به اين كار اعتراض كرده:  هاي واردات مرغ تصريح كرد تهران با اشاره به زمزمه
ما به دولت پيشنهاد كرديم به جـاي  :  وي افزود.  توليد به اندازه كافي در كشور وجود دارد اما تصميم نهايي را در اين زمينه دولت اتخاذ خواهد كرد

دان مرغ هاي غير فعال هم بتوانند به چرخه توليد بازگردند و از وجود  واردات مرغ، ارز آن را به مواد اوليه و خوراك دام اختصاص دهند تا مرغداري
اوضاع نهاده دامي هم در حال بهبود است و دولت اقـدام بـه       :  يوسفي گفت.  اطمينان پيدا كنند تا توليد مرغ و جوجه بيشتر و ايجاد اشتغال شود

ها هنوز شرايط توزيع آن مشكل دارد و كمبود نهاده دارند كه اين مشكل بيشتر در مرغـداران   البته در برخي استان.  واردات گسترده آن كرده است
مديرعامل اتحاديه مرغ گوشتي استان تهران در زمينه قيمت مرغ گرم اذعـان  .  گذار مشاهده شده كه به نسبت نياز به دان بيشتري هم دارند تخم

هاي توليد خود به پشتيباني امور دام دان ارزان قيمت  در حال حاضر ميزان مرغ گرم آزاد بسيار كاهش پيدا كرده و مرغداران با ارسال مرغ:  داشت
تـومـان از        ٥٠٠هزار و    ١١پشتيباني امور دام اين مرغ را با قيمت :  وي افزود.  كنند و به همين دليل رغبتي به توزيع آزاد آن ندارند دريافت مي

 دهد و با همين قيمت و بدون دريافت سود به بـازار عـرضـه      كند و در مقابل آن مواد اوليه و كنجاله سويا به مرغداران مي مرغداران خريداري مي
 كند البته گاهي اوقات هم پول بيشتري بابت خريد آن از مرغداران پرداخت كرده است مي

 آمار جوجه ريزي اشتباه اعالم شده بود
آمار :   رئيس هيئت مديره اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي ايران با اشاره به قيمت جوجه يكروزه و نوسانات صعودي آن اعالم داشت 

مهندس جافر عوامل متعددي را   .  جوجه ريزي اعالم شده از سوي وزارت جهاد كشاورزي از واقعيت دور بوده و اشتباه اعالم گرديده است
هاي گذشته را اصلي ترين علت افزايش قيمت  در كاهش و افزايش قيمت جوجه يكروزه دخيل دانست و كمبود ميزان توليدي جوجه در ماه

پيش از اين اعالم كرده بود بـيـش از       -معاون امور دام وزارت جهاد كشاورزي   -آقاي مهندس رضايي :  جوجه اعالم كرد و اظهار داشت
ميليون قطعه جوجه يكروزه در كشور و در هر ماه توليد گرديده در حالي كه اين ميزان صحيح نبوده و آمار توليدي جوجـه يـكـروزه       ١٢٠

افزايش قيمت گوشت مرغ توليدي كه امروز :  وي ادامه داد.  كشور در هر ماه بسيار كمتر از ميزان اعالمي وزارت جهاد كشاورزي بوده است
شاهد آن هستيم ، به علت افزايش قيمت جوجه يكروزه در زمان جوجه ريزي مرغداران كشور بوده است و عالوه بر آن، اخيرا بـيـمـاري      
نيوكاسل باعث ايجاد تلفات شديدي در كل كشور گرديده و اين تلفات به همراه قيمت باالي جوجه هاي ريخته شده در سالن مـوجـبـات      

 .كاهش ميزان توليد گوشت مرغ كشور و كمبود آن را ايجاد كرده است

 فرد خاصي بصورت انحصاري زمان واردات نهاده ها را تعيين مي كند
كند كـه واردات     ها با انحصار مواجه هستيم يك فرد تصميم گيري مي به دليل اينكه در زمينه تامين نهاده: عضو كميسيون كشاورزي مجلس، گفت
مـجـلـس، در خصـوص واردات            ٩٨زاده بالنگان عضو كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال  عباس پاپي. نهاده به موقع يا با تاخير صورت بگيرد

درصد قيمت تمام شده محصـوالت   ٤٠هاي دامي اگر عملكرد مناسبي داشتتيم حدودا  در زمينه تامين نهاده:  هاي دامي مورد نياز كشور، گفت نهاده
هـا     هدفمندي يـارانـه     ٨٩وي با بيان اينكه در سال . هاي دامي دچار غافل گيري شد كرد، سيستم بانكي كشور براي تامين نهاده كاهش پيدا مي

كشـور   ريزي شده بود و كاال به ميزان كافي در ها در بازار جهش داشته باشد اما به دليل اينكه از قبل برنامه صورت گرفت انتظار اين بود كه قيمت
تنها با بانك يك امكان انجام مبادالت بانكي وجود داشت اما درحال حـاضـر      ٨٩در سال :  وجود داشت شاهد تنش در بازار نبوديم، تصريح كرد

نماينده مردم دزفول در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينـكـه   .   هاي بيشتري فعاليت كنيم توانيم با بانك تري وجود دارد و مي شرايط مناسب
ماه تاخير داشته باشيـم،   ٣هاي دامي مورد نياز كشور را تامين نكرد و همين مسئله باعث شد تا حدودا  ها به موقع ارز مورد نياز واردات نهاده بانك

ها  ها در تامين ارز مورد نياز واردات نهاده روز يك بار محصول توليدي خود را وارد بازار كنند به واسطه تاخير بانك ٤٥مرغداران بايد هر :  ادامه داد

وي    / فرد خاصي بصورت انحصاري زمان واردات نهاده ها را تعيين مي كند   .  دو دوره توليد مرغ آسيب ديد و با كاهش در بازار مواجه شديم
كند كه واردات نهاده به موقع يا با تاخيـر صـورت      ها با انحصار مواجه هستيم يك فرد تصميم گيري مي به دليل اينكه در زمينه تامين نهاده:  گفت

به دليل اينكه در زمينـه  :  هاي دامي در انحصار فردي است كه در همه دولت نيز حضور داشته، تصريح كرد زاده با بيان اينكه بازار نهاده پاپي. بگيرد
ثـيـر   كند كه واردات نهاده به موقع يا با تاخير صورت بگيرد، تنظيم بازار تحت تا ها با انحصار مواجه هستيم يك فرد تصميم گيري مي تامين نهاده

عضو كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيـط زيسـت      / سود انحصار گران از ايجاد كمبود كاذب در بازار .  تاخير در تامين نهاده است
شـود   كند و همين موضوع باعث مي ها افزايش پيدا مي با ايجاد كمبود در بازار نهاده دامي قيمت:  مجلس شوراي اسالمي در پايان، خاطرنشان كرد

 ) itpnews.comادامه در سايت . ( تا انحصارگران سود كالني را به دست بياورند
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