
     روز خوبي رو براتون آرزو مي كنم -سالم، صبح بخير
   ٨ ٨ ٩ ٠ ٢ ٤ ٦ ٦:تلفن-سال چهاردهم٣٤٧٦شماره -٩٧/١٢/٢٢

 
 
 
 
 

 تا سال ديگه مراقب خوبي هاي خودتون باشيد/ براي همه اتفاق بيفته  ٩٨اميدواريم بهترين تغييرات در احواالت سال 
 

 آخرين فكس نامه سال ٩٧اسفند  ٢٢
 شروع ارسال در سال جديد ٩٨فروردين  ١٧

  

 طرح استيضاح وزير جهاد كشاورزي كليد خورد
طرح استيضاح وزير جهاد كشاورزي امروز توسط عده اي از نمايندگـان در    :  امير خجسته نماينده همدان در مجلس شوراي اسالمي گفت

من اين طرح را امضا كردم و معتقدم كه مجلس بايد در خصوص گراني ها و تورم و مشكالت معـيـشـتـي     :  وي افزود.  مجلس مطرح شد
نماينده همدان در پاسخ به اين پرسش كه چه تعداد اين طرح را امضـا كـرده     .  مردم با وزراي اقتصادي دولت برخورد جدي داشته باشد

نماينـده آن را       ٣٠صبح امروز بيش حدود  ١١طرح استيضاح وزير جهاد كشاورزي در حال جمع آوري امضا است و تا ساعت :  اند؟ گفت
 .امضا كردند

 دو نرخه شدن مرغ بايد حذف گردد
تومان عرضه مي كنند و قيـمـت    ٥٠٠هزار و  ١١رييس هيات مديره انجمن مرغداران ايران  با اعالم اينكه در ميدان تره بار دولت مرغ را 

امروز در فروشگاه هاي بزرگ زنجيره اي مرغ با نرخ دولتي نيز عرضه مي شود، البته در ابـتـدا     :  هزار تومان به باال است، گفت ١٤آزاد از 
تومان توزيع كنند، اما بعد محدود به ميدان هاي تره بار و برخي فروشگاه ها  ١١٥٠٠قرار بود تمام فروشگاه هاي سطح شهر مرغ با نرخ 

در حال حاضر مرغ به اندازه كافي در كشـور  :  محمد يوسفي با بيان اينكه امروز نبايد براي خريد مرغ صف طوالني تشكيل شود، افزود.  شد
ـ       ع توليد و عرضه مي شود اما دولت بايد اين دو نرخي را از بين ببرد تا مردم به راحتي بتوانند مرغ بخرند، البته دولت بايد در كـنـار تـوزي

او با تأكيد بر اينـكـه   . هزار تومان بفروشند ١٦هزار تومان  ١٤نظارت را بيشتر كند چون امروز ممكن است برخي مغازه ها به جاي كيلويي 
در حال حاضر تقاضا براي مرغ نيز بيشتر شده، زيـرا    :  درصد توليد مرغ افزايش يافته است، تصريح كرد ١٥امروز نسبت به سال گذشته 

هزار تن گوشت مـرغ     ١٨٠در واقع امروز .  تقاضا براي انواع ديگر مواد پروتئيني كاهش يافته و همين مسئله بازار مرغ را تغيير داده است
ماهانه در كشور مصرف مي شود و ميزان توليد نيز به همين ميزان است كه نياز كشور را تأمين مي كند، پيش از اين حتي صـادرات مـرغ     

هاي گذشـتـه    هزار تن مرغ بوده، اما در سال ١٠داشته ايم كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوع شد البته امسال صادرات مرغ 

يوسفـي بـا     /  و مرج به دليل ضعف نظارت در بازار مرغ   هرج.  هزار تن نيز زده شده بود ١٠٠ركود صادرات  ٩٤بيشتر بوده كه در سال 
هزار  ١٣ها نظارت كند قيمت مرغ در بازار آزاد به  اگر دولت روي قيمت نهاده:  تومان نيست، گفت ١١٥٠٠تأكيد بر اينكه قيمت واقعي مرغ 

هاي مرغ باال رفتـه و     كنند، هزينه شود مرغدارها كه در بيابان تور پهن نمي ها تعيين مي امروز قيمت مرغ متناسب با هزينه.  تومان مي رسد
ها قرارداد  هزار تومان بفروش مي رود و التماس مي كنيم كه دولت مرغ زنده بخرد و با كشتارگاه ٩٧٠٠قيمت مرغ درب مرغداري با قيمت 

هزار توماني هـزيـنـه     ١٤تومان و  ٩٧٠٠در حال حاضر فاصله بين مرغ كيلوي .  ببندد و خودش مرغ را توزيع كنند، اما اين كار را نمي كند
مربوط به حمل است، همچنين هزينه كشتارگاه و هزينه ناشي از افت كشتار يا زائد شدن بخشي از مرغ در كشتارگاه به قيمت تمام شـده  

شدت وابسته به  قيمت مواد اوليه به:  شود، گفت او با تأكيد بر اينكه بخشي از مواد اوليه مرغ از طريق واردات تأمين مي.  آن اضافه مي شود
تومانـي   ٤٢٠٠توماني انجام شود اما با ارز  ٣٨٠٠هاي مرغ با ارز  نحوه تخصيص ارز وابسته است، پيش از اين نيز قرار بود واردات نهاده

 .اين واردات انجام شد

 انتقاد حجتي از بازار سياه مرغ
. گران از بازار مرغ، آخرين وضعيت تامين و توزيع ميوه و گوشت شب عيد را تشريح كرد وزير جهاد كشاورزي ضمن انتقاد از سوء استفاده

:    محمود حجتي، وزير جهاد كشاورزي در پاسخ به سوالي در مورد ذخاير گوشت قرمز و سفيد و همچنين ذخاير ميوه براي شب عيد، گفـت 
ام در رابطه با ميوه ميزاني را كه ستاد تنظيم بازار در آذر و دي ماه براي تأمين، مقرر كرده بـود، تـوسـط         همان طور كه بارها اعالم كرده

ها منتقـل   ذخاير احتياطي، ميزاني را كه بايد به استان:  وي ادامه داد.  همكاران ما در سازمان تعاون روستايي به طور كامل تأمين شده است
 .ها قرار دارد ها زير نظر ستاد تنظيم بازار استان هاي استان شد، چه در مورد سيب و يا پرتقال، در سردخانه مي

از نظر گوشت سفيد محدوديتي نداريم، تنهـا  :  هاي خود، يادآور شد وي در بخش ديگري از صحبت/  عرضه مرغ منجمد را به وفور داريم 
ايـن مشـكـل بـه         .  الزم است كه با اين موارد برخورد جدي شـود .  كنند اي سوءاستفاده مي متأسفانه بحث سياه بازار وجود دارد كه عده

كنند كه از آنـهـا    متأسفانه اين افراد قدري كم لطفي مي.  خصوص در تهران و به طور ويژه در مورد عرضه كنندگان ميدان بهمن وجود دارد
هاي تعيين شده نسبت به عرضه گوشت سفيد اقدام كننـد و از       دهند و در قالب قيمت كنم در چارچوب خريدي كه انجام مي خواهش مي

 .تر باشند فرصت شب عيد سوءاستفاده نكنند و با مردم مهربان
 

 ٦١٠٠حداكثر ٦٠٠٠حداقل  فسفات ١١٧٠٠حداكثر٩٥٠٠حداقل  مرغ زنده
١٦٥٠٠حداكثر١٢٩٠٠حداقل مرغ كشتار ١٣٥٠برزيل  ذرت   
 پلت برزيلي ؟ كنجاله سويا  ٦٥٠٠حداكثر  ٥٦٥٠حداقل تخم مرغ

 ٢٧٠٠٠حداكثر  ٢٦٠٠٠حداقل متيونين ٢٩٥٠٠حداكثر ٢٩٠٠٠حداقل  بوقلمون كشتار
 ٢٥٠٠٠حداكثر  ٢٤٠٠٠حداقل ليزين ٢٣٥٠٠حداكثر٢٣٠٠٠حداقل  بوقلمون زنده


