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 نمي تواني به عقب برگردي و شروع را عوض كني اما مي تواني از جايي كه هستي آغاز كني و پايان را عوض كني

 
 تعيين تكليف نرخ مرغ دوشنبه آينده 

عضو هيات مديره كانون سراسري مرغ داران گوشتي با بيان اينكه دوشنبه آينده قرار است نرخ جديد مرغ در جلسه ستاد تنظـيـم بـازار      
عضو هيات مديره كانون سـراسـري مـرغ داران          .  با پيشنهادات وزارت جهاد در اين زمينه موافق نيستيم: بررسي و تصويب شود، گفت

با پيشنهادات وزارت : گوشتي با بيان اينكه دوشنبه آينده قرار است نرخ جديد مرغ در جلسه ستاد تنظيم بازار بررسي و تصويب شود، گفت
قيمت مرغ طي روزهاي اخير كه تعطيالت بوده نسبت به :  برومند چهارآئين در گفتگو با مهر اظهارداشت.  جهاد در اين زمينه موافق نيستيم

 .روزهاي گذشته تفاوتي نداشته است
 8000هايي مانند گلستان و گيالن قيمت اين كاال از  در استان:  تومان اعالم و اضافه كرد 8250وي متوسط قيمت هركيلوگرم مرغ زنده را 

هايي مانند سيستان و بلوچستان، هـرمـزگـان،       ها بر تقاضا پيشي دارد همچنين در استان تر است چون عرضه در اين استان تومان پايين
ها كمبود عرضه داريم و قيمت مقداري بـيـشـتـر      تومان است چون معموالً در اين استان 8500بوشهر و آذربايجان غربي قيمت باالتر از 

خردادماه ستاد تنظيم بـازار   20قرار است دوشنبه :  هزارتومان اعالم و اضافه كرد 12وي افزود متوسط كشوري قيمت الشه مرغ را .  است
 .اي تشكيل دهد و در اين جلسه قيمت جديد مرغ بررسي و تصويب شود جلسه

قـيـمـت    :  ها نيز قرار است در اين جلسه حضور داشته باشند و از حقوق توليدكنندگان دفاع كنند، افزود وي با بيان اينكه نمايندگان تشكل
تومان براي الشه آن است كه  960هزار و  12تومان درب واحدهاي مرغداري و  8800پيشنهادي وزارت جهاد كشاورزي براي مرغ زنده 

 9500ما معتقديم قيمت هركيلوگرم مرغ زنده درب مرغداري در شرايط كنوني بايـد    :  چهارآئين ادامه داد.  ها مورد قبول ما نيست اين نرخ
 .هزارتومان باشد تا توليدكنندگان زيان نكنند و مجبور به واردات اين كاال نشويم 14تومان و الشه مرغ كيلويي 

 
 

 خورد تخم مرغ در سراشيب ارزاني تلوتلو مي
 600هزار و    4تا  500هزار و  4نرخ كنوني هر كيلو تخم مرغ درب مرغداري :  مرغ گفت پور با اشاره به استمرار كاهش نرخ تخم ستاد نبي

هـم  :  پور، رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغ تخم گذار استان تهران درباره آخرين تحوالت بازار تخم مرغ اظهار كرد ناصر نبي.  تومان است
هزار تومان است كه با قيمت تمـام   9اي  معادل شانه 600هزار و  4تا  500هزار و  4اكنون متوسط نرخ هر كيلو تخم مرغ درب مرغداري 

 .شده خود فاصله معناداري دارد
ماه گذشته تا كنون مرغداران در فروش هر كيـلـو    2از :  تومان اعالم كرد و افزود 500هزار و  8وي قيمت تمام شده هر كيلو تخم مرغ را  

نبـي  .  كند توماني روبرو هستند كه استمرار اين روند، صنعت را با چالش جدي مواجه مي 500هزار و  3تا  400هزار و  3تخم مرغ با زيان 
هزار تن تخم مرغ مازاد مرغداران از طريق اتحاديه ميهن خريداري و ذخيـره   10طبق قول وزير جهاد كشاورزي قرار است :  پور ادامه داد

با وجود بهبود :  اين مقام مسئول گفت. سازي شود كه تحقق اين امر بر جلوگيري از روند كاهش قيمت و زيان مرغداران تاثير بسزايي دارد
توان انتظار داشت كه بدون حمايت دولت، ضرر مرغدار به نصف قيمت تمام شده برسد، چرا كه در    تقاضا با اتمام ماه مبارك رمضان، نمي

 .فصل گرما، تقاضاي چنداني براي خريد تخم مرغ در بازار وجود ندارد
با توجه به شرايط :  رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به اينكه خبري از صادرات تخم مرغ نيست، بيان كرد

حـال  . آنفلوانزاي حاد پرندگان در چند واحد بومي در اسفند، كشور ما از نظر سازمان جهاني بهداشت همچنان در وضعيت قرمز قـرار دارد   
بـا  :  وي ادامـه داد   .  بايد منتظر ماند و ديد كه رايزني رئيس سازمان دامپزشكي در اجالس جهاني با مسئوالن عراقي به كجا رسيده است

 .هزار تن تخم مرغ در سال به بازارهاي هدف صادر شود120تا  100پاك شدن كشور از آنفلوانزاي حاد پرندگان اين امكان وجود دارد كه 
به گفته نبي پور، با توجه به شرايط كنوني مرغداران تمايلي به جوجه ريزي واحدهاي خود ندارند كه عواقب اين امر را در چند ماه آيـنـده     

هـم  :  هاي دامي تعريفي ندارد، تصريح كـرد    اين مقام مسئول در پايان با اشاره به اينكه بازار نهاده.  همزمان با كاهش عرضه خواهيم ديد
تومان است كه نرخ باالي نـهـاده    700تا يك هزار و  600هزار و ذرت يك هزار و  4اكنون قيمت هر كيلو كنجاله سويا در بازار آزاد حدود 

 .هاي توليد را به شدت باال برده است در بازار آزاد و افزايش كرايه حمل و نقل و دريافت پشت بارنامه، هزينه

 مرغ ممتاز به زودي در كشور عرضه مي شود
 .شود در آينده نزديك در سراسر كشور عرضه مي «ممتاز»هاي طيور، مرغ  كشتارگاه 2با توسعه خط : رئيس سازمان دامپزشكي

رفيعي پور در بازديد از يك كشتارگاه طيور نيز با اشاره به اين كه نظارت در همه مراحل قبل، حين و پس از كشتار، بسته بندي و مـجـوز     
هـاي روز       هاي طيور كشور با كشتارگاه هاي هاي كشتارگاه تجهيزات و فناور: شود، گفت حمل به مراكز عرضه توسط دامپزشكي انجام مي

، مرغ و آاليش آن به طور همزمان توسط همكاران دامپزشكي رصد و در صـورت وجـود     2وي با بيان اين كه در خط . كند اروپا برابري مي
شود تا مردم ما محـصـول را بـا         اين تكنولوژي روز دنيا است كه در كشور ما هم استفاده مي:  شود، افزود مشكل، مرغ از چرخه حذف مي

در آينده نزديك در    «ممتاز»هاي طيور، مرغ  كشتارگاه 2با توسعه خط :  رئيس سازمان دامپزشكي كشور گفت. بهترين كيفيت مصرف كنند
كنند با نام و بستـه   مرغ خود را كشتار مي 2هايي كه با خط  بعد از عيد سعيد فطر، كشتارگاه:  وي ادامه داد. سراسر كشور عرضه خواهد شد

: عنوان كرد و افزود «ممتاز»هاي مرغ  رفيعي پور، افزايش ماندگاري را از ويژگي.  كنند گوشت مرغ خود را به بازار عرضه مي «ممتاز»بندي 
، مرغ گرم براي پنج روز و     2شود، ولي در مرغ خط  ماه براي مرغ منجمد اجازه مصرف داده مي 12روز براي مرغ گرم و  3در حال حاضر، 

 .ماه ماندگاري و اجازه مصرف خواهد داشت 15مرغ منجمد براي 




