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 دوست داري خوشحال باشي؟ پس باش
 كند عرضه و تقاضا،قيمت مرغ را تعيين مي

 .كند در حال حاضر عرضه و تقاضا قيمت مرغ را تعيين مي: فروشان زنجان گفت مرغ و ماهي رئيس اتحاديه مرغ،تخم  نايب
هزار تومان است و در روزهاي گذشتـه بـه      12در حال حاضر قيمت مرغ گرم در استان به ازاي هر كيلوگرم : سيدناصر موسوي اظهار كرد

 .شود هزار تومان نيز رسيده بود و در حال حاضر قيمت در بازار توسط عرضه و تقاضا تعيين مي 10حدود 
هـزار تـومـان         13كننده حـدود     گرم براي مصرف  شده توسط دولت،قيمت مرغ هاي انجام  بر اساس كارشناسي:  اين مسئول ادامه داد

 .داران با مشكل مواجه نشوند و توليد مرغ گرم صرفه اقتصادي داشته باشد بيني شده تا مرغ پيش
رود كه هـمـواره      تومان است و از شهروندان انتظار مي 8000تا  7500كننده حدود  مرغ براي مصرف در حال حاضر قيمت تخم: وي افزود

حاشيه : موسوي تصريح كرد.  دارنده خريداري كنند تا مشكلي پيش نيايد اقالم پروتئيني را از واحد صنفي داراي پروانه كسب و يخچال نگه
تومان بود كه از ابتداي سال گذشتـه   350هاي قبل به ازاي فروش هر كيلو مرغ  فروشان در سال مرغ سود فعاالن حوزه فروش مرغ و تخم

فـروشـان زنـجـان،يـادآور         مرغ و ماهي رئيس اتحاديه مرغ،تخم نايب.  تومان به ازاي هر كيلو فروش مرغ رسيده است 500اين مهم به 
توليد گوشت مرغ در استان زنجان مازاد بر مصرف است و بايد توجه داشت كه زنجيره توليد گوشت مرغ گرم درزنجان،زنجيره كاملي : شد

بندي مرغ گرم بـايـد    از نظر قانون دامپزشكي بسته:  وي با اشاره به خرد و تميز كردن مرغ گرم در واحدهاي صنفي،خاطرنشان كرد.  است
كننده پيش از مصرف باز شود تا مشكل آلودگي براي آن به وجود نيايد و براي انجام اين مهم توسط واحدهاي صنـفـي    توسط خود مصرف

 .اي بابت اين مسئله پرداخت شود يا نه توافقي بين خريدار و فروشنده است قانوني توسط اتحاديه وجود ندارد و اينكه هزينه
 

 نرخ شير خام تصويب شد
تومان تصويب شده و قرار است پس  2390نرخ شير خام در جلسه ستاد تنظيم بازار : مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران اعالم كرد

سعيد سلطاني سروستاني مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران اعالم كرد در جلسه ستاد تنظيم بازار مصوب شد قيمت . فردا ابالغ شود
قيمت : تومان بود، گفت 2000وي  با بيان اينكه قيمت قبلي شير خام كيلويي .تومان از دامداران خريداري شود 2390شير خام كيلويي 

 .شنبه اين هفته يعني پس فردا توسط ستاد تنظيم بازار ابالغ و سوي صنايع لبني اجرا شود جديد قرار است سه
تومان براي خريد هر كيلو شير  2390تومان بوده كه اين ستاد با قيمت  2570به گفته سلطاني قيمت پيشنهادي اتحاديه دامداران كيلويي 

مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران در عين حال گفت قرار شد قيمت محصوالت لبني فانتزي براي مصرف . خام موافقت كرده است
 .كننده افزايش داشته باشد و قيمت محصوالتي كه مصرف روزانه و ضروري دارند افزايش چنداني نيابد

با كري . شود هاي لبني پس فردا توسط ستاد تنظيم بازار ابالغ مي هاي جديد فراورده دبير انجمن صنايع لبني امروز اعالم كرده بود قيمت
ها   گفته بود سازمان حمايت از مصرف كنندگان آناليز قيمت تمام شده شير خام و لبنيات را بر اساس هزينه هاي جديد تعيين و اين قيمت

: دبير انجمن صنايع لبني گفت. هاي نهايي نرخ هاي جديد را اعالم كند را به ستاد تنظيم بازار اعالم كرده است تا اين ستاد پس از بررسي
هايي براي تعيين نرخ پيشنهادي دارد كه  درصد است اما سازمان حمايت نيز محدوديت 14ها توليد  نرخ پيشنهادي براي افزايش هزينه

افزايش چند باره نرخ لبنيات در طول سال تاثير منفي بر سرانه مصرف اين كاالي اساسي و بسيار مهم خواهد .  آنها را اعمال خواهد كرد
 .داشت در حال حاضر سرانه مصرف كشور نصف ميانگين جهاني است و خسارت و هزينه هاي پنهان سالمت براي مردم و جامعه دارد

 بايد به مردم يارانه گوشت پرداخت شود
براي جبران مابه التفاوت قيمت گوشت با ارز نيمايي در مقايسه با ارز دولتي، بايد :  عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت

براي بررسـي مسـئلـه      :  علي قرباني،با اشاره به گراني برخي كاالهاي اساسي از جمله گوشت گفت.  به مردم يارانه گوشت پرداخت شود
گراني كاالهاي اساسي، نشستي با رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار و بيان شد كه پنج تا شش قلم از كاالهاي اساسي از جمله 

به واسطه خـروج  :  عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد.  گوشت و چاي از فهرست دريافت ارز دولتي خارج شده اند
ميليارد دالر از فهرست خارج شده است و كاالهـاي   14شش قلم از فهرست دريافت ارز يارانه اي، به عبارتي دو ميليارد دالر ارز دولتي از 

نماينده مردم بجنورد،مانه،سملقان، جاجرم و گرمه در مجلس دهم شوراي اسالمي عنوان .  مربوط به اين بخش با ارز نيمايي تهيه مي شود
عمده ترين دليل دولت براي خروج گوشت از فهرست كاالهاي اساسي اين بود كه مابه التفاوت قيمت گوشت وارداتي بـا گـوشـت      :  كرد

داخلي بسيار زياد بوده و باعث ايجاد رانت مي شود و از سوي ديگر بيان شد دولت از عهده تهيه همه كاالهاي اساسي با ارز چهار هزار و   
در جلسه كميسيون با نوبخت، نمايندگان مطرح كردند بايد دو ميليارد دالري كـه از فـهـرسـت         :  وي اظهار كرد.  تومان بر نمي آيد 200

كاالهاي اساسي خارجي مي شود و مابه التفاوت نرخ كاالهاي مربوطه با ارز نيمايي تهيه شود، به نحوي به دست مردم برسد، اما دولت در 
قرباني با بيان اينكه در نشست آتي دولت بايد اطالعات دقيق تري در زمينه تهـيـه كـاالهـاي       .  اين زمينه پاسخ قانع كننده اي ارائه نكرد

بايد ما به التفاوت قيمت ها به نوعي به مردم رسانده شود چـرا  :  اساسي و پرداخت مابه التفاوت قيمت ارز دولتي و نيمايي ارائه دهد، گفت
هزار تومان رسيده و با شرايط اقتصادي حاكم بر كشـور امـكـان         100كه با باال رفتن قيمت دالر و افزايش قاچاق دام قيمت گوشت به 

 .كاهش قيمت وجود ندارد

 6100حداكثر 6000حداقل  فسفات 9000حداكثر7300حداقل  مرغ زنده
12500حداكثر10400حداقل مرغ كشتار 1580روس 1300-1450اكراين 1350-1500برزيل ذرت   
 3500فول فت كنجاله سويا  4500حداكثر 3850حداقل تخم مرغ

 26000حداكثر  25000حداقل  متيونين 19500حداكثر 19000حداقل  بوقلمون كشتار
 14500حداكثر  14000حداقل  ليزين 15200حداكثر15000حداقل  بوقلمون زنده

2150حداكثر2050كاب  حداقل 2250حداكثر2150پالس حداقل 2400حداكثر 2300راس حداقل  جوجه  


