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 احترام شما تا حدي دست ديگران هست اما بيشترش دست خودتون هست
  

 نرخ دولتي براي مرغ نخواهيم داشت
نرخي از سوي دولت براي مرغ ارائه نخواهد شد و قيمت مرغ به صورت رقابتي توسط خود بازار : مديرتنظيم بازار جهادكشاورزي يزد گفت

قيمت مرغ اين روزها روند مشخصي ندارد؛در شرايطي كه ستاد تنظيم بازار با استناد به يارانه پرداختي بـراي تـامـيـن         .  تعيين مي شود
ها را پايين تر از قيمـت   هاي توليد مرغ و تخم مرغ،نرخ مصوب اين محصول را تعيين و به مرغداران ابالغ مي كند،مرغداران اين نرخ نهاده

تومان بود  800هزار و  9و مرغ گرم  900هزارو  8نرخ مصوب مرغ منجمد در آبان ماه پارسال .  تمام شده و عامل زيان خود تلقي مي كند
تومـان افـزايـش       500هزار و  11اما با رشد هزينه تمام شده توليد در اسفندماه سال گذشته نرخ مرغ هر كيلوگرم گوشت مرغ گرم به 

هـاي   يافت با اين وجود همواره مرغداران با خودداري از عرضه گوشت مرغ به نرخ مصوب،قيمت تمام شده اين محصول را باالتر از قيمت
اين روزها صحبت از اعتصاب در كشتارهاي يـزد  . مصوب پيشنهادي وزارت جهاد كشاوزي و نهايت نرخ مصوب ستاد تنظيم بازار مي دانند

سيد حسـيـن   .  و كمبود عرضه مرغ در بازار اين استان است؛موضوعي كه مدير تنظيم بازار جهادكشاورزي استان يزد آن را رد كرده است
هيچ كمبودي در عرضه و فروش مرغ در سطح بازار استان يـزد    :  بخشايش،با تكذيب اعتصاب در كشتارگاه هاي استان يزد،اذعان داشت

قيمت مرغ در حال حاضر به ازاي : وي دررابطه با قيمت مرغ نيز اذعان داشت.  وجود ندارد و اين محصول به وفور به بازار عرضه شده است
مدير تنظيم بـازار  .  تومان به فروش ميرسد هر چند كه برخي از فروشگاه ها كمتر از اين نرخ را نيز ارائه ميدهند 200هزار و13هركيلوگرم 

سياست گذاري براي تعيين نرخ دولتي مرغ وجود ندارد به اين معنا كه نرخي از سوي دولت براي مرغ : جهادكشاورزي استان يزد ادامه داد
طي ده روز گذشته قيمت مرغ بر اسـاس    : وي تاكيد كرد.  ارائه نخواهد شد و قيمت مرغ به صورت رقابتي  توسط خود بازار تعيين مي شود

 .هزار تومان هم رسيد 10تومان بوده اما شاهد بوديم كه قيمت مرغ حتي به زير  500هزار و 11مصوبه دولت، 

 ماه گذشته 6نارضايتي توليدكنندگان از ثبات نرخ مرغ در 
غالمعلي فـارغـي،   .  رو شده است ماه اخير با واكنش شديد توليدكنندگان روبه 6هاي توليد و ثبات نرخ مرغ در  افزايش هزينه:  فارغي گفت

هاي  در شرايط فعلي تحريم، همگرايي بخش دولتي و خصوصي براي مقابله با تحريم:  دبير انجمن توليدكنندگان جوجه يكروزه  اظهار كرد
وي با اشاره به اينكه در جنگ اقتصادي تنها توليدكنندگان و فـعـاالن       . ظالمانه و پيروز شدن در اين جنگ يك طرفه امري ضروري است

هاي مالياتي هستنـد و     اين درحالي است كه فعاالن اقتصادي مورد هجمه بيمه ها، شهرداري و سازمان:  اقتصادي خط مقدم هستند، افزود
فارغي با بيان اينكه اتخاذ تصميمات در شرايط جـنـگـي و      . شود ها ياد مي شوند، در ميان مردم با نام بد از آن حتي زمانيكه ورشكسته مي

هاي يك شبه و خلق الساعـه، مشـكـالت زيـادي بـراي             در شرايط جنگ اقتصادي تحريم:  بحراني با زمان عادي متفاوت است، گفت
علي رغم افـزايـش   : اين فعال اقتصادي ادامه داد. توليدكنندگان ايجاد كرده است چرا كه بخش خصوصي در اتخاذ تصميمات نقشي ندارد

هاي مرغـداران   ماه اخير قيمت مرغ تغييري نداشته است، حال بايد از مسئوالن پرسيد كه آيا طي اين مدت هزينه 6هاي توليد، طي  هزينه
هزار توماني قيـمـت    3تا  2وي به باال بودن . خواهيم تورم را كنترل كنيم، دولت بايد هزينه آن را پرداخت كند افزايش نيافته است؟ اگر مي

هزار تومان است، اما ستاد تنظيم بازار مرغداراني را كـه     13باوجود آنكه قيمت تمام شده مرغ بيش از :  تمام شده مرغ اشاره كرد و گفت
وي با اشاره به اينكه توليدكنندگان  با .  كند تومان در بازار به فروش رساند، جريمه مي 500هزار و  11مرغ توليدي خود را با نرخ باالتر از 

هاي توليد تاثيرگذار است، بنده تقـاضـا    با توجه به آنكه اين امر در افزايش هزينه:  كنند، بيان كرد درصد ظرفيت واحدهاي خود كار مي 40
تصميـمـات   :  دبير انجمن توليدكنندگان جوجه يكروزه افزود. دارم مسئوالن تصميمات زمان بحراني را با زمان عادي از يكديگر متمايز كنند

هاي دامـي     اسفند تصميم گرفت فروش نهاده 16شود، به عنوان مثال وزير جهاد كشاورزي در  وزارت جهاد كشاورزي به درستي اجرا نمي
را تحت كنترل و نظارت انجام دهد، اما به سبب آنكه اجراي آن به درستي صورت نگرفت، نتيجه خوبي حاصل نشد، از اين رو تقاضا داريم 

توانند راهگشا باشند، استفاده كنند تا بتوانيم به سهولت شـرايـط      ها و بخش خصوصي در اتخاذ تصميمات كه مي تصميم گيران از تشكل
به گفته وي، اكر بخش خصوصي در تصميمات مقابله با تحريم حضور نداشته بـاشـد، عـبـور از           .  بحران و جنگ را پشت سر بگذارنيم

هاي داخلـي   هاي خارجي از تحريم فعاالن اقتصادي بيشتر از تحريم:  فارغي در پايان تصريح كرد. مشكالت به سختي صورت خواهد گرفت
 .هاي دولتي در اين زمينه بايد بيشتر شود بينند و هماهنگي آسيب مي

 ايستگاه هاي دام و طيور با مشاركت بخش خصوصي اداره مي شود
هاي دام و طيور كشور با هدف چابك سازي و افزايش كارايي به زودي تعيين تكليف و در صورت لزوم بـا مشـاركـت بـخـش           ايستگاه

ايستگـاه دام و طـيـور در             30در حال حاضر بيش از :  معاون امور توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي گفت.  شود خصوصي اداره مي
هاي مختلف اصالح نژاد، حفظ ذخاير ژنتيكي و يا ترويج، آموزش و انتقال دانش روز به بهره برداران و مهندسان پـرورش دام در         زمينه

ما به دنبال آن هسـتـيـم ايـن       :  مرتضي رضايي افزود.  رسد ها به پيش از انقالب اسالمي مي كنند كه سابقه برخي از آن كشور فعاليت مي
بخش خصوصي چابك است و اگر درست انتـخـاب   :  وي اظهار داشت.  ها با مالكيت دولتي و مشاركت بخش خصوصي اداره شوند ايستگاه
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