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 منتظر لحظه مناسب نباش، همين لحظه اي كه در آن هستيم را تبديل به لحظه مناسب كن

 تعيين دستوري قيمت مرغ صحيح نيست
تعيين قيمت قطعي مرغ كار صحيحي نيست و بايد در قيمت گذاري ها متناسب با شرايـط بـازار     :  مديرعامل اتحاديه مرغداران يزد گفت

موضوع گراني و كمبود مرغ در يزد يك مشكل كشوري است كه داليلي چـون افـزايـش      :  سيدرضا ميري گفت.  اجازه نوسان نيزداده شود
كمبود مرغ در مرداد ماه عادي است چرا كه با افزايش گرمـا  :  وي تصريح كرد.  در آن دخيل هستند...  گرما، كمبود واكسن، صادرات مرغ و 

ميزان وزن گيري مرغ ها كمتر شده و وزن مطلوبي كه مورد نياز است حاصل نمي شود از سويي ديگر مرغداران با كمبود واكسن هاي مورد 
نياز خود مواجه هستند و واكسن هايي كه در بازار به سختي پيدا مي شود يا تاريخ گذشته اند و يا شرايط نگه داري ان ها خوب نبود و بـه  

 .طور كلي كيفيت الزم را ندارند از اين رو موجب افزايش تلفاوت در مرغ داري ها شده است
 تومان تعيين شد 200هزار و  14هر كيلو مرغ گرم براي مصرف كننده 

مديرعامل اتحاديه مرغداران يزد با بيان اين كه فروش مرغ به قيمتي باالتر از قيمت درج شده روي بسته بندي خالف قانون است عنـوان  
تومـان و     800هزار و  13بر اساس تصميمي كه با مسئولين استان گرفته شده است قرار است فعال هر كيلو مرغ را درب كشتارگاه :  كرد

ميري با بيان اين كه قيمت مرغ گرم به صورت شناور تعيين شـده و    .  تومان تعيين شده است 200هزار و  14كننده هر كيلو  براي مصرف
نرخ مرغ متغير است و با توجه به وضعيت بازار و قيمت در   :  ممكن است مقداري باالتر و يا پايين تر از اين نرخ نيز برسد خاطرنشان كرد

 .استان هاي ديگر قيمت مرغ در استان يزد نيز تعيين مي شود و به نوعي قيمت مرغ تابع عرضه و تقاضا خواهد بود
 تعيين دستوري قيمت مرغ صحيح نيست

مرغ يك كاالي كشاورزي است كه عرضـه و    :  ميري با تاكيد بر اين كه قيمت مرغ را نمي توان به صورت دستوري تعيين كرد تصريح كرد
تقاضاي بازار قيمت آن را تعيين مي كند؛ به طور مثال حدود يك ماه پيش مرغداران مجبور بودن مرغ خود را به قيمتي پايين تر از قيـمـت   
مصوب بفروشند و هيچ حاشيه سودي براي مرغدار وجود نداشت اما هنوز مسئولين متوجه اين موضوع نشده اند تا حداقل در تعيين قيمت 

وي با بيان اين كه  تعيين قيمت قطعي مرغ كار صحيحي نيست و بايد در قيمت گذاري ها متناسـب بـا     .  يك آستانه اي نيز در نظر بگيرند
تعيين قيمت غيرواقعي و پايين تر از بازار باعث ايجاد حرص و ولع در مردم بـراي خـريـد      :  شرايط بازار اجازه نوسان نيزداده شود افزود

 بيش از حد خواهد شد

 منعي براي صادرات مرغ نداريم
شبكه خبر سيما درباره آخرين برنامـه   21در گفتگو با بخش خبري ساعت   -مديركل تامين، توزيع و تنظيم بازار وزارت صمت   -محمدرضا كالمي 

با تصميم اخير دولت در انتصاب قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در حوزه بازرگاني، :  ها و تصميمات براي تنظيم بازار كاالهاي اساسي گفت
بايد تالش كنيم از طريق رسانه ها .  اميدواريم در حلقه هاي مختلف تنظيم بازار كاال از جمله تامين، توزيع و نظارت و بازرسي به درستي عمل كنيم

مديركل تامين، توزيع و تنظيم بازار وزارت صمت درباره بازار مرغ و نوسانات قيمتي آن با اشاره به اينكه بازار يـك  .  براي مردم شفاف سازي كنيم
از بهمن سال گذشته مصوب كرديـم كـه     :  كاال زماني تعادل خود را حفظ مي كند كه مقادير عرضه كمتر از تقاضا نباشد يا كمي باالتر باشد، افزود

كالمي با بيان اينكه نبود تعادل عرضه در بازار مرغ به واسـطـه     .  ميليون قطعه جوجه ريزي شود تا تعادل بازار آن دچار نوسان نشود 125ماهيانه 
قـيـمـت    .  ميليون قطعه كمتر باشد 125تاكيد كرديم جوجه ريزي در مرداد نبايد از :  كاهش عرضه است كه گرمازدگي از جمله علل آن است، گفت

مديركل دفتر برنامه ريزي، تامين، توزيع و تنظيم بازار با بيان ايـنـكـه      .  تومان است 900هزار و  12مصوب عرضه مرغ گرم براي مصرف كننده 
اين موضوع بر بازار داخل اثر دارد بنابراين مصوب كـرديـم كـارگـروه       :  هزار تومان است، گفت 22دالر يعني حدود  2قيمت صادراتي مرغ حدود 

كالمي درباره اينكه چرا مرغ كه با نهاده هاي .  مرتبط، عوارض صادراتي را برقرار كند تا صادرات، موجب افزايش قيمت غيرمتعارف در داخل نشود
منعي براي صادرات مرغ نداريم اما تاكيد كارگروه تنظيم بازار بر اين است كه كاالهايـي  :  با نرخ ارز دولتي تغذيه شده است، صادر مي شود؟ گفت

توماني است بايد فاصله قيمت در عدد صادراتي محاسبه شود تا رانت مربوط  200هزار و  4مانند مرغ كه بخشي از نهاده هاي توليد آن با نرخ ارز 
 .حذف شود و تصميم كارگروه تنظيم بازار هم در همين راستا است

 نيشابور بزرگترين قطب پرورش شتر مرغ در شمال شرق كشور است
هاي اخير اين حرفه از رشد بااليي برخوردار بوده است و اكنون نيشابور در آستـانـه    در سال: مدير جهاد كشاورزي شهرستان نيشابور گفت

نيشابور : محمد علي فرهمند راد با بيان اين مطلب افزود.  تبديل شدن به بزرگترين قطب پرورش شترمرغ در شمال شرق كشور شده است
قطعـه   560هزار و  11واحد غير صنعتي پرورش شترمرغ جمعاً با ظرفيت  50واحد تأسيس و  7واحد صنعتي فعال، 3در حال حاضر داراي 

 400هزار قطعه جوجه يك ماهه شترمرغ در شهرستان توليد و پروار مي شود كه نتيجه آن توليـد     12ساليانه حدود : وي اظهار كرد.  است
مدير جهادكشاورزي نيشابور بـا  .  كيلوگرم گوشت بدست مي آيد 40تا  35ماه  6تن گوشت شترمرغ است و از هر جوجه شتر مرغ بعد از 

اين : بيان اينكه تقاضاي پرورش شترمرغ به حدي است كه جوجه هاي واحدهاي توليدي توسط متقاضيان پيش خريد مي شود، عنوان كرد
پرنده به سبب ضريب تبديل مناسب مواد غذايي به گوشت،مقاومت در مقابل بيماري ها و عوامل و تنش هاي محيطـي و خصـوصـيـات         

 .بهداشتي گوشت شامل قابليت هضم پروتئين باال و پايين بودن كلسترول و يكنواخت بودن چربي مورد استقبال جامعه قرار گرفته است

 5600 فسفات 11700حداكثر8550حداقل  مرغ زنده
16400حداكثر12000حداقل مرغ كشتار 1410اكراين  1530روس  1510برزيل ذرت   
 2450-3000برزيل   كنجاله سويا  6450حداكثر  5600حداقل تخم مرغ

 19000 متيونين 21500حداكثر 21000حداقل  بوقلمون كشتار
 8500 ليزين 16200حداكثر16000حداقل  بوقلمون زنده


