
     روز خوبی رو براتون آرزو می کنم -سالم، صبح بخیر

  تلفن:-سال شانزدهم3883شماره -99/11/29

 
 
 
 
 
 
 

 تنها شکافی که بین شما و رویایتان قرار دارد با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر میشود.
 

 درج قیمت مصوب روی مرغ و تخم مرغ الزامی شد
در جلسه روز گذشته تنظیم بازار مصوب شد که قیمت مصوب مصرف کننده مرغ و تخم مرغ روی بسته بندی آنها درج و تمممان نمیماز  

مردغداران به نهاده های دامی به قیمت مصوب تامین شود. در مصوبه تنظیم بازار آمده است: حسب تاکید وزارت جهاد کشاورزی مبتمنمی 

بر تخصیص و تحویل صد درصدی نهادهای دامی با قیمت های مصوب برای تولید گوشت مرغ و تخم مرغ مقرر گمردیمد و مع ا م ن 

سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد کشاورزی کشتارگاه های طیور و واحدهای تولیدی تخم مرغ نسبت به درج قیمت مصرف کننده بر روی 

در خصوص تعیین ضوابط و روند شکل گیری درج قیمت مصرف کننده در کشتارگاه های طیور ممقمرر  -بسته بندی اقدان نمایند. تبصره( 

گردید جلسه ای با محوریت دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی و حضور نمایندگان دستگاه های  ذی یربط تشمکمیمل 

 02تومان و در بسته بندی  0022تومان ، قیمت مصوب هر  دد تخم مرغ  02422گردد. بنابراین گزارش قیمت مصوب هرکیلوگرن مرغ 

 هزار تومان است.  00تا  00 ددی بر اساس وزن آن  قیمت هر شانه  

 های دامی صاحب کاالی خود نیستند واردکنندگان نهاده

العاده این اتحادیه با ا  ن  های دان و طیور ایران، ابوالحسن خلیلی در جلسه مجمع  مومی  ادی و  وق رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده

این مطلب اظهار کرد: شرایط  عالیت برای واردکنندگان نهاده های دامی بسیار سخت است. وی ا زود: آنها به دلیل واردات کما  بما ارز 

تومانی و  روش آنها با نرخ مصوب صاحب کا ی خود محسوب نمی شوند زیرا محموله های وارداتی را باید در گمرکات تمحمویمل  4022

بخش توزیع دهند اما مساله اساسی این است که در قبال مشک تی که در  رآیند توزیع ایجاد می شود آنها باید پاسخگو باشند. خلیملمی 

ادامه داد: یکی از مسایل اساسی که واردکنندگان با آن مواجه هستند بحث کسری و سرک بار است که در جلسه بما ممعماونمت وزارت 

جهادکشاورزی ضرورت حل این مشکل را متذکر شده و خواستار تسریع در حل این معضل شدیم. وی تصریح کرد: تبعات ناشی از حممل 

بار  له ای به واردکنندگان تحمیل و آنها با اتهامات متعدد رو به رو شده اند و به آنها برچسب دزد زده می شود. وی خاطرنشان کمرد: در 

راستای احقاق حقوق و شفاف سازی در  ملکرد واردکنندگان اقدامات گوناگونی از سوی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دان و طیور ایران 

 صورت گر ته و همچنان ت ش می کنیم تا با مسا دت ا ضاء گان های استوارتری در این مسیر برداریم.

 قیمت تمام شده تولید مرغ بیش از نرخ مصوب آن است
هزار تومان رسیمده  00تا  0۲بررسی های میدانی نشان می دهد که قیمت هر کیلو مرغ با ا زایش نسبت به روزهای قبل در سطح بازار به 

است که هر یک از  روشندگان د یلی برای این گرانی ها مطرح می کنند. صدرا  لی اکبرخانی مدیر  امل اتحادیه مرغداران گموشمتمی  

قیمت مرغ را تابع  رضه و تقاضا دانست و گفت: در شرایطی که قیمت تمان شده برای تولیدکننده بیش از نرخ مصوب اسمت، چمطمور 

توان از تولیدکننده انتظار داشت که کمتر از قیمت تمان شده بفروشد. وی ا زود: در مواقعی که قیمت سقوط می کند، مسئو ن دولمتمی  می

به سراغ مرغداران نمی آیند و مکانیزن  رضه و تقاضا را  لت اصلی کاهش قیمت می دانند، اما در مواقعی که با  می رود، بمه دنمبمال 

میلیون جوجه ریزی  002. اکبرخانی با اشاره به اینکه کمبودی در  رضه مرغ شب  ید نداریم، بیان کرد: با توجه به  سرکوب قیمت هستند

پایانی سال، دغدغه خاصی نداریم و هم اکنون به سبب آنکه مرغداران به گونه ای جوجه ریزی می کنند که در اسمفمنمد ممرغ  برای ایان

ی تولیدی خود را به بازار  رضه کنند، این امر بر ا زایش قیمت در بازار دامن زده است و با ا زایش  رضه در اسفند بازار مرغ به تعادل مم

تومان ا  ن کرد و گفت: با توجه به ا زایش قیمت مولفه  022هزار و  0۱رسد. این مقان مسئول متوسط قیمت واقعی هر کیلو مرغ زنده را 

هزار و  00های تولید از کمیته راهبردی تنظیم بازار انتظار می رود که تجدید نظری در قیمت داشته باشد چرا که پس از ا  ن نرخ مصوب 

درصد در اختیار استانداران، قیمت مصوب ذرت و کنجاله سویا، حمل و نقل و جوجه یکروزه پس از آن  02تومانی در مهر با احتساب  022

ا زایش یا ت. اکبرخانی در پایان تصریح کرد:  لی رغم آنکه سامانه بازارگاه تازه تاسیس است، اما   وه بر کاهش درصد ضریب خطا و 

انحراف موجب شده نهاده بدست تولیدکننده واقعی برسد. هر چند تاخیرهایی بین ورود جوجه در سالن با  رضه نهاده بدسمت ممرغمدار 

 وجود دارد که قابل ر ع است.

 شود های متخلف قطع می سهمیه نهاده مرغداری
مندی مردن از نبود گوشت مرغ در بازار مصرف، اظمهمار  نوربخش حاتمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در خصوص گله

 های هستیم که مازاد بر نیاز داریم و صادر کننده گوشت مرغ هستیم. داشت: هیچ مشکلی در تامین گوشت مرغ نداریم، از استان

ها موجود است، اما متاسفانه  مرغداران  رضه کمتری دارند که ملزن بمه  وی ادامه داد: در حال حاضر مرغ به اندازه نیاز استان در مرغداری

 شوند. ر ایت قوانین و ضوابط هستند، در غیر این صورت سهمیه نهاده قطع و به مراجع نظارتی از جمله تعزیرات حکومتی معر ی می

های دامی نیز، ا زود: صددرصمد  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در پاسخ به مرغداران در خصوص کم بودن سهمیه نهاده

دهیم، اما برخی از مرغداران بمرای  روز رشدی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی تعریف شده در اختیار مرغداران قرار می 42نهاده برای 

 گیرد. ها قرار نمی تر در اختیار آن ای برای دوره طو نی دهند که نهاده روز ا زایش می ۰۰و  ۰2ا زایش وزن مرغ دوره رشد را تا 

 01311حداکثر  0011حداقل  فسفات 01001حداکثر 00111حداقل  مرغ زنده
28100حداکثر19000حداقل مرغ کشتار  ؟ ذرت 
 ؟ کنجاله سویا  00011حداکثر  00011حداقل تخم مرغ

 00011حداکثر  01011حداقل  متیونین 30111حداکثر 33111حداقل  بوقلمون کشتار
 00111حداکثر  01111حداقل  لیزین 00111حداکثر00111حداقل  بوقلمون زنده

  3250-3150هوبارد           3400 - 3300کاب           3500– 3400پالس          37000 –3600راس   جوجه


