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 تنها موجى که هیچوقت ازجوش و خروش نمى افته، موجِ خداست همه ى جریان هاى زندگیتو به موجِ خدا بسپار.
 

 بازار آزاد نهاده و دو نرخی شدن قیمت مرغ
هفا   گوشت قرمز و گوشت مرغ در طول هفتف فه  ایوب حاج آقاپور فرشکار رئیس اتحادیه گوشت و مرغ تبریز با اشاره به افزایش قیمت

 فروشند. ها می گذش ه، گتت: اکنون مرغ زنده در شرایط دو نرخی قرار دارد و مرغداران به دو قیمت م تاوت، مرغ زنده را به کش ارگاه

اند، مرغ را بفه قفیفمفت  و  افزود: گروهی از مرغداران که آذوقه و دان مورد نیاز واحد خود را فقط از طریق سهمیه دول ی خریدار  کرده

فروشند و گروهی دیگر، با تامین بخشی از نهاده مورد نیاز از بازار آزاد، مجبور به فروش  تومان می ۰۶۶هزار و  ۴۱مصوب دول ی به میزان 

هفزار  ۰۱تومان به  ۱۶۶هزار و  ۰۶مرغ زنده با قیم ی باالتر از مصوب به کش ارگاه شده و در ن یجه، قیمت مرغ در بازار از قیمت مصوب 

تومان و یا بیش ر افزایش یاف ه است. و  ادامه داد: عامل دوم افزایش قیمت، میزان پایین جوجه ریز  است، چرا که به دلیل کمبود دان 

گیرد، افزایش یاف ه و با تفزریفق  در مقطعی از زمان، جوجه ریز  واحدها مدتی عقب اف اد، اما جوجه ریز  که در شرایط کنونی انجام می

ها  گوشت مرغ را دیفگفر  گوشت مرغ بیش ر در زمان کوتاهی، ثبات به بازار بازخواهد گشت. حاج آقاپور، بس ه بند  و صادرات محموله

عامل کاهش مرغ و افزایش قیمت گوشت مرغ در اس ان دانست. و  در ادامه در خصوص وضعیت بازار گوشت قرمز اس ان نیفز گفتفت: 

ا  کفه  ها اندکی افزایش یافت، به طور  که الشه گوسالفه گوشت قرمز در بازار تبریز، با وقوع بحرانی جدید، قیمت  پس از کاهش قیمت

هزار تومان افزایش داش ه  ۴۶تومان رسیده و نزدیک به  ۰۶شد، طی چند هت ه گذش ه، به بیش از  هزار تومان فروخ ه می ۴۱قبال کیلویی 

ها  گذش فه بفا  دام سنگین وزن گاو و گوستند، افزود: افزایش قیمت گوشت مرغ در ماه  است.  و  با اشاره به افزایش قیمت در گوشت

ها نیست. و  اففزود: یفک  ها قابل قیاس با مرغدار  تزریق نهاده دامی به واحدها  تولید ، برا  مدتی برطرف شد، اما مشکل گاودار 

 ۰.۰تواند یک مرغ را تولید کرده و به بازار عرضه کند، اما یک گوساله برا  عرضه به بازار بفایفد  روز، می ۰۶مرغدار معموال حداکثر طی 

سال نگه دار  شود تا به حد کافی رشد کند.  و  در خصوص دالیل افزایش قیمت گوشت قرمز، گتت: دامدارها از اوایل سالفجفار  بفا 

بحران تامین آذوقه رو به رو بودند، تعداد  از دامداران هم برا  جلوگیر  از ضرر ناشی از تلف شدن دام از کمبود دان، اقدام به کشف فار 

کردنفد  هایی که از گوشت منجمد اس تاده می چنین تمامی نهادها و سازمان کردند و اکنون نیز با کاهش دام جهت کش ار مواجه هس یم؛ هم

 اند. نیز به دلیل نبود این نوع گوشت در بازار، اکنون به سمت مصرف گوشت گرم سوق یاف ه

که گوشت گرم برا  مصرف مردم در حالت عاد  به حد کافی داریم، گتت: اما م استانه برخی از تولیدکنندگان گفوشفت  و  با بیان این 

 فروشند.  که قیمت گوشت قرمز در تهران نسبت به تبریز باالتر است، محصول خود را به تهران برده و می قرمز اس ان به دلیل این

ها  م عدد در بازار هم، به صورت زنجیروار، مشکل افزایش قیمت گوشت به وجود آمد.  حاج آقاپور مف فذکفر شفد:  در ن یجه این بحران

کرد، ح ی اقدام به جفمفآ آور   ها  گذش ه در ضرر بودند و نگه دار  از دام، برایشان صرف نمی بسیار  از دامداران اس ان که طی ماه

تومان بود، باعث ضفرر  ۰۶اش  کرد و نهایت رشد روزانه تومان دان مصرف می ۰۶۶ا  هر روز  واحدها  خود کردند. چرا که وق ی گوساله

ا  از  ها، گتت: در این راس فا عفده کرد.  و  با اشاره به گرانی نهاده دامدار  شد، چون هزینه آذوقه با درآمد تولید تطابق نمی دامدار می

ها  گذش ه، اقدام به قلآ و قمآ گاوها  ماده برا  تهیه گوشت کردند، در حالی که این امر باعث کاهفش نسفل  فرصت طلبان هم در ماه

این حیوانات شده و در آینده ضرر آن را خواهیم دید.  و  در خصوص راهکار تعدیل بازار گوشت قرمز، گتت: دولت باید گوشت قرمز را در 

روزها  آتی به بازار  و به خصوص نهادها  دول ی تزریق کند، وگرنه با مشکالت بیش ر  مواجه خواهیم بود. رئیس اتحادیه گوشت و مرغ 

ا  را عامل دیگر افزایش قیمت گوشت عنوان کرد و م ذکر شفد: یفکفی از  ها  زنجیره تبریز در بخش دیگر  از سخنان خود، فروشگاه

ها  بزرگی که اقدام بفه تفوزیفآ  ا  هس ند. در بازرسی و بررسی فروشگاه ها  زنجیره عوامل اصلی گرانی گوشت قرمز و مرغ، فروشگاه

بند  شده، نسبت به غیربس ه بند  شده بسیار باال است. حاج آقاپور فرشفکفار   ها  بس ه توان دید که قیمت گوشت کنند، می گوشت می

تومان، نسبت به نمونه غیفربسف فه  ۰۶۶۶گرم، حداکثر باید  ۴۶ها  بس ه بند  شده در ظرف یکبار مصرف با وزنی معادل  افزود: گوشت

رسد و م استانه کسی هم پیگیر این مسئلفه  هزار تومان می ۰۶الی  ۴۶بینیم که این اخ الف قیمت ح ی به  بند  شده گران ر باشند، اما می

بینیم که  کنند اما می ها  بزرگ با هدف حمایت از مردم با عرضه محصوالت با قیمت پایین فعالیت می نیست. و  اظهار کرد: این فروشگاه

 فروشند.    ح ی محصول را با قیم ی باالتر از قیمت اتحادیه می

 

 افزایش قیمت مرغ تایید نشد
ا  با حضور مسئوالن س اد تنظیم بازار، وزارت جهاد کشاورز ، وزارت صمت  به گزارش پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر، قرار بود در جلسه

ها  تولید  قیمت مصوب مرغ اصالح شود، اما در نهایت تصمیم بر این شد که قیمت مصوب این کاال در سال جفار   و مسئوالن تشکل

دانس ند.در این زمفیفنفه  ها این کار را به زیان مرغداران می ها نبوده و آن بدون تغییر بماند الب ه این تصمیم مورد رضایت نمایندگان تشکل

ها  دامی تولیدکنندگان خواهان اصالح قیمت مصوب مرغ بودند، گفتفت:  یک منبآ آگاه  با بیان اینکه به دنبال افزایش نرخ مصوب نهاده

 ۱۶۶هفزار و  ۰۶قرار بود در جلسه امروز قیمت اصالح شود، اما در نهایت مسئوالن خواس ار این شدند که قیمت مصوب بدون تغییر، 

روزه  ۱۶تومان بماند.و  اضافه کرد: همچنین قرار شد دولت سهمیه دان مرغداران را تا حدود  افزایش دهد و سهمیفه بفرا  دوره 

 روزگی تخصیص پیدا کند. ۱۰تا  ۱۰یافت، اما االن قرار است برا  دوره  پرورش اخ صاص می

 موکول شد. ۴۱۶۶به گت ه این منبآ آگاه، اصالح قیمت مرغ به نیمه فروردین 

 روزگی 24دان آماده گوشتی / قیمت هر کیلوگرم دان تا  نام شرکت
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