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 اند. هایی با لباس مبدل شان غالبا موهبت پنداریم هایی سخت می آنچه ما امتحان
 

 تومان ۰۱۷هزار و  ۵۱قیمت جدید مرغ تعیین شد/ مرغ گرم 

تومان تعیعیعیع   ۰۱۷هزار و  ۵۱رئیس اتحادیه مرغ و ماهی همدان با بیان اینکه قیمت مرغ گرم افزایش یافته و به ازای هر کیلو 

شده است گفت: کمبود مرغ گرم در بازار نداریم. جواد عاشوری با اشاره به افزایش قیمت مرغ اظهار کرد: با توجه بعه افعزایعش 

. وی با اشاره به اینکه در حال  تومان تییی  شده است ۰۱۷هزار و  ۵۱ها قیمت مرغ گرم نیز افزایش و به ازای هر کیلو  قیمت نهاده

ت  مرغ گرم در شهرستان همدان توزیع شده اسعت و از  ۰۷حاضر با کمبود مرغ گرم در بازار مواجه نیستیم تصریح کرد: امروز 

ای  نظر مشکلی نداریم.رئیس اتحادیه مرغ و ماهی همدان با بیان اینکه عالوه بر مرغ گرم، مرغ منجمد نیز در سطح بازار ععرضعه 

 شود گفت: در چندی  نقطه در همدان ماشی  توزیع مرغ منجمد مستقر شده تا مرغ مورد نیاز مردم عرضه شود. می

 

 دست های پشت پرده توزیع و واردات خوراک دام و طیور
پرده در توزیع و واردات دام وجود دارد که به نرخ دولتی تحت عنوان روباری خریداری کرده و   های پشت یک مرغدار گفت: دست

فروشند. سییده مشایخی یک مرغدار  کنند و به چهار برابر قیمت به مرغداران می ها ذخیره می ای در شهرستان های گسترده در انبار

پرده توزیع و واردات خوراک و دام و طیور کشور را که باعث کمیاب شدن در بازار و رسیدن  های پشت نائینی، ابیاد دیگری از دست

شود خوراک دام و طیور با ارز دولتی وارد بشود، اما در  به قیمت چهار برابری شده، فاش کرد. وی با طرح ای  سؤال که چگونه می

وجود ندارد، اما در بازار سیاه و در دست دالالن به چهار برابر قیمت موجود است، گفعت:  بازارگاهسیستم توزیع دولتی تحت عنوان 

ها ت  خوراک دام دارند و بالفاصعلعه  ها که در هر استانی هم وجود دارد زنگ بزنند ده ها و واسطه همی  االن به هرکدام از ای  دالل

کنیم. مشایخی گفت: حال سؤال  ها را پیدا نمی اند و ما در سیستم توزیع دولتی آن ها ارز دولتی گرفته کنند در حالی که ای  ارسال می

ها نعظعارتعی  کنند؟ آیا گمرکات کشور خروجی ندارد؟ آیا به آن ها را با عنوان روباری خریداری می اینجاست دالالن چگونه محموله

کنند بدون اینکه مرغداری داشتعه بعاشعنعد، بعایعد در  ها خوراک دام را خریداری می شود؟ وی افزود: ای  دالالن و واسطه نمی

رود؟ وی در پاسخ به ایعنعکعه  ها به کجا می دانند که ای  محموله شود؟ نمی های مرغداری بررسی نمی های گمرکات مجوز خروجی

شعونعد  شود در مسیر خریداری می های دیگر ارسال می ها که با تریلی به استان منظور شما از روباری چیست، گفت: برخی محموله

هعای خعودشعان  کنند و به انبار هایی که به تریلی بار زده شده است خریداری می ها محموله بدون اینکه جایی تخلیه شود. واسطه

ها  عیب و نقص انجام دهند و کسی هم به آن ها به ای  راحتی کار خود را بی شود ای  واسطه کنند. وی تأکید کرد: مگر می هدایت می

 برند بنابرای  کار باید از ریشه بررسی شود. هایی وصل هستند و سیستمی کار را پیش می ها به سیستم چیزی نگوید. مطمئنا آن

توانند کار خود را به خوبی  ها نمی ها باید کنترل شوند وگرنه ای  واسطه در بخش اختصاص ارز، در بخش نظارت و بررسی همه ای 

ای بعر  ها کار سختی نیست، اما باید اراده تا بیشتر واردکننده خوراک دام وجود ندارد. نظارت بر آن ۰، ۶پیش ببرند. وی تأکید کرد: 

 انجام ای  کار باشد.

  مرغ کمتر از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار عرضه تخم

ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به اینکه بازار تخم مرغ تیریفی ندارد، اظهار کعرد: 

هزار تومان است. او قیمت مصعوب هعر  ۵۶ای  هزار تومان میادل شانه ۸هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 

تعومعانعی  ۱۷۷های فیلی بیانگر زیان حداقل یک هزار و  تومان اعالم کرد و افزود: عرضه با نرخ ۱۷۷هزار و  ۹کیلو تخم مرغ را 

مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ است. نبی پور ادامه داد: ستاد تنظیم بازار بر مبنای نهاده با نرخ مصوب، قیمت هعر کعیعلعو 

شود. رئعیعس  درصد نهاده از بازار آزاد تامی  می ۰۷تا  ۰۷تومان اعالم کرده است، در حالی که حداقل  ۱۷۷هزار و  ۹مرغ را  تخم

هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار با اشاره به اینکه مشکلی در تولید تخم مرغ نداریم، بیان کرد: تا پایان سال پعیعش بعیعنعی 

هزار ت  از ایع  معیعزان  ۰۷۷هزار ت  برسد که با احتساب مصرف داخل  ۵۷۷میلیون و  مرغ به یک شود که مجموع تولید تخم می

های هدف صادر شود. ای  مقام مسئول درباره آخری  وضییت صادرات تخم مرغ بیان کرد:  مازاد بر نیاز کشور است که باید به بازار

هزار تومانی صادرات باید منتظر ماند و دید که آیا امکعان  ۰هم اکنون صادرات تخم مرغ متوقف شده است و با وجود تییی  تیرفه 

ها ارتبعاطعی بعه  ها وجود دارد یا خیر؟ او در پایان با اشاره به اینکه گرانی تخم مرغ در خرده فروشی رقابت با ترکیه آن سوی مرز

هزار تومان بود کعه  ۶ای  هزار تومان میادل شانه ۰مرغدار ندارد، تصریح کرد: سال گذشته قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 

های اصلی گرانی وزارت صمت است چرا که تولید و  شد و هم اکنون یکی از علت هزار تومان عرضه می ۵۶تا  ۵۱ها با نرخ  در مغازه

 مدیریت بازار باید دست یک وزارتخانه باشد.
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