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 رمز برد و پیروزی روشن است: بکوشیم تا در یک زمینه دوبار بازنده نشویم.
 

 مجبور به تبعیت از قیمت مصوب تخم مرغ هستیم اما الزامی برای تولید نداریم
 ۲۱گذار خراسان رضوی گفت: ستاد تنظیم بازار کشور بدون کارشناسی و در نظر گرفتن شرایط مرغدار، نرخ  مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم

ه دادن ب هزار تومان را برای تخم مرغ پیشنهاد کرده، مجبور به تبعیت از قانون هستیم اما مجبور به تولید نیستیم. بیش از این توان یارانه 

نژاداظهار کرد: در حال حاضر هر واحد صنننفنی، فنروشن ناه  های خود را حذف کنیم. سید حسین موسوی مردم را نداریم و مجبوریم گلّه

هنزار  ۲۱مرغ را درب مرغداری کیلوینی  کند، تخم ای و میادینی که معاونت بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت معرفی می زنجیره

تومان بفروشد. وی افزود: قیمت مصوب شده توسط ستاد تنطیم بازار منورد  ۰۵۵هزار و  ۲۱گیرد و باید با نرخ مصوب  تومان تحویل می

مرغ درب مرغنداری   هزار تومان بوده، اما به فروش تخم ۲۰مرغ بیش از   اعتراض ما نیز هست. قیمت تمام شده برای یک کیلوگرم تخم

های خود هستند و بنه  ایم. این قیمت هیچ توجیه اقتصادی ندارد و مرغداران در حال حذف گلّه هزار تومان ملزم شده ۲۱به قیمت کیلویی 

هنای  ها و نهاده مرغ در استان و کشور خواهیم بود. موسوی نژاد گفت: افزایش شدید قیمت داروها، واکسن زودی شاهد کاهش تولید تخم 

هزار تومان رسانده، اما ستاد تنظیم بازار کشور بدون کارشناسی و در ننظنر  ۲۰مرغ را به بیش از   دامی قیمت تمام شده یک کیلو تخم

هزار تومان مربوط بنه  ۲۱هزار تومان را پیشنهاد کرده است. وی خاطرنشان کرد: قیمت مصوب کیلویی  ۲۱گرفتن شرایط مرغدار، نرخ 

هزار تنومنان درب  ۲۱گذاری ستاد تنظیم بازار به قیمت  بندی تابع قیمت های بسته مرغ  بندی است. تخم مرغ بدون پرینت و بسته  تخم

بندی شده معموال غنی شده و خاص هستند. قنینمنت  های بسته مرغ کننده نیستند. تخم  تومان برای مصرف ۰۵۵هزار و  ۲۱مرغداری و 

مرغ فلّه ندارند که بنه قنینمنت   ها تخم مرغ فلّه است. بسیاری از سوپرمارکت هزار تومان درب مرغداری قیمت تخم ۲۱مصوب کیلویی 

مرغ با قیمت مصوب عرضه کنند که تحت نظارت سازمان صننعنت،  هایی باید تخم  مصوب عرضه کنند. موسوی نژاد عنوان کرد: فروش اه

فروشیم. واحدهای صنفی که به دننبنال  مرغ با قیمت مصوب می  ها تخم معدن و تجارت باشند. از همین رو تنها به این دست از فروش اه

مرغ را بنه اینن دسنت از   مرغ با قیمت مصوب هستند باید درخواست خود را در سازمان صمت ثبت کنند. زمانی که تخم  عرضه تخم

کنیم، سازمان صنمنت  مرغ تحویل داده شده به آنان را اعالم می دهیم، به سازمان صمت نامه زده و میزان تخم واحدهای صنفی تحویل می

کنننده  مرغ را با قیمت مصوب عرضه کنند، اما با قیمت مصوب به دست مصرف گونه نباشد که تولیدکنندگان تخم  نیز باید بررسی کند. این

 نرسد. 

 مرغداران از جوجه ریزی واهمه دارند

حبیب اسداهلل نژاد  با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون صرفا وعده تامین نهاده های دام و طیور را شنیده ایم و در عمل چیزی مشناهنده 

 نکرده ایم، اظهار کرد: به علت کمبود نهاده های دامی  قیمت این اقالم در بازار آزاد هر روز در حال افزایش است. وی ادامه داد: کنمنبنود

میلنینون ۲۵۰کنجاله سویا و ذرت باعث شده که مرغداران از جوجه ریزی واهمه داشته باشند و پیش بینی می شود جوجه ریزی بیشتر از 

هنای  قطعه در ماه نباشد. نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی اضافه کرد: تولیدکنندگان با سرکوب قیمت توسط دستن ناه

دولتی مواجه شده اند که ضرر زیادی به آنها می رساند. حتی اگر مسئوالن و دست اه های مربوطه به آنچه که می گویند، هم عمنل کنرده 

باشند؛ یعنی نیمی از نهاده های مورد نیاز این صنف را به نرخ مصوب تامین کرده  باشند که البته ادعای درستی نیست، قیمت تمام شنده 

ای هر کیلو مرغ زنده با قیمت های که مورد تایید آنها است، فاصله دارد. وی در ادامه گفت: با تامین نیمی از نهاده ها به نرخ مصوب هم بنر

هزار تومان تمام خواهد شد. اما در حال حاضر قیمنت منرغ  ۱۲هزار تومان و مرغ گرم نیز  ۲۱تولیدکننده قیمت هر کیلو مرغ زنده حدود 

هزار تومان است. اسداهلل نژاد در پاسخ به این که گفته منی شنود بنرخنی از  ۲۲تا  ۰۵۵و  ۲۱هزار تومان و مرغ زنده بین   ۲۱گرم  

ها را در بازار آزاد فروخته اند، گفنت: اینن ادعنای  ریزی نکرده و آن نهاده اند اما جوجه واحدهای مرغداری نهادهای دولتی دریافت کرده

درستی نیست و شدنی هم نیست. شایعه ای است که برخی افراد برای بدنام کردن صنعت طیور پخش کرده اند. کسی که منی خنواهند 

ریزی از دامپزشکی دریافت کرده بناشند. از آن  نهاده دولتی دریافت کند باید در سامانه سماصط ثبت نام کرده و حتماً باید مجوز جوجه

 طرف بعد از اینکه مرغ آماده شد باید از دامپزشکی مجوز تخلیه ب یرند و در کشتارگاه  نیز تایید شود. 

 

 های دامی رسوبی در گمرک حل شد  مشکل ترخیص نهاده
های رسوبنی در  های کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به رفع مشکالت نهاده معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کار

های رسوبی در گمرگات نیز اقدام شد. گیالنپور در سفنر  گمرکات گفت: در سفر جهان یری به بندرعباس برای رفع مشکالت نهاده

شود، اظهار  به استان هرمزگان با اشاره به اینکه از امروز در سامانه بازارگاه با حجم وسیع تری کار خرید و فروش نهاده انجام می

های خود را در سامانه بازارگاه خریداری کنند. وی در خصوص نحنوه تنوزینع  توانند نهاده کرد: تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ می

ها به صورت اتوماتیک در اختیار تولیدکنندگان قنرار  ها را دستی توزیع نماییم، سهمیه نهاده افزود: در این روش بجای اینکه نهاده

های رسوبنی  گیرد که امیدواریم با این روش نحوه توزیع متناسب شود. وی تصریح کرد: در این سفر برای رفع مشکالت نهاده می

 در گمرگات نیز اقدام شد که امیدواریم با ترخیص این محموله بتوانیم سهمیه بیشتری را در بازارگاه تقسیم نماییم.
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