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 خبرگزاري ایرنا   

 يجار سال در یتن هزار 27 صادرات/ سال انیپا تا مرغ تخم تن ونیلیم 1,2 دیتول   

 باشگاه خبرنگاران جوان 

 رسد یم قطعه ونیلیم 110 به آذر يزیر جوجه   

 ستین لدای شب مرغ بازار در ییتقاضا   

 دیرس تن ونیلیم کی به قرمز گوشت ساالنه دیتول   
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 کشت يالگو طرح بردارانبهره نیتریاصل وریط و دام بخش   

 خبرگزاري تسنیم     

 دهد نرخ دیبا دولت/ ستین مالك تره و وهیم نیادیم توسط مرغ تخم دیجد متیق اعالم 
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۲۹ آذر ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۶

کد خبر 84975478

اقتصاد

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران تخم گذار خبر داد:

تولید ۱.۲ میلیون تن تخم مرغ تا پایان سال/ صادرات ۲۷ هزار تنی در سال جاری

تهران- ایرنا- مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران تخمگذار (میهن) از تولید ۱.۲ میلیون تن تخم مرغ در سال جاری خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون ۲۷ هزار تن تخم مرغ به

کشورهای عراق، افغانستان، قطر، عمان صادر شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «محمد مرادی» روز سه شنبه در نشست خبری خود درباره وضعیت تولید تخم مرغ در سال جاری افزود: با اجرای طرح مردمی

سازی یارانه ها و تع�ن موقت نرخ تخم مرغ، مقرر شده بود نرخ این محصول در شهریورماه امسال اصالح شود که این مهم به صورت قانونی توسط دستگاه های

متولی صورت نگرفت.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران میهن با بیان اینکه قیمت تمام شده هر کیلوگرم تخم مرغ را ۴۹ هزار � است، افزود: با اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها و

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت مصوب هر کیلوگرم تخم مرغ درب واحدهای تولیدی ۳۵ هزار و ۵۰۰ � تع�ن شده بود.

مرادی با بیان اینکه عرضه و تقاضا تع�ن کننده قیمت تخم مرغ در بازار است، اظهار داشت: قیمت دستوری تخم مرغ منطقی نیست و باید دستگاه های متولی

همچون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شورای قیمت گذاری و ستاد تنظیم بازار در این خصوص چاره ای بیندیشند تا تولیدکنندگان و بازار از

وضعیت بالتکلیفی خارج شوند.

وی گفت: با وجود اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، در ابتدای امر تولیدکنندگان مشکلی در تامین نهاده های مورد نیاز خود برای هر دوره

تولید نداشتند و نهاده ها را با ارز نیمایی تامین می کردند؛ اما اخیرًا با سهمیه بندی یک ماه و ایجاد محدودیت در عرضه نهاده ها در سامانه بازارگاه، تولیدکنندگان برای

تهیه نهاده های مورد نیازشان به بازار آزاد مراجعه می کنند که همین امر نگرانی هایی را برای بخش تولید ایجاد کرده است.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران میهن با بیان اینکه تولیدکنندگان نقدینگی ندارند که بیش از نیاز تولید خود خرید انجام دهند، بیان کرد: در حال حاضر

تولیدکننده مبلغ نهاده را در سامانه بازارگاه واریز می کند، ۱۵ روز زمان می برد تا محصول به دستش برسد، بنابراین مجبور است برای تامین بخشی از نیاز خود به بازار

آزاد مراجعه کند.

به گفته مرادی، تولیدکنندگان هر کیلوگرم ذرت را ۱۱ هزار و ۳۰۰ � و کنجاله سویا را ۱۶ هزار و ۴۰۰ � در سامانه بازارگاه خریداری می کنند در حالی که قیمت

این نهاده ها در بازار آزاد باالتر است و همین امر بازار ثانویه برای این محصوالت ایجاد کرده است.

وی از وزارت جهاد کشاورزی خواست تا برای این مشکل صنعت طیور چاره ای بیندیشند، و گفت: با تشکیل سامانه سماصط، اکنون اطالعات ارزشمند و خوبی از

وضعیت تولید و تولیدکنندگان موجود است که این امر در برنامه ریزی تولید اثرگذار است.

تخم مرغ مورد نیاز کشور تا پایان سال تامین است

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران میهن پیش بینی کرد: امسال ۱.۲ میلیون تن تخم مرغ در کشور تولید شود که نسبت به برنامه پیش بینی شده وزارت جهاد

کشاورزی ۵ درصد افزایش تولید خواهیم داشت. سال گذشته یک میلیون و ۱۲۰ هزار تن تخم مرغ در کشور تولید شده بود.

مرادی با بیان اینکه تخم مرغ مورد نیاز کشور تا پایان سال جاری تامین است و کمبودی در این خصوص نداریم گفت: تولید تخم مرغ در کشور ما به صورت خطی و

مصرف آن به شکل سینوسی است؛ یعنی در نیمه اول هر سال با گرم شدن هوا مصرف این محصول کاهش می یابد.

این مقام صنفی اظهار داشت: طبق آمارهای موجود سرانه مصرف تخم مرغ برای هر ایرانی بیش از ۱۴ کیلوگرم است، در حالی که میزان مصرف این محصول به طور

میانگین در جهان بین ۱۱ تا ۱۲ کیلوگرم و در کشورهای پیشرفته دنیا ۱۸ کیلوگرم است. در واقع سرانه مصرف تخم مرغ در کشور ما نسبت به میانگین جهانی باالتر و

نسبت به کشورهای پیشرفته دنیا کمتر است.

وی کیفیت تخم مرغ تولیدی کشور را مطلوب دانست و بیان کرد: باقیمانده آنتی بیوتیک در تخم مرغ تولیدی کشور ذره ای وجود ندارد و این محصول از کیفیت

خوبی برخوردار است.

۲۷ هزار تن صادرات تخم مرغ طی هفت ماهه امسال

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران میهن گفت: از ابتدای سال تاکنون ۲۷ هزار تن تخم مرغ به کشورهای هدف از جمله عراق، افغانستان، قطر، عمان صادر شده

که میانگین آن ۳ هزار تن در ماه است.

کشاورزی /
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به گفته مرادی، کشور ظرفیت صادرات ساالنه بیش از ۱۰۰ هزار تن از این محصول را دارد به طور مثال در سال ۱۳۹۴ بیش از ۹۴ هزار تن از این محصول صادر شده

بود.

وی با بیان اینکه هیچ یک از واحدهای پرورشی کشور با بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان درگیر نیست، تاکید کرد: بنابراین امکان صادرات این محصول به

کشورهای هدف وجود دارد و هیچ مشکلی در این خصوص نداریم.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران میهن اضافه کرد: بر اساس آمارهای موجود در سال ۲۰۲۱ در جهان ۸۵ میلیون تن تخم مرغ تولید شد که تنها حدود ۳ درصد

آن در حوزه تجارت جهانی قرار گرفت.

مرادی گفت: تاریخ انقضای تخم مرغ در کشورهای مختلف متفاوت است به طوری که در برخی کشورها مانند ایاالت متحده امریکا ۱۵ هفته، قطر سه ماهه،

افغانستان ۴۵ روزه و ایران یک ماهه است.

وی اظهار داشت: انتظار می رود سازمان دامپزشکی کشور با کمک سیستم دانشگاهی و دستگاه های متولی و اتحادیه تاریخ انقضای تخم مرغ را بررسی کنند تا در

صورت امکان این محصول در فروشگاه هایی که زنجیره سرد را به خوبی رعایت می کنند با تاریخ انقضای باالتر عرضه شود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغدان میهن با بیان اینکه ۱۰ درصد تخم مرغ تولیدی کشور به صورت بسته بندی و ۹۰ درصد به شکل باز عرضه می شود، بیان کرد اکنون

قیمت مختلف تخم مرغ در بخش عرضه به شبکه عمده فروشی که دارای واسطه های غیرضروری است، مربوط می شود که با اصالح و مدرن سازی این بخش

می توانیم محصوالت را با قیمت های مشخص عرضه کنیم.
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تاریخ: ۲۹ آذر ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۵کد خبر: ۸۳۱۳۵۲۱

ج�جه ریزی آذر به ۱۱۰ میلیون قطعه م� رسد

دبیرانجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه گفت: برآوردها حاکی از آن است که تولید جوجه آذر با اعمال
مدیریت حداکثر به ۱۱۰ میلیون قطعه برسد.

آقای محمدرضا صدیق پور گفت: قیمت کن�ن�
هرقطعه ج�جه یکروزه ۴ تا ۸ هزار ت�مان است،
درحالیکه هفته گذشته یک هزار تا ۵ هزارت�مان

بود.

به گفته او، قیمت تمام شده هر قطعه ج�جه
یکروزه ۱۵ هزار ت�مان است که با عرضه کمتر از

این نرخ، ادامه ت�لید دچار چالش م� ش�د.

صدیق پور م� گ�ید: برآوردها حاک� از آن است که ج�جه ریزی آذر حداکثر به ۱۱۰ میلیون قطعه برسد چرا
که برای جل�گیری از مازاد با اعمال مدیریت، ۲ روز ت�لید ج�جه مت�قف ش�د.

دبیر انجمن صنف� ت�لیدکنندگان ج�جه یکروزه گفت: مازاد کن�ن� مرغ مربوط به ۱۲۰ میلیون قطعه
ج�جه ریزی آبان ماه است که امیدواریم با اعمال مدیریت  ج�جه ریزی در ماه های آت�، بازار کماکان

مت�ادل باشد.
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مد�رعامل اتحادیه مرکزی مرغداران م�هن گفت: باوجود اینکه سازمان میاد�ن م�وه و تره بار تهران نرخ جدید تخم

مرغ را اعالم کرده است اما ا�ن سازمان مسئولیت� �رای ا�ن کار ندارد و نرخ مصوب باید توسط سازمان حمایت و

شورای قیمت گذاری جهاد کشاورزی اعالم شود.

به گزارش خ�رنگار اقتصادی خ�رگزاری تس�یم بعد از مردم� سازی یارانه ها و افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ مرغداران ماه ها است که به دنبال افزایش

قیمت دوباره محصوالت خود �ودند و از قیمت های تع��ن شده راض� ن�ودند و به گفته خودشان وعده افزایش قیمت دوباره را هم از دولت گرفته �ودند.

با ا�ن وجود مرغداران گوشت� بعد از چند ماه از مردم� سازی یارانه ها، موفق به افزایش قیمت محصوالت خود شدند و قیمت هر کیلوگرم مرغ را از 59 هزار

و 500 تومان به 63 هزار تومان افزایش دادند اما �رورش دهندگان مرغ تخمگذار موفق به ا�ن امر نشدند، تا اینکه  27 آذر یعن� یک ش�به هفته جاری

اطالعیه ای از سازمان میاد�ن م�وه و تره بار تهران  درباره نرخ جدید انواع تخم مرغ اعالم شد.

اعالم قیمت جدید تخم مرغ توسط میاد�ن م�وه و تره مالک نیست/ دولت باید نرخ دهد

| اخبار کشاورزی  | اخبار اقتصادی  | ۲۹ آذر ۱۴۰۱ - ۱۳:۳۹ 
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 در ا�ن ابالغیه آمده است: با توجه به نامه شماره 1401/3917 (به شماره ث�ت� 647086) اتحادیه سراسری مرغداران مرغ تخم گذار م�هن ��رامون محول شدن

تع��ن قیمت از سوی وزارت جهاد کشاورزی به اتحادیه های تخصص� مر�وطه و همچن�ن �ر اساس نامه شماره 1401/503/74067 وزارت جهاد کشاورزی به

آن اتحادیه جهت تأم�ن تخم مرغ مورد نیاز �هره �رداران مجموعه میاد�ن و بازار های تابعه به قیمت های تعادل� و نظر به اعالم قیمت های تأم�ن، توز�ع و

عرضه تخم مرغ از سوی اتحادیه مذکور به  شرح ذیل:

 ـ تخم مرغ شانه 30عددی غ�ربسته بندی شناسنامه دار کامًال سالم و بدون آلودگ� دارای �ری�ت شامل: تار�خ تولید، انقضاء و... �ر روی تخم مرغ هر شانه با

وزن 1900 گرم:

قیمت تحویل به �هره �رداران (توز�ع عمده) درب غرفه هر شانه 890/000 ریال

قیمت عرضه از سوی �هره �رداران به شهروندان (عرضه به مصرف کنندگان) از قرار هر شانه 905/000 ریال

بنا�را�ن گزارش محمد مرادی، مد�رعامل اتحادیه مرکزی مرغداران م�هن امروز در نشست خ�ری در ا�ن ارتباط در پاسخ به سوال خ�رنگار خ�رگزاری تس�یم

اظهار داشت: ما جایگاه� �رای اعالم  قیمت مصوب تخم مرغ نداریم و ستاد تنظیم بازار باید آن را تع��ن و توسط سازمان حمایت و شورای قیمت گذاری

وزارت جهاد کشاورزی اعالم کند.

وی افزود: نامه ای که به میاد�ن م�وه و تره بار شهرداری تهران ارسال کردیم در واقع جواب ما به درخواست آنها �ود و به صورت پیشنهادی اعالم شده است

اما ا�ن سازمان آن را مالک عمل قرار داد.

مد�رعامل اتحادیه مرکزی مرغداران م�هن ادامه داد: با توجه به اصل عرضه و �قاضا قیمت تخم مرغ ن�ز باید به ا�ن صورت تع��ن شود مرغداران در مقطع�

قیمت محصوالت خود را با ضرر به فروش م� رسانند و در مقطع� محصوالت آنها با سود فروخته م� شود تا در نهایت در یک دوره  تولید 18 ماه سود

منطق� �رای آنها باق� بماند.

وی تصر�ح کرد: ما به دنبال دامن زدن به تغ��رات قیمت� نیس�یم و دغدغه ای �رای تام�ن تخم مرغ تا پایان سال وجود ندارد.

مرادی همچن�ن گفت: م�زان صادرات تخم مرغ در 9 ماه ابتدای سال جاری 27 هزار تن است که رقم باال�ی به حساب نم� آید ز�را با وجود حضور رق��ی

مانند ترکیه نم� توانیم حجم زیادی از ا�ن محصول را صادر کنیم و از طرف� کشورهای وارد کننده خود به سمت تولید رفته اند.

وی افزود: کشورهای عراق، افغانستان و حوضه خل�ج فارس کشورهای وارد کننده تخم مرغ از ا�ران هس�ند.

https://www.tasnimnews.com/
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مرادی گفت: بیشتر�ن م�زان صادرات تخم مرغ در سال 94 �وده است که در آن دوران 94 هزار تن صادر شد.

بنا�ر ا�ن گزارش باید توجه داشت که در سال ها ارز 4200 تومان به واردات نهاده های دام� اختصاص م� یافت و در واقع مرغداران با اختصاص ا�ن یارانه

هزینه تمام شده پای�ن� داش�ند و صادرات به شدت به صرفه �ود.

بنا�ر ا�ن گزارش بعد از نوسانات قیمت ارز در کشور تغ��رات� ن�ز در بازار نهاده ها ایجاد شده است به طوری که قبل از تغ��رات اخ�ر قیمت ارز نرخ نهاده ها

در بازار هم قیمت در بازارگاه �ود حت� در مواردی ن�ز با قیمت پا��ن تری به فروش م� رسد اما اکنون نرخ نهاده ها در بازار آزاد افزایش یافته است.

مرادی در ا�ن ارتباط در پاسخ به خ�رگزاری تس�یم گفت: قیمت کنجاله از 16300 تومان در بازار آزاد به 20000 تومان و ذرت ن�ز از 11300 تومان به محدوده

12000 تومان رسیده است.

وی افزود: در ا�ن شرایط بازارگاه ن�ز عرضه نهاده ها را محدود کرده است و به صورت ماهانه تحویل م�  دهد.
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تاریخ: ۲۹ آذر ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۴کد خبر: ۸۳۱۳۶۴۱

ت�لید ساالنه گ�شت قرمز به یک میلیون تن رسید

معاون وزیر جهاد گفت: با جمعیت بالغ بر ۱۲۰ میلیون راس دام، تولید ساالنه گوشت به حدود یک
میلیون تن رسیده است.

آقای حسین دماوندی نژادمعاون ام�ر ت�لیدات
دام� وزارت جهاد گفت: زیربخش دام و طیور
کش�ر با جمعیت� بالغ بر ۱۲۰ میلیون واحد دام�
و ت�لیدات ساالنه حدود یک میلیون تن گ�شت
قرمز، بیش از ۱۱ میلیون تن شیر، سه میلیون
تن گ�شت مرغ و ۱.۲ میلیون تن تخم مرغ یک�
از بهره برداران اصل� طرح اصالح الگ�ی کشت

است.

به گفته او، بخش� از نیازهای این بخش از طریق ت�لید دانه های روغن�، ج�، نباتات عل�فه ای به ویژه
عل�فه های کم آب بر تأمین م� ش�د.

دماوندی نژاد گفت: پس از دهه ها انتظار م� ت�انیم با سیاست و اجرای الگ�ی کشت در بخش کشاورزی،
قسمت عمده نیازهای عل�فه ای را در داخل کش�ر تأمین و از خروج مقادیر زیادی ارز از کش�ر جل�گیری

کنیم.
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اقتصاد 

بخش دام و طیور اصل� ترین بهره برداران طرح الگ�ی کشت
بخش دام و طیور کش�ر اصل� ترین بهره برداران طرح الگ�ی کشت برای تامین نیاز عل�فه خ�اهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حسین دماوندی نژاد، معاون ام�ر ت�لیدات دام� وزارتخانه گفت: زیربخش دام و طیور کش�ر با
جمعیت� بالغ بر ۱۲۰ میلیون واحد دام� و ت�لیدات ساالنه حدود یک میلیون تن گ�شت قرمز، بیش از ۱۱ میلیون تن شیر، سه میلیون تن گ�شت مرغ و ۱.۲

میلیون تن تخم مرغ یک� از بهره برداران اصل� طرح اصالح الگ�ی کشت است.

وی افزود: بخش� از نیازهای این بخش از طریق ت�لید دانه های روغن�، ج�، نباتات عل�فه ای به ویژه عل�فه های کم آب بر تأمین م� ش�د.

دماوندی نژاد تصریح کرد: پس از دهه ها انتظار م� ت�انیم با سیاست و اجرای الگ�ی کشت در بخش کشاورزی، قسمت عمده نیازهای عل�فه ای را در داخل
کش�ر تأمین و از خروج مقادیر زیادی ارز از کش�ر جل�گیری کنیم.

کشاورزی و دامداری /
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مد�رعامل اتحادیه مرکزی مرغداران م�هن گفت: باوجود اینکه سازمان میاد�ن م�وه و

تره بار تهران نرخ جدید تخم مرغ را اعالم کرده است اما ا�ن سازمان مسئولیت� �رای

ا�ن کار ندارد و نرخ مصوب باید توسط سازمان حمایت و شورای قیمت گذاری جهاد

کشاورزی اعالم شود.

به گزارش خ�رنگار اقتصادی خ�رگزاری تس�یم بعد از مردم� سازی یارانه ها و افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ

مرغداران ماه ها است که به دنبال افزایش قیمت دوباره محصوالت خود �ودند و از قیمت های تع��ن شده راض�

ن�ودند و به گفته خودشان وعده افزایش قیمت دوباره را هم از دولت گرفته �ودند.

با ا�ن وجود مرغداران گوشت� بعد از چند ماه از مردم� سازی یارانه ها، موفق به افزایش قیمت محصوالت خود

شدند و قیمت هر کیلوگرم مرغ را از 59 هزار و 500 تومان به 63 هزار تومان افزایش دادند اما �رورش دهندگان

مرغ تخمگذار موفق به ا�ن امر نشدند، تا اینکه  27 آذر یعن� یک ش�به هفته جاری اطالعیه ای از سازمان میاد�ن

م�وه و تره بار تهران  درباره نرخ جدید انواع تخم مرغ اعالم شد.

اعالم قیمت جدید تخم مرغ توسط میاد�ن م�وه و تره مالک نیست/ دولت باید نرخ
دهد

| اخبار کشاورزی  | اخبار اقتصادی  | ۲۹ آذر ۱۴۰۱ - ۱۳:۳۹ 
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 در ا�ن ابالغیه آمده است: با توجه به نامه شماره 1401/3917 (به شماره ث�ت� 647086) اتحادیه سراسری

مرغداران مرغ تخم گذار م�هن ��رامون محول شدن تع��ن قیمت از سوی وزارت جهاد کشاورزی به اتحادیه های

تخصص� مر�وطه و همچن�ن �ر اساس نامه شماره 1401/503/74067 وزارت جهاد کشاورزی به آن اتحادیه جهت

تأم�ن تخم مرغ مورد نیاز �هره �رداران مجموعه میاد�ن و بازار های تابعه به قیمت های تعادل� و نظر به اعالم

قیمت های تأم�ن، توز�ع و عرضه تخم مرغ از سوی اتحادیه مذکور به  شرح ذیل:

 ـ تخم مرغ شانه 30عددی غ�ربسته بندی شناسنامه دار کامًال سالم و بدون آلودگ� دارای �ری�ت شامل: تار�خ تولید،

انقضاء و... �ر روی تخم مرغ هر شانه با وزن 1900 گرم:

قیمت تحویل به �هره �رداران (توز�ع عمده) درب غرفه هر شانه 890/000 ریال

قیمت عرضه از سوی �هره �رداران به شهروندان (عرضه به مصرف کنندگان) از قرار هر شانه 905/000 ریال

بنا�را�ن گزارش محمد مرادی، مد�رعامل اتحادیه مرکزی مرغداران م�هن امروز در نشست خ�ری در ا�ن ارتباط در

پاسخ به سوال خ�رنگار خ�رگزاری تس�یم اظهار داشت: ما جایگاه� �رای اعالم  قیمت مصوب تخم مرغ نداریم و

ستاد تنظیم بازار باید آن را تع��ن و توسط سازمان حمایت و شورای قیمت گذاری وزارت جهاد کشاورزی اعالم کند.

وی افزود: نامه ای که به میاد�ن م�وه و تره بار شهرداری تهران ارسال کردیم در واقع جواب ما به درخواست آنها �ود

و به صورت پیشنهادی اعالم شده است اما ا�ن سازمان آن را مالک عمل قرار داد.

مد�رعامل اتحادیه مرکزی مرغداران م�هن ادامه داد: با توجه به اصل عرضه و �قاضا قیمت تخم مرغ ن�ز باید به

ا�ن صورت تع��ن شود مرغداران در مقطع� قیمت محصوالت خود را با ضرر به فروش م� رسانند و در مقطع�

محصوالت آنها با سود فروخته م� شود تا در نهایت در یک دوره  تولید 18 ماه سود منطق� �رای آنها باق� بماند.

وی تصر�ح کرد: ما به دنبال دامن زدن به تغ��رات قیمت� نیس�یم و دغدغه ای �رای تام�ن تخم مرغ تا پایان سال

وجود ندارد.
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مرادی همچن�ن گفت: م�زان صادرات تخم مرغ در 9 ماه ابتدای سال جاری 27 هزار تن است که رقم باال�ی به

حساب نم� آید ز�را با وجود حضور رق��ی مانند ترکیه نم� توانیم حجم زیادی از ا�ن محصول را صادر کنیم و از

طرف� کشورهای وارد کننده خود به سمت تولید رفته اند.

وی افزود: کشورهای عراق، افغانستان و حوضه خل�ج فارس کشورهای وارد کننده تخم مرغ از ا�ران هس�ند.

مرادی گفت: بیشتر�ن م�زان صادرات تخم مرغ در سال 94 �وده است که در آن دوران 94 هزار تن صادر شد.

بنا�ر ا�ن گزارش باید توجه داشت که در سال ها ارز 4200 تومان به واردات نهاده های دام� اختصاص م� یافت و

در واقع مرغداران با اختصاص ا�ن یارانه هزینه تمام شده پای�ن� داش�ند و صادرات به شدت به صرفه �ود.

بنا�ر ا�ن گزارش بعد از نوسانات قیمت ارز در کشور تغ��رات� ن�ز در بازار نهاده ها ایجاد شده است به طوری که

قبل از تغ��رات اخ�ر قیمت ارز نرخ نهاده ها در بازار هم قیمت در بازارگاه �ود حت� در مواردی ن�ز با قیمت پا��ن

تری به فروش م� رسد اما اکنون نرخ نهاده ها در بازار آزاد افزایش یافته است.

مرادی در ا�ن ارتباط در پاسخ به خ�رگزاری تس�یم گفت: قیمت کنجاله از 16300 تومان در بازار آزاد به 20000 تومان

و ذرت ن�ز از 11300 تومان به محدوده 12000 تومان رسیده است.

وی افزود: در ا�ن شرایط بازارگاه ن�ز عرضه نهاده ها را محدود کرده است و به صورت ماهانه تحویل م�  دهد.
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