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 هاتون دزد هستند. هاتون دروغگو ، و شک کننده ، ترس هاتون گمراه به خاطر داشته باشید : بهانه

 

 یابد مرغ در روزهای آینده کاهش می قیمت تخم
مرغ از سوی   رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به اینکه افزایش قیمت تخم

مرغ در روزها  آینده خبر داد. دارییش صفار  اظهار کرد: افوزایوش  اتحادیه مرغداران صیرت گرفته است، از کاهش قیمت تخم

مرغ دیده شده، به علت افزایش قیمت از طرف اتحادیه مرغداران بیده است که در چند روز آینده با کاهش قیمت  قیمتی که در تخم

شییم. رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان خاطرنشان کرد: در حوا   مرغ میاجه می تخم

رسد. و  با بیان اینکه قیمت لبنیوات  هزار تیمان به فروش می ۴۱مرغ بیشتر به صیرت کیلییی است که کیلییی  حاضر فروش تخم

افزایش پیدا کرده است، یادآور شد: محصیالت لبنی مثل شیر بورور  یو   ۹۹براساس ستاد تنظیم بازار در تاریخ هفتم تیرماه 

تیمان رسیده کوه بوراسواس  ۱۹۵۵تیمان و شیر برر  ی  لیتر  با دو درصد چربی به  ۱۰۵۵درصد چربی به قیمت  ۴.۱لیتر  

ها متفاوت است. صفار  با بیان اینکه افزایش قیمت لبنیات به علت افزایش شیرخام بیده است، افوزود:  میزان درصد چربی، قیمت

 ۴.۱گورموی  ۹۵۵چرب  تیمان، ماست کم ۰۰۵۵درصد چربی  ۲.۳تیمان و با  ۰۱۵۵شیر ی  لیتر  با سه درصد چربی به قیمت 

 ۴۰درصود  ۴.۱چرب  ا  دو و نیم کیلییی کم تیمان و ماست دبه ۰۲۵۵تیمان، ماست پرچرب سه درصد  ۰۰۵۵درصد  به قیمت 

هزار تیمان است،  ۴۰تا  ۴۰رسد. و  با اشاره به اینکه قیمت مرغ در بازار همدان بین  کننده می تیمان به دست مصرف ۱۵۵هزار و 

ها و میزان تقاضوا  بوازار بویده  اظهار کرد: چند عامل منجر به افزایش قیمت مرغ در بازار شده که از جمله افزایش قیمت نهاده

 است.

 های دامی دارد افزایش قیمت محصوالت لبنی ارتباط مستقیم با نهاده
حسین ایراندوست با اشاره به افزایش قیمت محصیالت لبنی از جمله کره اظهار داشت: اختالف نظر  بین دامدار و فعاالن صنعت 

 یابد. لبنیات بر سر قیمت شیر وجید دارد از سی  دیگر در فصل تابستان با تنش گرمایی میزان شیر تیلید  کاهش می

 ها  لبنی داخلی کره است. و  افزود: استان اصفهان رتبه نخست تیلید شیرخام در کشیر را داراست و یکی از فرآورده

هوا   تیاند نهاده معاون بهبید تیلیدات دامی سازمان جهاد کشاورز  اصفهان تاکید کرد: دامدار به عنیان تیلید کننده شیرخام نمی

 ها  لبنی قرار دهد. دامی را از بازار سیاه بخرد و با قیمت مصیب تنظیم بازار شیر را در اختیار کارخانه جات فراورده

ها  خرد تیان خوریود  و  بیان داشت: البته چهار شرکت بزرگ لبنیات در استان اصفهان مشکلی با خرید شیر ندارند اما کارخانه

ها  آتی با تخصیص ارز کوافوی بوه  شیر با قیمت باالتر از نرخ مصیب تنظیم بازار را نخیاهند داشت. ایراندوست گفت: در هفته

 کند. ها  لبنی در فصل سرما کاهش پیدا می شید و قیمت فرآورده ها  دامی و ساماندهی آن این مشکل مرتفع می نهاده

 

 های دامی گالیه مرغداران از کمبود نهاده
مهد  سالمتی در جلسه بررسی تیزیع مناسب نهاده ها  کشاورز  و کاالها  اساسی استان اظهار کرد: فرمانداران استان نیز از 

ها  دامی چندان رضایت ندارند که برا  رفع این مشکل باید برنامه ریز  اصیلی و پیگیر  مسئیالن در سرو   نحیه تیزیع نهاده

ملی اقدام ها  الزم انجام شید. و  با بیان اینکه تیزیع نهاده ها  دامی براساس میزان ظرفیت و تیلید در بخش دام و طییر بیده 

ادامه داد: سازمان جهاد کشاورز  باید در این ارتباط نظارت ها  جامعی را داشته باشند. مدیرکل دفتر هماهنگی امیر اقوتوصواد  

رود که  ها  دامی باعث گالیه مرغداران و دیگر تیلیدکنندگان بخش کشاورز  شده و لذا انتظار می استاندار  سمنان کمبید نهاده 

ربط برا  رفع این چالش اقدام کنند. و  با اشاره به لزوم حمایت از فعاالن تیلید  در این بخش خیاستار حمایت از  مسئیالن ذ 

ها  دامی از سی  مسئیالن شد. مدیرکل دفتر هماهنگی امیر اقوتوصواد   تیلیدکنندگان در حیزه دام و طییر از طریق تامین نهاده

استاندار  سمنان یادآور  کرد: دلیل عمده کمبید نهاده ها  دامی در سمنان و دیگر نقاط کشیر تحریم و فشارها  خارجی است. 

ها  دامی و مشکالت ارز  در ایون  سیدحسن میرعماد رئیس سازمان جهاد کشاورز  استان سمنان نیز با بیان اینکه تامین نهاده

درصود  ۹۵ها  کشیر هم با این مشکل روبه رو هستند. و  ادامه داد: بیش از  ارتباط تنها مختص سمنان نیست گفت: دیگر استان

ها  دامی در ایران به دیگر کشیرها  جهان وابسته است و تحریم و فشارها  خارجی در افزایش قیوموت و  فرآیند تامین نهاده

ها  داموی  ها  گذشته تاثیر قابل تیجهی داشته است. میرعماد با بیان اینکه مبنا  تیزیع استانی نهاده کمبید نهادها  دامی در ماه

ها  دامی متناسب با میزان و حجم تیلید واحدها در اسوتوان  براساس میزان تیلید در بخش دام و طییر است افزود: تیزیع نهاده

درصد از تیلید مرغ و تخم مرغ در استان سمنان مازاد نیاز بازار استوان اسوت بوه  ۰۵انجام خیاهد شد. و  با بیان اینکه باال  

هزار تن ذرت در  ۱۱تن سییا و  ۱۰۵تن جی،  ۱۵۵وضعیت مناسب انبارها  استان پرداخت و افزود: در حا  حاضر هشت هزار و 

 انبارها  راهبرد  استان سمنان ذخیره شده است.
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