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 فقط چون سخت است، به این معنی نیست که غیر ممکن باشد! شما می توانید.
 

 مرغدار ورشکست شد دولت دخالت نکرد االن چرا دخالت می کند؟ 

تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شده است اما آنچه که از شواهد امرر یریرداسرت  ۰۲۲هزار و  ۰۲قیمت مرغ از سوی ستاد تنظیم بازار 

هزارتومان گرانتر به دسرت  ۴۰تا  ۵فروشندگان قائل به این قیمت های دستوری نیستند و در سایه بی نظارتی واحدهای مسئول مرغ را 

هزار تومان به فروش می رسد ایرن  ۰۲تا  ۰۵مصرف کننده می رسانند. قیمت هر کیلو مرغ کشتارروز در بازار تهران به صورت متغیر بین 

 هزار تومان به ازای هر کیلو نیز رسیده است. ۰۰درحالی است که در برخی از شهرهای کشور همچون ارومیه این نرخ به 

قیمت نهاده دامی یک سالی است که روند صعودی در ییش گرفته است و گزارشها حاکی از آن است که قیمت این محصوالت در برازار 

برابر نرخ مصوب دولتی است، جالب آن است که دولت نمی تواند نهاده های مورد نیاز مرغداران را تامین کند ولی در بازار آزاد بره  ۵آزاد 

یری هر میزانی که مرغدار اراده کند می تواند نهاده دامی خود را تامین کند. به همین منظور وزارت جهاد کشاورزی از سامانه بازارگاه رونما

کرد، سامانه ای که قرار است تمامی نهاده های وارداتی در آنجا توزیع شده و واردکنندگان را مکلف می کند بار وارداتی خود را در آنرجرا 

د ثبت و به فروش برساند.اما این اتفاق در عمل رخ نداده و همچنان نهاده ها در بازار آزاد به فروش می رسد و مرغداران نیز ناچار به خری

برابر  ۵تومان رسیده که نشان دهنده  ۰۲۲هزار و  ۰هزار تومان و ذرت  ۴۵آن در بازار آزاد هستند، خرید هرکیلوگرم سویا در بازار آزاد به 

بودن نرخ بازار آزاد نسبت به دولتی است. در همین خصوص برومند چهار آیین، رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توسعه صنعرت 

ای طیور کشور در گفتگو با رادار اقتصاد گفت: کمبود نهاده همچنان در بازار وجود دارد با این حال اقدام خوبی که در این زمینه طی هفته هر

اخیر صورت گرفته است راه اندازی سامانه بازارگاه است ولی این سامانه نیز با مشکالت عدیده ای روبروست و کمکری شرایرانری بره 

هزار تومان است که دلیل  ۰۲تا  ۰۵مرغدارن نکرده است. وی افزود: در وضعیت فعلی قیمت مرغ در سراسر کشور به صورت متوسط بین 

درصد بره  ۵۲تومانی به صورت کامل تامین نمی کنند و تنها  ۰۰۲۲عمده آن این است که مرغداران نهاده های دامی خود را به قیمت ارز 

ترومران بره  ۰۲۲هزار و  ۴۱صورت دولتی تامین می شود. چهارآیین با بیان این که درب واحدهای تولیدی به طور متوسط مرغ کیلویی 

هزارتومانی به ازای هر کیلو مرغ کشتاروز برای مصرف کننده نهایی انتظار به حقی و معقولری  ۰۵فروش می رسد، تصریح کرد: انتظار نرخ 

است. چهار آیین بیان داشت: این که مسئولین دولتی در بازار رقابتی امروز همچنان  اصرار بر دخالت دارند کار اشتبراهری اسرت چرون 

هیچگاه این نرخ های سازمان حمایت و کارگروه تنظیم بازاری با واقعیت امر همخوانی ندارد چون مکانیسم عرضه و تقاضا برر برازارهرا 

 حاکم است. 

 ریزی واهمه مرغداران زنجانی از جوجه
 ها با تاخیر یک تا دو ماه به دسرت کنند اما با این وجود نهاده های خود را از بازارگاه تامین می براساس اقدام جدید دولت مرغداران نهاده

رسد که باعث اعتراض مرغداران و ایجاد مشکالتی در استان شده است. مشکالت مرغ و تخم مرغ گویا در زنجان تمرامری  مرغداران می

رسد حل این معادله از تروان مسرئروالن  ندارد و این موضوع ظاهرا ساده به یک معادله ییچیده برای مسئوالن تبدیل شده و به نظر می

هرزار و  ۰۲هزار تومان به  ۴۰هایی که در بازار مرغ در زنجان اتفاق افتاد باعث شد قیمت مرغ از  استانی خارج شده است. بعد از چالش

تومان افزایش یابد که این افزایش مدتی بازار مرغ را از التهاب خارج کرد. حال بعد از گذشت چند روز از برگشت آرامش به برازار  ۵۲۲

 کنند. ها صحبت می مرغ زمزمه التهاب دوباره بار دیگر مطرح است و برخی از تولیدکنندگان از تاخیر چند ماهه دریافت سهمیه دولتی نهاده

کنند تاخیر در  این موضوع را علی صادقی معاون بهبود امور دامی جهادکشاورزی استان زنجان هم تایید کرده و تولیدکنندگان هم اعالم می

شود. موسوی یکی از تولیدکنندگان مرغ در استان زنجان با اشاره به اینکه متاسفانره  ها موجب متضرر شدن آنها می دریافت سهمیه نهاده

کنند و این عملکرد مسئوالن موجب متضرر شدن تولیدکنندگان شده است افزود: در حال حاضر تنرهرا  ای عمل می مسئوالن استانی جزیره

درصد آنها به دلیل شرایط سخت تولید کنار کشیدند. وی با تاکید براینکه سرامرانره  ۰۲از مرغداریها در استان زنجان تولید دارند و  ۰۲

شرود  ها را با مختل مواجه کرده است افزود: سوالی که در اینجا مطرح می بازارگاه هم مشکالت زیادی دارد و این مشکالت تولید مرغداری

شرود. ایرن  تومان دولتی ییدا نمی ۰۵۲۲تومان در بازار آزاد به وفور وجود دارد اما با قیمت  ۵۲۲هزار  ۴۱این است که چرا سویا با قیمت 

 هایی در کرار نربراشرد افتد؟ افزود: اگر رانت تولیدکننده زنجانی با بیان اینکه باید یرسید ورود سویا و ذرت به بازار آزاد از کجا اتفاق می

 داند چه کسانی یشت این ماجرا قرار دارند. واردات این حجم از سویا و ذرت به بازار آزاد از توان افراد عادی خارج است و خدا می

 ها به دست مرغداران ابراز کرد: از این موضوع کامال اطالع داریم و معاون اقتصادی استاندار زنجان نیز با تایید بر تاخیر در رسیدن نهاده

 کنند. مانند و به اجبار نهاده مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می های دولتی نمی این تاخیر وجود دارد اما مرغداران معطل نهاده

درصد و نهایتا یرک سروم نریراز  ۴۲های دامی دولت حدود  وی با اشاره به اینکه به جد ییگیر این موضوع هستیم افزود: در تامین نهاده

تری یور دلیل کمبود نهاده دولتی را مشکل ارز دولر کنند. آبی کند و مرغداران مابقی نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می مرغداران را تامین می

دولتی نیز با کمبود مواجه شده است. وی افزود: تمام تالش ما این اسرت کره   عنوان کرد و افزود: به دلیل مشکل تامین ارز دولتی نهاده

ها منجر  ها به موقع به دست مرغداران برسد. این مشکالت و بی توجهی دولت به حوزه معیشت مردم به کوچک شدن سفره خانواده نهاده

 ها در خصوص بازار مرغ را بیشتر کرده است. ها نیز نگرانی شده و حال این کمبود نهاده
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