سﻼم ،صبح بخير-روز خوبي رو براتون آرزو مي كنم

-٩٧/١١/١٥شماره ٣٤٥٤سال چهاردهم-تلفن٦ ٦ ٤ ٢ ٠ ٩ ٨ ٨ :
جوجه
حداقل ٥١٠٠حداكثر ٥١٥٠
فسفات
حداقل ٨٨٠٠حداكثر١٠٥٠٠
مرغ زنده
برزيل  ١٤٨٠-١٣٣٠روس ١٥٠٠
ذرت
حداقل١١٨٠٠حداكثر١٤٩٠٠
مرغ كشتار
برزيل ٢٤٥٠
كنجاله سويا
حداقل٥٦٠٠حداكثر ٦٣٠٠
تخم مرغ
حداقل ١٨٨٠٠حداكثر ١٩٠٠٠
متيونين
حداقل ٢٥٠٠٠حداكثر٢٥٥٠٠
بوقلمون كشتار
حداقل ١٠٢٥٠حداكثر ١٠٤٥٠
ليزين
حداقل ١٩٠٠٠حداكثر١٩٥٠٠
بوقلمون زنده
اگر بخواهي دل همه را به دست بياوري از خود واقعي ات دور خواهي شد  /انسان هميشه هم موافق دارد هم مخالف
راس حداقل ٣٨٥٠حداكثر ٣٩٠٠پﻼس حداقل ٣٧٥٠حداكثر٣٨٠٠كاب حداقل ٣٦٥٠حداكثر٣٧٠٠

مرغ هاي تخم گذار سه ساله شدند

رئيس هيات مديره اتحاديه مرغ تخمگذار استان تهران گفت :جوجهريزي در بين مرغداران بسيار كاهش پيدا كرده و قيمت آن هم بسيار
كاهش يافته است .مرغي كه بعد از  ٩٠هفته بايد به كشتارگاه فرستاده ميشد بعد از  ١٣٠هفته هنوز در مرغداري است و تخم ميگذارد.
ناصر نبيپور رئيس هيات مديره اتحاديه مرغ تخمگذار استان تهران  ،در خصوص وضعيت تخم مرغ و قيمت اين محصول در بازار اظهار
كرد :ميانگين قيمت تخممرغ در كشور هر كيلو  ٦٥٠٠تا  ٦٦٠٠تومان است كه نسبت به دوماه قبل حدود  ٢هزار تومان كاهش داشته اما
در اين چند هفته قيمت آن ثابت مانده است .وي افزود :هر شانه تخم مرغ دو كيلوگرمي هم در عمده فروشيها حدود  ١٣هزار تا  ١٤هزار
تومان است كه در خردهفروشيها تا  ١٥هزار تومان قيمتگذاري شده است .رئيس هيات مديره اتحاديه مرغ تخمگذار در رابطه با ميزان
توليد تخم مرغ در كشور خاطرنشان كرد :ميزان توليد تخم مرغ در كشور به نسبت ماه هاي قبل بسيار بهتر شده اما همچنان مشكل
نهادهاي دامي و انتقال اين نهادهها به مرغداري ها را داريم كه قيمت آن هم بسيار افزايش يافته است.نبي پور عنوان كرد :جوجهريزي در
بين مرغداران بسيار كاهش پيدا كرده و قيمت آن هم بسيار كاهش يافته است .مرغي كه بعد از  ٩٠هفته بايد به كشتارگاه فرستاده
مي شد بعد از  ١٣٠هفته هنوز در مرغداري است و تخم مي گذارد .وي تاكيد كرد :ما به دنبال صدقه از دولت نيستيم و تنها خواهان
صادرات تخم مرغ از كشور هستيم تا اين محصول بر روي دست مرغداران نماند.

زيان مرغداران ازتصميم خلقالساعه دولت

رئيس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتي با بيان اينكه امسال حدود  ٦هزارتن مرغ از كشور صادر شده است ،گـفـت :وزيـر جـهـاد
درخواست كرده اجازه صادرات تخم مرغ از كشور داده شود اما دولت مخالف است.
محمد يوسفي با اشاره به ممنوعيت صادرات مرغ در دوماهه اسفند  ٩٧و فروردين  ٩٨به منظور تنظيم بازار شب عيد ،اظهارداشت:ميـزان
كمي صادرات به كشورهاي عراق و افغانستان انجام مي شد ضمن اينكه امسال در كل حدود  ٥تا  ٦هزارتن صادرات مرغ انـجـام شـده
است .وي با بيان اينكه ميزان توليد در كشور بسيار زياد است ،گفت :عﻼوه بر اين شركت پشتيباني امور دام نيز ذخاير خود را بـه بـازار
عرضه مي كند و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد .با اين حال دولت به دليل مسائل تنظيم بازاري و چون نگران افزايش قيمـت در ايـام
شب عيد است صادرات را ممنوع كرده است .يوسفي ادامه داد:در حال حاضر مرغ دارانِ گله هاي تخم گذار به دليل توليد زياد و قـيـمـت
پايين دچار زيان شده اند اما به آنان اجازه صادرات داده نمي شود حتي با وجود آنكه وزير جهاد كشاورزي درخواست كرده اجازه صـادرات
تخم مرغ داده شود اما دولت اين اجازه را نداده است.

فروشندگان نهاده شماره حساب نمي دهند تا ردي نماند

ارز دولتي مربوط به نهادههاي دامي به جاي آنكه موجب پايين ماندن قيمت اين اقﻼم براي توليدكننده شود ،نصيب دﻻﻻن مـي شـود و
توليدكنندگان ناچارند آن را با قيمت باﻻ از واسطهها خريداري كنند .راساس آمار رسمي ،دولت در  ٩ماه ابتداي امسال  ١١.١ميليـارد دﻻر
ارز دولتي براي واردات كاﻻهاي اساسي اختصاص داده است .با اين وجود از  ٤٢هزار ميليارد تومان يارانه اي كه دولت در اين بخش)مابـه
التفاوت ارز نيمايي و ارز  ٤٢٠٠توماني( توزيع كرده است ،بخش اندكي در قالب كاﻻي اساسي و مواد اوليه ارزان قيمت بدست مـردم و
توليدكنندگان رسيده است و بخشي از اين يارانه نصيب دﻻﻻن و قاچاقچيان شده است .به عبارتي اختصاص ارز  ٤٢٠٠تومـانـي بـراي

واردات كاﻻهاي اساسي زمينه را براي فساد و سودجويي فراهم و مشكﻼت زيادي را براي مردم و توليدكنندگان بوجود آورده است .يـكـي
از مهم ترين اقﻼمي كه كشور در زمينه آن دچار وابستگي شديد به واردات است ،نهاده هاي دامي است كه طي ماه هاي اخير نيز به دليـل
تغييرات نرخ ارز ،شرايط تحريم و ...بازار اين كاﻻها نوسانات زيادي را تجربه كرده است  .با توجه به يارانه اي كه دولت به واردات ايـن
اقﻼم اختصاص مي دهد ،ستاد تنظيم بازار )در دي ماه امسال( سقف قيمت هر كيلوگرم جو وارداتي  ١٣٥٠تومان ،قيمت هر كيلوگرم ذرت
وارداتي  ١٣٥٠تومان و نرخ هر كيلوگرم كنجاله سوياي وارداتي و داخلي  ٢٤٥٠تومان اعﻼم كرده است .اما عليرغم يارانه سنگينـي كـه
دولت از محل مابه التفاوت نرخ ارز به واردات نهاده هاي دامي اختصاص مي دهد ،اين اقﻼم طي ماههاي اخير با قيمتي بـاﻻتـر از نـرخ
مصوب بدست دامداران و مرغداران مي رسد و بخشي از يارانه نصيب دﻻﻻن مي شود.
كنجاله را  ٢٤٠٠تومان فاكتور مي كنند اما  ٣٧٠٠تومان پول ميگيرند
ناصر نبي پور ،رئيس هيات مديره اتحاديه مرغ تخمگذار استان تهران در گفتگو با مهر ،با اشاره به جوﻻن دﻻﻻن در بازارها نهـاده هـاي
دامي گفت :دﻻﻻن هر كيلوگرم سويا را براي ما بين  ٢٤٠٠تا  ٢٦٠٠تومان فاكتور مي كنند اما بابت آن  ٣٧٠٠تومان مي گـيـرنـد چـون
عرضه دست دﻻﻻن است و اگر توليدكننده پول ندهد نهاده نمي دهند .وي گفت :همچنين قيمت هركيلوگرم ذرت در حال حـاضـر بـيـن
 ١٥٨٠تا  ١٦٠٠تومان در بندر است .نبي پور با بيان اينكه گفته مي شود نهاده هايي كه روي آب مانده بودند ،ترخيص شده اند ،افـزود:
بخشي از اين نهاده ها ،قبﻼ پيشفروش شده بود؛ بنابراين پس از ترخيص ،بابت پيشفروش هاي قبلي به خريداران تحويل شد.
وي با اشاره به اينكه روند بارگيري نهاده ها در بنادر نيز دچار مشكل است ،ادامه داد :شركت پشتيباني امور دام و بخش خصوصي بـايـد
روند بارگيري را سرعت ببخشند و نهاده بيشتري را وارد بازار كنند.

