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 براي حركت به سوي پيشرفت بايد به آينده نگاه كرد نه به گذشته

 

 !رسد هاي دامي دولتي به دست مرغداران نمي نهاده
هـا بـه دسـت         گويد كه اين نهاده هاي دامي شده، دبير كانون مرغداران كشور مي در حاليكه ميلياردها دالر ارز دولتي صرف واردات نهاده

از سال گذشته قيمت مرغ در بازار آزاد همواره فاصله قابل توجهي با نرخ مصوب اين محصول در ستاد تنظيـم بـازار     .  رسد مرغداران نمي
هاي دامي از جمله سويا شده، اما مـرغـداران    ميليارد دالر ارز دولتي صرف واردات نهاده ٣.٧از طرف ديگر سال گذشته حدود .  داشته است

در اين رابـطـه   .  فروشند هاي توليد اين محصوالت را در بازار به نرخ آزاد مي ها به دست آنها نرسيده و دالالن نهاده گويند كه اين نهاده مي
هاي دامي در اختـيـار ايـن بـخـش           گويد براي تأمين نهاده ارزي كه دولت مي:  اظهار كرد  -دبير كانون مرغداران كشور   -پرويز فروغي 

وي با بيان اينكه مسئوليت نظـارت بـر     .  گذاشته، به مقدار كافي به دست مرغداران نرسيده و اين موضوع آنها را دچار مشكل كرده است
با اين حال هيچ واحدي در :  توماني بر عهده وزارت جهاد كشاورزي است، تصريح كرد ٤٢٠٠هاي توليد وارد شده با ارز دولتي  توزيع نهاده

؟ به گفته فروغي، در حـال      ! كند و مشخص نيست ذرت و سوياي وارد شده با ارز دولتي در دست چه كساني است اين بخش نظارت نمي
تومان تعيين شـده   ٢,٥٠٠تومان است و اين در حالي است كه قيمت مصوب اين محصول  ٥,٠٠٠حاضر قيمت سويا در بازار آزاد بيش از 

وي همچنين از كمـيـاب   .  رسد تومان به فروش مي ١,٨٠٠تومان است كه در بازار آزاد بيش از  ١,٣٥٠همچنين قيمت مصوب ذرت .  است
طبق بخشنامه آخر وزارت جهاد كشاورزي، مرغداران بايد تعهد دهـنـد   :  شدن ذرت و سويا از اواخر اسفند ماه سال گذشته خبر داد و گفت

ايـن در    :  دبير كانون مرغداران كشور افزود.  تن مرغ به قيمت مصوب تحويل دهند ١٢.٥تن سويا به قيمت دولتي  ١٠كه به ازاي دريافت 
براساس آخرين آمار منتشـر  .  هاي توليد مانند كنسانتره و حمل و نقل در نظر گرفته نشده است حالي است كه در اين بخشنامه ساير مؤلفه

هـزار تـن        ٥٤١ميليون و    ١١ماهه سال گذشته بيش از  ١١شده از سوي مركز فناوري اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد كشاورزي در 
 توماني به كشور وارد شده است ٤٢٠٠ميليون دالر با استفاده از ارز دولتي  ٦٨٥خوراك دام و طيور به ارزش بالغ بر سه ميليارد و 

 

 مرغ روي دست مرغداران باد كرد تخم
تن تخم مرغ مازاد در  ٢٠٠روزانه : دبيركل كانون سراسري مرغ تخم گذار ايران، با اشاره به كاهش قيمت شديد قيمت تخم مرغ گفت

در حال حاضر ميانگين قيمت هر كيلوگرم تخم : سيد فرزاد طالكش با اشاره به كاهش قيمت تخم مرغ در بازار اظهار داشت. كشور داريم
تومان است، بنابراين هر كيلوگرم  ٧٨٠٠تومان رسيده در حالي كه قيمت تمام شده توليد اين محصول  ٥٨٠٠مرغ درب مرغداري به 

هاي دامي كه قرار بود از سوي شركت پشتيباني امور  توزيع نهاده: وي افزود. شود هزار تومان زير قيمت تمام شده، عرضه مي ٢تخم مرغ 
ها مديريت شود، هنوز انجام نشده و با وجود آنكه به ميزان كافي نهاده در كشور وجود دارد،   هاي جهاد كشاورزي استان دام و سازمان

هاي مورد  اكثر مرغداران براي تأمين نهاده: بيركل كانون سراسري مرغ تخم گذار كشور اضافه كرد. ها به شدت افزايش يافته است قيمت
ان هاي مورد نيازشان را از بازار آزاد تأمين كنند؛ ضمن اينكه در بازار آزاد نهاده به ميز نياز خود، با مشكل مواجه هستند و مجبورند نهاده

هزار ٥طالكش قيمت هر كيلوگرم سويا را در بازار آزاد حدود . ها است دهد مشكل در توزيع اين نهاده زياد وجود دارد كه اين نشان مي
اين يك چالش بسيار جدي براي صنعت طيور كشور است؛ : تومان اعالم و اضافه كرد ١٨٠٠تومان و قيمت هر كيلوگرم ذرت را حدود 

وي . دانيم با اين محصول مازاد چه كنيم تن تخم مرغ مازاد داريم كه با توجه به ممنوعيت صادرات نمي ٢٠٠ضمن اينكه ما روزانه حدود 
يابد و اگر اجازه صادرات ندهند، شرايط  با توجه به نزديك بودن فصل گرما و ماه مبارك رمضان، تقاضا براي تخم مرغ كاهش مي: افزود

 .بدتر خواهد شد

 هزار تومان ٥٠احتمال كاهش قيمت هر كيلو گوشت به 
هاي برخي افراد ديگر ايجاد انـحـصـاري وجـود        هاي سفارشي و تلفن ها و نامه اكنون با حذف بوروكراسي:  رئيس شوراي تامين دام گفت

هزار تومان است و با  ٤٠هزار تومان است در حال حاضر قيمت الشه  ٨٠نخواهد داشت ضمن اينكه نهايت ظرفيت بازار گوشت در ايران 
مـنـصـور    .  ها خواهيم بود پيش بيني من اين است كه در بلندمدت نيز ما شاهد كاهش قيمت.  هزار تومان خواهد شد ٥٠قيمت جديد نهايتا 

 ٤٢٠٠در اسفندماه به ما اطالع دادند كه ديگـر ارز      :  پويان در خصوص تخصيص ارز نيمايي براي واردات گوشت به جاي ارز دولتي گفت
. تومان است اقدام به واردات كنـنـد   ٨٥٠٠شود و واردكنندگان بايد با ارز نيمايي كه قيمت آن حدود  توماني براي واردات گوشت داده نمي

ما از ابتداي سال گذشته هنگامي كه دولت تصميم گرفت ارز دولتي :  رئيس مجمع صادركنندگان دام كشور با تاييد اين اقدام مجلس گفت
دانستيم كه رانت ايجاد خواهد شد اما متاسفانه به نظرات ما و بخش خصـوصـي      براي واردات گوشت بدهد با آن مخالفت كرديم زيرا مي

يـكـي از     :  پويان تصريح كرد.  رسد دو دليل عمده باعث شده كه مجلس و دولت اين تصميم را بگيرند اهميت ندادند اكنون نيز به نظر مي
كند و باز هم با چند برابر قـيـمـت     توماني در نهايت مصرف كننده اين قيمت را حس نمي ٤٢٠٠داليل اين بود كه با توجه به اختصاص ارز 

شد اما چنين اتفاقي نيفتاد دليل دوم    ها بايد نصف مي ها آنقدر واردات داشتيم كه قيمت كند ما در برخي از ماه تمام شده گوشت را تهيه مي
توماني باعث شد كه اختالف قيمت گوشت داخل و خارجي زياد شود و اين فاصله باعث شده بود كه يك رانـت     ٤٢٠٠آنكه اختصاص ارز 
با وجود اين اتفاقات دولت تصميم گرفت كه نظام عرضه و تقاضا را حاكم كند و به واردكنندگان ارز نيمايي بدهد كاري .  عظيمي ايجاد شود

نكته مهم اين است كه با وجود دو برابر شدن قيمت ارز براي واردات   :  رئيس شوراي تامين دام افزود.  داد كه بايد از همان ابتدا انجام مي
به بيان ديگر يعني اينكه اين وسـط    .  درصد افزايش قيمت خواهيم داشت ١٥تا  ١٠اما بنا بر مطالعات كارشناسي كه صورت گرفته نهايتا 

چنان رانتي بود كه حتي با وجود دو برابر شدن باز هم افزايش قيمت نخواهيم داشت درحال حاضر به لحاظ تامين گوشت هم داخلي و هـم  
 .خارجي از وضعيت خوبي برخورداريم و بازار كامال تامين است


