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 .آدم هاي بزرگ به دشواري كار فكر نمي كنند، به عظمت نتيجه اون كار فكر ميكنند
 

 خودكشي در صادرات تخم مرغ ايران
اي صادرات تخم مرغ از ايران به كشورهاي همسايه كه عموماً مربوط به دو كشور افغانستان و عراق مي شود يكي از بهترين راه ها و روش ها بـر 

كنترل و ثبات بازار داخلي صنعت تخمگذار ايران است و در اين ميان كشور تركيه، با اخذ تصميمات خوب دولتي و خصوصي كه دو مقوله تشويـق  
 .صادرات و كيفيت صادرات را در برميگيرد توانسته رقيبي با فاصله زياد از ايران باشد

در اصل كمك دولت با اختصاص مشوق هاي صادراتي براي توليدكنندگان و صادركنندگان تخم مرغ و مهيا نمودن بستر امن صادرات است و از     
ـ    ود سويي توليد يك محصول در حد و اندازه استانداردهاي صادراتي به عهده صادركننده است و اگر اين دو فاكتور اصلي در روز و زمان و مكان خ

م آماده گردد، بايد شاهد يك صادرات كامل، موفق و سودآور باشيم و در صورت تداوم مشوق ها كه علت اصلي كنترل بازار داخل مي باشد و تـداو 
توليد كيفيت كه علت اصلي بقاي صادرات به علت رضايت خريدار مي باشد باشيم، مي توانيم نام ايران را در ليست صادركنندگان خوب منـطـقـه    

 .مشاهده كنيم و در استعالم هاي خريداران از رزومه صادركنندگان منطقه،  پرچم صادراتي ايران را باال ببينيم
ـ  موارد باال زماني است كه از هفت خان صدور مجوز صادرات گذر كرده باشي و با تمام مشكالت اداري كه هميشه بوده و احتماالً خواهد بود،  ه بـرگ

توليدكنندگاني كه چوب فرياد مشكالت صادرات را به دست .  مجوز صادرات در دستانت باشد حال فرصت نمايش توان توليدكنندگان ايراني است
 اما متاسفانه در اين فرصت و در اين مجال و دراين زمان بحراني ي رقابت بين ايران و تركيه براي جذب اندكي سرمايه خارجي و اعتبار بين. دارن

المللي و كسب بازاري دلخوش كننده، بعضي  از صادركنندگان تخم مرغ ايراني با يك تصميم عجيب كه فقط از خودشان برمي آمـد، اقـدام بـه        
 .منجمد نمودند 3صادرات تخم مرغ، با كيفيت پايين ودر حد درجه 

آيا در اين فرصت پيش آمده بايد نگاهي كوتاه و دور .  صادرات يعني اين ؟ با هم رو راست باشيم، اينجا ديگر مشكل دولت و اقدامات دولتي نيست
 از اقتصاد بلند مدت به خدمات خود داشته باشيم؟ 

رسيده بودنـد  )  مرز بازرگاني بين ايران و عراق( ماشين حمل تخم مرغ به مرز باشماق  10بنا به آخرين اطالعات رسيده، چند روزپيش كه بيش از 
 .پس از بررسي كيفي توسط نماينده طرف قرار داد خود، همه و همه به كشور برگشت داده شد

ماشين ديگر به علت بار كهنه و مانده و يـخ       5طي همين اطالعات، پنج ماشين به علت خرابي تخم مرغ در همان مرز بار خود را معدوم كردند و 
يد زده و در كل پايين بودن كيفيت، تخليه نشده و برگشت خوردند و ظاهراً طبق قرارداد في مابين، طرفهاي ايراني مجبور به پرداخت خسارت شد

به طرف عراقي خود شده اند و جالب است كه در اين ميان يكي از كارخانه هاي كيك سازي نامدار ايران، اقدام به خريد تخم مرغ هـاي  )  به دالر( 
 .باقي مانده با قيمت بسيار پايين شده است

 آيا سازمان دامپزشكي كل كشور در اين مسئله هيچ نظارتي نداشته ؟: اما سوال
آيا اتحاديه ميهن در زمان صدور مجوز صادرات به عنوان تنها متولي كه بايد مجوز صادرات را صادر كند از اين موضوع و كيفيت تخم مـرغ  :  سوال

 ها و محل و مبدا بارگيري خبري نداشته است؟ 
آيا في مابين اين مجوزها بار يا ماشيني، خود را به صورت غيرقانوني و بين راهي وارد اين موضوع كرده و از اين فضا و مجوزهـاي صـادره     :  سوال

 سؤاستفاده كرده ؟ 
همچنين اگر به نمودار قيمت تخم مرغ در چند روز گذشته نگاهي بياندازيد خواهيد ديد كه قيمت اين محصول دچار يك افت ناگهاني شـده كـه       

 . ماشين اخير بوده است به بازار داخلي مي دانند 10كارشناسان، علت آن را برگشت تخم مرغ هاي صادراتي كه ظاهرا تعداد آنها  بيشتر از اين 
 

در تماسي كه با مسئوالن اتحاديه ميهن داشتيم 
اعالم داشتند كه متاسفانه در اين بين تعدادي از 
صادركنندگان كم لطفي داشتند و با بي مـهـري   
اقدام به چنين عملي نمودند كه به هيچ عـنـوان   
اين عمل مورد تأييد اتحاديه نمي باشد و از اين 

 .بابت متأسف هستيم
حال تبعات اين گونه رفتارهاي غيرحرفه اي در   
زماني كه اعتبار بين المللي كشور وسط است تـا  
چه ميزان در صنعت صادرات تخم مرغ كشـور    
تأثير خواهد گذاشت؟ اميـدوار هسـتـيـم بـا          
برخوردي مناسب با چنين تاجراني، ديگر شاهـد  
چنين تصميم هـاي از سـوي بـعـضـي از                

چرا كه بسياري از   .  صادركنندگان ايراني نباشيم
تي توليدكنندگان منصف صنعت براي ايجاد اين بستر تمام تالش خود را مي نمايند و در طول زمان و با مشقت فراوان براي اخذ مجوز چنين صادرا

و باز نگاه داشتن مرزهاي صادراتي، خون جگر مي خورند اما تعدادي صادركننده با گذاشتن اسلحه بي انصافي و پول دوستي و خودخـواهـي بـر      
 .شقيقه صنعت، اقدام به خودكشي صادرات تخم مرغ مي كنند واين مرز را  براي بار ديگر مي بندند

 

 5600 فسفات 9200حداكثر7800حداقل  مرغ زنده
13400حداكثر10500حداقل مرغ كشتار 1500روس 1300-1350اكراين 1350-1500برزيل ذرت   
 3500فول فت 3000-2450برزيل  كنجاله سويا  6050حداكثر 5500حداقل تخم مرغ

 19000 متيونين 14500حداكثر 14000حداقل  بوقلمون كشتار
 8500 ليزين 13000حداكثر12500حداقل  بوقلمون زنده

1850حداكثر1800كاب  حداقل 1950حداكثر1850پالس حداقل 2100حداكثر 2000راس حداقل  جوجه  


