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 نه هر چشم بسته اي خواب است نه هر چشم بازي، بينا

 تن مازاد تخم مرغ روي دست مرغداران 250روزانه 
مـرغ بـر دسـت           دهند و تخـم  مرغ داريم اما اجازه صادرات را هم نمي در حالي كه در كشور روزانه به مقدار بسيار قابل توجهي مازاد توليد تخم

هم اكنون متوسط نرخ هر كيلو .  توانند اين ميزان ضرر را تحمل كنند و توليد هم هر روز در حال افزايش است مرغداران نمي.  مرغداران مانده است
در همين رابطه فعاالن بازار بر اين بـاورنـد كـه        .  هزار تومان است 13اي  معادل شانه 500هزار و  6تا  400هزار و  6تخم مرغ درب مرغداري 

در چند سال گذشـتـه بـا      .  تومان متضرر هستند 300براساس قيمت مصوب سازمان حمايت، مرغداران در فروش هر كيلو تخم مرغ يك هزار و 
ز تصويب قانون انتزاع، امور مربوط به بخش بازرگاني به وزارت جهاد كشاورزي محول شد تا اين وزارتخانه به عنوان متولي توليد، برحسب نـيـا    

، هاي متعدد پس از گذشت هفت سال، امور مربوط به بازرگاني و تنظيم بازار به وزارت صمت بازگشـت  اقدام به واردات كند كه متاسفانه با رايزني
 رسند كه قانون انتزاع مجدد بايد احيا شود و تنـهـا   در حاليكه به سبب گستردگي وزارت صمت، مسئوالن ذي ربط در چند ماه بعد به اين نتيجه مي

و ذرت      800هزار و  2تا  700هزار و  2از طرفي ديگر، هم اكنون هر كيلو كنجاله سويا با نرخ .  كند اين امر هزينه سنگيني را به دولت متحمل مي
هزار و    5تا  500هزار و  5هاي اخير هر كيلو كنجاله سويا با نرخ  شود، اين در حالي است كه در ماه تومان در بازار آزاد عرضه مي 500يك هزار و 

تن است و با احتساب  850هزار و  2تا  800هزار و  2توليد روزانه تخم مرغ باالي .  شد هزار تومان در بازار آزاد خريد و فروش مي 2و ذرت  600
علي رغم آنكه سازمان بـهـداشـت      .  هاي هدف صادر شود تن تخم مرغ مازاد بر نياز بازار است كه بايد به بازار 300تا  200مصرف داخل، روزانه 

زن شود كه به همين خاطر راي جهاني، ايران را منظر آنفلوانزا حاد پرندگان پاك اعالم كرده است، اما تخم مرغ به صورت قاچاق به عراق صادر مي
تن است و با توجه به شـرايـط    150تا  130در حال حاضر ميزان صادرات روزانه تخم مرغ را . كشور در حال مراوده با يكديگر هستند 2بازرگاني 

در حال حاضر وضعـيـتـي    .  هاي هدف افزايش يابد تا قيمت تخم مرغ به نرخ منطقي خود در بازار برسد مساعد توليد، بايد ميزان صادرات به بازار
ها تابـع   اگرچه قيمت تمامي كاال.  مناسبي در بازار مرغ و تخم مرغ حاكم نيست و انتقادي كه وجود دارد به بي توجهي دولت به توليدكنندگان است

رود، توجهي به اين مكانيزم ندارند و در زمـانـي كـه             مكانيزم عرضه و تقاضاست، اما مسئوالن دولتي در زماني كه قيمت اين محصول باال مي
هزار و  7سازمان حمايت، قيمت تمام شده هر كيلو تخم مرغ را .  دانند شوند، افت قيمت را ناشي از اين مكانيزم مي توليدكنندگان با زيان روبرو مي

توماني مرغداران  300تا يك هزار و  200هاي كنوني بيانگر زيان يك هزار و  تومان اعالم كرده است و با توجه به مازاد توليد، فروش با نرخ 740
 13اي      معادل شانـه  500هزار و  6تا  400هزار و  6هم اكنون متوسط نرخ هر كيلو تخم مرغ درب مرغداري .  در فروش هر كيلو تخم مرغ است

تـن   250تا  240اين در حالي است كه وجود روزانه .  تومان بوده است 200هزار و  5متوسط قيمت تخم مرغ از ابتداي سال را . هزار تومان است
بـا  ان   مازاد توليد، زيان مرغداران و فروش تخم مرغ كمتر از قيمت تمام شده را به همراه داشته است كه با ازدياد تقاضا از اواسط شهريور همزم

دهد قيمـت   تن تخم مرغ مازاد بر كشور اجازه نمي 250اما وجود روزانه .   شود كه بازار روند بهتري به خود بگيرد بازگشايي مدارس پيش بيني مي
تن تخم مرغ به صورت غير رسمي  100تا  80تن تخم مرغ، رقمي حدود  250تا  240از مازاد روزانه .  تخم مرغ به نرخ واقعي خود در بازار برسد

در سه ماهه نخست سـال    .  شود چرا كه عراق به سبب حمايت از توليد داخل تمايلي به واردات تخم مرغ ايراني ندارد هاي هدف صادر مي به بازار
هاي هـدف صـادر      هزار تن تخم مرغ به بازار 10، ماهانه 94هاي هدف صادر شده و اين در حالي است كه در سال  هزار تن تخم مرغ به بازار 12
يابد، از اين رو بهتر است دولت مقداري تخم  باتوجه به نزديك شدن به فصل پاييز و زمستان، قيمت تخم مرغ به طور مقطعي افزايش مي.  شد مي

داخلـي،  ها خريداري و ذخيره كند تا با گراني تخم مرغ در آن مقطع زماني ديگر نياز به واردات از كشور تركيه نباشد و تنها با ذخاير  مرغ از تشكل
 .بازار تنظيم شود

 

 گام بزرگ انجمن جوجه يكروزه براي تنظيم بازار قيمت جوجه
تومان مي باشد اين در حالي است كه قيمت اين محصول اوليه هـم     2300بنا به اعالم كارشناسان، قيمت تمام شده توليد جوجه يكروزه 

نماينـد بـا     )  هچ( روز اقدام به جوجه درآوري  17اگر در طول يكماه واحدهاي مادر كشور .  تومان رسيده است 1450الي  1000اكنون به 
هزار جـوجـه در      600ميليون و  7ميليون جوجه توليدي در هر ماه، مي توان نتيجه گرفت هر دوره هچ در هر روز نزديك به  130احتساب 

كشور توليد مي شود كه با احتساب قيمت تمام شده و قيمت روز بازار مي توان اعالم كرد در حداقل ترين حالت، صنعت مرغ مادر در هـر  
حال در نظر بگيريد قيمت مصوب دولت براي فروش مـنـطـقـي     .  ميليارد تومان ضرر مي گردد 7دوره از هچ روزانه خود متحمل نزديك به 

اساسنامه قانون حمايت بـايـد در      7ماده  23تومان تعيين گرديده است كه طبق بند  2550جوجه در كمترين سود اقتصادي اعالمي خود 
امروز ميانگين قيمت جوجه يـكـروزه     .  صورت كاهش قيمت جوجه يكروزه، خسارت اين تفاوت توسط دولت به توليدكننده پرداخت گردد

تومان تا رسيدن به قيمت مصـوب     1350تومان در كشور است اين به معني تفاوت يا ضرر واحدهاي مادر براي هر جوجه يكروزه  1200
ميليون تومان به توليدكنندگان جوجه يكروزه ضرر و    320ميليارد و  10يعني دولت بايد در هر دوره از هچ روزانه مبلغ . تومان است 2550

اما مطابق معمول اين قانون اجرا نمي شود و واحدهاي مادر در حال تحمل فشار روزانه اين ضرر در سطح كشور مـي  .  زيان پرداخت نمايد
از اين رو انجمن جوجه يكروزه كشور اين بار اقدام به برداشتن گام هاي بزرگي براي تنظيم بازار قيمت جوجه يكروزه كشور نموده .  باشند
اين انجمن طي اطالعيه اي اعالم كرد كه چنانچه هـر واحـدي     .  اقدامي كه هدف آن افزايش قطعي قيمت جوجه يكروزه خواهد بود.  است

تومان بفروشد، وضعيت خود را به انـجـمـن     2550روز جوجه درآوري خود، جوجه توليدي خود را به قيمت مصوب  14نتوانست تا ساعت 
جوجه يكروزه اعالم و گزارش نمايد تا اين انجمن در راستاي تنظيم قيمت بازار و رساندن قيمت جوجه به قيمت مصوب دستورالعمل هاي 

اين اقدام انجمن مي تواند قيمت اين محصول را فراتر از قيمـت مصـوب     .  الزم را صادر نمايد كه مي تواند شامل هرگونه تصميمي باشد
 ) ITPNews.comمتن اطالعيه در سايت . ( برده و قطعاً برنامه هاي آتي صنعت را تحت تاثير خود قرار دهد
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