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 کسی که تاکنون هیچ اشتباهی نکرده هیچ چیز جدیدی را  امتحان نکرده.
 

 ترس مرغداران از جوجه ریزی
 ۰۵۵هزار و ۱۱ها با ارز دولتی قیمت تمام شده مرغ زنده  نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی گفت: در صورت تامین نهاده

ها، قیمت مرغ زنده به بیش از  هزار تومان خواهد شد و با وضع فعلی نهاده ۱۰تومان و قیمت تمام شده مرغ گرم  ۰۵۵هزار و ۱۱تومان تا 

هزار تومان  ۰۵را هم برای تبدیل مرغ زنده به گرم اعمال کنیم قیمت مرغ گرم در بازار از  ۱۴۱۰هزار تومان خواهد رسید و اگر ضریب  ۱۱

 ها را با ارز دولتی تامین کند و به طوور کوافوی در عبور خواهد کرد. حبیب اسداهلل نژاد در این باره اظهار کرد: حتی اگر دولت بتواند نهاده

اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد، باز هم قیمت تمام شده مرغ زنده و مرغ گرم از قیمتی که ستاد تنظیم بازار مصوب کرده است، بیشوتور 

ریزی کند که نهاده به موقع و بوا قویوموت  ای برنامه خواهد شد. بنابراین اگر کارگروه تنظیم بازار دنبال رضایت مردم است باید به گونه

 های تولید و عدم امکان تامین دان واحدها را به تعطیلی نکشاند. مناسب به دست تولید کننده برسد و وحشت از گرانی مولفه

گفت: در سایه  تومان رسیده است،  ۰۵۵۵نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه قیمت سویا در بازار به مرز 

روز پویوش  ۱۵ها، هزینه تمام شده مرغ در حال افزایش است. از طرفی قیمت جوجه که  عدم نظارت و عدم تامین به موقع و کافی نهاده

تومان شده است. وی تصریح کرد:تولیدکنندگان برای جوجه ریزی ترس دارند، زیورا بوه ایون  ۰۰۵۵تومان بوده در حال حاضر  ۱۱۵۵

مورد نیاز نیز قابل تامین نباشد. برای همین ممکن است تولید کننده   کنند که عالوه بر افزایش قیمت تمام شده مرغ، نهاده موضوع فکر می

 رغبتی برای تولید نداشته باشد و در کشور دچار بحران کمبود مرغ شویم.

 

 هزار میلیارد تومانی به دلیل هدر رفت نهاده دامی ۴ضرر 
 ۱رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان: توزیع نامناسب نهاده دامی از سوی دولت، باعث افزایش واردات نهاده دامی شود و 

های خووراک دام ایوران  هزار میلیارد تومان به کشور ضرر وارد کرد. قدیری اضافه کرد: از زمان ایجاد سامانه بازارگاه، متاسفانه کارخانه

ای از این سامانه دریافت نکردن و یا اگر هم دریافت کردند آنقدر ناچیز بوده که امکان ادامه تولید و فعالیت را نوداشوتوه انود در  سهمیه

هوزار  ۰۵های خوراک دام، در سامانه بازارگاه به صورت مستقیم در اختیوار حودود  حالیکه همین نهاده به جای سپرده شدن به کارخانه

 ها مصرف کنند. ها نهاده را اصطالحا به صورت خام در دامداری گیرد تا آن پرورش دهنده قرار می

شود تا به طور متوسط برای مثال در تولید مرغ در هر سیکل نیم کیلو خوراک بیشتور  وی تاکید کرد: مصرف نهاده به صورت خام باعث می 

 به دام داده شود، اما گوشت، تخم مرغ و شیر کمتری از دام گرفته شود.

های توسعوه  برسانند که البته در ایران هم در صنعت ۱/۰قدیری گفت: در همه جای دنیا، دامداران در تالش هستند تا ضریب تبدیل را به  

یابد  افزایش می ۰/۱گیرد ضریب تبدیل حداقل به  ایی، این برنامه ریزی وجود دارد، اما وقتی نهاده به صورت خام در اختیار دامدار قرار می

کیلوگرم به مرغ دانه داده شود تا بوه وزن یوک  ۱/۰این به این معنی است که برای مثال در یک سیکل تولید گوشت مرغ به جای اینکه 

 شود. کیلوگرم برای یک کیلو گوشت مرغ به دام خوراک داده می ۰/۱کیلوگرم برسد در ایران 

ها کار راحوت توری  کارخانه تولید خوراک دام توزیع کند که قطعا نظارت بر آن ۰۵۵وی گفت: سامانه بازارگاه به جای اینکه نهاده را بین 

ها در سیکل تولید نیستند، اما نهاده  شود دامدارانی که گا کند که نتیجه اش می هزار دامدار توزیع می ۰۵است هم اکنون نهاده را بین حدود 

 رساند. ای خود را از سامانه گرفته و در بازار آزاد به قیمت باالتر به فروش می یارانه

 

 های دولت بالتکلیفی دامداران با وعده
را انجام داده است اموا داموداران  های دامی  کند تخصیص ارز به نهاده مدیره انجمن صنفی گاوداران گفت: دولت عنوان می رئیس هیئت

اظهار داشت: شرایط بازار اصالً مسواعود نویوسوت و  های دامی  اند. سید احمد مقدسی درباره آخرین وضعیت بازار نهاده بالتکلیف مانده

 ۰۰۵۵تومان و جو به  ۰۰۵۵تولیدکنندگان در وضعیت دشواری قرار دارند. قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا به شش هزار تومان، ذرت به 

هوای  ترخیص محموله گویند به دلیل عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی قادر به تومان رسیده است. وی با بیان اینکه واردکنندگان می

انود. رئویوس  ارز را انجام داده است اما دامداران بالتکلیف مانده های دامی کند، تخصیص ارز به نهاده خود نیستند، افزود: دولت عنوان می

ها به کشتارگاه فرستواده شوونود،  مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور با بیان اینکه با چنین شرایط و روندی عجیب نیست که دام هیئت

روز  ۱۰توان طی  افزود: احتمال دارد همان اتفاقی که برای صنعت طیور رخ داد برای دامپروری نیز اتفاق بیفتد. البته کمبود تولید مرغ را می

 تا دو ماه جبران کرد اما برای جبران کمبود دام سه تا چهار سال زمان الزم است.

هوزار تون  ۰۸۰دهد که در دو ماه ابتدایی سال جاری بیش از یک میلیون و  به تفکیک نشان می های دامی  گفتنی است، آمار واردات نهاده

هزار تنی ذرت بوه ارزش  ۰۵۰هزار دالر وارد کشور شده است که در مقایسه با واردات یک میلیون و  ۰۰۵میلیون و  ۱۰۰ذرت به ارزش 

درصدی را نشوان  ۱۸درصدی و به لحاظ وزنی رشد  ۱۱هزار دالر در دو ماه ابتدایی سال گذشته به لحاظ ارزشی رشد  ۱۵میلیون و  ۰۰۱
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