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 یک شمع روشن می تواند هزاران شمع خاموش را روشن کند و ذره ای از نورش کاسته نشود  
 

 حذف عوارض صادرات تخم مرغ از اول شهریورماه
های تولید  رضا ترکاشوند با بیان اینکه تولیدکنندگان تخم مرغ از سال گذشته تاکنون متضرر هستند افزود: امسال با افزایش هزینه

گمیمری  های ذرت و کنجاله سویا با رشد مقطعی قیمت تخم مرغ در بازار روبرو شدیم که همین امر موجب تصمممیمم از جمله نهاده

تیرماه امسال برای صادرات تخم مرغ  ممنوعمیمت  ۴۱ممنوعیت صادرات شد. به گفته وی، با رشد نرخ تخم مرغ در بازار، دولت از 

گیری برای ممنوعیت صادرات موجب ضرر مجدد تولیدکنندگان تخمم ممرغ شمد  ایجاد کرد. ترکاشوند  با اشاره به اینکه تصمیم

 اظهارداشت: دولت از ابتدای مردادماه امسال برای صادرات این محصول عوارض چهار هزار تومانی در نظر گرفت.

هزارتن تخمم ممرغ بمه  ۴۱هزارتن صادرات انجام شده بود افزود: در سه ماه امسال   ۱۴وی با بیان اینکه سال گذشته بیش از 

های تولید از جملمه  کشورهای هدف صادر شده است. ترکاشوند تصریح کرد: اکنون تولیدکنندگان تخم مرغ به دلیل افزایش هزینه

بودن قیمت مصوب این محصول، کمبود نقدینگی و بدهی بانکی روبرو هستند. وی با اشماره بمه  ها در بازار با مشکالت پایین نهاده

کنند، گفت: اکنون هر کیلوگرم ذرت را بما نمرخ  درصد نهاده مورد نیاز خود را از بازار خریداری می ۰۵اینکه تولیدکنندگان بیش از 

شود. مدیرعماممل اتمحمادیمه  هزار تومان توسط تولیدکنندگان خریداری می ۴۵تا  ۹تومان و کنجاله سویا بین ۰۵۵بین دو هزارو 

خرداد ماه امسال قیمت هر کیلوگرم تخم ممرغ را  ۴۵مرغداران تخمگذار کشور افزود: این درحالی است که ستاد تنظیم بازار در 

تومان تعیین کرده بود. ترکاشوند از دولت خواست تا   ۰۵۵هزار و  ۹ها برحسب نرخ مصوب ذرت و کنجاله سویا  را  درب مرغداری

های مصوب در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت  های مورد نیاز تولید را با قیمت بخش عمده نهاده

تومان است که با احتساب هزینه حمممل بمه  ۴۰۵تومان، ذرت و جو یک هزار و  ۱۰۵هر کیلوگرم کنجاله سویا در بنادر دو هزار و 

تومان به دست تولیدکنندگمان  ۰۵۵تا یک هزارو  ۰۵۵تومان و ذرت و جو یک هزار و  ۰۵۵ها باید هر کیلو کنجاله دو هزار و  استان

 برسد.

 شود های دامی وارداتی براساس نرخ ارز دولتی توزیع می درصد از نهاده ۵۱تنها 
 ۴۰تما  ۴۵دهد تنها  های دریافتی نشان می رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، گفت: گزارش

 .کنند گیرد و باقیمانده نیاز خود را از بازار آزاد تامین می کنندگان قرار می های وارداتی با قیمت دولتی در اختیار تولید درصد از نهاده

 ۴۴درصد مرغ گموشمتمی و  ۴۴نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه استان مازندران 

روزه، تخم ممرغ و ممرغ  کند، عنوان کرد: بخشی از مشکالت تولیدکنندگان جوجه یک درصد جوجه یک روزه کشور را تامین می

های وارداتی  درصد از نهاده ۴۰تا  ۴۵دهد تنها  های دریافتی نشان می گردد، گزارش گوشتی استان مازندران به تامین نهاده باز می

ئمل کنند. وی با اشاره به اینکه مسا گیرد و باقیمانده نیاز خود را از بازار آزاد تامین می کنندگان قرار می با قیمت دولتی در اختیار تولید

ها افزایش پیدا کند، ادامه داد: در حال  دهد که باید نظارت به وجود آمده در زمینه تامین و توزیع نهاده مورد نیاز مرغداران نشان می

شود اما مرغداران و دامداران با  تومانی تامین می ۰۵۵هزار و  ۱های دامی و مورد نیاز مرغداران با تخصیص ارز  حاضر تمامی نهاده

تواند توزیع نهاده را با دقت انجام  کنند.ساداتی نژاد با بیان اینکه سامانه بازارگاه نمی قیمت چندین برابر باالتر نهاده را دریافت می

درصد باالتر تمر از  ۰۵دهد و همین امر موجب افزایش قیمت شده است، گفت: تامین نهاده مورد نیاز مرغداران با قیمتی بیش از 

شود تا تولید صرفه اقتصادی نداشته باشد.ساداتی نژاد در پایان، خاطرنشان کرد: باید تنها وزارت جمهماد  نرخ مصوب موجب می

کشاورزی متولی بازرگانی و تامین نهاده مورد نیاز مرغداران باشد اما این موضوع حدودا یک سال و نیم گذشته به وزارت صنمعمت، 

 معدن و تجارت واگذار شد، امیدواریم در نشست سران سه قوه بررسی و این اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی بازگردانده شود.

 

 ماند های دولتی نمی گاو برای تامین خوراک منتظر نهاده
میلیون ظرفیت تولید شیر خام در کشمور  ۴۱سعید سلطانی سروستانی مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران  اظهار کرد: 

میلمیمون تمن  ۴۰شود و سه میلیون تن میز ظرفیت خالی وجود دارد. وی افزود: در سال گذشته  میلیون تن تولید می ۴۴است که 

تومانی به کشور وارد شده است اما درحالی که اعضای اتحادیه ما از مصرف کنندگان عمممده ایمن  ۱۰۵۵نهاده دام و طیور با ارز 

محصوالت می باشد تنها توانسته است حدود دو درصد در واردات سهم داشته باشد. سروستانی ادامه داد: به این اتمحمادیمه بمه 

شود اما برخی از واردکنندگان که فعالیت تولیدی نیمز نمدارنمد  عنوان نماینده تولیدکنندگان ارزی برای واردات اختصاص داده نمی

بدون دغدغه  ارز می گیرند.  سلطانی با بیان اینکه به دام نمی توان گفت صبر کن خوراکت برسد اظهار داشت: در صمورتمی کمه 

 شود و دیگر به حالت قبل بر نخواهد گشت. خوراک دام به اندازه کافی داده نباشد و پروتئین آن تامین نگردد، شیردهی آن کم می

زمانی که مسئولیت واردات نهاده ها به تشکل ها سپرده شده بود این محمصموالت بمدون  ۹۰و  ۹۴وی یادآور شد: در سال های 

 کوچکترین افزایش قیمتی در بازار توزیع می شد.
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