سالم ،صبح بخیر-روز خوبی رو براتون آرزو می کنم
-99/06/22شماره 3785سال شانزدهم-تلفن:
نام شرکت

کنسانتره  5/۰درصد

نام شرکت

دان آماده گوشتی  /قیمت هر کیلوگرم دان تا  25روزگی

سروش رشد

0

دانی نو
خوراک دام فرخی

پیش آغازین-3550آغازین-3400رشد دان- 3350پایان دان یک3200
سوپراستارتر - 0284پیش دان - 0824میان دان - 0634پس دان 0864

به اندازه ی باورهای هر کسی ؛ با او حرف بزن  .بیشتر که بگویی  ،تو را احمق فرض خواهد کرد

با روند فعلی ،مرغ کیلویی  ۰۳و تخم مرغ شانهای  ۰۳هزار تومان خواهد شد!
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار دلیل افزایش قیمت تخم مرغ طی روزهای اخیر را کمبود نهادهها و افت تولید میداند و
میگوید  ٥٨درصد جیره غذایی مرغ تخم گذار ذرت و سویا است و وقتی جیره کاهش مییابد یا تغییر میکند مرغ تخم نمیگذذارد
و وقتی پروتئین جیره غذایی کاهش مییابد ،سایز تخم مرغ ریز میشود .ناصر نبی پور با اشاره به افزایش قیمت تخم مرغ گفذت
هم اکنون قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری بین  ٢١هزار و  ٠٣٣تومان تا  ٢١هزار و  ٠٣٣تومان است.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان نرخ مصوب دولت برای تخم مرغ را قبول ندارند ،افزود ما جلسهای با مسئوالن سازمان حذمذایذت
برای بررسی قیمت تمام شده تولید داریم .به گفته وی ،در حال حاضر قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم تخم مرغ بیذش از ٢٠
هزار تومان است .رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار دلیل افزایش قیمت تخم مرغ طی روزهای اخیر را کمبود نهادههذا و
افت تولید اعالم کرد و افزود  ٥٨درصد جیره غذایی مرغ تخم گذار ذرت و سویا است و وقتی جیره کاهش مییابد یا تغییر میکند
مرغ تخم نمیگذارد و وقتی پروتئین جیره غذایی کاهش مییابد ،سایز تخم مرغ ریز میشود .نبی پور تصریح کرد هذم اکذنذون
قیمت کنجاله سویا به حدود  ٢٨هزار تومان رسیده و نرخ ذرت نیز بین  ٠٠٣٣تا  ٠٨٣٣تومان است ،قیمت ریز مغذیها نیز ٠٣٣
درصد افزایش یافته و با چنین شرایطی هم به زحمت میتوان نهادهها را پیدا کرد و خرید .نبی پور با بیان اینکه بین  ٠٣تذا ٠٣
درصد نهاده های مورد نیاز تولید با نرخ مصوب به دست تولیدکنندگان رسیده است ،افزود بخاطرکمبود عرضه و گرانی بذیذش از
اندازه نهادههای دامی جوجه ریزی کاهش یافته و هم اکنون جوجه گوشتی را به قیمت  ٨٣٣تومان نمیخرند در حالی که قذیذمذت
مصوب جوجه یکروزه  ١٥٨٣تومان است .وی در بخش دیگری از سخنان خود در واکنش به مباحث مطرح شده از سوی بذرخذی
مسئوالن مبنی بر اینکه تولیدکنندگان باید اسامی کسانی را که نهاده را خارج از سامانه بازارگاه و به قیمتهای گذزا

تذحذویذل

میدهند ،به سازمانهای نظارتی اعالم کنند ،افزود اوالً که واسطهها به تولیدکننده فاکتور و مدرک نمیدهند که بتواند ارائذه کذنذد
ضمن اینکه اگر تولیدکننده چنین کاری کند به نحوی در افتادن با این افراد است و بعد از آن تولیدکننده قادر به تأمین نهاده مذورد
نیاز خود از طریق آنها نخواهد بود بنابراین تولیدکننده ترجیح میدهد که کاال را گران بخرد تا اینکه اصالً نتواند تأمین کند .نبی پور
تصریح کرد در صورت ادامه این روند قیمت تخم مرغ در پاییز که مصر افزایش مییابد به کیلویی  ١٣هزار تومان و شانه ای٨٣
هزار تومان میرسد و قیمت مرغ نیز به بیش از  ٠٣هزار تومان خواهد رسید.

عرضه گسترده نهادههای دامی در کشور آغاز شد
محمدرضا طالیی با اعالم این خبر که عرضه گسترده نهادههای دامی از امروز در سراسر کشور در حال انجام است ،اظهذار کذرد
این محمولهها در سه بندر چابهار ،امام خمینی (ره) و بندر عباس تخلیه و بارگیری شده و در استانهای کشور توزیع میشود.
وی ادامه داد به دلیل اختالالت ایجاد شده در تأمین و ترخیص ارز به مدت  ٠الی  ٨ماه ،مشکالتی در واردات و عرضه نهذادههذای
دامی به وجود آمد و در دو ماه گذشته مقرر شد که شرکت پشتیبانی امور دام عالوه بر وظیفه ذاتی خود که حفظ ذخایر استراتژیذ
نهادههای دامی است ،در حوزه خرید و تنظیم بازار این نهادهها نیز ورود کند .طالیی تصریح کرد طی دو ماه گذشته  ٠٣کشذتذی
نهاده دامی به میزان ی

میلیون و  ۰٣٣هزار تن خریداری شده که ارزش یورویی آن  ٠٨٣میلیون یورو بوده و با ارزهای متذفذاوت

تأمین شده است .وی با اشاره به اینکه این تأمین ارز و خرید با همکاری بان

مرکزی و وزارتخانههای صمت و جهاد کشذاورزی

انجام شده ،خاطرنشان کرد این نهادهها از هندوستان ،برزیل و آرژانتین خریداری شده است.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با بیان اینکه از امروز توزیع این نهادهها آغاز میشود ،عنوان کرد روزانه  ۰تا  ۷هذزار
تن نهاده در سراسر کشور توزیع میشود و طی روزهای آینده این رقم به  ٢٣تا  ٢١هزار تن خواهد رسید .طالیی با تأکید بر اینکه
نهادهها در سامانه بازارگاه عرضه می شوند ،اذعان کرد با توجه به تغییراتی که در این سامانه انجام شذده ،امذیذدوار هسذتذیذم
کمبودهای ایجاد شده در بازار به مرور رفع شود .وی افزود تا قیمت نهادهها در بازار متعادل شود ،زمان الزم داریم و پیش بیذنذی
می کنیم .مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در رابطه با حل بحران کمبود کنجاله در کشور گفت نیاز ماهانذه کشذور بذه
کنجاله سویا  ٠٣٣هزار تن است که ما تا پایان شهریور این رقم را تأمین میکنیم ،همچنین برای ماه مهر نیز مشکلی در تذأمذیذن
کنجاله سویا نداریم و تدابیر الزم برای این منظور اندیشیده شده است .وی با اشاره سهم شرکت پشتیبانی امور دام در بذازار
نهادههای دامی بیان کرد سهم شرکت پشتیبانی امور دام  ١٣درصد از بازار نهادههای دامی است اما با توجه به کمبودها و شرایط
خاصی که وجود داشت ،سهم ما در بازار افزایش پیدا کرد و میانگین آن  ٠٣تا  ٠١درصد است ،همچنین بحث اختالل ارزی همذان
طور که برای بخش خصوصی وجود داشت برای ما نیز بوده است با این تفاوت که ما ذخایری داشتیم که از آنها برای تنظیم بذازار
استفاده کردیم.

