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 تنها راه کشف ممکن ها، رفتن به ورای غیر ممکن ها است.

  

 حذف مرغ های مادر به دلیل کمبود نهاده
مختار مهاجر رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان در ستاد تنظیم بازار استان گلستان با اشاره به بررسی نرخ تورر  اسوتوان 

تن کاهش ترلید مرغ در استان گلستان را شاهد بردیم که علو  نن  022گلستان اظهار کرد: از ابتدای شهریرر ماه تاکنرن روزانه 

کشتی نهاده های دامی منتشر شده اس  و اگور ایون  02کمبرد نهاده های دامی اس . وی ادامه داد: گزارشاتی مبنی بر واردات  

اتفاق بیفتد در تامین نهاده های دامی مشکلی نخراهیم داش  و کاهشی در میزان ترلید مرغ نیز اتفاق نمی افتد. مهاجر بوا بویوان 

تاکنرن یک میلیرن و  79اینکه در استان گلستان دو میلیرن جرجه ریزی در تیرماه و مردادماه انجا  شده اس ، افزود: از اول مهر 

هزار تون  040هزار تن نهاده دامی وارد استان گلستان شده اس  و از ابتدای سال تاکنرن میزان مصرف واحدهای مرغداری  002

روز نینده با مشکل زیاد و قابل پیش بینی رو به رو خراهیم برد و مرغ در وزن  02برد. وی متذکر شد: با ترجه به کمبرد نهاده ها در 

گر  در بازار عرضه می شرد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان ابراز داش : کمبرد نهاده های دا  بواعو   722یک کیلر و 

درصدی جرجه ریزی شده اس  و همچنین حذف مرغ های مادر به دلیل کمبرد خرراک دان در استان در حال رخ دادن  02کاهش 

استان و استان تهران اس  و پیشنهاد همکاران ما ایون  00اس . مهاجر ابراز داش : استان گلستان تامین کننده نیاز گرش  مرغ 

گر  به ازای هر کیلر گرش  مرغ دان یارانه ای به مرغداران اختصاص پیدا کند تا بترانیم در بازه زمانی این شرایو   022اس  که 

 را ساماندهی کنیم.

 تعیین عوارض صادراتی برای لبنیات
ترمانی واردات خارج شوده  4022محمدرضا کالمی دبیر ستاد تنظیم بازار  اظهار داش : مدتها اس  کره از فهرس  دریاف  ارز 

اس ، اما با ترجه به اینکه ذخایر کره وارداتی با این ارز در کشرر وجرد داش ، نظارت کافی و کامل بر ترزیع ایون ذخوایور بوا 

ترمانی صررت گرف . دبیر ستاد تنظیم بازار افزود: حاال اما با پایان ذخایر کوره بوا ارز  4022های متعارف و متناسب با ارز  قیم 

ترمانی، تأثیر تغییر ارز مبنای واردات بر بازار روشن شده اس ، البته ستاد تنظیم بازار سازمان ترسعه تجارت را موکولو   4022

کرده اس  به فرری  نسب  به تعیین عرارض صادراتی برای شیرخشک و محصرالت لبنی اقدا  کند. به گفته وی با تصریب ستواد 

تنظیم بازار، سازمان ترسعه تجارت مکل  شد به فرری  ممنرعی  صادرات خامه را نیز به مرحله اجرا بگذارد. وی گوفو : ایون 

تصمیم با ترجه به تأثیرپذیری بازار شیر و لبنیات کشرر از تقاضای صادرات شیرخشک و خامه اتخاذ شده اس . این مقا  مسئورل 

کنندگان و ترلید کنندگان مکل  اس  نسب  به تعیین سق  قیم  کره داخلی اقدا  و گزارش نن را  تأکید سازمان حمای  مصرف

جه  طی مرحل تصریب به کارگروه تنظیم بازار ارسال کند. وی در پاسخ به این سؤال که نیا خبر ممنرعی  ورود کره بوه کشورر 

واقعی  دارد یا خیر؟ گف : واردات کره به کشرر ممنرع نیس  و این تغییرات قیمتی، همان طرر که اشاره کرد  تح  تأثیر تغیویور 

 ترمانی به ارز نیمایی اس . 4022ارز مبنای واردات از 

 

 احتمال واردات تخم مرغ در صورت تداوم شرایط فعلی
ناصر نبی پرر در پاسخ به چرایی گرانی تخم مرغ در روزهای اخیر اظهار کرد: در ترلید تخم مرغ پارامترهای زیادی وجرد دارد کوه 

قیم  ننها طی این مدت افزایش یافته اس . حال با وجرد این افزایش قیمتها چگرنه می شرد قیم  تخم مرغ نسب  بوه سوال 

 22درصد سریای مرردنیاز در خرراک طیرر ترس  دول  تامین می شرد ولی مجبرریم  22گذشته دچار تغییر نشرد؟ وی ادامه داد: 

تورموان  0422ترمان تهیه کنیم؛ در حالیس  که قیم  نن باید کیلریی 222هزار و 00درصد دیگر را از بازار نزاد با قیم  کیلریی 

ترمان رسیده اس . به گفوتوه وی 0422ترمان باشد در حال حاضر قیم  نن در بازار نزاد به  0022باشد یا ذرتی که باید کیلریی 

وقتی ترلید کننده خرراک طیرر نداشته باشد، در نتیجه وزن مرغ کاهش می یابد و تخم نمی گذارد. رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ 

تخم گذار استان تهران در پاسخ به این سرال که  نیا صادرات تخم مرغ باع  برهم خرردن بازار داخلی شده اس  گف : مویوزان 

صادرات در حدی نبرده که بر بازارهای داخلی اثرگذار باشد. اگر امروز در این شرای  قرار گرفته ایم به دلیل کمبرد نهاده های دا  

کیلر اس ؛ در حوالوی کوه  00و طیرر اس  که باع  اف  ترلید شده اس . به گفته وی سرانه مصرف تخم مرغ در کشرر ساالنه 

بیشتر از نیاز ساالنه تخم مرغ ترلید می شرد. او با بیان اینکه در صررت تداو  شرای  فعلی مجبرر به واردات تخم مرغ در یکی دو 

هوزار و 04ماه نینده خراهیم شد، گف : قیم  تما  شده هر کیلر تخم مرغ برای واحدهای ترلیدی در شرای  فعلی بویوش از 

درصد سریا ترس  دول  تامین نشرد، 22هزار ترمان اس . اگر همین 02ترمان و قیمتی که باید به دس  مصرف کننده برسد 722

 هزارترمان هم خراهد رسید.22هزار ترمان و شانه ای  00تخم مرغ به کیلریی بیش از 

 0511حداکثر  6011حداقل  فسفات 55611حداکثر 55411حداقل  مرغ زنده
19500حداکثر14750حداقل مرغ کشتار  ؟ ذرت 
 ؟ کنجاله سویا  51411حداکثر  50011حداقل تخم مرغ

 00111حداکثر  00111حداقل  متیونین 54111حداکثر 50111حداقل  بوقلمون کشتار
 01111حداکثر  00111حداقل  لیزین 50111حداکثر50111حداقل  بوقلمون زنده
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