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 هاتون دزد هستند. هاتون دروغگو ، و شک کننده ، ترس هاتون گمراه به خاطر داشته باشید : بهانه

 

 اند های دولتی را رانتی فروخته نبی پور: یک سوم نهاده
برابر قیمت مصوو  در  6ناصر نبی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با بیان اینکه قیمت سویا دولتی 

هزار تومان توا  31تومان است در بازار به  0542بازار به فروش می رسد اظهار کرد: در حالی که قیمت مصو  هر کیلوگرم سویا 

تومان به فروش موی  1642تومانی به قیمت  3142هزار تومان افزایش یافته است و به راحتی پیدا نمی شود. وی افزود: ذرت  34

برابر شده اسوت در  5تومان به دست ما می رسد؛ قیمت های واکسن و دارو نیز  5222تومان کرایه حمل به حدود  122رسد و با 

این شرایط مرغدار چطور می تواند قیمت تخم مرغ را افزایش ندهد.  رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان توهوران 

درصد نیاز مرغداران را به نهاده ها با قیمت مصوو   42تا  12ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی به ما اعالم کرده که توانسته تنها 

تون  422تامین کند اما رئیس سازمان حمایت می گوید مرغداران نباید قیمت ها را افزایش دهند. وی تصریح کرد: یک میلیون و  

تومان را که باید به تولید کنندگان دام و طیور تحویل دهند به صورت رانتی به تولید کنندگان گلوکووز و  5022ذرت وارداتی با ارز 

 5فروکتز داده اند. نبی پور اظهار داشت: این موضوع به صراحت در جلسه روز چهارشنبه ستاد تنظیم بازار نیز مطرح شد کوه از 

 هزار تن آن به کارخانه های گلوکوز و فروکتز داده شده است. 422هزار تن ذرت و سویای وارد شده یک میلیون و  02میلیون و 

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران  ادامه داد: برخی مرغداران پرورش دهنده مرغ تخم گذار به دلیل نوبوود 

نهاده ها مرغ های خود را به کشتار گاه می فرستند. نبی پور گفت: در صورتی که اینطور پیش برود فاجعه پیش می آید و هومویون 

االن نیز بخشی از مرغ تخم گذار روانه کشتارگاه شده اند و در آینده با کاهش تولید مواجه هستیم. وی گفت: قیمت توموام شوده 

تومان برای مرغ دار افزایش یافته است و این نرخ هر روز دچار تغییر می شود.  نبی پوور اظوهوار  022هزار و  35تخم مرغ به 

داشت: برای اینکه مرغ ها زنده بمانند و از گرسنگی نمیرند هر آشغالی را مجبور هستیم به جای نهاده های دامی به مرغ بدهیم این 

 درصد کاهش داده است. 62امر میزان تولید تخم مرغ را به 

  

 های دامی شد کوتاهی وزارت جهاد منجر به نابسامانی بازار نهاده
سال گذشته هیچگاه شرایط صونوعوت  00موسی رهنمایی، قائم مقام نظام صنفی کشاورزی ومنابع طبیعی کشور با بیان اینکه در 

رأس دام  422هایی که باالی  دامداری کشور به اندازه امروز پرچالش و سخت نبوده است، گفت: در حال حاضر برخی از دامداری

های  تومانی برای واردات نهاده 5022کیلوگرم است. وی با بیان اینکه با تخصیص ارز  4222هایشان کمتر از  دارند موجودی نهاده

 0،022کنند، اضافه کرد: قیمت سویا در اسوفونودمواه  دامی، یک حلقه فساد شکل گرفته و بسیاری از این وضعیت سواستفاده می

تا  0هزار تومان رسیده است؛ قیمت ذرت هم بین  3۱تا  35برابر شده و به کیلویی بین  4تومان در هر کیلوگرم بوده اما هم اکنون 

تومان بوود و  3،142تومان است در حالی که قیمت مصو  این نهاده ابتدا  1،۱22برابر شده و هم اکنون تحویل در  گاوداری  1

های دامی حوتوی بوا  تومان در هر کیلوگرم افزایش یافت. این فعال بخش خصوصی با تاکید بر اینکه نهاده 3،422بعد از آن به 

شود، افزود: بعد از اینکه حجتی از سمت خود کناره گیری کرد، وزارت جهاد کشاورزی به درستی بوحو   های گران پیدا نمی قیمت

ها در بهمن ماه سال گذشته، منجر به ایجاد وضعیت فعلوی شوده  ها را دنبال نکرد و همین کوتاهی تخصیص ارز برای تأمین نهاده

کیلوگورم اسوت.  4222هایشان کمتر از  رأس دام دارند موجودی نهاده 422هایی که باالی  است.در حال حاضر برخی از دامداری

دهد، گفت: این اقدام درستی نیست چورا  رهنمایی با بیان اینکه دولت در حال حاضر یارانه پیدا و پنهان را به تمام اقشار جامعه می

های داموی بوه  که همه اقشار نیازمند دریافت یارانه نیستند و این یارانه باید به شکل هدفمند توزیع شود و توزیع آن برای نهاده

 شیوه فعلی باع  ایجاد بازار سیاه شده است و ما این مساله را هفته گذشته نیز در جلسه کمیسیون اصل نود مجلس مطرح کردیم.

کند، اداموه داد: دام  وی با بیان اینکه ادامه وضعیت فعلی صنعت دامداری کشور را هم به لحاظ کیفی و هم کمی دچار مشکل می

موجود در کشور از نظر منابع ژنتیکی قوی و حاصل سی سال اصالح نژاد است و بیم نابودی آن وجود دارد. به عبارتی در صوورت 

تداوم وضعیت فعلی ما از نظر منابع ژنتیکی نیز دچار مشکل خواهیم شد و مجدداً ناچار به انجام واردات در حووزه موحوصووالت 

پروتئینی و لبنی خواهیم بود.این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از تصمیم دولتمردان برای تعلویو  

قانون تمرکز گفت: باید تمام مسائل مربوط به واردات، صادرات و اعمال تعرفه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی که عهده دار تولید 

هم که این قانون قرار بود تصویب شود تجربیات کشورهای مترقی جهان مورد بررسی قرار گورفوت و  00است، باشد. در سال 

دیدیم که در آن کشورها نیز شرایط به همین صورت است. رهنمایی با بیان اینکه در زمان اجرای این قانون وظایف به طور کامل به 

های زیادی در ایون حووزه  ای هم که منفعت آنها در واردات و تجارت بود کارشکنی وزارت جهاد کشاورزی محول نشد، افزود: عده

 انجام دادند.

 0011حداکثر  0011حداقل  فسفات 50111حداکثر 55411حداقل  مرغ زنده
19600حداکثر14750حداقل مرغ کشتار 1500اکراین        1500رومانی          1500برزیل  ذرت   
 ؟ کنجاله سویا  50011حداکثر  51111حداقل تخم مرغ

 00111حداکثر  00111حداقل  متیونین 04111حداکثر 00111حداقل  بوقلمون کشتار
 01111حداکثر  00111حداقل  لیزین 50111حداکثر50111حداقل  بوقلمون زنده
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