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

 قیمت جهانی کنجاله سویا نصف قیمت بازار ایران
هزار تومانی در بازار آزاد، نصف بازار ایران است. در حالی که تمام نهااد   ۷۲قیمت جهانی کنجاله سویا حتی با در نظر گرفتن دالر 

تاوماان   ۷۰۴۴تومانی دولتی به بازار ایران وارد می شود و این محصول باید حداکثر  ۰۷۴۴های دامی از جمله کنجاله سویا با ارز 

هزار تومان به فروش می رسد. با توجاه باه گارانای  ۳۲هزار تومان تا  ۳۱قیمت داشته باشد، در بازار آزاد به قیمت هایی نظیر 

غیرعادی کنجاله سویا، مرغداران برای تهیه این محصول به سمت سویا با مصرف انسانی رفته اند که قیمت پایین تری در مقایسه 

تن است که با در نظر گرفتن نرخ امروز دالر  ۱۲۴با کنجاله سویا دامی دارد. حداکثر قیمت هر تن کنجاله سویا در بورس شیکاگو 

تومان می شود.وی همچنین از خرید و  ۰۰۴۴هزار تومان است قیمت هر کیلوگرم از این محصول حدود  ۷۲در بازار آزاد که حدود 

هزار تن کنجاله سویا برای فصول پاییز و زمستان خبر داد  و پیش بینی کرد  است که بازار از یا   ۴۴۴هزار تن و  ۰۴۴واردات 

 رسد. ما  دیگر به تعادل می

  تغییر نرخ مصوب تخم مرغ درب مرغداری

هزار تومان خابار داد.  ۳۳تومان به  ۰۴۴۴دبیر ستاد تنظیم بازار از افزایش نرخ مصوب هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری از 

محمدرضا کالمی از برگزاری جلسه کارگرو  ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور خبر داد و گفت که در این جلسه 

هزار تومان افزایش یافت. وی اظهار کرد: بعد از اعالم قیمت، تولیدکنناد   ۳۳نرخ مصوب هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری به 

کنند  برساند و دست سازمان حمایت، بازرسی اصناف، تعزیرات حکاوماتای و هار  باید تخم مرغ را با این رقم به دست مصرف

تواند ادعا کاناد  فروشی کرد  مراجعه کند، او نمی دستگا  نظارتی که در کنترل بازار نقش دارد باز است و اگر به مرغداری که گران

که اوایل تیرما  سقف قیمات  طوری قیمت درست محاسبه نشد  است. این دومین افزایش قیمت تخم مرغ در سال جاری است، به

عددی بسته به وزن آن در  ۱۴تومان و قیمت مصرف کنند  هر شانه تخم مرغ  ۰۴۴۴هر کیلوگرم تخم مرغ در مرغداری حداکثر 

هزار تاوماان هام  ۱۳ها به  فروشی تومان تعیین شد  بود. اما قیمت هر شانه تخم مرغ در روزهای اخیر در خرد  ۷۴۰۴۴۴حدود 

 رسید  است. 

 های دامی ها با نبودن نهاده تعلیق مرغداری
علی مراد داوودی گفت: بسیاری از مرغداران بخاطر افزایش قیمت مجبور به تعطیلی شدند؛ چرا که برایشان صرفه اقتصادی ندارد 

به همین خاطر مجبور به تعلیق و یا تعطیلی می شوند. وی با اشار  به اینکه کمبود و افزایش قیمت نهاد  یکی از مشکالت اصالای 

مرغداران است، اظهار کرد: بخش اعظمی از نهاد  ها ذرت و سویا وارداتی است، هزینه خرید آنان باالست و اصال صرفه اقتصادی 

نخواهد داشت. داوودی با بیان اینکه  امروز مشکل افزایش قیمت تخم مرغ داریم، فردا مرغ خواهد بود، عنوان کرد: هازیاناه هاا 

کارشناسی نشد  است، روزی که شیر گران می شود بصورت مقطعی به ان توجه می کنند، وقتی شیر گران می شود تاوجاه باه 

کنند. رئیس صنفی مرغداران گوشتی مازندران ادامه داد: سهمیه ای کاه  دامدار و یا وقتی مرغ گران می شود به مرغدار توجه می

درصد را باید در بازار آزاد اگر پیدا کردند، با قیمتی چاناد بارابار  ۲۴درصد نهاد  است،  ۱۴دولت برای مرغداران می دهد تنها  

هازار  ۳۴شود، ذرت نیز  هزار تومان فروخته می ۳۴تومان است در حالی که در بازار  ۰۴۴هزار و  ۷خریداری کنند، سویا به قیمت 

درصد مرغ گوشتی کشور را از مازندران خواند و افزود: مازندران مرغ گوشتای را باه   ۳۳تومان بفروش می رسد. داوودی تامین 

 مرغداری سهم بسزایی در صنعت مرغ کشور دارد. ۰۴۴استان های دیگر صادر می کند و آمل با وجود بیش از 

 

 دانند نمی تولید کنندگان قیمت تخم مرغ را به صرفه
هزار تومان اسات و  ۷۴مجید ارغند  پور در مورد افزایش قیمت تخم مرغ اظهار داشت: قیمت مصوب هر شانه تخم مرغ حدود 

هزار تومان تخلف است.  این مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تاولایاد  ۷۴عرضه تخم مرغ با قیمتی بیشتر از 

کنندگان با بیان اینکه تخلف گران فروشی تخم مرغ از جانب تولید کنندگان است و کمتر در شبکه تولید شاهد این تخلف هستیام، 

بیان داشت: تولید کنندگان تخم مرغ معتقدند که هزینه تولید تخم مرغ بیشتر از قیمت کارشناسی آن است، در حالی که براسااس 

کارشناسی های انجام شد  توسط سازمان حمایت هزینه های مختلف تولید تخم مرغ در نظر گرفته شد  است و قیماتای بارای 

عرضه تخم مرغ تعیین شد  است.  وی افزود: ضمن اینکه قیمت پیشنهادی تخم مرغ توسط نمایندگان بخش خصوصی و دولتای 

 هزار تومان برای تخم مرغ در نظر گرفته شد  است.  ۷۴در ستاد تنظیم بازار مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت قیمت هر شانه 

ارغند  پور با بیان اینکه مبنای اعمال قانون قیمت مصوب تخم مرغ در ستاد تنظیم بازار است، گفت: عرضه تخم مرغ با قایاماتای 

 هزار تومان در هر شانه تخلف است.  ۷۴بیش از 

 7511حداکثر  0011حداقل  فسفات 55711حداکثر 55411حداقل  مرغ زنده
19400حداکثر14750حداقل مرغ کشتار  ؟ ذرت 
 ؟ کنجاله سویا  50711حداکثر  55411حداقل تخم مرغ

 70111حداکثر  77111حداقل  متیونین 51111حداکثر 54111حداقل  بوقلمون کشتار
 01111حداکثر  00111حداقل  لیزین 51111حداکثر50111حداقل  بوقلمون زنده
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