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

 

 صرفه نیست قیمت فعلی تخم مرغ مقرون به
هزار ریال اعالم کرد  ۰۴۱کننده  هزار ریال و برای مصرف ۰۲۱ها  مرغ را در مرغداری ستاد تنظیم بازار چند روز قبل قیمت هر کیلوگرم تخم

 صرفه نیست. های دامی، مقرون به مرغ با توجه به افزایش قابل توجه قیمت نهاده  ها به گفته چندتن از تولید کنندگان تخم که این قیمت

هززار  ۰۱کیلوگرم دان مرغ با قیمت کیلویی  ۲مرغ باید  مرغ گلستان اظهار داشت: برای تولید هرکیلوگرم تخم  یکی از تولیدکنندگان تخم

الزهزی ادامزه داد:  هزار ریال هزینه دارد. فرج ۰۴۱های دیگر، تولید هر کیلوگرم تخم مرغ بیش از  ریال مصرف کرد که با محاسبه هزینه

مرغ دیگر مقرون به صرفه  ها به عنوان دان اصلی مرغ باال رفته و با نرخ اعالمی ستاد تنظیم بازار تولید تخم قیمت ذرت و سویا و ریز مغذی

مرغ در کشزور  گذار هستند که با ادامه این روند شاهد کمبود تخم ها در حال کشتار گله مرغ تخم نیست و در این شرایط برخی مرغداری

های مصرفی مرغ باال رفته قیمت کارشناسی ستاد تنظیم بزازار کشزور، صزرفزه  خواهیم بود. وی افزود: در شرایط فعلی که قیمت نهاده

مرغ، کاهش قیمت نهاده های دامی و یا خرید هر کیلوگرم  های تعادل بخشی به بازار تخم حل اقتصادی برای تولید کننده ندارد و یکی از راه

درصد دانه مرغ  ۰۱تا  ۲۱گذار فردوس گنبدکاووس نیز گفت:  هزار ریال است. مدیرعامل شرکت مرغ تخم ۰۰۱آن در مرغداری به قیمت 

هزار ریال باید هزینه کرد که بزا  ۰۱۱تا  ۰۴۱مرغ  شود و برای تولید هر کیلوگرم تخم به قیمت دولتی و بقیه آن به قیمت آزاد خریداری می

های غیزر  ها برای جبران هزینه باالی دان مرغ، از دانه نرخ اعالمی از سوی ستاد تنظیم بازار مغایرت دارد. محمدی افزود: برخی مرغداری

مرغ شده است. هادی حق  کند که باعث پایین آمدن کیفیت و سبک شدن وزن تخم استاندارد مانند پودر گوشت و کنجاله سویا استفاده می

ای کاسپین طالیی چیکا گنبدکاووس اظهار داشت: این مجموعه تزولزیزدی یزکزی از  شناس در هنگام بازدید از شرکت صنایع زنجیره

 بزرگترین واحدهای تولید مرغ و تخم مرغ به لحاظ وسعت و میزان تولید در کشور است.

 

  فروش آزاد نهاده های دولتی

های دامی دولتی گفت: برخی از تولیدکنندگان شیر و گزوشزت و  اشاره به سوءاستفاده از نهاده انجمن صنایع خوراک دام و طیور با  رئیس 

هزای دامزی  درصد از نزهزاده ۵۱طور متوسط،  رسانند. قدیری با بیان اینکه به مرغ، نهاده دولتی را در بازار غیررسمی به فروش می تخم

درصد و در جو دامزی نزیزز  ۰۱درصد، سویا بیش از  ۵۱درصد تولید داخل است، اظهار داشت: در ذرت دامی  ۰۱مصرفی، وارداتی و تنها 

های  درصد واردات داریم. وی در پاسخ به این سؤال که چرا تولیدکنندگان در صنعت دام و طیور کشور به افزایش قیمت نهاده ۱۱بیش از 

تزومزان  ۲۰۱۱مندند، گفت: براساس اعالم ستاد تنظیم بازار  قیمت مصوب کنجاله سویای تولید داخل و وارداتزی  دامی تولید داخل گله

 رسد. رسد، در زمان مناسب نیز به دست آنها نمی کننده نمی بر اینکه با این قیمت به دست تولید است. اما متاسفانه کنجاله عالوه

درصد  ۱۱میلیون تن نیاز کنجاله سویا تنها  ۲/۴قدیری ادامه داد: براساس آماری که وزارت جهاد هم اعالم کرده از ابتدای سال تاکنون از 

توسط دولت تامین شده است. یعنی عرضه به طور کل کم بوده و زمانی که عرضه در بازار به میزان کافی نباشد بازار غیر رسمی رونق پیدا 

دلیل اختالف بسیار زیاد قیمت دولتی و بازار غزیزررسزمزی  ریزی و تولید به رغم داشتن مجوز جوجه کند. به گفته وی، برخی از آنها علی می

ده که کنم تعداد آنها نیز کم بو رسانند که البته تاکید می ای برای تولید واقعی ندارند و نهاده دولتی را در بازار غیررسمی به فروش می انگیزه

گزریزبزانزگزیزر  های دامی چند ماهزی اسزت  باعث بدنامی بخش تولید نیز شده است. گفتنی است، مشکل افزایش قیمت شدید نهاده

دالر است که با در نظر گرفتن نزرخ  ۰۰۱تولیدکنندگان شده، این در حالی است که حداکثر قیمت هر تن کنجاله سویا در بورس شیکاگو 

 ۰۰شود که با توجه به قیزمزت  تومان می ۵۵۱۱هزار تومان است قیمت هر کیلوگرم از این محصول حدود  ۲۰دالر در بازار آزاد که حدود 

دفزتزر   شویم قیمت جهانی کنجاله سویا تقریبا نصف داخل است!در این باره، رئیس های دامی در داخل کشور، متوجه می هزار تومانی نهاده

اند قیمزت  های متعدد باعث شده گری بازی و واسطه کنند، با دالل جمهوری اعالم کرد متاسفانه شبکه توزیع و افرادی که کاال وارد می رئیس

 است، باالتر رفته است.  تومانی و ارزی که ستاد تنظیم بازار مشخص کرده  ۴۲۱۱کاال که با ارز 
 

 کمبود نهاده ها مشکل بزرگ مرغداریها
ها یزک  ها و سایر اتحادیه معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: تامین ذرت و سویا برای مرغداری

مشکل کشوری است که نیازمند تامین ارز است. عبداالمیر نیرومند افزود: اتحادیه مرغداران از طریق سامانه بازارگاه وزارت جهزاد 

دهد و در هر استان با تزوجزه بزه  های مختلف تخصیص می های دامی را به اتحادیه نهاده www.sps.bki.irکشاورزی به نشانی 

گیرد. وی ادامه داد: قبل  ها قرار می ها در اختیار مرغداری ، نهادهwww.samasat.irاطالعات موجود در سامانه صماصت به نشانی 

ها  ها برسد باید اطالعات مرغداری در پنج سامانه رصد شود و چنانچه در یکی از آن های وارداتی از بندر به مرغداری از اینکه نهاده

شود که این هم خود یک مشکل است. نیرومنزد  مشکلی در ثبت اطالعات وجود داشته باشد، نهاده دامی برای مرغداری ارسال نمی

هزار تن گوشت مزرغ تزولزیزد  ۰۱۰مرغداری صنعتی فعال گوشتی در استان خوزستان وجود دارد که پارسال  ۵۱۱تصریح کرد: 

 هزار تن تخم مرغ تولید کردند. ۰۱مرغداری صنعتی مرغ تخم گذار در استان وجود دارد که پارسال  ۰۲کردند. همچنین 
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