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 هیچگاه در دنیا خود را با ديگران مقايسه نكن! که اگر چنین کنی به خود توهین کرده اي!
 

 دولت نتوانست نهاده را تامین کند
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با بیان اینکه وعده دولت برای تامین نهاده ها و کاهش قیمت تخم مرغ محققق  

های مسئوالن برای کاهش قیمت تخم مقرغ  نشده است، گفت: با ادامه این روند قیمت باالتر می رود. ناصر نبی پور درباره اینکه آیا وعده

افتد. وی اضافه کرد: قرار بقود  های مورد نیاز تولیدکنندگان به سرانجام رسید؟ گفت: کاهش قیمت با وعده اتفاق نمی از طری  تأمین نهاده

هزار تومان درب  ٢١های مورد نیاز مرغداران را تأمین کنند تا مرغدار نیز تخم مرغ را به قیمت هر کیلوگرم  از روز اول مهر، مسئوالن نهاده

ده ای به این منظور وارد سامانه بازارگاه نشده است. نبی پور با بیان اینکه اگر دولت نها مرغداری عرضه کند ولی این اتفاق نیفتاده و نهاده

 ٢١یابد، افزود: در حال حاضر قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم تخم مرغ  مورد نیاز تولید کننده را تأمین کند قیمت تخم مرغ کاهش می

 هزار تومان اعالم کرد.  ٢١هزار تومان است.وی میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری را نیز حدود 

رسد چرا که تولیدکنندگقان در  هزار تومان هم می ١٢ها تأمین نشود قیمت تخم مرغ تا کیلویی  نبی پور تصریح کرد: در صورتی که نهاده

فرستند. وی درباره اینکه وزارت جهاد اعالم کرده بود قرار است با توزیع تخم مقرغ  ها را به کشتارگاه می اند و مرغ تأمین نهاده عاجز شده

به تنظیم بازار این کاال کمک کند؟ افزود: برای توزیع، تخم مرغ را باید از مرغدار بگیرند وقتی تولیدکننده قادر به تولیقد و عقرضقه بقا 

خواهند توزیع انجام دهند؟ ممکن است چند بار به صورت دستوری و زوری این کار را انقجقام  های مورد نظر آنها نباشد، چگونه می قیمت

های دامی مواجه است و قادر بقه  کنند دولت با کمبود ذخایر نهاده دهند اما سرانجام خوبی نخواهد داشت. وی درباره اینکه برخی عنوان می

کنند نهاده موجود است و اگر که موجود است باید عرضه کنند تا شرایط تولید بیش از این  تأمین آن نیست، افزود؛ خود مسئوالن اعالم می

 با چالش مواجه نشود.

  

 میلیارد تومان رسید ۰۸۱زيان تولیدکنندگان جوجه يكروزه به 

میلیارد تومقان مقتق قرر ٢۸٢رئیس انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه گفت:تولیدکنندگان جوجه یکروزه هر ماه از محل فروش جوجه 

تقا یقک  ١٢٢شوند.غالمعلی فارغی از استمرار بحران جوجه یکروزه خبر داد و گفت: قیمت کنونی هر قطعه جوجه یکروزه یک هزار و  می

 ١٢٢هزار و  ۳تومان است که با قیمت تمام شده خود فاصله معناداری دارد. وی قیمت تمام شده هر قطعه جوجه یکروزه را  ۰٢٢هزار و 

میقلقیقارد  ٢۸٢تا  ٢۰٢تومان اعالم کرد و افزود: با توجه به عرضه جوجه یکروزه  با نصف نرخ تمام شده، هر ماه تولیدکنندگان مرغ مادر 

تومان از ناحیه فروش مت رر هستند. فارغی درباره آینده بازار جوجه یکروزه بیان کرد: اگر نهاده با نرخ مصوب به میزان کافقی تقوزیقع 

 یابد، در غیر این صورت بحران قیمت همچنان در بازار ادامه خواهد داشت.  شود، قیمت جوجه در بازار تا حدودی بهبود می

میلیقون  ۸٢میلیون قطعه اعالم کرد و افزود: این در حالی است که نیاز ماهیانه کشور  ٢١٢این مقام مسئول تولید ماهیانه جوجه یکروزه را 

قطعه است که مازاد تولید نسبت به نیاز کشور منجر به افت قیمت جوجه یکروزه در بازار شده است. وی با اشاره به اینکه آمار دقیققی از 

های هدف صادر شده است و پیش بینقی  میلیون قطعه جوجه به بازار ٢٢صادرات جوجه یکروزه نداریم، بیان کرد: بنابر آمار از ابتدای سال 

میلیون قطعه برسد. فارغی تصریح کرد: با وجود مشکالت متعدد پیش روی صنعت، بقنقده  ۳۳تا  ۳١شود که مجموع صادرات به حدود  می

تومانی باید حذف شود و در مقابل به مصرف کننده یارانه مستقیم پرداخت شود و برای تولیدکننده با تامین مقنقابقع  ١١٢٢معتقدم که ارز 

 ها جبران شود. مالی از بانک

 اولويت با بازار غیررسمی نهاده هاست نه بازار رسمی 
های دامی در کشور متاسفانه بقازار  رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان گفت: با توجه به کمبود و کاهش عرضه نهاده

کنقنقد و  های دامی مورد نیاز را با قیمت مصوب دریافت نمی غیر رسمی به بازار رسمی ارجحیت پیدا کرده و فعاالن اقتصادی نهاده

شود محصوالت پروتئینی تولیدی بیش از قیمت مصوب سازمان حمایت و تنظیم بازار کشور باشقد و در  همه این موارد منجر می

های مانند خوراک دام بر محصوالت پروتئینی اظهار داشت:  بازار به فروش برسد. مجید مواف  قدیری در رابطه با تاثیر قیمت نهاده

شقود  درصد از قیمت تمام شده محصوالت پروتئینی مانند؛ شیر، گوشت و تخم مرغ  به خوراک دام مربوط می ۰٢با توجه به اینکه 

ها تاثیر مستقیم بر  قیمت تمام شده آن خواهد داشت. وی ادامه داد: با توجه به کمبود و کاهش عرضقه  طبیعتا افزایش قیمت نهاده

های دامی مورد نیقاز  های دامی در کشور متاسفانه بازار غیر رسمی به بازار رسمی ارجحیت پیدا کرده و فعاالن اقتصادی نهاده نهاده

شود محصوالت پروتئینی تولیدی بیش از قیمت مصقوب سقازمقان  کنند و همه این موارد منجر می را با قیمت مصوب دریافت نمی

تواند باعث به وجود آمدن  حمایت و تنظیم بازار کشور باشد و در بازار به فروش برسد. قدیری با اشاره به اینکه چنین موضوعی می

شود که همیقن امقر  آشفته بازار برای این محصوالت شود در این زمینه ادامه داد: این موضوع طبیعتا باعث به هم ریختن بازار می

گذاری در صنعت پروتئین کشور خواهد بود. زیرا ما پقیقشقتقر  شود ومنجر به کاهش سرمایه منجر به کاهش انگیزه تولیدکننده می

 ایم . های  اقتصادی  داده بوده چنین هشدارهایی را به سیاست گذاران و وزرات خانه

  900-800هوبارد           950 - 850کاب           1000– 900پالس          1100 –1000راس   جوجه
 0011حداکثر  0511حداقل  فسفات 55711حداکثر 55711حداقل  مرغ زنده

19000حداکثر15800حداقل مرغ کشتار 1500رومانی  1500اکراین    1500برزیل  ذرت   
 ؟ کنجاله سویا  50711حداکثر  55011حداقل تخم مرغ

 70111حداکثر  77111حداقل  متیونین 50111حداکثر 50111حداقل  بوقلمون کشتار
 01111حداکثر  00111حداقل  لیزین 55111حداکثر55111حداقل  بوقلمون زنده


