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 هرگاه واقعا خواستار چیزی باشی تمام کائنات دست به دست هم می دهند تا تو به خواسته ات برسی.
 

 خطر جدی برای صنعت تولید تخم مرغ

ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به اینکه مشکل کمبود نهاده های دامی همچنان به قوو  

روز گذشته یک کیلو ذر  و کنجاله با نرخ مصوب به  ۳۲خود باقی است، اظهار کرد: علی رغم خرید نهاده دامی از سامانه بازارگاه، اما طی 

 دست ما نرسیده است. او افزود: با وجود تالش های متعدد پشتیبانی امور دام مبنی بر تامین و توزیع نهاده، اما مشکل کمبود ارز و نقول و

هزار تومان برای  ۵۱تا  ۵۱انتقاال  پولی مانع اجرای وظایف پشتیبانی امور دام شده است. نبی پور قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ را 

هزار تومان عرضه می شود. وی  ۳۱تومان معادل شانه ای ۵۳۱55مرغ درب مرغداری  مرغدار اعالم کرد و گفت: هم اکنون هر کیلو تخم

برابور نورخ  ۳در واکنش به فروش تخم مرغ با نرخ های باال در خرده فروشی ها بیان کرد: بررسی ها نشان می دهد که تخم مرغ حدود 

درب مرغداری به دست مصرف کننده می رسد که دستگاه های نظارتی در این خصوص باید پاسخگو باشند و این موضوع ارتبواطوی بوه 

لویود تو مرغدار ندارد. به گفته او، با وجود ثبت نام نهاده در سامانه بازارگاه، اما خبری از عرضه نیست که با ادامه این روند مرغدار قادر به

نخواهد بود. وی از افزایش ساعتی قیمت ریز مغذی و سایر نهاده های تولید خبر داد و گفت: قیمت کارتن، شانه، ریز مغذی و مکمول هوا 

تن اعالم کرد  ۳۰55تا  ۳۰55لحظه ای تغییر می کند و مرغدار نمی داند که برای تامین نیاز خود چه باید کند. او تولید روزانه تخم مرغ را 

و گفت: در حال حاضر تولید بیش از تقاضاست، اما اگر چاره ای برای تامین نهاده اندیشیده نشود، بازار دچار مشکل خواهد شد.نبی پور در 

 پایان تصریح کرد: در حال حاضر مشکل واحدهای مرغداری کمبود نهاده هاست چه فرقی دارد که مرغ از آنفلوانزا بمیرد یا گرسنگی؟

 

 های دامی های شیری و مولد به دلیل گرانی نهاده کشتار دام
های سنگین یکی پس از دیگری هستیم، متأسفوانوه در  های دامی شاهد تعطیلی دامداری عباس شجاعی اظهار کرد: به دلیل گرانی نهاده

 ها تعطیل خواهند شد. گونه پیش برویم تا سه ماه آینده همه گاوداری پروری بسیار مشکل شده و اگر همین حال حاضر کار در عرصه دام

که در هر گاوداری به طور میانگین پنج نفر و به عبارتی پنج خانواده مشغول به کار هستند، ادامه داد: در صور  تعوطویولوی  وی با بیان این

های این کارگران در این روزهای سخت تورم، از حداقل امکانا  دستوموزد  ها شاهد افزایش تعداد بیکاران خواهیم بود و خانواده گاوداری

اند به اصالح نژاد برسنود  ها دارای سابقه باالیی هستند و اکنون توانسته محروم خواهند شد. شجاعی تصریح کرد: بسیاری از این گاوداری

های دام، زحما ، تخصص و تجربه چندین ساله گاوداران از بین خواهود  و گاوهای اصالح شده پرورش دهند، با این وضعیت گرانی نهاده

 ۲۱55های لبونوی بوه  که شیر را کارخانه هزار تومان برای دامدار هزینه دارد، حال آن اکنون هر کیلو شیر شش  رفت. وی عنوان کرد: هم

کنند. وی گفت: داروهای دامی نیز سه برابر شده که اگر دامی مریض شود بیوش از دو  روزه از دامدار خریداری می ۵۱تومان با پرداخت 

 هوای های باال امیدی به بهبود بیماری دام نداریم. وی اشاره کرد: با توجه به هزینوه شود که با این هزینه میلیون تومان هزینه درمان آن می

باالی نگهداری و درمان مجبور هستیم دام را به کشتار بفرستیم و در آن جا نیز با یک سوم قیمت واقعی تمام شده، دام را بوه فوروش 

رسانیم. شجاعی مطرح کرد: اگر مسئوالن به تولید در بخش دام توجه نکنند در آینده نزدیک مجبور به وارد کردن شیر و مواد لبنوی از  می

که یک گوساله، مد  دو سال نیاز به نگهداری و هزینه دارد تا به گاو بالغ تبودیول شوود،  کشورهای همسایه خواهیم شد. وی با بیان این

هوای  های دامی از جمله جو، ذر  و سویا کار را برای دامدار بسیار مشکل کرده و دامدار نفوس اکنون کمبود و گرانی نهاده  تصریح کرد: هم

شوند. شجاعی افزود: با توجوه بوه ایونوکوه  ای که گاوهای شیری یکی پس از دیگری به کشتارگاه برده می کشد به گونه آخر خود را می

، ذر  از ۵۱55به  ۵555ها هستیم، به طور مثال جو از  شوند اکنون شاهد افزایش قیمت های جو، ذر  و سویا از خارج تأمین می نهاده

 تومان رسیده است. ۵۵555به  ۳۰55و سویا از  ۵۲55به  ۵۱55

 

 دالالن مخالف سامانه بازرگاه هستند
عضو هیا  رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه گمرک باید به سامانه بازارگاه متصل شود، گفت:تخصیص ارز به واردا   

شود که متاسفانه وزار  جهاد کشاورزی آن را  های دامی به عنوان اهرمی برای توزیع این محصول در سامانه بازارگاه محسوب می نهاده

های دامی باید در اختیار وزار  جهاد کشاورزی قرار بگیرد تا ایون کواالی  تر تخصیص ارز به واردا  نهاده در اختیار ندارد، هرچه سریع

وارداتی به دست مصرف کننده واقعی برسد. سید صادق طباطبایی نژاد در تشریح نظار  میدانی از بندر امام خمینی)ره(، گفت: بر اسواس 

هوای داموی  برنامه ریزی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس به منظور بررسی وضعیت واردا  و توزیع نهواده

کارگروهی از این کمیسیون جهت بازدید از بندر امام خمینی)ره( عازم استان خوزستان شدند. نماینده مردم اردستان در مجلس شوورای 

اسالمی با اشاره به اینکه نشستی با حضور مدیرکل جهاد کشاورزی استان خوزستان و معاونین وی در خصوص وضعیت واردا  و تووزیوع 

هوا،  ها، تخولویوه کشوتوی ربط از وضعیت انبار نهاده های دامی برگزار شد، ادامه داد: در بندر امام خمینی)ره( به همراه مسئولین ذی نهاده

ازارگاه های فاسد شده در انبار بندر بازدید کردیم. طباطبائی نژاد در پایان با تاکید بر اینکه سامانه ب های تولید کنجاله سویا و نهاده کارخانه

کنند، خاطرنشان کرد:   تا زمانیکوه ارز دولوتوی بوه واردا   در شرایط فعلی به درستی ایجاد شده و دالالن با این سامانه مخالفت می

 کند باید بر تثبیت و تکمیل سامانه بازارگاه تاکید کنیم. های دامی اختصاص پیدا می نهاده
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