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

 خطر کاهش تولید مرغ جدی است

های تولید بوده و منجر به زیان تولیدکنندگان شدده اسدت   ناصر نبی پور با اشاره به قیمت گذاری دستوری دولت که بی توجه به هزینه

درصد ذرت  ۲۱۱هزار تومان برای هر کیلوگرم تخم مرغ مورد تأیید ما نبود اما حدود دو ماه قبل قرار شد که دولت  ۲۱گفت: قیمت مصوب 

درصد کنجاله سویای مورد نیاز تولیدکنندگان را تأمین کند تا این قیمت برای تولیدکننده به صرفه باشد؛ متأسفانه با گذشت حددود  ۰۱و 

هزار تومدان اعد م و  ۲۰تا  ۲۱دو ماه  دولت هنوز به وعده خود عمل نکرده است. وی قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا را در حال حاضر 

تومان است. این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه مشکل اصلی دولت  ۵۱۱ ۰تا  ۰۰۱۱اضافه کرد: قیمت هر کیلوگرم ذرت بیش از 

کنند که نهاده نداریم ضدمدن  های توزیع کننده اع م می شوند  شرکت کمبود نهاده است  گفت: حتی وقتی تولیدکنندگان تعیین سهمیه می

ها از بنادر بارگیری کنند و بیاورند. نبی پور با بیان اینکه بانک مرکزی مرتد  اعد م  کشد تا این شرکت روز طول می ۵۱تا  ۲۱اینکه بین 

های دامی انجام شده است  افزود: متأسفانه ارزهای تخصیص داده شده قابلیت انتقال ندارند و این مسدالده  کند که تخصیص ارز نهاده می

واردکنندگان را دچار چالش کرده است. وی با اشاره به اینکه شرایط تولید برای مرغداران بسیار دشوار شده است  تصریح کرد: قرار بدود 

هایی انجام شد که این کار انجام  مرغداران در اعتراض به شرایط موجود طی روزهای آتی تجمعاتی داشته باشند که به دلیل کرونا رایزنی

های جهاد کشاورزی و صمت و همچنین نمایندگان مرغداران بدرگدزار و بده  ای با حضور مسئوالن وزارت خانه نشود و بنا شد که جلسه

وضعیت آنها رسیدگی شود. برخی مرغداران ناچار شده اند آپارتمان و خانه خود را بفروشند تا بتوانند خوراک مورد نیاز برای جوجه ریدزی 

های انجام شده را تأمین کنند و سرمایه شان به باد نرود نبی پور با بیان اینکه مرغداران از شرایط فعلی بسیار خسته شدده اندد و بده 

 ۲۱های باالی تولید در کنار فشار دولت برای عرضه تخم مرغ به قیمت کیلویی  شان رسیده است  افزود: هزینه اصط ح کارد به استخوان

هزار تومان فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد آورده است. وی با اشاره به اینکه ستاد تنظیم بازار حتی شرط صادرات را عدم تغییر قیمدت 

تخم مرغ در بازار داخل اع م کرده است  گفت: این حرف بسیار غیرمنطقی است چرا که همین االن هم مرغدار در هر کیلوگرم از تولدیدد 

کند. این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: تولیدکنندگان با بحران مواجه شده اند و اگر این روندد  هزار تومان زیان می ۰تا  ۳خود حدود 

 های آینده خطر کاهش تولید کام ً جدی است. تواند خوراک مورد نیاز طیور خود را تأمین کند و در ماه ادامه یابد  مرغدار نمی

 

 ابطال کد ارزی نهاده ها با عدم واردات به موقع
وزارت صنعت  معدن و تجارت  ستاد تنظیم بازار مقرر کرد تا شرکت پشتیبانی امور دام برای ترمیم ذخایر راهبردی گوشت گوساله و مرغ 

های تولدیدد  منجمد تا سقف تکالیف مصوب از طریق انعقاد قرارداد پیش خرید با تولیدکنندگان توانمند  در حوزه گوساله پرواری و زنجیره

طیور اقدام کند. بر اساس مصوبه اع می  انعقاد قرارداد مشروط به استفاده از ظرفیت غیرفعال مجموعه های مذکور با نرخ مصوب اع می 

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مصوبات هیات مدیره در قبال تحویل نهاده مورد نیاز از جمله ذرت  کنجاله سویا و جندو 

به نرخ مصوب و بر اساس ضری  و مقادیر اع می معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی به ازای هر کیلوگرم مرغ و دام پرواری زندده 

خواهد بود. این تصمیم به دلیل باال بودن قیمت تمام شده واردات گوشت گوساله منجمد و گوشت مرغ با ارز نیما و حمایت از تولید داخدل 

است. همچنین در این ستاد درخواست شرکت پشتیبانی امور دام کشور در خصوص تکمیل ذخایر استراتژیک خرید نهاده های دام و طیور 

های وارد کنندده بدخدش  از جمله جو  ذرت و سویا و فرآورده های پروتئینی شامل گوشت مرغ منجمد و گوشت گوساله منجمد از شرکت

خصوصی در قبال پرداخت وجه کاال به صورت ریالی مطرح و مشروط به تایید هیات مدیره شرکت و خرید و فروش در سقف قیمت مصوب 

کارگروه تنظیم بازار در مورد موافقت قرار گرفت. در ماه های گذشته عدم تامین و تخصیص ارز و صدور کد رهگیری موج  شده بود تدا 

حجم کاالهای رسوبی در گمرکات به بیش از چهار میلیون تن برسد اما پیرو تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر تسریدع و تسدهدیدل 

ای به گمرکات برای ترخیص کداالهدای اسداسدی و  ترخیص کاال از گمرکات و آخرین مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت  بخشنامه

 کاالهای مرتبط با تولید صادر و شرایط ترخیص این اق م تسهیل شد.

 میلیارد تومانی مرغداران متخلف 42جریمه 
های  سعید محمدی پور معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران اظهارداشت: بر اساس اع م وزارت جهاد کشاورزی طی ماه

های دامی تحویل داده شده که از این میزان بدایدد دو  تن نهاده ۰9۰واحد مرغداری در استان تهران پنج هزار و  ۵۱مرداد و شهریور به 

های صورت گرفته شده از سوی بازرسی سدازمدان  شد. وی افزود: بر اساس بازرسی تن مرغ به شبکه توزیع تحویل داده می ۳۲۰هزار و 

های دامی کده تدحدویدل  واحد متخلف هستند و بر اساس میزان نهاده ۰۵صمت استان تهران مشخص شد که از این تعداد مرغداری  

های دامی را تبدیل به مدرغ  اند. محمدی پور خاطرنشان کرد: واحدهای مرغداری متخلف که نهاده اند  مرغ تحویل شبکه توزیع نداده گرفته

میلیون ریال جریمه شده و پرونده آنها به سازمان تعزیدرات ارجداش شدده  ۳۱۱میلیارد و  ۱۰۲اند   نکرده و به شبکه توزیع تحویل نداده

های استان تهران تبدیل بده مدرغ بدرای  های دامی در مرغداری درصد نهاده 9۱است. این مقام مسئول اظهارداشت: متأسفانه بیش از 

 های رسمی نشده است. توزیع در شبکه

 11111حداکثر  0011حداقل  فسفات 01511حداکثر 10111حداقل  مرغ زنده
30300حداکثر20100حداقل مرغ کشتار 1500رومانی  1500اکراین    1500برزیل  ذرت   
 ؟ کنجاله سویا  10311حداکثر  11111حداقل تخم مرغ

 00511حداکثر  01511حداقل  متیونین 30111حداکثر 30111حداقل  بوقلمون کشتار
 00111حداکثر  01111حداقل  لیزین 31111حداکثر31111حداقل  بوقلمون زنده


