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 اگر تمایلی به ریسک کردن نداشته باشید همیشه یک انسان معمولی می مانید.
 

 روند صعودی قیمت تخم مرغ ادامه دارد

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به ادامه روند صعودی نرخ تخم مرغ در بازار، گفت: اگر تدبیرری بررای 

های دامی نشود با چالش در تولید مواجه می شویم. ناصر نبی پور  با بیان اینکه تخم مرغ دو نرخی شده است، گرفرت: یر   تأمین نهاده

تومران  ۵۹۹و  ۱۱تا  ۱۱تومان برای هر کیلوگرم تخم مرغ است و میانگین قیمت بازار  ۰،۵۹۹قیمت ساختگی از سوی دولت اعالم شده 

های مصوب اعرالم  برای هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری است.وی اضافه کرد: دولت قیمت اعالم شده بر اساس تأمین نهاده با نرخ

 رسد و افزایش قیمت سرسام آوری داشته است. ها با نرخ مصوب به دست تولیدکنندگان نمی کرده در حالی که نهاده

هزار تومان رسیده است، گرفرت: برا  ۳۳این فعال بخش خصوصی درباره اینکه قیمت هر شانه تخم مرغ برای مصرف کنندگان به حدود 

روز گذشته شایعه شد که قیمت گازوئیل قرار است افزایش یابد و همین  ۱۵الی  ۱۹شرایطی که وجود دارد این اتفاق عجیبی نیست. طی 

 خورد. تومان کرایه بار می ۰۹۹ها شده است در حال حاضر ی  کیلوگرم تخم مرغ  درصدی نرخ کرایه ۳۹مساله موجب افزایش 

تومان در هر کیلوگرم هرم یرافرت  ۰،۵۹۹های دامی افزود: هم اکنون کنجاله سویا با قیمت  وی با اشاره به وضعیت نامطلوب بازار نهاده

ها نیرز  تومان به نیمایی نیز باعث شده قیمت ریزمغذی ۰،۰۹۹ها از  تومان است. تغییر ارز ریزمغذی ۰،۵۹۹شود و نرخ ذرت نیز باالی  نمی

هزار تومان رسیده است. این مقرام  ۰۹هزار تومان به باالی  ۰۵تا  ۰۰افزایش چشمگیری داشته باشد بر همین اساس قیمت متیونین از 

های دامی نکند با معضل بزرگی در حوزه تولیدات پروتئینی مواجه خواهیم شد چون  مسئول تاکید کرد: اگر دولت تدبیری برای تأمین نهاده

کرنرد ،  توانند طیور را نگه دارند. وی درباره اینکه آیا شرکت پشتیبانی امور دام در تأمین نهاده کم  نمی با این شرایط تولیدکنندگان نمی

 کند اما این رقم بسیار محدود است و جوابگوی نیاز نیست. ها را تأمین می درصد نهاده ۳۹تا  ۰۹گفت: شرکت پشتیبانی امور دام بین 

 

 واردات گوشت مرغ منطق اقتصادی ندارد
هزار تومانی منطق اقتصرادی نردارد و  ۱۰نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، گفت: واردات گوشت مرغ با ارز 

هزار تومان است. جالل محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسالمی، در خصرو   ۰۹قیمت این محصول وارداتی حدود 

هزار تومانی منطق اقتصرادی نردارد و  ۱۰امکان کنترل قیمت گوشت مرغ در بازار با استفاده از واردات، گفت: واردات گوشت مرغ با ارز 

تروان از دامرداران  هزار تومان است. وی ادامه داد: به جای صرف ارز دولتی به منظور واردات مری ۰۹قیمت این محصول وارداتی حدود 

حمایت کرد تا نیاز به وارد کردن محصوالتی مانند گوشت مرغ وجود نداشته باشد. محمودزاده با تاکید بر اینکه حمایت از تولیدکنرنردگران 

گوشت مرغ و قرمز رونق تولید و اشتغالزایی را به همراه دارد، عنوان کرد: به دلیل مدیریت ناصحیح در وزارت جهاد کشاورزی کشرور در 

های مورد نیاز را در اخرتریرار  توانیم نهاده کند. وی اضافه کرد: می مسیر تبدیل شدن به واردکننده گوشت قرمز و گوشت مرغ  حرکت می

 دامداران و تولیدکنندگان قرار دهیم تا با افزایش تولید نیاز کشور را با قیمت مناسب تامین کنند.

 

 توقف عرضه نهاده های خام به دامداران
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان این که عرضه نهاده های دامی وارداتی به صورت خام به تولید کنندگان دام و طیور متوقر  مری 

درصردی  ۱۳شود گفت: مقرر شده که این محصوالت به صورت خوراک دام آماده در اختیار این بخش قرار گیرد که منجر به صرفه جویی 

کیلوگرم  است و همچنین ایران با تولید ی  میلیرون و  ۳۰خواهد شد.  صفرعلی ماکنعلی اظهار کرد: مصرف سرانه مرغ در کشور  ساالنه 

مه ها، دولت به دنبال افرزایرش  بزرگترین تولید کننده دنیا را در اختیار دارد. وی تصریح کرد: بر اساس برنا  ۰هزار تن تخم مرغ رتبه  ۰۹

 و نیم کیلوگرمی مصرف مرغ در کشور نیست بلکه برنامه ریزی شده است که سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور ارتقا یابد. ۳۰سرانه 

فروشی جلوگیری به عمل  آیرد  ضرریرب  وی اظهار داشت: اگر نهاده ها در کارخانه های خوراک دام تبدیل و آماده مصرف شود و از  خام

تبدیل مصرف این محصوالت بهبود می یابد به طوری که می توان اظهار داشت که از نه و نیم میلیون تن ذرت مصرفی در کشور سراالنره 

درصد واکسنهای طیور در کشور از محل واردات تامین می شود امرا در  ۰۵جویی به عمل می آید. وی یادآور شد:  ی  میلیون تومان صرفه

درصد خودکفا هستیم. رئیس سازمان دامپزشکش کشور ادامه داد: مواد اولیه واکسن های دامی نریرز وارداتری  ۰۹بخش واکسن ها دام 

است که این امر پیچیدگی برای بخش تولید ایجاد خواهد کرد اما بر اساس اطالعات موجود تا به امروز این نیازمندی تامین شرده و در 

بازار مشکلی برای تامین مواد پروتئینی موجود نیست. ماکنعلی همچنین در واکنش به جوجه کُشی صورت گرفته در کشور در ماه های های 

گذشته اظهار داشت:  جوجه کشی که در  گذشته در کشور رخ داد برای ایجاد فشار به حاکمیت بود که ما نیز آن افراد را شناسایی کردیرم 

 و برخورد الزم با آنها صورت گرفت  این اتفاق در دو منطقه کشور صورت گرفته شده بود.

کنگو در  سال جاری  گفت: در ارتباط  با رصد و پایش این بیماری هماهنگی برا وزارت -وی در ارتباط با وضعیت بروز بیماری تب کریمه 

 بهداشت درمان و آموزش پزشکی در حال انجام است.
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