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 اگر بي هدف از خواب بيدار شديد، بهتر است برگرديد و بخوابيد
  

 هزينه توليد جوجه يكروزه با بازار فروش همخواني ندارد
مديرعامل شركت توليد جوجه يكروزه چهارمحال و بختياري، هزينه تمام شده براي توليد جوجه يكروزه اين استان را بـا بـازار فـروش        

 اين هزينه ها با هم همخواني ندارد: بيشتر از حد معمول دانست و گفت
اين :  هزار ريال برآورد كرد و اظهار داشت 21غالمرضا شادنوش روز دوشنبه گفت، هزينه تمام شده براي توليد هر قطعه جوجه يكروزه را 

با :  وي از نبود واكسن مرغ مادر در بازار خبر داد و گفت.  هزار ريال تعيين شده است 17درصورتي است كه قيمت تعيين شده در بازار تنها 
عضو هيات مديره و   .  تشديد دماي هوا احتمال افزايش تلفات مرغ مادر در اين استان به دليل دريافت نكردن واكسن، دور از انتظار نيست

هزار مرغ مادر و مولد در اين استان در سه ماه نخسـت امسـال      70مديرعامل شركت توليد جوجه يكروزه چهارمحال و بختياري از توليد 
ميليون جـوجـه      9در صورت حمايت دولت در تامين واكسن و مواد ضدعفوني كننده و بهداشتي كارگاهي امسال بيش از :  خبر داد و افزود

ميليون قطعه در چهار دوره با اشتغالـزايـي    16شادنوش، ظرفيت توليد ساالنه جوجه يكروزه استان را .  يكروزه در استان توليد خواهد شد
درصدي نهاده هاي وارداتي، امكان بيكاري تعداد زيـادي   40با نوسانات ارز و افزايش :  نفر برآورد كرد و گفت 400مستقيم و غيرمستقيم 

ميليارد ريال برآورد كـرد و     700وي ميزان سرمايه گذاري بخش توليد جوجه يكروزه استان را .  از كارگران در تابستان امسال وجود دارد
هـزار     30واحد مرغداري فعال استان    240ظرفيت توليد مرغ گوشتي در . ميليارد ريال آن سرمايه در گردش است 300افزون بر : افزود

 .تن در سال است، براساس آمارهاي موجود توليد گوشت سفيد اين خطه بيشتر از سرانه مصرف كشور است

 گيرد هاي وارداتي به ميزان كافي در اختيار مرغداران قرار نمي  نهاده
گيرد و از سوي ديگـر   هاي وارداتي با ارز دولتي به ميزان كافي در اختيار مرغداران قرار نمي  نهاده:  عضو كميسيون كشاورزي مجلس، گفت

جالل محمودزاده عضو كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيـط  .  ها چندين برابر نرخ مصوب است هاي حمل و نقل اين نهاده هزينه
هزار تومان درصـورتـي كـه         13تومان به  500هزار  11زيست مجلس شوراي اسالمي در خصوص افزايش قيمت نرخ مصوب مرغ از 

هاي دامي كه مـقـرر شـده       نهاده:  كند، گفت هاي مورد نياز اين بخش اختصاص پيدا مي توماني به واردات نهاده200هزار و  4كماكان ارز 
نماينده مردم مهـابـاد   .  رسد توماني تهيه كند به دست مرغداران و دامداران نمي 200هزار و  4است شركت پشتيباني امور دام با نرخ ارز 

گيرد و از سـوي       هاي وارداتي با ارز دولتي به ميزان كافي در اختيار مرغداران قرار نمي  در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه نهاده
هاي توليد در سطـح كشـور بـا         در حال حاضر زنجيره:  ها چندين برابر نرخ مصوب است، ادامه داد هاي حمل و نقل اين نهاده ديگر هزينه
 .اند و مجبور به تهيه اين اقالم در بازار آزاد با نرخ چندين برابري هستند هاي دامي مانند سويا و ذرت مواجه شده كمبود نهاده

 هزار توماني گوشت مرغ با هزينه توليد هماهنگي دارد 13قيمت 
هزار توماني تعيين شده براي هر كيلوگرم گوشت مرغ به قيمت تمام شده مرغداران نزديك است، عنـوان   13وي با تاكيد بر اينكه قيمت 

تواند در اين زمينه از مصرف كنندگان حمايت كند كـه الزمـه آن        افزايش قيمت گوشت مرغ رقم كالن و سنگيني نيست و دولت مي:  كرد
 .پرداخت يارانه است

 هزار توماني مرغ 13توماني مرغداران از قيمت  200سود 
هزار تومان به صورت تقريبي  13اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه مرغداران با فروش مرغ به قيمت هر كيلوگرم 

هاي وارداتي با ارز    اگر نهاده:  تواند به توليد ادامه دهند، تصريح كرد كنند كه با اين رقم تنها مي تومان سود كسب مي 200در هر كيلوگرم 
 .توان قيمت گوشت مرغ را كاهش داد توماني به درستي در اختيار مرغداران قرار بگيرد مي 200هزار و  4

 ها اثرگذاري الزم را ندارد برخورد چكشي با افزايش قيمت
دولت بايد :  محمودزاده در پايان در خصوص احتمال آشفتگي مجدد در بازار گوشت مرغ با اتخاذ تصميم افزايش قيمت اين محصول، گفت

ز تواند با پرداخت يارانه ا ها اثرگذاري الزم را ندارد، دولت مي براي كنترل بازار برنامه ريزي داشته باشد و برخورد چكشي با افزايش قيمت
 .كنندگان جلوگيري كند زيان توليدكنندگان و وارد شد فشار بر مصرف

 درصد واحدهاي پرورش مرغ گوشتي فعال است 75
درصد فعـال   75هزار واحد پرورش مرغ گوشتي در كشور وجود دارد كه از اين تعداد نزديك به  24: رئيس سازمان دامپزشكي كشور گفت

هزار واحد مرغداري شامل مرغ تخم گذار،مادر،اجدادي،الين و گوشتي در كشـور       27در مجموع بيش از : عليرضا رفيعي پور افزود.  است
وي با بيان اينكه توليد وابسته به نهاده است،ابـراز  .  وجود دارد كه از اين بين واحدهايي مانند پرورش مرغ مادر و اجداد هميشه فعال است

تواند خوراك،دارو يا واكسن باشد و همه اين اقالم مورد نياز در گذشته به شكل طبيعي به اندازه مورد نياز تأمين بـود و       نهاده مي: داشت
هاي الزم    وزارت جهاد كشاورزي با ثبت سفارش: وي ادامه داد.  شد اما در يكسال گذشته تحريم،مشكالتي را در كشور ايجاد كرد وارد مي

به منظور جلوگـيـري از     : وي اظهار داشت.  ها و غذا توانسته است مشكالت توليدكنندگان را حل كند مانند مواد دارويي،ريز مغذي،ويتامين
 .ماه پيش صادرات تخم مرغ آزاد شده و در اين مدت بيش از سه هزار تن تخم مرغ صادر شده است 2خسارت ديدن توليدكنندگان،از 

 

 5600 فسفات 9000حداكثر7800حداقل  مرغ زنده
13000حداكثر10400حداقل مرغ كشتار 1300-1450اكراين  1580روس  1350-1500برزيل ذرت   
 2450-3000برزيل  3500فول فت  كنجاله سويا  6500حداكثر  5850حداقل تخم مرغ

 19000 متيونين 18500حداكثر 18000حداقل  بوقلمون كشتار
 8500 ليزين 15000حداكثر14500حداقل  بوقلمون زنده


