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 انسان ها فقط در يك چيز مشترك هستند، در متفاوت بودن
 

 ميليارد توماني توليدكنندگان جوجه يكروزه 100زيان ماهانه 
ميليارد توماني در فـروش روبـرو        100تا  90با توجه به مازاد توليد و نبود كشش بازار، توليدكنندگان جوجه يكروزه با زيان ماهانه :  فارغي گفت

بـا وجـود     :  با اشاره به اينكه بازار جوجه يكروزه تعريفي ندارد، اظهار كـرد    -رئيس هيئت مديره انجمن جوجه يكروزه   -غالمعلي فارغي .  هستند
م عدوممنوعيت صادرات و توليد مازاد بر نياز داخل، توليدكنندگان در حال معدوم سازي هستند كه با اين وجود جاي اين سوال مطرح است كه آيا م

 كردن جوجه بهتر است يا صادرات؟
ميليون قطعه نياز است مازاد توليد بـه     110با توجه به نياز ماهانه حداكثر :  ميليون قطعه اعالم كرد و افزود 120وي توليد ماهانه جوجه يكروزه را 

هاي هدف صادر شود كه متاسفانه مسئوالن امر به داليل نامعلوم از صادرات جـلـوگـيـري        منظور كنترل بازار و كاهش زيان توليدكنندگان به بازار
هم اكنون هر قطعه جوجه يكروزه بـا    :  تومان اعالم كرد و گفت 500هزار و  2تا  200هزار و  2فارغي قيمت تمام شده جوجه يكروزه را .  كنند مي

هزار توماني در فروش هـر     تا يك 700شود كه اين امر بيانگر زيان  تومان از توليدكنندگان خريداري مي 900تا يك هزار و  500نرخ يك هزار و 
ميليارد تومـانـي در      100تا  90دبير انجمن توليدكنندگان جوجه يكروزه با اشاره به اينكه توليدكنندگان ماهانه با زيان . قطعه جوجه يكروزه است

ميليارد تومان از ناحيه فروش هر قطعه جوجه يكروزه  500با وجود آنكه توليدكنندگان از ابتداي سال تاكنون حدود :  فروش روبرو هستند، بيان كرد
 .متضرر شدند، با استمرار اين روند ديگر قادر به ادامه توليد در كشور نخواهند بود

 

 واردات نهاده هاي دامي انحصاري نيست
تـوانـد اقـدام بـه واردات              هر فردي كه كارت بازرگاني معتبر داشته باشد، مي:  معاون امور توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي گفت

 .هاي دامي كند نهاده
مرتضي رضايي در حاشيه بازديد از يك واحد مرغ مادر در بندرگز با بيان اينكه واردات نهاده هاي دامي به هيچ عنوان انحصاري نـيـسـت    

واردكننده كنجاله سويا در كشور فعال هستند و در كنار آنها شركت پشتيباني امور دام    10واردكننده ذرت و بيش از 160هم اكنون :  گفت
 .نيز حدود يك سوم كنجاله سوياي مورد نياز مرغداران را وارد كشور مي كند

هر مرغدار و تاجري كـه در ايـن       :  وي با اعالم اينكه هر كسي كه كارت بازرگاني معتبر دارد، مي تواند نهاده هاي دامي را وارد كند گفت
 .رشته تخصص دارد مي تواند بدون هيچگونه محدوديت ارزي، شخصاً يا از طريق شركتهاي مربوط اقدام به واردات نهاده ها كند

هم اكنون تمام مرغداري ها و بنادر شمال و جنوب كشور از نهاده ها اشباع شـده    : معاون امور توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي افزود
 .مشكلي در اين زمينه وجود ندارد  است و هيچ

هر سازمان يا مرغداري كه با كمبود نهاده ها مواجه است؛ مي تواند به سازمان جهاد كشاورزي اسـتـان مـربـوطـه        :  رضايي تصريح كرد
 .مراجعه كند و نيازش را تا شب عيد سال آينده تامين نمايد

ميليون قطعه جوجه ريزي در كشور انجام شد كه اين رقـم     124مرداد ماه امسال :  معاون امور توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي گفت
 .درصد افزايش داشته است از اين رو پيش بيني مي شود قيمت مرغ در ماه هاي آينده كاهش يابد18در مقايسه با مدت مشابه سال قبل  

مرغ از جمله كاالهاي اساسي است كه مشمول قيمت گذاري مي شود و در حال حاضر با احتساب قيمت تمام شده به عالوه :  وي تاكيد كرد
 .تومان رسيده است 900هزار و 12سود كارشناسي به عدد 

 

 اند ذرتهاي آلوده در مبدا تاييديه سالمت داشته
ذرتهاي آلوده دپو شده در بـنـدر   :  اند، گفت رئيس كل گمرك با بيان اينكه بر اساس گفته صاحبان كاال، ذرتهاي الوده در مبدا تائيده سالمت داشته

شود،  به هيچ وجه وارد كشور نمي)  دپو شده در بندر امام خميني( هاي آلوده مهدي ميراشرفي با تاكيد براينكه ذرت.  شود امام خميني وارد كشور نمي
ايم هر كشوري كه اين محموله ذرت را با عنوان غذاي دام پذيرفت در لـحـظـه ورود           براي اينكه خيال مردم راحت باشد ما قرار گذاشته:  گفت

 .محموله به بنادر آن كشور كنسولگري يا سفارت ايران تائيديه ورود و تخليه در آن كشور را براي گمرك كل ايران ارسال كند
ها تائيديه سالمت داشـتـه    آنطور كه ما از صاحبان محموله پرس و جو كرديم در زمان بارگيري محموله ذرت از مبداء، اين ذرت:  مير اشرفي افزود 

ما موظف بوديم تا در زمان ترخيص ذرت ها، دوباره از چندين دستگاه :  رئيس كل گمرك گفت.  اند، اما متاسفانه در طي مسير كم كم آلوده شده اند
ليـل  هاي ايران اين ذرت ها، آلوده هستند به همين د ها اعالم كردند بر اساس استاندارد تائيديه سالمت اين محموله را بگيريم كه همه آن دستگاه

 .هاي زميني گرفته شد محموله جمع آوري و جلوي ترانزيت داخلي و يا خارجي آن از طريق مرز
هايي است كه اين سطح از آلودگي براي مصـارف     ها از طريق دريا به كشور تنها راه حل براي محموله ذرت آلوده، انتقال آن:  مير اشرفي ادامه داد

 .كنند دامي را قبول مي
 
  

 5500حداكثر  5000حداقل  فسفات 10500حداكثر9000حداقل  مرغ زنده
15500حداكثر12000حداقل مرغ كشتار 1350اكراين  1530روس  1350برزيل ذرت   
 2350برزيل25500كندوج2350-2500كلهر  كنجاله سويا  5500حداكثر  5000حداقل تخم مرغ

 19000 متيونين 20500حداكثر 20000حداقل  بوقلمون كشتار
 8500 ليزين 15800حداكثر15300حداقل  بوقلمون زنده

1150حداكثر1050كاب  حداقل 1250حداكثر1150پالس حداقل 1450حداكثر 1350راس حداقل  جوجه  


