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 تردیدها به ماخیانت می کنند تا به آنچه لیاقتش را داریم نرسیم . . . 
 

 ترکاشوند:تحمل زیان شدید برای تولیدکنندگان تخم مرغ
و کاهش امکان حذف واحدهای پیر گله های تخمگذار این حذف با کندندی رنور   89به علت کشتار زیاد مرغ گوشت در انتهای سال 

با افزایش تولید تخم مرغ روبرو شویم به طوری که امروز با مازاد تولید فراوانی در کشور مواجنه  88گرفت و موجب شد تا در ابتدای سال 

هستیم. رئیس اتحادیه میهن اعالم کرد ضرر واحدهای تخمگذار از ابتدای سال جدید وجود داشته است که سعی کردیم بخشی از آن را 

در ماه اول سال با رادرا  جبران نماییم اما متاسفانه این زیان در دو هفته اخیر و با کاهش مصرف در ماه مبارک رمضان افزایش ینافنتنه 

 04است و موجب سقوط قیمت تخم مرغ گردیده است . ترکاشوند تاکید کرد مرغداران تخمگذار کشور امروز تخم مرغ خود را به میزان 

دررد کمتر از قیمت واقعی تمام شده تولیدی خود به فروش می رساندد و این امر ممکن است در برنامه ریزی تولید کشور تناینینر  04تا 

های ده گذار باشد و انگیزه تولید را در بین تولیدکدددگان از بین ببرد. وی با در نظر گرفتن تغییر و افزایش هزیده های تولید اعالم کرد: هزی

ارلی تولید تخم مرغ شدیدا تغییر کرده است و قیمت نهاده ها نیز به رور  رسمی افزایش داشته است از این رو از مسئولین قنینمنت 

گذاری و تدظیم بازار درخواست می گردد که در قیمت مصوبه تخم مرغ بازنگری داشته باشدد. ترکاشوند تاکید کرد سن نگهنداری گنلنه 

 هفته می باشد. 84واحدهای تخمگذار در سال جای 

 

 کیلوگرم ۰۸۸های سنگین از مرز  عبور وزن دام

های سدگین به دلیل ازدیاد و انباشت خبر داد و گفت: ردعت دامپروری  کیلوگرمی وزن دام 944رییس شورای تامین دام کشور از افزایش 

از سال گذشته تاکدون به دلیل مازاد دام سدگین ضرر و زیان سدگیدی را متحمل شده است.پوریان افزود: سال گنذشنتنه دامنداران و 

و تدابیر دولت بنرای  88و ابتدای سال  89رفت با افزایش مصرف در پایان سال  دامپروران با مشکل مازاد تولید روبرو بودند که انتظار می

رادرا  دام زنده و خرید تضمیدی گوشت قرمز این مشکل تاحدودی برطرف شود. وی اظهار داشت: اما با شیوع کرونا و تعطیلی منراکنز 

خرید و فروش، طباخی ها، رستوران ها، تاالرها و هتل ها مصرف به شد  کاهش یافت و ضرر دامداران و دامپروران جبنران نشند. وی 

میلیون راس در فصل زمستان است که با زایش های بهناری  ۵0اضافه کرد: طبق گزارش های مرکز آمار ایران، جمعیت دام سبک کشور 

میلیون راس می رسد که این امر در انباشت دام سدگین تاییرگذار است. پوریان تصریح کرد: اکدون در فصل بهار بنا  ۵0این جمعیت به 

زایش های جدید گوسفدد، بز، گوساله و حتی گاومیش روبرو هستیم که این بر حجم انباشتگی دام می افزاید.پوریان وزن متعنادل بنرای 

کیلوگرم عدوان کرد و گفت: چدانچه وزن دام سدگین افزایش یابد، عالوه بر کاهش کیفیت گوشت و افنزاینش  044دام سدگین را نزدیک 

وزن استخوان، هزیده های تولید از جمله خوراک دام هم روند رعودی پیدا می کدد که برای تولیدکدددگان نگران کددده است. وی ادامنه 

رو داد: تولیدکدددگان اکدون با معضل جدی مازاد دام روبرو هستدد و  ادامه این روند می تواند تولید گوشت قرمز امسال را با مخاطراتی روب

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام برای جلنوگنینری از  89کدد.پوریان خاطرنشان کرد: این درحالیست که در ماه های پایانی سال 

ای متشکل از جلوگیری از واردا  گوشت قرمز، رنادرا   ، مجموعه88ضرر دامداران و دامپروران و استمرار تولید گوشت قرمز برای سال 

 محدود دام زنده سدگین و خرید تضمیدی گوشت قرمز را به وزار  ردعت، معدن و تجار  پیشدهاد داده بود.

 

 زیان دردسری جدید برای تولیدکنندگان

های پایانی سال گذشته درحالی که مرغداران خود را به بازار شب عیند دلنخنوش  مشاور اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت: ماه

آمد حرف از  کردند به وضعیت کرونا برخوردند و کرونا تمامی معادال  آنان بهم خورد. تا قبل از کرونا هر زمان بحث مرغداران به میان می

کردند تنا  ضرر و زیان و قصه دور و دراز ضرر و زیان و حتی تعطیلی برخی از واحدهای مرغداری بود که برخی به چدگ و دندان تالش می

ای جز تعطیلی نداشتدد. در روزهایی که مرغداران استان مازنندران  تولید را حفظ کددد و برخی نیز زیر انبوه مشکال  کمر خم کرده و چاره

کنه وزن  به فکر تولید بیشتر و تامین بازار شب عید بودند کرونا تمامی آرزوهایشان را نقش برآب کرد و دچار ضرر و زیان شدند به طوری

ها باال رفت که این خود دردسر جدید برای تولیدکدددگان بود که آنان را فروش دچار مشکل کرده است.مدیرعامل اتحادیه مرغنداران  مرغ

 ۲۱های پایانی سال گذشته درحالی که مرغداران خود را به بازار شب عید دلخوش کردند و در بهمنن مناه  مازندران، اظهار کرد: در ماه

دررند  94ریزی انجام دادند به وضعیت کرونا برخوردند و کرونا تمامی معادال  آنان بهم خورد. وی ادامه داد : عمال  میلیون قطعه جوجه

مرغداران در بحث برداشت در فروردین ماه متضرر شدند که لزوما نیازمدد این بود دولت در بحث ضرر و زیان تولیدکدددگان ورود پنیندا 

هزار تومنان  ۱ها را با قیمت دولتی محاسبه کدیم تولیدکدددگان به ازای تولید هر کیلو مرغ بیش از  کدد. وی اضافه کرد: حتی اگر همه نهاده

متضرر شدند که در سرجمع تولید مبلغ باالیی خواهد بود. مدیرعامل اتحادیه مرغداران مازندران با تاکید بر ضرور  جبران بخشی از ضرر 

و زیان مرغداران گوشتی، خاطرنشان کرد: همه مسائل و مشکال  طرح موضوع شد ازجمله اقداما  این بود که تعرفه رادرا  رفر شند 

 ها است تا بتوان فضای بحرانی را مدیریت کرده و مرغداران آسیب کمتری ببیددد. ترین اقدام توجه مرغداران به توریه ولی مهم

 2566حداکثر  0066حداقل  فسفات 0066حداکثر 0526حداقل  مرغ زنده
12900حداکثر8000حداقل مرغ کشتار 2300حداکثر  1500حداقل  ذرت   
 ؟ کنجاله سویا  0526حداکثر  2026حداقل تخم مرغ

 22666حداکثر  25666حداقل  متیونین 00266حداکثر 00666حداقل  بوقلمون کشتار
 52666حداکثر  50666حداقل  لیزین 05566حداکثر05666حداقل  بوقلمون زنده

  550-650هوبارد           600 - 700کاب           600– 700پالس          750 –850راس   جوجه


