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 خیلی از شکستهای زندگی به خاطر اینه که نمیدونیم چقدر به موفقیت نزدیک بودیم وگرنه هرگز تسلیم نمیشدیم
 

 خرید نهاده های دامی با قیمت باال دلیل افزایش قیمت مرغ

های باالیی به دست مرغددار  ها دولتی نیست و با قیمت معاون جهاد کشاورزی مازندران با اشاره افزایش قیمت مرغ گفت: بخشی از نهاده

 ریزی تجدیدنظر کند. شود در جوجه رود و مجبور می رسد که در این زمینه اگر تولیدکنندگان متضرر شوند اساس تولید زیر سوال می می

های پروازی به سودهای ناچیز بسنده کرده و در زمدان  کنند؛ حتی در قیمت قیمت مرغ همواره در نوسان بوده و تولیدکنندگان عنوان می

شود اما امسال شرایط خیلی متفاوتی را بازار مرغ تجربده  افزایش قیمت نیز متضرر شدند. هر از چند گاهی قیمت در بازار دچار نوسان می

که مرغداران خود را برای فروش بازار پایانی سال آماده کرده و خیلی امیدوار هم بودند قیمت مرغ با توجه به شدیدو   کرده است؛ درحالی

ها خود دلیلی شد که قدیدمدت مدرغ  آور قیمت نهاده ترین حد ممکن رسید.  در کنار مسائل بیماری کرونا افزایش سرسام کرونا به پایین

 هزار تومان هم رسید.  ۹۱همچنان به نوسانات خود ادامه داد و در تب و تاب باشد که حتی به کیلویی 

نژاد در  هزار تومانی را مصوب کرده است. علیرضا عطائی۹۱در چنین شرایطی با توجه به پرتقاضا بودن آن تنظیم بازار وارد شد که قیمت 

هزار تدومدان  ۹۱هزار تومان و قیمت هر کیلوگرم مرغ کشتار روز حدود  ۹۹باره اظهار کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده  این

بوده که از قیمت مصوب بیشتر است. وی افزود: در چنین شرایط بازاری باز هم مرغداران سود چندانی ندارند و تاحدودی از تولید راضدی 

تر خریداری کنند و قیمدتدی کده   مند به این هستند که محصول را با قیمت پایین هستند.عطائی نژاد بیان کرد: البته مصرف کنندگان عالقه

 کنند از قیمت مصوب باالتر باشد اما تولیدکنندگان تحت فشار هستند.  مردم دارند خریداری می

درصد زیدر بدازار فدروش  ۰۳دلیل کاهش قیمت مرغ ناشی از کرونا متضرر شد و مرغ تا  وی خاطرنشان کرد: اوایل امسال مرغداران به

ضرر انجام دهدندد اگدر  عرضه کردند. عطائی نژاد در پایان گفت: االن مرغداران سود غیرعادی ندارند و ما باید قانع باشیم تا تولید را بی

 های بیشتری خواهیم بود. تولید پایدار نباشد شاهد خسارت

 

 توزیع قطره چکانی نهاده دامی با نرخ مصوب

 رئیس انجمن صنفی گاوداران کشور گفت: توزیع نهاده دامی با نرخ مصوب به صورت قطره چکانی در حال انجام است.

های دامی همچنان آشفته است، اظهار کرد: نوسان قیمت و کمبود ذرت و کنجاله سویدا در  سید احمد مقدسی با اشاره به اینکه بازار نهاده

شود که این امر بیانگر نابودی صنعت دام و طیور کشور است. او قیمت کنونی هر کیلو کنجاله سویا را روی  تر می بازار روز به روز نامساعد

تومان اعالم کرد و گفت: توزیع نهاده با نرخ مصوب بده صدورت  ۱۳۳هزار و  ۲هزار تومان و جو را  ۰ای را  هزار تومان، ذرت دانه ۸مرز 

های متدعددد،  شود که علی رغم پیگیری درصد نهاده مورد نیاز از بازار آزاد تامین می ۱۳تا  ۸۳شود که با این وجود،  قطره چکانی انجام می

هزار تومان اعالم کرد و افزود: با توجه به نرخ مصدوب  ۱تاکنون به جایی نرسیده ایم. مقدسی قیمت تمام شده هر کیلو شیرخام را باالی 

 توانند آن را خاموش کنند. برند و از آنجا که ماشین تولید دامدار موجود زنده است، نمی ستاد تنظیم بازار، دامداران در سردرگمی به سر می

رئیس انجمن صنفی گاوداران با اشاره به اینکه امنیت غذایی در معرض خطر است، بیان کرد: با وجود آنکه خودکفایی گوشت قرمز و شیدر 

های دامی و عدم سنخیت قیمت تمام شده با نرخ مصوب، تولید در معرض نابودی اسدت. او  در داخل وجود دارد، اما به سبب کمبود نهاده

هزار تومانی دامداران در فدروش  ۲هزار تومان اعالم کرد و گفت: عرضه با نرخ فعلی بیانگر زیان  ۲۲حداکثر قیمت خرید هر کیلو دام را 

هزار راس دام آماده کشتار در کشور وجود دارند، تصریح کرد:  ۲۳۳هر کیلو دام است.رئیس انجمن صنفی گاوداران در پایان با بیان اینکه 

 مسئوالن ذی ربط باید مجوز صادرات دام را صادر کنند، چرا که دامداران به سبب مازاد تولید متحمل زیان هستند.

 

 ها اندازی دامداری نژادهای اروپایی در قزوین با دور زدن تحریم راه
اندازی واحد خود در سال جدهدش  ها و راه های سبک نژاد اروپایی در استان قزوین موفق به دور زدن تحریم یک واحد مدرن دامداری دام

تولید شد. معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی قزوین روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: دام هدای 

ن مورد نیاز این دامداری مدرن از کشورهای اروپایی وارد ایران شده و به دامداری مورد نیاز انتقال یافته اند. علی شاپدوزراده افدزود: اید

راس دام نژاد اروپایی در زمینه تولید شیر و محصوالت لبنی آغاز کرده است. این مسدوول  ۲۳۳دامداری کار خود را در مرحله اول با حدود 

همچنین گفت: این دامداری ظرفیت خود را به پنج هزار راس دام سبک افزایش خواهد داد. وی با بیان اینکه این واحد دامداری در زمینده 

صادرات محصوالت خود هدف گذاری کرده است، اظهار داشت: میزان تولید شیر دام های این دامداری نسبت به سایر دام ها باالتر و از 

کیفیت بیشتری برخوردار است و محصوالت تولیدی آن در بازار کشورهای همسایه مشتریان زیادی دارد. این مسوول همچنیدن گدفدت: 

فعالیت این واحد می تواند ضمن تامین بخشی از نیازهای غذایی داخلی، از طریق صادرات برای کشور ارزآوری قابل توجهی بده هدمدراه 

هزار تن انوا  محصوالت دامی در  ۲۳۳داشته باشد. استان قزوین رتبه پنجم تولید شیر در کشور را به خود اختصاص داده است. ساالنه 

 استان قزوین تولید می شود.
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