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 هیچگاه در دنیا خود را با ديگران مقايسه نكن! که اگر چنین کنی به خود توهین کرده اي! 
 

 میلیارد تومان، زيان ماهانه تولیدکنندگان جوجه يكروزه 053
غالمعلی فارغی رئیس انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه با اشاره به اینکه بازار جوجه یکروزه تعریفی ندارد، اظهار کرد: با توجهه 

های تولید نیست. او قیمت جوجه یکروزه را بهرابهر بها   های دامی، قیمت فعلی جوجه یکروزه جوابگوی هزینه به افزایش نرخ نهاده

تومان است که عرضه با  ۰۵۵هزار و  ۳تخم مرغ  خوراکی دانست و افزود: در حال حاضر قیمت تمام شده هر قطعه جوجه یکروزه 

میلیارد تومانی مرغداران است. فارغی با انتقاد از تولید دستوری جوجه یکروزه بیان  ۳۰۵تا  ۳۵۵های فعلی بیانگر زیان ماهانه  نرخ

کرد: با توجه به آنکه مازاد تولید و زیان تولیدکنندگان جوجه یکروزه نتیجه تولید دستوری است، از این رو ستاد تنظیم بازار بهایهد 

میهلهیهون  ۵۲۰اقدام به خرید مازاد جوجه یکروزه کند. رئیس انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه ادامه داد: بنابر آمار در مرداد ماه 

قطعه جوجه تولید شده است که با وجود زیان تولیدکنندگان ناشی از تولید دستوری جای این سوال مطرح است که چهرا سهتهاد 

کند؟ این مقام مسئول با اشاره به اینکه  صادرات جوجه یکروزه   قابل توجه نیست، بیان  تنظیم بازار اقدام به خرید مازاد تولید نمی

هزار تومانی صادرات مرغ، امکان صادرات وجود نهدارد و در صهورت  ۰کرد: با وجود شرایط سختگیرانه صادرات و اخذ عوارض 

 میلیون قطعه جوجه یکروزه در ماه اعالم کرد. ۸میلیون قطعه معادل  ۰۵صادرات اثر گذار هم نیست. او مازاد تخم مرغ نطفه دار را 

رئیس انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه در پایان با اشاره به اینکه افزایش  قیمت مرغ  ارتباطی به کمبود جوجه ریهزی نهدارد، 

 های مرغداری است. تصریح کرد: افزایش قیمت ناشی از سو مدیریت در توزیع دان و کمبود نهاده در واحد

 

 قیمت باالي نهادها دام دامداران را وادار به قاچاق می کند
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی کشور با اشاره به اینکه از روز پانزدهم هرماه تقاضا برای گوشت قرمز کاهش پیدا می کند، گفت: 

پس از اینکه صادرات دام به خارج متوقف شد و از واردات گوشت یخی بی کیفیت خارجی جلوگیری شد، بازار گوشت قرمز ایهران 

به ثبات رسید. علی اصغر ملکی  با بیان اینکه در حال حاضر همه کشتارگاه های در جنوب یا خارج تهران قرار دارند و همیهن روی 

گرانی گوشت در شمال تهران تاثیر دارد، افزود: انتقال گوشت از کشتارگاه یا میدان راه آهن به شمال تهران هزینه باالی دارد کهه 

به قیمت گوشت اضافه می شود، همچنین مغازه های باالشهر مالیات و اجاره بیشتری می پردازند و به همین دلیل قیمت گوشت در 

مناطق باال شهر تهران هم چند هزار تومان در هر کیلو گرانتر از مناطق جنوب شهر تهران است؛ از طرف دیگر شمال شهر نشینان 

گوشت فانتزی می خواهند یعنی گوشتی کم  چربی یا بدون دنبه که فقط در نژادهای دام غرب کشور وجود دارد به همیهن دلهیهل 

 است که قصاب های شمال تهران دام استان کرمانشاه که کم چرب و سبک تر از دام منطقه شرق را بهتر می خرند.

 ۵۰۵۵رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی کشور با اشاره به اینکه نهاده دام گران است گفت: در حال حاضر قیمت کاه کهیهلهویهی 

تومان شده به همین دلیل پرورش دام هزینه باالتریی دارد و حتی اگر مخارج داروی دام و تلفات آن را نادیده بگیریم، همین هزینه 

نگهداری دام باعث شده پرورش گوسفند صرفه اقتصادی نداشته باشد و برخی از دامداران برای تامین هزینه ها مجبور به قاچهاق 

دام شوند و بیشتر مواقع هم گرفتار می شوند، برخورد با قاچاق خوب است زیرا اگر برخورد نمی شد خیلی از دامها به عراق قاچهاق 

 می شد چون عراق دامداری ندارد، اما نباید صرفه اقتصادی دامداری در ایران هم از بین برود که بعدها محتاج به واردات شویم.

 

 رسد تومان بیش از نرخ مصوب به دست مرغداران می ۰533کنجاله سويا 
های اخیر بازار مرغ نوسانات زیادی را تجربه کرده است، اظهار کرد: عامل مهم نهوسهانهات  نژاد  با بیان اینکه در ماه حبیب اسداهلل

شود. وی ادامه داد: به طور مثال در یک هفته اخیر قیمت ههر  های دامی می قیمت مرغ و افزایش آن مربوط به باال رفتن قیمت نهاده

تومان افزایش یافته که بسیار بیشتر از نرخ مصوب تعیین شده اصلی دولت است. نایب رئهیهس  0۵۵۵کیلوگرم کنجاله سویا به 

نژاد با تاکید بر اینکه در  تومان عنوان کرد. اسداهلل ۲۰۰۵کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور نرخ مصوب کنجاله سویا را 

های خهوراک دام  اند، افزود: کارخانه های خوراک دام نیز اقدام به افزایش قیمت کرده های دامی، کارخانه پی افزایش قیمت نهاده

های دامی و دانهه  درصد افزایش داده است. به گفته وی با افزایش نرخ نهاده ۰تا  6فقط در دو سه روز گذشته نرخ دام آماده را 

های تولید قیمت تمام شده هر کیلوگرم قیمت مرغ برای مرغداران افزایش قابل توجهی پیهدا کهرده  آماده و همچنین سایر هزینه

است. نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم مرغ برای مرغداران را با توجه 

نژاد امروز قیمت خرید هر کیلوگرم مرغ از  هزار تومان عنوان کرد. به گفته اسداهلل ۵۰تومانی بیش از  0۵۵۵به نرخ کنجاله سویای 

 هزار تومان رسیده که به معنی زیان تولید است. ۵۳تا  ۸۵۵هزار و  ۵۲تومانی به  ۰۵۵مرغداران با کاهش قیمت 

 0211حداکثر  0011حداقل  فسفات 55111حداکثر 55211حداقل  مرغ زنده
19150حداکثر14450حداقل مرغ کشتار  ؟ ذرت 
 ؟ کنجاله سویا  0211حداکثر  0211حداقل تخم مرغ

 02111حداکثر  01111حداقل  متیونین 21111حداکثر 50111حداقل  بوقلمون کشتار
 51111حداکثر  55111حداقل  لیزین 51111حداکثر50111حداقل  بوقلمون زنده
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