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 های بزرگ نشان دهنده شخصیت بزرگ است.  خواسته
 

 ها ادامه دردسرهای تولیدکنندگان مرغ در تامین نهاده
رسد و حتی  ها به موقع به دست مرغدار نمی دلیل مشکالت حمل و نقل نهاده معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران گفت: به

کشد که دوره پرورش مرغ هم به پایان رسیده است. بازار مرغ شرایط پرتب و تابی را پشت سر گذاشتهه و  گاهی یک ماه و نیم طول می

های اخیر پرواز قیمت مرغ همواره مورد توجه بوده و روند افزایش قیمت آن  نکته مهم این است که این وضعیت کماکان ادامه دارد. طی ماه

ها نیز افزایش چشمگیهری داشهتهه کهه  همچنان نیز نظر همه را به خود جلب کرده است. البته در کنار قیمت مرغ باید گفت قیمت نهاده

های گذشته تولیدکنندگان با وجود مشکالت و مسائل متعدد بهه  مسؤوالن دلیل افزایش قیمت مرغ را همین موضوع اعالم کردند. طی سال

هر دری زدند و از تولید دست نکشیدند اکنون نیز باوجود شرایط کرونایی و دردسرهای فراوان همچنان این وضعیهت تهداوم دارد کهه 

 ای باشد. صرفه کنندگان قیمت به اندیشی درست قیمت مرغ به حدی برسد که هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف امیدواریم با چاره

هزار تومان است. وی در ارتباط با دلیل افزایش قیمت مرغ، بیهان کهرد: 02نژاد اظهار کرد: درحال حاضر قیمت مرغ حدود  علیرضا عطائی

ات شود. معاون بهبود تولید ها بود و اینکه به اندازه کافی تامین نمی ها کمبود نهاده باال رفتن قیمت مرغ دالیل متعددی دارد که یکی از علت

ها تولیدکننده مجبور است که بخشی زیادی از نیاز خود را از بهازار آزاد  دامی جهاد کشاورزی مازندران اضافه کرد: باتوجه به کمبود نهاده

ها به موقع به دست مهرغهدار  دلیل مشکالت حمل و نقل نهاده نژاد تصریح کرد: همچنین موضوع دیگر این است که به تامین کند. عطائی

ههای  کشد که دوره پرورش مرغ هم به پایان رسیده است. وی افزود: البته این موضوع هزینه رسد و حتی گاهی یک ماه و نیم طول می نمی

گذارد . مهعهاون  پنهانی هم به همراه دارد که بحث کرایه مازاد پشت بارنامه وجود دارد که همه این مسائل روی قیمت تمام شده تاثیر می

 ها اتفاق  جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد: امیدواریم در تامین نهاده

 

 امتیاز را به دست دامداران بسپارید
های تولهیهد، اجهرای  رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده ایران با انتقاد از نوسانات قیمت در بازار گوشت و با اشاره به افزایش هزینه

های حمایتی و اعتماد به توان تولید داخل را از عوامل اثرگذار در کنترل این بازار عنوان کرد. منصور پوریان درباره افزایش قیمهت  سیاست

های اخیر با اشاره به هزینه تمام شده برای تولید دام گفت: با توجه به افزایش قیمت نهاده، قیمت تولید دام با جهش  گوشت قرمز در روز

هزار تومان افزایش پیدا کرد که باعث تأثیر در قیمت گوشت در بازار شهد.  ۰2هزار تومان به  ۰2باالیی روبرو شد و قیمت دام سنگین از 

رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده ایران با بیان اینکه افزایش هزینه تولید دام، توان تولید را تحت تأثیهر قهرار داده اسهت بهه 

 ۲0های تضمینی تولید کنندگان با شرکت پشتیبانی دام اشاره کرد و افزود: با توجه به افزایش هزینه تولید، قیمت خرید تضمینی  قرارداد

ههای  حهل تومانی، قیمت مناسبی نیست و تولید دام را برای دامداران با مشکل مواجه کرده است. وی در ادامه به توضیهح راه ۰22هزار و 

ههای  المللی را یکی از راههکهار های بین قابل اجرا برای کنترل و ساماندهی وضعیت بازار در شرایط فعلی پرداخت و استفاده از ظرفیت بازار

ار های تولید اعالم کرد و با یادآوری اینکه تولید دام در بازار آزاد و با سرمایه خود دامهد مناسب برای حمایت از تولیدکننده و تأمین هزینه

ههای  شود گفت: الزم است امتیازاتی را برای دامدار قرار بدهیم نه اینکه تنها شرط و محدودیت بگذاریم. اگر عرضهه در بهازار انجام می

ای دیگر از دامدار حمایت کنیم. پوریان، با تاکهیهد  خارجی ممکن است باعث افزایش قیمت گوشت برای مصرف کننده داخلی شود به گونه

هایی مبنی  بر لزوم اعتماد به توان داخلی در بخش تولید دام، به اجرای طرح خرید تضمینی گوساله اشاره کرد و گفت: در آن زمان صحبت

هزار تن محصول با کیهفهیهت در  ۶بر ناتوان بودن تولیدکنندگان داخلی برای تأمین نیاز کشور مطرح شد، اما با اجرای طرح شاهد تولید 

مدت کوتاهی بودیم که تحویل شرکت پشتیبانی دام شد. وی با اشاره به زنجیره تأمین گوشت از تولید و پهرورش دام تها کشهتهار و 

زایی و همچنین حمایت از فعاالن این حوزه دانست و افزود: من معتقد هستهم در  بندی، تکیه به توان داخلی را گامی مؤثر در اشتغال بسته

های حمایتی، ظرفیت و امکان تولید دام برای تأمین کل نیاز کشور وجود دارد. پوریان در پایان از نوسانهات بهازار  صورت اجرای سیاست

طور شیوع بیماری کرونا را به عنوان دالیل اصلی کاههش قهدرت  ها، شرایط اقتصادی جامعه و همین اعالم نارضایتی کرد و افزایش قیمت

خرید مردم دانست و تصریح کرد: نگاه تولید به مصرف کننده است، زمانی که مصرف کننده مناسب و خوب وجود دارد تولید هم افهزایهش 

 یابد.  می

 های دام و طیور با محدودیت روبرو است واردات برخی واکسن

کنیم سهمیه خاصی برای شهرستان تخهصهیه   مدیرکل دامپزشکی کرمان با اشاره به کمبود واکسن دام و طیور در بافت گفت: سعی می

ها به شدت با محدودیت روبرو است.حسین رشیدی نژاد  در جلسه کارگروه ویژه سرمایه گذاری در  بدهیم، متأسفانه واردات برخی واکسن

بخش کشاورزی شهرستان بافت با اشاره به پتانسیل شهرستان بافت در بخش پروش طیور و دام اظهار داشت: شهرستان از نظر کهر  

کند. وی ادامه داد: در  صادراتی موقعیت ممتازی دارد و باید از ظرفیت ایستگاه بز کرکی استفاده شود که دامپزشکی در این امر کمک می

هها بهه  کنیم که سهمیه خاصی را برای شهرستان بافت تخصی  بدهیم و متأسفانه واردات برخی واکسن ها سعی می مورد کمبود واکسن

شددت با محدودیت روبرو است. مدیرکل دامپزشکی استان کرمان گفت: زنگ خطر شیوع بیماری آنفوالنزای پرندگان از طریق پرنهدگهان 

 ها انجام شود تا طیور به این بیماری مبتال نشوند. های قبل مراقبت مهاجر وجود دارد و باید همچون سال

 روزگی 24دان آماده گوشتی / قیمت هر کیلوگرم دان تا  نام شرکت
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 قیمت محصول تولیدی خود را در این محل اعالم کنید  نام شرکت شما


