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 فقط چون سخت است، به این معنی نیست که غیر ممکن باشد! شما می توانید.
 

  میلیون قطعه ۳میلیونی جوجه ریزی به  ۱۱کاهش ظرفیت  

میلیون قطعط طه  ۳میلیونی جوجه ریزی در استان به  ۱۱مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی آذربایجان شرقی از کاهش ظرفیت 

خبر داد. جواد سلعانی اظهار داشت: توزیع نامناسب نهاده های دامی موجب افزایش حداقل پنج برابری قیمت این محصول در بازار آزاد و 

میلیون به سه مطیطلطیطون و  ۱۱ناتوانی مرغداران در تامین نیاز خود شده که نتیجه آن را در کاهش ظرفیت جوجه ریزی ماهانه استان از 

التهابات اخیر بازار مرغ و تخم مرغ شاهد هستیم. وی با اشاره به دالیل افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ در هفته های اخیر گفت: ظرفطیطت 

میلیون قع ه و این میزان پاسخگوی نیاز مصرفی استان است امطا  ۱۱ماهانه جوجه ریزی مرغ گوشتی و تخم گذار در آذربایجان شرقی 

هطای  این ظرفیت در چند وقت اخیر به دو و نیم تا سه میلیون قع ه کاهش یافته است. سلعانی دلیل این امر را عدم توزیع مناسب نهطاده

دامی نظیر کنجاله سویا و ذرت از سوی دولت عنوان و تصریح کرد: تا ابتدای آبان امسال توزیع نهاده ها از طریط  جطهطادکرطاورزی و 

های مرغ داران بصورت منظم و متناسب با نیاز حداقلی مرغداران صورت می گرفت اما از ابتدای آبان دولت تصمیم گرفطتطه ایطن  اتحادیه

نهاده ها را بصورت مستقیم در اختیار مرغداران قرار دهد. وی خاطرنران کرد: متاسفانه با اتخاذ این تصمیم عالوه بر مرکالت قبلطی در 

کمبود نهاده های دامی و واکسن و داروهای مورد نیاز مرغ داران به دلیل مرکالت ارزی، توزیع مقادیر موجود نیز با مرکل روبرو شطده و 

سهمیه ها به صورت نامرخص و نامناسب در سامانه بازارگاه مرغداران شارژ می شود که خود این سامانه نیز با مرکالت عدیده ای روبه 

های دامی مورد نیاز و سردرآوردن نهاده ها از بطازار  روست. وی در ادامه گفت: نتیجه اجرای این تصمیم عدم دسترسی مرغداران به نهاده

شطونطد،  تومان و به صورت سهمیه توزیع  ۱۱آزاد بوده است و این سئوال را باید پرسید که نهاده هایی که باید با قیمت دولتی سه هزار و 

هزار تومان به فروش می رسد در حالی که مرغطدار  ۱۱تا  ۱۱چگونه و توسط چه کسانی در بازار آزاد با پنج تا شش برابر قیمت و به مبلغ 

 درصد نهاده های مورد نیاز خود باید دست به دامان بازار آزاد شود. ۱۵برای تامین بیش از 

 واکسن در حوزه طیور ۱1واکسن در حوزه دام و  6نیاز کشور به تولید  
واکسن در حوزه طیور نیاز داریم که پژوهرگران کرور می تواننطد  ۱1واکسن در حوزه دام و  ۱وزیر جهاد کراورزی گفت: در حال حاضر 

 H5به تولید این واکسن ها ورود پیدا کنند. کاظم خاوازی امروز در مراسم رونمایی از بذر واکسن آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و آنتی ژن 

که در محل م اونت علمی برگزار شد، گفت: امروز با همت سازمان دامپزشکی کرور و پرتیبانی های م اونت علمی و فناوری موفط  بطه 

میلیون قع ه طیور به واسعه آنفطلطوآنطزا را  6۱، 6۱شدیم. وی افزود: در سال  H5تولید واکسن آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و آنتی ژن 

م دوم کردیم که این یک فاج ه بزرگ در صن ت طیور به شمار می رفت. وی تاکید کرد: امیدواریم هر چه سریع تر بذر واکسن آنفلوآنزای 

فوق حاد پرندگان و سایر بذرهای دیگر از سیستم دولتی خارج شود و در اختیار بخش های خصوصی قرار بگیرد. خاوازی اضافه کرد: ما در 

واکسن در بخش طیور نیاز داریم که این می تواند یک اف  گسترده ای به روی پژوهرگطران  ۱1واکسن در بخش دام و  ۱حال حاضر به 

 کرور باشد تا بتوانند به تولید بذرهای این واکسن ها دست پیدا کنند.

 پروتئین سویای دولتی استاندارد نیست
شود که متاسفانه درصد پروتئین سویطا  نایب رئیس انجمن مرغداران گوشتی گفت: فروش سویا در دنیا بر مبنای درصد پروتئین انجام می

های دامطی  دولتی استاندارد نیست. حبیب اسداله نژاد نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی، در خصوص مرکل تامین نهاده

های مسئول تنظیم بازار نهاده داده بودیم که ب طد  های دامی را به دستگاه های الزم در خصوص تامین نهاده ها قبل هردار اظهار کرد: از ماه

به  ها از ایجاد ویژگی خرید مستقیم مرغدار از سامانه بازارگاه اعالم کردیم که نهاده را به طور کامل تامین کنند. وی افزود: بنابر پیش بینی

روز اقدام کنند و در مقابطل مطرغطداران  61های دارای گله با سن باالی  های مسئول اعالم کردیم که نسبت به تامین نهاده واحد دستگاه

مکلف به تحویل مرغ با نرخ مصوب هستند که متاسفانه هیچ یک از اقدامات رخ نداد. اسداله نژاد از کاهش جوجه ریزی خبر داد و گفت: با 

توجه به مرکل تامین نهاده ها، صرف نظر از اینکه با مرکل کمبود تولید یا کاهش جوجه ریزی همراه بودیم، قیمت تمام شده تولیطد بطه 

های اخیر افزایش یابد. این مقام مسئول ادامطه داد: از  ها افزایش یافت که این امر موجب شد قیمت مرغ نسبت به روز شدت برای واحد

های مرغداری را با نرخ مصوب به طور کامل تامین کننطد  وزارت جهاد کراورزی به عنوان متولی تولید انتظار داریم که نهاده مورد نیاز واحد

ها را با نرخ مصوب خریداری کنند که متاسفانه این اتفاق رخ نداده است. وی با اشاره به اینکه مطرغطداران  تا بتوانند کل مرغ تولیدی واحد

های خود ندارند، بیان کرد: در برخی مقاطع تولیدکنندگان جوجه یکروزه، یک سری تخم ها را از دسطتطگطاه  تمایلی به جوجه ریزی واحد 

ها حاکی از آن است که در آبطان  های تولیدی نداریم، اما برآورد جوجه ریزی خارج کردند، گرچه آمار دقیقی در خصوص جوجه ریزی واحد

های تولیدی خطود  میلیون قع ه جوجه ریزی صورت گرفته است. اسداله نژاد ادامه داد: با توجه به کاهش سن کرتار، مرغداران مرغ ۱۵۵

کنند چرا که قادر به تامین نهاده به طور کامل با نرخ مصوب نیستند. وی قیمت کنونی هر کیلو کنجطالطه  را با وزن کمتری به بازار عرضه می

تومان اعالم کرد. این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه زنگ خعر صن ت  ۱۵۵هزار و  ۳هزار تومان و ذرت  ۱۱سویا در بازار آزاد را 

 های دامی در جلوگیری از بحران بازار مرغ نقش اساسی دارد. مرغداری به صدا درآمده است، تصریح کرد: تامین و توزیع به موقع نهاده
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