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 شود. مثبت اندیشی باوری است که منجر به موفقیت می
 

 میلیارد تومان رسید ۰۵۲زیان ماهیانه تولیدکنندگان جوجه به 

غالمعلی فارغی رئیس انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه با اشاره به اینکه حال و روز تولیدکنندگان جوجه یکروزه تعریفی ندارد، اظهاهار 

ههزار و  ۳تومان بوده، در حالی که قیمت تمام شده  ۰۵۵هزار و  ۲تا  ۰۵۵هزار و  ۲کرد: هم اکنون متوسط نرخ هر قطعه جوجه یکروزه 

رسد، افزود: با توجه بهه کهاهه   میلیارد تومان می ۲۰۵تا  ۲۵۵هزار تومان است. او با اشاره به اینکه زیان ماهیانه صنعت به  ۴تا  ۲۵۵

اند. فارغی تولید ماهیانهه جهوجهه  های اخیر زیان قابل توجای متحمل شده تقاضای مرغداران و مازاد تولید جوجه، تولیدکنندگان طی ماه

شود. وی ادامه داد: با توجه به شهرایهط  میلیون قطعه نااده تامین می ۰۵قطعه اعالم کرد و گفت: هم اکنون برای   میلیون ۰۲۵یکروزه را 

دهد که اگر تدابیری برای این موضوع اندیشیده نشود، صنعت مرغداری نابهود  نامساعد تولیدکنندگان، دولت از جیب تولیدکننده یارانه می

میلیارد تومان هزینه در بردارد. او با بیان اینکه توزیع نااده از طریق سامانه بازارگاه جهوابهیهوی نهیهاز   شود که بازگشت آن هزاران می

مرغداران نیست، گفت: با توجه به نیرانی مرغداران نسبت به آینده نااده دامی، تقاضای چندانی برای خرید در بازار وجود نهدارد و بهه 

ای پی  روی صنعت نیست. فارغی نرخ کنونی هر  عبارت دییر به دلیل نبود اطالع کامل از تخصیص و انتقال ارز، چشم انداز امیدوار کننده

هزار تومان اعالم کرد. او با بیان اینکه صادرات جوجه تعریفهی  ۰۱تا  ۰۰تومان و کنجاله سویا را  ۰۵۵هزار و  ۲کیلو ذرت در بازار آزاد را 

شود، این میزان صادرات راهکار منهاسهبهی  های طالیی انجام می ندارد، گفت: با توجه به آنکه صادرات جوجه سامیه بندی شده و با امضا

میلیون قطعه جوجه یکروزه خبر داد و گفت: بنابر آمار از ابتدای سهال بهه طهور  ۴۵تا  ۳۵برای مازاد تولید نیست. وی در پایان از مازاد 

ای بهرای  ها را مطالعه کنند و راه چهاره رود مسئوالن روزی این گزارش میلیون قطعه جوجه صادر شده که انتظار می ۴تا  ۳متوسط ماهانه 

 شرایط بحرانی بیندیشند.

 قیمت جدید خوراک دام و طیور اعالم شد 
روغن خام و محصوالت ناایی بررسی شده که بر اسها  آن  ها،  در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار، آخرین تغییرات قیمت جاانی بر نااده

تومان و هر کیلوگرم ذرت  ۳۲۲۵تومان، هر کیلوگرم کنجاله سویا در مبادی ورودی  ۳۰۵۵قیمت هر کیلوگرم دانه سویا در مبادی ورودی 

تومان تعیین شد. پی  از این قیمت چاار نااده یاد شهده بهه  ۰۰۵۵تومان و هر کیلوگرم جو در مبادی ورودی  ۰۰۵۵در مبادی ورودی 

های جاانی خهریهد  تومان بود. . همچنین در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار مقرر شده  سقف قیمت ۰۰۵۵و  ۰۰۵۵، ۲۰۵۵، ۲۱۰۵ترتیب 

های مذکور در سامانه جامع تجارت مستمرا توسط کارگروه نظارت و تخصیص ارز، بررسی و به روز شود. در این میان با توجهه بهه  نااده

ضرورت تسایل و تامین توزیع نااده های دام و طیور، از آنجایی که در سامانه بازار گاه برای توزیع کنندگان ناادهای دام و طیور نق  و 

های فروش  های توزیع برای تحویل نااده به دامداران، مرغداران و ... توسط تمامی عوامل و  واسطه جاییاه تعریف شده است، کلیه هزینه

ها و  ریال مصوب شده است. مبلغ یاد شده شامل کلیه اتحادیه ۲۰۵ریال و برای هر کیلوگرم کنجاله  ۰۰۵به ازای هر کیلوگرم جو و ذرت 

 ۰۱تها  ۰۰های مربوطه و ... نیز هست. گفتنی است که ابتدای مارماه قیمت مرغ گرم در خرده فروشی های سطح شار تاران  تشکل

هزارتومان رسید که برخی از  ۲۱هزارتومان بود و در اواخر همان ماه قیمت این محصول در خرده فروشی های سطح شار تاران به مرز 

ها در بهازار  های مصوب، افزای  قیمت نااده مرغداران و تولیدکنندگان علت این افزای  قیمت را کمبود نااده های دام و طیور با قیمت

 ۲۵آزاد و به طور کل افزای  هزینه های تولید عنوان کردند. در ناایت کارگروه تنظیم بازار استان تاران قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم را 

 ها مواجه هستند. تومان تصویب کرد. دامداران نیز با مشکالت مشابای در تامین نااده ۴۵۵هزار و 

 توپ افزایش قیمت مرغ در زمین واحدهای تولید جوجه یکروزه افتاد  
حیدری مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان مرکزی گفت: علت اصلی افزای  قیمت مرغ در این روزها، به دلیل خودداری مرغداران مهرغ 

و در  -نام تا بیستم مهاهرمهاه–مادر از خواباندن تخم مرغ برای ایجاد جوجه یکروزه بود. این اتفاق که در برهه ای حدودا دو هفته ای 

ههزار ۳۰اعتراض به قیمت پایین جوجه یکروزه انجام شد، این روزها تاثیر خود را در بازار مرغ گذاشته و باعث شده تا قیمت آن به حدود 

ن تومان برسد. وی افزود: در حال حاضر هم مرغ زنده خیلی به ندرت در بازار وجود دارد ولی به نظر می رسد با توجه به ادامه روند خواباند

تخم مرغ ها و تبدیل آن به جوجه یکروزه پس از بیستم مار ماه، این کمبود مرغ زنده و افزای  قیمت ها تا یکی دو هفته دییر بهرطهر  

هزار تومان برگردد. حیدری ادامه داد: البته سازمان صمت و جاادکشاورزی استان دو روز گذشته قیمت ۲۰شود و قیمت ها به قبل و حدود 

هزار تومان اعالم کرد و باید مرغ تازه با این قیمت در مرغ فروشی های استان به فروش برسد. وی با بیان اینهکهه اگهر ۲۱مرغ گرم را 

گرفت، امروز شاهد این افزای  قیمت نبودیم، گفت: البته قبال هم اتهفهاقهات  دولت جلوی نخواباندن تخم مرغ برای تبدیل به جوجه را می

مشابای در اعتراض به قیمت مرغ و جوجه یک روزه افتاده بود ولی هیچیاه به طور کلی زنجیره تولید جوجه یک روزه قطع نشده بود ولهی 

در نام تا بیستم مارماه امسال شاهد قطع یکی دو هفته ای این زنجیره بودیم.وی در پاسخ به این سوال که دولت از این هماهنیی بهرای 

عدم تولید جوجه یک روزه اطالع نداشته یا اینکه مطلع بوده و قصد جلوگیری از آن را نداشته، گفت: دولت را نمی دانم ولهی اتهحهادیهه 

 مرغداران استان از این قضیه چند روز قبل از آن اطالع داشت.

  2750-2650هوبارد           2850 - 2750کاب           2850– 2750پالس          3000 –2900راس   جوجه
 01311حداکثر  9011حداقل  فسفات 09191حداکثر 09991حداقل  مرغ زنده

36300حداکثر27000حداقل مرغ کشتار برزیل ؟       1700روس  ذرت   
 3001 –3311کلهر      3901-3971نابدانه  کنجاله سویا  00011حداکثر  00711حداقل تخم مرغ

 79911حداکثر  70911حداقل  متیونین 00111حداکثر 01111حداقل  بوقلمون کشتار
 00111حداکثر  01111حداقل  لیزین 30111حداکثر31111حداقل  بوقلمون زنده


