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 بزرگترین اشتباهی که در زندگی میتوانید مرتکبش شوید این است که هیچ وقت سعی نکنید. 
 

 تومان ۰۰۴۴قیمت تمام شده جوجه یکروزه 

محمدرضا صدیق پور در گفتوگو با بیان اینکه دلیل اصلی کمبود مرغ در روزهای اخیر محدودیت در تامین نهاده های ذرت و کنجاله سوویوا 

است، اظهار کرد: البته این کمبود نهاده برای واحدهای مرغ مادر به منظور جلوگیری از حذف گله های مولد کمتر و برای پرورش دهندگوان 

مرغ گوشتی این کمبود نهاده محسوس تر است. دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه با اشاره به اینکه واحدهای تولید جوجه یکوروزه 

از هشت ماه پیش در حاشیه ضرر هستند، گفت: واقعیت این است که گله های مولد دچار آسیب جدی شده اند و اگر زودتر فکری به حوا  

تولید کنندگان جوجه یکروزه به عنوان پایه و حلقه اصلی تولید مرغ نشود، در آینده نزدیک دچار کمبود جوجه و به تبع آن با کمبود گوشوت 

مهر ماه کارگروه تونوظویوم بوازار، توولویود  ۱۲مرغ مواجه خواهیم شد. این فعا  بخش خصوصی در ادامه تشریح کرد: در جلسه روز 

میلیون تکلویوف اسوت و  ۲۲۱میلیون قطعه جوجه یکروزه در آبان ماه شدند. این عدد  ۲۲۱تولیدکنندگان جوجه یکروزه مکلف به تولید  

بایستی انجام شود. از طرفی سازمان حمایت نیز در همان جلسه مکلف به اصالح قیمت جوجه و قرار شد بعد از اصالح قیوموت مصوو  

جوجه یکروزه، مابه التفاوت قیمت فروش جوجه در بازار و قیمت مصو  به صورت هفتگی توسط وزارت جهاد کشاورزی محواسوبوه، بوه 

مهر تاکنون علیرغم پیگویوری هوای  ۱۲سازمان برنامه و بودجه اعالم و خسارت ضرر و زیان واحد های مرغ مادر پرداخت شود؛ ولی از 

متعدد هیچ پاسخی داده نشده و هیچ اقدام موثری از طرف سازمان حمایت صورت نگرفته و خسارت واحدهای مرغ مادر بالتکلیف موانوده 

تومان اعالم کرده است؛ در حالیکه قیمت جوجه  ۱۰۱۱است. صدیق پور خاطرنشان کرد: ستاد تنظیم بازار قیمت مصو  جوجه یکروزه را  

تومان تمام می شود. انجمن جوجه یکروزه به صورت شفاف و کارشنواسوی  ۰۰۱۱تا  ۰۰۱۱درصد سود  ۲۱یکروزه برای تولیدکنندگان با 

 آنالیز قیمت را ارائه کرده و از آنها درخواست کردیم که به هرشیوه ای که صالح می دانند قیمت تمام شده جوجه یکروزه را حسا  کنند.

 

 راهی شدن زودهنگام مرغ ها به کشتارگاه دستاورد گرانی نهاده 
ها را چند روزی   ها موجب شده است که مرغداران مجبور شوند، مرغ  نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران کشور گفت: گرانی نهاده

های گذشته توسط کانوون انوجومون  نژاد در خصوص کمبود و گرانی مرغ در بازار گفت: از ماه زودتر به کشتارگاه بفرستند. حبیب اسداهلل

های موورد نویواز  های مورد نیاز مرغداران تاکید کردیم که وضعیت نهاده ها، برای تامین کامل نهاده صنفی مرغداران کشور و سایر تشکل

 مرغداران خو  نیست و باید تامین نهاده ها به میزان کافی صورت گیرد. 

نژاد اداموه داد:  ها به اندازه کافی صورت نگرفت و شاهد افزایش قیمت مرغ در کشور شدیم. اسداهلل وی افزود: اما در نهایت تامین نهاده

هزار تومان شده است و قیمت مصو  ذرت  ۲۱تعیین شد، این درحالیست که سویا در بازار  ۰۱۱۱طبق آخرین مصوبه دولت قیمت سویا 

ها با قیمت مصو  در بازار نبود مرغدران نواچوار بوه  رسد و چون نهاده تومان به فروش می ۰۵۱۱توان بوده که در بازار به قیمت  ۲۵۱۱

هوای  خرید نهاده از بازار شدند و این امر هزینه تولید مرغ را افزایش داد. وی تصریح کرد: دولت در انجام تکلیف خود برای تامین نوهواده

 درصد از نهاده مورد نیاز مرغداران را تامین کرد. ۱۱مرغداران به قیمت مصو  فقط 

 

 احتمال کاهش تولید شیر در گیالن
هایشوان را بوه  های دامی موجب خواهد شد که برخی دامداران دام مدیرعامل اتحادیه دامداران گیالن گفت: تامین نشدن به موقع نهاده

کشتارگاه بفرستند و به این ترتیب شاهد کاهش تولید شیر در گیالن خواهیم بود. عباس یوسفی با بیان اینکه دامداران از افزایش قیوموت 

خرید شیرخام اصال خوشحا  نیستند، اظهار کرد: هزینه تولید شیر به قدری افزایش یافته است که قیمت فعلی شیرخام اصوال صورفوه 

شود، این درحالیست که قیموت  تومان از دامدار خریداری می ۰۱۱۱اقتصادی برای دامدار ندارد. وی افزود: در حا  حاضر شیر خام لیتری 

تومان و  ۲۰۱۱شود. مدیرعامل اتحادیه دامداران گیالن ادامه داد: قیمت مصو  جو  تومان برای دامدار تمام می ۱۱۱۱تولید هر لیتر شیر 

درصد نیاز نهاده ها با قیمت دولتی دام های دامداران گیالن را  ۱۱تومان تعین شده است و دولت تعهد دارد تا  ۰۱۱۱قیمت ذرت و سویا 

 تامین کند و مابقی باید از بازار آزاد خریداری شود که اصال برای هیچ یک از دامداران استان به صرفه نیست. وی با اشاره به چند بورابور

شود و به طبع قیمت لبنیات نیز افزایش موی  شدن قیمت لبنیات خاطرنشان کرد: با افزایش هزینه تمام شده تولید شیر، شیرخام گران می

شود. یوسفی با اشاره به اینکه با افزایش قیمت شیرخوام  یابد و در نهایت این امر منجر به کاهش مصرف شیر در بین مصرف کنندگان می

خرند، تصریح کرد: با وجود قیمت باالی هزینه تولید شیر در آینده شاهد خواهیوم بوود کوه  کارخانجات لبنی شیر کمتری از دامداران می

های بیشتری برای کشتار به کشتارگاه فرستاده شوند و شاهد کاهش تولید شیر باشیم. وی یادآور شد: برای حموایوت از داموداران  دام

های دامی از سوی دولوت بورای دامودار  هایی مانند اختصاص یارانه یا تامین نهاده افزایش قیمت شیر خام راهکار نیست و باید حمایت

های الزم از دامداران صورت گیرد توا  اختصاص یابد.  یوسفی گفت: باید تدابیر الزم اندیشیده شود تا حتی در صورت ضرر دولت، حمایت

 ها نباشیم. شاهد کاهش تعداد دامداران و تعطیلی دامداری
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