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 انسان ها فقط در يك چيز مشترك هستند، در متفاوت بودن
 

 پنج انگشت انجمن جوجه يكروزه شد يك مشت
در فراخوان هم انديشي انجمن جوجه يكروزه براي سامان دادن قيـمـت جـوجـه       )  توليدكننده جوجه يكروزه (  حضور نود درصدي واحدهاي مادر 

 .نشان داد بخش خصوصي اينبار براي چاره جويي از  عدم حمايت دولت، كمر همت بسته است
قرار گرفته است و بنا به اعالم هئيت مديره انجمن، اين روند با مديريت فعلـي   98امروزه قيمت جوجه يكروزه در پايين ترين ارزش خود در سال 

 توليد جوجه، در نيمه دوم سال و به علت افزايش توليد جوجه به روزهاي بدتري هم خواهد رسيد و همين زنگ اخطار كافي است تا اعضاء انجمـن 
ـ    ت جوجه يكروزه با هيئت مديره خود يكدست شده و با تمام قوا و با حداكثريت آرأ تمام طرح هاي مطرح شده انجمن را با بحث و گفتگو و با دق

 .باال بررسي و در نهايت به تائيد برسانند
ك شايد در دو دهه گذشته اين اولين باري باشد كه توليدكنندگان جوجه يكروزه و هيئت مديره آن با تمام بحث هاي درون سازماني جمع شده و ي

 .صدا قرار است براي تثبيت قيمت جوجه يكروزه گام هاي همگن و همشكلي را بردارند
ميليون تخم  15الي  10بنا بر مصوباتي كه در اين جلسه به تاييد رسيد جمع آوري تخم مرغ نطفه دار در كمترين زمان موجود آغاز مي گردد و بين 

در گام دوم درصدي از تخم مرغ هاي نطفه داري كه در دستگاه هاي جوجه كشي قرار گرفته است .  مرغ نطفه دار به بازار خوراكي ارسال مي شود
اين دو تصميم قطعا تاثيرات خود را در بازار قيـمـت   .  از دستگاه خارج مي گردد تا از تبديل شدن آن ها به جوجه در چند روز آينده جلوگيري گردد

جوجه يكروزه خواهد شد و از چند روز آينده شاهد افزايش قيمت جوجه يكروزه خواهيم بود اما اعضاء و هيئت مديره انجمن جـوجـه يـكـروزه         
تصميمات ثانويه اي را به تصويت رساند تا چنانچه اگر اين تصميمات تاثير چشمگيري در روند بهبود قيمت جوجه يكروزه نگذاشت، تصميـمـات   

اطمينان و همدلي كه بين اعضا و هيئت مديره انجمن ايجاد شده است نه احساسي و نه دوستانه و نه بدون مـنـطـق    .  آتي خود را به اجرا بگذارند
صنعت توليد جوجه يكروزه و   )  جهادكشاورزي و وزارت صمت (  بوده است بلكه اين بار همه متوجه شده اند كه دو دستگي در تصميمگيران دولتي 

ر زو   گوشت مرغ را فداي خود كرده است و قربانيان نهايي اين روند اشتباه صرفا توليدكنندگاني هستند كه با توجه به قيمت نهايي توليد خود بـه 
اين بار توليدكنندگان جوجه يكروزه متوجه شده اند كه بايد .  منطق هاي دور از محاسبه، مجبور به فروش محصول خود با قيمت بسيار نازل هستند

 .در يك محيط سرشار از اطمينان، خودشان گام هاي مستقيم را بردارند نه اينكه حتي نيم نگاهي به دولت و حرف هاي زيباي آن داشته باشند
 

 دستور روحاني براي امحاي ذرت هاي آلوده
 .عضو كميسيون اصل نود مجلس از دستور رئيس جمهور مبني بر امحاي ذرت هاي آلوده خبر داد

مسئوالني از سه :  امير خجسته در تشريح جلسه كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسالمي براي بررسي وضعيت گمركات خوزستان گفت
بحث خوبي در مورد وضعيت گمركات انجـام  .  وزارتخانه صنعت، معدن، تجارت، اقتصاد و كشاورزي در جلسه كميسيون حضور پيدا كردند

نمـايـنـده    .  هاي مفصلي انجام شد هاي آلوده كه در گمركات وجود دارد و همچنين شكر آلوده كه در گمركات بحث در مورد آينده ذرت.  شد
عضو هيأت تحقيق و تفحص .  هاي آلوده تعيين تكليف شود مقرر شد ظرف مدت يك ماه آينده وضعيت ذرت:  مردم همدان در مجلس گفت

يا بايد مرجوع .  ها آلوده را داده اند اما دو روش در اين خصوص وجود دارد آقاي رئيس جمهور دستور امحاي ذرت:  از گمركات اظهار داشت
ها در گمركات بالتكليف بوده است كه مقرر شـد     سال اين ذرت 4حدود :  عضو كميسيون اصل نود مجلس اظهار داشت.  شود يا امحا شود

خودرو در گمرك بالتكـلـيـف     270:  وي با اشاره به حضور استاندار خوزستان در جلسه امروز كميسيون اصل نود گفت.  تعيين تكليف شوند
اي با مسئوليت كميسيون اصل نود داشته باشند و تمام خودروهايي كه درگمركات وجود دارد تعـيـيـن     است مقرر شد سه وزارتخانه جلسه

 .تكيف شوند

 در توليد واكسن دامي خودكفا هستيم
 .ايران در توليد واكسن دامي به خودكفايي رسيده است: رئيس سازمان دامپزشكي كشور گفت

ميلـيـون دوز      300ساالنه بالغ بر :  درصد واكسن دامي مورد نياز كشور توليد داخل است، تصريح كرد 96پور با بيان اينكه بيش از  عليرضا رفيعي
درصد آن در    30ميليارد دوز واكسن طيور در كشور مصرف مي شود كه تنها  10همچنين ساالنه :  وي افزود.  واكسن دامي در كشور توليد مي شود

پور با بيان اينكه از ورود واكسن سازان كشور به  رفيعي.  درصد واكسن هاي طيور مصرفي كشور وارداتي هستند 70كشور توليد مي شود و بالغ بر 
بر اساس توافقات انجام گرفته و ورود دو شركت واكسن ساز كشور بـه  :  عرصه توليد واكسن طيور با تمام توان حمايت مي كنيم، خاطرنشان كرد

وي بـا اشـاره بـه        .  درصد از واكسن طيور مورد نياز كشور را در داخل توليد كنيم 50حوزه توليد واكسن طيور، اميدواريم در آينده نزديك بتوانيم 
هزار تن گوشـت قـرمـز       950بتوانيم ساالنه  1400در صورتي كه تا سال : درصد از گوشت قرمز مصرفي در كشور، اظهار كرد 10وارداتي بودن 

در :  رئيس سازمان دامپزشكي كشور در خصوص نوسانات قيمت مرغ در بازار نيز  گـفـت      . توليد كنيم از واردات اين محصول بي نياز خواهيم بود
تن توليد داريم كه مازاد بر مصرف بوده و قابليت صادرات دارد و تالطم هاي موجود در قيمت مـرغ در       300ميليون و  2حوزه گوشت مرغ بالغ بر 

هزار تن انواع آبزيان در كشـور       200وي از توليد يك ميليون و .  بازار نه به دليل توليد كه به دليل نوسانات ارزي و مشكالت در توزيع بوده است
پور  رفيعي.  هزار تن از اين محصول در كشور توليد مي شود 400آال رتبه يك دنيا را دارد و ساالنه  ايران در زمينه توليد ماهي قزل:  خبر داد و افزود

چهل سال پيش ايران به عنوان واردكننده صرف در حوزه دامي مطرح بود اما امروز به :  با اشاره به موفقيت هايي در حوزه صنعت دام و طيور  گفت
 .عنوان صادر كننده موفق در حوزه توليدات دامي، عسل، فراورده هاي لبني، آبزيان و مرغ هستيم

 5500حداكثر  5000حداقل  فسفات 10500حداكثر8400حداقل  مرغ زنده
15300حداكثر11800حداقل مرغ كشتار 1350اكراين  1530روس  1350برزيل ذرت   
 2350برزيل25500كندوج2350-2500كلهر  كنجاله سويا  5100حداكثر  4650حداقل تخم مرغ

 19000 متيونين 20500حداكثر 20000حداقل  بوقلمون كشتار
 8500 ليزين 15800حداكثر15300حداقل  بوقلمون زنده


