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 خانه ملتخبرگزاري  
     التیتسه از درصد 9 تاًینها یتخصص ریغ يهابانک/ است مانده مغفول کشور داخل در یدام يهانهاده نیتأم تیظرف 

 دادند اختصاص يکشاورز حوزه به را خود

 شودیم یبررس گمرك و يورود يمباد در يکشاورز و یدام يها نهاده تیوضع نیآخر 

 خبرگزاري صدا و سیما
   نیآر مرغ دیخر يبرا ها دستگاه به دولت فیتکل 

 فارسخبرگزاري       
     دیکن حذف را یدام يهانهاده فروش يدستور يگذارمتیق 

 ایلناخبرگزاري        
   دارد وجود یتومان هزار 45 متیق با منجمد مرغ گوشت عرضه امکان 

 ندهیآ يهاهفته یط مرغ متیق کاهش ینیبشیپ 

 باشگاه خبرنگاران جوان  
   است تن هزار 6 کشور روزانه مرغ ازین حداکثر 
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ی در نشست هم اندیشی با کشاورزان غرب استان خراسان رضوی: جمعه 20 آبان 1401 ساعت 15:05عسکر

تخصصی غیر  ی  ها بانک  ست/  ا مانده  مغفول  کشور  خل  دا در  می  دا ی  ها ده  نها تأمین  ظرفیت 

دادند ص  ختصا ا ی  ورز کشا ه  حوز به  را  خود  تسهیالت  ز  ا صد  در  9 ًا  ت ی نها

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: 15 درصد اعتبارات بانک های غیر تخصصی باید به حوزه کشاورزی تخصیص پیدا کند، با بررسی های انجام شده
نهایتًا این میزان به 9 درصد می رسد که با بانک های متخلف برخورد خوبی صورت گرفته است.

ی رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در جریان به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدجواد عسکر

نظارت میدانی خود از استان خراسان رضوی در نشست هم اندیشی با کشاورزان غرب این استان در فرمانداری شهرستان جوین گفت:

ی در کمیسیون کشاورزی معضالت و کاستی ها را با حضور کشاورزان پیشرو بررسی کردیم و بر این باور هستیم جمعیت 500 میلیون نفر

کشورهای همسایه با توجه به سالمت محصوالت ایرانی، عالقمند به مصرف آن هستند.

گر به این باور برسیم که می توانیم بازار کشورهای نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه ا

همسایه را در اختیار داشته باشیم امکان دستیابی به ارزآوری و اشتغالزایی وجود دارد و از سوی دیگر می توانیم شیرهای صادرات نفت را

ی در سخنان آغاز سال خود حوزه کشاورزی را ببندیم، افزود: 3 شاخص نامگذاری سال به حوزه کشاورزی ارتباط دارد و مقام معظم رهبر

خطاب قرار داد، به همین دلیل الزم است تا در این حوزه به نقطه مطلوب برسیم.

ح تأمین امنیت غذایی، راهکارهای الزم ارائه شده است. ایرادات این وی عنوان کرد: در حوزه تقنینی قوانین کهنه را به روز کردیم و در طر

ح در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال رفع شدن است و با اجرای آن مشکالت در حوزه ارزآوری، بسته بندی و ارائه تسهیالت طر

برطرف می شود.

خ را س آن نر ی تصریح کرد: کشورهای توسعه یافته در حوزه قیمت گذاری محصوالت کشاورزی هزینه ها را احصاء می کند و بر اسا عسکر

صالحات انجام شده در قانون، شورای قیمت گذاری محصوالت کشاورزی نیز چنین اقدامی را انجام می دهد. در تع�ن می نمایند، با ا

گذشته قیمت محصوالت به نحوی تع�ن می شد که کشاورزان نفعی از آن نمی بردند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر اینکه در زمینه تع�ن قیمت گندم در شورای قیمت گذاری اتفاقات خوبی رخ داد، عنوان

کرد: در خصوص پرداخت مطالبات گندمکاران، چالش های زیادی داشتیم و نشست هایی را با حضور وزیر جهاد کشاورزی و رئیس

سازمان برنامه و بودجه برگزار نمودیم که در برخی از این نشست ها مباحث به صورت چالشی پیش رفت.

� به بیمه � برای بخشودگی وام ها و حدودا 8 هزار میلیارد  وی با اشاره به اینکه در قانون بودجه سال جاری 8 هزاتر میلیارد 

ص پیدا کرد، گفت: 15 درصد اعتبارات بانک های غیرتخصصی باید به حوزه کشاورزی تخصیص پیدا کند، با محصوالت کشاورزی اختصا

بررسی های انجام شده نهایتا این میزان به 9 درصد می رسد که با بانک های متخلف برخورد خوبی صورت گرفته است.

کید وی ادامه داد: متأسفانه در گذشته در حوزه بیمه محصوالت کشاورزی فضای بی اعتمادی وجود داشت، در نشست با رئیس جمهور تأ

کردیم که وزارت اقتصاد اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود را برای پشتیبانی از صندوق بیمه محصوالت کشاورزی به فروش برساند که

این موضوع به زودی عملیاتی می شود.
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ی اجرا شود، تصریح کرد: همه باید به اجرای الگوی ی با بیان اینکه خرید تضمینی محصوالت کشاورزی باید یکی پس از دیگر عسکر

کشت کمک کنیم زیرا وزارت جهاد کشاورزی به تنهایی امکان اجرای آن را ندارد. طرحی در مجلس ارائه شده تا این وزارتخانه بتواند با

� اعتبار تأمین نماید و کارهای خود را پیش ببرد. فروش اموال مازاد خود 30 هزار میلیارد 

وی با تأکید بر اینکه نگاه دولت گذشته در زمینه تأمین نهاده های دامی صرفا به واردات بود و به تولید داخل توجه نشد، گفت: در سال

ص پیدا کرد تا طی دو سال به بهره برداری برسد. در ح 46هزار هکتاری سیستان و بلوچستان اختصا 92، 850 میلیون دالر به طر

خوزستان و ایالم نیز چنین طرحی اجرا شد. در صورت به بهره برداری رسیدن آنها می توانستیم بخش زیادی از نهاده های داخلی را تولید

کنیم.

ی با اشاره به اینکه به ظرفیت  تولید نهاده های دامی در داخل کشور توجه نشده است، ادامه داد: در خصوص حذف ارز ترجیحی عسکر

اختیار به دولت داده شد و دولت به یک باره آن را قطع کرد، در کمیسیون کشاورزی اعتقاد داریم که یارانه بخش کشاورزی باید پرداخت

شود تا تولیدکنندگان آسیب نبینند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه در نشستی با وزیر جهاد کشاورزی مقرر شد مبادی صادرات دام زنده سبک تع�ن و

ی کرده اما برخی مشکالت به گذشته باز می گردد، بازگشایی شود، عنوان کرد: مجلس با توجه به وظیفه ذاتی خود مسائل را پیگیر

طرحی را دنبال می کنیم تا سرمایه گذاران خارجی بتوانند در کشور سرمایه گذاری نمایند. در بودجه برای صنایع تبدیلی اعتبار خوبی دیده

شد و این موضوع ادامه پیدا می کند.

گر نتوانیم در حوزه وی با اشاره به اینکه متأسفانه در حوزه کشاورزی تنها 30 درصد از احکام برنامه ششم توسعه اجرا شده است، گفت: ا

تأمین کودهای شیمیایی فضایی را ایجاد کنیم که تولیدکنندگان و کشاورزان بتوانند به راحتی کود مورد نیاز خود را تأمین کنند، با مشکل

ی کرده ایم دغدغه تولیدکنندگان است. مواجه می شویم، آنچه را که در کمیسیون کشاورزی پیگیر

ی با تأکید بر اینکه در بودجه سال جاری دولت مکلف شده است تا درآمد سازمان جنگل ها و مراتع را به حساب این سازمان عسکر

واریز نماید و این سازمان نیز باید اعتبارات را در حوزه آبخیزداری و آبخوان داری هزینه نماید، عنوان کرد: آموزش به کشاورزان یکی از

ی می کنیم. متأسفانه نیروهای وزارت جهاد کشاورزی حدود 50 درصد کاهش پیدا کرده اند که باید مسائل جدی است که آن را پیگیر

مجددا آنها را افزایش دهیم.

گر در راستای صادرات محصوالت کشاورزی کند عمل کنیم دیگر کشورها جای ما را در بازارهای هدف می گیرند، وی با اشاره به اینکه ا

ادامه داد: صادرات خشکبار متأسفانه 50 درصد کاهش داشته است، طی نامه ای به رئیس جمهور اعالم کرده ایم که باید در این حوزه

ی و چاره اندیشی شود. از ابتدا نیز اعالم کردیم که دامدارکارت خروجی مناسبی نخواهد داشت، به صورت موقت مسیر صادرات برنامه ریز

دام باز شده است و مقرر شده شرکت پشتیبانی امور دام با قیمت مناسب و منطقی دام ها را خریداری نماید.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ماشین آالت و مکانیزاسیون حوزه کشاورزی باید به روزرسانی شوند، تصریح

کتور قرار دارند که مقرر شده است تا پایان شهریور ماه تقاضاها تأمین شود، افزایش قیمت کرد: 27 هزار کشاورز در صف خرید ترا

کتور کنترل شده و باید بانک کشاورزی و سایر بانک ها در حوزه تأمین تسهیالت فعال شوند. مقرر شده است بخش خصوصی نیز 10 ترا

کتور با حجم موتور باالتر از تولیدات داخل را در مقابل صادرات کاال به کشور وارد کند. هزار ترا

رئیس کمیسیون کشاورزی افزود: متأسفانه تمامی فشارها در زمینه پرداخت تسهیالت متوجه بانک کشاورزی شده در حالی که باید سایر

بانک ها نیز در راستای حمایت از تولید اقدام کنند؛ بانک ها نباید بنگاهداری نمایند. روز دوشنبه هفته آینده مدیران عامل بانک ها در

کمیسیون حاضر می شوند و باید سهم خود را در حوزه پرداخت تسهیالت به کشاورزان به 15 درصد افزایش دهند.



11/13/22, 10:24 AM نسخھ چاپی خبر :: خبرگزاری خانھ ملت

https://www.icana.ir/Fa/News-Print/510877 3/3

وی با تأکید بر اینکه طی مکاتباتی با رئیس جمهور درخواست کردیم سهم بانک های غیرتخصصی از پرداخت تسهیالت به حوزه

گر در این راستا دستگاه های اجرایی کشاورزی به 20 درصد افزایش پیدا کند، عنوان کرد: باید مسیر احداث گلخانه ها تسهیل شود، ا

کم کاری کنند توبیخ می شوند و مقرر شده تعرفه صادرات محصوالت گلخانه ای حذف گردد؛ دستگاه هایی نیز که در راستای توسعه کشت

گلخانه ای اقدام مناسبی داشته باشند، تشویق خواهند شد.

گفتنی است رئیس کمیسیون کشاورزی در بدو ورود به شهرستان جوین با حضور در یادمان شهدای گمنام به مقام شامخ شهدا گمنام

این شهرستان ادای احترام کرد.

صغر عنابستانی و بهروز محبی نجم الزم به ذکر است در جریان این نظارت میدانی علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی و علی ا

آبادی نمایندگان شهرستان های سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن، رئیس کمیسیون کشاورزی را همراهی می کنند./

پایان پیام
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شنبه 21 آبان 1401 ساعت 15:34طی هفته جاری در کمیسیون کشاورزی؛

شود می  سی  برر گمرک  و  ی  ورود ی  د مبا در  ی  ورز کشا و  می  دا ی  ها ده  نها خرین وضعیت  آ

اعضای کمیسیون کشاورزی در هفته جاری آخرین وضعیت نهاده های دامی و کشاورزی در مبادی ورودی و گمرک کشور را بررسی می کنند.

س دستور کار اعالم شده از سوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، بر اسا

مجلس شورای اسالمی اعضای این کمیسیون در نشست روز (یکشنبه ۲۲ آبان ماه) با حضور مسئولین اجرایی ذی ربط گزارش آخرین

ح های توسعه ای وضعیت نهاده های دامی و کشاورزی در مبادی ورودی و گمرک کشور را بررسی می کنند و همچنین بررسی طر

پتروشیمی با حضور مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در دستور کار این روز کمیسیون قرار دارد.

گفتنی است اعضای کمیسیون کشاورزی صبح روز (دوشنبه ۲۳ آبان ماه) نشستی را با دبیر شورای امنیت ملی برگزار می کنند.

در ادامه نشست روز (دوشنبه ۲۳ آبان ماه) عملکرد بانک ها درخصوص موضوع بند (ذ) ماده ۳۳ قانون برنامه پنجم ششم توسعه

ص ۱۵ درصد از تسهیالت پرداختی بانک های غیرتخصصی به حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران که به اختصا

ی و مدایران عامل بانک های کشاورزی ارتباط دارد با حضور وزرای امور اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی، استاندار فارس، بانک مرکز

کشور و استان فارس بررسی می شود.

اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس در آخرین نشست روز (دوشنبه ۲۳ آبان ماه) خود، مصوبات سفر به شهرستان ساوه با حضور استاندار

ی، فرماندار ساوه، معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، مدیرعامل شرکت پشتیبانی اموردام، معاون امور آب و آبفای وزارت استان مرکز

نیرو، رئیس سازمان جهاد استان مرکزس و سازمان حفاظت محیط زیست موضوع کشت فراسرزمینی را بررسی می کنند.

الزم به ذکر است بررسی موضوع کشت فراسرزمینی در دستور کار نشست روز (سه شنبه ۲۴ آبان ماه) کمیسیون کشاورزی، آب، منابع

طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی قراردارد./ 

پایان پیام
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تاریخ: ۲۱ آبان ۱۴۰۱ - ۲۰:۴۸کد خبر: ۳۶۳۵۰۵۲

تکلیف دولت به دستگاه ها برای خرید مرغ آرین

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: براساس دستورالعمل معاون اول رئیس جمهور، تمام

دستگاه های دولتی خریدشان در مرغ باید سویه بومی آرین باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی افزود: ذخایر استراتژیک کشور در

ارتباط با گوشت مرغ، حتما بایستی از سویه آرین باشد.

وی ادامه داد: صادرات در ارتباط با جوجه یک روزه، تخم مرغ

نطفه دار و حتی گوشت مرغ هم بایستی از آرین باشد.

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: ما امروز آرین

را ۱۲ درصد باالتر از سایر سویه ها خریداری می کنیم و از طرفی

بر حسب ابالغی که معاون اول ر�س جمهور داشتند ، تمام

دستگاه های دولتی و سازمان ها موظف هستند خریدشان را در گوشت مرغ از سویه آرین باشد.

https://www.iribnews.ir/
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حوزه : کشاورزی و امور دامگروه : اقتصادی

تاریخ : ۱۴۰۱/۸/۲۲ - ۹:۴۲ ق.ظشماره : ۱۴۰۱۰۸۲۱۰۰۰۷۳۳

قیمت گذاری دستوری فروش
نهاده های دامی را حذف کنید

اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران خواستار حذف قیمت گذاری دستوری نهاده های دامی
با توجه به نوسان نرخ ارز نیمایی برای خرید این اقالم شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام
وطیور ایران (اوندا)، این اتحادیه در نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی خواستار حذف
قیمت گذاری دستوری نهاده های دامی با توجه به نوسان نرخ ارز نیمایی برای خرید این

اقالم شد.

در متن نامه این اتحادیه به سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی آمده است: 
جناب آقای ساداتی نژاد 

وزیر محترم جهاد کشاورزی 
باسالم، احتراما با عنایت به روند رو به افزایش قیمت ارز نیمایی از ابتدای طرح آزادسازی
نرخ ارز (از حدود کانال 25هزار تومان تا کانال 28 هزار تومان روزهای اخیر) و چشم انداز
افزایش شیب رشد قیمت ارز نیمایی در کوتاه مدت، مجددا به استحضار می رساند،
سیاست قیمت گذاری دستوری برای فروش نهاده های دامی در داخل کشور در تعارض با
روند افزایش قیمت ارز در اقتصاد کشور بوده و به زودی موجب کاهش واردات نهاده های

دامی خواهد شد.

بنابراین با عنایت به آزادشدن قیمت ارز و رشد نرخ ارز نیمایی قطعا حذف قیمت گذاری
دستوری برای کاالهای وارداتی نیز اجتناب ناپذیر و ضروری به نظر می رسد.

لذا از جنابعالی درخواست می شود تدابیر الزم برای تداوم واردات نهاده توسط بخش
خصوصی را از طریق حذف سیاست های مخل فعالیت های اقتصادی در دستور کار فوری

مراجع ذیربط قرار داده و از بروز تبعات منفی وضعیت موجود جلوگیری فرما�د.

پایان پیام/
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در جوابیه وزارت کشاورزی به ایلنا مطرح شد:

امکان عرضه گوشت مرغ منجمد با قیمت ۴۵ هزار تومانی وجود دارد

با توجه به ذخایر مناسب شرکت پشتیبانی امور دام، در صورت بروز کمبود در بازار مصرف، امکان عرضه گوشت مرغ منجمد با قیمت 45 هزار

تومان برای مصرف کننده وتنظیم بازار وجود دارد.
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 به گزارش ایلنا، وزارت کشاورزی در پاسخ به خبر ایلنا باعنوان «وعده های دولت برای اصالح نرخ تخم مرغ عملیاتی نشد/نرخ منطقی مرغ

۷۵ هزار تومان است» جوابیه ای ارسال کرده که در آن آمده است:

در خصوص موضوع تعیین قیمت تمام شده تخم مرغ خوراکی، پس از بررسی کارشناسی و اخذ پیشنهاد از اتحادیه مرکزی مرغداران میهن

به عنوان صنف مربوطه و انجام جمع بندی های کارشناسی،  قیمت تمام شده تخم مرغ خوراکی برای طی مراحل قانونی و اخذ مصوبات الزم

به مراجع ذیربط منعکس گردیده است. پیرامون  درخواست تخصیص سهمیه دان قبل از اردیبهشت ماه سال جاری، اعالم می دارد وزارت
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متبوع و معاونت ها  ذیربط (معاونت توسعه بازرگانی ومعاونت برنامه ریزی  و امور اقتصاد)، در حال پیگیری  موضوع از طریق سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی  برای تأمین و تخصیص  دان مذکور می باشند.

در رابطه با نرخ منطقی مرغ گوشتی نیز الزم به ذکر است، برنامه ریزی  تولید در حلقه های  مختلف  گوشت مرغ برای  تولید پایدار بر اساس

سرانه مصرف داخلی تعریف  شده (32کیلوگرم)، ذخیره سازی و حتی  صادرات در سال 1401 انجام که خوشبختانه در ماه های  فروردین و

اردیبهشت محقق گردید. ولی با عنایات به تکلیف  مجلس محترم شورای اسالمی برای دولت مبنی بر اجرای طرح مردمی سازی و توزیع

عادالنه یارانه ها و تغییر نرخ ارز از قیمت ترجیحی به قیمت نیمایی از 21/02/1401 برای  نهاده های  اساسی تولید گوشت مرغ (ذرت و کنجاله

سویا)، باعث افزایش قیمت تمام شده جوجه یکروزه و گوشت مرغ گردید، که این افزایش قیمت نهایتًا به سبد غذایی خانوار منتقل که

ازطریق ساماندهی نظام یارانه ها و پرداخت بخشی از آن  به  صورت مستقیم به مصرف کننده نهایی تا زمان اجرای طرح کاال برگ درحال

انجام است، درضمن با برنامه ریزی صورت گرفته علیرغم اجرای طرح مذکور خوشبختانه کمبودی  در بازار این محصول مشاهده نمی گردد.

ازطرفی با توجه به ذخایر مناسب شرکت پشتیبانی امور دام، در  صورت بروز کمبود در بازار مصرف، امکان  عرضه گوشت مرغ منجمد با

قیمت 45 هزار تومان برای  مصرف کننده وتنظیم بازار وجود دارد.

انتهای پیام/
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پیش بینی کاهش قیمت مرغ طی هفته های آینده

کارگروه برنامه ریزی تولید گوشت مرغ کشور پیش بینی کرد با چهار مصوبه جدید درباره افزایش تولید مرغ، قیمت این محصول طی

هفته های آینده دوباره کاهش می یابد.
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به گزارش ایلنا و به نقل از صدا و سیما، در حالی که قیمت مرغ در روزهای اخیر به زیر نرخ مصوب خود رسیده و هر کیلوگرم از این

محصول به طور قالب ۵۸ تا ۶۰ هزار تومان به فروش می رسد، کارگروه برنامه ریزی تولید گوشت مرغ کشور پیش بینی کرد قیمت این

محصول طی هفته های آینده دوباره کاهش می یابد.

در صورتجلسه کارگروه برنامه ریزی تولید گوشت مرغ کشور با دستور جلسه بررسی روند تولید گوشت مرغ، مدیریت تولید جوجه یک روزه

گوشتی در آذرماه، بررسی راهکارهای تأمین جوجه یک روزه گوشتی مورد نیاز در دی و بهمن مباحث ذیل مطرح شد.



11/13/22, 2:01 PM پیش بینی کاھش قیمت مرغ طی ھفتھ ھای آینده | خبرگزاری ایلنا

https://www.ilna.ir/بخش-اقتصادی-4/1297371-پیش-بینی-کاھش-قیمت-مرغ-طی-ھفتھ-ھای-آینده 3/3

امینی مدیرکل دفتر امور طیور در این جلسه گزارشی از روند تولید گوشت مرغ تا پایان سال ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ و همچنین میزان تولید

جوجه یک روزه در آبان، آذر، دی و بهمن و تأثیر آن بر میزان تولید گوشت مرغ پایان سال و ابتدای سال آتی و همینطور ماه مبارک رمضان

سال بعد ارائه کرد.

مصوبات کارگروه برنامه ریزی تولید گوشت مرغ کشور به شرح زیر است.

۱- در راستای تولید جوجه مورد نیاز دی و بهمن سال جاری و همچنین تأمین گوشت مرغ ایام پایان سال ۱۴۰۱ و ماه مبارک رمضان، انجمن

تولیدکنندگان جوجه یک روزه به نحوی برنامه ریزی نمایند تا تولیدکنندگان این بخش با انتقال خواباندن ۱۰- ۲۰ درصد از تخم مرغ های

نطفه دار تولیدی به هفته های بعد، تأمین جوجه یک روزه مورد نیاز ماه های دی و بهمن را فراهم نمایند.

۲- در راستای برنامه ریزی برای تولید و حفظ تولید پایدار در ماه های آتی، حذف مزارع و مرغ مادر گوشتی در هر سنی صرفًا پس از موافقت

دفتر امور طیور امکانپذیر بوده و در صورتی که به هر دلیل از جمله افت تولید و … نگهداری گله اقتصادی و مقرون به صرفه نباشد،

معاونت های بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان ها پس از اخذ مجوز از دفتر امور طیور نسبت به تولک بری اقدام نمایند. در

ضمن حذف گله ها پس از ۱۱۰ هفتگی نیاز به اخذ مجوز نخواهد داشت.

۳- با توجه به اینکه کاهش قیمت گوشت مرغ برای هفته های آتی قابل پیش بینی است، به منظور حفظ تداوم تولید، شرکت پشتیبانی امور

دام آمادگی خرید گوشت مرغ مازاد بازار را داشته باشد.

۴- اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران و انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه نسبت به عقد تفاهم

فی ما بین برای قیمت و میزان مورد نیاز جوجه یک روزه گوشتی در ماه های آتی به گونه ای اقدام نمایند که هیچیک از حلقه ها متضرر

نگردند.

انتهای پیام/
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حداکثر نیاز مرغ روزانه کش�ر ۶ هزار تن است

دبیرانجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه گفت: با توجه به روند افزایش جوجه ریزی پیش بینی می
شود که جوجه ریزی آبان به ۱۲۵ میلیون قطعه برسد.

آقای محمدرضا صدیق پور گفت: برآوردها حاک�
از آن است که ت�لید ج�جه یک روزه آبان به ۱۲۵
میلیون قطعه برسد که برای ت�لید مرغ این
میزان ج�جه ریزی باید تمهیدات� اندیشیده

ش�د.

به گفته او، با ت�جه به کاهش سرانه مصرف
مرغ، وزارت جهاد برای ج�جه ریزی آبان باید تمهیدات� بیندیشد تا م�ض�ع کاهش قیمت مرغ و ج�جه و

زیان مرغداران تکرار نش�د.

صدیق پور م� گ�ید: با وج�د ج�جه ریزی آبان، عرضه روزانه مرغ به ۷ هزار و ۵۰۰ تا ۸ هزار تن م� رسد،
درحالیکه حداکثر نیاز کش�ر ۶ هزار تن است.

دبیر انجمن ت�لیدکنندگان ج�جه یک روزه نرخ کن�ن� هر قطعه ج�جه را ۵ هزار تا ۱۴ هزار ت�مان اعالم
کرد و گفت: ط� روزهای اخیر قیمت ج�جه یکروزه روند نزول� در بازار داشته است.

بنابر آمار در مهرماه ۱۱۲ میلیون قطعه و آبان ۱۲۵ میلیون قطعه ج�جه ریزی ص�رت گرفت که اگر
تمهیدات� برای روند افزایش ج�جه ریزی اندیشیده نش�د، در آینده نزدیک قیمت مرغ گ�شت� کاهش م�

یابد که این امر منجر به افت ج�جه ریزی در واحدهای مرغداری م� ش�د.


