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 آرزوي بهترين ها براي آغازي پر از انرژي و موفقيت 

 

 ٩٨پيش بيني توليد جوجه يكروزه در فروردين 
 ميليون جوجه يكروزه توليد خواهد شد ١١٩بيش از  ٩٨در اولين ماه بهار سال 

ميليون قطعه جوجه يكروزه در كل كشور  ١٢٠آمارهاي انجمن جوجه يكروزه نشان مي دهد كه بهار امسال به گونه اي آغاز مي شود كه نزديك به 
 .توليد خواهد شد

 :سهم واريته هاي مختلفي كه در ايران توليد مي گردد به ترتيب توليد شامل موارد ذيل مي باشد
 درصد توليد فروردين ٦٦ميليون قطعه  ٧٨واريته راس با بيش از 

 درصد توليد فروردين ٢١ميليون و ششصد هزار قطعه  ٢٤واريته پالس با بيش از 
 درصد توليد فروردين ٨ميليون قطعه  ١٠واريته كاب با نزديك به 
 درصد توليد فروردين ٥ميليون قطعه  ٦واريته هوبارد با بيش از 

 هزار قطعه درصدي بسيار اندك و غيرقابل تاثير ٣٥٠آرين با 
 

 ادامه عرضه مرغ تنظيم بازاري
بيش از نرخ مصوب در بـرخـي         مديرعامل شركت پشتيباني امور دام، با انتقاد از جريان سازي توزيع گوشت مرغ تنظيم بازاري با قيمت

به نقل از شركت پشتيباني امور دام، حميد ورناصري بـا  .  در هيچ استاني گوشت مرغ بيش از قيمت مصوب عرضه نمي شود:  ها گفت استان
هـاي     هايي بيش از نرخ مصوب در برخي از استان انتقاد از انتشار اخباري مبني بر عرضه گوشت مرغ گرم و منجمد تنظيم بازاري با قيمت

برخي با طرح اين موضوعات، عالوه بر ذهنيت سازي، تالش دارند به افزايش قيمت انواع گوشت در كشور دامن بزنند اما بـا  :  كشور، گفت
ها نيز در شب عيد و ايام نـوروز   تالش شركت پشتيباني امور دام سراسر كشور، نه تنها اين اتفاق رخ نداد بلكه شاهد روند كاهشي قيمت

هـا     درباره گوشت مرغ در شب عيد و ايام نوروز، شرايط آرامي را پشت سر گذاشتيم و حتي با روند كاهش قيمت:  وي تصريح كرد.  بوديم
هـاي كشـور        تا جايي كه در اين ايام، روزانه هزار تن گوشت مرغ گرم در تهران و در ساير اسـتـان  :  ورناصري اضافه كرد.  روبرو شديم

طبق مصوبه ستاد تنـظـيـم    :  مديرعامل شركت پشتيباني امور دام گفت.  يابد متناسب با نياز بازار عرضه كرديم كه البته اين اقدام ادامه مي
تومان عرضه شد و نرخي بيـش از ايـن        ٥٠٠هزار و  ١٠تومان و مرغ منجمد  ٥٠٠هزار و  ١١بازار هر كيلوگرم گوشت مرغ گرم با نرخ 

هـا     با توجه به عرضه گسترده گوشت گرم و منجمد مرغ در سراسر كشور، به طور متوسط قيمت مرغ گرم در استـان :  وي افزود.  نداشتيم
ورناصري همچنين با اشاره به كاهش قيمت دام زنده گوسـفـنـدي    .  هزار تومان تقليل يافت ١٤هزار تومان و در تهران به  ١٣تا  ١٢بين 
 ١٠با توجه به ميزان گسترده واردات و عرضه گوشت گوسفندي و دام زنده در شب عيد و ايام نوروز، قيمت هر كيلوگرم دام زنـده    :  گفت

مـديـرعـامـل     .  در هيچ استاني نه تنها افزايش قيمت گوشت قرمز نداشتيم بلكه روند كاهشي آن ادامه دارد  .  هزار تومان كاهش پيدا كرد
، ظرف دو روز آينده دام زنده گوسفندي از بنـدر  ) ره( در پي تداوم واردات دام از بنادر چابهار و امام :  شركت پشتيباني امور دام كشور گفت

پيش بيني ما بيانگر اين است كه انواع گوشت قرمز و مرغ گرم و منجمد با دسترسي بـيـشـتـر و         :  وي افزود.  شود عباس وارد كشور مي
 .تر در اختيار شهروندان سراسر كشور قرار گيرد هاي مناسب قيمت

 منتظر افزايش قيمت مرغ باشيد
 .هزار تومان است ١٦و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشي  ٧٠٠هزار و  ١٠امروز نرخ هر كيلو مرغ زنده درب مرغداري : چهارآيين گفت

امروز متوسط نـرخ    :  برومند چهار آيين عضو هيئت مديره كانون سراسري مرغداران گوشتي ، درباره آخرين تحوالت بازار مرغ اظهار كرد
وي با اشاره به ايـنـكـه      .  هزار تومان است ١٦و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشي ها  ٧٠٠هزار و  ١٠هر كيلو مرغ زنده درب مرغداري 

اگرچه برخي دولتمردان به اشتباه تصور مي كنند كه صدور بخشنامه و قيمـت هـاي     :  قيمت دستوري راهكار تنظيم بازار مرغ نيست، افزود
دستوري راهكار مناسبي براي مهار قيمت است، اما جاي اين سوال مطرح است كه سياست گذاران تا كي به اين تدبير مي رسـنـد كـه        

و مـرغ       ٨٠٠هزار و    ١٠تا  ٥٠٠هزار و  ١٠عرضه و تقاضا مكانيزم تعيين كننده بازار است؟ چهار آيين نرخ واقعي هر كيلو مرغ زنده را 
اين در حالي است كه به سبب اجراي قيمت دستوري هر كيلو مـرغ  :  هزار تومان اعالم كرد و گفت ١٦آماده به طبخ در خرده فروشي ها را 

اين مقام مسئول با اشاره به اينكه كمبود نهاده هاي .  هزار تومان در برخي خرده فروشي هاي سطح شهر عرضه مي شود ٢٥تا  ١٨با نرخ 
 ٦تا    ٥٠٠هزار و  ٥هم اكنون قيمت هر كيلو كنجاله سويا در بازار آزاد :  دامي به يك چالش اصلي براي صنعت تبديل شده است، بيان كرد

بنابر تصميم اخير مسئوالن دولتي، توليدكنندگاني كه قصد دريافت كنجـالـه   :  وي در ادامه افزود.  تومان است ٨٥٠هزار و ذرت يك هزار و 
 سويا و ذرت با نرخ مصوب از پشتيباني امور دام دارند، بايد از وزارت جهاد كشاورزي معرفي نامه دريافت كنند كه تمامي اين عوامل توليـد 

عضو هئيت مديره كانون سراسري مرغداران گوشتي از كمبود جوجه ريزي خبـر  .  كنندگان را با مشكالتي در تامين نهاده روبرو كرده است
با استمرار سياست فعلي توزيع كنجاله سويا و ذرت پيش بيني مي شود كه عرضه مرغ به سبب كاهش جوجه ريزي در مـاه      :  داد و گفت

در شرايط فعلي بسياري از مرغداران به سبب نگراني از كمبود ذرت و كنجاله سـويـا   :  چهار آيين ادامه داد. رمضان با مشكالتي روبرو شود
 .از جوجه ريزي امتناع كردند كه اين امر موجب شده تا قيمت جوجه يكروزه به يك هزار تومان كاهش يايد

 
 

هزار شماره  ٥اين برگه به بيش از 
ارسال مي گردد و در كانال تلگرامي ما 

 هزار عضو قرار مي گيرد ١٧با بيش از 


