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 اگر دقیق می دانید که چه کار کنید تا به هدفتان برسید، پس هدفی که دارید به اندازه ی کافی بزرگ نیست!
 

 ضرورت حمایت بخش دولتی از تولیدکنندگان مرغ
اصفهان نمایندۀ مردم اردستان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه اردستان قطب تولید مرغ گوشتی در استان اصفهان است، گفتت  

 بخش دولتی باید در بخش پشتیبانی تولیدکنندگان مرغ بیشتر ورود کرده و از این افراد حمایت کند.

ها نهایتا دو ماه است، بته دلتیتل  ها که ثمرۀ آن سیدصادق طباطبایی نژاد، اظهار کرد  در دو ماه گذشته بسیاری از مشاغل مانند مرغداری

 ناپذیری شد. شیوع ویروس کرونا تحت تاثیر قرار گرفتند و صنعت مرغداری دچار صدمات جبران

کنند که در ایامی که تقاضا باال بتاشتد  ای تنظیم می وی با بیان اینکه معموال پرورش دهندگان گوشت مرغ، فعالیت تولیدی خود را به گونه

بتوانند محصوالت خود را بفروشند، افزود  به همین منظور چند هفته مانده به عید، محصوالت گوشتی بسیاری از مرغداران آماده عرضه بته 

ها، تاالرهای عروسی، کاهش محسوس سفرهای تتفتریتحتی و...  بازار بود، اما متأسفانه شیوع ویروس کرونا، همراه با تعطیلی رستوران

همگی دست به دست هم دادند تا شاهد کاهش چشمگیر تقاضا در بازار مرغ باشیم. نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسالمی بتا 

بیان اینکه شهرستان اردستان قطب تولید مرغ گوشتی در استان اصفهان است، افزود  بازار تولیدکنندگان مرغ در شهرستان اردستتتان 

گونه که باید از آن حمایت کند. طباطبایی نژاد با بیان اینکه در  زیان قابل توجهی دیده و وزارت کشاورزی هم نتوانسته در سطح کشور آن

های دولت برای جذب این حجم مرغ تولتیتد  سطح استان پیگیر زیان تولیدکنندگان مرغ در شهرستان بودیم، خاطرنشان کرد  محدودیت

شده و پشتیبانی نامناسب باعث کاهش قیمت مرغ در بازار شد و بسیاری از تولیدکنندگان زیان باالیی متقبل شدند. وی گتفتت  بتختش 

المللتی  دولتی باید در بخش پشتیبانی تولید کنندگان مرغ بیشتر ورود کرده و از این افراد حمایت کند. البته باید قبول کرد این وضعیت بین

 بوده و این شغل نیز مانند بسیاری از دیگر مشاغل تحت تأثیر ویروس کرونا قرار گرفته است.

 

 کاهش میزان جوجه ریزی در آذربایجان غربی
 قطعه کاهش یافت. ۰۶۶به سبب شیوع بیماری کرونا و کاهش مصرف گوشت مرغ، میزان جوجه ریزی در استان 

قطعه جوجه ریزی طی فروردین کاهش میزان جوجه ریزی در آذربایجان غربیماه ستال جتاری  ۰۶۶داوود قربان نژاد  با اشاره به کاهش 

 تنی گوشت مرغ در استان مواجه بشویم. ۰۶۶شود طی خردادماه سال جاری با کاهش یک هزار و  گفت   در این راستا پیش بینی می

قتطتعته  ۰۶۶او گفت  طی فروردین ماه سال جاری سه میلیون قطعه جوجه ریزی در استان داشتیم، در حالی که نیاز استان سه میلیون و 

ها ومصرف گوشت به تبع آن جوجه ریزی  ها، غذاخوری و دانشگاه است. قربان نژاد با بیان اینکه با شیوع بیماری کرونا و تعطیلی رستوران

خرداد ماه در استان بتا  ۰۱اردیبهشت تا  ۰۱شود از  بینی می در استان کاهش یافته است گفت    در صورت آغاز به کار این واحدها پیش

تنی گوشت مرغ مواجه باشیم. معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره  ۰۶۶کمبود حدود یک هزار و 

به اینکه با ذخیره مطلوب گوشت مرغ انجام شده در شرکت پشتیبانی امور دام استان که حدود سه هزار تن است جای هیچ نگترانتی در 

های آتی نباشند.قربان نژاد با بیان اینکه هم اکنون شش واحد  این زمینه وجود ندارد افزود  مردم نگران تأمین گوشت مورد نیاز خود در ماه

میلیون قطعه جوجه ریزی فعال است افزود  آذربایجان غربی در تولید گوشت مترغ در  ۴۹جوجه ریزی در سطح استان با ظرفیت ساالنه 

 کشور دارای مقام هشتم و در تولید جوجه یک روزه گوشتی مقام سوم است.

 

 تداوم نگرانی مرغداران خراسان شمالی از روند کاهشی قیمت مرغ
قیمت گوشت مرغ در خراسان شمالی، با وجود اقدام شرکت پشتیبانی امور دام برای خرید این محصول از مرغداران، هنوز در حال ریزش 

بوده و مرغداران را نگران کرده است. رییس اتحادیه لبنیات، قصابان و مرغ فروشان بجنورد روز چهارشنبه به خبرنگار ایرنا گفت  خریتد 

 مرغ از مرغداران، تا حدی سبب افزایش قیمت مرغ در بازار اما این امر، دوام زیاد نداشت و اکنون باز در حال کاهش است.

 ۵۱حسین قاسم زاده اظهار داشت  خرید مرغ، به وسیله شرکت پشتیبانی امور دام سبب شد تا قیمت گوشت مرغ در روزهای اخیر تتا 

هزار ریال در روزهای اخیر  رسید اما دوباره رو بته  ۰۰۱هزار ریال در هر کیلوگرم، افزایش یابد. وی افزود قیمت مرغ در هر کیلوگرم،  به 

 هزار ریال رسیده است. ۴۱سقوط گذاشت و امروز به صورت میانگین به 

رییس اتحادیه لبنیات، قصابان و مرغ فروشان بجنورد گفت  عرضه و تقاضا، عامل تعیین کننده قیمت مرغ در بازار است. وی افتزود  از  

آنجا که زمان ماندگاری مرغ ها در سالن های مرغداری بیشتر شده، قابل عرضه به شرکت پشتیبانی امور دام و ذخیره سازی نیست. بتر 

اساس این گزارش، برای پاسخ به نیاز مردم در شب عید، جوجه ریزی در سالن های مرغداری استان به اندازه قابل توجهی، انجام شد و 

تولید به میزان نیاز، انجام شده است اما پیدایش بیماری کرونا، سبب تعطیلی غذاخوری ها، فست فودها و توقف برگزاری مجالس شتد و 

هتزار  ۰هزار تن گوشت مرغ در خراسان شمالی مصرف می شود که حدود  ۵۵به دنبال آن، تقاضا برای گوشت مرغ کم شد. ساالنه حدود 

 ۹۱۶هزار و  ۱۰۳میلیون و  ۵واحد پرورش مرغ گوشتی در استان با ظرفیت  ۴۹تن آن از طریق دیگر استان ها تامین می شود. هم اکنون 

 ۵۶هزار قطعه جوجه ریزی دارند. سرانه مصرف گوشت مرغ در خراسان شتمتالتی  ۰۱۶قطعه مشغول به فعالیت هستند که در هر دوره، 

 کیلوگرم در سال است.
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