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 سرمایه گذاری بر روی دانش، بیشترین بهره را دارد... 
 

 احتمال افزایش قیمت گوشت مرغ در روزهای آینده 

تومان به بااارر  ۰۰۵۵تومان و ذرت با نرخ  ۰۰۵۵مهدی یوسف خانی گفت: در حال حاضر قیمت نهادها باال رفته و گنجاله و سویا با نرخ 

عرضه می شود که برری مرغدرر صرفه رقتصادی ندررد، را طرف دیگر با رفزریش صادررت رحتمال رفزریش قیمت گوشت مرغ در رواهاای 

آینده وجود دررد. رئیس رتحادیه مرغ و پرندگان تهررن با رشاره به رینکه قیمت گوشت مرغ در هفته های گذشته با کاهش شدید هامارره 

تومان و همان قیمت سال قبل رست که با توجه به رینکه هزیناه هاای  ۰۰۹۵۵شده بود، گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلو گوشت مرغ 

تولید مرغ باال رفته دولت برری سال جاری باید قیمت مرغ رر باال ببرد. رو با تاکید بر رینکه در دوررن کرونا صادررت گوشت مرغ ماتاوقاف 

شده بود، تصریح کرد: دو هفته ری رست که صادررت گوشت مرغ به رفغانستان و عررق را سر گرفته شده و در رین دو هفته باارر صاادررت 

خوبی شکل گرفته، به همین دلیل در رواهای آینده قیمت گوشت مرغ رو به رفزریش خورهد بود. یوسف خانی درباره وضعایات ورردرت و 

ه عرضه نهاده ها رظهار کرد: با وجود رینکه مسئوالن واررت جهاد کشاورای بارها رعالم کرده بودند که نهاده مورد نیاا مرغدررها به رنادرا

کافی در باارر عرضه خورهد شد، رما در حال حاضر وضعیت عرضه نهادها رفزریش نیافته و واررت کشاورای نهاده دولتی چندرنی تاامایان 

درصد را نیاا مرغدررها را رین بخش تامین می شود. رئیس رتحادیه مرغ و پرندگان تهررن  ۰۵نکرده رست که به نظر می رسد تنها  حدود 

درباره وضعیت مراهای کشور برری صادررت گوشت مرغ، رظهار کرد: در هفته های رخیر صادررت گوشت مرغ به رورل قبل بارگشاتاه و 

مشکلی در امینه مبادالت آن وجود ندررد، هرچند پیش را رین مرا همسایگان بسته شده بود و حتی برخی را پایانه های صادررتی که بعد را 

چندی باا شد، رمکان صادررت محصوالت فاسد شدنی وجود ندرشت رما در شرریط کنونی صادررت گوشت مرغ به عررق و رفغانساتاان در 

میلیون قطعه جوجه ریزی در ماه رنجاام مای  ۰۰۵جریان رست.رو درباره میزرن جوجه ریزی در کشور رظهار کرد: در شرریط کنونی حدود 

میالایاون  ۰۵شود که تقریبا طبق سال های گذشته رست و به طور کلی میزرن تولید نسبت به سال گذشته تغییری ندرشته رست، در ورقع  

 قطعه جوجه ریزی در ماه برری مصرف درخل و مابقی با هدف صادررت رنجام می شود.

 

 های دام و طیور آمادگی برای حذف ارز نهاده
 دهد. های درم و طیور رنجام می وایر جهاد کشاورای گفت: دولت نهایت تالش خود رر برری پشتیبانی و تأمین نهاده

کند رحصا شده و در حال طررحای ساامااناه  های درم و طیور می کاظم خاورای رظهار کرد: عیوب سامانه بااررگاه که رقدرم به توایع نهاد ه

شود. وی با رشاره به لزوم تغییر در شایاوه تاوایاع  جدیدی هستیم که با عملکردی متفاوت ظرف یک هفته تا دو هفته آینده رونمایی می

کارخانه خوررک درم معتابار  ۰۵۵شود، رما با توجه به  رینکه  نهادهای درم و طیور رفزود: نهادهای درمی به صورت خام وررد چرخه تولید می

ها با رثربخشی بیشتاری در  ها و صنایع سنگین قررر گیرد تا نهاده ها در رختیار رین صنایع انجیره در کشور درریم الام رست که رین نهاده

را شود تا رستفاده  رختیار تولیدکننده قررر گیرد. خاورای ردرمه درد: بر رین رساس فرمولی تهیه شده و تا دو، سه روا دیگر بر روی آن کار می

جویی مناسبی در مصارف  شود که با رجرری رین طرح صرفه بینی می خوررک درم در صنایع درم و طیور رجباری شود. وی تصریح کرد: پیش

های خود در  های درمی صورت گیرد همچنین ضریب تولید صنایع مختلف باال خورهد رفت. بنابررین گزررش خاورای در ردرمه صحبت نهاده

های رخیر برخی محصوالت کشاورای گفت: تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باید به طور هامازماان ماورد  پاسخ به سؤرلی درباره گررنی

 حمایت قررر گیرند که در رین ررتباط مسئولیت در رختیار ساامان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان قررر گرفته که نماینده ما نیز در

مرغ دغدغه ما نیز هست و ما باه آن رهامایات  ها مانند گررنی قیمت تخم عنورن یک شهروند رین گررنی آنجا حضور دررد. وی رفزود: به

 دهیم. خاورای گفت: ستاد تنظیم باارر و دستگاه نظارتی در رین ررتباط فعالیت دررند و رین  موررد رفع خورهد شد. می

 ۰۵های تولید در کشورهای پیشرفته  های تولید در بخش کشاورای گفت: با ریجاد انجیره وایر جهاد کشاورای در ررتباط با ریجاد انجیره

درصد رست که ما به دنبال  0۵تا  ۰۵شود ولی رین در کشور ما  درصد را سود حاصل را فروش محصوالت کشاورای عاید تولیدکنندگان می

 باال بردن سود تولیدکنندگان هستیم که برری تحقق رین رمر ربزرری نیز در رختیار درریم. وی رفزود: بنده به طور کل مخالف داللی نیساتام 

هاایای ریاجااد  گری گری نقش مهمی در توایع کاال دررد رما رین مهم باید با ریجاد رراش رفزوده ریجاد شود و نباید تنها دالل ایرر ورسطه

کشور که کاالیی رر گرفته و با قیمت باالتری به فروش برساند.  خاورای در پاسخ به سؤرلی درباره وربستگی به ورردرت کاالی رسااسای و 

دهد تا بتورند نایااا  جاری با تمام قور پشتیبانی الام را بخش کشاورای رنجام می جاری، گفت: دولت در سال مشکل رختصاص ررا در سال

 های درم و طیور تأمین کند و ورردرت کنجاله، یونجه، ذرت و جو در حال رنجام رست. وی رفزود: برری تولید کاالهاای آنها رر به ورردرت نهاده

محقق نخورهد شد. واررت جهاد کشاورای خود رر  ۹۹ریزی شده رما تا پایان سال  رساسی در کشور که به ورردرت آن وربسته هستیم برنامه

با توجه به حضور شماا در ” کند وایر جهاد کشاورای در پاسخ به سؤرل دیگر مبنی بر رینکه  های درم و طیور آماده می برری حذف ررا نهاده

، گفت: دولت “ جاری مطرح شده رست یا خیر؟ جلسات هیئت دولت آیا موضوعی در ررتباط با حذف ررا نهادهای درم و طیور و روغن در سال

کاناد کاه  کند و رکنون بخش کشاورای رولویت رول دولت رست. خاورای رفزود: دولت تاالش مای را بخش کشاورای بسیار حمایت می

پشتیبانی الام برری تأمین نهادهای درم و طیور رر رنجام دهد رما ما نیز به عنورن واررت جهاد کشاورای همه جورنب رمار رر در ناظار 

 های درمی رختصاص نیافت آمادگی کامل رر درشته باشیم. گیریم تا رگر به هر دلیلی ررا به ورردرت کاالهای نهاده می
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