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 تاریک ترین لحظات شب درست قبل از سپیده دم است...

 ریزی ندارند بسیاری از مرغداران اشتیاقی به جوجه 

کننده عررهره  هزار تومان به مصرف 02تا  71محمد یوسفی با اشاره به قیمت کنونی مرغ در بازار اظهار داشت: اکنون هر کیلو مرغ حدود 

ها عدد مشرخرصری  است زیرا قیمت نهاده70222کند. وی افزود: مرغ زنده در حدود  ها فرق می شود و البته در جاهای مختلف، قیمت می

کنند، مشخص است، اما  کرافری  ندارد و قیمت بخشی که شرکت پشتیبانی امور دام و یا واردکنندگان بزرگ و معتبر در بازارگاه عرهه می

ریزی ندارند، گرفرت:  نیست. رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه در حال حاهر خیلی از مرغداران اشتیاقی به جوجه

رود.وی درباره تغییر قیمت بیان کرد: زمانی که قیمت مرغ خیلی پایین بود، مرغ آماده طبخ به کیلرویری  به همین دلیل قیمت جوجه باال نمی

دیدند تا جایی که اقدام به تعطیلی مراکز خود کردند و یرا مرجربرور شردنرد  هزار تومان رسیده بود و تولیدکنندگان زیان می 71تا  70

هرای  کردند. وی یادآور شد: قیمت نرهراده ها را معدوم می کشی خارج کنند که سروصدایی هم شد که جوجه ها را از ماشین جوجه مرغ تخم

تومان اسرت، امرا  0122تومان، کنجاله سویا  7022شود تغییری نکرده است، ذرت تحویل بنادر  تومانی وارد می 0022دولتی که با ارز 

ترومران اسرت.  0022تا  7022هزار تومان است که بسیار هم کمیاب است، قیمت ذرت هم از  8تا  1کنجاله سویا در بازار آزاد هر کیلو 

میلیون جوجه تولید و پرورش یافته که بخشری را  712های گذشته حدود  یوسفی خاطر نشان کرد: میزان تقاها تغییری نکرده است، ماه

 کند. تر در بازار میوه و تره بار عرهه می ها را به صورت منجمد و با قیمت پایین شرکت پشتیبانی امور دام ذخیره کرده و بخش دیگر ذخیره

 

 های دامی نداریم تصمیمی برای حذف ارز دولتی نهاده 

سخنگوی دولت گفت: بخشی از جلسه دولت را به گزارش وزیر جهاد کشاورزی اختصاص دادیم و گزارشی از وهعیت نهاده های دامی و 

های دامی  کشاورزی دادند. وی ادامه داد: به هر ترتیب فشارهای تحریم تمام مراودات تجاری کشور را تحت تاثیر قرار داده است و نهاده

ن نیز از این مستثنی نیستند. ربیعی تاکید کرد: از ابتدای امسال واردات ذرت ما بیشتر از گذشته بوده و این کاالی اساسی را به هیچ عرنروا

رها نکردیم. وهعیت جو خوب است و با عنایت به اینکه هم اکنون در حال برداشت جو در کشور هستیم قطعا در جو مشکل نرخرواهریرم 

داشت. ما در واردات کنجاله و سویا عقب بودیم که مطرح شد و با تمهیدات هیئت دولت، بانک مرکزی، صمت و جهادکشاورزی بره زودی 

این عقب ماندگی رفع خواهد شد. وی تصریح کرد: ذخایر ما امروز از وهعیت مناسبی برخوردار است. دولت فعال تصمیمی در خصروص 

تومانی به نیمایی در خصوص نهاده های دامی اتخاذ نکرده است. جهاد کشاورزی نیز تالش هایی صورت داده کره  0022تغییر نرخ ارز از 

هم کاهش مصرف خوراک و هم کاهش مصرف بهینه نهاده های دامی را داشته باشیم و بتوانیم کاهش واردات و عدم نیاز به ارز را دنربرال 

 کنیم.

 برنامه حمایت از مرغ الین ایرانی تدوین می شود
وزیر جهاد گفت: برای حمایت از مرغ الین ایرانی برنامه خاصی در دست تهیه و انتظار حمایت بیشتری از بانک عامل حوزه کشاورزی در  

های بخش کشاورزی اظهار داشت: باعث افتخار اسرت کره برا وجرود  این زمینه داریم. خاوازی با اشاره به اهمیت تأمین و تولید نهاده

های بخش کشاورزی روی پای خود بایستد و در این زمینه از همکاری بانک عامل حروزه  تواند برای تولید نهاده فشارهای عظیم، کشور می

کنیم. وی در بخش دیگری از سخنان خود بر همفکری و ارائه پیشنهرادات سرازنرده  های بخش قدردانی می کشاورزی برای تأمین نهاده

برای حمایت مالی بیشتر از بخش کشاورزی از طریق شورای پول و اعتبار و مجلس شورای اسالمی برای پیشبرد اهداف بخش و ارتقرای 

ها در ایرن  های مرکزی و اولیه تولید نهاده آن تاکید کرد. وی در ادامه اهمیت زنجیره تأمین بخش کشاورزی را متذکر شد و افزود: هسته

زنجیره مغفول واقع شده اند که این موارد باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. خاوازی در بخش پایانی سخنان خود با توجه به افزایش نررخ 

 های بخش شد. ها همچون کود، آفت کش و... خواستار حمایت از کشاورزان برای تأمین نقدینگی الزم برای خرید نهاده برخی از نهاده

 

 نهاده های دامی در اختیار مرغداران متخلف قرار نمی گیرد
دبیر ستاد تنظیم بازار و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیالن گفت:نهاده های دامی در اختیار مرغدارانی که با قیمت مصوب آن را 

دریافت کردند اما از ارائه مرغ تولیدی خود به کشتارگاه ها با قیمت مصوب خودداری می کنند، قرار نمی گیرد. دلق پوش با بیان ایرنرکره 

کشتارگرها برای اخذ پروانه کسب از مراجع ذیصالح یک هفته فرصت دارند ، اظهار داشت: اتاق اصناف مرکز استان ظرف حداقل یکهفتره 

نسبت به صدور پروانه کسب برای کشتارگران سراسر استان اقدام کند. وی خاطرنشان کرد: پس از اتمام مهلت داده شرده برمرنرظرور 

دریافت پروانه کسب، سازمان صنعت، معدن و تجارت از همکاری کشتارگاهها ، با کشتارگران فاقد شناسنامه جلوگیری می کند.دبیر ستاد 

تنظیم بازار گیالن ادامه داد: همچنین پس از اتمام مهلت یک هفته ای،  اداره کل دامپزشکی با هماهنگی سازمان صنعت، معدن و تجرارت 

از ورود و کشتار مرغ کشتارگران فاقد مجوز به کشتارگاهها تحت هر عنوان جلوگیری می کند و مرغداران نیز  موظف به صدور فراکرترور 

 رسمی برای کشتارگران می باشند تا آنها بر اساس فاکتور خرید بتواند نسبت به عرهه مرغ به واحدهای صنفی اقدام کنند.
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