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 خداوند مقدر کرده تا زمانی که نفس میکشیم در سالمتی و ثروت باشیم.
 

 های صنعتی کشور بهار شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری

 ٠,،٤“ ) گاو تلییی یه” در فصل مورد بررسی، در میان قلم های گاوداری های صنعتی در کشور، کمترین تورم ساالنه مربوط به قلم 

 درصد( میباشد. ٨.٥٣“ )گوساله نر زیر چهار ماه”درصد ( و بیشترین آن مربوط به 

 ٠،٤بیه  ٩٨١١تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری های صنعتی ن بت به فصل قبل )تورم فصلی( در فصل بهار 

واحد درصد افزایش دارد. در میان قلم های گیاوداری  ٨٥٨(، -٩٥٨درصد افزایش رسید که در مقای ه با همین اطالع در فصل قبل)

 درصد ( میباشد. ٤،,٩“  )کود”درصد ( و بیشترین آن مربوط به قلم  -.،.“)گاوتلی ه”صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم 

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری های صنعتی ن بت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( در فصل بهیار 

واحد درصد کاهش داشیتیه اسیت. بیه  ,٠٥٠(، ,٨٥١درصد رسید که در مقای ه با همین اطالع در در فصل قبل) ٤.،٩به  ٩٨١١

عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصوالت گاوداری های صنعتی به ازای تولید قلم های خود در داخل کشیور، 

درصد افزایش دارد. در بین قلم های گاوداری های صنعتی، کمترین تیورم  ٩٥.٤، ٩٨١٣ن بت به فصل بهار  ٩٨١١در فصل بهار 

 درصد( میباشد. ٨٠٥٤٠“ )کود”ترین آن مربوط به قلم درصد( و بیش -.٠٠٥٠“ )گاو تلی ه“نقطه به نقطه مربوط به قلم

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصیل بیهیار 

واحد درصید  ٩٣٥٠(، ٨,٥٠درصد رسید که ن بت به همین اطالع در فصل قبل) ٣،,٩ن بت به مدت مشابه در سال قبل به  ٩٨١١

کاهش نشان میدهد. در فصل مورد بررسی، در میان قلم های گاوداری های صنعتی در کشور، کمترین تورم ساالنه مربوط به قیلیم  

 درصد( میباشد. ٨.٥٣“ )گوساله نر زیر چهار ماه”ترین آن مربوط به درصد ( و بیش ٤٥,٠“ )گاو تلی ه”

نشان میدهد که شاخص اکثر استان هیای  ٩٨١١های صنعتی کشور در بهار  بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری

درصد و بیشتریین  ٤.،٩٨کشور ن بت به فصل قبل با افزایش روبه رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان یزد با 

درصد کاهش می باشد.مقای ه شاخص کل استانها در فصل جاری ن بت به فصیل  ٥٨٠.میزان کاهش مربوط به استان گل تان با 

درصد و کمترین آن مربوط بیه اسیتیان  ٠٨،٠٣مشابه سال قبل نشان می دهد که بیشترین درصد تغییر مربوط به استان یزد با 

 درصد کاهش می باشد. ٩٨٥٨٩مرکزی با 

 

 توسعه پایدار صنعت دامپروری
درصدی تولیدات گوشت دامی را  ٤.استان پرمصرف پتان یل افزایش  ,قرار گرفتن استان مرکزی در مرکز کشور و همجواری با 

درصدی تولید گوشت  ٤.فراهم نموده است. معاون امور دام و طیور سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: ظرفیت افزایش 

 گوساله، مرغ و تخم مرغ در راستای تحقق شعار جهش تولید در این استان فراهم است.

آذر افزود: با توجه به وجود واحدهای سنتی و نیمه صنعتی گوساله پرواری در استان مرکزی، قرار گرفتن این استان در مرکز کشور 

 استان پرمصرف، شرایط افزایش تولید در راستای تحقق شعار سال فراهم است. ,و همجواری استان با 

سال گذشته با هدف شناسایی و افزایش پرورش و تولید دام و طیور بیر  ٠وی یادآورشد: طرح توسعه پایدار صنعت دامپروری از 

است. معاون امور دام و طیور سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: با توجه  ها در کشور آغاز شده های استان اساس ظرفیت

های این استان افزایش تولید و پرورش گوساله پرواری، مرغ و تخم و مرغ در راستای ارتقای درآمدزایی و اشتغیال در  به ظرفیت

هزار تن گوشت قرمز ساالنه در استان مرکزی تولییید  ٤.های اولویت دار این سازمان است. آذر ادامه داد: اکنون  استان از برنامه

 درصد آن به سایر نقاط کشور ارسال می شود. ٤,تن این محصوالت در استان مصرف و  ٤٤.هزار و  ,٩می شود که 

های کشور ارسیال  هزار راس گوساله آماده پروار ساالنه به استان مرکزی وارد و پس از پرواربندی به سایر استان ٠٤٤وی افزود: 

شود که امکان افزایش این تولیدات در استان وجود دارد. معاون امور دام و طیور سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفیت:  می

های کشور ارسال و بقیه در داخیل  درصد تخم مرغ تولیدی در این استان نیز به سایر استان ٤.درصد از تولید گوشت مرغ و  ٠٤

سال اخیر نقدینگی تولیدکنندگان متناسب بیا  ٠استان مصرف می شود. آذر ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت محصوالت در مدت 

های مورد نییاز بیا  ها رشد نکرده است و نیاز است با پرداخت ت هیالت ارزان قیمت به تولیدکنندگان و تامین نهاده افزایش قیمت

هزار تین  ٠.هزار ریالی، زمینه افزایش تولید این محصوالت در استان فراهم شود. استان مرکزی با تولید ساالنه حدود  ٠٠دالر 

ای در بخیش  هزار تن تولید تخم مرغ از جایگاه ویژه ٠٩هزار تن شیر، حدود  ٨٠٤هزار تن تولید گوشت قرمز،  ٨.گوشت سفید، 

 دامداری کشور برخوردار است. 
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