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 زندگی ارزشمندتر از آن است که تنها به امید فرارسیدن دوران بازنشستگی کار کنیم.
 

 احیای مرکز پرورش مرغ الین به عنوان ذخیره گاه استراتژیک منابع پروتئینی
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسالمی بر لزوم حمایت اساسی دولت از مرکز پرورش مرغ الین بابلکنارتاکید کرد و گفت: احیییای  

 مرکز پرورش مرغ الین بابلکنار به عنوان ذخیره گاه استراتژیک در زمینه مواد پروتئینی باید در اولویت برنامه های وزارت جهاد کشاورزی

قرار بگیرد. علی کریمی فیروزجایی در جریان بازدید از مجتمع مرغ الین بابلکنار گفت: با حمایت وزارت جهاد کشاورزی از ایین میرکیز  

زنجیره موادغذایی کشور در زمینه تولید گوشت سفید تکمیل می شود. وی از مرکز تولید وپرورش مرغ الین بابلکنار به عینیوان میرکیز 

راهبردی یاد کرد و افزود: در صورت جلوگیری از واردات جوجه های یکروزه  سهم این مرکز در تامین گوشت مرغ کشور ظرف یک سیا  

سیالیه ۵درصد افزایش می یابد. کریمی یادآورشد: درصورت برنامه ریزی مدون مرکز پرورش مرغ الین بابلکنار طی یک برنامیه  ۰۲به 

درصدی گوشت مرغ کشور را خواهد داشت. کریمی ضرورت اهتمام وزارت جهادکشاورزی برای تامین نیروی انسانی  ۰۲۲ظرفیت تامین  

مرکز مرغ الین جهان قرار دارد که از  ۸ماهر و متخصص موردنیاز این مرکز را یادآورشد وافزود: مرکز پرورش مرغ الین بابلکنار در شمار 

این حیث نیازمند توجه ویژه است.وی افق آینده صنعت طیور را با توجه به ظرفیت باالی مرکز پرورش مرغ الین بابیلیکینیار  روشین و 

د امیدوارکننده  توصیف کرد ویادآورشد: احیای مرکز پرورش مرغ الین بابلکنار به عنوان ذخیره گاه استراتژیک در زمینه مواد پروتئینی بایی

در اولویت برنامه های وزارت جهاد کشاورزی قرار بگیرد. وی با اشاره به برنامه های حمایتی مجلس یازدهم از بخش کشاورزی گفت: در 

تدوین برنامه هفتم توسعه تقویت و پشتیبانی از مراکز استراتژیک و محوری مانند مرکز مرغ الین بابلکنارکه نقش عمده ای در رهیاییی 

کشور از وابستگی صنایع غذایی دارند  دراولویت قرار می گیرند. کریمی  گفت: در اجرای تاکید مقام معظم رهبری و مصوبه شورای امنیت 

کشور در خصوص امنیت غذایی مقرر شد طی هفته آینده جلسه مشترکی در حضور معاون او  رئیس جمهور برای توسعه مرکز پیرورش 

 مرغ الین بابلکنار برگزار شود.

 خود زنی حلقه ها در صنعت مرغداری
صنعت مرغداری کشور در حقیقت یک زنجیره ایست که از حلقه های  بهم پیوسته ای بنام تولید جوجه یکروزه   واردات خوراک   کارخانیه 

های تولید خوراک   پرورش دهندگان مرغ   کشتارگاه های طیور   بخش توزیع تشکیل شده اند   ضروریست که همه این حلقه ها حداقیل 

از یک نگاه اقتصادی و منافع صنعتی در اشتراک با هم بصورت یک زنجیره هم آهنگ فعالیت نمایند . متاسفانه امروزه و در حا  حاضر هیر 

کدام از این حلقه ها خود به تنهایی با تشکیل انجمن یا تعاونی مختص به خود مستقال و بدون نگاه منافع جمعی و صنعتی مشیویو  بیه 

فعالیت می باشند . این روش و متد تک منفعتی در کشور های موفق جهان منسوخ شده و در صنعت تولیدی و مدیریتی آنها یک زنجیییره 

کامل با ساختار اقتصادی ایجاد شده است . در شرایط فعلی کشورمان صنعت مرغداری نیازی به دشمن خارج از محدوده خیود نیدارد   

چون در واقع امر هر یک از  این حلقه ها یا انجمن های مستقل   بدنبا  منافع بیشتر خودشان هستند   سالیان درازیست که اتحاد و اتفاق 

واقعی در بین این حلقه های اصلی وجود ندارد و طبیعی است که بعلت تضاد منافع  نمی توانند متحد گردند   تمیام انیر ی   وقیت و 

نیرویشان بجای آنکه بطور کامل و قوی در جهت توجیه درست دولتمردان و دادن راه های اصولی آنان برای تامین نهاده ها با ارز معیقیو  

صرف شود  در درگیری های اقتصادی بین حلقه های مستقل هدر می رود . بیائیم مکانیسم تشکیل زنجیره صنعت مرغداری را با استفیاده 

 از حلقه های موجود و با پیدا کردن راه های اجرایی صحیح و منطقی قابل قبو  طراحی کنیم .

 

 کند درصد نیاز مرغداران را تأمین می ۰۳جهاد کشاورزی فقط 
 اند. هزار تومان به فروش رسانده ۰۲از صبح امروز برخی از فروشندگان پروتئینی در قزوین هر کیلو مرغ را حدود 

دانستند  مسئو  اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهیی  ها علت این افزایش قیمت را اعتصاب کشتارگاه می از سویی در حالی که برخی

داند. اکبر آقاجانی با بیان اینکه هیچ اعتصابی در استان قزوین  ای برای برهم زدن بازار می با تکذیب هرگونه اعتصاب  آن را شایعه

هیزار و  ۰۰تن مرغ در استان قزوین با قیمت  ۰۲صورت نگرفته و این یک شایعه و کذب است  اظهار کرد: شب گذشته بیش از 

تومان است و هرگونه افزایش قیمت بیش  ۵۲۲ ۰۸الی  ۰۸۰۲۲تومان توزیع شده است. وی عنوان کرد: قیمت مصوب مرغ  ۰۲۲

از این تخلف بوده و باید با آن برخورد شود. وی با بیان اینکه شرایط برای مرغداران اصالً مناسب نیست  تصریح کرد: بی ثباتی در 

های دامی جز فشار و آزار و اذیت تولید کننده و در نهایت مردم  فایده دیگری نداشته است. آقاجانی تصریح کرد: هیم  بازار نهاده

های دامی بیایید از  کند و ما بقی مصرف نهاده درصد نیاز مرغداران را تأمین می ۰۲اکنون جهاد کشاورزی در بهترین شرایط تنها 

بازار آزاد تأمین شود. وی اضافه کرد: این در حالی است که بنا به برخی اخبار دولت هیچ دالری برای نهاده دامی آزاد تخیصیییص 

نداده و از گمرک آزاد نکرده و حا  سوا  اینجاست که این میزان نهاده دامی به چه صورت در دستان بخش خصیوصیی میوجیود 

رسید   هزار تومان به فروش میی ۰های دامی همچون سویا توسط بخش دولتی حدود  است. آقاجانی ادامه داد: در حالی که نهاده

کند.مسئو  اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهیی ییادآور  هزار تومان عرضه می ۰۰متأسفانه بخش خصوصی همین نهاده را با قیمت 

 هزار تومان در بازار باشیم.  ۰۵شد: بدون شک با این شرایط باید به زودی شاهد مرغ با قیمت هرکیلو 
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