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 حتی تظاهر به شادی نیز برای دیگران شادی بخش است.
 
 

 کنند هزار تومان ضرر می ۵مرغداران در هر کیلو 
 

نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی گفت: باوجود تعیین قیمت مرغ گرم از سوی ستاد تنظیم بازار؛ شرکت پشتیبانی امور دام 

کنند. حبیبب اسبدا   هزار تومان ضرر می ۵کند و مرغداران در هر کیلو مرغ  های تولیدی را با قیمت کمتر خریداری می مرغ مازاد در واحد

تومان است ضمن اینکه پس از این مصوبه، افزایب   ۰۲۲هزار و  ۰۲نژاد اظهار داشت: مصوبه ستاد تنظیم بازار برای هر کیلوم مرغ گرم 

درصدی قیمت ذرت نیز به تصویب همین ستاد رسیده است، با ایبن حبا   ۴۰درصد قیمت جوجه یک روز و  ۵۲درصدی قیمت سویا  ۰۲

 ۵۲۲هبزار و  ۴۱تومان برای خط یک کشتار و  ۰۲۲هزار و  ۴۱ها را با قیمت  شرکت پشتیبانی امور دام مازاد مرغ موجود در مرغداری

هبای مبرغبداری  کند. وی ادامه داد: این موضوع در عمل باعث ضرر حداقل سه هزار تومانی واحد تومان برای خط دو کشتار خریداری می

نژاد خاطر نشان کرد: از سوی دیگبر  رسد. اسدا  هزار تومان می ۵های تولید این رقم به حداقل  شود که با لحاظ افزای  قیمت مولفه می

های تولید افزای  یافتبه و  کند، این در حالیست که قیمت مولفه شاهد این موضوع هستیم که دولت قیمت مرغ گرم و زنده را اصالح نمی

ها در ستاد تنظیم بازار ضروری است. وی گفت: با توجه به اینکه در شرایط فعلی تولید  برای جلوگیری از ضرر مرغداران اصالح این قیمت

برای مرغداران به صرفه نیست، احتما  ایجاد وقفه دیگر در تولید مرغ با کاه  جوجه ریزی وجود دارد. وی اظهار داشت: انتظار داریبم 

ها قیمت این محصو  را اصالح کند و همچنبیبن شبرکبت  ستاد تنظیم بازار برای جبران خسارت مرغداران و جلوگیری از زیان بیشتر آن

پشتیبانی امور دام نیز مرغ مازاد را با قیمت مصوب از مرغداران خریداری کند تا به این ترتیب از تولید حمایت شود و از ایجاد ببحبرانبی 

 دیگر در بازار مرغ جلوگیری شود.

 عراق آماده صادارت تخم مرغ به ایران می شود
انبد کبه آمباده  ها اعالم کرده های ایران و عراق ظاهراً عراقی مرغ در عراق در این مدت از سا  بعد از رایزنی در پی کاه  مصرف تخم

مرغ از عراق به ایران برای اولین بار صورت گیرد. در همین رابطبه  مرغ به ایران هستند. در هفته آتی قرار است واردات تخم صادرات تخم

کرد اما در این روزها شرایط را به جبایبی  مرغ صادر می یک عضو اتحادیه مرغداران میهن گفته است تا سا  گذشته ایران به عراق تخم

 مرغ عراقی شده است. اند که کشور نیازمند تخم رسانده

 غربی آغاز خرید مرغ مازاد مرغداران آذربایجان
مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام آذربایجان غربی گفت : این شرکت برای حمایت از مرغداران استان ، تولید مازاد آنها را به صبورت 

کند. به دلیل کاه  قیمت مرغ آماده طبخ در بازار، شرکت پشتیبانی امادگی کامل برای خرید مبرغ  منجمد شرینگ پک شده خریداری می

تومان برای خط دو ، مطابق کلیه ضبواببط و  ۵۲۲هزار و  ۴۱تومان برای خط یک و  ۰۲۲هزار و  ۴۱مازاد مرغداران از قرار هر کیلوگرم 

دستورالعمل های کنتر  کیفی ابالغی از سوی دفتر مرکزی ، به صورت منجمد شرینگ پک شده به صورت نقدی  و بدون تخصیص نهباده 

 را دارد . قربان نژاد با بیان اینکه این شرکت ضمن خرید از زنجیرهای تولید آماده عقد قرارداد با مرغداران، اتحادیه ها، تعباونبی هبا و

های استان و به لحاظ کیفی، وزن و  تشکل های تولیدی گوشت مرغ است، ادامه داد: گوشت مرغ های توزیعی مربوط به بهترین کشتارگاه

 گرم است. ۴۱۲۲الی  ۴۰۲۲سیستم نگهداری از جمله انجماد سریع در باالترین سطح استاندارد است ودر محدوده وزنی بین 

 توصیه انجمن تولیدکنندگان زنجیره ای گوشت مرغ به پرورش مرغ آرین
رغم مقاومت محدود ببرخبی  با اجرای موفق برنامۀ ملی ارتقای امنیت و سالمت گوشت مرغ، و مزایای متنوع تولید سویۀ ایرانی مرغ، علی

 اند. به نقل از سبتباد نفع، بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به تولید این سویه آمادگی خود را ابراز کرده ها و افراد واردکننده و ذی دستگاه

کنندگان، وزارت جهادکشاورزی نیز با ببه اجبرا  رسانی برنامۀ ملی ارتقای امنیت و سالمت گوشت مرغ، عالوه بر اقبا  شدید مصرف اطالع

گذاشتن بستۀ حمایتی و تشویقی برای تولیدکنندگان، تولید پایدار و بامزیت را برای این گروه تضمین کرده است. اولویت در تبممبیبن و 

ها با نرخ مصوب، اولویت تهیه و تممین دارو و واکسن با نرخ مصوب، اولویت تممین تسهیالت با نرخ مناسب و استمها  وام  تحویل نهاده

ریزی و کاه  فواصل آن، عدم دریافت هرگونه هزینبه و  ربط در مدت زمان مناسب، صدور حداکثر ظرفیت مجوز جوجه تولیدکنندگان ذی

 ۵۲دار / جوجه / گوشت مرغ، بخبشبودگبی  مرغ نطفه تعرفه در صدور مجوز، حذف عوارض صادراتی و اولویت صدور مجوز صادرات تخم

گذار، اولویت خرید گوشت مرغ و ذخایر استراتژیک با قیمت باالتر، اجرای کامل دستورالبعبمبل  درصدی بیمه تکمیلی و اجباری سهم بیمه

های زیرمجموعه برای تممین نیازهای زنجیرۀ تبممبیبن، فبهبرسبت  مرغ با وزن مناسب پس از ابالغ، و نهایتاً استفاده از ظرفیت شرکت

بدون وقفه و استثنبا ادامبه   –از خردادماه تاکنون   –ماه اخیر  ۰بلندباالی حمایتی وزارت جهادکشاورزی از این تولیدکنندگان بوده که طی 

ای رسماً از تولیدکنندگان درخواست کرد در  ای گوشت مرغ طی اطالعیه داشته است. بر همین اساس، انجمن صنفی تولیدکنندگان زنجیره

رود ببا  از همکاران محترم انتظار میمدیرۀ این انجمن تصریح کرد: تولید خود از سویه آرین استفاده کنند.عبدالعلی طهماسبی، رئیس هیئت

ای را در تممین گوشت مرغ مورد نیاز هموطنان و ایجاد امنیت غذایی به نمایب   های زنجیره مشارکت در این امر ملی، همت و ارادۀ شرکت

رببط  دستگاه و نهاد ذی۰۲بگذارند.شایان ذکر است برنامۀ ملی ارتقای امنیت و سالمت گوشت مرغ، از خردادماه سا  جاری، با مشارکت 

 رود. های ملی در حوزه کشاورزی به شمار می ترین برنامه به اجرا درآمده و در زمرۀ موفق

 روزگی 24دان آماده گوشتی / قیمت هر کیلوگرم دان تا  نام شرکت
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 قیمت محصول تولیدی خود را در این محل اعالم کنید  نام شرکت شما


