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 امروز را به عنوان شروع آينده ات ببين نه به عنوان دنباله گذشته ات

 افزايش جوجه ريزي مانع از كمبود مرغ شده است
 20مربوط به جوجه ريزي تيرماه است كـه        گوشت مرغ كه در ايام محرم به بازار آمده ،:  معاون امور توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي گفت

مرتضي رضايي معاون امور توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي، با بيان اين كه ميزان .  ريزي انجام شده است درصد بيشتر از سال گذشته جوجه
درصد افزايش پيداكرده است، اظـهـار    9طور ميانگين  روزه و درنهايت گوشت مرغ نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته به يك  توليد جوجه

ميليون قطعه و در تـيـر    102، 97وي با اشاره به اين كه در تيرماه سال .  ايم درصد رشد توليد داشته 20ها مانند تيرماه بيش از  در بعضي ماه:  كرد
ميليون قطعه جوجه توليد شـده و در       107همچنين در مردادماه سال گذشته :  ميليون قطعه جوجه توليدشده است، افزود 122، بيش از 98سال 

معاون امور توليدات دامي وزارت جـهـاد كشـاورزي،          .  ميليون قطعه رسيده است 125روزه به  ، ميزان توليد جوجه يك98زمان مشابه در سال 
روزه    هاي يك سازي جوجه افزايش توليد جوجه در سال جاري را ناشي از افزايش تقاضاي بازار دانست و در رابطه با تصاوير منتشرشده از معدوم

ها كه نتوانستند جـوجـه خـود را         كشي شده افزايش توليد باعث اين اتفاق بوده و برخي جوجه گفته:  در برخي واحدهاي توليدي، خاطرنشان كرد
ها كه نر هستند و قـابـلـيـت        يك امر طبيعي در اين صنعت است و معموالً آن بخش از جوجه سازي زدند كه اين موقع بفروشند دست به معدوم به

وي با غيراخالقي دانستن ضبـط و پـخـش فـيـلـم             .  شوند و اين مسئله تنها مربوط به ايران نيست سازي مي فروش و پرورش ندارند، معدوم
تومان برسد و از ايـن     2550به دنبال راهكارهاي هستيم تا با صادرات محدود، قيمت جوجه به قيمت مصوب :  سازي جوجه ها، عنوان كرد معدوم
. روزه صادرشده و اگر قيمت اين كاال افت كند، صادرات انجام خواهد شـد  مجوز صادرات جوجه يك:  رضايي افزود.  ها جلوگيري شود سازي معدوم

جـوجـه   :  روزه اذعـان كـرد     شده در خصوص فروش كيلويي جوجه يك معاون امور توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي در رابطه با ادعاي مطرح
. شده صحت نـدارد  شود، بنابراين ادعاي مطرح اي خريد و فروش مي صورت قطعه يا دانه رسد، بلكه به عنوان كيلويي به فروش نمي هيچ روزه به يك

  گوشت مرغ كه در ايام محرم به بازار آمـده،   :  اندازه نياز بازار در ايام محرم توليدشده است، گفت رضايي با اشاره به اين نكته كه مرغ گوشتي به
دهد كه بازار ايـن كـاال        درصد نسبت به سال قبل رشد توليد داشتيم و روند قيمتي بازار هم نشان مي 20مربوط به جوجه ريزي تيرماه است كه 

هـاي     با توجه به افزايش توليد و در كنار آن ظرفيت:  وي افزود.  تر از قيمت مصوب است متعادل است و در برخي مناطق قيمت گوشت مرغ پايين
معاون امور تولـيـدات دامـي      .  ايم عنوان نياز به واردات نداريم كما اينكه در چند سال گذشته هم وارداتي نداشته هيچ بااليي كه در توليد داريم، به

ها، تأمين جوجه، تأمين مرغ و درنهايت بازار بايد متعادل باشد تا ايـن   هاي توليد اعم از تأمين نهاده تمام زنجيره:  وزارت جهاد كشاورزي ادامه داد
 .هاي قبل توليد داشته باشيم و بتوانيم صادر كنيم امكان فراهم شود كه بيش از سال

 كمبودي در عرضه دام وجود ندارد
منصور .  با توجه به انباشت دام در واحدهاي دامداري و توزيع انبوه گوشت، قيمت محصول در بازار روند كاهشي داشته است:  پوريان گفت

با توجه به انباشت دام در واحـدهـاي       :  پوريان رئيس شوراي تامين كنندگان دام كشور، از كاهش قيمت گوشت در بازار خبر داد و گفت
وي با اشاره به اينكه كمبودي در عرضه دام زنده وجـود    .  دامداري و توزيع انبوه گوشت، قيمت محصول در بازار روند كاهشي داشته است

با وجود آنكه سال گذشته در چنين موقعيتي با مشكل كمبود دام و گراني گوشت در بازار روبرو بوديم، اما امسال بـه سـبـب      :  ندارد، افزود
شرايط مساعد مرتع با مازاد دام در واحدهاي دامداري روبرو هستيم كه اين امر تعادل منطقي قيمت گوشت در بازار را به همراه داشـتـه     

با توجه به آنكه در ايام محرم، تقاضا براي خريد گوشت گـوسـالـه      :  پوريان قيمت دام زنده را تابع عرضه و تقاضا دانست و گفت.  است
 . بيشتر است، اما به سبب انباشت دام در واحدهاي دامپروري جاي هيچ گونه نگراني مبني بر نوسان قيمت در بازار نيست

بـا  : رئيس شوراي تامين كنندگان دام زنده با اشاره به اينكه كمبودي در عرضه گوشت گرم و منجمد در ايام محرم وجود ندارد، بيان كـرد 
وجود كاهش مصرف گوشت گوسفندي در ايام محرم، پيش بيني مي شود كه قيمت شقه گوسفندي متاثر از قيمت گوشت گوساله با رونـد  

: هزار تومان اعالم كرد و گفت 40تا  38هزار و دام سبك  32وي متوسط قيمت كنوني هر كيلو دام سنگين را .  نزولي در بازار روبه رو شود
هزار تومان  49تا  47هزار و دام سبك  38تا  36اين در حالي است كه به سبب سودجويي عوامل واسطه و دالل، دام زنده سنگين با نرخ 

با توجه :  پوريان در پايان ادعاي برخي فروشندگان مبني بر امتناع دامداران در عرضه دام را تكذيب كرد و افزود.  شود در ميادين عرضه مي
 .به آنكه نگهداري دام پروار شده براي دامدار صرفه اقتصادي ندارد، از اين رو دامدار به فكر آن است كه دام خود را در بازار عرضه كند

 

 ارزش پسماند ميوه و تره بار براي تبديل به خوراك دام
هاي مديريت ميادين و پسماند شهرداري بر استفاده بهينه و تبديل پسماند ميوه و تره بار به خوراك دام تـاكـيـد         مديران عامل سازمان

 كردند
 246هاي باقيـمـانـده در         ها و نگاه تخصصي به موضوع پسماند در جلسه مشترك مديران عامل اين دو سازمان بر لزوم تقويت همكاري

 .تواند استفاده شود ميدان و بازار ميوه و تره بار تاكيد شد كه عالوه بر استفاده به عنوان كود حاصلخيز، به عنوان خوراك دام نيز مي
هاي زيرمجموعه مديريت شهري در ارائه خدمات بـه   افزايي سازمان مديرعامل سازمان مديريت پسماند در اين جلسه با تاكيد بر لزوم هم

هاي شهرداري تهران بيشتر باشد، شهروندان بيشتر از آثار و منافع آن بـرخـوردار    هر چه ارتباط بين بخشي واحد:  شهروندان، تاكيد كرد
 . شوند مي
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