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 برای شکست هایتان زیاد ناراحت نشوید، برای فرصت هایی که بدون امتحان کردنشان از دست میدادید ناراحت باشید.
 

 بررسی نوسانات قیمت مرغ؛ یکشنبه در کمیسیون کشاورزی

های جهاد کشاورزی و صمت در کمیییسیییون  نوسانات قیمت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن نباتی، یکشنبه با حضور مسئوالن وزارتخانه

های یکشنبه، دوشنبه و سیه شینیبیه  های تخصصی مجلس شورای اسالمی هفته آینده روز شود. کمیسیون کشاورزی مجلس بررسی می

بررسی موضوعات مختلفی را با حضور مسئوالن کشور در دستور کار دارند. بر این اساس؛ کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیی  

زیست روز یکشنبه آخرین وضعیت توزیع نهاده ها، همچنین نوسانات قیمت مرغ و تخم مرغ و نیز نوسانات قیمت در زنجیره تولید صنایع 

های جهاد کشاورزی، صمت، بانک مرکزی و تولیدکنندگان بیخیخ خصیوصیی  لبنی کشور و روغن نباتی را با حضور مسئوالن وزارتخانه

قانون اساسی، روز دوشنبه در نشستی با حضیور وزییر  ۴۴کند. کمیسیون ویژه جهخ و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل  بررسی می

 کند. های جهخ تولید در صنایع و معادن را بررسی می ها و راهکار صنعت، معدن و تجارت چالخ

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری هم چگونگی ساماندهی نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش را با حضور وزییر آمیوزش و 

گذارد. بررسی برنامه ها، اقدامات و رسیدگی به عیمیلیکیرد  پرورش و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به بحث و تبادل نظر می

های کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و بررسی عرضه و  ای وزارت نیرو نیز جزو برنامه های سرمایه ای و تملک دارائی اعتبارات هزینه

ها نیز در دستور کار کمیسیون عمران قرار دارد. همچنین وزرای آموزش و پرورش، نیرو، امور اقتصادی  توزیع مصالح ساختمانی و قیمت آن

 شوند. های مختلف مجلس می و دارایی، اطالعات و کشور نیز به منظور پاسخگویی به سواالت نمایندگان راهی کمیسیون

 

 میلیون جوجه یکروزه از مازندران۴۴۴ظرفیت صادرات 
هزار تُن مرغ خیبیر ۰۴۴میلیون قطعه جوجه یکروزه و ۴۴۴مدیر امور طیور جهاد کشاورزی مازندران از ظرفیت صادراتی استان در تولید 

میلیون جوجه یکروزه از مازندرانبه گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مازندران، محمدعلی یداللهیی گیفیت   ۴۴۴داد. ظرفیت صادرات 

های خود و افزایخ تولید  های اسمی واحد های طیور مازندران موجب استفاده مرغداران استان از ظرفیت استفاده حداکثری از ظرفیت واحد

واحید میرغ ۲۲۴شد. مدیر امور طیور جهاد کشاورزی مازندران افزود  در صنعت طیور به دنبال تولید صادرات محور بوده و به همین دلیل 

درصد ظرفیت آن در گردونه تولید قرار داشته و قادر به تولید ساالنه ۰۴هزار قطعه در استان وجود دارد که ۰۴۴میلیون و ۶مادر به ظرفیت 

میلیون قطعه جوجه پارسال در مازندران از ظرفیت تولید و صیادرات ۷۰۰میلیون قطعه جوجه یکروزه است. یداللهی، با اشاره به تولید ۳۰۰

ای به عنوان ظرفیت اسمی در  میلیون قطعه۰.۹۳میلیون قطعه جوجه یکروزه مازاد در استان خبر داد و تصریح کرد  با توجه به ظرفیت ۴۴۴

هزار تُن آن مازاد تولیید ۰۴۴هزار تُن گوشت مرغ آماده طبخ را داشته که ۴۴۴صنعت طیور و در صورت استفاده کامل از آن، ظرفیت تولید 

توان شرای  را برای صادرات به خارج از کشور آماده کرد. مدیر امور طیور جهاد کشاورزی مازندران، اعطای تسهیالت بانکی در  بوده و می

هیای  گری بیه تشیکیل های صنعت طیور برشمرد و گفت  واگذاری امور تصدی قالب اصالح ساختار و سرمایه در گردش را جزو سیاست

صنعت طیور یکی از مواردی است که در این استان به اجرا درآمده و با اجرایی شدن سامانه مدیریت اطالعات صنعت طیور )سیمیاصی  ، 

 شود. های غیرمجاز به راحتی انجام می ها و ساماندهی واحد تنظیم بازار و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا و رصد تولید در حلقه

بیرداران  یداللهی با بیان اینکه سامانه مدیریت اطالعات صنعت طیور به شفافیت تولید جوجه یکروزه کمک کرده و حلقه اتصال بین بیهیره

شود افزود  طرح کاهخ سن و وزن کشتار در سامانه مربوطه شامل درصد تلفات، وزن مرغ تولیدی، شروع دوره  صنعت طیور محسوب می

 رود. ریزی و طول دوره پرورش، برای اجرا و استانداردسازی این طرح عاملی کمک کننده به شمار می جوجه

 

 مرغداری در چهارمحال و بختیاری ۲۲۴فعالیت 
های مورد نیاز واحدهای پیرورش  معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه توزیع نهاده

مرغ گوشتی، مرغ مادر و مرغ تخم گذار از طریق سامانه و به صورت سیستمی انجام شد، تصریح کرد  در این روش با ثبیت اطیالعیات 

 های کشاورزی در اختیار مرغداران قرار گرفت. های مورد نیاز از طریق سامانه بازارگاه نهاده واحدها، نهاده

های واحدهیا  سام مردانی افزود  در حال حاضر دانه ذرت و کنجاله سویا موردنیاز این واحدهای مستقیماً از طریق سامانه بر اساس ظرفیت

ها، دریافیت  شود. معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد  شفافیت، حذف واسطه به آنها تخصیص داده می

 های کشاورزی است. های بارز سامانه بازارگاه نهاده نهاده بر اساس قیمت مصوب دولتی و سهولت انجام کار از ویژگی

قطعه در هر دوره، در سامیانیه  ۳۴.میلیون  ۴واحد مرغداری شامل مرغ گوشتی، مرغ مادر و مرغ تخم گذار با ظرفیت  ۲۲۴مردانی  تعداد 

تن نهیاده دامیی  ۳۷۵هزار و  ۲۴های کشاورزی ثبت نام کرده اند وی یادآور شد  از ابتدای سال جاری تا پایان مهر مقدار  بازارگاه نهاده

 ۰۷۵هیزار  .تن ذرت و  ۲۴۴هزار و  ۷۳بین واحدهای مرغداری، پرورش شتر مرغ و بوقلمون گوشتی توزیع شده است که از این مقدار 

 تن کنجاله سویا توزیع شد.

 01111حداکثر  0011حداقل  فسفات 08311حداکثر 00811حداقل  مرغ زنده
25300حداکثر19800حداقل مرغ کشتار 1500رومانی  1500اکراین    1500برزیل  ذرت   
 ؟ کنجاله سویا  00711حداکثر  00411حداقل تخم مرغ

 80011حداکثر  80011حداقل  متیونین 30111حداکثر 38111حداقل  بوقلمون کشتار
 40111حداکثر  40111حداقل  لیزین 30111حداکثر31111حداقل  بوقلمون زنده
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