
     روز خوبي رو براتون آرزو مي كنم -سالم، صبح بخير
   ٨ ٨ ٩ ٠ ٢ ٤ ٦ ٦:تلفن-سال چهاردهم٣٤٦٩شماره -٩٧/١٢/١٢

 
 
 
 
 
 

 اين قدرت ذهن توست آينده را ميسازد آن را خرج گذشته نكن 
 

 كنجاله سويا كمياب شد
توماني،   ٤٢٠٠با وجود حجم باالي واردات نهاده هاي طيور با ارز رسمي              : رئيس عضو هيات مديره اتحاديه مرغ تخم گذار كشور گفت          

 توليدكنندگان با مشكل جدي تامين كنجاله سويا در بازار مواجه اند كه ادامه اين روند نگران كننده است
حتي اگر كنجاله سويا يافت شود، توليدكنندگان ناچارند هر كيلوگرم از اين محصول را به قيمت چهار هزار تومان                      : ناصر نبي پور افزود    

اين در حاليست كه ما با حجم باالي واردات نهاده هاي دام و طيور مواجه ايم اما                   : وي اظهارداشت . خريداري كنند كه رقم بااليي است     
 .مشخص نيست اين نهاده ها به كجا مي رود كه در بازار ناياب شده است

روز مصرف واحدهاي توليدي را مي دهد و       ٢آنچه كه توسط شركت پشتيباني امور دام كشور تامين و عرضه مي شود كفاف : همچنين گفت
 .كافي نيست؛ بنابراين، توليدكنندگان بايد بخش عمده نياز خود را از بازار با قيمت هاي باال تامين كنند

بي برنامگي و ضعف مديريت     : تومان عنوان كرد و گفت      ٨٠٠تا يك هزار و       ٦٠٠نبي پور، قيمت فعلي هركيلوگرم ذرت را بين يك هزار و             
براي جلوگيري از احتكار و كاهش تخلف در اين         : وي پيشنهاد داد  . صحيح، توليدكنندگان را در تامين نهاده ها با مشكل مواجه كرده است           

بخش نياز است كه دولت نهاده هاي طيور را در اختيار تشكل هاي توليد قرار دهد تا اين محصوالت با قيمت هاي مناسب و بدون واسطه                           
 . به دست توليدكنندگان برسد

با توجه به افزايش هزينه هاي تمام شده توليد، توليدكنندگان به ازاي توليد هر                : عضو هيات مديره اتحاديه مرغ تخم گذار ايران، گفت         
 ٦اكنون هر كيلوگرم تخم مرغ درب مرغداري هاي كشور به قيمت             : وي افزود . تومان ضرر مي دهند     ٢٠٠كيلوگرم تخم مرغ، يك هزار و       

نبي پور، قيمت منطقي هر     . تومان خريداري شود    ٥٠٠تومان خريداري مي شود؛ در حالي كه بايد حداكثر با نرخ هفت هزار و                  ٤٠٠هزار و   
 عنوان كرد ٥٠٠كيلوگرم تخم مرغ را براي مصرف كنندگان هشت هزار و 

 

 مجوز واردات مرغ صادر شد 
واردات گوشت تا زماني كه شـاهـد   :  زير صنعت، معدن و تجارت از صدور مجوز الزم براي واردات مرغ به جهاد كشاورزي خبر داد و گفت

 .تعادل عرضه و ثبات قيمت در بازار نباشيم، ادامه دارد
واردات مواد اوليه، قطعات و ملزومات توليد به مناطق آزاد و ويژه بدون ثبت سفارش  و بـه    :  رضا رحماني در جمع خبرنگاران اظهار داشت

ها براي صادرات در    در برخي استان:  وي با بيان اينكه واردات بايد مربوط به اقالم اوليه باشد، عنوان كرد.  صورت آزاد تصويب شده است
 .توانند براي خود و كساني كه ثبت سفارش كردند واردات كنند زمينه تسويه ارزي مشكالتي دارند كه در ازاي آن مي

ها، مجوز الزم به وزارت جهاد كشاورزي براي واردات مـرغ     هاي انجام شده و دغدغه دولتي با توجه به برنامه ريزي:  اظهار داشت رحماني  
هـدف  :  وي با اشاره به اينكه تنظيم بازار مواد غذايي و اقالم اساسي به عهده وزارت جهاد كشاورزي است، عنـوان كـرد    .  داده شده است

 .صدور مجوز براي واردات مرغ به جهاد كشاورزي كنترل نوسانات بازار است
ديروز در نشستي با حضور معاون اول رئيس جـمـهـور    :  هاي كشور را بيش از نياز مصرفي دانست و افزود رحماني توليد مرغ در مرغداري

 .هاي موجود در بنادر ترخيص شوند و در اين زمينه ديگر مشكلي وجود ندارد مصوب كرديم كه گوشت
هزار تن بوده كه با ورود به بازار شاهد تعادل عرضه و ثبات  ٢٠هر محموله موجود در بنادر بيش از :  وزير صنعت، معدن و تجارت بيان كرد

 .قيمت در بازار هستيم
 

 داليل چند نرخي شدن مرغ در بازار
تومان به فروش مي رسد، به اين ترتيب در هر كيلوگرم مرغ حداقل  ١٥٠٠٠تا بيش از  ١١٥٠٠در حال حاضر هر كيلوگرم مرغ در بازار از 

براي چند نرخي بودن نرخ مرغ در بازار داليلي متعددي از جمله تفاوت منطقه محل عرضه عنوان مي . تومان اختالف وجود دارد ٣٥٠٠
شود، اما از نظر كارشناسان مهمترين آن بهره مندي تعدادي از مرغداران از نهاده هاي دامي يارانه دار است كه جمعيت زيادي از  

 ١١٥٠٠مرغي در بازار به قيمت : محمد يوسفي، رييس انجمن صنفي مرغ گوشتي ايران،  در اين باره گفت. مرغداران از آن بي بهره اند
 .تومان به دست مصرف كننده مي رسد كه توليدكننده آن نهاده دامي دولتي دريافت كرده باشد

اين توليدكنندگان كه تعداد آن ها زياد نيست با بستن قرار داد با شركت پشتيباني امور دام در ازاي دريافت نهاده دامي : وي ادامه داد
به گفته وي؛ بر اساس اين قرار داد شركت پشتيباني امور دام كشور موظف است در . دولتي مرغ توليدي خود را تحويل شركت مي دهند

يوسفي تاكيد كرد كه اين نهاده ها با نرخ .   كيلوگرم ذرت تحويل مرغداران بدهد ٣كيلوگرم كنجاله سويا و  ٤ازاي هر كيلوگرم مرغ 
تومان  ١١٥٠٠به اين ترتيب مرغ توليد شده با نهاده دولتي با نرخ مصوب : وي ادامه داد. مصوب دولتي در اختيار مرغداران قرار مي گيرد

 .عرضه مي شود

 ٥١٥٠حداكثر ٥١٠٠حداقل  فسفات ١٠٨٠٠حداكثر٩٧٠٠حداقل  مرغ زنده
١٦٠٠٠حداكثر١٢٨٠٠حداقل مرغ كشتار ١٥٠٠روس    ١٤٨٠-١٣٥٠برزيل   ذرت   
 ٢٤٥٠برزيل  ٢٦٥٠كندوج  ٢٤٥٠-٢٥٥٠كلهر كنجاله سويا  ٦٨٥٠حداكثر ٥٩٥٠حداقل تخم مرغ

 ١٩٠٠٠حداكثر  ١٨٧٠٠حداقل متيونين ٢٩٥٠٠حداكثر ٢٩٠٠٠حداقل  بوقلمون كشتار
 ١٧٥٥٠حداكثر  ١٧٤٥٠حداقل ليزين ٢٣٥٠٠حداكثر٢٣٠٠٠حداقل  بوقلمون زنده

٢١٥٠حداكثر٢١٠٠كاب  حداقل ٢٢٠٠حداكثر٢١٠٠پالس حداقل ٢١٣٥٠حداكثر ٢٣٠٠راس حداقل  جوجه  


