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 مصمم شويد كه كاري بايد انجام گيرد سپس راه انجام آن را خواهيد يافت

 

 ركورد بي سابقه كشتار مرغ در گلستان
ساعت گذشته در گلستان كشتار و روانه بازار مصرف  ٢٤هزار قطعه مرغ در يك شيفت كاري طي  ٣٥٠:  مدير كل دامپزشكي استان گلستان گفت

 .شد كه ركوردي تازه در كشتار مرغ در استان است
باتوجه به ممنوعيت خروج مرغ زنده از استان و باتوجه به افزايش بازار مصرف طي چند روز گذشته شاهد افزايـش  :  غالمرضا محرابي اظهار كرد

 .چشمگيري در ظرفيت كشتار مرغ دركشتارگاه هاي صنعتي طيور استان بوده ايم
اين افزايش تقاضا در بازار مصرف استان سبب شده است كه كشتارگاه هاي استان پس از مدت ها كاهش توليد كه با ظـرفـيـت    :  محرابي افزود

درصد ظرفيت خود طي شيفت كاري به فعاليت مشغول شوند كه خود سـبـب رونـق       ٩٦اسمي آن ها بسيار فاصله داشته طي چند روز گذشته با 
 .چشمگير ي در اين صنعت شده است

ساعت گذشته در گلستان كشتار و روانه بازار مصرف شد كه ركوردي تـازه در     ٢٤هزار قطعه مرغ در يك شيفت كاري طي  ٣٥٠:  وي اضافه كرد
 .كشتار مرغ در استان است

 .ظرفيت كشتاري در كشتارگاه هاي صنعتي طيور استان هشت ميليون و هشت هزار قطعه در ماه است: وي ادامه داد
به شهروندان توصيه مي شود با توجه به نظارت هاي مستمر دامپزشكي استان به كشتارگاه هاي طيور، :  مدير كل دامپزشكي استان گلستان گفت

گوشت مرغ مورد نياز خود را از مراكز و فروشگاه هاي مجاز و تحت نظارت دامپزشكي تهيه كنند ودر صورت مشاهده هرگونه تخلف بهـداشـتـي    
 .به اطالع كارشناسان دامپزشكي استان برسانند ١٥١٢مراتب را از طريق شماره تماس 

 

 افزايش توزيع مرغ براي تنظيم بازار
هايي براي عرضه مرغ منجمد و افزايش عرضه حجم توزيـع   در حوزه تأمين مرغ، برنامه ريزي:  مديرعامل شركت پشتيباني امور دام گفت

 .مرغ از طريق شبكه توزيع وزارت صمت انجام شده است
هـزار     ٣٠شود و در دو ماه گذشته  تن مرغ فقط در تهران توزيع مي ٢٥٠تا  ٢٠٠در حال حاضر روزانه بين :  حميد ورناصري اظهار داشت

با توجه به نزديكي ايام عيد و افزايش تقاضا در :  وي ادامه داد.  تومان در كشور توزيع شده است ٥٠٠هزار و  ١١تن مرغ با قيمت مصوب 
 .اين روزها حجم ارائه مرغ با قيمت مصوب به بازار افزايش خواهد يافت و در اين خصوص هيچ محدوديتي وجود ندارد

 

 افزايش تقاضا بر نوسان قيمت تخم مرغ در بازار دامن زد
توماني نرخ تخم مـرغ در       ٢٠٠ها براي تهيه شيريني شب عيد را دليل اصلي افزايش  نبي پور ازدياد تقاضا براي خريد تخم مرغ از سوي قنادي

 .بازار اعالم كرد
ه ناصر نبي پور رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و كشاورزي گروه اقتصادي باشگا

 ٧٠٠هزار و      ٦تا  ٦٠٠هزار و  ٦امروز نرخ هر كيلو تخم مرغ درب مرغداري : خبرنگاران جوان، درباره آخرين تحوالت بازار تخم مرغ اظهار كرد
 .تومان افزايش داشته است ٢٠٠تومان بوده كه نسبت به روز هاي اخير حدود 

توماني نرخ تخم مرغ در بـازار   ٢٠٠وي ازدياد تقاضا براي خريد تخم مرغ از سوي قنادي ها براي تهيه شيريني شب عيد را دليل اصلي افزايش 
اسفند ماه به بعد افزايش مجددي را براي قيمت تخم مرغ در    ٢٠با توجه به كاهش تقاضا براي خريد تخم مرغ از :  نبي پور ادامه داد.  اعالم كرد

اين مقام مسئول با اشاره به اينكه قيمت كنوني تخم مرغ درب مرغداري حداقل يك هزار تومان كمتر از قيمت تمـام شـده     .  بازار متصور نيستيم
با استمرار روند كنوني قيمت تخم مرغ در بازار، مرغداران ناگريزند كه مرغ هاي خود را روانه كشتارگاه ها كنند چرا كه در   :  توليد است، بيان كرد

 .تامين نهاده هاي دامي با مشكالت متعددي روبرو هستند
هـزار و       ٢و كنجاله سويا  ٣٥٠اگرچه نرخ مصوب هر كيلو ذرت يك هزار و :  نرخي است، افزود ٢وي با اشاره به اينكه نهاده هاي دامي در بازار 

 .تومان ديگر در بازار پيدا نمي شود ٧٠٠تا يك هزار و  ٦٠٠هزار تومان و ذرت يك هزار و  ٤تومان است، اما كنجاله سويا با نرخ  ٤٥٠
با وجود واريز پول مشخص نيست كه نهاده ها چـه    :  اين مقام مسئول با اشاره به اينكه تامين نهاده با نرخ مصوب زمان زيادي مي برد، بيان كرد

 .زماني به دست توليدكننده برسد، چرا كه در برخي مواقع يك تا سه ماه تحويل نهاده ها طول مي كشد
با توجه به نوسان نرخ نهاده هاي دامي و افزايش هزينه هاي توليد امكان پيش بيني قيمت حتي بـراي يـك روز از سـوي            :  نبي پور ادامه داد

 . مرغداران وجود ندارد
با توجه به افزايش توليد، :  تن اعالم كرد و گفت ٨٠٠هزار و  ٢رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغ تخم گذار استان تهران توليد روزانه تخم مرغ را 

وي . هزار تني تخم مرغ در سال روبرو هستيم كه به همين خاطر رفع ممنوعيت صادرات يك ضرورت به شمار مي رود ٢٠٠تا  ١٠٠حداقل با مازاد 
با توجه به آنكه در آستانه تعطيـالت  :  در پايان با اشاره به اينكه پيگيري ها براي آزاد شدن صادرات تخم مرغ به نتيجه نرسيده است، تصريح كرد

 .نوروز هستيم، بنابراين با عدم صادرات تخم مرغ احتمال كاهش مجدد قيمت در هفته هاي آتي وجود دارد
 

 

 روزگي ٤٢قيمت هر كيلوگرم دان تا / دان آماده گوشتي  نام شركت درصد ٢/٥كنسانتره  نام شركت

تومان ١٠١٠٠ سروش رشد ٢٩٩٠پاياني-٣١٢٤رشد-٣٢٦٢آغازين-٣٣٥٠پيش آغازين كلهر دانه   

 ٢٧٤٠پس دان  -٢٨٤٠ميان دان-٢٩٤٠پيش دان -٣١٤٠سوپراستارتر خوراك دام فرخي  

هزار شماره  ٥اين برگه به بيش از 
ارسال مي گردد و در كانال تلگرامي ما 

 هزار عضو قرار مي گيرد ١٧با بيش از 


