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 مراقب كوچكترين افكار منفي هم باشيد، گاهي كوچكترين  سوراخ ها، بزرگترين كشتي ها را غرق كرده است
  

 قيمت مرغ كاهش يافت اما اقالم آن هنوز نه
شود اما اقالم مختلف آن همچون سينه و فيله همچنان با  تومان عرضه مي 500هزار و  11مرغ در آستانه ماه مبارك رمضان به نرخ مصوب 

 هاي قبلي عرضه شده و نرخ آنها همخواني با قيمت مصوب مرغ ندارد. قيمت
تومان را براي مرغ در نظر گرفت امـا  500هزار و  11هاي پاياني سال گذشته با وجود آنكه ستاد تنظيم بازار قيمت مصوب كيلويي  در ماه

هاي مختلف همچون دادستاني تهران به ايـن  هزار تومان رسيد كه نظارت،بازرسي و ورود دستگاه 17قيمت مرغ درسطح بازار به كيلويي 
 تومان برسد. 500هزار و  11موضوع عاملي شد تادر نهايت قيمت مرغ بعد ازتعطيالت عيد نوروز به كيلويي 

شود و قيمت ديگراقالم مـرغ  تومان عرضه مي 500هزار و  11ها از سطح شهر حكايت از آن دارد كه هر كيلو مرغ به نرخ مصوب  بررسي
، 500هـزار و  14هزار، بال مرغ  23هزار، ساق مرغ  26هزار،فيله مرغ  22،سينه مرغ بدون استخوان 500هزار و  10همچون ران مرغ 

 تومان است. 500هزار و  17هزار و مرغ سبز  17هزار، تخم مرغ  25هزار، بوقلمون  32، بلدرچين 5000هزار، گردن و پاي مرغ  15كتف 
شد،قيمت هر كيلـو  هزار تومان در سطح شهر عرضه مي 14تا  13در اين شرايط نكته قابل توجه آن است زماني كه هركيلو مرغ به قيمت 

تومان رسيده قيمت اقالم آن كاهش نيافته اسـت.  500هزار و  11هزار تومان بود، اما حاال كه قيمت مرغ به كيلويي  26فيله آن در حدود 
 دهد كه قيمت اقالم مختلف مرغ همچون سينه و فيله با قيمت مصوب مرغ همخواني ندارد. اين نشان مي

 

 ثبات قيمت گوشت قرمز
 رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي: قيمت گوشت قرمز در بازار از اسفند سال قبل تا به امروز ثابت بوده است.
هاي گذشته اسـت از  تر از سال علي اصغر ملكي در مصاحبه اختصاصي افزود: امسال بازار خريد گوشت قرمز درماه مبارك رمضان متفاوت

 اين جهت كه مردم اقبال كمتري به خريد گوشت قرمز دارند.
هاي كشور شاهد قاچاق دام هستيم و اميدواريم كه مسئولين همچون گذشته ايـن  وي گفت: متاسفانه اطالعاتي داريم كه همچنان در مرز

 موضوع را پيگيري كنند.
شود كه البته عرضه آن در  ملكي در خصوص عرضه گوشت با ارز نيمايي هم گفت: گوشت قرمز با تعرفه ارز نيمايي هم در بازار عرضه مي

درصـد بـه  10خورد كه با سود  هزار تومان رقم مي 85سطح شهر كم است و قيمت آن هم طبق دالر امروز تا به دست مغازه دار برسد 
هزار تومان است كـه بـه  103اي بدون دنبه حدود  رسد. وي گفت: قيمت گوشت امروز در مغازه به صورت شقه دست مصرف كننده مي
 رسد. درصد به دست مصرف كننده مي 10رسد كه آن هم با احتساب سود  هزار تومان مي 95دست مغازه دار حدود 

  

 توليد مرغ كشور  ترين زنجيره مهاباد كامل
د هاي توليد مرغ كشور در مهاباد قرار دارد.در آستانه ماه مبارك رمضان اين زنجيره، براي تامين نياز بازار، تولـيـ ترين زنجيره يكي از كامل

 خود را افزايش داده است.
شرايط مناسب اقليمي، وجود بازار مصرف داخلي و خارجي فرآوردهاي دامي، مهارت و تكيه بر اصول علمي و تكنولوژي در مراحل توليد تـا 
كشتار،حمايت هاي جهاد كشاورزي از مرغداران و سودآوري مناسب فعاليت دراين بخش، باعث شده است كه مهاباد به يكي از قـطـب 

 هاي توليد مرغ گوشتي در منطقه تبديل شود.
هزار نفر جمعيت در جنوب آذربايجان غربي واقع شده و در زمينه توليد محصوالت دامي از جمله مرغ گوشتي از جـمـلـه  237مهاباد با  

 شهرستان هاي پيش رو در منطقه است.

 ادامه روندمهارآنفوالنزاي طيوردركشور
كشوردريزد ،با اشاره به اقدامات اين سازمـان  5مدير پيشگيري و بهداشتي دامپزشكي كشور كه درنشست مديران كل دامپزشكي منطقه 

 98براي كنترل و مبارزه با بيماريهاي دام و طيور افزود:امسال  تداوم برنامه مهار آنفوالنزا راهم چون سال قبل كه منجـر بـه كـاهـش 
درصـد 20درصدي تلفات طيور شد ، ادامه خواهيم داد. دكترماكنعلي افزود : پارسال بيماري برسلوزنيزدركشوربااقدامات خوب دامپزشكي 

سـال  11رادر97كاهش يافت كه امسال نيز تالش مي كنيم اين روندادامه داشته باشد. وي همچنين  مهار بيماري تب برفكي درسـال 
گذشته بي سابقه دانست و گفت: همه اقدامات ما براي مهاراين بيماري امسال نيز دنبال خواهد شد. مدير پيشگيري و بهداشتي سازمـان 
دامپزشكي كشورازرتبه بندي كشتارگاه ها دركشور درسال جاري خبرداد و گفت : اين كار موجب افزايش عمروماندگاري  وارتقاي كيفيـت 
محصوالت توليدي و در نتيجه كاهش وابستگي ، تامين غذاي منطقه و صادرات آن خواهد شد .نشست يك روزه مديران كل دامپزشـكـي 
استانهاي خراسان رضوي ،خراسان شمالي ، خراسان جنوبي ، سيستان و بلوچستان ، هرمزگان  ، كرمان ،گلستان و يزد با هدف هماهنگي 

 بيشتر براي كنترل بيماريها و بهبود فعاليت هاي دامپزشكي دريزد برگزار شد . 

 6100حداكثر 6000حداقل  فسفات 9800حداكثر7400حداقل  مرغ زنده
12420حداكثر10250حداقل مرغ كشتار 1300-1350اكراين  1600روس  1350-1600برزيل ذرت   
 4800برزيل  4500فول  فت كنجاله سويا  6150حداكثر  5400حداقل تخم مرغ

 29500حداكثر  28500حداقل متيونين 25000حداكثر 24500حداقل  بوقلمون كشتار
 ؟ ليزين 18500حداكثر18000حداقل  بوقلمون زنده


