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 محبوبت را باور داشته باش او اين را بيشتر از دوست داشتنت مي خواهد
 تنظيم بازار با خريد مرغ مازاد مرغداران 

در هر مقطعي كه قيمت مرغ افزايش يابد، شركت پشيباني به نمايندگي از دولت براي تنـظـيـم    :  دبير مديرعامل شركت پشتيباني امور دام
با اقداماتي كه در ايام پايان :  حميد ورناصري مديرعامل شركت پشتيباني امور دام درارتباط تلفني گفت. بازار و تعادل در بازار ورود مي كند

 .سال و شب عيد و ادامه آن انجام شد افزايش قيمت مرغ نداشتيم و روند به سمت كاهش قيمت پيش رفته است
دولت با همكاري شركت پشتيباني امور دام با مصوبات ستاد تنظيم بازار ورود كرده و سعي در كاهش ضرر و زيان توليد كنندگان :  او افزود

تومان بود و اكنون مرغ با قيـمـت    ٥٠٠هزار و  ١١قيمت قبلي ستاد تنظيم بازار :  و مصرف كننده را دارد  ،او درباره قيمت گوشت مرغ گفت
 .تومان است ٥٠٠هزار و  ١١تومان به فروش مي روسد اما قيمت پشتياني امور دام براي خريد همان  ٥٠٠هزار و  ١٠

ورود ما با هدف كاهش قيمت نهاده ها بوده است و سعي در افزايش قيمت مرغ را داريم، وزارت :  ورناصري درباره قيمت نهاده ها نيز گفت
 .جهاد كشاورزي قيمت جديد را با هدف تامين نياز توليد كنندگان و آستانه تحمل بازار اعالم خواهد كرد

تومان به فروش برسانـد   ٤٥٠هزار و  ٢پشتيباني امور همه وارد كنندگان بخش خصوصي را نيز مكلف كرده است كنجاله سويا را با قيمت 
در هر مقطعي كه قيمت مـرغ  :  ورناصري گفت. و تشكل ها،اتحاديه ها و توليد كنندگان مي توانند كنجاله سويا را با قيمت مصوب تهيه كنند

در دو هفته اخير قيـمـت مـرغ      . افزايش يابد دولت و شركت پشيباني به نمايندگي از دولت براي تنظيم بازار و تعادل در بازار ورود مي كند
تومان افزايش يافته كه ناشي از نگاه مثبت دولت براي افزايش توليد است بنابراين اقداماتي كه انجـام مـي شـود         ١٠٠٠زنده كيلويي 

 .همواره در طول سال انجام مي شود و حامي مردم و توليدكنندگان هستيم و شاخص ما نيز عددي است كه ستاد تنظيم بازار اعالم مي كند

 علت كاهش قيمت مرغ
كنجاله سويا و ذرت نيز از نهاده هاي مرغ است بنابراين تهيه نهاده ها با قيمت باال براي توليد كننده به صرفه نيست كه برنـامـه   :  او گفت

 .ريزي شركت پشتيباني امور دام با همكاري تشكل ها بايد برنامه ريزي هاي الزم را براي برطرف شدن مشكالت داشته باشد
 .دولت با افزايش خريد مازاد توليد مرغداران، بخشي از زيان مرغداران را جبران مي كند: يوسفي گفت

 

 استرس گرمايي در كمين مرغداري ها  
ستاد استرس گرمايي يكي از مهمترين مشكالتي است كه مرغداران در مناطق خشك و گرمسير با آن مواجه مي شوند و با آغاز فصل 

هاي پياپي در خراسان جنوبي اقليم منطقه  خشكسالي. گرما با مديريت ناكافي و تلفات ناگهاني، خسارت هاي چشمگيري را شاهد هستند
را دستخوش آب و هواي ناپايدار كرده به گونه اي كه شب هاي سرد و روزهاي گرم فصل بهار و تابستان مشكالت زيادي را براي  

هاي  تواند جلوي بسياري از خسارت رعايت برخي نكات فني و تخصصي مي.توليدكنندگاني همچون مرغداران و دامداران ايجاد كرده است
ها و از   ها و دامداري ناشي از فصل گرما و استرس گرمايي را بگيرد اين در حالي است كه به لحاظ غير صنعتي بودن بسياري از مرغداري

 .ها هستيم طرفي تفكرات سنتي ساالنه شاهد تلفات قابل توجه به ويژه در مرغداري
نظر به شروع : هاي طيور،زنبور عسل و كرم ابريشم اداره كل دامپزشكي خراسان جنوبي گفت رئيس اداره بهداشت و مبارزه با بيماري

ها را كنترل و مديريت كنند تا از بروز تلفات ناگهاني و  فصل گرم سال در منطقه،مرغداران بايد با حساسيت ويژه دما و رطوبت سالن
يكي از نيازهاي اساسي پرورش طيور تامين آسايش پرنده به لحاظ دما : قاسم عجم افزود. خسارات اقتصادي ناشي از آن جلوگيري شود

 .يابد و رطوبت نسبي است كه رشد،توليد و سالمتي طيور در دما و رطوبت نامناسب كاهش مي

 هزار تومان ٥٠قيمت گوشت منجمد 
قيمت انواع گوشت قرمز در بـازار را از      )  صمت( ريزي تأمين، توزيع و تنظيم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت  نائب ديركل دفتر برنامه

روزه دولـت بـراي      در مورد جوجه يك:  محمدرضا كالمي در خصوص تنظيم بازار برخي كاالها اظهاركرد. هزار تومان اعالم كرد ١٢٠تا  ٥٠
تومان  ٢,٤٠٠روزه  مثالً در مقطعي نرخ جوجه يك:  كالمي افزود. جلوگيري از نوسان قيمت بر اثر عدم توليد، مجبور است نرخ را كنترل كند

خريدند كه اين موضوع سبب دلزدگي توليدكنـنـده بـراي       روزه را از توليدكننده مي تومان جوجه يك ٢,٠٠٠بود ولي در بازار با قيمت زير 
ريزي تأمين، توزيع و تنظيم بازار وزارت صمت در مورد شكر   مديركل دفتر برنامه. روز ديگر در بازار خود را نشان داد ٤٥توليد شد و اثرش 

كالمي با بيان اينكه مصـرف  . بخشد توليد داخلي ناشي از چغندر قند در حال عرضه به بازار است و اين وضعيت شكر را بهبود مي:  نيز گفت
 .ميليون تن توليد داخل است و بقيه از محل واردات تأمين بايد شود ١.٦از اين ميزان : ميليون تن برآورد شده است، افزود ٢.٥شكر كشور 

 .كنيم را در بازار رصد و پايش مي ٤٢٠٠ميليون دالري واردات كاغذ با ارز  ٨٠عدد : وي در خصوص كاغذ نيز اضافه كرد
 ٥٠قيمت گوشت منجمد گوساله در بازار از   :  ريزي تأمين، توزيع و تنظيم بازار وزارت صمت در مورد گوشت نيز گفت مديركل دفتر برنامه

شود و قيمت گوشت گوسفندي از  هزار تومان در بازار عرضه مي ٩٥هزار تومان تا  ٧٠هزار تومان است، گوشت گرم از  ٦٠هزار تومان تا 
 .هزار تومان است ١٢٠هزار تومان تا  ٨٠

كنيم كه سهمش از تسهيالت مرتبـط   درصد در اقتصاد كشور سهم دارد و تالش مي ٤٥حوزه صنعت، معدن و تجارت باالي :  وي بيان كرد
 .با واحدهاي توليدي هم به همين مقدار باشد

 ٦١٠٠حداكثر ٦٠٠٠حداقل  فسفات ٩٠٠٠حداكثر٧٣٠٠حداقل  مرغ زنده
١٢٥٠٠حداكثر١٠٥٠٠حداقل مرغ كشتار ١٦٠٠روس ١٣٠٠-١٤٥٠اكراين ١٣٥٠-١٥٠٠برزيل ذرت   
 ٣٥٠٠فول فت كنجاله سويا  ٤٤٥٠حداكثر ٣٩٠٠حداقل تخم مرغ

 ٣٨٠٠٠حداكثر  ٣٧٠٠٠حداقل  متيونين ٢١٥٠٠حداكثر ٢١٠٠٠حداقل  بوقلمون كشتار
 ؟ ليزين ١٦٠٠٠حداكثر١٥٥٠٠حداقل  بوقلمون زنده

١٩٥٠حداكثر١٨٥٠كاب  حداقل ٢٠٥٠حداكثر١٩٥٠پالس حداقل ٢٢٥٠حداكثر ٢١٥٠راس حداقل  جوجه  


