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 .آدم هاي بزرگ به دشواري كار فكر نمي كنند، به عظمت نتيجه اون كار فكر ميكنند
 

 با وجود مازاد توليد نيازي به واردات گوشت مرغ نيست
 شود براي ذخاير استراتژيك است وارداتي كه در حال حاضر در خصوص گوشت قرمز انجام مي: معاون امور دام وزارت جهاد كشاورزي

 500هـزار و       11شاهد اين ادعا قيمت مرغ در سطح شهر است كه از قيمت مصوب :  نيازي به واردات گوشت مرغ نيست مرتضي رضايي افزود
بايد مازاد توليد براي جلوگيـري از    :  وي با بيان اينكه اين مازاد توليد براي تنظيم بازار صورت گرفت، گفت.  رود تر مي ها پايين تومان،در بعضي روز

 .ضرر توليدكنندگان، از سوي شركت پشتيباني امور دام خريداري و به عنوان ذخاير راهبردي گوشت مرغ ذخيره شود
 .هاي بسيار مناسبي كه اتفاق افتاد هيچ گونه نيازي به واردات نيست با توجه به بارش: رضايي در خصوص گوشت قرمز نيز گفت

هزار تن گوشت منجـمـد    35شود براي ذخاير استراتژيك است كه حدود  وارداتي كه در حال حاضر در خصوص گوشت قرمز انجام مي:  وي افزود
 .گوساله با ارز نيمايي وارد شده است

هـاي     اما بايد بازار به طور دائم رصد شده و هر زمان افزايش قيمـت :  رضايي با بيان اينكه در حال حاضر بايد واردات گوشت قرمز كند شود گفت
هـا از       هاي دامي و اينكه اين نهاده معاون امور دام وزارت جهاد كشاورزي در خصوص نهاده.  هاي وارداتي توزيع شود ناگهاني اتفاق افتاد گوشت

در مورد سه نهاده اصلي صنعت دام و طيور مثـل  :  شود تا بعد از افزايش قيمت به بازار عرضه شود نيز گفت سوي واردكنندگان وارد شده و دپو مي
شود، واردكنندگان فقط تا بندرگاه مسئوليت دارند و بعد از آن شبكه توزيـع وارد     توماني وارد مي 200هزار و  4كنجاله سويا، جو و ذرت كه با ارز 

ها اين  ها و همچنين مرغداران و دامداران، بسته به نياز آن با هماهنگي صورت گرفته با سازمان جهاد كشاورزي استان:  رضايي افزود.  شود عمل مي
: وي با بيان اينكه در خصوص اين سه نهاده دامي به هيچ عنوان گرفتاري و مشكلي وجود ندارد گفـت .  گيرد هاي دامي در اختيارشان قرار مي نهاده

ـ    ممكن است در بعضي مواقع به علت مسائل حمل و نقلي، نهاده ه ها با تاخير در اختيار مرغداران يا دامداران قرار گيرد، اما نسبت به سال گـذشـت
تومانـي پـرداخـت       200هزار و  4هاي دامي را با ارز  دولت نهاده:  رضايي افزود.  ها در كشور وجود دارد بسيار شرايط مناسب تري در تامين نهاده

وي با تاكيد بر اينكه به هيچ عنوان در تامين و .  كند كه محصوالت دامي مثل گوشت مرغ و تخم مرغ با قيمت مناسبي در اختيار مردم قرار گيرد مي
ها يـا   توانند به سازمان جهاد كشاورزي استان اگر دامداران و يا مرغداران با مشكلي مواجه هستند مي:  هاي دامي مشكلي نداريم گفت توزيع نهاده

معاون امور دام وزارت جهاد كشاورزي در خصوص توليدات خوراك دام، طيور .  ستاد وزارت جهاد كشاورزي براي پيگيري مشكل خود مراجعه كنند
 .درصد افزايش داشته است 4اين توليدات نسبت به سال گذشته : و آبزيان نيز گفت

 هاي آتي به قيمت واقعي خود در بازار مي رسد نرخ مرغ ظرف روز
هاي در حال پرورش عامل اصلي نوسان قيمت در بازار است و با توجه به شرايط  كمبود عرضه ناشي از افزايش دماي هوا و كاهش وزن گيري مرغ

 .هاي آتي به قيمت واقعي خود در بازار برسد شود كه نرخ مرغ ظرف روز كنوني عرضه و تقاضا پيش بيني مي
ـ كارشناسان اقتصادي معتقدند كه بازار مرغ به دليل عدم اعالم نرخ جديد نوسانات تازه اي را شاهد خواهد بود به طوري كه با آغاز فصل تا ان بست

و مرغ آماده به طـبـخ در خـرده           500هزار و  7نرخ هر كيلو مرغ زنده درب مرغداري )اول تير(شاهد روند صعودي قيمت اين محصول هستيم و
و مـرغ   600هزار و  7هزار تومان شد و در ادامه در روز پس از آن متوسط نرخ هر كيلو مرغ زنده درب مرغداري  11تا  500هزار و  10ها  فروشي

رشد قيمتي اين محصول در روزهاي بعدي تيرماه نيز ادامه داشت تا جايي كه سـوم  .  هزار تومان رسيد 11ها حدود  آماده به طبخ در خرده فروشي
 7متوسط نرخ هر كيلو مرغ زنده درب مرغداري ) تير 4( تومان رسيد و در ادامه 200هزار و  11و مرغ گرم  300هزار و  7تير ماه هر كيلو مرغ زنده 

نيز متوسط قيمت هر كيلو مرغ زنده درب ) تير 5( تومان شد و 500هزار و  11ها  و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشي 700هزار و  7تا  500هزار و 
روز گذشتـه  2تومان شد و طي  200هزار و  12تا  800هزار و  11و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشي  500هزار و  8تا  400هزار و  8مرغداري 

كاهش وزن گـيـري   : اين گزارش مي افزايد.  تومان افزايش داشته است 800تومان و مرغ گرم براي مصرف كننده  500قيمت هر كيلو مرغ زنده 
 ها همزمان با ورود به فصل تابستان،ازدياد تقاضا براي خريد به سبب واريـز  الشه همزمان با فصل گرما و كمبود عرضه مرغ،كشش بازار،آغاز سفر

رو  رود كه روند هاي كارمندي و كارگري به اعتقاد كارشناسان از داليل گراني مرغ است و با توجه به شرايط كنوني عرضه و تقاضا انتظار مي حقوق
متوسط نرخ هر كيلو مرغ زنده درب )تير 14(بر اين اساس روز گذشته . به رشد قيمت در بازار استمرار يابد تا مرغداران بتوانند به توليد ادامه دهند

تومانـي   300تومان بود و شاهد افزايش  500هزار و  12تا  12ها  و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشي 800هزار و  8تا  500هزار و  8مرغداري 
در پيش بيني از وضعيت قيمتي اين محصول در روزهاي آينده عضو هيئت مديره كانون سراسري مرغداران . نرخ مرغ از ابتداي هفته در بازار بوديم

هاي در حال پرورش عامل اصلي نوسان قيمت در بازار است  كمبود عرضه ناشي از افزايش دماي هوا و كاهش وزن گيري مرغ»:گوشتي گفته است
نرخ واقعي هـر   «. هاي آتي به قيمت واقعي خود در بازار برسد شود كه نرخ مرغ ظرف روز و با توجه به شرايط كنوني عرضه و تقاضا پيش بيني مي

درصد افزايش يا كاهش است و اين در حالي است كه هم اكنـون   5هزار تومان با تلورانس  14و مرغ آماده به طبخ  800هزار و  9كيلو مرغ زنده 
ـ  مرغداران در فروش هر كيلو مرغ با زيان يك هزار توماني در بازار روبرو هستند و افزايش نامتعارف هزينه ه هاي حمل و نقل به طوري كه نسبت ب

 .درصد باال رفته است در افزايش قيمت تمام شده توليد تاثير به سزايي گذاشته است 40تا  30هاي اخير حدود  ماه

 قيمت گوشت كاهش مي يابد
وجود انبوه دام سبك و سنگين در پرواربندي ها موجب شده است تا دامداران با مشكالت متعددي :رئيس شوراي تامين كنندگان دام كشور نوشت

وجود انبوه دام سبك و   :  منصور پوريان رئيس شوراي تامين كنندگان دام كشور،از فراواني عرضه دام زنده خبر داد و گفت.  در عرضه روبرو شوند
 .سنگين در پرواربندي ها موجب شده است تا دامداران با مشكالت متعددي در عرضه دام به سبب نبود مشتري روبرو شوند

 ITPNews.comادامه در سايت 

 5600 فسفات 9700حداكثر8100حداقل  مرغ زنده
14000حداكثر11100حداقل مرغ كشتار 1500روس 1320-1350اكراين 1350-1500برزيل ذرت   
 3500فول فت 3000-2450برزيل  كنجاله سويا  6900حداكثر 6050حداقل تخم مرغ

 19000 متيونين 16500حداكثر 16000حداقل  بوقلمون كشتار
 8500 ليزين 12500حداكثر12000حداقل  بوقلمون زنده

1900حداكثر1850كاب  حداقل 2000حداكثر1900پالس حداقل 2150حداكثر 2050راس حداقل  جوجه  


