
     روز خوبي رو براتون آرزو مي كنم -سالم، صبح بخير
   8 8 9 0 2 4 6 6:تلفن-سال چهاردهم3535شماره -98/04/23

 
 
 
 
 
 

 تحمل اندوه از گدايي كردن همه شادي ها آسانتر است
  

 نرخ جديد مرغ در انتظار تصميم نهايي
قيمت تـمـام     : هاي جديد اعالم شده خبر داد و گفت مديرعامل شركت پشتيباني امور دام از خريد گوشت مرغ منجمد از مرغداران با نرخ

شده گوشت مرغ از سوي سازمان حمايت در حال بررسي است و پس از نهايي شدن محاسبات مورد نظر، نرخ جديد براي تصـويـب و       
هاي گذشته از ثبات نسبتاً مناسبي برخوردار بوده و ديگر نوسـانـات    قيمت گوشت مرغ در بازار طي هفته.  رود ابالغ به ستاد تنظيم بازار مي

در اين راسـتـا حـمـيـد          .  هايي مبني بر اعالم قيمت جديد گوشت مرغ منتشر شد هاي گذشته زمزمه گذشته را شاهد نيستيم،اما در هفته
هاي تمام شده گوشت مرغ را از طريق سازمان حمـايـت    ستاد تنظيم بازار قيمت: ورناصري مديرعامل شركت پشتيباني امور دام ظهار كرد

كـه     كما اين. هاي اثرگذار مصوب و ابالغ خواهد شد كند و به زودي قيمت جديد اين محصول پروتئيني،بر اساس معيارها و آيتم بررسي مي
و  700هزار و  12بندي آن در خطوط يك و دو به كيلويي  هاي گذشته نرخ خريد گوشت مرغ منجمد بسته به پروسه توليد و بسته طي هفته

وي با .  كنند ها خريداري مي هزار تومان رسيده است و شركت پشتيباني امور دام نيز گوشت مرغ منجمد را از مرغداران با همين قيمت 13
هاي جديد نرخ فروش  كه براي عرضه گوشت مرغ خريداري شده بايد منتظر بررسي سازمان حمايت باشيم و تا زمان ابالغ قيمت بيان اين

تومان است و وضعيت نسبتـاً   500هزار و  12اكنون قيمت ميانگين گوشت مرغ در كشور كيلويي  هم: تومان است،افزود 500هزار و  10ما 
متعادلي در بازار حاكم شده، اما بايد اين نكته را در نظر داشته باشيم كه در شرايطي كه توليد گوشت مرغ در كشور حدود دو ميـلـيـون و      

اي از توليدش ناراضي باشد و بـازار     تومان است، براي استمرار آن بايد انگيزه توليد را در مرغداران افزايش دهيم و اگر توليد كننده 200
ريزي براي بـاال بـردن        كه چرا به جاي برنامه او در پاسخ به سوالي مبني بر اين.  محصولش مساعد نباشد،قطعاً توليد ضربه خواهد خورد

هاي وارداتي بـا   كنيد و چرا برخي واردكنندگان نهاده ها كنترل نمي قيمت گوشت مرغ هزينه تمام شده توليد را با منطقي كردن قيمت نهاده
هاي توليد و خوراك دام و طيور از شرايـط   اكنون بازار نهاده هم: دهند،تصريح كرد ارز دولتي را با قيمت مناسب در اختيار مرغداران قرار نمي

ها به دست توليد كـنـنـدگـان        تومان در استان1,600تومان در بندر و حدود  1,350متعادلي برخوردار است و هر كيلوگرم ذرت با قيمت 
هـاي     تومان است،بنابراين مرغداران مشكلي در زمينه قيمت و تأمين نهاده 2,400رسد و اين نرخ براي هر كيلوگرم كنجاله نيز حدود  مي

هاي توليد است كه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان را مجاز كرده تا قيمت گـوشـت    مورد نيازشان ندارند،اما ساير هزينه
 .مرغ را مجدداً مورد بررسي قرار دهد

 توزيع نهاده دامي راهي براي تعديل قيمت مرغ
اي بين حدود هزار واحد مرغداري فعال  اين مقدار نهاده دامي يارانه:  معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي گيالن امروز گفت

قرار است تا پايـان  :  هاي دامي براي تعديل قيمت مرغ در بازار افزود حجت علي اكبرنژاد با اشاره به تداوم توزيع نهاده.  استان توزيع شد
هاي دامي توزيع شده ذرت و  وي با بيان اينكه نهاده.  هاي گيالن توزيع شود اي بين مرغداري هزار تن نهاده دامي يارانه 150امسال حدود 

و نيم كيلوگرم ذرت و كنجاله سويا يارانه اي، مـعـادل      2تا  2توليد كنندگان مرغ موظف هستند به ازاي دريافت :  كنجاله سويا است گفت
معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي گيالن با بيان اينـكـه   .  يك كيلوگرم گوشت گرم به قيمت تعديل شده روانه بازار كنند

هزار تن گوشت مرغ توليدي گيالن در استان مصرف و بقـيـه بـه       6: شود گفت هزار تن گوشت مرغ در استان توليد مي 15تا  14ماهانه 
 .شود درصد مرغ كشور در گيالن توليد مي 8. گيالن رتبه پنجم توليد گوشت مرغ را در كشور دارد. شود استان تهران فرستاده مي

 كشور برتر توليدكننده مرغ در دنياست 10ايران جزء 
مرتضي رضايي معاون امور توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي در پنجمين همايش و نمايشگاه جانبي خوراك دام، طيور و آبـزيـان بـا      

با توجه به آن كه هم اكنون در توليد و مصرف مرغ مشكلي در :  كشور برتر توليدكننده مرغ در دنياست، گفت 10اشاره به اينكه ايران جزء 
معاون امور توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه تمامي صنعت در اختيـار  .  هايي داريم كشور وجود ندارد، اما مرتب گاليه

كند، به عبارت ديگر دولت و بخش خصوصي بـا   شوند دولت ورود مي البته زماني كه توليدكنندگان گرفتار مي:  بخش خصوصي است، افزود
شود، امـا     هاي توليدي مطرح مي اگرچه اظهاراتي مبني بر ظرفيت ناقص واحد:  وي ادامه داد.  شوند يكديگر به صنعت دام وطيور تبديل مي

در شرايط سخت فعلي خرسندم كه در تأمين امنيت غـذايـي     :  رضايي ادامه داد.  هاي فراوان صنعت در حال توسعه است به سبب ظرفيت
 .كنيم هاي هدف صادر مي مردم مشكلي نداريم و حتي بخشي از مازاد توليد خود را به بازار

 درصد خوراك صنعت طيور از كارخانجات خوراك دام 95تأمين 
المللي خوراك دام، طيور و آبزيان در جمع خبرنگاران بـا     معاون امور توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي در حاشيه پنجمين همايش بين

درصـد     70تـا       60هاي دام      نهاده:  شوند اظهار كرد هاي دام و طيور با ارز ترجيحي تأمين مي درصد نهاده 90اشاره به اينكه بيش از 
درصد خوراك صـنـعـت     95در حال حاضر :  وي ادامه داد.  است...  ها به آب، برق، بيمه و  شوند و مابقي هزينه هاي توليد را شامل مي هزينه

شود و به همين دليل بايد يك حلقه منسجم بين مجموعه بخش توليد  درصد خوراك دام از طريق كارخانجات خوراك تأمين مي 45طيور و 
 .و تأمين خوراك دام براي هم انديشي بيشتر ايجاد شود

 5600 فسفات 10000حداكثر8800حداقل  مرغ زنده
14110حداكثر11700حداقل مرغ كشتار 1320-1450اكراين  1580روس  1350-1500برزيل ذرت   
 2450-3000برزيل   كنجاله سويا  6600حداكثر  5800حداقل تخم مرغ

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

2350حداكثر2300كاب  حداقل 2450حداكثر2350پالس حداقل 2650حداكثر 2550راس حداقل  جوجه  


