
     روز خوبی رو براتون آرزو می کنم -سالم، صبح بخیر

  تلفن:-سال پانزدهم3613شماره -98/08/23

 
 
 
 
 
 

 یاد روزهایی بیفت که برای چیزهایی که االن داری دعا میکردی!
 

 ساز شده است تهیه ذرت برای مرغداران مشکل
دهیم کهه  های بخش خصوصی صادقانه در ارتباط باشد ما قول می مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران میهن گفت: اگر دولت با تشکل

مرغ در کشور اظهار  نگذاریم مشکلی در تولید و بازار پیش آید. رضا ترکاشوند امروز در نشست خبری با اشاره به ظرفیت باالی تولید تخم

میلیون قطعه و مرغ پولت در کشور فعال هستنهد.وی ادامهه داد:  028هزار مرغداری مرغ تخم گذار با ظرفیت  088کرد: در حال حاضر 

هزار تن از این ظهرفهیهت  158هزار تنی در کشور  058میلیون تن است که با توجه به نیاز حداکثر  0.1مرغ در کشور  ظرفیت تولید تخم

گذار بود افزود: مازاد تولید در شش ماهه اول سهال  مازاد است. ترکاشوند با تاکید بر اینکه امسال سال پرتولیدی برای صنعت مرغ تخم

مرغ برای آنها به همراه داشهت.مهدیهرعهامهل  تومانی برای هزار کیلوگرم تخم 0088موجب زیان مرغداران شد به نحوی که تراز منفی 

های دامی مورد نیاز مرغداران اظهار کرد: در حال حاضر تامهیهن و  اتحادیه سراسری مرغداران میهن درباره آخرین وضعیت تامین نهاده

ها ایم با کمتر از یک درصد تفاوت قیمت آن های دامی از جمله لیزین و متیونین بر عهده اتحادیه قرار دارد و ما توانسته توزیع برخی از نهاده

های زیهادی  ها شرکت پشتیبانی امور دام همکاری کنندگان برسانیم.وی ادامه داد: در تامین سایر نهاده را با قیمت مصوب به دست مصرف

ها را تا حدودی کنترل و از بازار سیاه در این حهوزه  درصد نیاز بازار توانسته قیمت 18تا  08برای تامین نهاده مرغداران داشته و با تامین 

از دو ماه پهیهش   ساز شده است را ذرت نام برد و گفت: های دامی که در حال حاضر برای مرغداران مشکل جلوگیری کند.وی یکی از نهاده

هزار تومان افهزایهش  2888تومان به  0088قیمت ذرت به طور ناگهانی شروع به افزایش کرد به نحوی که قیمت هر کیلوگرم از آن از 

شد.مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران میهن با تاکید بر اینکه بسیاری از  یافت که دلیل آن عدم تخصیص ارز و خال در بازار عنوان می

ها با عنوان نمایندگان تولیدکنندگان  ها قابل مرتفع شدن است افزود: تشکل مشکالت در حوزه تامین نهاده و بازار محصول توسط اتحادیه

خواهیم کهه بها  توانند در زمان الزم بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. ترکاشوند گفت: ما از دولت می  از تمام مشکالت آنها مطلع هستند و می

 دهیم که نگذاریم مشکلی نه در بخش تولید و نه بازار پیش آید. ها ارتباط صادقانه داشته باشد و اگر این اتفاق بیفتد قول می اتحادیه

 

 مصرف سرانه مرغ در کشور افزایش یافت
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران کشور گفت: مصرف سرانه مرغ به دلیل افزایش قیمت سایر محصوالت پروتئینهی افهزایهش 

 0588تا  0288کیلوگرم رسیده است.حبیب اسداهلل نژاد  با بیان اینکه در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم مرغ زنده بین  20یافته و به حدود 

هزارتومان است.اسداهلل نژاد با اشاره به اینکه قیمت نسبت به ههفهتهه  01تا  00تومان است، گفت: قیمت هرکیلوگرم مرغ گرم نیز بین 

گذشته افزایش جزئی داشته است، افزود: قیمت مرغ تقریبا به ثبات رسیده و هر از گاهی شاهد نوسانات جزئی در نرخ آن هستیهم ایهن 

 درحالی است که طی سالهای گذشته قیمت نوسانات شدیدی داشت.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: امسال با وجود افزایش چشمگیر قیمت نهاده ها و گاهی کمبود آنها، با ثبات قیمت مرغ برای مصهرف 

کننده مواجه هستیم چرا که تولید شرایط خوبی دارد و عرضه و تقاضا متعادل شده است.اسداهلل نژاد با بیان اینکه به دلیل افزایش قیمهت 

محصوالت پروتئینی استقبال مردم از مرغ زیاد شده است، گفت: مصرف مرغ در جامعه زیاد شده و مصرف سرانه این کاال نیز افهزایهش 

کیلو بود، افزود: امسال به نظر می رسد مصرف سرانه کمتر از   21تا  20یافته است.وی با اشاره به اینکه سرانه مصرف در سالهای گذشته 

 کیلوگرم افزایش یافته باشد. 1کیلوگرم در سال برای هر فرد نباشد و مصرف سرانه  20

 

 راه اندازی کارخانه و افزایش ظرفیت تولید در بخش مرغداری
اقدام به احهدا   United Overseasمیلیون دالر از بانک  18سنگاپور  با اخذ وامی به مبلغ  Poultry Hubکارخانۀ تولیدات مرغداری 

کهمهک  Poultry Hubمتر مربع به  203001اولین کارخانۀ هوشمند و سازگار با محیط زیست خواهد کرد.این کارخانۀ جدید به مساحت 

درصد ارتقا دهد.این کارخانه، سرمایه گذاری مشهتهرکهی  08درصد افزایش و ظرفیت تولید را تا  20می کند تا تولیدات خود را به میزان 

 Tong Huatتولیدکننده و فراوری کنندۀ دیگر که عبارتهنهد از:  1و  Boong Poultryسهامدار  Tan Chin Longاست میان آقای 

Poultry Processing Factory ،Kee Song Holdings ،Sinmah Holdings  وTyson Foods. این کارخانۀ جدید هوشمند یهک

سیستم مدیریت پسماند جدید خواهد داشت که تولید پسماند در بخش فراوری را کاهش خواهد داد و به جای دور ریختن، بخشی از آنهها 

تُن در روز کهاههش  08را تبدیل به پروتئین مصرفی در خوراک دام خواهد کرد. گفته می شود که همین اقدام، میزان پسماند کارخانه را تا 

 داده و به پایداری و برقراری فعالیت کارخانه کمک بسزایی می کند.

ما به لزوم استفاده از تکنولوژی در کارخانه به منظور حهفه  ” اذعان داشت:  Joseph Hengسنگاپور آقای  Poultry Hubمدیر اجرایی 

 موقعیتمان در عرصۀ رقابت دراز مدت کامالً واقفیم. به عنوان یک کارخانۀ تولیدی در اندازۀ متوسط، برای سرمایه گذاری با این رقم قطعهاً

نیازمند حمایت از سوی یک شریک بانکی داشتیم که نه تنها از نظر سرمایه ای و مالی به ما کمک کرد بلکه در اغلب راه حل های مهالهی 

 “مربوطه نیز به ما مشاوره داده است.

 4088حداکثر  5088حداقل  فسفات 0088حداکثر0548حداقل  مرغ زنده
14407حداکثر11500حداقل مرغ کشتار    1550روس  1350برزیل  ذرت 
 0548نابدانه 0088فول فت  0058-0548کلهر  کنجاله سویا  0088حداکثر  0088حداقل تخم مرغ

 00888 متیونین 08488حداکثر 08888حداقل  بوقلمون کشتار
 0488 لیزین 00888حداکثر04088حداقل  بوقلمون زنده

3000حداکثر2950کاب  حداقل 3100حداکثر3000پالس حداقل 3200حداکثر 3150راس حداقل  جوجه  


