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 سرنوشت شما حاصل باورهایتان است.
 

 تن تخم مرغ در کشور ۰۰۲۲تا  ۰۰۲۲تولید روزانه 
شود که به دلیل ازدیاد تقاضا، این میزان در کشور مورد استفتفتاد   تن تخم مرغ در کشور تولید می ۰۰۲۲تا  ۰۰۲۲نبی پور گفت: روزانه 

گیرد. ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیر  اتحادیه مرغ تخم گذار اسفان تهران، دربار  آخرین تحوالت بازار تخم مرغ اظهار کترد:  قرار می

تتومتان  ۱۲۲هزار و  ۵۱ای  تومان معادل شانه ۰۲۲هزار و  ۷تا  ۰۲۲هزار و  ۷هم اکنون مفوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 

تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به ازدیاد تقاضا و نوسان قیمت تتختم مترغ،  ۷۴۲هزار و  ۷است. وی نرخ مصوب هر کیلو تخم مرغ را 

هایی را در اخفیارمان بگذارد، این امکان وجود دارد تا تخم مرغ را بته صتورت  ها اعالم آمادگی کردند که اگر سازمان میادین غرفه تشکل

 مسفقیم به مردم عرضه کنیم.

 گرانی قیمت تخم مرغ در خرده فروشی ها ارتباطی به تولیدکنندگان ندارد

نبی پور با اشار  به اینکه گرانی قیمت تخم مرغ در خرد  فروشی ارتباطی به تولیدکنندگان ندارد، بیان کرد: سازمان حمایت قیمت مصوب 

تومان اعالم کرد  است و هموار  مسئوالن ذی ربط  ۰۲۲هزار و  ۵۷ای  تومان معادل شانه ۰۲۲هزار و  ۰هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 

 باید نظارت کافی بر بازار داشفه باشند تا سودجویان نفوانند اقدام به گران فروشی در بازار کنند.این مقام مسئول با انفقتاد از افتزایت 

تومان افزای  یاففه که ایتن  ۱۱۲تومان به  ۰۰۲های دامی افزود: قیمت حمل هر کیلو ذرت و کنجاله سویا از  های حمل و نقل نهاد  کرایه

امر بر افزای  قیمت تمام شد  تولید دامن زد  است. وی تخم مرغ را ارزانفرین پروتئین موجود در بازار برشمرد و گفت: بتنتابتر آمتار 

 ۰۲های تولید طی  هزار تومان نرسید که این امر به سبب باال بودن هزینه ۰تا  ۰۲۲هزار و  ۱ما  گذشفه به  ۰مفوسط فروش تخم مرغ در 

سال اخیر برای صنعت مرغداری کشور فاجعه بود. رئیس هیئت مدیر  اتحادیه مرغ تخم گذار اسفان تهران دربار  آخرین وضعیت بتازار 

 های اخیر از صادرات تخم مرغ به دلیل جلوگیری از روند افزای  قیمت در بازار جلوگیری شد. صادرات بیان کرد: طی روز

شود که به  تن تخم مرغ در کشور تولید می ۰۰۲۲تا  ۰۰۲۲نبی پور با اشار  به اینکه روند تولید تخم مرغ مشکلی ندارد، بیان کرد: روزانه 

 م.گیرد چرا که در صورت مازاد تولید با روند نزولی قیمت در بازار روبرو بودی دلیل ازدیاد تقاضا، این میزان در کشور مورد اسففاد  قرار می

های دامی تصریح کرد: قیمت کنونی کنجاله سویا از نرخ مصتوب در بتازار  این مقام مسئول در پایان دربار  آخرین وضعیت بازار نهاد 

 شود. تومان باالتر از قیمت مصوب در بازار عرضه می ۰۲۲تا  ۰۲۲تر است و تنها ذرت  پایین

 

 هزار تومان از دامداران ۳تکذیب خرید شیرخام با نرخ 
 های دامی، اظهار کرد: باتوجه به آنکه ونقل نهاد  سعید سلطانی مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور، دربار  تأثیر گرانی بنزین بر هزینه حمل

شود که اخیرا گرانی بنزین مزید بر علت شد  تا هزینه تمام شتد   ها بر آن تحمیل می دامدار اهرمی در دست ندارد، از این رو تمامی هزینه

های دقتیتد در  کنند که بازرسان با اعمال نظارت تولید باال رود. مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور افزود: اگرچه مسئوالن امر اذعان می

کنند، اما باید گفت که دامدار کاری به سطح شهر ندارد و همتزمتان بتا  های تولید جلوگیری می سطح شهر از تأثیر گرانی بنزین بر هزینه

های تولیتد  هزار تومان رسید  است که این امر تأثیر سویی بر هزینه ۵۰۲هزار تومان به  ۰۲بار از  ونقل یک وانت گرانی بنزین کرایه حمل

گذاشفه است ضمن آنکه دامپزشک برای ویزیت دام به سبب طی کردن بعد مسافت و پرداخت هزینه سوخت باال، قیمت خود را افزایت  

شود در حالی که هیچ بازرسی در اطراف شهر وجود نتدارد  داد  است که تمامی این موارد به طور ناخواسفه بر هزینه تمام شد  اضافه می

 ها جلوگیری کند. که از افزای  دو برابری قیمت

های کرایه را به دلخوا  افزای  دادند و دامدار به سبب آنکه محصول  فسادپذیر  سلطانی ادامه داد: باتوجه به نبود نظارت، رانندگان نرخ 

 ها ندارد. های دلخوا  آن ها با نرخ ای جز پذیرففن کرایه است چار 

هزار تومتان و  ۰۱هزار تومان ابفدای سال به  ۴۲های اخیر خبر داد و گفت: بنابر آمار قیمت دام سنگین از  او از کاه  قیمت دام طی ما 

 کنند  به همین میزان کاه  نیاففه است. هزار تومان تقلیل یاففه در حالی که نرخ گوشت برای مصرف ۰۱هزار تومان به  ۴۰دام سبک از 

 تومان ۰۵۲هزار و  ۰های صنعتی  متوسط قیمت خرید هر کیلو شیرخام از دامداری

های اخیر و  این مقام مسئول تجدیدنظر در قیمت مصوب شیرخام را امری ضروری دانست و گفت: باتوجه به افزای  قیمت سبوس در ما 

ایتم  ونقل همزمان با گرانی بنزین درخواست خود را به معاونت امور دام مبنی بر تجدیدنظر بر قیمت فروش شیرخام داد  های حمل کرایه

که امیدواریم در سفاد تنظیم بازار در این خصوص تصمیماتی اتخاذ شود. مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور با بیان اینکه درصدی بترای 

درصتد و  ۰.۰توان اعالم کرد، گفت: بنابر مصوبه سفاد تنظیم بازار در خرداد قیمت هر کیلو شیرخام با چربی  افزای  قیمت شیرخام نمی

های تمام شد  باید توسط کارشناسان بررسی شود. سلتطتانتی بتا  تومان است و حال با افزای  هزینه ۰۰۲هزار و  ۰درصد  ۰پروتئین 

هزار تومان از دامداران صحت ندارد، بیان کرد: بنابر آمار مفوسط قیمت  هر کیلو خریتد شتیتر از  ۰اشار  به اینکه خرید شیرخام با نرخ 

های لبنی مبنی بر خریتد  تومان است که بدین ترتیب اظهار نظر کارخانه ۴۱۲هزار و  ۰تومان و دامدار صنعفی  ۰۲۲هزار و  ۰دامدار سنفی 

 هزار تومان واقعیت ندارد. ۰شیرخام با نرخ 

  2800-3000هوبارد           2800 - 2900کاب           2900– 3000پالس          3000 –3100راس   جوجه
 0077حداکثر  0077حداقل  فسفات 0077حداکثر0077حداقل  مرغ زنده

15444حداکثر10400حداقل مرغ کشتار    1600روس  1350برزیل  ذرت 
  0007فول فت  0807آرژانتین   کنجاله سویا  0707حداکثر  0777حداقل تخم مرغ

 00777 متیونین 00077حداکثر 00777حداقل  بوقلمون کشتار
 0077 لیزین 00777حداکثر00077حداقل  بوقلمون زنده


