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 داستان هر موفقیتی، با یک نفر شروع میشه که تصمیم گرفت اقدام کنه ! 
 

 صادرات تخم مرغ از سر گرفته شد
 مرغ باز شد. نبی پور گفت: با وجود بسته شدن مرز عراق در پی ویروس کرونا، طی چند روز اخیر مجدد این مرز به روی صادرات تخم

ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران درباره آخرین تحوالت بازار تخم مرغ گفت: هم اکنون متتتوست  

 هزار تومان است. ۵۰تومان معادل شانه ای  ۰۵۵هزار و  ۷قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 

تومتان  ۰۵۵تا  ۰۵۵مرغ  وی افزود: با توجه به بسته شدن مرز عراق در هفته های اخیر به دنبال شیوع ویروس کرونا، قیمت هر کیلو تخم

کاهش یافت. نبی پور با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا منجر به مختل شدن صادرات تخم مرغ به بازارهای هدف شد، گفت: طی چند روز 

 اخیر، عراق مرزهای خود را به روی صادرکنندگان ایرانی باز کرد و صادرات این کاال مجدد از سر گرفته شد.

مسئول با اشاره به اینکه قیمت تخم مرغ در بازار شب عید نوسانی نخواهد داشت، بیان کرد: با وجود کاهش تقاضا در روزهتای  این مقام

پایانی اسفند طبق روال سال های گذشته نگران متضرر شدن مرغداران از ناحیه مازاد تولید هستیم و متاسفانه تاکنون کشتتتارگتاه هتا 

 همکاری الزم در خصوص حذف گله های سن باال را با تولیدکنندگان نداشتند.

 به گفته وی، با توجه به آنکه تخم مرغ ارزانترین پروتئین در دسترس خانوارها به شمار می رود، از این رو مشکلی در بازار داخل نداریم.

بازار نهاده های دامی نابه سامان است . رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار با اشاره به نابه سامانی های بازار نهاده هتای دامتی 

 تومان باالتر از نرخ مصوب در بازار عرضه می شود. ۰۵۵گفت: قیمت ذرت به سبب کمبود عرضه افزایش چشمگیری داشته به طوریکه 

هزار تن تتختم  ۰۵هزار تن اعالم کرد و گفت: با توجه به تولید ماهانه  ۵۰نبی پور در پایان مجموع صادرات تخم مرغ از ابتدای سال را 

 هزار تن مازاد بر نیاز کشور است که باید به بازارهای هدف صادر شود. ۰۵۵مرغ، سالیانه رقمی حدود 

 

 رسوب دو میلیون تن ذرت در بنادر
میلیون تن ذرت به منظور تأمین نیاز صنایع وابسته، وارد کشورشده؛ اما به دلتیتل  ۰های دام و طیور گفت:  دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده

های دام و طتیتور و  عدم تأمین ارز در بنادر رسوب کرده است. کورش سیامک گفت: در ماههای اخیر علیرغم تالش برای واردات نهاده

ایجاد ثبات در چرخه تولید و تنظیم بازار محصوالت پروتئینی و لبنی، عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی موجب شده تا محتصتوالت 

ها انجام و مدارک مورد نیاز برای تخصیص ارز، از سوی  وارداتی در بنادر رسوب شوند. وی افزود: در این میان از مدتها قبل، ثبت سفارش

های دام و طیور ایران به وزارت صمت ارایه شده و لیست آنها جهت دریافت ارز به بانک مرکزی ارائته شتده  اتحادیه واردکنندگان نهاده

های دام و طیور ایران تصریح کرد: با توجه به وابستگی برخی از صنایع غذایی و تتبتدیتلتی بته  است. دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده

های دام و طیور تسریع نشود، بتدون  های دام و طیور اگر روند تأمین و تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای واردکنندگان نهاده نهاده

 تردید در بسیاری از صنایع با کاهش روند تولید و بر هم خوردن تنظیم بازار، مواجه خواهیم شد.

میلیون تن ذرت به بنادر کشور آمده؛ اما اگر ارز مورد نیاز از سوی بانک مرکزی برای ترخیص بار  ۰سیامک خاطرنشان کرد: در حال حاضر 

تأمین نشود، این حجم از محصوالت تخریب شده و از یک سو منجر به ضرر و زیان برای تولیدکنندگان شده و از سوی دیگتر هتزیتنته 

دهد. این فعال اقتصادی اظهار داشت: الزم است بانک مترکتزی  تر شدن محصول نهایی افزایش می معیشت مصرف کنندگان را با گران

ن أمیبرای تأمین ارز مورد نیاز کاالهای اساسی و مواد اولیه چاره اندیشی کرده و تسریع در پرداخت ارز را در دستور کار قرار دهد تا روند ت

 اقالم اساسی دچار خلل نشود.

 افزایش شدید قیمت گندم و ذرت در بازارهای جهانی
دالر  ۵۰۵دالر افزایش نسبت به روز گذشتته  ۷.۰در بازارهای جهانی قیمت انواع ذرت، گندم به شدت افزایش یافت. هر بوشل ذرت با 

 دالر معامله شد.  ۰۵۵دالر افزایش داشت و  ۷.۷۰معامله شد. قیمت هر بوشل گندم هم 

شتود و هتر  کند. ذرت بیشتر به عنوان خوراک دام در کشور ما استفاده می درصد خوراک دام و طیور مورد نیاز را وارد می ۷۵ایران حدود 

 گذارد. گونه نوسانات بازارهای جهانی در قیمت داخلی تأثیر می

تومانی و در حقیقت پرداخت یارانه پنهان قیمت را در داخل تثبیت کند اما به هر حال فشار  ۰۰۵۵کند با اختصاص ارز  البته دولت تالش می

 بر بودجه کشور بیشتر خواهد شد.

نیاز از واردات گندم بودیم اما به دلیل آنچته  میلیون تن وارد خواهد کرد. اگرچه در چند سال گذشته بی ۰.۰در مورد گندم هم ایران امسال 

 که عدم فروش کشاورزان به دولت خوانده شد امسال باید وارد کنیم.

 ۵۵اند امسال تولید گندم به حد کافی داشتیم اما کشاورزان به ما نفروختند. امروز قیمت قهوه در بازارهای جهتانتی  مسؤوالن دولتی گفته

 ۵۰۵هزار تن گوشت قرمز حدود  ۰۰۵دالری را تجربه کرد. ایران ساالنه به رغم تولید  ۵.۰۰دالر کاهش داشت. قیمت دام زنده هم رشد 

 کند. هزار تن هم به صورت دام زنده و یا گوشت گرم و منجمد وارد می

 0077حداکثر  0077حداقل  فسفات 00777حداکثر0077حداقل  مرغ زنده
14000حداکثر10700حداقل مرغ کشتار    1580-1800روس  1350- 1700برزیل ذرت 
 0007بهپاک کنجاله سویا  0707حداکثر  0077حداقل تخم مرغ

 00777 متیونین 00777حداکثر 00777حداقل  بوقلمون کشتار
 0077 لیزین 00077حداکثر00777حداقل  بوقلمون زنده


