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

  تلفن:-سال پانزدهم3690شماره -98/12/21

 
 
 
 
 
 

 با تمام وجود باور کنیم خداوند آنجا که راه نیست راهی می گشاید و هرگز دیر نمی کند، او می بیند، می داند و می تواند ! 
 

 کمبود خوراک طیور به دلیل کندی در واردات و ترخیص
های بخش خصوصی کشاورزی به معاعاون او   ای که اخیرا چند تن از تشکل دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه درباره نامه

پورگفت:، به کمبود ذرت به عنوان نهاده اصلی مورد نیاز جیره دام و طیور کشعور  جمهور ارسا  کردند، توضیح داد. محمدرضا صدیق رییس

شود و همین امر معنعجعر  اشاره و اظهار کرد: رصد و پایش توزیع ذرت که جزو اصلی جیره غذایی دام و طیور است به درستی انجام نمی

های صنفی تصعمعیعر گعر عتعیعر صعدای  شده تولیدکنندگان به درستی به این اقالم دسترسی نداشته باشند و ما نیز به عنوان تشکل

تولیدکنندگان را تا جایی که ممکن است به گوش مسئوالن برسانیر تا از ضرر و زیان تولیدکنندگان دام و طیور کشور که در شرایط  العی 

نیازمند حمایت هستند، جلوگیری شود.وی ادامه داد: از طر ی کشور در تحریر ظالمانه و جنگ اقتصادی قرار دارد و تخصیص و انتقا  ارز 

ها نیز کند شعده و  های دامی با مشکل مواجه شده که در نهایت واردات و ترخیص این نهاده از طرف بانک مرکزی برای واردات این نهاده

پور تصریح کرد: در حقیقت از دولت درخواست کردیر که مشکالت  های دامی به خصوص ذرت را به دنبا  داشته است. صدیق کمبود نهاده

 ها سرعت بخشد. های دامی را برطرف کند و به تخصیص ارز برای واردات این نهاده ارزی نهاده

تومانی وارد کشور شعده بعا  ۰۰۴۴ها که با مشکالت  راوان با ارز  ها، رصد و پایش توزیع این نهاده همچنین باید در کنار این تخصیص 

تومان باالتعر  ۰۴۴ها با قیمت مصوب به دست تولیدکنندگان برسد.  وی در ادامه ا زود: گاهی ذرت با قیمت  دقت انجام شود تا این نهاده

رسد که این موضوع نیازمند توجه بیشتر است و باید تمهیدات الزم در جعهعت  تومان بفروش می ۰۴۴۴از نرخ مصوب و تا حدود کیلویی 

 کنتر  قیمت ها اندیشیده شود تا کلیه نهاده ها به قیمت مصوب به دست تولید کننده برسد.

ترین پروتعئعیعن  ترین و ارزان پور در پایان اظهار کرد: با تالش تولیدکنندگان طیور، در حا  حاضر گوشت مرغ و تخر مرغ  راوان صدیق 

های مورد نیاز تولیدکنندگان  حیوانی در دسترس مردم است که حفظ این روند مستلزم توجه بیشتر مسئوالن به مطالبات یانی تامین نهاده

 به خصوص ذرت است.

 توزیع گوشت قرمز با نرخ مصوب
هزارتن گوشت قرمز و گوشت مرغ منجمد طی روزهای پایانی سا  در کشور خعبعر  ۰۴مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران از توزیع  

هزار تن گوشت مرغ منجمد در روزهای پایانی سا  از طعریعق  ۰۴هزار تن گوشت گوساله منجمد و  ۰۴داد. ستاد تنظیر بازار مصوب کرد 

های مصرف محلی و ادارات سعراسعر  های مصرف اتکا،  رهنگیان، امکان، تااونی بار، تااونی ای، سازمان میوه و تره های زنجیره  روشگاه

های  کشور توزیع شود. مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران گفت: با توجه به موضوع شیوع بیماری کرونا و حضور کمتر مردم در مکان

 کنندگان برسانند. عمومی اصناف سطح شهر نیز درگیر این طرح شدند تا محصوالت مزبور را با شرایط راحت تری به دست مصرف

 ۰۴۴هعزار و  ۰۰هزار تومان و مرغ منجمد به قیمت  ۸۳وی ا زود: گوشت گوساله منجمد وارداتی ) سردست بدون استخوان( با قیمت 

هعزار  ۰۰و  ۰۴تومان در اختیار اصناف قرار می گیرد و واحدهای صنفی هر موظفند به ترتیب گوشت قرمز و مرغ منجمد را با نرخ های 

تومان است که در میادین میوه و  ۰۴۴هزار و  ۰۰تومان به مصرف کنندگان عرضه کنند. سالمی تصریح کرد: قیمت مصوب مرغ گرم نیز 

هزار تن گوشت قرمزی که ستاد تعنعظعیعر بعازار  ۰۴تره بار و سایر مراکز توزیع و عرضه می شود. وی ادامه داد: به طور کلی از مجموع 

 مصوب کرده سه هزار تن مربوط به استان تهران است.

  

 سقوط قیمت مرغ به زیر نرخ مصوب
  روشند. تومان به زیان می 0۴۴به گفته اسداهلل نژاد؛ در حا  حاضر مرغداران در هر کیلوگرم مرغ یک هزار و 

تومان عنوان کرد و ادامه داد: در حالی هر کیلوگرم مرغ از مرغداران  ۰۴۴هزار و  ۳وی قیمت خرید نقدی هر کیلوگرم مرغ از مرغداران را 

 تومان است. 00۴هزار   ۳شود که قیمت مصوب آن  تومان خریداری می ۰۴۴هزار و  ۳

های تولید مانند جوجه یک روزه قیمت تمام شده  وی تصریح کرد: این در حالی است که با توجه به ا زایش دو برابری قیمت برخی نهاده

هزار تومان است. اسداهلل نژاد به این ترتیب زیان مرغداران در هر کیلوگرم مرغ را به طور  ۰۴تا  0۴۴هزار و  ۰تولید هر کیلوگرم مرغ 

تومان اعالم کرد. وی خواستار توقف عرضه مرغ منجمد توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور شد و گفت: در  0۴۴متوسط یک هزار و 

 تواند ضربه سنگینی به اقتصاد تولید در این بخش باشد. شرایطی که مرغداران در حالی زیان دهی هستند توزیع مرغ منجمد می

اسداهلل نژاد تاکید کرد: در این شرایط الزم است شرکت پشتیبانی امور دام با در نظر گر تن شرایط پیش آمده به کمک مرغداران بیاید و 

 های مازاد تولید برای جلوگیری از زیان مرغداران کند. اقدام به جمع آوری مرغ

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران کشور متوسط قیمت منطقی هر کیلوگرم مرغ با توجه به قیمت خرید مرغ از مرغدار برای 

 تومان دانست. ۳۴۴هزار و  ۰۰تا  0۴۴هزار و  ۰۰سراسر کشور را 

 5077حداکثر  0077حداقل  فسفات 00777حداکثر0557حداقل  مرغ زنده
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 0557بهپاک کنجاله سویا  1057حداکثر  0057حداقل تخم مرغ
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