سالم ،صبح بخیر-روز خوبی رو براتون آرزو می کنم
-99/03/20شماره 3731سال پانزدهم-تلفن:
مرغ زنده
مرغ کشتار
تخم مرغ
بوقلمون کشتار
بوقلمون زنده

حداقل  0537حداکثر0777
حداقل10300حداکثر13700
حداقل 0077حداکثر 0577
حداقل 07777حداکثر07377
حداقل 00037حداکثر00737

فسفات
ذرت
کنجاله سویا
متیونین
لیزین

حداقل  3077حداکثر 3377
برزیل  1500- 2050روس 2050 –2150
کلهر 0707-0707نابدانه0077
حداقل  00777حداکثر 00777
حداقل  77777حداکثر 73777

ممکن است شما مسئول زمین خوردن خود نباشید اما مسئول از جا بلندشدن خود هستید.

خسارت میلیاردی بر تولیدکنندگان دام و طیور
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت  :به دلیل کاهش تقاضای مصرف در ماههای اخیر قیمت مرغ باا
افت ۰۳درصدی مواجه شده است به نحوی که بهای هر کیلو گرم مرغ آماده طبخ که در اسفند ماه سال  ۷۹تا حدود ۴۱هزار تومان رسیاد
که این امر می طلبد در سطح کالن بسته های حمایتی برای جبران خسارات ناشی از شیوع ویروس کرونا در نظر گرفته شود .
مجید آذر افزود :خسارات وارده به واحدهای مرغداری در سه ماهه گذشته بیش از  ۰۳میلیارد تومان بوده است.
او تامین نهاده های مورد نیاز مرغداران و دامداران را از اولویت های دولت در سال جاری اعالم کرد و گفت  :علی رقم مسائل و محدودیت
های کشور در تامین ارز در سال  ۷۷هم تخصیص ارز  ۱۰۳۳برای واردات و تامین نهاده های دامی شامل ذرت ،سویا ،و جو در دستور کاار
دولت قرار دارد  .معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در ادامه معدوم سازی جوجه یک روزه به شکلی که در
شبکه های مجازی انتشار یافت ،را امری غیر انسانی و غیر اخالقی دانست و افزود :این امر مورد تائیدهیج فرد یا ارگانی نمی باشد و بایاد
قبل از تبدیل به جوجه و به صورت تخم مرغ عملیات معدوم سازی انجام شود.
مجید آذر در پایان گفت :استان مرکزی با تولید حدود  ۵۵هزار تن گوشت قرمز  ۹۳ ،هزار تن گوشت مرغ ۰۹ ،هزار تن تخم مارغ  ،و
 ۰۱۳هزار تن شیر در سال  ۷۳از جایگاه ویژه ای در کشور بر خوردار است و در صورت مهیا شدن امکانات و بازار مصارف مانااسا ،
پتانسیل تولید محصوالت در استان مرکزی به بیش از  ۵۳درصد از مقادیر فوق خواهد رسید.

قیمت واقعی شیرخام بیش از  ۰۰۲۲تومان است
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران گفت :با توجه به هزینه های تمام شده تولید و تامین نهادهها با نرخ مصوب قیمت واقعی هار
کیلوگرم شیرخام بیش از دو هزار و  ۷۳۳تومان است .سلطانی سروستانی با بیان اینکه اکنون نهادههای دامی با قیمتهاای مصاوب در
بازار همچنان کمیاب است ،افزود :دامداران هر کیلوگرم جو را در بازار با قیمت دو هزار و  ۰۳۳تومان ،ذرت را دو هزار و  ۹۳۳و کناجاالاه
سویا را پنج هزار تومان خریداری میکنند که در قیمت تمام شده محصول موثر است .به گفته وی ،درحالیکه نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار
قیمت هر کیلوگرم ذرت در بنادر یک هزار و  ۵۳۳تومان ،جو در یک هزار و  ۰۵۳تومان و کنجاله سویا دو هزارو  ۱۵۳تومان است که باا
احتساب هزینه حمل و نقل و انبارداری باید با قیمت های هر کیلوگرم ذرت یک هزار و  ۹۵۳تومان ،جو یک هزار و  ۰۳۳تومان و کنجاالاه
سویا دو هزار و  ۹۳۳تومان در استانها تحویل داده شود .سروستانی تصریح کرد :براساس آمار تولید  ۴۴میلیون تن تولید شیارخاام در
سال  ۷۳مشخص است که متوسط سرانه مصرف شیرخام کشور برای هر ایرانی حدود  ۴۰۳کیلوگرم است که باید این رقم افزایش پیادا
کند .وی درباره وضعیت تولید علوفه و شیرخام در سالجاری گفت :در سالهای گذشته به دلیل کمبود بارندگی ها با مشکل کمبود علوفاه و
در نهایت حذف دام های شیری روبرو بودیم اما در سه تا چهار سال اخیر به دلیل بارندگی های مناس

و تولید علوفه دامی این مشاکال

برطرف شده و روند تولید رو به رشد است .سلطانی اضافه کرد :در صورت باال بودن قیمت شیرخام ،دامدار می توند دامهایاش را بارای
حتی  ۰زایش و دوره های شیری بیشتر نگهداری کند اما اگر قیمت شیرخام پایین باشد هر دام را بعد از دو تا سه زایش حذف می کناناد
زیرا صرفه اقتصادی ندارد .براساس مصوبه خردادماه سال  ۷۳ستاد تنظیم بازار ،قیمت هر کیلوگرم شیرخام با چربی  ۰.۰درصد دو هزار و
 ۰۷۳تومان درب دامداری تعیین شده بود و به ازای هر یک دهم چربی (مثبت یا منفی)  ۰۰تومان به قیمت شیر اضافه یا از آن کم میشد.

نهادههای دامی،درانتظار انتقال از بنادر
فرخ منش دلیل کمبودهای موقتی نهادههای دامی را ضعف باربری دانست و گفت :اکنون مشکل اصلی حملونقل است که باید سازماانای،
متولی امر انتقال نهاده دامی از بنادر به استان شود تا تفکر و تمرکز سازمان جهاد کشاورزی فقط در حوزه تامین نهاده دامی انجام پذیرد.
رئیس اداره توسعه و تجارت جهاد کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد :بیشترین مقدار ارز دولتی در حال حاضر به نهادههای دامی
تخصیص داده شده است و با ذخیره استراتژیک اداره پشتیبانی امور دام با کمبودی در زمینههای مربوط به فرآوردههای دام و طایاور و
نهاده دامی مواجه نخواهیم شد .وی دلیل کمبودهای موقتی نهادههای دامی را ضعف باربری دانست و گفت :اکنون مشکل اصلی حملونقال
است که باید سازمانی ،متولی امر انتقال نهاده دامی از بنادر به استان شود تا تفکر و تمرکز سازمان جهاد کشاورزی فقط در حوزه تامایان
نهاده دامی انجام پذیرد .فرخ منش با بیان این که صادرات دام زنده و گوشت به عراق افزایشی نداشته تصریح کرد :مقادار  ۱الای ۵
درصد از دام تولیدی در  ۰سال اخیر صادر میشد که طبق بررسیهای انجام شده حتی اگر  ۴۳درصد هم از گوشت و دام تولیدی صاادر
شود هیچ مشکلی در تأمین گوشت بازارهای داخلی بوجود نمیآید .وی پیرامون نواسانات زیاد قیمت گوشت در شرایط شایاوع ویاروس
کرونا تشریح کرد :تاثیر شرایط کرونایی در روند کشتاردام بی تأثیر نبود و با پخش اطالعات پزشکی ناقص خیلی از کشتارگاهها عملیاات
کشتار را متوقف کردند و هجوم مردم در اوایل شیوع ویروس کرونا ثبات بازار فرآورده گوشتی از بین برد و روند صعودی قیمت گوشت را
در پی داشت که خوشبختانه در حال حاضر قیمتها ثابت مانده است.

