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

  تلفن:-سال پانزدهم3735شماره -99/03/27

 
 
 
 
 
 

 ای ارتباط مستقیم با قدرت اراده ما دارد. موفقیت در هر زمینه
 

 ضربه مهلک کرونا بر صنعت طیور/مازاد تولید را صادر کنیم 

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به ضربه مهلک کرونا بر صنعت طیور گفت: مازاد تولیدات این  صنننعنت در 

 خراسان جنوبی باید صادر شود. 

هنای  تواند به استنان درصد مازاد بر مصرف داخل است و از ای  جهت می ۰۷حسی  خیریه اظهار کرد: تولیدات صنعت دام و طیور استان 

کرد: طبن  خنواسنت  دیگر و عراق و افغانستان نیز صادر شود. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی بیرجند بیان

میلیون قطعه جوجه ریزی منتنداول  ۰۷۷مجبور شدند به جای  ۸۹ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت صنایع مرغ مادر و طیور در اواخر سال 

ریزی داشته باشد. خیریه با اشاره به اینکه ای  تصمیم به واسطه تنظیم بازار برای ایام نوروز و مناه  میلیون قطعه جوجه ۰۴۷تا  ۰۳۷بی  

ها و  مصرف گنوشنت  ها، تعزیه ها، عروسی ها به واسطه شیوع کرونا و تعطیلی رستوران بینی داد: برعکس پیش رمضان صورت گرفت، ادامه

 مرغ، تخم مرغ و صنایع لبنی به شدت کاهش یافت.

 گوشت مرغ را زیر قیمت تمام شده عرضه کردیم

دهی بسنینار فنراوان  ریزی زیاد موجب زیان وی گفت: ای  کاهش مصرف به علت شیوع کرونا در کنار افزایش تولید گوشت مرغ و جوجه

 رساند. صنعت طیور شد و مرغدار هر کیلو گوشت را سه هزار تومان زیر قیمت تمام شده در بازار به فروش می

میلیون قطعه تخم منرغ  ۰۷رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی اتاق بازرگانی بیرجند اظهارکرد: حتی در مراحلی مجبور به حذف 

 دار و تبدیل آن به تخم مرغ خوراکی و در نهایت تحویل به سردخانه شدیم ولی باز هم منجر به تنظیم بازار نشد. نطفه

درصدی دستمزد پرسنل، افزایش کرایه حمل و نقل و افزایش هزینه تولید بابنت  ۳۰کرد: در کنار همه ای  ضررها ما با افزایش  خیریه بیان

 استفاده از اقالم بهداشتی به واسطه پیشگیری از شیوع کرونا در محیط کار رو به رو شدیم.

 میلیارد تومانی صنعت طیور از کرونا ۰۲۲ضرر هزار و 

 میلیارد تومان ضرر و زیان کردند. ۰۷۷ها صنایع دام و طیور به علت شیوع کرونا در ماه هزار و  داد: طب  بسیاری از بررسی وی ادامه

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی بیرجند گفت: با همه ای  ضررها در ابتدای امر صنایع دام و طیور از جنمنلنه 

 مشاغل آسیب دیده مستقیم از شیوع کرونا قرار نگرفته بود در ای  حالی که ای  صنعت بیشتری  آسیب را متحمل شد.

خیریه اظهار کرد: یک اقدام بسیار مثبت در حوزه صنایع دام و طیور در استان تسهیل صادرات تولیدات ای  صنعت به افغانستان بنود در 

 هایی رو به رو بودیم. حالی که در گذشته در زمینه صادرات با محدودیت

ه های حامل نهادها در بنادر لنگر انداخت ها در صنعت دام و طیور یادآور شد: در ایام کرونا خیلی از کشتی وی با اشاره به مشکل تأمی  نهاده

 شدند که ای  امر نیز مشکالتی برای ما به وجود آورد. بودند ولی ترخیص نمی

 

 افزایش قیمت خوراک دام در بازارهای جهانی
دالر افنزاینش  ۰.۰2درصد در تامی  خوراک دام وابسته به واردات است قیمت ذرت در بازارهای جهانی  ۰۷در حالی که ایران بیش از 

المللی قیمت انواع خوراک دام و شکر و دانه روغنی سویا با افزایش همراه شد. قیمت محصوالتی مانند گندم،  یافت. امروز در بازارهای بی 

 قهوه و دام زنده و پرواری هم با کاهش قیمت همراه شدند.

قیمت بازارهای جهانی روی قیمت محصوالتی که در داخل استفاده می شود تاثیر گذار است، محصوالت وارداتی به تبع قیمت جهانی در د 

 سنت معامله شد. 2۷دالر و  ۳۳۳دالر در هر بوشل به قیمت  ۰.۰2اخل نوسان پیدا می کند.امروز در بازار جهانی قیمت هر بوشل ذرت با 

 دالر به فروش رفت. ۰۹.۰۸سنت افت کرد و به قیمت  ۰2قیمت دانه روغنی سویا هم 

 سنت معامله شد. ۰۹دالر و  ۰۳۴سنت به قیمت  22دالر و دام پرواری با افت  ۸1.۰۹دالر کاهش به قیمت  ۰.۰2قیمت دام زنده با 

سنننت  2۷دالر و  2۰۰دالر در هر بوشل کاهش یافت و به قیمت  ۰.۰2گندم به عنوان محصول استراتژیک امروز در بازارهای جهانی 

 درصد هم در تامی  ذرت وابسته است. ۸۷درصد در تامی  خوراک دام وابسته است و بیش از  ۰۷معامله شد.ایران بیش از 

تومنان سنعنی  ۴۰۷۷تواند بازارهای داخلی را تحت تاثیر قرار دهد. اگرچه دولت با اختصاص ارز هر گونه افزایش تولید ای  محصول می

 کند نوسان بازارهای جهانی در بازار داخل را بگیرد اما خروج ارز از کشور را بیشتر می کند. می

 شود. هزار میلیارد تومان برای واردات خوراک دام از کشور خارج می ۴ساالنه 

کند که بخشی از آن در قالب دام زنده است.گندم نیز که به عنوان منحنصنول  هزار ت  گوشت وارد می ۰2۷ایران همچنی  ساالنه حدود 

های گذشته نوسان در تولید داشته  استراتژیک در جهان محسوب شده و در مبادالت سیاسی کشورها هم تاثیرگذار است کشور ما در سال

دهد که خنودکنفناینی  سال گذشته نشان می 2هایی بوده که گندم وارد کرده است.بررسی  هایی خودکفا بوده اما سال و علیرغم اینکه سال

 میلیون ت  گندم وارد کردیم. ۰پایداری در ای  محصول نداشتیم. سال گذشته بیش از 

 2277حداکثر  2077حداقل  فسفات 0527حداکثر 0077حداقل  مرغ زنده
14000حداکثر11100حداقل مرغ کشتار 2050 –2150روس  1500- 2050برزیل  ذرت   
 5077نابدانه 5407-5707کلهر کنجاله سویا  07477حداکثر  0077حداقل تخم مرغ

 00777حداکثر  05777حداقل  متیونین 07777حداکثر 02777حداقل  بوقلمون کشتار
 42777حداکثر  47777حداقل  لیزین 05727حداکثر00027حداقل  بوقلمون زنده


