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 خوابیدن با علم و یقین به مراتب بهتر از عبادت با شک و تردید است . . .
 

 های تولید است افزایش قیمت مرغ ناشی از افزایش قیمت مولفه

تومان  ۰۷۷۷تومان و مرغ گرم حدود  ۰۷۷رئیس انجمن صنفی مرغداران گفت: در ده روز اخیر قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده حدود 

های تولید است. اسداله نژاد اظهار داشت: در حال حاضر قیییمیت  افزایش پیدا کرده که این موضوع ناشی از افزایش قیمت مولفه

تا  ۰۰تومان رسیده است که این میزان با نرخ مصوب  ۰۷۷هزار و  ۰۱تومان و مرغ گرم حدود  ۰۷۷هزار و  ۰۱مرغ زنده به حدود 

های دامی از سیوی دولیت هی   تومانی تفاوت زیادی دارد. وی افزود: نرخ مصوب حتی در صورت تامین نهاده ۰۷۷هزار و  ۰۰

ها در آنالیز قیمت رعایت نشده اسیت ضیمین  باشد چرا که حتی حداقل های تولیدی نمی کارشناسی شده نیست و مورد قبول واحد

ها را به قیمت مصوب تامین کند و میزانی هی   های دامی تا امروز نتوانسته حتی نیمی از نهاده های مذکور تامین نهاده اینکه دستگاه

ها تولید را انجام دادند و بعد نهاده تامین شده است.وی گفت: در حیال  که تامین شده پس از زمان جوجه ریزی بوده یعنی واحد

تومان عرضه  ۰۷۷هزار و  ۰تومان و دان آماده مرغ ه  با قیمت  ۰۷۷هزار و  ۲تومان، ذرت  ۰۷۷هزار و  ۰حاضر سویا در بازار آزاد 

شود کیه در حیال  های تولید بر قیمت تمام شده لحاظ کنی  نرخ مرغ همین میزان می شود و با جمیع جهات اگر قیمت مولفه می

های دامی و یا تخصیی  ارز بیرای  عرضه است. اسداله نژاد تاکید کرد: انتظار تولید کنندگان این است که دولت در تامین نهاده

ها با نرخ مصوب و در زمان مناسب به دست تولید کنندگان برسد تا به این تیرتیییب  ها تسریع ایجاد کند تا نهاده ترخی  نهاده

قیمت تمام شده کاهش پیدا کرده و مرغ با قیمت مناسب به دست مصرف کنندگان برسد. وی با اشاره به اینکه در همین یک هفته 

تومان رسیییده  ۰۷۷هزار و  ۰هزار تومان به بیش از  ۰های اصلی پرورش مرغ است از  اخیر قیمت سویا در بازار آزاد که از نهاده

کنند و بیدون شیک  درصد سویای مورد نیاز خود را در حال حاضر از بازار آزاد تامین می ۰۷تا  ۰۷اظهار داشت: تولید کنندگان 

 های تولید است. افزایش قیمت مرغ از همین افزایش قیمت مولفه

 

 میلیون راس دام سبک در دامداری ها ۵.۲انباشتگی 
منصور پوریان رئیس شورای صادرکنندگان دام زنده با اشاره به اینکه بازار دام تعریفی ندارد، اظهار کرد: با توجه به ازدیاد عرضیه 

ها رو به رو هستند. او افزود: در شرایطی که دامداران با انبوه دام رو بیه رو  در برابر تقاضا، دامداران با مشکل انباشت دام در واحد

هستند و مسئوالن با صادرات دام زنده مخالف هستند، پشتیبانی امور دام به عنوان متولی امر باید اقدام به خرید دام با وزن باال از 

تولیدکننده کند تا با رسیدن به فصل پاییز، امکان پروار جدید وجود داشته باشد. پوریان متوسط قیمت هر کیلو گوساله زنیده بیا 

هیزار  ۰۷هزار تومان و اوزان کمتر را  ۱۱تا  ۱۳کیلو را  ۰۷هزار تومان و دام سبک با اوزان باالی  ۲۰تا  ۲۰کیلو را  ۰۷۷اوزان تا 

ای به وزارت  های دامداری طی نامه تومان اعالم کرد. رئیس شورای صادرکنندگان دام ادامه داد: با توجه به انباشتگی دام در واحد

جهاد کشاورزی خواستار صادرات دام با اوزان باال شدی  که مسئوالن با این امر مخالفت کردند و معتقدند که صادرات منجیر بیه 

شود. او با بیان اینکه خرید فعلی پشتیبانی امور دام راهگشای بازار نیست، گفت: پشتیبانی امور دام  نوسان قیمت در بازار داخل می

کیلو و یک تن روی دست  ۱۷۷کیلو را در نظر گرفته است، در حالی که ه  اکنون دام با اوزان  ۰۷۷برای امر خرید، گوساله با وزن 

تیا  ۲۰۷رود پشتیبانی امور دام اقدام به خرید و ذخیره سازی کند.پوریان در پایان از انباشتگی  دامداران مانده است که انتظار می

 ها خبر داد. میلیون راس دام سبک در دامداری ۲.۰تا  ۲هزار راس گوساله و  ۱۷۷

 

 افزایش قیمت خوراک دام در بازارهای جهانی
 ای مواجه شد. امروز قیمت انواع خوراک دام در بازارهای جهانی تا حدودی افزایش یافت اما قیمت گندم با کاهش قابل مالحظه

سنت افزایش بیه قیییمیت  ۰۷شود با  ترین خوراک دام و طیور استفاده می در بازارهای جهانی هر بوشل ذرت که به عنوان مه 

دالر کاهش یافت و هر بوشل از  ۲.۰۰دالر معامله شد. امروز قیمت گندم با عنوان محصول اساسی و استراتژیک در جهان ۱۲۰.۲۰

 دالر به فروش رفت. سایر محصوالت مانند پنبه و دام زنده ه  با کاهش همراه بودند.۰۱۲.۰۰این محصول به قیمت 

درصد نیاز خود را از خارج تأمین ۰۷شود و بیش از   ترین واردکنندگان خوراک دام و طیور در جهان محسوب می ایران یکی از بزرگ

درصد قیمت محصوالت پروتئینی بستگی به خوراک دارد هرگونه نوسان قیمت محصوالتی میانینید  ۰۷کند. از آنجایی که حدود  می

 دهد. گوشت، مرغ و محصوالت لبنی را تحت تأثیر قرار می

برابری ذرت در چند وقت گذشته باعث شده قیمت محصوالتی مانند گوشت و میرغ و  ۲برابری قیمت سویا و همچنین  ۰افزایش 

 همچنین لبنیات به رغ  خودکفایی و مازاد تولید که در داخل وجود دارد اما همچنان افزایشی باشد.

 0011حداکثر  6011حداقل  فسفات 00011حداکثر 01601حداقل  مرغ زنده
19400حداکثر14450حداقل مرغ کشتار  ؟ ذرت 
 ؟ کنجاله سویا  0011حداکثر  0011حداقل تخم مرغ

 00111حداکثر  01111حداقل  متیونین 00011حداکثر 00111حداقل  بوقلمون کشتار
 00111حداکثر  00111حداقل  لیزین 00111حداکثر06011حداقل  بوقلمون زنده
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