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 سكوت معني هاي زيادي دارد بستگي دارد با ديدن آن چه صداهايي را بشنوي 
 

 خوراك آماده دام مشمول تحريم نمي شود
سرپرست اداره تسهيل بخش خصوصي و جلب همكاري ايرانيان وزارت امورخارجه اعالم كرد تجارت خوراك دام، طيور و آبزيان مشمول 

گذاري و تجاري  معرفي ظرفيت هاي سرمايه»تحريم ها عليه ايران نمي شود و اين رويه، مستثناست. حسن نوريان در نخستين نشست 
 افزود: اهميت صنعت خوراك دام، طيور و آبزيان بيش از پيش براي دولتمردان محرز شده است. «در صنعت خوراك دام ايران

گشايش خوبي در سطح جهاني در بخش هاي مختلف  1394نوريان گفت: پس از توافق برجام (برنامه جامع اقدام مشترك) در سال 
بويژه صنايع وابسته به مواد غذايي و كشاورزي ايجاد شد. وي به خروج يكجانبه آمريكا از برجام و مسائل پس از آن اشاره كرد و ادامه 
داد: ايران با توجه به تحريم هاي قبلي و اهميت تامين خوراك دام، طيور و آبزيان ستاد ويژه اي ايجاد كرد و اكنون برنامه مديريت 

 ها را در دستور كار داريم. تحريم
 

 توقف صادرات مرغ اشتباه بود
ها هزينه توليد را به بخش كشاورزي تحميـل  رئيس كميسيون كشاورزي، گفت:نبايد براي حمايت از مصرف كننده در زمان افزايش قيمت

كنيم. احمد علي كيخا رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه ظرفيت توليد مـرغ در كشـور 
ها بايد توان خود را بر روي راه انـدازي  و نيم برابر تقاضا و مصرف بازار داخلي است، گفت: وزارت جهاد كشاورزي و ساير دستگاه 1حدود 

 ها صورت گرفته در بخش پرورش مرغ  قرار دهند. گذاري و استفاده حداكثري از سرمايه
نماينده مردم زابل، زهك و هيرمند در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه تصميم وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصـوص از 

ها را بـهـانـه  شد، ادامه داد: نبايد افزايش قيمت سرگيري صادرات مرغ صحيح است و از ابتدا نيز نبايد صادرات اين محصول متوقف مي
حمايت از مصرف كننده سركوب و هزينه آن را به بخش كشاورزي تحميل كنيم. اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه 

شـود در كشـور  كشاورزان حق دارند محصوالت توليدي خود را به باالترين قيمت ممكن به فروش برسانند، تصريح كرد: اگر تصور مي
هاي موجود و ساخته شده تالش بيشتري انجام دهند، و اين موضوع يك اصـل  برداري بيشتر از  ظرفيت كمبودي وجود دارد بايد براي بهره

 اقتصادي است
 

 برخي التهابات بازار مرغ ناشي از سياه بازي است
هزارتومان باشد، افزود: مسئله كاميون داران آسيب جدي به  10وزير جهاد كشاورزي با بيان اين كه قيمت هركيلوگرم مرغ در نهايت بايد 

صنعت مرغداري كشور وارد كرد.  به گزارش خبرگزاري خانه ملت، محمود حجتي ادامه داد: برخي از التهابات در بازار مرغ ناشي از سـيـاه 
بازي است كه سعي مي شود با عرضه مرغ به بازار رفع شود اما نبايد فراموش كرد مسئله كاميون داران آسيب جدي به صنعت مرغـداري 

 كشور وارد كرد
 

 شش ميليون قطعه جوجه به افغانستان صادر شد
رئيس اداره دامپزشكي تايباد گفت: شش ميليون قطعه جوجه يك روزه از ابتداي امسال تاكنون از گمرك دوغارون واقع در شرق خراسان رضـوي 

درصد بيشتر از پارسال عنوان و بيان كرد: صادرات جوجه يك روزه از  30به افغانستان صادر شده است . محمدعلي كامل اين ميزان صادارت را 
درصد از جوجه هـاي صـادره  40وضعيت مطلوبي برخوردار است و همكاري خوبي در اين زمينه بين ايران و افغانستان وجود دارد. وي ادامه داد: 

ين امسال توليد خراسان رضوي و بقيه آن توليد شده در ديگر استانهاي همچون اردبيل و خراسان جنوبي بود. رئيس اداره دامپزشكي تايباد همچن
 كيلومتري جنوب شرقي مشهد قرار دارد. 225تن تخم مرغ طي همين مدت از گمرك دوغارون به افغانستان خبر داد.تايباد در فاصله  40از صدور

 
 روي هم قرار داده دارها و مرغداران را روبه دولت كاميون

ما مجبور  كنند و داران همكاري نمي  دهد اما كاميون ها را بندر به ما و پشتيباني امور دام مي ررئيس هيات مديره اتحاديه مرغ تخم گذار گفت: حواله
 مانند و تلف خواهند شد. ها گرسنه مي ها غذاي دام را از همديگر قرض كنيم، با اين وضع مرغ هستيم براي سير كردن مرغ

وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا، در خصوص مشـكـل رسـانـدن دان بـه  گذار تهران در گفت پور رئيس هيات مديره اتحاديه مرغ تخم ناصر نبي
امـور دام  ها بار بسيار زياد است اما ماشين كافي براي حمل بار تا مراكز توليد وجود ندارد. وي افزود: پشتيباني ها اظهار كرد: در بندرگاه مرغداري

گفت: پور  سعي در جبران اين مشكل داشته و تاجايي كه توان داشته به ما دان رسانده اما خود اين ارگان هم نتوانسته بار خود را ترخيص كند. نبي
سـتـيـم دهد اما كافي نيست و ما مجبور ه ها را بندر به ما و پشتيباني امور دام مي رسد. حواله انبارهاي بندر پر است اما دان به دست مرغدار نمي

 مانند و تلف خواهند شد. ها گرسنه مي ها غذاي دام را از همديگر قرض كنيم. با اين وضع مرغ براي سير كردن مرغ
 

 لبنيات  توضيحات يك عضو كميسيون كشاورزي مجلس درباره قيمت

 4500حداكثر 4250حداقل  فسفات 7430حداكثر6530حداقل  مرغ زنده
10850حداكثر8900حداقل مرغ كشتار 1170اكراين  1200روس 1140-1200برزيل  ذرت   
 2540فول فت  2430كندوج  2315كلهر كنجاله سويا  8950حداكثر  7650حداقل تخم مرغ

 19100حداكثر  18800حداقل متيونين 24000حداكثر 23000حداقل  بوقلمون كشتار
 8200حداكثر  8100حداقل ليزين 18000حداكثر17500حداقل  بوقلمون زنده

1850حداكثر1800كاب  حداقل 1950حداكثر1900پالس حداقل 2050حداكثر 2000راس حداقل  جوجه  


