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 گاهي اونقدر خسته مي شيد كه حال نداريد بميريد/ گمانم ارزش يك ليوان آب براي همين روزهاست 
 

 تخم مرغ با نرخ دولتي توزيع مي شود
تومان در البرز توزيع مي  800هزار و  13سرپرست شركت پشتيباني امور دام استان البرز ، گفت: تخم مرغ وارداتي با قيمت مصوب هر شانه 

مرغ و تنظيم بازار اين محصول، گفت: شركت پشتيباني امور دام، استان البرز به منظور  شود. كيوان حاجيان در مورد آخرين وضعيت توزيع تخم
تومان را آغاز مي كند و  800هزار و  13مديريت بازار تخم مرغ در كشور از اين هفته توزيع مرحله اول تخم مرغ وارداتي با قيمت مصوب هر شانه 

 اين طرح تا زمان تنظيم قيمت در بازار ادامه خواهد داشت.
 بار توزيع شود ها در ميادين ميوه و تره مرغ حاجيان تاكيد كرد: تمهيدات الزم انديشيده شده تا اين تخم

 

 واردات تخم مرغ راهكار مناسبي براي تنظيم بازار نيست
 ست.هاي اخير، دولت اقدام به واردات كرده است، درحاليكه اين امر راه حل مناسبي براي تنظيم بازار ني با توجه به نوسان نرخ تخم مرغ در هفته

اند كه نم در هفته هاي اخير قيمت تخم مرغ در بازار با نوساناتي روبرو شد و هر يك از مسئوالن داليلي را براي اين گراني ها مطرح كردند. ناگفته
بـه را مسئوالن دولتي  براي تنظيم بازار تخم مرغ و جلوگيري از نوسان قيمت ها اقدام به واردات كردند كه اين امر واكنش بسياري از مرغداران 
ي از  ناشهمراه داشته است چرا كه در توليد داخل كمبودي وجود ندارد. بسياري از مسئوالن بر اين باروند كه افزايش قيمت تخم مرغ در بازار تنها 

 كـه مشكالت حمل و نقل و دريافت مبلغ اضافه پشت بارنامه است كه با اين وجود دولت براي تنظيم بازار راه مناسبي را در پيش نگرفته است چرا
 ادامه اين روند به ضرر توليد داخل تمام مي شود. با توجه به آنكه سودجويي دالالن و واسطه گران در افزايش قيمت بي تاثير نيـسـت،دبـيـركـل
كانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار معتقد است تا زمانيكه قيمت بر روي تخم مرغ درج نشود، نمي توان كنترل و نظارت مناسبـي بـر بـازار 

 داشت و تنها واردات تخم مرغ جز تحميل بار مالي بر دولت نتيجه ديگري در بر ندارد.
خ ناصر نبي پور رئيس هيات مديره اتحاديه مرغ تخم گذار استان تهران، درباره آخرين تحوالت بازار تخم مرغ اظهار كرد: هم اكنون متوسط نـر

 تومان است. 300هزار و  8تا  200هزار و  8هر كيلو تخم مرغ درب مرغداري 
 تومان نسبت به هفته هاي اخير افزايش يافته است. 150تا  100وي افزود: با توجه به افزايش هزينه حمل و نقل، قيمت هر كيلو تخم مرغ 

 نبي پور درباره آينده بازار تخم مرغ گفت: با جايگزيني گله هاي جوان در واحدهاي مرغداري انتظار مي رود كه وضعيت بازار بهبود يابد.
م تـمـااين مقام مسئول ادامه داد: علي رغم فراواني نهاده هاي دامي در بنادر شمال و جنوب، اما دريافت كرايه پشت بارنامه از مرغداران قيمت 

 شده توليد را به شدت تحت تاثير خود قرار داده است.
تومان در خرده فروشي ها منطقي است، بيان كرد: با توجه به آنكه  850تا  800وي در پاسخ به اين سوال كه آيا فروش هر عدد تخم مرغ با نرخ 

 تومان در مغازه ها جاي تعجب ندارد. 800قيمت تمامي اقالم لحظه اي در حال افزايش است، از اين رو فروش هر عدد تخم مرغ به نرخ 
فرزاد طالكش دبير كل كانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار، درباره علل گراني تخم مرغ در بازار اظهار كرد: مشكالت حمل و نقل و دريـافـت 

 مبلغ جداگانه پشت بارنامه نوسان قيمت تخم مرغ نسبت به هفته هاي اخير در بازار را به همراه داشته است.
يـر اخـ وي با اشاره به اينكه افزايش قيمت تخم مرغ ارتباطي به التهاب بازار و تقاضاي بي رويه ندارد، افزود: افزايش قيمت تخم مرغ در روزهاي

 ناشي از هزينه هاي حمل و نقل داخلي و برون شهري است.
و نيازي ن رطالكش با اشاره به اينكه در توليد تخم مرغ مشكلي نداريم، بيان كرد: با توجه به آنكه توليد تخم مرغ متناسب با نياز داخل است، از اي

 به واردات نداريم.
تن تخم مرغ در كشور خبر داد و گفت: اگر مشكلي در توزيع وجود نداشته باشد، مي توان ادعا كـرد كـه  2600اين مقام مسئول از توليد روزانه 

 تن اضافه داريم . 50حداقل روزانه 
 

 هزار پرنده مرغ تخم گذار در استان اصفهان 660معدوم سازي 
عليرضا اكبرشاهي مدير كل دفتر بهداشت و مديريت بيماري هاي طيور سازمان دامپزشكي درباره آخرين وضعيت بيماري آنفلـوانـزا فـوق حـاد 

 هايي از بيماري آنفلوانزا فوق حاد پرندگان در اصفهان گزارش شد كه به سبب اقـدامـات پرندگان در استان اصفهان اظهار كرد: از تيرماه كانون
 صورت گرفته، بيماري در مرداد به حداقل ممكن رسيد.

ي برخـوي از شيوع مجدد ويروس آنفلوانزا فوق حاد پرندگان در شهريور خبر داد و گفت: ويروس آنفلوانزا به سبب پرندگان آزاد پرواز  مجددا در 
 از واحدها سرايت يافت و خساراتي را ايجاد كرد.

 4كانون اعالم كرد و گفت: همچنين در مهرماه  4گذار مبتال به ويروس آنفلوانزا حاد پرندگان در شهريور را  اكبرشاهي تعداد كانون هاي مرغ تخم
 واحد بوقلمون گزارش شد. 4گذار و  كانون مرغ تخم 6 كانون مرغ تخم گذار و آبان

 اين مقام مسئول تراكم واحدهاي مرغداري، رفت و آمد مرغداران به سبب ارتباط فاميلي و نقش پرندگان آزاد پرواز را دليل اصلي شيوع مـجـدد
 كرد. بيماري در واحدها اعالم

هـزار  28هزار پرنده تخم گذار و  660اعالم كرد و گفت: از ابتداي مهر تاكنون   ميليون 9وي جمعيت پرنده مرغ تخم گذار در استان اصفهان را 
  كـمبوقلمون در استان اصفهان معدوم شدند كه خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته در كارگروه آنفلوانزا، بيماري به ساير شهرستان هاي با تـرا

 باال سرايت نكرده است.
 

 5300حداكثر 5150حداقل  فسفات 8130حداكثر6800حداقل  مرغ زنده
12100حداكثر9000حداقل مرغ كشتار اكراين ؟ 1300-1350روس 1200-1220برزيل  ذرت   
 2650فول فت  2485كندوج 2300- 2425كلهر كنجاله سويا  9950حداكثر 8300حداقل تخم مرغ

 19700حداكثر  19400حداقل متيونين 22000حداكثر 21500حداقل  بوقلمون كشتار
 10700حداكثر  10600حداقل ليزين 16500حداكثر16000حداقل  بوقلمون زنده

2450حداكثر2400كاب  حداقل 2550حداكثر2500پالس حداقل 2650حداكثر 2600راس حداقل  جوجه  


