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 كسي كه از شكست مي ترسد حتما شكست خواهد خورد
 

 آخرين فكس نامه سال ٩٧اسفند  ٢٢
 شروع ارسال در سال جديد ٩٨فروردين  ١٧

  

 خراسان خواستار صادرات تخم مرغ
نفر از توليدكنندگان تخم مرغ در خراسان رضوي روز دوشنبه با مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجـارت اسـتـان در مشـهـد             ٥٠

مشكـل اصـلـي      : موسوي يكي از توليدكنندگان تخم مرغ در خراسان گفت .  درخواست كردند كه صادرات محصول توليدي آنها آزاد شود
توليدكنندگان تخم مرغ در خراسان رضوي اقدام دولت بدون هماهنگي با كارشناسان حوزه صادارت و توليد اين محصول در ممنـوعـيـت    

با توجه به نياز شديد كشور به ارز حاصل از صادارت و بحران كنوني كه به واسطه :  مهدي موسوي افزود.  صدور آن به خارج از كشور است
ظـرف  :  وي ادامه داد.  ارزاني قيمت تخم مرغ گريبان صنعت مرغ تخم گذار را گرفته، نياز شديد به صادرات اين محصول احساس مي شود

سه ماه اخير با هدف حل اين مشكل به اتحاديه كشوري مرغ تخم گذار و سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي مراجعـه  
اكنون به سبب شكالت گريبانگير صنعت توليد تخم مرغ همزمان :  اين توليد كننده گفت.  كرده ايم اما تاكنون پاسخي دريافت نشده است

با افزايش قيمت مرغ گوشتي، توليدكنندگان، مرغ هاي تخم گذار خود را به كشتارگاه مي برند و به نوعي تداوم اين وضع صنـعـت مـرغ      
تن مصـرف دان       ١٥٠هزار قطعه اي ماهانه  ٥٠يك مرغداري : يكي ديگر از توليدكنندگان تخم مرغ نيز گفت. تخم گذار را نابود مي كند

. هزار ريال در هر كيلوگرم شده است ٣٠هزار ريال مي خريديم اما اكنون قيمت آن بالغ بر  ٢٣ابتداي امسال هر كيلوگرم دان را .  مرغ دارد
از طرفي با توليد حجم باالي تخم مرغ كه هم اكنون انجام مي شود نياز به صادرات تخم مرغ وجود دارد اما از طرف :  محمد شكوري افزود

تصميم منع صادرات تخم مرغ در حالي اتخاذ شده كه توليد كنندگان همين محـصـول در     .  ارگانهاي دولتي مجوز صادرات داده نمي شود
ما حتي حاضر به پرداخت عوارض براي صادارت تخم مرغ توليدي .  دريافت مي كنند   يارانه  كشورهاي همسايه براي صادرات تخم مرغ 

مـيـلـيـون      ٩واحد مرغ تخم گذار با ظرفيت  ٢٧٠خراسان رضوي داراي .  خراسان رضوي هستيم اما دولت براي صادرات مساعدتي ندارد
هزار تن مازاد تـولـيـد آن، بـه          ٣٠هزار تن در سال است و پيش از اين تا  ٦٥مصرف تخم مرغ در اين استان .  قطعه در هر دوره است

 .كشورهاي ديگر صادر مي شد

 گوشت مرغ مورد نياز استان زنجان بايد به نرخ مصوب تامين شود
 .گوشت مرغ مورد نياز استان زنجان بايد به نرخ مصوب عادله تامين شود: رئيس كل دادگستري استان زنجان گفت

االسالم اسماعيل صادقي نياركي، در ديدار با مسئولين سازمان جهاد كشاورزي در  به نقل از روابط عمومي دادگستري استان زنجان، حجت
صورت روزانه و توزيع شده به بـازار،     ها به با توجه به گزارشات اخذ شده مبني بر ميزان كشتار مرغ:  امور دام و طيور استان زنجان، افزود

ها عدم نظارت دقيق مسئولين امربر مراكـز   هاي طوالني مردم براي گرفتن مرغ اصالً قابل قبول نيست و داليل اين نابساماني مشاهده صف
با افرادي كه در   :  وي با بيان اينكه كشتار و توزيع مرغ در استان زنجان بايد بر اساس نياز مردم صورت گيرد، ادامه داد.  توزيع مرغ است

 .زحمت نيفتند ايجاد نابساماني و اخالل در نظم بازار مرغ و دام نقش دارند بايد برخورد قاطع صورت گيرد تا مردم براي خريد اين اقالم به
: شده به بازار و مصرف مردم بايد موردتوجه باشد، تأكيد كـرد  هاي عرضه رئيس شوراي قضائي استان زنجان با تأكيد بر اينكه كيفيت مرغ

روزه بايد وارد بازار شده و بـه مصـرف      ٤٥ها بعد از بازه زماني  بنا به اعالم مدير پشتيباني امور دام سازمان جهاد كشاورزي استان جوجه
نياركي همچنين خطاب به مديركل دامپزشكي استان زنجان، .  اي بر اين موضوع داشته باشند برسند و مسئولين نيز نظارت دقيق و گسترده

 .اولويت اول مراكز توزيع مرغ و گوشت تأمين نياز استان است و مجوز صادرات و خروج اين اقالم از استان داده نشود: اظهار كرد

 گيرد هزار تن نهاده در اختيار مرغداران استان زنجان قرار مي ٨
 .گيرد تن نهاده در اختيار مرغداران استان زنجان قرار مي ٨٠٠٠: استاندار زنجان با اشاره به وضعيت بازار مرغ گفت

: تومان نگه داشتيم، اظهار كرد ٥٠٠هزار و  ١١آذر ماه امسال تاكنون  ٢٩از   با بيان اينكه قيمت مرغ را   -استاندار زنجان   -اهللا حقيقي  فتح
  .تومان است ٥٠٠هزار  ١٥تومان تا   ٥٠٠هزار  ١٤موضوع در صورتي اتفاق افتاده كه حداقل فروش مرغ در استانهاي ديگر  اين 

ميليون تومان كمتر پول مـرغ در       ٨٢٠ميليارد و   تومان هشت  ٥٠٠هزار و  ١١وي با اشاره به اينكه تا به امروز از قبل نگهداري قيمت در 
كسـانـي     قيمت متفاوت استانهاي ديگر يكي از اشكاالتي است كه ما داريم، از طرف ديگر :  افزود  استان توسط مردم پرداخت شده است، 

استاندار زنجان با بيان اينكه قيمت مرغ در كشور بـايـد        . كه ذيربط در كشتار مرغ هستند و هم فروشندگان و مردم نيز بايد مراعات كنند
هـا نـيـز       وي با اشاره به اينكه از نظر نهاده   . تر باشد تا اين چرخه به صورت صحيح بچرخد بايد دقيق  نظارتهاي ما نيز :  تثبيت شود، گفت

ها در اختيار مرغداران استان قـرار   اين نهاده:  در اختيار مرغداران قرار گيرد، عنوان كرد  اكنون حواله هشت هزار تن نهاده دريافت شده تا 
  .خواهد گرفت 

 ٦١٠٠حداكثر ٦٠٠٠حداقل  فسفات ١١٥٠٠حداكثر٩٥٠٠حداقل  مرغ زنده
١٦٥٠٠حداكثر١٢٩٠٠حداقل مرغ كشتار ١٥٠٠روس    ١٤٨٠-١٣٥٠برزيل  ذرت   
 ٣٧٠٠كلهر ؟ پلت برزيلي  كنجاله سويا  ٦٥٠٠حداكثر  ٥٦٥٠حداقل تخم مرغ

 ٢٧٠٠٠حداكثر  ٢٦٠٠٠حداقل متيونين ٢٩٥٠٠حداكثر ٢٩٠٠٠حداقل  بوقلمون كشتار
 ٢٥٠٠٠حداكثر  ٢٤٠٠٠حداقل ليزين ٢٣٥٠٠حداكثر٢٣٠٠٠حداقل  بوقلمون زنده


