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 انسان دونوع معلم دارد آموزگار و روزگار هرچه با شيريني از اول نياموزي دومي با تلخي به تو خواهد آموخت

 
 درخواست آزاد شدن صادرات جوجه يك روزه براي تقويت قيمت مرغ

معاون وزير جهاد كشاورزي با ارسال نامه اي به معاون توسعه بازرگاني و صنايع اين وزارتخانه خواهان آزاد شدن صادرات جوجـه يـك     
مرتضي رضايي معاون وزير جهاد كشاورزي با ارسال نامه اي به علي اكبر مهرفردمـعـاون   .  روزه گوشتي و تخم مرغ نطفه دار گوشتي شد

 .توسعه بازرگاني و صنايع اين وزارتخانه خواهان آزاد شدن صادرات جوجه يك روزه گوشتي و تخم مرغ نطفه دار گوشتي شد
 دراين نامه اشاره شده است كه با توجه به شرايط حاكم بر بازار و به منظور جلوگيري از زيان توليد كنندگان و ايجاد چالش درروند تولـيـد  

 .پايدار گوشت مرغ و تخم مرغ ممنوعيت صادرات اين محصوالت با مديريت انجمن هاي صنفي و اتحاديه هاي مربوطه  آزاد شود
 .صادرات تخم مرغ غيرخوراكي ممنوع و روغن حيواني مجاز شد

 500هزار و    11هزار تومان رسيد قيمت مرغ در روزهاي اخير كاهش يافته و حتي به كمتر از نرخ مصوب  10قيمت مرغ در همدان به زير 
در .  هزار تومان نيز افزايش يافتـه بـود     17تومان در برخي از مناطق رسيده است؛ اما قيمت اين محصول در ماه هاي آتي تا هر كيلوگرم 

صورت عدم آزاد شدن و نبود مديريت در صادرات و خروج  بي رويه اين محصوالت، قيمت مرغ در بازار داخلي  دوباره افزايـش خـواهـد      
ارديبهشت يعني يك روز بعد از اين نامه نگاري ،رئيس كل گمرك نيز با ارسال نامه اي بـه گـمـركـات        17گفتني است، در تاريخ .  يافت

 .اجرايي بر ممنوعيت صادرات تخم مرغ غير خوراكي تاكيد كرد اما اشاره اي به وضعيت صادرات جوجه يك روزه نكرد 
 

 ثبات نرخ تخم مرغ در بازار 
 500هـزار و         6تا    400هزار و  6متوسط نرخ هر كيلو تخم مرغ درب مرغداري : نبي پور از ثبات نرخ تخم مرغ در بازار خبر داد وگفت

: ناصر نبي پور رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغ تخم گذار استان تهران درباره آخرين تحوالت بازار تخم مرغ اظهار كرد.  تومان بوده است
هاي اخير تـفـاوتـي     تومان بوده كه نسبت به روز 500هزار و  6تا  400هزار و  6هم اكنون متوسط نرخ هر كيلو تخم مرغ درب مرغداري 

با توجه بـه  :  تومان اعالم كرد و گفت 400هزار و  8هاي قبلي را  وي قيمت تمام شده هر كيلو تخم مرغ براساس نرخ نهاده.  نداشته است
توماني روبرو هستند كه با صادرات محصـول،   700هزار و  2قيمت تمام شده توليد، مرغداران در فروش هر كيلو تخم مرغ با زيان حداقل 

 .گيرد ناخودآگاه قيمت تحت تاثير قرار مي
 درصد نهاده دامي مورد نياز مرغداران با نرخ مصوب دولتي تامين مي شود 30

هاي توليد و قيمت فروش تخم مرغ  با توجه به افزايش هزينه:  نبي پور با اشاره به اينكه مرغداران همچنان در حال زيان هستند، بيان كرد
توماني روبرو هستند كـه بـا      800در بازار،مرغداران از بهمن سال گذشته به طور متوسط در فروش هر كيلو تخم مرغ با زيان يك هزار و 

طبق روال همه ساله، قيمت تخم :  اين مقام مسئول ادامه داد.  تن تخم مرغ، ميزان زيان بسيار چشمگير است 2800احتساب توليد روزانه 
رود كه تعادل  مرغ در ماه رمضان به سبب كاهش تقاضا با افت قيمت در بازار روبروست كه با رفع ممنوعيت و صادرات تخم مرغ انتظار مي

كل هاي آتي مش هاي خود از توليد ندارند كه اين امر در ماه اي جز حذف گله به اين بازار بازگردد چرا كه با استمرار اين روند،مرغداران چاره
با احتساب مصـرف  :  شود،افزود تن تخم مرغ در كشور توليد مي 900هزار و  2تا  800هزار و  2وي با اشاره به اينكه روزانه .  شود ساز مي

 .هاي هدف صادر شود تا زياني از اين حيث متحمل توليدكنندگان نشود تن از اين ميزان بايد به بازار 300تا  200داخل، روزانه 
 

 قيمت گوشت در سراشيبي سقوط 
كنيم در خرداد ماه قيمت گـوشـت      بيني مي ها، پيش هاي اخير و وضعيت مناسب تامين علوفه دام با توجه به بارش:  اكبر سپهري وفا گفت 

خوشبختانه امسال سفره سرسبز خداوند پهن شده و مشكلي در زمينه تـامـيـن      :  رئيس اتحاديه قصابان همدان اظهارداشت. ارزان شود
 .ها وجود ندارد علوفه دام

از طرفي هـم بـا       :  شود،ابراز كرد وي با بيان اينكه اگر جلوي قاچاق دام ازاستان و كشور گرفته شود ازماه آينده قيمت گوشت تعديل مي
 .شود تامين گوشت منجمد و وارداتي دراستان بخش بزرگي از نياز چلوكبابي و تهيه غذاها برطرف مي

هـزار تـومـان       93هزار تومان و مخلوط آن  125رئيس اتحاديه قصابان همدان با بيان اينكه امروز قيمت هركيلو گوشت نرمه گوسفندي 
 .رسد هزار تومان به فروش مي 105و  95گوشت گوساله نيز با قيمت هاي : است،تصريح كرد

اين گوشت با ارز نيمايي :  هزار تومان در آينده اي نزديك خبر داد و افزود 60سپهري وفا از ورود گوشت منجمد به استان با قيمت كيلويي 
 .توانند نسبت به واردات آن اقدام كنند شود و همكاران ما مي وارد مي

به دليل كاهش اختالف قيمتـي  :  هاي استان اشاره كرد و گفت هزار تومان در فروشگاه 85وي به توزيع گوشت مخلوط گوسفندي با قيمت 
 .اين گوشت با نرخ گوشت در سطح بازار، مورد استقبال مردم قرار نگرفت

 6100حداكثر 6000حداقل  فسفات 9800حداكثر6900حداقل  مرغ زنده
12000حداكثر9150حداقل مرغ كشتار 1600روس 1350-1300اكراين 1350-1600برزيل ذرت   
 4800برزيل  3700فول فت  كنجاله سويا  5750حداكثر 5100حداقل تخم مرغ

 ؟ متيونين 23500حداكثر 23000حداقل  بوقلمون كشتار
 ؟ ليزين 17500حداكثر17000حداقل  بوقلمون زنده

1550حداكثر1450كاب  حداقل 1650حداكثر1550پالس حداقل 1800حداكثر 1750راس حداقل  جوجه  


