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 دشمن آگاهي جهل نيست، بلكه توهم اين است كه مي دانيم
  

 هزار تومان رسيد 20هر شانه تخم مرغ به 
يابد اما،طي روزهاي اخير قيمت هر شانه تخم مرغ بـه     در حالي كه هر ساله با آغاز فصل گرما و كاهش تقاضا،قيمت تخم مرغ كاهش مي

گيـرد   قيمت تخم مرغ هر ساله در فصل گرم سال با توجه به كاهش تقاضا،روند نزولي به خود مي.  هزار تومان رسيده است 20هزار تا  18
رسيد و به حدود  تر به فروش مي تومان تعيين شده بود ارزان 800هزار و  13و امسال نيز قيمت اين محصول حتي از قيمت مصوب آن كه 

 .هزار تومان هم رسيده بود 11
مند شدند و معتقد بودند كـه     ها از نرخ پايين اين محصول گله كاهش قيمت اين محصول در بازار موجب اعتراض توليدكنندگان شد و آن 

 .ها شده است اين موضوع موجب ضرر و زيان آن
ها شود اما،بـررسـي بـازار       بر اين اساس دولت در راستاي حمايت از توليدكنندگان،صادرات تخم مرغ را آزاد كرد تا مانع ضرر و زيان آن 

 .دهد، اينكار در حال تاثيرگذاري بر بازار داخل است و قيمت علي رغم گرم شدن هوا رو به افزايش گذاشته است نشان مي
دهد كه توليدكنندگان تخم مرغ به دليل مـازاد     وضعيت توليد و بازار نشان مي: تر عباس قبادي دبير ستاد تنظيم بازار عنوان كرده بود پيش

 .محصول در كشور دچار ضرر و زيان شده بودند كه براي حمايت از توليد داخلي ممنوعيت صادرات اين محصول برداشته شد
اي رقم بزننـد تـا بـازار         وزارت جهاد كشاورزي و مجموعه توليدكنندگان تخم مرغ قول داده اند كه شرايط توليد را به گونه: وي گفته بود

گذار  گفتني است،رئيس هيات مديره اتحاديه مرغ تخم.  اي كه ظاهرا محقق نشده است داخلي از جهت تامين با مشكلي مواجه نشود،وعده
 .هزار تن تخم مرغ به عراق خبر داده بود 140هزار تا  130تر از صادرات روزانه  استان تهران پيش

 صادرات گوشت مرغ بالمانع است
 .اي به رئيس كل گمرك ايران اعالم كرد صادرات گوشت مرغ بالمانع است معاون وزير جهاد كشاورزي در نامه

 :متن نامه به اين شرح است
 جناب آقاي ميراشرفي

 رئيس محترم گمرك جمهوري اسالمي ايران
 صادرات گوشت مرغ: موضوع

وزير محترم صنعت، معدن و تجارت در خصوص رفع ممنوعيت صـادرات بـراي        1398/3/7مورخ  60/    73484با توجه به نامه شماره 
كاالهاي اعالم شده در نامه مذكور در خصوص صادرات گوشت مرغ بـا     3رساند بند  محصوالت طيور با تأييد اين وزارت به استحضار مي

نياز به تأييد وزارت جهاد كشاورزي و همچنين تأييد سيستمي اين معاونت در پنجره تـجـارت    02071200و  02071100هاي  كد تعرفه
هاي مذكور، صرفاً با رعايت قوانين و مقررات فني  بنابراين صادرات گوشت مرغ با كد تعرفه.  فرامرزي گمرك جمهوري اسالمي ايران ندارد

 .بالمانع است) از جمله اخذ گواهي بهداشتي از سازمان دامپزشكي كشور(و بهداشتي 
 علي اكبر مهر فرد

 امكان توليد مرغ بومي اصالح شده در واحدهاي صنعتي فراهم شد
واحدهاي صنعتي توليد طيور با رعـايـت     : سرپرست دفتر امور طيور و زنبور عسل معاونت امور توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي گفت
نسل در مراكز اصالح نژاد در مـورد       25ضوابط فني و بهداشتي مي توانند نسبت به پرورش مرغ بومي اصالح شده،اقدام كنند و تاكنون 

،پرورش مرغ بومي اصالح شده با هدف توليد گوشت و   98هاي ابالغي سال  يكي از سياست: اميد اميني افزود.  مرغ بومي انجام شده است
توانند جوجه مورد نياز خود را از مراكز تكثيري و يـا از     تخم مرغ در واحدهاي صنعتي توليد طيور است كه واحدهاي صنعتي توليد طيور مي

نسل كار اصالح نژادي در مورد مرغ بومي كشور در مراكز اصـالح   25تاكنون : وي اضافه كرد.  طريق مراكز اصالح نژاد مرغ بومي تهيه كنند
با اصالح نـژاد  : اميني تصريح كرد)  در مازندران انجام شد 1367نخستين اصالح نژادي مرغ بومي كشور در سال .( نژادي انجام شده است

اميني،تعداد .  درصد عملكرد مرغان بومي نسبت به سال پايه افزايش داشته است 70تا  60مرغ بومي كشور در مراكز اصالح نژادي حدود 
اصالح نژاد مرغ بومي با هدف حفظ ذخاير ژنتيكي كشـور،كـمـك بـه         : مراكز اصالح نژاد مرغ بومي كشور را هفت مركز بيان كرد و گفت

 .گيرد معيشت و درآمد روستاييان و بهبود صفات توليد مرغان بومي از جمله افزايش وزن بدن و تعداد تخم مرغ صورت مي
 برنامه افزايش توليد اردك در استان گيالن

هدف از راه اندازي اين مركز،افزايش راندمان : را يادآور شد و افزود 97وي راه اندازي يك مركز اصالح نژاد اردك در استان گيالن از سال 
سرپرست دفتر طيور معاونت امور توليدات دامي بـا اشـاره بـه          .  توليد و ارائه جوجه اردك بومي اصالح شده به پرورش دهندگان است

هدف وزارت جهاد كشاورزي،گسترش پرورش طيور بومي با حفظ ضوابـط  : ميليوني مرغ و خروس بومي در كشور اظهار داشت 50جمعيت 
فني و بهداشتي در روستاهاي كشور است،اما براي جلوگيري از بروز چالش در واحدهاي صنعتي و شيوع بيماري به دنبال آن هستيـم كـه     

هـاي مـهـاجـر          هايي براي پرورش مرغان بومي در روستاها و منازل روستاييان ايجاد شود تا مطمئن شويم مرغان بومي با پرنده جايگاه
 .كنند ارتباطي برقرار نمي

 5600 فسفات 9500حداكثر7800حداقل  مرغ زنده
13800حداكثر11500حداقل مرغ كشتار 1300-1450اكراين  1580روس  1350-1500برزيل ذرت   
 2450-3000برزيل  3500فول فت  كنجاله سويا  6350حداكثر  5550حداقل تخم مرغ

 19000 متيونين 16500حداكثر 16000حداقل  بوقلمون كشتار
 8500 ليزين 12500حداكثر12000حداقل  بوقلمون زنده


