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 بخشیدن کسی که به تو بدی کرده تغییر گذشته نیست، بلکه تغییر آینده است.
 

 هزار تن صادرات تخم مرغ در شش ماه 02 
ماه به کشورهای هدف عراق، افغانستان، عمان و  6مرغ در مدت  هزار تن تخم 02مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ تخمگذار گفت: حدود 

مرغ به کشورهای عمان و قطر به صورت موردی انجام می شود افززود:  قطر صادر شده است. رضا ترکاشوند با بیان اینکه صادرات تخم

فرایند صادرات برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و همچنین مدیریت بازار انجام می شود. وی اظهارداشت: طی هفته های اخیر که بزا 

افزایش نرخ تخم مرغ در بازار داخلی مواجه شدیم که به همین دلیل نسبت به مدیریت و محدودیت صادرات این محصول اقدام شزد و 

اکنون به دلیل وضعیت مناسب بازار داخلی به طور مجدد صادرات این محصول به روال عادی بازگشته است. به گفته وی، طبز  مصزوبزه 

تومان است. مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ تخمگذار تصریح کزرد: ایزن  042تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ هفت هزار و 

تا هشت هزار تومان در نوسان بود. وی  022درحالیست که اواخر هفته گذشته قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ به طور متوسط به هفت هزار و 

تومان اسزت. وی ادامزه داد:  052اضافه کرد: امروز متوسط قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری های کشور حدود هفت هزار و 

هزارتومان به فروش  81تومان از اتحادیه خریداری و با نرخ  022هزار و  81تایی با نرخ  02براساس این تفاهم نامه هر شانه تخم مرغ 

می رسد. مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران تخمگذار به ظرفیت باالی تولید تخم مرغ کشور اشاره کرد و افزود: اکنون برای افزایش 

ایم، تا ضزرر کزمزتزری مزتزوجزه  هفته افزایش داده 882هفته به  12تولید، حمایت از تولیدکنندگان دوره نگهداری مرغ تخمگذار را از 

 تولیدکنندگان شود.به گفته وی، طب  این بخشنامه تولیدکنندگان می توانند مرغ تخمگذار خود را تا اوایل اسفندماه نگهداری کنند.

 

 های دام و طیور کاهش یافت قیمت نهاده
 های دام و طیور ایران از کاهش قیمت این محصوالت خبر داد. دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده

های دام و طیور توسط بخش خصوصی که در خالل سالهای اخیر بیشترین سهزم را در  کورش سیامک، اظهار کرد: میزان واردات نهاده

 های مذکور ایفا کرده است، با وجود مشکالت مختلف در طول سال جاری حتی از سنوات قبل چشمگیرتر بوده است. تامین نهاده

های گذشته ادامه داشته و امروز تعداد قابل توجهی از محموالت ذرت دامی، کنجاله سویا و جزو  ها در ماه وی افزود: روند تحویل این نهاده

انزد. در  خریداری شده توسط بخش خصوصی از بنادر آمریکای جنوبی و دریای سیاه به سوی بنادر کشور در خلیج فارس فرستاده شزده

های حامل نهاده از قفقاز مقادیر ذرت و جوی خریداری شده را در مبادی ورودی مختلف از سرخس تزا مزرز  کنار آن به شکل دائمی، واگن

ها در بزرخزی نزقزا   های دام و طیور ایران با بیان کاهش قیمت این نهاده کنند. دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده آستارا به کشور وارد می

های دولتی و شزبزه  های دام و طیور در اقصی نقا  کشور و انباشتگی قابل توجه ذخایر استراتژیک شرکت کشور، بیان کرد: فراوانی نهاده

ها رو به کاهش نیز گذاشته است.سیامک خاطرنشان کرد: با توجه بزه  دولتی موجب وفور عرضه شده که در نتیجه آن قیمت برخی از نهاده

رود تحق  این  اهتمام جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( و بانک مرکزی به تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان، همچنین انتظار می

امر موجب آزادسازی حجم قابل توجه دیگری از محموالت وارداتی و ورود آنها به چرخه مصرف شود؛ از این رو نه تنها افزایش قیمت در 

 های دام و طیور نخواهیم داشت بلکه احتمال کاهش قیمت نیز دور از انتظار نیست. حوزه نهاده

 

 هاست خطر آنفلوانزای پرندگان در کمین مزارع مرغداری
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار گفت: تمام پرندگان نسبت به ویروس آنفلوانزای حاد پرندگان حساس هستند، اما بی تزوجزهزی 

 دنبال دارد. مالکان مزارع مرغداری به رعایت موازین امنیت زیستی خسارت جبران ناپذیری را به

هاست اظهار کرد: تمام پرندگان نسبزت بزه ویزروس  علی شعبانی با اشاره به اینکه خطر آنفلوانزای پرندگان در کمین مزارع مرغداری

آنفلوانزای حاد پرندگان حساس هستند، اما بی توجهی مالکان مزارع مرغداری به رعایت موازین امنیت زیستی خسارت جبران ناپذیری را 

ها جلوگیری و در صورت لزوم با رعایت کامل موارد بهداشتزی تزردد  وآمد غیر ضروری در مرغداری دنبال دارد. وی با بیان اینکه از رفت به

انجام شود، افزود: تعویض کفش و لباس در هنگام ورود به مزرعه )اعم از کارگران و بازدید کنندگان( ضروری است و ماده ضدعزفزونزی 

 ها باید همواره  تعویض گردد.  های درب ورودی مزرعه و ورودی سالن کننده حوضچه

ها و تعویض کزفزش یزا  ها با آب و صابون و ضدعفونی آن مدیر جهادکشاورزی جویبار تأکید کرد: در هنگام ورود به سالن شستن دست

کشی کف چکمه با مواد ضدعفونی کننده ضروری است.شعبانی تصریح کرد: مرغداران با رعایت کامل اصول بهزداشزتزی در  حداقل برس

بهداشتی خود و یزا بزه ادارات   –های بیماری و تلفات غیرعادی در گله، به مسئولین فنی  مدیریت مرغداری، در صورت مشاهده نشانه

 دامپزشکی به منظور انجام اقدامات فوری اطالع دهند.

مدیرجهاد کشاورزی جویبار گفت: از رفت و آمد خودروها به داخل محوطه باید جلوگیری شود و در موارد بسیزار ضزروری نسزبزت بزه 

های بیرونی خودرو به صورت کامل اقدام شود و خودروهای حمل تخم مرغ، کارتن تخم مرغ و دان قبل از ورود به مزرعه  ضدعفونی قسمت

  و یا بارگیری در مبدأ مورد شستشو و ضد عفونی قرارگیرد.
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