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 .امروز کارهایی انجام دهید که آینده شما از شما سپاسگزار
 

 توقف صادرات تخم مرغ

مرغ به دلیل افزایش قیمت در داخل گفت: مصرف  رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران با اشاره به توقف صادرات تخم

مرغ در بازار اظهار داشت: طی حدود دو  پور با اشاره به ثبات قیمت تخم درصد افزایش یافته است. ناصر نبی ۰۳مرغ در سال جاری  تخم

تیا  ۰۰۳۳ماه اخیر، قیمت این محصول پروتئینی با نوسانات جزئی همراه بوده و در حال حاضر میانگین قیمت آن درب مرغداری بییین 

مرغ در کشور فراوان است، اضافه کرد: به دلیل افزایش قیمت سایر محصوالت پروتئینی  تومان است. وی با بیان اینکه تولید تخم ۰،۳۳۳

 درصد افزایش یافته است. ۰۳تا  ۰۳مرغ افزایش زیادی داشته و سرانه مصرف آن بین  و کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای تخم

ترین حالت میییزان  مرغ از کشور صادر شده است، ادامه داد: در خوشبینانه هزار تن تخم ۰۳پور با اشاره به اینکه امسال تاکنون حدود  نبی

هزار تن خواهد رسید. این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش  ۴۳تا  ۵۴صادرات تا پایان سال به 

قیمت ذرت دامی گفت: متأسفانه عرضه این نهاده، بسیار کم و قیمت آن افزایش زیادی داشته است و در حال حاضر قیمت ذرت در بیازار 

 ۰۳رسد. وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که ذرت یکی از اقالم عمده مصرفی در جیره طیور است و حدود  تومان هم می ۰،۳۳۳تا 

 دهد. درصد جیره آنها را تشکیل می

 

 هزار تن نهاده دامی از کرمانشاه ۰۱۲صادرات 
 هزار تن نهاده دامی از این استان خبر داد. ۰۱۳مسئول اداره قرنطینه و امنیت زیستی اداره دامپزشکی استان کرمانشاه از صادرات 

 ۰۰۳محمولیه،  ۵۳کیلوگرم آالیش خوراکی دامی در  ۰۵۳هزار و  ۰۴۰رسول محمدی جاوید گفت: از ابتدای امسال تا کنون از کرمانشاه 

ها صیادر  محموله به دیگر استان ۱۰کیلوگرم آالیش مرغی در  ۴۳۳هزار و  ۰۰محموله و  ۰۰کیلوگرم آالیش غیرخوراکی در  ۰۴۳هزار و 

های دییگیر  شده است. مسئول اداره قرنطینه و امنیت زیستی اداره دامپزشکی استان کرمانشاه درباره صادرات دام زنده و طیور به استان

عدد تخم  ۰۰۳هزار و  ۰۰۰محموله و  ۴۵عدد تخم مرغ نطفه دار گوشتی در  ۰۰۳هزار و  ۴۹۰افزود: همچنین طی این مدت دو میلیون و 

قیطیعیه  ۰۰۳هزار و  ۹۰۱ها صادر شد. این مسئول از صادرات سه میلیون و  مرغ نطفه دار مادر گوشتی در شش محموله به دیگر استان

رأس  ۰۰۰محموله و یک هزار و  ۰۰۵رأس دام زنده گوسفند در سه هزار و  ۰۳۱هزار و  ۰۹۵محموله،  ۱۹۰جوجه یک روزه گوشتی در 

هیزار و  ۹۰۹میلیون و  ۱۰۴های دامی نیز عنوان کرد:  های دیگر خبر داد. وی درباره صادرات نهاده محموله به استان ۹۰گاو و گوساله در 

محموله و  ۴۰۱کیلوگرم کنجاله کلزا در یک هزار و  ۵۰۳هزار و  ۵۰۰میلیون و  ۰۰محموله،  ۴۰۰هزار و  ۱۳کیلوگرم کنجاله سویا در  ۴۵۰

 ها صادرات شده است. محموله به دیگر استان ۰۰۱کیلوگرم کنسانتره خوراک دام و طیور در  ۰۳۳هزار و  ۰۵۵پنج میلیون و 

هیزار  ۰۰های دیگر خبر داد و گفت:  محموله به استان ۰۹کیلوگرم گوشت گوساله و گاو تازه در  ۰۳۳هزار و ۵۰محمدی جاوید از صادرات 

کیلوگرم گوشت گوسفند و بز تازه در هشت محموله صیادر  ۹۵۰هزار و  ۱۱کیلوگرم گوشت گوساله و گاو منجمد در پنج محموله و  ۰۹۱و 

 ۵۵۴هزار و  ۰۳۴شد. مسئول اداره قرنطینه و امنیت زیستی اداره دامپزشکی استان کرمانشاه ادامه داد: همچنین صادرات یک میلیون و 

کیلیوگیرم میاهیی  ۰۳۳هزار و  ۱۹۴هزار کیلوگرم گوشت مرغ منجمد در ده محموله و  ۱۰۰محموله،  ۰۵۰کیلوگرم گوشت مرغ تازه در 

 های دیگر انجام شده است. محموله به استان ۰۳خوراکی تازه در 

محموله از  ۰۱قطعه مرغ تخم گذار در  ۰۳۳هزار و  ۰۳محموله و  ۱۴قطعه مرغ مادر در  ۵۳۳هزار و  ۵۳این مسئول گفت: طی این مدت  

ها صادر شد. وی عنوان کرد: از ابتدای سال صادرات تخم مرغ، مرغ و جوجه یک روزه به خارج از کشیور  استان کرمانشاه به دیگر استان

 ۵۰تن خوراک و مکمل آبزیان در یک محموله به کشور عیرا  و  ۴۳تن پا و پنجه مرغ در دو محموله به کشور تایلند،  ۴۵ایم اما  نداشته

 رأس دام تلیسه زنده در دو محموله به افغانستان صادر شد.

  

 های چین ها مرغ در مرغداری خطر مرگ میلیون
های وضع شده برای کنترل ویروس کرونا، دسترسی هزاران مرغداری چین به زنجیره تأمین غذا قطع شده و امکان میر   با محدودیت 

های عرضه غذا آسیی  زده اسیت و  های چین به زنجیره های مهمی از استان ها مرغ در روزهای آینده وجود دارد. تعطیلی بخش میلیون

 ای مانند دانه سویا به موقع به دست مرغداران نرسد. ونقل باعث شده است غذاهای دامی حیاتی های حمل محدودیت

های مسیرهای بلنید را تیعیطیییل  اند و حتی خدمات اتوبوس ها را بسته ها و جاده با گسترش شیوع ویروس کرونا مقامات چینی بزرگراه

گوید: این مشکلی بزر  در بخش پرورش دام و طییور  استون، می سی گر ارشد کاالی آسیایی در اینتل اف اند. دارین فریدریچ، تحلیل کرده

های لجستیکی زمان تحویل کاالهای آنهیا  های محلی دوباره به کار برگردند، به علت مشکالت و محدودیت کند. حتی اگر تولیدی ایجاد می

ونقل در بسیاری از مناطق چیین بیه  گوید: من معتقدم مسأله حمل گر ارشد رابوبانک، می جون پن، تحلیل تر خواهد شد. چن بسیار طوالنی

 رود نه تنها تولید در سه ماهه اول، بلکه تولید سه ماهه دوم هم تحت این تأثیر منفی قرار بگیرد. رساند. انتظار می تولید طیور آسی  می
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