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 .موفقیت راز ندارد بلکه راه دارد
 

 مرغ ترکیه به سوریه و کویت صادرات تخم

 پس از ممنوعیت واردات تخم مرغ در عراق در سال گذشته رکورد زد. ۹۱۰۲مرغ ترکیه به کویت و سوریه در  صادرات تخم

پس از ممنوعیت واردات تخم مرغ در عراق در سال گذشته، صادرکنندگان ترکیه مجبور شدند به دنبال بازار جدیدی باشندد، بده اید   

رکورد زد.  طبق اطالعات مؤسسه آمار ترکیه، ترک استات، کل صادرات تخدم  ۹۱۰۲مرغ ترکیه به کویت و سوریه در  ترتیب صادرات تخم

درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش داشت. دلیل اصلی کاهش صدادرات  81میلیون دالر رسید که  1۹..۹۰به  ۹۱۰۲مرغ ای  کشور در 

داد.  مرغ ترکیه را تشکدیدل مدی درصد صادرات تخم 0۱ای  کشور ممنوعیت واردات تخم مرغ در عراق بود. قبل از ای  ممنوعیت، عراق 

دولت عراق در ماه آوریل، به تدریج  ممنوعیت واردات برخی محصوالت خاص از کشورهای منطقه از جمله ترکیه  را اجرایی کدرد. اید  

ها، نمک، انواع نودل و پاستا می شد. وزیر بازرگانی عراق ماه گذشته اعدال   ممنوعیت شامل واردات تخم مرغ، ماکیان، گوشت، آشامیدنی

میلیون دالر از صادرات ترکیه تأثیر گذاشته است. در ای  بی ، صادرکنندگان ترکیه به دنبدال بدازارهدای  1۱۱کرد اقدامات ای  کشور بر 

میلیون  1۰به  ۹۱۰۲درصد افزایش یافت و در  .۰۹0۰، ۹۱۰۲جدیدی برای محصوالت خود بودند و صادرات تخم مرغ آنها به سوریه در 

میلیون دالر  8۰.21درصد افزایش داشت و به  ۹۱۱۱دالر بود. صادرات تخم مرغ ترکیه به کویت هم  8۹۱۰2۰دالر رسید. ای  رقم قبالً 

 رسید. صادرکنندگان ترکیه در ماه اکتبر اولی  محموله تخم مرغ خود را به آمریکا هم فرستادند. 

 

 تکذیب ادعای صادرات گوشت قرمز و دام زنده

 شرقی ادعای صادرات هر گونه گوشت قرمز را از استان تکذیب کرد. معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان

اکنون برخی از افرادی که منفعتشان در نوسان قیمت است، به ای  شایعات دام  می زنند، گفت: مدعدتدقددیدم  حبیب شریفیان گفت: هم 

 زند . انتشار اخبار نادرست و شایعه سازی در ای  خصوص بر التهاب بازار گوشت همانند گذشته دام  می

وی تاکید کرد: بر اساس اطالعات موجود صادرات گوشت قرمز و دا  زنده از اساس کذب بوده و مجوزی در ای  خصوص صدادر نشدده 

است. وی با بیان اینکه با توجه به انباشت دا  در واحدهای دامداری که وجود دارد برای به تعادل رسیدن قیمت دا  زنده برنامده ریدزی 

برای آغاز خرید حمایتی دا  صورت خواهد گرفت، گفت: در چند روز گذشته برنامه ریزی های الز  جهت خرید حمایتی دا  توسط شرکت 

تواند تا حدودی به تعدیل قیمت کمک کند.  معاون بهبود تدولدیددات دامدی سدازمدان  پشتیبانی امور دا  آغاز شده است که ای  امر می

جهادکشاورزی استان با بیان اینکه انتشار برخی خبرها در خصوص صادرات ، جنبه روانی تاثیرگذاری بر جامعه دارند ادامده داد: جدند  

امروز نیز جن  روانی است که به همی  سبب اطالع رسانی صحیح و به موقع در ای  مورد حائز اهمیت است. شریفیان با بیدان ایدندکده 

تالش مجموعه همکاران در سطح سازمان و وزارت متبوع بر ای  بوده تا قیمت تما  شده گوشت قرمز منطقی شود، ادامه داد: ای  روندد 

باید به نحوی باشد که انگیزه دامداران برای ادامه تولید تقویت شود. معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان با بدیدان 

اینکه با توجه به میزان تولید الز  است در مقاطعی دا  توسط خریدهای حمایتی از بازار خارج و در سردخانه ها نگهدداری شدود و در 

 زمانهای مورد نیاز ای  گوشت ها به بازار عرضه شود تا از میزان وابستگی به واردات کاسته شود. 

وی افزود: همواره دستهایی پشت ماجرای  نوسان قیمت گوشت در بازار وجود دارد، دالالنی که طی فرایند خرید از دامدار و عرضه بدازار 

حضور دارند و کم هم نیستند دا  را به قیمت پایی  از دامدار خریداری و با قیمت گزاف به دست مرد  می رسانند و لذا در پی آن هستدیدم 

تا با حذف واسطه ها و اصالح ای  سیستم نسبت به منطقی شدن قیمت گوشت برای تولید کننده و مصرف کننده اقدامات الز  اندجدا  

 شود.

 

 های دامی در خراسان رضوی افزایش چشمگیر توزیع نهاده
 های دامی در ای  استان خبر داد. درصدی توزیع نهاده 0۱مدیرکل پشتیبانی امور دا  سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی از افزایش 

هزار ت  انواع نهاده دامی در خراسان رضوی بی  دامداران ای  استان تدوزیدع  .۰1نیا گفت: از ابتدای امسال تا کنون حدود  سعادت علی

هزار ت  نهاده دامی در بی  دامداران استان خراسان رضوی توزیع شدده  ۰۰۲است. وی اضافه کرد: در کل سال گذشته در مجموع   شده

هزار ت  توزیع نهداده  22است. مدیرکل پشتیبانی امور دا  سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه امسال تا کنون بیش از 

در استان بیشتر از پارسال بوده که علت ای  امر افزایش جمعیت دامی و نیز افزایش تقاضای دامداران برای نهاده بوده است افزود: میزان 

 درصد فزایش ثبت شده است. ..درصد و نسبت به کل سال گذشته  0۱های دامی در استان نسبت به مدت مشابه پارسال  توزیع نهاده

نیا افزود: توزیع نهاده دامی در بی  دامداران به منظور ایجاد تعادل در بازار و حمایت از دامداران استان خدراسدان رضدوی صدورت  علی

میلیون راس دا   0.۰شود. خراسان رضوی   ها شامل جو، ذرت و کنجاله سویای وارداتی و تولید داخل می گیرد. وی ادامه داد: ای  نهاده می

هزار تُ  انواع محدصدوالت در  ۹۱۱هزار راس دا  سنگی  مولد و غیر مولد دارد و  ساالنه یک میلیون و  8۹۱سبک شامل گوسفند و بز و 

 حوزه دا  و طیور در ای  استان تولید می شود. 
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