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 من به ضرورتِ اقدام، معتقدم، دانستن کافی نیست.
 

 گرم در دستورکار قرار گرفت ۰۰۱۱تولید و مصرف استاندارد مرغ با وزن 
گرم در دستور کار قررار  ۰۰۱۱تا  ۰۰۱۱های بین  مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: تولید و مصرف استاندارد مرغ با وزن

گرم است افزود: تولیدکرنرنردگران و مصررف  ۰۰۱۱گرفته است. حسن عباسی معروفان با بیان اینکه اکنون مرغ صادراتی دارای وزن 

کنندگان باید فرهنگ مصرف گوشت مرغ را به سمت وزن های استاندارد سوق دهند زیرا تولید و مصرف مرغ با وزن هرای دو ترا سره 

کیلوگرم غیراستاندارد است. وی با بیان اینکه در حال خرید گوشت مرغ مازاد از تولیدکنندگان با وزن های  استاندارد هستیم تصریح کرد: 

تومان  ۰۱۱هزارو  ۰۱گرم هر کیلوگرم گوشت مرغ با خط دو تولید را با قیمت  ۰۰۱۱تا  ۰۰۱۱برای استانداردسازی مرغ با وزن های بین 

تومان توسط  ۰۱۱هزارو  ۰۰گرم با نرخ  ۰۰۱۱خریداری می شود. به گفته وی، اکنون هر کیلوگرم مرغ مازاد تولیدکنندگان با وزن حداکثر 

شرکت پشتیبانی امور دام کشور خریداری می شود. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور اظهارداشت: در واقع شرکت هر کیلوگررم 

 تومان گران تر از تولیدکنندگان خریداری می کند تا این امر در بخش تولید و ذائقه مردم جابیفتد. ۰۰۱۱مرغ با وزن استاندارد را 

 هزارتن گوشت مرغ مازاد از تولیدکنندگان خریداری شده است. ۷۳تا هفته گذشته  ۰۰عباسی معروفان تصریح کرد:از ابتدای سال 

 ۰۳تاکنون در مجموع بریرش از  ۰۰هزار تن گوشت مرغ کیفی خریداری شده بود گفت: سال  ۰۱وی با بیان اینکه سال گذشته نزدیک 

 هزارتن گوشت مرغ کیفی خریداری و ذخیره سازی شده است.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با اشاره به مشکل  برخی کشورها در تامین گوشت مرغ به دلیل شیوع کرونا افزود: ایران آماد  

گی دارد تا گوشت مرغ مورد نیاز عراق، افغانستان و چین را تامین کند. وی از تجار و صادرکنندگان خواست تا برای حمایت از تولید داخل 

نسبت به صادرات این محصول پروتئینی به کشورهای هدف اقدام کنند. عباسی معروفان اظهارداشت: عرضه مرغ گوشتی با وزن پایریرن 

عالوه بر کمک به افزایش صادرات این محصول، به کاهش هزینه های تولید از جمله مصرف نهاده های طیور کمک می کند. وی تصرریرح 

 کرد: همچنین مصرف مرغ با وزن های پایین در ذائقه مردم اثرگذار است زیرا در هیچ جای دنیا مرغ با وزن باال استفاده نمی کنند.

 

 مجوز صادرات مرغ زنده به افغانستان صادر شد
های انرجرام  سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان گفت: صادرات مرغ زنده به افغانستان با پیگیری

باره اظهارداشت: در راستای تحقق شعار سرال و  شده بالمانع اعالم و مجوزهای الزم در این زمینه اخذ شده است. ماندانا زنگنه در این

 تقویت تولیدکنندگان داخلی با مکاتبات صورت گرفته مجوز الزم برای صادرات مرغ زنده به افغانستان صادر شد.

 وی با اشاره به اینکه، پیش از این امکان صادرات مرغ تنها به صورت منجمد امکانپذیر بود، افزود: در چند ماه اخیر به دلیل شیوع کررونرا

تواند راهکاری برای حل مشکرل فرروش  ها به وجود آمده بود که صادرات مرغ زنده می مشکالتی در بخش فروش مرغ تولیدی مرغداری

توانیم مرغ پرورشری  مرغ باشد. سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان تصریح کرد: از این طریق می

واحد فعال پررورش مررغ در  ۰۰۱اینک  واحدهای تولیدی را سریعتر به بازار عرضه برسانیم و شاهد جهش تولید باشیم. وی گفت: هم

 کند. درصد نیاز این استان را تامین می۱۱هزار تن گوشت مرغ در سال تولید که این رقم معادل ۷۰سیستان و بلوچستان وجود دارد که 

ای از نظر نقش آفرینی در مبادالت منطرقره ای و  سیستان و بلوچستان به واسطه قرار داشتن در موقعیت خاص جغرافیایی شرایط ویژه

 ای برای ایران و کشورهای منطقه نظیر پاکستان و افغانستان به وجود آورده است.  فرامنطقه

کیلومتر یعنی معادل یک ششم از مجموع مرزهای جمرهروری  ۰۱۱سیستان و بلوچستان واقع در جنوب شرق ایران اسالمی حدود هزار و 

 اسالمی ایران، با کشورهای افغانستان، پاکستان و حوزه دریای عمان مرز دارد.

کیلومتر یعنی معادل یک سوم از کل مرز ایران با افغانستان و طول مرزهای  ۷۱۱طول مرزهای خاکی این استان با کشور افغانستان حدود 

 دهد. کیلومتر است که مجموع کل مرز مشترک ایران و پاکستان را تشکیل می ۰۰۰خاکی مشترک استان با کشور پاکستان 

 

 تفاوت قیمت تخم مرغ از درب مرغداری تا بازار چقدر است؟
ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به اینکه بازار تخم مرغ تعریفی ندارد، اظهار کررد: هرم 

 هزار تومان است. ۰۷هزار تا  ۰۰ای  تومان معادل شانه ۰۱۱هزار و  ۰تا  ۱۱۱هزار و  ۰اکنون قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 

شود که بازار تخم مرغ تا حدی بهبود یابد، البته این امرر بره  بینی می او افزود: باتوجه به اتمام ماه مبارک رمضان و بهبود صادرات پیش

 معنای رسیدن قیمت به نرخ منطقی خود نیست.

هزار تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به کاهش مصرف در فصل گرما و کراهرش  ۰۰نبی پور قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ را باالی 

 قدرت خرید خانوار بعید است که قیمت به نرخ تعادلی خود برسد.

هزار ترا  ۰۰رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران ادامه داد: در حال حاضر که قیمت هر شانه تخم مرغ درب مرغداری 

شود و حال اگر قررار  ها عرضه می هزار تومان در خرده فروشی ۰۱هزار تومان است به سبب سودجویی عوامل واسطه و دالل با نرخ  ۰۷

 نیست با چه نرخی به دست مصرف کننده برسد.  باشد با نرخ منطقی درب مرغداری عرضه شود، معلوم
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