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 یک انسان موفق کسی است که با آجرهایی که به سمت او پرتاب می شوند بنایی محکم بسازد.
 

 قاچاق تخم مرغ ایران به افغانستان و عراق
 

مدیرعامل این اتحادیه با بیان اینکه براساس اخبار رسیده تخم مرغ ایران به کشورهای افغانستان و عراق قاچاق می شود، گفتف ج  فو 

روانی ایجاد شده ناشی از قاچاق، بازار تخم مرغ را در داخل کشور بهم ریخته و الزم اس  دستگاه های امنیتی به این موضوع ورود کنند و 

 لوی قاچاق تخم مرغ گرفته شود. چند هتته ای می شود که تخم مرغ در بازار با افزایش قیم  چشم گیری موا ه شده اس ؛ به طفوری 

هزارتومان هم رسیده و بعضا در بازار مشاهده می شود که تخم مرغ های بسته  ۰۳عددی تخم مرغ در خرده فروشی ها تا  ۰۳که هرشانه 

بندی برخی برندها حتی با قیم  های باالتری هم به مصرف کنندگان عرضه می شود. افزایش قیمتی که خطر حذف این کاالی پروتئیفنفی 

پرمصرف را از سبد خانوار ایرانی افزایش می دهد و به نظر می رسد دستگاه های مربوطه هنوز اقدامی در راستای کنترل قیم  ها در بفازار 

هزارتومفان در مفیفادیفن  ۰۳تومان و هرشانه حدود  ۰۳۳هزارو ۶۱انجام نداده اند. البته عرضه تخم مرغ تنظیم بازاری با قیم  هرکیلو

توانسته تا حدی از فشار وارد شده بر توان خرید مردم بکاهد اما مساله اینجاس  که چرا باید بین تخم مرغ های تنظیم بازاری و تفخفم 

مرغ های عرضه شده در خرده فروشی ها تا به این حد اختالف و ود داشته باشد؛ اختالف قیمتی که بنابر گتته برخی ازمسئوالن مربفوطفه 

راه را برای سوداگری باز کرده و باعث نش  تخم مرغ های تنظیم بازاری به بازار آزاد شده اس . اگرچه بی برنامگی وزارت  فهفاد و 

وزارت صم  برای ساماندهی بازار تخم مرغ، دالل بازی، تامین بخشی از نهاده های مورد نیاز واحدهای تولیدی از بازار آزاد، اففزایفش 

قیم  نهاده ها و به طور کل افزایش هزینه های تولید عل  اصلی افزایش قیم  تخم مرغ عنوان شده اس  اما گتته می شفود مفوضفوع 

دیگری چون قاچاق تخم مرغ به کشورهای همسایه هم بر بازار داخلی اثرگذاشته اس . در این راستا و در پاسخ به این سوال که آیا تخم 

مرغ به کشورهای دیگر قاچاق می شود، هدای  اصغری گت ج در روزهای گذشته اخباری مبنی بر قاچاق تخفم مفرغ بفه کشفورهفای 

هزار تفومفان در  ۱۳افغانستان و عراق به دس  ما رسیده اس  و در حال حاضر هر شانه تخم مرغ تولید شده در ایران با قیم  بیش از 

افغانستان فروخته می شود. وی ادامه دادج برخی افراد سود و و فرص  طلب به دلیل اختالف قیم  تخم مرغ در داخل و خارج کشور اقدام 

میلیون تومانی دارد  ۰۳۳تا  ۳۳۳به قاچاق آن می کنند و هر تریلی تخم مرغی که از کشور به صورت قاچاق خارج می شود برای آنها سود 

و بنابراین الزم اس  که دستگاه های نظارتی وامنیتی به این موضوع ورود کنند و لوی قاچاق تخم مرغ گرفته شود. اصغری تصریح کفردج 

 بفا شاید مقدار قاچاق زیاد نباشد اما  و روانی ایجاد شده ناشی از آن بازار داخلی را بهم می ریزد و باعث نابسامانی در بازار می شود. وی

اشاره براینکه چرا باید تخم مرغ در بازار با قیم  باال عرضه شود در حالی که اعالم کردیم می توانیم تخم مرغ بسته بندی شفده را بفا 

هزارتومان به بازار عرضه کنیم، گت ج تخم مرغ ارزانترین کاالی پروتئینی اس  و بخش زیادی از نیاز مردم به پروتئین با تخفم  ۰۱قیم  

مرغ  بران می شود. مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن در پایان گت ج منتظر این هستیم تا ستاد تنظیم بازار قیم  تخفم مفرغ 

  بسته بندی شده را به صورت کشوری اعالم و ابالغ کند تا توزیع گسترده تخم مرغ بسته بندی شده با قیم  مشخص شده انجام شود.
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های مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی کشور گت ج با هدف ارتقاء پنج سالۀ نژاد آرین، اقدامات مستفمفر  معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته

رسانی برنامۀ ملی امفنفیف  و  های مختلف کشور محول شده و بصورت منظم در حال پیگیری اس . به نقل از ستاد اطالع علمی به دستگاه

های مؤسسۀ تحقیقات عفلفوم  سالم  گوش  مرغ کشور، در این زمینه، دکتر محمحسین بناءبازی، معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته

های مختلف کشور محول شده و بصورت  دامی کشور، خاطرنشان کردج با هدف ارتقاء پنج سالۀ نژاد آرین، اقدامات مستمر علمی به دستگاه

هفای  منظم در حال پیگیری اس . معاون  علمی ریاس   مهوری، مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی کشور و برخی مؤسفسفات و شفرکف 

های کشور، در تالش هستند که این امر مهم تحقق یابد. وی با اشاره به  لسات منظم و اقفدامفات واحفد  خصوصی، با همکاری دانشگاه

های ژنتیف  و اصفال   تحقیق و توسعۀ برنامۀ ملی ارتقاء امنی  و سالم  گوش  مرغ کشور گت ج  معی از خبرگان این حوزه در زمینه 

های نوین، مطالعات اقتصادی و بازار، آموزش، ترویج و رسانه و نیز بهداش ، بیماری و ایفمفنفی  نژاد، مدیری  پرورش و تغذیه، فناوری 

زیستی ستاد علمی برنامۀ ملی حضور دارند. با این چیدمان هوشمندانه، واحد تحقیق و توسعه تالش خواهد کرد تا با استتفاده از تفمفام 

های متعیفن و  برسد. بنابازی اضافه کردج برای این ارتقاء، شاخص آرین پالسسال آینده به سویۀ  ۰های علمی داخل و خارج طی  ظرفی 

 –مشخصی تعریف شده، تا ضرایب تولیدی این سویه، از هرحیث بهبود یابد. وی ادامه دادج گرچه بنا به مطالعات انجام شده، در ردۀ سایز 

های این سویه بفاز  کند، تالش خواهد شد که شاخص های وارداتی برابری می آرین کامالً با سویه–کیلوگرم ۶.1یعنی وزن کشتار شدۀ زیر 

و دانید یا خیر، تأکید کردج طی د هم ارتقا پیدا کند. عضو ستاد علمی ارتقاء سویۀ آرین در پاسخ به این سؤال که آیا این ارتقاء را عملی می

رسد با اندکی تو ه به این ذخیرۀ ارزشمند ژنتیکفی، یف   مهری فراوان اتتاق افتاده اس . به نظر می دهۀ گذشته نسب  به این سویه بی

تدوین سند ملی تحقیق و توسعه، ایجاد زیرساخ  و پلتترم مناسب برای مدیری  این  وی  هش قابل تو ه در این حوزه را شاهد باشیم.

های مختلف بفرای حفل  ها، فناوران و ا رای فراخوان در حوزه حوزه که قابلی  ایجاد و یا اتصال به بانکهای اطالعاتی متخصصان، شرک 

بازی در ادامه  های مهم و زیرساختی کارگروه آموزش، تحقیق و توسعه مرغ الین آرین برشمرد. بناء مشکالت علمی این سویه را از فعالی 

نژاد، تغذیفه و مفدیفریف  پفرورش،  های ژنتی  و اصال  های این ستاد علمی اشاره کرد و گت ج بصورت مشخص کارگروه به کارگروه

 های این ستاد هستند. های نوین، آموزش و ترویج و رسانه، و مطالعات اقتصادی و بازار، کارگروه فناوری
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