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 براي رسيدن به آن بايد مقاومت كرد. گاهي هدف در مسير خالف باد و رودخانه است
 

 دو هزار بار آزمايش روي محموله ذرت آلوده انجام شد
 محموله براي سالمتي انسان مضر است

ها اين شد كه محمـوـلـه بـراي        انجام و نتيجه آزمايش)  آلوده( دو هزار بار آزمايش از محموله ذرت:  گرئيس سازمان ملي استاندارد گفت
 ميزان سم آن نيز باالتر رفتسالمتي انسان مضر است عالوه بر آن با گذشت سه سال از توقف محموله در ورودي كشور، 

هزار تني وارداتي از برزيل باالتر از حد استاندارد و  120ميزان سم محموله ذرت :  نيره پيروزبخت رئيس سازمان ملي استاندارد اظهار كرد
 .براي انسان خطرناك است

هاي اين محصول وجود سم آفالتوكسين است كه در همه جاي دنيا ميزان استاندارد آن براي خوراك دام شيـري   يكي از ويژگي:  وي افزود
 .بود "5ppb�هزار تني ميزان سم بيشتر از استاندارد و باالتر از  120پيش بيني شده است، اما در اين محموله  "5ppb�و گوشتي 

پهلو گرفت و از همان ابتدا ميزان سم در آن باال بود و بايد به كشور مبـداء  )  ره( در گمرك بندر امام خميني  95كشتي اين محموله در سال 
 .شد كه اين اقدام صورت نگرفت مرجوع مي

 

 تواند مرغ را احتكار و ذخيره كند مرغدار نمي
مرغدار :  كمالي سروستاني با اشاره به اينكه به دليل استفاده مرغ گرم و تازه در كشور، مرغ حالت تره باري در كشور پيدا كرده است، گفت

شبكه خبر سيما درباره آخريـت  )  مرداد 15( دقيقه  30و  18محمدعلي كمالي سروستاني در گفتگوي .  تواند مرغ را احتكار و ذخيره كند نمي
تومان نوسان  500هزار و  14تا  13اكنون قيمت مرغ بسته به مناطق مختلف بين :  تحوالت بازار مرغ با اشاره به قيمت اين محصول گفت

شود و افت مرغ بيشتر از كشتار خـط يـك اسـت         اندروني مرغ خارج مي 2در كشتار خط .  قيمت مرغ بسته به كشتار متفاوت است.  دارد
مشاور اتحاديه سراسري مرغداران مرغ گوشتي با بيان اينكه بـا    .  تومان بيشتر باشد 500هزار و  13بنابراين قيمت منطقي مرغ نبايد از 

 4200هاي الزم بـا ارز           توجه به وضعيت اقتصادي كشور كه زندگي مردم را تحت تاثير قرار داده دولت تالش كرده با سياست گذاري
به دليل استفاده مرغ گرم و تازه در كشور، مرغ حالت تره باري در كشـور  : هاي مرغدار را تامين كند، گفت درصد از هزينه 65توماني حدود 

وي با اشاره به اينكه اختالف عددي در ارتباط مرغ زنده و كشتاري وجـود    .  تواند مرغ را احتكار و ذخيره كند پيدا كرده است و مرغدار نمي
هزار و  9درصد سود، حدود  10قيمت تمام شده مرغ زنده را با احتساب :  كند، ادامه داد دارد كه در تصميم نهايي ستاد تنظيم بازاز عمل مي

هاي نظام حمل و نقل در نهايت با توافق معاونت تخصصي به  برابر شدن هزينه 3ها و  تومان اعالم كرديم اما با توجه به ضرر و زيان 300
هزار و    8در كارگروه تنظيم بازار اين قيمت به :  مشاور اتحاديه سراسري مرغداران مرغ گوشتي افزود.  تومان رسيديم 62هزار و  9توافق 

تومان براي رسيدن به دست مصرف كنـنـده نشـان       900هزار و  12هزار و  12تومان تا  550هزار و  8تومان رسيد كه فاصله بين  550
كمالي سروستاني بـا  .  دهنده اين است كه سود توليد كننده كاهش يافته است كه مرغداران را شاكي كرده و انتظار حل اين مسئله را دارند

. تومان رسيديم 62هزار و  9بر اساس جداول رسمي به قيمت :  هاي كارشناسي تمام موارد ديده شده است، گفت اشاره به اينكه چانه زني
درصد افزايش داشته است اما با توجه به اينكه مرغ در كشور مـا   9ها  امسال جوجه ريزي:  وي درباره ميزان جوجه ريزي هاي امسال گفت

مشـاور  .  شود مرغ وزن گيري الزم را نداشته بـاشـد   كنند مشكالتي مثل گرماي هوا موجب مي تره باري شده و مرغ گرم مردم استفاده مي
اتحاديه سراسري مرغداران مرغ گوشتي با بيان اينكه نگاه منطقي به قيمت بخصوص در ارتباط با توليد كننده و جمع جبري طول سال و   

با توجه به سطح اشتغال صـنـعـت    :  اي است كه بايد توجه كرد تا مرغ هميشه در بازار باشد، خاطرنشان كرد پايداري توليد مهمترين نكته
 .مرغ هرگونه واردات اشتباه است

 

 مرغ كاهش هزينه توليد مرغ و تخم
ـ     نـه  آخرين آمارهاي مركز آمار ايران نشان مي دهد پس از يك سال افزايش چشمگير قيمت مرغ و تخم مرغ؛ در نهايت در فصل بهار امسال مجموع هـزي

درصد و گروه تخم مـرغ بـا كـاهـش          20,65گروه مرغ با كاهش .  كاهش داشتند 97درصد نسبت به فصل زمستان  19توليد مرغ و تخم مرغ نزديك به 
هاي صنعتي كشور  شاخص كل قيمت توليدكننده محصوالت مرغداري.  اند�  درصدي شاخص نسبت به فصل قبل را رقم زده 18.93درصدي، كاهش  15.63

درصـد و       20.65گروه مرغ با كاهش .  كاهش داشته است)  تورم فصلي( درصد نسبت به فصل قبل  18.93رسيد كه  434,72به عدد  1398در بهار سال 
بررسي شاخص قيمت توليدكننده محصوالت .  اند�  درصدي شاخص نسبت به فصل قبل را رقم زده 18.93درصدي كاهش  15.63گروه تخم مرغ با كاهش 

دهد كه استان هاي كشور نسبت به فصل قبل با كاهش رو به رو بوده به جز استان سـيـسـتـان و         � نشان مي 1398هاي صنعتي كشور در بهار  مرغداري
و    27,48بيشترين ميزان كاهش شاخص كل نسبت به فصل قبل به ترتيب مربوط به استان هاي تهران و همدان با .  بلوچستان با افزايش همراه بوده است

همه اقـالم ايـن     .  درصد كاهش يافته است 20.65واحد رسيده كه نسبت به فصل قبل  521,59شاخص گروه مرغ به  1398در بهار .  درصد است 25.38
شـاخـص    1398در بهار .  اند�  درصد نسبت به فصل قبل كاهش داشته 25.78و  18.38، 21.76گروه شامل پولت، مرغ گوشتي و جوجه يكروزه به ترتيب 

دار و تخم مرغ خوراكي بـه    � در اين گروه تخم مرغ نطفه.  درصد كاهش يافته است 15.63واحد رسيده كه نسبت به فصل قبل  252,48گروه تخم مرغ به 
واحد رسيـده   1325,63شاخص آن به  1398اين گروه شامل كود است، در بهار . درصد نسبت به فصل قبل كاهش نشان مي دهد 19.58و  11.79ترتيب 

 .درصد افزايش يافته است 49.59درصد افزايش و نسبت به فصل مشابه سال قبل  21.67كه نسبت به فصل قبل 
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