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 نيازي به توضيح خود به ديگران نيست، خودتان باشيد بس است
 

 صادرات جوجه يكروزه آزاد است
شود، صادرات آزاد است و كسـي مـانـعـش        االن جوجه يك روزه به عراق صادر مي:  معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت

دار، خود تخم مرغ و جوجه يك روزه،    مرغ نطفه صادرات تخم:  عباس قبادي، معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود.   نيست
معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص حيطه اختيارات وزارت صمت در .  طبق نوشته وزير صمت به ميراشرفي آزاد است

. توليد مرغ از مرغداري تا كشتارگاه مربوط به وزارت جهاد است، حتي مرغ بعد از توليد اگر آنفوالنزا هم بگيرد، ما مسئول نيستـم :  اين حوزه گفت
اگر مرغ كشتار و در بازار عرضه شد و قيمتش باال يا پايين رفت، مـا    .  وقتي سر مرغ را در كشتارگاه بريدند، از اينجا به بعد مسئوليتش با ما است

تومان اسـت،     12900نرخ مصوب دولت براي مرغ :  قبادي درباره نياز بازار به مرغ بيان كرد.  بايد دستور بدهيم اين مرغ مازاد را بخرند.  مقصريم
وي در خصوص وضعـيـت صـادرات      .  دهد كه بازار هنوز به توليد مرغ نياز دارد تومان است؛ قيمت باالي مرغ نشان مي 13000اما در بازار باالي 

دوستان جهاد بايد تالش كنـنـد   .  شود، صادرات آزاد است و كسي مانعش نيست االن جوجه يك روزه به عراق صادر مي:  جوجه يك روزه بيان كرد
 .سازمان توسعه تجارت و وزارت جهاد بايد تالش كنند تا صادرات را تسهيل كنند. كه به صادرات كمك كنند

 افزايش جوجه ريزي مانع از كمبود مرغ شده است 
مربوط به جوجه ريزي تيرماه است كه   گوشت مرغ كه در ايام محرم به بازار آمده ،:  معاون امور توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي گفت

مرتضي رضايي معاون امور توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي، با بـيـان   .  ريزي انجام شده است درصد بيشتر از سال گذشته جوجه 20
درصد افـزايـش    9طور ميانگين  روزه و درنهايت گوشت مرغ نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته به يك  اين كه ميزان توليد جوجه
، 97وي با اشاره به اين كه در تيرماه سال .  ايم درصد رشد توليد داشته 20ها مانند تيرماه بيش از  در بعضي ماه:  پيداكرده است، اظهار كرد

 107همچنين در مردادماه سال گذشـتـه     :  ميليون قطعه جوجه توليدشده است، افزود 122، بيش از 98ميليون قطعه و در تير سال  102
معاون امـور    .  ميليون قطعه رسيده است 125روزه به  ، ميزان توليد جوجه يك98ميليون قطعه جوجه توليد شده و در زمان مشابه در سال 

توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي، افزايش توليد جوجه در سال جاري را ناشي از افزايش تقاضاي بازار دانست و در رابطه با تصـاويـر   
شده افزايش توليد باعث اين اتفاق بـوده   گفته:  روزه در برخي واحدهاي توليدي، خاطرنشان كرد هاي يك سازي جوجه منتشرشده از معدوم

يك امر طبيعي در اين صنعت اسـت   سازي زدند كه اين موقع بفروشند دست به معدوم ها كه نتوانستند جوجه خود را به كشي و برخي جوجه
شوند و اين مسئله تنها مربوط بـه ايـران      سازي مي ها كه نر هستند و قابليت فروش و پرورش ندارند، معدوم و معموالً آن بخش از جوجه

به دنبال راهكارهاي هستيم تا با صادرات محدود، :  سازي جوجه ها، عنوان كرد وي با غيراخالقي دانستن ضبط و پخش فيلم معدوم.  نيست
روزه    مجوز صادرات جوجه يـك   :  رضايي افزود.  ها جلوگيري شود سازي تومان برسد و از اين معدوم 2550قيمت جوجه به قيمت مصوب 

معاون امور توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي در رابطه با ادعـاي    .  صادرشده و اگر قيمت اين كاال افت كند، صادرات انجام خواهد شد
صـورت   رسد، بلكه به عنوان كيلويي به فروش نمي هيچ روزه به جوجه يك:  روزه اذعان كرد شده در خصوص فروش كيلويي جوجه يك مطرح

اندازه نياز  رضايي با اشاره به اين نكته كه مرغ گوشتي به.  شده صحت ندارد شود، بنابراين ادعاي مطرح اي خريد و فروش مي قطعه يا دانه
درصـد     20مربوط به جوجه ريزي تيرماه است كه   گوشت مرغ كه در ايام محرم به بازار آمده،:  بازار در ايام محرم توليدشده است، گفت

دهد كه بازار اين كاال متعادل است و در برخي مناطق قيمت گوشـت   نسبت به سال قبل رشد توليد داشتيم و روند قيمتي بازار هم نشان مي
عـنـوان    هيچ هاي بااليي كه در توليد داريم، به با توجه به افزايش توليد و در كنار آن ظرفيت:  وي افزود.  تر از قيمت مصوب است مرغ پايين

: معاون امور توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي ادامـه داد   .  ايم نياز به واردات نداريم كما اينكه در چند سال گذشته هم وارداتي نداشته
ها، تأمين جوجه، تأمين مرغ و درنهايت بازار بايد متعادل باشد تا اين امكان فراهم شـود كـه        هاي توليد اعم از تأمين نهاده تمام زنجيره
 .هاي قبل توليد داشته باشيم و بتوانيم صادر كنيم بيش از سال

 بررسي مبادالت داروهاي دامي توليد شده در ايران و سوريه
در ديدار اعضاي سنديكاي دامپزشكان سوريه از مركز ملي تشخيص دامپزشكي ايران، مبادله داروهاي دامي توليدشده در ايران و سوريه بررسي 

هاي مرجع و مطالعات كاربردي اين سازمان  آزمايشگاه  به گزارش روابط عمومي سازمان دامپزشكي كشور، حبيبي رئيس مركز ملي تشخيص،.  شد
هاي  هاي و استراتژي آزمايشگاه اي كه در محل مركز ملي تشخيص برگزار شد، توانمندي انديشي هيئت عالي رتبه دامپزشكان سوريه در جلسه هم

در ايـن ديـدار       .  دقت و صحت نتايج آن را ضروري دانسـت   دامپزشكي ايران در استفاده از توان شبكه آزمايشگاهي به منظور افزايش سرعت،
وجود آمده در سوريه را نداشته و هدف از اين جلسه آشنايـي   ايران قصد سودجويي از اتفاقات به:  زاده عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي گفت نبي

سميراالسـمـاعـيـل رئـيـس         .  ها و ارائه راهكارهايي براي ارتقاي رتبه آنان بوده است هاي ايران و توسعه همكاري گروه سوريه اي از توانمندي
سنديكاي دامپزشكان سوريه كه رياست اين گروه دامپزشكي را برعهده داشت، ضمن معرفي ساختار دامپزشكي كشور سوريه، صنعت داروسازي 

 .در اين كشور را با كيفيت دانست و تمايل توليدكنندگان داروهاي دامي براي حضور در بازار ايران را مورد اشاره قرار داد
سازي رازي متقابـال   وي در حضور نمايندگان سنديكاي توليد كنندگان داروهاي دامي و انجمن صنفي واردكنندگان دارو و موسسه تحقيقات و سرم

 .هاي توليد كننده داروهاي دامي دعوت كرد براي حضور محصوالت خود در كشور سوريه اقدام كرده و قول مساعدت الزم را داد از شركت

 5500حداكثر  5000حداقل  فسفات 10500حداكثر8550حداقل  مرغ زنده
14600حداكثر11800حداقل مرغ كشتار 1350اكراين  1530روس  1350برزيل ذرت   
 2350برزيل25500كندوج2350-2500كلهر  كنجاله سويا  5000حداكثر  4550حداقل تخم مرغ

 19000 متيونين 20500حداكثر 20000حداقل  بوقلمون كشتار
 8500 ليزين 15800حداكثر15300حداقل  بوقلمون زنده

1450حداكثر1350كاب  حداقل 1550حداكثر1450پالس حداقل 1700حداكثر 1600راس حداقل  جوجه  


