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 .آدمی که حرف دیگران نه بهش اعتماد به نفس میده و نه تخریبش میکنه، قطعاً جای درستی ایستاده
 

 شود مرغ تا پایان سال گران نمی تخم 

مرغ در وضعیت مطلوبی قرار دارد، اعالم کرد که قیمتت ایتن  که تولید تخم اشاره به این گذار با مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ تخم

های داخل سالتن در  شده و مرغ های انجام ریزی یابد. رضا ترکاشوند گفت: بر اساس برآوردها و جوجه محصول تا پایان سال افزایش نمی

های بهمن و اسفنتد  شود در ماه بینی می مرغ در کشور تولید خواهیم داشت. همچنین پیش هزار تن تخم ۰۶جاری حدود یک میلیون و  سال

مرغ درِ مرغداری حدود هشت هزار تومان است،  که قیمت هر کیلوگرم تخم اشاره به این مرغ تولید شود. وی با  هزار تن تخم ۰۶نیز ماهانه 

مرغ بیشتری برای  ها برای عید به تخم فروشی مرغ مواجهیم، زیرا شیرینی اسفند با پیک تقاضا برای مصرف تخم ۵۱بهمن تا  ۵۱افزود: از 

اسفند تا پایان سال تقاضا کمتر و  ۵۱یابد. اما از  مرغ افزایش می سازی شیرینی و نظایر آن نیاز دارند و به همین منظور مصرف تخم آماده

در نتیجه با انباشتگی تخم مرغ مواجه خواهیم شد که این روند در بهار سال بعد تشدید و در نتیجه با سقوط قیمت و زیتان مترغتداران 

مرغ هستتیتم  گذار تصریح کرد: در حال مدیریت پیک تقاضای مصرف تخم رو خواهیم شد. مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ تخم روبه

کنیم هم تداوم صادرات را داشته باشیم  و هتم بتازار  که نگذاریم بازار از تعادل خارج شود. به عبارت دیگر با مدیریت صادرات سعی می

 مرغ در اختیتار ایم که هر چقدر نیاز داشته باشند تخم بار هماهنگی کرده داخل با کمبود مواجه نشود. همچنین با سازمان میادین، میوه و تره

ها قرار دهند. ترکاشوند ادامته داد: بتا  کننده هزار تومان در اختیار مصرف ۵۱مرغ را با قیمت کمتر از  آنها قرار دهیم و آنها نیز شانه تخم

مرغ نیاز داشتتته  ها به تخم ای رسمی، مقرر شد که هر چقدر این فروشگاه نامه ایم و طی تفاهم ای هم هماهنگ کرده های زنجیره فروشگاه

هزار تومان  ۵۰تومان در اختیارشان قرار دهیم که در نهایت به قیمت  ۰۶۶هزار و  ۵۱بندی شده با قیمت  ای و بسته باشند به صورت شانه

 کننده برسد. به دست مصرف

 

  عالی امنیت ملی ارائه شد برنامه تولید مرغ الین به شورای

مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب  مرتضی رضایی معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی امروز در نشست خبری به

صتورت  نفر به 0۰۰۶ها برای  شود که این پروژه پروژه در بخش امور دام افتتاح می ۵0۶۵مناسبت دهه مبارک فجر  اسالمی، اظهار کرد: به

هتزار ۱0۶به  ۰9کند. وی افزود: تولید گوشت قرمز کشور در سال  صورت غیرمستقیم شغل ایجاد می هزار نفر به ۰مستقیم و برای بیش از 

 ۱۱۰میلیتون و  ۵۶هزار تن عبور خواهد کرد. رضایی ادامه داد: تولید شیر خام در سال گذشته ۱۰۶از  ۰۱تن رسید که این امر در سال 

میلتیتون  ۰.0کند. وی تصریح کرد: تولید گوشت مرغ نیز در گذشته  میلیون تن عبور می ۵۵هزار تن بود که این رقم در سال جاری از مرز 

درصد رشد خواهیم داشت؛ همتچتنتیتن  ۵۶.۱رسد که با این افزایش تولید  میلیون تن می ۰.۰تن بود که این رقم در سال جاری بیش از 

درصد از مرز یک میلیون تتن  ۵0هزار تن بود که این رقم در سال جاری با پیشرفت حدود  ۰۶۵مرغ نیز در سال گذشته  میزان تولید تخم

ترین ماده پروتئین حیوانی است که در دسترس متردم وجتود دارد،  مرغ ارزان خواهد گذشت. رضایی با بیان این که گوشت مرغ و تخم

مرغ در سال جاری داشتیم تولید کنندگان به افتزایتش  ای که درباره افزایش تقاضای گوشت مرغ و تخم بینی تأکید کرد: با توجه به پیش

اند که این منجر شد عرضه این محصول برای مصرف کنندگان با کمترین نوسان قیمتی هتمتراه  تولید این محصول در سال جاری پرداخته

کیلوگرم رسیده است کته بتارتتر از  ۵۵.۱مرغ به  کیلوگرم و در تخم 0۵باشد. وی یادآور شد: سرانه مصرف گوشت مرغ در کشور به 

های خود در واکنش به انتشار اخباری درباره وجود آفالتوکستیتن  آید. رضایی در بخش دیگری از صحبت حساب می های جهانی به شاخص

ای درباره شیر در کشور مطرح شد که کتذب متحت   های غیرمسئورنه در شیر خام و سمی بودن این محصول، خاطرنشان کرد: صحبت

ها به کارخانه وارد شود؟این مقام مسئول ادامه داد: قیمت دام مولد چتنتد ده  است؛ چگونه ممکن است که شیر خام بدون بررسی آرینده

شدت مراقب این متوضتوه هستتتنتد  اندازد، به همین منظور خود دامداران به میلیون تومان است و سم آفالتوکسین کبد گاو را از کار می

 رضایی ادامه داد : در محصولی مانند ذرت که استعداد آلودگی به آفالتوکسین دارد، قبل از بارگیری آنها از کشور مبدأ مورد آزمایتش قترار

شود. وی تأکید کترد:  ها برای محموله برگه صادراتی صادر می گیرد که بررسی آفالتوکسین یکی از این موارد است. بعد از این بررسی می

طوری کته در ستال  شود، به های وارداتی استانداردهای مورد نظر را نداشته باشند اجازه ترخیص به آنها داده نمی در صورتی که محموله

هزار تن ذرت آلوده به کشور داده نشد، تا تعیین تکلیف شود. رضایی ادامه داد: محصورت لبنی ایتران بته ۵4۶جاری نیز اجازه ترخیص 

طوری کته روستیته  ای برای واردات این محصورت دارند، به گیرانه شود که برخی از آنها استانداردهای سخت چندین کشور دنیا صادر می

کند.معاون امور تولتیتدات دامتی وزارت جتهتاد  مرغ نیز از کشورمان وارد می عالوه بر واردات لبنی ایران محصورتی مانند مرغ و تخم

دنبه شدن و کاهش چربی در حال حرکت هستند. رضایی  سمت بی های کشور به گرفته دام کشاورزی تأکید کرد: براساس اصالحات صورت

اند که این امر وابستگی کشورمان را به دیتگتر  های نژاد افشاری کشور چندقلوزا شده شده گله های علمی انجام بیان کرد: براساس فعالیت

های ظالمانه علیه کشورمان مشتکتلتی  کشورها از بین برده است. معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با وجود تحریم

طور کامل در کشور خاموش شده و  روزه وجود ندارد. وی تأکید کرد: آنفلوآنزای مرغی به برای تأمین منابع ژنتیکی گوشت مرغ و جوجه یک

 دیگر موردی از این بیماری در جوامع طیور گزارش نشده است.
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