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 .صاحب اراده فقط پیش مرگ زانو میزند، آن هم در تمام عمر بیش از یک مرتبه نیست
 

 صادرات جوجه یکروزه آزاد شد

 ممنوعیت صادرات جوجه یکروزه و پولت تخم گذار و تخم مرغ نطفه دار رفع شد.

بر اساس بخشنامه ابالغی گمرک به گمرکات اجرایی سراسر کشور، ممنوعیت صادرات جوجه یکروزه و پولت تخم گذار و تخخخم مخرغ 

 دار لغو شد. این بخشنامه از سوی مدیرکل دفتر صادرات گمرک به گمرکات اجرایی سراسر کشور ابالغ شده است. نطفه

 

 شود ای در البرز ممنوع می مرغ فله توزیع تخم
مخرغ بخه صخورت  رییس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان البرز گفت : از سال آینده توزیع تخم

و  ۹۹۱۱فاز به اجرا درخواهد آمد، اظهار داشت: فاز اول این طرح از ابتدای تیرماه  ۲شود.  وی با بیان اینکه این طرح در  ای ممنوع می فله

)ممتخاز و  Bو  Aفاز دوم از ابتدای شهریور ماه همان سال اجرا خواهد شد. ابوترابی  گفت: در اجرای این طرح تخم مرغ ها به رتبه های 

معمولی( رتبه بندی می شوند که این رتبه بندی بر اساس کیفیت تخم مرغ، وزن، رنگ زرده و نوع بسته بندی انجام می شود. وی با بیخان 

اقدامات اطخالع رسخانخی،   اینکه سند اجرای این طرح در روزهای اخیر رونمایی شده، افزود: در اجرای این طرح، تا ابتدای تیرماه آینده،

در فاز اول ایخن  آموزش و تهیه زیرساخت ها انجام می شود و سپس از آن تاریخ فاز اول عملیاتی آن آغاز می گردد. ابوترابی اظهار داشت:

طرح، توزیع تخم مرغ به صورت فله ای در فروشگاه های بزرگ و هایپرمارکت ها ممنوع شده و در فاز دوم که از ابتدای شهریور ماه آغخاز 

می شود، توزیع تخم مرغ به صورت فله ای و شانه ای در تمام مراکز همچون بقالی ها و سوپرمارکت ها نیز ممنوع  می شود. رییس اداره 

نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان البرز ادامه داد: پس از اجرای فاز دوم این طرح، به طور اجبار بایستی 

در  متفاوت است. وی گخفخت: Bو  Aعرضه تخم مرغ در تمام مراکز عرضه، به صورت بسته بندی باشد و این بسته بندی ها در گریدهای 

فقط می تواند بر روی شانه هخای  Bبسته بندی بایستی به صورت دوطرفه و در ظروف پالستیکی و یا کاغذی باشد ولی در گرید  Aگرید 

 گرید، بسته بندی لیبل خورده و شناسنامه دار به بازار عرضه کنند. ۲تخم مرغ یک سلفون کشیده شود ولی بایستی در هر 

 

 سازی گوشت مرغ برای تنظیم بازار در استان اردبیل ذخیره
مدیرکل پشتیبانی امور دام استان اردبیل گفت: این اداره کل برای ایجاد تعادل قیمت گوشت مرغ در بازار و حمایت و پشختخیخبخانخی از 

 مرغداران و نیز افزایش ذخایر استراتژیک اقدام به خرید تضمینی گوشت مرغ کرده و محدودیتی در خرید گوشت مرغ وجود ندارد. 

رسد و محدودیتی نیز در انعقاد قرارداد تحویل مرغ منجمد در مخحخدوده  او افزود: در این استان قیمت مرغ زیرقیمت مصوب به فروش می

های تولید مرغ به شرکت پشتیبانی امور دام استخان وجخود  ها و زنجیره ها ، تعاونی هزار گرم از مرغداران ، اتحادیه ۲گرم تا  ۹۲۱۱وزنی 

هزار ریال  ۹۲۱ندارد.وی گفت: بر اساس دستورالعمل مربوطه قیمت خرید هر کیلوگرم گوشت مرغ منجمد آماده طبخ تحویل در سردخانه 

شود. او  از تولیدکنندگان گوشت مرغ خواست برای جلوگیخری  باشد که بهای آن بصورت تهاتر با تحویل نهاده در اسرع وقت انجام می می

هخا ،  از کاهش غیرمتعارف و پیشگیری از ضرر و زیان مرغداران استان ناشی از کاهش قیمت نسبت به انعقاد قرارداد از طریق اتحخادیخه

 های تولید به اداره کل پشتیبانی امور دام استان اردبیل مراجعه کنند. ها و زنجیره شرکت

 

 افزایش غافلگیر کننده تلفات در مرغداری ها
ها اسخت  های ارسالی به انجمن حاکی از افزایش آمار تلفات در مرغداری نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران کشور گفت: گزارش

ها کاهش یابد. اسداهلل نژاد گفت: عوامخل  ریزی باال برای ایام نوروزحجم خروجی مرغ تولیدی از مرغداری رغم جوجه شود به که موجب می

 و وزن کشتار و .... نام برد. وی ادامه  توان تلفات، سن ها را می ها موثر هستند که از مهمترین آن متعددی در میزان خروج مرغ از مرغداری

دهد تعداد تلفات رو به افزایخش  های ارسالی به انجمن نشان می اند و گزارش های کشور دچار تلفات باال شده داد: در حال حاضر مرغداری

هخا سخازمخان  ها، گفت: مرجع رسمی تشخیص عوامل تلفات در مرغداری است. اسداهلل نژاد درباره دلیل روند افزایش تلفات در مرغداری

ها داده بخود.  های دارد که سازمان دامپزشکی خبر از کنترل آن دامپزشکی کشور است، اما مشاهدات ابتدای ما گواه از طغیان دوباره بیماری

ها خودداری کرد و از سازمان دامپزشکی خواست نسبت به شناسایی دقیق عامل یا عوامل افزایش آمار تلفخات در  وی از اعالم نام بیماری

روزه و ذرت دامی خبر داد و گفت: دلیل گخرانخی  ها کشور اقدام کند. اسداهلل نژاد همچنین از افزایش غیرمنطقی قیمت جوجه یک مرغداری

ذرت دامی عدم تخصیص ارز عنوان شده که بر اساس اعالم مسئوالن قرار بر این است که تا پایان هفته مرتفع شود. اسداهلل نژاد پیخش 

هزار تخومخان  ۹۱تومان تا  ۱۱۱هزار و  ۱بینی کرد: به شرط توقف تلفات قیمت خرید هر کیلوگرم مرغ زنده از مرغداران برای ایام نوروز 

 تومان خواهد رسید. 0۱۱هزار  ۹1هزار تا  ۹1برسد. به گفته وی؛ قیمت هر کیلوگرم مرغ برای مصرف کننده در ایام نوروز نیز به 
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