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 بهترین راه برای پیش گویی آینده این است که خودت آن را خلق کنی.
 

 صادرات تخم مرغ متوقف است

ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران، از افزایش قیمت تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: همم انمنمون 

هزار تومان است.  نبی پمور دربماره  2۰هزار تا  2۱ای  تومان معادل شانه ۰۱2۱۱هزار تا  ۰۱متوسط هر شانه تخم مرغ درب مرغداری 

نند، چرا نه  هزار تومان منطقی است یا خیر؟ بیان نرد: منطق بازار را عرضه و تقاضا تعیین می ۰۱اینکه فروش هر شانه تخم مرغ با نرخ 

نردنمد  هزار تومان عرضه می 2۲تا  2۲های  هزار تومان بود، مغازه داران با نرخ ۰۱در مواقعی نه قیمت هر شانه تخم مرغ درب مرغداری 

 ۰۰۱۱هزار تومان برسد. وی ادامه داد: ستاد تنظیم بازار بر مبمنمای تر   ۰۱های فعلی، هر شانه تخم مرغ به  و بدیهی است نه با نرخ

هایی در دسمتمر   تومان اعالم نرده است، در حالیکه نهاده با چنین نرخ 02۱۱تومانی، نرخ مصوب تخم مرغ را  2۲۲۱تومانی و ننجاله 

گیرد و توزیع نهاده با نرخ مصوب شعاری بیش نیست. نبی پور ادامه داد: در حال حاضر مرغداران به سبب نمبمود  تولیدننندگان قرار نمی

تومانی نرایه حمل به ازای همر  ۱۱۱درصدی تولید تخم مرغ هستند نه این امر در ننار پرداخت هزینه  ۰۱تا  2۱ننجاله سویا شاهد افت 

میلیون قطعه مرغ به  ۶نیلو تخم مرغ موجب شده مرغداران با مشکال  متعددی روبرو شوند. وی با اشاره به اینکه در اردیبهشت بیش از 

درصد از وزن تولید ناسته شده، ضمن آنکه گرممای هموا  ۰۱نشتارگاه فرستاده شده است، بیان نرد: با توجه به نمبود نهاده دامی حدود 

تر مسئله نهاده دامی را مرتفع نند. وی تمولمیمد  هزار تن از وزن مرغ ناسته است نه با این وجود دولت باید هر چه سریع ۰۱۱بیش از 

تن از این میزان مازاد بمر نمیماز  ۰۱۱تا  2۲۱هزار تن اعالم نرد و گفت: با احتساب مصرف داخل حدود  ۰تا  20۱۱روزانه تخم مرغ را 

 های هدف صادر شود، در حالیکه مسئوالن با نوسان قیمت در بازار داخل صادرا  را متوقف نردند. نشور است نه باید به بازار

 

 دولت از تأمین نصفه نیمه نهاده هم ناتوان است
نائب رئیس نانون انجمن صنفی مرغ گوشتی با بیان اینکه باال رفتن نرخ خوراک باعث افزایش قیمت گوشت مرغ در چند روز گمذشمتمه 

ها هم ناتوان است. اسداهلل نژاد دلیل افزایش قیمت مرغ را باال رفتن قیمت تمام شمده  شده است، گفت: دولت از تأمین نصفه نیمه نهاده

تومان رسیده و  7۲۱۱هزار تا  7ها در بازار عنوان نرد و افزود: قیمت سویا در بازار به نیلویی  تولید در پی رشد افسارگسیخته قیمت نهاده

تومان رشد نرده است. وی تأنید نرد: حتی اگر تر  و سویا بما نمرخ  ۲۲۱۱تا  ۲2۱۱قیمت خوراک آماده هم نه نرخ مصوب آن نیلویی 

هزار تومان است نه نرخ نشته آن در بمازار بما  ۰2تا  ۲۱۱هزار و  ۰۰مصوب به مرغدار داده شود، قیمت تمام شده مرغ زنده نیلویی 

هایی نه اننمون  هزار تومان خواهد رسید. به گفته ی اسداله نژاد نرخ مناسب قیمت مرغ در بازار با هزینه ۰۱صدم به  ۰.۲۲ضریب تبدیل 

درصمد  ۰۱۱تا  7۱هزار تومان است. وی  به مشکل تأمین نهاده اشاره نرد و گفت: مراغداران  ۰۱اند حدود  روی دست مرغدار گذاشته

ها هم ناتوان اسمت.اسمدالمه نمژاد  ننند و دیگر دولت حتی از تأمین نصفه و نیمه نهاده های مورد نیاز خود را از بازار آزاد تأمین می نهاده

تومانی را بهانه نند، اجازه دهد تا هر نسی با ارز آزاد وارد نند، نه در این صور  قطعاً قیممت  ۲2۱۱پیشنهاد نرد به جای اینکه دولت ارز 

تموانمد  دولت دو نار ممی خوراک از وضعیت فعلی فراتر نخواهد رفت. وی با بیان اینکه تولیدننندگان در افزایش قیمت مقصر نیستند گفت:

ای را در قالب یارانه پرداخت  هزینه انجام دهد، نخست اینکه با تأمین مناسب نهاده، قیمت تمام شده تولید را ناهش دهد دوم اینکه نمک

 ننند.

 چین واردات مرغ از آمریکا را ممنوع کرد
نند. اداره  واردا  یک مارک خاص مرغ آمریکایی را متوقف می۰0-دولت چین اعالم نرد به عنوان بخشی از برنامه مبارزه با بیماری نوید

به (Tyson Foods)گمرک چین تصریح نرد نه پس از شناسایی ویرو )نرونا( در یک نارخانه آمریکایی گروه پپسی نو ، واردا  مارک 

های دریایی یخ زده خریداری شده از این بازار، نه  طور موقت، به حالت تعلیق درآمده است. چندی پیش به افراد محلّی توصیه شد نه غذا

در حال حاضر بسته شده است، را دور بریزند. مقاما  همچنین روز جمعه، از یک نمپین ملّی برای بازرسی از مواد غذایی وارداتمی خمبمر 

 گیرند. ها و توزیع ننندگان مواد غذایی نیز مورد آزمایش قرار می دادند. نارمندان رستوران ها، سوپر مارنت ها، بازار

های چین روز جمعه به خبرنگاران گفت نه شیوع ویرو  جدید نرونا  تحت نمنمتمرل  یک مقام ارشد مرنز ننترل و پیشگیری از بیماری 

 دهد.  است، اما پکن همچنان به ثبت موارد جدید ادامه می

 

 ایران به دنبال افزایش صادرات مواد لبنی و آبزی به روسیه است
سفیر ایران در روسیه در راستای پیگیری وضعیت صادرا  غیرنفتی به روسیه با رییس سرویس فدرال نظار  بر بهداشت دامپزشکمی و 

گیاهی این نشور گفت وگو و بر توان ایران برای افزایش صادرا  مواد لبنی و آبزی به این نشور تانید نرد. از دیگر موضموعما  ممورد 

 مند جهت ارسال محصوال  لبنی و آبزی به روسیه بود.  های ایرانی عالقه ها، صدور مجوز برای شرنت بحث در این رایزنی

در این راستا قرار شد نماینده طرف روسی و نماینده شرنت دامپزشکی ایران طی ارتباط مستمر، موضوعا  را پایش و بررسی و در اسرع 

 وقت نسبت به رفع موانع اقدام ننند.
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