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 بر پشت زین نشستن کافی نیست باید چگونه افتادن را هم آموخت.
 

 ثبات قیمت تخم مرغ طی یک ماه اخیر در بازار
ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصاادی 

باشگاه خبرنگاران جوان، از ثبات نرخ تخم مرغ نسبت به یک ماه گذشته در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تاخام 

هازار و  ۷هزار تومان است. وی نرخ مصوب هر کیلو تخم مرغ را  ۵۱ای  هزار تومان معادل شانه ۰تا  ۰۸۸هزار و  ۷مرغ درب مرغ داری 

تومان اعالم کرد و افزود: اتحادیه اعالم آمادگی کرده است که با نرخ مصوب به هر میزانی که میادین میوه و تره بار نیاز دارد تاخام  ۷۴۸

مرغ در اختیارشان قرار دهد که به سبب تعادل قیمت بازار تقاضایی وجود ندارد.نبی پور درباره اینکه آیا فروش هر عدد تخم مرغ با نارخ 

های سطح شهر ارتباطی به تولید کناناده نادارد و  ها منطقی است، گفت: قیمت تخم مرغ در مغازه تومان در خرده فروشی ۰۸۸تا  ۷۸۸

های باالیی محصول را در اختیار مصرف کنناده  های مسئول باید در بازار نظارت داشته باشند تا فروشندگان نتوانند با قیمت همواره دستگاه

 ۵۸۰۱تا  ۵۸تن اعالم کرد و گفت: با احتساب مصرف سرانه  ۰۸۸هزار و  ۲قرار دهند. این مقام مسئول تولید روزانه تخم مرغ را بیش از 

های هدف صادر شود، اما امسال به سبب ناوساان  هزار تن از مجموع تولید در سال مازاد است که باید به بازار ۲۸۸کیلوگرم رقمی باالی 

های گذشته است. او درباره آخاریان  سایر محصوالت پروتئینی و ازدیاد تقاضا برای خرید تخم مرغ مازاد محصول به نسبت کمتر از سال

های هدف صادر شده ضامان  هزار تن تخم مرغ به بازار ۲۲تا  ۲۵مزیت صادرات تخم مرغ بیان کرد: بنابراین آمار از ابتدای سال تاکنون 

آن که هم اکنون صادرات مقطعی بسته به شرایط بازار و حفظ نرخ مصوب در حال انجام است. نبی پور درباره آینده بازار تخم مرغ اظهاار 

شود که روند فعلی قیمت تا اسفند در بازار ادامه یابد به طوری که نوسان خاصی بارای  کرد: با توجه به شرایط کنونی تولید پیش بینی می

بازار متصور نیستیم.رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به اینکه مشکلی در تأمین ذرت و کنجاله سویا وجود 

درصد باالتر از قیمت مصوب در اختیاار مارغ داران قارار  ۵۱تا  ۵۸ندارد، بیان کرد: در حال حاضر کنجاله سویا با نرخ مصوب و ذرت 

گیرد و همواره مشکلی در تأمین آن وجود ندارد.وی در پایان درباره آخرین وضعیت آنفلونزای حاد پرندگان گفت: تاکنون خوشبختااناه  می

 های صنعتی نداشتیم و امیدواریم این روند همچنان ادامه یابد. گزارشی از شیوع بیماری آنفلونزا فوق حاد پرندگان در مرغ داری

  

 توزیع خوراک دام آماده به صورت کنسانتره در دستور کار قرار دارد
های روستایی و عشایری، تاوزیاخ خاورا   رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: به منظور بهبود تغذیه دام در دامداری

 شود. آماده دام )کنسانتره دام( در دستورکار خواهد بود و از توزیخ سبوس گندم خام خودداری می

نوربخش حاتمی اظهار داشت: استفاده از کنسانتره دامی از نظر کمی و کیفی موجب توزیخ خورا  دام آماده به صورت کنسانتره در دستور 

شود، از این رو سبوس گندم با تبدیل شدن به کنسانتره دام  کار قرار داردبهبود تغذیه دام و در نتیجه بهبود کمی و کیفی تولیدات دامی می

در دستورکار توزیخ قرار خواهد گرفت. وی افزود: کنسانتره دامی یا خورا  دام آماده ترکیبی از مواد اولیه مورد استفاده در خاورا  دام 

های متوازن و متناسب با نایااز دام در  شامل جو، ذرت، کنجاله سویا، سبوس گندم، مکمل ها، مواد معدنی و... بوده که به صورت فرمول

 شود. ها عرضه می سیستم تولید صنعتی و زیر نظر کارشناسان فنی دامپزشکی تهیه و برای مصرف دامداری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خاطرنشان کرد: عدم توزیخ سبوس گندم به منزله قطخ تامین خورا  دام نبوده بلکه با استفاده از 

آن در ترکیب خورا  دام حجم خورا  تولیدی و توزیعی حداقل سه برابر شده و به لحاظ کیفی نیز متناسب با نیاز دام کامال بهبود خواهاد 

ها و عوامل توزیخ علوفه شهرستان در جهت تهیه و توزیخ کنسانتره دام در بین داماداران،  یافت. حاتمی ضمن توصیه به دامداران، تعاونی

 های اجرای نسبت به ترویج و آشنایی دامداران با مزایای استفاده از خورا  دام آماده در تغذیه دام تاکید کرد. از دستگاه

 کنند. باشند همچنان سبوس خام را دریافت می های صنعتی دامپروری که دارای امکانات تهیه خورا  دام می وی یادآور شد: واحد

 

 تسهیل پرداخت تسهیالت به دامداری های البرز
واحد دامداری روستایای درایان اساتاان  ۱۸۸معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز گفت: پرداخت تسهیالت به چهار هزار و 

تسهیل شد. جهانگیر شاهمرادی روز چهارشنبه در نشست بررسی رفخ موانخ پرداخت تسهیالت برای واحدهای دامداری روستاهای البارز 

های توسعه روستایی و تحقق طرح مهاجرت معکوس است که باید با دقت نظر مادیاران کال  افزود: این اقدام با هدف اجرای سیاست

های ذیربط بیش از پیش مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد. وی ادامه داد:  در اجرای طرح مهاجرت معکوس که یکی از الزامات آن  دستگاه

هایی باید مدنظر و توجه قرار گیرد که از آن جمله مای  حفظ بافت روستاها و جلوگیری از تخلیه و تبدیل روستاها به شهر است، زیرساخت

توان به ارایه خدمات مختلف و همچنین حفظ اشتغال موجود در روستاها اشاره کرد. شاهمرادی گفت: عمده فعالیت روستاییان استاان در 

های سنتی، تسهیاالت  حوزه کشاورزی و دامداری است، بنابراین با همکاری بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل در این حوزه به دامداری

رود بانک کشاورزی نسبت به تسهیل و تسریخ در اعطای تسهیالت بانکی به واحادهاای  شود.وی تاکید کرد: انتظار می مورد نیاز اعطا می

 سنتی دامداری اقدام و گزارش آن را به استانداری اعالم کنند.
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