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 .من اشتباهی نداشتم، فقط هزار راه را امتحان کردم که کار نمی کردند
 

 درصدی مصرف تخم مرغ 03گرانی گوشت و افزایش 

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار با بیان این که امسال به دلیل گران بودن قیمت مواد پروتئینی تقاضای بسیاار ییاادی بارای 

 درصد افزایش یافته است. ۰۳مصرف تخم مرغ بوده است گفت: مصرف تخم مرغ امسال نسبت به سال گذشته تا 

کیلوگرم بوده است گفت امسال بواسطاه کااهاش  0۳.1تا  0۳نبی پور با بیان این که مصرف سرانه تخم مرغ در کشور تا سال گذشته 

 قدرت خرید مردم و گران بودن قیمت سایر مواد پروتئینی تقاضای بسیار ییادی برای مصرف تخم مرغ بوده است.

کیلوگرم رسیده است. نبی پور اظهارداشت: هم اکنون قیمت تخم مارغ باطاور  0۰وی در ادامه افزود: امسال مصرف سرانه تخم مرغ به 

تا هشت هزار تومان به ایای هر کیلوگرم است اما قیمتی که مرغداران ای ابتدای سال جاری تاکنون فروخته اناد  0۳۳میانگین هفت هزار و 

تاوماان  04۳تومان نرسیده در صورتی که قیمتی که سایمان حمایت اعالم کرده هفت هزار و  1۳۳هنوی میانگین قیمتی به شش هزار و 

درب مرغداری است. وی ادامه داد: فاصله قیمتی فروش مرغداران در درب مرغداری با قیمت مصوب سایمان حمایت به ایای هرکیلوگارم 

تومان است. رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار در خصوص دالئل این فاصله قیمتی گفت: سال گذشته تولید تخم مرغ در  00۳۳

کشور ییاد بود وای دی ماه قیمت تخم مرغ به شدت افت پیدا کرد. وی گفت: قیمت هرکیلو تخم مرغ در سه ماهه سال جاری بطور میانگین 

تومان بود. نبی پور افزود: مرغداران تخم مرغ هاای  1۳۳تومان شد درصورتیکه قیمت تمام شده هفت هزار و  0۳۳چهار تا چهار هزار و 

تومان ییر قیمت فروختند به همین دلیل تعداد ییادی ای گله های خود را برای کشتار به کشاتاارگااه هاا  1۳۳تولیدی خود را سه هزار و 

فرستادند. وی اظهارداشت: ناگفته نماند با کشتار گله های مرغ تخمگذار کمبودی به لحاظ تولید تخم مرغ در کشور ایجاد نشد و همایان 

هزار تن مایاد تولید تخم مرغ در مملکت وجود دارد.  نبی پور یادآورشد: امسال با ترفند ویارت جهاد کشااوریی و  4۳۳تا  ۰۳۳حال نیز 

هفته روانه کشتارگاه شدند تا در تامین تخم مرغ کمبودی در فصل سرد سال باه  00۳هفتگی  0۳اتحادیه گله های مرغ تخمگذار بجای 

 خصوص یمستان ایجاد نشود چون طبق معمول میزان مصرف این کاالی پروتئینی در فصل سرد سال افزایش پیدا می کند.

 

 انتقاد از عملکرد متولیان در تنظیم بازار ذرت

تومان، ای متولیان تنظیم بایار به دلیل عدم توییا  ایان  0۶۳۳رئیس انجمن خوراک دام با اشاره به افزایش قیمت ذرت دامی به کیلویی 

 سات،نهاده برای ایجاد تعادل در بایار انتقاد کرد. مجید موافق قدیری گفت، با بیان اینکه قیمت ذرت دامی هنوی در بایار به تعادل نرسیده ا

 تومان رسیده است. 0۶۳۳تومان افزایش یافته و به حدود  ۰۳۳گفت: قیمت ذرت دامی، در هر کیلوگرم به طور متوسط نزدیک به 

وی دلیل این افزایش قیمت را کاهش عرضه در بایار اعالم و اضافه کرد: عدم تأمین اری ای جانب بانک مرکزی برای ترخیص بیش ای یاک 

های دولتی و خصوصی، باعث نابسامانی در بایار این نهاده استراتژیک در تولید محصوالت پروتئینای شاده  میلیون تن ذرت دامی شرکت

 های گذشته این مشکل برطرف شود اما هنوی این اتفاق رخ نداده است. است و با وجود اینکه قرار بود طی هفته

هزار تن ذرت  411میلیون تن ذرت دامی در انبارهای کشور،  0عضو هیأت نمایندگان اتاق بایرگانی ایران ادامه داد: علیرغم وجود بیش ای 

های جنوبی کشور مشخص نیست چرا متولیان تنظیم بایار کشور نسبت به  هزار تن ذرت دامی در لنگرگاه ۶۳۳دامی در حال تخلیه و وجود 

کنند. قدیری با بیان اینکه قارار باود  تویی  مناسب این نهاده پرمصرف دامی در این یمان که باید مرغ شب عید را تأمین کرد، اقدام نمی

تومان( کاناد، افازود:  0۰1۳شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به تویی  ذرت دامی برای کارخانجات خوراک دام با قیمت مصوب دولتی )

 های متعدد اما این موضوع تا امروی در حد حرف باقی مانده و به مرحله عمل نرسیده است. متأسفانه علی رغم پیگیری

 

 نبود کشتارگاه اختصاصی شترمرغ در استان زنجان
 علت نبودن ظرفیت عملی تولید شترمرغ در استان، کشتارگاه اختصاصی برای آن وجود ندارد. مدیرکل دامپزشکی ینجان گفت: به

ها، دارای خاط  واحد ای این کشتارگاه 0واحد کشتارگاه صنعتی طیور وجود دارد که  1کاظمی گفت: در استان ینجان تعداد  محمدباقر حاج

ای ناظار  Bهای درجه  تولید کنند که نسبت به وضعیت معمولی یا مرغ Aتخلیه اندرونه اتوماتیک هستند و قادرند مرغ با درجه بهداشتی 

 ماند و عمر ماندگاری این محصول نیز بیشتر خواهد بود. بهداشتی بهتر بوده است، ضایعات کمتری در مرغ باقی می

های سنتی دام ای  واحد است و این در حالی است که خوشبختانه همه کشتارگاه 0وی با بیان اینکه تعداد کشتارگاه صنعتی دام در استان 

در استان تعطیل شدند، عنوان کرد: در حال حاضر در شهرستان ینجان یک کشتارگاه صنعتی  04در شهرستان ینجان و ای سال  00سال 

اینک این کشتارگاه مذکور بایسایی شده و مشغول باه کاار اسات  دام و در ابهر نیز یک کشتارگاه متعلق به شهرداری وجود دارد که هم

ها طیور دارای خط اختصااصای  کاظمی با اشاره به اینکه در استان یکی ای کشتارگاه بنابراین در استان دو کشتارگاه دام فعالیت دارند. حاج

بوقلمون بوده و فعال است، ادامه داد: همچنین دو کشتارگاه دیگر نیز در حال ساخت و تکمیل خط کشتار بوقلمون هستند؛ البته الیم باه 

های طیور در حال حاضر دارای امکاناتی است که قادر به کشتار بلدرچین نیز است؛ در این کشتارگااه  ذکر است که یکی دیگر ای کشتارگاه

های مناسب برای کشتار بلدرچین نیز است، اما در همین کشتاارگااه در حاال  نحوی ساخته شده که دارای قابلیت و قالب  خط کشتار به

 گذراند. ساخت، سالن جداگانه و خط مستقل برای کشتار بلدرچین وجود دارد که مراحل اجرایی و عمرانی خود را می
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