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 براي نابود كردن يك فرهنگ الزم نيست كتاب ها را سوزاند، كافي است كاري كنيد مردم آنها را نخوانند
 

 قيمت مرغ در زنجان هنوز آزاد نشده است
قيمت مرغ در زنجان هنوز آزاد نشده و عدم توزيع مـرغ    :  رئيس اتحاديه مرغداران زنجان با اشاره به وضعيت قيمت مرغ در زنجان گفت

 .توماني در زنجان به معني آزاد سازي قيمت نيست ٥٠٠هزار و  ١١
شود ولـي   بعد از عيد مرغ در زنجان با قيمت آزاد عرضه مي:  با اشاره به وضعيت بازار مرغ در استان زنجان اظهار كرد   سيد ناصر رمضانلو

 .هنوز آزاد سازي قيمت در زنجان به تصويب نرسيده است
اين موضوع مـطـرح     :  فروشان زنجان در خصوص كاهش قيمت مرغ در استان زنجان تصريح كرد مرغ  و ماهي رئيس اتحاديه مرغ، تخم

تومان در زنجـان   ٥٠٠هزار و  ١١شود ولي موضوع باز گرداندن قيمت مرغ به  شده ولي هنوز قطعي نشده و معلوم نيست كه كي قطعي مي
 .شود مطرح مي

شود ولي هـنـوز    بعد از عيد مرغ با قيمت آزاد در بازار عرضه مي:  وي در مورد قطعي شدن آزاد سازي قيمت مرغ در استان زنجان بيان كرد
 .گيرد شود موضوع مورد بررسي قرار مي اي كه امروز در اين خصوص برگزار مي آزاد سازي قيمت مرغ در زنجان قطعي نشده و در جلسه

 .هاي مرغداريها تامين شده است اي از نهاده در حال حال بخش عمده: هاي مرغداريها عنوان كرد رمضانلو در خصوص حل مشكالت نهاده
در حال حاضر وضعيت بازار مرغ در استان زنجان بسيار خوب بوده و هيچ مشكلي وجود ندارد و كمبودي نيز در بـازار  :  وي خاطر نشان كرد

فروشان زنجان با اشاره به اينكه در استان زنجان مازاد توليد داريم و در اين خصوص هيـچ   مرغ  و ماهي رئيس اتحاديه مرغ، تخم.  نداريم
هاي مورد نياز مرغداريها تامين شود قطعا توليد براي مرغداريها به صرفه بوده و با كاهش قيمت  اگر نهاده:  مشكلي وجود ندارد عنوان كرد

 .هم مواجه خواهيم شد
تـومـان      ٨٠٠٠در حال حاضر تخم مرغ در استان زنجان كيلويي با قيمـت    :  وي با اشاره به قيمت تخم مرغ در استان زنجان عنوان كرد

 شود كه نسبت به چند ماه گذشته يك هزار تومان با كاهش قيمت مواجه هستيم توزيع مي
 

 رشد چهار برابري صادرات پا و پنجه مرغ از استان مركزي
 .صادرات پا و پنجه مرغ در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل آن چهار برابر شد: مديركل دامپزشكي استان مركزي گفت

هزار كيلوگرم پا و پنجه مرغ با نظارت اداره كل  ٤٦٨سال گذشته : به نقل از اداره كل دامپزشكي استان مركزي، دكتر محسن شانقي افزود
 .هزار كيلوگرم بوده است ١١٢دامپزشكي استان به خارج از كشور صادر شد كه صادرات اين محصول در سال قبل از آن 

هزار كيلوگرم خوراك دام نيز در اين مدت با نظارت اداره كل دامپزشكي استان مركزي به خارج از كشور صادر شد كه   ٢٩٣: وي ادامه داد
 .درصد افزايش دارد ١٠٠صادرات اين محصول نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 

كيلوگرم گوشت مرغ منجمد سال گذشته از اين استان به خارج از كشور صادر  ٤٠٧هزار و  ٣٨٩: مديركل دامپزشكي استان مركزي گفت
 .كيلوگرم بود ٦٨٢هزار و  ٩٣ميزان صادرات اين محصول  ٩٦شد در حاليكه در سال 

هزار قطعه ماهي زنده با نظارت اداره كل دامپزشكي استان مركزي در اين مدت به كشور تركيه صادر شد كه صادرات  ١٠٥: وي ادامه داد
 .درصد افزايش يافته است ١٠٠اين محصول نسبت به سال قبل از آن 

قطعه انواع آبزيان زينتي پارسال به كشورهاي عراق و  ٢٥هزار و  ١٣٨يك ميليون و : مديركل دامپزشكي استان مركزي خاطرنشان كرد
 .كيلوگرم خوراك و مكمل طيور به خارج از كشور صادر شده است ٧٥٠هزار و  ٩٠١ميليون و  ٢افغانستان و 

هزار  ١١: با عنوان رونق توليد گفت ٩٨شانقي با ابراز اميدواري از برداشتن گامهاي ارزنده در سال جاري در راستاي تحقق شعار سال 
 .كيلوگرم عسل نيز با نظارت اداره كل دامپزشكي استان مركزي سال گذشته به خارج از كشور صادر شد

  

 به صفر رسيد ٩٧آمار صادرات تخم مرغ در سال 
توليد اين كاال در :  به صفر رسيد، گفت ٩٧رئيس هيات مديره اتحاديه مرغ تخم گذار استان تهران با بيان اينكه ميزان صادرات تخم مرغ در سال 

 .ميليون تن عبور مي كند ١.٢از  ٩٨سال 
هيچ صادراتي در اين زمينه انجام نشد و اواخر سال هـم   ٩٧در سال :  را صفر اعالم كرد و گفت ٩٧ناصر نبي پور آمار صادرات تخم مرغ در سال 

 .كه وزارت جهاد موافق صادرات اين محصول بود وزارت صنعت و سازمان حمايت با آن مخالفت كردند
 .شركت پشتيباني امور دام و معاونت بازرگاني وزارت جهاد قول دادند كه بخشي از سوياي مورد نياز توليدكنندگان را تأمين كنند: نبي پور افزود

، وزارت جهاد پيش بيني يك ميليون تن توليد را دارد اما ٩٨براي سال : هزارتن عنوان و اضافه كرد ٩٠٠، حدود ٩٧وي توليد تخم مرغ را در سال 
 هزارتن آن مازاد است ٣٠٠هزارتن خواهد گذشت كه حدود  ٢٠٠كنيم توليد از يك ميليون و  ما فكر مي

  

 

 ٦١٠٠حداكثر ٦٠٠٠حداقل  فسفات ١٠٧٠٠حداكثر٨٤٠٠حداقل  مرغ زنده
١٥٦٠٠حداكثر١١٣٠٠حداقل مرغ كشتار  ؟ ذرت 
 ٤٨٠٠برزيل  ٤٣٦٠فول فت  كنجاله سويا  ٦٢٥٠حداكثر ٥٢٥٠حداقل تخم مرغ

 ؟ متيونين ٢٩٠٠٠حداكثر ٢٨٥٠٠حداقل  بوقلمون كشتار
 ؟ ليزين ٢٣٢٠٠حداكثر٢٣٠٠٠حداقل  بوقلمون زنده

١٢٥٠حداكثر١١٥٠كاب  حداقل ١٢٥٠٠حداكثر١١٥٠پالس حداقل ١٤٠٠حداكثر ١٣٠٠راس حداقل  جوجه  


