
     روز خوبي رو براتون آرزو مي كنم -سالم، صبح بخير
   8 8 9 0 2 4 6 6:تلفن-سال چهاردهم3536شماره -98/04/24

 
 
 
 
 
 

 تحمل اندوه از گدايي كردن همه شادي ها آسانتر است
  

 اي بين مرغداران هزار تن نهاده دامي يارانه 50توزيع 
اي ميان حدود هزار واحد مرغداري فعال استـان   هزار تن نهاده دامي يارانه 50از ابتداي امسال تاكنون :  معاون جهادكشاورزي گيالن گفت

 50از ابتداي امسال تاكنون   : حجت علي اكبرنژاد معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي گيالن امروز گفت. توزيع شده است
هاي دامـي   وي،با اشاره به تداوم توزيع نهاده.  اي ميان حدود هزار واحد مرغداري فعال استان توزيع شده است هزار تن نهاده دامي يارانه

هاي گيالن توزيع  اي بين مرغداري هزار تن نهاده دامي يارانه 150قرار است تا پايان امسال حدود :  براي تعديل قيمت مرغ در بازار، افزود
هاي دامي توزيع شده ذرت و كنجاله سـويـا اسـت،       معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي گيالن، با بيان اينكه نهاده.  شود
و نيم كيلوگرم ذرت و كنجاله سويا يارانه اي، معادل يك كيلوگرم گوشـت   2تا  2توليد كنندگان مرغ موظف هستند به ازاي دريافت :  گفت

هزار تن گوشت مرغ در استان تـولـيـد     15تا  14حجت علي اكبرنژاد ،با اشاره به اينكه ماهانه .  گرم به قيمت تعديل شده روانه بازار كنند
وي با بيان اينكه گـيـالن   .  شود هزار تن گوشت مرغ توليدي گيالن در استان مصرف و بقيه به استان تهران فرستاده مي 6: شود ،افزود مي

 .شود درصد مرغ كشور در گيالن توليد مي 8: رتبه پنجم توليد گوشت مرغ را در كشور دارد، تصريح كرد

 قيمت تخم مرغ كاهش يافت
: اي در صادرات تخم مرغ به عراق خرابكاري كرده اند، گـفـت     گذار استان تهران با بيان اينكه عده رئيس هيات مديره اتحاديه مرغ تخم

ناصر نبي پوراز توقف صادرات تخم مرغ به عراق و كاهش قيمت اين محصول .  اند ها، فعال واردات تخم مرغ از ايران را متوقف كرده عراقي
تـا     6500تومان كاهش بـه     300تا  200ميانگين قيمت هركيلوگرم تخم مرغ درب مرغداري با حدود :  در پي اين اتفاق خبر داد و گفت

اي در      عـده :  وي دليل اين مساله را توقف صادرات اين محصول از سوي كشور عراق عنوان كرد و افـزود     .  تومان رسيده است 6,600
براي صادرات بايد :  اين فعال بخش خصوصي توضيح داد.  اي رخ دهد صادرات اين محصول خرابكاري كرده اند و باعث شدند چنين مسأله

هـاي     هاي سردخانه را براي اين منظور مورد استفاده قرار داد چرا كه تاريخ انقضاي تخم مـرغ  تخم مرغ تازه صادر كرد و نبايد تخم مرغ
اي به مقصد عراق كرده اند كه اين مساله نيز مـوجـب      هاي سردخانه اي اقدام به بار زدن و صادرات تخم مرغ اما عده.  سردخانه كم است

علي اكبر مـهـرفـرد،      :  وي درباره اعالم نرخ رسمي تخم مرغ از سوي سازمان حمايت نيز گفت.  دلخوري عراق و بستن مرزها شده است
توماني براي هركيلوگرم تخم مرغ شده كـه هـنـوز       7500اي به سازمان حمايت خواستار اعالم نرخ  معاون وزير جهاد كشاورزي در نامه

 .سازمان حمايت اين قيمت را ابالغ نكرده است
 

 هجدهمين نمايشگاه دام، طيور و صنايع وابسته تهران
 IRAN PLEX 2019 

 98مرداد ماه  27الي  24
رويدادي بين المللي و معتبر در زمينه دام، طيور و صنايع وابسته  مي باشد كه بعنـوان يـك      (Iran Plex 2019)نمايشگاه ايران پِلكس 

مـرداد     27الي  24، هجدهمين دوره اين نمايشگاه از تاريخ 98در سال .  نمايشگاه معتبر و شاخص، داراي جايگاهي ويژه در منطقه است
روزه است كه در آن توليـدكـنـنـدگـان،       4اين نمايشگاه رويدادي .  ماه در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار خواهد شد

واردكنندگان، متخصصان و فعاالن اين حوزه دورهم جمع شده و ضمن معرفي و همچنين آشنايي با جديدترين محصوالت ايـن حـوزه،       
در اين نمايشگاه كه با موضوعات اصلي دام، طيور، خوراك، دارو و تجهيزات مربوطـه  .  ارتبطات تجاري موثر و مناسبي را برقرار مي نمايند

در دوره . برگزار مي گردد، شركت كنندگان معتبر داخلي و خارجي حضور دارند كه در سالهاي اخير شاهد رشد چشمگير حضور آنها بوده ايم
 30شركت كننده داخلـي و       230مترمربع و با حضور  27000، اين رويداد در مكاني به مساحت ) 97سال ( قبلي برگزاري اين نمايشگاه 

شركت هاي خارجي كـه در      .  بازديدكننده عمومي برگزار گرديد 15000بازديدكننده تخصصي و  7000شركت كننده خارجي و همچنين 
 .بودند... روماني و  -كره -آلمان -هلند -دانمارك -ايتاليا -بلژيك -فرانسه -چين -اين رويداد حضور داشتند از تركيه

 98موضوعات نمايشگاه دام، طيور و صنايع وابسته تهران 
 ساير/ خدمات / تجهيزات / دارويي / خوراكي 

 98بازديدكنندگان نمايشگاه دام، طيور و صنايع وابسته تهران 
/ پرورش دهندگان مزارع دام و طيـور    /  سرمايه گذاران /  كارشناسان /  مقامات و مسووالن ارشد دولتي /  مديران انجمن ها و اتحاديه ها 

 شركت هاي دارويي و واكسن/ صنايع خوراك / توزيع كنندگان و تامين كنندگان تجهيزات صنعتي 
 www.miladgroup.netجهت كسب اطالعات بيشتر در مورد اين نمايشگاه، به سايت 

 .مراجعه فرماييد irplex@و يا كانال تلگرام به آدرس 

 5600 فسفات 10000حداكثر8800حداقل  مرغ زنده
14110حداكثر12000حداقل مرغ كشتار 1410اكراين  1530روس  1510برزيل ذرت   
 2450-3000برزيل   كنجاله سويا  6400حداكثر  5600حداقل تخم مرغ

 19000 متيونين 16500حداكثر 16000حداقل  بوقلمون كشتار
 8500 ليزين 12500حداكثر12000حداقل  بوقلمون زنده

2600حداكثر2550كاب  حداقل 2700حداكثر2600پالس حداقل 2900حداكثر 2800راس حداقل  جوجه  


