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 وقت کشی بدترین مواجهه با فراخوان های زندگیست.
 

 زیان مرغداران تخمگذار سرسام آور است
تومانی نرخ تخم مرغ نسبت به هفته گذشته در باازار  ۰۲۲گذار استان تهران از افت  پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم ناصر نبی

 هزار تومان است. ۵۰ای  تومان معادل شانه ۰۲۲هزار و  ۷خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 

های کنونی بیانگر فاصله با قیمات  تومان اعالم کرد و افزود: فروش تخم مرغ با نرخ ۷۴۲هزار و  ۷وی قیمت مصوب هر کیلو تخم مرغ را 

هزار  ۰ستاد تنظیم بازار و زیان مرغداران است.نبی پور ادامه داد: در هفت ماه اخیر، مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ به طور متوسط 

 تن تخم مرغ در کشور، زیان مرغداران سرسام آور است. ۰۲۲هزار و  ۰تومان متضرر شدند که با وجود تولید روزانه 

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار قیمت تخم مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: هم اکنون قیمت تخم مرغ در باالترین حاد 

 شود که قیمت در همین حد باقی بماند. خود است، پیش بینی می

شود کاه ایان  تن تخم مرغ به افغانستان و عراق صادر می ۵۰۲تا  ۵۲۲وی درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ بیان کرد: روزانه 

 تن است. ۰۲۲میزان تاثیری در التهاب و تالطم بازار ندارد چرا که مازاد تولید حداقل 

کرد، اما هم اکنون به سبب وجاود  به گفته نبی پور، اگرچه کشور افغانستان بخشی از تخم مرغ مورد نیاز خود را از پاکستان خریداری می

 برخی مشکالت این کشور برای خرید به ایران هجوم آورده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه خرید حمایتی تخم مرغ از یک ماه و نیم گذشته متوقف شده است، گفت: بنابر آخرین آمار مجموع خاریاد 

ت توافقی تخم مرغ پشتیبانی امور دام به یک هزار تن نرسید، اما به هر حال همین میزان در شرایط بازار تاثیر گذار بود و در غیر این صور

هزار تن اعالم کرد و افازود:  ۰۵مرغداران تمایلی به جوجه ریزی نداشتند.وی مجموع صادرات تخم مرغ از ابتدای سال تاکنون را حداکثر 

با توجه به میزان تولید و مازاد بر نیاز مصرف، این میزان صادرات رقم چشمگیری نیست.رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان 

تومان باوده  ۰۰۲هزار و  ۰های دامی تصریح کرد: هم اکنون قیمت هر کیلو کنجاله سویا  تهران در پایان درباره آخرین وضعیت بازار نهاده

 درصد به سبب کمبود در بازار از نرخ مصوب باالتر است. ۰۰تا  ۰۲که با نرخ مصوب تفاوتی ندارد، اما قیمت ذرت 

 

 اند تا ریشه دامداران را بزنند  همه جمع شده

رییس هیات مدیره اتحادیه دامداران ایران با رد ادعای مطرح شده درباره گران فروشی شیرخام توسط دامداران، گفت: ناو  پایاکاان 

تاا  ۰۲۲های نظارتی در حالی به سوی دامداران است که صنایع لبنی در برخی محصوالت مانند شیر پاستوریزه و ماست کم چرب  دستگاه

 کنند درصد و در محصوالت لوکس مانند دسرهای لبنی تا هزار برابر سود می ۴۲۲

ن، حسین نعمتی با اشاره به موج به راه افتاده بر علیه دامداران درباره گران فروشی شیرخام، اظهار کرد: در حال حاضر شیر خام از دامدارا

 شود. تومان خریداری می ۷۲۲هزار و  ۰تومان تا  ۰۲۲بسته به میزان بار میکروبی و جایزه درصد چربی و پروتئین، از یک هزار و 

 ۰تومان کرایه حمل، متوسط قیمت آن  ۵۰۲تومان است که  با در نظرگرفتن  ۰9۲هزار و  ۰وی ادامه داد: قیمت مصوب خرید شیر خام  

 تومان( عنوان کرد. ۰۰۲۲شود.نعمتی متوسط خرید هر کیلوگرم شیرخام در سراسر کشور را در همین حدود ) تومان می ۰۲۲هزار و 

وی یادآور شد: بر اساس مصوب ستاد تنظیم بازار شیرخام کیفی که بار میکروبی پایین، درصد چربی و پروئین باال دارد از قیمت گاذاری 

ت که ها با دامداران به نحوی اس های نظارتی با دامداران، افزود: رفتار آن شود..نعمتی با انتقاد از نحوه برخورد دستگاه باالتری برخوردار می

 اند که تا ریشه دامداران را بزنند.  شود همه جمع شده تصور می

 ۴۰ماه پیش هر کیلوگرم دام سنگین از داماداران  ۷وی از کاهش قابل توجه قیمت خرید دام سنگین از دامداران خبر داد و اظهار کرد: 

هزار تومان کاهش یافته است، اما همچنان قیمت گوشت قرمز دام سناگایان  ۰۰شد، اکنون قیمت خرید آن به  هزار تومان خریداری می

 هزار تومان است. 9۲برای مصرف کنند حدود 

هزار تومان بیشاتار  0۲تا  ۰۲نعمتی تاکید کرد: با توجه به نرخ خرید دام سنگین نباید قیمت گوشت قرمز آن برای مصرف کنند بیشتر از 

گفت: از مشاکاالت در تاامایان   باشد.رییس هیات مدیره اتحادیه دامداران ایران با اشاره به مشکالت دامداران برای تولید محصول،

های دامی تا نوسانات نرخ آن همگی مواردی هستند که سنگینی آن بر دوش دامداران است، اما به دلیل البی قدرتمندی که صناایاع  نهاده

 شود. لبنی و قصابان دارند همیشه انگشت اتهام به سمت دامداران گرفته می

 

 تن گوشت بوقلمون در ساری ۶۱تولید 
قطعه بوقلمون در شهرستان ساری گفت: وجود دو نوع گوشت سفید و قرمز در بدن این  ۰۲۲هزار و  ۵۰رضا پورفالح با اشاره به پرورش 

 شود. پرنده سنگین وزن همراه با امالح معدنی ضروری ، موجب پیشگیری از بروز سرطان می

 ۴مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری از فعالیت یک واحد پرورش بوقلمون در روستای ماچک پشت از توابع بخش مرکزی با ظرفیت 

درصد  0هزار قطعه در هر دوره پرورشی خبر داد و افزود: عالوه بر گوشت سفید، یک تن تخم خوراکی نیز در این شهرستان تولید شده و 

 جمعیت بوقلمون مازندران را شهرستان ساری تشکیل می دهد.
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