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 آدمایی که میگن تو نمیتونی همونایین که میترسن تو بتونی.
  

 آمادگی مرغداران برای عرضه مستقیم تخم مرغ
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران بابیان اینکه افزایش قیمت تخم مرغ به دلیل افزایش تقاضاست وربطی به نرر  

بنزین ندارد،از آمادگی مرغداران برای عرضه مستقیم این کاالبه مردم خبر داد. ناصر نبی پور با بیان اینکه میانگین قیمت تخم مررغ در 

تومان تعیین شده اما از اول  ۰۰۷۷تومان است، گفت: قیمت این کاال براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار  ۰۰۷۷تا  ۰۰۷۷حال حاضر بین 

تومان هم نرسیده است. وی دلیل افزایش قیمت را در روزهای اخیر افزایش تقراضرا  ۰۰۷۷فروردین ماه جاری تاکنون میانگین قیمت به 

عنوان کرد و افزود: این مساله ربط چندانی به افزایش نر  بنزین ندارد و علت اصلی افزایش تقاضاست. این فعال بخش خصروصری برا 

تن تخم مرغ مازاد را جرمر   ۰۷۷۷اشاره به عرضه زیاد تخم مرغ و کاهش شدید قیمت آن در تابستان، گفت: شرکت پشتیبانی حدود 

آوری کرد اما با توجه به حجم باالی تولید این میزان کافی نبود اگر همان موق  دولت بیشتر خرید می کرد هم قیمت افت زیادی نمی کررد 

 و هم اینکه االن می توانست ذخایر را به منظور تنظیم بازار عرضه کند. نبی پور تصریح کرد: در حال حاضر نیز ما اعالم آمادگی کردیم کره

اگر سازمان میادین غرفه هایی را در اختیارمان بگذارد می توانیم تخم مرغ را به صورت مستقیم به مردم عرضه کنیم ضمن اینکه قیرمرت 

 ۰۱تومران و شرانره ای  ۰۷۷۷تومان تعیین شده و ما حاضریم حتی به قیمت کیلویی  ۰۰۷۷هرکیلوگرم تخم مرغ عرضه در میادین 

هزارتومان تخم مرغ را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهیم. وی ادامه داد: تاکنون با این خواسته موافقت نشده است. نبی پرور دربراره 

اینکه چه پیش بینی برای قیمت در روزهای آینده دارید؟، گفت: فعال تخم مرغ از تمام محصوالت پروتئینی ارزان تر است و تقاضا بررای 

 آن باال رفته به همین دلیل پیش بینی می کنیم که وضعیت به همین صورت باقی بماند و اتفاق خاصی در بازار این محصول ر  ندهد.

 

 احتمال تعطیلی کشتارگاه گلند و نگرانیِ بیکاری کارگران
 برند. کارگران کشتارگاه مرغ صنعتی گلند با چهار ماه مزد معوقه در نگرانی از بیکاری به سر می

های اخیر با مشکالت بسیار دست و پنجه نرم کرده و کارگرران آن  رکود دامنِ واحدهای دامی را گرفته است؛ یکی از واحدهایی که در ماه

الوقوع هستند، کشتارگاه مرغ صنعتی گلند در استان گلستان است. کارگران این واحد که چهار ماه مطالبرات مرزدی  نگران بیکاری قریب

ایم و همین مساله مشکالت بسیاری برای ما به وجود آورده اسرت؛  گویند: چهار ماه است ریالی دستمزد نگرفته پرداخت نشده دارند، می

 هایمان را بپردازیم. بیشتر کارگران این واحد دامی، زن هستند و در بین آنها، زنان سرپرست خانوار نیز دیرده ایم کرایه خانه حتی نتوانسته

می شود.ترس این کارگران از بیکاری در حالی افزایش یافته است که فرماندار شهرستان رامیان در این رابطه گفته است: بر اثر کمربرود 

 ها، احتمال تعطیلی کشتارگاه مرغ صنعتی شهر گلند و بیکار شدن کارگران این کشتارگاه وجود دارد. نقدینگی و عدم حمایت بانک

 

 ممنوعیت فروش طیور در بازار هفتگی تا اطالع ثانوی!
فرماندار هشترود با بیان اینکه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در شهرستان مشاهده و گزارش نشده است گفت: با این وجود خرید و فروش 

شود.امین امینیان در جلسه کمیته پیشگیری از بیماری آنفلوآنرزای  طیور در بازار هفتگی تا اطالع بعدی ممنوع بوده و با متخلفان برخورد می

فوق حادپرندگان گفت: همچنین حمل طیور بدون مجوز دامپزشکی در محورهای مواصالتی شهرستان ممنوع بوده و در این زمیرنره نریرز 

دامپزشکی با همکاری نیروی انتظامی با متخلفان برخورد کنند.وی از دهیاران و اعضا شوراهای روستایی  خواست تا در صورت مشراهرده 

آنفلوآنزا، مورد را به دامپزشکی شهرستان اطالع دهند تا نسبت به معدوم سازی اقدام شود ضمن اینکه مبلغ طیور معردوم شرده نریرز 

پرداخت خواهد شد.امینیان همچنین از مرغداری ها و واحدهای دام و طیور خواست بحث بیمه واحدهای خود را جدی بگیرند زیرا بریرمره 

تنها راهی است که هزینه ها و خسارت های آنها را تامین می کند.وی با بیان اینکه مسئوالن بیمه نیز باید نسبت به تعهدات خود پایبرنرد 

 باشند افزود: این اقدام دامداران و کشاورزان را به بیمه محصوالت خود راغب می کند.

 

 های مورد نیاز دامداران و مرغداران در قزوین تامین نهاده
های مورد نیاز دامداران و مرغداران به میزان کافی در استان تهیه و ذخریرره   رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: نهاده

سازی شده است. فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در بازدید از انبار شرکت پشتیبانی امور دام استان گفت: با توجه به 

و  های پشتیبانی امور دام های دامی را در مراکز و انبار های دام وطیور در آستانه پایان سال با برنامه ریزی مناسب نهاده وضعیت تولید واحد

های بهداشتی بر ذخیره سازی و  بخش خصوصی به میزان کافی ذخیره سازی شود تا تولید کنندگان دچار مشکل نشوند. وی افزود: نظارت

های دامی توسط اداره کل دامپزشکی استان انجام شود.رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تاکید کرد: قزوین اسرتران  نگهداری نهاده

 های استراتژیک انجام داد. حساسی در زمینه تولید گوشت سفید، قرمز و شیر است وباید تدابیر الزم برای حفظ و ذخیره سازی نهاده
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