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 نه مرگ آنقدر ترسناك است و نه زندگي آنقدر شيرين كه آدمي پاي بر شرافت و عزت خودش بگذارد
 

 هزارتن نهاده دامي به كشور 100ميليون و  2واردات 
ميـلـيـون و  2معاون بهبود توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي گفت: امسال براي نخستين بار توسط شركت پشتيباني امور دام كشور 

هزار تن نهاده دامي خريداري شده و در حال واردات به كشور است. مرتضي رضايي در جلسه بـررسـي مشـكـالت مـرغـداران  100
ها شامل سويا، جو و ذرت است كه از ارديبهشت ماه  شهرستان رفسنجان در محل تعاوني مرغداران اين شهرستان، اظهار كرد: اين نهاده

ها نيز به مرور و با تأمين مالي وارد خواهد شد. وي با اشاره به اينكه مـرغـداران  هزارتن به كشور وارد شده و بقيه اين نهاده 500تاكنون 
هاي دامي توسـط شـركـت  ها خريداري شده و توزيع نيز در حال انجام است، افزود: در كنار واردات نهاده نگران نباشند چون اين نهاده

ها در اين زمينه به طور كامـل  كنند كه نياز مرغداري ها را خريداري و وارد مي هاي خصوصي نيز اين نهاده پشتيباني امور دام كشور، شركت
هاي دامي در كشور وجود نـداشـت،  برآورده شود. معاون بهبود توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي با تأكيد بر اينكه مشكل كمبود نهاده

 شد كه خوشبختانه اين مشكل نيز برطرف شده است يادآور شد: مشكل فقط اين بود كه حمل و نقل از مبادي ورودي كشور انجام نمي
 

 اختالل جدي در تامين خوراك طيور
دبيركل كانون سراسري مرغ تخم گذار با اشاره به اينكه اختالالت ايجاد شده در حمل و نقل موجب بروز چالش جدي در تاميـن خـوراك 
طيور شده است، گفت: دولت بايد براي حل اين مشكل از سايرنهادها كمك بگيرد. سيد فرزاد طالكش  با اشاره به تداوم مشكالت ايجـاد 
شده براي صنعت طيور در پي اعتراض كاميونداران، اظهارداشت: اعتراضات و اعتصاب كاميونداران و اختالالت ايجاد شده در حمل و نقـل، 
بيشترين چالش را براي صنعت طيور ايجاد كرده چراكه خوراك طيور بايد به روز تامين شود. وي افزود: متاسفانه در حال حاضر يا بارگيري 
انجام نمي شود يا اينكه با قيمت هاي بسيار باال و غيرمعقول اين كار صورت مي گيرد كه قيمت تمام شده را بسيار باال مي برد. دبـيـركـل 
كانون سراسري مرغ تخم گذار ايران با بيان اينكه در نتيجه اين مشكالت ايجاد شده مرغداران ناچار شده اند از يكديـگـر دان قـرض 
بگيرند، گفت:رفت و آمد ماشين ها براي حمل و نقل اين دان ها خالف مسائل قرنطينه اي است و باعث انتقال بيماري هاي طيور از جمـلـه 

شود. طالكش تصريح كرد: دولت فعال بايد براي حل اين مشكل از ارتش و سپاه كمك بگيرد و اين معضل را رفع كـنـد. وي  آنفلوآنزا مي
اضافه كرد: همچنين مرغداران زماني كه مي بينند ممكن است موفق به تامين دان كافي نشوند به تهيه فرموالسيون هاي نامناسبـي روي 
مي آورند كه اين امر، هم موجب كاهش كيفيت توليد مي شود و هم سطح ايمني بدن طيور را كاهش مي دهد كه اين مساله موجـب مـي 
شود پرنده مستعد مبتال به انواع بيماري ها از جمله نيوكاسل و آنفلوانزا شوند. اين فعال بخش خصوصي در بخش ديگري از سخنان خـود 

تومان كاهش يافته است، گفت: اين مسـالـه دلـيـل  1000با بيان اينكه قيمت تخم مرغ درب مرغداري طي دو هفته گذشته نزديك به 
 مشخص و منطقي ندارد چرا كه در اين فصل مصرف تخم مرغ بايد افزايش مي يافت و قيمت آن نسبت به يكماه قبل اصالح مي شد

 

 آغاز افت وزن مرغ ها
هـاي پـرورشـي  هاي اخير وزن مرغ دهندگان مرغ گوشتي، به دليل مشكالت موجود در تامين خوراك طيور در هفته به گفته رئيس انجمن پرورش

داران در اعتراض به برخي شرايط اين صنف كاهش يافت. به گفته رئـيـس انـجـمـن  كاهش يافته است. از اوايل مهر ماه تردد برخي از كاميون
ها  دهندگان مرغ گوشتي، همين موضوع به يكي از دغدغه هاي مرغداران تبديل شده است، چراكه تامين خوراك مرغ براي برخي مرغداري پرورش

 -ها، شاهد تلف شدن طيور باشند. در اين باره محمد يـوسـفـي  ها به دليل تمام شدن نهاده با مشكل مواجه شده و ممكن است برخي مرغداري
در حال حاضـر   به ايسنا گفت:  با اشاره به اين كه تاكنون تلفاتي در اين بخش گزارش نشده است، -دهندگان مرغ گوشتي  رئيس انجمن پرورش

اين در   روز نگهداري به كشتارگاه تحويل دهند. وي افزود: 30ها را بعد از  ها كاهش يافته چراكه مرغداران مجبورند در برخي موارد، مرغ وزن مرغ
شود. يوسفي افزود: در حال حاضر با همكاري وزارت جهاد كشاورزي ارسال  روزگي به كشتارگاه فرستاده مي 45بعد از   حالي است كه معموال مرغ
 شود و وضعيت تا حدودي بهتر شده اما كمبود خوراك مرغ همچنان ادامه دارد آهن انجام مي ها توسط راه دان مرغ از مرزها به استان

 كشتارگاه صنعتي طيور دارد 16خراسان رضوي 
 14كشتارگاه صنعتي طيور است كه از اين تـعـداد  16دبير انجمن كشتارگاههاي صنعتي طيور خراسان رضوي گفت: اين استان داراي 

كشتارگاه فعال است . روح اهللا محمدپور خبرنگار ايرنا افزود: سه هزار نفر به صورت مستقيم و هفت هزار نفر به شكل غيرمستقيم در اين 
واحدها اشتغال دارند. وي ادامه داد: يكي از مشكالت اين كشتارگاهها مشكالت بيمه اي است و كارگران مدعي هستند خدماتي كـه در 
قبال پرداخت حق بيمه از تامين اجتماعي مي گيرند بسيار اندك است. دبير انجمن كشتارگاههاي صنعتي طيور خراسان رضـوي گـفـت: 

درصد مـنـظـور  30درصد به جاي  10تقاضاي ما اين است كه حق بيمه صنايع تبديلي بخش كشاورزي مشابه بخش كشاورزي به ميزان 
يـا  2شود چون كارگران ابن بخش در بدترين شرايط كار كرده و كمترين حقوق را دريافت مي كنند. وي افزود: از سوي ديگر اگر كارفرما 

سه ماه نتواند حق بيمه خود را بپردازد بيمه كارگر هم قطع مي شود و دفترچه بيمه وي از اعتبار ساقط مي گردد. محمـدپـور ادامـه داد: 
تقاضاي ديگر ما اين است كه موارد بازرسي از كشتارگاههاي صنعتي طيور تعديل شود و تالش بر خطاجويي نباشد و نگاه مسـاعـدتـي 

 تقويت شود

 روزگي 42دان آماده گوشتي / قيمت هر كيلوگرم دان تا  نام شركت درصد 2/5كنسانتره  نام شركت
تومان 6350 سروش رشد 1990پاياني-2120رشد-2237آغازين-2325پيش آغازين كلهر دانه   

 2150پس دان  -2260ميان دان-2330پيش دان -2530سوپراستارتر خوراك دام فرخي  


