سﻼم ،صبح بخير-روز خوبي رو براتون آرزو مي كنم

-٩٧/١١/١٤شماره ٣٤٥٣سال چهاردهم-تلفن٦ ٦ ٤ ٢ ٠ ٩ ٨ ٨ :
جوجه
حداقل ٥١٠٠حداكثر ٥١٥٠
فسفات
حداقل ٨٨٠٠حداكثر١٠٣٠٠
مرغ زنده
برزيل  ١٣٠٠روس ١٤٤٠
ذرت
حداقل١١٨٠٠حداكثر١٤٩٠٠
مرغ كشتار
برزيل ٢٤٥٠
كنجاله سويا
حداقل٥٦٥٠حداكثر ٦٤٠٠
تخم مرغ
حداقل ١٨٨٠٠حداكثر ١٩٠٠٠
متيونين
حداقل ٢٥٠٠٠حداكثر٢٥٥٠٠
بوقلمون كشتار
حداقل ١٠٢٥٠حداكثر ١٠٣٥٠
ليزين
حداقل ١٩٠٠٠حداكثر١٩٥٠٠
بوقلمون زنده
اگر بخواهي دل همه را به دست بياوري از خود واقعي ات دور خواهي شد  /انسان هميشه هم موافق دارد هم مخالف
راس حداقل ٣٨٥٠حداكثر ٣٩٠٠پﻼس حداقل ٣٧٥٠حداكثر٣٨٠٠كاب حداقل ٣٦٥٠حداكثر٣٧٠٠

تعادل بازار نهادههاي دامي در روزهاي آتي

مقدسي گفت :با توجه به رفع نسبي مشكﻼت نقل و انتقال ارز و ترخيص كشتي هاي نهادههاي دامي انتظار مي رود كه بازار ظرف چند روز
آينده به تعادل برسد.
ناصر مقدسي رئيس انجمن صنفي گاوداران ،با اشاره به اينكه مشكل نقل و انتقال ارز به واردات نهاده هاي دامي هنوز به طور كامل مرتفع
نشده است ،اظهار كرد :اگرچه كشتي هاي حامل نهاده هاي دامي به بنادر رسيدند ،اما به سبب مشكﻼت نقل و انتقال ارز تاكنون ترخيص
نشدند .به گفته وي ،با توجه به اظهارات مسئوﻻن مبني بر رفع نسبي مشكﻼت نقل و انتقال ارز و ترخيص كشتي هاي نهاده هاي دامي

انتظار مي رود كه بازار ظرف چند روز آينده به تعادل برسد .مقدسي ادامه داد :در شرايط كنوني فروشندگان نهاده هاي دامي با قيمت هايي
باﻻيي اقدام به عرضه نهاده ها در بازار مي كنند كه دامداران به سبب آنكه ماشين توليدشان موجود زنده است ،از اين رو چاره اي جز
خريد ندارند.
رئيس انجمن صنفي گاوداران با اشاره به اينكه نوسان نرخ نهاده هاي دامي بر افزايش قيمت تمام شده توليد تاثير گذار است ،بيان كرد:
با توجه به نوسان نرخ نهاده هاي دامي ،قيمت تمام شده هر كيلو شيرخام به باﻻي  ٢هزار و  ٣٠٠تومان رسيده است ،درحاليكه هم اكنون
حداكثر شيرخام با نرخ  ٢هزار تومان و در برخي استان ها همچون اصفهان كمتر از نرخ مصوب ستاد تنظيم بازار است.
وي با اشاره به اينكه برخي دﻻﻻن نهاده ها را به قيمت مصوب خريداري مي كنند ،افزود :اين در حالي است كه با قيمت هاي باﻻ به
توليدكنندگان عرضه مي كنند و با امتناع از دادن شماره حساب ،پول را نقدا دريافت مي كنند تا ردي از خود باقي نگذارند.
مقدسي در پايان قيمت هر كيلو دام زنده سنگين درب دامداري را  ٢٤تا  ٢٥هزار تومان اعﻼم كرد و گفت :با احتساب هزينه هاي كشتار،
حمل و نقل و سردخانه فروش گوشت با نرخ باﻻتر از  ٧٠تا  ٧٥هزار تومان غير منطقي است ،درحاليكه هم اكنون در سطح بازار با نرخ
هاي باﻻتري عرضه مي شود

حجتي :زنجيره توليد در صنعت مرغداري بايد تقويت شود

سال گذشته در صنعت مرغداري آسيب ديديم بخشي بي احتياطي بود اما بخشي اجتناب ناپذير بود كه بايد كنترل ،جدي گرفته شود.
وزير جهاد كشاورزي گفت :ايجاد و تقويت زنجيره توليد در صنعت مرغداري موجب كاهش هزينه توليد و افزايش بهره وري و پـايـداري
فعاليت ها مي شود.
محمود حجتي اظهار كرد :بايد طرح از مزرعه تا سفره در صنعت مرغداري شكل بگيرد تا آسيب هاي اين بخش كاهش پيدا كند.
وزير جهاد كشاورزي افزود :بسيار خوشحالم كه در دهه فجر شاهد افتتاح دهها طرح عمراني و زيربنايي در حوزه كشاورزي هستيم.
حجتي بيان كرد :ايجاد و تقويت زنجيره توليد در صنعت مرغداري موجب كاهش هزينه توليد و افزايش بهره وري و پايداري فعاليـت هـا
مي شود .وزير جهاد كشاورزي قزوين عنوان كرد :مرغ با ضايعات و تلفات كمتر بايد توليد شود و سرمايه گذار نگران فروش و تامين مواد
اوليه و نهاده نباشد .وي يادآور شد :سال گذشته در صنعت مرغداري آسيب ديديم بخشي بي احتياطي بود اما بخشي اجتناب ناپذير بـود
كه بايد كنترل ،جدي گرفته شود .حجتي ادامه داد :خوشبختانه در كشور با تﻼش مرغداران و دامپزشكان بيماري نداريم و بازار تخم مـرغ
اشباع است و زير قيمت تعيين شده عرضه مي شود و نگراني خاص در اين حوزه نداريم.

حمل طيور زنده فقط با گواهي بهداشتي

رييس اداره دامپزشكي شهرستان جويبار گفت :با خودروهاي حامل طيور زنده بدون گواهي حمل بهداشتي برخورد قانوني مي شود.
آقاجاني افزود :با حضور كارشناسان بخش دولتي ،خصوصي و نيز مسئوﻻن فني بهداشتي مستقر در كشتارگاه هاي صنعتي طيور مازندران،
گواهي حمل بهداشتي خودروهاي حمل طيور زنده كنترل و با خودروهاي بدون گواهي حمل بهداشتي برخورد قانوني مي شود.

رييس اداره دامپزشكي شهرستان جويبار با بيان اينكه از طيور زنده نمونه برداري و پس از كشتار تا مشخص شدن بررسي ها و نـتـايـج

آزمايشگاهي ،محموله موقت ضبط خواهد شد به مرغداران هشدار داد :قبل از تخليه سالن با مراجعه به اداره دامپزشكي و ارائـه مـدارك
مربوط از جمله گواهي سﻼمت گله با امضاي مسئول بهداشتي فارم،براي دريافت گواهي حمل بهداشتي اقدام كنند.
آقاجاني همچنين از برخورد قانوني با  ٨خودروي حمل طيور زنده بدون گواهي ،دي امسال خبر داد.

