
     روز خوبي رو براتون آرزو مي كنم -سالم، صبح بخير
   ٨ ٨ ٩ ٠ ٢ ٤ ٦ ٦:تلفن-سال چهاردهم٣٤٨٧شماره -٩٨/٠٢/٠٣

 
 
 
 
 

 مراقب كوچكترين افكار منفي هم باشيد، گاهي كوچكترين  سوراخ ها، بزرگترين كشتي ها را غرق كرده است
  

 هزار تن نهاده بين دامداران خراسان رضوي ١٢٠توزيع 
 .هزار تن انواع نهاده هاي دامي بين دامداران خراسان رضوي توزيع شده است ١٢٠

توزيع : به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، مركز خراسان رضوي، مديركل پشتيباني امور دام سازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي گفت
هزار تن نهاده بين دامداران خراسان رضوي اين نهاده ها شامل جو، ذرت و كنجاله سوياي توليد داخل و وارداتي بود پـارسـال در        ١٢٠

 .اختيار دامداران در خراسان رضوي قرار گرفت
هم اكنون نيز انواع نهاده هاي دامي به ميزان قابل قبول و مناسبي در خراسان رضوي ذخيره سازي شده است و   :  سيد احمد دلقندي افزود

 .هيچ نگراني از نظر تامين اين نهاده ها وجود ندارد
هم با توجه به نياز بازار و براي حمايت از تـولـيـد       ٩٦در سال :  مديركل پشتيباني امور دام سازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي گفت

 .هزار تن انواع نهاده هاي دامي در استان توزيع شد ١٥٣كنندگان
 

 هاي دامي است كاهش قيمت جوجه يك روزه به دليل كمبود نهاده
هاي دامي همچون سويا و ذرت و كمياب شدن آنها در بازار باعث شده كه قـيـمـت       كمبود نهاده:  رييس اتحاديه مرغداران اصفهان گفت

 .جوجه يك روزه كاهش يابد اما احتمال افزايش قيمت جوجه يك روزه در روزهاي آينده وجود دارد
قيمت اين محصول بسيار مهم و كليدي مدتي به :  ها، اظهار كرد فرهاد جعفريان با اشاره به كاهش قيمت جوجه يك روزه در بازار مرغداري

نيـز   ٩٨در سال .  رسيد ١٣٩٧تومان در سال  ٤٥٠٠صورت افسار گسيخته افزايش يافت و به باالترين قيمت خود در اين چند سال يعني 
قيمتي توزيع جوجه يك روزه در ميان مرغداران هم اكنون به قيمت يك ماه اخير خود يعنـي  :  وي افزود.  تومان است ٢٣٠٠تاكنون ثابت و 

 .  ها رسيده است پس از افزايش قيمت
 هاي دامي در دست افراد خاصي است بازار نهاده

خريد اين محصول توسط مرغداران نيز كاهش يافته است و علت آن بالغ شدن جوجه : رييس اتحاديه مرغداران اصفهان خاطر نشان كرد
 .هاي دامي نيز نقش موثري در كاهش قيمت جوجه يك روزه داشته است سخت شدن تامين نهاده. هاي يك روزه پس از عيد نوروز است

فشاري كه در بازار به دليل جوجه ريزي شب عيد وجود دارد اكنون از بين رفته و اين عامل نيز در كاهـش تـقـاضـاي       :  جعفريان ادامه داد
 .جوجه يك روزه و در نهايت كاهش قيمت آن تاثير داشته است

هاي دامي بـازار   در بازار جوجه يك روزه، انحصاري وجود ندارد اما نهاده:  وي با بيان اينكه فشار زيادي روي مردم و مرغداران است، گفت
در اولين نشست ستاد تنظيم بازار در سال جاري، اين ستاد مصوب كرد به منظور مـديـريـت    .  سياه دارند و در انحصار افراد خاصي هستند

 .تومان، ممنوع است ٢٤٠٠بازار مرغ در كشور، فروش جوجه يك روزه با قيمتي باالتر از 
ها به هر ميزان كه نياز است به شرط عرضه مرغ بـا قـيـمـت          هاي مورد نياز مرغداري در اين نشست اعضاء نيز مصوب كردند كه نهاده

همچنين ادارات جهاد كشاورزي سراسر كشور مكلف به نظارت بر وضعيت و   .  هاي تصويب شده در اختيارشان قرار گيرد مصوب، با قيمت
 قيمت عرضه جوجه يك روزه و همچنين قيمت مرغ شدند

 

 قطعه بوقلمون در ابركوه بر اثر خوراك مسموم ٢٠٠تلف شدن 
 .كند كاران شهرستان، امرارمعاش مي سال با پرورش بوقلمون در محله گل ٥مهدي جاليي كارآفرين جوان ابركوهي مدت 

 ١١٠هـاي       قطعه از بوقلمـون  ٣٠ها رفته بود با صحنه دردناكي روبرو شد، كه تعداد  جاليي دو روز گذشته وقتي به محل پرورش بوقلمون
 .جان هستند حال و بي ها نيز بي اند و ديگر بوقلمون اش نقش بر زمين شده و از بين رفته روزه

فروردين سال جاري با هماهنگي مسئول كارخانه خـوراك دام و       ٢٧در تاريخ : جوان ابركوهي در خصوص جزئيات اين حادثه اظهار كرد 
 .ها دادم عدد كيسه، از كارگران تحويل گرفتم و به بوقلمون ١٥كيلوگرم دان در قالب  ٦٣٠مقدار ) س.پ(طيور 

با نظر دكـتـر و       .  ها شدم و بالفاصله به دكتر دامپزشك شهرستان مراجعه كردم روز گذشته متوجه تغيير رنگ مدفوع بوقلمون:  وي گفت
آوري كـرده و داروهـاي          ها جمع ها را از ظرف بوقلمون دانستند، سريع مابقي خوراك كارشناسان داروخانه كه علت را خوراك مسموم مي

متأسفانه كار از كار گذشتـه  :  ها شده بود، افزود جاليي بابيان اينكه مواد سمي وارد بدن بوقلمون.  تجويزشده را در آب ريخته و به آنها دادم
 .بوقلمون كه هنوز يك ماه از خريدشان نگذشته بود، در چند مرحله تلف شدند ٢٠٠بود و داروها مؤثر واقع نشد و طي چند روز تعداد 

هزار تومان خريداري كرده بـودم و       ٣٠٠ميليون و  ٦١ها را به ارزش  روز پيش تمام اين بوقلمون ٢٠حدود : كارآفرين جوان تصريح كرد
 .برداري آنها بود اكنون موقع فروش و بهره

 
 

 ٦١٠٠حداكثر ٦٠٠٠حداقل  فسفات ١٠٣٠٠حداكثر٨٢٠٠حداقل  مرغ زنده
١٣٧٠٠حداكثر١٠٨٠٠حداقل مرغ كشتار ١٣٠٠اكراين  ١٥٠٠روس  ١٤٨٠-١٣٥٠برزيل  ذرت   
 ٤٥٠٠فول  فت كنجاله سويا  ٥٩٠٠حداكثر  ٤٩٥٠حداقل تخم مرغ

 ٣٢٠٠٠حداكثر  ٢٩٠٠٠حداقل متيونين ٢٣٥٠٠حداكثر ٢٣٠٠٠حداقل  بوقلمون كشتار
 ؟ ليزين ١٨٥٠٠حداكثر١٨٠٠٠حداقل  بوقلمون زنده


