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

 هاي گوشتي ممنوع شد مجوز تأسيس مرغ داري
 هاي گوشتي را ممنوع كرد وزارت جهاد كشاورزي صدور مجوز جديد تأسيس مرغ داري

وزارت جهاد كشاورزي ايجاد هرگونه واحد توليد مرغ گوشتي را در كشور به : معاون بهبود توليدات دامي جهاد كشاورزي استان امروز گفت
 .هاي ساحلي گيالن، مازندران و گلستان ممنوع كرده است ويژه در استان

: هاي جوجه كشي در استان را بدون مانع اعالم كـرد و افـزود       هاي توليد مرغ اجداد، مرغ مادر و كارخانه اكبرنژاد توسعه واحد حجت علي
 هاي خود را به مرحلـه  توانند طرح افرادي كه قبالً در گيالن پروانه بهره برداري مرغ گوشتي را گرفته اند از اين قانون مستثني هستند و مي

 .برداري برسانند بهره
 .هزار قطعه مرغ گوشتي در گيالن پروانه بهره برداري صادر شده است ٢٠٠ميليون و  ١٨تاكنون براي توليد ساالنه حدود : وي گفت

 .كارخانه جوجه كشي دارد ٢١واحد توليد مرغ گوشتي و  ٨١واحد توليد مرغ اجداد،  ٧گيالن 
 

 حدود هشت ميليون دز واكسن آنفوانزاي پرندگان در قزوين مصرف شد
هـزار دز واكسـن          ٩٠٠بيش از هفت ميليـون و      :  رييس اداره بهداشت و مديريت بيماري هاي طيور اداره كل دامپزشكي قزوين گفت

 .مزرعه صنعتي طيور استان قزوين مصرف شده است ٣٦آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان سال گذشته در 
تاكنون در حوزه بيماري آنفلوانزاي فوق حاد پرنـدگـان    ٩٧استان قزوين به خوبي توانسته از تيرماه سال :  وحيد ابراهيم نژاد حميدي افزود

تا سه نوبت از واكسن هاي آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان بهره منـد   ٢مزارع صنعتي طيور قزوين همگي طي : وي اضافه كرد. پيشگيري كند
استان انفجاري در بيماري آنفلوانزاي فوق حاد پـرنـدگـان     ٩ابراهيم نژاد حميدي با بيان اينكه استان قزوين در سال گذشته جز .  شده اند

اين اداره به لحاظ اهميت انجام واكسيناسيون براي حفظ جمعيت صنعت طيور كشور به سرعت روش هاي محافظت از :  بود، اظهار داشت
 .بهداشت عمومي دام و طيور را در دستور كار قرار داد

سالمت طيـور بـه لـحـاظ         :  اين مسئول به نبود گزارشي دال بر بيماري آنفلوانزاي فوق حاد طي سال گذشته در استان اشاره كرد و گفت
 .محصوالت تخمگذار مادر و پولت از ارزش اقتصادي بااليي برخوردار است و تامين اين سالمت همواره به صورت مستمر انجام مي شود

 به علت بيماري آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان بيش از پنج ميليون قطعه مرغ در استان قزوين معدوم شد ٩٦سال 
 

 مرغداري در سطح كشور آسيب ديد ٦٠٠
محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي براي ارائه گزارش از آخرين وضعيت كمك رساني به سيل زدگان و ميزان خسارات وارد شده در اثـر    

 .سيل، در مجلس شوراي اسالمي حضور يافت
هاي وارد شده به بخش كشاورزي، مربوط به كشت و صنـعـت هـاي       وي در ابتدا با اشاره به اينكه سه هزار ميليارد تومان از كل خسارت

 .در خوزستان هنوز آسيب وجود دارد: خوزستان است، گفت
 .بيشترين خسارت ها به زيربخش هاي زراعت، باغباني، دامپروري، زنبور عسل و مرغداري ها وارد شده است: وي افزود

 .مرغداري در سطح كشور آسيب ديد ٦٠٠به دنبال وقوع سيل در كشور، : حجتي اظهار داشت
هاي گلستان و مازندران  در استان.  هاي آينده خواهيم ديد باران بركات زيادي داشته است كه آثار آن را امسال و سال:  وي خاطرنشان كرد

 .اي داشت و متاسفانه ما آماده نبوديم كه آن را در ميسرهاي طبيعي خود عبور دهيم اگر ريشه يابي كنيم اين بارش شدت بي سابقه
 

 واردات دام سنگين از برزيل به زودي
عالوه بر دام   :  رئيس سازمان دامپزشكي كشور در بازديد از چند كشتارگاه در چابهار و كنارك و آزمايشگاه مرجع دامپزشكي چابهار افزود

 .سبك وارداتي از اروپا، در آينده نزديك دام سنگين از برزيل وارد خواهد شد
 .رفيعي پور از بخش خصوصي درخواست كرد تا واردات دام به ويژه از مرزهاي سيستان و بلوچستان را به دست گيرد

هاي اجرايي، اقتصادي و امنيتي آماده هستند تـا   دستگاه:  وي با اشاره به اهميت واگذاري امور به مردم در بيانيه گام دوم رهبر انقالب گفت
 .بخش خصوصي و مردم را در واردات دام از همه جاي دنيا به ويژه از كشورهاي افغانستان، پاكستان، هندوستان و عمان ياري كنند

از سرمايه داران داخلي استان و كشور كه عالقه مند باشند در استان سيستان و بلوچستان سرمايه :  رئيس سازمان دامپزشكي كشور گفت
 .شود گذاري كنند، حمايت مي

 

 ٦١٠٠حداكثر ٦٠٠٠حداقل  فسفات ١٠٥٠٠حداكثر٨٢٠٠حداقل  مرغ زنده
١٤٦٠٠حداكثر١٠٨٠٠حداقل مرغ كشتار ١٣٠٠اكراين  ١٥٠٠روس  ١٤٨٠-١٣٥٠برزيل  ذرت   
 ٤٥٠٠فول  فت كنجاله سويا  ٥٩٠٠حداكثر  ٤٨٠٠حداقل تخم مرغ

 ٣٢٠٠٠حداكثر  ٢٩٠٠٠حداقل متيونين ٢٨٥٠٠حداكثر ٢٨٠٠٠حداقل  بوقلمون كشتار
 ٢٨٠٠٠حداكثر  ٢٦٠٠٠حداقل ليزين ٢٢٥٠٠حداكثر٢٢٠٠٠حداقل  بوقلمون زنده


