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 .آدم هاي بزرگ به دشواري كار فكر نمي كنند، به عظمت نتيجه اون كار فكر ميكنند
 
 

 آخرين تصميم ستاد تنظيم بازار در خصوص قيمت مرغ
 .هاي مورد نياز براي توليد مرغ تاكيد كرد توماني براي واردات نهاده 4200ستاد تنظيم بازار بر تداوم تخصيص ارز 

در پي ارائه درخواستي از سوي وزارت جهاد كشاورزي در خصوص اصالح نرخ جوجه يك روزه و گوشت مرغ از سـوي وزارت جـهـاد          
هاي توليد و مصرف مقرر كرد وزارت جهاد كشاورزي نسبت به تـامـيـن،       كشاورزي، ستاد تنظيم بازار با تاكيد بر حمايت توامان از بخش
اي صورت گيرد تا از رسيدن كـاال بـه      گونه ها اقدام كند و مديريت بازار به توزيع و نظارت حداكثري بر رعايت قيمت مصوب عرضه نهاده

در اين نشست كه به رياست عباس قبادي دبير ستاد تنظيم بازار و .  هاي غير ضروري اطمينان حاصل شود دست مرغداران با حذف واسطه
هاي مختلـف   برگزار شد، اعضاي ستاد تنظيم بازار بر فرآيند صدور فاكتور در حلقه  -معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت 

هـا،     ها شامل فرآيند توليد جوجه يك روزه، فروش مرغ زنده،مرغ كشتار شده توسط كشتـارگـاه   اين حلقه.  زنجيره توليد مرغ تاكيد كردند
هاي نظارتي مسئول، طبق تصميمات پيشين ستاد  به اين ترتيب تكاليف تعيين شده براي دستگاه.  فروشان است مراكز توزيع عمده و خرده

كنندگان و توليدكنـنـدگـان،     هاي نظارتي مسئول در اين راستا سازمان حمايت مصرف دستگاه.  تنظيم بازار بار ديگر مورد تاكيد قرار گرفت
هاي مسئول فقط مسئول كنترل صدور فاكـتـور    بديهي است دستگاه.  ها اعالم شده است هاي استان سازمان تعزيرات حكومتي و دادستاني
كنندگان و توليدكنندگان، سازمان تعزيرات حكومتي و وزارت جهاد كشاورزي مكلف هستند ضـمـن      خواهند بود و سازمان حمايت مصرف

ريزي مطابق با نياز بازار و تحقق الزامات بازار رقابتي، گزارش الزم براي اتخاذ تصميمات آتـي را بـه        رصد و پايش مستمر ميزان جوجه
ستاد تنظيم بازار با تاكيد بر تداوم توليد مرغ و پيشگيري از نياز به واردات، مقرر كرد در صـورت    .  دبيرخانه كارگروه تنظيم بازار ارائه كنند

كـنـنـدگـان و        بروز حاشيه زيان براي توليدكنندگان در زمان كاهش قيمت فروش، قيمت كف حمايتي مرغ توسط سازمان حمايت مصرف
همچنين شركت پشتيباني امـور دام    .  هاي مربوطه محاسبه و به دبيرخانه ارائه شود هاي مسئول و تشكل توليدكنندگان با همكاري دستگاه

بيني شده است وجه ريالي قيمت خريـد مـرغ در        پيش.  آوري مرغ مازاد بازار استفاده كند هاي خود براي جمع مكلف است از همه ظرفيت
قيمت خريد مرغ گرم كشتار روز درب كشتارگاه به ازاي   .  حداقل زمان ممكن پرداخت تا انگيزه فروش و تحويل كاال به دولت كاهش نيابد

هاي تبعي بعدي شامل شرينگ پك، انجماد و حمل و نگهداري بعد از خريد بر عهده  تومان تعيين شد و هزينه 500هزار و  11هر كيلوگرم 
ها انجام تهاتر خريد مرغ با تحويل نهاده مطابق با ميزان  گري فروش نهاده براي جلوگيري از واسطه.  شركت پشتيباني امور دام خواهد بود

بندي نهاده اعالمي وزارت جهاد كشاورزي در چارچوب دستورالعمل ابالغي وزير جهاد كشاورزي و تـعـهـد     ريزي و با رعايت سهميه جوجه
 .خواهد بود) توليدكننده مرغ(مصرف و عدم فروش نهاده از سوي فروشندگان 

 

 واكسيناسيون هدفمند طيور عليه بيماري آنفوالنزاي فوق حاد در قزوين
هاي طيور اداره كل دامپزشكي استان قزوين از واكسيناسيون هدفمند طيور عليه بيماري آنفلوانزاي فـوق     رئيس اداره بهداشت و مديريت بيماري

هاي سازمان دامپزشكي كشور و با هدف ارتقا سطح ايمني طـيـور    در راستاي سياست:وحيد ابراهيم نژاد حميدي اظهار كرد. حاد در قزوين خبر داد
در زمان مواجه با ويروس،پيشگيري و كنترل بيماري و كاهش تلفات و انتشار ويروس آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان در جمعيت طيـور صـنـعـتـي        

هاي مشخصي از  به عنوان اولين استان كشور در گروه 97استان،عمليات واكسيناسيون عليه بيماري آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان از ابتداي تيرماه 
 .جمعيت طيور هدف شامل مزارع مرغ مادرتخمگذار صنعتي و پولت تخمگذار آغاز شد

مزرعه صنعتي طيور استـان   11هزار دز واكسن آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان در  880در پايان سه ماهه اول امسال بالغ بر يك ميليون و : وي افزود
 .نوبت مصرف شده است 2هاي مربوط به هر واكسن در  بر اساس دستورالعمل

ميليون و هفـتـصـد هـزار دز          8بالغ بر  98تا پايان خردادماه سال  97از ابتداي شروع طرح مذكور از تيرماه سال : ابراهيم نژاد حميدي بيان كرد
 .مزرعه صنعتي استان مصرف شده است 58واكسن مذكور در 
هاي انفجاري كشور به لحاظ وقـوع     با توجه به وضعيت تراكم مزارع مرغ مادر و تخمگذار در كشور،استان قزوين در گروه استان: وي تصريح كرد

بيماري آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان بوده كه اين موضوع اهميت انجام واكسيناسيون را براي حفظ جمعيت و صنعت طيور كشور، محـافـظـت از      
 .كند بهداشت عمومي از طريق كاهش سرعت گردش و شيوع بيماري و فراهم كردن امنيت و ايمني مواد غذايي كشور را دوچندان مي

هاي كنترلي قبل و بعد از انجام واكسيناسيون در قالب اخذ نمونه  بر اساس دستورالعمل شركتهاي سازنده واكسن،برنامه: ابراهيم نژاد حميدي گفت
هاي تشخيص ملكولي  از طيور واجد دريافت واكسن نيز به صورت كامل صورت گرفته و پايش طيور واكسينه شده نيز با اخذ نمونه و انجام آزمايش

 . در آزمايشگاه مرجع دامپزشكي استان در حال انجام است
با توجه به نقش واكسيناسيون در ارتقا سطح ايمني طيور در مقابل عوامل بيماريزا، پوشش حداكثري طيور صنعتي اسـتـان بـا        : وي تصريح كرد

واكسن آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان در كنار رعايت اصول امنيت زيستي توسط مرغداران موجب كاهش چشمگير وقوع بيماري در مزارع صنعتـي  
 .در استان شناسايي نشده است 98و سه ماهه اول سال  97استان شده به نحوي كه موردي از بيماري آنفلوانزاي فوق حاد در سال 

 

 5600 فسفات 9000حداكثر7800حداقل  مرغ زنده
13000حداكثر10500حداقل مرغ كشتار 1500روس 1300-1350اكراين 1350-1500برزيل ذرت   
 3500فول فت كنجاله سويا  7150حداكثر 6500حداقل تخم مرغ

 19000 متيونين 18500حداكثر 18000حداقل  بوقلمون كشتار
 8500 ليزين 15000حداكثر14500حداقل  بوقلمون زنده

1800حداكثر1750كاب  حداقل 1900حداكثر1800پالس حداقل 2050حداكثر 1950راس حداقل  جوجه  


