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 هر جا هوا مطابق ميلت نشد برو، فرق تو با درخت همين پاي رفتن است
 

 ميليون پرنده مهاجر به كشور 4موج جديدي از بيماري با ورود 
حاد پرندگان در مـحـيـط وحشـي،         به دليل افزايش بارش باران و وجود ويروس آنفلوآنزاي فوق:  رئيس سازمان دامپزشكي كشور گفت

بنابراين مرغداران به ويژه مالكان واحدهاي تـخـمـگـذار     .  حاد پرندگان تشديد شده است  روستايي و صنعتي كشور خطر آنفلوآنزاي فوق
  ويروس آنفلوآنزاي فـوق   :  هاي اخير در كشور، اظهار كرد پور با اشاره به بارندگي رضا رفيعي علي.  براي پيشگيري از خطر هوشيارتر باشند

 .فراهم كرده است  ها اخير شرايط را براي ظهور و بروز آن  حاد پرندگان در محيط وحشي، روستايي و صنعتي كشور وجود دارد و بارندگي
ساز مهاجرت بيشتر پرندگان به كشور است كه نـاقـل    شود كه زمينه ها مي ها و آبگير همچنين بارندگي موجب احياي تاالب:  وي اضافه كرد
در كنار سـايـر اقـدامـات         :  حاد پرندگان ادامه دارد، افزود  پور با تاكيد بر اينكه طرح واكسيناسيون آنفلوآنزاي فوق رفيعي.  بيماري هستند

حاد پرنـدگـان     طرح واكسيناسيون آنفلوآنزاي فوق 97سازي و آموزش مرغداران، از سال  پيشگيرانه از جمله پايش و رصد بيماري، معدوم
آغاز شـده   97حاد پرندگان از نيمه سال   به گفته وي؛ واكسيناسيون آنفلوآنزاي فوق.  درحال اجرا است تا خطر اين بيماري به حداقل برسد

: ميليون مرغ  در اين طرح واكسينه شدند، اظهـار كـرد     30 ،97پور با يادآور اينكه در سال  رفيعي.  و تا سه سال متوالي ادامه خواهد داشت
 .حاد پرندگان شد درصدي كنترل بيماري آنفلوآنزاي فوق 97اجراي اين طرح در كنار ساير اقدامات موجب موفقيت 
هاي تخمگذار عنوان كرد چراكه خطر اين بيماري بيش از همـه   حاد پرندگان را مرغ وي جامعه هدف در طرح واكسيناسيون آنفلوآنزاي فوق

روز قبل از اينكـه   90پور به مرغداران مالك واحدهاي مرغ تخمگذار توصيه كرد كه هر  رفيعي.  كند هاي تخمگذار را تهديد مي جمعيت مرغ
ميليون دز واكسن  50رئيس سازمان دامپزشكي كشور از ذخيره .  هاي جديد وارد واحد شود اقدام به واكسيناسيون اين بيماري كنند جوجه

ميليون دز واكسن بيشتر از نياز كشور است و مرغداران نگـرانـي بـراي       50:  حاد پرندگان در سال جاري خبر داد و گفت  آنفلوآنزاي فوق
هـا وجـود      هاي كه بيشترين تهديد خطر بيماري در آن پور استان رفيعي.  تامين آن نداشته باشند و تنها بر انجام واكسيناسيون تمركز كنند

در حـال    :  وي گـفـت  .  هاي قزوين، البرز، تهران، قم، آذربايجان شرقي، اصفهان، خراسان رضوي، فارس و مركزي برشمرد دارد را استان
هاي مذكور بدون وقفه ادامه دارد، اما بهترين نتيجه را زماني خـواهـيـم       حاد پرندگان در استان حاضر طرح واكسيناسيون آنفلوآنزاي فوق

ميلـيـون    4رود امسال بيش از  پور با بيان اينكه انتظار مي رفيعي.  هاي سازمان دامپزشكي را با جديت اجرا كنند گرفت كه مرغداران توصيه
عـالوه بـر     :  وي تاكـيـد كـرد     .  اين پرندگان با خود موج جديدي از بيماري را به همراه خواهند آورد:  پرنده مهاجر وارد كشور شود، افزود

هاي روستايي و شهري  هاي گذشته در كانون شود، همچنان ويروس بيماري از سال ويروسي كه همراه با پرندگان مهاجر به كشور وارد مي
 .طلبد كشور وجود دارد و اين موضوع هوشياري بيشتر مرغداران را مي

 كشتي حامل كاالي اساسي كشور در بندر چابهار 5پهلوگيري 
كشتي حامل كاالي اساسي كشور شامل گندم، جو، سويـا و     5در يك هفته گذشته :  مديركل بنادر و دريانوردي سيستان و بلوچستان گفت

سازمان بنادر و دريانوردي در نظر دارد با استفاده از مطالعات تعامل شـهـر و     :  هروز آقايي اظهار كرد.  ذرت در اين بندر پهلو گرفته است
بندر، استخراج تعهدهاي في مابين و پتانسيل هم افزايي، زمينه همكاري سازنده بين اين دو حوزه را افزايش دهد تا ضمن مشاركـت در    
پروژه هاي زيرساختي شهري با هدف تحقق مسئوليت هاي اجتماعي، نهادهاي مختلف شهري را جهت تسهيل فرايند صادرات و واردات   

 .از طريق بندر تشويق كند

 قيمت تخم مرغ از قيمت مصوب كمتر است
صـادرات ايـن     :  توماني هر كيلوگرم تخم مرغ گفـت  1200رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغ تخمگذار استان تهران با اشاره به افزايش 

ميانگين قيمت تخم مرغ طي مـاه  :  ناصر نبي پور با اشاره به افزايش قيمت تخم مرغ گفت.  محصول به افغانستان از سر گرفته شده است
تومان افزايش يافته و قيمت متوسط آن درب مرغـداري در     200تومان بود كه در حال حاضر نزديك به هزار و  5600هاي گذشته حدود 

تومان تفاوت دارد، تصـريـح    7740تومان با نرخ مصوب  940نبي پور با اشاره به اينكه اين قيمت حدود .  تومان است 6800حال حاضر 
اتمام ماه محرم وصفر و قرارگرفتن دوباره در آستانه برگزاري مراسم جشن و سرور، يكي از داليل افزايش قيمت تخم مـرغ بـوده     :  كرد

در سال :  وي افزود.  روز اخير اوج گرفته است 10ضمن اينكه صادرات اين محصول به كشور افغانستان نيز از سر گرفته شده و طي حدود 
رئيـس  .  تن از اين محصول به افغانستان مي رود 70تا 60هزار تن تخم مرغ از كشور صادر شده و در حال حاضر روزانه  16جاري حدود 

هيئت مديره اتحاديه مرغ تخمگذار استان تهران درباره اينكه آيا پيش بيني مي كنيد قيمت تخم مرغ به نرخ مصوب در روزهـاي آيـنـده      
وي تصريـح  .  بعيد مي دانم اما اميدوار هستيم كه قيمت به حدي برسد كه بتوانيم زيان چند ماه گذشته را جبران كنيم: برسد،  اظهار داشت

رئيس هيئت مديره اتحاديـه مـرغ     .  ماه گذشته، مرغداران هر كيلوگرم تخم مرغ را با دو هزار تومان ضرر عرضه كردند 7الي  6طي :  كرد
صادرات به عراق همچنان متوقف است و دليل اين مسئله نيـز  :  تخمگذار استان تهران در خصوص آخرين وضعيت صادرات به عراق گفت

 . عدم رغبت عراقي ها به واردات از ايران است
تنها مسئلـه  :  نبي پور با اشاره به اينكه از نظر شيوع بيماري ها به ويژه آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان فعال هيچ مشكلي نداريم، اظهار داشت

مرغداران در حال حاضر قيمت تخم مرغ است ضمن اينكه نرخ برخي از نهاده ها از جمله ذرت نيز مجددا افزايش پيدا كرده در حالي كـه    
 تومان رسيده است 1800تومان است، در بازار آزاد قيمت اين نهاده به  1350نرخ مصوب آن 
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