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 هیچ وقت آماده شکست خوردن نباش، حتی اگر در یک قدمی شکست باشی، خودت را برای سخنرانی پیروزی آماده کن.
 

 خرید مرغ مازاد تولیدکنندگان بدون محدودیت ادامه دارد 
های تنظیم بازار و به منظور تامین نیازهای مردم، خرید مرغ ماازاد ماراادارا   شرکت پشتیبانی امور دام اعالم کرد: در راستای سیاست

بدو  محدودیت ادامه دارد. شرکت پشتیبانی امور دام، از  آمادگی این شرکت برای خرید مرغ منجمد شیرینگ پک از تولیدکنندگا  خابار 

داد و اعالم کرد: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، خرید مرغ مازاد تولیدکنندگا ، بدو  محدودیت ادامه دارد. باراسااس اعاالم ایان 

شرکت، به منظور جلوگیری از افت قیمت مرغ زنده و در راستای حمایت و تداوم تولید صنعت طیور، اقدام به خرید مازاد گوشت مرغ باه 

کنندگا  کرده است که بر این  پک از تولیدکنندگا  بر اساس قیمت اعالمی سازما  حمایت تولیدکنندگا  و مصرف صورت منجمد شیرینگ

ریال در کشتار اتوماتیک )خاط دو  اسات. باراسااس ایان  ۰۰۱۱۱۱ریال در کشتار خط یک و  ۰۰۰۱۱۱اساس، نرخ هر کیلوگرم 

 گونه محدودیت ادامه خواهد داشت. آااز شده و تا متعادل شد  قیمت بدو  هیچ ۰۰۸۹۹۱۸۹۱۰گزارش،خرید مذکور از تاریخ 

 

 های پرورشی عدد تخم شترمرغ در واحد 00711تولید 
های پرورش شترمرغ تخم گذار تولید شد. معاو  بهبود تاولایادات دامای  ماه گذشته در واحد ۹عدد تخم شترمرغ در  ۰۱۱هزار و  ۰۰

های پرورشی شده در داخل استا  و برای  عدد تخم شترمرغ در واحد ۰۰۰۱۱سازما  جهاد کشاورزی استا  گفت: تمام تخم تولیدتولید 

نفر عنوا  کرد. وی تولید ساالنه جوجه تاولایادی در  ۰۵۱شود. اشرفی تعداد بهره بردارا  این بخش را حدود   جوجه کشی استفاده می

گاذارد کاه  عدد تخم مای ۰۱قطعه عنوا  کرد و گفت: یک شترمرغ در سال حدود  ۰۱۱هزار و  ۰۰های پرورش شترمرغ استا  را  واحد

واحد پرنده ماادر  ۰۱۵ها  واحد پرورش شترمرغ در خراسا  جنوبی فعال است که از این واحد ۰۵شود.  عدد تبدیل به جوجه می ۰۱تقریبا 

 دهند. شترمرغ بسیار مقاوم بوده و تاکنو  بیماری مشترکی بین انسا  و شترمرغ گزارش نشده است. برای تخم نطفه دار پرورش می

 

 تشدید اقدامات پیشگیرانه برای کنترل آنفلوانزای فوق حاد پرندگان
اربی گفت: باید تشدید کنترل در کشتارگاه ها به منظور اتخاذ تدابیر الزم برای پیشگیری از باروز   مدیرکل دامپزشکی استا  آذربایجا 

بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگا  در استا  انجام شود.کامیار داهیم افزود: این اقدام با توجه به فرا رسید  فصل سرما و آاااز فصال 

مهاجرت پرندگا ، به منظور جلوگیری از گسترش بیماری های کمپلکس تنفسی در واحدهای پرورشی صورت می گیرد. داهیم اداماه داد: 

های مرغ مادر، تخمگذار و پرورش دهندگا  مرغ گوشتی صنعتی، طیور بومی و سایر مااکایاا   به فعاال  حوزه طیور استا  اعم از شرکت

شود ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای دامپزشکی را جدی گرفته و هرگونه تلفات ایرعادی طیور را بالفاصله باه شاباکاه هاای  توصیه می

دامپزشکی گزارش دهند. داهیم، رعایت دقیق موازین بهداشتی از سوی مرادارا ، تشدید کنترل در کشتارگاه ها به منظور اتخاذ تدابایار 

الزم برای پیشگیری از بروز بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگا ، اقدامات کنترلی در مبادی ورودی به استاا ، تشادیاد کاناتارل در 

های حمل بهداشتی، شستشوی قفس های حمل مرغ زنده و خودروهای حمل محموله هاای  های بررسی گواهی های طیور از جنبه کشتارگاه

هاای الزم باا  سازی با توجه به ضرورت اقدام سریع و  همچنین هماهنگای مرغ زنده اعزامی به کشتارگاه و نیز آمادگی تیم های معدوم

 های فرابخشی را خواستار شد. دستگاه

 افزایش جهانی تقاضا برای گوشت مرغ
به دنبال شیوع تب خوکی افریقایی و کاهش ذخائر، احتمال دارد تقاضا برای گوشت مرغ به صورت کاوتااه  Rabbobankطبق گزارشات 

مدت باال رود. بنابراین تأثیراتی که این اتفاق بر روی بازار مراداری خواهد گذاشت زودگذر و محدود خواهد بود؛ طبق گزارشات فصالای 

 حاکیست بهای گوشت تیرۀ مرغ افزایش و گوشت سینۀ مرغ کاهش می یابد. ۰۱۰۸مراداری، گزارش مربوط به فصل چهارم سال 

تحلیلگر ارشد بازار پروتئین حیوانی : انتظار می رود که به دنبال شیوع بیماری تب خوکی افریقایی و  Nan-Dirk Mulderطبق اظهارات 

تبعات آ  افزایش قیمت و جایگزینی تقاضا، نوعی وارونگی در بازار مراداری را شاهد باشیم. با اینحال بایستی این را هم بگویم که ایان 

تغییرات در بازار جهانی مراداری محدود و برای مدت کوتاهی خواهد بود.این گزارش همچنین برخی مسائل مهم و نگرا  کنندۀ دیگاری 

 در بر داشت که از آ  جمله عرضۀ بیش از حد کاال و مازاد در بسیاری از بازارهای جها  مثل اتحادیۀ اروپا، امریکا، و افریقای جنوبی مای

باشد. تنها کشورهای چین، مکزیک و برزیل )به دلیل کاهش عرضه و بهبود وضعیت صادرات  عملکرد بهتری خواهند داشت. بنابراین در 

نیمۀ دوم سال میالدی، عرضۀ منظم تر می تواند معیاری برای برگشت به سودآوری در صنعت مراداری جها  تلقی گردد.عمادۀ واردات 

چین شامل گوشت تیره رنگ مانند را  و بال هاست. گوشت سینه معموالً در چین مورد استقبال قرار نمی گیرد و اگرچه ممکن است کاه 

تقاضا برای گوشت سینۀ داخلی افزایش یابد اما در معامالت جهانی به این صورت نیست چرا که تفاوت پول آ  نیز زیاد است.کشورهاای 

چین و ویتنام که این بیماری در آنها شایع است شاهد بهتر شد  قیمت گوشت های تیره رنگ خواهند بود اما اندک بود  تقاضای جهانی 

 برای گوشت سینه مهم ترین نگرانی شرکت هایی است که در سطح جهانی هستند چرا که از نظر بسیاری صنایع، بخش سودآور است.
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