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 چالش ها برای سرگرم کننده کردن زندگی هستند و غلبه بر آن باعث معنا دار شدن زندگی.
 

 کاظم خاوازی سکان دار وزارت جهادکشاورزی شد
در مجلس شورای اسالمی و صحبت کررد   -وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی  -پس از بررسی برنامه ها و صالحیت آقای کاظم خاوازی 

نمرایرنرد را  مررد  در  -معاو  اول رئیس جمهور  -موافقا  و مخالفا  و شنید  دفاعیه های ایشا  و صحبت های آقای جهانگیری 

 رای موافق، به سکا  داری یکی از مهمترین وزارتخانه های ایرا  توسط آقای کاظم خاوازی رای مثبت دادند. 691بهارستا  تهرا  با 

  

 ها دردسر تازه مرغداران چاق شدن مرغ  
فروردین اجازه خرریرد  ۱6 ر  هستیم و تا  ۰۸۸مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دا  کشور  فت: مسؤول خرید مرغ تا وز  یک کیلو و 

 کنیم. کیلویی را خریداری نمی ۴ ر  را هم  رفتیم اما مرغ  ۱۸۸کیلو و  ۱مرغ تا وز  

های یکی از موضوعاتی است که این روزها دغدغه مرغدارا  شده و نارضایتی برخی از مرغدارا  را در نرحروه  انباشت مرغ در مرغداری

ها به همراه دارد. مازندرا  هم که به عنوا  قطب صنعت طیور و تامین کننده پروتئریرن در کشرور  خرید این کاالی مهم در برخی استا 

شناخته شده است، مرغدارا  این استا  هم از این امر مستثنی نیستند. اما مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دا  کشور در رابطه با ابرراز 

 ۱6 ر  هستیم و تا  ۰۸۸ها،  فت: ما مسؤول خرید مرغ تا وز  یک کیلو  و  نارضایتی برخی مرغدارا  از نحوه خرید مرغ در بعضی استا 

 کنیم. کیلویی را خریداری نمی ۴ ر  را هم  رفتیم اما مرغ  ۱۸۸کیلو و  ۱فروردین اجازه خرید مرغ تا وز  

حسن عباسی معروفا  با بیا  اینکه در حال حاضر هیچ مرغی توسط شرکت پشتیبانی امور دا  وارد بازار نمی شود،  فت: در حال حاضرر 

کنیم و برای رفاه حال مرغدارا  و عد  ضرر و زیا  تولیدکنند ا ، هیرچ  توما  از مرغدارا  خریداری می 9۸۸هزار و  6۱مرغ را تا قیمت 

کنیم. وی اظهار کرد: شرکت پشتیبانی امور دا  بیش از وز  مصوب شده توسط ستاد تنظیم بازار هیچ مررغری را  مرغی را وارد بازار نمی

خریداری نخواهیم کرد. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دا  کشور با بیا   فت: این شرکت موظف است کاالهای اساسی شرامرل تر ، 

سازی کند و در شرایط بحرانی وارد بازار کند. رئیس سازما  جهاد کشاورزی مازندرا  نیز در این  جو، سویا،  وشت سفید و قرمز را تخیره

هزار تن  وشت سفید از مرغدارا  خریداری در استا  خریداری شد و در انبارهای شرکت پشتیبانری امرور دا   ۰۸زمینه  فت: تاکنو  

فر ابا بیا  اینکه ویروس کرونا سبب شد مصرف مرغ کاهش پیدا کند،  فرت:  سازی شد. عزیزاله شهیدی جهاد کشاورزی مازندرا  تخیره

ها و... دست به دست هم داد تا تقاضای مرغ در بازار کاهش پیدا کند و با افت قیمت مررغ مرواجره  ها،  تاالرها ، مهمانی تعطیلی رستورا 

ای به سرپرست وزار  جهاد کشاورزی خواستار تسهیل در خرید مرغ شدیم،  فت: در حرال حراضرر  باشیم. وی با بیا  اینکه طی نامه

 ر  از مرغدارا  است و برای رفع این مشکل نیاز به صردور  ۰۸۸شرکت پشتیبانی امور دا  کشور در حال خرید مرغ تا سقف یک کیلو و 

هزار ترن مررغ در  ۱۰۸ ر  است. رئیس سازما  جهاد کشاورزی مازندرا  اضافه کرد: ساالنه  ۱۸۸کیلو و  ۱مجوز خرید مرغ تا وز  

تن مررغ  ۱۸۸درصد است. این مسؤول  فت: برای تنظیم بازار، روزانه  66شود که سهم این استا  از تولید کل کشور  مازندرا  تولید می

 های مرغداری است. ها، شرکت پشتیبانی امور دا  و اتحادیه شود که نشا  از همت تنظیم بازار، زنجیره خریداری می

  

 ها تُن تخم مرغ در انبارهای سِری آمریکا نگهداری میلیون
کند تا از آنها برای تهریره  ها تُن تخم مرغ را در انبارهای سری خود نگهداری می های سنگین هر فصل میلیو  دولت آمریکا با صرف هزینه

واکس آنفوالنزا استفاده کند. سی ا  ا  اضافه کرد: تعداد اندکی از مرد  از این موضوع و مکا  نگهداری حجم باالی تخم مرغ های جمع 

آوری شده توسط دولت آمریکا آ اهی دارند، زیرا این موضوع مربوط به امنیت ملی است. در این  زارش با اشاره به اینکه هر تخم مرغ در 

میلیو  تخم مرغ برای مقابله با آنفوالنزا استفراده  6۴۸تولید یک واکسن نقش دارد، آمده است، بنابر این ممکن است آمریکا در یک فصل 

سال  ذشته ده ها یا صدها میلیو  دالر سرمایه  ذاری کرده است تا اطمریرنرا   6۰کرده باشد. این  زارش می افزاید، دولت آمریکا طی 

  یر، تخم مرغ کافی وجود دارد. حاصل کند که برای تهیه واکسن آنفوالنزا و سایر واکسنهای احتمالی همه

میالدی باز می  ردد، زمانی که محققا  انگلیسی برای واکسینه کرد  نریرروهرای  699۸تاریخ تهیه واکسن آنفلوآنزا از تخم مرغ به دهه 

از این روش استفاده کردند و یک سال بعد آمریکا دریافت که با استرفراده از  6991مسلح خود در مقابل آنفلوآنزا برای اولین بار در سال 

تواند ارتش خود را در مقابل آنفلوآنزا محافظت کند. ویروسها به تخم مرغ های بارور شده تزریق می شوند و چند روز مانرده  این شیوه می

به تولید مثل، خارج و به بد  انسا  تزریق می شود. وزار  بهداشت، درما  و خدما  انسانی آمریکا طی یک قرارداد سه ساله، سراالنره 

 میلیو  دالر برای تهیه تخم مرغ به یک شرکت پرداخت کرده است. ۴۱مبلغ 

میلیارد دالر برای معالجه بیمارا  آنفروالنرزا هرزیرنره  6۸0۴های ایاال  متحده، آمریکا ساالنه حدود  بر اساس اعال  مرکز کنترل بیماری

کند. به  فته رئیس علو  آزمایشگاه بهداشت عمومی دانشگاه هنگ کنگ، تخم مرغ تنها برای واکسن آنفلوانزا مفید نیست، بلکه مری  می

ای  فوریه  ذشته در بریرانریره ۱6های آمریکا   ها نیز مفید باشد.  مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری تواند برای تولید واکسن سایر بیماری

هرزار  ۱۰۸میلیو  نفر در آمریکا دچار آنفوالنزا شدند که  ۱9فوریه( حداقل  ۱6میالدی تا این زما  ) ۱۸69اعال  کرد که از ابتدای سال 

 هزار نفر از آنها جا  خود را از دست دادند 61ها بستری و  نفر آ 
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