سالم ،صبح بخیر-روز خوبی رو براتون آرزو می کنم
-99/07/23شماره 3807سال شانزدهم-تلفن:
جوجه
مرغ زنده
مرغ کشتار
تخم مرغ
بوقلمون کشتار
بوقلمون زنده

راس 1500 –1400

حداقل  00511حداکثر05551
حداقل17720حداکثر24400
حداقل 00711حداکثر 00111
حداقل 00511حداکثر00511
حداقل 07511حداکثر00511

پالس 1400– 1300

فسفات
ذرت
کنجاله سویا
متیونین
لیزین

کاب 1350 - 1250

هوبارد 1300-1200

حداقل  0011حداکثر 0011
برزیل  1500اکراین  1500رومانی 1500
کلهر  0771– 0551سویا ناب 0111
حداقل  77111حداکثر 70111
حداقل  00111حداکثر 05111

هر کس می تواند سررشتهء کار خویش را به دست گرفته و آن را به مسیر دلخواه ببرد.

هیچ محدودیتی در توزیع نهادههای دامی وجود ندارد
وزیر جهادکشاورزی گفت :هیچ گونه محدودیتی در توزیع نهادههای دامی وجود ندارد و در زمان حاضر تولیدکنندگان میتوانند برای تأمین
نیازهای خود به سامانه بازارگاه مراجعه کنند .کاظم خاوازی شامگاه دوشنبه در حاشیه بهره برداری از طرح های نوساازی و باازساازی
بخش کشاورزی استان های سیل زده کشور که همزمان توسط رییس جمهوری به صورت ویدئوکنفرانس انجام شد ،در گفات وگاو باا
خبرنگار ایرنا افزود :روزانه ۰۲هزار تن نهاده دامی شامل کنجاله ،سویا و جو به صورت مازاد در بازارگاه عرضه میشود .وی گفت :پرورش
دهندگان مرغ تخم گذار که ۰۲۲درصد آنان در بازارگاه دارای کد شناسایی هستند سهمیه نهاده را دریافت می کنند و کمبودی احساا
نمیشود .وزیر جهادکشاورزی به علل گرانی نهادههای دامی و طیوردر ماههای اخیر اشارهای نکرد .وی همچنین با اشاره به تداوم تاوزیاع
نهاده بین مرغداران گوشتی که کد شناساسایی در بازارگاه دارند ،ابراز امیدواری کرد تا هفته آینده همه مرغداران گوشتی در ساامااناه
بازارگاه دارای کد شناسایی شوند تا آنان نیز بتوانند سهمیه نهادهها را با قیمت مصوب خریداری کنند.

اختالف  ۰۵درصدی قیمت گوشت از تولید تا مصرف
مدیرعامل اتحادیه دامداران با اشاره به اینکه دالالن و واسطه گران بازار گوشت را در دست گرفته اند ،گفت :گوشت با اختالف قیمت ۰۲
تا  ۰۲درصدی از تولیدکننده به دست مصرف کننده می رسد .در حقیقت حلقه های واسط مازادی در این بین وجود دارند که هرکدام باازار
را تغییر می دهند.سعید سلطانی با بیان اینکه بهتر بود قبل از آغاز به کار سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی ایرادهای آن برطرف می شد
تا در حین کار نیاز به اصالحات نباشد ،اظهار کرد :سال گذشته قبل از اینکه سامانه ای برای توزیع نهاده ها باشد ،به راحتی با بازرگانان به
میزانی که نهاده دامی نیاز داشتیم قرارداد می بستیم؛ قدرت چانه زنی ،تعیین زمان و نحوه پرداخت هزینه داشتیم و پس از دریافت نهاده
نیز آن را میان واحدها تولیدی توزیع می کردیم .وی با اشاره به اینکه هدف سامانه بازارگاه شفاف سازی فرآیند توزیع نهاده هاای دامای
است اما برخی از آن سوء استفاده می کنند ،گفت :برخی افراد تنها با داشتن پروانه اشتغال و انبار اقدام به دریافت نهاده می کاردناد و
چون نظارتی بر آنها نبود نهاده های دریافتی را در بازار آزاد به فروش می رساندند .یا اینکه دامداران برای دریافت نهااده در ساامااناه
بازارگاه ثبت نام می کردند ولی تا مدت طوالنی به دستشان نمی رسید و برخی از فروشندگان نیز با افزایش قیمت نهااده هاای دامای
بخشی از نهاده فروخته شده را تحویل تولیدکنندگان می دادند و از تحویل مابقی اجتناب می کردند و هزیناه پارداخات شاده را باه
تولیدکننده پس می دادند؛ در حالی که در سامانه بازارگاه اینگونه تصور می شد که تولیدکننده نهاده دریافت کرده است .وی اضافه کارد:
برخی از واردکنندگان نهاده های دامی نیز به جای فروش نهاده به تولیدکنندگان مدعی می شدند که نهاده ها را پیش فروش کرده اند؛ در
حالی که وقتی محصولی پیش فروش شود باید ارزانتر به دست تولیدکننده برسد .سلطانی در پاسخ به این سوال که گفته می شود مشکل
نهاده های دامی مورد نیاز واحدهای تولیدی حل شده و این نهاده ها بین واحدهای تولیدی توزیع می شود .آیا دامداری ها نهاده مورد نیااز
خود را دریافت کرده اند؟ گفت :حتی یک کیلوگرم هم نهاده دامی دریافت نکردیم .چندین بار نامه نوشتیم و درخواست هام دادیام اماا
متاسفانه توزیع نهاده ها در استانها سلیقه ای است و با وجود اینکه گفته می شود فرآیند سیستماتیک است اما توزیع آن هنوز با دخاالات
انسان صورت می گیرد .سلطانی دربخش دیگری از صحبت هایش به قیمت تمام شده دام سبک و سنگین نیز اشاره کرد و گفت :با توجه
به افزایش قیمت نهاده ها در بازار آزاد قیمت تمام شده دام برای دامدار در حال افزایش است اما در این میان دالالن و واسطه گران هام
بازار را به دست گرفته اند و قیمت ها را تغییر داده اند .به طور مثال متوسط قیمت دام سنگین زنده  ۲۰هزار تومان و قیمت گوسفند زناده
نیز  ۲۰هزار تومان است؛ بنابراین قیمت هر کیلو گوشت گوساله در بازار بایستی  ۰۲هزار تومان و گوشت گوسفناد نایاز  ۰۰تاا ۰۲
هزارتومان باشد اما اینگونه نیست و گوشت با اختالف قیمت  ۰۲تا  ۰۲درصدی از تولیدکننده به دست مصرف کننده می رسد.

شناسایی  ۰۵۵۵نقطه کانون بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشور
حمیدرضا حسینی مدیرکل دامپزشکی استان سمنان در جلسه ستاد استانی کنترل و پیشگیری از بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگاان در
سالن مدیریت بحران استانداری سمنان اظهار کرد :در سالهای  ۰۰و  ۰۰با شناسایی یک هزار نقطه کانون بیماری آنفلوآنزای فوق حااد
پرندگان در کشور ،بالغ بر  ۲۲میلیون قطعه پرنده کشف و معدوم شد .او ادامه داد :با اقدامات پیشگیرانه و واکسیناسیاون مساتامار در
استانهای کشور و بهخصوص استانهای درگیر ،در سال  ۰۰و  ۰ماهه اول سال جاری ،پنج کانون بروز بیماری در سه استان شنااساایای
شد و این میزان نسبت به سالهای  ۰۰و  ۰۰کاهش یافت .حسینی گفت :در استان سمنان بیش از  ۰۲۲واحد انواع مرغداری با ظرفیات
 ۰۲میلیون قطعه پرنده در حال فعالیت هستند که چیزی حدود یک هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در این صنعت استان صورت گرفاتاه
است .وی بیان کرد :در حال حاضر ،دو هزار و  ۰۲۲نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت در استان مشغول به فعالیت هستناد
و به واسطه ضریب اشتغال باالی این حوزه ،حفظ و صیانت از آن و پیشگیری از بروز بیماری اهمیت بسیار باالیی دارد.او گفت :در سالهای
 ۰۰و  ۰۰دو کانون بروز بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان سمنان شناسایی ،پرندگان معدوم و غرامت پرداخت شد.

