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 هیچ انسانی کامل نیست اما آدم هایی که فکر می کنند کامل هستند به درد کار تیمی نمی خورند. 
 

 های دامی همچنان داغ است بازار سیاه نهاده
 های دامی، قیمت تمام شده شیر و گوشت به شدت باال رفته است. مدیر عامل اتحادیه دامداران گفت: با وجود نوسان شدید نرخ نهاده

هزار تومان و  ۵۱های دامی  اظهار کرد: در حال حاضر قیمت کنجاله سویا به بیش از  سعید سلطانی سروستانی با انتقاد از بازار سیاه  نهاده

هزار تومان افزایش یافته که قیمت تمام شده شیر و گوشت را تحت تاثیر خود قرار داده است. او با اشاره به ایننن نه  ۵۱قیمت کلزا به 

دهند، افزود: قیمت تمام شده شیرخام باالتر از رقمی است که ستاد تنظیم  درصد قیمت تمام شده تولید را تش یل می ۰۱های دامی،  نهاده

ترین مناده  گیرد. سلطانی با اشاره به این ه لبنیات ارزان بازار مصوب کرده که با ادامه این روند صنعت دامپروری در معرض نابودی قرار می

ها را در اختیار دامداران قرار دهننند تنا  های نظارتی با اعمال نظارت دقیق باید نهاده خوراکی در دسترس خانوار است، بیان کرد: دستگاه

قیمت تمام شده به نرخ قبل بازگردد، در غیر این صورت مش الت تامین علوفه همچنان به قوت خود باقی است. این مقام مسئول ادامنه 

های بعد از انقالب بنه هندر  داد: اگر مسئوالن ذی ربط تمهیداتی برای تامین علوفه نیندیشند، تمامی زحمات صنعت دامپروری طی سال

 ۵۱هزار تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به خرید هر کیلو کنجاله سویا با ننرخ  ۱رود. او قیمت تمام شده هر کیلو  شیرخام  را باالی  می

 ۰۱۱هزار و  ۱درصد سود برای دامدار  ۵۱هزار تومان، قیمت تمام شده هر کیلو شیرخام با احتساب  ۵۱هزار تومان و هر کیلو کلزا با نرخ 

هزار تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی است که هم اکنون هنر  ۸۴تا  ۸۰تومان است. وی نرخ منطقی هر کیلو دام سبک گوسفند را 

هنای  شود که دامدار به سبب پایان دوره پرورش و افزایش هزینننه هزار تومان از دامداران خریداری می ۸۱کیلو دام زنده با نرخ کمتر از 

 کند.  سربار به ناچار دام خود را عرضه می

 

 های دامپزشکی را جدی بگیرند مرغداران توصیه
علی بابایی مدیر کل دامپزش ی استان تهران ، با اشاره به این ه کمبودی در تامین واکسن نداریم، اظهار کرد: در حال حاضر انواع مختلن  

 واکسن به وفور در کشور وجود دارد و تنها تولیدکنندگان به سبب نوسان نرخ ارز به قیمت اعتراضاتی دارند. او با اشاره به این ه بینمناری

خاصی را در حوزه دام و طیور در استان شاهد نیستیم، افزود: نبود بیماری در استان بدان معناست که کمبودی در توزیع واکسنن وجنود 

ندارد. بابایی نسبت به شیوع آنفلوانزا حاد پرندگان هشدار داد و گفت: با توجه به بحث سرمای هوا، اطالع رسانی موارد پینشنگنینری در 

خصوص آنفلوانزا حاد پرندگان به مرغداران شده است تا مورد خاصی پیش نیاید. مدیر کل دامپزش ی استان تهران درباره روند مقایسنه 

ایم که مربنو   بیماری دام و طیور با مدت مشابه سال قبل بیان کرد: امسال نسبت به سنوات گذشته، سال بی خطری را پشت سر گذاشته

های پرخطر طیور، بحث بیماری دام به حداقل رسنینده  های گذشته است. او ادامه داد: با توجه به بحث واکسیناسیون گله به اقدامات سال

که امیدواریم این روند ادامه یابد. بابایی در پایان تصریح کرد: با آغاز فصل مهاجرت پرندگان به کشور ما، همانند سنوات گذشته بنحنث 

رود که شاهد حنداقنل  های بهداشتی به مرغداران انتظار می های تنفسی طیور را خواهیم داشت که با اقدامات پیشگیرانه و توصیه بیماری

 تلفات طیور باشیم.

 برزیل تعرفه واردات ذرت و سویا را موقتا لغو کرد
دولت برزیل تصمیم گرفته تا به طور موقت تعرفه بر واردات دانه های ذرت و سویا از کشورهای خارج از بلوک تجاری مرکوسور را تا سال 

آینده لغو کند. یک منبع آگاه گفت دولت برزیل تصمیم گرفته تا به طور موقت تعرفه بر واردات دانه های ذرت و سویا از کشورهای خارج از 

بلوک تجاری مرکوسور را تا سال آینده لغو کند. به گفته این منبع آگاه، این تصمیم در ساعات پایانی روز جمعه توسط هیئتنی فنننی در 

 ۵۱وزارت اقتصاد این کشور گرفته شده است. این منبع آگاه گفت: واردات کنجاله سویا و روغن سویا نیز همانند واردات دانه سوینا تنا 

 لغو خواهند ماند. ۱۱۱۵مارس  1۵از تعرفه بر واردات معاف شده اند. اما تعرفه واردات بر دانه های ذرت تا  ۱۱۱۵ژانویه 

بخش تولیدکننده گوشت برزیل که از غالت به عنوان خوراک دام استفاده می کند، ماه گذشته از دولت این کشور خواست تا از این تعرفنه 

 ها معاف شود. وزارت اقتصاد برزیل در اوایل ماه سپتامبر تصمیم گرفت تا تعرفه بر واردات برنج را تا پایان سال به صفر برساند.

 

 شرکت محترم تخم مرغ مروارید -آقایان برادران موسوی  -پیام تسلیت  
انگیز و اندوهناک کرد و تأس  و تأثر بسیار زیاد ما را به همراه  خبر درگذشت مادر و برادر عزیزتان، این ایام را برای همه هم اران غم

داشت. هر چند هیچ تسلیتی تسلی بخش نخواهد بود و هیچ واژه ای توصی  کننده حال این روزهای سخت شما نیست اما از صمیم قلب و 

گوییم و از خداوند متعال برای روح بلندشان، غفران و رحمت  وجودمان فقدان آن عزیزان را به جنابعالی و خانواده محترمتان تسلیت می

 واسعه و برای بازماندگان، صبر خواهانیم.                                                                                     
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