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 اند. هایی با لباس مبدل شان غالبا موهبت پنداریم هایی سخت می آنچه ما امتحان
 

 دهند های دیگر به تهران مرغ نمی استان

دهند در حالی که پایتخت فقط توان تولید هشت درصدد  ها به تهران مرغ نمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: استان

 کند از مرغ مورد نیاز خود را دارد. حشمت اهلل عسگری اعالم کرد: با وجود اینکه دولت به زحمت ارز مورد نیاز نهاده های دامی را تامین می

کاال باعث شده است تا در عمل این ابزار منجر به تنظیم بازار و حمایت از آن نشود. وی یادآورشد:  سیستم بدازار  -اما شبکه ناقص نهاده 

شود مرغ یارانه ای از مرغدار تحویل گرفته نمی شود؛ اشدتدبداه  کند و به آن نسبتی که نهاده یارانه ای تامین می گاه به درستی عمل نمی

دوند. عسگری اظهارداشت: نکته دیگر اینکه هدف از تامین ندهداده  دهند بعد دنبال آنها می آنجاست که ابتدا نهاده را به مرغدار تحویل می

دولتی حمایت از مصرف کننده است نه تولید کننده، از همین رو سیستم توزیع نهاده باید تغییر کند و متناسب با جمعیت هر استان و نده 

ها اختیار تصمیم گیری در خصوص نهاده های خود را باید داشته باشند، افدزود: ایدن  ها توزیع شود. وی با تاکید بر اینکه استان مرغداری

سیستم باید به گونه ای باشد که هر استان بتواند به مرغدارانی که به قیمت مصوب مرغ تحویل دهند همان روز نهاده مورد نیاز را تامدیدن 

ها مستقل عمل کنند و با اعمال محدودیت خروج مرغ از استان،  کند و تحویل دهد. وی اضافه کرد: روش کنونی باعث شده است که استان

کند را با مشکل مواجه سازند. عسگری ادامه داد: چرا  درصد نیازش را تولید می ۸های بزرگ بویژه استان تهران که فقط  تامین مرغ استان

دوره پیاپی کاهش جوجه ریزی دارندد  ۲است؟ جوجه ریزی باید سرعت بگیرد و مرغدارانی که در  ها جوجه ریزی کاهش یافته رشد قیمت

 باید پروانه فعالیت آنها باطل شود.

 

 آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کمین واحدهای پرورش طیور 
مدیرکل دامپزشکی استان مازندران گفت:با توجه به برودت هوا و قرارگیری در فصل سرما در صورت عدم رعایت ضوابدط و مدقدررات 

بهداشتی قرنطینه ای در واحدهای پرورش طیور، خطری جدی آنفوالنزای فوق حاد پرندگان متوجه این صنعت خواهد بود. سید حسدیدن 

رضوانی گفت: خوشبختانه تا کنون ردپایی از ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در واحدهای صنعتی استان گزارش و مشاهده نشد، اما 

با توجه به برودت هوا و قرارگیری در فصل سرما در صورت عدم رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی قرنطینه ای در واحددهدای پدرورش 

طیور، خطری جدی متوجه این صنعت خواهد بود. وی به روستاییان هشدار داد: روستاییان طیور خانگی خود را در مکانی محصور شدده و 

مسقف نگهداری کنند و از رها نمودن طیور باالخص پرندگان آبزی مثل غاز و اردک در باغات و مزارع خودداری کنند . وی پرندگان آبزی را 

به عنوان ناقلین اصلی ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان دانست و تاکید کرد: این پرندگان در صورت تماس مستقیم و یا غیر مستقیدم 

با پرندگان وحشی مهاجرآلوده که از مخازن اصلی این ویروس به شمار می روند، می توانند به این بیماری مبتال و هیچ عالئمی ندداشدتده 

ه باشند اما می توانند سایر ماکیان را آلوده کنند. وی در ادامه افزود:متصدیان پرورش طیور صنعتی  باید ضوابط و مقررات بهداشتی قرنطین

ای را در واحدهای خود با شدت و حدت بیشتری رعایت نمایند و به توصیه های بهداشتی دامپزشکی توجه ویژه داشته باشند تا با حدفد  

سرمایه و تامین سالمت عمومی جامعه ، سالی بدون آنفلوانزا را سپری کنیم. رضوانی در پایان بیمه کردن جوجه ها پیش از شروع پرورش 

را حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: با توجه به فصل سرما، درنظر گرفتن سوخت دوم برای حف  دمای الزم سالن ها و ذخیدره سدازی 

خوراک در حد متعارف در زمان بحران، از جمله اقدامت پیشگیرانه ای است که متصدیان واحدهای پرورش صنعتی باید مدنظدر داشدتده 

 باشند.

 رسد های دامی با تاخیر به دست تولیدکنندگان می نهاده 
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت: تولیدکنندگان با وجود تمهیدات دولت برای توزیع نهاده های دام و طیور، همچنان از 

های کشور با کمبود  رسد. محمدعلی کمالی افزود: اکنون در اکثر استان ها رضایت ندارند، زیرا با تاخیر به دستشان می وضعیت تامین نهاده

عرضه مرغ زنده روبرو هستیم که همین امر در افزایش نرخ تاثیر داشته است. وی اظهارداشت: امروز قیمت مرغ زنده به طور میاندگدیدن 

ها بیش از این نیز بوده است. کمالی تصریح کرد: میزان جوجده ریدزی  شود که در برخی استان هزار تومان اعالم می ۲۲هزار تا  ۸۸بین 

 میلیون قطعه جوجه ریزی انجام می شد. ۸۸۲میلیون قطعه بود که به حد نصاب نرسید، در حالی که حداقل باید  ۵۱ماه گذشته  ۸.۱

کمالی گفت: با توجه به تمهیدات دولت برای توزیع نهاده های دام و طیور، تولیدکنندگان همچنان از وضعیت تامین نهاده هدا رضدایدت 

روز زمان دارد تا نهاده مورد  ۰۲ندارند، زیرا با تاخیر به دستشان می رسد. وی اظهار داشت: یعنی تولیدکننده از روز جوجه ریزی تا کشتار 

 ۲۲  بیننیاز تولید را تامین کند، اگر در ابتدای تولید، حواله نهاده از سامانه بازارگاه صادر شود تا زمانی که بدست تولیدکننده برسد حداقل 

، یدسدتروز تا یک ماه زمان می برد بنابراین مرغداران ناچارند به بازار آزاد مراجعه کنند.   کمالی با بیان اینکه توزیع نهاده ها عادالنه ند

گفت: نهاده با قیمت مصوب به اندازه کافی بدست مرغداران نمی رسد، بنابراین با مشکل کاهش وزن مرغ کشتار روبرو هستیم به طدوری 

گرم کمتر از وزن معمولی از سالن های پرورش به کشتارگاه ها می رود. وی ادامه داد: این موضدوع  ۰۲۲که اکنون به طور متوسط هر مرغ 

تقریبا در همه استان ها مشاهده می شود. وی تصریح کرد: امیدواریم باتامین به موقع نهاده ها با نرخ مصوب، برای ماه آینده جوجه ریزی 

 مناسبی انجام شود و قیمت ها روند متعادلی را به خود بگیرد.

 01111حداکثر  9011حداقل  فسفات 09191حداکثر 09991حداقل  مرغ زنده
36300حداکثر23600حداقل مرغ کشتار 1500رومانی  1500اکراین    1500برزیل  ذرت   
 ؟ کنجاله سویا  00011حداکثر  00811حداقل تخم مرغ

 80911حداکثر  80911حداقل  متیونین 09111حداکثر 08111حداقل  بوقلمون کشتار
 00111حداکثر  00111حداقل  لیزین 00111حداکثر01111حداقل  بوقلمون زنده


