سالم ،صبح بخیر-روز خوبی رو براتون آرزو می کنم
-99/10/23شماره 3862سال شانزدهم-تلفن:
مرغ زنده
مرغ کشتار
تخم مرغ
بوقلمون کشتار
بوقلمون زنده

حداقل  05621حداکثر05221
حداقل17000حداکثر21800
حداقل 00111حداکثر 51011
حداقل 35111حداکثر35211
حداقل 55111حداکثر55211

فسفات
ذرت
کنجاله سویا
متیونین
لیزین

حداقل  01111حداکثر 01311
روس  1700برزیل ؟
نابدانه  3201-3251کلهر 3551 –3311
حداقل  55211حداکثر 52211
حداقل  51111حداکثر 50111

اگر میخواهی دروغی نشنوی  ،اصراری برای شنیدن حقیقت مکن . . .

هشدار در خصوص خطر شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

سرپرست شبکه دامپزشکی بافق از رخداد بیماری آنفوالنزا فوق حاد پرندگان در برخی از استانهای کشور خبر داد.

فرزانه ساالری با اشاره به رخداد بیماری آنفوالنزا فوق حاد پرندگان در برخی از استانهای کشور ،گفت :آنفلوانزای فوق حاد پرندگان جزء
بیماری های به شدت واگیر ،خطرناک و مشترک بین پرندگان و انسان است و به علت تلفات باال به طاعون پرندگان مشهور است.هشددار
در خصوص خطر شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان وی افزود :پرندگان مهاجر مخزن این بیماری هستند و عامل بیماری زا را از
یک منطقه به منطقه دیگر انتقال می دهند .ساالری سرعت انتشار سریع ،عدم درمان موثر در طیور ،بروز خسارت اقتصادی و تدهددیدد
سالمت افراد را از جمله ویژگیهای بارز این بیماری دانست .سرپرست شبکه دامپزشکی بافق درباره توصیههدای بدهدداشدتدی بدرای
پیشگیری از بیماری ،گفت :از خرید پرنده از فروشندگان دوره گرد خودداری شود ،عرضه طیور دوره گرد به شبکه دامپزشکی گزارش داده
شود ،موازین بهداشتی در حین مواجه با طیور تلف شده و دفن بهداشتی آنها رعایت شود ،عدم جابجایی مرغهای بومی و محصور نمودن
آن ها،عدم دسترسی پرندگان مهاجر به طیور و از شکار پرندگان مهاجرخودداری شود .وی در خصوص نحوه برخورد دامدپدزشدکدی بدا
کانونهای این بیماری ،افزود :تا شعاع یک کیلومتری واحد درگیر بیماری ،طیور و تخم مرغهای محلی در منطقه معدوم میشوند و بعد از
عملیات معدوم سازی و پاکسازی کانون ،عملیات پایش و مراقبت و نمونه برداری از واحد بصورت مستمر انجام میگیرد .ساالری گفت :
بازرسان دامپزشکی از زمان جوجه ریزی تا اتمام روند کشتار ،پروسه بهداشتی مرغداریها را بطور کامل چک میکنند .سرپرست شبدکده
دامپزشکی بافق ادامه داد :بنابراین همشهریان می توانند با اطمینان خاطر مرغ و تخم مرغ مورد نیاز خود را از مراکز معتبر و مجاز تدحدت
نظارت دامپزشکی تهیه کنند .فرزانه ساالری گفت :به منظور سالمت مردم این نکته بسیار حائز اهمیت است که نگرانی مردم از مدعددوم
سازی پرندگان نباید سبب شود تا آنها از اطالع رسانی در این زمینه اجتناب کنند ،زیرا ضررهای ناشی از عدم اطالع رسانی ،گریبان گیدر
همه مردم خواهد شد.همشهریان بافقی در صورت مشاهده فروشندگان دوره گرد و غیر مجاز طیور و نیز تلفات ناگهانی در پرندگان خدود،
برای جلوگیری از انتشار آلودگی ،الزم است فوراً مراتب را به شبکه دامپزشکی شهرستان از طریق تماس با  ۴۳۳۴۳۴۲۳اطالع دهید

نهاده ها قبل از رسیدن به بازارگاه دچار مشکل می شوند
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت :اکنون به اطالعات خروج نهادهها از گمرکها دسترسی نداریم و این در حدالدی
است که تمامی اطالعات باید در سامانه بازارگاه وجود داشته باشد اما اطالعات فعلی در این سامانه ناقص منتقل میشود.
مرتضی رضایی درباره نشتی نهادههای دامی با ارز رسمی  ۳۳44تومانی در بازار سیاه ،افزود :به طور قطع وزارت جهاد کشداورزی بدرای
توزیع نهاده های دامی عالوه بر اطالعات خاص خود ،به اطالعات دقیق گمرک  ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت و وزارت راه در بحث حمدل
و نقل نیاز دارد .وی با بیان اینکه اکنون ما به اطالعات خروج نهاده ها از گمرک ها دسترسی نداریم اضافه کرد :در واقع تمامی اطدالعدات
باید در سامانه بازارگاه وجود داشته باشد تا دستگاههایی که در این زمینه فعالیت مشترک دارند بتوانند از این اطالعات برخوردار شوند اما
اطالعات فعلی در این سامانه نیز ناقص رد و بدل می شود .معاون وزیر جهاد کشاورزی براین باور است که در واقع نهادههای دامدی در
گمرک ها و بنادر ،قبل از اینکه به سامانه بازارگاه برسد ،دچار مشکل میشود .رضایی با بیان اینکه مشکل اتصال سامانههای گدمدرک و
تجارت باید از طریق وزارتخانه صنعت ،معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسالمی پیگیری و متصل شود ،افزود :این سامانهها بده طدور
کامل به سامانه بازارگاه متصل نیست و اطالعاتی که وارد بازارگاه میشود ،ناقص است .معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشداورزی
تصریح کرد :اگر این سامانهها با اطالعات دقیق و به صورت برخط متصل نباشد ،سامانه بازارگاه نمیتواند به صورت هوشمند فرایند ورود
و توزیع نهادههای دامی را کنترل کند .وی گفت :به طور معمول بخشی از اطالعات به شکل وب سرویسهایی نوشته و تبدادل مدیشدود،
برخی از اینها مانند بحث خروج اطالعات نهاده های خارج شده از گمرک ،هنوز اطالعاتش کامل نیست .به گفته وی ،اما در سامانه بازارگاه
تمامی جزئیات و اطالعات یک محموله و پتههای لیست محمولههای حمل شده ارایه میشود .رضایی با تاکید بر ایندکده وزارت جدهداد
کشاورزی خواستار دریافت اطالعات دقیق گمرک جمهوری اسالمی و وزارت صنعت در سامانه بازارگاه است ،افزود :اتصال سامانهها بده
یکدیگر یک شرط الزم برای اجرای کامل فرایند نظارت بر ورود و توزیع نهادههای دامی است و باید هر چه سریعتر این مشکل فنی حدل
شود .معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره احتکار نهادهها توسط دالالن یا واردکنندگان گفت :گزارشهایی در این خصوص منتشر شده امدا
به دلیل نبود اسناد و مدارک مستدل اطالعات ،احتکار نهادهها در انبارهای خصوصی هنوز ثابت نشده است .به گزارش فصدل تدجدارت،
سامانه «بازارگاه نهادههای کشاورزی »به منظور توزیع مناسب نهادهها و دسترسی آسان تولیدکنندگان به نهادههای دام و طدیدور بدا
نرخ های مصوب توسط وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شد که در مردادماه امسال اصالحاتی روی آن صورت گرفت .براساس آخرین مصوبه
ستاد تنظیم بازار باید هر کیلوگرم ذرت و جو در مبادی ورودی با قیمت یک هزار و  ۳44تومان ،دانه سویا سه هزار و  ۲44تومان و کنجاله
سویا سه هزار و  ۳44تومان در سامانه بازارگاه به دست تولیدکنندگان و پرورشدهندگان دام و طیور برسد.
این درحالی است که طبق گزارشهای منتشره ،برخی واردکنندگان و دالالن بازار سیاه پس از خروج نهادهها از گمرکات اقدام به احتکدار
این کاالها در انبارهای خصوصی خود میکنند تا این محصوالت را با نرخهای چند برابری در بازار بفروش برسانند.

