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 خنده بی انتها است، تخیل سن و سال نمی شناسد و رویاها جاودانه هستند.
 

 تعادل بازار به شرط توزیع به موقع نهاده
محمدرضا کمالی گفت: هر ساله با نزدیک شدن به شب عید و ایام نوروز، در بهمن ماه شاهد کاهش عرضه گوشت مرغ و افزایش اندد  

کنند. وی اظهار داشت: از آذر ماه سدا   ها نگهداری می ها هستیم، زیرا تولیدکنندگان مرغ ها را برای اسفندماه و شب عید در سالن قیمت

روز نهاده اختصاص می یافت، اما در دومین تصمیم وزارت جهاد کشاورزی مقرر شدد مدیدزان  ۰۴جاری تاکنون برای هر قطعه جوجه تا 

روزه چدهدار  ۰۴ای که برای یک دوره  کرد: این بدان معناست که تولیدکننده روز افزایش یابد. کمالی خاطرنشان ۰۴عرضه نهاده ها تا 

رسدد  کیلوگدرم مدی ۰.۴کرد، امروز این میزان برای هر قطعه مرغ به  کیلوگرم برای یک قطعه مرغ خود ذرت یا کنجاله سویا دریافت می

طدور  بنابراین مرغ وزن بیشتری می گیرد و میزان ورودی گوشت مرغ به بازار افزایش می یابد. مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: به

های اختصاصی تولید در بازارگاه به موقع به دست تولیدکنندگدان  عامل موجب تعاد  بازار می شود، البته به شرط اینکه سهمیه ۲حتم این 

هزار و  ۲۲تومان و مرغ کشتار روز  ۲۰۲هزار و  ۷۱داشت: اکنون قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده متوسط نزدیک به  برسد. وی در ادامه بیان

هزار تومان به دست مصرف کنندگان برسد. کدمدالدی  ۲۲هزار تا  ۲۴تومان است که با احتساب کرایه حمل و نقل باید با قیمت بین  ۱۰۷

اظهار داشت: با توجه به قیمت فعلی تمام شده مرغ، در صورتی که فروشندگان مرغ باالتر از نرخ مذکور به دست مردم برسانند اجحداف 

شود. مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه طی روزهای اخیر قیمت هر قطعه  فروشی محسوب می کنندگان است و گران به مصرف

داد: امروز نرخ مرغ زنده نسبت بده روز  تومان بوده و تغییر چندانی نداشته است، ادامه ۰۱۲جوجه یک روزه متوسط کشوری سه هزار و 

 ۲۱تومان کاهش داشته است. بررسی بازار نشان می دهد قیمت هر کیلوگرم در بازار باالی  ۷۰۱تومان افزایش و مرغ کشتار  ۲۰گذشته 

هزارتومان به فروش می رسد. طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده براساس نرخ نهاده هدا درب  ۱۴هزارتومان تا 

تومان تعیین شده بود.پس از آن  طبدق  ۰۴۴هزارو  ۲۴تومان و گوشت مرغ تازه برای مصرف کنندگان  ۰۴۴هزار و  ۷۰واحدهای تولیدی 

هدزار  تومان، دانه سویا سده ۱۴۴هزار و  مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار در آذرماه امسا ، نرخ هر کیلوگرم ذرت و جو در مبادی ورودی یک

 تومان تعیین شد. ۰۲۴۴روزه  تومان و جوجه یک ۲۴۴هزار و  تومان، کنجاله سویا سه ۷۴۴

 معدوم شدن بیش از یک میلیون قطعه مرغ به دلیل آنفلوآنزا
علی صفر ماکنعلی رییس سازمان دامپزشکی کشور در نشست خبری درباره  وضعیت بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشدور و 

هزار قطعه طیور در استان خراسان جنوبی مدعددوم  ۱۴۴مرگ و میر پرندگان مهاجر تاالب میانکاله اظهار کرد: درحالی که یک میلیون و 

هزار قطعه است و دلیل تلفات زیاد پرندگان در خراسان جنوبی پنهان کداری  ۴۴شده است  که این رقم در دیگر استان های کشور تنها 

واحدد  9واحد تخمگذار و  9کیلومتری   ۷۴مرغداری است که واحد خود را بیمه نکرده بود. وی افزود: این پنهان کاری باعث شد در شعاع 

گوشتی،  شترمرغ و پرنده مهاجر نیز درگیر شوند. رییس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: در صورتی که این واحد در استان خدراسدان 

وق جنوبی بروز بیماری را به موقع اطالع می داد آمار میزان تلفات آنفلوآنزا  بسیار کمتر است. وی تصریح کرد: اکنون بیماری آنفلوانزای فد

نقطه کشور شناسایی، ردیابی، مهار و مختومه شده است، البته این بیماری در کشور دارای چهار نسخه متدفداوت در  ۴۴حاد پرندگان در 

شما ، استان های با تراکم باال مزارع مرغ تخمگذار )شامل آذربایجان شرقی، قزوین، تهران، قم، مرکزی و اصفهان( و سایر نقاط کشدور 

ترین آمار کانون ها را به سازمان جهداندی  های بیماری اکنون شفاف است.رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت: از لحاظ شناسایی کانون

واحد تولیدی در کشور داریدم  ۱۴۷میلیون قطعه مرغ تخمگذار و پولت در یک هزارو  ۱۴بهداشت دام اعالم کرده ایم.  وی اظهار داشت: 

تن ندیداز  ۰۴۴تن مازاد نیاز بر کشور است. به گفته وی، روزانه دو هزار و  ۲۴۴تن  روزانه تخم مرغ تولید می کنند که  ۴۴که سه هزارو 

تخم مرغ کشور است که بقیه تولید، مازاد بر نیاز داخلی است که این مازاد تولید به دلیل موفقیت سازمان دامپزشکی کشدور در مدهدار 

بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان است. رییس سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: برای جلوگیری از پندهدان کداری واحددهدای 

درصد اجباری شد دیگر هیچ واحدی بدون بیمه امکان جوجه ریزی را نددارد.  ۷۴۴بیمه طیور به طور  99پرورشی از ابتدای اسفندماه سا  

وی با بیان اینکه ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در حا  گردش است، اظهارداشت: البته قانون بیمه واحدهای پرورشی طیور مربوط 

است. ماکنعلی گفت: سیستم شناسایی و رصد و پایش سازمان دامپزشکی کشور در بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرنددگدان  ۷۱9۴به سا  

 ساعت در باغ پرندگان قم شناسایی و عملیات مهار آن انجام شد. ۲۰به حدی قوی است که این بیماری در کمتر از 

قطعه پرنده باغ پرندگان قم معدوم شده است و احتما  آن می رود که از ادامه فعالیت این باغ پرندگان به دلیدل  ۲۱۴به گفته وی، اکنون 

میلیون قطعه واحد مرغ تخمگذار و گوشتی در قم جلوگیری شود زیرا تامین امنیت غذایی کشور در اولویت برنامه هدای ایدن  ۷۷حضور 

گونه منحصر به فرد به دلیل مسمویت سدم  ۲۲هزار پرنده مهاجر از  ۷۷سازمان قرار دارد. رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت: بیش از 

درصدد سدایدر  ۷.۴درصد فالمینگو و  ۱.۴درصد مرغ چنگر،  9۰بوتولیسم در تاالب بین المللی میانکاله تلف شده اند که از این تعداد 

پرندگان هستند.رییس سازمان دامپزشکی کشور افزود: اکنون احیای تاالب میانکاله از اهمیت باالیی برخوردار است که این امر نیازمدندد 

باالنس آب شور دریا و آب شیرین توسط دستگاه های پمپاژ، پلمپ چاه های غیرمجاز و جلوگیری از ورود و پساب کارخانجات و واحدهای 

 تولیدی است.

 01311حداکثر  0111حداقل  فسفات 00111حداکثر 00111حداقل  مرغ زنده
29100حداکثر19000حداقل مرغ کشتار  ؟ ذرت 
 ؟ کنجاله سویا  01611حداکثر  03711حداقل تخم مرغ

 00111حداکثر  01111حداقل  متیونین 30111حداکثر 33111حداقل  بوقلمون کشتار
 00111حداکثر  01111حداقل  لیزین 07111حداکثر06111حداقل  بوقلمون زنده
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