سﻼم ،صبح بخير-روز خوبي رو براتون آرزو مي كنم

-٩٧/١١/١٦شماره ٣٤٥٥سال چهاردهم-تلفن٦ ٦ ٤ ٢ ٠ ٩ ٨ ٨ :
مرغ زنده
مرغ كشتار
تخم مرغ
بوقلمون كشتار
بوقلمون زنده

حداقل ٨٨٠٠حداكثر١٠١٠٠
حداقل١١٨٨٠حداكثر١٤٩٠٠
حداقل ٥٦٠٠حداكثر ٦٣٠٠
حداقل ٢٥٠٠٠حداكثر٢٥٥٠٠
حداقل ١٩٠٠٠حداكثر١٩٥٠٠

فسفات
ذرت
كنجاله سويا
متيونين
ليزين

حداقل ٥١٠٠حداكثر ٥١٥٠
برزيل ١٣٥٠-١٤٨٠روس١٤٩٠
برزيل ٢٤٥٠
حداقل ١٨٩٠٠حداكثر ١٩٠٠٠
حداقل ١٠٢٥٠حداكثر ١٠٤٥٠

سكوت كن  /گاهي سبك نشوي سنگين تري

حجتي :واردات گوشت تا متعادل شدن قيمت ها ادامه دارد

وزير جهاد كشاورزي ،ارزش توليد غذا در كشور را ساﻻنه  ٨٠ميليارد دﻻر عنوان كرد و گفت:براي اين ميزان توليد،ساﻻنه  ١٠ميليارد دﻻر
نهاده هاي كشاورزي وارد كشور شده و حدود  ٦ميليارد دﻻر نيز صادرات داريم .وزير جهاد كشاورزي گفت:تا زمان متعادل شدن قـيـمـت
ها،هيچگونه محدوديتي براي واردات گوشت به كشور با رعايت مقررات و موازين بهداشتي وجود ندارد .محمود حجتي در نشـسـت بـا
رئيس و اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسﻼمي ضمن بيان مطلب فوق اظهار داشت:به دليل نوسانات ارزي و قاچاق دام زنـده
از مرزهاي غربي و شرقي كشور،افزايش قيمت گوشت قرمز اتفاق افتاد كه با تدابير انديشيده شده و افزايش  ٢٤درصدي حجـم واردات
اميدواريم قيمت اين كاﻻ به تعادل برسد .وي افزود:در حال حاضر گوشت وارداتي با نرخ تنظيم بازاري به صورت هدفمند در حال تـوزيـع
است و اين روند ادامه خواهد يافت .وزير جهاد كشاورزي ،ارزش توليد غذا در كشور را ساﻻنه  ٨٠ميليارد دﻻر عنوان كرد و گفت:براي اين
ميزان توليد،ساﻻنه  ١٠ميليارد دﻻر نهاده هاي كشاورزي وارد كشور شده و حدود  ٦ميليارد دﻻر نيز صادرات داريم .حجتي با اشـاره بـه
طرح هاي هشت گانه افزايش توليد محصوﻻت راهبردي در بخش كشاورزي گفت:طرح  ١٠ساله خوداتكايي  ٧٠درصدي در توليد روغـن
را در دستور كار داريم .وي ادامه داد:در سه سال اخير توليد كلزا در كشور  ٦برابر افزايش يافته است .وزير جهاد كشـاورزي يـكـي از
دستاوردهاي بخش كشاورزي در سال هاي اخير را افزايش توليد شكر و رسيدن به آستانه خودكفايي در اين محصول عنوان كرد .حجتـي
خاطرنشان كرد:تاكنون در سطح  ٣٥٠هزار هكتار در كشورهاي قزاقستان،روسيه و آذربايجان قراردادهاي بـلـنـدمـدت بـراي كشـت
فراسرزميني منعقد شده است .در اين نشست،رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسﻼمي،هدف از برگزاري اين جلسه را ايـجـاد
همكاري براي تامين و توزيع مناسب تر محصوﻻت اساسي غذايي كشور عنوان كرد و گفت:در مديريت تامين و توزيع كاﻻهاي اسـاسـي
بايد منافع توليدكننده و مصرف كننده به صورت توامان توجه داشت .محمدرضا پورابراهيمي تصريح كرد:استفاده از سامانه هاي اطﻼعاتي
و الكترونيكي در توزيع محصوﻻت اساسي موجب افزايش نظارت و كاهش هزينه ها خواهد شد .همچنين در اين نشست،سايـر اعضـاي
كميسيون كشاورزي و مديران ارشد وزارت جهاد كشاورزي به طور جداگانه ديدگاه هاي خود را در ارتباط با تنظيم بـازار مـحـصـوﻻت
كشاورزي و غذايي ارائه كردند.

قيمت مرغ در بازار شب عيد كاهش مييابد

رئيس اتحاديه پرنده و ماهي اعﻼم كرد با توجه به برخي اقدامات انجام شده ،قيمت مرغ در بازار شب عيد بهتر خواهد شد و با كـاهـش
قيمت مواجه خواهيم بود .مهدي يوسفخاني ،با اشاره به افزايش قيمت آﻻيش مرغ به تناسب باﻻرفتن قيمت مرغ در كشور اظهار داشت:
با افزايش قيمت مرغ در كشور ،قيمت آﻻيش مرغ شامل جگر مرغ ،پاي مرغ ،دل و سنگدان نيز افزايش يافته است .وي افزود :اين روزها
با افزايش قيمت مرغ ،شاهد افزايش خريد آﻻيش مرغ از جمله سنگدان بوديم؛ البته عﻼوه بر اين ،همواره در فصل زمستان نيـز مـيـزان
مصرف سنگدان بيشتر ميشود ولي در مجموع امسال به نسبت سال گذشته ،فروش جگر مرغ و سنگدان افزايش پيدا كرده است .رئيـس
اتحاديه پرنده و ماهي در پاسخ به اين سوال كه آيا آماري از افزايش مصرف سنگدان مرغ در كشور وجود دارد يا خير ،گفت :هـيـچ آمـار
دقيقي وجود ندارد ولي معموﻻً اگر ميزان مصرف مرغ در تهران را  ٢٠٠٠تن در نظر بگيريم ،معادل  ٦درصد وزني آن ،مجموع مصرف جگر
مرغ و سنگدان است .يوسفخاني با بيان اينكه مصرف مرغ در تهران به نسبت سال قبل و پيش از افزايش قيمتهاي اخير تـغـيـيـري

نداشته است ادامه داد :تقاضاي خريد مرغ در بازار آزاد كم شده ولي اين ميزان كاهش تقاضا ،با عرضه مرغ به قيمت تنظيم بازار جـبـران
شده است.

 ٢٠٨قلم دارو دامي در سمنان توليد ميشود /ايجاد  ٥كشتارگاه صنعتي
مديركل دامپزشكي استان سمنان درباره دستاوردهاي اين اداره كل در طول تاريخ انقﻼب اسﻼمي ،گفت :امروز باافتخار بايد گـفـت ٢٠٨
قلم انواع داروهاي دامي در اين استان توليد ميشود .محمد سعيدي با اشاره به توليد  ٢٠٨قلم انواع داروهاي دامي در استان سمنان ،بيان
كرد :اين داروها در توليدات مختلف شامل داروهاي تزريقي و پودرهاي افزودني و كلسيم فسفات ،لوسيلون و امولوسيون محـلـول ،پـودر

قرص ،پماد و  ...به استانهاي ديگر صادر ميشود .وي افزود :با دستان پرتوان تولد كنندگان بومي داخل استان سمنان خوشبختانـه ٣٨
ميليون و  ٤٤٣هزار قلم انواع قرص ،پودر و داروي تزريقي طي  ١٠ماه امسال توليدشده است .مديركل دامپزشكي استان سمنـان بـيـان

كرد :هماكنون ايجاد پنج كشتارگاه صنعتي در استان شامل دو كشتارگاه در شاهرود و دو كشتارگاه در سمنان و يك كشتارگاه در دامـغـان
در دستور كار قرار دارد ،گفت :زمين مناسب براي اين كشتارگاهها در نظر گرفتهشده و به دنبال جذب سرمايهگذار بخش خصوصي بـراي
اين امر هستيم تا كمكم شاهد تعطيلي كامل كشتارگاههاي نيمهصنعتي نيز در استان باشيم كه هماكنون تعدادشان به پنج باب ميرسد.
سعيدي بابيان اينكه استان سمنان فعﻼً از حيث كشتارگاه صنعتي محروم است اما سياست دامپزشكي بهتدريج تعطيلي تمام واحـدهـاي
نيمهصنعتي و حركت به سمت صنعتيسازي كشتارگاهها است ،بيان كرد :برآوردها نشان ميدهد كه روند اجرا و احداث اين طرح در اوايـل
سال  ٩٨ميتواند رقم بخورد و از سوي ديگر ما بايد تﻼش كنيم تا نهايتاً يك سال ديگر بتوانيم شاهد افتتاح اين واحدها باشيم.

