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 آنچه من را نكشد قوي ترم مي كند

 

 سلطان خوراك دام نداريم
معاون وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه آيين نامه جديد كنترل نقل و انتقال دام  ابالغ شده است در پاسخ به اينكه قيمت گـوشـت چـه      

اميدواريم با همكاري ساير دستگاه ها و جلوگيري از تردد غيرمجاز دام در اسرع وقت اين مشكل رفع :  يابد، گفت زماني در بازار كاهش مي
مرتضي رضايي معاون وزير جهاد كشاورزي در امور توليدات دامي امروز در نشست خبري به مناسبت چهلمين سالـگـرد پـيـروزي       . شود

گرم در روز رسـيـده      ٣٥مصرف سرانه پروتئين حيواني در ايران بيشتر از دنيا است به طوري كه اين رقم به :  انقالب اسالمي، اظهار كرد
هاي خود در پاسخ به سواالت خبـرنـگـار     وي در ادامه صحبت.  است؛ براساس استانداردهاي غذايي نيز رقم قابل قبولي به حساب مي آيد

شود كه محدوديتي در ثبت سفارش و واردات وجود داشته باشد اما در حال حاضر به هيـچ   انحصار وقتي ايجاد مي:  خبرگزاري تسنيم گفت
تواند در اين عرصه  عنوان محدوديتي در خصوص ثبت سفارش براي فرد خاصي وجود ندارد و هر فردي كه شرايط الزم را داشته باشد مي

توانند اقدام به واردات كنند كه يك سال س ابـقـه        دولت ابالغ كرده است تنها كساني مي:  معاون وزير جهاد كشاورزي افزود.  وارد شود
يـز  فعاليت داشته باشند اما ما با توجه به ضرورت امر اين موضوع را نيز مدنظر قرار داده ايم كه هر واحد توليدي يا اتحاديه هاي مربوطه ن

واردكننده در  ١٥٠رضايي يادآور شد كه در حال حاضر .  توانند براي توليدات خود اقدام به واردات و تأمين ذرت و سوياي مورد نياز كنند مي
توانند به صورت مستقل ارز دولتي بگيرند و اين محصول را وارد كنـنـد و      بخش واردات خوراك دام وجود دارد و همه توليدكنندگان نيز مي

 .كنيم كه حتي به صورت خورد اقدام به واردات كنند حتي ما توليدكنندگان را تشويق مي

 يابد قيمت مرغ قطعا تا آخر ماه كاهش مي: معاون وزير صمت
كنندگان خواهـد   با تمهيداتي كه ستاد تنظيم بازار انديشيده تا آخر ماه اتفاق خوبي براي مصرف:  ، معدن و تجارت گفت معاون وزير صنعت

شنبه در حاشيه ستاد تنظـيـم    عباس تابش شامگاه سه.  ها كاهش پيدا خواهد كرد افتاد و بدون شك قيمت مرغ در سايه نظارت و بازرسي
ترين افتتاحي كه امروز شاهد آن بوديم  مهم:  بازار لرستان در جمع خبرنگاران به دستاوردهاي سفر يك روزه به لرستان اشاره و اظهار كرد

موضوع تامين شكر و برنج شـب عـيـد      :  وي افزود.  بنيان، كشتارگاه تمام صنعتي و اولين شهرك معدني سلسله بود افتتاح شركت دانش
معاون وزير صنعت، معدن و تجـارت  .  گيري و در اين جلسه به آن پرداخته شد استان لرستان نيز خبري بود كه در ستاد تنظيم بازار تصميم

همچنين در مورد تامين مرغ استان نيز قرار شد با توجه به مجوز وارداتي كه پشتيباني امور دام از قبل داده استان نيز سهم خود :  ادامه داد
اين طرح از اول اسفندماه آغاز و هـمـكـاران مـا بـا          :  تابش با اشاره به طرح ويژه ماه مبارك رمضان و ايام نوروز نيز بيان كرد.  را بگيرد

 .كنند هاي مشترك بازار را رصد مي هاي ديگر با گشت تعزيرات حكومتي و دستگاه

وزارت زراعت و مالداري افغانستان واردات 

 محصوالت مرغ از ايران را ممنوع كرد
اكبر رستمي سخنگوي اين وزارت گفت، اين اقدام به اساس معلومات نهاد هاي رسمي ايران و سازمان جهاني صحت حيواني و جلوگيري 

 .از شيوع آنفلونزاي مرغي صورت گرفته است
آقاي رستمي مي گويد، بر اساس اين اقدام واردات مرغ و محصوالت آن كه در داخل ايران بارگيري شده، به افغانستان ممنوع گـرديـده     

 .است
 .هاي پير را به اين كشور منع كرده بود قابل ياد آوريست كه وزارت زراعت افغانستان پيش از اين نيز واردات مرغ

 .صنعت مرغداري از جمله سكتور هاي در افغانستان به شمار ميرود كه نزديك به خودكفايي است
 

 يابد عرضه گوشت و مرغ در بازار افزايش مي
تن در هـفـتـه       ٥٠سهميه توزيع گوشت بايد به بيش از : هاي طوالني گوشت و مرغ در استان انتقاد كرد وگفت استاندار كرمانشاه از صف

هايي كه عرضه گوشت و مرغ در بـازار   صف:  به گزارش خبرگزاري صدا و سيما مركز كرمانشاه، هوشنگ بازوند اظهار داشت.  افزايش يابد
 اي در تنظيم بازار برد و بايد بگونه شوند به نوعي كرامت انساني را زير سوال مي يابدبراي دريافت اقالم تنظيم بازار تشكيل مي افزايش مي

 ٥٠گوشت قرمز يكي از مهمترين اقالم مورد نياز مردم است و بايد سهميه به   :  وي افزود.  ها نباشيم عمل كنيم كه شاهد تشكيل اين صف
هـمـچـنـيـن      :  استاندار كرمانشاه خاطرنشان كرد.  تن در هفته افزايش پيدا كند و همين ميزان نيز عمدتا در مناطق فقيرنشين توزيع شود

شود گوشـت بـه دسـت         هاي كارگري، بازنشستگان و كارمندي نيز بايد در دستور كار باشد و اين كار باعث مي توزيع گوشت در تعاوني
ها براي تنطيم بازار استفاده كنيم و ساز و كار مناسـبـي بـراي       بايد از ظرفيت قصابي:  بازوند يادآور شد.  افرادي كه واقعا نياز دارند، برسد

 ) ITPNews.comادامه اخبار در سايت . (هاي صنفي فراهم شود عرضه گوشت توسط واحد

 روزگي ٤٢قيمت هر كيلوگرم دان تا / دان آماده گوشتي  نام شركت درصد ٢/٥كنسانتره  نام شركت

تومان ١٠١٠٠ سروش رشد ٢٦٠٠پاياني-٢٧٣٤رشد-٢٨٧٢آغازين-٢٩٦٠پيش آغازين كلهر دانه   

 ٢٥٢٠پس دان  -٢٦٢٠ميان دان-٢٧٤٠پيش دان -٢٨٣٠سوپراستارتر خوراك دام فرخي  


