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 آدمي كه جنگيدن بلد نيست، به بدبختي هاش مي گه قسمت

 
 هاي دامي بين كارخانجات خوراك طيور توزيع نهاده

مرغداران استان در ازاي دريافت دان با ارزدولتي مكلف به تحويل مرغ :  معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهادكشاورزي كردستان گفت
 . با قيمت تنظيم بازار هستند

نژاد درجلسه تبادل نظر درخصوص تحويل نهاده هاي طيور به كارخانجات و لزوم فروش دان آماده بـه مـرغـداران         سيد محمد ذكريايي
در شرايط مـوجـود بـا        : استان با مديرعامالن كارخانجات خوراك طيور استان،در خصوص تامين نهاده هاي دامي در كشور اظهار داشت

 .توانيم مديريت كنيم تا هم توليد كنندگان و هم مصرف كنندگان در اين زمينه متقبل ضرر نشوند همكاري و تعامل همديگر مي
هـاي وزارت       بر اساس دستور العمل: وي با بيان اينكه تا اكنون حتي يك كيلوگرم نهاده دامي با قيمت ارز آزاد وارد كشور نشده تاكيد كرد

جهاد كشاورزي، تحويل دان از سوي كارخانجات خوراك طيور به مرغداران استان با معرفي اتحاديه مرغداران استان و با اخذ تعـهـد از     
مرغدار براي عرضه مرغ با قيمت تنظيم بازار صورت خواهد گرفت و تمامي مرغدان موظف هستند مرغ توليدي خود را با قيمـت مصـوب     

 .تنظيم بازار به مصرف كننده عرضه كنند
اين توزيع براساس مـيـزان فـروش دان        : ذكريايي نژاد همجنين در خصوص توزيع نهاده هاي دامي بين كارخانجات خوراك طيور،گفت

 .توليدي خواهد بود و مرغداران درانتخاب كارخانه توليد خوراك طيور براي خريد آزاد خواهند بود
 

 ماه رمضان و قيمت منطقي مرغ
اي است كه كشش تقاضا براي  ميزان جوجه ريزي درماه رمضان به گونه:  عظيم حجت، عضو هيئت مديره اتحاديه مرغداران گوشتي افزود

كنند، به سبب كـمـبـود     ها ايجاد كند و تنها مرغداراني كه در شرايط فعلي اقدام به عرضه مرغ در بازار مي خريد نتوانسته تغييري در قيمت
 .شوند هاي آتي دچار مشكل مي نقدينگي در ماه

هزار  14تا  500هزار و  13ها را  و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشي 500هزار و  9حجت نرخ واقعي هر كيلو مرغ زنده درب مرغداري را 
هـزار و     13هاي توليد  با توجه به آنكه وزارت جهاد كشاورزي نرخ منطقي هر كيلو مرغ گرم را با احتساب هزينه:  تومان اعالم كرد و گفت

داند، از اين رو انتظار داريم مكاتباتي ميان وزارت جهاد كشاورزي و ستاد تنظيم بازار صورت گيرد تا براسـاس   هزار تومان مي 14تا  500
هاي بعدي دچار چالش نشوند چرا كه استمرار اين روند و كمبود عرضه مـرغ     هاي واقعي نرخ مصوب اعالم شود تا مرغداران در ماه هزينه

 .كند در بازار زمينه را براي شوك قيمت در بازار ايجاد مي
هـزار     14تا  13رود كه قيمت مرغ به نرخ منطقي خود كه  با توجه به كشش تقاضا براي خريد مرغ در ماه رمضان انتظار مي:  وي ادامه داد

اين :  هزارتن اعالم كرد و گفت 160تا  150عضو هيئت مديره اتحاديه مرغداران گوشتي ميانگين ماهانه توليد مرغ را .  تومان است، برسد
تومانـي   500هزار و  2رسد كه با توجه به زيان حداقل  هزارتن مي 180در حالي است كه در ايام عيد و ماه رمضان ميزان جوجه ريزي به 

 .مرغداران در فروش هر كيلو مرغ، زيان چشمگيري متحمل توليدكنندگان شده است
هاي دامـي بـه مـرغـداران          با وجود اظهارات مسئوالن پشتيباني امور دام مبني بر عرضه بيش از نياز نهاده:  حجت در پايان تصريح كرد

ها در    رسيد،در حاليكه در شرايط فعلي نوسان نرخ نهاده شد و بازار به تعادل مي بايست قيمت ذرت و كنجاله سويا در بازار شكسته مي مي
دهد كه ميزان عرضه با نرخ دولتي به حد كافي نيست چرا كه در صورت تعادل ميان عرضه و تقاضا، شاهد آرامـش و       بازار آزاد نشان مي
 هاي دامي بوديم ثبات در بازار نهاده

 

 بندي در كارخانجات توليد گوشت و مرغ ورود نانو به صنعت بسته
بندي نانويي آنها را براي مـحـصـوالت       هاي توليدكننده محصوالت پروتئيني با انعقاد قراردادي با محققان حوزه نانو،بسته يكي از شركت

 .گوشت و مرغ استفاده كرد
بندي نانويي با يـكـي از      هاي فعال درحوزه توليد محصوالت گوشت و مرغ با انعقاد قراردادي براي استفاده از فناوري بسته يكي از شركت

 .بندي نانويي اين شركت را براي محصوالت گوشت و مرغ استفاده كند هاي فناور،توانست فناوري بسته شركت
هاي اوليه نشـان داد كـه        نتايج آزمون: محمد حاج كريم،مدير توليد كارخانه اين شركت توليدكننده محصوالت پروتئيني دراين باره گفت

توانند زمان ماندگاري گوشت و مرغ را افزايش دهند؛از اين رو قرارداد همكاري را  باكتريال است و مي هاي نانويي داراي خاصيت آنتي بسته
بندي نانويي روند افزايشي دارد،به طوري كـه در حـال        بندي منعقد كرديم و مصرف ظروف بسته با محققان شركت توليدكننده اين بسته

 .شود بندي گوشت با استفاده از اين فناوري انجام مي هزار بسته 30تا  20بندي مرغ و  هزار بسته 40تا  30حاضر روزانه 
بندي سوسيس و كالباس استـفـاده    بندي نانويي قصد دارند از اين فناوري براي بسته با اين تجربه موفق محققان شركت توليدكننده بسته

 .كننده بهتر است يابد كه براي ارتقاي سالمت مصرف با اين كار ميزان مواد نگهدارنده نظير تركيبات نيترات در محصوالت كاهش مي.كنند
 هاي جديدي آغاز خواهد شد زودي در اين حوزه نيز همكاري هاي اوليه روي اين فناوري به پايان رسيده و به آزمون

 
 
 
 


