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 جهان كودكان هم زيباست گاهي عميق يه چيزهايي نگاه مي كنند كه ما ساده ساده از آنها مي گذريم
  

 نظام توزيع نهاده ها تغيير كرد
نظام توزيع نهاده هاي دام و طيور تغيير كرده و ديگر به هيچ عنوان دست خود واردكننده نيست و ما به :  معاون وزير جهاد كشاورزي گفت

مرتضي رضايي معاون وزير جهاد كشاورزي امروز در حاشيه .  كنيم و بر روند آن نظارت داريم عنوان دولت اقدام به توزيع اين محصول مي
صادرات جوجه يك روزه در حد محدود مد نظر است و صادرات زيـاد    :  مراسمي در ارتباط با داليل صدور مجوز جوجه يك روزه اظهار كرد

ميلـيـون    2ها صادرات جوجه يك روزه كشور يك تا  در بهترين ماه:  وي افزود.  آن براي كشور ارزشمند نيست و كسي نيز دنبال آن نيست
معاون وزير جهاد كشاورزي در امور دام ادامـه    .  ميليون قطعه پروانه توليد داده شده است 130قطعه بوده اين در حاليست كه براي توليد 

ـ   راه:  داد ت هاي صادراتي بايد همواره باز باشد تا اگر توليد بيشتر از تقاضا باشد، توليدكنندگان بتوانند مازاد نياز خود را صادر كنند تا فعالـي
كننده نيز بايـد   كننده است و مصرف نگاه دولت توجه همزمان به توليدكننده و مصرف:  رضايي تصريح كرد.  آنها با ضرر و زيان همراه نباشد

 .با قيمت مناسب و به اندازه كافي محصوالت پروتئيني مصرف كنند
 نظام توزيع در نهاده هاي دام و طيور تغيير كرد

ها توسط واردكنندگان محدود اين محصول و عـدم   معاون وزير جهاد كشاورزي در پاسخ به سوالي  مبني بر ايجاد اختالل در واردات نهاده
نظام توزيع اين محصوالت تغيير كرده و ديگر به هيچ عنوان دست خود واردكننده نيست و ما به عنـوان  :  تحويل آن به توليدكنندگان گفت

كنـنـد    ها را وارد مي واردكنندگان مانند گذشته خود نهاده:  وي افزود.  كنيم و بر روند آن نظارت داريم دولت اقدام به توزيع اين محصول مي
را در اختيار وزارت جـهـاد       )  توماني 4200وارد شده با ارز ( هاي كنجاله سويا و ذرت  وارداتي  اما مكلف هستند كه مسئوليت توزيع نهاده
گرم  1600هاي جهاد كشاورزي استاني به طور مثال به ازاي تحويل هر قطعه مرغ  ها و سازمان كشاورزي قرار دهند؛ دولت با كمك تشكل

كنند كه يكي از واردكنندگان كالن اين محصول به برخـي   وي مبني بر اينكه توليدكنندگان ادعا مي.  دهد كنجاله سويا به مرغدار تحويل مي
هاي دولتـي   توانند هيچ محدوديتي براي توليدكنندگان متقاضي دريافت نهاده واردكنندگان نمي:  دهند گفت توليدكنندگان نهاده تحويل نمي

شـود يـك        شود و نمـي  ميليون تن كنجاله سويا وارد مي 3.5ساالنه :  وي افزود.  ايجاد كنند و خط قرمز و سياهي براي آنها در نظر گيرند
شركت يا شخصي اين محصوالت را در انبارهاي خود نگه دارد تا بازار را ملتهب كند؛ در صورتي كه چنين چيزي مشاهده شود حتما با آن   

 .كنيم برخورد مي
 هاي دام و طيور به كشور وارد شد هزار تن نهاده 800

هايي در بازار مشاهده شود كه داليل آن    ذرت و سويا به اندازه كافي وارد كشور شده است هر چند كه ممكن است كم و كاستي:  وي گفت
هاي دام و طيور از ابتداي سال جاري تا بـه     هزار تن نهاده 800حدود :  وي اظهار داشت.  به خاطر مشكالت حمل و نقل يا واريز پول است

رساني كنند تـا   توانند اطالع ها مشكل دارند مي مرغداراني كه به صورت موردي براي تامين نهاده:  وي گفت.  امروز به كشور وارد شده است
 .مشكالت آنها برطرف شود

 
 

 درصدي داروهاي دام و طيور در داخل 98توليد 
هاي مورد استفاده صنعت دام  درصد واكسن 95درصد داروهاي دام و طيور،  98:  معاون تشخيص و درمان سازمان دامپزشكي كشور گفت

 .شود درصد طيور در كشور توليد مي 40و 
 .توان به پايداري در امر توليد كمك كرد با سياست و همت در بخش توليد مي: قاسم رضائيان زاده  گفت

مهمترين مشكل اصلي مردم جهان، تأمين غـذا     2050وي با بيان اينكه براساس مطالعات اقتصادي، اجتماعي و اقليمي محققان، تا سال 
 .تر به آن پرداخته شود موضوع تأمين غذا مسئله مهمي است كه بايد جدي: است، افزود

اي كه سازمان بـه     مهمترين مسئله:  هاي سازمان دامپزشكي، گفت معاون تشخيص و درمان سازمان دامپزشكي كشور با اشاره به فعاليت
ها و  صورت شفاف به آن پرداخته است رصد بروز و شايع شدن بيماري و انجام اقدامات پيشگيرانه از آنها براي كنترل و عدم ورود بيماري

 .مبارزه با آنها است
الملـلـي    هاي بهداشتي بين هاي عمده و علمي سازمان اين است كه با حضور و هماهنگي سازمان رضائيان زاده با بيان اينكه يكي از فعاليت

در سالي كه به نام رونق توليد است تشديد و دقت بيشـتـر   :  ها تالش كنيم، اضافه كرد ها در تمام استان در جهت كنترل كامل اين بيماري
 .كند ها رسالتي است كه سازمان دامپزشكي كشور دنبال مي فعاليت

در اين راستا براي حمايت از توليـد  :  كند، گفت وي با بيان اينكه دامپزشكي از توليد در بخش خدمات، توليد دام، طيور و آبزيان حمايت مي
 .داخل و با توجه به وضعيت يك سال گذشته تأمين بسياري از مواد اوليه با مشكل مواجه بوده است

هاي مورد استفـاده   درصد واكسن 95درصد داروهاي دام و طيور،  98:  معاون تشخيص و درمان سازمان دامپزشكي كشور خاطرنشان كرد
 .شود درصد طيور در كشور توليد مي 40صنعت دام و 

 

 6100حداكثر 6000حداقل  فسفات 9000حداكثر7200حداقل  مرغ زنده
11700حداكثر9500حداقل مرغ كشتار 1300-1500اكراين  1600روس  1350-1600برزيل ذرت   
 ؟ كنجاله سويا  4650حداكثر  4050حداقل تخم مرغ

 29500حداكثر  28500حداقل متيونين 21500حداكثر 21000حداقل  بوقلمون كشتار
 ؟ ليزين 16000حداكثر15500حداقل  بوقلمون زنده


