
     روز خوبي رو براتون آرزو مي كنم -سالم، صبح بخير
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 ما همچين از زمين و زمان ايراد مي گيريم انگار ما از يه سياره بدون عيب و نقص به اين زمين اومديم و همه چيز بايد عوض بشه غير از خود 
 

 درصد واردات نهادهاي دامي دراختياريك شخص است ٦٣
روز بـه روز واردات كـاالهـاي          :  احمد اميرآبادي درهمايش ديپلماسي اقتصادي ورونق توليد كه دردانشگاه قم برگزار شد،اظهار داشت 

اين موضوع نشان دهنده يك مشكـل  :  وي افزود.  شود مصرفي كه يادركشور نمونه آن وجود دارد و يا توان توليد داخل وجود دارد بيشتر مي
عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسـالمـي بـيـان         .  است وبايدريشه يابي شود كه كدام بخش مقصر است وبايد ايرادات برطرف شود

شوند ودر مقابل براي سرمايه  ها مي ها سبب فراري شدن آن گذارداخلي وايجاد موانع بزرگ براي آن باسنگ انداختن جلوي راه سرمايه: كرد
كنيم كه سرمـايـه    اين موضوع رامشاهده مي:  نماينده مردم قم درمجلس شوراي اسالمي عنوان كرد.  كنند گذارخارجي فرش قرمزپهن مي

اميرآبادي با بيان اينكـه  .  كنند كند ومشكالت بيشتري ايجاد مي شود و يادرميانه راه كاررارها مي گذارياحاضر به سرمايه گذاري دركشورنمي
بايد مشخص شود كه چرا اين قدرت به اين شخـص داده شـده       :  درصد واردات نهادهاي دامي دراختيار يك شخص است،بيان كرد ٦٣

كه هـيـچ    قدرت اين شخص به حدي رسيده :  وي عنوان كرد.  زاومشكل آفرين است است، وجود اين قدرت براي يك شخص بسيار آسيب
عضو هيئت رييسه مجلـس  .  شود تواند با اوبرخوردي كند زيرانهادهاي دامي كشوربا مشكل جدي رو به رو مي دستگاه نظارتي و امنيتي نمي

اي بـراي اجـراي اقـتـصـاد           اراده:  شوراي اسالمي با بيان اينكه مشكل موجود دربحث اقتصاد مقاومتي،موانع اقتصاد مقاومتي است،گفت
تعريف درستي ازاقتصاد مقاومتي دركشور انـجـام     :  نماينده مردم قم درمجلس شوراي اسالمي تصريح كرد.  مقاومتي دركشوروجود ندارد

موانع بسياري براي اقتصاد مقـاومـتـي    : اميرآبادي خاطرنشان كرد.  نگرفته است و قوانين درستي براي اجراي آن به تصويب نرسيده است
ها ازجمله موانع تحقق اقتصاد مقاومتي است و تا اين موانع برطرف نشود،اقـتـصـاد     هاي بانك وجود دارد كه قاچاق، ماليات و عدم حمايت

 .مقاومتي اجرايي نخواهد شد

 پاسخ به ابهامات گوشت هاي منجمد وارداتي
اين كشور به دليل صادرات گوشت به بسـيـاري از     .  كند هاست به طور عمده از كشورهايي مانند برزيل گوشت منجمد وارد مي ايران سال

نظارت سختگيرانه كشـور  .  كشورهاي جهان از جمله امريكا و اروپا و براي حفظ بازار خود باالترين استانداردهاي جهاني را به كار مي گيرد
توان گفت گوشت منجمـد   برزيل براي حفظ استاندارد توليدات خود تا محل تحويل محصول در كشور مقصد وجود دارد، پس با اطمينان مي

از اين مرحله است كـه كـار بـه          .  وارداتي از كشور برزيل تا بنادر ايران و محل تخليه آن در بهترين سطح از كيفيت و سالمت قرار دارد
هاي وارداتي از جمله گوشـت   هايي بر گوشت شود، اما در زمان تخليه و بارگيري در كشور ما، چه نظارت هاي ناظر ايراني واگذار مي سازمان

علي رضا رفيعي پور، رئيس سازمان دامپزشكي كشور، به  عنوان سازمان نـاظـر بـر      .  منجمد وجود دارد تا سالمت و كيفيت آن حفظ شود
براي هر محصولي از جمله گوشت قرمز دماي :  وي گفت.  وگو با خبرنگار ايلنا پاسخ داد هاي وارداتي به اين سواالت در گفت سالمت گوشت

براي توليد گوشت منجـمـد   :  رفيعي پور افزود.  شود انجماد و نگهداري استاندارد وجود دارد كه بر اساس آن عمر و ماندگاري آن تعيين مي
درجه  ٤درجه برسد، همچنين براي گوشت گرم نيز دما بايد به صفر تا  ١٨در كشور مبدا بايد در زمان كوتاهي مركز گوشت قرمز به منفي 

 .روز است ٧ماه و براي گوشت گرم وارداتي عمر ماندگاري سه روز تا  ١٢در گوشت منجمد وارداتي عمرماندگاري :  وي ادامه داد. برسد
هاي قرمز منجمد و گرم مطابق با استاندارد بين المللي است و بايد در    به گفته رفيعي پور؛ دماهاي ذكر شده و عمر ماندگاري براي گوشت

ها چه گرم و چه منجمد از محل توليد در كانتينرهاي مجـهـز بـه       انواع گوشت:  وي اضافه كرد.  تمام كشورهاي مبدا و مقصد رعايت شود
ماه از مبدا تا مقصد بر  ٣يا  ٢هاي منجمد معموال  رفيعي پور با بيان اينكه گوشت.  شود ترموگراف بارگيري و به كشورهاي مقصد ارسال مي

. كـنـد     ها را در هر لحظه ثبت مـي    هاي نصب شده در كانتينرها از مبدا تا بنادر كشور مقصد دماي گوشت ترموگراف:  روي آب است، افزود
شود نظارت بر سـالمـت      از زماني كه گوشت به بنادر كشور مقصد مي رسد و آماده تخليه مي:  رئيس سازمان دامپزشكي كشور يادآرو شد

: رفيعي پور سازمان ناظر در ايران را سازمان دامپزشكي كشور عنوان كرد و گفت.  هاي ناظر در كشور مقصد است گوشت بر عهده سازمان
خوانند، عالوه بر آن دمـاي     هاي وارداتي را با يارانه مي هاي كانتينرهاي حامل گوشت همكاران ما در بنادر اطالعات ثبت شده در ترموگراف

 .ها تائيد شود شود تا قبل از ورود وضعيت سالمت و كيفيت گوشت هاي وارداتي با استفاده از حرارت سنج اندازه گيري مي گوشت

 كنترل كامل گوشت هاي وارداتي
مردم از نظر سالمت گـوشـت وارداتـي        :  غالمرضا توكلي درجريان بازديد استاندار البرز از يكي از كشتارگاه ها در جمع خبرنگاران افزود

وي با اشاره به اينكه نظارت و كنترل به صورت روزانه توسط مسئوالن و ماموران دامپزشكي انـجـام   .  مطمئن و با خيال راحت مصرف كنند
وي با بـيـان   .  كيلو گرمكپك زده بودكه از رده خارج شد ٤٠به عنوان نمونه براي بازديد توزيع گوشت رفته بوديم كه حدود :  مي شود، گفت

درصد گوشت مصرفي استان را تامين مي كند  ٧٥كشتارگاه صنعتي فرديس :  اينكه سه كشتارگاه در استان البرز وجود دارد ، اظهار داشت
نيمه صنعتي بودن دال بـر      :  وي ادامه داد.  كشتارگاه نيمه صنعتي دراشتهارد و كردان كرج استحصال مي شود ٢درصد ديگر توسط  ٢٥و 

: توكلي گفـت .  درصد توسط ناظران دامپزشكي و مسئول فني كنترل و نظارت مي شود ١٠٠اين نيست كه گوشت غيربهداشتي باشد بلكه 
 .گوشتي كه توسط دامپزشكي كنترل شد و برچسب و مهر دامپزشكي داشته باشد مردم با خيال راحت مي توانندآن استفاده كنند

اين كشتارگاه روزانه يك هزار راس دام سـبـك و     :  مديركل دامپزشكي استان البرز در خصوص بازديد از كشتارگاه صنعتي فرديس گفت
كشتارگاه فرديس گوشت مصرفي بازار استان البرز و مقداري هم استان تـهـران را     :  توكلي افزود.  راس دام سنگين را ذبح مي كند ١٥٠

 . تن گوشت از طريق فرودگاه پيام وارد استان البرز شده است ١٠٠طي يك ماه گذشته : وي بيان كرد. تامين مي كند
ساعت در پيش سردي درجه حرارت حدود صفر تا چهار درجه  ٤٨تا  ٢٤وقتي ذبح گوشت در كشتارگاه انجام مي شود به مدت :  وي افزود

 .درصد كنترل مي شود ٨٠با فشار حدود 
 


