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 يا اطالعات نيست بلكه كمبود اراده است. تفاوت بين يك آدم موفق با ديگران كمبود استعداد
 

 هاي آلوده به كشور دستور توقف واردات ذرت
هاي آلوده به كشور و برخورد قضايي  جمهور دستور توقف واردات ذرت سال، ممانعت و تحمل فشارهاي زياد از سوي افراد سودجو، رئيس 3پس از 

در :  رييس سازمان ملي استاندارد ايران با اشاره به توقف و ترخيص نشدن ذرت هاي آلوده در گمرك بندر امام، گـفـت    .  با متخلفان را صادر كرد
هزار تن ذرت وارد بندرامام شد كه با كنترل و انجام آزمايش هاي متعدد، وجود سم آفالتوكسين باالي اين محموله به اثـبـات    120،  1395سال 

نيره پيروزبخت، با بيان اينكه، درصورت عدم انطباق محـصـوالت بـا      .  كارشناسان استاندارد رسيد و گواهي انطباق براي اين محموله صادر نشد
صاحبان كاال درصدد بودند كه به طرق مختلف كاال را از گمرك ترخيص و وارد كشـور    :  استانداردها، محموله بايد به كشور مبدا مرجوع شود افزود

هزار آزمايش برروي  2بيش از :  پيروزبخت با اشاره به برگزاري جلسات متعدد و ورود دستگاه هاي مختلف نظارتي در اين زمينه تصريح كرد.  كنند
رييس سازمان ملي استاندارد ايـران  .  اين ذرت ها انجام گرفت كه همه حاكي از غيراستاندارد بودن و مضر بودن اين محموله بر سالمت مردم بود

وي با بيان .  سال ماندگاري اين محموله در گمرك بندرعباس ، به علت شرايط جوي ميزان اين سموم بيشتر شد 3بعد از : در همين زمينه ادامه داد
ذرت هايي كه آلوده به سم آفالتوكسين اسـت اگـر بـه        :  اينكه، ذرت محصولي است كه براي خوراك دام و خوراك انسان مصرف مي شود گفت
با ارايه گزارشي از وضعيت اين كاال در گمـرك  :  وي گفت.  مصرف دام شيري و پروايي برسد ، شير و گوشت دام نيز آلوده به آن سموم خواهد شد
پيروزبخت با اشاره به اهتمام دولت به سالمت، ايمنـي و    .  به رييس جمهور، خواستار تعيين تكليف وظايف دستگاه ها درخصوص اين محموله شد

رييس سازمان ملي استـانـدارد ايـران      .  رييس جمهور تكليف كردند كه اگر اين محموله مرجوع نشود بايد امحا شود:  استاندارد كاال اظهار داشت
 .دستور رييس جمهور براي اجرا به همه دستگاه ها از جمله سازمان ملي استاندارد ايران ابالغ شد: تصريح كرد

 افتتاح بخش توزين كارخانه داروهاي دامي گرمسار
 .بخش توزين متمركز و نمونه برداري كارخانه داروهاي دامي گرمسار با حضور رييس سازمان دامپزشكي كشور افتتاح شد

و  SOPو تن ماده موثره و كمكي مطابـق    3در اين بخش عمليات ثبت روزانه :  حميدرضا حسيني مديركل دامپزشكي استان سمنان گفت 
متر مربع  300اين مركز در در زيربنايي به مساحت :  حسيني افزود.  انجام مي شود Log bookدر سامانه  GMPحفظ الزامات استاندارد 

رييس سازمان دامپزشكي كشور در سفر به گرمسار از مـرحلـه نـخـسـت            .  و سرمايه گذاري يك ميليارد تومان راه اندازي شده است
اين آزمايشگاه ها .  آزمايشگاه فيزيكوشيميايي و آناليز دستگاهي و آزمايشگاه ميكروبيولوژي كارخانه داروهاي دامي گرمسار هم بازديد كرد

مرحله دوم اين آزمايشگاه ها بـا سـاخـت بـخـش هـاي             .  متر مربع و با سرمايه گذاري يك ميليارد تومان ساخته شده است  400در 
، ترازوهاي دقيق ، پايداري داروها ، تعيين تاريخ انقضاء داروها، آزمايشگاه بسته بندي و بخش هـاي   R&Dفرموالسيون ، كاليبراسيون ، 

اين آزمايشگاه ها محصوالت را با رعايت الزامات و استانداردهاي روز دنـيـا مـطـابـق            .  قرنطينه تا سه ماه آينده بهره برداري مي شود
 فارماكوپه هاي بين المللي به بازار عرضه مي كند

 كنند ريزي نمي مرغداري ها اقدام به جوجه
انـد و     هاي مورد نياز اقدام به جوجه ريزي نكرده برخي از مرغداري ها به دليل عدم تامين به موقع نهاده:  عضو كميسيون كشاورزي مجلس، گفت

وگو بـا     جالل محمود زاده عضو كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسالمي در گفت.  هاي آنها خالي است سالن
توماني گوشت مرغ بر اساس هزينه تـولـيـد       900هزار  12قيمت :  خبرنگار خبرگزاري خانه ملت، در خصوص افزايش قيمت مرغ در بازار، گفت

 .كنند واقعي تعيين نشده و به همين دليل مرغداران محصوالت توليدي خود را با قيمت باالتري به بازار عرضه مي
نماينده مردم مهاباد در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه دولـت  /  كند هاي دامي مورد نياز مرغداران را به موقع تامين نمي دولت نهاده

رسد، ادامه  يهاي وارداتي نيز با تاخير و كرايه حمل بسيار باال به دست آنها م كند و نهاده هاي دامي مورد نياز مرغداران را به موقع تامين نمي نهاده
كـه     شوند نياز خود را از بازار آزاد با قيمت بسيار باالتري تهيه كنـنـد   ها مجبور مي مرغداران با توجه به مشكالت موجود در زمينه تامين نهاده:  داد

دهد اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه مرغداران با موجود زنده طـرف هسـتـنـد و            هزينه توليد آنها را افرايش مي
تومـان از     500هزار  2هزار تومان و ذرت را با قيمت 5مرغداران مجبور هستند سويا را با قيمت حدودا :  تواند بدون غذا رشد كند، عنوان كرد نمي

وي با بيان اينكه بـرخـي از     /  كاهش جوجه ريزي و باال بودن هزينه توليد باعث افزايش قيمت مرغ در بازار شده است.  /  بازار آزاد تهيه كنند
كاهش جوجه ريزي و :  هاي آنها خالي است، گفت اند و سالن هاي مورد نياز اقدام به جوجه ريزي نكرده مرغداران به دليل عدم تامين به موقع نهاده

ـ باال بودن هزينه توليد باعث شده تا قيمت مرغ روند صعودي خود را داشته باشد، از سوي ديگر اگر با مرغداران به صورت تعزيراتي برخورد  م كني
عضو كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مـجـلـس    . شود كند و بازار با كاهش عرضه مواجه مي نهايتا اقدام به جوجه ريزي نمي

 شود تا دولت براي تامين نياز داخل اقدام به واردات مرغ با قيمت چـنـديـن    شوراي اسالمي با اشاره به اينكه كاهش عرضه مرغ به بازار باعث مي
نماينده مردم مهاباد در مجلس شـوراي    . دولت هزينه واردات مرغ از ساير كشورها را صرف ايجاد زيرساخت در داخل كشور كند:  برابر كند، افزود

: كرد كرداسالمي در پايان با بيان اينكه دولت بايد قيمت واقعي مرغ را بر اساس هزينه توليد تعيين و سود مرغداران را نيز لحاظ كند، خاطرنشان 
د ها و محصوالت مـور    تواند به مصرف كنندگان يارانه پرداخت نمايد، يارانه پرداختي به واردات نهاده در صورت مشاهده نوسان در بازار دولت مي

 دهد هاي الكترونيكي در اختيار مصرف كنندگان قرار رود از طريق كارت ها مي نياز سبد خانوار كه تاثير الزم را ندارد و به جيب دالالن و واسطه

 5600 فسفات 11000حداكثر8550حداقل  مرغ زنده
16700حداكثر12000حداقل مرغ كشتار 1410اكراين  1530روس  1510برزيل ذرت   
 2450-3000برزيل   كنجاله سويا  6400حداكثر  5700حداقل تخم مرغ

 19000 متيونين 21500حداكثر 21000حداقل  بوقلمون كشتار
 8500 ليزين 16200حداكثر16000حداقل  بوقلمون زنده

2250حداكثر2150كاب  حداقل 2350حداكثر2250پالس حداقل 2500حداكثر 2400راس حداقل  جوجه  


