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 آينده را نبايد پيشگويي كرد، آينده را بيد فراهم ساخت

 

 ميليون دالر ارز را  35شركت دولتي  13
 خرج واردات ذرت آلوده كردند

هزار تن ذرت آلوده به سم  500يافته توسط بانك مركزي قريب به  شركت دولتي با ارز تخصيص 13: مجلس گفت 90رئيس كميسيون اصل  نايب
 .اند آلفاتوكسين را وارد كشور كرده

يافته توسط بانك مركزي در  ميليون دالر ارز تخصيص 35شركت دولتي با  13: امير خجسته نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اسالمي، گفت
 .هزار تن ذرت آلوده به سم آلفاتوكسين را وارد كشور كردند 491، 95سال 

وارد كشور شده است كه طبق مستندات ايـن    )  ره( از كشور برزيل و از طريق بندر امام خميني  95هزار تني در سال  491اين محموله :  وي افزود
 .ها از بدو ورود آلوده به سم آلفاتوكسين بوده است ذرت
هزار تن در كشور توزيع شده و متأسفانه بايد بگويم كه  350هزار تن ذرت آلوده  491از اين : رئيس كميسيون اصل نود مجلس اظهار داشت نايب

 .شود ها برايش استفاده شده باشد، شير و محصوالت لبني آن آلوده به اين سم مي هر دامي كه اين ذرت
منتـشـر   )  ره( هزار تن ذرت آلوده در گمرك بندر امام  140هاي خبري تحت عنوان واردات  آنچه كه پيش از اين در گزارش:  خجسته اظهار داشت

 .هزار تن هم تخلفاتي صورت گرفته است 141اي است كه در باال ذكر شد كه درباره اين  هزار تن ذرت آلوده 491شده، مابقي آن 
است و همانطور كه در باال ذكـر شـد      SGSالمللي  هاي وارد شده نه داراي گواهي تأييد بهداشت برزيل از سازمان بين ذرت:  وي خاطرنشان كرد

هاي واردكننده بگوينـد   شود پس بايد شركت ها آلوده به سم آلفاتوكسين هستند و براي ذرت آلوده هم پولي پرداخت نمي طبق مستندات اين ذرت
 اند؟ كه اين پول را در كجا هزينه كرده

ها بايد مستندات خود را  كرد آن است كه اين شركت ها و چگونگي هزينه موضوع بعدي ميزان ارز تخصيص يافته به خريد اين ذرت:  خجسته افزود
 .اند ها را از كشور برزيل خريداري كرده ارائه دهند كه با چه قيمتي اين ذرت

ها هنوز بـه   ها به عنوان امالك تمليكي به مزايده گذاشته شده حال آنكه اين ذرت اين مقدار از ذرت:  نايت رئيس كميسيون اصل نود در پايان گفت
 .كشور وارد نشده كه بخواهد جزو اموال تمليكي داخل كشور محسوب شود و به مزايده گذاشته شود

 

 كشتارگاه بسيار پيشرفته و مجهز مرغ در كشور فعاليت دارد 60
هاي داخلي مرغ در    تخليه اندام:  كشتارگاه بسيار پيشرفته و مجهز مرغ در كشور خبر داد و گفت 60يك مقام سازمان دامپزشكي از وجود 

اين طرح ملي به تمامـي  :  سامد برومندفر در مصاحبه با راديو افزود.  شود صورت خودكار و بدون دخالت دست انجام مي ها به اين كشتارگاه
منظور ايجاد بسترهاي الزم و هماهنگي در سطح ملي و استاني و نيز با هـدف   هاي سراسر كشور ابالغ و به هاي كل دامپزشكي استان اداره

 .ها و ستاد دامپزشكي كشور داده شده است ماهه به استان اجراي بهتر اين طرح، فرصتي يك
بندي شده به  هاي با كيفيت باالتر و رتبه مهر ماه سال جاري با هدف عرضه مرغ15فاز عملياتي اين طرح نيز از :  وي همچنين اظهار داشت

كلـي    طور به:  مديركل دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي سازمان دامپزشكي كشور گفت.  مردم در سطح كشور آغاز خواهد شد
 . شود بندي و به بازار مصرف عرضه مي رتبه Bو  A+،Aدر اين طرح ملي گوشت مرغ به سه درجه 

شك با اجراي فاز عملياتي اين طرح از اواسط مهرماه سال جاري ديگر هيچ برند يا برچسبي مبني برمـرغ سـبـز،       بي:  وي در ادامه افزود
بيوتيـك در واحـدهـاي         اين طرح فقط مربوط به مصرف آنتي:  برومندفر اظهار داشت.  بيوتيك و ممتاز در بازار نخواهيم داشت بدون آنتي

ها، رعايت پرهيز غذايي و دارويي قبل از كشتار و ديـگـر مـوارد         هاي موجود در كشتارگاه مرغداري نيست، بلكه استفاده بهينه از ظرفيت
 .شود بهداشتي را شامل مي
هـا   هاي داخلي مرغ در اين كشتارگاه تخليه اندام:  كشتارگاه بسيار پيشرفته و مجهز مرغ در كشور خبر داد و گفت 60وي همچنين از وجود 

 .شود صورت خودكار و بدون دخالت دست انجام مي به
 

 افزايش نظارت ها بر مراكز توليد، كشتار و عرضه مرغ
اسد عبداللهي در جلسه مشترك ستاد تنظيم .  اسد عبداللهي از افزايش نظارت ها بر مراكز توليد، كشتار و عرضه مرغ تا پايان شهريور ماه خبر داد

با توجه به كمبود مرغ در استان هاي جنوبـي كشـور، بـه        :  بازار شهرستان و استان كه با هدف ساماندهي عرضه مرغ  در بازار برگزار شد، گفت
خصوص استان خوزستان، متاسفانه برخي مرغداران، بدون  توجه به مصوبه قبلي ستاد تنظيم بازار، مبني بر ممنوعيت خروج بدون مجوز مـرغ از    

 . گلوگاه هاي خروجي شهرستان، توليدات خود را به استان هاي مذكور ارسال مي كنند تا با قيمت باالتر به فروش برسانند
اين در حالي است كه در شهرستان با كمبود گوشت مرغ و به تبع آن افزايش قيمت اين كاالي اساسي مواجه هستيم و مرغداراني كه از   :  اوافزود

مبادي خروجي شهرستان توسط نيروهاي انتظـامـي و     :   عبدالهي تصريح كرد.  يارانه هاي دولتي استفاده كرده اند، موظف به تامين آن مي باشند
 .پليس راهور به طور دقيق  كنترل مي شود و متخلفان و اخاللگران بدانند كه بايد منتظر مجازات هاي قانوني باشند

  
 
 


