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 زندگي بهت فرصت دوباره داده كه اسمش امروزه

 ظرفيت مرغ الين كشور قرباني منافع واردكنندگان شده است
ظرفيت مرغ الين كشـور بـه     :  نايب رئيس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ، صنايع ، معادن و كشاورزي ايران گفت  -امير ميران آملي 

 .عنوان يكي از ذخاير راهبردي براي توليد گوشت مرغ در كشور با ادامه واردات جوجه يك روزه پاي منافع واردكنندگان قرباني شد
در شرايط فعلي به دليل عادي بودن شرايط سياسي ايران و اروپا واردات جوجه يك روزه و گوشت مرغ به راحـتـي از ايـن        :  وي افزود 

كشورها انجام مي شود و به همين دليل هم بهره گيري از ظرفيت مرغ الين در كشور از جمله مهم ترين نمونه آن در استان مازندران مورد 
 .بي مهري قرار گرفته است تا تبديل به واحدهاي زيانده شوند

در سطح جهان هم تنها هفت كشور از جمله ايران داراي   :  وي با اعالم اين كه ايران تنها كشور خاورميانه است كه مرغ الين دارد ، گفت 
نژاد مرغ الين هيچ تفاوتي با توليدات فعلي كشور كه عمده آنها وارداتي است؛ ندارد و صرفـا بـه     :  ميران اظهار داشت . مرغ الين هستند

 .دليل برخي منافعي كه واردات براي برخي ها دارد، باعث شده تا جوجه يك روزه از اروپا وارد كشور شود
نابودي نژاد مرغ الين در كشور قطعا فشار كشورهاي اروپايي ها را براي گران كردن جوجه يك روزه و به تاخيز انـداخـتـن    :  وي ادامه داد 

 .تحويل جوجه به صنعت طيور ما افزايش مي دهد و بخشي از تسهيل در واردات جوجه يك روزه ناشي از وجود اين نژاد در داخل است
هم اكنون نژاد مرغ الين در كشور در حال نابودي است و به زور خود را سرپا نگه داشته و بي اعتنايي به اين نژاد در آينده :  وي اضافه كرد

 .صنعت طيور ما را با مشكل مواجه خواهد كرد
نژاد مرغ الين هيچ تفاوتي با توليدات فعلي كشور كه عمده آنها وارداتي است؛ ندارد و صرفا به دليل برخي منافـعـي   :  ميران اظهار داشت 

 .كه واردات براي برخي ها دارد، باعث شده تا جوجه يك روزه از اروپا وارد كشور شود
 

 هزارتومان كاهش يافت30قيمت گوشت گوساله 
هـزارتـومـان     85هزارتومان كاهش به  30رئيس هيات مديره انجمن صنفي گاوداران با بيان اينكه قيمت هركيلو گوشت گوساله با حدود 

 .روند كاهش قيمت با توجه به فراواني عرضه، ادامه خواهد داشت: رسيده است، گفت
تـومـان      700هزار و    31رئيس هيات مديره انجمن صنفي گاوداران با اشاره به اينكه قيمت تمام شده توليد هركيلوگرم گوشت گوساله 

هزارتومان ارزان شده است؛ به عبارتي قيمت  5قيمت دام زنده نيز كاهش زيادي داشته و طي روزهاي اخير مجددا حدود :  است، ادامه داد
تـا     25هزارتومان رسيده و در برخي نقاط كشور نيز بين    28هزارتومان در هر كيلو بود كه هم اكنون به كمتر از  39دام زنده تا خردادماه 

چـنـد   :  مقدسي انباشت دام و عدم خريد و تقاضا براي آن را از داليل اين كاهش قيمت اعالم و اضافه كرد. هزارتومان عرضه مي شود 26
هزار راس دام سنگين در كشور انباشت شده بود كه  طي اين مدت نه تنـهـا از      60هزار راس دام سبك و نزديك به  300ماه قبل حدود 

درخواست ما از دولت اين است كه يا جلوي واردات را بگيرد يا اجازه صـادرات  :  وي گفت. تعداد آنها كم نشده بلكه افزايش هم يافته است
فعال پيگيري هاي ما در اين زمينه بـه نـتـيـجـه        : مقدسي درباره طرح عرضه مستقيم گوشت به بازار توسط توليدكنندگان نيز افزود. بدهد

 .نرسيده است

 تاخير در ابالغ تعرفه خدمات دامپزشكي
رئيس سازمان نظام دامپزشكي كشوركردستان در .ماه از سال هنوز تعرفه خدمات دامپزشكي در كشور ابالغ نشده است 7باوجود گذشت 

تواند درحوزه  به جهت مرزي بودن مي: مراسمي كه به مناسبت روز ملي دامپزشك كه در تاالر مولوي دانشگاه كردستان برگزار شد گفت
 تاخير در ابالغ  تعرفه  خدمات دامپزشكي. دامپزشكي به عنوان استان  فرامرزي عمل كند

هاي دامپزشكي بخش خصوصي شامل  مجموعه ارگان: وي گفت.هزارنفرعضو سازمان نظام دامپزشكي كشور هستند 40: صفري گفت
 .اي با ساختار منسجم تعامل داشته باشند كلينيك، آزمايشگاه، داروخانه، بيمارستان دامپزشكي و مجتمع درماني بايد در زنجيره

مجموعه : رئيس سازمان نظام دامپزشكي كشور  با اشاره به اينكه سالمت دام  و غذا  ازمهمترين  رسالت كاركنان  دامپزشكي است، گفت
به اشكاالت  و عدم توجه سازمان  : صفري گفت.كند هاي فراوان درمسيري رو به توسعه تالش مي دامپزشكي كشور به رغم كاستي

تعرفه خدمات دامپزشكي به موجب قانون بايستي در سه ماهه اول سال ابالغ شود، اما : دامپزشكي به تعرفه خدمات  اشاره كردو گفت
حسين فيروزي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار كردستان با اشاره به اينكه بخش عمده .هنوز ابالغ نشده است

درصد ارزش  افزوده اقتصاد استان مربوط به حوزه  دامپروري و   30: اقتصاد استان كردستان بر مبناي  كشاورزي و  دامداري است، گفت
 .رساني اين ارگان است كشاورزي است كه افزايش اين ارزش افزوده بر عهده دامپزشكان و كادر خدمات

رئيس  سازمان جهاد  كشاورزي استان كردستان  هم  در اين مراسم از اجراي طرح پيشران كشاورزي در استان خبر داد كه توليد گوشت  
خالد  جعفري با اشاره  به  اينكه پراكندگي  دام در اين استان  بيش از ساير نقاط كشور  .هزار تن افزايش مي دهد 13قرمز در استان را 

هاي مشترك بين   كردستان تنها استان كشور است كه عشاير و دام كوچرو ندارد وهمين ساكن بودن دام ريسك انواع بيماري: است گفت
  .برد دام و انسان را باال مي

 5500حداكثر  5000حداقل  فسفات 9700حداكثر8400حداقل  مرغ زنده
13900حداكثر11500حداقل مرغ كشتار    1350برزيل ذرت 
 2350برزيل2700فول فت 2350كلهر  كنجاله سويا  6700حداكثر  6050حداقل تخم مرغ

 19000 متيونين 18200حداكثر 18000حداقل  بوقلمون كشتار
 8500 ليزين 13700حداكثر13500حداقل  بوقلمون زنده



 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

  
 
 
 

 
 


