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 کلید موفقیت میدونی چیه، قبل از اینکه آماده باشی استارت بزنی.
 

 مرغ مازاد داریم، واردات نکنید
توماان  ۲۱۵۱۱هزار تا  ۲۱نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور گفت: قیمت هر کیلوگرم مرغ برای مصرف کننده به 

تومان دولت نیز ارزان تر شده است.حبیب اسداهلل نژاد نایب رئیس کانون انجمن هاای صانافای  ۰۱۱هزار و  ۲۱کاهش یافته و از نرخ 

مرغداران گوشتی کشور با اشاره به کاهش قیمت گوشت مرغ در بازار اظهار کرد: عرضه و تقاضا قیمت ها را در بازار تنظیم می کناد باه 

توماان  ۵۱۱هزار و  ۲۱هزار تا  ۲۱تومانی کمتر شده است و به قمیت  ۰۱۱هزار و  ۲۱طوری که اکنون قیمت مرغ در بازار از نرخ مصوب 

تومان نیز افزایش یافته بود.نایب رئیس کانون انجمن های صنفی  ۵۱۱هزار و  ۲1به فروش می رسد این درحال است که چندی پیش تا 

 ۰۵۱۱درصد ساود  ۲۱مرغداران گوشتی کشور ادمه داد: قیمت منطقی که مرغداران برای فروش مرغ زنده در نظر گرفته اند با احتساب 

هزار و  7تومان است اما در حال حاضر نرخ مصوب خود دولت نیز رعایت نمی شود. وی افزود: قیمت مرغ زنده نیز در نقاط مختلف کشور 

 تومان است و اکنون مرغ زیر قیمت به فروش می رسانند. 0۵۵۱تومان و نرخ مصوب این محصول  ۱۱۱هزار و  0تا  0۱۱

 روزه از بازار داخلی تامین می شود؛ دولت واردات نکند 01هزار تنی ذخایر راهبری  54کسری 

هزار تن برای ذخایر استراتژیک اظهار داشت:  شرکت پشتیباانای  1۵اسداهلل نژاد با اشاره به برنامه ریزی ستاد تنظیم بازار برای واردات 

روز از بازار داخلی تامین کند. وی گفت: در حال حاضر مرغداری هاای کشاور باا  ۲۱دام می تواند به جای واردات این مرغ را در ظرف 

انباشت مرغ در واحد های خود مواجه هستند و میزان تولید، مازاد تقاضا در بازار است و دولت به راحتی می تواند نیاز خود برای تاامایان 

 ذخایر راهبردی از بازار داخلی به جای واردات تامین کند.

 

 کشتارگاه مجهز در کشور تعطیل شد 4۵ 
واحد کشتارگاه مجهز کشور به دلیل عدم صرفه اقتصادی بالاستفاده مانده و  ۵7مدیرکل نظارت بر مواد غذایی سازمان دامپزشکی گفت: 

مسکوت است.سامد برومندفر افزود: مرغ پروتئین ارزشمندی است که در سفره همه مردم وارد شده است و باید کیفیت آن افزایش یاباد 

واحد کشتارگاه مجهز تمام اتوماتیک به دلیل عدم صرفه اقتصادی تعطیال ۵7واحد کشتارگاه صنعتی داریم که  ۱۱۱و در مجموع در کشور 

است. به گفته مدیر کل نظارت بر مواد غذایی سازمان دامپزشکی، در برخی از موارد کیفیت در تولید فراموش شده است و در بازار تفاوتای 

 بین تولیدات با کیفیت باال و پایین وجود ندارد.

 کشتارگاه ها رتبه بندی می شوند

پالس تقسیم شده و  Aو  A, Bبرومندفر افزود: رتبه بندی کشتارگاه گامی برای کیفی سازی است که براساس آن گوشت ها به سه رتبه 

از اول دی ماه کشتارگاه ملزم به بسته بندی با لوگو رتبه بندی هستند. نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسالمی گفت: 

مهمترین راه برون رفت از مشکالت صنعت طیور، صادرات است و نباید تولیدکنندگان معطل صادرات باشند.علی محمد شاعری افزود: در 

سالهای گذشته حمایت خوبی از بخش صادرات مرغ نشده است و جهاد کشاورزی و صمت باید در این زمینه حامی تولیدکنندگان باشناد. 

تومانی بد عمل کرد، یادآور شد: بد عمل کاردن در باازار ارز 1۱۱۱وی با اعالم اینکه جهادکشاورزی سال گذشته در تامین نهاده با ارز 

تومانی کمک کار صادرات است که کاهش هزینه تولید را به همراه داشته و 1۱۱۱موجب تالطم در بازار نهاده شد. شاعری اضافه کرد: ارز 

موجب می شود کاال در بازار قابل رقابت باشد. به گفته نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسالمی، در سال تولید مالای 

 قرار داریم و کلید در دستان تولیدکننده است اما به دلیل برخی سیاست ها نمی توانند صادر کنند.شاعری افزود: مافیای واردات وجود دارد

 که ممکن است متصل به وزارتخانه و مجلس و نمایندگان مجلس باشند و باید در این بخش دقت نظر بیشتری اعمال شود.

 

 سازی شده دامی رونمایی از داروی جدید بومی
 رونمایی شد. «هیوس اس جی»سازی شده دامی با نام تجاری  در آذربایجان شرقی داروی جدید بومی

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی در آیین رونمایی از داروی جدید شرکت داروسازی شهید قاضی تبریز اظهار کرد: این دارو  یکی از 

شد و ما عالوه بر بحث قیامات باا  داروهای پر مصرف دامپزشکی هست که قبالً به صورت چمدانی و یا با هزینه بسیار باال وارد کشور می

سازی و تولید این دارو در داخل کشور شدیام کاه  کمبود این دارو هم مواجه بودیم که با تالش متخصصان ایرانی ما امروز موفق به بومی

تر از قیمت محصول مشابه خارجی خواهد بود و عاالوه بار  درصد پایین 1۱طبق نظر شرکت تولید کننده قیمت تمام شده این محصول 

اشتغالزایی موجب صرفه جویی ارزی چشمگیری خواهد شد. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، امیر حسین بهاداد 

شود و  برای  های موسکارینی عظالت صاف موجب اثر ضد اسپاسمی می افزود: هیوسین بوتیل بروماید تزریقی با استفاده از مهار بازدارنده

گیرد و عمدتاً در درمان قولنج اسپاسمی و قولنج نفخی اساب و  های گوارشی در دام ها مورد استفاده قرار می کنترل درد شکم و اسپاسم

 گوساله مصرف دارد.
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