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 استرس، خشم و افسردگی زمانی پدیدار می شوند که برای دیگران زندگی کنید.
 

 های دام و طیور کشور وجود ندارد کمبودی در نهاده
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: تولیدکنندگان صنعت طیور دغدغه نهاده نداشته باشند، کمبودی در نهاده نداریم و 

به اندازه کافی ذرت و کنجاله سویا در بنادر ذخیره شد. مرتضی رضایی اظهار کرد: صنعت طیور بزرگترین صنعت بخش خصوصی کشوور 

شود. وی افزود: از سال گذشته تقریبا نوسانات قیمت مرغ در بازار به حداقل رسیده اسوت و  است که تماما به صورت خصوصی اداره می

 ذخایر به اندازه کافی وجود دارد و نگرانی در این بخش وجود ندارد.

 درصدی تولید گوشت مرغ در کشور 01رشد 

هوزار  0011درصدی تولید گوشت مرغ در کشور افزود: اگر با توجه به تصمیمات مقامات عالی نظام ارز  01این مسؤول با اشاره به رشد 

 تومانی فراهم شود، قطعا این روش افزایش خواهد یافت.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی درباره اینکه مهمترین دغدغه تولیدکنندگان بخش طیور ارزان و گران شودن قویوموت 

 گوشت است؛ یادآور شد: باید در این بخش تالش شود تا مدیریت یکسان حاکم شود.

 کیلوگرم 01سرانه مصرف گوشت هر ایرانی 

کیلوگرم اعالم کرد و گفت: اکنون گوشت مرغ به  01معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، سرانه مصرف گوشت هر ایرانی را 

 ترین غذا در بین مردم ما جا باز کرده است و با استقبال مردم روبرو است. ترین و با کیفیت ترین، اصلی عنوان ارزان

 رضایی اضافه کرد: مرغ، دارای ارزش غذایی باالیی است و از نظر توسعه کمی، توسعه مناسبی اتفاق افتاد.

هزار واحد گوشتی در سامانه سماسد ثبت نام کوردنود کوه  01وی افزود: برای ساماندهی و سازماندهی در بخش صنعت طیور تا کنون 

 کشی یک یا چند دوره در سال رد دستور کار این واحدها است. جوجه

ها  یادآور شد: تولیدکونونودگوان  معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی درباره دغدغه تولیدکنندگان صنعت طیور و کمبود نهاده

میلیون تن ذرت و یک میلیون تن کنجاله سویا وارد  0ها نداریم و  صنعت طیور، دغدغه نهاده نداشته باشند؛ هیچ کمبودی در راستای نهاده

 و ذخیره شده است.

 ها هم به اندازه کافی در بازار وجود دارد و ذخایر بوه انودازه های ذرت و کنجاله سویا، ویتامین ها و ریز مغذی رضایی گفت: عالوه بر نهاده

 کافی وجود دارد و نگرانی در این بخش وجود ندارد و باید عملیاتی وارد شد و همکاری همه جانبه باید در این بخش انجام شود.

 

 هزار تنی تولید گوشت مرغ در پایان سال 27پیش بینی افزایش 
مدیرکل رئیس هیئت مدیره مرغداران کشور اطمینان داد : با افزایش جوجه ریزی در سه ماه پایانی سال ، مردم برای شب عید مشوکول 

 تامین مرغ نخواهند داشت.

ریزی های انجام شوده قورار اسوت  غالمحسین جافر گفت : با توجه به افزایش مصرف گوشت مرغ در پایان هر سال بر اساس برنامه

 هزار تن بیشتر خواهد شد.۲0میلیون قطعه جوجه ریزی داشته باشند که بر این اساس ظرفیت تولید  0۳مرغداری ها 

هزار تنی گوشت مرغ توسط دولت در آینده افزود : دولت به جای واردات مرغ برای تنظیم بازار موی تووانود  0۳جافر با اشاره به واردات 

 مرغهای مازاد داخل را از مرغداران خریداری کند.

 هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید می شود. 011میلیون و 0جافر افزود : ساالنه بیش از 

 

  تولید خوراک دام و طیور در مراکز پرورش ممنوع است

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان قزوین گفت: تولید هر نوع خوراک دام و طیور فقط در کارخانجات تولید خوراک که دارای پروانه 

 بهداشتی دامپزشکی باشند، مجاز است.

یداله کلهر اظهار کرد: با توجه به تخصیص ارز دولتی به واردات نهاده های دامی به کشور و لزوم پایش این موحوموولوه هوا  حسوب 

دستورالعمل سازمان دامپزشکی کشور، تولید هرگونه خوراک دام و طیور در مراکز پرورش ممنوع و پرورش دهندگان ملزم بوه دریوافوت 

 مورد نیاز خود از کارخانجات تولیدی واجد پروانه بهداشتی دامپزشکی شدند. «غیر علوفه ای»خوراک 

وی با اشاره به امکان انتقال آلودگی های میکروبی و ویروسی به مزارع پرورش دام و طیور از طریق نهاده های دامی افزود: در کارخانجات 

تولید خوراک واجد پروانه بهداشتی، به دلیل حضور فعال دامپزشک مسئول فنی بهداشتی و نظارت بر اجرای ضوابط قرنطینه ای و توولویود 

خوراک بر اساس دستورالعمل های بین المللی و همچنین پخت خوراک در دمای باال، امکان انتقال آلودگی به مزارع پرورش کاهش یافته و 

 رهگیری محصوالت و نهاده ها نیز به سهولت انجام می شود.

کلهر خاطرنشان کرد: رصد و پایش نهاده های دامی بر عهده سازمان دامپزشکی کشور قرار گرفته و اداره کل دامپزشکی استان قوزویون 

 نیز  با کمک معاونت بهبود تولیدات دامی در این زمینه پیشرو است.

 روزگی 27دان آماده گوشتی / قیمت هر کیلوگرم دان تا  نام شرکت درصد 7/2کنسانتره  نام شرکت

تومان 10100 سروش رشد 2590پس دان - 2710میان دان  - 2810پیش دان  -2920استارتر   دانی نو   

 0022پس دان  - 0202میان دان- 0202پیش دان  - 0022سوپراستارتر خوراک دام فرخی  


