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 .اگر صبح زود از خواب بیدار میشی و شب ها تا دیر وقت کار میکنی، بهت تبریک میگم اتفاقات بزرگی در انتظارته
 

 مازاد تولید گوشت و مرغ در کشور

ماه است که مازاد تولید داریم. حسن عباسی معرروارا    ۴مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: امسال تولید گوشت و مرغ عالی و  

ای انجام گراته که تولید مستمر داشته باشیم اال  وضع ذخایر استراتژیک ما کاای و خوب است و از اول  ها به گونه گفت: برنامه ریزی

امسال تا امروز گوشت مرغ وارد نکرده ایم و گوشت قرمز هم بخش خصوصی وارد کرده و ما گوشت تولیرد داخرل را بررای ذخریرره 

هرزار  ۸۲کنیم و هیچ نیازی به واردات نداریم. او درخصوص قیمت دام زنده کیلویری  استراتژیک و حمایت از تولیدکنندگا  خریداری می

هرزار  ۲۸ای باید کیلویری  ها کیفیت متفاوت دارد گوشت گوساله با کیفیت شقه توما  و نرخ متفاوت گوشت در سطح شهر گفت: گوشت

اروشد باید دید کجرای شرهرر  ای بیشتر از این می هزار توما  و اگر اروشنده ۲۸توما  به دست مصرف کننده برسد و گوشت گوسفند 

اروشند خریداری کنند. یاسر رایگانری سرخرنرگروی  است ضمن این که خود مردم هم باید از مراکزی که گوشت را به قیمت مصوب می

 ۲۸ها به نحوی باشد که در آستانه عید امکا  گرانفروشی اراهم نشود سال گذشته قیمت مرغ  سازما  تعزیرات گفت: باید برنامه ریزی

هزار توما  است، اما  ۸۲هزار توما  اروخته شد. رایگانی گفت: با این که قیمت دام زنده کیلیویی  ۸۲هزار توما  بود، اما در همین تهرا  

رسد. محمدرضا کالمری  هزار توما  به دست مردم می ۰۲هزار توما  و گوساله  ۲۲۲هزار و  ۲۲۲قیمت گوشت گرم پایین نیامده و هما  

ها برای جلوگیری از ترخرلر  و گررا   ها و بازرسی مدیرکل تنظیم بازار وزارت صمت هم با اشاره به اقدامات انجام گراته گفت: نظارت

 اروشی مستمر وجود دارد، اما خود مردم هم باید اقالم گرا  یا بدو  درج قیمت را نخرند.

 

 های خوراک دام و طیور ها و ریزمغذی لزوم خوداتکایی در تولید آنزیم

میلیو  دالر برای کشور  ۰۲۲های وارداتی صنعت دام و طیور حدود  معاو  امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: تمام ریزمغذی

شوند، اگر کمبودی در واردات آ  ایجاد شود، باعث ایجاد اختالل  هزینه دارد اما از آنجایی که از اجزای اصلی جیره دام و طیور محسوب می

اک ها بر خرور تواند بسیار ارزشمند باشد. در رابطه با تاثیر ریزمغذی ها می شود، بنابراین خود اتکایی در تولید این آنزیم در تولید داخل می

های پروتئینی اسرت. وی  شود، ذرت، کنجاله سویا و مکمل درصد را شامل می۰۲تا ۰۹دام اظهار کرد: قسمت عمده خوراک دام که حدود 

ها و مواد معدنی که عالوه برر اثررات  ها هستند مانند، ویتامین اازود: بخش دیگری از جیره که نقش بسیار مهمی در جیره دارد ریز مغذی

هرا  ها و ریزمغذی ای بر سالمتی دام هم تاثیرگذار هستند. معاو  امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: نقش آنزیم تغذیه

شود برای پرندگا  قابل هضم نریرسرت و  در جیره طیور و گاوهای شیری پرتولید این است که قسمتی از اسفری که وارد جیره طیور می

شود که عالوه بر آزاد کرد  اسفرر در  شود، بنابراین برای جذب این اسفر در بد  طیور، آنزیم ایتاز استفاده می غیرقابل استفاده داع می

ح کند. وی اازود: مقدار باالیی از آنزیم ایتاز موجود در کشور، وارداتی بود که با اارترترا بد  پرندگا ، قسمتی از انرژی جیره را هم آزاد می

 تولید آنزیم و ریزمغدی بن دا در دهه اجر، امیدواریم نیازما  به واردات به طور کامل برطرف شود.  کارخانه

 

 راه اندازی سامانه یکپارچه حالل ایران

 سامانه یکپارچه حالل ایرا  با حضور نماینده ولی اقیه در وزارت جهاد کشاورزی راه اندازی شد. با راه اندازی این سامانه آنچه در حروزه

محصوالت حالل مورد توجه شده تحت این سامانه پیگیری می شود. بر اساس این سامانه همچنین تمام اعل و انرفرعراالت در حروزه 

محصوالت حالل به صورت برخط مورد بررسی و پایش قرار میگیرد. بنابر این گزارش تمام اعالیت هایی که برای صدور مجوز حرال در 

.در حوزه حالل اعالریرت هرای  دیگر کشورها از جمله برزیل انجام می شود به صورت برخط و با سرعت و هزینه کمتری انجام خواهد شد

 جزیره ای میا  دستگاه های مختل  وجود دارد که با راه اندازی این سامانه این اعالیت ها به صورت یکپارچه در میا  دستگاه ها یی مانند

وزارت جهاد کشاورزی، سازما  استاندارد، گمرک و نهاد نمایندگی ولی اقیه در وزارت جهاد کشاورزی انجام میشود. گفتنری اسرت راه 

 اندازی این سامانه منجر به کاهش هزینه های تولید و زما  صدور ارآیند مجوز ها در حوزه حالل خواهد شد.

 

 ساله ۲ریزی  امکان خودکفایی ایران در تولید مرغ الین با برنامه
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی بر ضرورت دارا بود  مرغ الین برای تامین پروتئین و امنیت غذایی کشور تاکید کرد و گفت: باید یرک 

برنامه دو ساله برای نژاد مرغ الین و تجاری سازی آ  داشته باشیم. کشاورز در جلسه کمیته ملی مرغ الین کشور اظهار کرد: با توجه بره 

اهمیت تامین پروتئین و امنیت غذایی کشور، داشتن مرغ الین و جایگزین برای آ  ضروری است. وی گفت: باید یک برنامه دو ساله برای 

نژاد مرغ الین و تجاری سازی آ  داشته باشیم. کشاورز ادامه داد: با یک برنامه ریزی علمی، انی و تکنولوژی باید الین موجود کشرور را 

حمایت کنیم و ارتقا دهیم. وی تصریح کرد: الزم است یک ساختار مشخص اجرایی با مشارکت اعاال  بخش خصوصی طراحی و اراینرد 

کار تا حصول نتیجه پیگیری و اقدام شود. در این نشست اعضای بخش دولتی و خصوصی کمیته ملی مرغ الین؛ مشرکرالت، مروانرع و 

 راهکارهای توسعه مرغ الین کشور را ارائه دادند.
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