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 نگرانی هرگز از غصه فردا کم نمیكنه بلكه فقط شادي امروز رو از بین می بره .
  

 ثبت نام وبینار نحوه استفاده از ضدعفونی کننده ها در دامپروري با تمرکز بر تب برفكی
و باا  ITPNewsتوسط موسسه خبری و اطالع رسانی  2931اسفند  12هفتمین وبینار تخصصی صنعت مرغداری و دامپروری ایران در  

با عنوان نحوه استفاده از ضدعفونای  -کارشناس ارشد بخش امنیت زیستی شرکت رویان دارو  -سخنرانی آقای مهندس محمد حسامی 

 برگزار می گردد.(( liveکننده ها در دامپروری با تمرکز بر تب برفکی با قابلیت انجام پرسش و پاسخ و به صورت زنده 

 لینک ثبت نام رایگان:
https://www.itpnews.com/webinar/39 

قابل مشاهده از تمام ابزارهای نمایشی متصل به اینترنت می باشند. شما می توانید از طریق سایاساتا   ITPNewsوبینار های موسسه 

عامل تحت دسکتاپ، گوشی همراه، تبلت، لپ تاپ و یا هر دیوایس دیگری در هر محلی که دسترسی به اینترنت دارد ) اتوبوس، فرودگاه، 

           محل کار، دانشگاه، سالن نمایش، استان های مختلف، کشورهای مختلف و ... ( اقدام به مشاهده این وبینار نمایید.                      

افرادی که ما را در سایت های یوتیوب و آپارات دنبال می نمایند می توانند به صورت زنده و بدون ثبت نام  اقدام به مشااهاده وبایاناار 

نمایند. اما برای مخاطبینی که از طریق یوتیوب و آپارات اقدام به مشاهده وبینار می نمایند امکان مطرح کاردن پارساش و دریاافات 

 گواهینامه حضور وجود ندارد و صرفا می توانند از مباحث مطرح شده به صورت زنده استفاده نمایند.

 آدرس های نمایش وبینار به صورت زنده در تاریخ و ساعت اعالمی :

 : ITPNewsدر سایت 

https://www.itpnews.com/webinar 

 در سایت یوتیوب :
https://www.youtube.com/watch?v=PAwuJzfRpJY 

 در سایت آپارات :
https://www.aparat.com/itpnews/live 

  

 هاي دامی براي تولید نامه به جهانگیري / کمبود نهاده
نمایندگان هفت تشکل خصوصی بخش کشاورزی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور از کمبود نهاده های دامی بویژه ذرت در آستانه 

 شب عید خبر دادند و از دولت خواستند تدابیر الزم را در این زمینه اتخاذ کند.

های دامی  ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور از کمبود نهاده نمایندگان هفت تشکل خصوصی بخش کشاورزی در نامه

 بویژه ذرت در آستانه شب عید خبر دادند و از دولت خواستند تدابیر الزم را در این زمینه اتخاذ کند.

 در متن این نامه آمده است:

 معاون محترم اول ریاست جمهوری

های تولید  رساند که با توجه به شرایط فصل و نزدیکی به ایام عید تولید کنندگان با حداکثر ظرفیت در بخش احتراماً، به استحضار می

های مورد نیاز از  مرغ، تخ  مرغ، شیر و گوشت قرمز اقدام به پرورش دام و طیور نموده اند. متأسفانه در این شرایط با کمبود تأمین نهاده

جمله ذرت که یکی از عمده ترین نهاده مورد نیاز پرورش دهندگان است، مواجه شده ای . به طوری که قیمت این نهاده در بازار آزاد به 

ها نیز با وضعیت مشابهی مواجه هستند. ادامه این روند منجر به بروز تلفات و خسارات جبران  باالی دو هزار تومان رسیده و سایر نهاده

 های ملی، کاهش تولید، عرضه محصوالت نهایی خواهد شد. ناپذیر به سرمایه

خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به رفع این مشکالت به هر طریق ممکن اقدامات الزم صورت گیرد. الزم به ذکر است که بخشی 

باشد. در ضمن  ها و همچنین عدم تخصیص به موقع و کافی ارز می از مشکالت ایجاد شده، ناشی از تصمیمات اشتباه به واسطه تغییر رویه

چنانچه امکان تأمین ارز متناسب با حج  تولید مورد انتظار دولت محترم وجود ندارد، اعالم فرمایند تا براساس منابع ارزی قابل 

 تخصیص، سطح تولیدات در گوشت مرغ، تخ  مرغ، شیر و گوشت قرمز تنظی  شود.

 

 ترخیص جو از گمرکات منوط به موافقت وزارت جهاد کشاورزي

 کل گمرک ترخیص جو از گمرکات به مجوز جهاد کشاورزی منوط شد.  بر اساس نامه سرپرست وزارت جهاد کشاورزی به رئیس

 کل گمرک نوشت: ای خطاب به میراشرفی رئیس عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در نامه 

های  هیأت محترم وزیران مبنی بر مسئولیت این وزارت در خصوص تنظی  بازار نهاده 31.5.19مصوبه مورخ  2بند  1با استناد به تبصره 

دامی خواهشمند است به مراجع زیرمجموعه ابالغ شود که هرگونه ترخیص جو منوط به ارائه تأییدیه از سوی معاونت توسعه صنایع 

 باشد. فوق مجاز نمی  تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی این وزارت بوده و بدون اخذ موافقت از معاونت مذکور ترخیص نهاده

 0088حداکثر  0088حداقل  فسفات 00888حداکثر0088حداقل  مرغ زنده
14700حداکثر00011حداقل مرغ کشتار    1600روس  1350برزیل  ذرت 
 0708کلهر    0008فول فت     0008سویا پلت  کنجاله سویا  0008حداکثر  3708حداقل تخم مرغ

 00888 متیونین 00088حداکثر 00888حداقل  بوقلمون کشتار
 0088 لیزین 00388حداکثر00088حداقل  بوقلمون زنده

  1650-180هوبارد           1650 - 1750کاب           1700– 1800پالس          1800 –1900راس   جوجه


