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 تر از گذشته شده است. انسان نباید هیچوقت از اینکه در اشتباه بوده است، شرمسار باشد ، هر چه که باشد ، امروز عاقل
 

 درصدی تقاضا و افت قیمت ها به دنبال شیوع کرونا 06کاهش 
در شهر پونای هند به دنبال شیوع کرونا و شایعات پخش شده در فضای مجازی در رابطه با مصرف گوشت مرغ و ابتال به این بیییریاری  

 روپیه/کیلوگرم بود. 05.26روپیه/کیلوگرم رسید که در مقایسه قیرت ها در ماه ژانویه  06درصد کاهش به  06بهای گوشت مرغ با 

نیز گسترده تر شده  مرغداران از دولت تقاضای کرک کیرده  5660حتی از شیوع انفوالنزای مرغی سال  Covid-19از آنجائیکه بحران 

 5660با وخیم تر خواندن بحران جاری از انفوالنزای مرغی سال  Suguna Foodsمدیرعامل شرکت مرغداری  B Soundarajanاند. 

عنوان کرد: "علیرغم اینکه این بیراری ارتباطی با مصرف گوشت مرغ ندارد اما تأثیر بدی بر روی صنعت مرغداری بجا گذاشته و قیرت ها 

 را بسیار کاهش داده است. ما از دولت می خواهیم تا با اعطای یارانه برای تهیۀ نهاده هایی مثل گندم و برنج به این صنعت کرک کند."

درصد موجودی فروش نرفته داشتیه  06تا  56یکی دیگر از مدیران کارخانه های فراوری اظهار داشت: مرغداران معروالً هر ماه در حدود 

اند. در برخی مناطق مرغدار مجبور به نگه داشتن مرغ های فروش نرفته است و از عهدۀ هزینۀ مربوط به خوراک آنها برنری آید لذا مجبور 

روپیه/کیلوگرم هم مجبور بیه فیروش  56تا  52است با قیرتی بسیار پایین تر آنها را بفروشد. مرغداران حتی تا قیرت های بسیار پایین 

روپیه/کیلوگرم می باشد اما در مهاراشیتیرا  06تا  52شده اند! متوسط قیرت نرمال برای ماه مارس )ماه جاری( در مناطق متعدد هند بین 

روپیییه/ 06روپیه و در ماه مارس به  56روپیه/کیلوگرم بوده و در ماه فوریه  05.26یکی از ایالت های بزرگ هند  بهای مرغ در ماه ژانویه 

کیلوگرم و حتی کرتر هم رسیده است. معاون انجرن مرغداران مهاراشترا اذعان داشت: ما با وزیران و مسئوالن مربوطه مالقات کردیم و 

از ایشان درخواست کردیم تا شرایط وام بانکی و سود آن را تغییر داده و بدین ترتیب صنعت مرغداری را نجات دهند. هرچنین پرداخیت 

هزینه های مربوط به آب و برق و مالیات در چنین شرایطی برای مرغداران بسیار سخت است بنابراین تقاضا داریم تا به مرغداران یارانیه 

 هایی اعطا شود. 

 

 ای تصمیم عجیب وزارت صنعت برای صادرات خوراک دام و طیور یارانه
تومانی تولید می شود و برای تامین تولید کنندگان  5566در شرایطی که خوارک دام مصرفی کشور از محل ذرت و سویای وارداتی با ارز  

داخلی ضروری است  وزارت صنعت با تصریری عجیب اجازه صادرات این محصول را صادر کرد. در روزهایی که روند واردات به کینیدی 

انجام و کشور با شرایط خاص کرونا دست و پنجه نرم می کند وزارت صنعت اجازه صادرات خوراک دام و طیور مورد اسیتیفیاده بیرای 

و  تولیدکنندگان دام و طیور را صادر کرد. خبرهای رسیده از تولید کنندگان خوراک دام نیز حاکی از آن است که قیرت جو در بازار باال رفته

شاهد کربود ریز مغذی ها و ویتامین های خوراک دام هستیم   اما وزارتخانه صنعت  معدن و تجارت به استناد به مصوبه تنظیم بازار اجازه 

تومانیی  5566صادرات این محصول را صادر کرده است. از طرفی باید توجه داشت که خوراک دام و طیور از ذرت و سویای وارداتی با ارز 

تولید می شود و  مشخص نیست که وزارت صنعت  معدن و تجارت به چه دلیل اجازه صادرات این محصول را داده است. سعید عیبیاس 

پور مدیرکل دفتر مقررات دفتر صادرت و واردات وزارت صنعت  معدن و تجارت با ارسال نامه ای به شامانی مدیرکل گررک با میوضیوع 

اعالم کرد: به پیوست تصویر نامه دفتر برنامه ریزی تامین توزیع و تنظیم  «مجوز صدور خوراک دام و طیور با پرداخت عوارض صادراتی»

هزار تن خوراک دام و طیور  منظم به نامه انجرن خوراک دام طیور و آبزیان  دال بیر  26بازار وزارت متبوع در خصوص صادرات حداکثر 

هزار تن خوراک دام و طیور) در مرحله اول( ارسال می گردد. خواهشرند است صادرات اقالم فوق ذکر بر اساس سهریه مندرج  0صادرات 

 در نامه انجرن و با رعایت سایر مقررات مربوطه انجام پذیرد. مراتب جهت اقدام و ابالغ به گررکات اجرایی ایفاد می گردد. 

 

 راه اندازی مجدد محوطه ضدعفونی و گندزدایی دامپزشکی در مرز بازرگان
هیا  رییس شبکه دامپزشکی ماکو گفت: محوطه ضدعفونی و گندزدایی این نهاد در راستای جلوگیری از ورود بیراری کرونا از طریق کامیون

هیاییی کیه  پاش است. فاطره آیرم  اظهار داشت: این محوطه بر پایه ازون بوده و مه اندازی شده و خودروهای ورودی در مرز بازرگان راه

هیا  ها و بیاکیتیری اند  بیشترین تاثیر را بر روی عوامل ویروسی دارد و از طریق اکسیدکنندگی باعث از بین رفتن انواع ویروس نصب شده

تیوانیییم  های حامل فرآورده است  افزود: در صورت رویت مورد مشکوک می زدایی کامیون شود. وی با بیان اینکه اساس کار برای جرم می

زدایی کنیم. وی گفت: این محوطه در منطقه خاورمیانه در نوع خود بی نظیر است و نقش بسییار  هره کامیونها و خودروهای سواری را جرم

کینید  و در  زدایی می کامیون و خودرو سواری را جرم 066روز این داگت  ها دارد. آیرم ادامه داد: در طول شبانه مهری در کنترل بیراری

 دستگاه افزایش دهیم. 266ها و پرپاژهای این داکت  این تعداد را به  توانیم با افزایش نازل صورت افزایش تردد کامیونی می

آذربایجان قرار دارد؛ مرزهای جرهوری اسالمی در  گررک بازرگان و شهرستان ماکو در مجاورت مرز ایران با کشورهای ترکیه و جرهوری

 کیلومتر است. 556و  506این منطقه و با این کشورها به ترتیب 
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