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 گاهی اوقات موفقیت یعنی این که فقط اشتباهات دیگران را تکرار نکنیم
 

 صادرات گوشت مرغ زمینه جدید تجارت کرمان و افغانستان خواهد بود
رئیس اتاق بازرگانی کرمان گفت: صادرات گوشت مرغ از کرمان به برخی والیت های کشور افغانستان می تواند زمینه جدید تجارت بین  

دو منطقه باشد. طبیب زاده در نشست بررسی توسعه صادرات گوشت مرغ به افغانستان با حضور جمعی از بازرگانان و مدیران دو کشنور 

افزود: کرمان یکی از مهمتری  استان های کشور در تولید محصوالت مختلف حوزه دام و طیور است و اتاق قصد دارد به عنوان تسنهنین  

 کننده و رابط فعاالن اقتصادی با بازارهای مختلف، آنها را در زمینه تجارت گوشت مرغ با افغانستان همراهی کند. 

دار ضوابط ویژه خود را دارد و باید همه شرایط از قب  فراهم شود تا کامیون هنا  وی گفت: حم  و نق  گوشت مرغ با کامیون های یخچال

پردازند، همنه مسنائن   های ایران با دقت بسیار به ذبح اسالمی می برای عبور از مرز مشک  نداشته باشند. طیب زاده بیان کرد: کشتارگاه

بهداشتی و شرعی با نظارت های الزم رعایت می شود و در هر کشتارگاه ناظر شرعی وجود دارد. وی اظهار کرد: باید تولیند منحنصنول 

 صادراتی مطابق با نیاز و خواسته و بر اساس استانداردهای کشور هدف باشد و شرکت های تجاری فعال در ای  زمینه نیز معرفی شوند.

گرم  055تاجر افغانستانی فعال در ایران نیز در ای  نشست با اشاره به اینکه حداق  وزن هر قطعه مرغ مدنظر مردم افغانستان دو کیلو و 

کنند و به هنمنین   های خود استفاده می تا سه کیلوگرم است، گفت: مردم بسیاری از مناطق کشور افغانستان، از مرغ برای غذای میهمانی

زهی تصریح کرد: در افغانستان مرغ گرم با همی  بسته بندی داخ  کشور اینران منورد  های مرغ درشت عالقه دارند. امام دلی  به قطعه

پسند مردم افغانستان است و در زمینه ذبح اسالمی نیز، نوع کشتار مرغ ایران در آن کشور پذیرفته شده است. وی ادامه داد: همچنننین  

تخم مرغ ایران در مقایسه با تخم مرغ وارداتی از سایر کشورها به افغانستان، دارای کیفیت باالتری است و ای  موضوع نیز منی تنوانند 

برای تجارت مورد نظر فعاالن اقتصادی استان کرمان قرار گیرد. در ادامه رئیس اتاق تجارت و صنایع غذایی افغانستان، که بنه صنورت 

آنالی  در ای  نشست شرکت کرده بود، با اشاره به اینکه اتاق کرمان در توسعه روابط بی  دو کشور ایران و افغانستان پیش قندم بنوده 

است، گفت: شیوع ویروس کرونا میزان مصرف گوشت مرغ و تخم مرغ را افزایش داده و شرکت های تولیدی نتوانستند نیناز منردم را 

تامی  کنند و به همی  دلی  دولت افغانستان اجازه واردات گوشت مرغ به ای  کشور را صادر کرد. عبدالمتی  قلندری، افزود: در صنادرات 

گوشت مرغ از کرمان به افغانستان باید استانداردهای دولت افغانستان در نظر گرفته شود و از سوی دیگر نیز مسئولیت تایید کنینفنینت 

 محصول، بسته بندی و حم  و نق  آن نیز بر عهده اتحادیه مرغداران ایران است.

 

 میلیارد ریالی کرونا به صنعت مرغ گلستان ۰۱زیان 

میلیارد ریال بنه  ۰5زنبور عس  سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت که شیوع کرونا از سه ماه گذشته تاکنون حدود رییس اداره طیور و 

صنعت پرورش مرغ ای  استان زیان وارد کرد. حبیب اهلل تاشی اظهار داشت: ای  اداره برای جبران خسارت وارده به فعاالن ای  صنعنت، 

پرداخت تسهیالت بانکی و تمدید وام های دریافتی را پیشنهاد داده است. وی اضافه کرد: شرکت پشتیبانی امور دام جهادکشاورزی ننینز 

هزار ت  از گنوشنت منرغ  ۳برای حمایت از پرورش دهندگان مرغ استان و در نتیجه کم شدن تقاضای مصرف از فروردی  ماه تاکنون، 

تولیدی را خریداری کرد. کم شدن تقاضای مصرف به علت شیوع کرونا در کشور و بسته بودن گمرگ مرزی برای صادرات بناعنش شنده 

 هزار ریال کاهش یابد. ۲۸های گلستان به زیر  قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ زنده در کارخانه

تعطیلی رستوران ها و مراکز عرضه غذا، منع برگزاری مراسم و مجالس شادی و عزا، کاهش برپایی میهمانی های خانگی و نرفنتن  بنه  

طبیعت و تفرجگاه ها، از جمله عوام  مهم کم شدن مصرف گوشت مرغ است. مطابق گزارش مسووالن مرتبط در سازمان جهاد کشاورزی 

روزه مشغنول  ۸0میلیون قطعه در هر دوره  ۳۸واحد پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت اسمی جوجه ریزی  ۸۲گلستان، در ای  استان هزار و 

ت  منرغ  ۰55که قب  از شیوع کرونا روزانه به طور متوسط  فعالیت است. مرغ تولیدی گلستان در تامی  نیاز کشور نقش ویژه دارد بطوری

 ت  آن روانه استان های دیگر می شد. ۰55در استان کشتار شده و 

 

 خسارت سنگین کرونا به مرغداران آذربایجان شرقی
معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: بیشتری  میزان خسارت کرونا در صنعت دام و طنینور اسنتنان بنه 

تولیدکنندگان مرغ گوشتی وارد شده است. شریفیان افزود : در پی شیوع کرونا تقاضای گوشت مرغ در استان کاهش یافت و مرغداران با 

هزار ت  مرغ در استان گفت : تولیدکنندگان مرغ به ازاء هرکیلو تولید منرغ  ۰ضرر و زیان شدید مواجه شدند. وی با اشاره به تولید ماهانه 

تومان در ازاء هر قطعه جوجه زیان  055حدود دو هزار تومان خسارت دیده اند. وی افزود : تولیدکنندگان جوجه یک روزه هم حدود هزار و 

دیده اند. معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی آذربایجان شرقی به حمایتهای دولتی برای جبران خسارت مرغداران اشاره کنرد و 

 هزار ت  نهاده دامی با نرخ دولتی بی  تولیدکنندگان مرغ استان توزیع شده است. ۸5گفت : در همی  راستا تاکنون 

وی خرید مرغ از مرغداران را دیگر اقدام حمایتی از فعاالن ای  صنعت عنوان کرد و افزود : شرکت پشتیبانی امور دام استان در دو مناه 

 گذشته یک هزار ت  مرغ به نرخ تضمینی از تولیدکنندگان مرغ گوشتی خریداری کرده است.
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