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 هایتان تعبیر شوند، اول باید بیدار شوید. خواهید خواب اگر می
 

 شود استمرار ثبات قیمت مرغ به زیان مرغداران تمام می

 می شود. کارشناس صنعت طیور گفت: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا، استمرار ثبات نرخ مرغ به زیان تولیدکنندگان تمام 

 ۸برومند چهار آیین کارشناس صنعت طیور، از ثبات قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

تومان است. به گفته این مقققام  ۰۲۲هزار و  ۲۰هزار تا  ۲۰ها  تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۰۲۲هزار و  ۸تا  ۰۲۲هزار و 

میلیارد تومان متضرر شدند. وی درباره آخرین وضعقیقت خقریقد  ۰۰۲هزار و  ۰مسئول، بنابرآمار تاکنون مرغداران از ناحیه فروش مرغ 

ها  های جدید مقرر شده مازاد مرغ تولیدی با مباشرت تشکل تضمینی مرغ بیان کرد: بنابر دستور وزیر جهاد کشاورزی و صدور دستورالعمل

 از سطح بازار جمع آوری شود که امیدواریم مقدمات اجرای این کار به طور گسترده فراهم شود.

ها باید از سطح بقازار  هزار تن مرغ مازاد با همکاری تشکل ۰عضو سابق هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ادامه داد: روزانه 

هقای  ها از حاشیه زیان مرغداران کاسته شود. این مقام مسئول با بیان اینکه تمامی مولفقه جمع آوری شود تا با کوتاه شدن دست واسطه

های اجرائی نبایددر قیمت تمام شده تولیقد  موثر در قیمت تمام شده گوشت مرغ کمی است، تاکید کرد: بنابراین سلیقه افراد و یا دستگاه

کقنقد. وی ققیقمقت  ای و غیر کارشناسی در مورد قیمت گذاری مرغ زنده تصمیم گیری مقی تاثیر گذار باشد، اما سازمان حمایت سلیقه

هزار تومقان اعق م  ۲۱تا  ۰۲۲هزار و  ۲۰هزار تومان و مرغ گرم  ۲۲درصد سود منطقی را  ۲۰کارشناسی هر کیلو مرغ زنده با احتساب 

درصد در بازار افزایش داشتند، با این وجود نبایقد انقتق قار  ۰۲تا  ۰۲کرد و گفت: قیمت کنونی بسیاری از اق م غذایی از جمله ماکارانی 

های غیر تخقصقصقی  داشت که قیمت مصوب مرغ زنده همچنان براساس مصوبه تیرماه گذشته ثابت بماند. چهار آیین با تاکید بر دخالت

ها بر تولید بیان کرد: اهداف و ماموریت وزارت جهاد کشاورزی در قانون تولید کمی و کیفی محصوالت کشاورزی اسقت و  سایر وزارتخانه

های مرتبقط  ها به ضرر تولیدکننده و مصرف کننده است و بنا به اعتقاد ما تمامی تصمیم های نابه جا و غیر تخصصی سایر وزارتخانه دخالت

در حوزه سیاست گذاری مرتبط با مدیریت تولید، ن ارت بر قیمت و حجم تولید باید توسط وزارت جهاد کشاورزی تدوین و توسط بخقش 

 های نابه جا کارگروه تن یم بازار باید خصوصی اجرا گردد تا در بازار عرضه و تقاضا تعادل ایجاد شود. وی با تاکید بر این مسئله که دخالت

تر در بخش کشاورزی خاتمه یابد بیان کرد: طبق قانون وزارت جهاد کشاورزی، متولی تن یم بازار جهاد کشقاورزی اسقت   هر چه سریع

 ۰برای ثبات نسبی باید یک دستگاه متولی و تصمیم گیر باشد. این مقام مسئول بیان کرد: با وجود آنکه در برخی مواقع جوجه با قیقمقت 

شود و یا فاکتور صادر شده به قیمت مصوب و مازاد آن غیر  شود، اما به طور معمول فاکتور یا صادر نمی هزار تومان به تولیدکننده عرضه می

های دامی گفت: هم اکنون ذرت و کنجاله سویا با نرخ مصقوب  شود. این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت بازار نهاده رسمی دریافت می

 به میزان کافی در اختیار مرغداران نیست.

 

 بستر صادرات محصوالت شترمرغ از قشم باید فراهم شود  
نصری گفت: مدیران صمت، جهاد کشاورزی و دامپزشکی باید بستر صادرات تولید مازاد محصوالت شترمرغ در شهرستان قشم را فراهم 

، حجت را بقر مقدیقران «جهش تولید»کنند. علیرضا نصری در بازدید از مزرعه پرورش شترمرغ قشم اظهار کرد: نامگذاری امسال به 

های تولیدی را م ک ارزیابی عملکرد مدیران عنوان کرد و افقزود:  های اجرایی تمام کرده است. وی حمایت همه جانبه از فعالیت دستگاه

بنابر تاکید استاندار هرمزگان باید تمام تشریفات زائد باید شناسایی و حذف شوند و همچنین راهکارهای تسریع و تسهیلگری در حقوزه 

تولید و اشتغال نیز احصا و بکارگیری شود. فرماندار شهرستان قشم تصریح کرد: مدیران صنعت، معدن و تجارت، جهقاد کشقاورزی و 

دامپزشکی قشم باید شرایط صدور محصول مازاد شترمرغ از قشم به سایر نقاط استان را بررسی و موضوع را تا حصول نتیجه نقهقایقی 

، نوعی جهاد و ایثار است که  ای و فعالیت در عرصه تولید ع وه بر نفع شخصی گیری از شرایط منطقه پیگیری کنند. نصری تاکید کرد: بهره

 گر آن باشد. های مسوول تقویت باید حمایت دستگاه

 معاون جدید بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور معارفه شد
در آیین معارفه سازمان دامپزشکی کشور، دکتر سید بهمن نقیبی به عنوان معاون جدید بهداشتی و پیشگیری معرفی شد و حکم خود را از 

 دکتر ماکنعلی دریافت کرد.

صفر ماکنعلی رئیس سازمان دامپزشکی  در آیین معارفه دکتر سید بهمن نقیبی بعنوان معاون بهداشتی و پیشگیری بر اهقمقیقت  دکتر علی

های مسئولیت، حضور موثر در مسئولقیقت  باور درست مسئولیت یعنی 'بدهکار مردم بودن' تاکید کرد و افزود: در این میان یکی از آموزه

هقا و  است و این ویژگی در شرایط کنونی کشور اهمیت دوچندان هم یافته است. رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به شایستگقی

لیاقتی که دکتر نقیبی در تمام مناصب گذشته خود ثابت کرده است، افزود: مسئولیت و در عین حال انت ارات از او که تمام مراتب سازمان 

رود از انجام وظایف تعریف شده در این خصوص سربقلقنقد  را پله پله طی کرده است در دوره جدید بیش از گذشته خواهد بود که امید می

 بیرون آید.
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