
     روز خوبی رو براتون آرزو می کنم -سالم، صبح بخیر

  تلفن:-سال پانزدهم3738شماره -99/04/02

 
 
 
 
 
  

 اگر به خورشید نگاه کنی، تاریکی پشت سرت خواهد بود.
 

 مرغ از کرمان به خارج از کشور صادرات تخم

 شود. مرغ از استان به کشورهای خارجی صادر می نزدیک تخم  مدیرکل دامپزشکی کرمان گفت: در آینده

 ۰۴شود ساالنه  بینی می مرغ پیش های تولیدکننده تخم ای یکی از شرکت هزار قطعه ۰۵۴برداری از واحد  حسین رشیدی بیان کرد: با بهره

های موثر بر داشته  مرغ وارد چرخه مصرف شود که با تحقق این امر، در نیل به شعار سال جهش تولید و پیشرفت استان گام هزار تن تخم

ترین وظیفه سازمان دامپزشکی حفاظت و صیانت از سرمایه دامی است و از آنجا که دومین اقتتتصتاد  خواهد شد. رشیدی ادامه داد: اصلی

 بزرگ کشور پس از نفت، صنعت دام و طیور است، حفاظت از این سرمایه بزرگ در حفظ و ارتقای اقتصاد کشور حائز اهمیت ویژه است.

ای و امنیت زیستی و نیز همکاری و هماهنگی بین بخشی از شتیتوو و بتروز  با رعایت کامل مسائل قرنطینه ۸۹وی اظهار کرد: طی سال 

ایم.مینا قاضی زاده، رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و متوادذتیایتی  بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان پیشگیری کرده

اداره کل دامپزشکی استان کرمان بیان کرد: در صورت صادرات این محصول، کارشناسان نظارت بر بهداشت عمومی و مواد ذیایی ایتن 

 برداری و آزمایشات الزم بر اساس قوانین کشور مقصد، سالمت این محصول را تایید خواهند کرد. اداره کل با انجام نمونه

برداری خواهد رستیتد،  میلیارد ریال به بهره ۹۴۴گیاری بالغ بر  مرغ که با سرمایه های تولیدکننده تخم در احداث فاز سوم یکی از شرکت

 سعی شده از نیروهای بومی منطقه نگار و بهرامجرد استفاده شود.

 

 انحصار در بازار شیر خشک
های لبنی ایران گفت: صادرات شیر خشک ممکن است به ضرر چند نفر باشتد امتا در  رییس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان فرآورده

 نهایت به سود صنعت دامپروری و فرآوری است. بنابراین نباید بنا برنظر برخی افراد صادرات شیر خشک متوقف شود.

علی احسان ظفری با بیان اینکه ویروس کرونا باعث کاهش مصرف لبنیات در کشور شد، اظهار کرد: به دلیل اینکه امکان دپوی شیر ختام 

و محصوالت لبنی وجود نداشت و محصوالت لبنی نیز عمدتا قابل دپو نیستند، بخش عمده شیر خام که توسط صنایع لبنی جیب شده بود، 

هزارتن دپوی شیر خشک در کشور داشتیم و این در حالی است  ۵۵تبدیل به شیر خشک شد. وی ادامه داد: از پایان سال گیشته تا کنون 

های لبنی ایران اضافه کرد:  هزارتن است. رییس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان فرآورده ۰۵که مصرف شیر خشک ساالنه کشور حدود 

ساله است و هرچه از تاریخ تولیتد آن  ۲با این مقدار مازاد شیر خشک در کشور راهی جز صادرات نداریم، زیرا تاریخ مصرف شیرخشک 

 ۰۴های الزم برای صادرات شیرخشک انجام و بتا صتادرات  بگیرد صادراتش با مشکالتی همراه خواهد شد. وی با بیان اینکه پیگیری

تن صادر شد و آن مقدار باقی مانده نیز به دلیل ایتنتکته  ۹۲۴۴هزار تن مرحله اول  ۰۴هزارتن در مرحله اول موافقت شد، اظهار کرد: از 

 برخی واحدها از طرف بیمه تامین اجتماعی و اداره امور مالیاتی به علت بدهی اجازه تمدید کارت بازرگانی خود را نداشتند، صادر نشد.

ظفری با اشاره به اینکه این مقدار صادرات نیز مشکلی را حل نمی کرد و نیازمند صادرات بیشتری بودیم، گفت: در یکی از جلسات تنظیتم 

هزارتن دیگر از  شیر خشک های دپو شده، صادر شود. یعنی اوایل خرداد مکاتباتتی از طترف  ۰۴بازار مصوب شد که در مرحله دوم نیز 

هزارتتن در  ۰۴وزارت جهاد کشاورزی با دفتر مقررات صادرات انجام شد، پس از راستی آزمایی از میزان شیر خشک دپو شده، صادرات 

مرحله دوم نیز مصوب شد، اما دفتر مقررات صادرات هنوز اقدامی در این زمینه انجام نداده است. ظفری در ادامه با بیان اینکه واحدهایتی 

که با پودرهای دپو شده مواجهند مشکالت بسیاری دارند، گفت: این واحدها نمی توانند پول دامدار را پرداخت کنند. انبارهایشتان پتر از 

شیر خشک است و فضای نگهداری برای تولیدات جدید را ندارند. در حقیقت با یک سهل انگاری در این قضیه صنعت دامپروری و صنایتع 

تومانی به ایتن  ۰۲۴۴هزارتن چربی وارد کشور می شود و دولت ارز  ۰۵فرآوری مشکل دار می شوند. وی با اشاره به اینکه در سال حدود 

هزارتن چربی تولید کردیم و این تولیدات ممکن است بته افترادی کته  ۲۴واردات اختصاص می دهد، گفت: در این دپوی شیر خشک 

واردات آن را در دست دارند، آسیب وارد کند. اما قرارنیست صنعت دامپروری و فرآوری را دستخوش چندین مجموعه کنیم. رییس هیتات 

مدیره تعاونی تولیدکنندگان فرآورده های لبنی ایران اضافه کرد: صادرات شیر خشک ممکن است به ضرر چند نفر باشد اما در نهایت بته 

سود صنعت دامپروری و فرآوری است. بنابراین نباید بنا برنظر برخی افراد صادرات شیر خشک متوقف شود. از طرفی وقتتتی ظترفتیتت 

صادرات همه واحدهای بسته شود و فقط تعدادی امکان صادرات داشته باشند بین واحدها فاصله می افتد. اگر صادرات باز نگه داشته شود 

هزارتتن شتیتر  ۵۵واحدهای تولیدکننده دیگر نیز می توانند رقابت کنند؛ نباید صادرکنندگان را محدود کنیم. وی خاطرنشان کرد: با این 

هزارتن کره تولید شده است. این مقدار کره کشور را به واردات کره بی نیاز می کند. این موضوو برای انجمن فرآورده هتای  ۲۴خشک، 

واحد فرآوری صتنتایتع  ۰۲۴۴تومانی کره قطع می شود.  ظفری در ادامه تصریح کرد:  ۰۲۴۴لبنی این نگرانی را ایجاد کرده است که ارز 

واحد فعال هستند و مابقی تعطیل شده اند. وی در ادامه به قیمت شتیترخشتک در  ۰۰۴لبنی در کشور داریم که از این تعداد امروز حدود 

هزارتومان است. البتتته  ۵۰تا  ۵۴هزار تومان است. قیمت شیر خشک صادر شده بین  ۲۰کشور اشاره کرد و گفت: شیر خشک در کشور 

 هزارتومان است. ۲۹هایی اعمال کرده، قیمت آن در پاکستان حدود  به دلیل اینکه پاکستان محدودیت
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