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 ”راه حل صحیح موفقیت این است که اشتیاق شما به پیروزی بیشتر از ترس شما از شکست باشد.“

 بسته حمایتی احیای مرغ الین آرین اعالم شد

طی نامه ای از سوی وزارت جهادکشاورزی به بانک کشاورزی و مدیران شرکت های تابعه وزارت و روسای سازمان جهاادکشااورزی در 

 استان های کشور و به منظور حمایت کامل از مرغ الین آرین بسته حمایتی از فعالین در احیای این سویه به شکل ذیل اعالم شد:

 سالم علیکم

پیرو تحریم ظالمانه بین المللی و ممنوعیت صادرات نژادهای خارجی مرغ اجداد به جمهوری اسالمی ایران در سال گذشته و پیرو دساتاور 

مقام معظم رهبری برنامه ملی احیای مرغ الین آرین با محوریت وزرات جهادکشاورزی و مشارکت دستگاه ها و سازمان های ماتاتالا  

تدوین مصوب و اجرا شده است. خوشبتتانه با تصمیمات، تدابیر و اقدامات انجام شده به سرعت مقدمات ورود سویه آرین به زناجایاره 

تولید گوشت مرغ کشور بعد از پیش از دو دهه فراهم شده است. در این ارتباط و در راستای اجرای مصوبات پنجمین جلسه کمیته مالای 

احیای مرغ الین آرین و به منظور استمرار این حرکت ملی بسته ترویجی توسعه مرغ نژاد آرین در تمام زنجیره ) اجداد، مادری و جاوجاه 

گوشتی ( ذیال به منظور اجرای مطلوب ابالغ می گردد. ضروری است همه مدیران و زیر مجموعه های  وزارت متبوع منتاسا  باا شار  

 وظای  خود و با استفاده از حداکثر ظرفیت و اولویت در این راستا اقدام نمایند.

 اولویت تهیه و تامین دارو و واکسن با نرخ مصوب - 2اولویت تامین و تحویل نهاده ها ) ذرت، کنجاله و سویا ( با نرخ مصوب   - 1

صدور حداکثر ظرفیت ماجاوز  - 4اولویت تامین تسهیالت با نرخ مناس  و استمهال وام تولیدکنندگان ذیربط در مدت زمان مناس    - 3

 جوجه ریزی و کاهش فواصل آن

حذف عوارض صادراتی و اولویت صدور مجوز صادرات تتم مرغ نطفه دار /  - 6عدم دریافت هرگونه هزینه و تعرفه در صدور مجوز   - 5

 جوجه / گوشت مرغ

 اولویت خرید گوشت مرغ و ذخایر استراتژیک با قیمت باالتر - 8درصد بیمه تکمیلی و اجباری سهمیه بیمه گذار    55بتشودگی  - 7

استفاده از ظرفیت شرکت های زیر مجموعه برای تامین نایاازهاای  - 15اجرای کامل دستورالعمل مرغ با وزن مناس  پس از ابالغ    - 9

 زنجیره تامین

ضمنا آقای دکتر محسن مردی، مجری برنامه ملی احیای مرغ الین ناظر بر اجرای مطلوب بسته مذکور می باشند و ضروری است از روناد 

 وزیرجهادکشاورزی -اجرای کار به صورت مستمر به اینجان  گزارش نمایند.کاظم خاواری

 

 ثبت نام نوزدهمین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و صنایع وابسته تهران
ثبت نام نوزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور تهران از امروز آغاز می شود و مشارکت کنندگان می توانند جهت انجام امور ثابات 

نامی خود و رزرو غرفه از طریق تارنما و وب سایت زیر اقدام نمایند. بنا به اعالم روابط عمومی شرکت میالد مبتکر شرق ثبت نام و تماام 

 امور اداری و هماهنگی این نمایشگاه همچون سال گذشته صرفا و تنها از طریق سایت های زیر انجام خواهد شد.

 http://plex99.nofasoft.com/fa/fair/registerثبت نام شرکت های ایرانی: 

 http://plex99.nofasoft.com/en/fair/registerثبت نام شرکت های خارجی: 

در محل دائمی نمایشگاه  99مهر سال  8الی  5قرار است این نمایشگاه با آخرین تدابیر و پروتکل های اعالمی وزارت بهداشت از تاریخ  

های بین المللی تهران برگزار گردد. مشارکت کنندگان و متاطبین می توانند جهت کس  هر گونه اطالعات تکمیلی با شامااره تاماا   

 ارتباط برقرار نمایند. 521- 44448216

 های دامی وارداتی در انبار بنادر سوء مدیریت عامل از بین رفتن نهاده
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، گفت: سوءمدیریت در زمینه از بین رفتن چندین تن نهاده دامی وارداتی در حالی که با کاماباود 

های گذشته باا  های دامی و کشاورزی به کشور، گفت: در هفته خواه در خصوص واردات نهاده مواجه هستیم کامال مشهود است. احد آزادی

های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، بانک مرکزی و بتش خصوصی در کمیسیون کشاورزی مجالاس  حضور مسئولین وزارتتانه

هاای  های دامی و کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وی تصریح کرد: یکی از مشکالت موجود در زمینه واردات نهاده واردات نهاده

دامی و کشاورزی تتصیص ارز مورد نیاز واردکنندگان است، با توجه به تحریم ها متاسفانه با کمبود ارز ترجیحی و دولتی ماواجاه شاده 

های دامی خصوصاا   ماه گذشته ضع  مدیریتی باعث شده تا میزان ثبت سفارش نهاده 6بودیم. آزادی خواه  با تاکید بر اینکه متاسفانه در 

 های دامی جای نگرانی دارد و باید علل و عوامل آن بررسی شود. سویا کاهش پیدا کند، تاکید کرد: کاهش ثبت سفارش واردات نهاده

های وارداتای شاده  های دامی در بنادر شرایط مطلوبی ندارند و موج  فساد برخی از نهاده وی با اشاره به اینکه انبارهای نگهداری نهاده

 است، افزود: سوءمدیریت در زمینه از بین رفتن چندین تن نهاده دامی وارداتی در حالی که با کمبود مواجه هستیم کامال مشهود است.

شود که عملکرد برخی از آنها موج  به وجاود  ها توسط تعداد افرادی خاص انجام می آزادی خواه در خاطرنشان کرد: عمده واردات نهاده

 آمدن مشکالتی در زمینه تامین نهاده های دامی و کشاورزی شده است.

 6011حداکثر  0011حداقل  فسفات 00211حداکثر 01601حداقل  مرغ زنده
19000حداکثر14450حداقل مرغ کشتار 2050 –2150روس  1500- 2050برزیل  ذرت   
 2011نابدانه 2701-2601کلهر کنجاله سویا  0011حداکثر  6111حداقل تخم مرغ
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