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 هر چه در ناخودآگاه ذهن بکاریم و با تکرار آن را تغذیه کنیم یک روز به واقعیت تبدیل خواهد شد.
 

  اندازی شود تولید مرغ استاندارد برای صادرات به عراق باید راه

مدیرکل حوزه استاندار ایالم و پیگیر امورات اقتصادی استانداری ایالم گفت: خط تولید مرغ استاندارد برای تولید مرغ باا ساایا  

 اندازی شود. مناسب به کشور عراق باید پیگیری شود و با تخصیص اعتبار ویژه هرچه سریعتر راه

زاد اظهار داشت: اکنون می ان تولید مرغ در استان ایالم سه برابر می ان مصرف است و با توجه به مازاد تاولایاد و  جهانگیر رستم

توان با رعایت استانداردهای الزم مرغ مناسب صادرات عرضه و از این ظرفیت برای حاماایات از  المللی مهران می وجود مرز بین

تولید استفاده کرد. وی اف ود: باید تسهیالت مورد نیاز این خط تولید توسط اتحادیه مرغداران به دستگاه تخصصی برای معرفی به 

های مختلف کشور حتی مشهد  اندازی شود. وی اضافه کرد: اکنون از استان بانک اعالم شود تا هرچه سریعتر خط مرغ صادراتی راه

 ایم از این ظرفیت مرز استفاده کنیم. شود اما ما هنوز نتواسته مرغ به کشور عراق صادر می

شود، گفت: حتی استاندار هم بیشترین زمان خود را صرف  وی با انتقاد از تعدد جلسات استان که برای مشکل مرغ ایالم برگ ار می 

ها و می ان تولید گوشت مرغ که مازاد مصرف استان است قاعدتا بایاد  بحث مشکل مرغ استان کرده در حالی که با توجه به بررسی

زاد اظهار داشت: در این شرایط اقتصادی و کرونا نباید اجازه داد با اف ایش خاودساراناه  این مشکالت وجود نداشته باشد. رستم

های دامی توسط اتحادیاه  سازی نهاده قیمت مرغ، فشار مضاعفی به مردم وارد شود. وی در خصوص بحث تامین انبار برای ذخیره

 مرغداران نی  از جهاد کشاورزی خواست: پیگیر امور و معرفی انبار مناسب باشند.

اندازی خط تولید مرغ استاندارد و  های دامی، بحث قیمت مرغ، پیگیری راه اختصاص تسهیالت به حساب اتحادیه برای خرید نهاده

 های دامی از جمله مصوبات این نشست است. همچنین معرفی انبار برای ذخیره نهاده

 

 تن مرغ از استان مرکزی به خارج از کشور صادر شد ۰۰۱۱
ه ار  ۱۲شانقی مدیرکل دامپ شکی استان مرک ی به می ان مرغ تولیدی در استان اشاره کرد و گفت: در چهار ماهه نخست امسال 

تن آن به خارج از کشاور  ۰۷۷تن تولید مرغ در استان تولید شده است که از این مقدار شش ه ار تن در استان مصرف، یک ه ار 

 و مابقی به سایر استان های کشور ارسال شده است.

مدیرکل دامپ شکی استان مرک ی؛ با اشاره به آخرین وضعیت تولید مرغ در استان گفت: امسال علیرغم همه مشکالتی کاه بارای 

اکثر کسبه به وجود آمده اما در بحث تولید مرغ در استان مرک ی نه تنها کاهش تولید وجود نداشته بلکه در مقطعی باا افا ایاش 

ه ار تن تولید مرغ  ۱۲جدی تولید مواجه بودیم. شانقی به می ان مرغ تولیدی در استان اشاره کرد و اف ود: در چهار ماه سال جاری 

ه ار تن مرغ تولید شده  ۱۲تن عنوان کرد و گفت: از مجموع  ۲۱۷در استان تولید شده است. وی مصرف روزانه مرغ در استان را 

 ه ار تن آن در داخل استان مصرف شده است. ۲۱در استان بیش از 

ه ار تن مرغ مازاد در استان وجود داشته است که از این مقدار یک ها ار  ۶مدیرکل دامپ شکی استان مرک ی بیان کرد: بیش از 

تن آن به خارج از کشور و مابقی به سایر استان های کشور ارسال شده است. وی با بیان اینکه صادرات مرغ استان نسابات  ۰۷۷

برابر اف ایش داشته بیان کرد: این برای ایامی است که در کشور مرغ مازاد وجود داشته است. شانقای باه  ۸۳به مشابه سال قبل 

اف ایش قیمت مرغ در روزهای اخیر هم گری ی زد و ادامه داد: یکی از علل اصلی اف ایش قیمت مرغ، اف ایش قیمت نهااده هاای 

دامی و سایر ه ینه های مربوط به مرغ داری است که قیمت تمام شده را باال برده است.مدیرکل دامپ شکی استان مرک ی خاارار 

نشان کرد: متأسفانه برخی از مرغداران استان در ایام کرونا به دلیل کاهش مصرف مرغ آسیب ها و ضررهای زیادی دیده اند اماا 

 برخی از آنها هم که توانستند شرایط صادرات را پیدا کنند امروز وضعیت نسبتاً بهتری دارند.
 

 خرید اعتباری گوشت از برزیل
 سفیر برزیل در کشورمان با حضور در شرکت پشتیبانی امور دام کشور با رالیی مدیر عامل شرکت دیدار و گفتگو کرد.

به نقل از پایگاه ارالع رسانی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، رودریگو دی آزر دو سانتوس سفیر کشور برزیل در جاماهاوری 

اسالمی ایران در دیدار با رالیی مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور بر گسترش مناسبات اقتصادی و رفع موانع ماوجاود 

تأکید کرد و خواهان اف ایش تبادالت میان شرکتهای برزیلی شد که در حوزه های مرتبط با فعالیت های شرکت پشتیبانی امور دام 

فعال هستند.رالیی نی  در این دیدار ضمن تأکید بر روابط مناسب تجاری بین دو کشور، گسترش این مناسبات، استفاده از هاماه 

عنوان شریک تجاری خوب و مطمئن برای ایران  را خواستار  ظرفیت ها ی تجاری از جمله تهاتر و خرید اعتباری با کشور برزیل به

 شد.
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