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 خوابیدن با علم و یقین به مراتب بهتر از عبادت با شک و تردید است . . .

 برابر افزایش یافته است 5تا   های دامی قیمت نهاده

ممرغ  مرغ را بسیار نامطلوب توصیف کرد و گفت: میانگین قیمت هر کیلوگرم تخمم و تخم های دامی  پور شرایط بازار نهاده ناصر نبی

تومان تعیین کرده بود. وی افزود: در حال حمارمر  ٠٠٩٩تومان است در حالی که ستاد تنظیم بازار قیمت را  ٠٩٩٩درب مرغداری 

ها نیز بما ارز  تومان است این در حالی است که نهاده ٠٩٩هزار و  ٤٠ها؛  تومانی برای نهاده ٠٠٩٩مرغ با احتساب ارز  قیمت تخم

ها حداقل چهار تا پنج برابر و قیمت واکسن حدود چهار تما  رسد. نبی پور ادامه داد: قیمت ریزمغذی به دست تولیدکننده نمی ٠٠٩٩

شود. دیروز سویما را بمه  ها فقط بحث کمبود مطرح نیست االن دیگر نهاده پیدا نمی اکنون در بازار نهاده برابر شده است. هم ٤٩

توممان  ٠٠٩٩تومان رسیده است. وی قیمت هر کیلوگرم ذرت را نیز  ٠٩٩٩تومان خریداری کردیم امروز نرخ آن به  ٠٠٠٩قیمت 

های جوان خود را نیز به کشتارگاه خواهند فرستاد. وی دربماره رمرح  اعالم کرد و گفت: در صورت ادامه این روند مرغداران مرغ

تحویل نهاده خام به کارخانجات خوراک و تحویل دان آماده به تولیدکننده بیان کرد: در این زمینه تجربیات خوبی وجود نمدارد و 

کند. اگر قرار است ایمن  اند به همین دلیل مرغدار برای خرید به آنها مراجعه نمی برخی کارخانجات باعث بدبینی تولیدکنندگان شده

 ای را بخرد یا اجاره کند و یا با آن قرارداد ببندد  ها یا کارخانه ها باشد. به این معنا که تشکل ررح اجرا شود باید زیر نظر خود تشکل

 

 واکنش گمرک به ماجرای واردات گوشتهای تاریخ گذشته
معاون فنی گمرک ایران با بیان این که ورود هر نوع فرآورده های خام دامی باید با موافقت وزارت جهاد کشاوری صورت پمذیمرد  

های گوشت بدون مجوز سازمان های مربوره  از گمرک ترخیص نشده است. مهرداد جمال ارونقی  با اشاره بمه  تاکید کرد  محموله

ابهامات ترخیص گوشت با تاریخ انقضای محدود گفت: مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت صنعت  معدن و تجارت برای ترخمیمص 

کاال کافی بوده و با داشتن آنها نیاز به اخذ مجوز ترخیص از وزارت مذکور نخواهد بود لیکن مواردی مانند گواهی بهداشمت وزارت 

بهداشت  درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی و گواهی بهداشت نباتی سازمان حفظ نباتات و گواهمی انمطمبما  بما 

 استاندارد سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و نظایر آنها که برای تأیید کیفیت کاال مستلزم بازدید کاال در مبدأ یا بعد از ورود به

گمرک و نمونه برداری از آن است و اخذ آنها قانوناً الزامی است مشمول مورد اشاره شده نمی باشد و قبل از ترخیص کاال   ایمن 

 مجوزهای قانونی باید اخذ و به گمرک ارائه و سپس کاال ترخیص شود. 

این مقام مسئول در گمرک ایران تاکید کرد:  عالوه بر این که مجوز ترخیص قانونی بصورت غیرمشروط صادر میگردد  مجوزهمای 

صادره دارای اعتبار زمانی مناسب میباشند و از این حیث اجازه خروج کاالهای تاریخ مصرف گذشته یا منقضی شده دور از ذهمن 

است؛ بنابراین گمرک  هم با استفاده از سامانه و هم از رریق متصدیان ذیربط  برای ترخیص کاالهای مشمول مجوزهای قانونمی  

دو مورد اساسی را چک و کنترل می نماید: مورد اول اینکه مجوز قانونی ترخیص برای کاالی مورد اشاره بدون هیچ قید و شمررمی 

صادر شود و دوم اینکه در هنگام ترخیص قطعی کاال  مهلت و اعتبار قید شده در مجوز قانونی  سپری نشده باشد. ارونقمی اداممه 

داد:  اگر صاحبان این کاالها   در مدت اعتبار قید شده در مجوزهای قانونی و یا به عبارت دیگر مهلت اعطاء شده جمهمت خمروج 

کاالهای خود  نسبت به ترخیص کاالهای خود اقدام نکنند هرگونه اقدام در راستای ترخیص کاال باید با کسب اجماز  ممجمدد از 

سازمان ذیصالح و اعطای مهلت دوباره در این خصوص باشد که در راستای اعطای مهلتی دوباره جهت خروج کاال  ممکن اسمت 

 نمایندگان سازمان مربوره مجدداً جهت بازدید و نمونه برداری به گمرک مربوره مراجعه نمایند. 

 

 کاهش فروش خوراک طیور در اروپا 
درصمد در  ٠.٠با افت شدید تولید که در نتیجۀ شیوع کرونا به وجود آمد انتظار می رود که تولیدات خوراک ریور در اروپا به میزان 

کاهش داشته باشد. اینها آمار و ارقامی است که توسط فدراسیون تولیدکنندگان خوراک اروپا ارائه شده است. رمبمق  ٠٩٠٩سال 

ارالعات این فدراسیون  تقارا برای خوراک ریور با کاهش چشمگیری مواجه بوده است و در برخی کشورها تولید در مقایسه بما 

درصد کاهش داشته است. در مجموع  برآورد تولیدات خوراک ریور در کشورهای عضو اتحمادیمۀ اروپما یمک  ٤٩تا  ٠٩٤٠سال 

درصدی را نشان می دهد که نتیجه ای عکسِ روند مثبت دهۀ گذشته دارد. البته عوامل دیگری نیز بر روی ایمن  ٠.٠کاهش موقت 

روند تأثیرگذار بوده اند من جمله واردات فراورده های مرغداری از کشورهای ثالث به اتحادیۀ اروپا که منجر به مازاد کاال و اشبماع 

 ٩.٤میالدی  تولید خوراک ریمور اروپما  ٠٩٤٠بازار شد و همچنین شیوع انفوالنزای ریور در مرکز و جنوب شرقی اروپا. در سال 

درصد رشد داشت. فدراسیون تولیدکنندگان خوراک اروپا اذعان داشت رشد و توسعۀ علم ژنتیک به منظور سود بیشتر در زممیمنمۀ 

 راندمان خوراک توسعه یافت اما تداوم آن رشد فروش خوراک در سال های آتی را محدود خواهد کرد.
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