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 خودآگاهی اولین رویارویی با واقعیت است.
  

 
 ریزی های دامی بر اساس مجوز جوجه توزیع نهاده

ریزی در ساامااناه  های شهرستانی بر اساس مجوز جوجه شمالی بر لزوم نظارت مستمر و تأیید کارگروه  مدیر جهاد کشاورزی سوادکوه

هاای  ریزی و فعالیت واحد شعار بیان کرد : با هدف رونق تولید و استمرار جوجه بازارگاه برای دریافت نهاده دولتی تأکید کرد. قاسم حکمت

مرغداری شهرستان سوادکوه شمالی ، جلسه هماهنگی و رفع مشکالت با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شارکات تاعااونای 

مرغداران و رئیس اداره دامپزشکی شهرستان در این تعاونی برگزار شد حکمت شعار گفت : با توجه به افزایش قیمت مار  گارم در 

های تولایادی  شمالی حضور کارگروه نظارت بر فعالیت واحد ریزی و تولید مستمر در سوادکوه های اخیر برای پیگیری و نظارت بر جوجه روز

های تولیدی حضور یابند.وی در این جلساه باا  بیش از پیش حائز اهمیت بوده و در این راستا کارگروه نظارتی به صورت هفتگی در واحد

های با وزن باال کاه خاود ماوجا   ها برای دریافت مر  گری و حضور دالالن سودجو در بازار مر ، درخواست کشتارگاه اشاره به واسطه

افزایش مصرف نهاده از میانگین دریافتی سهمیه تخصیصی هر جوجه، افزایش ضری  تبدیل و افزایش قیمت نهایی مر  را از دالیل فعلی 

های دولتی در کاناتار   شعار در این جلسه با مهم توصیف کردن توزیع نهاده کننده عنوان کرد. حکمت باال بودن قیمت مر  برای مصرف

های  ریزی برخی از واحد های مرغداری در اثر نوسانات قیمت در شرایط بیماری کرونا را از عوامل کاهش جوجه هزینه تولید، خسارت واحد

ریزی در سامانه بازارگاه بارای دریاافات  های شهرستانی بر اساس مجوز جوجه تولیدی عنوان و گفت: با نظارت مستمر و تأیید کارگروه

 کننده ایجاد کرد. کننده و مصرف های تولیدی برای تولید متعاد  و رضایتمندی تولید ها و واحد نهاده  باید هماهنگی بیشتر بین کشتارگاه

 مند به واردات طیور از ایران است ارمنستان عالقه
گاگیک ماکاریان روز دوشنبه در جمع فعاالن اقتصادی تبریز با تاکید بر  توسعه روابط اقتصادی و کشاورزی با ایران و آذربایجان شارقای، 

افزود: در موضوع پرورش طیور نیازمند یکسری همکاری ها با جمهوری اسالمی ایران هستیم که در این راستا می توانیم نسبت به واردات 

 جوجه از ایران اقدام کرده و همچنین در زمینه دامپزشکی و تامین مواد غذایی طیور نیز از امکانات این کشور بهره مند شویم. وی با بیاان

درصد آن وارداتی است، اظهار داشت: اگر پیشنهادات  ۰۳درصد گوشت طیور مصرفی ارمنستان در خود این کشور تولید شده و  ۰۳اینکه 

خوبی در زمینه واردات جوجه یک روزه و گوشت مر  وجود داشته باشد به طور قطع آن را بررسی خواهیم کرد. ماکاریان با اشاره به اینکاه 

روزه به ارمنستان وارد خواهیم کرد، ادامه داد: از همکااری  ۰۳۳الی  ۰۳میلیون جوجه  ۲در حا  حاضر پنج میلیون قطعه جوجه یک روزه و 

در تاسیس مراکز پرورش طیور و توسعه مراکز نگهداری و پرورش دام های بزرگ از سوی ایران در ارمنستان به شدت استاباباا  مای 

ایروان دانست و گفت: از  -کنیم.وی تاسیس دامداری های هوشمند و کشتارگاه های جدید را زمینه ای برای همکاری دوجانبه بین تبریز 

سوی دیگر ارمنستان، اراضی مستعدی برای پرورش دام هایی چون گوسفند دارد و فعاالن اقتصادی می توانند دام های خود را در زمایان 

های ارمنستان پرورش داده و سپس به صورت زنده و یا ذبح اسالمی به ایران منتبل کرده و یا آن را به دیگر کشورها صادر کنند. به گفتاه 

هزار و  ۶وی با توجه به عضویت ارمنستان در اتحادیه اوراسیا،  در قال  تفاهم نامه های منعبد شده با اتحادیه اروپا، این کشور می تواند 

نوع کاال را با مالیات صفر و یا یک سوم مالیات معمو  به اروپا ارسا  کند. ماکاریان حجم محصوالت تولیدی ارماناساتاان بارای  ۰۳۳

صادرات را ناکافی دانست و اظهار داشت: در حا  حاضر  میزان محصوالت تولیدی ارمنستان حجم پایینی را شامل مای شاود کاه در 

همکاری با ایران می توانیم این مشکل را حل کنیم چرا که ایران کارخانه های تولیدی بزرگ با محصوالت فراوان دارد. ابوالفتح ابراهیامای 

نائ  رییس اتاق بازرگانی تبریز  وجود منطبه آزاد تجاری ارس در آذربایجان شرقی را به لحاظ نزدیکی به ارمنستان بسیار مهم خواند که 

می تواند راهکار بسیار مناسبی برای رفع برخی  از مسائل و مشکالت تجاری بین دو کشور باشد. ابراهیمی اعزام هیات ویژه و تخصصای 

برای بررسی امکان کشت فراسرزمینی در ارمنستان، اعزام هیات ویژه بازارشناسی جهت بررسی فرصت های صادراتی به ارماناساتاان، 

اعزام و پذیرش مستمر هیات های سیاسی و اقتصادی بین ارمنستان و استان آذربایجان شرقی، تالش برای رفع مشکالت مرتبط با نبل و 

انتبا  پو  و تالش برای انتخاب استان به عنوان پایلوت همکاری های استانی با ارمنستان را از دیگر پیشنهادات الزم بارای گساتارش 

 روابط اقتصادی بین دو کشور دانست.

 درصد کاهش یافت ۴ریزی در زنجان  جوجه
جواد تاراسی  با بیان اینکه استان زنجان در خصوص گوشت مر  قیمت تنظیم بازار را رعایت کرده است، گفت: متاسفانه در بارخای از 

هزار  ۲۳های همجوار قیمت گوشت مر  تنظیم بازار رعایت نمی شود. وی اظهار کرد: در استان زنجان تاکنون قیمت گوشت مر  با  استان

تومان حفظ شده و افزایشی نداشته است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی زنجان با بیان اینکه ماه مبارک رمضان، عیاد ناوروز و  ۰۳۳و 

انتخابات را در پیش رو داریم، گفت: تمهیدات الزم اندیشیده شده تا گوشت مر  و تخم مر  به اندازه کافی تامین شود. تاراسی با بایاان 

 ۰۳۳تن است، ابراز داشت: در هفته آخر اسفند ماه هم بیش از  ۰۵۳تن تا  ۰۰۳اینکه متوسط تولید روزانه گوشت مر  در زنجان بیش از 

اسفند ماه سالجاری کااهاش دارد،  ۰۳تن گوشت مر  به بازار استان ترزیق می شود. وی با بیان اینکه جوجه ریزی در زنجان از آغاز تا 

افزود: جوجه ریزی در استان بیش از چهار درصد کاهش یافته است. وی با بیان اینکه در تامین نهاده های دامی در استان مشکلی وجاود 

تان در روز  ۰۱هزار تن جو ذخیره داریم. تاراسی تولید روزانه تخم مر  در زنجان را  ۰۵هزار تن ذرت و  ۰ندارد، افزود: در حا  حاضر 

 تن است. ۰۳اعالم کرد و ابراز داشت: نیاز استان 
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