ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻣﯽ وزارت
ﺟﻬـﺎد ﮐﺸـﺎورزی :ﮐـﺎﻫﺶ  ۱۰ﻫـﺰار
ﺗﻮﻣـﺎﻧﯽ ﮔـﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣـﺰ در ﮐﺸـﻮر/
ﺷﺮاﯾـﻂ ﻣﺘﻌـﺎدﻟﯽ در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣـﺮغ
دارﯾﻢ
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻣﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :اﻣﺴﺎل زاﯾﺶ دام
از ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان ،ﻣﺮﺗﻀﯽ رﺿﺎﯾﯽ ،ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻣﯽ وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﺣﺎﺷﯿﻪ دوﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﺟﻬﺎدی در روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﻣﺮاﺗﻊ ،زاﯾﺶ دام از ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ
اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺘﻌﺎدﻟﯽ ﺑﺮﺳﺪ.

وی درﺧﺼﻮص واردات ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺮای
ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ واردات داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ۳۴
ﺗﺎ  ۳۵ﻫﺰارﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و  ۴ﺗﺎ  ۵ﻫﺰارﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ وارد ﮐﺸﻮر
ﺷﺪ.
رﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻌﺎدﻟﯽ
دارﯾﻢ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺎزاد
ﻧﯿﺎز ﻣﺮﻏﺪاران را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ ،در ﯾﮏ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۲۲۰ﻫﺰارﺗﻦ ﻣﺮغ
در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﯿﺎز داﺧﻞ  ۲۰ﻫﺰارﺗﻦ ﻣﺮغ ﻣﺎزاد
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﻮد ،ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﻣﺠﻮز ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺤﺪود داده اﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺣﻀــﻮر  ۱۲۳ﺷﺮﮐــﺖ ﺧــﺎرﺟﯽ در
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دام و ﻃﯿﻮر

ﺗﻬﺮان
ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دام و ﻃﯿﻮر
و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ۱۲۳ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎرﺟﯽ از
 ۱۹ﮐﺸـﻮر ﺟﻬـﺎن و  ۳۶۶ﺷﺮﮐـﺖ داﺧﻠـﯽ در ﻣﺤـﻞ
داﺋﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻬﺮان ﮔﺸﺎﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دام و ﻃﯿﻮر
و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ اﻣﺮوز در ﻣﺤﻞ داﺋﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺗﻬﺮان ﮔﺸﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ،
اﺗﺮﯾﺶ ،ﭼﯿﻦ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﺑﻠﮋﯾﮏ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،داﻧﻤﺎرک ،ﻫﻠﻨﺪ،
آﻟﻤﺎن ،ﺑﺮزﯾﻞ  ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ  ،ﻫﻨﺪ  ،ﮐﺮه ،ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ،ﺗﺎﯾﻮان ،روﻣﺎﻧﯽ،
آرژاﻧﺘﯿـﻦ و ژاﭘـﻦ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺷﺮﮐﺘﻬـﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ اﯾﺮاﻧـﯽ آﺧﺮﯾـﻦ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی  ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ  ،ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ  ،اﻧﻮاع ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﺎﯾﻊ داﻣﭙﺮوری
و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﺧﻮراﮐﯽ ،داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ و واﮐﺴﻦ ﻫﺎی داﻣﯽ ،دارو و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی
ﻏﺬاﺋﯽ ،اﻧﻮاع ﺧﻮراک دام و ﻣﮑﻤﻞ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ،داروﻫﺎی
داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ،ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ و اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎی ﺧﻮراک دام
و ﻃﯿﻮر ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻟﻮازم ﻣﺮﻏﺪاری  ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت داﻣﭙﺮوری
و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دام و ﻃﯿﻮر و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ ،
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﮐﺸﻮرﻣﺎن در
ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
.
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ
آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ ،اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ،
ارﺗﻘﺎی داﻧﺶ و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  ،از دﯾﮕﺮ اﻫﺪاف
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﺳﺖ .
ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دام و ﻃﯿﻮر و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ از
دﯾﺮوز ﺗﺎ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ آذر در ﻣﺤﻞ داﺋﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺮان
ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺖ .

ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ ﺑﺎ ﺿﺮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮورشدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﺮغ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ  ۲۰ﺗﺎ  ۲۵درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ،ﺳﻮﯾﺎ و ذرت ،ﺑﺎﯾﺪ ۸۵۰۰
ﺗﺎ  ۹۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎزار را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻔﯽ در ﻣﻮرد آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
ﮐﺮد :ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
ﻣﯿﺪان ﺑﻬﻤﻦ  ۶۴۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﺗﺮهﺑﺎر آن را ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۶۵۹۰ﺗﻮﻣﺎن

ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ در ﺑﺎزار ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن
ﻣﺮغ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ در
ﻣﯽرﺳﺪ و ﻏﺮﻓﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺎدﯾﻦ
ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

وی از اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ روز آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ:
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ را ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﻮرت
از ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﮐﻪ دوﻟﺖ
ﺛﺎﺑﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۷۱۰۰و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۷۸۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده ،ﻣﺮﻏﺪاران
ﺑﺎ ﻓﺸﺎر و زﯾﺎندﻫﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﻣﺪت
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ و ذرت اﻓﺰاﯾﺶ  ۲۵درﺻﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ روی ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮورشدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ
ﻣﺮﻏﺪاران زورﺷﺎن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ دوﻟﺖ ﻧﺮﺳﺪ ،ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﺟﻮﺟﻪرﯾﺰی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ ﻇﺮف ﯾﮑﯽ ،دو ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد،
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺮغ ﺑﺮای ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺮوز

ﺑﯿﻦ  ۸۵۰۰ﺗﺎ  ۹۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن در ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻧﯿﺴﺖ.
ﯾﻮﺳﻔﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﺧﺮﯾﺪ از
ﻣﺮغ درﺷﺖ ﺑﺎ وزن ﺑﺎﻻ ،از ﻣﺮغﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻃﻌﻢ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ در وزن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ،ذرت و
ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ را ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻇﺎﻫﺮاً ﻗﯿﻤﺖ
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ دو ﻣﺤﺼﻮل اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺧﯿﻠﯽ دﺳﺖ و ﺑﺎل
اش ﭘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﯾﮑﯽ ،دو ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
اﻣﻮر دام آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﺮﯾﺪ  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ذرت و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ از ﻣﺤﻞ
ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ارﺳﺎل

ﻧـﺎﻣﻪ ای ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ﺷـﺪ ﻣﺮﻏـﺪاران
ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ “ﺑﯿﻤـﺎری آﻧﻔﻠـﻮآﻧﺰای
ﻓـﻮق ﺣـﺎد ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن” ﻧﻤﺎﯾﺸﮕـﺎه
ﻧﺮوﻧﺪ
ﺳﺎزﻣـﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑـﯽ ﮐﺸـﻮر ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ﺣـﺬف ﺑﺨـﺶ
ﻃﯿـﻮر از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕـﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ دام ،ﻃﯿـﻮر و
ﺻــﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴــﺘﻪ ﻃﯿــﻮر ﺑــﻪ دﻟﯿــﻞ ﺣﺴﺎﺳــﯿﺖ
“ﺑﯿﻤﺎری آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰای ﻓﻮق ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن” ﺷﺪ.
ﻣﺴﻌﻮد ﺳﻮاری ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻮزه رﯾﺎﺳﺖ ﺣﻘﻮق و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن
ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺮخ رﻣﻀﺎنﻧﮋاد رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ
داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﺬف ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﯿﻮر از ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دام ،ﻃﯿﻮر و
ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
“ﺑﯿﻤﺎری آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰای ﻓﻮق ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن” ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره /۱۲۵۳ص ۹۶ﻣﻮرخ
 ۹۶/۸/۶ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯿﻼد ﻣﺒﺘﮑﺮ ﺷﺮق ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺰاری ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دام ،ﻃﯿﻮر و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳ﻟﻐﺎﯾﺖ
 ۱۶آذر ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻬﺮان و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻃﯿﻮر،
زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ و ﮐﺮم اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺎره ﻧﺎﻣﻪ  ۵۴۵۸۰/۴۲/۹۶ﻣﻮرخ ۹۶/۸/۹
)ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ( ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺬف ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﯿﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺬﮐﻮر،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﻤﺎری آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰای ﻓﻮق ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
ارﺳـﺎل ﻣـﯽﮔﺮدد ،ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨـﺪ اﺳـﺖ ﺿﻤـﻦ اﻃﻼعرﺳـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖﻫـﺎ و
زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ در وزارت ﻣﺘﺒﻮع اﻗﺪام ﻻزم ﻣﺒﺬول ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش ﭼﻨﺪی از ﻣﺮﻏﺪاران ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در ﺗﻤﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﺷﺘﻪ اﻧﺪ درﺑﺎره اﺣﺘﻤﺎل ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰای ﻓﻮق
ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺸﺪار دادﻧﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﯾﮑﯽ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ ﻃﯿﻮر در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ

ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن”
ﺑﻪ وﺟﻮد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎی “ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری “آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰای ﻓﻮق
ـﻮدرو
ـﺪن ﺧـ
ـﮏ ﺷـ
ـﺎزه ﻧﺰدﯾـ
ـﻮد اﺟـ
ـﻮﻻت ﺧـ
ـﺮوش ﻣﺤﺼـ
ـﺮای ﻓـ
ـﯽ ﺑـ
ـﺎ ﺣﺘـ
ﻣـ
ﺣﻤﻞ ﺗﺨﻢﻣﺮغ را ﺑﻪ ﻓﺎرم) ﻣﺰرﻋﻪ( ﺧﻮد ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ و ﺑﺎر ﻓﺮوﺧﺘﻪﺷﺪه را
ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ آن ﻃﺮف ﺗﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
ـﺪ
ـﺮوس ﺑﺎﺷـ
ـﻦ وﯾـ
ـﺪ ﺣﺎﻣﻞ اﯾـ
ـﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧـ
ـﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴـ
وی ﺑﺎ ﺑﯿـ
اﻓﺰود :ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ،
ﺗﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری و ورود “آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰای ﻓﻮق ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن”
ﺑﻪ ﻓﺎرﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﺎل ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭼﻄﻮر
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ؟
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه را

اﻋﻀﺎی اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در دﯾﺪار
ﺑـﺎ رﺋﯿـﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺑﺎزرﺳـﯽ ﻣﻄـﺮح
ــﺎرد
ــﺪ:درﯾﺎﻓﺖ  ۱۰۱ﻣﯿﻠﯿـ
ﮐﺮدﻧـ
ﺗﻮﻣــﺎن ﻋــﻮارض ﻏﯿﺮﻗــﺎﻧﻮﻧﯽ از

واردﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن روﻏﻦ/درﺧﻮاﺳـﺖ ﺑﺨـﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ دوﻟﺖ اﺳﺖ
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در
ﺳﺎل  ۹۴ﻣﺒﻠﻎ  ۱۰۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻋﻮارض ﺑﻪ ازای واردات روﻏﻦ از
واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺧﺬ ﺷﺪ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺼﻮﺑﻪای ﮐﻪ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد را ﻧﺪاﺷﺖ
ﮐﺎوه زرﮔﺮان اﻣﺮوز در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان و
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل  ،۹۳ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻣﺼﻮﺑﻪای را در
راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﻫﺮ ۵
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم روﻏﻦ وارداﺗﯽ  ۷۰ﺗﻮﻣﺎن ﻋﻮارض درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ،ﺻﺎدر ﮐﺮد.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﯿﺪ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ ﻗﺒﻞ
از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﺳﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪ
و ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ  ۵ﮐﯿﻠﻮ واردات روﻏﻦ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی واردﮐﻨﻨﺪه  ۷۰ﺗﻮﻣﺎن
ﻋﻮارض درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ.
زرﮔﺮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  ۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
واردات روﻏﻦ  ۷۰ﺗﻮﻣﺎن و در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل  ۹۴ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  ۵ﮐﯿﻠﻮ
واردات روﻏﻦ  ۱۵۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﻮز ﺧﺎﺻﯽ از واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻋﻮارض درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ از
ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺒﻮد و رد ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﭘﻮل وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی واردﮐﻨﻨﺪه روﻏﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ
ﮐﺸﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪ و ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ  ۹۴روﯾﻪ
را اﺻﻼح ﮐﺮد وﻟﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺒﻠﻎ  ۱۰۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ واردﮐﻨﻨﺪه روﻏﻦ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎخ و ﺑﺮگﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری دارد ﮐﻪ در

اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺎ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ درﯾﺎﻓﺖﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر از واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن روﻏﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺴﺘﻨﺪات آن را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺣﻞ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺒﻮده درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
دارﯾﻢ.
*درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ دوﻟﺖ اﺳﺖ
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻓﺮﯾﺎل ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺗﺎق
ﺗﻬﺮان ﮔﻔﺖ :درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه
در ﭼـﺎرﭼﻮب ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺠـﺎرت ﺟﻬـﺎﻧﯽ در ﺧﺼـﻮص ﺷﻔـﺎﻓﯿﺖ و ﻓﺮآﯾﻨـﺪﻫﺎی
ﻣﺰاﯾﺪهﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت دوﻟﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﻋﺪم ورود ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺳﺘﻔﺎده از راﻧﺖ و
ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد.
* ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺪاﺧﻼت دوﻟﺖ ﻣﺮﻏﺪاران  ۴ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺘﻀﺮر
ﺷﺪﻧﺪ
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﯿﺪ ﻣﻮاﻓﻖﻗﺪﯾﺮی رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺧﻮراک دام ،ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﺎً ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ
اداری ﺑﺎﻋﺚ راﻧﺖ و ﻓﺴﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ در ﺳﺎزﻣﺎن
داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر و در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ
ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای اﺧﺬ ﯾﮏ
ﺑﺮﮔﻪ در ﺟﻬﺖ ﺻﺎدرات و واردات ﮐﺎﻻ ﻣﺎهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ وﻗﺖ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﻓﺴﺎد
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻮاﻓﻖﻗﺪﯾﺮی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﻌﻀﺎً ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﺮغ را
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ از داﻣﺪار و ﻣﺮﻏﺪار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

اﻣﻮر دام ﻫﻤﺎن ﻣﺮﻏﯽ را ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺼﻮﺑﻪ دﯾﮕﺮ از ﺳﺘﺎد
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﺎ  ۲۵درﺻﺪ زﯾﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار در ﺑﺎزار ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮراک دام ،ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن اﯾﺮان ﺑﯿﺎن داﺷﺖ:ﺑﺮ
اﺳﺎس ﮔﺰارش وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﺳﺎل  ۱۵۰۰ ،۹۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن و
در ﺳﺎل  ۲ ،۹۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن و در ﺳﺎل  ۹۵ﺑﯿﺶ از  ۲ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻃﯿﻮر ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺛﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ زﯾﺎن وارد
ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ
ﺻﺪﻣﺎت
ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  ۹۹درﺻﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﻃﯿﻮر در دﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ
و ﻟﻄﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدی را ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻓﻌﺎﻻن
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎزار را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  ۱۷ﻫﺰار ﻣﺮﻏﺪاری در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد،
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﻏﺪاری در ﮐﺸﻮر رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ و
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﯿﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن داﻣﭙﯿﻨﮓ را داﺷﺖ زﯾﺮا زﻣﺎﻧﯽ داﻣﭙﯿﻨﮓ در
ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل در آن زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺎزﻣـﺎن ﺷﯿﻼت اﻋﻼم ﮐـﺮد؛ ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﻣﯿﮕـﻮ ﺗـﺎ  ۶۰ﻫـﺰار ﺗـﻦ اﻓﺰاﯾـﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
ﻣﻌﺎون آﺑﺰی ﭘﺮوری ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت اﯾﺮان از رﺷﺪ ﺟﻬﺸﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮕﻮی
ﭘﺮورﺷﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ دو ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ،ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ ﮔﻔﺖ
 :ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﮕﻮی ﭘﺮورﺷﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺗﻮﻟﯿﺪ
رﺳﯿﺪه اﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون آﺑﺰی ﭘﺮوری ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت اﯾﺮان اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻏﺒﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻣﯿﮕﻮی ﭘﺮورﺷﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﭘﺮورش و ﺻﺎدرات ﻣﯿﮕﻮی ﭘﺮورﺷﯽ از
ﺳﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺻﻨﻌﺖ ﺷﯿﻼت ﺑﺮﺧﻮردار
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت اﯾﺮان ،ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و آﮔﺎﻫﯽ
از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮕﻮی ﭘﺮورﺷﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ  :ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت اﯾﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ
ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون آﺑﺰی ﭘﺮوری ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت اﯾﺮان ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﺟﻬﺸﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮕﻮی ﭘﺮورﺷﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ اﻣﺴﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮕﻮی ﭘﺮوری
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ  ۳۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ ،ﮔﻔﺖ  :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯿﮕﻮی  ۹۶ﺑﻪ ۲۷
ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد  :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﯿﮕﻮی ﭘﺮورﺷﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ  ۶۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت اﯾﺮان ،ﺑﯿﻤﺎری وﯾﺮوﺳﯽ را ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﺶ روی ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ  :ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺑﺮدن داﻧﺶ
ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،در اواﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮕﻮ ﺣﺪود  ۱۲ﻫﺰار ﺗﻦ در ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و
 ۷۰۰ﻫﮑﺘﺎری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮی ﺳﻄﺢ ﮐﺸﺖ،
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﯿﮕﻮی ﺑﻪ ﺑﺎﻻی  ۲۵ﻫﺰار ﺗﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون آﺑﺰی ﭘﺮوری ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت اﯾﺮان ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﭘﺎرﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﮔﻠﺴﺘﺎن،
ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻫﻤﻮاره ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯿﮕﻮی ﭘﺮورﺷﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺎرﺳﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻟﮑﻪ ﺳﻔﯿﺪ در ﻣﺰارع اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از
ﻣﯿﮕﻮﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان
اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻧﺮوژ ،ﭼﯿﻦ و ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﺎ ارﺗﺒﺎط
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺑﺰی ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون آﺑﺰی ﭘﺮوری ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت اﯾﺮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد  :ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ آن ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در
ﻗﺸﻢ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻮده و دﯾﮕﺮی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮی در
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺰل آﻻ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪی ﺑﺮای
ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﯿﻼت ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻔﺮ
ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺑﺰی در ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ
در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.

ـﺮان و
ـﺎی اﯾـ
ـﺎری ﻫـ
ـﻌﻪ ﻫﻤﮑـ
ﺗﻮﺳـ
ﺑﻼروس در ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎی دام ،ﻃﯿـﻮر و
آﺑﺰﯾﺎن و ﺗﺠﺎرت ﮐﺸﺎورزی
اﯾﺮان و ﺑﻼروس ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺑﺨﺶ دام ،ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن و
ﺗﺠﺎرت ﮐﺸﺎورزی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻣﯽ وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﻣﺮوز دوﺷﻨﺒﻪ در دﯾﺪار ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺧﻮارﺑﺎر و
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻼروس ﮐﻪ در راس ﻫﯿﺎت ﺷﺶ ﻧﻔﺮه ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﻼروس ﻫﺴﺘﯿﻢ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی دو ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺗﺠﺎرت
ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ رﮐﻨﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺑﺰی ﭘﺮوری در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و
اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﺑﺰی ﭘﺮوری ﺑﻪ ﺑﻼروس در دراز ﻣﺪت
اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮد.
وی اﻓﺰود :در ﺑﺨﺶ دام ،ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺎ – ﺑﻪ ﺷﺮط ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ
– آﻣﺎده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم داﻣﯽ و ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻼح
ﻧﮋاد در ﻣﻮرد اﺻﻼح ﻧﮋادی ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ و ﻧﺤﻮه ﭘﺮورش آﻣﺎده ﻣﺒﺎدﻟﻪ
داﻧﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
رﮐﻨﯽ اداﻣﻪ داد :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت واﮐﺴﻦ و ﺳﺮم ﺳﺎزی رازی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای

ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻔﺎرش و ﺻﺎدرات واﮐﺴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن
اﯾﺮان ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﻣﺎدﮔﯽ دارﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﺮان در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دام و ﻃﯿﻮر دارای ﻣﺰﯾﺖ
ﻫﺎ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺣﻮزه ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻣﺰﯾﺖ دار ﺻﺎدرات و در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارﯾﻢ ،واردات
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﻢ.
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻣﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در اﯾﺮان
ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۱۰ﻣﻠﯿﻠﻮن ﺗﻦ ﺷﯿﺮ و  ۸۲۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و
واردات ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۸۰ﺗﺎ  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ اﺳﺖ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺣﺎﯾﺰ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ واردات را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
وی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻋﻠﻮﻗﻪ در ﺑﻼروس ﺑﺮای ﻧﯿﺎز
داﻣﺪاران اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
رﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد و اذﻋﺎن
داﺷﺖ :در اﯾﺮان ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺮغ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
ﺻﺎدر ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ در اﯾﺮان  ۲۶ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﺪ دﻧﯿﺎ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۱۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در رﺗﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﻣﻮرد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﺴﻞ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﻻﻧﻪ ۸۰
ﻫﺰار ﺗﻦ ﻋﺴﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻋﺴﻞ ،اﯾﺮان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺴﻞ رﺗﺒﻪ ﺳﻮم در ﺟﻬﺎن را دارد.
در اﯾﻦ دﯾﺪار اﯾﮕﻮر ﺑﺮﯾﻠﻮ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺧﻮارﺑﺎر و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻼروس
ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎرت ﮐﺸﺎورزی ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر ﺷﺪ و
ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﻮزه داﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰل آﻻ و آﻣﻮزش و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در
زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺸﺎروزی را از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﺑﻼروس ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﻼروس
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺼﺮف داﺧﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه ،اﻣﺎ
ﻇﺮﻓﯿﺖ آن را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰل آﻻ را ﺗﺎ  ۴۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ.
وی از آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺸﻮرش ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﻮزه ﻣﺤﺼﻮﻻت
داﻣﯽ ﺧﺒﺮ داد و اذﻋﺎن داﺷﺖ :ﻣﺎ ﺑﻪ  ۶۸ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و آﻣﺎدﮔﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات در ﺣﻮزه ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺼﺪ را دارﯾﻢ.

ﺑﺮﯾﻠﻮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺑﻼروس ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﻮزه
ﮐﺸﺎورزی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ دام و ﻃﯿﻮر را
ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۷۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﺷﯿﺮ در ﺑﻼروس  ۷۵۲ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ،
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺎدرات ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﺑﺪون ﭼﺮﺑﯽ رﺗﺒﻪ
ﺳﻮم را در ﺟﻬﺎن دارﯾﻢ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺧﻮارﺑﺎر و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻼروس در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﻣﻮرد واردات
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮرش از اﯾﺮان ،اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮد.

ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎهﻫـﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﻃﯿـﻮر ﺑـﻪ
دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﺨﻠﯿـﻪ ﺷﮑـﻢ ﻣـﺮغ ﻣﺠﻬـﺰ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎ دارﯾﻢ ﺗﺎ
ﻃﺒـﻖ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺷﺸـﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎهﻫـﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻃﯿﻮر ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺧﻂ  ۲ﺑﺮای ﺗﺨﻠﯿﻪ
اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎی ﻣﺮغﻫﺎی ذﺑﺢ ﺷﺪه ﺷﻮﻧﺪ
ﺗـﺎ اﯾـﻦ ﮐـﺎر ﺑـﺪون دﺧـﺎﻟﺖ دﺳـﺖ اﻧﺠـﺎم
ﺷﻮد.
ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﮐﺸﺎورزی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ،در ﻣﻮرد
ﺑﻬﺴـﺎزی ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎهﻫـﺎی ﻃﯿـﻮر در ﮐﺸـﻮر اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :ﺑﯿـﺶ از ۲۴۰
ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻃﯿﻮر در ﮐﺸﻮر دارﯾﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻨﻬﺎ ۳۲
ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه دارای ﮐﺪ  IRﺑﺮای ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻫﻤﭽﻮن آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰای ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در
ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﻣﺮغ و ﻗﻔﺲﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺮغ
ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ و اﯾﻤﻦﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮدد وﯾﺮوس ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻧﺸﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
ﮐﺪ  IRﺗﺮﺟﯿﺤﺎً از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮدد ﻧﯿﺮوﻫﺎی
اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﭘﺮورش ﻣﺮغ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﺒﺎﺳﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮح ﺳﺎﯾﺰ)وزن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮغ  ۱۲۰۰ﺗﺎ  ۱۸۰۰ﮔﺮم(
ﺑﺮای دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﺮغ ﺑﺎ وزن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎهﻫﺎ اﺟﺮا
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎ ﻣﺮغ ﺑﺎ وزن ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ و  ۱۰۰ﮔﺮم ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻃﺮاف آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺷﻮد.
وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در دﺳﺘﻮرﮐﺎر
ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺧﻂ
 ۲ﺑﺮای ﺗﺨﻠﯿﻪ اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎی ﻣﺮغﻫﺎی ﮐﺸﺘﺎر ﺷﺪه ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ دﺳﺖ
ﺷﻮﻧﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎ دﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد.

ﺑـﺮای اوﻟﯿـﻦ ﺑـﺎر در ﮐﺸـﻮر ﺻـﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻃﯿﻮر
ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ
رﺋﯿﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت واﮐﺴﻦ و ﺳﺮمﺳﺎزی رازی ﺷﻌﺒﻪ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر )ﺷﯿﺮاز(
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦ اورﻧﯿﺘﻮﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم راﯾﻨﻮﺗﺮاﮐﺌﯿﺎل در ﺳﺎل
ﺟﺎری ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﺪه و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺑﺎر در ﻣﻮﺳﺴﻪ رازی ﺷﻌﺒﻪ ﺷﯿﺮاز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف
ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ واد ﻣﻬﺮﺑﺎن ﭘﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻣﺴﺎل ﻣﻮﺳﺴﻪ رازی ﺷﻌﺒﻪ ﺷﯿﺮاز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﻤﻪﺻﻨﻌﺘﯽ
واﮐﺴﻦ اورﻧﯿﺘﻮﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم راﯾﻨﻮﺗﺮاﮐﺌﯿﺎل اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ واﮐﺴﻦ اورﻧﯿﺘﻮﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم راﯾﻨﻮﺗﺮاﮐﺌﯿﺎل در
ﻃﯿﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻓﺰود :اورﻧﯿﺘﻮ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮزﯾﺲ اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﮐﺘﺮی اورﻧﯿﺘﻮﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم راﯾﻨﻮﺗﺮاﮐﺌﯿﺎل ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﺎد در

رﺷﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪوﯾﮋه ﻃﯿﻮر ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ و در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺑﯿﻤﺎریزا ﺗﻮأم ﺷﻮد ،ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدی
زﯾﺎدی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ رازی ﺷﻌﺒﻪ ﺷﯿﺮاز ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل
و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻋﻔﻮﻧﺖ اورﻧﯿﺘﻮﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم راﯾﻨﻮﺗﺮاﮐﺌﯿﺎل واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن
اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻮدآوری ﯾﮏ ﻣﺮﻏﺪاری ،واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی در
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﮔﻠﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑــﺎ اﺷــﺎره ﺑــﻪ ﺗﻬﯿــﻪ واﮐﺴــﻦ ﮐﺸﺘــﻪ روﻏﻨــﯽ ﻋﻠﯿــﻪ ﻋﻔــﻮﻧﺖ
اورﻧﯿﺘﻮﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم راﯾﻨﻮﺗﺮاﮐﺌﯿﺎل ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮد در
ﻣﻮﺳﺴﻪ رازی ﺷﻌﺒﻪ ﺷﯿﺮاز ،اداﻣﻪ داد :ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،
اﯾﻦ واﮐﺴﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎرﺟﯽ آن از ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ آنﻫﺎ اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎنﭘﻮر ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد
ﻣﯽﺷﺪ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﺪه و ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﻮﺳﺴﻪ رازی ﺷﻌﺒﻪ ﺷﯿﺮاز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺼﺮف ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ رازی ،وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻪ زودی ﭘﺲ
از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم اﯾﻦ واﮐﺴﻦ در ﻣﻮﺳﺴﻪ رازی ﺷﻌﺒﻪ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ از ﭘﺮ ارزشﺗﺮﯾﻦ
و زود ﺑﺎزدهﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﺳﺖ
ﯾﮏ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه و ﻣﺤﻘﻖ در ﺣﻮزه ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﻋﺪم ﺻﺪور ﻣﺠﻮز از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺠﺎﻋﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﻣﻐﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ رادﯾﻮ اﻗﺘﺼﺎد اﻓﺰود :ﭘﺮورش
ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮ ارزشﺗﺮﯾﻦ و زود ﺑﺎزدهﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺻﻨﻌﺖ
ﭘﺮورش ﻃﯿﻮر اﺳﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :دوره ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﮔﻮﺷﺘﯽ  ۴۰ﺗﺎ ۴۵
روز و ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺗﺨﻤﮕﺬار  ۴۲ﺗﺎ  ۵۰روز اﺳﺖ.
ﺷﺠﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﯾﻊ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ ::ﭘﺮورش اﯾﻦ
ﭘﺮﻧﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ،
ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ
اﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ
ﺑﻮده ،وﻟﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺷﺠﺎﻋﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ رادﯾﻮ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﺪم ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺑﺮای ﭘﺮورش
ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ را از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺸﺮوی اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﺷﻤﺮد و اﻇﻬﺎرداﺷﺖ:
ﮐﺸﺘﺎر و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺟﺪی اﯾﻦ ﺑﺎزار اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :وﺟﻮد وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﭽﻮن رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ،

ﺑﻠﻮغ زودرس ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﺑﺎﻻ ،ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﺴﻞ ﻫﺎ ،ﺑﺎﻻﺑﻮدن
ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﺮورﺷﯽ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ،ارزان ﺑﻮدن ﺟﯿﺮه ﻣﺼﺮﻓﯽ ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﻢ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻃﯿﻮر ،ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪات )ﮔﻮﺷﺖ و ﺗﺨﻢ(
و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺟﻤﻊ زﯾﺎدی در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭘﺮورش اﯾﻦ
ﭘﺮﻧﺪه روی ﺧﻮش ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
»ﻣﻬﺪی ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎ« ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﻣﻐﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ رادﯾﻮ اﻗﺘﺼﺎد ﮔﻔﺖ :در ﺣﻮزه ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﯿﻠﯽ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﭘﺮورش در ﻣﻘﯿﺎس ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ زﯾﺎدی وﺟﻮد
دارد.
وی اﻓﺰود :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﭘﺮورش اﻋﻢ از دام،
ﻃﯿﻮر ،آﺑﺰﯾﺎن ،زﻧﺒﻮرﻋﺴﻞ ،ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ و … ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ در ﻣﻘﯿﺎس
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﻨﻮز ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﯾﻦ
ﺣﻮزهﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﺮورش در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺿﻌﯿﻒ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر زﯾﺎد و در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﭘﺮورش ﻓﻌﺎل ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ در
ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ،اﻓﺰود :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد
ﻧﺪارد.
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ در زﻣﺮه ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮاردارد ،اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﭘﺮورش اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

