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 امید را در تاریک ترین روزها یافتم روی روشنایی ها تمرکز کردم، جهان را قضاوت نکردم! 
 

 آغاز خرید حمایتی مرغ
ای به مددیدران  مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، خرید نقدی حمایتی مرغ را به مدیران استانی ابالغ کرد. عباسی معروفان در ابالغیه

های دریافتی و رصد بازار مبنی برکاهش قیمت مرغ و لزوم به کدارگدیدری تدمدامدی  استانی سراسر کشور اعالم کرد با توجه به گزارش

های استانی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد تعادل در بازار، خرید مرغ بدون هیچ محدودیتی و به صورت نقدی و بدا  ظرفیت

هماهنگی مراجع ذیربط انجام پذیرد. او در نامه ابالغیه خود خاطر نشان کرده است: رعایت دقیق کیفیت مرغ تولیدی که قابل عرضده در 

های جهانی باشد مالک مرغ خریداری شده از مرغداران است که باید به بهترین شکل رعایت شود. مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور  بازار

 ها را به ارائه گزارش روزانه از میزان خرید مرغ از تولیدکنندگان ملزم کرده است. دام کشور همچنین مدیران استان

 های دامی در انتظار تخصیص ارز های نهاده کشتی
های دامی به خصدو   روز است که بانک مرکزی ارزی را برای واردات نهاده ۰۸مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: حدود  

 های بخش خصوصی در بنادر منتظر تخصیص ارز هستند. ذرت اختصا  نداده است و از طرف دیگر کشتی

های خریداری شده است که ارز آن به فروشندگان تحویل داده نشده اسدت. در صدورت  معروفان افزود: مشکل کشور نرسیدن نهاده 

طور که در یک ماه اخیر هد   نرسیدن بار ذرت بخش خصوصی به بازار، تاوان آن را دولت و شرکت پشتیبانی امور دام باید بپردازند، همان

هزارتن نهاده دامی در کشور توزیع شده است در حالی که چنین تکلیفی را نداشتی . مدیرعامل شرکدت  ۰۸۸از ذخایر استراتژیک بیش از 

ریزی داشتند و ممکن بود در کشور با کمبود مرغ مواجه شوی ، مجبدور  پشتیبانی امور دام کشور افزود: از آن جایی که تولیدکنندگان جوجه

 به ورود شدی  تا مشکل بخش خصوصی برای توزیع نهاده دامی را تعدیل کنی .

های دامی ذرت بوده و مقادیری هد  جدو و  درصد این نهاده ۰۸ها تصریح کرد:  معروفان در رابطه با محموله نهاده دامی مانده در کشتی

رسدد  هزار تن ذرت در بنادر است که با باقی اقالم به بیش از دو میلیون تن مدی ۰۸۸کنجاله سویا است. وی افزود: بیش از یک میلیون و 

سدامدانده »که همچنان در بنادر، دپو شده و ارز آن تخصیص نیافته است.  مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با اشاره به مزایای 

ها است که مانع این اقدام واردکننددگدان و  اذعان کرد: سامانه بازارگاه یک سامانه کنترلی در زمینه قاچاق و دپوی کاال در انبار «بازارگاه

شود. وی افزود: بودن این سامانه به کنترل و تسریع امور کمک خواهد کرد و به افرادی که هنوز در این سامانه ثبت ندام  تولیدکنندگان می

های دامی به واسطه توزیع در بازارگاه صدحدت  شود در آن عضو شوند. معروفان تأکید کرد: افزایش قیمت نهاده نکرده اند فرصت داده می

 ها است و نظارت کاملی بر روی آن وجود دارد. ها و موجودی انبار سازی برای کنترل قیمت ندارد و این سامانه تنها، سامانه شفاف

 هشدار به کشتارکنندگان غیرمجاز دام و طیور
مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه نسبت به فروش مرغ زنده و کشتار غیرمجاز دام در این استان هشدار داد و اظهار داشدت: بدزودی 

هدا  به سدراغ آن  های مشترکی با همکاری نیروی انتظامی، اجرائیات، شبکه بهداشت، دادستانی و فرمانداری  )شاید امروز( همراه با گشت

تر عنوان کرد و گفت: پس از ضبط موارد غیربهداشتی درخصو  دام و  محمدی، سالمت شهروندان را از هر چیزی مه  روند.امید حاج می

های در حوزه دامپزشکی از هفته گذشته تشدید یافته، افدزود:  شوند. وی با بیان اینکه نظارت مرغ، عوامل آن به مراجع قضایی معرفی می

آباد غرب، صحنه و کرمانشاه پدلدمد   ذهاب، جوانرود، روانسر، اسالم های سرپل واحد مرغ فروشی در شهرستان 37۰طی همین چند روز، 

سدرد هسدتدندد و  عدد از این تعداد مجهز به پیش 6کشتارگاه سنتی که  3۸محمدی به فعالیت سه کشتارگاه صنعتی،  شده است. حاج

ها رعایت  همچنین پنج کشتارگاه مرغ در استان اشاره و بیان کرد: تمامی موازین بهداشتی و شرعی در خصو  ذبح دام در این کشتارگاه

شدوندد.وی  ها و ه  خودروهای حمل بار، ضدعفونی مدی بار در روز ه  کشتارگاه 2اکنون نیز با توجه به شیوع کرونا ویروس  شود و ه  می

شود تا محصولی کامال بهدداشدتدی بده دسدت مدردم  های مرغ استان ضبط می ادامه داد: نی  درصد از طیور استصالی نیز در کشتارگاه

شود از این رو سدالمدتدی  محمدی گفت: کرونا ویروس بیماری مشترک بین انسان و دام نیست، از انسان به انسان منتقل می برسد.حاج

نیستند. این مسؤول  3۰ها تا به امروز مبتال با کویدو  های استان برای ما خیلی مه  است که خوشبختانه هیچکدام از آن کارکنان کشتارگاه

بندی از مراکز معتبر تهیه کنند و از کسانی که در زمیدنده  های پروتئینی خود را به صورت بسته در پایان از مردم خواست، گوشت و فرآورده

 کشتار غیرمجاز دام و مرغ فعالیت دارند به هیچ وجه خرید نکنند.

 

 خانواده محترم جمشیدی-پیام تسلیت
از شنیدن خبر فوت آقای یونس جمشیدی ) مدیرعامل شرکت خوراک دام و طیور کاسپین( بسیار متاثر شدی . بدین وسیله این واقعه 

 دردناک را خدمت شما تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای جنابعالی صبر مسالت داری .

 ما را در غ  از دست دادن آن بزرگوار شریک بدانید.
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