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 یرنااخبرگزاري  

     شد آغاز) ره(ینیخم امام بندر از یدام نهاده تن ونیلیم1,2 حمل یضربت اتیعمل 

 شودیم هیتسو سال انیپا تا یحیترج ارز حذف از قبل یدام يهانهاده بابت دامداران مطالبات 

 باشگاه خبرنگاران جوان     

  دیرس تن هزار 900 به قرمز گوشت ساالنه دیتول 

 است تومان هزار 130 گوشت لویک هر متیق 

 دیرس مصوب نرخ از کمتر به مرغ متیق 

 سناخبرگزاري ای

   ستکاوا سامانه از خارج منجمد مرغ فروش تیممنوع 

 اقتصاد آنالین      

     دامداران ینگینقد کمبود مشکل دیتشد/ ریش لویک هر دیتول یتومان هزار 3 انیز 

 وزارت جهاد کشاورزي     

   زیسا مرغ در واکسن و دارو کمتر مصرف/ شودیم بازار روانه محصول سالمت يارتقا يراستا در زیسا مرغ 

           

 روا�ط ��و�ی



11/6/22, 9:29 AM عملیات ضربتی حمل ١.٢میلیون تن نھاده  دامی از بندر امام خمینی(ره) آغاز شد - ایرنا

https://www.irna.ir/news/84933476/عملیات-ضربتی-حمل-١-٢میلیون-تن-نھاده-دامی-از-بندر-امام-خمینی-ره 1/1
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۱۴ آبان ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۰

کد خبر 84933476

استان ها

عملیات ضربتی حمل ۱.۲میلیون تن نهاده  دامی از بندر امام خمینی(ره) آغاز شد

اهواز - ایرنا - مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان گفت: عملیات ضربتی و فوری حمل ۱.۲ میلیون تن نهاده  دامی از بندر امام خمینی(ره) به سراسر کشور از روز شنبه آغاز شد.

حمید بدوی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: برای حمل این میزان نهاده های دامی شامل کنجاله سویا، ذرت و جو، از شبکه یکپارچه حمل ونقل جاده ای و

ریلی استفاده شده است.

وی گفت: حمل روزانه ۱۴ تا ۱۵ هزار تن نهاده  دامی از بندر امام خمینی(ره) به سایر نقاط کشور برنامه ریزی شده ولی با گسیل صدها دستگاه کامیون و تریلر به بندر

امام خمینی(ره) امیدواریم حمل روزانه نهاده های دامی به ۳۰هزار تن برسد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان با اشاره به اینکه هم اکنون ۶.۲ میلیون تن نهاده  دامی در انبارها و لنگرگاه های بندر امام خمینی(ره) متعلق به شرکت دولتی

پشتیبانی امور دام وابسته به وزارت جهادکشاورزی و شرکت های بخش خصوصی وجود دارد افزود:موانع تاخیر در حمل نهاده های دامی از بندر امام خمینی(ره) در

حال برطرف شدن است و به زودی تعدادی از کشتی های حامل نهاده های دامی از لنگرگاه به سمت اسکله "فله بار" مجتمع بندری امام خمینی(ره) حرکت می کنند.

به گفته بدوی، هم اکنون ۲۲ فروند کشتی حامل نهاده های دامی در لنگرگاه بندر امام خمینی(ره) در انتظار تخلیه محموله های خود هستند.        

حدود ۸۰ درصد حجم کاالهای اساسی (نهاده های دامی وغالت) مورد نیاز کشور از طریق بندر امام خمینی(ره) وارد می شود.

در هفت ماه نخست امسال حدود ۸.۶میلیون تن کاالی اساسی از طریق بندر امام خمینی(ره) وارد کشور شده است.

بندر امام خمینی (ره) بزرگترین و پرترافیک ترین بندرعملیاتی کشور پس از بندر شهید رجایی در استان هرمزگان است.

این بندر راهبردی که در ۱۲۰ کیلومتری جنوب اهواز و در ساحل شمال غرب خلیج فارس در خور موسی واقع شده، ظرفیت تخلیه و بارگیری ساالنه ۵۰ میلیون کاالهای

نفتی و غیرنفتی را دارد.

به گزارش ایرنا هفته گذشته بازرس کل خوزستان و ر�س کل دادگستری خوزستان برای بررسی تاخیر در حمل کاالهای اساسی از بندر امام خمینی (ره) از این مجتمع

بندری دیدن کردند.

خوزستان /

https://www.irna.ir/service/province
https://www.irna.ir/news/84933476/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%DB%B1-%DB%B2%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87
https://www.irna.ir/service/province/khuzestan


11/7/22, 2:22 PM مطالبات دامداران بابت نھاده ھای دامی قبل از حذف ارز ترجیحی تا پایان سال تسویھ می شود - ایرنا

https://www.irna.ir/news/84935247/مطالبات-دامداران-بابت-نھاده-ھای-دامی-قبل-از-حذف-ارز-ترجیحی-تا 1/1

https://irna.ir/xjKWXq

۱۶ آبان ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۶

کد خبر 84935247

سیاست

بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت؛

مطالبات دامداران بابت نهاده های دامی قبل از حذف ارز ترجیحی تا پایان سال تسویه می شود

تهران- ایرنا- ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بررسی نحوه حمایت از دامداران ُخرد روستایی و عشایری مقرر کرد مطالبات دامداران بابت نهاده های دامی قبل از مردمی سازی

یارانه ها تا پایان سال تسویه و منابع مالی صندوق توسعه دامپروری نیز در راستای حفظ دام مولد روستائیان و عشایر تقویت شود.

به گزارش خبرنگار دولت ایرنا، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست آیت اهللا «سید ابراهیم رئیسی» برگزار شد، همچنین پرداخت مطالبات دامداران

بابت نهاده های دامی پیش از مردمی سازی یارانه ها مطرح و مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان برنامه و بودجه تا پایان امسال این مطالبات را

پرداخت کنند.

چگونگی پرداخت مطالبات کشاورزان بابت خسارت ناشی از خشکسالی و سیل از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه یکشنبه شب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت

بود که قرار شد سازمان برنامه و بودجه از محل منابع پیش بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۱، اعتبارات الزم در این زمینه را در اختیار صندوق بیمه کشاورزی قرار دهد.

دولت /

https://www.irna.ir/service/politics
https://www.irna.ir/news/84935247/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%AA%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84935247/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%AA%D8%A7
https://www.irna.ir/service/politics/gov
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تاریخ: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۵کد خبر: ۸۲۷۵۷۳۱

ت�لید ساالنه گ�شت قرمز به ۹۰۰ هزار تن رسید

مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت: با توجه به شرایط مساعد تولید و مازاد دام، نگرانی در تامین گوشت
داخل نداریم.

آقای مجتبی عال� گفت: ساالنه حدود ۹۰۰ هزار
تن گ�شت قرمز در کش�ر ت�لید م� ش�د که با
این وج�د نگران� برای تامین گ�شت بازار داخل

وج�د ندارد.

به گفته او، با ت�جه به شرایط مساعد ت�لید
بیش از ۳ میلیون راس دام سبک  مازاد در کش�ر

وج�د دارد که فعال برنامه ریزی برای مازاد دام نشده است.

عال� قیمت کن�ن� هر کیل� دام  سنگین را ۸۰ تا ۸۳ هزار ت�مان و دام  سبک ۷۵ هزار ت�مان اعالم کرد و
گفت: با وج�د افزایش م�لفه های ت�لید، قیمت دام  با نرخ تمام شده ۲۰ هزار ت�مان اختالف دارد.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: صادرات دام در حال انجام است اما به سبب آنکه اکثر صادرکنندگان
پس از دریافت مج�ز به کش�رهای حاشیه خلیج فارس صادرات داشتند، بازار صادرات� به سبب انبوه دام 

ت�ریف� ندارد.

به گفته او، با ت�جه به مازاد دام، صادرات اخیر تاثیری بر بازار گ�شت داخل نداشته است به ط�ریکه دام
و گ�شت همانند نرخ های قبل عرضه م� ش�د.
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تاریخ: ۱۶ آبان ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۷کد خبر: ۸۲۷۷۲۸۲

قیمت هر کیل� گ�شت ۱۳۰ هزار ت�مان است

مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: با توجه به قیمت کنونی دام ماده، حداکثر هر کیلو گوشت با نرخ
۱۲۰ تا ۱۳۰ هزارتومان باید عرضه شود.

آقای افشین صدردادرس گفت: همه ساله در
فصل پاییز تقاضا برای خرید گ�شت در بازار
افزایش م� یابد، اما امسال تقاضای چندان� در

بازار وج�د ندارد.

او مت�سط قیمت هر کیل� بز در میادین را ۳۵ تا
۴۰ هزار ت�مان، میش ۴۵ تا ۵۰ هزار ت�مان و بره

نر ۶۵ تا ۷۳ هزار ت�مان اعالم کرد و گفت: با ت�جه به نرخ دام زنده، قیمت گ�شت بره های ماده در بازار
باید ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار ت�مان باشد که متاسفانه نرخ های باالتری عرضه م� ش�د.

صدردادرس م� گ�ید: با ت�جه به آنکه وعده های دولت ب�د از مردم� سازی یارانه ها به ط�ر کامل
محق� نشد، آینده خ�بی برای ح�زه دام  متص�ر نیستیم چرا که هزینه های ت�لید با درآمد همخ�ان�

ندارد.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: با وج�د افزایش ۶ برابری قیمت نهاده های دام�، هزینه های
کارگری، دارو و واکسن، اما قیمت دام نسبت به اسفند ت�ییر جزئ� داشته است.

به گفته او، بارها اعالم کردیم که وزارت جهاد و معاونت ام�ر دام باید ت�جه ویژه ای به گله های م�لد
داشته باشند که متاسفانه مسئ�الن تنها بر ت�لید پروار ت�جه دارند، درحالیکه دامداران بدلیل عدم
همخ�ان� تمایل� به دام پروار ندارند و در نهایت بدلیل ن�سان نرخ دالر، واردات گ�شت صرفه اقتصادی

ندارد.

بنابر اعالم اتحادیه دام سبک، بررس� ها نشان م� دهد که سرانه مصرف گ�شت به کمتر از ۶ کیل�گرم
رسیده است، اما عدد دقیق� نم� ت�ان اعالم کرد.
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تاریخ: ۱۶ آبان ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۰کد خبر: ۸۲۷۷۳۳۹

قیمت مرغ به کمتر از نرخ مص�ب رسید

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: قیمت کنونی هر کیلو مرغ زنده ۴۳ هزار تومان و مرغ گرم ۶۳ هزار
تومان است اما در اکثر خرده فروشی ها ۶۰ هزار تومان هم عرضه می شود.

آقای مهدی یوسف خان� گفت: قیمت کن�ن� هر
کیل� مرغ زنده ۴۳ هزار ت�مان و مرغ گرم ۶۳
هزار ت�مان است. هر چند در اکثر خرده فروش�

ها ۶۰ هزار ت�مان هم عرضه م� ش�د.

او قیمت هر کیل� ران مرغ ۶۰ تا ۶۳ هزار ت�مان،
سینه ۱۲۰ هزار ت�مان و فیله مرغ ۱۳۰ هزارت�مان

اعالم کرد.

یوسف خان� م� گ�ید: با ت�جه به کاهش تقاضا، قیمت مرغ در اکثر واحدها به کمتر از نرخ مص�ب
رسیده است، پیش بین� م� ش�د بازار مرغ ط� یک  تا ۲ ماه آینده بدلیل وضعیت باالی ت�لید و ذخایر

مناسب مرغ منجمد ن�سان� داشته باشد.

رئیس اتحادیه پرنده و ماه� از ت�زیع روزانه هزار تن مرغ گرم و ۱۰۰ تا ۱۵۰ تن مرغ منجمد در تهران خبر
داد.

اتحادیه پرنده و ماه� اعالم کرده که ت�زیع روزانه مرغ منجمد به حداقل رسیده است.



11/6/22, 11:01 AM نسخھ قابل چاپ - ممنوعیت فروش مرغ منجمد خارج از سامانھ ستکاوا - ایسنا
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منبع : وزارت جهاد کشاورزیکد خبر: 1401081409598دسته بندی: تولید و تجارتشنبه / ۱۴ آبان ۱۴۰۱ / ۱۵:۵۱

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه فروش مرغ منجمد خارج
از سامانه ستکاوا ممنوع است گفت: تاکنون ٦٠٠٠ تن مرغ منجمد

در سامانه ستکاوا در استان تهران بارگذاری شده است.

به گزارش ایسنا، سید جواد ساداتی نژاد در جلسه قرارگاه امنیت
غذایی که صبح امروز برگزار شد بر اهمیت ثبت سفارش مرغ
منجمد در سامانه ستکاوا تاکید و اظهار کرد: فروش مرغ منجمد
خارج از سامانه ستکاوا ممنوع است تا مرغ به صورت بهداشتی و

بدون دخالت واسطه به دست مصرف کننده برسد.

وی بر استفاده از ظرفیت صنایع تبدیلی و زنجیره های تولید در
توزیع مرغ تاکید کرد.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: مرغ خریداری شده توسط
شرکت پشتیبانی امور دام کشور به صورت قطعه بندی ذخیره و عرضه خواهد شد.

وی افزود: مرغ قطعه بندی شده در بسته بندی های ۲ کیلوگرمی در بازار عرضه شود تا مصرف کننده توان خرید مرغ را داشته باشد.

ساداتی نژاد ادامه داد: تاکنون ٦٠٠٠ تن مرغ منجمد در سامانه ستکاوا در استان تهران بارگذاری شده است. در کنار خرید نقدی در سامانه
خرید توافقی نیز به زودی انجام خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان تصریح کرد: در راستای حمایت از باغداران زیتون و انار، خرید توافقی دو محصول در دستور کار سازمان
تعاونی روستایی کشور قرار گرفته است.

انتهای پیام

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد

ممنوعیت فروش مرغ منجمد خارج از سامانه ستکاوا

لینک کوتاه

isna.ir/xdMHZk

 دبیر فرزانه حسینی پور

https://www.isna.ir/


11/7/22, 2:08 PM زیان ٣ ھزار تومانی تولید ھر کیلو شیر/ تشدید مشکل کمبود نقدینگی دامداران
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رئیس هیئت مد�ره اتحادیه مرکزی دامداران ا�ران خبر داد؛

زیان ۳ هزار تومانی تولید هر کیلو ش�ر/ تشدید مشکل کمبود نقدینگی دامداران
رئیس هیئت مد�ره اتحادیه مرکزی دامداران ا�ران از عرضه مدت دار نهاده های خوراک دام به دامداران خبر داد و دل�ل

آن را تشدید مشکل نقدینگی دامداران برای �أم�ن هزینه های تولید عنوان کرد.

اقتصاد آنال�ن – س�یده قاس�ی، فرهاد اکبری، رئیس هیئت مد�ره اتحادیه مرکزی دامداران ا�ران، در گف�گو با اقتصاد
آنال�ن با اشاره به افزایش قابل توجه هزینه های تولید در صنعت دام�روری کشور، اظهار کرد: در ب�ن مؤلفه های تولید، اثر

افزایش قیمت نهاده های خوراک دام بر باال رفتن هزینه تولید بیش از همه بوده است.

وی ادامه داد: امروز عدم توان مالی دامداران برای �أم�ن نهاده های خوراک دام تبد�ل به اصلی تر�ن مشکل آن ها در ادامه
تولید است.

به گف�ه وی؛ عدم توان مالی دامداران برای خرید نهاده های خوراک دام، به دل�ل تولید به زیان و �رداخت بهای ش�ر خام با
چک های دو �ا سه ماهه است.

اکبری اظهار کرد: عالوه بر اینکه کارخانه های لبنی بهای ش�ر خام را به دامداران با چک های دو �ا سه ماه �ی دهند، بسیاری
از آن ها حاضر به �رداخت بهای ش�ر به قیمت مصوب تع��ن شده ن�ز نیس�ند.
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ارسال نظر۰  

وی یادآور شد: بر اساس آخر�ن قیمت مصوب س�اد �نظیم بازار، هر کیلوگرم ش�ر خام ۳. ۲ درصد چر�ی و سه درصد
�روتئ�ن درب دامداری باید ۱۲ هزار تومان از دامداران خریداری شود اما، همواره قیمت خرید ش�ر خام از دامداران کمتر ا�ن

بوده است.

اکبری با �أکید بر اینکه حتی اگر ش�ر خام با قیمت مصوب از دامداران خریداری شود به دل�ل باال رفتن هزینه ها، تولید ش�ر
با زیان انجام �ی شود، افزود: با توجه به باال رفتن هزینه های تولید، در حال حاضر تولید هر کیلوگرم ش�ر خام ۱۵ هزار تومان

برای دامداران تمام �ی شود.

وی زیان ۳ هزار تومانی در تولید هر کیلوگرم ش�ر را برای دامداران، تهدیدی جدی برای آینده تولید ش�ر و لبنیات کشور
دانست.

اکبری با ان�قاد از �ی توج�ی دولت در حمایت از دامداران و حل مشکالت آن ها، خبر داد: اتحادیه مرکزی دامداران ا�ران برای
حل بخشی از مشکل دامداران در �أم�ن نهاده های خوراک دام، اقدام به عرضه مدت دار نهاده ها کرده است.

وی توض�ح داد: اتحادیه مرکزی، نهاده های خوراک دام را �أم�ن و با کمک اتحادیه های اس�انی به دامداران به صورت �رداخت
دو ماهه عرضه �ی کند.

اکبری شرایط دامداران برای برخورداری از ا�ن طرح را عضویت در اتحادیه های اس�انی عنوان کرد.

وی گفت: اعضا اتحادیه های اس�انی �ی توانند بر اساس تعداد دام های خود در واحد دامداری، نهاده دریافت و بهای آن را ۲
ماه بعد �رداخت کنند.

 بدون سود است، افزود: ا�ن اقدام اتحادیه مرکزی �نها با هدف کاهش اکبری با بیان اینکه �رداخت بهای ا�ن نهاده ها
سرعت حرکت صنعت دام�روری کشور به سمت نابودی است.

رئیس هیت مد�ره اتحادیه مرکزی دامداران ا�ران مع�قد است؛ اقدام اتحادیه مرکزی برای تحو�ل نهاده های خوراک دام به
شکل مدت دار، به �نها�ی برای نجات صنعت دام�روری کشور کافی نیست و  برای طوالنی مدت امکان ادامه آن وجود ندارد.

اکبری همچن�ن از درخواست دامداران برای افزایش نرخ مصوب ش�ر خبر داد و گفت: پاسخ مسئوالن به ا�ن درخواست ا�ن
بود که در حال حاضر افزایش قیمت مقدور نیست اما، ما �یگ�ری ا�ن خواس�ه دامداران برای تداوم و پایداری تولید هستیم.

وی بر ا�ن باور است؛ در صورت ادامه زیان دامداران اثر آن �ا چند ماه آینده با کاهش تولید و عرضه ش�رخام و افزایش
جهشی قیمت  محصوالت لبنی در بازار قابل مشاهده خواهد بود.

ا�ن مطلب برای�ان مفید است؟
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مرغ سایز در راستای ارتقای سالمت محصول روانه بازار می شود/ مصرف کمتر دارو و واکسن در
مرغ سایز

۱۴۰۱/۰۸/۱۵

وزارت جهاد کشاورزی مصمم است با همکاری تشکل های صنفی، عرضه مرغ سایز در راستای سیاست ارتقای سالمت

محصوالت در بازار افزایش پیدا کند.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، معاون امور تولیدات دامی وزارتخانه با بیان این مطلب به خبرنگار ما

گفت: هر چقدر دوره پرورش پرنده در واحدهای مرغداری کوتاه تر باشد، دارو و واکسن کمتری مصرف می کند و از این رو

مرغ سایز، محصولی است که سالمتی آن حفظ شده است.

حسین دماوندی نژاد افزود: دوره پرورش مرغ سایز از دید ما ۳۸ تا ۴۲ روز است و سپس به کشتارگاه منتقل می شود.

وی اظهار داشت: پرنده پیش از آن که درگیر بیماری شود و یا چربی زیادی بگیرد و کیفیت الشه برای مصرف پا�ن بیاید

باید کشتار شود.

دماوندی نژاد کاهش هزینه تولید، افزایش کیفیت الشه پرنده به علت مصرف کمتر دارو و بازارپسندی باالتر را از مزیت های

تولید مرغ سایز برشمرد.

وی ادامه داد: ما به طور جدی پیگیری می کنیم که از طریق تشکل های صنفی، پرورش دهندگان مرغ ترغیب شوند که

هرچه بیشتر مرغ سایز را روانه بازار کنند.
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این مقام مسوول گفت: در مورد مصرف مرغ سایز اقدامات ترویجی آغاز شده و به ویژه این موضوع را از طریق مراجعی

همچون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیگیری می کنیم.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اذعان داشت: از آنجایی که مرغ های قطعه بندی شده در بازار رواج پیدا

کرده، ترویج مصرف مرغ سایز کمی سخت است، اما تالش ما برای ترویج مصرف مرغ سایز در جامعه مصرف کننده ادامه

دارد.

وی در همین حال تصریح کرد: افزایش تولید و عرضه مرغ سایز به میزان تقاضا در بازار بستگی دارد.

دماوندی نژاد خاطرنشان ساخت: از سال ها پیش بحث مرغ سایز، مرغ سالم و عاری از آنتی بیوتیک جزو دغدغه های وزارت

جهاد کشاورزی بوده و پروژه ها و برنامه های مختلفی برای آن تهیه شده است.

وی گفت: تولید و مصرف مرغ سایز یک فرآیند بلندمدت است و رسانه های ملی باید در این زمینه کمک کنند تا

اطالع رسانی درباره سالمتی مرغ سایز به مردم به عنوان مخاطبان اصلی صورت گیرد.

۱۳۱ بار تعداد مشاهده خبر

تصاویر مرتبط
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کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد


