سﻼم ،صبح بخير-روز خوبي رو براتون آرزو مي كنم
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نام شركت

دان آماده گوشتي  /قيمت هر كيلوگرم دان تا  ٤٢روزگي

سروش رشد

 ١٠١٠٠تومان

كلهر دانه
خوراك دام فرخي

پيش آغازين-٢٩٦٠آغازين-٢٨٧٢رشد-٢٧٣٤پاياني٢٦٠٠
سوپراستارتر-٢٨٣٠پيش دان -٢٧٤٠ميان دان -٢٦٢٠پس دان ٢٥٢٠

تهمت نزيم ،پشت سر كسي حرف نزنيم و ديگران را قضاوت نكنيم  /به همين سادگي كلي ايجاد عشق و محبت مي كنيم

ممنوعيت صادرات براي كاﻻيي كه صادر نمي شود
رييس انجمن صنفي توليدكنندگان مرغ گوشتي ايران گفت :اعمال ممنوعيت صادرات براي ماههاي اسفند و فروردين در حالي اسـت كـه
ميزان صادرات تقريبا هيچ بوده است.
محمد يوسفي ،تصميم ستاد تنظيم بازار براي ممنوعيت صادرات مرغ را نمايشي براي افكار عمومي توصيف كرد و گـفـت :مـمـنـوعـيـت
صادرات براي تنظيم بازار يك كاﻻ اعمال مي شود كه ميزان خروج آن از كشور در سطح باﻻيي انجام شود.
وي تاكيد كرد :ممنوعيت صادرات اعمال شده در كاهش قيمت مرغ بي تاثير خواهد بود.
يوسفي حداكثر صادرات مرغ را در چندماه گذشته را  ٣تا  ٤هزارتن عنوان كرد كه بيشتر در مزر كشور معامله شده است.
به گفته يوسفي مرغ برزيلي ،بازار كشورهاي همسايه را اشباع كرده است.
وي قيمت هر كيلوگرم مرغ برزيلي را در كشورهاي عراق و افغانستان  ١.٥دﻻر عنوان كرد.
يوسفي با اشاره به افزايش جوجه ريزي ابراز اميدواري كرد كه از نيمه فروردين شاهد كاهش قيمت مرغ در بازار باشيم.
رييس انجمن صنفي توليدكنندگان مرغ گوشتي ايران ميزان كاهش قيمت مرغ در فروردين ماه را با توجه به نوسان در قيمت نهاده هـاي
توليد غيرقابل پيش بيني دانست .يوسفي در پايان اضافه كرد :باتوجه به باﻻ بودن قيمت ساير منابع پروتئني جايگزين مرغ انتظار مي رود
استقبال از مصرف اين كاﻻ درسال آينده با افزايش روبه رو شود .روز گذشته در بيست و دومين جلسه ستاد تنظيم بازار كه به رياست رضا
رحماني ،وزير صنعت ،معدن و تجارت برگزار شد ،وضعيت بازار مرغ و گوشت مورد بررسي قرار گرفت و اعضا مصوب كردنـد ،صـادرات
مرغ براي اسفندماه امسال و فروردين سال  ٩٨ممنوع شود.

واردات  ٢٦هزار ميلياردي خوراك دام و طيور كشور
خودكفايي در توليد محصوﻻت استراتژيك كشاورزي يكي از موضوعاتي است كه به امنيت اقتصادي كشور گره خورده است .اهميت ايـن
موضوع در شرايط جنگ نظامي يا جنگ اقتصادي )تحريمها( بيش از هر زماني ديگري بهخوبي احساس ميشود.
بين محصوﻻت كشاورزي ،ايران اگرچه در توليد بسياري از محصوﻻت مصرفي ازجمله گندم به خودكفايي رسيده ،اما در مـحـصـوﻻتـي
همچون ذرت ،كنجاله سويا و جو كه از مهمترين خوراكهاي مصرفي دام و طيور كشور هستند ،هنوز بخش قابلتوجهي از نياز داخلـي از
طريق واردات تامين ميشود ،بهطوري كه در سال  ٩٦حدود  ٤٠درصد از جو مصرفي دام كشور ٩٠ ،درصد از كنجاله سويا و  ٨٦درصد از
ذرت مصرفي دام و طيور از طريق واردات تامين شده است.
دادههاي آماري گمرك ايران نيز نشان ميدهند ارزش واردات اين سه محصول در سال جاري به حدود  ٢٦هزار ميليارد تومـان خـواهـد
رسيد كه اين ميزان معادل  ٦٠درصد حجم بودجه عمراني كشور است .مشاور وزير جهاد كشاورزي در گفتوگو با «فرهيختگان »ميگويد
بيش از  ٧٠درصد از ذرت و كنجاله سوياي مصرفي كشور در داخل قابل توليد است و براي آن برنامهريزي كردهاند ،اما ميگويد ميترسيم
كه واردكنندگان همه رشتههايمان را پنبه كنند .برخي گزارشهاي خبري نيز ادعا كردهاند واردات اين سه محصول در انحصـار دو نـفـر
است .بررسيهاي آماري نيز نشان ميدهد در سالهاي اخير بهجز جوي مصرفي دام ،در دو محصول ديگر يعني ذرت و كنجـالـه سـويـا
نهتنها ميزان توليد افزايش نيافته ،بلكه روندي نزولي نيز داشتهاند .اگرچه هدف دولت نيز افزايش توليد داخلي و كاهش وابستگي به خارج
است ،اما تعلل در پرداخت مطالبات كشاورزان و مواردي همچون عدم تعيين منصفانه قيمت خريد تضميني مـحـصـوﻻت كشـاورزي و
همچنين «مزخرف »خواندن خودكفايي از سوي افرادي همچون عيسي كﻼنتري مشاور سابق وزير جهاد كشاورزي و رئـيـس فـعـلـي
محيطزيست نشان ميدهد دولت نيز چندان ارادهاي براي حركت در ريل خودكفايي ندارد.

جوجه ريزي  ٢٤ميليون قطعه در واحدهاي مرغداري استان مركزي
 ٢٤ميليون و  ٤٤٥هزار قطعه جوجه ريزي امسال در سطح مرغداري ها و واحدهاي پرورش طيور استان مركزي انجام شد.
رئيس اداره بهداشت و مديريت بيماريهاي طيور ،آبزيان و زنبور عسل اداره كل دامپزشكي استان مركزي گفت ١٤٦:ميليون و  ٥٤٦هـزار
دز واكسن عليه بيماري هاي نيوكاسل ،آنفلوآنزا و گامبرو در مرغداري ها و واحدهاي پرورش طيور استان مركزي مصرف شده است.
اثنا عشري افزود ٦ :هزار و  ٦٣٢مورد بازديد و مراقبت و  ١٣هزار و  ٥٧٠مورد نمونه برداري از مراكز صنعتي ،روستاها ،زيستگـاه هـا و
كشتارگاه هاي طيور استان مركزي توسط بازرسان اداره كل دامپزشكي استان انجام شده كه در روند اين بازديدها  ٣٥مورد كانون بيماري
مشاهده و اقدامات ﻻزم صورت گرفته است.

