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 هر بهاری که میرسد یک معجزه است، یک شگفتی تمام نشدنی.
 

 امید به کاهش تعرفه صادرات مرغ
 تومان از وزارت جهاد کشاورزی شد. ۰۰۱۱عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار خواستار کاهش عوارض صادرات مرغ و رساندن آن به 

تاا  ۹۹وی اظهار کرد: با توجه به افزایش وزن گوشت مرغ تولید داخل مقرر شد شرکت پشتیبانی امور دام کشور صرفا از ابتدای ساا  

گرم اقدام کند و پا  از آن  ۱۱۱کیلو و  ۱گرم تا  ۰۱۱فروردین نسبت به جمع آوری و خرید گوشت مرغ با وزن یک کیلو و  ۱۰تاریخ 

هازار و  ۱میلیارد تومان به  ۱۰۱تاریخ طبق دستورالعمل ابالغی اقدام کند. او با اشاره به نیاز به افزایش تسهیالت خرید مرغ از هزار و 

میلیارد تومان، گفت: برای مدیریت بازار مصرف، شرکت پشتیبانی امور دام کشور مجاز است تا در صورت داشتن متقاضی نسبت باه  ۱۰۱

تومان اقدام کند تا تعاد  بین عرضه و تقاضا برقرار شود. گوشات  ۰۱۱هزار و  ۰۰عرضه موجودی گوشت منجمد در اردیبهشت به قیمت 

هازار  ۰۱مازاد موجود در بازار باید طبق مصوبات ذکر شده جمع آوری شود. قبادی بیان کرد: در شرایط فعلی قیمت مرغ در بازار حادود 

هزار تومان است، برای حفظ ثبات قیمت در بازار باید اقداماتی صورت بگیرد. در ادامه مراسم برخی از  ۰۱تومان و قیمت فروش آن حدود 

تولید کنندگان نسبت به قیمت تمام شده مرغ و اختال  در سود دهی صحبت کردند همچنین تعدادی از عرضه کنندگان مرغ منجمد نسبت 

به باال رفتن هزینه تمام شده و کاهش تفاوت قیمت تمام شده بین مرغ تازه و مرغ منجمد گله کردند. قبادی گفت: در موضاو  صاادرات 

ها صنایعی بسیار آسیب پذیر هستند پ  انتظار داریم وزارت جهاد کشاورزی برای کوتاه مدت  مرغ به دنبا  درآمد ارزی هستیم، مرغداری

 تومان موافقت کند. ۰۰۱۱با کاهش عوارض صادرات مرغ و رسیدن آن به حدود 

 

 های ترافیکی های دامی بدلیل محدودیت اختالل در بازاررسانی نهاده 
 رئی  انجمن خوراک دام و طیور گفت: محدودیت های ترافیکی مشکالتی را در بازاررسانی نهاده های دامی ایجاد کرده است.

ها به دلیل شیو  کرونا و در پی آن عدم حمل به موقع و کافی کاالها، منجر به کمباود  های ترافیکی در جاده قدیری گفت : ایجاد محدودیت

های دامی شده است. وی تاکید کرد: همچنین با توجه به تعطیلی ادارات و شیفتی شدن آناهاا باه  برخی کاالهای پرمصرف از جمله نهاده

گیرد. قدیری با بیان ایاناکاه در  های دامی تولید خوراک دام به کندی صورت می منظور مهار شیو  ویروس کرونا عملیات واردات نهاده

های مرغداری، دامداری و کارخانجات خوراک دام اقدامی صورت نگرفته است. رئی  انجامان  واردات الکل و مواد ضدعفونی کننده سالن

صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان با تاکید بر اینکه وجود سامانه بازارگاه از اتفاقات خوبی است که باعث شفافیت توزیع و کنتر  سافاتاه 

تواند کارایی مناسب داشته باشد که کاال به میزان کافی در آن توزیع شاود تاا  شود، افزود: اما این سامانه زمانی می ها می بازی و واسطه

ن ایا بتواند نیاز بازار را تأمین کند. همچنین از آنجا که هنوز قیمت جو دامی در بازار و بازارگاه دو نرخی است پ  عدم کارایی بازارگاه در

مزرعه )این آمار  ۰۱۱۱نهاده دامی مشهود است. قدیری گفت: همچنین با توجه به انحصار سامانه توسط یک بانک عامل و فعالیت پایین 

رساد  مزرعه موجود، مشخص است سامانه هنوز عملکرد الزم را ندارد یا به نظر می ۱۱۱۱۱مربوط به یک ماه پیش است( به نسبت حدود 

تر  ها نرسیده است. قدیری افزود: قیمت کنجاله سویا به دلیل عرضه باال متعاد  بوده و به کم هنوز زورش به ساماندهی بازار و کنتر  قیمت

شود که در اردیبهشت مااه  از قیمت مصوب نیز رسید ولی آینده آن به دلیل عدم ورود کنجاله و دانه سویا نگران کننده است. پیش بینی می

در خصوص این نهاده دامی با چالش جدی تر مواجه شویم. وی با بیان اینکه جو دامی به تازگی وارد سامانه بازارگاه شده است، گافات: 

های  تومان نیز رسیده است ولی به دلیل بارندگی ۰5۰۰۱تومان و متوسط قیمت بازار آزاد تا  ۰53۰۱قیمت مصوب جو به ازای هر کیلو گرم 

 تر شدن قیمت آن را داریم. ها از مراتع انتظار کاهش تقاضا برای این نهاده و متعاد  مناسبی که در کشور داشتیم و استفاده دام

 

 گاوداران آمریکایی شیرهای خود را دور می ریزند
موسسات تولید لبنیات در آمریکا از گاوداران خواسته اند شیرهای خود را دور بریزند.تجارت لبنیات سخت تر و زودتر از سایر محصاوالت 

کشاورزی ضربه خورده است چون محصوالت لبنی به شدت فاسد شونده هستند. علی رغم تقاضای باال برای مواد غذایی اساسی ماناناد 

توانند محصوالت خود را  لبنیات در بحبوحه همه گیری ویروس کرونا، زنجیره عرضه شیر در آمریکا مختل شده و تولیدکنندگان لبنیات نمی

به بازار برسانند. بسته شدن رستوران ها و مدارس مشکالتی برای بازارهای عمده فروشی مواد غذایی به وجود آورده و آنها را مجبور باه 

ها کرده و کابوسی برای کارخانه های فرآوری شیر، کره و پنیر به وجود آورده است. شرکت های حمل و نقل کاه  فروشی در فروشگاه خرده

کردند با کمبود راننده مواجه شده اند چون بسیاری از رانندگان از ترس ویروس کرونا در خانه مااناده اناد.  محصوالت لبنی را منتقل می

 فروش به بازارهای بزرگ صادرات لبنیات متوقف شده چون بخش خدمات مواد غذایی در سراسر جهان تا حد زیادی بسته شده است.

موسسه تولیدکنندگان لبنیات در آمریکا از گاوداران خواسته است شیر های خود را دور بریزند. جیسون لید ، یکی از گاوداران آمریکاایای 

گاو خود را دور می ریزد. یکی دیگر از موسسات تولید لبنیات در آمریکا از اعضای خود خواساتاه  0۰۱گالن شیر از  00۱۱گوید روزانه  می

 بخشی از گله خود را از بین ببرند چون توانایی آنها برای دریافت و فراوری شیر آنها به خطر افتاده است.
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