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 “چالش ها برای سرگرم کننده کردن زندگی هستند و غلبه بر آن باعث معنا دار شدن زندگی.” 
 

 ها در کشور تخصیص ارز است مشکل تامین نهاده
های دامی فقط  های دامی با بیان این که حدود یک میلیون و نهصد هزار تن ذرت و دیگر نهاده عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان نهاده

 033ها در کشور ریشه در تخصیص ارز دارد. محمود رنگی افزود:  در انبار گمرکات جنوب دپو شده است گفت: امروز مشکل تامین نهاده

 هزار تن است. 033هزار تن نهاده دامی هم در گمرکات شمال موجود است و نیاز کشور در ماه به این نهاده ها، حدود 

 های روی آب موجود و در انتظار تخصیص ارز و تخلیه هستند. های دامی هم در کشتی وی اضافه کرد: یک و نیم میلیون تن نهاده

ها در کشور ریشه در تخصیص ارز دارد ضمن اینکه ما از نظر واردات مشکل خاصی نداریم و حتتتی  رنگی گفت: امروز مشکل تامین نهاده

ها باعث نقل و انتقال پتول شتده  نسبت به سال قبل هم بیشتر واردات داشته ایم. وی در خصوص عدم تامین ارز افزود: متاسفانه تحریم

 های گمرک رسوب کرده و منتظر اقدام بانک مرکزی است. ها در انبار است و هم اکنون مقادیر بسیار زیادی از نهاده

های دامی دلیل دیگر بروز این مشکالت را شیوع بیماری کرونا دانست و افزود: متاسفانته از  عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان نهاده

 های مبادالت پول در دوبی و اروپا تعطیل شده است. موقعی که بیماری کرونا شیوع پیدا کرده همه بازار

تومانی دریافت کنند گفت: بانک مرکزی برای ایتن  0033های دامی از سوی بانک مرکزی باید دالر  رنگی با بیان اینکه واردکنندگان نهاده

 های گمرک ترخیص کند. ها را از انبار کار باید شناسه تایید آزاد شدن ارز را در سامانه ساتنا ایجاد کند تا بتوان نهاده

درصد این مقدار را بتانتک مترکتزی  53درصد هزینه دارد که  50تا  51ها حدود  وی افزود: نقل و انتقال پول برای جابجایی خرید نهاده

های دامی افزود: دولتت  کند و الباقی را خود شخص واردکننده باید از جیب دهد. عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان نهاده پرداخت می

هتا حت   ها در آنجا بتوانند تبادل کنند، اما متاسفانه به شدت وجود دالل ای ایجاد کرده تا فروشنده و خریدار این نهاده بازارگاه دو طرفه

هزار نفر در این بازارگاه دولتی حضتور  0های دامی هستند فقط حدود  هزار دامدار که مصرف کننده نهاده 00شود و نکته دیگر اینکه از  می

 هزار نفر در بازار آزاد مشغول خرید هستند. 03دارند و مشغول خریدند و الباقی تا 

  

 برای حمل نهاده های دامی از بنادر جنوب و شمال کشور مشکلی وجود ندارد 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی گفت: برای حمل نهاده های دامی از بنادر جنوب و شمال کشور توسط نتاوگتان 

حمل و نقل عمومی مشکلی وجود ندارد. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی در جلسه بررسی مسائل و مشکالت طرح 

کریدور تامین نهاده های دام و طیور به ریاست معاون اقتصادی استاندار آذربایجان غربی  افزود: برای حمل نهاده های دامتی از بتنتادر 

جنوب و شمال کشور توسط ناوگان حمل و نقل عمومی مشکلی وجود ندارد بطوریکه براساس آمار موجود در مقایسه با سال گذشته شاهد 

 افزایش تناژ حمل شده نیز هستیم. 

ارسالن شکری ادامه داد: با توجه به ظرفیت مطلوب اقتصادی و ظرفیت های شاخص در استان آذربایجان غربی، این استان می تواند بته  

هاب لجستیک تامین نهاده های دامی شمال غرب کشور تبدیل شود لذا نیازمند مطالعات کارشناسی و مقایسه حمل و نقل از بنادر ترابزون 

 و هری  با فاصله مذکور نسبت به سایر گزینه های موجود از تهران و بنادر شمال و جنوب کشور هستیم.

او  یادآور شد: تشویق و ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری و اجرا پهنه لجستیک استان بویژه در منطقه آزاد ماکو و مرکز استتتان،  

تاسی  شرکت های قدرتمند حمل و نقل سراسری و بین المللی با ناوگان نوسازی شده به ویژه با استاده از تسهیالت واردات کتامتیتون 

غترب رراه   –های بخچالی و توسعه زیرساخت ها بویژه کریدورهای ورودی به مرزهای ششگانه استان و علی الخصوص کریدور شرق 

 ابریشم( از جمله نیازمندها در راستای تبدیل استان به هاب لجستیک تامین نهاده ها دامی شمال غرب کشور است.

 

 درصد واحد های مرغداری خراسان رضوی 05ضرر 
اند، به طور متوسط هر  واحد مرغداری ما متضرر شده 033درصد از  13مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی استان خراسان رضوی گفت: 

 اند. میلیون تومان زیان کرده و همه کارگران آن نیز موقتا بیکار شده 13واحد 

تومان استت،  133هزار و  53اهلل کاشکی، در خصوص قیمت مرغ، اظهار کرد: قیمت مرغ بسیار ارزان بوده و در حال حاضر قیمت آن  ولی

اند، عنوان کرد: به طتور  واحد ما متضرر شده 033درصد از  13در ماه مبارک رمضان نیز افزایش قیمت نخواهیم داشت. وی با بیان اینکه 

 اند. میلیون تومان زیان کرده و همه کارگران آن نیز موقتا بیکار شده 13هزار مرغ،  03متوسط هر واحد با ظرفیت تولید 

ریزی کنند، ما اطالعاتی کته  توانند جوجه اند، بلکه به دلیل ضرر و زیان و نداشتن نقدینگی، نمی کاشکی بیان کرد: این واحدها تعطیل نشده

درصد در نظر بگیرند تا بتوانیم از این طریق مقداری از ضرر  50در این خصوص الزم بوده را به مسوولین رساندیم و قرار است تسهیالت 

 های این واحدها را کاهش دهیم. و زیان

  

 0066حداکثر  0066حداقل  فسفات 0066حداکثر 0066حداقل  مرغ زنده
12900حداکثر8500حداقل مرغ کشتار  ؟ ذرت 
 ؟ کنجاله سویا  0006حداکثر  0666حداقل تخم مرغ

 00666حداکثر  00666حداقل  متیونین 00066حداکثر 00666حداقل  بوقلمون کشتار
 00666حداکثر  00666حداقل  لیزین 00066حداکثر00666حداقل  بوقلمون زنده
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