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 رویاهایت را در دستان کسی قرار نده که توانایی نابود کردنشان را دارد!
 

 مرغداران اصفهانی به دنبال نهاده 
 معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی استان اصفهان: مشکل مرغداران اصفهانی برای تامین نهاده تا چند روز آینده رفع می شود.

معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی استان با اشاره به اینکه در حال حاضر ارز مورد نیاز برای تامین نهاده تخصیص یافتهه اسه  

میلیون قطعه  03گف : تا چند روز آینده مرغداران این استان برای تامین نهاده مشکلی ندارند. حسین ایراندوس ، نهاده مورد نیاز روزانه 

تن بیان کرد و افزود: برای حل مشکل مرغداران شرک  پشتیبانی امور دام این استان به مهیهدان  202هزار و  2طیور گرسنه را در استان 

درصد نهاده های طیور را در کشور وارداتی دانس  و گف : نهاده ههای  03آمد و ذخایر اضطراری خود را در اختیار مرغداران قرار داد. وی 

دام خریداری شدهِ مرغداران با آنچه در ستاد تنظیم بازار مصوب شده بسیار فاصله دارد و کمبود این نهاده ها تولیدکننهدگهان را دچهار 

تومهان و  0553مشکل کرده اس . ایراندوس  با بیان دونرخی شدن قیم  بازار آزاد و دولتی نهاده افزود : در حالیکه قیم  مصوب ذرت 

تومان خریداری  5533تومان و جوجه را  2333تومان ، سویا را  2233تومان، اس ، اما مرغدار در بازار ذرت را با نرخ باالتر  2233سویا 

می کند. عضو اتحادیه مرغداران اصفهان بر برنامه ریزی مناسب دول  برای مرغ و تولیدکنندگان آن تاکید کرد و گف : در یک ماه گذشته 

 تومان ضرر کرده اند. 2333تا  0533مرغداران این استان برای هر کیلوگرم مرغ بین 

 زارع پور تاکید کرد: برای حفظ تولید مرغ یا باید قیم  آن تضمینی و یا به صورت آزاد اعالم شود.

وی گف : مشکل حمل ونقل در روزهای قرنطینه کرونایی،افزایش جوجه ریزی برای تامین نیاز شب عید وکاهش تقاضا ونداشهتهن بهازار 

 خرید موجب مشکالت مرغداران برای تامین نهاده شده اس . 

 

 خرد میلیارد دالر گوشت و لبنیات از کشاورزان می ۳دولت آمریکا 
به نقل از سی ان بی سی، دونالد ترامپ اعالم کرد آمریکا برنامه خرید سه میلیارد دالر لبنیات، گوش  و مهحهصهوالت کشهاورزی را از 

های عرضه در سراسر آمریکا، کشاورزان مجهبهور  کشاورزان و دامداران این کشور در اوایل هفته آینده آغاز می کند. با مختل شدن زنجیره

شده اند محصوالت خود را نابود کرده و شیر و محصوالت فاسد شدنی را که قابل انبار کردن نیستند دور بریزند. قیم  و تهقهاضها بهرای 

محصوالت کشاورزی طی تعطیلی های سراسری در این کشور سقوط کرده و کشاورزان با حجم باالیی از محصوالتی مواجه شده اند کهه 

 «برنامه کمک غذایی ویهرو  کهرونها »میلیارد دالری را با عنوان  00قادر به فروش آنها نیستند. دونالد ترامپ اخیراً یک برنامه کمکی 

میلیارد دالر به خرید محصوالت کشاورزی تازه ،محصوالت لبنی و  0میلیارد دالر به کشاورزان و دامداران و  01اعالم کرده بود که طبق آن 

میلیارد دالر طبق این برنامهه بهرای  0.0گوش  برای توزیع در بانک های غذا اختصاص داده می شد. وزارت کشاورزی آمریکا تایید کرد 

تولیدکنندگان در نظر گرفته شده اس . بانک های غذای آمریکا که برای میلیون ها نفر بسته های غذایی آماده می کنند، طی همه گهیهری 

ویرو  کرونا نیروهای کار خود را از دس  داده و بسته شده اند. با بسته شدن برخی از بزرگترین کشتارگاه های آمریکا به خاطر ویرو  

شوند. ترامپ دستور داده کارخانه های فرآوری گوش  علیرغم بیمهار شهدن  کرونا، بسیاری از مردم آماده کمبود گوش  در این کشور می

اند حیوانات خود را معدوم کننهد. بسهتهه  کارکنان آنها باید باز بمانند.برخی کشتارگاه های مرغ هم به خاطر کمبود نیروی کار مجبور شده

 ها دام از جمله خوک، مرغ و گوساله می شود. شدن کارخانه ها در سراسر آمریکا باعث از دس  رفتن میلیون

 

 تاکید استاندار مازندران بر رفع مشکل فعاالن صنعت مرغ
 ها در اجرای مصوبات کارگروه تنظیم بازار و رفع مشکالت صنع  مرغ استان تاکید کرد. استاندار مازندران بر لزوم هماهنگی همه دستگاه

 های دامی و خرید روزانه مرغ تصمیمات خوبی گرفته اس . وی ادامه داد: دول  در سه بخش جوجه ریزی، نهاده

حسین زادگان در خصوص به تعادل رسیدن میزان جوجه ریزی و میزان تولید گف : به تولیدکنندگان صنع  مرغ در استان این اجازه داده 

شد میزان جوجه ریزی را مدیری  کنند تا شاهد مشکل دوباره در این زمینه نباشیم. وی به کاهش مصرف مرغ در پی تبعات بیماری کرونا 

های طیور دول  ورود یافته و قرار اس  با توزیهع گسهتهرده  در استان و کشور اشاره کرد و افزود: در زمینه خرید مرغ مازاد و تامین نهاده

ها این مشکل حل شود. استاندار مازندران با بیان اینکه مرغداران استان در دو ماه گذشته زیر قیم  مرغ به بازار عرضه کهردنهد و  نهاده

دچار خسارت مالی شدند، گف : براسا  مصوبه دول  برای رفع این مشکل مرغداران و تعادل در بازار تولید و مصرف، اموردام اسهتهان 

کند. خیریان پور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران نیز با بهیهان  تن مرغ از مرغداران تضمینی خریداری می 233روزانه 

اینکه تصمیم برای صادرات مرغ و تهسیل گری باید در کشور گرفته شود، گف : براسا  تصمیم رییس جمهور برای پشتیبانی دام وغلهه 

 شود. درصدی عرضه مرغ مشکل نهاده بزودی حل می ۰3درصدی ذخیره سازی مرغ در گمرگ و آزادسازی  23با نگهداری 

های بنادر بالی جان شده اس ، گفه : بهرای  ها در انبار مدیرکل پشتیبانی امور دام مازندران نیز در این جلسه با بیان اینکه رسوب نهاده

درصد کاال در بازار بماند و بقیه باید ترخیهص شهود،  23آزاد سازی نهاده و ترخیص در بندر باید برنامه ریزی شود. جعفری با بیان اینکه 

 شود و مکان برای ذخیره سازی نداریم. هزارتن نهاده ها دارد ارسال می 513افزود: 

 0066حداکثر  0066حداقل  فسفات 0066حداکثر 0066حداقل  مرغ زنده
12900حداکثر8300حداقل مرغ کشتار 2050 –2150روس  1500-2050برزیل  ذرت   
 0006-0006کلهر0076بهپاک کنجاله سویا  0066حداکثر  0066حداقل تخم مرغ

 00666حداکثر  06666حداقل  متیونین 00666حداکثر 00066حداقل  بوقلمون کشتار
 00666حداکثر  00666حداقل  لیزین 00666حداکثر00066حداقل  بوقلمون زنده


