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زندگی نه یکبار بلکه هر روز صبح شروع می شود.

ریزمغذیها ارز نمیگیرند
با اینکه مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام ،حذف ارز دولتی برای واردات خوراک دام را منتفی دانست اما مجید موافق قدیری ،رئییی
انجمن صنایع خوراک دام ،از حذف ارز  0044تومانی ریزمغذیهای خوراک دام در چند روز آینده خبر داد .او گفت:با وجود اینکه  3میلیون
تن انواع خوراک مانند کنجاله سویا ،جو و ذرت در گمرک است اما چند ماه است ارزی برای ترخیص آن به واردکنندگان پرداخیت نشیده
است و کاال در انبارها دپو شده است.البته از یکی دوهفته اخیر مجوزی داده شد برای ترخیص نهادهها که بیشتر شامل ذرت است در حالی
که مشکل حاد ما در حال حاضر کمبود کنجاله سویا است .با وجود اینکه در بودجه تخصیص ارزبرای واردت نهادهها آمده اما اسیتیراتی ی
مشخصی برای تخصیص ارز به کاالهای اساسی نداریم .مثالً مشکالت بین دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی یکی از علتهای تأخییر
در تخصیص ارز دولتی برای واردات نهاده است .به گفته رئی

انجمن صنایع خوراک دام بهخاطر کمبود خوراک ،هزینه تمام شده تولییید

باال رفته اما از طرف دیگر بهخاطر شیوع کرونا خریدار نیست و تولیدکنندگان دو برابر متضرر شدهاند.وی افزود :دولت توضیحی نمییدهید
چرا ارز تخصیصی به واردکنندگان پرداخت نمیشود .اگر دولت در این خصوص توضیح میداد شاید میتوانستیم مشکل را حل و فصیل و
مدیریت کنیم .بالتکلیفی فعاالن اقتصادی باعث کاهش انگیزه فعالیت در زمینه واردات یا تولید نهادهها است که نتیجه آن چالیش جیدی
کاهش تولید محصوالت پروتئینی است .به همین دلیل ما به دولت پیشنهاد دادیم ارز دولتی برای واردات نهادهها حذف شود .امیا دولیت
نگران تورم تولیدات است .ما هم پیشنهاد دادیم برخی ریزمغذیهای خوراک دام از دریافت ارز دولتی حذف شود.

حال بازار تخم مرغ خوش نیست
ناصر نبی پور رئی

هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به اینکه بازار تخم مرغ تعریفی ندارد ،اظهار کیرد :هیم

اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری  ۶هزار و  344تا  ۶هزار و  044تومان معادل شانهای  ۲0هزار و  ۰44تا  ۲0هزار و
 ۶44تومان استاو با اشاره به اینکه نرخ تخم مرغ در خرده فروشیها مد نظر نیست ،افزود :قیمت تخم مرغ در میادین به قدری کیاهیش
یافته است که غرفه داران حاضر به خرید با نرخی که قرارداد منعقد کردهاند ،نیستند .وی با بیان اینکه سودجویی عوامل واسطه و دالل بیه
تولیدکننده ارتباطی ندارد ،گفت :در حال حاضر وضعیت بازار تخم مرغ به قدری خراب است که وانتیها اقدام به تیوزییع تیخیم میرغ
می کنند.این مقام مسئول درباره آینده بازار تخم مرغ بیان کرد :طبق روال همه ساله در ماه رمضان قیمت تخم مرغ کاهش مییییابید و
همواره انتظار میرود بعد از ماه رمضان با باز شدن مرزها قیمت تخم مرغ به نرخ منطقی خود برسداو با بیان اینکه  04تیا  34درصید
نهادهها با قیمت مصوب دولتی از سوی پشتیبانی امور دام توزیع میشود ،گفت :هم اکنون عمده نهاده مورد نیاز مرغداران از بیازار آزاد
خریداری می شود که در هزینه تمام شده تولید تاثیر بسزایی دارد .به گفته نبی پور ،قیمت کنونی کنجاله سویا نسبت به ماههای اخیر 044
درصد و ذرت هم  ۲44درصد در بازار افزایش داشته است .نبی پور نرخ مصوب کنجاله سویا را با احتساب هزینههای تولید  0هیزار و
 ۰۸4تومان و ذرت را هم یک هزار و  ۰44تومان اعالم کرد و گفت :این در حالی است که کنجاله سویا با نرخ  ۰هزار و  ۸44تیومیان و
ذرت  0هزار و  ۶44تومان در بازار عرضه میشود.نبی پور قیمت مصوب هر کیلو تخم مرغ را  ۰هزار و  ۰04تومان اعالم کرد و افزود :بیا
توجه به افزایش هزینههای تولید ،قیمت منطقی هر کیلو تخم مرغ باالی  ۲4هزار تومان معادل شانهای  00تا  0۰هزار تومان اسیت.ایین
مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه مشکلی در تولید تخم مرغ نداریم ،تصریح کرد :با احتساب مصرف داخل 044 ،تا  0۰4تن تیخیم
مرغ تولیدی مازاد بر نیاز کشور است ،در حالی که هم اکنون  ۲44تا  ۲۰4تن تخم مرغ به بازارهای هدف صادر میشود.

تامین بخشی از نهاده های دام و طیور اصفهان
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت :تاکنون  04درصد نهاده های طیور در استان اصفهان تیامییین
شده است.حسین ایراندوست با اشاره به تأمین  04درصد نهادههای طیور مرغداریهای استان اصفهان اظهار داشت :در دو روز گذشتیه،
 ۲4۲کامیون ذرت ۱۲ ،کامیون کنجاله سویا و  ۰کامیون جو از بندر امام خمینی (ره) بارگیری و به استان اصفهان رسید.وی افزود :در دو
روز گذشته ۱ ،هزار تن کنجاله سویا ،دو هزار تن ذرت ،یک هزار و  044تن جو از طریق سامانه بازارگاه نهادههای کشیاورزی در بییین
دامداران و مرغداران استان اصفهان توزیع شد .وی با اشاره به جوجه ریزی بالغ بر  ۲0میلیون جوجه گوشتی و  ۲0میلیون مرغ تخم گذار
در مرغداریهای استان اصفهان تصریح کرد :تاکنون به طور متوسط  04درصد ذرت و  ۶4درصد جو و کنجالیه سیوییا دامیداریهیا و
مرغداریهای استان اصفهان تأمین شده است.ایراندوست  3۰درصد نهادههای مورد نیاز گاوداریها را هم وارداتی معرفی کرد و گفت :در
استان اصفهان بالغ بر چهارصد و  ۱4هزار گاو و گوساله و  3میلیون و  ۰44هزار گوسفند و بز وجود دارد که واحدهای دامداری به هر سیه
نهاده ذرت ،کنجاله سویا و جو و واحدهای گوسفندداری هم به نهاده جو نیازمندند.وی عدم تأخیر در تخصیص نهادههای دامی و طییور را
در استان اصفهان ،افزایش تقاضا برای ارسال نهادههای آزاد شده در بندر امام خمینی (ره) دانست و اضافه کرد :با تیخیصیییص ارز و
ترخیص نهادهها و افزایش تقاضا در کل کشور ،چنانچه حمل و نقل نهادهها از بندر امام خمینی (ره) عالوه بر کامیون از خیطیور رییلیی
استفاده میشد که این امر مورد توافق اتحادیه دامداران و مرغداران واقع نشد ،تأمین این نهادهها در استان اصفهان شتاب میگرفت.

