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 اول شما را نادیده می گیرند بعد به شما خواهند خندید سپس با شما خواهند جنگید و بعد شما برنده خواهید شد.
 

 های دامی تداوم مشکل تامین وتوزیع نهاده
های دامی همچنان پابرجاست و این مساله تولیدکنندگان را با چالش جدی موواجوه کورده  علی رغم وعده مسئوالن، مشکل عرضه نهاده

های آینده با مشکل مواجه خواهود  است. فعاالن صنعت دام و طیور معتقدند در صورت تداوم روند فعلی، بازار محصوالت پروتئینی طی ماه

های دامی همچنان پابورجواسوت،  شد. در همین زمینه اسداهلل نژاد، نایب رئیس کانون صنفی مرغداران گوشتی با بیان اینکه مشکل نهاده

درصد  ۰۲۲تومان بوده است  ۰،۳,۲تومان و ذرت که نرخ مصوب آن  ۰،۴,۲گفت: نسبت به سال گذشته قیمت سویا که نرخ مصوب آن 

تومان است. با این حال، موعواون اموور دام  ۰،۶۲۲تومان و قیمت ذرت نیز  ۲۲۲،,افزایش داشته و هم اکنون قیمت سویا در بازار آزاد 

های دامی به میزان کافی انجام شده است. این مقام مسئول اظهار داشت: در راستای  وزارت جهاد کشاورزی معتقد است که عرضه نهاده

های دامی به طور مستمر توسط واردکنندگان و تأمین کنندگان نهواده در سواموانوه  حمایت از فعاالن زیربخش دام و طیور کشور، نهاده

ها جهت توزیع، با نرخ مصوب بین دامداران، مرغداران  شود. مرتضی رضایی اضافه کرد: این نهاده های کشاورزی عرضه می بازارگاه نهاده

یابد. رضایی ادامه داد: در حال حواضور  ها اختصاص می های مربوطه به سازمان جهاد کشاورزی استان و کارخانجات خوراک دام و تشکل

های تعاونی در سامانه  های ملی و استانی و شرکت هزار بهره بردار شامل دامداران، مرغداران، کارخانجات خوراک دام، اتحادیه ۰۲بالغ بر 

مذکور احراز هویت شده و امکان خرید در سامانه را دارا هستند. وی گفت: عرضه کنجاله سویا و جو خارج از سامانه به منزله قاچاق کواال 

های دامی توسط تولیدکنندگان خارج از نرخ مصوب از واردکنندگوان  شود بنابراین در صورت ارائه مستندات مربوط به خرید نهاده تلقی می

های نظارتی از جمله تعزیرات حکومتی قابل پیگیری است.اظهارات معاون وزیر جوهواد  و یا سایر عوامل توزیع، موضوع از طریق دستگاه

هوای  ای را تجربه کرده وهم اکنون قیمت نوهواده های دامی نابسامانی بی سابقه های اخیر بازار نهاده کشاورزی در حالی است که طی ماه

دامی از جمله ذرت و سویا به دو برابر نرخ مصوب رسیده است. براساس اظهارات تولیدکنندگان و فعاالن بخش خصوصی کمبود عورضوه 

 های دامی حتی منجر به تغییر یا کاهش جیره غذایی دام وطیور شده است. نهاده

های بخش خصوصی داشت، وعده اصوح  نوظوام  خردادماه با تشکل ۳ای که در تاریخ  همچنین  خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی در جلسه

های دامی را داده و عنوان کرده است: اصح  نظام توزیع باید در دستور کار قرار گیرد و مقرر شده سامانه بوازارگواه بوایو   توزیع نهاده

 سامانه دیگر جایگزین شده تا مشکحت توزیع مرتفع شود.

 

 تولید مازاد بر نیاز مرغ در زنجان
درصد از تولید مرغ استان بیش از نیاز اسوتوان اسوت، گوفوت: عوموده  ۳۲مدیرکل دامپزشکی استان زنجان با اشاره به اینکه حدود 

درصد از تولید مرغ استان زنجان بیش از نیاز اسوتوان  ۳۲های استان زنجان صنعتی است. حاج کاظمی با اشاره به اینکه حدود  داری مرغ

 شود. هایی مثل تهران و البرز ارسال می های مازاد تولید شده به استان است، گفت: مرغ

قطوعوه  ۰2هزار و  ۳۳۶قطعه جوجه گوشتی،  ,۰۰هزار و  ۰۲میلیون و  ۰۳ای  وی اضافه کرد: در سال گذشته بر امور بهداشتی و قرنطینه

قطعه پولت نظارت و کونوتورل  ۰,۲هزار و  ۰۲۳قطعه جوجه بوقلمون و  ۶۲۲هزار  ۳,5قطعه مرغ مادر،  5,هزار و  ,۴,گذار،  مرغ تخم

هزار عودد  ۴۲میلیون و  ۰۲۲مزرعه پرورش مرغ مادر گوشتی حدود  ,۰شده است. کاظمی با بیان اینکه سال گذشته همچنین از مجموع 

کشی استان و بخشی هم در سوایور  دار در استان زنجان تولید شد، اضافه کرد: از این تعداد بخشی در کارخانجات جوجه تخم مرغ نطفه

کشی شده است.  وی با اشاره به اینکه دومین زنجیره بزرگ تولید بوقلمون کشور در استان زنجان قورار دارد، گوفوت:  ها جوجه استان

درصد از گوشت بوقلمون کشور در استان زنجوان  ,۰مزرعه پرورش بوقلمون، حدود  ,۰همچنین با وجود دو واحد بوقلمون مادر و بیش از 

های استان زنوجوان  داری تولید شده و رتبه دوم کشوری را در تولید این فرآورده خام دامی دارد. حاج کاظمی با تاکید بر اینکه عمده مرغ

داری غیرموجوازی در  ها رعایت شده است و هیچ مرغ های استان زنجان طوری است که حریم داری صنعتی است، ادامه داد: ساختار مرغ

خطور  های کم حاد پرندگان، جزو استان شود که زنجان در رابطه با شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق استان وجود ندارد و همین مسئله باعث می

های فوعوال و  بیماری آنفلوانزای پرندگان در این استان مشاهده نشد و عحوه بر این، مراقبت ۰۳5۲به حساب آید به طوری که در سال 

شود. مدیرکل دامپزشکی استان زنجان با اشاره به اجرای طر  واکسیناسیون طیور بومی در  گیری از طیور نیز در طول سال انجام می نمونه

سال گذشته در روستاهای استان زنجان گفت: این طر  با هدف مقابله با بیماری نیوکاسل در روستاهای استان با اولویوت روسوتواهوای 

هزار قطعه طیور بومی در این طور   ۳۰۲ها اجرا و در مجموع بیش از  داری ها و آبگیرها و نزدیکی مرغ پرخطر، روستاهای حاشیه رودخانه

های مهمی چون آنفولووانوزای فووق حواد  های مراقبت و پایش بیماری واکسینه شدند. وی با اشاره به اینکه سال گذشته در قالب برنامه

داری انجام شده است، تصریح کورد: طوی ایون  بازدید از واحدهای مرغ ۴,۳پرندگان، نیوکاسل، برونشیت و گامبورو تعداد ی  هزار و 

داری طی سال گذشته صوورت گورفوتوه  مورد آزمایش در واحدهای مرغ ,5۲هزار و  ۰۳برداری و  مورد نمونه ۶,۲هزار و  5برنامه تعداد 

 ۴مورد اعحم و ابراز کورد:  ,۰۰است. حاج کاظمی تعداد بازدیدهای انجام شده از واحدهای تولید آبزیان را طی سال گذشته ی  هزار و 

 مورد آزمایش در این بخش انجام شده است. ۶,۲هزار و  5برداری و  مورد نمونه 2۰۲هزار و 
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