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کارتان را آغاز کنید؛ توانایی انجام را به دست خواهید آورد

نابسامانی در بازار نهاده های دامی ادامه دارد
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه نابسامانی در بازار نهاده های دامی ادامه دارد ،خواستار بازگشت وظایف قااناون
انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی شد .سید احمد مقدسی با بیان اینکه نابسامانی در بازار نهادههای دامی همچنان ادامه دارد ،گفت :شرایط
به گونهای است که انگار با قحطی نهادههای دامی مواجه هستیم .وی قیمت هر کیلوگرم ذرت را  ۰۰۲۲تومان ،جو را  ۰،۰۲۲تاوماان و
سویا را  ۰،۶۲۲تومان اعالم کرد و افزود :دیروز اولین جلسه ستاد تنظیم بازار نهادههای دامی در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد ضمن
اینکه قرار است تنظیم بازار نهادههای دامی از ثبت سفارش تا واردات و توزیع به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود که امیدواریم هر چاه
زودتر این اتفاق بیفتد در غیر این صورت تولید کشور آسیبهای جبران ناپذیر خواهد دید .مقدسی اظهار امیدواری کرد :مسئوالن مربوطه
هر چه سریع تر اقدامات مربوط به این کار را انجام دهند .وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قیمت دام زنده نیز به شادت
کاهش یافته و هر کیلوگرم دام زنده سنگین به زحمت بین  ۰۰تا  ۰۶هزار تومان خریداری میشود ،افزود :شرکت پشتیبانای اماور دام
اعالم کرده که هر کیلوگرم دام مازاد دامداران را کیلویی  ۰۰هزار تومان می خرد که این امر ابالغ شده و قرار است از هفته جاری اناجاام
شود .مقدسی با اشاره به مازاد دام و لزوم صادرات آن ،تصریح کرد :در جلسهای با وزیر جهاد داشتیم وی نیز موافق صادرات دام بود چارا
که در حال حاضر انباشتی که وجود دارد به تولید آسیب میزند.

نفت ارزان صادرات مرغ آمریکا را کاهش داد
با سقوط قیمت نفت ،کشورهایی مثل کوبا که با سود حاصل از فروش نفت خود از آمریکا مرغ وارد می کردند ،دیگر نمی توانند پول نقد را
به مواد غذایی تبدیل کنند .به گزارش بلومبرگ ،صادرات جوجه شرکتهای آمریکایی کاهش یافته و نفت ارزان هم هیچ کمکی به آن نمای
کند .راس وایتمن ،نایب رئیس ارشد موسسه تحقیقات کاالی ارنر بری می گوید سود تولید نفت در کشورهای آمریکای جاناوبای ماثال
ونزوئال و کشورهای غرب آفریقا اغلب به خرید ماکیان اختصاص داشت .کوبا ،خریدار اصلی مرغ آمریکا ،با سود حاصل از فروش نفت خود
گوشت این پرندگان را خریداری می کند .وی گفت :با سقوط قیمت نفت ،این کشور ها نمی توانند پول نقد را به مواد غذایی تبدیل کنند.
نفت تنها یک عامل تاثیرگذار بر این فضای ضعیف صادرات است .کاهش ارزش ارز در مکزیک و آمریکای جنوبی به صاادرات گاوشات
آمریکا هم آسیب می رساند .چین طی هفته های اخیر به خاطر کاهش تقاضای مصرف کنندگان ،خرید گوشت از آمریکا را پایین آورده اسات.

ایان

کشور آسیایی مقادیر بسیار باالیی از گوشت خوک و پرندگان را خریداری میکرد ولی حاال تقاضا برای این محصوالت کاهش یافته چاون
رستورانهایی که پس از مشکالت اقتصادی ناشی از همهگیری ویروس کرونا به تازگی بازگشایی شده اند هنوز به دنبال مشتری هستناد.
ارسال محموله های گوشت آمریکا احتماالً در ماه ژوئن هم در همین حد پایین باقی می ماند .اطالعات دولتی نشان می دهد قیامات ران
مرغ که یک محصول معمول صادراتی در آمریکاست ،در ماه مه به پایین ترین حد طی ده سال گذشته رسید .قیمت این محصول در حاال
حاضر  1۰.۰3سنت در هر پوند است یعنی  1۲درصد پایین تر از سال گذشته .طبق اطالعات وزارت کشاورزی آمریکا ،در سه ماهاه اول
سال جاری میالدی صادرات رانمرغ به کوبا  1۰درصد نسبت به همین زمان در  ۰۲32کاهش داشت .در همین حین ،قیمت نفت هنوز هام
پایین تر از قبل از آغاز همه گیری ویروس کروناست چون تقاضای جهانی برای این محصول کاهش یافته است .قیمت نفت خام بارنات
 0۲درصد نسبت به آغاز سال میالدی جاری پایین آمده و در حال حاضر به حدود  1۰.۰۲دالر در هر بشکه رسیده است.

مرغداران در به در تأمین نهادهها در بازار آزاد
عطااهلل حسنزاده با بیان اینکه مهمترین مشکل ما تامین نهادهها است که مرغدار مجبور است کسری نیازمندیهای خود را به هر طریقی
در بازار آزاد تامین کند ،گفت :امروز هزینه تمام شده ما با مرغی که داریم میفروشیم به هیچ وجه قابل همخوانی و نزدیکی نیست.
وی اظهار کرد :ما کماکان مشکالت گذشته خود را داریم و مرغداران در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکالت عدیدهای هستند.
وی گفت  :میزان سهمیهای که دارند اعالم میکنند هر چند طی مدت اخیر تا اندازهای اوضاع تخصیص و توزیع آن بهتر شده اسات اماا
کماکان مشکالت عمده ما در این بخش وجود دارد .این مسئول ادامه داد :در حال حاضر مهمترین مشکالت ما مشکالت تامین نهاادههاا
است که مرغدار مجبور است کسری نیازمندیهای خود را به هر طریقی در بازار آزاد تامین کند.
وی عنوان کرد :انتظار ما آن است که نظارتها بر روی نرخ علوفههایی که در بازار آزاد از طریق کانالهای وارد کننده در حال توزیع اسات،
بیشتر و جدی تر شود و به صورت متمرکز کلیه توزیع از کانال پشتیبانی امور دام و همگام با سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی اناجاام
گیرد تا بتوانیم حداکثر ظرفیت این بخش را به دست مصرف کننده واقعی برسانیم .مدیر عامل اتحادیه مرغداران مازندران در خصاوص
قیمت انواع نهاده های پر مصرف ،اعالم کرد :در حال حاضر قیمت هر کیلو سویا در بازار آزاد مازندران به  ۰هزار و  ۰۲۲تومان الی  ۶هازار
تومان نیز رسیده است و مرغدار مجبور به خرید آن است .حسنزاده گفت :متاسفانه هیچ انصافی لحاظ نمیشود که امروز قیمت تاماام
شده مرغ برای یک مرغدار چه میزان است و آیا قیمت پیشنهادی با هزینه و قیمت تمام شده تناسبی دارد یا خیر

