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 برای خندیدن، منتظر خوشبختی نباش. شاید خوشبختی خندیدن توست.
 

 های تولید نیست نرخ گوشت جوابگوی هزینه
های  ها خبر داد. احمد مقدسی با اشاره به اینکه بازار  نهاده هزار راس دام در دامداری ۰۳۳رئیس انجمن صنفی گاوداران کشور از انباشت 

 های دامی با نرخ مصوب تامین شده است. درصد نهاده ۴۴تا  ۴۵دامی  اسفناک است، اظهار کرد: از ابتدای سال، 

 های دامی اسفناک است بازار نهاده

تومان اعالم کررد.  ۰۳۳هزار و  ۶۱تومان و کنجاله سویا را  ۴۳۳هزار و  ۰تومان، جو را  ۰۳۳هزار و  ۵او نرخ هر کیلو ذرت در بازار آزاد را 

 مقدسی با اشاره به اظهار نظر مدیر عامل پشتیبانی امور دام مبنی بر تامین نهاده دامی مورد نیاز با نرخ مصوب در فصل پاییز بیران کررد:

مرکزی ارز مورد نیاز را تخصیر  نردهرد،  ذرت و جو در بنادر تخلیه شده و کنجاله سویا در حال ورود به بنادر است، اما تا زمانی که بانک

ای نیندیشد، صنعت دام و طیور در ورطه نابودی قرار خواهد گرفت. مرقردسری  امکان ترخی  وجود ندارد. به گفته او، اگر دولت راه چاره

سرازی های مورد نیاز ندارد، نباید کاری کند که تولید در ورطه نابودی قرار گیرد، لذا با آزاد ادامه داد: اگر دولت ارز کافی برای تامین نهاده

ارز باید مابه التفاوت را به صورت یارانه در اختیار مصرف کننده قرار دهد. رئیس انجمن صنفی گاوداران با اشاره به اینکه عدم تخصریر  

تامین های دامی  منجر به واردات شیر و لبنیات خواهد شد، بیان کرد: اگر ارز مورد نیاز واردات نهاده  های دامی ارز مورد نیاز به واردات نهاده

هرا  هزار راس دام سنگین در دامداری ۰۳۳شود. مقدسی از انباشت  نشود، این امر عالوه بر خروج ارز منجر به از بین رفتن اشتغالزایی می

 ها باشد. تواند راهکاری مناسب برای کاهش انباشت دام در دامداری خبر داد و گفت: خرید توافقی گوشت با نرخ مناسب می

 های تولید نیست نرخ خرید توافقی گوشت جوابگوی هزینه
تومان اعالم کرد و گفت: با وجود آنکه قیمت تمام شده هر کیلو دام  ۴۳۳هزار و  ۲۰مقدسی در پایان، قیمت فعلی خرید توافقی گوشت را 

 هزار تومان خریداری کند تا تولید از بین نرود. ۰۳تا  ۳۳هزار تومان است، از این رو پشتیبانی امور دام هر کیلو گوشت را حداقل باید  ۰۳

 

 های دامی اعمال نظارت دولت تنها بر سه قلم از نهاده
های دامی هرمرنرون کراه،  های دامی نظارت دارد و بر بازار سایر نهاده مدیر عامل اتحادیه دامداران گفت: دولت تنها بر سه قلم از نهاده

های تولید دامن زده است. سعید سلطانی سروستانی مردیرر عرامرل  پنبه و کلزا نظارتی نیست که این امر بر افزایش هزینه کلش، تخم

های دامی همننان آشفته است، اظهار کرد: با توجه به کمبود نهاده دامری برا نررخ  اتحادیه دامداران کشور، با اشاره به اینکه بازار نهاده

هزار  ۶۵مصوب، تولیدکنندگان ناچارند که تغذیه دام مورد نیاز را با هر قیمتی تامین کنند. وی قیمت کنونی هر کیلو کنجاله سویا را بیش از 

را هزار تومان اعالم کرد. سلطانی با اشاره به اینکه نظارت تنها بر کنجاله سویا، ذرت و جو صرورت  ۰هزار تومان و جو  ۵تومان، ذرت را 

پنبه، یونجه، کاه و کلش نظارتی ندارد. مردیرر  ها همنون کنجاله کلزا، تخم گیرد، بیان کرد: این در حالی است که دولت بر سایر نهاده می

های دامی تروسرع عروامرل  کنند دخالتی در توزیع ندارند، اما بازار نهاده عامل اتحادیه دامداران ادامه داد: اگرچه واردکنندگان اذعان می

هزار تومان اعالم کررد و  ۰۰تومان و دام زنده را  ۱۱۳هزار و  ۰شود. وی قیمت تمام شده هر کیلو شیر خام را  واسطه و دالل کنترل می

های مورد نیاز از بازار آزاد و نوسان شدید قیمت ها، استمرار این روند موجب شده دامرداران بره  درصد نهاده ۲۳گفت: با توجه به تامین 

علت نبود صرفه اقتصادی دام تولیدی خود را به کشتارگاه بفرستند. مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور در پایان تصریح کرد: با توجه بره 

های دامی، اگر تدابیری برای رفع بحران بازار اندیشیده نشود، اقتصاد دامداری در معرض خطرر قررار  نوسان شدید قیمت و کمبود نهاده

 گیرد. می

 های دامی رسوبی در گمرک حل شد مشکل ترخیص نهاده
های رسوبری در  های کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به رفع مشکالت نهاده معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کار

های رسوبی در گمرگات نیز اقدام شد. امید گیالنپرور در  گمرکات گفت: در سفر جهانگیری به بندرعباس برای رفع مشکالت نهاده

شرود،  سفر به استان هرمزگان با اشاره به اینکه از امروز در سامانه بازارگاه با حجم وسیع تری کار خرید و فروش نهاده انجام می

های خود را در سامانه بازارگاه خریداری کنند. وی در خصرو  نرحروه  توانند نهاده اظهار کرد: تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ می

ها به صورت اتوماتیک در اختیار تولیدکنندگان  ها را دستی توزیع نماییم، سهمیه توزیع نهاده افزود: در این روش بجای اینکه نهاده

های کشراورزی برا  گیرد که امیدواریم با این روش نحوه توزیع متناسب شود. معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کار قرار می

های رسوبی در گمرکات تصریح کرد: در سفر دکتر جهانگیری به بندرعباس برای رفرع مشرکرالت  اشاره به رفع مشکالت نهاده

های رسوبی در گمرگات نیز اقدام شد که امیدواریم با ترخی  این محموله بتوانیم سهمیه بیشتری را در بازارگاه ترقرسریرم  نهاده

های رسوبی در گمرگات انشاهلل مشکلی برای تامین نهاده دام و  نماییم.گیالنپور درپایان خاطرنشان ساخت: با رفع مشکالت نهاده

 طیور در کشور وجود نخواهد داشت.
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20200حداکثر16000حداقل مرغ کشتار 1500رومانی  1500اکراین    1500برزیل  ذرت   
 ؟ کنجاله سویا  10511حداکثر  11911حداقل تخم مرغ
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 02111حداکثر  00111حداقل  لیزین 50111حداکثر52111حداقل  بوقلمون زنده


