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 تغییر را نمیتوان مهار کرد ولی میتوان از آن جلو افتاد.
 

 کنند ها را آزاد تهیه می درصد نهاده ۰۵مرغداران 
ریزی در استان نداریم، گفت: مرغی که امرروز وارد  مدیر امور طیور سازمان جهادکشاورزی استان همدان با تأکید بر اینکه کمبود جوجه

ریزی نداشتیم. علیرضا قراگوزلو با بیان اینرکره  های گذشته هم کمبود جوجه روز قبل است و در ماه ۰۴ریزی  شود، مربوط به جوجه بازار می

هرزار  ۶۷۱گیرد، اظهار کرد: در شهریور امسال دو میلیون و  ریزی در استان همدان صورت می هزار قطعه جوجه ۰۴۴ماهانه دو میلیون و 

درصد افزایش داشته است. وی با اشاره به اینکه موضوع قیمت مرغ مربروط بره  ۶۱ریزی در سطح استان صورت گرفته که  قطعه جوجه

درصد مازاد بر نیاز  ۶۱ریزی شهریورماه نه تنها جوابگوی نیاز استان بوده بلکه  استان نیست بلکه کشوری است، تصریح کرد: میزان جوجه

 ریزی کم نبوده فقط در نیمه دوم مرداد کم داشتیم. است ضمن اینکه جوجه

ها نبوده بلکه بحث قیمت تمام شده است به طوریکه قیمرت  ریزی این مقام مسئول یادآور شد: باال رفتن قیمت مرغ مربوط به کمبود جوجه

های تأثیرگذار بر قیمت تمام شده اسرت.  دارو، واکسن، اسیدهای آمینه، ذرت و سویا و تجهیزات بسیار باال رفته و تمام این موارد از آیتم

ها را به مررغرداران  درصد نهاده ۱۴شود، ادامه داد: ما فقط شاید در حدود  قراگوزلو با تأکید بر اینکه فقط ذرت و سویا نهاده محسوب نمی

 داده باشیم و بقیه را باید به صورت آزاد تهیه کنند. 

کنند، افزود: در بازار شب عید که شیوع کرونرا ر  داد، بسریراری از  وی با بیان اینکه امروز مرغداران ما در فضای پرریسک تولید می

مرغداران ورشکست شدند و برخی هنوز به چرخه تولید بازنگشتند. قراگوزلو در پایان با تأکید بر اینکه سازمان صمت و بانرک مررکرزی 

 هاست. نهاده های مرغداران را تأمین کنند، اظهار کرد: تولیدکنندگان ما آماده به کار هستند اما خواسته آنها نهاده

 

 میلیون دالر برای واردات کنجاله سویا اختصاص یافت ۰۶۵
مهررمراه  ۶۰جاری تا  عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران گفت: برای واردات کنجاله سویا از ابتدای سال

 ۶۱میلیون دالر از این رقم در بازه زمانری  ۶۱۴میلیون دالر ارز تامین شده است. محمد مهدی نهاوندی اظهار داشت: تامین  ۰۱۴حدود 

مهر ماه صورت گرفته است. وی اضافه کرد: تاخیر در تامین ارز مورد نیاز  از یک سو و تخصیص ارز های غیرر قرابرل  ۶۰شهریورماه تا 

انتقال برای واردات کنجاله سویا از سوی دیگر باعث از دست رفتن فرصت خرید به موقع این نهاده شده و واردکنندگان را  با افرزایرش 

چشم گیر قیمت های جهانی مواجه کرده است. وی تصریح کرد: هر چند بخشی از ارزهای مورد نیاز برای واردات کاالهرای اسراسری از 

سوی بانک مرکزی تامین شده، اما مساله اساسی این است که با زمان بر بودن جابجایی ارز به ویژه ارزهای نامرغوب و تحمیل هرزیرنره 

درصدی برای نقل و انتقال چنین ارزهایی نمی توان انتظار داشت که مشکالت قیمت و کمبود کنجاله سویا در بازار به سررعرت  ۶۴بعضا 

برطرف شود. نهاوندی ادامه داد: اغلب ارزهای تخصیص یافته برای واردات کاال یا قابلیت جابجایی ندارد و یا در صورت جابجرایری ایرن 

پروسه چندین ماه زمان بر خواهد بود به همین دلیل در کوتاه مدت نمی توان انتظار داشت که مشکل کمبود کنجاله سویا در بازار داخلی بر 

های جرهرانری  های دامی باید به تائید کارگروه ارزی برسد، اما افزایش چشمگیر قیمت طرف شود. نهاوندی تصریح کرد: نر  خرید نهاده

کنجاله سویا موجب شده تا برای واردکنندگان امکان خرید این محصول با نر  هایی که قبال به تائید کارگروه ارزی رسیده است، مرهریرا 

درصدی قیمت کنجاله سویا در بازارهای جهانی خاطرنشان کرد: عبور از بحران های ایجاد شرده در  ۰۱نباشد. وی با اشاره به افزایش 

 بازار کنجاله سویا مستلزم تامین ارز به موقع و مرغوب برای واردات است.

نهاوندی با تاکید بر ضرورت اصالح نظام توزیع و نظارت بر این فرآیند گفت: از سوی وزارت جهاد کشاورزی اصالحاتری در سرامرانره  

بازارگاه انجام و بخشی از مداخالت دستی در تخصیص سهمیه ها حذف شد، اما همچنان روند توزیع و تخصیص سهمیه ها با سررعرت 

الزم انجام نمی شود.  وی افزود: در حال حاضر یکی از سواالت اساسی که درباره توزیع نهاده های دامی در بازار مطرح می شرود ایرن 

است که چرا به رغم واردات مناسب ذرت در سال جاری همچنان در بازار نهاده های دامی با کمبود این کاال مواجه هستیم که برای یافترن 

 پاسخ این سوال الزم است تا روند توزیع نهاده های دامی و سهمیه ها از سوی وزارت جهاد کشاورزی مورد بازنگری قرار بگیرد.

 

 توافق قزاقستان و ترکیه برای تولید داروهای دامپزشکی و واکسن
 اندازی مرکز تولید داروهای دامپزشکی و واکسن امضا کردند. قزاقستان و ترکیه سندی را در زمینه ساخت و راه

 اندازی مرکز تولید داروهای دامپزشکی و واکسن امضا کردند. سندی را در زمینه ساخت و راه «آنکارا»و  «نورسلطان»

ویرترال »و  «ویتال قزاقستان»های قزاقی  وزیر کشاورزی قزاقستان به ترکیه بین شرکت «ساپارخان عمراف»این سند در جریان سفر 

میالدی در منطقه ترکستان قزاقستان مرکز تولریرد  ۰۴۰۶ترکیه به امضا رسید. بر اساس آن قرار است در سال  «آنیمال هیلز پراداکشان

 داروهای دامپزشکی و واکسن احداث و مورد بهره برداری قرار گیرد.

ریزی شده است که یک کارخانه تولید داروهرای  میلیون دالر خواهد شد. در مرحله اول برنامه ۱۴هزینه کلی این پروژه در قلمرو قزاقستان 

مکان جردیرد کراری  ۷۱میلیون دالر ساخته و  ۷ای به مبلغ  های حیوانات مزرعه دامپزشکی و واکسن برای درمان و پیشگیری از بیماری

 نفر افزایش یابد. 0۴۴تشکیل شود. در آینده، برنامه ریزی شده است که ظرفیت تولیدی این کارخانه و همچنین تعداد مشاغل تا 

 5011حداکثر  5011حداقل  فسفات 05161حداکثر 05261حداقل  مرغ زنده
27500حداکثر20440حداقل مرغ کشتار 1500رومانی  1500اکراین    1500برزیل  ذرت   
 3111سویا ناب   2771– 2561کلهر  کنجاله سویا  02511حداکثر  00311حداقل تخم مرغ

 75111حداکثر  77111حداقل  متیونین 30611حداکثر 33611حداقل  بوقلمون کشتار
 36111حداکثر  33111حداقل  لیزین 25611حداکثر27611حداقل  بوقلمون زنده


