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 زمانی که خاطره هایتان از امیدهایتان قوی تر شدند ، روزگار افولتان در راه است . . .  
 

 های دامی درصدی حجم واردات نهاده۰۱کاهش   

میلیون تنی اینن  ۵.۸میلیون تن نهاده های دامی وارد کشور شده است که در مقایسه با واردات بیش از  ۵.۸در هفت ماهه امسال بیش از 

درصدی را نشان می دهد. ارزش مجموع واردات نهاده های دامی در هنفنت مناهنه  ۰۱اقالم در دوره مشابه سال گذشته کاهش وزنی 

هنزار دالری  ۵۵۱میلیون و  ۵۱7دالر است که در مقایسه با ارزش دو میلیارد و  5۸۸هزار و  ۸۱5میلیون و  733سالجاری دو میلیارد و 

 ۵درصدی را نشان می دهد. الزم به ذکر است؛ در هفت ماهه سال جاری  ۰۵واردات نهاده های دامی در دوره مشابه سال گذشته کاهش 

تنی ننهناده  3۵۱هزار و  ۸5۱میلیون و  ۵تن نهاده های دامی وارد کشور شده است که در مقایسه با واردات  ۸۸۵هزار و  ۸5۵میلیون و 

درصدی را نشان می دهد.  براساس این گزارش، طی هفنت مناهنه ابنتنداینی  ۰۱های دامی در دوره مشابه سال گذشته کاهش وزنی 

 دالر وارد کشور شده است. 475هزار و  3۱3میلیون و  4۰5تن ذرت به ارزش یک میلیارد و  ۵۱۵هزار و  ۵4۵سالجاری پنج میلیون و 

هزار دالری ذرت در  35۱میلیون و  5۱5تنی ذرت به ارزش یک میلیارد و   45۱هزار و  ۵5۵مقایسه این آمار با واردات چهار میلیون و  

درصندی را  ۰3درصدی و به لحاظ ارزشی رشند  5۱دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد واردات این محصول به لحاظ وزنی رشد 

دالر   ۰37هزار و  53۰میلیون و  55۵تن جو به ارزش  3۱۵هزار و  ۵3تجربه کرده است. گفتنی است؛ در هفت ماهه امسال یک میلیون و 

هنزار دالر  ۵7۱میلیون و  435تنی این محصول به ارزش  44۱هزار و  ۵4۱وارد کشور شده است که در مقایسه با واردات یک میلیون و 

درصدی را نشان می دهد.  در بازه زمانی مورد نظر در اینن  44درصدی و رشد ارزشی منفی  4۱در دوره مشابه گذشته رشد وزنی منفی 

دالر وارد کشور شده است که در مقایسه بنا واردات  5۱هزار و  337میلیون و  5۸۵تن کنجاله سویا به ارزش  ۰۸۱هزار و  575گزارش؛ 

هزار دالر در دوره مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی رشند  7۵۱میلیون و  4۵4تنی کنجاله سویا به ارزش  ۸۵۱هزار و  ۰53یک میلیون و 

 درصدی را نشان می دهد.   4۵درصدی و به لحاظ ارزشی رشد منفی  44منفی 

 اعتبار مورد نیاز برای احیای مرغ الین آرین تأمین نخواهد شد 
یک نماینده مجلس شورای اسالمی از خودداری سازمان برنامه و بودجه از اختصاص اعتبار به طرح ملی احیای خط تولید مرغ داخلی خبنر 

نهاد و دستگاه، یک  5۱جمهور و با مشارکت  داد. علیرضا عباسی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال با اشارۀ رهبری و دستور مستقیم رئیس

های داخلی و خنارجنی،  اندازی رو و سنگ رغم مشکالت پیشِ طرح ملی با هدف احیای مرغ داخلی اجرایی شده است، افزود: تاکنون علی

رغم اینکه تا این مرحله پیشرفت این  نحو مناسب در حال انجام است.  وی تصریح کرد: علی شده به بینی اجرای برنامه مطابق اهداف پیش

پروژۀ ملی بسیار خوب بوده است، سازمان برنامه و بودجه اخیراً آب پاکی را روی دست وزارت جهادکشاورزی ریخته و صراحتاً اعالم کرده 

است که اعتبار مورد نیاز برای احیای مرغ الین آرین را در سال جاری تأمین نخواهد کرد. عباسی اضافه کرد: با این شرایط، خط تنولنیند 

 اندازی شده بود، به مشکل خواهد خورد. مجدداً راه  واسطه تحریم سال گذشته و برای مقابله با این تحریم مرغ داخلی که به

 

 درصد افزایش یافت ۵۵قیمت شیر خام 
تومان تعین شد. بر اساس جلسه امنروز  4۸۱۱درصد افزایش،  ۸۸بر اساس مصوبه امروز کارگروه تنظیم بازار، قیمت مصوب شیر خام با 

طبا، سنخنننگنوی  تومان رسید. پیش از این بنی 4۸۱۱تومان به   5۵۱۱ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب پایه شیر خام افزایش یافت و از 

وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم  از توافق صورت گرفته میان دو تشکل لبنی، سازمنان حنمناینت،  انجمن صنایع لبنی در گفت

تومان اعنالم  4۰۸۱معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی و معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی خبر داده و قیمت جدید شیر خام را 

درصد چنربنی  7/5شود و در صورتی که کمتر از  تومان نیز به این نرخ اضافه می 5۱درصد  7/5ازای هر دهم چربی باالتر از  کرده بود. به

 درصد افزایش یافته مصوب شد. 4۱شود. همچنین قیمت محصوالت لبنی که حدود  تومان کسر می 5۱باشد 

 

 مرغداران صنعتی از انتشار آنفلوانزای فوق حاد پرندگان جلوگیری کنند
رئیس شبکه دامپزشکی خوشاب از مرغداران صنعتی خواست که ارتباط بین پرندگان آزادپرواز و انبار نهاده های خود را قطع کنند تنا از 

انتشار بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان جلوگیری شود.محمود ترخاصی با اشاره به اینکه بیماری نیوکاسل نوعی بیماری ویروسی است 

شود و از  های مختلف پرندگان اعم از اهلی و وحشی این نوع بیماری دیده می که به مرغ مرگی در بین اهالی مشهور است، افزود: در گونه

ها و جراحات بیماری است. وی با بیان اینکه مرحله اول اینمنن سنازی  خصوصیات آن، وجود تنوع در میزان واگیری، مرگ و میر، نشانه

هزار قطعه طیور بومی واکسینه شدند، بیان کنرد: در  75رایگان طیور بومی شهرستان خوشاب در تیر ماه سال جاری انجام شد و بالغ بر 

قطعه طیور بومی شهرستان مجددا علیه بیماری نیوکاسل واکسینه خواهند شد.ترخاصی اضافه کنرد: هنر  ۸۱۱هزار و  75مرحله دوم نیز 

 شود. شد که در سال جاری دو مرتبه انجام می ساله ایمن سازی رایگان طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل)مرغ مرگی( یک مرتبه انجام می
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