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 اعتمادبنفس جذاب ترین صفتی است که یک نفر میتواند داشته باشد.
 
 

 کاهش واردات نهاده های دامی
براساس آمار از فروردین تا پایان آذر ماه امسال واردات جو، کنجاله سویا، دانه سویا به لحاظ وزنی و ارزشی در مقایسه با دوره مشااباه 

 ۶۴۵تن جاو باه ارز   ۶۶۹هزار و  ۱۵۵ماهه ابتدایی سال گذشته دو میلیون و  ۹سال گذشته روند کاهشی را تجربه کرده است. در 

هزار  ۰۴۳دالر وارد کشور شد. میزان واردات جو از ابتدای فروردین تا پایان آذر ماه سالجاری به یک میلیون و  ۰۵۳هزار و  ۲۹۷میلیون و 

 ۴۲دالر رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به لحاظ وزنای کااها   ۷۲۴هزار و  ۱۰۵میلیون و  ۰۷۶تن به ارز   ۱۳۱و 

ماهه ابتدایی سال گذشته میزان واردات کنجاله ساویاا  ۹دهد. گفتنی است؛ در  درصدی را نشان می ۴۹درصدی و به لحاظ ارزشی کاه  

 دالر رسید. ۵۷۳هزار و  ۵۵۲میلیون و  ۱۱۱تن به ارز   ۵۵۳هزار و  ۰۰۴به یک میلیون و 

 ۷۱۳هزار و  ۲۴۶میلیون و  ۴۶۵تن کنجاله سویا به ارز   ۱۳۱هزار و  ۵۳۰از ابتدای فروردین تا پایان آذر ماه سالجاری یک میلیون و 

درصدی را  ۷۵درصدی و به لحاظ ارزشی کاه   ۵۲دالر وارد کشور شده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی کاه  

میلیون  ۱۳۹تن دانه سویا به ارز   ۹۵۳هزار و  ۱۲۴ماهه ابتدایی سال گذشته یک میلیون و  ۹دهد. بر اساس این گزار ، در  نشان می

هزار و  ۱۲میلیون و  ۲۲۰تنی دانه به ارز   ۱۰هزار و  ۶۷۲هزار دالر وارد کشور شده است که در مقایسه با واردات یک میلیون و  ۲۶۳و 

 دهد.  درصدی را نشان می ۱درصدی و از نظر ارزشی کاه   ۵۰دالری این محصول در دوره مشابه امسال به لحاظ وزنی کاه   ۹۵۱

هزار و  ۵۵۱میلیون و  ۱۷۱تن ذرت به ارز  یک میلیارد و  ۹۴۲هزار و  ۷۳۱میلیون و  ۶از ابتدای فروردین تا انتهای آذر ماه سال گذشته 

 ۱۱۴میلیون و  ۲۲۵تنی ذرت به ارز  یک میلیارد و  ۷۱هزار و  ۷۰۱میلیون و  ۲دالر وارد کشور شده است که در مقایسه با واردات  ۶۵۳

درصدی را نشان  ۵۶درصدی و به لحاظ ارزشی رشد  ۵۲دالری این محصول در بازه زمانی مشابه امسال به لحاظ وزنی رشد  ۱۶۰هزار و 

تن ذرت، جو، کنجاالاه  ۶۰۶هزار و  ۹۷۶میلیون و  ۵۵دهد.  براساس این گزار ، از فروردین تا پایان آذر ماه سال گذشته در مجموع  می

 ۰۳۹میلیاون و  ۵۵دالر وارد کشور شد که در مقایسه با واردات  ۴۳هزار و  ۲۱۱میلیون و  ۱۶۲سویا و دانه سویا به ارز  سه میلیارد و 

 ۱دالر در بازه زمانی مشابه به لحاظ وزنی کااها   ۰۷هزار و  ۵۹۳میلیون و  ۰۰۰تنی همین اقالم به ارز  سه میلیارد و  ۴۷۵هزار و 

 دهد. درصدی را نشان می ۲درصدی و به لحاظ ارزشی کاه  

 

 های خام دامی میلیون دالری فرآورده ۰۴صادرات 
 هزار دالر ارزآوری داشته است. ۱۳۳میلیون و  ۴۳های دامی و طیور از استان اصفهان به خارج از کشور بی  از  صادرات فرآورده

های دامی و طیور به بازارهای جهانیبه گزار  خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل  هزار دالر فرآورده ۱۳۳میلیون و  ۴۳صادرات 

 ۱۳۳میلیاون و  ۴۳های خام دامی و طیور به ارز  بی  از  تن فرآورده ۶۱۳هزارو  ۷۱ماهه امسال  ۹دامپزشکی استان اصفهان گفت : 

ها صادر شده است. شهرام موحدی افزود: عمده محصوالت صادر شده شامل پنجه  های هدف صادرات در آن سوی مرز هزار دالر به کشور

هزارتن  ۱تن، حدود ش  هزار تن پنیر، حدود  ۶۳۳هزارو  ۶تن، خامه پاستوریزه و استریل به میزان حدود  ۶۶۱مرغ به وزن چهار هزار و 

تن ماهی تازه است. وی گفت: پنجه مرغ، پای مارغ، پاودر  ۵۶۷تن عسل و هزار و  ۱۳۳پودر گوشت، دو تن شیرخشک، بی  از هزار و 

گوشت، آالی  خوراکی مرغ، آالی  غیر خوراکی دام، تخم مرغ، مرغ منجمد، هزارال، ماهی تازه، میگو تازه، میگو منجمد، بره موم، عسال، 

پودر آب پنیر، کنسانتره شیر، خامه پاستوریزه و استریل، شیر خشک، پنیر، روغن طیور، گرده گل، پودر ماهی، پر شتر مرغ، تخم نطفه دار 

گوشتی، جوجه شتر مرغ، شترمرغ، کبک محصوالتی است که از این استان به خارج از کشور صادر شده است. مدیرکل دامپزشکی استاان 

هاای هادف  اصفهان افزود: آلمان، آذربایجان، عراق، افغانستان، قطر، چین، لبنان، قزاقستان، گرجستان، ارمنستان، کویت و عمان کشور

 های دامی این استان است. صادرات محصوالت و فرآورده

 

 میلیون یورو واردات واکسن طیور داریم 0۴۴سالی بیش از 
 واکسن به تولید انبوه می رسد. ۱واکسن را تحویل می دهیم در حال حاضر  ۵۱معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: تا پایان دولت 

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، در آیین بهره برداری از طرح های ملی وزارت جهاد کشاورزی و معااونات عالامای 

واکسن به تولید انبوه مای  ۱واکسن را تحویل می دهیم در حال حاضر  ۵۱ریاست جمهوری خطاب به رئیس جمهور گفت: تا پایان دولت 

 رسد شما امروز یک شرکت را افتتاح می کنید که دو واکسن تب برفکی و آنفوالنزا طیور را دارد.

های واردات را پاوشا   میلیون یورو واردات واکسن دامی به کشور داریم، انشااهلل تا پایان دولت بیشتر آیتم ۷۳۳او افزود: سالی بی  از 

 دهیم به خصوص واکسن های حوزه حتی آبزیان چون به ماهی ها هم االن واکسن می زنند تا تلفات گله را کاه  دهند. می

ستاری بیان کرد: ما در حوزه آموز  هزینه فراوانی می کنیم که باید بازخورد آن در اقتصاد دیده شود. هدف از آموز  فاراهام ساازی 

اقتصادی بهتر، برای زندگی روزمره مردم است. او افزوذ: معاونت علمی با همراهی وزارت جهاد کشاورزی یک برنامه مفصل را برای امنیت 

غذایی شروع کرده است، این همکاری شامل تامین تمام نهاده های کشاورزی، مواد وارداتی شامل بذر، کود و سم و همچانایان دارو و 

 واکسن است.
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