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 اعتماد بنفس جذاب ترین صفتی است که یک نفر میتواند داشته باشد.
 
 

 های دامی برنامه ریزی شود برای کاهش کسری نهاده 
های دام و طیور با اشاره به کاهش واردات کنجاله سویا و جو،گفت:برای پیشگیری از ایجاد مشکل و تنش  دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده

ههای  های دامی، الزم است برای کاهش کسری برنامه ریزی شود. عباس حاجی زاده با اشاره به اینکه آمار واردات نهههاده در بازار نهاده

درصدی کنجاله سویا نسبت به دوره مشهابهه  ۷۴درصدی جو و کاهش وزنی  ۷۴حکایت از کاهش وزنی  ۹۹ماهه ابتدایی سال  ۹دامی در 

ها برای جیره غذایی متعادل دام و طیور الزم است و کمهبهود  سال گذشته دارد، افزود: از آنجا که تنظیم یکنواخت و هماهنگ واردات نهاده

 ریزی دقیق ها برنامه گردد بنابراین الزم است برای تأمین به موقع نهاده ها باعث به هم خوردن تعادل بازار می واردات هر یک از این نهاده

های پایانی سال همواره تقاضا برای محصوالت پروتئینی به طور معمهول افهزایهش  و متناسب با نیاز بازار صورت بگیرد. وی افزود: در ماه

های دامی که مواد اولیه صنایع دام و طهیهور  یابد به همین دلیل الزم است به منظور پیشگیری از ایجاد بحران و تنش در بازار نهاده می

 ۹شوند برنامه ریزی متوازنی جهت جبران کسری واردات به عمل آید و نسبت به تأمین جو و کنجاله سویا که واردات آن در  محسوب می

های دام و طهیهور  ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته است، اقدام شود. دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده

نهی ایران تصریح کرد: البته این حساسیت نباید مسئوالن را از نیاز بازار به ذرت غافل کند تا آرامش نسبی ایجاد شده در بازار مواد پروتئی

ماهه امسال افزایشی بوده اما مساله اسهاسهی  ۹همچنان حفظ شود. این فعال بخش خصوصی توضیح داد: هر چند روند واردات ذرت در 

های وارداتی نیز به موقع ترخیص نشود و در اختیار تولیدکنندگان قرار نگیهرنهد.  این است که عدم تأمین به موقع ارز موجب شده تا ذرت

 حاجی زاده تصریح کرد: این مساله نیز مسائل و مشکالت جدی را برای فعاالن صنعت دام و طیور و واردکنندگان کشور ایجاد کرده است.

 

 اجرای طرح ملی احیای مرغ نژاد آرین با جدیت پیگیری شود
 وزیر جهاد کشاورزی گفت: طرح ملی احیای مرغ نژاد آرین در کشور با جدیت پیگیری شود.

کاظم خاوازی در دیدار چهره به چهره با کشاورزان و بهره برداران استان آذربایجان غربی که برای بررسی مسائل و مشکهالت بهخهش 

ههای  کشاورزی انجام شد، افزود: وزارت جهاد کشاورزی در راستای طرح ملی احیای مرغ الین آرین تمام تالش خود را برای تأمین بسته

حمایتی، تشویقی و ترویجی از این صنعت به کار بسته است. وی با اشاره به اهمیت احیای مرغ الین در کشور تصریح کرد: با توجهه بهه 

های ژنتیکی بالقوه و مناسب و نیز دستور ویژه مقام معظم رهبری در خصوص احهیهای  وجود مجتمع مرغ الین آرین در کشور و توانمندی

نیز تسهیالت حمایتی و تشویقی خوبی برای واحدهای تولیدی در  ۷۷۱۱مرغ الین آرین و توجه تمام مسئولین عالی رتبه کشور در بودجه 

های واحدهای تخم گذار، گوشتی و مرغ اجداد کشور وجود نهدارد، گهفهت:  نظر گرفته شده است. وزیر هم اکنون مشکلی در تأمین نهاده

 ها در بخش طیور وجود ندارد. های بخش کشاورزی وجود داشته و مشکلی در تأمین نهاده ذخیره کافی در انبارها برای تأمین نهاده

های دامی در سطح کشور وجود دارد، گفت: بیشتر مشکالت ایهجهاد  خاوازی با اشاره به اینکه هم اینک سه میلیون تن کمبود تأمین نهاده

کنیم تا بخشی از مشهکهالت  های ظالمانه است که تالش می های دامی از ناحیه شیوع ویروس کرونا، تحریم شده در خصوص تأمین نهاده

 این قشر را برطرف کنیم.

 نقطه کشور ۶۱مشاهده بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در 
نقطه مربوط به حیات وحش و طیور روستایهی و  ۷۷سازمان دامپزشکی کشور گفت: بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان امسال در  رئیس

صفر ماکنعلی ، در حاشیه بازدید از تاالب میقان اراک افزود: بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان  است. علی  مزرعه صنعتی گزارش شده ۲

نقطه در بین پرنهدگهان  ۲نقطه کشور به صورت اینترفیس)پهنه مرزی، نقطه اتصال(،  ۲رود مازندران،  اکنون در بین پرندگان مهاجر سرخ

رود مرز مشترک ایران، ارمنستان و جمهوری آذربایجهان وجهود  غیر صنعتی تهران، یک کانون در آذربایجان غربی و یک کانون در اصالن

دارد. وی گفت: تمام کشورهای در مسیر پرواز پرندگان آزاد، اکنون درگیر موج  این بیماری هستند. ماکنعلی خاطرنشان کهرد: بهیهمهاری 

اشتغال داشتهه  گذار با بیشترین ظرفیت به تولید آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان اکنون در کشور کامال مدیریت و مهار شده و مزارع مرغ تخم

گذار در کشور وجود ندارد. وی ادامه داد: بیماری در یک مزرعه صنعتی هفته گذشته به وجود آمده بهود  و مشکلی از نظر پرورش مرغ تخم

سهازمهان  درصد به پایان رسید. رئهیهس ۷۱۱که در سیستم رصد و پایش شناسایی و عملیات مهار این بیماری روز سه شنبه به صورت 

های بهداشتی این سازمان توجه کرده و  ها و دستورالعمل دامپزشکی کشور از مرغداران و کارکنان سازمان دامپزشکی خواست به اطالعیه

رسانی کنند. وی یادآورشد: عملیات مهار بهیهمهاری  ها اطالع کاهش تولید، مصرف و تلفات را به نزدیکترین  اداره دامپزشکی در شهرستان

هزار هکتاری میقان اراک به پایان رسیده و عملیات مختومه شدن در این تاالب تا یک ماه دیگر  ۲۲آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در تاالب 

یابد. ماکنعلی افزود: ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان اکنون در این منطقه وجود داشته و بر اساس عملیات رصد، پهایهش و  ادامه می

است.وی با یادآوری پایان تلفات پرندگان مهاجر در تاالب میقان اراک گفت: بر اساس آخرین آمار  مهار این ویروس از تاالب بیرون نرفته

قطعه پرنده مهاجر که در ایهن  ۲۶۱اداره کل محیط زیست و ستاد بحران استان مرکزی از بیست و هشتم آبان ماه  تاکنون یک هزار و 

 اند. آوری و دفن بهداشتی شده و تمام تلفات به نحو مطلوب جمع  کردندتلف شده تاالب زمستان گذری می

 01311حداکثر  01111حداقل  فسفات 05221حداکثر 05621حداقل  مرغ زنده
22250حداکثر17000حداقل مرغ کشتار برزیل ؟       1700روس  ذرت   
 3501 –3311کلهر      3251-3201نابدانه  کنجاله سویا  00211حداکثر  00211حداقل تخم مرغ

 02211حداکثر  05211حداقل  متیونین 35211حداکثر 35111حداقل  بوقلمون کشتار
 50111حداکثر  51111حداقل  لیزین 50211حداکثر50111حداقل  بوقلمون زنده
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