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بخش اول

نهاده های دامی



.  سال گذشته با برنامه تولید هماهنگ نبوده است2واردات نهاده ها طی •

(عدم تأمین بموقع ارز توسط بانک مرکزی : دلیل اصلی )•

.   قیمت گذاری ارزی نهاده ها توسط وزارت جهادکشاورزی غیرواقعی است •
دی قیمت پایین باعث عقب نشینی واردکننده ها از واردات شده و کمبود ج: نتیجه )

(نهاده در واههای پر مصرف کشور قابل تصور است

.تثبات نرخ ارز نیمایی برای واردات نهاده ها در محدوده مورد نظرقابل تضمین نیس•
(دنقدینگی مورد نیاز واردات و تولیدات طیور با مشکل جدی مواجه خواهد ش: نتیجه)



چالش قیمت گذاری غیر واقعی نهاده های وارداتی







چند برابر شدن نقدینگی مورد نیاز واردات و مشکالت واردات✓
بموقع آن

توزیع نهاده توسط سامانه دولتی بازارگاه و مشکالت آن✓
طیوردر صورت واگذاری سامانه به فدراسیون

بضاعت کافی هم برای مدیریت عملیاتی و
هم جلوگیری از فساد و سوداگری را دارد



افزایش سهم دولت در واردات نهاده ها
(ذرت)بجای کاهش دخالت در امور اقتصادی



افزایش سهم دولت در واردات نهاده ها
(کنجاله سویا)اقتصادیبجای کاهش دخالت در امور 



ری اجداد،مادروتجا)مجموع نیاز نهاده های اصلی خوراک صنعت طیور
(  یپیش فرض سیاستی در مرغ گوشت5تخمگذار و گوشتی با لحاظ 

چالش اصرار بر نژاد آرینو1401در سال 
مجموع نیاز صنعت موضوع

طیور با پیش 
نژاد % 100فرض

خارجی در گوشتی

مجموع نیاز صنعت طیور 
% 100با پیش فرض 

نژاد آرین در گوشتی

مجموع نیاز صنعت طیور 
نژاد % 85با پیش فرض 

آرین در % 15خارجی و 
گوشتی

مجموع نیاز صنعت طیور 
نژاد % 80با پیش فرض 

آرین در % 20خارجی و 
گوشتی

مجموع نیاز صنعت طیور 
نژاد % 75با پیش فرض 

آرین در % 25خارجی و 
گوشتی نهاده

6.473.3947.462.3136.621.7326.671.1786.720.624(تن)ایدانهذرت

2.963.7233.421.2903.032.3583.055.2373.078.115(تن)سویاکنجاله



1400میزان واردات نهاده های دام و طیور طی درسال 
1399و مقایسه آن با سال 

 درصد ت ییرات 1399 1400 سال

 ارزشی وزنی ارز )د ر( وزن)تن( ارز )د ر( وزن)تن( نهاده

   -                                                   ذرت

                                                      جو

                                                     کنجاله سویا

                                                      دانه سویا

                                                         جم  ک 

 



(1)آرینخالصه ای از مشکالت فعلی نژاد 
سالهربرایآیندهسال طینژادهاتمامازاجدادمرغتأمینبهکشورنیازحداکثرکهبدانیمباید✓

ابآریننژادکاملجایگزینیازناشیخسارتکهحالیدرداردبریارزد رمیلیون30"مجموعا
کهشودمیوردبرآد رمیلیاردیکتاداردبدنبالراتوجهیقابلمشکالتنژاداینکهفعلیشرایط
.باشدنمیکشورصالحوبصرفه"قطعا

استموجودخارجیهاینژادازبیشتر%15حداق )نامناسب،تبدیلضریب✓

،داردموجودخارجیهاینژادازبیشتر%3حداق الشهافتوپایین تربودهالشهکیفیت✓

.باشدمیپرورشدورهدرخودخارجیرقبایازکمتردرصد20حداق آریننژادوزن گیری✓



(2)آرینخالصه ای از مشکالت فعلی نژاد 

معمولنژادهایباآرینجایگزینی%1هرازایدرکهشودتوجهنکتهاینبه❑
ههزینسرانهمجموعبهاضافههزینهد رمیلیون20کشوردرموجودخارجی

.استهتوجقابلبسیارکهشدخواهدتحمیلکشورپرورشیگوشتیومادرای

معمولنژادهایباآرینجایگزینی%1هرازایدرکهشودتوجهنکتهاینبه❑
خارجینژادبهنسبتکمترگوشتتن6700کشورحدوددرموجودخارجی

.میشوداستحصال







تولید گوشت مرغ و تخم مرغ: بخش دوم 
سال است و اگر روش های تولید اصالح نشود 55میانگین سنی مرغداران کشور باالی •

(اجرای طرح زنجیره یکپارچه تولید.)جایگزینی آن مشکل خواهد بود

مرغداران مرغ % 63هزار قطعه و 30مرغداران گوشتی در ظرفیت کمتر از % 83چون •
ورد نیاز هزار قطعه هستند و توان مالی برای تطبیق خود با نقدینگی م50تخمگذار کمتر از 
اشد وتولید دچار لذا شکل ارائه تسهیالت پیشنهادی مورد استقبال نمی بتولید را ندارند 

.چالش جدی خواهد بود

توجه، کاهش آمار جوجه ریزی مرغ گوشتی و حذف مرغان نخمگذار علیرغم تولید قابل•
ی ماه آینده کشور از نظر افزایش قابل توجه محصوالت است ول2پیام هشداری برای 

دنبال ممکن است با مقابله مردم در خرید مواجه شود که دوباره ادامه تنش تولید را ب
.خواهد آورد



تولید گوشت مرغ و تخم مرغ: بخش دوم 

در صورت عدم پرداخت مشوق صادراتی ، امکان •
انجام صادرات نخواهد بود

و اگر تولید به هر دلیل کمبود شود، امکان جمع آوری•
هزار تن مرغ در سال از سردخانه های 300واردات بیش از 

که دنیا قابل تصور نیست، و این مقدار برای تخم مرغ
.هزارتن می باشد50ذخیره سازی ندارد فقط تا حداکثر 



چالش های اساسی صنعت طیور

(یمشوق صادرات)مازاد تولیدگوشت مرغ و تخم مرغ -1
قیمت گذاری دستوری محصول علیرغم آزاد شدن-2

ارزنرخ 
لید عدم واگذاری امور به تشکل ها برای مدیریت تو-3
بازارو دخالت های دولت در بازار بخصوص با انجام و 

واردات بی برنامه


