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 دنيا ديگر كوچك يا بزرگترها را نمي شكند، كافيست شخص نادان باشد و نا آگاه، خود به خود حذف مي شود
 

 نرخ آزاد و دولتي در خريد نهاده هاي دامي حذف شد
 مديركل امور عشايري استان سمنان گفت: نرخ آزاد و دولتي در توزيع جو و ديگر نهاده هاي دامي عشاير اين استان حذف شد.

 ريال است. 500هزار و  12حميد رضا حسيني افزود: اكنون توزيع يك كيلوگرم جو براي خريد عشاير استان سمنان با رويكرد تك نرخي، 
تن انواع نهاده هاي دامي در بين عشاير اين استان توزيع شد و  700هزار و  6وي خاطر نشان كرد: در نيمه نخست سال جاري بيش از 

ميليارد ريال تسهيالت ارزان  37هزار تن ديگر توزيع مي شود. حسيني ادامه داد: بيش از  12تا پايان فروردين سال آينده نيز بيش از 
قيمت براي خريد نهاده هاي دامي به عشاير استان سمنان تا پايان سال جاري پرداخت مي شود. مديركل امور عشايري سمنان تصريح 

ميليون ريال به ازاي هر نفر و پنج تا هفت ميليارد ريال به اتحاديه و شركت هاي تعاوني عشاير با سود  250كرد: اين تسهيالت تا سقف 
ميليارد ريال تسهيالت در قالب طرح سرمايه در گردش عشاير  50چهار درصد و بازپرداخت پنج ساله است. حسيني اضافه كرد: همچنين 

درصد و باز پرداخت يكساله به عشاير اين استان پرداخت مي شود. مديركل امور عشايري استان سمنان گفت:  10استان سمنان با سود 
طايفه  74هزار تن موجودي انبارهاي ذخيره نهاده هاي دامي استان سمنان است. عشاير استان سمنان از يك ايل و  2اكنون بيش از 

درصد  35درصد از گوشت قرمز و  25هزار نفري سمنان را شامل مي شوند. بيش از  702هزار نفر از جمعيت  15تشكيل شده و بيش از 
 از فرآورده هاي لبني استان سمنان را عشاير توليد مي كنند

 

 كمبود دان سبب رشد قيمت گوشت مرغ شد
رئيس انجمن صنفي پرورش دهندگان مرغ گوشتي ايران علت افزايش مجدد قيمت گوشت مرغ را كمبود دان و كاهش عرضه اين محصـول بـه 

يـن تامبازار عنوان كرد و گفت: كمبود دان نگراني هايي را براي توليدكنندگان ايجاد كرده است. با وجود تاكيد مسئوالن وزارت جهادكشاورزي در 
ند دارنهاده هاي مورد نياز صنعت دام و طيور كشور و تخصيص ارز دولتي به آن، اما دست اندركاران صنعت طيور از ناكافي بودن توزيع دان گاليه 

ه و آن را علت اصلي كاهش توليد و افزايش قيمت مرغ در بازار مي دانند. تازه ترين آمار گمرك جمهوري اسالمي نيز نشان مي دهد در هفت ماهـ
ميليون دالر وارد كشور شد كه نسبت به مدت مشابـه  106تن ذرت دامي به ارزش يك ميليارد و  536هزار و  755نخست امسال چهار ميليون و 

درصد رشد داشت؛ برهمين اساس نهاده هاي دامي صدرنشين محصوالت وارداتي به كشور شده است. البته به تـازگـي  21پارسال از نظر وزني 
صادرات گوشت مرغ با شرط تامين بازار داخلي رفع ممنوعيت شد كه برخي كارشناسان بر اين باورند كه آزادسازي صادرات تاثيري در قـيـمـت 

ميليون تن گوشت مرغ در سطح جهان توليد مي شود كه نزديك بـه  100گذاري گوشت مرغ بازار داخلي نخواهد داشت. براساس آمارها، ساليانه 
ميليون تن آن در مبادالت تجاري قرار مي گيرد؛ از اين رقم حدود سه ميليون تن آن به مصرف همسايگان ايران مي رسد؛ عراق هر سال بيش  10
 ميليون تن گوشت مرغ را دارد. 3هزار تن مرغ وارد مي كنند، در حالي كه ايران ظرفيت توليد نزديك  800هزار تن و عربستان  640از 

هزار تن گوشت مرغ در ايران توليد و عرضه مي شود كه تامين كننده نياز داخلي است؛ در سالهاي اخير سالي  300ميليون و  2طبق آمارها ساليانه 
هزار تن مرغ مازاد بر نياز داخلي آن به كشورهاي هدف صادر مي شد. پس از بروز نوسان هاي ارزي در ابتداي امسال، دولت حمايت از توليد  100

توماني براي نهاده هاي توليد از جمله كنجاله سـويـا، 4200داخل و كاالهاي اساسي را در دستور كار قرار داد و اقدام به تخصيص ارز يارانه اي 
ده ذرت كرد اما با اين وجود، دست اندركاران صنعت طيور مي گويند افزايش هزينه هاي تمام شده توليد، قيمت گوشت مرغ را تحت تاثير قرار دا

است. به همين دليل با اينكه در مردادماه امسال ستاد تنظيم بازار قيمت مصوب هر كيلوگرم گوشت مرغ را براي مصرف كنندگان هشت هـزار و 
تومان تعيين كرد، اما اين محصول در ماه هاي اخير نه فقط با نرخ مصوب عرضه نشد بلكه بهاي آن در خرده فروشي ها به هر كيلوگرم بيـن  175

هزار تومان رسيده بود. در اين پيوند محمد يوسفي اظهار داشت: اكنون دان مورد نياز صنعت طيور در كشور موجود است اما به دلـيـل  11تا  10
روز پيـش  20برابر شدن كرايه حمل بار با معضل توزيع آن در استان ها مواجه هستيم. وي اظهار داشت: از  2مشكالتي در سيستم حمل و نقل و 

 قرار بود محموله نهاده هاي طيور از بنادر بارگيري و بين استان ها توزيع شود اما هنوز اين مهم رخ نداده است.

 ادعاي كذب كاهش توليد شير توسط واردكنندگان شيرخشك
اما مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران گفت: برخي با مطرح كردن اين مسائـل  اند  درصدي ورودي شير خبر داده 50تا  25صنايع لبني از كاهش 

و به دنبال واردات شيرخشك با ارز دولتي و عرضه آن با ارز آزاد هستند. عليرضا عزيزاللهي ادعاي كاهش توليد شير خام در كشور را رد كـرد 
ميليون تن شير خام  5/2نزديك به  96هزار تن و در سال  800حدود چهار ميليون و  95ها در سال  افزود: طبق گزارش مركز آمار ايران، دامداري

ميليون تن شير خام توليدي در كشور، پنج ميليون تن در واحدهاي صنعتي توليد شده و تقريبا تـمـام آن  10اند. ضمن اينكه از حدود  توليد كرده
 20هاي صنعتـي و  درصد شير خام مورد نياز كارخانجات لبني كشور از طريق دامداري 80شود. وي ادامه داد:  توسط كارخانجات لبني جذب مي

الر بر تامين نياز داخل، يك ميليـارد د شود. با اين ميزان توليد شير خام در كشور عالوه درصد از واحدهاي دامداري روستايي و عشايري تامين مي
 شود. مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران ايران با بيان اينكه هيچ مستنداتي براي كاهش شير خام در داخل وجود ندارد، محصوالت لبني صادر مي

يافت، در حالي كه طبق گزارش مركز آمار ايران هر سال نزديك بـه  تصريح كرد: اگر توليد شير خام كم شده بود بايد جمعيت گاو نيز كاهش مي
هزار راس كشتار دام سنگين داريم و امسال كشتار غيرطبيعي در اين زمينه گزارش نشده است.عزيزاللهـي افـزود: ادعـاي  300يك ميليون و 

خواهند شير خشك را با ارز حمايتي وارد و محصول نهايـي را بـا  گيرد. آنها مي كاهش توليد شير براي اخذ مجوز واردات شير خشك صورت مي
 قيمت آزاد صادر كنند.

 4500حداكثر 4250حداقل  فسفات 8130حداكثر6700حداقل  مرغ زنده
11350حداكثر9400حداقل مرغ كشتار اكراين ؟ 1200روس1180برزيل   ذرت   
 2540كندوج ؟ فول فت   2315 - 2360كلهر  كنجاله سويا  8900حداكثر  7650حداقل تخم مرغ

 19100حداكثر  18800حداقل متيونين 24000حداكثر 23000حداقل  بوقلمون كشتار
 9600حداكثر  8150حداقل ليزين 18000حداكثر17500حداقل  بوقلمون زنده


