سﻼم ،صبح بخير-روز خوبي رو براتون آرزو مي كنم

-٩٧/١١/٠٩شماره ٣٤٥١سال چهاردهم-تلفن٦ ٦ ٤ ٢ ٠ ٩ ٨ ٨ :
مرغ زنده
مرغ كشتار
تخم مرغ
بوقلمون كشتار
بوقلمون زنده

حداقل ٨٨٠٠حداكثر٩٨٥٠
حداقل١١٥٠٠حداكثر١٤٥٠٠
حداقل ٦١٠٠حداكثر ٧٠٠٠
حداقل ٢٥٠٠٠حداكثر٢٥٥٠٠
حداقل ١٩٠٠٠حداكثر١٩٥٠٠

فسفات
ذرت
كنجاله سويا
متيونين
ليزين

حداقل ٥١٠٠حداكثر ٥١٥٠
برزيل ١٢٥٠روس١٣٣٠
كلهر  ٢٥٥٠كندوج ٢٧٠٠
حداقل ١٨٦٠٠حداكثر ١٨٧٠٠
حداقل ٩٦٥٠حداكثر ٩٨٥٠

نزديك ترين دوستان هم مي توانند يك روز خوب نباشند  /بگذار خصوصي ترين بخش هاي زندگي ات خصوصي باقي بماند

حجتي باز هم بايد پاسخگو باشد

گراني گوشت و افزايش قيمت مرغ و محصوﻻت دامي هفته آينده حجتي  -وزير جهادكشاورزي  -را به فراكسيون خواهد كشاند.
مهرداد ﻻهوتي ،سخنگوي فراكسيون مستقﻼن وﻻيي مجلس شوراي اسﻼمي ،با اشاره به نشست صبح امروز )دوشنبه ٨ ،بـهـمـن( ايـن
فراكسيون ،گفت :جلسه هيئترئيسه فراكسيون نمايندگان وﻻيي مجلس پيش از جلسه علني امروز پارلمان با حضور اعضاي هيئترئيسـه
برگزار شد.
وي افزود :در جلسه امروز فراكسيون مستقﻼن وﻻيي مجلس موضوعات مربوط به وضع معيشتي مردم ،به خصوص در حوزه كشاورزي و
محصوﻻت دامي مورد بررسي قرار گرفت.
سخنگوي فراكسيون مستقﻼن وﻻيي مجلس همچنين از تشكيل كميتهاي در اين فراكسيون براي بررسي علل گراني گوشت و محصـوﻻت
دامي خبر داد و اظهار داشت :در اين جلسه نعمتي ،احمديﻻشكي و بنده به عنوان اعضاي كميته فراكسيون جهت پـيـگـيـري مسـائـل
كشاورزي ،انتخاب شديم .ﻻهوتي در پايان خاطرنشان كرد :در اين جلسه مقرر شد؛حجتي وزير جهاد كشاورزي در جلسه روز يكشـنـبـه
هفته آينده )  ١٤بهمن( فراكسيون مستقﻼن وﻻيي حضور يابد و توضيحاتي درباره وضعيت بازار محصوﻻت دامي ،به خصوص گوشت قرمز
و مرغ به اعضاي فراكسيون ارائه دهد.

قاچاق ساﻻنه يك ميليون راس دام به كشورهاي عربي
رئيس اتحاديه دامداران ايران اعﻼم كرد :ساﻻنه بيش از  ١ميليون راس دام زنده از كشور قاچاق ميشود كه كاهش عرضه را تشـديـد
كرده است .عليرضا عزيزاللهي با اشاره به اينكه ساﻻنه  ٨٥٠هزار تن گوشت قرمز در كشور توليد ميشود ،افزود :از اين حجم  ٥٠٠هـزار
تن گوشت گوسفند و  ٣٠٠هزار تن نيز گوشت گاو ،گاوميش و گوساله است .وي تقاضا براي گوشت قرمز را يك ميليون و  ١٠٠هزار تن
دانست و گفت ٣٠٠ :هزار تن كمبود عرضه در كشور وجود دارد كه در اوايل انقﻼب با واردات  ٢٤٠هزار تن گوشت گوساله مـنـجـمـد و
افزايش توليد گوشت سفيد با هدف جايگزيني آن با گوشت قرمز وضعيت بازار تنظيم ميشد كه البته اين روند ادامه پيدا نـكـرده اسـت.
رئيس اتحاديه دامداران ايران با اشاره به افزايش سرانه مصرف گوشت مرغ از  ٦كيلو گرم به  ٢٩كيلو گرم و ماهي از  ٨٠٠گرم به  ٦كيلو
گرم با افزايش توليد گوشت سفيد ادامه داد :تمايل مردم براي مصرف گوشت گرم از نوع گوسفند و جايگزين نشدن گوشت سفـيـد بـا

گوشت قرمز ،سبب ايجاد شرايط فعلي و كمبود ايجاد شده در بازار است .تقاضا براي گوشت گوسفند ايراني در كشورهاي عـربـي /
عزيزاللهي با بيان اينكه سرانه گوشت قرمز از اوايل انقﻼب تا امروز تقريبا  ١٢كيلو گرم است ،گفت :تقاضاي بسيار زياد بـراي گـوشـت

گوسفند ايراني در كشورهاي عربي كه منجر به ايجاد پديده قاچاق شده است نيز دليل ديگر كمبود دام براي تامين گوشت گوسفند اسـت
بطوري كه هم اكنون شاهد قاچاق ساﻻنه بيش از  ١ميليون راس دام زنده از كشور هستيم كه كمبود عرضه را تشديد كـرده اسـت .وي
كاهش مراكز توليد با مهاجرت روستائيان به حاشيه شهرها و يكجا نشيني عشاير را نيز از دﻻيل ديگر كاهش حجم توليد گـوشـت در
كشور دانست و افزود :دولت نتوانسته است بين عرضه و تقاضا تعادل ايجاد كند .رئيس اتحاديه دامداران ايران با اشاره به حجم محـدود
توليد دام سبك در جهان و تمايل مردم براي دريافت گوشت گرم گوسفند ادامه داد :واردات گوشت گرم گوسفند فقط از كشـور هـاي
زﻻندنو ،استراليا و كشورهاي )cisآسياي مياني( امكان پذير است كه حجم محدود توليد در ميزان واردات آن نيز اثر گذاربـوده اسـت.
رونق توليد گوشت گرم گوسفندي با كاهش حساسيت بر قيمت  /عزيزاللهي رونق توليد گوشت گرم گوسفندي با رفع مشكﻼت بـخـش

نهادهها و كاهش حساسيت بر قيمت گوشت امكان پذير دانست و افزود :درحال حاضر با افزايش  ٣٠تا  ٤٠درصدي قيمت نـهـاده هـا،
پرورش دام سبك توجيه اقتصادي مناسب ندارد به همين دليل دامدار ،دام خود را با وزن كم به بازار عرضه ميكند البته در چند ماه گذشته

با افزايش قيمت گوشت،

تمايل دامداران براي توليد افزايش يافته كه اثر آن در ماههاي آينده بروز ميكند .وي با اشاره بـه ايـنـكـه

محدوديت امكان توليد دام سبك مشكل اصلي در تامين بازار است گفت :ايجاد دامداري سبك بصورت صنعتي شايد بتواند مشكل تولـيـد
را برطرف كند ،اما به دليل افزايش هزينه توليد ،در كاهش قيمت گوشت اثر گذار نيست .رئيس اتحاديه دامداران ايـران افـزود :بـراي
جبران كمبود فعلي در گوشت قرمز يا بايد قيمت نهادهها را كنترل كرد و يا ميزان تقاضا براي آن كاهش يابد.

واردات هفتگي  ٥٠هزار راس دام زنده براي تنظيم بازار گوشت
مديرعامل شركت پشتيباني امور دام با بيان اينكه با انعقاد قراردادي هر هفته  ٥٠هزار راس دام وارد كشور ميشود ،از اقدامـات انـجـام

شده براي تامين نياز بازار گوشت خبرداد .حميد ورناصري اظهار داشت :براي تامين نياز بازار گوشت اقدامات زيادي انجام شده از جملـه
واردات گوشت گوسفندي تازه كه به صورت روزانه از استراليا و آسياي ميانه انجام ميگيرد و در فروشگاهها عرضه ميشود و همچـنـيـن
عرضه گوشت گوساله منجمد هم در برخي صنوف منتخب و سازمان ميادين انجام ميگيرد .وي افزود :براي تكميل اين فـرآيـنـد اقـدام
ديگري نيز انجام شده كه انعقاد قرارداد براي واردات دام زنده است و ظرف روزهاي آتي با واردات هفتگي  ٥٠هزار راس دام اين موضوع
محقق ميشود .ورناصري ادامه داد :دامهاي وارد شده در كشتارگاههاي تهران و استانها مختلف كشتار ميشوند و به صورت ﻻشه تـازه
در تمامي شبكههاي توزيع منتخب تهران و شهرستانها عرضه ميشوند ) .ادامه در سايت ( ITPNews.com

