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 قوي كسي است كه نه منتظر مي ماند خوشبخت اش كنند نه اجازه مي دهد بدبختش كنند
 
 هاي دولت هاي دامي با اجراي برنامه تبديل كشور به واردكننده بزرگ نهاده

هاي دامي و گوشت قـرمـز،كشـور       هاي دولت در زمينه توليد محصوالت كشاورزي، نهاده با اجراي برنامه: عضو كميسيون كشاورزي مجلس،گفت
جالل محمودزاده عضو كميسيون كشاورزي،آب،منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسـالمـي در       .  شود اي بزرگ مي تبديل به واردكننده

زمينه توليد نهاده و گوشت مورد نياز كشور در داخل وجود دارد اما : هاي وارداتي،گفت خصوص انتقاد از وابستگي پرورش دام و طيور كشور به نهاده
 .ريزي در دولت و وزارت جهاد كشاورزي اين مهم اتفاق صورت نگرفته است به دليل نبود برنامه

زم هاي كافـي و ال      ريزي ها بايد برنامه نماينده مردم مهاباد در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه براي خودكفايي در توليد گوشت قرمز و نهاده
هاي مورد نياز دامداري و گوشت قرمز  متاسفانه در حال حاضر به يكي از كشورهاي پيشرو منطقه در زمينه واردات نهاده: صورت بگيرد، تصريح كرد

هـاي دامـي        ميزان حمايت از بخش كشاورزي كه در زمينه توليد نهاده:اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي،افزود. ايم منطقه تبديل شده
روز    ها و عوامل توليد موثر هـر    گيرد؛از سوي ديگر قيمت نهاده كنند بسيار پايين است و تسهيالت ارزان قيمت در اختيار آنها قرار نمي فعاليت مي

هاي  هاي مختلف دامي در سطح كشور مانند تب برفكي بخش زيادي از دام هاي گذشته به دليل بروز بيماري در سال:وي،افزود. كند افزايش پيدا مي
اي براي جايگزيني آنها نداشت و تنها به سمت واردات گوشت قرمز و دام زنده بـراي جـبـران       سبك و سنگين كشور از بين رفت و دولت برنامه

 70محمودزاده با بيان اينكه در حال حاضر بيـش از      .  كردند هاي آينده محيا مي كمبودها حركت كرد اين درحالي بود كه بايد ساختار را براي سال
كشاورزان توان جبران خسارات مالي در بخش دام و توليد : كنند و خالي هستند،گفت درصد از اماكن دامي صنعتي و نيمه صنعتي كشور فعاليت نمي

اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي با اشـاره بـه       .  گوشت قرمز را ندارند و دولت بايد به اين توليد كنندگان توجه بيشتري داشته باشد
: د، افـزود ها انتقاد دارند در اصل بايد اين انتقاد را از عملكرد خود داشته باشن اينكه دولت و وزارت جهاد كشاورزي كه از وابستگي به واردات نهاده

 هاي دامي مانند ذرت و سويا در اين امر موفق نبوده است و واردات     وزارت جهاد كشاورزي با داشتن امكانات الزم، در جهت افزايش توليد نهاده
درصـد  85عضو كميسيون كشاورزي،آب،منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسالمي در پايان با تاكيد بر اينكـه    .  آنها كماكان ادامه دارد

هاي دولت در زمينه  با اجراي برنامه: ايم،خاطرنشان كرد درصد آن در داخل كشور شده 15روغن نباتي كشور وارداتي است و تاكنون موفق به توليد 
 .شود اي بزرگ مي هاي دامي و گوشت قرمز،كشور تبديل به واردكننده توليد محصوالت كشاورزي،نهاده

 تمركز بر زنجيره عرضه مرغ در دستور كار ستاد تنظيم بازار
تمركز بر زنجيره عرضه مـرغ  : تومان بايد عرضه شود،گفت 500هزار و  11معاون استاندار سمنان بابيان اينكه قيمت مرغ تا اطالع ثانوي باقيمت 

اهللا عسگري ضمن بيان اينكه براي حفظ آرامش و ثبات بازار،قيمت مرغ تا اطالع ثانوي بـاقـيـمـت      حشمت.  در دستور كار ستاد تنظيم بازار است
وي ضمن بيان اينكه .  در صورت مشاهده افزايش قيمت،با متخلفان برخورد خواهد شد:  شود، ابراز داشت تومان عرضه مي 500هزار و  11مصوب 

كـمـاكـان    : هاي نظارتي بر نحوه عرضه و قيمت گوشت مرغ در استان، بايد توجه كافي و ويژه داشته باشنـد، افـزود     سازمان تعزيرات و دستگاه
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار سمنان بابيـان  .  بايست با جديت توجه به نظارت بر بازار و حفظ آرامش در دستور كار قرار داشته باشد مي

خوشبختانه كمبودي از اين نظر وجـود    : بايست انديشيده شود، ابراز داشت ها و تمهيدات الزم براي تأمين نياز دام در عيد قربان مي اينكه مراقب
عسگري در ادامـه تصـريـح        .  هاي خود را افزايش دهند هاي نظارتي در اين ايام بر عرضه دام زنده نظارت طلبد تا دستگاه ندارد اما اين مهم مي

طلبد تـا     تمركز بر شيوه و زنجيره عرضه مستقيم در دستور كار ستاد تنظيم بازار قرار دارد،اين مهم در شهر سمنان در حال انجام است و مي: كرد
براي مديريت و كـنـتـرل بـازار       : وي افزود.  اندازي دو بازارچه عرضه مستقيم را به انجام برسانند شهرداري و فرمانداري سمنان هرچه زودتر راه

معاون هماهـنـگـي    . رغم اينكه ثبات در بازار طي چند ماه اخير وجود داشت،الزم است تا پايش مستمر همچنان در دستور كار قرار داشته باشد علي
دستـور  صورت ويژه در  امور اقتصادي استاندار سمنان بابيان اينكه مراقبت در خصوص برداشت گندم،نظارت بر خريد آن و همچنين نظارت بر قيمت نان به

 شود صورت قاطع بايد انجام مي گذاري در بازار محصوالت لبني استان نيز به با سودجويان نحوه قيمت:كار ستاد بايد واقع شود، اضافه كرد

 دوگانگي در بازار گوشت قرمز
شونـد و     ها به بازار عرضه مي اي از اين دام فصل كنوني زمان عرضه دام مازاد عشاير است و بخش عمده: عضو كميسيون كشاورزي مجلس،گفت
علـي اكـبـري عضـو كـمـيـسـيـون                .  كنند،در اين شرايط نبايد بازار به اين ميزان دچار تنش باشد ها مي بخش ديگري را نيز روانه پرواربندي

كشاورزي،آب،منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسالمي،در خصوص عدم كاهش قيمت گوشت قرمز علي رغم عرضه كافي دام زنده به 
شوند و بخش ديگري را نيـز روانـه      ها به بازار عرضه مي اي از اين دام فصل كنوني زمان عرضه دام مازاد عشاير است و بخش عمده:  بازار،گفت
 .كنند،در اين شرايط نبايد بازار به اين ميزان دچار تنش باشد ها مي پرواربندي

 نارسايي در بازار گوشت قرمز حاصل حضور دالالن است
بـخـشـي از      : ها حضور پر رنگي دارند،تصريح كرد نماينده مردم شيراز با اشاره به اينكه دالالن نه تنها در بازار گوشت قرمز بلكه در تمامي بخش

 .ها وجود دارد ناشي از بروز و ظهور دالالن است ها شامل كمبود عرضه و يا افزايش قيمت محصوالت كه در بازار نارسايي
 كنند هاي توليد دالالن بازار را حذف مي زنجيره

يكي :  اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه وزارت جهاد كشاورزي به دنبال حذف دالالن در بازار گوشت قرمز است،ادامه داد
وي با تاكيد بر اينكه تولـيـدكـنـنـدگـان       . هاي توليد است توان با استفاده از آن دالالن را از بازارها كنار گذاشت ايجاد زنجيره هايي كه مي از روش

هاي توليد  محصوالت و تشكالت موجود در زمينه گوشت قرمز و ساير محصوالت بايد فرآيند توليد و توزيع را مديريت كنند و در عين حال سيستم
نظارت بر بازار بايد مردمي شود و خود مردم بايد با نظارت بر بازار وضعيت آن را مديريت : و توزيع نيز توجه كافي به بازار داشته باشند،عنوان كرد

 .كنند

 5600 فسفات 9550حداكثر8600حداقل  مرغ زنده
13800حداكثر11500حداقل مرغ كشتار 1500روس 1320-1350اكراين 1350-1500برزيل ذرت   
 3500فول فت 3000-2450برزيل  كنجاله سويا  6500حداكثر 5700حداقل تخم مرغ

 19000 متيونين 16500حداكثر 16000حداقل  بوقلمون كشتار
 8500 ليزين 12500حداكثر12000حداقل  بوقلمون زنده

1900حداكثر1850كاب  حداقل 2000حداكثر1900پالس حداقل 2150حداكثر 2050راس حداقل  جوجه  


