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 يا اطالعات نيست بلكه كمبود اراده است. تفاوت بين يك آدم موفق با ديگران كمبود استعداد
 

هاي مورد  وزارت صمت تخصصي در زمينه واردات نهاده
 نياز مرغداران ندارد

هاي مورد نياز مـرغـداران و كشـاورزان         وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمينه واردات نهاده:  عضو كميسيون كشاورزي مجلس، گفت
عبداهللا  حاتميان عضو كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسالمي، در خصوص رونـد    .  تخصصي ندارد

اگر نتوانيم چرخه عرضه و تقاضا را در كشور تنظيم كنيم با دخالت دستوري و پليسي شـرايـط بـدتـر       :  صعودي قيمت مرغ در بازار، گفت
 .شود و اينگونه اقدامات راه برطرف كردن حل مشكالت كشور نيست مي

 ها است تنظيم بازار محصوالت توسط وزارت جهاد كشاورزي راه حل كنترل قيمت
نماينده مردم درگز در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه بهترين راه كار كنترل قيمت محصوالت مانند گوشت مرغ در بازار اداره تنظيـم  

وزارت جهاد كشاورزي از ابتداي توليد تا توزيع محصولي مانند مرغ را برنامه ريزي :  بازار توسط وزارت جهاد كشاورزي است، تصريح كرد
 .شد هاي توليد اعالم مي كرد و قيمت محصول با توجه به هزينه مي

 كند وزارت صمت بدون توجه به وضعيت توليدكنندگان اقدام به واردات مي
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه با انتزاع مسئوليت بازرگاني و تنظيم بازار از وزارت جهاد كشاورزي شـاهـد   

وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي كنترل بـازار  : شويم، افزود مشكالت بيشتري در زمينه افزايش قيمت محصوالت در بازار مي
 .كند با مشاهده نوسانات قيمتي بدون توجه به وضعيت توليدكنندگان و شرايط عرضه آنها اقدام به واردات مي

 امكان افت قيمت بيش از حد مرغ با واردات افسارگسيخته
 10ر حاتميان با تاكيد بر اينكه با حضور وزارت صمت در زمينه كنترل بازار از اين به بعد امكان دارد با واردات بيش از حد، قيمت مرغ به زي

 .هاي مورد نياز مرغداران و كشاورزان تخصصي ندارد وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمينه واردات نهاده: هزار تومان برسد، عنوان كرد
عضو كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسالمي در پايان با بيان اينكه در دوران تصدي وزارت جهـاد  

: ها بوديم، خاطرنشان كرد كشاورزي در زمينه كنترل بازار نيز شاهد مشكالت مرغداران در زمينه توليد، جوجه ريزي ، عرضه و تامين نهاده
كند و شاهد نوسانات  مشكالت توليدكنندگان محصوالت دامپروري و كشاورزي از جمله مرغداران با توجه به شرايط كنوني تشديد پيدا مي

 شويم قيمتي بيشتري مي
 

 سهميه جداگانه سويا، ذرت و جو مخصوص كارخانجات توليد خوراك
براي نخستين بار كارخانجات توليد خوارك دام استان به صورت جـداگـانـه      :  مديركل جهادكشاورزي استان چهارمحال و بختياري گفت

هاي تـولـيـدي     تن كنجاله بين اين واحد 500مجموعاً چهار هزار و :  ذبيح اهللا غريب افزود. سهميه كنجاله سويا، ذرت و جو دريافت كردند
 درصد كل سهميه كشور است 35تن بود كه سهميه استان بيش از 170هزار و  9سهميه ابالغي كشور : وي گفت. توزيع شد

 

 افزايش قيمت خوراك دام در بازارهاي جهاني
درهـمـه   .  گندم و برنج افزايش قيمت داشتـنـد   امروز در بازارهاي جهاني قيمت انواع غالت افزايشي بود و محصوالت اساسي مانند ذرت،

كنند تا نياز كشور خود را درباره كاالهاي اساسـي تـامـيـن        كشورها توليد محصوالت اساسي بسيار اهميت دارد و دولت مردان تالش مي
امروز قيمت هر بوشل ذرت با يك و نيم دالر افزايش نسبت به روز   . وابستگي به اين نوع محصوالت تاوان سختي براي كشورها دارد. كنند

شود و كشور ما در زمينه تامين خـوراك دام و       ذرت به عنوان خوراك دام استفاده مي.  سنت معامله شد 50دالر و  411گذشته به قيمت 
اگرچه واردات اين كاالها بـا  .  گذارد هرگونه نوسان قيمت در بازارهاي جهاني تاثير خود را در قيمت داخل مي.  درصد وابسته است 70طيور 

امروز قيمت گندم در بازارهـاي جـهـانـي       . ها وجود دارد ها ودالل شود اما نوسان قيمتي به دليل حضور واسطه توماني انجام مي 4200ارز 
 .دالر معامله شد 487سنت افت كرد و به قيمت  25كاهش داشت هر بوشل از اين كاالهاي اساسي 

بيني شده تا چهارمين خودكفايي متوالي رقم بخورد اما دو هفته پيـش   ايران سه سال پياپي در توليد گندم خودكفا است و امسال هم پيش
 .درصدي خريد تضميني گندم خبر داد 9معاون وزير جهاد كشاورزي از كاهش 

همچنين برخـي از كشـاورزان       .  پايين بودن نرخ خريد تضميني گندم باعث شده تا قاچاق اين محصول به كشورهاي اطراف بيشتر شود
هايي هستند كه قيمت بيشتري نسبت به مراكـز خـريـد       اند تا محصول خود را به دولت تحويل ندهند چرا كه دالالن و واسطه ترجيح داده

 .كنند تضميني پرداخت مي

 5600 فسفات 11000حداكثر8550حداقل  مرغ زنده
16700حداكثر12000حداقل مرغ كشتار 1350اكراين  1600روس  1350برزيل ذرت   
 2450-3000برزيل   كنجاله سويا  6400حداكثر  5700حداقل تخم مرغ

 19000 متيونين 21500حداكثر 21000حداقل  بوقلمون كشتار
 8500 ليزين 16200حداكثر16000حداقل  بوقلمون زنده

1800حداكثر1700كاب  حداقل 1900حداكثر1800پالس حداقل 2100حداكثر 2000راس حداقل  جوجه  


