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 چه بسيارند انسان هايي كه باالي خط فقرهستند و زير خط فهم
 

 شركت پشتيباني دام يكي از واردكنندگان ذرت آلوده به كشور است
هاي واردكننده ذرت آلوده به كشـور، شـركـت         يكي از شركت:  امير خجسته در واكنش به تكذيب يك خبر از سوي وزارت جهاد كشاورزي گفت

 .هاي وزارت كشاورزي است پشتيباني دام از زير مجموعه
مجلس  شواري اسالمي به تكذيبيه وزارت جهاد كشاورزي درباره خبر منتشرشده مبني بـر واردات     90امير خجسته نايب رئيس كميسيون اصل 

بـا  :  مجلس، در واكنش به اين تكذيبيه گفت 90نايب رئيس كميسيون اصل .  دولتي واكنش نشان داد  شركت 13هزار تن ذرت آلوده توسط  500
هزار تن ذرت آلـوده بـه      500توجه به استعالمي كه ما از رئيس بنادر استان خوزستان در جريان بازديد خود از گمركات خوزستان داشتيم، حدود 

 هاي دولتي و شبه دولتي است و تنها شركت سم آلفاتوكسين از بندر امام وارد شده است؛ گمرك اين بندر يك بندر و يك گمرك كامال دولتي و شبه
هـاي     هايي كه اقدام به واردات ذرت بر همين اساس قاعدتا شركت:  وي افزود.  دولتي حق واردات و ترخيص كاال از اين بندر و گمرك آن را دارند

آلوده كردند يا دولتي بودند يا شبه دولتي و شركت پشتيباني دام كه زير مجموعه وزارت جهادكشاورزي و يك شركت كامال دولتي است يـكـي از     
 .هاي آلوده به شركت بوده است هاي واردكننده ذرت شركت

و به تاريخ  21290664هزار تن ذرت آلوده را از طريق گمرك بندر امام به شماره كوتاژ  66شركت پشتيباني دام قريب به :  خجسته اظهار داشت
هاي آلوده توسط شركت پشتيباني  هزار تن آن متروكه شده است و مابقي ذرت 33هزار تن، بيش از  66به كشور وارد كرد كه از اين  95ديماه  5

هزار تن از    33عالوه بر اين الزم به ذكر است كه بيش از :  خاطرنشان كرد 90نايب رئيس كميسيون اصل .  دام ترخيص و وارد كشور شده است
متروكه و در اختيار  96/2/20مورخ  294488 «كوتاژ»بارنامه موسوم به   هاي آلوده واردشده توسط شركت پشتيباني دام به شماره اظهارنامه ذرت

 .اموال تمليكي قرار گرفته است
 

 هزار تومان خواهد بود 24اگر مرغ وارد شود قيمت آن 
 24كنـنـده      اگر دولت با نرخ ارز كنوني مرغ وارد كند، قيمت مرغ منجمد براي مصرف:  دبير انجمن مرغداران گوشتي استان اصفهان گفت

بهرام پاكزاد در خصوص وضعيت داليل افزايش قيمت .  هزار تومان خواهد بود، بنابراين در سال رونق توليد، نيازمند مديريت توليد هستيم
: وي افزود.  هزار تومان است 16هاي دام و طيور حداقل  قيمت واقعي مرغ با توجه به نرخ نهاده:  و عدم كشتار مرغ در اصفهان، اظهار كرد

كنند، متأسفانه شناختي از توليد ندارند و تنها در جلساتـي   گيري مي اينكه اكنون وزارت جهاد كشاورزي و بازرگاني براي قيمت مرغ تصميم
دبير انجمن مرغداران گوشتي استان اصفهـان بـا     .  كنند كه در بازار موجود نيست هاي مختلف قيمت نهايي را مصوب مي بر اساس فرمول

بيماري نـيـوكـاسـل       :  بيان اينكه ميزان توليد مرغ به دليل فصل تابستان و شيوع بيماري نيوكاسل در كشور كاهش يافته است، تاكيد كرد
وي با تاكيد بر ايـنـكـه      .   شود ها شده است كه با اين شرايط قيمت كنوني مرغ موجب ضرر مرغداران مي موجب تلفات مرغ در مرغداري

به دليل تصميمات نادرست گوشت قرمز از :  كنند، به ريسك توليد توجهي ندارند، تصريح كرد متأسفانه مسئوالني كه نرخ مرغ را تعيين مي
توماني را بـراي       4200در حاليكه دولت نرخ ارز :  ها، اظهار كرد پاكزاد در خصوص افزايش نرخ نهاده.  هاي مردم حذف شده است سفره
وي در خصـوص نـرخ     .  رسد ها به دليل نبود نقدينگي به موقع به دست مرغداران نمي هاي دام تعيين كرده است، اما متأسفانه نهاده نهاده
تـومـان      1300شود، همچنيـن ذرت       تومان فروخته مي 3500تومان اعالم شده با قيمت  2400نرخ سويا در حالي كه :  ها، گفت نهاده
. درصد افزايش يافته است 100رسد، از سوي ديگر هزينه بار و دستمزد كارگران  تومان به دست مرغدار مي 1700گذاري شده، اما  قيمت

توماني به مرغداران بدهند، خوراك طـيـور    4200ها با ارز  به فرض اينكه دولت نهاده:  دبير انجمن مرغداران گوشتي استان اصفهان افزود
هـا بـه      وي با بيان اينكه نهاده.   درصدي است 50هاي توليد درگير تورم  درصد ديگر هزينه 60شود و  درصد هزينه توليد را شامل مي 40

اي وجود ندارد و  زماني كه مرغداران جوجه ريزي دارند، متاسفانه نهاده:  رسد، افزود تومان به دست توليدكنندگان مي 4200سختي با نرخ 
 .ها هنوز از گمرك ترخيص نشده است شود نهاده يا گفته مي

 

 ميليون تن گوشت مرغ امسال توليد مي شود 2.4
هزار تن فراتر خـواهـد    400ميليون و  2توليد گوشت مرغ در سال جاري از مرز :  معاون امور توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي پيش بيني كرد

ها، بـنـادر و        هاي دامي در دامداري نهاده:  هاي دامي اذعان داشت مرتضي رضايي معاون امور دام وزارت جهاد كشاورزي در رابطه با نهاده.  رفت
با انبارهاي شركت پشتيباني امور دام و بخش خصوصي به مرز اشباع رسيده است و به هيچ وجه كمبودي از نظر دانه جو، ذرت و  كنجاله سويا كه 

: وي در رابطه با كيفيت خوراك دام هندي و اوكرايني در مقايسه با خوراك دام برزيلي خاطرنشان كـرد   .  شود، نداريم نرخ ترجيحي وارد كشور مي
معاون امـور دام    .  اي حتي در يك مزرعه تركيب شيميايي و ارزش غذايي متفاوتي دارد هيچ دو ماده خوراكي در دنيا شبيه به هم نيستند و هر ماده

شوند با توجه به تركيبات كه هر كنجاله ذرت    بديهي است كه واحدهايي كه صنعتي بوده و به صورت علمي اداره مي:  وزارت جهاد كشاورزي افزود
ما مجبوريـم از تـمـام        :  وي در ادامه تصريح كرد.  كنند گذاري مي كنند و بهترين جيره را اصطالحاً باالنس يا ارزش نويسي مي و سويا دارد، جيره

 . ها دسترسي داشته باشيم جا نباشيم تا بتوانيم به تمام نهاده ها را وارد كنيم و وابسته به يك كشورهاي دنيا نهاده

 5600 فسفات 11500حداكثر9200حداقل  مرغ زنده
16000حداكثر12200حداقل مرغ كشتار 1410اكراين  1530روس  1510برزيل ذرت   
 2450-3000برزيل   كنجاله سويا  6050حداكثر  5550حداقل تخم مرغ

 19000 متيونين 19500حداكثر 19000حداقل  بوقلمون كشتار
 8500 ليزين 15300حداكثر15000حداقل  بوقلمون زنده

1500حداكثر1400كاب  حداقل 1600حداكثر1500پالس حداقل 1800حداكثر 1700راس حداقل  جوجه  


