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 آنکه می خواهد  پریدن آموزد، نخست می باید ایستادن، راه رفتن، دویدن و باال رفتن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمی کنند.
 
 

 میلیون تن نهاده دام و طیور در کشور ۳کمبود 
کاظم خاوازی گفت: در حال حاضر با کمبود بیش از سه میلیون تن نهاده دام و طیور در کشور مواجه هستیم که این مسئله به عللی از جمله 

ها بر کشور و شیوع بیماری کرونا بوجود آمده است. وزیر جهاد کشاورزی در جلسه شورای اقتصاد مقاومتی خراسان شمالیی  اعمال تحریم

اظهار کرد: در حال حاضر، کشور با کمبود سه میلیون تن نهاده دام و طیور مواجه است. خاوازی فشار تحریم های اقتصادی بر کشور، نبود 

اختیارات الزم برای وزارت جهاد کشاورزی همچنین شیوع بیماری کرونا را از علل اصلی مشکالت پیش روی تامین نهاده های مورد نیییاز 

 بخش کشاورزی در کشور اعالم کرد. در عین حال، وی یادآور شد: هر چند کشور با تولید مرغ گوشتی مازاد بر نیاز بازار نیز مواجه است، با

این وجود، جوالن و سودجویی دالالن عاملی مهم در افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ در کشور است. وزیر جهاد کشاورزی همچنییین بیه 

اقدام ذخیره سازی گوشت قرمز دام سنگین به منظور تنظیم بازار در کشور نیز اشاره کرد و گفت: ذخیره سازی گوشت دام سبی  نیییز 

مطالبه شد که انجام آن در دستور کار قرار گرفته است. وی در ادامه بیان کرد: به علت افزایش قیمت نهاده ها و حتی کمبود آن همچنیین 

افزایش هزینه های تولید با مسئله حذف دام های مولد در گله های دامی کشور مواجه شده ایم که این مسئله دغدغه ای مهم برای وزارت 

جهاد کشاورزی است. وی افزود: در همین راستا، این وزارت خانه با حضور صاحبنظران و کارشناسان برای برون رفت از این وضعییت و 

 حل آن، جلساتی را برگزار کرده است تا راهکارها انتخاب و تصمیمات برای خروج از این وضعیت گرفته شوند.

 

 کسری و اضافه باردر فروش نهاده های دامی ناشی از جابجایی فله ای است
ای کیاال  های دامی ناشی از جابجایی فله های دام و طیور گفت: کسری و سرک)اضافه بار( در فروش نهاده دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده

های دامی ناشی  های دام و طیور ایران، دبیر این اتحادیه گفت: کسری و سرک در فروش نهاده است. به نقل از اتحادیه واردکنندگان نهاده

 های آن برای هیچ ی  از طرفین واردکننده و خریدار وجود نداشته است. ای کاالست و تا کنون امکان لحاظ هزینه از جابجایی فله

هیای  های نهیاده عباس حاجی زاده اظهار کرد: امکان تحویل بار به صورت خالص و بدون داشتن کسری و سرک وجود ندارد زیرا محموله

ها وجود دارد. وی افزود: همانگونه کیه احیتیمیال  شود به همین دلیل احتمال کسری و سرک در محموله ای جابجا می دامی به صورت فله

های دامی بیا سیرک  های دامی وجود دارد به همان میزان نیز احتمال فروش نهاده های تحویل شده به خریداران نهاده کسری در محموله

شیود  های بسیار دقیق و ظریف نیز با تلورانس مثبت و منفی درج میی ممکن است.  حاجی زاده ادامه داد: البته وزن کاال حتی در بسته بندی

ها به صورت دقیق رعایت شود. وی یادآور شد: با تیوجیه بیه  توان انتظار داشت که در جابجایی بار به صورت فله میزان وزن بنابراین نمی

ها و وزن کشی آنها فاصله زیادی وجود دارد و برای رانندگان بازگشت به محل بارگیری بیرای جیبیران  اینکه میان محل بارگیری کامیون

شود که البته تلیورانیس  های دامی با اضافه و یا کسری بار تحویل خریداران می های نهاده کسری و سرک بار وجود ندارد بنابراین محموله

تیوانید  ها برای واردکننده و خریدار میی آن با وزن اصلی مشخص و محدود است. حاجی زاده با بیان اینکه کسری و سرک در وزن محموله

هایی را به همراه داشته باشد، خاطرنشان کرد: برای خریداران این امکان وجود دارد تا با تجمیع میزان کسری خود از طرییق  ضرر و زیان

های بار خیود  های خود نسبت به دریافت مجموع کسری اقدام کند ولی مساله اصلی این است که واردکنندگان برای جبران سرک اتحادیه

 توانند انجام دهند. که تحویل خریدار داده اند چه اقدامی می

 

 زنند میلیارد تومان از صنعت دامداری به جیب می 0۳44دالالن 
جواد آزاد  اظهار داشت: مدتی است در کشور بحث قاچاق دام مطرح میشود در حالی که سوداگری دالالن به مراتب بیشتر از قاچیاق دام 

در کشور است و به راحتی در بازار دام جوالن می دهند. وی افزود: پدیده  قاچاق دام مذموم بوده و به اقتصاد دامپروری کشور لطمه میی 

زند اما الزم است که خسارت های دیگری که به صنعت دامپروری کشور توسط واسطه ها و دالالن وارد می شود نیز دیده شود. آزاد بیا 

میلیون راس است گفت: از  85به میزان  99اشاره به اینکه جمعیت رسمی دام کشور با توجه به اطالعات مرکز آمار ایران در شهریور ماه 

میلیون دام پروار است و در بازار خرید و فروش می شود. وی گفت: با توجه به آمارهیاییی  58درصد آن یعنی تقریبا  58این میزان، حدود 

دهیم   5هزار راس سالیانه از کشور قاچاق می شود که تقریبا  511که در بخش قاچاق توسط مراجع ذیربط بیان می شود چیزی بالغ بر 

درصد جمعیت دام سب  کشور را شامل می شود. واسطه ها ساالنه میلیارد تومان از صنعت دام کشور سود می برندوی تصیرییک کیرد: 

میلیارد تومان ارز از  545هزار تومان، قاچاق چیزی حدود  99کیلوگرم می باشد که از قرار کیلویی  58میانگین وزن الشه دام سب  پروار 

 295کیلوگرم بالغ بیر  58میلیون دام باقیمانده در کشور با میانگین وزن الشه  54.9کشور خارج می کند. آزاد افزود: با همان محاسبات 

میلیارد تومان می بیاشید.آزاد عینیوان  525هزار و  23هزار تومان تولید می شود و گردش مالی این صنعت  99هزار تن گوشت کیلویی 

داشت: متاسفانه این بخشی از واقعیت صنعت دام کشور آن هم در بخش عرضه می باشد که می توان با ایجاد مکانیزم درست جلوی این 

بخش از افزایش قیمت مصرف کننده را در بازار گرفت و به نفع مصرف کننده عمل کرد ولی عموما برخی از همین دالالن با هوچی گری در 

 رسانه های عمومی سعی در انحراف اذهان جامعه دارند تا این بخش بزرگ مغفول واقع شود.

 01311حداکثر  01111حداقل  فسفات 05051حداکثر 00811حداقل  مرغ زنده
22780حداکثر16500حداقل مرغ کشتار برزیل ؟       1700روس  ذرت   
 3701 –3311کلهر      3581-3501نابدانه  کنجاله سویا  00611حداکثر  00611حداقل تخم مرغ

 05511حداکثر  07511حداقل  متیونین 30511حداکثر 30111حداقل  بوقلمون کشتار
 70111حداکثر  71111حداقل  لیزین 00511حداکثر00111حداقل  بوقلمون زنده
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