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 دهد تا خودش باشد. دوست انسان کسی است که به او آزادی کامل می
  

 
 های دامی جمع آوری بازار سیاه نهاده

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران  با اشاره به اینکه تولید سبوس و استحصال گندم حداقل یک ششم نیییاز دام را 

 تواند تامین کند گفت:ظرفیت قوی در تولید گندم در استان نداریم. می

توانیم بخشی  های جو، ذرت و کنجاله سویا می احمدی حاجی با بیان اینکه در تامین سبوس گندم دچار مشکل هستیم، افزود: با ورود نهاده

های سبک و سنگین غیر صنعتی استان خبر داد و افزود: بیا  ها را حل کرد. او از هویت گذاری و پالم کوبی همه دام از مشکالت تامین نهاده

های استان برطرف خیواهید  تومانی تخصیصی برای این دسته از دام۰۲۲هزار و ۴ها، تامین و توزیع نهاده با ارز  شناسنامه دار کردن دام

 شود. هزار راس دام سبک در استان پرورش داده می۰۲۲میلیون و ۰شد. احمدی حاجی گفت: حدود یک میلیون راس دام سنگین و 

هزار راس دام سنگین صنعتی شیری در استان ثیبیت شیده و ۶۱معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران افزود: تا کنون 

 شود. ها از طریق بازارگاه مستقیم با هماهنگی دفتر معاون دام توزیع می های مورد نیاز این دام نهاده

کیلوگرم و گیوسیفینیدان ۴کیلوگرم، دام کم شیر  ۰تا۱کیلوگرم، دام متوسط شیری ۸او گفت: برای هر راس دام سنگین شیری روزانه 

 شود. کیلوگرم نهاده مصرف می۰پرواری 

 

 درصد رشد کرده است ۰۴قیمت گوشت گوساله 
هزار تومان  5علی اصغر ملکی با تائید گران شدن قیمت گوشت در دو هفته گذشته گفت: در این مدت گوشت گوسفندی در حدود کیلویی 

تومان است. مغازه دار حیدودا   ۶35تا  ۶3۲گران تر شده است و در حال حاضر قیمت شقه بدون دنبه گوسفندی برای مصرف کننده بین 

هزار این گوشت را تهیه می کند.وی از اتخاذ تصمیماتی در خصوص دام سنگین در وزارت صمت خبر داد و اظهار کیرد: امیییدوار  ۶۰۲

هستیم که این تصمیمات به صراحت عملیاتی شود. قرار بر این شد اتحادیه دامداران، دام را در اختیار کشتارگاه قرار دهند و پس از آن 

 گوشت بالفاصله به سرعت وارد بازار شود تا قیمت گوشت کاهش پیدا خواهد کرد.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به نزدیکی شب عید و ماه رمضان عنوان کرد: اگر میزان گوشتی که وعده داده شده است وارد 

بازار شود می توان قیمت های شب عید را کنترل کرد و هنگامی که گوشت دام سنگین یعنی گوساله کنترل شود، قیعیعیا  بیر گیوشیت 

هزار تومان از دامدار خریداری میی شیود،  ۴3گوسفندی نیز اثر گذار خواهد بود. حجت االسالم نقدعلی با بیان اینکه گوساله زنده حدود 

درصید  ۱۲درصد افزایش قیمت داشته است و این در حالی است که گوشت گوساله  ۰۲حدودا   8۸گفت: این قیمت نسبت به فروردین 

گوشت مصرفی کشور را تشکیل می دهد. وی از افزایش قیمت گوشت گوساله در بازار خبر داد و بیان کرد: با وجود آنکه خرید از دامداران 

درصد رشد داشته است و این مسئله نشان می دهد سود  ۴۲درصد افزایش قیمت داشته اما در بازار قیمت گوشت گوساله حدود  ۰۲تنها 

و نفع اصلی به دامدار نمی رسد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی همچنین اشاره کرد: آمار کشتار در سال جاری نسیبیت 

درصد رشد کیرده  3۸درصد افزایش پیدا کرده است و غیر ممکن است به طور ناگهانی میزان مصرف گوشت ایرانیان  3۸به سال گذشته 

 باشد. بخش عمده ای از این افزایش قیمت با وجود رشد تولید گوشت در کشور، به دلیل واسعه گری است.

وی از پاسکاری امور بین وزارت صمت و جهاد کشاورزی انتقاد کرد و گفت: هرکدام از وزارتخانه مسئولیت را بر گردن وزارت خانه دییگیر 

می اندازد. به صورت مکرر بر قانون تمرکز وظایف وزارت جهاد کشاورزی تأکید شده است اما هنوز به آن عمل نمی شود و مردم در ایین 

میان متضرر می شود.این نماینده مجلس به نقل قول معاون وزارت صمت اشاره و به نقل از وی بیان کرد: عمده مشکل و افزایش قیمت به 

 داللی مربوط است و معاون وزارت صمت قول داد مردم بابت قیمت گوشت در شب عید و ماه رمضان معمئن باشند.

 

 آباد تن نهاده دامی در بین عشایر پارس ۰۴۴توزیع
تن نهاده دامی دیگر و در واقع در مجموع یک هزار تن نهاده دامی در بین عشایر شهرستان  5۲۲جاری  معرفت آذری افزود: تا اتمام سال

آباد با مشکل مواجه شده اسیت،  های دامی در شهرستان پارس کننده نهاده که شرکت توزیع آباد توزیع خواهیم کرد. وی با بیان این پارس

آباد وارد شیده  ادامه داد: امور عشایری استان اردبیل با همکاری اتحادیه دامی استان مستقیما  به توزیع نهاده دامی در شهرستان پارس

نیفیر  5۲۲هزار و  ۱۱خانوار است که  ۸۲۲هزار و  ۶۰است. مدیرکل امور عشایری استان اردبیل بیان کرد: جامعه عشایری استان اردبیل 

 های دامی عشایر وظیفه اصلی ما است. جمعیت دارد و یک و نیم میلیون واحد دامی در استان اردبیل وجود دارد که تامین نهاده

درصد دام عشیاییر  5۲درصد عشایر مستقر هستند که نزدیک به  ۴۸آباد و اصالندوز  های پارس آذری تصریح کرد: در حوزه شهرستان

خاطر شرایط آب و هوایی با خشکسالی مواجه هستیم، نزدییک  شهرستان قرار دارد. وی گفت: با توجه به اینکه امسال به ۰استان در این 

های دامی پایین بیاید و عشایر به  های دامی در استان اردبیل توزیع کردیم که این حرکت باعث شده که قیمت نهاده هزار تن نهاده ۰۸به 

 های دامی دسترسی پیدا کنند. آسانی و زودتر به نهاده

 11311حداکثر  0411حداقل  فسفات 55141حداکثر 15141حداقل  مرغ زنده
30800حداکثر19000حداقل مرغ کشتار  ؟ ذرت 
 ؟ کنجاله سویا  14611حداکثر  13711حداقل تخم مرغ

 01411حداکثر  01411حداقل  متیونین 35111حداکثر 33111حداقل  بوقلمون کشتار
 51111حداکثر  51111حداقل  لیزین 57111حداکثر56111حداقل  بوقلمون زنده

  3250-3150هوبارد           3400 - 3300کاب           3500– 3400پالس          37000 –3600راس   جوجه


