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 تراژدی این نیست که تنها باشی، بلکه این است که نتوانی تنها باشی.
  

 تدبیری است افزایش بی رویه قیمت خوراک دام نشانگر وجود بی
ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور خواستار مدیریت باااار  عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی طی نامه 

 های دامی و کاهش قیمت این محصوالت با توجه به اهمیت نرخ گوشت در بااار شد. نهاده

 متن نامه به شرح ایر است:

 جناب آقای دکتر جهانگیری 

 معاون اول محترم رئیس جمهور

 با سالم و احترام

همانگونه که مستحضرید، امرواه دامداران کشور با مشکالت متعددی روبه رو هستند. صنعتی که به صورت مستقیم با سفاره ماردم در 

ارتباط است و هرگونه آسیب به این صنعت، باعث ایجاد هزینه های بیشتر برای مردم و خانواده ها می شود. عدم کنترل و افزایاش بای 

رویه قیمت خوراک دام، نشانگر وجود بی تدبیری و عدم مدیریت صحیح متولیان امر می باشد. این افزایش های بی رویه باعاث ایاجااد 

مشکالت فراوان برای دامداران شده بگونه ای که طبق گزارشات واصله متاسفانه برخی دام های آبستن نیز به علت عدم تاوان خاریاد 

خوراک، به کشتارگاه فرستاده می شوند. امروا دامداران کشور نیاامند حمایت جدی دولت می باشند و متاسفانه شرایط نشانگر آن اسات، 

آنطور که باید و شاید توجه جدی به مطالبات و مشکالت این صنعت وجود ندارد. مستدعی است دستور فرمایید ضمن نظارت بیشتار، باا 

 قید فوریت اقدامات الام جهت رفع مشکالت این صنعت در دستور کار قرار گیرد. اا حسن توجه جنابعالی قدردانی می نماید.

 

 های دامی مواجه هستند دامداران با مشکالت تأمین نهاده
 های دامی دارند. مجید نصیرائی در نشست علنی مجلس شورای اسالمی گفت: دامداران مشکل جدی در تأمین نهاده

هاای  نماینده مردم فردوس و سرایان و طبس و بشرویه در مجلس شورای اسالمی افزود: در استان خراسان جنوبی به ویژه در شهرستان

غرب استان همچون فردوس و سرایان و طبس و بشرویه دامداران مشکالت جدی برای تأمین نهاده های دامی دارند و آنچه هم که باه 

شود بسیار کمتر اا سهمیه تعیین شده برای آنها بوده است. وی اظهار کارد: در حاال حااضار  عنوان سهمیه به آنها اختصاص داده می

هزار تومان است اما همین نهاده را به صورت آااد  053گیرد دو هزار و  ای در اختیار دامداران قرار می های دامی که به صورت سهمیه نهاده

های دامی مورد توجه مسئوالن مربوطه قرار ناگایارد، در  شود بنابراین اگر مسئله رفع مشکالت نهاده تومان برای آنها تمام می 7کیلویی 

کننده، تولید شیر و گوشت به صرفه نباشد این دام را  های جدی روبرو خواهیم شد. نصیرائی بیان کرد: وقتی که برای تولید آینده با بحران

به کشتارگاه خواهد برد پس با بحران گوشت و شیر مواجه خواهیم شد . این نماینده مردم در مجلس یاادهم ادامه داد: وقتی دانشمنادان 

های علمی و فناوری را به دست آورند اما متأسفانه در عرصه مدیریتی کشور این مشاکاالت  توانند مهمترین عرصه جوانان کشورمان می

 وجود دارد که ریاست جمهوری و وارای مربوطه باید به سرعت برای رفع چنین اشکاالتی تدبیر کنند.

 سرانه مصرف گوشت قرمز نصف شد
افشین دادرس مدیر عامل اتحادیه دام سبک  با اشاره به دالیل گرانی گوشت در بااار اظهار کرد: با توجه به آنکه اولویت تخصیص نهااده 

رسد که این  با نرخ مصوب ابتدا مرغداران، دامداران شیری و سپس پرواربندها هستند، اا این رو نهاده دولتی به دست دامداران سبک نمی

هزار تاوماان،  ۶تومان، جو را  ۰33هزار و  ۶امر در افزایش قیمت تمام شده تولید تاثیر بسزایی دارد. او نرخ هر کیلو ذرت در بااار آااد را 

تومان اعالم کرد و افزود: حداقل قیمت کنونی  533هزار و  ۰تومان و کاه را  ۰33هزار و  ۴تومان، یونجه را  533هزار و  ۴سبوس گندم را 

هزار تومان است چرا که در اقتصاد اصلی به اسم کشش بااار وجود دارد که نبود قدرت اقتصادی منجر به کااهاش  55هر کیلو دام سبک 

های پاروار  مصرف گوشت شده است. دادرس ادامه داد: با توجه به آنکه اسفند پایان فصل تولید است، در اواسط بهمن و اسفند تعداد بره

کند. وی بیان کرد: با انعاقااد  ها کاهش می یابد که همین امر امینه را برای افزایش قیمت گوشت گوسفندی در بااار فراهم می در دامداری

های بزرگ، اتحادیه قصابان و تولیدکنندگان بااار گوشت مدیریت خواهد شد. همچنین اگر شرایط تغدیه مناسب باشد،  قرارداد با فروشگاه

موضوع هم در کنترل قیمت در بااار بی تاثیر نیست. دادرس اا کاهش چشاماگایار  امکان تولید دام در فصل پاییز هم وجود دارد که این

هازار  55ای جز عرضه دام با نرخ حداقال  رسد، چاره مصرف گوشت قرمز خبر داد و گفت: امانی که دامدار نهاده دولتی به دستش نمی

تومان ندارد که اا طرفی به سبب قیمت باالی گوشت در بااار، مصرف کننده اقدام به حذف گوشت اا سبد مصرفی کرده که با این وجاود 

فشار بیشتری بر بااار مرغ وارد شده است و اا آنجا که ظرفیت تولید گوشت مرغ در کشور مشخص است، با اادیاد تقاضا در برابر عرضاه 

. او ادامه داد: اگر توایع نهاده در ساه باخاش  شود امکان تامین وجود ندارد که در نهایت این امر منجر به گرانی قیمت مرغ در بااار می

گوشت قرمز، گوشت مرغ و شیر به یک میزان صورت گیرد، شاهد التهاب قیمت در بااار گوشت و فشار بر بااار مرغ نیستیم که متاسفاناه 

کیلو رسیده است. دادرس در پایان با تاکید بار  0۰کیلوگرم و گوشت مرغ هم به  ۶کیلوگرم به  ۰۰بنابر آمار سرانه مصرف گوشت قرمز اا 

درصدی قیمت گوشت اا دامداری تا بااار گفت: سیستم توایع محصوالت کشاورای به ویژه گوشت و مرغ با ایاراداتای  53تا  ۴3اختالف 

 ها حل نشده است . مواجه بوده که متاسفانه طی این سال

 11011حداکثر  0511حداقل  فسفات 01511حداکثر 10111حداقل  مرغ زنده
32000حداکثر18700حداقل مرغ کشتار 1700 -1710روس       1700  -1710برزیل  ذرت   
 0551 – 0581نابدانه         0011- 0881کلهر  کنجاله سویا  15011حداکثر  10811حداقل تخم مرغ

 01511حداکثر  01511حداقل  متیونین 00511حداکثر 05511حداقل  بوقلمون کشتار
 81111حداکثر  81111حداقل  لیزین 00111حداکثر08111حداقل  بوقلمون زنده

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


