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 آرامش يكديگر باشيم، به اندازه كافي درد داريم
 

 آمادگي تامين جوجه اجداد در صورت عدم امكان واردات وجود دارد
هاي صورت گرفته مشخص شد آمادگي تامين جـوجـه      با بررسي:  سخنگوي كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس، گفت

 .يك روزه در صورت عدم امكان واردات وجود دارد
علي ابراهيمي سخنگوي كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسالمي ، در تشريح سفر اعضاي كـمـيـسـيـون      

هـاي مـازنـدران و         رئيس كميسيون و اعضاي كارگروه دام، طيور و آبزيان در سفر به استان:  هاي مازندران و گلستان، گفت كشاورزي به استان
 .هاي توليد مرغ گوشتي مورد بررسي قرار گرفت گلستان، وضعيت تامين جوجه يك روزه و پايه

و    نماينده مردم شازند در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه متاسفانه در زمينه توليد مرغ گوشتي دو وابستگي جدي در زمينه تاميـن دان   
 .هاي صورت گرفته مشخص شد اين آمادگي تامين جوجه يك روزه در صورت عدم امكان واردات وجود دارد با بررسي: مرغ اجداد داريم، ادامه داد

 هايي را آغاز كرده است، اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه سرمايه گذار بخش خصوصي در زمينه توليد مرغ اجداد فعاليت
اي آمادگي اقدامات پيشگيرانـه   وضعيت كشور از نظر تامين مرغ اجداد بايد مورد ارزيابي دقيق قرار بگيرد تا قبل از هر اقدام خصمانه:  تصريح كرد

 را داشته باشيم
  

 آخرين آمار وضعيت واردات كاالهاي اساسي
 4تن كاالي اساسي به ارزش بـيـش از          632هزار و  510ميليون و  9به گزارش گمرك ايران، از ابتداي امسال تا پايان مرداد، بالغ بر 

درصد و    21اين ارقام در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن .  هزار دالر وارد كشور شده است 770ميليون و  732ميليارد و 
هاي خوراكي و كنجالـه   هاي روغني، روغن براساس اين گزارش برنج، ذرت، دانه.  دهد درصد افزايش را نشان مي 19از نظر ارزش دالري 

هزار و    216ميليون و  946اين گزارش حاكي است برنج با .  سويا در صدر كاالهاي اساسي وارد شده به كشور در مدت مذكور بوده است
 880تن باالترين ميزان واردات به لحاظ ارزش دالري را به خود اختصاص داده و پس از آن ذرت بـا     491هزار و  888دالر و وزن  210

دالر و وزن يـك   81هزار و  51ميليون و  577هاي روغني با  تن، دانه 134هزار و  530ميليون و  3دالر و وزن  812هزار و  417ميليون و 
تن، كنجاله سـويـا بـا       37هزار و  661دالر و وزن  614هزار و  774ميليون و  512هاي خوراكي با  تن، روغن 647هزار و  213ميليون و 

در پنج ماه منتهي به مـرداد    .  هاي دوم تا پنجم را داشتند تن به ترتيب رده 668هزار و  910دالر و وزن  648هزار و  738ميليون و  402
هزار و  69دالر گوشت قرمز به وزن  523هزار و  11ميليون و  314تن،  754هزار و  4هزار دالر دارو به وزن  251ميليون و  370همچنين 

دالر جو بـه وزن       587هزار و  772ميليون و  295تن،  207هزار و  872دالر قند و شكر به وزن  83هزار و  97ميليون و  305تن،  174
 726ميليون و      2تن و  101هزار و  237دالر كود شيميايي به وزن  667هزار و  712ميليون و  125تن،  904هزار و  121يك ميليون و 

در بررسي تغييـرات صـورت     .  عنوان كاالهاي اساسي وارد كشور شده است تن به 516دالر گوشت مرغ به وزن يك هزار و  757هزار و 
درصد افزايـش   891درصد رشد از لحاظ ارزش دالري و  640گرفته از لحاظ ارزش و وزن كاالهاي اساسي در مدت مذكور قند و شكر با 

درصد در ارزش دالري    117از نظر وزن باالترين سطح تغييرات را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و پس از آن كنجاله سويا با 
درصد افـزايـش در        49درصد رشد در وزن و جو با  78درصد رشد در ارزش دالري و  58درصد افزايش وزني، كود شيميايي با  114و 

 .اند درصد رشد در وزن بيشترين تغييرات را داشته 22ارزش و 
 

 !تُن مرغ در حال فاسد شدن است  400
جمعي از مرغداران شهرستان زاهدان  نسبت به سياست هاي اشتباه مسئوالن استاني و شهرستاني مبني بر عدم حمايت از صنوف داخلي گاليـه  

زحمات چندين ماهه آنها براي پرورش و تامين مرغ شهرستان به علت عدم حمايت مسئوالن در حال از بين رفتن است به گـونـه   :  كردند و گفتند
 .تن مرغ توليد شده بر روي دستمان مانده اما هيچ يك از مسئوالن استاني به فريادمان نمي رسند 400اي كه در حال حاضر 

كه به گفته مرغداران، قريب به يك هفته است كه توليدات مرغ واحدهاي مرغداري در شهر زاهدان تكميل و آماده بازار مصرف شده و طي نامه اي 
 200به استانداري، فرمانداري و ساير ادارات و نهاده هاي دولتي براي خريد مرغ ارسال شده اما متاسفانه هيچكس پاسخگو نبوده و هم اكنـون    

 .تن مرغ توليدي بر روي دست مرغداران مانده است
تن مرغ ديگر آماده بازار مصرف مي شود و ايـن امـر      200اين درحاليست كه تا چند روز آينده :  دهمرده يكي از مرغداران شهر زاهدان بيان كرد

 .باعث نگراني مرغداران شده است
اين اقدام انفجاري در :  جهانتيغ يكي ديگر از مرغداران علت عدم استقبال مسئوالن را ورود مرغ هاي زنده قاچاق توسط دالالن عنوان كرد و گفت
 .صنعت مرغ و مقابله با توليدات بومي استان است كه نيروي انتظامي هم براي مقابله با اين امر، اقدامي انجام نداده است

سه روز است كه با مراجعه به فرمانداري شهرستان تقاضاي ديدار با فرماندار داريم كه متاسفانه تاكنون موفق به ديـدار وي بـراي         :  وي افزود
 .رسيدگي به اين مشكل نشده ايم و مرغداران را پذيرش نمي كنند

 

 5500حداكثر  5000حداقل  فسفات 10500حداكثر8550حداقل  مرغ زنده
14600حداكثر11800حداقل مرغ كشتار 1350اكراين  1530روس  1350برزيل ذرت   
 2350برزيل25500كندوج2350-2500كلهر  كنجاله سويا  5000حداكثر  4550حداقل تخم مرغ

 19000 متيونين 20500حداكثر 20000حداقل  بوقلمون كشتار
 8500 ليزين 15800حداكثر15300حداقل  بوقلمون زنده

1250حداكثر1150كاب  حداقل 1350حداكثر1250پالس حداقل 1500حداكثر 1400راس حداقل  جوجه  


