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 .ناراضي ترين مشتريان شما بهترين منبع يادگيري شما هستند
 

 هاي دامي كشور از طريق واردات امكان پذير نيست تامين نياز به نهاده
ها و    تواند تمامي نياز دامداري سازمان پشتيباني امور دام با توجه به امكاناتي كه در اختيار دارد نمي:  سخنگوي كميسيون كشاورزي، گفت

علي ابراهيمي سخنگوي كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيسـت مـجـلـس       . ها را تامين كند هاي كشور به نهاده مرغداري
سازمان پشتيباني امـور دام بـا       :  هاي دامي، گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت، در خصوص واردات نهاده شوراي اسالمي در گفت

 .ها را تامين كند هاي كشور به نهاده ها و مرغداري تواند تمامي نياز دامداري توجه به امكاناتي كه در اختيار دارد نمي

 .ها ناتوان است ها و مرغداري هاي مورد نياز دامداري دولت در زمينه تامين نهاده
هاي دامي با وارد كردن چند كشتي مـحـقـق       نماينده مردم شازند در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه تمامي نياز كشور به نهاده

ها ناتوان است و با واردات تنهـا   ها و مرغداري هاي مورد نياز دامداري تجربه ثابت كرده كه دولت در زمينه تامين نهاده:  شود، ادامه داد نمي
هاي  اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه دولت قصد داشته تا با قيمت. توانسته بخشي از نياز كشور را تامين كند

بايد قبول كـنـيـم كـه       :  دستوري و اجبار در بازار اعمال نظر كند اما همواره اين اقدامات به توليدكنندگان آسيب رسانده است، عنوان كرد
 .كار كشور  براي كنترل بازار است هاي آزاد و جهاني آخرين راه با قيمت  هاي متناسب قيمت

 .كار كشور براي كنترل بازار است هاي آزاد و جهاني آخرين راه با قيمت  هاي متناسب بايد قبول كنيم كه قيمت

 قيمت مرغ برخالف فشارهاي وارد شده تابع بازار است
ابراهيمي با بيان اينكه در ابتداي سال نيز اعالم كرديم كه در زمينه قيمت گذاري دستوري مرغ امكان ادامه توليد براي مرغـداران وجـود     

علي رغم فشارهاي وارد  شده بر روي قيمت مرغ نرخ اين محصول از حالت دستوري خـارج و    :  شوند، تصريح كرد ندارد و آنها متضرر مي
 .تابع بازار شد

بـا ورود وزارت      :  سخنگوي كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسالمي در پايان، خاطرنشـان كـرد    
 .رود كند و به نوعي ارتباط بين سياست گذاري توليد و شرايط بازار از بين مي بازرگاني شرايط بازار و توليد بهبود پيدا نمي

 

 تحويل مرغ هاي مازاد به شركت پشتيباني امور دام
ستاد تنظيم بازار مصوب كرد تا به منظور حمايت از توليد داخل و جلوگيري از ضرر و زيان مرغداران، شركت پشتيباني امور دام روزانه تـا    

 .تن، اقدام به خريد مرغ مازاد از مرغداران نمايد 500سقف 
تن مرغ مازاد را خريداري كـرده كـه      500بر اساس اين مصوبه، مقرر گرديد تا در مرحله اول شركت پشتيباني امور دام، تا سقف روزانه 

 .تن را هم دارد 1000البته اين سقف، قابليت افزايش تا سطح 
هاي مرغداران كشور اعالم آمـادگـي    هاي بزرگ مرغ و اتحاديه به تمامي زنجيره:  يك مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت

 .شده است كه در هشت استان كشور كه قطب توليد مرغ كشور هستند، مرغ مازاد خود را به شركت پشتيباني امور دام تحويل دهند
هايي كه مرغ مازاد وجود داشته باشد، آمادگي خريد وجود خـواهـد    همچنين بر اساس مصوبه ستاد تنظيم بازار، در ساير استان:  وي افزود

 .ريزي و نيز جلوگيري از ضرر و زيان توليدكنندگان مرغ است در واقع اين اقدام دولت به منظور تداوم جوجه. داشت
 

 ميليون رأس رسيد 59/  3تعداد دام سبك كشور به 
دهنده دام سبك كشور متـولـد    هاي پرورش برداري جاري در بهره هزار رأس بزغاله در شهريور ماه سال 353هزار رأس بره و  570تعداد 

 .درصد افزايش داشته است 61/  9و  76/  5ترتيب  شده است كه نسبت به ماه قبل به
دهد كه تعداد گوسفند و بره موجود در    نشان مي 1398گيري تغييرات ماهانه تعداد دام سبك، در شهريور ماه  نتايج طرح آمارگيري اندازه

/   4و  1/    7ترتيب    ميليون رأس بوده است كه نسبت به ماه قبل به 16/    4ميليون رأس و تعداد بز و بزغاله  42/    9هاي كشــور  دامداري
هزار رأس بزغاله در شهريور مـاه   353هزار رأس بره و  570هاي ديگر اين طرح آمارگيري، تعداد  طبق يافته. درصد كاهش يافته است 0

درصـد     61/    9و      76/    5ترتيب  دهنده دام سبك كشور متولد شده است كه نسبت به ماه قبل به هاي پرورش برداري جاري در بهره سال
 .افزايش داشته است

ها در ايـن مـاه،        رغم افزايش زايش دام دهد كه علي بررسي تركيب گله و روند تغييرات تعداد دام سبك در مدت اجراي طرح نشان مي
تريـن عـلـل       از مهم)  مناسبت ايام محرم و بازگشت حجاج ويژه به ها و خارج از آن به در كشتارگاه( هاي پرواري  افزايش تعداد كشتار دام
 .هاي كشور در اين ماه بوده است كاهش دام سبك دامداري

هاي آتي، تعداد دام سبك كشـور بـه مـرور           ها در ماه رود با ادامه روند افزايش زايش دام عمل آمده، انتظار مي هاي به بر اساس بررسي
 .افزايش يابد
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