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 تجربه ثابت کرده اگر نه گفتن رو بلد نباشی باید سواری دادن رو یادبگیری !
 

 نهاده های بندر آزاد می شوند
 ۰.۲هزار تن از  ۰۲۲مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با تأیید اینکه خوراک دام در بازار کم و گران است، گفت: تا ساعتی دیگر 

 شود و بقیه هم در روزهای آتی به دست تولیدکنندگان خواهد رسید. میلیون تن نهاده گمرک ترخیص می

گویند خوراک طیور در بازار بسیار کم و قیمتت  عباس معروفان مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، در پاسخ به اینکه مرغداران می

 «ها هم باال رفته است. بله حرف آنها درست است و قیمت»آن باال است گفت: 

 6میلیون تن نیاز کشور برای ذرت، کنجاله، سویا و جو است که  81درصد وارداتی است و  0۲وی ادامه داد: نهادهای دامی و به ویژه ذرت 

 میلیون تن آن ذرت است. 8۲شود که از این میزان  میلیون تن آن از طریق واردات تأمین می 8۰شود و  میلیون تن آن در داخل تولید می

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه بانک مرکزی ارز مورد نیاز برای واردات نهاده را سال گذشته نداد، گتفتت: واردات در 

بتیتنتی  اسفند و فروردین انجام نشد چرا که بانک مرکزی گفته بود نهاده به اندازه نیاز وارد شود و ارز بیشتری برای تأمین نیازی که پیش

 شد در آینده وجود داشته باشد را نداریم. می

میلیون افزایش دهنتد تتا  ۲۲ریزی خود را  وی افزود: مرغداران برای تأمین نیاز شب عید و ماه رمضان که نزدیک بود مجبور بودند جوجه

میلیون تن نهاده اضافه داشت که بانتک  ۰امروز و در ایام ماه رمضان مشکلی برای تأمین وجود نداشته باشد همین میزان افزایش نیاز به 

 مرکزی ارز الزم را برای واردات این میزان نهاده را نداد.

خواهد بنابر این فشار روی تولیدکنندگان برای تأمین عرضه نیاز به نهتاده  کیلو نهاده می 5کیلو برسد  ۰معروفان گفت: هر مرغ تا به وزن 

 اضافی داشت که بانک مرکزی حاضر به پرداخت آن نبود.

 مشکل نهاده برطرف شد

هتا  مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: با تمهیداتی که انجام شده تا نیم ساعت دیگر نهادهای موجود در بنادر به سمت استتتان

هزار تن خوراک طتیتور شترکتت  7شود و عالوه بر آن امروز هم  هزار تن خوراک طیور از بنادر ترخیص می ۰۲۲کنند و امروز  حرکت می

 کند. پشتیبانی امور دام از ذخایر خود به بازار تزریق می

 نوبت خوراک طیور به بازار تزریق کرده بود. ۲وی افزود: ضمن اینکه پیش از این هم شرکت پشتیبانی امور دام 

دار شده و  گفت: هنوز بانک مرکزی ارز تخصیص نداده اما دولت عهده وی در پاسخ به اینکه آیا مشکل تخصیص ارز بانک مرکزی رفع شد،

 شود. ای به بنادر داده که ارز مورد نیاز تأمین می نامه

 دولت ساز و کاری برای تولیدکنندگان مرغ بیندیشد
 عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت: معدوم کردن جوجه ها به تبع پایین آمدن قیمت مرغ و گوشت بوده است.

ها، اظهار داشت: کمتیتستیتون  نورمحمد تربتی نژاد عضوکمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، با اشاره به معدوم سازی جوجه

 کشاورزی می تواند به این موضوع ورود و آنرا بررسی کند. 

وی ادامه داد: کاهش قیمت مرغ باعث شده تا پرورش دهندگان و تولیدکنندگان جوجه دست به چنین کاری بزنند. عضتو کتمتیتستیتون 

کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه به دلیل نبود ساز و کار مناسب برای خرید محصوالت تولیدکنندگان و دامداران از سوی دولتت 

شاهد بروز چنین اتفاقاتی هستیم،  گفت: دولت باید ساز و کارهایی هنگام کاهش و یا افزایش قیمت ها داشته باشد تا تولیدکتنتنتدگتان 

 مجبور به انجام اینگونه اقدامات نشوند. تربتی نژاد در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا اینگونه اقدامات جهش تولید را زیر سوال نتمتی

 برد، تصریح کرد:  معدوم کردن جوجه ها به تبع پایین آمدن قیمت مرغ و گوشت بود و در جهت زیر سوال بردن جهش تولید نبوده است. 

شود، گفت: نوسانات قیمت تولیدات کشاورزی یکی از دالیل چنین اتفتاقتاتتی  وی با تشریح اقداماتی که منجر به بروز چنین اقداماتی می

کشاورزی، آب و منابع »صورت گیرد. عضو کمیسیون  های تضمینی توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور است که باید در این باره خرید

را از دیگر عوامل یاد شده دانست و  «های پایدار صادرات نبود ساز و کار»و  «های حمایت از تولید کننده نبود ساز و کار»مجلس،  «طبیعی

 های پایدار صادراتی باید در تمام اقالم وجود داشته باشد تا در شرایط افزایش و یا کاهش تولید به کار گرفته شوند تاکید کرد: ساز و کار
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