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موفقیت هایی که نصیب افراد صبور می شود ،همان هایی هستند که توسط افراد عجول رها شده اند!

دولت نتوانست در بازار مرغ ثبات ایجاد کند
افضلی گفت :قیمت مرغ ،یک روز باال و یک روز پایین می آید و این نشان می دهد دولت نتوانسته در این بازار ثبات ایجاد کند.
نظر افضلی عضو کمیسیون کشاورزی ،آب ،منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی ،در خصوص معدوم سازی جوجهه ههای
یکروزه گفت :شرکت تولیدی مرغ مادر ،جوجه را برای سایر مرغداری ها تولید می کند که در شرایط فعلی ،قیمت جوجه یکروزه به شهدت
کاهش پیدا کرده و حتی تقاضایی برای خرید جوجه نیست و این ،باعث شده تا تولیدکنندگان جوجه متضرر شوند.
وی افزود :کاهش قیمت مرغ باعث کاهش قیمت جوجه یکروزه شده است.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسالمی گفت :مصرف مرغ در کشور کاهش پیدا کرده و باعث کاهش قیهمهت شهده
است.افضلی افزود :قیمت دان نیز افزایش داشته است و خریداران پول ندارند و نمی توانند محموله را در بنادر تخلیه کنند.
وی تصریح کرد :به دلیل این که دولت ارز  0044تومانی جهت خرید دان می دهد ،جلوی صادرات مرغ و جوجه یکروز را گرفته اسهت و
این اتفاقات باعث شده قیمت از حالت ثبات خارج شود .عضو کمیسیون کشاورزی ،آب ،منابع طبیعی و محیط زیست مهجهلهس شهورای
اسالمی گفت :متأسفانه تصمیمات مقطعی برای این موضوع گرفته می شود در حالی که این موضوع قابل پیش بینی بود و نیاز به بهرنهامهه
ریزی داشت .افضلی افزود :قیمت مرغ ،یک روز باال و یک روز پایین می آید و این نشان می دهد دولت نتوانسته در این بازار ثبات ایجهاد
کند .وی ،شیوع بیماری کرونا را از دیگر عوامل کاهش قیمت مرغ عنوان و اظهار کرد :از هم اکنون می توان برای آینده برنامه ریزی کرد تا
شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.عضو کمیسیون کشاورزی ،آب ،منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی با بیان این که مهعهدوم
سازی جوجه های یکروزه اقدامی اشتباه بود گفت :این موضوع فردا در جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح و بررسی می شود.

انتقاد رئیس اتحادیه گاوداران بجنورد از افزایش قیمت نهاده های دامی
خراسان شمالی رئیس اتحادیه گاوداران بجنورد از افزایش قیمت نهاده های دامی گالیه کرد .حسینعلی حصاری ،گفت :از تهاریه
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فروردین ماه قیمت ذرت افزایش یافت و به هر کیلو 024 ،تومان افزوده شده است .وی افزود :در گذشته تعدادی از دامداران ذرت را بها
قیمت قبل خریداری کرده بودند اما هنوز بار خود را تحویل نگرفته اند و به آن ها اعالم شده تا ما به تفاوت قیمت را پرداخت کنند تها بهار
برای آن ها ارسال شود .حصاری ادامه داد :باال رفتن قیمت ذرت در بازار جهانی ،افزایش قیمت سایر نهاده های دامی همچون سویا ،جهو،
کنسانتره و  ...را نیز طی آینده خیلی نزدیک به همراه خواهد داشت .وی تصریح کرد :متاسفانه در حال حاضر قیمت تمام شده محصول بها
نهاده های دامی همخوانی ندارد و شیوع ویروس کرونا یکی از مهمترین علل تاثیرگذار بر این امر بوده است .این مسئول شیوع ویهروس
کرونا سبب شد تا قیمت شیر ،دام زنده به شدت کاهش یابد اما قیمت نهاده های دامی تحت تاثیربازار جهانی و رو به افزایش است.

 31هزارتن گوشت از دامداران کشور برای ذخیره استراتژیک خریداری میشود
به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و دامداران ،شرکت پشتیبانی امور دام برای تأمین ذخایر خود از تولیدکنندگان کشورمان گوشهت
خریداری خواهد کرد .مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در جلسه پایش تنظیم بازار گوشت که به میزبانی شرکت پشتیبانی امور
دام کشور برگزار شد اعالم کرد به منظور حمایت از دامداران و تولیدکنندگان داخلی این شرکت ده هزار تن از تولیدات دام سنگین و سهه
هزار تن دام سبک را با استانداردهای اعالمی شرکت پشتیبانی امور دام کشور برای تأمین ذخایر استراتژیک خود خریداری خواهد کرد.
در این جلسه که با حضور مدیر کل دفتر برنامه ریزی تأمین ،توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت ،نمایندگان سازمان های تعزیرات حکومتی،
برنامه و بودجه ،حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده ،بانک مرکزی ،انجمن واردکنندگان گوشت ،اتحادیه گوشت گوسفندی و به میزبانهی
شرکت پشتیبانی امور دام کشور برگزار شد ،روش های مدیریت هدفمند توزیع گوشت تنظیم بازاری ،تأمین گوشت بازار از تولیدکنندگهان
داخلی و بررسی وضعیت ذخایر استراتژیک کشور توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور و بخش خصوصی بررسی شد.
دکتر حسن عباسی معروفان در این جلسه با بیان جزئیات توزیع گوشت  00هزار تومان تنطیم بازاری در فروشگاه های زنجیره ایهی ،از
تولیدکنندگان بخش خصوصی خواست تا با هماهنگی های همه جانبه با شرکت پشتیبانی امور دام و به منظور حفظ ثبات بهازار در ایهن
شرایط خاص اقتصادی که به دلیل بروز کرونا مردم متحمل هستند از هرگونه افزایش قیمت گوشت جلوگیری شود.
وی افزود :در حالی که کشور با ذخایر بسیار مطلوب و مناسب گوشت گرم و مرغ مواجه است نیازی به افزایش قیمت نیست و باید بازار با
بهترین شرایط در آستانه ماه مبارک رمضان مدیریت شود .مهندس کالمی مدیر کل دفتر تنظیم بازار وزارت صمت نیز در این جلسهه بهه
سیاست های دولت در حمایت از تولیدکنندگان داخلی اشاره کرد و افزود :درحال برنامه ریزی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر هستیم تا
بتوانیم گوشت را با شرایط بهتری به دست مصرف کننده برسانیم .در ادامه نمایندگان اتحادیه واردکنندگان گوشت نیز به بیهان نهقهطهه
نظرات خود در خصوص نوسانات قیمت ارز در واردات گوشت ،مشکالت انتقال ارز در شرایط تعطیلی بازارهای اروپا به دلیل ویروس کرونا
و برنامه ریزی واردات گوشت در صورت نیاز بازار پرداختند و پاس های الزم را از دکتر معروفان و مهندس کالمی دریافت نمودند.

