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 یک درخت هرچقدر هم که بزرگ باشد با یک دانه آغاز میشود,طوالنی ترین سفرها با اولین قدم.
 

 های دامی تومانی از واردات برخی نهاده ۰۰۴۴پیشنهاد حذف ارز  
های دامی وارداتی با ارز دولتی عمدتا به دست تولیدکننده نمی رسد، پیشنهااد  رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور با بیان اینکه نهاده

تومانی بارای واردات  ۰۰۴۴تومانی از واردات برخی نهاده ها حذف شود. قدیری با اشاره به اهداف آرمانی تخصیص ارز  ۰۰۴۴کرد ارز 

کاالهای اساسی، گفت: کاهش بهای تمام شده محصوالت پروتئینی، افزایش رقابت پذیری در صنعت با کاهش سرمایه در گردش ماورد 

نیاز در زنجیره تأمین محصوالت پروتئینی و وصول مطالبات ارزی دولت از محل نفت با ایجاد مشروعیت جهانی و البته ایجاد انگیزه بارای 

های دامی و دارو اظهارداشت: با توجه به اینکه رسیدن به اهداف فوق تاکنون به درستی محقق نشاده و  بخش خصوصی با واردات نهاده

 معضالت عدیده برای صنایع خوراک دام و دامپروری کشور ایجاد کرده بنابراین باید به دنبال راهکارهای جایگزین بود.

وی تصریح کرد: باید موارد مختلف به دقت بررسی و بعد برای آن تصمیم گیری شود به عنوان مثال چگونه محصوالت پروتئیانای ساباد 

تری جهت مدیریت رانت وجاود دارد؟  خانوار، ارزان به دست مصرف کننده برسد؟ آیا کوپن راه حل مناسبی است؟ آیا زیر ساخت مناسب

چه نهادی باید متولی قصه باشد؟ چگونه منابع ریالی در زنجیره تأمین مربوطه تزریق شود؟ در این خصوص نیز متولی نهایی که باشد؟ آیا 

های دامی و  تواند بخش خصوصی را تشویق به وصول مطالبات خود با واردات نهاده مکانیزم بهتری وجود ندارد؟ و اینکه چگونه دولت می

کنم حداقل بخشی از واردات کاالهاای اسااسای مااناناد  دارو کند؟ این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: در همین راستا پیشنهاد می

تومانی مشمول آن  ۰۰۴۴های مورد مصرف در دام و طیور و آبزیان که ارز  های دامی، مواد افزودنی خوراک دام، و سایر ریز مغذی ویتامین

تر خارج شود  شود و در معادالت فوق نقش معنی داری ندارد جهت کمک به اقتصاد دامپروری کشور، از گروه تخصیص ارز دولتی سریع می

تومانی که سالهاست مشکل ساز شده رهایی پیدا کند. قدیری اضافه کرد: به گفته کارشناساان صااحاب  ۰۰۴۴تا دولت از معضالت ارز 

ای خاص رسیده اسات.   تومان رانت به عده ۰۰۵.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴تومانی حدود “ ۰۰۴۴دالر ”روز گذشته و در قالب  ۰۵۴نظر، در 

سال اخیر است. عضو هیأت نماینادگاان اتااق  ۰در “  یارانه نقدی” هزار تومان( که این رقم معادل کل  ۰میلیارد دالر با میانگین رانت  ۵۵

کیالاوگارم  ۵۴بازرگانی ایران ادامه داد: بنابراین کامالً واضح و روشن است که این سیاست ارزی دولت برای تأمین مصرف سرانه حدود 

مرغ نادرست بوده و ضمن افزایش ریسک سرمایه گذاری در صنایع دام و طیور، تبعات نامطلوبی را نیز به دناباال  کیلوگرم تخم ۲۰مرغ و 

تومانی به دست مصرف کناناده   ۰۰۴۴توانیم اشاره کنیم که دقیقاً با قیمتی متناسب با دالر  داشته است و امروز حتی به یک مورد کاال نمی

 رسیده باشد.

 

 های دریافتی مرغداران پیشنهاد استمهال وام

 های دام و طیور به ویژه ذرت اندیشیده شده است. سازی نهاده وزیر جهاد کشاورزی گفت: تدابیر الزم برای تامین و ذخیره

های مرغداری استان اظهاار  کاظم خاوازی در ادامه سفر به استان خوزستان در نشستی با حضور استاندار و تعدادی از نمایندگان اتحادیه

های دام و طایاور باه  سازی نهاده کرد: حمایت از تولید در بخش کشاورزی وظیفه این وزارتخانه است و تدابیر الزم برای تامین و ذخیره

هزار تن مارغ ماازاد  ۲ویژه ذرت اندیشیده شده است. وی افزود: همچنین با توجه به افت قیمت مرغ، شرکت پشتیبانی امور دام روزانه 

کند و مقرر شده تا تعادل قیمت روند خرید ادامه یابد. وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: زنجیره تولید تا مصارف  مرغداران را خریداری می

محصوالت کشاورزی باید به عنوان یک فرآیند دیده و برای آن برنامه ریزی شود. وی گفت: پیشنهاد شده است برای حمایت از مرغداران 

 های دریافتی آنان اقدام شود. نسبت به استمهال وام

 

 میلیارد تومان رسید ۰۴۴زیان ماهیانه تولیدکنندگان جوجه یکروزه به هزار و 

 میلیارد تومانی تولیدکنندگان جوجه یکروزه هستیم. ۰۴۴رئیس انجمن جوجه یکروزه گفت: در حال حاضر شاهد زیان ماهیانه یک هزار و 

غالمعلی فارغی رئیس انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه، با اشاره به اینکه قیمت فعلی جوجه یکروزه با نرخ مصوب سال گذشته  فاصله 

تومان در فروش هر  ۰۴۴دارد، افزود: در شرایط فعلی با احتساب هزینه تمام شده تولید و نوسان نرخ نهاده ها، تولیدکنندگان یک هزار و 

های مرغداری از جوجه ریزی مجدد اجتنااب  قطعه جوجه متضرر هستند.  به گفته فارغی، هم اکنون مرغداران به سبب مازاد تولید در واحد

کنند چرا که قیمت گوشت مرغ تغییری نداشته است. این مقام مسئول با اشاره به اینکه کمبود دان چاالاش اصالای پایاش روی  می

توان پیش بینی دقیقی راجع به بازار داشت. فاارغای  ها نمی تولیدکنندگان است، گفت: با توجه به شرایط فعلی کمبود و نوسان نرخ نهاده

هزار تن گوشت مرغ مازاد بار نایااز  ۰۵میلیون قطعه معادل  ۰۴میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفته که  ۲۴۴ادامه داد: در فروردین 

میلیارد تومان متضرر شدند، افزود: با وجود جمع کاردن  ۲۵۴۴تا  ۲۰۴۴کشور است. وی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان مرغ مادر ماهیانه 

تخم مرغ و معدوم سازی جوجه شاهد زیان از جیب تولیدکنندگان هستیم. فارغی درباره آخرین وضعیت صادرات جوجه یکروزه بیان کرد: 

 ۵ها حاکی از آن است که  با توجه به صادرات جوجه یکروزه از مراجع مجاز و غیرمجاز آمار دقیقی از میزان صادرات نداریم، اما پیش بینی

میلیون قطعه طیور صادر شده است. وی در پایان با تاکید بر رفع موانع صادراتی تصریح کرد: اگر دولت با رفع موانع صادرات اجاازه  ۰تا 

 ورود جوجه یکروزه و مرغ به کشور عراق را بدهد، این امکان وجود دارد که کل مازاد تولید را که منجر به دردسر شده است، صادر کنیم.
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