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 از آیینه بپرس نام نجات دهنده ات را.....
 

 هزار میلیارد تومان به مرغداران خسارت زد 2مصوبه ستاد تنظیم بازار 
هزار میلیارد تومان خساار  زد و کسا   2رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: مصوبه ستاد تنظیم بازار به صنعت مرغداری 

پاسخگو نیست.رسالن قاسم  رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون امروز در نشست مشترک با معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه در 

گذارد، دولات باه  محل اتاق تعاون گفت: یک  از مشکال  عمده ما این است که تصمیما  دولت که بر بخش غیردولت  و تعاون  اثر م 

هزار میلایاارد تاوماان  2ای دارد که به صنعت مرغداری  رود. وی گفت: ستاد تنظیم بازار مصوبه هیچ وجه زیر بار آثار تصمیما  خود نم 

خسار  زده و کس  پاسخگو نیست، آیا دولت در آثار تصمیما  خود بر فعاالن بخش اقتصادی پاسخگو است؟وی گفات: بسایااری از 

گاری کاناار  های تصدی خواهیم دولت از فعالیت شود و ما م  های  که به نفع بخش خصوص  است در بخش تعاون اجرا نم  دستورالعمل

قانون برنامه پنجم توسعه اجرا نشده و زمان اجارای  22ماده   »ج «ها و قوانین  بند بکشد، به عنوان مثال در مورد عدم اجرای بخشنامه

گااها   این برنامه هم به پایان رسیده است. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون همچنین با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی گافات:

دهند و گاه  سیستم بانک  به ثبت اسناد  ها برای فعاالن بخش خصوص  به خاطر بده  ممنوعیت خروج ضامنان بانک  را انجام م  بانک

صاادرا   کند. همچنین بهمن عبدالله  رئیس اتاق تعاون در این باره گفات:  المعامله م  نویسد و فعال بخش خصوص  را ممنوع نامه م 

گیرد، اماا امساال باا  درصد تولید و صادرا  کشاورزی توسط تعاونیها صور  م  07  میلیارد دالر هم م  رسید، 2کشاورزی هر سال به 

روی دست مانده و پسته صاادراتا  از   شد، درصد به چین صادر م  07ها بود، پسته ایران  که  پیدایش کرونا که مصادف با سال نو چین 

 دالر کاهش یافته است. 6تا  2دالر به  9کیلوی  

 

 شود های دامی در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل می ستاد تنظیم بازار در حوزه نهاده 
کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در جلسه هم اندیش  با تشکل ها، اتحادیه ها و انجمن های بخش خصوص  با اشاره به این نکته کاه 

تولید محصول کشاورزی و صادرا  آن باید توسط یک سیاست واحد اداره شود، خاطرنشان کرد: از آن جای  که وزار  جهاد کشااورزی 

کننده است، پیشنهاد اجرای  شدن تشکیال  ها بیشتر معطوف به مصرف گیری عضو بوده و تصمیم ۴۱در ستاد تنظیم بازار تنها یک عضو از 

جمهور تایید شد.  ستاد تنظیم بازار در حوزه نهاده های دام  در وزار  جهاد کشاورزی را به هیئت دولت دادیم که توسط معاون اول رئیس

وی ادامه داد: قدم دوم ما این است که صادرا  محصوال  کشاورزی در اختیار ستاد تنظیم بازار تشکیل شده در وزار  جهاد کشااورزی 

قرار گیرد. خاوازی با اشاره به مسئله تهاتر در محصوال  کشاورزی تصریح کرد: مسئله تهاتر در هیئت دولت مطرح و تایید شده و باایاد 

توانیم با صادرا  مرغ، گوشت و محصوال  دیگر مورد نیاز بخش را وارد کنیم. خااوازی  ها پیگیری شود که از این طریق م  توسط تشکل

های کشاورزی و دام  عنوان کرد:  برای وارد  جو، ذر  و کنجاله سویا ارز دولت  هاماچاناان  در رابطه با تخصیص ارز به واردا  نهاده

ها به بخش خصوص  اظهار کارد:  گری پابرجا و تمام این کاالها جزوه کاالهای اساس  محسوب م  شود. وی در رابطه با واگذاری تصدی

ها را پیگیری کنیم. خاوازی تصاریاح کارد:  کنیم تا جای  که امکان دارد واگذاری واگذاری ها باید با جزئیا  اتفاق بیفتد و ما هم سع  م 

اصالح نظام توزیع باید در دستور کار قرار گیرد و مقرر شده سامانه بازارگاه با یک سامانه دیگر جایگزین شده تا مشکال  توزیع مرتفاع 

شود. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش وزن برخ  دام ها بیان کرد: ما در رابطه با صادرا  دام با معاون امور تاولایادا  داما  

هاا،  جلسات  را داشته ایم و مقرر شده که این موضوع به سرعت  سامانده  شود. گفتن  است؛ در ادامه این جلساه، رسساای تشاکال

 های بخش خصوص  هم پیشنهادا  و نقطه نظرا  خود را برای حل بحران در بخش کشاورزی بیان کردند. ها و انجمن اتحادیه

 

 نوسان قیمت مرغ با ذخیره سازی حل می شود
معاون معاون هماهنگ  امور اقتصادی استاندار ایالم با تاکید بر اینکه حمایت های الزم از سوی دولت برای ذخیرسازی مرغ در اساتاان 

انجام شده است، گفت: با این اقدام نوسان قیمت در بازار حل م  شود. حیدر نعمت  در نشست ستاد تنظیم بازار استان ایاالم اظاهاار 

داشت: تمام  تالش و حمایت ها از سوی دولت برای خرید و ذخیره سازی مرغ در کشور و استان انجام شده اما هنوز به تعهدا  عامال 

تن گوشت مرغ از مرغداران استان خریداری و ذخیره سازی شود اما  277نشده است. وی تاکید کرد: بر اساس پیگیری و توافق قرار بود 

تن خریداری شده است. معاون هماهنگ  امور اقتصادی استاندار ایالم یادآور شد: با توجه به این شرایط اکنون ناوبات  ۴62تاکنون تنها 

اتحادیه مرغداران و کشتارگاه است که پای کار بیایند. نعمت  اضافه کرد: باید ذخایر استراتژیک استان همیشه به اندازه مناسب باشد تاا 

با ارسال آنها به بازار موجب تثبیت قیمت شده و شاهد نوسان قیمت در بازار نباشیم. وی تصریح کرد: اکنون چند وقت است که انتقاادهاا، 

اعتراضا  و نارضایت  های  در بحث قیمت نهاده، عدم خرید مرغ مرغداران و ذخیره سازی مرغ در استان وجود دارد که باایاد آسایاب 

شناس  شود. نعمت  گفت: با توجه به اینکه نامه دامپزشک  مبنای کار توزیع نهاده دام  است باید پس از راست  آزمای  جوجه ریزی نامه 

صادر شود تا حق مرغداران ضایع نشود و اختصاص نهاده موجب سو استفاده افراد نشود. وی اضافه کرد: لیست شرکت های توزیع نهاده 

دام  باید ارایه شود تا اگر به تعهدا  خود عمل نکرده اند با آنها برخورد شود، همچنین باید اتحادیه اسام  شرکت های  که ارز دولاتا  

 دریافت و نهاده توزیع نم  کنند ظرف یک هفته اعالم کند تا مدارک و مستندا  آنها به دستگاه قضا اعالم شود.
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