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 یک ناشنوا باش وقتی همه از محال بودن آرزوهایت سخن می گویند....
 

 تومانی تمدید شد ۰۰۱۱مجوز صادرات مرغ با عوارض 

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت اعالم کرد: با دستور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصمیمات اتخاذ شده از 

دهد با تدابیر انددیشدیدده  ها نشان می سوی ستاد تنظیم بازار، صنعت مرغداری از حاشیه زیان خارج شد. محمدرضا کالمی افزود: بررسی

های ابتدایدی سدال در  گیری بحران در ماه شده صنعت مرغداری به سود معقولی رسیده است. این مقام مسئول در خصوص دالیل شکل

ها به کمتر از قیمت مصوب یا به عبارت دیدردر  صنعت مرغداری گفت: افزایش میزان جوجه ریزی مازاد بر تقاضای بازار، سبب شد قیمت

میلیون قدعدعده   521ریزی باالتر از عدد مصوب کارگروه تنظیم بازار) یعنی  قیمت تمام شده برسد؛ به عبارت دیرر افزایش میزان جوجه

که مرغ آن در فروردین مداه بده بدازار  89هزار مرغداری غیرمجاز در بهمن ماه سال  6هزار مرغداری مجاز و بیش از  22توسط حدود 

مندی از افزایش تقاضا در ماه مبارک رمضان به  ریزی با هدف بهره گیری این وضعیت موثر بود چرا که حجم جوجه عرضه می شود در شکل

میلیون قععه رسید. کالمی گفت: شرایط بازار ماه های نخست امسال، به دلیل شیوع کرونا متفاوت تر از سال های پیش بود و بستده  525

 ها زمینه کاهش شدید مصرف مرغ را ایجاد کرد. ها و غذاخوری ها، هتل شدن رستوران

های رسدیدده  وی درباره تغییرات قیمتی رخ داده در سعح بازار گفت: قیمت جوجه یک روزه در شرایط کنونی اصالح شده و طبق گزارش

ریزی مناسب را  ریال در فروردین ماه سال جاری به باالتر از دو هزار تومان رسیده که نوید جوجه 908هزار و  55قیمت جوجه یک روزه از 

دهد.  وی با اشاره به میزان واردات این نهاده مورد استفاده در صنعت دام و طیور افزود: از ابتدای امسال تا ابدتددای  به سیاست گذار می

افدزایشدی  89هزار تن ذرت وارد کشور شده که در مقایسه با یک میلیون و پانصد هزار تن وارداتی در سال  800خردادماه یک میلیون و 

آوری مرغ  دهد. وی اضافه کرد: با هدف ساماندهی بازار شرکت پشتیبانی امور دام کشور مکلف شد نسبت به جمع درصدی را نشان می 26

 گرم اقدام نماید.  20002مازاد بر ذخایر مصوب با نرخ مصوب و تا سایز 

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت ادامه داد: در عین حال وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد مشروط بر حفظ تعادل بازار مرغ 

ای که قدیدمدت  گونه هزار تن بدون عوارض صادراتی به 6آوری تخم مرغ مازاد و صادرات مازاد مرغ مادر گوشتی تا سقف  نسبت به جمع

 روزه با نرخ مصوب عرضه شود، اقدام کند. یک  جوجه

صادرات گوشت مرغ شرکت پشتیبانی امور دام کشور توسط مباشرین بخش خصوصی طرف قرارداد با شرکت مذکور )بدرای  به گفته وی

نو و کهنه نمودن ذخایر گوشت مرغ  بدون پرداخت عوارض صادراتی بالمانع اعالم شد و در سایر موارد عوارض صادراتی گوشت مرغ از 

تومان کاهش یافت.به گفته وی درخواست تمدید دوره کاهش عوارض صادرات مرغ و صدور مجوز صدادرات بدا  5100تومان به  1000

تومانی تمدید شده  5100تومانی نیز ارائه شد که با موافقت حاصل شده تا پایان خرداد ماه مجوز صادرات مرغ با عوارض  5100عوارض 

تومان  100هزار و  52تومان در میدان بهمن و  100هزار و  52هزار و پانصد تا  55است.گفتنی است؛ در حال حاضر قیمت مرغ گرم بین 

 های است. هزار تومان در خرده فروشرا 51تا 

 

 تعیین قیمت نهایی خوراک دام برای حمایت از تولیدکنندگان 
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: برای حمایت از تولیدکنندگان دام، طیور و آبزیان و دسترسی آندان بده خدوراک دام، 

 شود. های موجود طیور، گاو شیری و گوشتی و آبزیان، قیمت نهایی فروش کارخانجات مشخص می براساس فرمول

ها و قیمت آن در کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان کشور مشخدص اسدت، امدا  حسن عباسی معروفان افزود: اکنون ورودی نهاده

 دهندگان را در پی دارد. های باال به فروش می رسد که نارضایتی تولیدکنندگان و پرورش محصول نهایی با قیمت

های مناسب مقرر شده این اقددام بدراسداس  وی اظهارداشت: به منظور دسترسی تولیدکنندگان به خوراک دام، طیور و آبزیان با قیمت

 گذاری شود. کنندگان تعیین تکلیف و قیمت بررسی قیمتی توسط سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف

گذاری خوراک دام، طیور و آبزیان در کارخانجات تدوسدط  مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام تصریح کرد: در صورت ابالغ مصوبه قیمت

 سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، نهاده به طور مستقیم وارد کارخانجات می شود.

وی افزود: به طور حتم عرضه نهاده ها به کارخانجات خوراک دام عالوه بر اشتغالزایی موجب استفاده از بخش عمده ظرفیت تولیدی ایدن 

کارخانجات خواهد شد به نفع تولید و منافع ملی کشور است.عباسی معروفان براین باوراست که نهاده باید بدا ندرخ مشدخدص وارد 

کارخانجات و با نرخ مشخص به دست تولیدکنندگان و پرورش دهندگان دام، طیور و آبزیان برسد تا آنها متضرر نشوند.مدیرعامل شرکت 

ت پشتیبانی امور دام کشور با بیان اینکه به دنبال واردات کنجاله سویا نیستیم، گفت: اکنون بحث ایجاد اشتغال پایدار و استفاده از ظرفدید

کشی کشور را در دستور کار داریم، بنابراین هدف ما واردات دانه برای تبدیل به روغن و کنجاله است.وی اظهارداشدت:   کارخانجات روغن

درصد به روغن تبدیل می شدود و  59درصد آن به کنجاله و  ۸9هزارتن دانه در کارخانه های روغن کشی داریم که  900اکنون بیش از  

تنها چهار درصد آن ضایعات است. وی با تاکید براینکه ما کمبودی در تامین کنجاله سویا نداریم و نخواهیم داشت، گفت: سیاست وزارت 

 جهاد کشاورزی واردات نیست، اما نیاز است که دانه سویا را برای فعالیت بخش های مختلف تامین کنیم.
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