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 تر از کسی است که بر دنیا تسلط دارد. که بر خود تسلط دارد بزرگ آن 
 

 راهکار کوتاه مدت ثبات قیمت مرغ، تخصیص ارز است
نژاد در مورد نوسان قیمت مرغ گفت: فرآیند تولید مرغ، فرآیندی چند بخشی است. عووامو وی  حجت االسالم سید صادق طباطبایی

کننده برسد، هر کدام از این عوامل دچار مشکل شود، در نهایت روی  دهد تا مرغ به دست مصرف ای دست به دست هم می زنجیره

های داموی دانسوت و  گذارد. این عضو کمیسیون کشاورزی مج س، ع ت افزایش قیمت مرغ را کمبود نهاده قیمت مرغ تأثیر می

هوای  هاست. کشور ما امکانات تولید نهواده های دامی، کمبود تخصیص ارز برای واردکردن این نهاده گفت: ع ت اص ی کمبود نهاده

دامی به اندازه تولید مرغ ندارد پس نیازمند واردات و ارز هستیم. نوسان ارز، منجر به نوسان قیمت نهاده و در نهایت نوسان قیمت 

هزار تومان افزایش پیدا کورد اموا  ۵شود. نماینده مردم اردستان و زواره در مج س افزود: جوجه مرغ الین قبل از عید تا  مرغ می

ترسند زیر بوار نووسوان  شود چرا که از نظر اقتصادی می داران استقبال نمی تومان کاهش پیدا کرده اما از طرف مرغ ۵۵۵االن تا 

 ای برای این موضوع تشکیل دادیم و موضوع را بررسی کردیم.  های دامی بروند. ما در کمیسیون کشاورزی، کمیته نهاده

کونود.  های خود را کرده و موی وی از مذاکره کمیسیون کشاورزی با بانک مرکزی خبر داد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی نیز تالش

توان به ثبات قیمت مورغ  نژاد در پاسخ به این پرسش که آیا می امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم مشکالت را حل کنیم. طباطبایی

شود. قریب به دو سوال  های تولید مرغ، جوجه مرغ الین است که در ایران تولید می ترین زنجیره بین بود، گفت: یکی از مهم خوش

شود.  این عضو کمیسیون  شود تا نژاد مرغ الین از بین نرود. این رونق تولید جوجه مرغ باعث کاهش قیمت می است که تالش می

گفت: ما هر چقدر هم کنجاله و سویا  «ها است ظرفیت تولید مرغ ما، بیشتر از ظرفیت کشت نهاده»کشاورزی مج س با بیان اینکه 

کند. راهکار کووتواه  توانیم تولید نهاده را تأمین کنیم پس باید وارد کنیم. وضعیت بازار ما از وضعیت ارز تبعیت می تولید کنیم نمی

مدت آن این است که دولت ارز بیشتری به این موضوع تخصیص دهد تا از این بازه زمانی بگذریم. ممکن است در آینده نزدیک یا 

دامی ایرانی وارد بازار شده و وابستگی به ارز کم شود اما در کوتاه مدت راهی جز تخصیص ارز بویوشوتور نوداریوم.   دور نهاده

 نظمی ماجرا تأثیرگذار است. نژاد در پایان تأکید کرد: چند نرخی بودن ارز در بی طباطبایی

شد. در این صورت واردکننده دنبال ارز دولتی نبود که در آخر هم  اگر در مجموع یک واحد ارزی داشتیم، رانت و مشکالت کمتر می 

تومانی بیشتور از  ۰۵۵هزار و  ۴دستش نرسد و تجارت را مختل کند. طبق گزارش کمیسیون اقتصادی مج س، تورم کاالهای ارز 

 کاالهای دیگر بوده است که این آمار خطرناک است.

 

 اشکاالت سامانه بازارگاه پای نهاده های دامی را به بازار آزاد باز کرد
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی گفت :بی توجهی مسئوالن به اشکاالت و نواقص سامانه بازارگاه این ساموانوه را بوه 

های دام و طیور ایران )آونودا،، عوبوا   جوالنگاه واسطه ها و دالالن تبدیل کرده است.روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان نهاده

های دامی با نرخ آزاد در بازار مهر تائیدی بر اشکاالت اسواسوی سواموانوه  حاجی زاده با اعالم این مط ب اظهار کرد: وجود نهاده

 بازارگاه در طراحی و نحوه اجرای آن و همچنین تاکید و اصرار بر اجرای یک طرح دارای اشکال است.

های ذی ربط امکان خورو   وی گفت: در شرایطی که حتی یک کی و نهاده دامی بدون تایید و دریافت حواله عرضه از سوی دستگاه

های دامی با نرخ آزاد در بازار هستیم که این امر به درسوتوی نشوان  از گمرک یا انبار کارخانه تولیدی را ندارد شاهد فروش نهاده

های دام و طویوور  دهد ساختار سامانه بازارگاه از طراحی تا اجرا با اشکاالت جدی مواجه است. دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده می

ایران تصریح کرد: بیش از یک سال است که مسوالن ذی ربط در طراحی و اجرای سامانه بازارگاه وعده رفع اشکاالت این سامانه 

اند اما در عمل هیچ اتفاقی رخ نداده است. حاجی زاده با انتقاد از عدم  بوررسوی سووابوق  نفعان را داده با مشورت و همفکری ذی

های دامی در سامانه بازارگاه خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اشکاالت اساسی سامانه بازارگواه ایون اسوت کوه  خریداران نهاده

دهود  اند؛ این امر نشان موی خریداران معرفی شده در سامانه بازارگاه  در برخی موارد با گذشت چندین روز اقدام به خرید نکرده

اند. به گفته حاجوی  های دامی نداشته های دامی در سامانه بازارگاه در واقع نیازی به نهاده افراد معرفی شده  به عنوان خریدار نهاده

های دامی از سوی صاحبان حواله در شرایطی که فعالیت صنایع و ادامه حیات دام و طویوور بوه  زاده؛ عدم اقدام برای خرید نهاده

های دامی ندارد. دبیر اتحادیوه  ها به خرید نهاده های دامی بستگی دارد، توجیهی به غیر از عدم نیاز صاحبان حواله استفاده از نهاده

شود  های دامی که در بازار با نرخ آزاد خرید و فروش می های دام و طیور ایران خاطرنشان کرد: صد در صد نهاده واردکنندگان نهاده

چرا کاالیی که باید بر اسا  نویواز »با حواله وزارت جهادکشاورزی بارگیری شده است و سوال ما از مسئوالن ذی ربط این است 

حاجی زاده تاکید کرد: مشکالت مطورح شوده عوالوه بور  «واحد تولیدی در بازار عرضه شده باشد سر از بازار آزاد درمی آورد؟

 اشکاالت تکنیکی و نرم افزاری سامانه بازارگاه است و متولیان امر کامال نسبت به ایرادات متعدد این سیستم اطالع دارند.
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