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 مشکل فکر های بسته این است که دهانشان پیوسته باز است . . .
 

 کند های دامی نمی دولت هیچ مماشعتی با متخلفان نهاده
ها را خارج سامانه باازارگااه  مرتضی رضایی اظهارداشت: برخی تجار و بازرگانان در سطوح مختلف از خط قرمز عبور کرده و نهاده

شود. وی با بیان اینکه دو میلیون نهاده وارداتی در کشور گم نشده است تصریح کرد: مشکا   اند که با آنان برخورد می توزیع کرده

گران باعث گاران  کنند و برخی واسطه های دام و طیور را وارد سامانه بازرگاه نمی اصلی این است که برخی تجار و بازرگانان نهاده

شوند. معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با وجود سامانه بازارگاه گرمی نهاده وارداتی که باا ارز  فروشی می

تومانی وارد کشور می شود نباید خارج از سامانه توزیع شود. رضایی یکی از مزایای مهم سامانه بازارگاه را ثابات  ۰۰۴۴رسمی 

هزار مرغدار از این سامانه بهره مند هستند اما مماکان  ۸۱تراکنش مالی دانست و افزود: سامانه بازارگاه هیچ ایرادی ندارد اکنون 

شود. وی ادامه داد: اکنون کارگروهی در وزارت جهاد کشااورزی  بارای  است چند اشکال هم داشته باشد که بزودی اصالح می

راست آزمایی ثبت نام تولیدکنندگان در سامانه بازارگاه ، برخورد با  متخلفان عرضه نهاده های دامی در بازار و گران فروشی نهاده 

ها از ابتدا تا انتها  ها تشکی  شده است. معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: به طور قطع باید ورود نهاده

رسد، مشخص باشد. وی ادامه داد: در حال حاضر ذرت مورد نیاز کشور تامین است و تنها در کنجاالاه  که بدست تولیدکنندگان می

درصد نهاده کنجاله  سویا و ذرت تامین و در سامانه بازارگاه عرضاه  ۰۴سویا محدودیت و مشک  داریم. رضایی با اشاره به اینکه 

 اند که باید با انان برخورد شود. ها را بهم ریخته شود، افزود: یکسری واسطه گر و زالو صفت بازار نهاده می

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: همه دستگاه های نظارتی و دولتی باید در کنار یکدیگر با متخلفان ناهااده 

 کند. های دامی برخورد کنند. رضایی اظهارداشت: به طور حتم فاصله قیمتی بین ارز رسمی و آزاد پتانسی  تخلف را ایجاد می

وی تصریح کرد: حذف ارز رسمی  برای کشور تبعاتی دارد به طوری که باید نقدینگی تولیدکنندگان بیش از چهار برابر شاود کاه 

کنندگان شاهد افزایش قیمت چاناد باراباری  باید برای چنین نقدینگی بسترسازی شود. رضایی ادامه داد: همچنین برای مصرف

 ۰۴۸خواهیم بود که این امر نیازمند بررسی است. معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در هفته دولت امساال 

هزار تومان است. باا اجارای ایان  ۱۴۴ها دو میلیارد و  رسد. رضایی افزود: اعتبار این پروژه برداری می پروژه دام و طیور به بهره

 شود. نفر اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می ۰۴۴ها  برای  پنج هزار و  طرح

 احتمال کاهش تولید گوشت مرغ
در حاضر وضعیت بازار مواد غذایی در کشور بی ثبات است و هر روز شاهد نوسان قیمت یا عرضه محصوالت هستیم، در حالی کاه 

تورم باال باعث کاهش تنوع مواد غذایی روی سفر مردم شده و تنها توان خرید چند محصول را داشتند به تازگی با تدبیار دولات 

 برای آزادسازی نرخ ارز واردات نهاده ها و کاالی اساسی دیگر مردم قادر به خرید آن کاالها هم نیستند.

رئیس اتحادیه مرغ و پرندگان استان تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در شرایط کنونی تولید گاوشات 

میلیون تن رسیده است، گفت: با وجود اینکه همه ساله در تابستان افزایش تقاضا برای گوشات مارغ وجاود  ۸۴۴مرغ به حدود 

داشت و میزان تقاضا به بیش از میزان تولید می رسید با این حال امسال به دلی  کرونا تقاضا کمتر از سال های گذشته است، هار 

چند نسبت به چند ماه پیش افزایش پیدا کرده است. مهدی یوسف خانی با بیان اینکه در چند ماه اخیر بسیاری از مارغادارهاا از 

جوجه ریزی خودداری کرده اند، افزود: در شرایط کنونی تولید نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، زیرا از یک سو قایامات 

نهاده ها باال رفته و بسیاری از مرغداری ها به دلی  هزینه باالی نگهداری و پرورش مرغ جوجه ریزی نکرده اند و از سوی دیاگار 

میزان تقاضا کمتر از قب  است به همین دلی  دولت باید سیاست حمایت از تولید را در پیش بگیرد، زیرا در غیر اینصورت مایازان 

 تولید روند نزولی خواهد گرفت و در آینده احتمال اینکه در عرضه تاثیر منفی بگذارد هست.

او با بیان اینکه روند کاهش تولید مرغ ممکن است ادامه پیدا کند، افزود: به دلی  اینکه قیمت نهاده ها باال رفته است از طرف دیگر 

هزار تومان در نظر گرفته شده است و کمتر از قیمت تمام شده با نرخ نهاده های ارز آزاد اسات،  ۸۴نرخ گوشت مرغ در مرغداری 

به همین دلی  صنعت مرغداری در آستانه آسیب قرار گرفته است.رئیس اتحادیه مرغ و پرندگان استان تهران با تاکید بر ایاناکاه 

بارابار  ۰تومان است،  گفت: قیمت سویا نسبت به سال های گذشته تقریباا  ۸۰۵۴۴هزینه هر کیلو گوشت مرغ برای مرغدارها 

تومانی به واردات برخی نهاده ها متوقف شد قیمت این محصاوالت  ۰۰۴۴افزایش یافته است، در واقع پس از اینکه تخصیص ارز 

تومان رسیده است و به دلی  این افزایش قیامات  ۰۱۴۴در بازار آزاد به شدت افزایش پیدا کرده برای نمونه قیمت سویا به قیمت 

بسیاری از واردکننده ها این محصول را نمی خرند. او درباره دالی  عرضه مرغ در بازار باالتر از نرخ مصوب دولتی گفت: از آنجایای 

تومان تعیین کرده بسیاری از  ۸۵۰۴۴که قیمت تمام شده گوشت مرغ در بازار باالتر از نرخ دولتی است که هر کیلو گوشت مرغ را 

 هزار تومان عرضه می کنند. ۸۱و  ۸۰واحدها گوشت مرغ را با قیمت های 
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