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 آور. نه پیروزی پایدار است و نه شکست مرگ
 

 ها پاسخ دهد جهاد کشاورزی باید درباره بازار سیاه نهاده
گذاری در بازار وجود دارد. در  گذاری کاالها و تأثیر دولت در افزایش قیمت و کمبود کاالها، گفت: دو نوع قیمت عباس تابش درباره قیمت

ها ضوابط خاصی وجود دارد و این فررایر ر   گذاری  ها قبل از ورود کاال به بازار مشخص می شود در دیگر قیمت گذاری تثبیتی قیمت قیمت

گذاری انجام می شود. با شکایت مصرف ک   گان از توزیع ک   ه یا فروش  ه خاصی  گذاری و زیر نظر هیئت قیمت توسط ب گاه های قیمت

ک یم و در صورت مشاه ه تخلف نهاد توزیع ک   ه و فروش  ه مشمول گرانفرروشری  گذاری بررسی می ما شرایط را براساس ضوابط قیمت

شون ، اظهار کررد:  ها، این کاالها حتی در میادین نیز کمیاب می می شود. تابش در پاسخ به ای که چرا پس از مصوبه دولت در تعیین قیمت

هزار تومان در تمامی میادین تره بار عرضه می شود. وی با بریران  21چ ین خبری صحت ن ارد. در حال حاضر تخم مرغ به قیمت کیلویی 

درص  ک جاله مورد نیاز ساالنره  54ای که موضوع مرغ و تخم مرغ با دیگر کاالها متفاوت است افزود: امسال به دلیل وجود مشکالت ارزی 

وارد کشور نش ه که این اتفاق م جر به بروز مشکالتی برای تولی ک   گان ش ه است که البته مانیز م کر این مشکالت نیرسرتریرما امرا 

درص ی، هزی ه های بیرشرترری را  54مسئولیت آن به عه ه من نیست. در این خصوص جلسات متع دی برگزارش ه است و این کمبود 

هرزار  12ان . هفته گذشته نرخ هر شانه تخم مررغ  های موجود در بازار سیاه از کجا آم ه تحمیل کرده است و ما بای  بفهمیم که ک جاله

هزار تومان است. به گفته رئریرس  03ها همچ ان بیش از  فروشی ده  قیمت آن در خرده تومان تعیین ش ، اما مشاه ات می انی نشان می

سازمان حمایت از مصرف ک   گان و تولی  ک   گان، این سازمان طی نامه مکتوبی به وزیر جهاد کشاورزی اعالم کردم که تولی ک  ر گران 

ک    و خواستار قیمت دقیق خری  و فروش آن از وزارت کشاورزی به ع وان نهاد  های مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می بخشی از نهاده

 متولی ش ه است. 

 افزایش قیمت خوراک دام و طیور در بازارهای جهانی

های روغ ی و شکر است. اما محصرول  دام، دانه  ج ی ترین قیمت محصوالت کشاورزی در بازارهای جهانی حاکی از افزایش قیمت خوراک

ای داشته و قیمت انواع دام هم با کاهش قیمت مواجه ش ه است. در بازارهای جهانی قیمت هر بروشرل ترت کره  سابقه گ  م کاهش بی

های روغ ی هم از قرافرلره  دالر معامله ش . دانه 024.14دالر افزایش یافت و به قیمت  4..2شود  عم تاً به ع وان خوراک دام استفاده می

س تی داشت. در این  52دالر در هر بوشل افزایش یافت. سویای روغ ی هم رش  1.4افزایش عقب نمان ن  به طوری که  سویای خوراکی 

دالر مواجه ش . در بازارهای جهانی قیمت شکر هم با افزایش همراه برود.  0..میان دیگر محصول روغ ی مان   کانوال هم با افزایش زیاد 

کر ر .  درص  نیاز خوراک دام و طیور را وارد مری 3.دالر کاهش داشت  . ایران بیش از  1.1س ت و دام پرواری  .7اما قیمت دام زن ه 

تومانی و در حقریرقرت  133هزار و  5گذارد، اگرچه دولت با اختصاص ارز  هرگونه نوسان در بازارهای جهانی بر قیمت داخلی هم تأثیر می

ها است. در چ   ماه گذشته تأمین خوراک دام و طریرور در کشرور  گیر برای مقابله با این افزایش پرداخت یارانه به دنبال ایجاد ضربه

ها بود بره  مشکالتی داشت که بخشی از آن به ع م تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و بخش دیگر به دلیل وجود فساد در توزیع نهاده

بی ی کررده برود  شود. امسال وزارت جهاد کشاورزی پیش طوری که قیمت ک جاله بیش از پ ج برابر قیمت مصوب در بازار سیاه عرضه می

 میلیون تن فراتر نرفت. 7.5میلیون تن گ  م از کشاورزان خری اری شود، اما این رقم از  23

 

 دولت چگونه صنعت تولید پروتئین را زمین زد؟
روز پیش زمانی که معاون اول رئریرس  ۰33مجی  موافق ق یری رئیس انجمن ص ایع خوراک دام، طیور و آبزیان اظهار داشت: 

تومانی خواهیم داشت، فاتحه ص عت تولی  پروتئین را در کشور خوان یم. وی افزود: مرا بره  5133جمهور مطرح کرد که فقط ارز 

گذاران هش ار دادیم این سیاست ارزی، ص عت پروتئین را بر زمین خواه  زد. رئیس انجمن ص ایع خوراک دام، طیرور و  سیاست

خواه  مشکالت حادتر نشود، بای  مروضروع را  ک یم اگر دولت می آبزیان افزود: ما هش ارها را از آبان سال گذشته دادیم و فکر می

ج ی بگیرد و نسبت به انتقال ارز مرغوب برای واردک   گان بخش خصوصی اهتمام ج ی تر داشتره براشر .مروافرق قر یرری 

های آی  ه با کمبود شیر و لب یات روبرو خواهیم ش . وی  خاطرنشان کرد: اگر دولت در تامین ارز جوی دامی اق ام ج ی نک  ، در ماه

تری در تامین ارز و انتقال آن به واردک   گان ایفا ک   تا مشکالت حادتر نشود. همرچر ریرن رضرا  افزود: دولت بای  نقش پررنگ

گذاری نخواهیم داشرت. وی  مرغ داشته باشیم، هیچ مشکل در قیمت ترکاشون ، م یرعامل اتحادیه مرغ اران گفت: اگر تولی  تخم

ها نیز بای  مهیا گردد.ترکاشون  کمربرود  شود ولی الزاماتی نظیر نهاده ها یافت می ادامه داد: مرغ برای نیاز کشور در سالن مرغ اری

نهاده وارداتی با ارز دولتی را موجب افزایش هزی ه تولی  دانست و افزود: جیره طیور رقیق ش ه و ران مان تولی  را تحت تاثیر قررار 

داده که در قیمت تخم مرغ نیز تاثیر گذار است. ترکاشون  با بیان ای که مرغ اران توانایی مازاد تولی  مرغ را دارن  و در این بریرن 

تر کار ک   که در نتیرجره  ده  با ران مان پایین شود، گفت: مرغ ار ترجیح می ها موجب طی مسیری معکوس در تولی  می نبودِ نهاده

 این تصمیم، عرضه کاهش یافته و پاسخگوی تقاضا نخواه  بود.
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