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برای پیروزی ابلیس ,کافی است آدمهای خوب دست روی دست بگذارند.

واحدهای مرغداری نیمهفعال یا راکد به چرخه تولید بر میگردند؟
مدیر جهاد کشاورزی مرکز لرستان میگوید :امیدواریم واحدهای مرغداری نیمهفعال یا راکد خرمآباد با رفع مشکالت به چرخهه وهولهیهد
برگردند .مراد بیرانوند اظهار کرد :با ووجه به گرمای هوا در فصل وابستان و چند عامل دیگر ،جوجهریزیها در این فصل نسبت بهه بهههار
کاهش دارد .وی با اشاره به فعالیت  ۱۱۱واحد مرغ گوشتی صنعتی در خرمآباد افزود :با ووجه به وولیدات این واحدها ،عالوه بر وامین نیاز
مصرفی خرمآباد ،مازاد وولیدات به شهرستانهای همجوار صادر میشود .بیرانوند یادآور شد :واحدهای مرغداری به طور متوسط سهه وها
چهار دوره در سال میووانند جوجهریزی داشته باشند که این مهم به برنامهریزی مسئوالن واحدها برمیگردد .مدیر جهههاد کشهاورزی
خرمآباد گفت :برخی از واحدهای مرغداری آنگونه که باید و شاید فعالیت ندارند و با مشکالوی دست و پنجه نرم میکنند که برای رفهع
آنها کارهایی انجام دادهایم .وی اضافه کرد :امیدواریم واحدهای مرغداری نیمهفعال یا راکد شهرستان خرمآباد با رفع مشکالت به چرخهه
وولید برگردند .بیرانوند در خصوص وامین نهاده این واحدها بیان کرد ۰۱ :درصد نهاده دان واحدهای مرغ گوشتی و وخمگذار با ارز ۰۰۱۱
وومان وامین شده است .مدیر جهاد کشاورزی خرم آباد گفت :ما برای وامین نهاده این واحدها بر اساس شرایط کشور ،بهرنهامههریهزی
کردهایم و امیدواریم مشکل خاصی در این زمینه نداشته باشند.

دولت نتوانسته التهابات را در خوراک دام بکاهد
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :یکی از حداقلهای مردم برای معیشت ،وأمین کاالهای اساسی آنهاست اما مها شهاههد آن
هستیم که بخش اعظم خوراک دام وارداوی است ولی دولت نتوانسته مدیریت الزم را در این باره داشته باشد .مهدی طغیانهی در بهاره
التهابات بازار ارز و وأثیر آن بر قیمت اجناس و کاالها اظهار داشت :التهابات ارزی روزهای اثر خود را بر هزینه ومام شده کاالها میگهذارد
و همین موضوع منجر به افزایش قیمتها شده است .وی افزود :در زنجیره وولید برخی کاالها و مواد اولیه یا ماشین آالت و قطعات که بها
ارز وأمین میشود مشکالوی در اثر نوسانات ارزی ایجاد میشود؛ چرا که وقتی قیمت ارز باال میرود وولید گرانتر ومام میشود و به همیهن
خاطر الجرم قیمت اجناس و کاالها هم باالور می رود .وی خاطرنشان کرد :با پایین آمدن قدرت خریدم مردم وولیدکننده ها مجبور هستند
که هزینه متوسط خود را روی وعداد کمتری از کاالها که به فروش میرود پخش کنند و به همین خاطر هزینه متوسط وولید کهاالهها بهاال
میرود .زیرا وقتی مقیاس وولید کوچک میشود میزان وولید کاالی فروش رفته گرانتر ومام میشود وهرچه این مقیاس بیشتر شود هزینهه
وولید سرشکن شده و از مقدار آن کمتر میشود .وی درباره راهکارهای اصالح این موارد افزود :افزایش نظارت و بررسی قیمت از سهوی
اصناف و مراقبت از عدم احتکار کاال و بهبود روند ووزیع جنس و کاال در شرایط فعلی بسیار ضروری است .نماینده اصفهان در مهجهلهس
گفت :باید والش کرد در حوزه ارزی ،نوسانات به حداقل ممکن برسد و بکوشیم نرخ ارز پایینور بیاید؛ اگر نمیووانیم کاهش جدی در نرخ
ارز داشته باشیم الاقل دولت باید مانع نوسانات قیمت ارز شود وا بهانه از دست سوءاستفادهگران برای گرانی بیشتر گرفته شود.
وی گفت :یکی از حداقلهای مردم برای معیشت ،وأمین کاالهای اساسی آنهاست که میووانم به گوشت ،مرغ و وخم مرغ اشاره کنم؛ مها
شاهد آن هستیم که بخش اعظم خوراک دام وارداوی است ولی دولت نتوانست مدیریت الزم را در این باره داشته باشد .وی گفت :بخش
زیادی از مشکالت و وضعیت فعلی بازار ارز در بانک مرکزی نهفته است ولی بهانههایی هم از سوی عرضه کنندگان ارز و وولیدکنهنهدگهان
عنوان می شود که مربوط به وزارت صمت است که باید وزیر جدید در این باره به صورت جدی ورود کند .وی گفت :بعد از بهازگشهایهی
مجدد مجلس و در اولین جلسه علنی برنامهها و اقدامات وزارت صمت در باره کنترل بر بازار و قیمتها را مطالبه خواهیم کرد .سخنهگهوی
کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :هر چند که وزیر صمت برنامه ویژهای که بگوید از فردای رأی اعتماد این کارها را انجام خواهم داد بهه
مجلس ارائه نکرده و در برنامههایش فقط موضوعات کلی نظیر افزایش نظارت و حل مشکالت گلوگاههای وولید بیان کرده است اما بهایهد
برنامههای عملیاویاش جهت کنترل قیمت اجناس و کاالها در بازار هم مشاهده کنیم.

آمار انباشت نهاده های دامی در بنادر
آمار انباشت نهاده های دامی در بنادر وا ششم مهرماه سالجاری منتشر شد.
براساس آمارهای اعالم شده ووسط انجمن صنایع خوراک دام ایران ۰۰۰هزار و ۱۰۰ون گندم وا  ۶مهرماه سال جاری در بنادر انبهاشهت
شده است ،در حالی که انباشت آن در بنادر در مدت مشابه سال قبل ۱۱هزارو ۱۹۱ون بوده است .ذرت نیز در سال جهاری ۱مهیهلهیهون
۶۰۰هزارو ۱۵۱ون در بنادر انباشت شده که مدت مشابه سال قبل این مقدار  ۱میلیون و ۶۱۶هزار و  ۰۵۶ون بوده است.
جوی دامی نیز  ۶۰۵هزار و  ۰۰۹ون وا  ۶مهرماه  ۹۹در بنادر انباشت شده که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۵۰۹هزار و  ۰۶۹ون بوده
است .براساس این گزارش میزان کنجاله سویای مانده در بنادر  ۱۱۱هزار و  ۰۶۹ون و در مدت مشابه سال قبل  ۰۰۵هزار و ۶۶۰ون و
دانه های روغنی نیز در همین بازه زمانی  ۰۱۰هزارو ۰۵۰ون و در مدت مشابه سال قبل ۰۰۰هزار و۰۰۰ون در بنادر انباشت شده است.

