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 منتظر لحظه مناسب نباش همین لحظه را دریاب و مناسبش کن .
 
 

 های اساسی به بن بست رسید تومانی کاال ۰۰۴۴تخصیص ارز 
هاای دامای  تومانی بر قیمت تمام شده نهااده ۰۰۴۴مجید موافق قدیری رئیس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان درباره تاثیر حذف ارز 

های اخیر دولت را داد. هم از این جهت که روند  ترین سیاست سال توان لقب پرحاشیه تومانی می ۰۰۴۴اظهار کرد: سیاست تخصیص ارز 

گیری در این باره به چه شکل بوده و هم از این نگاه که تا چه حد به اهدافش دست یافته است. وی افزود: از زمانای کاه دولات  تصمیم

گرفت تا محدود شدن تخصیص این ارز بارای واردات  ۷۹ها از فروردین  تومانی برای واردات تمامی کاال ۰۰۴۴تصمیم به تخصیص ارز 

برانگیز حول درستی یا نادرستی وجود چنین ارزی وجاود  های دامی در مرداد همان سال، همواره یک بحث مناقشه های اساسی و نهاده کاال

های خود را برای کاناتارل  داشت. اما تصمیم نهایی دولت همواره تداوم این تخصیص بود تا به مردم نشان داده شود که دولت تمام ابزار

های دامی حدود  های اساسی و نهاده تورم به کار گرفته است. درحالی که امسال دولت با اصرار بر این سیاست و با هدف کنترل قیمت کاال

های تحریمی، تامین منابع ارزی را بارای  تومانی کنار گذاشت. آن هم در سالی که فشار ۰۰۴۴میلیارد دالر از منابع ارزی را برای دالر  ۷

تومانی به هدف نخورد. اگارچاه  ۰۰۴۴تر از همیشه خواهد کرد. موافق قدیری ادامه داد: بنده معتقدم سیاست تخصیص دالر  دولت سخت

های دامی وارداتی ارز ارزان تخصیص داد. اما متاسفانه تخصیص ارز ارزان ناه  های اساسی و نهاده دولت با هدف ثبات قیمت ها، به کاال

خواران تمام شد. این فعال اقتصادی  ها منجر نشد، بلکه باعث افزایش فساد و رانت در این حوزه و نفع گروهی از رانت تنها به ثبات قیمت

های گزافی را بر اقتصاد دامپروری ایران هم تحمیل کرده است، بیان کرد: تاداوم  تومانی هزینه ۰۰۴۴با اشاره به اینکه اتخاذ سیاست ارز 

هاای  ناپذیری کند. این مقام مسئول بیان کرد: مخازن و سایالاو های جبران تواند کشور را دچار بحران سیاست تخصیص ارز ترجیحی می

های دامی خوراک دام مواجه نشویم. درصورتیکه تامین  ماه ابتدای سال آینده با کمبود نهاده ۰کشور باید تا اسفند ماه امسال پر شود تا در 

ارز  و انتقال آن توسط بانک مرکزی به موقع صورت پذیرد واردات کاال توسط بخش دولتی و خصوصی سرعت بیشتری می گیرد و دور از 

های دامی به انجام شود. رئیس انجمن خوراک دام و طیور افزود: ناقاش باخاش  انتظار نیست که بتوان تا اسفند ماموریت تامین نهاده

هاای دامای و  های دامی و تنظیم بازار نادیده گرفت چرا که حال حاضر آرامش نسبی در بازار ناهااده خصوصی را نباید در واردت نهاده

های دامی در سامانه بازارگاه و تصمیمات مدیریتی در بادناه  محصوالت پروتئینی ناشی از نقش بخش خصوصی در واردات و توزیع نهاده

هاای دامای  دولت کمترین تاثیر را داشته است. موافق قدیری استمرار آرامش بازار را در گرو سرعت بخشیدن به واردات و توزیع نهااده

تر در این  های جدی های دامی سرعت نداشته باشیم، در بهار سال آینده باید منتظر بحران اعالم کرد و گفت: اگر در واردات و توزیع نهاده

 عرصه باشیم.

 ۹۹ماه سال  ۹هزارتن تخم مرغ در  ۵۶صادرات 
مدیرکل مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ تخمگذار کشور با بیان اینکه تخم مرغ مورد نیاز کشور تامین است، گفت: طبق آمارها از ابتدا تا 

هزارتن تخم مرغ به کشورهای هدف صادر شده است. هدایت اصغری افزود: براساس آمارهای ماوجاود ساال  ۵۶پایان آذرماه امسال 

تاا  ۷۴( بیش از یک میلیون تن تخم مرغ از کشور صادر شد که با توجه به میزان تولید، کشور امکان صادرات ساالنه بین ۸۹۷۱گذشته )

هزارتن از این محصول وجود دارد. وی اظهارداشت: صادرات تخم مرغ باید به شکل هوشمند مدیریت شود به طوری که صاادرات را  ۷۶

به صورت کشوری انجام ندهیم بلکه استانی انجام شود. براساس این فرایند، بازار تخم مرغ هر استانی که تامین است اجاازه صاادرات 

شود. مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ تخمگذار کشورافازود: اکاناون  خواهد داشت و در واقع بازار توسط خود تولیدکنندگان تنظیم می

تولیدکننده ما از صادرات منتفع نمی شود در حالی که صادرات باید نقش رگوالتوری داشته باشد و منافع صادرات به جیب مرغداران برود. 

اصغری گفت: ممنوعیت صادرات موجب می شود تولیدکننده داخلی آینده تولید نامشخصی داشته باشد بنابراین برای جلوگیری از ضارر و 

زیان خود به سمت حذف گله های مرغ می رود که حذف گله و کاهش جوجه ریزی،  کاهش تولید را در پی دارد. وی با بیان اینکه صادرات، 

شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان  بیاش  ۷۴تا  ۱۱تنظیم و تامین بازار باید متناسب با شرایط بازار داخلی باشد، افزود: طی سال

گذار و ساپاردن باخاشای از  میلیون قطعه مرغ تخم گذار معدوم شد، اما در ان زمان دولت طی توافق با اتحادیه مرغداران تخم ۰۶از 

ای تعیین شد که نه تنها تولید کننده بلکه مصرف کننده نیز متضرر نشود. این فعال حوزه دام و طایاور  اقدامات،  قیمت کف و سقف به گونه

شد، منتهی مدیریت بنحوی انجام شد که در صورت نیاز بازار  هزار تن تخم مرغ در ماه صادر می ۸۶اضافه کرد: در همان زمان بین پنج تا 

شاد تاا  ساازی مای شد و در زمان افت قیمت بخشی از مازاد تولید خریداری و ذخایاره داخلی صادرات به سمت بازار داخلی هدایت می

تولیدکننده متضرر نشود. اصغری معتقد است با توجه به توانمندی های صنعت طیور و تولید تخم مرغ کشور، تامین،  تنظیم و صادرات این 

بازار قابل انجام است بدون اینکه تولیدکننده متضرر و به مصرف کننده اجحاف شود. طبق آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور، برمبناای 

هزار تومان افزایش یافت. به گفته  ۸۰هزار تومان به  ۸۰مرغ درب واحدهای مرغداری از  افزایش نرخ عوامل تولید، نرخ هر کیلوگرم تخم

مسووالن، تا ابتدای آذرماه جاری تخم مرغ به کشورهای هدف صادر می شد و اکنون حدود یک ماه است که صادرات این محصول ممناوع 

هزار تومان اسات. ساال  ۰۴شده است. طبق بررسی های میدانی طی هفته های اخیر تاکنون قیمت هر شانه تخم مرغ در بازار نزدیک 

 شود. هزارتن تخم مرغ در کشور تولید شد که هر ساله بخش مازاد آن به کشورهای همسایه صادر می ۹۴گذشته بیش از یک میلیون و 
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