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 آهنگ تند زندگی، برای رقصیدن است نه دویدن!
 
 

 تومانی اقتصاد را دولتی تر کرد 0044تخصیص ارز 

های دام و طیور ایران، محمد علی ضیغمی با تاکید بر ضرورت اصالح توزیع یارانه حاصل از تخصیص  به نقل از اتحادیه واردکنندگان نهاده

تومانی برای واردات کاالهای اساسی نه تنها به بهبود شررایر   0044ارز ترجیحی برای تأمین کاالهای اساسی اظهار کرد: تخصیص ارز 

های تجاری شرد  وی افردود:  های پایین جامعه کمک نکرد بلکه منجر به ایجاد عدم شفافیت و انحراف در برخی فعالیت معیشتی دهک

تر کردن اقتصاد کشور حرکت کند  نایب رئریر   تفاوت قیمت ارز در بازار آزاد با ارز ترجیحی موجب شده تا بخش دولتی به سمت دولتی

و  های دام و طیور ایران ادامه داد: بخش دولتی با استناد به اینکه در توزیع ارز با نرخ ترجیحی امکان بروز خطا اتحادیه واردکنندگان نهاده

ترر کررده  های اقتصادی را نسبت به گذشته گستررده های بخش خصوصی وجود دارد، حضور خود در فعالیت سوءاستفاده از سوی شرکت

درصد بود که این رقم در  30تا  31سهم شرکت پشتیبانی امور دام بین  69های دامی در سال  است  به عنوان مثال در بازار واردات نهاده

های دولتی، نهاده هادی عمومی غیرر  درصد رسید  ضیغمی تصریح کرد: این رویکرد رو به توسعه شرکت 14به بیش از  66-69های  سال

های اقتصادی است زیرا سهم بخش خصروصری از  های خصولتی در واقع تجربه نوع دیگری از انحراف در عرصه فعالیت دولتی و شرکت

قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقالب در ارتربراب برا واگرذاری  00های کلی ابالغی اصل  های اقتصادی بر خالف سیاست فعالیت

های سرالرم  کند  وی خاطرنشان کرد: اگر این اقدام صورت بگیرد امکان فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی کاهش پیدا می فعالیت

هایی که ممکن است در توزیع ارز ترجیحی بره  هایی که با رویکرد سو استفاده از فرصت اقتصادی افدایش پیدا کرده و بسیاری از شرکت

شوند  ضیغمی درباره فاصله میان نرخ ارز آزاد با ترجیرحری گرفرت:  های دامی شده اند از این بازار خارج می وجود بیاید، وارد بازار نهاده

درصد باشد زیرا هر چه میدان تفاوت بیشتر باشد زمینه ایجاد فسراد و رانرت  34حداکثر تفاوت میان نرخ این دو نوع ارز باید کمتر از 

های دام و طیور ایران خواستار اصالح نرخ ارز تررجریرحری اسرت  وی  کند به همین دلیل اتحادیه واردکنندگان نهاده افدایش پیدا می

خاطرنشان کرد: الزم به ذکر است جهت جلوگیری از ایجاد فشار به مصرف کنندگان ناشی از تغییر نرخ ارز و اثرات انرترقرالری آن بره 

التفاوت حاصل از فروش ارز به نرخ واقرعری برا نررخ  های الزم برای پرداخت مابه محصوالت لبنی و پروتئینی، ضروری است پیش بینی

 های جامعه هدف به حداقل برسد   تومانی به مصرف کنندگان نهایی صورت پذیرد تا فشار به خانواده 0044ترجیحی 
 

 درصدی نژاد آرین از بازار جوجه یک روزه تکلیف ملی است ۰4سهم 
عضو کمیسیون کشاورزی مجل ، گفت: افدایش سهم نژاد آرین از بازار جوجه یک روزه کشور تکلیف ملی بوده و وزارت جهاد کشراورزی 

به عنوان متولی موظف است اهداف را بر اساس جدول زمانبندی پیگیری کند  پروید اوسطی در خصوص تامین جوجه یرک روزه مرر  

درصد از جروجره 04هایی که در کمیسیون کشاورزی مجل  برگذار شده باید  ریدی و نشست گوشتی از نژاد آرین، گفت: بر اساس برنامه

درصدی نیاز بازار به جوجه یک روزه از طریق نژاد مر  04یک روزه کشور با استفاده از نژاد آرین تامین شود  وی  با اشاره به اینکه تامین 

تواند بخش زیادی از وابستگی کشور را برطرف کند، افدود: کمیته ملی که در زمینه مر  الین آرین در ذیرل  آرین یک تکلیف است که می

گذاری و برنامه ریدی الزم را داشته باشد این نماینده مردم در مجل  شرورای  مجموعه وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده باید سیاست

های الزم صورت بگیرد، عنوان کررد:  کنند حمایت اسالمی با تاکید بر اینکه باید از مرغدارانی که اقدام به جوجه ریدی از نژاد مر  آرین می

های تشویقی و حمایتی و در راستای خودکفایی در تولید گوشت مر  باید مرغدارانی که اقدام به پرورش جوجه نژاد آریرن  در قالب بسته

کنند را حمایت کنیم  اوسطی گفت: افدایش سهم نژاد آرین از بازار جوجه یک روزه کشور تکلیف ملی بوده و وزارت جهاد کشاورزی بره  می

 عنوان متولی موظف است اهداف را بر اساس جدول زمانبندی پیگیری کند 

 های دامی قاچاق در اردبیل تن نهاده ۵۶۰کشف 
هرای  به نقل از پایگاه خبری پلی ، هوشنگ حسینی امروز از تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کاال و پیشگیری و مقابله با فعالیت

مرنردی از  گران امنیت و نظم اقتصادی در احتکار کاال و اجناس خبر داد و اظهار کرد: این طرح با حداکثر توان و با برهرره مجرمانه اخالل

 1شود  وی افردود:  امکانات و در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در مجموعه فرماندهی انتظامی استان اردبیل با جدیت پیگیری می

ای به مرغداران و دامداران خودداری و قصد دستیابی به سود بیشتر از طرریرق  های دامی یارانه شرکت که مسؤوالن آن از تحویل نهاده

فروش آزاد را داشتند شناسایی شدند  فرمانده انتظامی استان اردبیل تشریح کرد: ماموران پلی  امنیت اقتصادی پ  از اطرمریرنران از 

ها و پ  از هماهنگی قضائی و با همراهی کارشناس سازمان جهاد کشراورزی بره آدرس ایرن  فعالیت مجرمانه مسؤوالن این شرکت

های دامی از نوع جو و کنجاله سرویرا  تن نهاده ۵90ها،  های به عمل آمده از انبارهای این شرکت ها اعدام شدند که پ  از بازرسی شرکت

های الزم تحویرل  های دامی کشف شده پ  از هماهنگی که به صورت غیرقانونی دپو و احتکار شده بود، کشف شد  وی با بیان اینکه نهاده

هدار ریرال  ۵04میلیون و  ۵60میلیارد و  30مرغداران و دامداران شد، تصریح کرد: برابر اعالم کارشناسان ارزش کشفیات به دست آمده 

 است  حسینی گفت: در رابطه با کشفیات به دست آمده، پرونده تشکیل و اقدامات قانونی در حال انجام است 

 01511حداکثر  0311حداقل  فسفات 03231حداکثر 05131حداقل  مرغ زنده
22200حداکثر16500حداقل مرغ کشتار برزیل ؟       1700روس  ذرت   
 5401 –5511کلهر      5351-5301نابدانه  کنجاله سویا  00411حداکثر  03111حداقل تخم مرغ

 03311حداکثر  04311حداقل  متیونین 55111حداکثر 52111حداقل  بوقلمون کشتار
 40111حداکثر  41111حداقل  لیزین 20111حداکثر20111حداقل  بوقلمون زنده
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