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 خبرگزاري صدا وسیما
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  ایلنا خبرگزاري

     است تومان 800 و هزار 59 کماکان مرغ متیق 
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تاریخ: ۰۱ آبان ۱۴۰۱ - ۰۸:۴۹کد خبر: ۳۶۰۹۷۶۸

کیفیت مرغ وارداتی از مرغ های داخلی باالتر است

دبیر انجمن گوشت و مواد پروتئینی گفت: ستکاوا به شفافیت بازار کمک می کند و فعال از طریق این سامانه

مرغ منجمد تنظیم بازاری که کیفیتش هم بسیار باالتر از مرغ گرم است عرضه می شود.

 به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، رادیو اقتصاد در برنامه بازارگاه به بررسی موضوع سامانه ستکاوا یعنی

شبکه توزیع هوشمند اقالم اساسی کاالهای کشاورزی بدون واسطه با حضور آقای دکتر مسعود رسولی دبیر

انجمن گوشت و مواد پروتئینی پرداخت. شرح گفتگو به شرح ذیل است:

 

 ما شاهد عرضه مرغ منجمد در سامانه ستکاوا

هستیم ، نظر شما در رابطه با اینگونه سامانه ها

بخصوص ستکاوا به چه صورت است و آیا

تولیدکنندگان عالقمند به عرضه تولیداتشان در

این گونه سامانه ها هستند و شما شرایط را

چگونه ارزیابی می کنید؟

 

 تولیدکنندگان معموال خیلی عالقمند هستند مخصوصا محصوالت پروتئینی را با روش مستقیم تری به دست

مصرف کننده برسانند چون دیگر این وسط خودشان می توانند بایک زنجیره سرد مناسب و شرایط بهداشتی

مناسب محصولشان را به دست مصرف کننده برسانند با توجه به اینکه االن مرغ های منجمد هم مرغ های

بسیار با کیفیتی است چون کشور ما دارد ارز می دهد بابت خریدش و صد در صد سازمان دامپزشکی کشور

و مراجع دیگر بسیار سختگیری رویش داشتند من خودم یادم است چقدر کشتارگاه و محصول رد شد و

چقدر واردکننده ها ضرر کردند ولی سختگیرانه وارد شد و به لحاظ کیفیتی بسیار کیفیتش از مرغ های

داخلی باالتر است.

 

 ما به هرحال استانداردی را برای عرضه محصوالت و کیفیت آن در نظر می گیریم و اطمینان خاطری به

مردم می دهد که نظارت بر کیفیت ، حاال با آن حداقل ها دارد صورت می گیرد .بحث من روی عرضه این

محصوالت است، گفته می شد در مورد ستکاوا مقداری اعتراضات صنفی شاهد بودیم مربوط به اینکه رانت

توزیعی گسترده ای دوباره دارد شکل می گیرد، عمال در توزیع کنندگان تغ�ر و تحولی رخ می دهد که بازهم

نفعش به تولیدکنندگان نمی رسد اما به نظر می آید در ستکاوا تولیدکننده به توزیع کننده ای متصل می
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شود که به نوعی شناخته شده است و این فضا می تواند فضای مناسبی باشد از باب آن نظام توزیع که ما

داریم و آسیب هایی که در نظام توزیع شاهد آن هستیم که ستکاوا می تواند کمک کند به کاهش آسیب ها

و فضای نامناسب نظام توزیع ما در مورد محصوالت اساسی و بازار مرغی که امروز شاهد عرضه مرغ در

ستکاوا هستیم؟

 

 هیچ رانتی نیست ستاد تنظیم بازار کشور قیمتی ر ا روی مرغ گذاشته که خرید توزیع کننده چند باید باشد

و قیمت مصرف کننده چند باید باشد و هرکسی که بتواند این مرغ را توزیع کند، شرکت پشتیبانی امور دام

کشور مرغ را در اختیارش می گذارد یعنی اگر بازار شفاف و مشخصی باشد و ضوبط و شرایط را داشته باشد

ولی هر شرکتی که ضوابط داشته باشد و شرایط مناسب داشته باشد می تواند مرغ از شرکت پشتیبانی

بگیرد و توزیع کند که سامانه های خوبی هم هستند که االن آمدند ومرغ را توزیع می کنند.

 

 این اتفاق در ستکاوا دارد رخ می دهد، فعال که مرغ منجمدی که عرضه می شود از طریق شرکت پشتیبانی

امور دام است و توزیع کنندگان هم مشخص هستند و عنوان شده بود توزیع کنندگان چه کسانی هستند،

تولید کنندگان واکنششان نسبت به عرضه محصوالت اساسی در این رابطه به چه صورت است؟ آیا از ستکاوا

استقبال کردند یا خیر و نکته دوم اینکه امروز شاهد عرضه مرغ منجد هستیم و در ادامه قاعدتا کاالهای

اساسی دیگر هم عرضه می شود و شاید در ادامه شاهد عرضه مرغ گرم باشیم که عمال تولیدکنندگان بخش

خصوصی باید این کار را انجام دهند آیا آنها با این قیمت حاضر به عرضه محصول خودشان در ستکاوا

خواهند بود یا اینکه نه و ما کماکان چالش قیمت داریم که عمال در برهه های مختلفی از زمان باعث نامنظم

بودن بازار می شود و عمال تنظیم بازار را برهم می زند؟

 

به نظر من با همین مرغ تنظیم بازار شروع می کنند و عیب و ایراد گیری می شود و بعد هم می توانند

محصوالت گرم را کار کنند و من هم به این سامانه ها این نوید را می دهم که اگر بتوانند محصوالت گرم

بسته بندی شده را توزیع کنند من خودم شرکت های بسته بندی را مجاب می کنم که محصوالتشان را

بدهند به آنها و توزیع کنند.چون محصوالت بسته بندی هم کال می دانید که در سطح کشورکال با یک آنالیز

تولید می شود یعنی با یک اسم و یک آنالیز در مورد چربی گیری و پاکسازی و بسته بندی و با یک قیمت

عرضه می شود یعنی محصوالت بسته بندی در کشور چه گوشت و چه مرغ با یک قیمت عرضه می شود که

در حال حاضر دارد در فروشگاههای زنجیره ای عرضه می شود یک سری فروشگاه های اینترنتی عرضه می

شود و اگر واقعا بتوانند توزیع گوشت مرغ گرم هم انجام دهند شرکت های بسته بندی را به آنها وصل می

کنم که محصوالت بسته بندی را هم عرضه کنند.

 

 عده ای معتقدند که ستکاوا کمکی به تنظیم بازار در این برهه از زمان نمی کند چون آنچه که باعث می شود

ما شاهد بازار با ثبات و منظم نباشیم در بحث مرغ موارد دیگری است بحث توزیع خیلی مطرح نیست و
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معتقد هستند که قیمت مصوبی که مطرح شده قیمت مناسبی نیست در شرایطی که ما شاهد کاهش

تقاضا هستیم و تولیدکنندگان با موارد و چالش های متعددی روبرو هستند و این قیمت عمال آن قیمت

متناسب برای بازار نیست و شرکت پشتیبانی امور دام هم پیش از اینکه ستکاوا راه اندازی شود و فعالیتش

را شروع کند عمال داشت عرضه مرغ منجمد را انجام می داد و به توزیع کنندگانی میداد که شناخته شده

بودند و برای شرکت پشتیبانی امور دام فعالیتشان مورد رصد بود و ستکاوا عمال آمده یک نظمی را به همان

کاری که انجام می شد شکل داده و معتقدند باز هم بخش خصوصی در این حوزه نقشی ندارد ضمن اینکه

به تنظیم بازار کمک نمی کند نظر شما چیست؟

 

بسیار کمک کرده اوال که قیمت مرغ تنظیم بازار بسیار مناسب است کیلویی 45 تومان قیمت مصرف کننده

اش است و مرغ گرم االن در بازار باالی 60 هزار تومان است و با توجه به این که این مرغ منجمد وارداتی

است و می دانید هرچقدر مرغی که در کارخانه منجمد می شود معموال کیفیتش هم بسیار باالتر از مرغ

گرمی است که عرضه می شود و باید به فریزرهای خانگی برود و فریز شود و وقتی در تونل های انجماد

منجمد می شود کیفیتش و مواد مغذی اش حفظ می شود، ولی از لحاظ کیفیت این مرغ بهتر است و

قیمتش هم خیلی مناسب است و تا االن ستکاوا خیلی خوب عمل کرده است و مطمئن هستم با استقبال

مردم روز به روز گسترش پیدا می کند.

 

بحث این است که همان اتفاق داشته رقم می خورده یعنی ما شاهد عرضه گوشت مرغ منجمد توسط

شرکت پشتیبانی امور دام قبل از ستکاوا هم بودیم و آن همان اثرگذاری را داشت در بازار که تالش می شد

تنظیم کند بازار مرغ را و درادامه فقط معتقد بودند نظمی را داده است، آن چالش های اساسی که ما در

مورد عرضه کاالهای اساسی ، تولید آنها و توزیع آنها داریم را رفع نکرده است؟

 

 نه اتفاقا خیلی خوب بوده و من مطمئن هستم تا مردم آشنا شوند چند وقتی زمان می برد ولی باید توزیع

ادامه پیدا کند و اطالع رسانی بهتر باشد و مردم آشنا باشند.

 

البته در شرایط فعلی بیشتر باید توزیع کنندگان با این سامانه آشنا شوند، چون خرید مستقیمی عمال وجود

ندارد و بازهم باید به عاملین فروش مراجعه کنند و برای خرید خودشان اقدامات دیگری انجام دهند و

مصرف کننده نمی تواند مستقیم از ستکاوا استفاده کنند؟

 

 بله باید به عامالن توزیع اطالع رسانی خوبی شود و حاال اولش است و هنوز آشنا نشدند و دولت هم باید

مقداری سود و مارجین حاشیه سود کمی را در نظر گرفته و این عملیات هم خیلی نمی تواند خوب انجام

شود اطالع رسانی و تبلیغات نمی تواند خوب انجام شود.

 



10/23/22, 11:49 AM نسخھ چاپی

https://www.iribnews.ir/fa/print/3609768 4/5

 ما تجربه بازرگام را داشتیم که توزیع کننده آنجا و مصرف کننده نهایی با هم در ارتباط بودند و سامانه های

دیگری هم در بازار بود که عرضه کاالهای مختلف را برعهده داشتند و بخشی از آنها هم می شد کاالهای

اساسی باشد و تجربه نشان داده بود مردم به صورت نسبی استفاده از این سامانه ها راضی نبودند و گفته

می شد به هرحال ما چالش هایی را داشتیم مهمترین آن سامانه ها باز هم کسانی بودند که ستکاوا را راه

اندازی کردند در مورد ستکاوا به نظر می آید شما فعالیتی داشتید در ستکاوا و حداقل این سامانه را رصد

کردید، آیا فکر می کنید آن چالش های گذشته که در سامانه ها شاهد بودیم برطرف شده یا باید در گذر

زمان با چالش های ستکاوا روبرو شویم و آن را حل کنیم و سوال بعد اینکه آقای دکتر ربانی زاده عنوان

کردند بازهم ممکن است ستکاوا جامعیت اصلی را نداشته باشد و ما شاهد این باشیم که در شهرها و استان

های دیگر از سامانه های دیگری استفاده شود آیا این بازهم یک مقدار آن نظمی را که برایش برنامه ریزی

می کنیم که در ستکاوا برنامه ریزی کنیم در آن خللی ایجاد نمی کند؟

 

 به نظر من که ستکاوا چالشی نداردو االن  هم خوب کارش را انجام می دهد و فقط مشکل این است که

اطالع رسانی خوبی انجام نشده است که آن هم باید روی اطالع رسانی بیشتر کار بشود و تا االن هم خوب

پیشرفت کرده است و نباید انتظار داشته باشیم که خیلی از اپلیکیشن ها و خیلی از بازارهای الکترونیکی را

یادم است آن اوایل راه اندازی شده بودند چند وقت اول کسی آشنا نبود کارشان مثل االن نبود زمان می برد

تا آشنا شوند و خودش را جا بیندازد.

 

 پس در گذر زمان باید ببینیم با چه چالش هایی روبرو خواهیم شد امیدواریم چالش های سامانه های قبلی

که وزارت جهاد کشاورزی روی آنها نظارت داشت ما در ستکاوا شاهد نباشیم و استقبال تولیدکنندگان را هم

بفرمائید آیا بررسی کردید ببینید نظرشان چیست؟

 

 فعال با تولیدکنندگان که کار نمی کند فعال مرغ تنظیم بازار را توزیع می کند.

 

بله ولی قرار است این اتفاق رقم بخورد و قرار است تولیدکنندگان کاالهای اساسی در واقع محصول خودشان

را در ستکاوا در اختیار توزیع کنندگان قرار دهند؟

 

 بله اینجا من هم به مدیران ستکاوا این قول را می دهم که بخواهند محصوالت بسته بندی گوشت و مرغ

را توزیع کنند ما هم کمک کنیم و محصوالت را آماده کنیم که بتوانند توزیع کنند ولی تا اینجا عملکردشان

خوب بوده و مرغ تنظیم بازار حاشیه سود کمی دارد و کار برایشان سخت بوده است.مجری: امیدواریم

اتفاقات خوبی رقم بخورد که هم به تولید کنندگان و هم مصرف کنندگان در عرصه کاالهای اساسی و نکته ای

که همیشه مهم بوده و ما کمتر به آن توجه کردیم و معموال بیشترین آسیب را هم از آن نکته شاهد بودیم

بحث نظارت است و امیدواریم شاهد نظارتی در ستکاوا باشیم که این زنجیره را با اختالل روبرو نکند. 
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۳۰ مهر ۱۴۰۱،  ۱۷:۱۴

کد خبر 5614624

اقتصاد 

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

مرغ و تخم مرغ گران نم� ش�د/ کمبود نداریم
معاون بازرگان� وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه کمبودی در عرضه مرغ و تخم مرغ نداریم، گفت: قیمت مرغ کماکان ۵۹ هزار و ۸۰۰ ت�مان است و افزایش� در

قیمت مرغ و تخم مرغ نداریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن شیراوند در یک گفت و گ�ی تل�یزیون� اظهار کرد: کمبودی در زمینه تأمین نهاده های دام� ج�، ذرت و کنجاله س�یا نداریم
و کش�ر به لحاظ ذخایر راهبردی در شرایط مطل�بی قرار دارد.

ً تا اوایل آبان ماه تمام ت�هدات وی افزود: حدود ۹۴ درصد ت�هدات در زمینه تأمین نهاده های دام� محق� شده و مابق� ت�هدات هم در حال اجراست و نهایتا
محق� م� ش�د.

معاون بازرگان� وزارت جهاد کشاورزی گفت: صن�ت تخم مرغ در نیمه اول سال به دلیل کاهش تقاضا با کمترین س�د و یا حت� ضرر کار کرد.

شیراوند تصریح کرد: س�دده� صن�ت تخم مرغ با افزایش مصرف در نیمه دوم سال همراه است چرا که همیشه شاهد افزایش قیمت هایی در نیمه دوم
سال بوده ایم.

معاون بازرگان� وزارت جهاد کشاورزی گفت: امیدواریم در هفته پیش رو با اتحادیه های این ح�زه به ت�افقات� برسیم و بت�انیم هزینه تمام شده ت�لید را در
ابتدای زنجیره کاهش دهیم تا در انتهای زنجیره قیمت برای مصرف کننده ثابت بماند و افزایش� نداشته باشد.

وی با بیان اینکه قیمت مرغ کماکان ۵۹ هزار و ۸۰۰ ت�مان است، افزود: افزایش� در قیمت مرغ و تخم مرغ نداریم.

شیراوند با اشاره به بازار برنج اظهار کرد: هم اکن�ن در خص�ص برنج وارد بحث قیمت گذاری نشده ایم و در حال رصد بازار هستیم.

معاون بازرگان� وزارت جهاد کشاورزی گفت: سیاست وزارت جهاد کشاورزی در ح�زه مصرف کننده ثبات قیمت و در ح�زه ت�لیدکننده کمک حداکثری به
ت�سعه و رون� هرچه بیشتر ت�لید است.

کشاورزی و دامداری /
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استانها 

وزیر جهاد کشاورزی:

دامداران در جریان جراح� اقتصادی دچار مشکل شدند
دامغان- وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه دامداران در جریان جراح� اقتصادی دچار مشکل شدند، گفت: تامین نهاده دام� و خرید تضمین� دام دو راهکار دولت

برای این قشر است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ج�اد سادات� نژاد ب�د از ظهر جمعه در دیدار با تشکل های ح�زه دام و کشاورزی استان سمنان به میزبان� سالن ط�بی در شهر
دامغان ضمن بیان اینکه دولت سیزدهم جراح� اقتصادی را به مثابه یک ضرورت دنبال کرد، بیان داشت: اصالح اقتصادی کش�ر هدف دولت حجت االسالم

رئیس� است و برای تأمین سالمت اقتصاد م� بایست این اقدام ص�رت م� گرفت.

وی با بیان اینکه برای رفع مشکالت و حمایت از کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی تالش کرده است، افزود: ما هم معتقد هستیم دامداران در جریان
جراح� اقتصادی دچار مشکل شدند.

مشکل قیمت نهاده ها داریم

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه دولت برای جبران مشکالت� که برای دامداران و کشاورزان پدید آمد م�ض�ع تأمین نهاده دام� و خرید تضمین� دام را مد
نظر قرار داد چرا که اصالح قیمت ارز ترجیح� با آزادسازی قیمت ها همراه بود.

سادات� نژاد با بیان اینکه مخالف قیمت دست�ری هستیم، تاکید کرد: در کنار این مخالفت باید این را هم مد نظر قرار داد که در اجرای اصالح اقتصادی
کنترل قیمت ها برای عبور از گردنه سخت ضروری است.

وی با بیان اینکه ما امروز شرایط دش�اری را در بخش دام و طیور پشت سر م� گذرانیم، گفت: کمبود نهاده دام و طیور در کش�ر وج�د ندارد و این قیمت ها
هستند که تمام مشکالت را پدید آورده وگرنه نهاده در سامانه بازارگاه برای خرید و فروش وج�د دارد.

سمنان /
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مدیرکل دامپزشک� لرستان خبر داد؛

صادرات ١٢ هزار رأس دام سبک از لرستان به کش�ر ک�یت
خرم آباد- مدیرکل دامپزشک� لرستان از صادرات ١٢ هزار رأس دام سبک زنده این استان به کش�ر ک�یت از ابتدای مهرماه سال جاری تا کن�ن خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطف� زبردست امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با ت�جه به اینکه لرستان یک� از استان های پرورش دهنده دام سبک
در کش�ر بوده و دارای مازاد ت�لید دام است، یک� از اول�یت های مناسب برای حمایت از صن�ت دامپروری استان، تق�یت صادرات دام است.

وی افزود: در همین راستا با هماهنگ� معاونت بهبود ت�لیدات دام� سازمان جهاد کشاورزی لرستان، مازاد ت�لیدی دام در استان با کسب استانداردهای
بهداشت� کش�ر ک�یت و با رعایت شرایط بهداشت� و قرنطینه ای به این کش�ر صادر م� ش�د.

مدیر کل دامپزشک� لرستان تصریح کرد: از ابتدای مهرماه سال جاری تاکن�ن ١٢ هزار رأس دام سبک از لرستان به مبدا ک�یت صادر شده و ط� روزهای آت�
نیز صادرات دام زنده به این کش�ر ادامه خ�اهد داشت.

لرستان /
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معاون وزارت جهاد کشاورزی:

قیمت مرغ کماکان ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان است

معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه کمبودی در عرضه مرغ و تخم مرغ نداریم، تاکید کرد: قیمت مرغ کماکان ۵۹ هزار و ۸۰۰

تومان است و افزایشی در قیمت مرغ و تخم مرغ نداریم.

https://www.ilna.ir/fa
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به گزارش ایلنا، محسن شیراوند در یک گفت وگوی تلویزیونی گفت: کمبودی در زمینه تأمین نهاده های دامی جو، ذرت و کنجاله سویا نداریم

و کشور به لحاظ ذخایر راهبردی در شرایط مطلوبی قرار دارد.

وی افزود: حدود ۹۴ درصد تعهدات در زمینه تأمین نهاده های دامی محقق شده و مابقی تعهدات هم در حال اجراست و نهایتًا تا اوایل آبان

ماه تمام تعهدات محقق می شود.

معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: صنعت تخم مرغ در نیمه اول سال به دلیل کاهش تقاضا با کمترین سود و یا حتی ضرر کار کرد.
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شیراوند تصریح کرد: سوددهی صنعت تخم مرغ با افزایش مصرف در نیمه دوم سال همراه است چرا که همیشه شاهد افزایش قیمت هایی

در نیمه دوم سال بوده ایم.

معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: امیدواریم در هفته پیش رو با اتحادیه های این حوزه به توافقاتی برسیم و بتوانیم هزینه تمام

شده تولید را در ابتدای زنجیره کاهش دهیم تا در انتهای زنجیره قیمت برای مصرف کننده ثابت بماند و افزایشی نداشته باشد.

وی با بیان اینکه قیمت مرغ کماکان ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان است، افزود: افزایشی در قیمت مرغ و تخم مرغ نداریم.

شیراوند با اشاره به بازار برنج اظهار کرد: هم اکنون در خصوص برنج وارد بحث قیمت گذاری نشده ایم و در حال رصد بازار هستیم.

معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: سیاست وزارت جهاد کشاورزی در حوزه مصرف کننده ثبات قیمت و در حوزه تولیدکننده کمک

حداکثری به توسعه و رونق هرچه بیشتر تولید است.

انتهای پیام/
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استان ها

نماینده مجلس: مشکل نهاده های دامی از طریق ۴۴ کشتی به زودی برطرف می شود 

سمنان-ایرنا- رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی گفت: مشکل تامین نهاده های دامی مورد نیاز بهره برداران با ورود محموله هایی از طریق ۴۴

کشتی به زودی برطرف می شود. 

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمد جواد عسکری روز جمعه در نشست با تشکل های بخش کشاورزی استان سمنان با حضور سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی

در سالن اجتماعات طوبی شهرستان دامغان ابراز داشت: ۲۴ کشتی نهاده دامی در لنگرگاه های کشور کناره گرفتند و ۲۰ کشتی نیز از کشورهای مبدا در حال بارگیری

نهاده  هستند و به زودی مشکل نهاده حل خواهد شود. 

وی بیان کرد: دولت سیزدهم با شجاعت جراحی اقتصادی را که ضرورتی برای کشور بود اجرایی کرد و مجلس شورای اسالمی نیز برای رفع مشکل بهره برداران در

حوزه کشاورزی در زمینه تامین اعتبار با تصویب طرح ۲فوریتی موافقت کرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی بیان کرد: تامین نقدینگی  ۳۰ههزار میلیارد تومانی در زمینه خرید نهاده دامی و رفع مشکالت

بهره برداران در بخش کشاورزی صرف خواهد شد.

وی ادامه داد:  تحریم های ظالمانه دشمنان مشکالتی را در زمینه تبادل پولی ایجاد کرد که رفع این مشکل با هم اندیشی دولت، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و

تهاتر در قالب تبادل کاال ایران با برخی کشورها دنبال می شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: طی سال های گذشته بین صندوق بیمه و کشاورز فقدان اعتماد ایجاد شد و

براساس برنامه ریزی ها مقرر شد در بازه زمانی مشخص اعتبار قابل از محل تامین اعتبار ۳۰ هزار میلیارد تومانی از طریق فروش اموال منقول و غیر منقول وزارت

جهادکشاورزی در اختیار صندوق بیمه کشاورزی قرار بگیرد.

وی یادآور شد: رویکرد دولت سیزدهم و مجلس شورای اسالمی این است که تولید به گونه ای پیش رود که تولیدکننده و مصرف کننده رضایت داشته باشند و متضرر

نشوند.

وی با اشاره به مشکالت کشاورزان در زمینه تامین کود شیمیایی، گفت: بخش خصوصی برای تولید کود فسفاته و پتاسه وارد کار شد و براین اساس رفع نیاز

کشاورزان با واردات و تولید داخل دنبال می شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: امهال و استمهال وام کشاورزان مورد توجه است و در دستور کار برای بررسی

قرار دارد. 

سمنان استان معین پایتخت در تامین گوشت مرغ 

استاندار سمنان گفت: سمنان استان معین تهران در تامین گوشت مرغ است و در روزهای آغازین اجرای طرح شجاعانه اصالح اقتصادی، استان سمنان روزانه ۱۰۰ تن

گوشت مرغ برای بازار تهران تامین می کرد.

سیدمحمدرضا هاشمی افزود: طی روزهای آغازین اصالح اقتصادی استان سمنان ۱۷ هزار تن شکر برای پنج استان کشور تامین کرد.

استاندار سمنان گفت: استان سمنان در زمینه تولید تخم مرغ و گوشت قرمز نیز نقشی موثر در تامین نیاز بازار دارد.

وزیر جهادکشاورزی و رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی به منظور شرکت در آ�ن اختتامیه جشنواره ملی پسته ایران در دامغان

به استان سمنان سفر کردند و در نشست تشکل های بخش کشاورزی استان سمنان نیز حضور یافتند و از نزدیک درخواست ها و مطالبات کشاورزان این استان را

شنیدند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، دامغان یکی از کهن ترین و باستانی ترین شهرهای  ایران  واقع در استان سمنان است که در مسیر رودخانه چشمه علی شکل گرفته و در دوره

شاهنشاهی اشکانی اولین پایتخت اشکانیان در ایران بود. نام قدیم آن ِده مغان و صددروازه بوده است و دارای آثار باستانی فراوانی از جمله مسجد تاریخانه، تپه

حصار، برج طغرل، پیر علمدار، قلعه های گرد کوه، مهر نگار و منصور کوه، است. 

سمنان که دارالمرحمه معروف است با مساحت نزدیک به ۹۷ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع یکی از پهناورترین استان های کشور ایران است که با پنج و ۹ دهم درصد

مساحت کل کشور، از این نظر هفتمین استان ایران محسوب می شود. 

سمنان /
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این خطه از جانب شمال به استان های خراسان شمالی، گلستان و مازندران، از جنوب به استان های خراسان جنوبی و اصفهان، از شرق به استان خراسان رضوی و از

غرب به استان های تهران و قم محدود است؛ بر این پایه و به دلیل موقعیت جغرافیایی همجواری با پایتخت و هفت استان مهم کشور، این استان از اهمیت زیادی

برخوردار است. 

بر پایه سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ کشور، استان سمنان با هشت شهرستان در مجموع افزون بر ۷۰۲ هزار نفر جمعیت دارد.
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استان ها

ورود سه کشتی نهاده های دامی به بندر امام خمینی(ره)

اهواز - ایرنا - مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان گفت: سه فروند کشتی اقیانوس پیما حامل نهاده های دامی روز شنبه در بندر امام خمینی(ره) لنگر انداختند.

حمید بدوی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود:این کشتی ها در مجموع حامل ۱۶۱ هزار و ۱۳۴ تن جو دامی ، کنجاله سویا ، و ذرت دانه ای هستند که توسط

شرکت پشتیبانی امور دام کشور وابسته به وزارت جهادکشاورزی از کشورهای روسیه ، برزیل و آرژانتین سفارش و خریداری شده اند.

وی گفت: با ورود این کشتی ها به لنگرگاه بندر امام خمینی (ره) مجموع کشتی های حامل نهاده های دامی در لنگرگاه این بندر به ۲۲ فروند با تناژ یک میلیون و

۳۷۰ هزار و ۲۸۹تن رسید.

مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان گفت: کشتی های حامل نهاده های دامی به تدریج در اسکله "فله بار" مجتمع بندری امام خمینی(ره) پهلو می گیرند.     

 حدود ۸۰ درصد حجم کاالهای اساسی مورد نیاز کشور از طریق بندر امام خمینی(ره) وارد می شود.

 نیمه نخست امسال ۸.۶ میلیون ُتن کاالهای اساسی (نهاده های دامی و غالت) از طریق بندر امام خمینی(ره) وارد کشور شد.

 هم اکنون بیش از ۴.۵ میلیون ُتن نهاده های دامی در لنگرگاه و انبارهای بندر امام خمینی(ره) وجود دارد.

بندر امام خمینی(ره) راهبردی ترین و پرترافیک ترین بندر کشور پس از بندر شهید رجایی در استان هرمزگان است.این بندر عملیاتی که به شبکه سراسری راه آهن ،

جاده ای و هوایی کشور متصل است در ۱۲۰کیلومتری جنوب اهواز و در سواحل خور موسی در جنوب خوزستان واقع شده است.
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خانه | سیاسی

حسین محمد صالحی دارانی در گفت و گو با افکارنیوز:

وفور نهاده های دامی در بازار سیاه/ کود ونهاده در �ک روستا هست و در �ک
روستا نیست!

نما�نده مردم فر�دونشهر در مجلس شورای اسالمی گفت: متاسفانه برخی از نهاده های دامی �ا وجود ندارد و �ا اصال توزیع نمی شود و �ا

همان مقداری هم که توزیع می شود، به درستی توزیع نمی شود �عنی در �ک روستا و بخش وجود دارد و اما در �ک روستای د�گر نیست. 

حسین محمد صالحی دارانی در گفت و گو با خبرنگار �ارلمانی افکارنیوز در ارز�ابی خود از توزیع نهاده های دامی در کشور بیان کرد: توزیع

نهاده های دامی در کشور اصال خوب نیست.

وی افزود:در حال حاضر �کسری نهاده در بازار توزیع به مانند جو که �ک سرانه مشخص دارد توزیع می شود، اما سایر نهاده ها در بازار موجود

نیست.

این نما�نده مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: متاسفانه برخی از نهاده های دامی �ا وجود ندارد و �ا اصال توزیع نمی شود و �ا همان مقداری

هم که توزیع می شود، به درستی توزیع نمی شود �عنی در �ک روستا و بخش وجود دارد و اما در �ک روستای د�گر نیست.

نما�نده مردم فر�دونشهر در مجلس شورای اسالمی اظهارکرد:همچنین در زمینه کود شیمایی با�د گفت که برخی کودها وجود دارد و اما

برخی کودها اصال نیست اما این نهادها و کودها در بازار سیاه به وفور و با قیمت باال موجود است.
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وی تاکید کرد: بنده نمی دانم این نظارت و کنترل بر بازار توسط دولت به چه صورتی اعمال می شود که سهیمه ای به دست کشاورز نمی

رسد اما این نهاده در بازار سیاه همه جوره �افت می شود و کشاورزان مجبورند با قیمت باال این نهاده ها را تهیه کنند و این امر موجب

نارضا�تی شان شده است.

صالحی دارانی تاکید کرد:برخی از کشاورزان متاسفانه در نبود نهاده های دامی به دام خود گندم می دهند، این در حالی است که ما امسال

در حوزه گندم خیلی ضرر و ز�ان داشته ا�م.

صالحی دارانی بیان کرد: اگر این شرا�ط بدین منوال ادامه پیدا کند بنده فکر می کنم با حجم انبوهی واردات گندم مواجه خواهیم شد که

اصال �ذیرفتنی نیست.
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وزیر جهاد کشاورزی گفت: دولت به دنبال این ایسنا/سمنان 
است که شرایطی فراهم شود که دیگر در صادرات دام هیچ

محدودیتی ایجاد نشود.

  سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در نشستی با فعاالن
دام و طیور استان سمنان با اشاره به تامین کود و نهاده ها برای
دامداران و کشاورزان اظهار کرد: کود پاییزه در کشور تامین شده و

در این زمینه هیچ کمبودی نداریم .

وی با بیان اینکه ما شرمنده مرغ داران و دامداران هستیم افزود:
باید از این عزیزان که مردانه در این عرصه ایستاده و مقاومت می

کنند، قدردانی کنیم. 

وی وعده داد: وزارت جهادکشاورزی تالش خواهد کرد تا مشکالت
این قشر پر تالش کشور را برطرف کند. 

ساداتی نژاد گفت: در سال گذشته اصالح قیمت مرغ به درستی در سطح کشور انجام شد که نشان  می دهد مسئوالن در این زمینه از
اشرافیت و اطالعات کافی برخوردار هستند. 

وی با بیان اینکه در صنعت مرغداری، بدهی هایی داشتیم که بخش اعظم این بدهی ها با نهاده تهاتر شد افزود: در بحث اصالح قیمت با
اتحادیه ها در حال رایزنی هستیم. 

وزیر جهادکشاورزی تصریح کرد: به هیچ وجه ما کمبودی در خصوص نهاده های دامی نداریم ، بلکه مشکل بر سر قیمت نهاده ها است.

وی ادامه داد: موضوع خرید دام  مازاد عشایری و روستایی و تهاتر آن با نهاده های دامی از هفته آینده به انجام  خواهد رسید. 

ساداتی نژاد با اشاره به مشکالت حوزه دامداری و تالش ها برای رفع آن گفت: به دنبال آن هستیم که دیگر صادرات دام را ممنوع و محدود
نکنیم. 

وی گفت: شرکت های بزرگ  بازرگانی استان سمنان می توانند به صورت مستقل و اختصاصی نیاز استان به نهاده های دامی را تامین  کنند تا
به این صورت خود استان تامین کننده نیاز دامداران باشد. 

ساداتی نژاد با اشاره به مطالبات حوزه دام و طیور استان افزود: در صورت وجود سرمایه گذار بخش خصوصی، با اعطای تسهیالت از بانک 
کشاورزی آماده اعطای مجوز کشتارگاه در استان سمنان هستیم. 

وزیر جهادکشاورزی بر لزوم حمایت بیشتر از کشاورزان تاکید و از بانک کشاورزی خواست: با خرده مالکان مهربانانه رفتار کند. 

 عسکری، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی نیز در جمع فعاالن بخش کشاورزی گفت: مشکالتی همچون خشکسالی و نیاز
شدید به تامین نهاده های دامی از جمله مشکالت کشور در حوزه دامداری است. 

وی با بیان اینکه دولت سیزدهم در شرایطی قرار داشت که الزاما می بایست جراحی اقتصادی در کشور را به انجام  رساند افزود: برای حل
مشکل بخش کشاورزی ، طرح دو فوریتی ارایه گردیده که وزارت جهاد کشاورزی با فروش سی هزار میلیون تومان از اموال منقول و غیر

منقول خود، مشکل تامین نهاده ها و... را برطرف کند. 

این نماینده مجلس با اشاره به تامین نهاده های دامی در کشور تصریح کرد: ۲۴ کشتی حامل نهاده های دامی هم اینک در بنادر کشور پهلو
گرفته اند.

پهلوگرفتن ۲۴ کشتی حامل نهاده های دامی

وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: پایان محدودیت در صادرات دام
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