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مد�رعامل اتحادیه مرغداران گوشت� گفت : ط�ق توافقات نها�ی اتحادیه مرغداران با

وزارت جهاد کشاورزی ط� دو روز آینده قرارداد جمع آوری مرغ مازاد از بازار منعقد خواهد

شد و از امشب اتحادیه های استان� جمع آوری مرغ مازاد را از سطح کشور آغاز خواهند

کرد.

به گزارش خ�رگزاری تس�یم، حب�ب اسدا� نژاد مد�رعامل اتحادیه مرغداران گوشت� در گفتگو با خ�رگزاری

صداوسیما، افزود: با ا�ن اقدام قیمت مرغ در سطح بازار افزایش م� یابد و از ضرر و زیان روزانه بیش از 120 میلیارد

تومان� مرغداران جلوگ�ری م� شود.

مد�رعامل اتحادیه مرغداران گوشت� با بیان اینکه مرغ داران ط� دو ماه آینده ضرر زیادی کردند، بیان کرد: در نشست

وز�ر جهاد کشاورزی و اتحادیه مرغداران گوشت� مقرر شده، مسئولیت و �رنامه ر�زی تولید و تنظیم بازار مرغ به

اتحادیه مرغداران محول شود تا مرغداران به چرخه تولید �رگردند.

انتهای پیام/

آغاز جمع آوری مرغ مازاد از امشب

| اخبار کشاورزی  | اخبار اقتصادی  | ۲۰ دی ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۰ 
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تاریخ: ۱۹ دی ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۹کد خبر: ۳۷۰۸۶۶۱

پهلو گیری کشتی حامل نهاده دامی در اسکله بندر امام خمینی

مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان گفت: یک فروند کشتی اقیانوس پیما حامل نهاده های دامی روز

دوشنبه در اسکله "فله بار" امام خمینی(ره) در جنوب خوزستان پهلو گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و  سیما، حمید بدوی

افزود: این کشتی حامل ۶۳هزار ُتن کنجاله سویا

است و از کشور برزیل خریداری شده است.

وی با بیان اینکه در یک هفته اخیر این سومین

کشتی حامل نهاده های دامی است که در اسکله

بندر امام خمینی(ره) پهلو می گیرد گفت:تخلیه

محموله این کشتی با استفاده از دستگاه های مکنده تا سه روز ادامه خواهد یافت.

مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان ادامه داد: چندین فروند کشتی حامل نهاده های دامی در لنگرگاه بندر

امام خمینی(ره) در انتظار تخلیه هستند که با رفع مشکالت اسنادی و ارزی آنان، به تدریج در اسکله این

مجتمع بندری پهلو می گیرند.

بدوی افزود: شرکت های بخش خصوصی و شرکت پشتیبانی امور دام کشور وابسته با وزارت جهادکشاورزی

مسوولیت واردات نهاده های دامی را برعهده دارند.

به گزارش ایرنا حدود ۸۰ درصد حجم کاالهای اساسی(نهاده های دامی و غالت) از طریق بندر امام خمینی

(ره) وارد کشور می شود.

بر اساس آمار رسمی اداره کل بنادر ودریانوردی خوزستان حدود ۱۲میلیون ُتن کاالهای اساسی از ابتدای

امسال تاکنون دربندر امام خمینی (ره) تخلیه شده که از این میزان حدود ۱۰میلیون ُتن آن با کامیون و قطار

باری به سراسر کشور حمل شده است.

پارسال حدود ۱۷ میلیون ُتن کاالهای اساسی از طریق بندر امام خمینی (ره) وارد کشور شد.واردات کاالهای

اساسی در ۲ سال اخیر با تشدید خشکسالی و کاهش تولیدات کشاورزی روندی افزایشی داشته است.

https://www.iribnews.ir/
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بندر امام خمینی (ره) که در ۱۲۰ کیلومتری جنوب اهواز و در سواحل خورموسی در شمال غرب خلیج همیشه

فارس واقع شده ظرفیت تخلیه و بارگیری ۶۰میلیون ُتن کاالهای نفتی و غیرنفتی در سال را دارد.
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حوزه : کشاورزی و امور دامگروه : اقتصادی

تاریخ : ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ - ۲:۳۲ ب.ظشماره : ۱۴۰۱۱۰۲۰۰۰۰۶۴۲

تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ به
بخش خصوصی واگذار شد/

توقف 40 کشتی در بندر و
پرداخت خسارت روزانه

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تنظیم بازار مرغ، تخم مرغ و جوجه یکروزه به بخش خصوصی
واگذار شد، گفت: برنامه ریزی برای صادرات خوراک دام انجام می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی
امروز در هفتمین همایش بین المللی و نمایشگاه جانبی خوراک دام، طیور و آبزیان از
واگذاری امور تنظیم بازار و برخی از امور کشاورزی به اتحادیه ها خبر داد و گفت:  در این
زمینه تفاهم نامه واگذاری تنظیم بازار مرغ، تخم مرغ و جوجه یکروزه به اتحادیه های

مربوطه انجام شده و درصدد سایر امور نیز هستیم.

وی در ادامه به جزئیات این واگذاری ها اشاره کرد و گفت: شرکت پشتیبانی امور دام هر
استان به اضافه صندوق سرمایه گذاری و معاونت امور دام با اتحادیه های مربوطه
توافق نامه ای امضا می کنند که در آن تنظیم بازار به عهده اتحادیه های مربوطه باشد. آنها
مجاز خواهند بود، هرگونه واردات و صادرات را به منظور تنظیم بازار انجام دهند و وزارت

جهاد کشاورزی در این زمینه تنها نظارت خواهد داشت.

وی با بیان اینکه این توافق نامه درباره تنظیم بازار مرغ، تخم مرغ و جوجه یکروزه دیروز
انجام شد، گفت: درصدد هستیم سایر امور را نیز به مرور به بخش خصوصی واگذار کنیم. 

ساداتی نژاد تصریح کرد: این واگذاری قطعا نتایج بهتری خواهد داشت، زیرا 31 اتحادیه در
استان های کشور وجود دارد که آنها از اتفاقات بازار زودتر باخبر شده و می توانند به موقع

ورود کنند.

* صادرات خوراک دام انجام می شود

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه صحبت ها از برنامه ریزی برای صادرات خوراک دام خبر داد و
گفت: رویکرد ما اقدام به صادرات و استفاده از بازارهای منطقه است، اما انتظار داریم که
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کارخانه ها تأمین نیاز داخل را در اولویت قرار دهند.

وی افزود: ما تالش می کنیم که حداقل 10 تا 15 درصد نیاز دامداران به خوراک را از طریق
کارخانه ها و به صورت کنسانتره تأمین کنیم که به همان نسبت از وابستگی ما به واردات

خوراک دام خواهد کاست.

ساداتی نژاد همچنین کارخانه های خوراک دام را عامل مهمی در افزایش بهره وری تولید
عنوان کرد و گفت: در این زمینه رتبه بندی کارخانه ها را انجام خواهیم داد تا بتوانیم نظارت
بیشتری بر کیفیت و تولید آنها داشته باشیم. عالوه بر آن، نشان کیفیت برای کارخانه ها در

نظر گرفته می شود تا محصوالت سالم تولید شود.

وی افزود: عالوه بر آن، وزارت جهاد کشاورزی در زمینه فناوری به کارخانه های خوراک دام
کمک خواهد کرد.

* با حذف ارز 4200 تومان تامین نهاده ها بهتر شد

در این همایش ارسالن قاسمی رئیس هیأت کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران هم با
بیان اینکه حذف ارز 4200 تومانی باعث واردات بهتر نهاده ها به کشور شده است، گفت: اما

اخیرًا با گران شدن نرخ ارز و چندنرخی شدن ارز، مشکالت در واردات شکل گرفته است.

وی افزود: معاون اول رئیس جمهور می گوید با نرخ 28 هزار و 500 تومان کاالهای اساسی
وارد شود، اما تفاوت آن با بازار آزاد بسیار است و خیلی از واردکنندگان نمی توانند این ارز

را تأمین کنند.

وی در ادامه، میزان ظرفیت تولید خوراک در کارخانه های کشور را 20 میلیون تن عنوان کرد
و گفت: متأسفانه فقط 7 میلیون تن خوراک در کارخانه ها تولید می شود و بسیاری از
مرغداران خودشان با دستگاه های کوچک نهاده ها را مخلوط کرده و خوراک آماده تولید

می کنند که این از نظر سالمت و بهداشتی مناسب نیست.

قاسمی با بیان اینکه وابستگی 80 درصدی به واردات نهاده در کشور وجود دارد، گفت:
مجلس باید در این زمینه با وضع قوانین و نظارت بر اجرای آنها نظارت کند. در طی

سالهای گذشته وزارت جهاد کشاورزی کمک چندانی در این زمینه نکرده است.

وی عنوان کرد: بسیاری از کارخانه های تولید خوراک دام وضع مناسبی ندارند و در آستانه
ورشکستگی قرار دارند و دولت باید تالش کند که آنها مسیر خود را در زمینه تولید ادامه

دهند.
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قاسمی همچنین از عدم دخالت دادن اتحادیه ها در تصمیم گیری ها انتقاد کرد و گفت:
متأسفانه دولتی ها هر زمان که به مشکل بر می خورند به سراغ بخش خصوصی می آیند، در

حالی که اگر پیشتر مشورت کنند، بسیاری از مسائل برطرف خواهد شد.

* توقف 40 کشتی در بندر و پرداخت روزانه 1.6 میلیون دالر دموراژ

در این همایش محسن امینی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران از تصمیمات
خلق الساعه در صنعت کارخانه ها انتقاد کرد و گفت: متأسفانه تصمیمات یکشبه گرفته

می شود و این به زیان بخش تولید و صنعت این کشور است.

امینی افزود: در حال حاضر 40 کشتی در بنادر کشور متوقف است و روزانه 1.6 میلیون دالر
دموراژ پرداخت می کنیم که در حقیقت به طور میانگین ساالنه 700 میلیون دالر می شود.
اینها خسارت هایی است که به خاطر بی مدیریتی به کشور وارد می شود، اما برخی در این
زمینه می گویند دموراژ مثل مهریه است، چه کسی گرفته و چه کسی داده است؟ در حالی

که کامًال این دموراژها را می گیرند. 

* سرمایه در گردش مهمترین مشکل کارخانه های خوراک دام

مجید جعفری مدیرعامل انجمن کارخانه های خوراک دام در این همایش افزود: 852
کارخانه در کشور مشغول کار هستند که با 30 درصد ظرفیت کار می کنند.مهمترین مشکل

آنها تأمین نهاده، سرمایه در گردش و بازار فروش است. 

وی از بروکراسی های اداری و نظارت های سختگیرانه و بی مورد انتقاد کرد و گفت: برخی از
کارخانه ها اکنون کار خود را تعطیل می  کنند.

وی به نقل روایتی که هفته پیش برایش اتفاق افتاده بود، گفت: یک کارخانه دار در 50
کیلومتری تهران کل کارخانه را 80 میلیارد تومان فروخته و در بانک گذاشته و ماهانه بیش
از یک میلیارد تومان سود دریافت می کند، در حالی که به گفته وی، ماهانه یکصد میلیون

تومان از آن کارخانه سود نداشته است. 

جعفری تأکید کرد: برخی از این کارخانه داران وسوسه شده اند که به جای تولید،
کارخانه های خود را بفروشند، زیرا فکر می کنند که این کار برای آنها سودآورتر است.

جعفری در ادامه به بدقولی های وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: پس از حذف ارز
4200 تومانی وزیر قول داد که تسهیالت در گردش به کارخانه ها بدهد و اجازه دهد که
محصوالت کارخانه ها صادر شود، اما تاکنون هیچ کدام از اینها عملی نشده است و

کارخانه دارای در پیچ و خم بروکراسی های اداری گیر کرده اند.
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وی به برخی تصمیمات نادرست هم اشاره کرد و گفت: مالیات 25 درصدی به کارخانه ها
بسته اند و پول انرژی آنها را با تعرفه صنعتی می گیرند و این مسئله رقابت پذیری آنها را

کمتر کرده است.

* دولت نباید در همه امور بخش خصوصی دخالت کند

در ادامه این همایش، فرزاد طالکش دبیر فدراسیون طیور ایران گفت: در حالی که 96
درصد بخش طیور خصوصی است، اما دولت برای همه این بخش تصمیم می گیرد. 

وی به اهمیت تولید محصوالت پروتئینی اشاره کرد و گفت: امروزه تولید در داخل کشور
بسیار مهم است و من مطمئنم اگر یک کشوری کل دنیا را بگردد نمی تواند بیشتر از 400

میلیون تن مرغ وارد کند.

طالکش همچنین گفت: صادرات تخم مرغ هم بین کشورهای همسایه و در حد کم انجام
می شود، به دلیل اینکه تخم مرغ شکننده است و زمان ماندگاری کمتری دارد.

دبیر فدراسیون طیور ایران در ادامه تأکید کرد: دولت از تولیدکنندگان حمایت کند تا آنها
نیازهای کشور را در داخل تولید کنند.

هفتمین همایش بین المللی و نمایشگاه جانبی خوراک دام، طیور و آبزیان ایران از امروز تا
22 دی ماه در بوستان گفتگوی تهران برگزار می شود. در این نمایشگاه مهمترین

دستاوردهای بخش کشاورزی به نمایش گذاشته می شود.

پایان پیام/
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رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: از چهارشنبه هفته گذشته
گوشت با افزایش قیمت همراه شده  است.

علی اصغر ملکی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه آیا قیمت
از یا خیر؟ گفت:  است  یافته  افزایش  اخیر  وقت  در چند  گوشت 
ر چهارشنبه هفته گذشته تاکنون گوشت قرمز حدود ۵ تا ۱۰ هزا

تومان افزایش قیمت داشته است.

وی ادامه داد: علت افزایش قیمت گوشت قرمز کمبود عرضه دام
است و در کنار آن نیز صادرات و قاچاق دام نیز صورت می گیرد.

ضر هر ال حا در ح فه کرد:  دی اضا شت گوسفن یه گو یس اتحاد رئ
کیلو شقه گوسفندی ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار تومان برای مغازه دار تمام
می شود که مغازه دار بایستی با اعمال سود ۱۰ تا ۱۲ درصدی آن را

دست مصرف کننده برساند. به عبارت دیگر هر کیلو شقه گوسفندی حدود ۲۹۰ هزار تومان برای مصرف کننده هزینه دارد.

وی تصریح کرد: کمبود دام وجود دارد زیرا در یکی دو سال اخیر به دلیل خشکسالی دامداران دام های بیشتری را به کشتارگاه فرستاده اند.
همچنین دام های مولد زیادی نیز ذبح شده است.

ملکی در پایان گفت: مسئوالن قول داده اند با تزریق گوشت منجمد به بازار ثبات ایجاد کنند که اگر این موضوع محقق شود شاهد کاهش
التهاب در بازار خواهیم بود.

انتهای پیام

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی عنوان کرد
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