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جهاد کشاورزی پیگیر تخصیص ارز برای واردات نهاده های دامی

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: بانک مرکزی متولی تخصیص ارز به نهاده های دامی است و وزارت جهاد

کشاورزی نیز پیگیر تخصیص این ارز به واردکنندگان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاهپور عالیی مقدم در حاشیه اولین کنگره ملی مراکز جهاد کشاورزی درباره

این که چرا به واردکنندگان نهاده های دامی ارزی برای واردات تخصیص داده نشده؟ گفت: وزارت جهاد

کشاورزی با درخواست هر واردکننده که بخواهد نهاده دامی وارد کند موافقت می کند، اما ارز مورد نیاز را

بانک مرکزی باید اختصاص دهد و از آنجا باید پیگیری شود.

وی افزود: سیاست گذاری برای اختصاص ارز را بانک مرکزی

تع�ن می کند، البته وزارت جهاد کشاورزی برای تخصیص

ارز مطالبه گری کرده و پیگیر است.

عالیی مقدم درباره هزینه تولید هم گفت: هزینه های تولید

را در صنعت، پتروشیمی و خودرو حساب می کنیم، اما تا به

بخش کشاورزی می رسیم کسی دو دوتا چهارتا نمی کند در

حالی که کشاورزی با متغیر های متفاوتی مواجه است.

چرایی افزایش قیمت گوشت

معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره علل افزایش قیمت گوشت، افزود: در ۶ ماهه دوم سال مراتع کشور برای

چرای دام آماده نیستند، دامداران باید جیره دستی به دام بدهند که یعنی باید ساالنه ۱۶ میلیون تن

نهاده های دامی شامل جو، ذرت، کنجاله سویا و کنجاله کلزا در اختیار تولیدکنندگان دام و طیور قرار دهیم.

عالیی مقدم تصریح کرد: وقتی نرخ ارز افزایش می یابد این نوسانات در بخش تولید عمدتا در گوشت، مرغ

و تخم مرغ هم تاثیرگذار است .

وی در ادامه گفت: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، گمرک و وزارت خارجه نیز در بخش تامین امنیت

غذایی دخیل هستند و باید الزامات تولید تامین شود.

عالیی مقدم با اشاره به اینکه جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار شب عید و ماه مبارک رمضان برنامه ریزی
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کرده، تصریح کرد: برای محصوالتی مانند میوه، تخم مرغ، گوشت قرمز، مرغ و روغن و برنج برنامه ریزی شده

و تولید آن ها مناسب و بیشتر از نیاز کشور است و ذخایر مناسبی هم داریم تنها در بخش گوشت قرمز باید

کمی دقت بیشتری انجام شود.

وی افزود: حدود ۱۵ هزار تن سیب و پرتقال برای تنظیم بازار شب عید خریداری و ذخیره شده است .

عالیی مقدم گفت: ۵۵۰ هزار تن ذخیره استراتژیک برنج کشور است همچنین وضعیت مناسبی در بخش

تولید داریم؛ بنابراین مشکلی برای تامین این محصول در ایام پایانی سال نداریم.
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افزایش قیمت تمام شده، عامل افزایش قیمت مرغ است

نائب رئیس فدراسیون طیور کشور گفت: افزایش تا سه برابری هزینه تولید و نوسانات بازار ارز، عامل اصلی

تغ�رات قیمت مرغ است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ آقای عطاءاهللا حسن زاده مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی مازندران،

عضو هیات مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی کشور و نائب رئیس فدراسیون طیور کشوردر برنامه صبح و

گفتگو از شبکه رادیویی گفتگو درباره افزایش قیمت مرغ و عوامل تأثیرگذار در قیمت این محصول گفتگو

کرد.

مشروح این گفتگو را در ادامه می بینید:

سوال: چرا قیمت مرغ از قیمت مصوب رد

شد؟

حسن زاده: ما حدود ۵ -۶ ماه التهاب

سختی را تجربه کردیم و پشت سرگذاشتیم

با برنامه ریزی هایی که انجام دادیم و با شرایطی که بعد از حذف ارز ترجیحی پیش آمده بود که نگران بازار

مصرف باشیم، نگران تولید خودمان باشیم حجم هزینه هایی که باال رفته بود تا سه برابر هزینه تولید ما یعنی

هر قطعه مرغی که اگر ما ۴۰ هزار تومان هزینه ما بود شد ۱۲۰ هزار تومان، یک واحد ۲۰ هزارتایی نقدینگی

اش شده سه میلیارد تومان همه این عوامل را کنار هم بگذاریم بعد هزینه های حاشیه ای که از این وضعیت

پیش می آمده با برنامه ریزی که ما انجام دادیم سعی کردیم در دوره گذر آسیبی به مصرف کننده نرسد،

خوشبختانه هم تعهدمان را انجام دادیم وهم آن وظیفه ای که طبق برنامه برنامه ریزی کرده بودیم انجام

دادیم، ولی در سه ماهه گذشته یعنی شما از ۱۰ آبان تا ۱۰ بهمن ماه متاسفانه حداقل میانگین ضرر مرغدار ما

حداقل کیلویی ۵ هزار تومان بود یعنی براساس تولید ما در بحث مرغ گوشتی حدود باالی دو هزار میلیارد

ضرر بود.

حسن زاده: واقعا تولیدکنندگان ما صبوری کردند جلسات متعددی را با کمیسیون کشاورزی داشتیم با

وزارتخانه داشتیم و سعی کردیم که آسیب ها در تولید ما کمتر شود.
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سوال: االن باید چه کار کنیم؟

حسن زاده: یک تولید ۱۰۰ درصد داخلی و یک بازار مصرف ۱۰۰ درصد داخلی داریم. اگر خدای نکرده بازار

مصرف ما آسیب ببیند قطعا من تولیدکننده آسیب می بینم، امروزهزینه تمام شده من، ضرر و زیان من مثل

یک سال گذشته نیست.

سوال: باز مردم نمی خرند و باز مشکالت سه چهار ماه پیش درست می شود؟

حسن زاده: ما یک هزینه تمام شده داریم این هزینه تمام شده بنگاه اقتصادی بیاید اصال سود نگیرد این

هزینه تمام شده را که باید پوشش دهد، اگر نتواند پوشش دهد چگونه می تواند تولید کند؟ االن هزینه تمام

شده من، کارشناسی در یک واحدی که امروز حداقل کیلویی ۴۴ هزار است حداقل سه هزار تومان میانگین

هزینه تمام شده ما در کشور تفاوت قیمت دارد.

سوال: من حرف شما را قبول دارم می گویم االن گران شد دیروز رفتم گزارش میدانی در فروشگاه رفاه ۶۵ هزار

تومان بود، من اصال توپم در زمین شما است و طرفدار شما هم هستم، چون می دانم دوران سختی را پشت

سر گذاشتید، من می گویم االن بردید باال و من باید ۷۰ تومن بفروشم تا به من سود بدهد من میگویم اگر

مردم با این قیمت نخرند باز به دو ماه پیش برمیگردیم، االن باید چه کار کنیم؟

حسن زاده: بازار مصرف داخلی اگر آسیب ببیند من آسیب می بینم، ما امروز چالش اصلی ما سرمایه در

گردش ما هنوز تامین نشده است. طلبی که از دولت داشتیم راجع به بحث تامین نهاده ها هنوز این ها را

پرداخت نکردند امروز من خرید دربازار را انجام می دهم متاسفانه یکی دو ماه زمان می برد تا بازرگان بار من

را تامین کنند من باید جای دیگرهم این هزینه سربار را جای دیگر خریدم را انجام دهم همه این ها در کنار

هم من می گویم مقصر مصرف کننده نیست.

اما یک هزینه تمام شده دارد ببینید اگر با این ریسک پذیری صنعت که هر لحظه ببینید، چون کیفیت

نهاده ها که روی راندمان من اثر میگذارد نهاده هایی که امروز به هر بدبختی تولیدکننده می سازد با این

نهاده ها که برسد به دست پرنده خودش، همه این ها روی گوشت تاثیر دارد، ولی می گویم امروز اگر ده

درصد ما این هزینه ها را روی قیمت مرغ بگذاریم بین ۴۷-۴۸ هزار تومان هزینه تمام شده ما با سود

حداقلی برای مرغداراست در این شرایط و شاید فردا باز این هزینه ها تغ�ر کند ما با کمیته کشاورزی در

میان گذاشتیم با وزارتخانه درمیان گذاشتیم و طرح موضوع کردیم باالخره این تولید باید یک پشتوانه

حداقل سوبسیدی را داشته باشد.

سوال: من می گویم که االن شده مثال ۶۵ تومان، مردم نخرند باز برمی گردیم به حالت دو ماه پیش، چه کار

باید کنیم؟

حسن زاده: ما االن ذخیره های الزم را داریم هنوز ما به قیمتی نرسیدیم که امنیت تولید ما حفظ شود.

سوال: االن شما بفرمائید مرغ چند است؟

حسن زاده: االن این قیمت ۴۶ تومان باید ۶۵ تومان حداقل دست مصرف کننده برسد این مرغی که االن از

من دارند می خرند، از تولید کننده دارند می خرند، دست مصرف کننده ۶۵ تومان می رسد.
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معاون وزیر جهادکشاورزی گفت: بانک مرکزی متولی تخصیص ارز
نهاده های دامی است و وزارت جهادکشاورزی نیز پیگیر تخصیص

این ارز است.

به گزارش ایسنا، شاهپور عالیی مقدم در حاشیه اولین کنگره ملی
مراکز جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که چرا به واردکنندگان
نهاده های دامی دو ماه است ارزی برای واردات تخصیص داده
با درخواست هر رت جهاد کشاورزی اکنون  نشده است؟ گفت: وزا
ا ارز د ام د موافقت می کن واردکننده که بخواهد نهاده دامی وارد کن
مورد نیاز را بانک مرکزی باید اختصاص داده و  از آنجا باید

پیگیری شود.

وی افزود: سیاست گذاری و صالح کشور برای اختصاص ارز را
بانک مرکزی تعیین می کند، البته  وزارت جهادکشاورزی نیز برای

تخصیص ارز  مطالبه گری کرده و پیگیر است.

اعالیی مقدم تصریح کرد:در کشور ما موضوعی به نام هزینه تولید وجود دارد. هزینه های تولید را در صنعت، پتروشیمی و خودرو حساب
می کنیم اما تا به بخش کشاورزی می رسیم کسی دو دوتا چهار تا نمی کند در حالی که کشاورزی با متغیرهای متفاوتی مواجه است.

چرایی افزایش قیمت گوشت

معاون وزیر جهادکشاورزی در پاسخ به چرایی افزایش قیمت گوشت گفت:در ۶ ماهه دوم سال مراتع کشور برای چرای دام آماده نیستند،
دامداران باید جیره دستی به دام خود بدهند که یعنی باید ساالنه ۱۶ میلیون تن نهاده های دامی شامل جو، ذرت، کنجاله سویا و کنجاله کلزا در

اختیار تولیدکنندگان دام و طیور قرار دهیم.

معاون اقتصادی و برنامه ریزی جهاد کشاورزی تصریح کرد: وقتی نرخ ارز افزایش می یابد این تالطم ها و نوسانات در بخش تولید عمدتا در
گوشت، مرغ، تخم مرغ و لبنیات هم تاثیرگذار است و نمی توانیم بگوییم که گوسفند از ارز خارجی استفاده نکند.

وی در ادامه گفت: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، گمرک و وزارت امور خارجه نیز در بخش تامین امنیت غذایی دخیل هستند و باید
الزامات تولید تامین شود.

عالیی مقدم در ادامه گفت: زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومان بود جو کیلویی ۲۲۰۰ تومان بود. ارز در حال حاضر به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده و جو به
۱۴ هزار تومان رسیده است و این یعنی هزینه های تمام شده دام نیز افزایش یافته است. این در کنار واکسن و حمل ونقل و... است که البته

هزینه های تولید در کشور به دلیل وابستگی به منشا ارزی و نهاده های خارجی عدد بزرگی نیست.

وی در ادامه گفت: اینکه در فضای مجازی مطرح شود که قیمت گوشت قرمز ۵۰۰ هزار تومان شده است واقعیت ندارد زیرا متوسط الشه
گوسفندی در کشور ۲۵۰ هزار تومان است و معیار قیمت نیز الشه است.

ما گرانی قیمت نداریم

معاون وزیر جهادکشاورزی:

تخصیص ارز نهاده های دامی با بانک مرکزی است/ گرانی نداریم، توان خرید مردم
کم شده
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معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: باید توجه داشت که ما گرانی قیمت نداریم بلکه قدرت خرید مردم کاهش یافته و برای این موضوع نیز
باید چاره ای اندیشیده شود.

وی با اشاره به اینکه جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار محصوالت مورد نیاز شب عید و ماه مبارک رمضان برنامه ریزی کرده است، تصریح کرد:
برای محصوالتی مانند میوه، تخم مرغ، گوشت قرمز، مرغ و روغن و برنج برنامه ریزی شده و تولید آنها مناسب و بیشتر از نیاز کشور است  و

ذخایر مناسبی هم داریم. تنها در بخش گوشت قرمز باید کمی دقت بیشتری انجام شود.

وی افزود: حدود ۱۵ هزار تن  سیب و پرتقال برای تنظیم بازار شب عید خریداری و ذخیره شده است. همچنین ۱.۳ میلیون تن خرما تولید
داریم.

مشکلی برای تامین برنج در ایام پایانی سال نداریم

عالیی مقدم گفت: ۵۵۰ هزار تن ذخیره استراتژیک برنج کشور است. میانگین قیمت برنج داخلی و خارجی حدود ۴۰ هزار تومان است.
همچنین وضعیت مناسبی نیز در بخش تولید داریم. بنابراین مشکلی برای تامین این محصول نیز در ایام پایانی سال نداریم.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه وقتی نرخ ارز باال می رود روی همه کاالها و خدمات و حتی مسائل فرهنگی و
اجتماعی اثرگذار است، گفت: با این وجود تمام تالش خود را برای کنترل بازار انجام می دهیم که در این راستا فرمانداران و بخشداران نیز باید

کمک وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار باشند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه افزود: ستاد تنظیم بازار که در کشور تشکیل می شود جهاد کشاورزی تنها یکی از اعضای آن است و همه
دستگاه ها از جمله اصناف و تعزیرات برای تنظیم بازار باید پای کار بیایند. همچنین وزارت جهاد کشاورزی قدرت کاملی برای تنظیم بازار ندارد،

زیرا بخشی از بازرسی صنف و صنعت در جای دیگری بوده اما تابلوی تنظیم بازار را در اختیار دارد.

انتهای پیام
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�راساس آخر�ن نرخنامه سازمان مد�ریت میاد�ن شهرداری تهران، قیمت انواع گوشت تازه

گوساله و گوسفندی داخل� در میاد�ن م�وه و تره بار اعالم شد.

به گزارش خ�رگزاری تس�یم سازمان مد�ریت میاد�ن شهرداری تهران اعالم کرد �راساس ا�ن نرخنامه، قیمت گوشت تازه

گوسفندی داخل� و گوساله ، با نرخ های مصوب جدید در میاد�ن م�وه و تره بار عرضه م� شود.

قیمت انواع گوشت گوسفندی داخل� و گوساله به شرح ز�ر اعالم شده است.

1- ران گوسفندی با استخوان هرکیلوگرم؛ بسته بندی در محل 367400 تومان و شرکت� 397100 تومان

2- راسته گوسفندی با استخوان هرکیلوگرم؛ بسته بندی در محل 319000 تومان و شرکت� 321000 تومان

3- سردست گوسفندی با ماهیچه هرکیلوگرم؛ بسته بندی در محل 325000 تومان

4- گردن گوسفندی هرکیلوگرم؛ بسته بندی در محل 285000 تومان

5- قلوه گاه گوسفندی �ی استخوان هرکیلوگرم؛ بسته بندی در محل 225000 تومان و شرکت� 235000 تومان

6- ران گوساله هرکیلوگرم؛ بسته بندی در محل 257000 و شرکت� 298000 تومان

7- راسته گوساله بدون استخوان هرکیلوگرم؛ بسته بندی در محل 264000 تومان

8- سردست گوساله پاک شده هرکیلوگرم؛ بسته بندی در محل 255000 تومان و شرکت� 297000 تومان

9- گردن گوساله هرکیلوگرم؛ بسته بندی در محل 255000 تومان و شرکت� 285000 تومان

10- قلوه گاه گوساله هرکیلوگرم؛ بسته بندی در محل 203000 تومان و شرکت� 225000 تومان

انتهای پیام/
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معاون وز�ر جهاد کشاورزی گفت: با وجود اینکه وزارت جهاد کشاورزی با درخواست های

واردات نهاده های دام� موافقت کرده است اما بانک مرکزی ارز مورد نیاز آن را اختصاص

نم� دهد.

به گزارش خ�رنگار اقتصادی خ�رگزاری تس�یم، شاه�ور عال�ی مقدم در حاشیه اول�ن کنگره مل� مراکز جهاد کشاورزی در

جمع خ�رنگاران درباره عدم اختصاص ارز به نهاده های دام� و واردات آنها به کشور گفت: وزارت جهاد کشاورزی اکنون

به هر واردکننده که بخواهد نهاده دام� وارد کند با درخواست آنها موافقت م� کند اما ارز مورد نیاز را بانک مرکزی باید

اختصاص دهد.

وی افزود: سیاستگذاری و تع��ن صرف و صالح کشور �رای اختصاص ارز را بانک مرکزی م� داند و ما (به عنوان جهاد

کشاورزی) نیاز به تام�ن ارز �رای واردات نهاده ها داریم.

معاون اقتصادی و �رنامه ر�زی جهاد کشاورزی در پاسخ به خ�رنگار تس�یم، ادامه داد: گفته م� شود نرخ ارز نهاده های

دام� 28 هزار تومان است اما با ا�ن وجود �رای واردات اختصاص داده نشده است و به مجورهای صادر شده توسط

جهاد کشاورزی �رای واردات نهاده ها ارز اختصاص نیافته است.

عال�ی مقدم با اشاره به تغ��رات نرخ ارز واردات نهاده های دام� و تاث�ر آن در هزینه های تولید گوشت قرمز گفت: با

وجود اینکه اکنون نرخ ارز واردات نهاده های دام� 28 هزار تومان است اما با هم�ن نرخ ارز ن�ز ما شاهد تغ��ر زیادی

در بخش هزینه های تولید هس�یم به طوریکه نرخ هر کیلوگرم جو به یک باره از 2200 تومان به 14 هزار تومان افزایش

یافت که البته هم�ن نرخ ارز ن�ز �رای واردات اختصاص نم� یابد.

وی تصر�ح کرد: هزینه های تولید در بخش کشاورزی مانند دیگر صنا�ع و پتروشیم� ها باال رفته است و ا�ن معادله ای

ساده است که با افزایش هزینه های تولید قیمت ها ن�ز باال م� رود.

نوسانات نرخ ارز در قیمت گوشت و مرغ ن�ز تاث�رگذار است

معاون وز�ر جهاد کشاورزی: ارز واردات نهاده های دام� هنوز اختصاص پیدا نکرد

| اخبار کشاورزی  | اخبار اقتصادی  | ۰۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۰ 

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/fa/currency
https://www.tasnimnews.com/fa/currency
https://www.tasnimnews.com/fa/currency
https://www.tasnimnews.com/fa/currency
https://www.tasnimnews.com/fa/currency
https://www.tasnimnews.com/fa/currency
https://www.tasnimnews.com/fa/service/83/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://www.tasnimnews.com/fa/service/7/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/12/09/2860512/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF


3/1/23, 2:30 PM Tasnim | خبرگزاری تسنیم | Tasnim | معاون وزیر جھاد کشاورزی: ارز واردات نھاده ھای دامی ھنوز اختصاص پیدا نکرد- اخبار کشاورزی - اخبار اقتصادی تسنیم

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/12/09/2860512/معاون-وزیر-جھاد-کشاورزی-ارز-واردات-نھاده-ھای-دامی-ھنوز-اختصاص-پیدا-نکرد 2/3

عال�ی مقدم گفت: با توجه به اینکه در 6 ماهه دوم سال مراتع کشور �رای چرای دام آماده نیس�ند، دامداران باید

ج�ره دست� به دام خود بدهند که ا�ن امر یعن� باید ساالنه 16 میل�ون تن نهاده های دام� شامل جو، ذرت، کنجاله

سویا و کنجاله کلزا وارد کنیم تا در اختیار تولیدکنندگان دام و ط�ور قرار دهیم.

معاون اقتصادی و �رنامه ر�زی جهاد کشاورزی تاکید کرد که نوسانات قیمت ارز در قیمت گوشت، مرغ، تخم مرغ و

لب�یات هم تاث�رگذار است و نم� توانیم بگوییم که گوسفند از ارز خارج� از ارز خارج� استفاده نکند!

وی ادامه داد: بانک مرکزی، سازمان �رنامه و �ودجه، گمرک و وزارت امور خارجه ن�ز در بخش تام�ن امن�ت غذا�ی

دخیل هس�ند و باید الزامات تولید تام�ن شود.

عال�ی مقدم گفت: اینکه در فضای مجازی مطرح شود که قیمت گوشت قرمز چند صد هزار تومان شده است واقعیت

ندارد ز�را متوسط گوشت الشه گوسفندی در کشور 250 هزار تومان است.

معاون وز�ر جهاد کشاورزی اضافه کرد: با توجه به اینکه جامعه تمایل �رای افزایش قیمت دارد متاسفانه التهابات

ایجاد شده در فضای مجازی در بازار تاث�ر م� گذارد و از طرف� باید توجه داشت که قیمت ها�ی که در تهران و آن هم

در بعض� از نقاط مطرح م� شود مالک قیمت در سا�ر نقاط کشور نیست.

ا�ن مقام مسئول اظهار داشت: از طرف� باید توجه داشت که قدرت خرید مردم کاهش یافته و �رای ا�ن موضوع ن�ز

باید چاره ای اندیشیده شود.

�رنامه های وزارت جهاد کشاورزی �رای شب عید و و ماه مبارک رمضان

وی با اشاره به اینکه جهاد کشاورزی �رای تنظیم بازار محصوالت مورد نیاز شب عید و ماه مبارک رمضان �رنامه ر�زی

و�ژه ای دارد، تصر�ح کرد: �رای محصوالت� مانند م�وه، تخم مرغ، گوشت قرمز، مرغ و روغن �رنامه ر�زی شده و تولید

آنها مناسب و بیشتر از نیاز کشور است که تنها در بخش گوشت قرمز باید کم� دقت بیشتری انجام شود.

وی افزود: 15 هزار تن س�ب و �رتغال �رای تنظیم بازار شب عید ذخ�ره شده است همچن�ن 1.3 میل�ون تن خرما

تولید داریم که در ایام ماه رمضان عرضه م� شود.

عال�ی مقدم گفت: 550 هزار تن ذخ�ره استرا�ژیک �رنج کشور است همچن�ن وضعیت مناس�ی ن�ز در بخش تولید

داریم. بنا�را�ن مشکل� �رای تام�ن ا�ن محصول ن�ز در ایام پایان� سال نداریم.

وی تاکید کرد که قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ ن�ز در حال حاضر به طور میانگ�ن در کشور 40 هزار تومان است.

معاون وز�ر جهاد کشاورزی در پاسخ به خ�رنگار تس�یم اظهار کرد: در بخش اصناف ن�ز باید دقت بیشتر و خودکنترل�

�رای نظارت �ر بازار داشته باشیم همچن�ن طرح� به عنوان فجر تا فطر در فروشگاه های زنج�ره ای داریم که امیدواریم

کنترل بیشتری توسط خود فروشگاه ها �رای اجرای آن وجود داشته باشد.
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عال�ی مقدم در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه وقت� نرخ ارز باال م� رود روی همه کاالها و خدمات

و حت� مسائل فرهنگ� و اجتماع� اثرگذار است گفت: با ا�ن وجود تمام تالش خود را �رای کنترل بازار انجام م� دهیم

که در ا�ن راستا فرمانداران و بخشداران ن�ز باید کمک وزارت جهاد کشاورزی �رای تنظیم بازار باشند.

وی گفت: ستاد تنظیم بازار که در کشور تشکیل م� شود جهاد کشاورزی تنها یک� از اعضای آن است و همه دستگاه ها

از جمله اصناف و تعز�رات �رای تنظیم بازار باید پای کار بیایند.

معاون وز�ر جهاد کشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی قدرت کامل� �رای تنظیم بازار ندارند ز�را در بخش� از بازرس�

صنف و صنعت در جای دیگری �وده اما تابلوی تنظیم بازار در اختیار جهاد کشاورزی است.

وزارت جهاد کشاورزی تا�ع تصمیم مجلس و شورای نگهبان �رای تشکیل سازمان بازرگان� است

وی گفت: ایجاد سازمان بازرس� در مجلس اعالم وصول شده مجلس و شورای نگهبان در ا�ن باره هر تصمیم� بگ�رند

ما در وزارت جهاد کشاورزی تا�غ آن هس�یم.

انتهای پیام/
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در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

دلیل کمبود سویا، عدم تامین ارز است/ با این قیمت مصوب مرغداران دوام

نمی آورند

رییس هیات مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی اظهار داشت: در حال حاضر مشکل اصلی سویا تامین ارز است، چون تقریبًا ۹۹ درصد

آن از واردات تامین می شود.

محمد یوسفی در گفت وگو با ایلنا در مورد آخرین وضعیت بازار مرغ اظهار داشت: از یک ماه پیش تقاضای مرغ افزایش یافته است. البته

باید توجه داشت که معموال در ایام نوروزی قیمت ها هم افزایش می یابد که در سال جاری نباید از عامل کمبود نهاده غافل شد. در ضمن

دولت ذخایر کافی مرغ دارد، بنابراین جای نگرانی بیشتر وجود ندارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت مرغ آماده برای طبخ، ۷۰ هزار تومان و مرغ زنده نیز ۴۵ هزار تومان است. عامل اصلی در قیمت مرغ،

نهاده ها هستند که تحت کنترل دولت است یعنی مرغداران باید از سامانه بازارگاه نهاده ها را تهیه کنند، که اگر در زمان نیاز و به اندازه کافی

باشد می توان در مورد تولید و قیمت پیش بینی کرد. اما هنوز امکانات درستی برای رساندن آذوقه وجود ندارد و مرغداران مجبور به تهیه

نهاده ها از بازار آزاد هستند که قیمت آن نیز روزانه تغییر می کند.

وی افزود: برای نمونه قیمت سویا روزانه تغییر می کند، در این شرایط چگونه می توان قیمت را پیش بینی کرد. با همه شرایط و مشکالت

کنونی، تولید مرغ ادامه دارد. باید توجه داشت که در حال حاضر مشکل اصلی سویا تامین ارز است، چون تقریبًا ۹۹ درصد آن از واردات
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تامین می شود. این واردات به دو صورت کنجاله یا دانه وارد شده که بعدًا روغن کشی صورت می گیرد، حتی افزایش اندک قیمت روغن نیز

مربوط به کمبود دانه سویا است.

رییس هیات مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که با نرخ مصوب کنونی یعنی ۶۳ هزار تومانی

مرغداران نمی توانند دوام بیاورند که در اینصورت روی به تعطیلی واحد های تولیدی خواهند آورد . البته چون دوره پرورش مرغ گوشتی

تقریبا ۵۰ روز است نمی توان در مورد ورود و خروج تولیدکنندگان اظهار صریح داشت.

وی در مورد میزان صادرات مرغ نیز گفت: صادرات ما ناچیز و به عراق، افغانستان و برخی از کشورهای آسیای مرکزی است. معموال وقتی در

داخل قیمت ها اندکی افزایش می یابد به سرعت بازار صادراتی را قربانی می کنند.

یوسفی خاطرنشان کرد: معموالً در مناسبات مختلف مانند ایام نوروز و ماه مبارک رمضان، مصرف گوشت مرغ افزایش می یابد. در حال

حاضر مصرف گوشت روزانه گوشت بطور متوسط ۶۵۰۰ تا ۷۰۰۰ تن است که اگر قیمت سایر پروتئین ها افزایش یابد قطعًا تقاضای آن نیز

رشد خواهد کرد.
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