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تسهیل فرآیند ترخیص 
قطعات صنعت لوازم خانگی 

از گمرک
صمــت،  وزارت  صنایــع  امــور  معــاون  گفتــه  بــه 
موضوعات مشــترک با گمرک جمهوری اســامی درباره 
اقــام مربــوط بــه صنعــت لــوازم خانگــی مطــرح شــد و 
تمهیدات انجام شده برای تسهیل فرآیند ترخیص کاال 

از گمرک به اطاع تشکل های تخصصی رسانده شد.
بــه گزارش وزارت صمــت، مهدی صادقی نیارکی در 
دومیــن جلســه شــورای سیاســتگذاری توســعه صنعــت 
لوازم خانگی که با حضور معاون فنی گمرک و همچنین 
تشکل های خصوصی صنعت لوازم خانگی برگزار شد با 
اشــاره بــه موضوعــات مطرح شــده در این جلســه، بیان 
کرد: در جلســه امروز )سه شنبه18( موضوعات مشترک 
بــا گمــرک جمهــوری اســامی در حــوزه اقــام مربــوط به 
صنعت لوازم خانگی مطرح شد و تمهیدات انجام شده 
بــرای تســهیل فرآینــد ترخیــص کاال از گمــرک بــه اطاع 

تشکل های تخصصی رسانده شد.
معــاون امــور صنایع وزارت صمت در ادامه تصریح 
کرد: در نشست نمایندگان پنج تشکل اصلی و محوری 
در بخــش صنایــع لوازم خانگی نظرات و مشــکات خود 
را در حوزه هــای مختلــف مرتبط با گمرک مطرح کردند و 
نماینده گمرک نیز در ادامه جلسه گزارشی از تمهیداتی 
را کــه در بخــش گمــرک بــرای واحدهای تولیــدی در نظر 

گرفته شده است، ارائه داد.
صادقی نیارکی با بیان اینکه برخی از این تسهیات 
قبا اباغ و برخی در دست اباغ است افزود: مصوبات 
ســتاد اقتصــادی دولــت دربــاره ترخیــص درصــدی مــواد 
اولیه واحدهای تولیدی و همچنین مصوبه ستاد تنظیم 

بازار را به عنوان نمونه هایی از این اقدامات است.
او در پایــان ضمــن ابــراز امیــدواری از تحقــق رشــد 
تولیــد و رفــع موانــع در صنعــت لــوازم خانگی بــه عنوان 
یکــی از صنایــع پیشــران، از معرفــی نماینده ای از ســوی 
این تشــکل ها برای ایجاد ارتباط و تعامل دو ســویه بین 

بخش تشکل های خصوصی و گمرک خبر داد.

نماینده خدابنده: فکری 
برای استمهال وام های 

کشاورزی شود
نماینــده خدابنــده در مجلــس شــورای اســامی با 
تاکیــد بــر لــزوم توجه و حمایت از کشــاورزان گفت که 
با توجه به خشکســالی های اخیر، هر چه زودتر فکری 

برای استمهال وام های کشاورزی شود.
بــه گــزارش ایســنا، ســیدالبرز حســینی در جریــان 
بررســی جزئیــات طــرح پشــتیبانی و رفــع موانــع تولیــد 
کشــاورزی در اخطــاری بــا اســتناد بــه بنــد ۹ اصــل ۴۹ 
قانون اساسی گفت: ۹۰ درصد معیشت و ارتباط مردم 
در شهرســتان خدابنــده معیشــت از طریــق کشــاورزی 
تامین می شود که کاهش بارندگی های اخیر و به دنبال 

آن خشکسالی، کشاورزان را  متضرر کرده است.
او با تاکید بر لزوم حمایت وزارت جهاد کشــاورزی 
از کشــاورزان به خصوص دیم کاران اظهار کرد: باید هر 
چه زودتر فکری برای استمهال وام های کشاورزی شود 
چون وضع خشکســالی به گونه ای اســت که کشــاورزان 
و دامــداران را در معــرض خطــر قــرار داده و آنهــا حتــی 

نمی توانند آن چه را کاشته اند برداشت کنند.

ارائه ۳۵ بسته حمایتی 
به پژوهشگران تجاری ساز 

گیاهان دارویی
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، 
از تحقیقــات دانشــگاهی هدف منــد در حــوزه گیاهــان 
دارویــی حمایــت و بــه پژوهشــگران تجاری ســاز در این 

حوزه، ۳۵ بسته حمایتی ارائه می کند.
به گزارش معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری در راســتای 
توســعه منابــع مالــی مــورد نیــاز زیســت بوم نــوآوری و 
فنــاوری کشــور، بــا صندوق هــا و مراکــز مالــی مختلفــی 
همــکاری می کنــد. یکــی از ایــن نهادهای مالــی، صندوق 

حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور است.
بــا توجــه به اهمیت حوزه گیاهــان دارویی و وجود 
صدهــا شــرکت دانش بنیــان و خــاق در این حــوزه، این 
صنــدوق بــه تازگــی قــراردادی بــا پژوهشــکده گیاهــان 
دارویی جهاد دانشگاهی کشور منعقد کرده است تا از 

پژوهشگران این حوزه حمایت کند.
این دو نهاد برای همکاری در زمینه اجرای 1۰طرح 
تحقیقاتی پســادکتری، 1۰طرح تحقیقاتی رساله دکتری 

و 1۵طرح پژوهشی، به توافق رسیدند.
حمایت از ۳۵ طرح شــاخص در این حوزه موجب 
خواهد شد تا پژوهش نوآورانه در حوزه گیاهان دارویی 
به تجاری سازی محصوالت جدید منتهی شود. به همین 
منظور اولویت های تحقیقاتی در نظر گرفته شده است 
تــا ایــن حمایت هــا بــه طرح هــای اختصــاص یابــد کــه از 
اهمیــت و ارزش افــزوده بیشــتری بــرای اقتصــاد کشــور 

و زیست بوم نوآوری گیاهان دارویی برخوردار باشند.
همچنیــن بــر اســاس ایــن توافق نامــه ایجــاد لینک 
کارهــای  از  آگاهــی  بــرای  مجموعــه  دو  پورتال هــای 
تحقیقاتــی انجــام شــده و در دســت انجــام، در دســتور 

کار قرار گرفت.
رئیــس صنــدوق حمایت از پژوهشــگران و فناوران 
کشــور گفــت: معمــوالً برنامه هــای صنــدوق در تفاهم و 
تعامــل بــا مجموعه های پژوهشــی کشــور به این شــکل 
اســت کــه در قالــب برنامه هــای مشــترک، حمایت هایی 
تعریف می شــود تا پژوهشــگران بتوانند از آن اســتفاده 
کننــد. ایمــان افتخــاری افــزود: این حمایت هــا همچنین 
تقویت ارتباط میان فعاالن دانشگاهی و بازار و صنعت 
را نیــز بــه عنــوان یکــی دیگــر از اهــداف راهبــردی خــود 

تعریف کرده است.

اخبـــــــــــــــــار

بازرگانــی  اتــاق  رئیــس کمیســیون صنایــع 
ایــران می گویــد که وضع برق صنایــع روز به روز 
در حــال بدتــر شــدن اســت. جگــر صنعــت زیــر 
دندان وزارت نیرو است. همیشه اولین مشتری 
کــه پــول بــرق یــا گاز را پرداخت می کنــد صنعت 
اســت؛ امــا متاســفانه اولیــن قربانی هــم صنایع 

هستند.
فعالیت هــای مولــد اقتصــادی در کشــور مــا 
بــا مشــکات زیــادی در حوزه هایی مثــل مالیات، 
بیمه، تســهیات بانکی، فضای کســب و کار و … 
مواجــه هســتند. چنــد ســالی هــم هســت کــه در 
فصــول گرم ســال، چالش قطع بــرق به یک رویه 
تبدیــل و چــرخ تولیــد در بســیاری از واحدهــای 
صنعتی را کُند یا متوقف کرده است؛ چالشی که 
به اذعان فعاالن اقتصادی، موجب شده ضایعات 
تولیــد افزایــش یابد. آنهم در ســالی که به عنوان 

سال جهش تولید نامگذاری شده است. 
تشــدید قطعی برق از ماههای آغازین سال 
جــاری در حالــی صدمــات و خســارات زیادی را به 
دســتگاه ها و مــواد اولیــه واحدهــای صنعتی وارد 
کرده که در ســال ۹۰ مجلس در ماده ۲۵ قانون 
بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب کرد که 
در زمــان کمبــود بــرق، گاز یــا خدمــات مخابــرات، 
واحدهــای تولیدی، صنعتی و کشــاورزی نباید در 
اولویــت قطــع ایــن خدمات قرار داشــته باشــند و 
شــرکت های عرضه کننــده موظفنــد هنــگام عقــد 
قــرارداد بــا واحدهــای تولیــدی اعــم از صنعتــی، 
کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز 
یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی 

کنند.
فشــار بــه واحدهــای صنعتی بــه دلیل قطع 
مکــرر بــرق بــه حــدی اســت کــه در ایــن ســال ها 
واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی یا مجبور 
بــه فعالیــت در شــیفت شــب هســتند کــه منجــر 
بــه افزایــش هزینه هــای تولید می شــود، یــا ناچار 
هســتند فعالیت خود را در ســاعت 1۴ و پیش از 
شــروع پیــک مصــرف، تعطیــل کنند ایــن موضوع 
هــم خســارات زیــادی متوجــه واحدهــای تولیــدی 

می کند.

ابوالفضــل روغنــی در گفت وگو با خبرگزاری 
ایلنــا در مــورد قطعــی بــرق صنایــع اظهــار کــرد: 
طبــق مــاده ۴ و ۵ قانــون حمایــت از تولیــد، هــر 
موقــع قــرار بــر تصمیمــی در مــورد صنعت باشــد 
بایــد بــا ایــن بخــش هماهنــگ شــود. متاســفانه 
وزارت نیرو بدون اطاع قبلی اقدام به قطع برق 
بیشــتر واحدهــای صنعتــی کــرده اســت. بعضــی 
از ایــن صنایــع ماننــد آلومینیوم، شیشــه و فوالد 
مــواد مــذاب یــا مایــع در سیســتم خــود دارنــد یــا 
بــرق خســارات  کــه قطعــی  دارنــد  مــواد غذایــی 

جبران ناپذیر به آنها وارد می کند.
درک  را  کشــور  معذوریــات  مــا  افــزود:  او 
می کنیم اما اگر یک جدول زمان بندی قطعی برق 
داده شــود می تــوان جلــوی بســیاری از ایــن نــوع 
خسارت ها را گرفت. اگر قرار بر قطعی است باید 

قبــا اعــام شــود تا صنایــع برنامه خــود را بدانند 
امــا متاســفانه بــدون در جریــان گذاشــتن قبلــی 
واحدهــای صنعتــی، برق  را قطــع می کنند که این 

موجب مشکات فراوانی می شود.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران 
در ادامــه تصریــح کــرد: در دوران پیک تابســتان، 
برق و در دوران پیک زمستان، گاز قطع می شود، 
این یک زخم کهنه و عمیق است که هر روزه هم 
بدتر می شــود. بعضی از واحدها ممکن اســت ۵ 
یا 6 ســاعت و بعضی دیگر 1 تا ۲ ســاعت قطعی 
بــرق داشــته باشــند امــا بــه طــور متوســط بین ۳ 
تــا ۴ ســاعت قطعــی دارنــد. البتــه ایــن موضــوع 
روزانه نیست یعنی ممکن است چند روز قطعی 

نداشته باشند اما پس از آن برق قطع شود.
او خاطرنشان کرد: وضع برق بخش خانگی 

قابــل مقایســه بــا بخــش صنایــع نیســت. حاضــر 
هســتند ســر صنعــت را ببُرنــد تــا بخــش خانگــی 
ناراضی نباشــد، این درحالی اســت که بیشــترین 
پــول را از بخــش صنعــت می گیرنــد. وضــع بــرق 
صنایع روزبه روز در حال بدتر شدن است. دولت 
پــول زیــادی بــرای دادن انشــعاب گرفتــه و پــول 

زیادی هم برای مصرف برق می گیرد.
ایــن عضــو اتــاق بازرگانی تصریح کــرد: جگر 
صنعــت زیــر دنــدان وزارت نیــرو اســت. همیشــه 
اولیــن مشــتری کــه پــول بــرق یــا گاز را پرداخــت 
می کند صنعت است اما متاسفانه اولین قربانی 

هم صنایع هستند.

 افزایش ضایعات تولید 

در پی قطعی مکرر برق

و  کوچــک  صنایــع  ســازمان  فنــی  معــاون 
شــهرک های صنعتــی ایــران هــم در گفت وگــو بــا 
خبرگــزاری مهــر در مــورد تبعــات قطعــی بــرق بــر 
صنایــع و واحدهــای تولیــدی، اظهــار کــرد: وزارت 
نیرو و شرکت توانیر با مشکل کمبود برق مواجه 
هستند از این رو واحدهای تولیدی و شهرک های 
صنعتــی کــه در بخــش مصرف کننــده بــزرگ قــرار 

دارند، با قطعی برق زیادی مواجه شده اند.
فتحعلــی محمدزاده افــزود: این قطعی برق 
گاه و بیــگاه منجــر به افزایش ضایعات در بخش 
تولید شــده اســت؛ یعنی هم تولیــد و هم نیروی 

کار با مشکل مواجه می شوند.
او ادامــه داد: در جلســاتی کــه بــا توانیــر و 
وزارت نیــرو داشــتیم مقــرر شــد ســاعات قطعــی 
برق به شهرک ها و واحدهای صنعتی اطاع داده 
شــود و ایــن قطعی هــا با هماهنگــی قبلی صورت 
بگیــرد چراکه در این صورت خســارات و ضایعات 

تولید به حداقل می رسد.
محمــدزاده بــا بیــان اینکــه شــهرک ها دائــم 
پیگیــر قطعــی بــرق خــود هســتند، گفــت: مــا بــا 
قطعــی بــرق صنایــع بــه شــدت مخالــف هســتیم 
امــا وقتــی کشــور دچــار کم برقــی شــده چــاره ای 
جــز همــکاری نداریــم. البتــه بــا توجــه بــه اینکــه 
در زمســتان پارســال نیــز این مشــکل را داشــتیم 
می شــد کــه بــرای ایــن موضــوع از قبــل تدبیــری 
اندیشید و سرمایه گذاری برای توسعه نیروگاه ها 
انجــام شــود، امــا حــاال کــه نشــده مــا نیــز بایــد 

همکاری کنیم.
او یــادآور شــد: وزارت نیــرو متولــی تأمیــن 
انرژی کشور چه در بخش مصارف خانگی چه در 
بخــش مصــارف صنعتی اســت و قــرارداد دارند از 
این رو طبق قانون حتماً باید برق را تأمین کنند. 
اگر جبران خســارت هم انجام شــود ما اســتقبال 

می کنیم.
حســین صبــوری، مدیرعامــل شــرکت توزیع 
نیــروی برق تهران هــم حفظ وضع فعلی و تامین 
بــرق پایــدار و اعمــال نشــدن خاموشــی را در گرو 
همــکاری همه جانبــه تمامی مشــترکان تهرانی به 

ویژه صاحبان صنایع دانست.

سرپرســت دفتر خدمــات بازرگانی معاونت 
توســعه بازرگانی وزارت جهاد کشــاورزی با بیان 
اینکه صفر تا صد تولید مرغ در سامانه مدیریت 
اطاعات صنعت طیور رصد می شــود عنوان کرد 
که قیمت جوجه یک روزه در سامانه »سماصط« 
و  اســت  تومــان   ۴۲۰۰ مصــوب  قیمــت  همــان 
جوجــه  بــرای  تومــان   ۹۰۰۰  ،۸۰۰۰ قیمت هــای 

یک روزه بازار گرمی از سوی برخی افراد است.
بــا  گفت وگــو  در  عباســی معروفان  حســن 
ایســنا در پاســخ به این ســوال که گفته می شــود 
در 6ماه گذشــته چندین هزار مرغداری غیرفعال 
چنیــن  آیــا  و  کرده انــد  دریافــت  دولتــی  نهــاده 

موضوعی صحت دارد یا خیر؟  گفت: ســامانه ای 
اطاعــات  مدیریــت  )ســامانه  ســماصط  نــام  بــه 
صنعــت طیــور( در وزارت جهــاد کشــاورزی وجود 
دارد که همه اطاعات مرغداری ها از جوجه ریزی 
تا مصرف دان و میزان مرغی که باید تحویل داده 
شــود، ثبــت می شــود و معاونــت امــور دام وزارت 
جهــاد کشــاورزی نیــز از صفــر تــا صــد آن را رصــد 

می کند.
او ادامــه داد: مرغداری هایــی کــه مجــوز و 
پروانه بهره برداری نداشته باشند در این سامانه 
ثبــت نمی شــوند و ســهمیه نهــاده دولتــی بــه آنها 

تعلق نمی گیرد.

سرپرســت دفتــر خدمات بازرگانــی معاونت 
توســعه بازرگانــی وزارت جهــاد کشــاورزی اضافــه 
کــرد: نشــت نهــاده دولتی هم امکان پذیر نیســت، 
زیــرا تخصیــص نهــاده از صفــر تــا صــد مشــخص 
اســت. البتــه شــاید قبــا در ســایه نبــود نظــارت 
شــدید ایــن اتفــاق رخ مــی داد ولــی اکنون نشــتی 
نهــاده وجــود نــدارد. اگــر مــواردی هــم باشــد در 
صورت اعام قابل پیگیری و برخورد خواهد بود.
او تصریح کرد: در ســامانه ســماصط به طور 
دقیــق مشــخص اســت کــه هــر مرغــداری چقــدر 
نهــاده گرفتــه، بــه چــه میــزان جوجه ریــزی انجام 
داده اســت و چقــدر مــرغ باید تحویل کشــتارگاه 

دهــد. ایــن ســامانه بــرای همــه اســتان ها بــوده و 
ورودی و خروجی کنترل می شود.

معروفــان در پاســخ بــه ســوال دیگری مبنی 
براینکــه آیــا در فروردیــن دســتگاه های مربوطه با 
توجــه بــه افزایش قیمت جوجه یــک روزه و نهاده 
و... قیمت مرغ را اصاح کردند، گفت: در کشور 
سازمانی به نام سازمان حمایت از تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان وجود دارد که مکانیسم تعیین 
قیمت با آنها است. یعنی قیمت همه مولفه های 
تولیــد را اســتخراج  و ســپس قیمــت محصــول 
نهایــی را اعام می کنند. زمانی که قیمت مرغ به 
۲۴هــزار و ٩٠٠ تومــان تغییــر یافت همه افزایش 

هزینه ها در نظر گرفته شد.
او در پایان گفت: در سامانه سماصط قیمت 
جوجه یک روزه همان ۴۲۰۰ تومان است و بیش 
از ۹8 درصــد مرغداری هــا هــم بــا همــان قیمــت 
مصــوب جوجــه خریــداری کرده انــد. اینکه کســی 
خــارج از ســامانه بــا قیمت هــای گران تــر خریــده 
تــا ۹۰۰۰  نیســت. قیمت هــای 8۰۰۰  مــا  مبنــای 
تومانــی کــه بــرای جوجه یــک روزه گفته می شــود 
بازارگرمــی از ســوی برخــی افراد اســت. همچنین 
اگر کسی مدعی است که جوجه یک روزه را گران 
خریده می تواند اعام کند و دستگاه های نظارتی 

حتما پیگیری خواهند کرد.

سراســری  اتحادیــه  هیأت مدیــره  رئیــس 
دامداران ایران با بیان اینکه دولت سیاستگذاری 
و برنامه ریــزی درســتی بــرای تأمین خــوراک دام 
ریاســت جمهوری  نامزدهــای  از  اســت  نداشــته 
خواســت که برنامه های خود را برای حل چالش 

بازار نهاده های دامی اعام کنند.
فرهــاد اکبــری در گفت وگــو بــا خبرگــزاری 
جدیــد  مصــوب  قیمــت  تعییــن  دربــاره  مهــر 
بــرای شــیرخام اظهــار کــرد: هفتــه قبــل جلســه  
و  دولتــی  مســئوالن  حضــور  بــا  کارشناســی 
نماینــدگان تشــکل های بخــش خصوصی در این 
حــوزه برگــزار و قیمتــی که روی آن بحث شــد 6 
تــا 6 هــزار و ۵۰۰ تومان بــود ولی تاکنون خبری 
از جلســه ســتاد تنظیم بازار و تصویب قیمت و 

اباغ آن نشــده است.
 اکبــری بــا انتقــاد شــدید از نوســانات بــازار 
هفتــه  داد:  ادامــه  علوفــه،  و  دامــی  نهاده هــای 
گذشــته کــه روی قیمــت شــیرخام بحــث می شــد 
نــرخ هــر کیلوگرم کُلَش ۲ هزار تومان بود اما در 
هفتــه جاری قیمت هــر کیلوگرم کلش به ۴هزار 

تومان رسیده است.
او تاکیــد کــرد کــه دولــت سیاســتگذاری و 

برنامه ریــزی درســتی در زمینــه تأمیــن علوفــه و 
خــوراک دام نداشــته و بــه همین دلیــل موفق به 

مدیریت بازار این محصوالت نشده است.
در  دولــت  اقــدام  تنهــا  داد:  ادامــه  اکبــری 
زمینــه مدیریت بازار خــوراک دام، توزیع نهاده ها 
ایــرادات  کــه  بــوده  بــازارگاه  ســامانه  طریــق  از 
بــرای  را  زیــادی  چالش هــای  نیــز  ســامانه  ایــن 

تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

کشتار دام های مولد، هشدار 
مهمی که شنیده نمی شود

اکبــری گفت: تــا 1۰۰درصد نهــاده مورد نیاز 
بــازارگاه  از طریــق ســامانه  بــزرگ  دامداری هــای 
و  کوچک تــر  دامداری هــای  امــا  می شــود  تأمیــن 
افتاده تــر  دور  اســتان های  در  کــه  واحدهایــی 
هســتند بیــن ۳۰ تــا ۴۰ نهــاده مــورد نیازشــان را 
می تواننــد از طریــق بــازارگاه تأمیــن کننــد این در 
حالی اســت که همین دامداری ها 6۰درصد شــیر 
و دامداری هــای بــزرگ ۴۰درصــد شــیر کشــور را 

تأمین می کنند.
او اضافــه کــرد: در واقع تخصیص ارز ۴۲۰۰ 

تومانــی بــرای واردات نهاده هــای دامــی و توزیــع 
دولتــی ایــن نهاده هــا منجر به ایجــاد رانتی بزرگ 
بــرای عــده ای خاص شــده و باقی دامــداران را در 

تنگنا قرار داده است.
اکبــری توضیــح داد کــه معاونــت امــور دام 
وزارت جهــاد کشــاورزی ابتــدا قــرار بــود کــه بــر 
اســاس اجــرای طــرح هویت گــذاری دام هــا اقــدام 
بــه توزیــع نهــاده کنــد امــا از آنجایــی کــه اجــرای 
ایــن طرح و پاک گذاری دام ها، کار دشــواری بود 

دولت موفق به اجرای آن نشد.
او تصریــح کــرد: این نحــوه توزیع نهاده های 
دامــی منجــر شــده کــه عــده ای خــاص هــر روز 
قدرتمندتــر و اتحادیه ها و دامداری های کوچک تر 

ورشکست شوند.
اکبــری بــا اشــاره بــه اینکــه اوضــاع موجــود 
منجــر به کشــتار گاوهای شــیری و تلیســه شــده 
اســت، افزود: کشــتار دام های مولد اتفاقی است 
که در آینده به راحتی قابل جبران نخواهد بود.

دولت باید برای واردات علوفه 
اقدام می کرد

سراســری  اتحادیــه  هیأت مدیــره  رئیــس 
ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  ایــران  دامــداران 
خــود بــا بیــان اینکه خشکســالی نیز باعث شــده 
کــه فشــار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد شــود، 
گفــت: کشــور مــا همــواره بــا خشکســالی مواجــه 
ایــن اوضــاع حادتــر از دوران  بــوده امــا امســال 

گذشته است.
نبــود  و  خشکســالی  داد:  ادامــه  اکبــری 
بارندگــی در زمــان رشــد گنــدم و جــو دیــم منجــر 
بــه رشــد نکردن ایــن محصوالت شــد و در نتیجه 
علوفــه هــم ایجــاد نشــد بنابرایــن دامــداران در 
تأمیــن علوفــه خشــبی نیز به شــدت تحت فشــار 

هستند.
اســتان ها  برخــی  اینکــه  بیــان  بــا  او 
علوفــه  خــروج  زمینــه  در  را  محدودیت هایــی 
خشــبی به دیگر استان ها اعمال کرده اند، گفت: 
و ســیلو  یونجــه  کاه،  کلــش،  کمبــود شــدید  بــا 
در کشــور مواجــه هســتیم و اگــر چــه می توانیــم 
نهاده هــای دامــی شــامل جــو، ذرت و ســویا را بــا 
قیمت هــای باالتــر تأمین کنیم اما علوفه خََشــبی 

اصاً یافت نمی شود.
اکبــری تاکیــد کــرد کــه دولــت بــا توجــه بــه 

اوضــاع بایــد سیاســت گذاری و اقــدام بــه واردات 
علوفــه خشــبی می کــرد کــه متأســفانه کوتاهــی 

کرده است.

نامزدهای انتخابات فقط شعار ندهند
این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری 
از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه اینکه دولــت آینده 
باید برنامه جدی برای صنعت دام و طیور کشور 
کــه ســفره مــردم را هــم تحــت تأثیــر قــرار داده 
اســت، داشــته باشــد، گفــت: فعــاً صحبت هــای 
نامزدهــا در حد شــعار اســت و برنامه جدی برای 

این موضوع ارائه نکرده اند.
او تاکیــد کــرد: توقع ما این اســت که دولت 
آینــده وزیــری را برای بخش کشــاورزی انتخاب و 
منصوب کند که به امور کشاورزی آشنایی کامل 
داشــته باشــد و بتوانــد در ایــن زمینــه مدیریت و 
برنامه ریــزی درســت انجــام داده و مشــکات این 

صنعت را مرتفع کند.
اکبــری گفــت: گماشــتن افــرادی فاقــد توان 
مدیریتــی در پســت های مهــم مدیریتــی، یکــی از 
دالیل بروز مشــکات چند ســال گذشــته در این 

صنعت است.

درخواست معاون 
استاندار تهران برای 

توقف صادرات تخم مرغ 

معــاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار 
تهران عنوان کرد، وزارت صمت در روزهای اخیر 
اجــازه صــادرات تخــم مــرغ را صــادر کرده اســت 
و وقتــی اجــازه صــادرات داده می شــود افزایــش 
قیمــت اتفــاق می افتــد و وزارت صنعــت بایــد در 

مورد این تصمیم تجدید نظر کند.
به گزارش ایســنا، حشــمت هللا عســگری در 
جلســه کارگروه تنظیم بازار اســتان تهران با بیان 

اینکه نظارت بر بازار به طور مرتب انجام می شود 
گفــت: در مــورد مــرغ و نــان مقرر شــد اکیپ های 

نظارتی تقویت شود.
بهانــه  بــه  مــرغ  توزیع کننــدگان  افــزود:  او 
قیمــت  افزایــش  قصــد  حمــل  هزینــه  افزایــش 
داشــتند؛ هــر چنــد ســهم ایــن هزینــه در قیمــت 
تمام شــده زیاد نیســت اما مقرر شــد این موضوع 
در دســتور کار رســیدگی ســتاد ســاماندهی مــرغ 

کشــور قــرار گیــرد ولــی تــا آن زمــان هیچ کــدام از 
واحدهــای عرضه مرغ حــق افزایش قیمت ندارند 

و دستور داده شد با متخلفان برخورد شود.
هرچــه  داریــم  اعتقــاد  داد:  ادامــه  او 
ســریعتر بــازار قیمت دســتوری باید حذف شــود؛ 
چراکــه تجــارب مــا در طــول چهــار دهــه اخیــر در 
از  یکــی  و  مانــده  نــاکام  قیمت گــذاری دســتوری 
کارهایــی کــه در اســرع وقــت بایــد انجــام شــود، 

اصاح نظام چندگانه قیمت اســت و باید به یک 
قیمت برسیم.

بــه گفتــه معــاون اســتاندار تهــران، اکنــون ۴ 
قیمــت بــرای آرد در بــازار وجــود دارد و چندگانگــی 
قیمــت ســبب شــده تــا آرد از شــبکه رســمی خــارج 
شــود؛ از اینرو در شــبکه تامین آرد با مشــکل مواجه 
هستیم و اصاح قیمت نان و حذف چند قیمتی باید 

در دستور کار شورای آرد و نان کشور قرار گیرد.

رئیس هیأت مدیره اتحادیه دامداران: نامزدها برای ساماندهی بازار نهاده برنامه 
اعام کنند

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت کشاورزی: جوجه ۸هزار تومانی 
بازارگرمی است

 رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی: جگر صنعت

زیر دندان وزارت نیرو است


