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تمامی عوارض گمرکی صادرات مرغ حذف شده است

حمایت از دامداران با خرید روزانه 3هزار تن شیر مازاد

پذیرایی از میهمانان جام جهانی قطر با مرغ ایرانی

گروهاقتصادی/وزارت جهاد کشاورزی
در راســتای حمایــت از دامــداران بــا
صنایع لبنی توافق کرده اســت تا شیر
خــام آنهــا را بــا قیمتهــای مصوب
خریــداری کنــد .در همیــن راســتا
اتحادیــه تعاونیهــای تولیدکنندگان
فرآوردههای لبنی پاستوریزه ایران نیز
آمادگی خود را برای خرید مازاد شــیر
تولیدکنندگان تا ســقف  3هزار تن در
روز اعالم کرده است.
علیاحســان ظفــری مدیرعامــل
اتحادیــه تعاونیهــای تولیدکنندگان
فرآوردههــای لبنــی پاســتوریزه ایران
اعــام کرده اســت« :در هــر نقطهای
از ایــران اگــر کارخانــهای شــیر مــازاد
دامــداران را دریافــت نکــرد و شــیر
دامــدار بــه فــروش نرفــت ،اتحادیه
آمادگی دارد که این شــیر را با قیمت
مصــوب هرکیلــو  ۱۲هزارتومــان
خریــداری کنــد ،ضمن اینکــه هزینه
حمــل نیز بــه عهده اتحادیــه خواهد
بود».
در صــورت موافقــت دولــت،
بخشی از شیرهای خریداری شده در
اختیار مدارس قرار میگیرد و مابقی
در قالــب ســبد غذایــی در اختیــار
مراکــزی همچون بهزیســتی و کمیته
امــداد قــرار داده میشــود و مــازاد
شــیر خام خریــداری شــده تبدیل به
شیرخشک ،خامه و کره خواهد شد و
بهصورت مدیریت شده به بازارهای
هدف صادر میشود.
اتحادیه دامــداران ایران درصدد
اســت با صــادر کــردن شیرخشــک و
دام زنده به کشورهای حاشیه خلیج
فارس ،نهاده وارد کشور کند تا به این
واســطه نقدینگی بیشــتری در اختیار
دامداران قرار بگیرد.
دولــت بــا خریــد شــیر مــازاد
تولید شــده درصدد اســت تــا به این
واســطه از دامــداران حمایــت کنــد

امین محمودی/افزایش تولید مرغ طی
ماههــای اخیــر باعــث شــده مرغــداران
بــا نگرانیهایــی در خصــوص عرضــه
محصوالت خــود به بــازار روبهرو شــوند
بــه همیــن دلیل پــس از اصالح نــرخ ارز
ترجیحی شــرکت پشــتیبانی امور دام به
مرغداران اعــام کرد که همه مرغ مازاد
آنها را بهطور متوســط با قیمت  50هزار
تومــان بــه ازای هر کیلــو گــرم خریداری
خواهد کرد.
به همین منظور قرار شد وزارت جهاد
کشــاورزی هر استان نرخی را برای خرید
مــرغ مازاد مرغــداران اعالم کنــد ،با این
حال دولت در حالی مرغ مازاد دامداران
را بــا قیمــت  50هــزار تومــان خریــداری
میکند کــه تمام نهادههــای دامی مورد
نیــاز مرغــداران را تــا آخــر خــرداد مــاه
تأمین کــرده و مرغهــای مــازاد را باید با
همان قیمت مصوب قبلی ستاد تنظیم
بازار( 31هزار تومان) خریداری میکرد.
مســئوالن دولتی میگویند این کار به
منظور تأمیــن نقدینگی کافی مرغداران
برای خرید نهادهها صورت گرفته است.
از طرف دیگر به نظر میرســد دولت
ممنوعیت صــادرات مرغ به کشــورهای
دیگر را برداشته و حتی عوارض صادراتی
را نیــز بــه صفر رســانده تــا از ایــن طریق
بتوانــد از  14هزار مرغدار کشــور حمایت
کنــد ،همیــن امــر کافی بــود تــا موجی از
خوشــحالی بیــن مرغــداران از حمایــت
متعــدد دولــت از این صنعــت بهوجود
آید بهطوری که گفته میشــود صادرات
مرغ به کشــورهای همســایه رســماً آغاز
شــده است و مرغداران تا سقف  25هزار
تن ماهانه مرغ صادر کنند.

میرسد مرغهای ایرانی برای پذیرایی از
میهمانان جام جهانی  ۲۰۲۲قطر به این
کشور صادر شوند.
در همیــن خصــوص دبیــر انجمــن
تولیدکنندگان مرغ گفــت :بهدلیل مازاد
تولید مرغ در کشــور جلســه ای با حضور
تولیدکننــدگان مــرغ و طیــور بــا دولــت
و وزارت جهــاد کشــاورزی برگــزار شــد و
مذاکراتی پیرامــون آزادســازی صادرات
این کاالی اساسی انجام گرفت .با دولت
و وزارت جهــاد کشــاورزی مذاکراتــی
صــورت گرفــت تــا صــادرات ایــن کاالی
اساسی آزاد شود.
رضــا مبصــری توضیــح داد :اولیــن
صادرات مرغ از کشــور در روز گذشــته به
عراق انجام گرفت به کشور عراق انجام
شــد .بعد از عراق قرار است مرغها را به
افغانستان و قطر صادر کنیم.

ëëصادراتمرغبهکشورهایهمسایه
بــا توجــه بــه افزایــش جوجهریــزی
مرغــداران طــی چنــد مــاه اخیــر و
حمایتهــای دولــت و وزارت جهــاد
کشــاورزی از واحدهــای تولیــدی به نظر

ëëماهانه میتوانیم  60هزار تن مرغ صادر
کنیم
برومنــد چهارآییــن ،رئیــس هیــأت
مدیره شــرکت تعاونی صنعت طیور در
توگــو با «ایران» اظهار کــرد :در حال
گف 

دولت با خرید شــیر مازاد تولید شده درصدد است تا به این واسطه از دامداران حمایت کند

زیــرا بــا توجــه بــه فســادپذیری ایــن
فــرآورده دامــی ،امــکان نگهــداری
آن بیــش از مــدت زمــان مشــخص
وجــود نــدارد و دامــداران بایــد بــه
فوریــت آن را در اختیــار کارخانجات
و مصرفکننــدگان قــرار دهند تا بین
صنایع فرآوری تقسیم شود.
تولیــد ســاالنه شــیرخام
دامداریهــای کشــور بــه بیــش از ۱۱
میلیون تن میرســد که از این میزان
هشــت میلیــون تــن آن وارد صنایــع
میشــود و بقیــه به مصرف ســنتی و
خودمصرفی میرســد .این در حالی
است که سال گذشــته هم  ۱۱میلیون
تــن شــیرخام در کشــور تولیــد شــد و
پیشبینی میشــود بــا تأمین بموقع
نهادههای دامی ،امســال هــم تولید
به همین میزان برسد.
ëëافزایــش قیمــت شــیر بــه نفــع
دامداران
بــا اصالح نظــام یارانــه و افزایش
قیمــت شــیرخام ،کارخانههــا از ۲۰
اردیبهشــت مــاه ســالجاری مکلف
بــه خریــد هــر کیلو شــیرخام بــا نرخ

 ۱۲هــزار تومان شــدند ،درحالی که تا
قبــل از اصــاح ارز ترجیحــی قیمت
مصــوب هــر کیلو شــیرخام  ۶هــزار و
 ۶۵۰تومان بود اما اکنون این نرخ به
 ۱۲هزار تومان رسیده است.
براســاس مصوبــه ســال گذشــته
قیمــت هر کیلوگــرم ذرت یــک هزار
و  ۹۰۰تومــان ،جــو یــک هــزار و ۸۰۰
تومان ،کنجاله ســویا ســههزار و ۷۰۰
تومــان و ســبوس یکهــزار و ۴۰۰
تومــان بود امــا حاال و بعــد از اصالح
ارز دولتــی قیمت هــر کیلوگرم نهاده
دامــی ذرت  ۱۲هــزار تومــان ،جــو ۱۲
هــزار تومــان ،کنجالــه ســویا  ۱۷هزار
تومــان و ســبوس  ۶هــزار تومــان
شــده اســت بنابرایــن ضــروری بــود
بــرای مدیریــت هزینــه دامداریهــا
و جلوگیــری از کاهــش تولیــد ،نــرخ
عادالنــهای بــرای قیمــت تضمینــی
شیر تعیین میشد.
دولت ســیزدهم قیمت تضمینی
شــیر خــام را در جهــت حمایــت از
دامــداران و بعــد از اصــاح یارانــه
کاالهای اساسی و افزایش هزینههای

تولیــد و بــر اســاس مصوبــه شــورای
قیمتگذاری محصوالت کشــاورزی،
کیلویــی  12هزار تومــان تصویب کرد
زیــرا بــا اصــاح ارز  ۴۲۰۰تومانــی و
افزایش نرخ نهادههای دامی و تأثیر
آن در بــاال رفتــن هزینههــای تمــام
شــده ،راهــکار دیگــری جــز افزایــش
قیمــت شــیرخام وجود نداشــت .در
غیر این صورت عدم افزایش قیمت
شیر خام با خطر کمبود شیر و گوشت
در کشــور مواجه میشــد و با توجه به
مشــکالتی که در حــوزه شــیر و پایین
بــودن قیمــت آن وجود دارد ،کشــتار
دامهای مولد در دامداریهای کشور
دور از انتظار نبود.
محصول شیر بهدلیل اینکه یکی
از مواد لبنی با ســرعت فاســد شــدن
باالست ،نیازمند اتخاذ سیاستهای
حمایتــی محصــوالت اساســی
کشــاورزی است و اقدام وزارت جهاد
در اعالم بموقع نرخ خرید تضمینی
شــیر و آمادگــی بــرای خریــد مــازاد
تولیــد دامــداران نیز در همین راســتا
بوده است.

ارسال نخستین محموله مرغ ایرانی به عراق

حاضر با مازاد شدید تولید مرغ در کشور
روبــهرو هســتیم به همین دلیل شــرکت
پشــتیبانی دام مــرغ مــازاد را خریــداری
میکند.
وی افــزود :در حــال حاضــر
زیرســاختهای تولیــد مــرغ یــک و نیم
برابر بیشــتر از نیاز مصرفــی بازار داخلی
اســت بــه همیــن دلیــل صــادرات مرغ
توسط دولت آزاد اعالم شد.
رئیس هیأت مدیره شــرکت تعاونی
صنعــت طیــور بــا بیــان اینکــه ماهانــه
میتوانیم  60هــزار تن مرغ صادر کنیم،
گفــت :در حــال حاضــر نیــاز کشــور 105
میلیون قطعه جوجهریزی در ماه بهطور
کلی نیــاز بــازار داخــل را تأمیــن میکند
ایــن در حالــی اســت کــه در وضعیــت
فعلــی بیــن  130تــا  140میلیــون قطعه
جوجهریزی میشود.
چهارآییــن در ادامــه گفــت :دو برابر
مصرف جهانی مرغ مصرف میکنیم که
این امر ناشــی از زیرساختهای مناسب
ایــن صنعت بوده ،بهطــوری که در حال
حاضر بیش از  14هزار مرغدار در سراسر
کشور مشغول به فعالیت هستند.

ëëتمامی عوارض گمرکی صــادرات مرغ
حذف شده است
حبیــب اســداهللنژاد ،مدیــر عامــل
اتحادیــه سراســری پرورشدهنــدگان
مــرغ گوشــتی ایــران نیــز در همیــن
خصوص به «ایران» گفت :خوشبختانه
صــادرات مــرغ آزاد شــده و مرغــداران
چون در حال حاضر میتوانند بهراحتی
بــازار داخل را تأمین کننــد ،مازاد تولید
خود را میتوانند به دیگر کشورها صادر
کنند.
وی افــزود :به همیــن دلیل در حال
حاضر قرار اســت به عراق ،افغانستان
و قطــر مرغ صــادر کنیم چــون تمامی
عوارض گمرکی صــادرات مرغ حذف
شــده اســت.مدیرعامل اتحادیــه
سراســری پرورشدهنــدگان مــرغ
گوشتی ایران با بیان اینکه طی ماههای
اخیر مرغــداران تا  135میلیون قطعه
جوجهریزی داشــتند ،خاطرنشان کرد:
این اقدام دولت بالشک کمک زیادی
بــه تنظیم بــازار و تولید مرغ در کشــور
میکند و مانع زیاندهی مرغداران در
آینده خواهد شد.

«ایران» از افزایش تبادالت حمل و نقل دریایی ایران در دریای خزر گزارش میدهد

سرمایهگذاری مشترک ایران و روسیه برای تجهیز بنادر دو کشور
گــروهاقتصــادی/خرید و ســاخت کشــتی و
راهاندازی خط منظم کشــتیرانی رو-رو بین
بنــادر روســیه و بنــادر شــمالی ایــران،
محور ســرمایهگذاری مشترک دو کشور
برای توســعه حملونقل دریایی بویژه
در زمان تحریم است
ســرمایهگذاری ایــران و روســیه
در بنــادر حاشــیه خــزر و تجهیــز
زیرســاختهای بنــدری و دریایــی،
حمــل کاال از دو کشــور را بــا وجــود
تحریمهــا ،افزایــش میدهــد .در ایــن
راســتا روز گذشــته ،نشســت بررســی
توســعه همکاریهای دریایی و بندری
ایــران و روســیه بــا حضور معــاون وزیر
حملونقــل روســیه و رئیــس ســازمان
بنادر و دریانوردی کشور برگزار شد.
محور اصلی توســعه همکاریهای
حمــل و نقلی ایران و روســیه ،افزایش
ظرفیــت دریایــی و بنــدری دو کشــور
اســت کــه در تبــادل کاال به کشــورهای
اروپایی و کشــورهای جنوبی مانند هند
و کشــورهای آفریقایــی اهمیــت زیادی
دارد.
حمیدرضــا آبایــی ،مدیــرکل بنــادر
توگــو بــا
و دریانــوری گیــان ،در گف 
«ایران»با اشــاره به برنامه جدید ایران
و روســیه بــرای ارتقــای حملونقــل
دریایــی خــود در منطقــه خــزر گفــت:
تأکید بر تهیه ،راهاندازی و بهرهبرداری
از کشــتیهای رو-رو جــزو اصــول
توگوهــای ایــران و روســیه
اولیــه گف 
بــود .همچنیــن حمایــت از کشــتیرانی
دریــای خزر بــا توجــه بــه وضعیتی که
در روســیه بهوجــود آمــده ،اســتفاده از
توانمندی ایــران در دور زدن تحریمها
و از همه مهمتر ،تبادل اطالعات برای
ســرمایهگذاری در بنــادر ،هــم از طرف
ایران و هم از طرف روســیه ،محورهای
دیگر گســترش روابــط دریایــی ایران و
روســیه به منظــور حمل بــار در دریای
خزر است.
وی افــزود :ایــران بــرای جــذب
سرمایهگذاری در تجهیز زیرساختهای
بندری آمادگی کامل دارد و روسیه نیز از
این سرمایهگذاری استقبال کرد.
بــه گفتــه آبایــی ،بنــادر شــمالی در
احــداث ترمینالهــا و اســکلههای
کانتینــری و احــداث اســکلههای نفتی
قابلیــت جــذب ســرمایهگذاری دارد.
همچنیــن در پســکرانهها و لجســتیک

و هــر گونــه فعالیتی که بــر حملونقل
دریایــی اثرگــذاری و قابلیــت اجرایــی
دارد ،مــورد توافق دو کشــور در افزایش
تبادالت حمل و نقلی است.
مدیــرکل بنــادر گیــان در خصوص
اجــرای تفاهمنامههای میان دو کشــور
برای ســرمایهگذاری مشــترک در بنادر
شــمالی ،افــزود :ایــن ســرمایهگذاری
در قالب تشــکیل کمیتههای مشــترک
خواهــد بــود .قــرار اســت کارگــروه
تخصصی برنامههای عملیاتی توسعه
سرمایهگذاری را تهیه و اجرا کند.
آبایی خاطرنشــان کرد :ساالنه 5.5
میلیــون تن عملکــرد بنادر شــمالی با
کشــورهای حاشــیه خزر اســت.با توجه
بــه تحریم روســیه و حــذف ارز دولتی،
مقــداری تقلیــل عملیاتــی در بنــادر
شــمالی داشتیم که بنا داریم با توسعه
همــکاری دو جانبــه و ســرمایهگذاری
جدید ،عملیات حمل و نقلی در بنادر
شمالی تقویت شود و رشد داشته باشد.
وی تأکیــد کــرد :بــرای توســعه روابط و
افزایش عملکرد باید بخش خصوصی
فعال شود .اســتفاده از ظرفیت بخش
خصوصــی درهمه شــقوق حملونقل
بــرای افزایش ترانزیت بــاری ضرورت
دارد .از طــرف دیگــر انتقــال کاالهــای
روس ،بعــد از تحریــم ایــن کشــور ،بــه
سمت حملونقل دریایی گرایش پیدا
خواهــد کرد.روســیه تا کنون بیشــترین
تبــادالت بــاری را از بخــش ریلــی و
جادهای داشت .بنابراین الزم است ما
بازاریابــی خودمان را قوی کنیم تا تجار
روس را به سمت حملونقل دریایی و
حملونقل چند وجهی سوق دهیم.
وی گفــت :رونــق تجــاری در دریای

خزر بستگی به حضور قوی بخشهای
خصوصــی دارد.حضــور بخــش
خصوصی در تمام شــقوق حملونقل
مخصوصاً درزمینه تجارت بینالمللی
در دســتور کار اقدامــات دولــت بــرای
افزایــش ترانزیــت کشــور قــرار گرفتــه
است.
ëëســرمایهگذاری ایــران در خریــد و
ساخت کشتی
در دیدار علیاکبــر صفایی ،معاون
وزیــر راه و شهرســازی دیمیتــری
زورئــوف استانیســاوویچ ،معــاون
وزیــر حملونقــل روســیه ،مــواردی از
ســرمایهگذاری مشــترک دو کشــور در
بنادر حاشیه خزر اعالم شد.
معاون وزیر راه و شهرســازی در این
خصــوص گفت :دیگر فرصــت و زمان
رایزنی برای مسائل کلی فراهم نیست
و باید بهصــورت پروژه محــور تبادالت
تجــاری بین دو کشــور دوســت و بزرگ
ایران و روســیه و کشورهایی نظیر هند و
عمان در دستورکار قرار گیرد.
معاون وزیر راه و شهرســازی افزود:
در خرید و ساخت کشتی برای فعالیت
دریــای خــزر بســرعت ســرمایهگذاری
میکنیــم و در ایــن راســتا ســه فرونــد
کشــتی بــزرگ وجــود دارد ۴ ،فرونــد
کشــتی در دســت خریــد و  ۱۲فرونــد
کشتی نیز سفارش ساخت شده است.
وی ضمن درخواست از معاون وزیر
حملونقــل روســیه بــه منظور تســریع
راهاندازی خط منظم کشــتیرانی رو-رو
بین بنادر روســیه و بنادر شــمالی ایران
مانند امیرآباد ،انزلی و نوشهر راهاندازی
شود ،گفت :از روسیه میخواهیم تاریخ
راهانــدازی ایــن کشــتیرانی را بــه ایــران

اعــام کنــد تــا فعالیتهــا بهصــورت
عملیاتی پیش برود.
مدیرعامــل ســازمان بنــادر بــا بیان
اینکه ایران و روســیه در شرایط خاصی
بســر میبرنــد و بایــد مســیرهای خــود
تحریمــی را حــذف کنیــم ،تأکیــد کرد:
تجارت خارجی روســیه در حال حاضر
بیــش از  ۳۰۰میلیــارد دالر اســت و اگر
بخشــی از این تجــارت از طریق دریای
خــزر کــه نمیتواند مــورد تحریــم قرار
گیــرد صورت پذیرد ،نیازمند گســترش
ناوگان کشتیرانی هستیم.
ëëحذف عوارض تردد کشتی
صفایی با اشــاره به اینکه خواســتار
حــذف عــوارض تــردد کشــتی از ولــگا
بــه دریــای خــزر هســتیم ،عنــوان کرد:
در صورتــی کــه ایــن اتفــاق رخ دهــد و
کشــتیها بــرای ورود بــه دریــای خــزر
عوارض پرداخت نکنند ،اتفاق بســیار
خوشایندی رخ داده است.
وی بــا بیــان اینکــه از روســیه
درخواســت میکنیــم اجــازه دهــد
کشتیهای با پرچم جمهوری اسالمی
ایــران در تمامی بنادر روســیه از جمله
بندر نووراسیســک تــردد کننــد ،اظهار
داشــت :در ایــن صــورت میتــوان
صــادرات غــات به روســیه را تضمین
کرد.
وی همچنیــن بــا اعــام اینکــه
ســازمان بنــادر و دریانــوردی آمادگــی
دارد الیروبــی بنــادر روســیه از طریــق
ایران انجام شــود ،گفــت :الیروبهای
بزرگــی در دســتور خریــد داریــم و
امیدواریم شاهد توسعه همکاریهای
دریایی و بندری دو کشور باشیم.

