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اقتصاد 

نظر فعاالن بخش کشاورزی و دام و طیور درباره تجمیع انجمن ها؛

دخالت دولت منجربه انحراف کارکرد تشکل ها م� ش�د
نایب رئیس اتحادیه سراسری مرغ تخم  گذار گفت: در حال حاضر انجمن  ها و اتحادیه  های بسیاری در ح�زه کشاورزی و دام و طیور فعالیت دارد. راه اندازی

انجمن� جدید منجر به تداخل ام�ر با یکدیگر م� ش�د.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با اعضای اتاق بازرگان� تهران بر وج�د یک انجمن قدرتمند تجمیع شده در بخش کشاورزی
و دام و طیور، تاکید کرد. بنا به   گفته سیدج�اد سادات�   نژاد این انجمن قدرتمند م� ت�اند برای تصمیم سازی و تصمیم گیری حض�ر فعال داشته باشد. در این
باره ناصر نبی   پور، نایب رئیس اتحادیه سراسری مرغ تخم   گذار گفت: در حال حاضر انجمن   ها و اتحادیه   های بسیاری در ح�زه کشاورزی و دام و طیور
فعالیت دارد. هر یک به شکل تخصص� مسائل و مشکالت هر بخش را پیگیری م�   کنند. راه   اندازی انجمن� جدید منجر به تداخل ام�ر با یکدیگر م�   ش�د.

یک� از دالیل� که منجر به گالیه کارشناسان ح�زه ت�لید شده و آن را آفت� برای فعالیت   های ت�لیدی م�   دانند حض�ر نهادهای بسیار در یک بخش است.
فعالیت تشکل   های بسیار منجر به همپوشان� شده و فرایند انجام ام�ر را ط�الن� م�   کند.

نبی   پور در ادامه سخنان خ�د افزود: پیش از تصمیم   گیری باید با فعاالن بخش خص�ص� نیز مش�رت ش�د کسان� که در بطن کسب   وکارها فعالیت داشته
و با مسائل و مشکالت از نزدیک آشنا هستند.

نبی   پور با بیان اینکه ضرورت دارد با صاحبان سرمایه مش�رت ش�د عن�ان کرد: دولت باید ام�ر را به بخش خص�ص� واگذار کند زیرا آنها بهتر م�   ت�انند به
مشکالت ح�زه خ�د رسیدگ� کنند.

اماواگرهای ادغام

ایوب فصاحب، رئیس پیشین سازمان جهاد کشاورزی استان تهران هم معتقد است اگر قرار باشد انجمن   ها و اتحادیه در هم ادغام شده و انجمن� جدید
شکل گیرد نم�   ت�اند مؤثر باشد. فصاحت گفت: ادغام سبب م�   ش�د تا چندصدایی در ح�زه کشاورزی از بین برود زیرا به   ط�ر قطع مسائل و مشکالت

دامداران با زارعان و باغداران متفاوت است.

او تصریح کرد: فعالیت   ها متفاوت بوده و اجماع انجام نم�   ش�د.

یک� از ضعف   های ح�زه مدیریت کش�ر در ت�دد بخش   هایی است که کارآمدی الزم را ندارند. از این   رو ادغام و پیوستگ� آنها فعالیت   ها را یکپارچه کرده
و مسائل با سه�لت بیشتر قابلیت پیگیری دارد. در این باره رئیس پیشین سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اظهار کرد: بخش   های مختلف کشاورزی،

دام و طیور تخصص� بوده و نظر کارشناس� متفاوت با یکدیگر م�   طلبد.

فصاحت با بیان اینکه اگر شکل   گیری انجمن در ح�زه کشاورزی و دام و طیور در کنار سایر تشکل   های فعال م�ج�د باشد هم   صدایی ایجاد کرده و به
هدف نزدیک   تر است، گفت: شکل   گیری چنین تشکل� به شرط آنکه نمایندگان هر بخش از س�ی ت�لیدکنندگان و فعاالن همان بخش انتخاب ش�ند م� 

ت�اند اهداف کالن وزارت جهاد و کشاورزی را عملیات� کند.

فصاحت با اشاره به کارکرد اتحادیه   ها و انجمن   ها عن�ان کرد: اتحادیه کارکرد اقتصادی داشته و انجمن کارکرد صنف� دارد. در نتیجه ادغام این دو ح�زه با
دو کارکرد متفاوت نم�   ت�اند مثمرثمر در بخش کشاورزی و دام و طیور باشد.

دخالت� که منجر به انحراف م� ش�د

همچنین عنایت اله بیابان�، قائم مقام دبیرکل خانه کشاورز درباره تجمیع انجمن ها و راه اندازی تشکل� ق�ی تر معتقد است، هر مجم�عه مستقل� با اهداف
خاص تشکیل م� ش�د. در ح�زه کشاورزی و دام و طیور تشکل ها از سطح پایین ت�اون های دهستان ها تا سط�ح باال مانند اتحادیه ها و انجمن های کش�ری به

وج�د آمده است.

وی افزود: این تشکل ها جا افتاده و پذیرفته شده است اگر این ترکیب بهم بریزد اتفاقات� تکرار م� ش�د که پیش تر با دخالت دولت رخ داده است.

او گفت: بخش کشاورزی و دام و طیور مردم� بوده و هر روستایی تشکل خ�د را دارد و در سطح کش�ری اتحادیه ها و انجمن های سراسری نیز شکل گرفته
است. به عن�ان مثال شرکت ت�اون� روستایی سابقه ای بیش از ۷۰ ساله در کش�ر داشته و بهترین اساسنامه را دارد؛ بنابراین نباید سلیقه ای عمل کرد.

بیابان� با بیان اینکه ام�ری مانند دامداری و کشاورزی فعالیت� مردم� بوده و باید خ�د ذی نفعان مدیریت آن را بر عهده داشته باشند، عن�ان کرد: به جز
ح�زه نظارت و کنترل، دخالت دولت در جزئیات ام�ر منجر به انحراف فعالیت ها و ناکارآمدی تشکل ها م� ش�د.

کشاورزی و دامداری /
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در ادامه خبرنگار مهر م�ض�ع تجمیع انجمن   های کشاورزی و دام و طیور و شکل   گیری تشکل� ق�ی که تأثیر بیشتر در پیگیری م�ض�عات داشته باشد را از
طریق وزارت جهاد کشاورزی پیگیری کرد که همراه� الزم انجام نشد.
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درخواست مرغداران از دولت

راه اندازی سامانه هوشمند معامالت مرغ

مدیران عامل اتحادیه های استانی مرغداران گوشتی در بیانیه ای از دولت درخواست کردند، سامانه هوشمند

معامالت مرغ و تامین به موقع نهاده را راه اندازی کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در بیانیه مدیران عامل اتحادیه های استانی مرغداران گوشتی سراسر کشور

آمده است، جامعه پرورش دهنده مرغداران گوشتی ایران با ظرفیت تولید بالفعل بالغ بر یک میلیارد و ۴۰۰

میلیون قطعه جوجه یک روزه با بیش از ۱۷ هزار مرغدار، بار تامین گوشت مرغ کشور را با تحمل ریسک زیاد

به دوش می کشد.

مدیران عامل اتحادیه های مرغداران گوشتی کشور از دولت

محترم و وزیر جهاد کشاورزی درخواست دارند برای حفظ

تولید و جلوگیری از ورشکستگی ده ها تولیدکننده، موارد

درخواست شان مورد توجه قرار گرفته و دستور موکد برای

اجرایی شدن آن صورت پذیرد.

- بهره گیری وزارت جهاد کشاورزی از نظریات تشکل ها در تصمیم گیری های خرد و کالن و اتخاذ تصمیمات  

- ضرورت حضور و ایفای نقش تشکل ها در کلیه جلساتی که مرتبط با این صنعت است از جمله در جلسات

قرارگاه امنیت غذایی  

-درخواست از وزارت جهاد کشاورزی برای حل مشکل افزایش تولید مرغ مازاد بر نیاز کشور و در نتیجه پا�ن

آمدن ده هزار تومانی قیمت مرغ  

- به منظور کاهش ریسک معامالت و حذف واسطه های کم اثر که منجر به افزایش قیمت ها می شود، سامانه

هوشمند معامالت مرغ و توزیع گوشت با هماهنگی ملی اتحادیه سراسری راه اندازی شود.

https://www.iribnews.ir/


11/26/22, 2:49 PM نسخھ قابل چاپ - عرضھ مرغ منجمد؛ بالی جان تولیدکنندگان! - ایسنا

https://www.isna.ir/print/1401090502887/عرضھ-مرغ-منجمد-بالی-جان-تولیدکنندگان 1/1

خبرنگار : 71553کد خبر: 1401090502887دسته بندی: تولید و تجارتشنبه / ۵ آذر ۱۴۰۱ / ۱۴:۰۶

مرغ منجمدی که با هدف تنظیم بازار عرضه می شد این روزها بنا
به گفته تولیدکنندگان و برخی مسئوالن مربوطه بالی جان

مرغداران شده است.

به گزارش ایسنا، عرضه مرغ منجمد در بازار یکی از ابزارهای دولت
برای کنترل قیمت مرغ است. در حقیقت تزریق این مرغ به بازار
می تواند کمبودهای بازار را جبران و به نوعی عرضه و تقاضا را

تنظیم و مانع از افزایش قیمت مرغ گرم در بازار شود.

معموال در هر برهه ای که قیمت مرغ گرم باال می رود مرغ منجمد
با قیمت های کمتر وارد بازار می شود و تا زمانی که قیمت ها به
تعادل برسد این عرضه ادامه خواهد داشت و بنابراین این اقدام
خیال بسیاری از مصرف کنندگان را راحت می کند که  افزایش

قیمت ها در بازار، مرغ را از سفره آنها حذف نخواهد کرد.

در کنار تمام مزایای این اقدام اما بنابر گفته برخی از فعاالن صنعت طیور اگر این توزیع به موقع نباشد می تواند معایب بسیاری خصوصا
برای تولیدکنندگان داشته باشد، زیرا مصرف به سمت مرغ منجمد هدایت خواهد شد و تقاضای مرغ گرم کم می شود. مرغداران با انباشت

مرغ گرم مواجه خواهند شد و قیمت مرغ گرم نیز کمتر از قیمت تمام شده می شود که در نهایت تولیدکنندگان متضرر خواهد شد.

اخیرا معاون امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی در راستای حمایت از تولیدکنندگان اعالم کرده که  فروشگاه های زنجیره ای ماه های
پیش مقادیری مرغ منجمد دریافت کرده اند و در سردخانه ها موجود است و به صورت محدود عرضه می شود. همچنین قیمت مرغ منجمد
اصالح شده و  افزایش یافته تا تقاضا به مرغ گرم هدایت شود. بنابراین هم عرضه این مرغ  را محدود کردیم و هم قیمت آن را به ۵۰

هزارتومان افزایش دادیم.  

وی همچنین اعالم کرده بود که ظرف یکی دو روز آینده تصمیماتی در رابطه با خرید مرغ مازاد گرفته خواهد شد.

حبیب اسدهللا نژاد _مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت وگو با ایسنا،   نیز با بیان اینکه عرضه مرغ منجمد برای تنظیم بازار است،
اظهار کرد: وقتی در بازار کمبودی وجود دارد دولت مکلف به عرضه مرغ منجمد است تا تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد کند اما در حال حاضر

مازاد تولید داریم و شرکت پشتیبانی امور دام نیز عمال اقدام به جمع آوری مرغ آرین کرده و سویه های دیگر را جمع آوری نمی کند.

وی ادامه داد:ضمن اینکه مرغداران به ازای هر کیلو مرغ ۸۰۰۰ تا ۱۰ هزار تومان ضرر می کنند. در نتیجه وقتی هم عرضه زیاد است و هم
قیمت مرغ پایین است توزیع مرغ منجمد به هر قیمتی تزریق سم به صنعت است.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در پاسخ به اینکه گفته می شود عرضه مرغ منجمد در بازار محدود شده است، گفت:صرف نظر از
میزان عرضه در بازار اعتقاد ما این است که در شرایط فعلی که تولید مازاد داریم، نباید هیچ مرغ منجمدی در بازار عرضه شود.

انتهای پیام

عرضه مرغ منجمد؛ بالی جان تولیدکنندگان!
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ت�لید مرغ تا پایان سال بیش از مصرف خ�اهد بود

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی استان تهران گفت: تولید مرغ در کشور بیش از مصرف است
و تا پایان سال هم به همین شکل خواهد بود.

 یوسف خان�، رئیس  اتحادیه فروشندگان پرنده
و ماه� استان تهران در برنامه رادیویی گفت:
قیمت مص�ب مرغ هر کیل� ۶۳ هزار ت�مان برای
مصرف کننده است که به سبب عرضه زیاد و کم
بودن تقاضا االن زیر نرخ مص�ب بین ۵۵ تا ۶۰

هزار ت�مان به دست مردم م� رسد.

او درباره قیمت مرغ منجمد گفت: قیمت جدیدی که اعالم کرده اند ۵۵ هزار ت�مان است که تقاضایی
برای آن نیست به جهت اینکه االن قیمت مرغ گرم این است.

 رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماه� استان تهران افزود: پیش بین� م� کنیم تا پایان سال در بحث
ت�لید و عرضه هیچگ�نه مشکل� نداشته باشیم. ت�لید و عرضه کاف� است و بیش از حد مصرف ت�لید
انجام م� ش�د. ج�جه ریزی بیش از مصرف داخل  انجام شده است و تا پایان سال بازار به همین روند
ادامه پیدا م� کند.   باالترین قیمت  مرغ اگر یک مقدار تقاضا در ماه های پایان� سال بیشتر ش�د به نرخ

مص�ب نزدیک م� ش�د .

او در خص�ص آمار فروش مرغ گفت: حدود ۱۰۸ میلیون قطعه ج�جه  مصرف کل کش�ر در ماه است.

  گفت: قبل از آبان ی�ن� تا شهریور و مهرماه یک مقدار یوسف خان� درباره دلیل این مازاد ت�لید
ت�لیدمان کمتر بود. به همین جهت سازمان جهاد کشاورزی و  پشتیبان� ام�ر دام اقدام به ت�زیع مرغ
منجد  با قیمت ۴۵ هزار ت�مان برای مصرف کننده کردند  ول� فعالً  ت�لیدمان بیش از مصرف مان است

و تا پایان سال هم به همین شکل خ�اهد بود.  
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تاریخ: ۰۵ آذر ۱۴۰۱ - ۱۴:۵۶کد خبر: ۸۲۹۲۷۰۲

رئیس اتحادیه پرنده و ماه� مطرح کرد؛

عرضه روزانه هزار تن مرغ گرم در تهران

یوسف خانی گفت: با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار، عرضه روزانه مرغ گرم در تهران به هزار تن
رسیده است.

آقای مهدی یوسف خان� گفت: قیمت کن�ن� هر کیل� مرغ زنده درب مرغداری ۳۸ هزار ت�مان و مرغ گرم
در خرده فروش� ها ۵۵ تا ۶۰ هزار ت�مان است.

او قیمت کن�ن� هر کیل� ران مرغ را ۵۰ هزار ت�مان، سینه با کتف ۱۱۰ هزار ت�مان و فیله مرغ ۱۲۰ هزار
ت�مان اعالم کرد.

یوسف خان� م� گ�ید: در شرایط کن�ن� ت�لید داخل بیش از تقاضاست،لذا پیش بین� م� ش�د که تا
پایان سال قیمت ن�سان� نداشته باشد یا حداکثر به نرخ مص�ب برسد.

رئیس اتحادیه پرنده و ماه� از ت�زیع روزانه هزار تن مرغ گرم در تهران خبر داد و گفت: بنابر آمار عرضه
مرغ گرم به دلیل افت تقاضا نسبت به قبل ۳۰۰ تا ۴۰۰ تن کاهش یافته است.

او گفت: با ت�جه به ازدیاد ت�لید مرغ گرم و عرضه کمتر از نرخ مص�ب، تقاضایی برای خرید مرغ منجمد
در بازار نیست.
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تاریخ: ۰۶ آذر ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۲کد خبر: ۸۲۹۳۲۸۱

عرضه هر عدد تخم مرغ باالتر از ۳ هزار ت�مان گرانفروش� است

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن عرضه هر عدد تخم مرغ فله باالتر از ۳ هزار تومان را
گرانفروشی اعالم کرد.

آقای حمیدرضا کاشان� گفت: قیمت کن�ن� هر
کیل� تخم مرغ درب مرغداری ۳۵ هزار و ۵۰۰
ت�مان معادل شانه ای ۶۸ تا ۷۴ هزار ت�مان

است.

به گفته او، قیمت کن�ن� درب مرغداری برابر با
نرخ مص�ب است که از ۶ ماه پیش گذاشتند و
هم�اره ط� ۲۰ روز و یک ماه اخیر با ن�سان ۵ تا

۷ درصدی عرضه م� ش�د.

کاشان� نرخ منطق� هر عدد تخم مرغ فله در خرده فروش� ها را ۳ هزار ت�مان اعالم کرد و گفت: عرضه
با نرخ های باالتر گرانفروش� است که دستگاه های مربوط باید نظارت کنند.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن م� گ�ید: روزانه ۳ هزار و ۴۰۰ تا ۳ هزار و ۵۰۰ تن تخم مرغ
در کش�ر ت�لید م� ش�د که ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن از این  میزان مازاد بر نیاز کش�ر است.

به گفته او، با ت�جه به قیمت دست�ری، تخم مرغ ایران نسبت به دنیا ارزانتر است که این م�ض�ع
ع�اقب خطرناک� برای صن�ت مرغداری به همراه دارد، چرا که ب�د از آزادسازی یارانه ها ۱۰ هزار میلیارد

ت�مان زیان به صن�ت مرغداری وارد شد.

کاشان� گفت: بنابر آمار از ابتدای سال ۲۵ هزار تن تخم مرغ صادر شده است که با استمرار روند فعل�
پیش بین� م� ش�د که  رقم صادرات به ۵۰ هزار تن برسد. هر چند در ص�رت تحق� این امر هم ۵۰ هزار

تن دیگر مازاد خ�اهیم داشت.

بنابر اعالم اتحادیه مرغداران میهن، هم اکن�ن هر شانه تخم مرغ با نرخ مص�ب ۸۵ تا ۹۰ هزار ت�مان در
غرفه های میادین عرضه م� ش�د.
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تاریخ: ٠٣ آذر ١۴٠١ - ١٣:١٩کد خبر: ٣٨۴٨٧٣

ضرر مرغداران با مداخله دولت در بازار؛

آیا مرغ ارزان، مقدمھ گرانتر شدن مرغ در اسفندماه است؟

دولت با دخالت در میزان جوجه ریزی تولیدکننده و نیز واردات، سبب افزایش عرضه در این بازار و در نتیجه کاھش قیمت ناگھانی

شده است. مرغ ارزان شده است، اما این بار ھم با دخالت ھای دولت. فعاالن این حوزه عنوان می کنند که افزایش دستوری

جوجه ریزی موجب شده افزایش عرضه در بازار رقم بخورد و مرغ ٨ تا ١٣ ھزار تومان زیر قیمت مصوب به فروش برسد.

شعار سال: مرغ ارزان شده است، اما این بار ھم با دخالت ھای دولت. فعاالن این حوزه عنوان می کنند که
افزایش دستوری جوجه ریزی موجب شده افزایش عرضه در بازار رقم بخورد و مرغ ٨ تا ١٣ ھزار تومان زیر

قیمت مصوب به فروش برسد.

 شاید در نگاه اول این خبر، خبری خوشحال کننده به نظر برسد؛ اما بررسی علت این موضوع، نشان دھنده
دخالت ھای مجدد دولت در بازار است. تولیدکنندگان معتقدند با ادامه شرایط، شاھد افزایش قیمت این
محصول در ماه ھای آتی خواھیم بود. مساله مرغ و قیمت آن، سابقه ای چندساله در ایران دارد. در سال ھای

اخیر و طی برھه ھای متفاوت، به صورت متناوب، شاھد افزایش و کاھش عرضه این محصول در بازار بوده ایم. 

تا زمانی که ارز ترجیحی به نھاده ھای دامی اختصاص می یافت، مساله اصلی ارز ترجیحی بود. مرغداران
در آن زمان نھاده کافی نداشتند و این مساله سبب می شد در برھه ھایی از زمان شاھد کاھش عرضه در
بازار باشیم و این کاھش عرضه افزایش قیمت را به دنبال داشت. حتی در مقاطعی شاھد بودیم که مرغ در
بازار وجود نداشت و در پی نبود مرغ، صف ھای طویلی در خیابان ھا برای خرید مرغ تشکیل

می شد. اما حاال با حذف ارز ترجیحی نھاده ھا، موضوع خود را به شکل دیگری نشان داده است. 

دولت با دخالت در میزان جوجه ریزی تولیدکننده و نیز واردات، سبب افزایش عرضه در این بازار و
در نتیجه کاھش قیمت ناگھانی شده است. پیش از این کاھش قیمت ناگھانی، در تابستان، شاھد
باالتر بودن قیمت مرغ نسبت به قیمت مصوب بودیم. در شھریور قیمت مرغ فراتر از نرخ مصوب رفته بود و در
مغازه ھا بیش از۶٠ھزارتومان فروخته می شد. (در آن زمان قیمت مصوب حدود ۵٩ھزار تومان بود). فعاالن
صنعت طیور در آن زمان می گفتند: قیمت مصوب فعلی مرغ برای تولیدکنندگان مناسب نیست، زیرا قیمت

تمام شده تولید باال است، پس از این موضوع در آبان ماه، قیمت مصوب ۶٣ھزار تومان اعالم شد.
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مرغ ارزان با تاریخ انقضای نزدیک 

 حال مساله قیمت ھای باالتر از قیمت مصوب، برعکس شده و شاھد توزیع مرغ با قیمتی پایین تر از
قیمت مصوب ھستیم. اسدهللا نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران در یک گفت وگوی تلویزیونی در
این باره گفت: «قیمت مرغ بسیار پایین آمده و حتی محصوالت بین ٧ تا  ١٠ھزارتومان از نرخ مصوب نیز پایین تر
در سطح بازار عرضه می شوند. کشور به لحاظ تولید مرغ خودکفا بوده و از نظر ظرفیت حتی پتانسیل صادرات
٨٠ تا یک میلیون تن مرغ در سال از کشور فراھم است، اما متاسفانه بر اساس سیاستگذاری شرایطی که
در آبان سال گذشته انجام شد مجوز واردات بیش از  ٢٣٠ھزارتن مرغ منجمد به کشور صادر شد. در
حال حاضر چالش مربوط به مرغ ھایی است که بدون عقبه کارشناسی، برنامه ریزی و وارد شد. در حال حاضر
تاریخ مصرف آن ھا رو به پایان است، اما متاسفانه بازھم شاھد توزیع گوشت مرغ منجمد از طریق

برخی سایت ھا در بازار ھستیم.» 

او با بیان اینکه توزیع گوشت مرغ منجمد وارداتی باید به طور کامل متوقف شود، گفت: «تولیدکنندگان
داخلی مسوول سوءمدیریت ھای داخلی نیستند؛ اگر مرغ ھای با تاریخ مصرف در حال اتمام از سوی

فروشگاه ھا به فروش برسد.»

مصوبه تنظیم بازاری، بازار را برھم زد 

ھمه اتفاقات یادشده، در حالی رخ داد که از اواسط آبان ماه این اتفاقات قابل پیش بینی بود و دولت با
مصوبه ای کاھش قیمت را تشدید کرد، درحالی که قیمت مرغ در اواسط آبان ماه به زیر نرخ مصوب خود
رسیده بود و ھر کیلوگرم از این محصول ۵٨ تا  ۶٠ھزارتومان به فروش می رسید، کارگروه برنامه ریزی تولید
گوشت مرغ کشور پیش بینی کرده بود قیمت این محصول با چھار مصوبه جدید درباره افزایش تولید مرغ

طی ھفته ھای آینده، دوباره کاھش می یابد. 

در این چھار مصوبه آمده بود که: «در راستای تولید جوجه موردنیاز دی و بھمن سال جاری و ھمچنین تامین
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گوشت مرغ ایام پایانی سال ١۴٠١ و ماه مبارک رمضان، انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه به نحوی
برنامه ریزی کنند تا تولیدکنندگان این بخش با انتقال خواباندن ١٠-  ٢٠درصد از تخم مرغ ھای نطفه دار تولیدی به
ھفته ھای بعد، تامین جوجه یک روزه موردنیاز ماه ھای دی و بھمن را فراھم کنند.» در مصوبه دوم نیز تاکید
شده بود که: در راستای برنامه ریزی برای تولید و حفظ تولید پایدار در ماه ھای آتی، حذف مزارع و مرغ مادر
گوشتی در ھر سنی صرفا پس از موافقت دفتر امور طیور امکان پذیر بوده و در صورتی که به ھر دلیل از جمله
افت تولید و ... نگھداری گله اقتصادی مقرون به صرفه نباشد، معاونت ھای بھبود تولیدات دامی سازمان

جھادکشاورزی استان ھا پس از اخذ مجوز از دفتر امور طیور نسبت به تولک بری اقدام کنند. 

در ضمن حذف گله ھا پس از ١١٠ ھفتگی نیاز به اخذ مجوز نخواھد داشت. در مصوبه سوم و چھارم
نیز آمده بود که: با توجه به اینکه کاھش قیمت گوشت مرغ برای ھفته ھای آتی قابل پیش بینی است،
به منظور حفظ تداوم تولید، شرکت پشتیبانی امور دام آمادگی خرید گوشت مرغ مازاد بازار را داشته باشد.
اتحادیه سراسری تعاونی ھای کشاورزی پرورش دھندگان مرغ گوشتی ایران و انجمن تولیدکنندگان جوجه
یک روزه نسبت به عقد تفاھم فی مابین برای قیمت و میزان موردنیاز جوجه یک روزه گوشتی در ماه ھای آتی

به گونه ای اقدام کنند که ھیچ یک از حلقه ھا متضرر نشوند.
 

اما ھیچ یک این اتفاقات اجرایی نشد و تولیدکنندگان در حالی مشمول زیان شدند که از ھفته ھا قبل
موضوع قابل پیش بینی و جلوگیری بود، ولی دولت کاھش قیمت را بر منافع تولیدکننده ترجیح داد.

 
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت صدای بورس، تاریخ انتشار: ٣ آذر

 www.sedayebourse.ir ،۴۶٣١۶١۴٠١، کدخبر: ٠
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تاریخ: ٠۵ آذر ١۴٠١ - ١٨:۵۵کد خبر: ٣٨۴٩١٧

خواب خرگوشی جھاد کشاورزی؛

تعلل شرکت ھای دولتی برای ترخیص کاال ھای اساسی، سرلیست ھا پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی

جدیدترین داده ھای بنادر نشان از صف بیش از ٣.۶ میلیون تنی کاال ھای اساسی می دھد که در انتظار ترخیص ھستند. در این

بین بیشترین کاالی رسوبی از آن بخش دولتی با بیش از میلیون و ٨٩٧ ھزار تن است.

شعار سال: جدیدترین داده ھای بندر امام خمینی (ره)، بندری که بیشترین ورودی کاال ھای اساسی
را دارد، بیانگر این است که تا یکم آذر ماه، ٣ میلیون و ۵٧٧ ھزار و ٩۵۶ تن کاالی اساسی فقط در این بندر
در انتظار ترخیص است. از این میزان کاالی رسوب شده، یک میلیون و ۵١٩ ھزار و ۴٢۶ تن کاال ھای شرکت
پشتیبانی امور دام و ٣٧٨ ھزار و ۴٧٧ تن کاال ھای شرکت بازرگانی دولتی ایران است. سھم بخش
خصوصی نیز از کاال ھای رسوبی یک میلیون و ۶٨٠ ھزار و ۵٣ تن است. بدین ترتیب بخش دولتی با
یک میلیون و ٨٩٧ ھزار و ٩٠٣ تن کاال، بیشترین حجم رسوب را در بندر به خود اختصاص داده است. گفته
می شود، علت رسوب آن ھا عمدتا به دلیل تکمیل نکردن اسناد ترخیص بویژه نپرداختن ارز مربوطه است. چند
روز پیش بھروز آقایی، مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان در این باره به خبرگزاری فارس گفته بود، حدود ۴
میلیون تن کاالی اساسی دپو شده از تیر ماه در بندر امام داریم که مشکل آن ھا اسنادی دارند. او تاکید کرده
بود، شرکت ھای دولتی حاضر به تخلیه نیستند. یکی از مھمترین مشکالت در جریان تخلیه بار آن ھا نیز به
گفته آقایی عدم پرداخت ارز کاال است و تا زمانی ھم که واردکنندگان ارز مربوطه را نپردازند، امکان تخلیه و
بارگیری این کاال ھا وجود ندارد. طبق اظھارات او احتمال بعدی در خصوص عدم خروج این کاال ھا از سوی
واردکنندگان، عدم اجازه از سوی گمرک یا عدم پرداخت ھزینه حمل ونقل یا نپرداختن ھزینه ھای

آزمایشگاه ھای استاندارد است. 

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان تاکید کرده بود، غالبا کاال ھای موجود در بنادر مربوط به وزارت جھاد
کشاورزی است. این درحالی که ھر چقدر بیشتر کاال در بنادر کشور بماند، احتمال خودسوزی آفت و ... برای

آن ھا بیشتر می شود. 

بدین ترتیب میلیارد ھا دالر کاالی اساسی درحال فاسد شدن در گمرک است؛ اما وزارت
جھادکشاوزی برای خروج آن ھا اقدامی جدی انجام نمی دھد.
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 کاالھا یی درحال فساد 

کدام کاال ھا در ھاب غالت مانده اند و درحال فساد شدن ھستند؟ طبق داده ھای که به دست
اکوایران رسیده است، گندم، جو، ذرت، کنجاله، برنج، شکر و روغن کاال ھای اساسی رسوب شده در بندر
امام ھستند. در این بین ذرت با یک میلیون و ٧٨۵ ھزارو ٣٧١ تن بیشترین سھم در رسوب را دارد و به تبع

بیشترین کاالی رسوبی از آن بخش دولتی با ۶٨٨ ھزار و ۶٢٨ تن ذرت است. 

در این بندر ٢٣٣ ھزار و ٨٧٧ تن گندم و ۴١۶ تن برنج نیز رسوب شده که ھمه آن ھا را بخش دولتی وارد کرده
است. در بندر امام ۴۴٨ ھزار و ٨٣۴ تن جو نیز در انتظار ترخیص است که ٣٨٩ ھزار و ٣٣۴ تن آن از آن بخش

دولتی است. 

داده ھای موجود نشان می دھد، بخش دولتی ١٢۵ ھزار و ۵٧٢ تن و بخش خصوصی ١٧۵ ھزار و ٢۴۶ تن
دانه روغنی در بندر دارند که ھنوز ترخیص نشدند. به تعبیر دیگر ٣٠٠ ھزار و ٨١٨ تن دانه روغنی در این بندر

درحال رسوب است. 

حجم کنجاله رسوب شده در این بندر نیز ٣٧٠ ھزار و ٢٢٢ تن گزارش شده که بخش قابل توجھی از آن یعنی
٣١۵ ھزار و ٨٩٢ تن آن سھم بخش دولتی است. 

در این بندر روغن رسوبی بخش دولتی نیز ١۴۴ ھزار و ١٨۴ تن گزارش شده؛ براساس داده ھای موجود
مجموع روغن ھای در انتظار ترخیص ٢٨۵ ھزار و ٧٩۴ تن ھستند. 

در مقابل میزان شکر رسوب شده ١۴٧ ھزار و ٩۶٣ تن گزارش شده؛ ھمه این شکر ھا ھم از آن بخش
خصوصی است. 

تعلل شرکت ھای دولتی که بخش عمده آن ھا به دلیل نبود ارز ترخیص نشدند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت اکوایران، تاریخ انتشار: ۴ آذر ١۴٠١،
ecoiran.com،٢۴٠۶کدخبر: ٢
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حوزه : کشاورزی و امور دامگروه : اقتصادی

تاریخ : ۱۴۰۱/۹/۳ - ۱۲:۲۲ ب.ظشماره : ۱۴۰۱۰۹۰۲۰۰۰۵۵۱

گزارش فارس از بازار
محصوالت پروتئینی/  رضایت
مردم از کاهش قیمت مرغ و

تخم مرغ و دغدغه های
مرغداران

بررسی وضعیت عرضه محصوالت پروتئینی در بازار، حکایت از کاهش قیمت مرغ و تخم مرغ و ثبات
قیمت گوشت قرمز دارد، باوجود رضایت مردم از چنین کاهش قیمت هایی، تولیدکننده می گوید این
کاهش قیمت ها با توجه به هزینه ها، به زیان آنهاست که در این باره دولت برای آنها برنامه حمایتی

دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محصوالت پروتئینی مانند گوشت قرمز،  مرغ
و تخم مرغ تاثیر زیادی در امنیت غذایی مردم به ویژه سبد خانوار اقشار متوسط جامعه
دارد و به این دلیل نوسانات قیمت آنها از این رو که تغذیه طیف وسیعی از افراد  را در بر

می گیرد بسیار مهم است.

در ادامه به بررسی قیمت اینگونه محصوالت و نوسانات قیمتی و دالیل آن می پردازیم.

* کاهش قیمت مرغ از نرخ مصوب/ مرغ  کیلویی 52 هزار تومان

گزارش میدانی خبرنگار فارس که امروز از منطقه 19 تهران انجام شد نشان می دهد قیمت  محصوالت

پروتئینی نسبت به هفته های گذشته با کاهش یا با ثبات همراه بوده است. قیمت مرغ بسیار پا�ن

آمده و 11 هزار تومان زیر نرخ مصوب به فروش می رود، تخم مرغ که در روزهای گذشته افزایش قیمت

یافته بود تا حدودی متعادل شده اما هنوز باالتر از نرخ مصوب عرضه می شود، گوشت قرمز هم تقریبا

قیمت ثابتی داشته است.کاهش قیمت مرغ خبر خوبی برای مصرف کنندگان  است که بتوانند

مهمترین تامین کننده پروتئین سبد خانوار خود را با قیمت ارزان تری تهیه کنند.

گزارش خبرنگار فارس از مغازه های  پروتئینی منطقه 19 تهران نشان می دهد که قیمت مرغ
از افزایش های اخیر خود عقب نشینی کرده و هر کیلو از این محصول 52 هزار تومان به

https://search.farsnews.ir/?q=%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C&o=on
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فروش می رود با در نظر گرفتن قیمت مصوب مرغ که کیلویی 63 هزار تومان است، مرغ 11
هزار تومان کمتر از نرخ مصوب عرضه می شود.

 

مشاهدات خبرنگار فارس حاکی است ویترین مغازه ها ُپر است، تقریبا از حدود 10 مغازه و
عمده فروشی که بررسی شد همه آنها مرغ به اندازه کافی داشتند و هیچ خریداری دست

خالی بر نمی گشت.

سرانه مصرف مرغ در کشور ما دو برابر میانگین جهانی است و در سال های گذشته هم
افزایش زیادی داشته است و عدد آن از  25 تا 32 کیلوگرم گفته می شود.

* قیمت شانه تخم مرغ 88 هزار تومان

گشتی در فروشگاه های محصوالت پروتئینی نشان می دهد که قیمت تخم مرغ نسبت به
روزهای گذشته تقریبا کاهشی بوده و شانه ای 88 هزار تومان فروخته می شود، این قیمت
نسبت به روزهای قبل که باالی 90 هزار تومان هم رفته بود کاهشی است اما نسبت به
نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار پس از اصالح ارز ترجیحی حدود 10 هزار تومان قیمت
افزایش دارد. با تصویب ستاد تنظیم بازار، قیمت مصوب هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی با

وزن ۱.۹ کیلوگرم ۷۶ هزار تومان تع�ن شده بود.

https://search.farsnews.ir/?q=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%AA%D8%AE%D9%85%20%D9%85%D8%B1%D8%BA&o=on
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مشاهدات خبرنگار فارس حاکی است فروشنده ها بدون توجه به وزن و تنها بر اساس
معیار شانه، تخم مرغ می فروشند که نا رضایتی برای برخی فروشندگان را ایجاد کرده است؛
آنها می گویند، شانه های تخم مرغ در برخی مغازه درشت تر و در برخی مغازه ها  ریزتر است
اما قیمت های آنها فرقی ندارد، بعضی موقع تفاوت وزن یک شانه تا یک کیلوگرم هم

می رسد.

* قیمت گوشت قرمز همچنان ثابت

قیمت گوشت قرمز در بازار نسبت به هفته های گذشته تغ�ر چندانی نداشته است، برخی
کاهش تقاضا را دلیل رشد قیمت گوشت می دانند. برخی خبرها از افت سرانه مصرف
گوشت در کشور به 6 کیلوگرم حاکی است که در این صورت کاهش 50 درصدی در سرانه

مصرف این محصول پروتئینی داریم، سرانه مصرف گوشت قبال 12 کیلوگرم بود.

بر  اساس این گزارش، گوشت خالص ران گوساله کیلویی 230 هزار تومان است، ران
گوسفند هم کیلویی 210 هزار تومان به فروش می رود. صحبت با برخی خریداران نشان
می د هد برخی خانوارها گوشت گوسفندی را به صورت عمده از کشتارگاه ها و مراکز عمده
فروشی کیلویی 150 هزار تو مان هم خریداری می کنند، این آمار نشان می د هد تفاوت

قیمت عمده فروشی ها تا خرده فروشی ها باالتر است.

واسطه گری در این بخش تاثیر زیادی در رشد قیمت دارد و از تولید کننده تا رسیدن دام به
کشتارگاه حداقل چهار بار دام دست به دست می شود و از کشتارگاه تا خرده فروشی هم

دالالنی هست که قیمت را باال می برند.

* 4 دلیل کاهش قیمت مرغ  

درباره قیمت مرغ، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران در گفت و گو با خبرنگار فارس
می گوید: کاهش قیمت مرغ چند دلیل عمده دارد،  نخست عرضه مرغ منجمد دربازار زیاد
است، دوم اینکه جوجه ریزی یا همان تولید، بیش از نیاز است و به تولید مازاد انجامیده
است، سوم اینکه برنامه صادرات و جمع آوری مرغ مازاد با سرعت بیشتری انجام نمی

شود.

دلیل چهارم کاهش قیمت مرغ این است که برنامه های جمع آوری مرغ عمدتا روی
مرغ های آرین متمرکز است و سایر نژادها که سهمشان در تولید هم به مراتب بیشتر است

فراموش شده است.

https://search.farsnews.ir/?q=%D8%A8%D9%87%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA&o=on
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خبر کاهش قیمت مرغ اگرچه خبر خوبی برای مصرف کنندگان است اما نارضایتی برای
تولید کننده فراهم کرده است، آنها می گویند که فروش با قیمت پا�ن آنها را متضرر کرده
و ادامه این وضع تولید را کاهش داده و دو باره مرغ به سمت قیمت های باال می رود

بنابراین ادامه این وضع صالح نیست.

* 4 برنامه دولت برای تعادل قیمت مرغ

در این میان مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی راهکاری برای تعادل عرضه و تقاضا و قیمت
بهینه دارند.

حسین دماوندی نژاد معاون امور دام و طیور وزارت جهاد کشاورزی در شبکه خبر صدا و
سیما درباره برنامه های وزارت جهاد برای تعادل عرضه و قیمت مرغ در بازار گفت:  تالش
می کنیم عرضه مرغ منجمد به بازار محدود  شود، قیمت مرغ منجمد هم به کیلویی 50 هزار

تومان افزایش می یابد تا تقاضا به سمت مرغ گرم پیش رود.

وی ادامه داد:  دوم اینکه جوجه ریزی در آبان ماه را به 109 میلیون قطعه کاهش داده ایم تا
تعادل در بازار ایجاد شود. سوم اینکه  به دنبال جمع آوری و گرفتن مجوز صادرات برای سایر
نژادها غیر از آرین هستیم که طی چند روز آینده این مجوز صادر می شود و چهارم اینکه به

تولیدکنندگان و زنجیره های عرضه مجوز ذخیره سازی داده شده است.

https://www.farsnews.ir/special/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C


11/27/22, 10:07 AM گزارش فارس از بازار محصوالت پروتئینی/  رضایت مردم از کاھش قیمت مرغ و تخم مرغ و دغدغھ ھای مرغداران | نسخھ چاپی خبر | خبرگزاری فارس

https://www.farsnews.ir/printnews/14010902000551 5/5

دماوندی نژاد همچنین تأکید کرد که مجوز جدید واردات مرغ منجمد از سال گذشته وجود
نداشته و مرغ هایی که به بازار عرضه می شود باقی مانده از سال گذشته است.

* سیاست های واردات و صادرات مهمترین عامل متعادل کردن عرضه و تقاضا در بازار است

بنابراین گزارش آنطور که پیداست بازار محصوالت پروتئینی بسیار حساس در برابر نوسانات
عرضه و تقاضا است،  سیاست های واردات و صادرات مهمترین عامل متعادل کردن عرضه و
تقاضا در بازار است، اخیرا کویت تقاضای صادرات مرغ از ایران را دارد که فرصت بسیار

مغتنمی است که تا وزارت جهاد مرغ مازاد را به این کشور صادر کند.

محمد آقامیری معاون وزیر جهاد کشاورزی پیش از این در این باره به خبرنگار فارس گفت: 
به دلیل عاری بودن کشور از ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، کویت درخواست

صادرات از ما داشته است  و ما هم آماده ایم به هر میزان صادر کنیم.

 در شرایطی که کشور ساالنه بیش از 2.5 میلیون تن مرغ تولید می کند و عالوه بر تامین
نیاز داخل، امکان صادرات هم دارد، حفظ و بهبود این وضعیت، عالوه بر ارزآوری می تواند

در ثبات قیمت سایر محصوالت پروتئینی مانند گوشت قرمز هم تاثیر گذار باشد.

پایان پیام/
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روزانه دو هزار کامیون حامل نهاده های دامی از گمرک بندر
امام ترخیص میشوند

معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسالمی ایران گفت: به طور میانگین روزانه ۱۹۰۰ تا ۲ هزار کامیون

حامل نهاده های دامی و کاالهای اساسی از گمرک بندر امام ترخیص می شود.

به گزارش دامیران به نقل از تحلیل بازار، فرود عسگری درباره وضعیت ترخیص نهاده های دامی و کشاورزی در

گمرکات کشور اظهار کرد: گمرک از تمام ظرفیت های خود برای کمک به ترخیص کاالهای اساسی و نهاده ها از

گمرکات کشور به ویژه گمرک بندر امام که یکی از گمرکات فعال ما در زمینه واردات نهاده های دامی و کشاورزی

و کاالهای اساسی است، استفاده کرده و بر این اساس بخشی از این کاالها را با تأکید وزیر جهاد کشاورزی و به

استناد ماده ۴۲ قانون امور گمرکی، بدون دریافت حقوق ورودی، با تعهد ارائه اصل اسناد و مهلت تودیع

یک ماهه ترخیص کردیم.

وی اضافه کرد: بیشتر این کاالهای اساسی متعلق به شرکت پشتیبانی جهاد کشاورزی است، مشکل عمده آن ها

این بود که باید برخی هزینه ها مانند هزینه های انبارداری و هزینه های آنالیز آزمایشگاه را نقدی پرداخت

می کردند. ۸ درصد هزینه های آزمایشگاه یک محموله ۷۵ هزار تنی به طور مثال گندم یا جو یا ذرت، عدد و رقم

بسیار سنگینی می شود.

عسگری ادامه داد: درباره این مشکالت هم جلساتی در دولت تشکیل و تصمیمات جدیدی اتخاد شد تا هرچه

زودتر به این بخش هم کمک شده و کاالها ترخیص شوند.

وزارت جهاد و تعاون به تامین مالی ترخیص نهاده از گمرکات
ورود کنند

یه
دام
یرا

ن
۲ آذر, ۱۴۰۱

 برچسب ها کاالهای اساسی نهاده های دامی
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ورو

معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسالمی با اشاره به افزایش ورودی کشتی ها در لنگرگاه و اسکله ها یادآور

شد: در مجموع حدود ۸ میلیون تن کاال در لنگرگاه ها، اسکله ها و بنادر کشور داریم. اگر نقدینگی آن ها تأمین

شود، با خدمات ۲۴ ساعته که در گمرک داریم، تعداد بیشتری کامیون حامل نهاده های دامی ترخیص خواهد

شد. اکنون به طور میانگین ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰ کامیون در روز از گمرک بندر امام، نهاده های دامی و کاالهای اساسی

ترخیص می کنیم.

عسگری با اشاره به آخرین آمار ترخیص کاال، گفت: آخرین آماری که داریم برای ۲۲ آبان ماه است، ۵۹ فروند

کشتی در لنگرگاه به ظرفیت ۳ میلیون و ۳۸۴ هزار تن داریم و ۱۶ فروند هم در اسکله در حال تخلیه است که

ظرفیت آن ها ۴۰۶ هزار تن است. همچنین در ۱۳ بندری که کاالهای اساسی به آن ها می آید، جمعًا ۴ میلیون و

۸۰۰ هزار تن هم کاالی اساسی است که بیشترین آن ها در گمرک بندر امام با ۳ میلیون و ۷۹۴ هزار تن است.

اشتراک گذاری

    

امتیاز شما به این مطلب

"اخبار سایر رسانه ها، صرفا بازنشر اخبار سایت ها و خبرگزاری  ها است و دامیران هیچ مسئولیتی در قبال آن

ندارد."

منبع: تحلیل بازار

برای کپی کلیک کنید
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