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 فارسخبرگزاري  
     رسدیم دالر اردیلیم 10 به امسال انیپا تا عراق به رانیا صادرات 

 ایرنا خبرگزاري     
  ها دام به حراج چوب/ یدالل و یخشکسال چنبره در ریعشا 

 شعار سالتحلیلی  –سایت خبري 
   دیرس درصد 90 به یصنعت يهايمرغدار دکنندهیتول يانقطه تورم 

 فارسخبرگزاري       
     دیرس مصوب نرخ از کمتر به بازار در مرغ متیق 

 تسنیمخبرگزاري        
   4 یآت يهاهفته یط مرغ متیق شتریب کاهش ینیب شیپ/ مرغ دیتول شیافزا يبرا مهم مصوبه 

 ایلنا خبرگزاري  
   دارد وجود یتومان هزار 45 متیق با منجمد مرغ گوشت عرضه امکان 

 ایسناخبرگزاري        
   جوجه بازار بر هادالل هیسا/ است فروش يواحدها از اشکال ست،ین گران مبدا در مرغ 
 شودیم واردات کاهش به منجر یدام يهانهاده فروش يدستور يگذارمتیق+ 

 باشگاه خبرنگاران جوان     
   درصد افزایش یافت 40دام  عرضه  
 است یگرانفروش تومان هزار 90 از باالتر مرغ تخم عرضه 
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صادرات ایران به عراق تا پایان
امسال به 10 میلیارد دالر

می رسد
دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق گفت: اگرچه صادرات ایران به عراق در ماه های اخیر به لحاظ ارزشی
با افت مواجه شده بود، اما پیش بینی می شود که این افت در ماه های آتی جبران شود و صادرات ما

به این کشور تا پایان سال به 10 میلیارد دالر برسد.

جهانبخش سنجابی شیرازی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره  آخرین
وضعیت تجارت ایران و عراق اظهار داشت: در 7 ماهه ابتدای سال جاری در زمینه صادرات

کاال به عراق به لحاظ وزنی به میزان قابل توجهی با افت مواجه بودیم. 

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق افزود: در زمینه واردات از عراق نیز در سال جاری نسبت
به سال گذشته با افت مواجه بوده ایم که علت آن است که سال گذشته نهاده ها و برخی از
اقالم ضروری از طریق منابع بانکی به واسطه عراق وارد کشور شد و لذا با رشد 700 درصدی

در واردات با عراق مواجه شدیم اما این انتظار برای سال جاری وجود نداشت. 

وی گفت: واردات ما از عراق در سال گذشته با رشد 700 درصدی به بیش از یک میلیارد
دالر رسید بنابراین در مقایسه با سال گذشته باید در 7 ماهه ابتدای امسال میزان واردات
ما از این کشور به بیش از 500 میلیون دالر می رسید در حالی که واردات ما از این کشور

150 میلیون دالر بوده است.

سنجابی شیرازی با اشاره به دو عامل اصلی در افت صادرات ایران به عراق گفت: امسال
پروفرمای صادرات گاز در شهریور و مهر به گمرک اظهار نشد بنابراین با توجه به اینکه میزان
صادرات این کاال به صادرات غیرنفتی اضافه می شد و امسال این رقم در میزان صادرات
لحاظ نشد در نتیجه با افت صادرات به لحاظ ارزش به عراق مواجه شدیم، لذا  پیش بینی
می شود که با اضافه شدن میزان صادرات این بخش به صادرات در ماه های آینده وضعیت

صادرات جبران شود. 

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق بیان داشت: همچنین در زمینه صادرات به کردستان با
افت مواجه بودیم که بخشی از این افت در صادرات به موانع تعرفه ای  و سیاست گذاری ها
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مربوط است که کردستان عراق در مورد صادرکنندگان ما ایجاد شده است. 

جهانبخش سنجابی اظهار داشت: در مجموع در خصوص تجارت با عراق نسبت به
پیش بینی عقب تر هستیم اما خوشبین هم هستیم که بخشی از عقب ماندگی در نیمه دوم

سال جبران شود. 

وی در رابطه با عوامل تاثیرگذار داخلی بر افت صادرات ایران به عراق اظهار داشت:
محدودیت هایی برای صادرات محصوالت معدنی و فوالدی در کشور ایجاد شده بود که
خوشبختانه به علت ورود دیوان عدالت اداری، بخشنامه های محدود کننده ملغی شد
بنابراین یکی از دالیلی که پیش بینی می شود افت تجارت به عراق در نیمه دوم سال جبران

شود لغو این قبیل محدودیت ها است. 

دبیرکل اتاق ایران و عراق بیان با اشاره به برخی دیگر از محدودیت های صادراتی گفت: به
دلیل سیاست تنظیم بازار و امنیت غذایی صادرات برخی از اقالم غذایی و حبوبات مانند

لوبیا سفید و نخود ممنوع است در حالی که بازار هدف از کشش برخوردار است. 

وی اظهار داشت: مواد شیمیایی، فوالدی، کود های عالی و معدنی از اقالمی بود که صادرات
این اقالم  به عراق شامل محدودیت و ممنوعیت  شده بود اما در حدود سه هفته پیش

بخشی از ممنوعیت ها و محدودیت ها برداشته شد. 

* ممنوعیت صادرات مرغ و تخم مرغ ایران به عراق برداشته می شود

سنجابی شیرازی گفت: براساس اعالم سازمان دامپزشکی جهانی در صورت مشاهده
آنفلوانزا مرغی تا یک سال واردات مرغ و تخم مرغ به کشورهای عضو اتحادیه سازمان
دامپزشکی بین المللی از منبع که آنفلوانزا در آن مشاهده شده، ممنوع می شود،  ممنوعیتی
که در صادرات مرغ و تخم مرغ ما به عراق ایجاد شده بود تا یک ماه دیگر رفع می شود و

بعد از آن امکان صادرات مرغ و تخم مرغ ما به عراق فراهم می شود. 

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه سال گذشته ارزش صادرات ما به عراق 8
میلیارد و 860 میلیون دالر بود، بیان داشت: پیش بینی می شود صادرات ما تا پایان سال به

عراق به 9 تا 10 میلیارد دالر افزایش یابد.

پایان پیام/ 
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کد خبر 84929778

جامعه

ایرنا گزارش می دهد؛

عشایر در چنبره خشکسالی و داللی/ چوب حراج به دام ها

تهران_ایرنا_ خشکسالی و کاهش بارندگی ها از این رو بر زندگی عشایر مولد کشور تاثیرگذار است که در گام نخست مراتع را با فقر پوشش گیاهی و علوفه ای مواجه کرد و در

مرحله بعد، شرایطی را ایجاد کرده است که دامداران فعال این عرصه ناگزیر برای تامین هزینه ها رو به فروش دام های خود (حتی دام های مولد) آورده اند.

به گزارش خبرنگار گروه جامعه ایرنا، در ایران ۲۵۱ هزار خانوار عشایری با بیش از یک میلیون و  ۱۵۰ هزار نفر جمعیت در مناطق مختلف کشور زندگی می کنند که در

دامنه  کوه های استان های کردستان، کرمانشاه، ایالم، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، لرستان، گیالن، مرکزی، یزد و خراسان رضوی در

خانه هایی کوچک متناسب با شرایط بومی منطقه یا چادر ساکن هستند.

زندگی عشایر با وجود همه ویژگی های منحصر به فردی که دارد اما با دشواری های بسیاری همراه است؛ مردمانی ساده زیست و پرتالش که با وجود سختی های

زندگی، در برهه های مختلف تاریخ کشور همواره با تولید مواد لبنی، پرورش دام و طیور، تولیدات صنایع دستی و جذب گردشگران نقش موثری در اقتصاد کشور ایفا

کرده اند.

جوالن دالالن با انگیزه سودجویی از یک سو و استیصال عشایری که زیر بار بدهی های انباشته گریزی غیر از فروش دام های خود ندارند سبب شده است که این قشر نه

تنها از سمت خشکسالی و تغ�رات اقلیمی بلکه از جانب دالل هم مورد اجحاف قرار گیرد.

براساس گفته های مهدی میزبان جانشین ر�س سازمان امور عشایر ایران، عشایر و روستا�ان ۲۷.۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند که بخش زیادی از

امنیت غذایی کشور از جمله ۸۰ درصد از مواد غذایی کشور را تولید و ۲۵ درصد گوشت قرمز و مواد پروتیئنی کشور را تامین می کنند.

البته آنها همواره با سختی هایی مانند عبور از دامنه  کوه ها در فصل کوچ، کمبود مکان های آموزشی، سرویس های بهداشتی و حتی کمبود معلم، کمبود مکان های

درمانی و بهداشتی، آب آشامیدنی سالم، نبود برق و زیرساخت های الزم برای تلفن و اینترنت دست و پنجه نرم می کنند که ضرورت دارد به مشکالت این قشر مولد و

زحمتکش رسیدگی شود.

اما مشکل اصلی کنونی مردمان عشایر کشور به خشکسالی و به تبع آن از بین رفتن مراتع و همچنین افزایش قیمت نهاده های دامی مربوط می شود که تمام ابعاد

زندگی اجتماعی آنها را تحت تاثیر قرار داده است.

در واقع وابستگی شدید زندگی عشایری به مراتع و پرورش دام باعث شده است تا آنها به دلیل ناتوانی در زمینه تامین علوفه مجبور به فروش دام های خود شوند و در

این میان دالالن با سوءاستفاده از شرایط پیش آمده، بازار را به دست گرفته و دام ها را با مبلغی بسیار پا�ن خریداری کنند.

این موضوع معیشت روزانه و در نتیجه امور درمانی، بهداشتی، آموزشی و در نتیجه آینده فرزندان عشایر را تحت تاثیر قرار می دهد.

ترک تحصیل فرزندان عشایر برای ورود به بازار کار

بهزاد خالوندی به نمایندگی از عشایر ایل زوله استان کرمانشاه به ایرنا، گفت: مهم ترین مشکل مردم عشایر این است که در برنامه توسعه کشور نقش چندانی ندارند،

بدین معنا که به صورت مجزا در هیچ برنامه توسعه اقتصادی در نظر گرفته نمی شوند.

مسائل و آسیب ها /
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وی با بیان اینکه سازمان منابع طبیعی زیست ایلی و عشایری را محدود کرده است، افزود: گسترش زمین های کشاورزی به دامنه ها و مراتع عشایر صورت گرفته و در

نتیجه منابع طبیعی اجازه عبور یا استفاده از بسیاری از مکان ها را به عشایر نمی دهد.

خالوندی ادامه داد: همچنین عشایر با با کمبود و افزایش هزینه علوفه برای پرورش دام مواجه است که این موضوع معیشت آنها و در نتیجه زندگی فرزندان آنها را هم

تحت تاثیر قرار داده است.

وی عنوان کرد: مشکالت معیشتی ایجاد شده برای عشایر باعث شده که فرزندان هم به تبع در ادامه تحصیل و سایر مسائل زندگی با دشواری هایی مواجه شوند.

این عشایر اظهار کرد: با توجه کوچرو بودن عشایر امکان برگزاری کالس درس در این مناطق وجود ندارد و فرزندان باید در شهرها برای تحصیل سکونت داشته باشند

که برای این موضوع باید ماهانه مبلغی حدود ۱۵ میلیون را متحمل شوند.

خالوندی یادآورشد: بسیاری از فرزندان در نتیجه مشکالت مالی ایجاد شده برای عشایر باید از تحصیل دست بکشند و با ورود به بازار کار و انجام کارهایی مانند کارگری

و غیره کمک خرج خانواده شوند.

وی افزود: فرزندان در زمان های گذشته تحصیل را راهی برای ورود به بازار کار می دانستند اما اکنون با افزایش نرخ بیکاری رغبت و انگیزه ای هم برای تحصیل در آنها

وجود ندارد.

خالوندی بازگشت عشایر به بطن برنامه های توسعه ای کشور را راهی برای خروج از مشکالت دانست و گفت: مردمان عشایر در شرایط سختی برای کشور تالش

می کنند، ازاین رو فراهم کردن بسترهای الزم برای زندگی می تواند به آنها کمک کند.

خشکسالی، مشکل اساسی عشایر است

سید احمد محسنی از عشایر کله کوهی منطقه استان قم در گفت و گو با  ایرنا درباره مشکالت ایجاد شده برای مردم عشایر اظهار کرد: عشایر مشکالت بسیاری از

جمله نبود مراکز درمانی و آموزشی، نبود زیرساحت برای استفاده از اینترنت، کمبود آب دارد، ما برای رسیدن به یک مرکز درمانی در زمان قشالق باید حداقل ۳۰

کیلومتر و در زمان �الق حداقل ۷۰ کیلومتر را برای رسیدن به زرند یا ساوه طی کنیم.

وی با بیان اینکه عشایر کله کوه چادرنشین هستند، افزود:مشکل اساسی عشایر خشکسالی است، در صورت بارندگی و رویش و مرتع خوب، امکان پرورش دام وجود دارد

اما در غیره این صورت باید برای دام علوفه خرید که هزینه اش افزایش یافته و عشایر با این قیمت نمی تواند دام ها را تغذیه کند.

این عشایر کله کوهی خاطرنشان کرد: البته  این مشکل امسال پیش آمده است، تا سال گذشته نهاده ها ارزان و با ارز ۴هزار و ۲۰۰ � وارد می شد اما اکنون جو

یارانه ای کیلویی ۱۱ هزار و ۱۵۰ � است و قیمت انواع دیگر مانند سبوس، سویا و یونجه افزایش یافته که برای عشایر گران تمام می شود.

محسنی افزود: مردم عشایر بسیار قانع هستند، آنها در یک چادر با ۱۰ فرزند زندگی می کنند و به حداقل امکانات راضی هستند.

دام، دام را می خورد

همچنین اسد جعفری از عشایر ایل احمدلو درباره مشکالت مردم عشایر به ایرنا گفت: عشایرمشکالت بسیاری دارد، بهتر است که یک روز برای بازدید منطقه افراد بیایند

و ببینند تا بتوانند همه این ها را درک کنند.

وی افزود: اکنون علوفه نداریم و دام دام را می خورد. اگر به همین ترتیب پیش رود، یک سال بعد اصال دامی و در نتیجه عشایری وجود ندارد.

این عشایر با بیان اینکه علوفه بسیار گران شده است، عنوان کرد: اگر قیمت علوفه این قدر گران بماند، حداقل باید گوشت کیلویی ۳۰۰ هزار � شود.

https://img9.irna.ir/d/r1/2022/07/14/3/169799593.jpg?ts=1657790436665
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جعفری با بیان اینکه عشایر نیازمند تسهیالتی مانند وام یا هزینه های یارانه ای هستند، خاطرنشان کرد: برای تامین علوفه ۵۰ میش را کیلویی ۳۵ هزار �

فروخته ام، یعنی میوه از میش ما گرانتر است.

وی ادامه داد: اما اگر پشتیبانی کنند، این دام ها به این صورت فروش نمی رود، اگر کل دام را هر چند ماه به این صورت بفروشیم، تا ۲ سال آینده دامی باقی نمی

ماند و عشایر نابود می شود، در این شرایط هم عشایر نمی تواند هزینه های درمان، بهداشت و آموزش فرزندان را تامین کند.
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تاریخ: ١٩ آبان ١۴٠١ - ١٢:٣٣کد خبر: ٣٨۴۵٨٢

بر اساس اعالم مرکز آمار ایران:

تورم نقطھ ای تولیدکننده مرغداری ھای صنعتی بھ ٩٠ درصد رسید

تورم ساالنه قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری ھای صنعتی با یک درصد کاھش نسبت به سال قبل به ۶٧.٢ درصد و تورم

تولیدکننده مرغداری ھای صنعتی با ٩ درصد افزایش به ۵٢.۴ درصد رسیده است.

شعار سال: مرکز آمار ایران تازه ترین گزارش خود از تورم قیمت تولیدکننده مرغداری ھا و گاوداری ھای
صنعتی در تابستان امسال را منتشر کرده است. نتایج این گزارش نشان می دھد تورم ساالنه قیمت
تولیدکننده محصوالت گاوداری ھای صنعتی به ۶٧.٢ درصد و تورم تولیدکننده مرغداری ھای صنعتی با ٩ درصد

افزایش به ۵٢.۴ درصد رسیده است. 

جزییات گزارش مرکز آمار از تورم تولیدکننده محصوالت گاوداری ھای صنعتی بیانگر آن است که تورم
ساالنه در این بخش با ٠.١ درصد کاھش نسبت به بھار امسال ھمراه بوده و کمترین تورم ساالنه در میان
اقالم مختلف این بخش مربوط به «گوساله نر زیر چھار ماه» با ٣۵.١ درصد و بیشترین آن مربوط به «شیر» با

٨٠.٣ درصد بوده است. 

ھمچنین در این بخش تورم نقطه ای به ٧۵.۴ درصد رسید که در مقایسه با تورم نقطه ای ٩٧.٢ درصد درصدی
در بھار امسال، ٢١.٩ درصد کاھش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان
محصوالت گاوداری ھای صنعتی به ازای تولید قلم ھای خود در داخل کشور، در فصل تابستان ١۴٠١ نسبت به
فصل تابستان قبل، ٧۵.۴ درصد افزایش دارد. در بین اقالم گاوداری ھای صنعتی، کمترین تورم
نقطه به نقطه مربوط به «گاو تلیسه» با ٣۴.٨ درصد و بیش ترین آن مربوط به «شیر» با ٩٢.٩ درصد

است. 

تورم فصلی تولیدکننده محصوالت گاوداری ھای صنعتی نیز در تابستان امسال به ٧.٨ درصد رسید که
در مقایسه با تورم فصلی ۵٠.٨ درصدی در بھار امسال، ۴٣ درصد کاھش دارد. در میان اقالم گاوداری
صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به «گوساله نر زیر چھار ماه» با ٠.٧ درصد و بیش ترین آن مربوط به «گاو

ماده شیری» با ١۵.۴ درصد است. 

عالوه بر این جزییات گزارش مرکز آمار ایران از تورم تولیدکننده مرغداری ھای صنعتی نیز نشان می دھد
تورم ساالنه در این بخش نسبت به تورم ۴٣.۴ درصدی در بھار امسال، ٩ درصد افزایش داشته است. در این
فصل، در میان قلم ھای مرغداری ھای صنعتی کشور، کمترین تورم ساالنه مربوط به قلم «کود» با ٢٨.۵ درصد

و بیش ترین آن مربوط به «پولت» با ۵٧ درصد بوده است. 
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تورم نقطه ای این بخش در تابستان امسال نیز به ٨٩.۶ درصد که نسبت به تورم نقطه ای ۴۶.١ درصدی در
بھار امسال، ۴٣.۵ درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان
محصوالت مرغداری ھای صنعتی به ازای تولید قلم ھای خود در داخل کشور، در فصل تابستان ١۴٠١ نسبت
به فصل تابستان سال قبل، ٨٩.۶ درصد افزایش دارد. در بین قلم ھای مرغداری ھای صنعتی، کمترین تورم

نقطه به نقطه مربوط به «کود» با ٣٣.١ درصد و بیشترین آن مربوط به «مرغ گوشتی» با ١١١.٣ درصد است. 

تورم فصلی نیز به ۴٩.۴ درصد رسید که در مقایسه با تورم فصلی ١٩.۵ درصدی در بھار امسال، ٢٩.٩ واحد
درصد افزایش یافته است. در میان قلم ھای مرغداری ھای صنعتی، بیشترین افزایش مربوط به «جوجٔه

یک روزه» با ٧٢.١ درصد و کمترین افزایش مربوط به «کود» با ٩.٣ درصد است.
 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری بازار، تاریخ انتشار:١٨ آبان ١۴٠١،
www.tahlilbazaar.com ،١٨۶٨٠۵ :کدخبر
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حوزه : کشاورزی و امور دامگروه : اقتصادی

تاریخ : ۱۴۰۱/۸/۱۸ - ۳:۴۷ ب.ظشماره : ۱۴۰۱۰۸۱۸۰۰۰۶۴۲

قیمت مرغ در بازار به کمتر از
نرخ مصوب رسید

امروز قیمت مرغ در بازار به کمتر از نرخ مصوب رسید و قیمت تخم مرغ هم کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت گوشت مرغ که در روزهای گذشته
افزایش یافته بود اکنون با کاهش قیمت، کمتر از نرخ مصوب به فروش می رود.

بررسی های خبرنگار فارس حاکی است که قیمت هر کیلو مرغ در بازار تهران 58 هزار
تومان است در حالی که نرخ مصوب مرغ کیلویی 63 هزار تومان است.

قیمت مرغ در روزهای گذشته افزایش یافته بود و تزریق این محصول به بازار توانسته
قیمت را متعادل و به کمتر از نرخ مصوب برگرداند.

* قیمت تخم مرغ شانه ای 85 هزار تومان

قیمت تخم مرغ هم نسبت به چند روز گذشته 5 هزار تومان کاهش داشته و به قیمت
شانه ای 85 هزارتومان به فروش می رود.

در روزهای گذشته قیمت هر شانه تخم مرغ به بیش از 90 هزارتومان هم رسیده بود.

تولید کنندگان مرغ و تخم مرغ دلیل افزایش قیمت را افزایش هزینه های تولید می گفتند
که خوراک طیور و دارو وواکسن برای آنها گران تمام می شود.

تولید کنندگان می گویند: خوراک دام و طیور مهمترین نهاده و سهم بیشتری در سبد هزینه
های تولید دارد و اگر به قیمت مناسب تری دستشان برسد، قیمت برای مصرف کننده هم

کاهش خواهد داشت.

یک مرغدار سمنانی در گفت وگو با خبرنگار فارس گفت:  برخی مواقع نهاده دولتی وجود
ندارد اما در بازار آزاد به قیمت های گرانتر عرضه می شود و تولید کننده چاره ای جز خرید

https://search.farsnews.ir/?q=%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%20%D9%85%D8%B1%D8%BA&o=on
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از آنها ندارد و این همیشه برای ما سوال است که چرا نهاده دست دولت نیست اما در
بازار آزاد هست .

پایان پیام/
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در حال� که قیمت مرغ در روزهای اخ�ر به ز�ر نرخ مصوب خود رسیده و هرکیلوگرم از ا�ن

محصول به طور قالب ۵۸ تا ۶۰ هزار تومان به فروش م� رسد،کارگروه �رنامه ر�زی تولید

گوشت مرغ کشور پیش ب�ن� کرد قیمت ا�ن محصول ط� هفته های آینده دوباره کاهش

م� یابد.

به گزارش خ�رنگار اقتصادی خ�رگزاری تس�یم، در صورتجلسه کارگروه �رنامه ر�زی تولید گوشت مرغ کشور با دستور

جلسه  �ررس� روند تولید گوشت مرغ، مد�ریت تولید جوجه یکروزه گوشت� در آذرماه، �ررس� راهکارهای تام�ن جوجه

یکروزه گوشت� مورد نیاز در دی و �همن مباحث ذیل مطرح شد. 

امین� مد�ر � محترم دفتر امور ط�ور در ا�ن جلسه گزارش� از روند تولید گوشت مرغ تا پایان سال 1401 و فرورد�ن

1402 و همچن�ن م�زان تولید جوجه یک روزه در آبان، آذر، دی و �همن و تاث�ر آن �ر م�زان تولید گوشت مرغ پایان

سال و ابتدای سال آت� و همینطور ماه مبارک رمضان سال بعد ارائه کرد.

مصوبات کارگروه �رنامه ر�زی تولید گوشت مرغ کشور به شرح ز�ر است. 

1- در راستای تولید جوجه مورد نیاز دی و �همن سال جاری و همچن�ن تام�ن گوشت مرغ ایام پایان سال 1401 و ماه

مبارک رمضان، انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه به نحوی �رنامه ر�زی نمایند تا تولیدکنندگان ا�ن بخش با ان�قال

خواباندن 10- %20 از تخم مرغ های نطفه دار تولیدی به هفته های بعد، تام�ن جوجه یک روزه مورد نیاز ماه های دی و

�همن را فراهم نمایند. 

2- در راستای �رنامه ر�زی �رای تولید و حفظ تولید پایدار در ماه های آت�، حذف مزارع و مرغ مادر گوشت� در هر سن�

صرفا پس از موافقت دفتر امور ط�ور امکانپذ�ر �وده و در صورت� که به هر دلیل از جمله افت تولید و ... نگهداری گله

اقتصادی و مقرون به صرفه نباشد، معاونت های �ه�ود تولیدات دام� سازمان جهاد کشاورزی استانها پس از اخذ

مجوز از دفتر امور ط�ور نس�ت به تولک �ری اقدام نمایند. در ضمن حذف گله ها پس از 110 هفتگ� نیاز به اخذ مجوز

نخواهد داشت. 

3- با توجه به اینکه کاهش قیمت گوشت مرغ �رای هفته های آت� قابل پیش ب�ن� است، به منظور حفظ تداوم تولید،

۴ مصوبه مهم �رای افزایش تولید مرغ/ پیش ب�ن� کاهش بیشتر قیمت مرغ ط� هفته های آت�
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شرکت پش�یبان� امور دام آمادگ� خرید گوشت مرغ مازاد بازار را داشته باشد. 

4- اتحادیه سراسری تعاون� های کشاورزی �رورش دهندگان مرغ گوشت� ا�ران و انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه

نس�ت به عقد تفاهم ف� ما ��ن �رای قیمت و م�زان مورد نیاز جوجه یک روزه گوشت� در ماه های آت� به گونه ای اقدام

نمایند که ه�چ یک از حلقه ها متضرر نگردند. 

انتهای پیام/
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در جوابیه وزارت کشاورزی به ایلنا مطرح شد:

امکان عرضه گوشت مرغ منجمد با قیمت ۴۵ هزار تومانی وجود دارد

با توجه به ذخایر مناسب شرکت پشتیبانی امور دام، در صورت بروز کمبود در بازار مصرف، امکان عرضه گوشت مرغ منجمد با قیمت 45 هزار

تومان برای مصرف کننده وتنظیم بازار وجود دارد.
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 به گزارش ایلنا، وزارت کشاورزی در پاسخ به خبر ایلنا باعنوان «وعده های دولت برای اصالح نرخ تخم مرغ عملیاتی نشد/نرخ منطقی مرغ

۷۵ هزار تومان است» جوابیه ای ارسال کرده که در آن آمده است:

در خصوص موضوع تعیین قیمت تمام شده تخم مرغ خوراکی، پس از بررسی کارشناسی و اخذ پیشنهاد از اتحادیه مرکزی مرغداران میهن

به عنوان صنف مربوطه و انجام جمع بندی های کارشناسی،  قیمت تمام شده تخم مرغ خوراکی برای طی مراحل قانونی و اخذ مصوبات الزم

به مراجع ذیربط منعکس گردیده است. پیرامون  درخواست تخصیص سهمیه دان قبل از اردیبهشت ماه سال جاری، اعالم می دارد وزارت



11/12/22, 2:58 PM امکان عرضھ گوشت مرغ منجمد با قیمت ۴۵ ھزار تومانی وجود دارد | خبرگزاری ایلنا

https://www.ilna.ir/بخش-اقتصادی-4/1296924-امکان-عرضھ-گوشت-مرغ-منجمد-با-قیمت-ھزار-تومانی-وجود-دارد 3/3

متبوع و معاونت ها  ذیربط (معاونت توسعه بازرگانی ومعاونت برنامه ریزی  و امور اقتصاد)، در حال پیگیری  موضوع از طریق سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی  برای تأمین و تخصیص  دان مذکور می باشند.

در رابطه با نرخ منطقی مرغ گوشتی نیز الزم به ذکر است، برنامه ریزی  تولید در حلقه های  مختلف  گوشت مرغ برای  تولید پایدار بر اساس

سرانه مصرف داخلی تعریف  شده (32کیلوگرم)، ذخیره سازی و حتی  صادرات در سال 1401 انجام که خوشبختانه در ماه های  فروردین و

اردیبهشت محقق گردید. ولی با عنایات به تکلیف  مجلس محترم شورای اسالمی برای دولت مبنی بر اجرای طرح مردمی سازی و توزیع

عادالنه یارانه ها و تغییر نرخ ارز از قیمت ترجیحی به قیمت نیمایی از 21/02/1401 برای  نهاده های  اساسی تولید گوشت مرغ (ذرت و کنجاله

سویا)، باعث افزایش قیمت تمام شده جوجه یکروزه و گوشت مرغ گردید، که این افزایش قیمت نهایتًا به سبد غذایی خانوار منتقل که

ازطریق ساماندهی نظام یارانه ها و پرداخت بخشی از آن  به  صورت مستقیم به مصرف کننده نهایی تا زمان اجرای طرح کاال برگ درحال

انجام است، درضمن با برنامه ریزی صورت گرفته علیرغم اجرای طرح مذکور خوشبختانه کمبودی  در بازار این محصول مشاهده نمی گردد.

ازطرفی با توجه به ذخایر مناسب شرکت پشتیبانی امور دام، در  صورت بروز کمبود در بازار مصرف، امکان  عرضه گوشت مرغ منجمد با

قیمت 45 هزار تومان برای  مصرف کننده وتنظیم بازار وجود دارد.

انتهای پیام/
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مدیرعامل اتحادیه مرغداران کشور با اشاره به اینکه قیمت مرغ
گرم به پایین تر از نرخ مصوب رسیده، گفت: مرغداران قیمت
مصوب را رعایت می کنند، اما اگر مرغ با قیمت مصوب دست

مصرف کننده نمی رسد اشکال از واحدهای فروش است.

حبیب اسدهللا نژاد در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه قیمت مرغ
گرم در بازار در حال حاضر از قیمت مصوب نیز کمتر شده است،
گفت: قیمت مرغ زنده در استان های معین تهران که مرغ تهران را
تامین می کنند از قیمت مصوب زنده یعنی کیلویی ۴۴ هزار تومان

پایین تر و کیلویی۴۰ تا ۴۳ هزار تومان است.  

وی ادامه داد: قیمت مصوب مرغ گرم، کیلویی ۶۳ هزار تومان،
پایین تر از قیمت تمام شده برای تولیدکننده است که به آن نیز

انتقاد کردیم. اما با این حال مرغداران قیمت تعیین شده را رعایت می کنند.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در پاسخ به اینکه برخی در پاسخ به چرایی فروش مرغ باالتر از نرخ مصوب در مغازه ها می گویند
مرغ را از مبدا گران می خرند و آیا چنین موضوعی صحت دارد یا خیر؟ افزود:چنین چیزی درست نیست. قیمت مرغ در استان های معین

تهران در بازه ۴۰ تا ۴۳ هزار تومان است و مرغداران مرغ را با قیمت های باالتر نمی فروشند.

وی تصریح کرد: چندنرخی بودن مرغ در مغازه ها موضوعی است که باید  وزارت جهاد کشاورزی و صنف مربوطه پاسخ دهد. زیرا در میدان
بهمن تهران قیمت مرغ تا  کیلویی۵۳  هزار تومان هم می رسد. این یعنی قیمت مرغ پایین است، ولی اشکال در واحدهای فروش است.

اسدهللا نژاد در بخش دیگری از صحبت هایش در پاسخ به اینکه واحدهای تولید جوجه یکروزه می گویند سقف قیمت جوجه یکروزه ۱۵ هزار
و ۵۰۰ تومان است و باالتر از آن نیست، گفت: انجمن جوجه قیمت یکروزه، قیمت تمام شده جوجه را ۱۵ هزار و ۵۰۰ اعالم می کند، ولی در

بازار بیشتر یا کمتر  هم می شود. به طوری که در روزهای گذشته قیمت جوجه در برخی سویه های نژاد برتر تا ۱۸ هزار تومان رسید.

وی در ادامه گفت: دالل بازی بر بازار جوجه حاکم است. ممکن است واحدهای مرغ مادر هم با همان قیمت ها اقدام به فروش کنند، اما 
دالل ها قیمت جوجه را باال ببرند.

اسدهللا نژاد در پایان همچنین به قطع عرضه مرغ منجمد اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از انباشت مرغ و زیان مرغداران باید شرکت
پشتیبانی امور دام نسبت به جمع آوری فوری مرغ های مازاد اقدام کند.

انتهای پیام

مدیرعامل اتحادیه مرغداران عنوان کرد

مرغ در مبدا گران نیست، اشکال از واحدهای فروش است/ سایه دالل ها بر بازار
جوجه
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اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران خواستار حذف
قیمت گذاری دستوری نهاده های دامی با توجه به نوسان نرخ ارز

نیمایی برای خرید این اقالم شد.

به گزارش ایسنا، در متن نامه این اتحادیه به  سید جوادساداتی
نژاد - وزیرجهادکشاورزی - آمده است:

با عنایت به روند رو به افزایش قیمت ارز نیمایی از ابتدای طرح
آزادسازی نرخ ارز (از حدود کانال ۲۵ هزار تومان تا کانال ۲۸ هزار
تومان روزهای اخیر) و چشم انداز افزایش شیب رشد قیمت ارز
نیمایی در کوتاه مدت، مجددا به استحضار می رساند سیاست
قیمت گذاری دستوری برای فروش نهاده های دامی در داخل کشور
در تعارض با روند افزایش قیمت ارز در اقتصاد کشور بوده و به

زودی موجب کاهش واردات نهاده های دامی خواهد شد.

بنابراین با عنایت به آزادشدن قیمت ارز و رشد نرخ ارز نیمایی قطعا حذف قیمت گذاری دستوری برای کاالهای وارداتی نیز اجتناب ناپذیر و
ضروری به نظر می رسد.

لذا از جنابعالی درخواست می شود تدابیر الزم برای تداوم واردات نهاده توسط بخش خصوصی را از طریق حذف سیاست های مخل
فعالیت های اقتصادی در دستور کار فوری مراجع ذیربط قرار داده و از بروز تبعات منفی وضعیت موجود جلوگیری فرمایید.

انتهای پیام

در نامه ای به ساداتی نژاد عنوان شد

قیمت گذاری دستوری فروش نهاده های دامی منجر به کاهش واردات می شود

 

لینک کوتاه

isna.ir/xdML3p

 دبیر فرزانه حسینی پور خبرنگار سپیده رشید پورایی |

https://www.isna.ir/


11/12/22, 3:05 PM نسخھ چاپی

https://www.yjc.news/fa/print/8280512 1/1

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۵کد خبر: ۸۲۸۰۵۱۲

عرضه دام ۴۰ درصد افزایش یافت

رئیس شورای تامین کنندگان دام از افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی عرضه دام  نسبت به مدت مشابه سال
قبل در بازار خبر داد.

آقای منص�ر پوریان گفت: در شرایط کن�ن�
عرضه دام به حدی زیاد است که نسبت به مدت

مشابه سال قبل ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش دارد.

او قیمت هر کیل� بره نر کشتاری را ۷۲ تا ۷۵
هزار ت�مان، بره نر چاق ۷۰ تا ۷۲ هزار ت�مان، بره
نیم گ�شت ۶۸ تا ۶۹ هزار ت�مان، بره نر الغر ۶۵

تا ۶۸ هزار ت�مان و بره ماده کمتر از ۶۸ هزار ت�مان اعالم کرد و گفت: قیمت کن�ن� دام  در ماه های اخیر
ثابت بوده است و به دلیل مشکالت عدیده، حمایت همه جانبه از دامدار باید ص�رت گیرد.

پوریان م� گ�ید: با وج�د فراوان� دام و کمبود تقاضا، مشکل� در عرضه گ�شت تا پایان سال نداریم.

رئیس ش�رای تامین کنندگان دام گفت: بنابر آمار از ابتدای سال ۴ میلیون راس دام سبک مازاد در کش�ر
داشتیم که هم اکن�ن میزان مازاد دام به ۶.۵ تا ۷ میلیون راس رسیده است که تا پایان سال باید وارد
بازار مصرف ش�د. صادرات تا حدی م� ت�اند بر خروج دام مازاد و کاهش مشکالت دامداران اثر گذار

باشد.

به گفته او، طبق آمار ۷۰ درصد دام های صادرات� بره نر الغر و نیم گ�شت است که این م�ض�ع تاثیری در
بازار دام  داخل نداشته است.
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عرضه تخم مرغ باالتر از ۹۰ هزار ت�مان گرانفروش� است

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران  میهن گفت: عرضه هر شانه تخم مرغ فله باالتر از ۹۰ هزار تومان
گرانفروشی است.

آقای حمید رضا کاشان� گفت: قیمت کن�ن� هر
کیل� تخم مرغ درب مرغداری ۷۲ تا ۷۳
هزارت�مان است که براین اساس هر شانه
تخم مرغ فله حداکثر ۹۰ هزار ت�مان باید به

مصرف کننده عرضه ش�د.

به گفته او، هم اکن�ن هر شانه تخم مرغ ۱.۸۰۰
گرم� فله با نرخ ۸۵ تا ۹۰ هزار ت�مان در میادین و فروشگاه های زنجیره ای عرضه م� ش�د، لذا ت�زیع
باالتر از ۹۰ هزار ت�مان ۱۰۰ درصد گرانفروش� است که دستگاه های مربوط باید با متخلفان برخ�رد کنند.

کاشان� م� گ�ید: روزانه ۳ هزار و ۴۰۰ تن تخم مرغ در سطح کش�ر عرضه م� ش�د، درحالیکه حداکثر
نیاز کش�ر ۳ هزار و ۱۰۰ تا ۳ هزار و ۲۰۰ تن است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: با ت�جه به شرایط مساعد ت�لید مشکل� در عرضه
نداریم که بخ�اهد گرانفروش� رخ دهد چرا که عرضه با نرخ های باالتر من�ط به این است که قیمت تخم

مرغ درب واحدهای ت�لیدی باال باشد، درحالیکه  چنین شرایط� نیست.


