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تاریخ: ۲۶ آبان ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۵کد خبر: ۳۶۴۰۶۸۰

ورود کشتی حامل هزاران ُتن نهاده دامی به بندر امام

یک فروند کشتی اقیانوس پیما حامل ۶۶ هزار ُتن نهاده دامی در اسکله فله بار بندر امام خمینی پهلو گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان ، مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان گفت: این محموله

دامی را شرکت پشتیبانی امور دام کشور وابسته به وزارت جهاد کشاورزی سفارش داده و خریداری کرده است.

حمید بدوی افزود: عملیات تخلیه محموله این

کشتی و حمل آن به نقاط مختلف کشور به مدت

چهار روز ادامه خواهد داشت.

مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان در ادامه

اظهارداشت : هم اکنون ۲۰ فروند کشتی حامل

نهاده های دامی در لنگرگاه بندر امام خمینی در

انتظار تخلیه محموله های خود هستند.

بدوی با بیان اینکه حدود ۶ میلیون ُتن نهاده های دامی شامل کنجاله سویا، جو، ذرت و دانه روغنی سویا در

انبارها، اسکله و لنگرگاه بندر امام خمینی وجود دارد افزود: عملیات تخلیه نهاده های دامی از بندر امام خمینی

با به کارگیری هزاران دستگاه کامیون و قطار باری شروع شده است.

بنا به اعالم مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان حدود ۹۵ درصد ظرفیت انبار های بندر امام خمینی از

کاال های اساسی ُپر شده است.

حدود ۸۰ درصد کاال های اساسی مورد نیاز کشور از طریق بندر امام خمینی وارد می شود.
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در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

توقف صادرات دام زنده به قطر در آستانه جام جهانی/ وزارت کشاورزی روی

کاغذ از دام پروری حمایت می کند

مدیر عامل اتحادیه دامداران ایران خاطر نشان کرد: براساس توافق، قرار بود اتحادیه دامداران از طریق قرنطینه  بوشهر که قطری ها خود در

آنجا سرمایه گذاری کرده بودند 50 هزار راس گوسفند نر به این کشور صادر کند. مقدمات انجام این کار نیز فراهم شد اما متاسفانه کارت

بازرگانی برای افراد زیادی صادر شده و همین مسئله روند صادرات دام را باچالش مواجه کرد.
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مجتبی عالی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در پاسخ به این پرسش که شما از صادرات 50 هزار راس دام زنده به قطر برای جام

جهانی فوتبال خبر دادید آیا موفق به صادرات این تعداد دام به قطر شدیم؟ گفت: برنامه اصلی این بود که اتحادیه دامداران از طریق

قرنطینه  بوشهر که قطری ها خود در آنجا سرمایه گذاری کرده بودند 50 هزار راس گوسفند نر به این کشور صادر کند. مقدمات انجام این کار

نیز فراهم شد؛ اما متاسفانه کارت بازرگانی برای افراد زیادی صادر شده است و همین مسئله روند صادرات دام را باچالش مواجه کرده و به

نوعی بازار قطر را خراب کردند.
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مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران با اشاره به از دست رفتن بازار قطر، گفت: طرف قطری به ایران آمد و کارهای قرنطینه ای نیز انجام شد

اما به دالیلی که اشاره کردم این بازار را از دست دادیم؛ البته گزارش های مبنی به صادرات دام به قطر از طریق دامداران خوزستان به دست

ما رسیده است.

همچنین در این رابطه افشین صدر دادرس رئیس اتحادیه دام سبک در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، گفت: اطالعاتی که مسئوالن برای

صادرات دام اعالم می کنند باهدف دلخوش کردن تولیدکنندگان در رسانه ها مطرح می شود اما در عمل شاهد اجرا نمی شوند.

وی با بیان اینکه گزارشی از صادرات دام به قطر ارائه نشده است، گفت: تا به امروز بیش از 70 هزار راس دام به کشورهای عراق و کویت

صادر کرده ایم؛ اما این رقم از صادرات چندان تاثیری در قیمت دام زنده نمی گذارد.

رئیس اتحادیه دام سبک ادامه داد: معاون امور دام وزارت کشاورزی تعداد مازاد دام سبک را حدود 2 میلیون راس عنوان کرده است و اگر

صادرات دام با همین روند ادامه داشته باشد تا پایان سال شاید بتوان حدود 200 هزار راس دام صادر کنیم که این عدد فاصله معناداری با

تعداد مازاد دام دارد. شرایط تولید برای دام سنگین پیچیده تر است چراکه عوارض سنگینی برای صادرات این دام وضع شد و همین مسئله

انگیزه ای صادرات را سلب کرد. از سوی دیگر این گوشت نتوانست در بازار داخلی جذب شود از این رو شرایط این تولیدکنندگان بسیار

پیچیده  شده است.

صدردادرس میانگین قیمت بره نر پرواری را کیلویی 72 تا 73 هزار تومان دانست و افزود: قیمت دام زنده با قیمت گوشت در بازار رابطه

منطقی ندارد.

این فعال حوزه دامپروری با اشاره به کمبود نقدینگی دامداران، گفت: طرح دامدارکارت به صورت کامل اجرا نشد؛ همچنین بعد از حذف ارز

4200 تومانی دولت به دامداران تعهداتی داد که درعمل به هیچ کدام از آنها عمل نکرد بنابراین دامدار باید نهاده مورد نیاز را 6 برابر قیمت

اسفند خریداری کند اما قیمت دام تولیداش تغییر نکند. طبیعی است که تولید دیگر توجیه اقتصادی ندارد از این رو شاهد کشتار دام های

مولد از سوی دامداران هستیم؛ وزارت کشاورزی هم برنامه ای برای کمک به تولیدکنندگان دام مولد ندارد و در کاغذ از دام پروری حمایت

می کند.

به گفته وی؛ وقتی دام مولدی نباشد بره ای نیست که بخواهیم آن را پروار کنیم و وقتی دامی برای پروار نباشد گوشتی تولید نمی شود، این

خالصه حال تولید دام در کشور است.

انتهای پیام/
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سخنگوی کمیسیون کشاورزی به ایلنا خبر داد:

۸۵ درصد زیرساخت های کاالبرگ الکترونیکی فراهم شد/ مصرف سرانه مرغ

افزایش می یابد

سخنگوی کمیسیون کشاورزی اظهار داشت: آقای رییس جمهوری اعالم کردند که زیرساخت های کاالبرگ مهیا نبود اما اکنون باالی 85 درصد

زیرساخت های ارائه آن فراهم شده و بزودی در کشور عملیاتی می شود.
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احد آزادیخواه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد وضعیت تولیدکنندگان مرغ کشور و حمایت از آنها گفت: ما در مجلس و دولت

بر سر اعطای 20 هزار میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت به تولیدکنندگان به توافق رسیدیم. برخی از تولیدکنندگان استقبال و برخی نیز از

آنها استقبال نکردند. حتی اعالم کردیم که سهیل گری به گونه ای باشد که واحدهای تولیدی بدهکار بانکی نیز بتوانند از آن استفاده کنند.

وی ادامه داد: تاثیر افزایش قیمت نهاده های دامی طبیعتا با حذف ارز ترجیحی محسوس است، البته نرخ نهاده ها در بازار جهانی نیز

افزایش یافته و برای مثال قیمت ذرت و کنجاله نسبت به سال گذشت هرشد داشته است.
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وی افزود: در این مورد باید تدبیر اندیشیده می شد تا اینکه ستاد تنظیم بازار قیمت جدید مرغ را 63 هزار تومان اعالم کرد. هرچند با این

نرخ بر مصرف کنندگان فشار وارد می شود اما برخی از ضرر و زیان تولیدکنندگان کاهش و تا حدودی رضایت مندی آنها را ایجاد کرده است.

آزادیخواه تصریح کرد: باید تعیین قیمت را به عرضه و تقاضا واگذار کنیم، بویژه در عید نوروز و ماه رمضان با توجه به میزان جوجه ریزی

شرایطی را باید ایجاد کنیم تا هم قدرت خرید مصرف کننده  افزایش یابد و هم از تولیدکننده حمایت شود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس اعالم کرد: در جلسه ای به آقای رییس جمهور گفتیم که اگر دولت بتواند کاالبرگ الکترونیکی را احیا

کند، می تواند موظف به عرضه مرغ گرم در این چارچوب باشد تا از مصرف کننده و تولیدکننده حمایت شود.

این مقام مسئول افزود: آقای رییس جمهوری نیز اعالم کردند که زیرساخت های کاالبرگ مهیا نبود اما اکنون باالی 85 درصد زیرساخت های

ارائه آن فراهم شده و بزودی در کشور عملیاتی می شود. در اینصورت میزان مصرف سرانه مصرف مرغ خانواره افزایش می یابد که در

راستای منافع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.

انتهای پیام/
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وزیر کشاورزی مطرح کرد

ایران می تواند به  عنوان هاب غالت در منطقه عمل کند

وزیر جهاد کشاورزی با رئیس اتاق بازرگانی فدراسیون روسیه و هیات همراه در این وزارتخانه دیدار و گفتگو کرد.
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به گزارش ایلنا از وزارت جهاد کشاورزی، سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با "سرگی کاترین" رئیس اتاق بازرگانی

فدراسیون روسیه بر رفع موانع و مشکالت در صادرات تاکید کرد و گفت: در حوزه بهداشتی و قرنطینه ای نسبت به قبل بستر برای جهش

صادرات آماده تر شده است.

وی افزود: بحث های تعرفه ای و عوارض شناور نیز باید مورد توجه قرار گیرد و کاهش تعرفه ها برای کشورمان مدنظر طرف روسی قرار

داشته باشد.
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ساداتی نژاد با اشاره به این که در حوزه لجستیک و تبادالت بانکی نیز باید مشکالت و مسایل مرتبط بین دو کشور رفع شود، تصریح کرد:

ایران می تواند در بحث های سوآپ گندم به عنوان هاب غالت در منطقه عمل کند و ظرفیت برای این موضوع وجود دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که اولویت واردات گوشت گرم گوسفند به کشور وجود دارد، تصریح کرد: اگر در این زمینه قیمت

مناسبی وجود داشته باشد می توانیم توافقات الزم در این زمینه را انجام دهیم و واردات از روسیه رو جایگزین برزیل کنیم.

به گفته وی، شرکت های ایرانی می توانند از بستر کریدور شمال- جنوب برای سوآپ در فروش محصوالت روسیه کمک کنند.

ساداتی نژاد با بیان این که واردات لجستیکی گوشت به ایران می تواند صادرات سبزی و صیفی را به روسیه در برداشته باشد، یادآور شد:

حدود ۳ میلیون تن مرغ در کشورمان تولید می شود اما در طول سال نیز در برخی از مواقع نیاز به واردات این محصول وجود دارد و

توافقاتی نیز برای تولید واردات گوشت مرغ می تواند بین دو کشور انجام شود.

مقام عالی وزارت در بخش دیگری از سخنان خود به تولید برنج توسط روسیه نیز اشاره کرد و گفت: جنوب کشور روسیه آب و هوایی

مشابه شمال کشورمان (حاشیه دریای خزر) دارد و می تواند تولید برنج را انجام  دهد؛ این تولید با توجه به آب هوای مشابه با ذائقه

کشورمان متناسب خواهد بود؛ کشورمان ساالنه ۱ میلیون تن برنج وارد می کند.

وی با اشاره به این که در روسیه ساالنه ۱.۶ میلیارد شاخه گل مصرف می شود، گفت: حدود نیم میلیارد دالر واردات به روسیه برای گل شاخه

بریده است و کشورمان برای این مهم ظرفیت خوبی دارد و دو کشور می توانند در این زمینه همکاری کنند.

نگرش و رویکرد انعطاف پذیرتر برای رفع مسایل و مشکالت ایران و روسیه

"سرگی کاترین" رئیس اتاق بازرگانی فدراسیون روسیه نیز در این دیدار با اشاره به مناسبات سیاسی و اقتصادی دو کشور، گفت: پتانسیل و

ظرفیت های موجود در کشور را باید بیش  از پیش افزایش دهیم.

وی ادامه داد: هدف ما کمک به ارتقای سطح اقتصادی بین تجار دو کشور است.

رئیس اتاق بازرگانی فدراسیون روسیه به اهمیت حوزه لجستیکی و تسویه های مالی دو کشور اشاره کرد و گفت: با ارز ملی تسویه حساب ها

شروع  شده اما هنوز مشکالتی در این حوزه وجود دارد.

به گفته وی، در حال حاضر نگرش و رویکرد انعطاف پذیرتر برای رفع مسایل و مشکالت وجود دارد.

انتهای پیام/
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استانها 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی اردبیل:

اردبیل قطب تأمین و ذخیره گ�شت کش�ر شد
اردبیل- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: با برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی، استان اردبیل یک� از ۴ قطب کش�ر در تأمین گ�شت قرمز

انتخاب شد.

نادر تق� زاده در گفت وگ� با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در قالب طرح تهاتر دام سنگین و سبک با نهاده های دام� قرار شده شرکت های ت�لید محص�الت
کشاورزی عملیات خرید و کشتار دام را با همکاری پشتیبان� ام�ر دام انجام دهد.

وی تصریح کرد: در این طرح بیش از ۱۰۰ هزار رأس دام سبک و ۱۰ هزار رأس دام سنگین با هدف تأمین و ذخیره سازی گ�شت قرمز و عرضه آن به بازار در
ایام پایان� سال و ماه مبارک رمضان انجام م� ش�د تا شاهد تنظیم قیمت گ�شت در بازار باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: وزارت جهاد کشاورزی برنامه ریزی مناسبی را برای تأمین و تنظیم قیمت گ�شت در بازار انجام م� دهد تا با
ت�لید و ذخیره سازی مناسب، پاسخگ�ی نیاز بازار بوده و جل�ی واردات گرفته ش�د.

تق� زاده مصرف روزانه کش�ر را ۲ هزار تن اعالم کرد و افزود: با اجرای این طرح امیدواریم عالوه بر تأمین نیاز داخل�، امکان صادرات نیز فراهم آید تا با
کیفیت ترین گ�شت وارد چرخه مصرف ش�د.

وی استان اردبیل را با داشتن سه میلیون و ۱۷۰ هزار واحد دام� جز قطب های ت�لید دام سنگین و سبک عن�ان کرد و ادامه داد: ت�لید گ�شت در این استان
۲۹ هزار و ۳۰۰ تن است که ۱۴ هزار تن آن به مصرف داخل� رسیده و ۱۵ هزار تن مازاد ت�لید را داریم که به سایر استان ها ارسال م� ش�د.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی برنامه ریزی خ�بی را در حمایت و پشتیبان� از دامداران انجام داده تا با
خرید تضمین� گ�شت و ذخیره سازی آن، شرایط مطل�بی را در عرضه این محص�الت شاهد باشیم.

اردبیل /
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صادرات دام به بیش از ۸۰ هزار راس رسید

رئیس اتحادیه دام سبک گفت: تاکنون بیش از ۸۰ هزار راس دام صادر شده که در برابر مازاد رقم  قابل
توجهی نیست.

آقای افشین صدردادرس گفت: بنابر آخرین آمار
بیش از ۸۰ هزار راس دام صادر شده و همچنان

روند صادرات به کندی در حال انجام است.

او قیمت کن�ن� هر کیل� دام را ۷۴ تا ۷۵ هزار
ت�مان اعالم کرد و گفت: با ت�جه به رک�د حاکم
بر بازار، قیمت هر کیل� بره نر کشتاری درحد یک

هزار تا ۲ هزار ت�مان افزایش داشته است.

صدردادرس م� گ�ید: دام های صادرات� براساس ت�اف� صادرکنندگان با دامداران قیمت گذاری م� ش�د
و با نرخ دام� که در بازار داخل عرضه م� ش�د، متفاوت است.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: بارها اعالم کرده ایم که هیچ رابطه منطق� بین قیمت گ�شت و دام
زنده وج�د ندارد. براین اساس اظهارات برخ� افراد مبن� بر آنکه صادرات دام منجر به افزایش قیمت

شده است، صحت ندارد چرا که مازاد دام در برابر صادرات عدد قابل اعتنایی نیست.

به گفته صدردادرس، سال گذشته سرانه مصرف گ�شت ۶ تا ۸ کیل�گرم اعالم م� شد، امسال تحقیقات
میدان� نشان م� دهد که سرانه مصرف کاهش یافته است و ب�ضا گزارش هایی مبن� بر کاهش سرانه

مصرف به نصف  سال قبل اعالم م� ش�داما قابل اتکا نیست و وزارت جهاد باید آمار دقیق اعالم کند.
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اخبار اقتصادی ایران و جهان

�ای وزارتخانه به ماجرای گوشت باز شد/ گوشت قرمز ارزان می شود؟

فرارو ن�شت: بر اساس تازه ترین آمار، ط� یک سال گذشته عمده ت�رم رخ داده
در کش�ر متاثر از افزایش قیمت م�اد غذایی بوده و آمار حاک� از کاهش مصرف

محص�الت پروتئین� شامل گ�شت قرمز است.

طبق اعالم اتحادیه دامداران، ساالنه حدود ۹۰۰ هزار تن گ�شت قرمز در کش�ر ت�لید م� ش�د که بر این اساس، با ت�جه به شرایط مساعد ت�لید و مازاد دام،
نگران� برای تامین گ�شت بازار داخل وج�د ندارد. از س�ی دیگر اگرچه گ�شت قرمز نیمه نخست امسال را با کمترین رشد قیمت پشت سر گذاشت، اما به 
گفته فعاالن این ح�زه، بازار این مجص�ل پروتئین� در رک�د بود و مصرف کنندگان استقبال زیادی از خرید گ�شت قرمز نکردند. این کاهش تقاضا اگرچه
نت�انست جل�ی روند افزایش قیمت را بگیرد، اما شیب آن را مالیم کرد. به ط�ری که برخالف گ�شت مرغ که با ثبت ت�رم نقطه به نقطه ۱۲۱ درصدی در
مهرماه، از جمله م�اد غذایی مهم� بوده که بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده؛ اما در مقابل، ت�رم نقطه به نقطه گ�شت گ�سفند در مهر ماه حدود ۳۲
درصد بوده است. با این حال، با ت�جه به قیمت باالی گ�شت قرمز در بازار، سهم این کاال از سبد تقاضای خان�ارها همچنان کمرنگ تر شده و به دلیل کاهش

ت�ان خرید، کماکان سفره های مردم به ویژه اقشار کم درآمد جامعه خال� از این کاال است.

سرانه مصرف؛ ۲۳۴ گرم در ماه

در همین رابطه ابوالقاسم مهدوی زاده، مدرس اقتصاد و عض� هیات علم� دانشگاه تهران با انتقاد از افزایش اختالف درآمدی در بین مردم و کاهش مصرف
گ�شت در کش�ر م� گ�ید: ۱۰درصد ثروتمند کش�ر را اگر به۱۰ درصد فقرا تقسیم کنیم، یک نسبت� به دست م� آید که نشان م� دهد ثروتمندان در سال ۱۴۰۰
حدود ۱۴ برابر فقرا ثروت داشته اند؛ لذا نابرابری بیداد م� کند. سرانه مصرف گ�شت گ�سفند ۲۳۴ گرم در ماه است، در حال� که این مقدار در سال ۹۵ حدود

۳۳۰ گرم بوده است.

کاهش ۵۰ درصدی مصرف گوشت

در این راستا به تازگ� دبیر انجمن صن�ت بسته بندی گ�شت و م�اد پروتئین� کش�ر از کاهش ۵۰ درصدی مصرف گ�شت در کش�ر خبر داده است. مسع�د
رس�ل� با بیان اینکه در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، مصرف گ�شت ۵۰ درصد و مصرف مرغ ۳۰ درصد کاهش یافته است، گفته است:
کاهش تقاضا باعث شده که شرکت های بسته بندی با مشکالت� روبه رو ش�ند. زیرا شرکت های بسته بندی برای حجم ت�لید مشخص� هزینه  کرده اند، اما به

دلیل کاهش تقاضا ت�لیدات آنها نیز کم شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت گ�شت در تقاضا برای خرید ت�ییری ایجاد کرده است یا خیر، گفت: در سال جاری مصرف گ�شت ۵۰ درصد
و مصرف مرغ ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. این شرکت ها اگر ت�دیل نیرو کنند، به راحت� نم� ت�انند نیرو جذب کنند و

اگر نیروهای خ�د را حفظ کنند، دخل و خرجشان به هم نم� رسد.

کشاورزی /

https://www.khabaronline.ir/service/Economy
https://www.khabaronline.ir/news/1696717/%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.khabaronline.ir/service/Economy/agriculture


11/19/22, 1:23 PM پای وزارتخانھ بھ ماجرای گوشت باز شد/ گوشت قرمز ارزان می شود؟ - خبرآنالین

https://www.khabaronline.ir/news/1696717/پای-وزارتخانھ-بھ-ماجرای-گوشت-باز-شد-گوشت-قرمز-ارزان-می-شود 2/3

دبیر انجمن صن�ت بسته بندی گ�شت و م�اد پروتئین� کش�ر در پاسخ به اینکه آیا باالتر بودن قیمت گ�شت و مرغ بسته بندی شده علت کاهش تقاضای این
محص�الت در بازار نیست، گفت: از نظر ما بسته بندی محص�الت هزینه اضاف� ندارد، زیرا بسته بندی س�دش را از ضای�ات به دست م� آورد. به ط�ر نم�نه
وقت� مردم مرغ کامل خریداری م� کنند، پوست و ضای�ات آن را دور م� ریزند، ول� شرکت های بسته بندی ضای�ات را م� فروشند و از پول آن برای بسته بندی

استفاده م� کنند.

تولید کافی گوشت قرمز

در این بین مدیرعامل اتحادیه دامداران با اشاره به شرایط مساعد ت�لید و مازاد دام در کش�ر م� گ�ید: ساالنه حدود ۹۰۰ هزار تن گ�شت قرمز در کش�ر ت�لید
م� ش�د و نگران� برای تامین گ�شت بازار داخل وج�د ندارد. مجتبی عال� ادامه م� دهد: با ت�جه به شرایط مساعد ت�لید، بیش از ۳ میلیون راس دام سبک 
مازاد در کش�ر وج�د دارد که فعال برنامه ریزی برای مازاد دام نشده است. این فعال صنف� قیمت کن�ن� هر کیل�گرم دام  سنگین را بین ۸۰ تا ۸۳ هزار ت�مان

و دام  سبک را ۷۵ هزار ت�مان اعالم کرد و گفت: با وج�د افزایش م�لفه های ت�لید، قیمت دام  با نرخ تمام شده ۲۰ هزار ت�مان اختالف دارد.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک همچنین درباره وضعیت صادرات دام گفت: صادرات دام در حال انجام است، اما به دلیل آنکه اکثر صادرکنندگان پس از دریافت
مج�ز به کش�رهای حاشیه خلیج فارس صادرات انجام دادند، بازار صادرات� به سبب انبوه دام  ت�ریف� ندارد. با ت�جه به مازاد دام، صادرات اخیر تاثیری بر

بازار گ�شت داخل نداشته است به ط�ری که دام و گ�شت همانند نرخ های قبل عرضه م� ش�د.

�شت پرده گرانی گوشت قرمز

بر اساس این گزارش، حال در شرایط� که گ�شت قرمز به اندازه کاف� در کش�ر ت�لید م� ش�د، س�ال این است که چرا باید نرخ آن تا این اندازه گران باشد؟
در این بین کارشناسان درباره پشت پرده گران� گ�شت قرمز معتقدند: با ت�جه به ع�امل� همچ�ن افزایش قیمت نهاده های دام�، کسری نهاده و همچنین
مساله حذف ارز ترجیح�، انتظار افزایش قیمت گ�شت در بازار ایجاد شده و این در حال� است که قیمت های سرسام آور گ�شت در بازار ایران واقع� و

منطق� نیست.

گرانی گوشت درپی رشد قیمت دام زنده

از س�ی دیگر، رئیس اتحادیه فروشندگان گ�شت گ�سفندی هم ضمن تایید افزایش قیمت این ن�ع گ�شت در بازار گفت: دلیل افزایش قیمت گ�شت
گ�سفندی، رشد قیمت دام زنده است که قیمت دام زنده سبک به کیل�یی ۸۰ هزار ت�مان رسیده است. عل� اصغر ملک� م� گ�ید: قیمت گ�شت روند

افزایش� داشته، زیرا دام زنده در شهرستان ها گران شده است و طبی�تا هر مقدار که قیمت دام زنده افزایش یابد، گ�شت هم به تبع آن گران م� ش�د.

عدم تناسب قیمت دام و گوشت

در همین راستا مدیرعامل اتحادیه دام سبک نیز با بیان اینکه همه ساله در فصل پاییز تقاضا برای خرید گ�شت در بازار افزایش م� یابد، م� گ�ید: با این حال
در سال جاری تقاضای چندان� در بازار وج�د ندارد. افشین صدردادرس با تاکید بر اینکه در شرایط کن�ن� قیمت دام و گ�شت تناسبی با یکدیگر ندارد، به
مشکالت دامداران اشاره م� کند و ادامه م� دهد: گران� گ�شت را نباید گردن دام زنده انداخت، چرا که قیمت دام زنده افزایش نداشته است. ط� ماه های
اخیر خرید تضمین� از دامداران اتفاق نیفتاده و آنچه اتفاق م� افتد، خرید حمایت� است. خرید تضمین� مستلزم ط� مراحل قان�ن� و تص�یب قیمت در
ش�رای قیمت گذاری است. در حال� که قیمت خرید حمایت� بر مبنای جهاد استان ها انجام  م� ش�د و آن هم به سبب پر بودن سردخانه ها و تهاتر با نهاده، به

کندی پیش م� رود.

ناهمخوانی هز�نه تولید با درآمد

بر اساس این گزارش، از س�ی دیگر با ت�جه به اینکه وعده های دولت ب�د از مردم� سازی یارانه ها به ط�ر کامل محق� نشد، فعاالن ح�زه دام، به دلیل
ناهمخ�ان� هزینه های ت�لید با میزان درآمد، آینده خ�بی را برای این ح�زه متص�ر نیستند. به عقیده آنها با وج�د افزایش ۶ برابری قیمت نهاده های دام�،
هزینه های کارگری، دارو و واکسن، اما قیمت دام  نسبت به ماه ها قبل ت�ییر جزئ� داشته است. مدیرعامل اتحادیه دام سبک ضمن تایید این م�ض�ع
م� گ�ید: ما بارها اعالم  کردیم که وزارت جهاد و معاونت ام�ر دام باید ت�جه ویژه ای به گله های م�لد داشته باشند، اما متاسفانه مس�والن تنها به ت�لید پروار

ت�جه دارند، در حال� که دامداران به دلیل ناهمخ�ان� تمایل� به دام پروار ندارند و درنهایت به دلیل ن�سان نرخ دالر، واردات گ�شت صرفه اقتصادی ندارد.

روند کند صادرات

مدیرعامل اتحادیه دام سبک همچنین با اشاره به وضعیت صادرات گفت: با وج�د آنکه صادرات دام کمابیش در حال انجام است، اما میزان آن رقم  قابل
ت�جه� نیست. بنابر آخرین آمار ۶۰ تا ۷۰ هزار راس دام صادر شده که در مقایسه با مازاد دام رقم  قابل ت�جه� نیست. به گفته او، با ت�جه به روند کند

صادرات، قیمت دام در بازار داخل افزایش� نخ�اهد داشت. اما درباره نرخ گ�شت نم� ت�ان اظهارنظری داشت، چرا که بازار گ�شت دست فعاالن بازار است.

تقلب در بازار گوشت

مدیرعامل اتحادیه دام سبک کش�ر همچنین با اشاره به تقلب در بازار گ�شت گفت: عمده گ�شت� که در حال حاضر در بازار عرضه م� ش�د، گ�شت دام نر
پرواری نیست؛ بلکه گ�شت دام ماده و بز است. قیمت هر کیل� گ�شت گ�سفند ماده نیز بین ۳۵ تا ۴۵ هزار ت�مان است و اتفاق� که در این بین م� افتد،

این است که دام ماده را با قیمت دام نر در بازار عرضه م� کنند. درحال� که قیمت هر کیل� دام زنده نر پرواری بین ۶۸ تا ۷۲ هزار ت�مان است.
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وی در ادامه تصریح کرد: شاهد این ادعا انباشتگ� دام نر در دامداری ها است. در میادین عرضه دام کسان� که قصد خرید دام دارند بیشتر طالب دام ماده
هستند و دام نر به دلیل قیمت باالتر نسبت به قیمت دام ماده، خریداری ندارد. چ�ن دامدارها نم� ت�انند دام های نرشان را به فروش برسانند، در ضرر
هستند. به گفته این فعال اقتصادی، چ�ن قیمت نهاده باال است و ت�ان مال� دامداران هم ضعیف شده و وعده های حمایت از دامداران ب�د از حذف ارز
ترجیح� نیز محق� نشده، آنها نیز به  دنبال حذف و فروش دام های ماده خ�د هستند. برای مصرف کننده هم تشخیص گ�شت دام نر و ماده از یکدیگر آسان

نیست.

پرورش صنعتی، راهکار تولید ارزان

با این اوصاف، وزیر جهاد کشاورزی با ارائه یک راهکار پییشنهادی برای ارزان سازی گ�شت قرمز در کش�ر، بر ضرورت پایدارسازی ت�لید و ارزان سازی گ�شت با
روش پرورش صن�ت� تاکید کرده است. سیدج�اد سادات� نژاد با تاکید بر اینکه پایداری ت�لید گ�شت و ارزان سازی با پرورش صن�ت� محق� م� ش�د، گفته
است: باید پرورش گ�سفند را صن�ت� کرده و به ص�رت ۹۰ روزه سالن� آن را ت�لید کنیم. به گفته این مقام مس�ول، باید ت�لید گ�سفند از روز آغاز ت�لد تا
پایان آن دو برابر میزان ت�لید مرغ تکثیر ش�د و به کشتار برسد که این مهم، پایداری ت�لید گ�شت و ارزان سازی آن را به همراه دارد که یک پایه امنیت

غذایی است.

بیشتر بخ�انید:

هم گ�شت قرمز کمتر عرضه شد، هم گ�شت سفید/ عرضه طیور 19در صد کاهش داشته
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مد�ر� دفتر بازرس� وزارت جهاد کشاورزی گفت: فروش تخم مرغ باالتر از نرخ مصوب

اعالم� در سامانه ۱۲۴ ممنوع است و �رونده متخلفان به تعز�رات حکومت� اعالم

م� شود.

مسعود امراله� مد�ر� دفتر بازرس� وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خ�رنگار اقتصادی خ�رگزاری تس�یم اظهار

داشت: ��رو افزایش قیمت کاذب در بازار تخم مرغ، هفته گذشته بازرسان وزارت جهاد کشاورزی با گران فروش� ا�ن

محصول در چرخه های مختلف تولید تا عرضه شامل مرغداری، عمده فروش�، بنکداری و خرده فروش� �رخورد کردند و

�رونده ا�ن تخلفات به سازمان تعز�رات حکومت� �رای صدور حکم ارسال شد.

وی در پاسخ  اینکه نرخ مصوب تخم مرغ در چرخه های مختلف تولید تا عرضه تولید چقدر است، گفت: مردم �رای

آگاه� از قیمت مصوب تخم مرغ به سامانه 124 سازمان حمایت مراجعه کنند.

مد�ر� دفتر بازرس� وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: مردم گزارش های خود درباره گران فروش� تخم مرغ به سامانه

124 شکایت کنند تا بازرسان ما به آنجا مراجعه کنند.

 82 هزار �رونده تخلف �رای گران فروش� در بخش  دی ماه سال قبل تا به امروز وی تصر�ح کرد: از

محصوالت کشاورزی، تش� شده است.

بنا�را�ن گزارش قیمت مصوب هر کیلوگرم تخم مرغ در سامانه 124 سازمان حمایت 398٬000 تومان است که قیمت

هر شانه 30 عددی با وزن 1.9 کیلوگرم 76 هزار تومان م� شود.

انتهای پیام/

وزارت جهاد کشاورزی: فروش هرشانه تخم مرغ باالتر از ۷۶ هزار تومان تخلف است
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اقتصاد

ایرنا گزارش می دهد:

عرضه گوشت مرغ در بازار همچنان زیر نرخ مصوب است

تهران- ایرنا- با وجود اینکه قیمت مصوب گوشت مرغ در بازار ۶۳ هزار � تع�ن شده است، اما همچنان این کاال با قیمت هایی کمتر از نرخ مصوب در بازار عرضه می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بررسی های میدانی نشان می دهد که امروز قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در بازار بین ۵۸ تا ۶۳ هزار � است. البته پیش از

این نیز قیمت این محصول بین ۶۰ تا ۷۰ هزار� به فروش می رسید که طبق گفته مسووالن وزارت جهاد کشاورزی هرگونه عرضه این محصول بیش از نرخ

مصوب گران فروشی محسوب می شود.

در میادین میوه و تره بار و عمده فروشی ها قیمت هر کیلوگرم مرغ کامل تازه بین ۵۴ تا ۵۵ هزار � است.

طبق مصوبه جدید دولت، قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده درب واحدهای پرورش ۴۵ هزار � و برای مصرف کنندگان ۶۳ هزار � است، البته برخی تولیدکنندگان

بر این باورند که این مبلغ نه تنها سودی برایشان ندارد، بلکه ضررشان را در پی دارد.

همچنین وزارت جهادکشاورزی به تازگی اعالم کرد: با توجه به ذخایر مناسب شرکت پشتیبانی امور دام، در صورت بروز کمبود در بازار مصرف، امکان عرضه گوشت

مرغ منجمد با قیمت ۴۵ هزار � برای مصرف کننده و تنظیم بازار وجود دارد.

بنابراین شواهد نشان می دهد که افزایش عرضه گوشت مرغ به بازار موجب کاهش نرخ  این محصول شده است.

البته تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ براین باورند که قیمت این محصول بیش از نرخ تع�ن شده است، زیرا خوراک مورد نیاز طیور از جمله ذرت و کنجاله سویا، دارو

واکسن را با قیمت های باال تهیه می کنند که همین در هزینه تمام شده تولید اثرگذار است.

«حبیب اسداهللا نژاد » مدیرعامل سراسری تولیدکنندگان مرغ گوشتی چندی پیش به ایرنا گفته بود: قیمت واقعی تولید مرغ زنده برای اینکه تولیدکنندگان متضرر

نشوند کیلویی ۴۹ هزار � است، یعنی تولیدکنندگان اکنون روی هر کیلوگرم چهار هزار � ضرر می دهند که نیازمند بازنگری است.

با این حال، دولت نیز برای حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز ناچار است قیمتی را تع�ن کند که نه تنها تولیدکنندگان، بلکه مصرف کنندگان نیز متضرر

نشوند.

البته دولت در پی اجرای طرح مردمی کردن یارانه ها به دنبال راهکارهایی برای حمایت از تولیدکنندگان، استمرار تولید و افزایش نقدینگی و سرمایه تولید است تا

صدمه ای به این صنعت  وارد نشود که تاکنون نیز اقداماتی توسط بانک کشاورزی انجام شده است.

بنا به گفته مسووالن امر، برنامه ریزی تولید در حلقه های مختلف گوشت مرغ برای تولید پایدار بر اساس سرانه مصرف داخلی (۳۲ کیلوگرم) تعریف شده و در حال

انجام است و هیچ کمبودی در بازار مشاهده نمی شود.

کشاورزی /
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قیمت هرشانه تخم مرغ حدود ۸۵ هزار �

برپایه این گزارش، قیمت هر شانه تخم مرغ نیز نسبت به چند روز گذشته نزدیک به پنج هزار � کاهش یافته و به شانه ای ۸۵ هزار � رسیده است، درحالی

که در روزهای گذشته هر شانه ۳۰ تایی از این محصول با قیمت بیش از ۹۰ هزار � نیز به فروش می رسید.

ثبات قیمت گوشت قرمز در بازار

بررسی ها در بازار نشان می دهد که قیمت هر کیلوگرم شقه گوسفندی بین ۱۵۹ هزار تا ۲۱۵ هزار� و گوشت گوساله بین ۱۸۸ هزار تا ۲۲۵ هزار � است.
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