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 ایلناخبرگزاري    
 شد تومان هزار 85 زنده دام متیق/ گوشت بازار بر دام قاچاق و صادرات محسوس ریتاث     

 باشگاه خبرنگاران جوان   
 کنند اقدام مرغ يساز رهیذخ يبرا مردم   

 بازار در دام امور یبانیپشت ریذخا عیتوز ضرورت          

 دیرس تومان اردیلیم 150 روزانه به مرغداران انیز         

 فارسبرگزاري خ       
 دیرس مصوب نرخ ریز به متیق/ شکست مرغ پرواز پر

 صدا و سیماخبرگزاري 
 ندارد ياقتصاد صرفه دام صادرات

 ایمناخبرگزاري  
 دیرس درصد 31 به یدام يهانهاده واردات یوزن کاهش

 راه دانا
 يکشاورز جهاد وزارت توسط یشیاند چاره در عیتسر ضرورت

 خبرگزاري تسنیم
 آزاد سازي صادرات مرغ با عوارض صفر

 کنندیم یفروشگران هم يشهردار نیادیم/ است تومان هزار200 حداکثر قرمز گوشت متیق

 رناایخبرگزاري  
 گوشت و نهاده تهاتر با دامداران از نیقزو دام یبانیپشت شرکت تیحما

 تومان هزار 58 تا 50 لوگرمیک هر افت؛ی کاهش بازار در مرغ گوشت متیق

 ماه کی در مرغ متیق يدرصد 19,5 کاهش   

 روا�ط ��و�ی
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در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

تاثیر محسوس صادرات و قاچاق دام بر بازار گوشت/ قیمت دام زنده ۸۵ هزار

تومان شد

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی خاطر نشان کرد: زمانی که امکان صادرات دام فراهم باشد دامدار انگیزه ای برای فروش دام در

بازار داخلی ندارد و ترجیح می دهد که دام را در بازارهای خارجی عرضه کند تا دالر و دینار دریافت کند.

https://www.ilna.ir/fa
https://kanape.ir/?utm_source=deema&utm_medium=cpc&utm_campaign=rango&utm_content=1217
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علی اصغر ملکی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با تایید خبر فروش راسته گوسفندی کیلویی 300 هزار تومان گفت: راسته گوسفندی

بدون استخوان کیلویی 300 هزار تومان بفروش می رسد؛ این در حالیست که راسته گوسفندی پاک شده و آماده به سیخ باالتر از 300 هزار

تومان عرضه می شود.

وی با بیان اینکه باال بودن قیمت راسته گوشت گوسفندی موضوع تازه ای نیست، افزود: شقه گوشت گوسفندی کیلویی 220 هزار تومان

بفروش می رسد.
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به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی؛ تقاضا همواره در میانه  ماه  ریزش می کند و در این میان تفاوت قیمت گوشت و

افزایشی شدن قیمت ها در کاهش مصرف تاثیر ملموس گذاشته است.

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی با اشاره به تاثیر صادرات دام در افزایش نرخ گوشت گوسفندی در بازار، تصریح کرد: زمانی که

امکان صادرات دام فراهم باشد دامدار انگیزه ای برای فروش دام در بازار داخلی ندارد و ترجیح می دهد دام تولیدی اش را در بازارهای

خارجی عرضه کند که دالر و دینار دریافت کند.

وی نسبتی بین افزایش نرخ گوشت و افزایش نرخ دام زنده برقرار کرد و ادامه داد: اگر دام از کیلویی 20 هزار تومان باال برود قیمت گوشت

در بازار کیلویی 40 هزار تومان افزایش پیدا می کند. قیمت دام در  وهله نخست افزایش پیدا کرده است که هم اکنون شاهد افزایش نرخ

گوشت در بازار هستیم.

ملکی با اشاره به افزایش نرخ نهاده ها در بازار، گفت: قیمت جو کیلویی 13 هزار تومان، یونجه کیلویی 9 هزار تومان، کاه کیلویی 6 هزار

تومان شده است؛ تعذیه دام برای دامدار گران تمام می شود از این رو به ناچار برای جبران هزینه ها گران تر گوشت را بفروش می رساند. از

آنجایی که 9 ماه از سال گذشته و داشته های دام برای سال جاری رو به اتمام رفته است، همه این عوامل دست به دست هم دادند که شاهد

افزایش نرخ گوشت در بازار باشیم.

این فعال صنفی در پاسخ به این پرسش که دامداران بر این باورند که فروش دام زنده کیلویی 72 هزار تومان نمی تواند هزینه های آنها را

جبران کند چرا دام زنده کیلویی 72 هزار  باید گوشت آن کیلویی 220 هزار تومان در بازار عرضه شود؟ گفت: من فروش دام زنده کیلویی 72

هزار تومان را تایید نمی کنم؛ دام زنده کیلویی 85 هزار تومان است. شنیده ها حاکی از این مهم است که مسئوالن وزارت کشاورزی در

تالش اند که خروج دام را مدیریت کنند که دیگر دام از کشور خارج نشود؛ متاسفانه عالوه بر روند قانونی خروج دام از کشور در مناطق

چون پیرانشهر دام به صورت قاچاق از کشور خارج می شود و همین مسائل تنش های بازار داخلی را تشدید کرده است.

انتهای پیام/
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درخ�است اتحادیه مرغداران؛

مردم برای ذخیره سازی مرغ اقدام کنند

اتحادیه مرغداران گوشتی از مردم درخواست کرد برای کمک به تنظیم بازار اقدام به ذخیره سازی مرغ
در منازل کنند.

در پی افزایش ج�جه ریزی و سق�ط قیمت مرغ
در بازار، اتحادیه مرغداران از مردم خ�است با
ذخیره سازی مرغ در منازل به تنظیم بازار کمک

کنند.

ذخیره سازی خانگ� مرغ ت�سط مردم م�جب
م� ش�د قیمت مرغ در ماه آینده افزایش

سرسام آور نداشته باشد.

عل� رغم آنکه قیمت مص�ب هرکیل� مرغ  ۶۳ هزار ت�مان است،  اما هم اکن�ن قیمت این محص�ل در
میادین میوه و تره بار به حدود ۴۷ هزار ت�مان رسیده است.
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رئیس اتحادیه گ�شت گ�سفندی مطرح کرد؛

ضرورت ت�زیع ذخایر پشتیبان� ام�ر دام در بازار

ملکی گفت: با توجه به نوسانات قیمت گوشت از پشتیبانی امور دام  تقاضا داریم که به منظور کاهش
التهابات، اقدام به توزیع ذخایر خود در بازار کند.

آقای عل� اصغر ملک� گفت: هم اکن�ن هر کیل�
شقه گ�سفندی بدون دنبه با نرخ ۲۰۰ تا ۲۰۵
هزار ت�مان به مغازه دار و ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار

ت�مان مصرف کننده عرضه م� ش�د.

او با بیان اینکه صادرات دام کماکان در حال
انجام است، گفت: بنابر آمار و شنیده ها قاچاق

دام از مرزهای کش�ر انجام م� ش�د که این م�ض�ع در کنار بارش و مشکالت حمل و نقل بر بازار گ�شت
بی تاثیر نیست.

ملک� م� گ�ید: با ت�جه به گران� نهاده های دام�، دامداران ناچار به تامین با هزینه باالیی هستند و از
طرف� در ایام  پایان� سال دام ها روبه اتمام است که این چند عامل در کنار هم قیمت را افزایش داده

است.

او قیمت کن�ن� هر کیل� دام در میادین تهران را ۹۰ تا ۹۳ هزار ت�مان و شهرستان ها ۸۷ تا ۸۸ هزار
ت�مان اعالم کرد و گفت: اگر مسئ�الن جل�ی قاچاق و صادرات دام را نگیرند، التهابات قیمت در بازار

استمرار خ�اهد داشت.

رئیس اتحادیه گ�شت گ�سفندی گفت: با ت�جه به ن�سانات قیمت دام و گ�شت در بازار از پشتیبان� ام�ر
دام  تقاضا داریم که با ت�زیع ذخایر خ�د از التهابات بازار بکاهد.
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زیان مرغداران به روزانه ۱۵۰ میلیارد ت�مان رسید

رئیس اتحادیه مرغداران گفت: با توجه با انباشت مرغ در بازار روزانه زیان مرغداران به ۱۵۰ میلیارد
تومان رسیده که موجب نگرانی برای آینده بازار مرغ شده است.

اسدهللا نژاد گفت: به علت برنامه ریزی نامناسب
برای ت�لید مرغ در حال حاضر شاهد انباشت
مرغ مازاد در بازار هستیم و همین امر باعث
شده  مرغداران روزانه بیش از ۱۵۰ میلیارد ت�مان
ضرر کنند که برای ت�لید کنندگان بسیار مشکل

ساز خ�اهد شد.

به گفته رئیس اتحادیه مرغداران در حال حاضر نگران ت�لید کنندگان مرغ نگران آینده بازار هستیم در
همین رابطه پیشنهاد ۵ گانه داده ایم تا شرکت پشتیبان� ورود کرده و مرغ مازاد را از بازار جمع آوری

کند.

او م� گ�ید: از س�ی دیگر در حال حاضر با ت�جه  به قیمت پایین مرغ بهترین زمان برای ذخیره سازی مرغ
ت�سط خان�ارها و مسئ�الن است؛  همچنین از مسئ�الن در این بخش تقاضا م� ش�د که  برای جل�گیری

انباشت مرغ در بازار چاره اندیش� کنند.
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حوزه : کشاورزی و امور دامگروه : اقتصادی
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پر پرواز مرغ شکست/ قیمت
به زیر نرخ مصوب رسید

روند کاهش قیمت مرغ در بازار ادامه دارد و هر کیلو به قیمت 43 هزار تومان رسیده است که 20 هزار
تومان زیر نرخ مصوب دولتی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روند کاهش قیمت مرغ در بازار تهران
همچنان ادامه دارد و روز گذشته هر کیلو مرغ به قیمت 43 هزار تومان رسید که 20 هزار
تومان کمتر از نرخ مصوب دولتی است، این در حالی است که پیش از این قیمت 75 هزار

تومان را هم دیده بود.

روند کاهش قیمت مرغ از چند هفته گذشته شروع شده و ادامه دارد، این خبر خوشحال
کننده برای مصرف کنندگان است که این محصول پروتئینی بسیار مهم سبد خانوار خود را

به قیمت ارزان تری خریداری کنند.

پس از اصالح ارز ترجیحی 4200 تومانی، قیمت مرغ را ستاد تنظیم بازار کیلویی 63 هزار
تومان اعالم کرد تا به نوعی با افزایش قیمت نهاده ها ضرر مرغداران جبران شود اما تولید
کنندگان می گویند قیمت که اکنون زیر نرخ مصوب دولتی رسیده است آنها را متضرر کرده

است به حدی که ادامه این وضع را تهدیدی برای تولید می دانند.

به طوری که اتحادیه مرغداران از مردم خواسته با ذخیره سازی مرغ در منازل به تنظیم بازرا
کمک کنند.

تولید کنندگان می گویند:  افزایش تولید مرغ درکشور و نیز کاهش تقاضا از سوی مردم
عامل کاهش قیمت مرغ شده است شرکت پشتیبانی امور دام کشور هم در این شرایط

رکود مرغ منجمد را به بازار تزریق کرد و به رکود بیشتر کمک کرد.

اکنون بازار مرغ دو وجه دارد نخست مردم مصرف کننده است که از این وضعیت پا�ن
قیمت خوشحال هستند و دوم تولید کننده که ناراضی اند و از نظر آنها تولید تهدید

می شود.
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کارشناسان معتقدند بهترین حالت قیمتی است که به تولید پایدار کمک کند یعنی نقطه
بهینه ای که تولید کننده و مصرف کننده ضرر نکنند.

دولت می تواند این مهم را با ابزارهای واردات، صادرات، کاهش هزینه های تولید، جمع
آوری و عرضه به موقع مرغ مازاد به بازار کنترل کند.

پایان پیام/
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صادرات دام صرفه اقتصادی ندارد

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران گفت:به دلیل اینکه عوارض صادراتی دام سنگین کیلویی ۱۶ هزار و

۷۰۰ تومان عمال صادرات صرفه اقتصادی ندارد و تاکنون نیز حتی یک راس دام صادر نشده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ؛  رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران ضمن اشاره به اینکه تاکنون

دامی صادر نشده است، گفت: مشکلی در تامین نهاده دامی نداریم. در حقیقت نهاده به میزان کافی وجود

دارد ولی نقدینگی نیست و چون صادراتی نیست دامداران تحت فشار قرار گرفته اند.

احمد مقدسی گفت: این عوارض در بودجه سنواتی و در مجلس دیده شده و حذف آن باید در مجلس صورت

بگیرد. بنابراین تصور نمی کنیم که امسال بتوان این عوارض را حذف کرد.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با اشاره به اینکه قیمت هرکیلو دام سنگین ۸۲ تا ۸۵ هزارتومان

است، گفت: در تامین نقدینگی مشکالت بسیاری داریم. زیرا وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی قطع شد قیمت نهاده ها

نیز ۶ برابر شد.

به گفته وی قرار بود دولت در راستای حمایت از دامداران و تقویت نقدینگی آنها ۲۰ هزار میلیارد تومان را

تامین کند که از این عدد تاکنون ۱۰ هزار میلیارد تومان تامین شده است.

وی در پایان گفت: مشکلی در تامین نهاده دامی نداریم. در حقیقت نهاده به میزان کافی وجود دارد ولی

نقدینگی نیست و چون صادراتی نیست دامداران تحت فشار قرار گرفته اند.
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اقتصاد

در هشت ماهه ۱۴۰۱؛

کاهش وزن� واردات نهاده های دام� به ۳۱ درصد رسید
واردات نهاده های دام� در هشت ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال
گذشته به لحاظ وزن� کاهش ۳۱ درصدی و به لحاظ ارزش� کاهش ۱۹ درصدی را

تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، براساس اعالم اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران، تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱، ۸ میلیون و ۲۹۷ هزار و ۵۱۷ هزار تن نهاده های
دام� (ذرت، ج� و کنجاله س�یا) وارد کش�ر شده که این رقم در مقایسه با واردات ۱۲ میلیون و ۹۱ هزار و ۷۶۹ تن� نهاده های دام� در دوره مشابه سال گذشته

کاهش وزن� ۳۱ درصدی را تجربه کرده است.

طبق این گزارش، ارزش دالری واردات نهاده های دام� در ۸ ماهه سال گذشته ۴ میلیارد و ۹۶۳ میلیون و ۹۸۲ هزار و ۱۳۷ دالر بوده که این رقم در سال جاری
با کاهش ۱۹ درصدی به ۴ میلیارد و ۴۳ میلیون و ۶۲۲ هزار و ۷۸۵ دالر رسیده است.

عالوه بر این، میزان واردات ذرت در ۸ ماهه سال جاری ۵ میلیون و ۱۰۱ هزار و ۷۰۲ تن به ارزش بیش از ۲ میلیارد و ۳۷ میلیون دالر بوده است که در مقایسه
با واردات ذرت در ۸ ماهه سال گذشته به وزن ۶ میلیون و ۸۱ هزار و ۷۸۸ تن به ارزش بیش از ۲ میلیارد و ۸۵ میلیون دالر به لحاظ وزن� رشد ۱۶ درصدی و

به لحاظ ارزش� کاهش دو درصدی را نشان م� دهد.

گفتن� است در ۸ ماهه سال گذشته ۲ میلیون و ۴۲۳ هزار و ۵۳۸ تن ج� به ارزش ۷۰۷ میلیون و ۲۲۴ هزار و ۲۳۹ دالر وارد کش�ر شده که مقایسه این
میزان با واردات ۹۱۲ هزار و ۴۰۴ تن� ج� به ارزش بیش از ۳۵۲ میلیون و ۳۲۵ هزار دالری در دوره مشابه سال جاری کاهش ۶۲ درصدی وزن� و کاهش ۵۰

درصدی ارزش� واردات این کاال را نشان م� دهد.

در ۸ ماهه سال جاری واردات کنجاله س�یا ۶۶۹ هزار و ۸۹۸ تن به ارزش بیش از ۴۰۲ میلیون و ۸۴۵ هزار دالر بوده که در مقایسه با واردات یک میلیون و
۷۹۴ هزار و ۳۵۰ تن� این کاال به ارزش ۹۸۹ میلیون و ۹۹۰ هزار و ۵۲۰ دالر در دوره مشابه سال گذشته کاهش وزن� ۶۳ درصدی و کاهش ارزش� ۵۹ درصدی

را نشان م� دهد.

در ۸ ماهه سال گذشته یک میلیون و ۷۹۲ هزار و ۹۴ تن دانه س�یا به ارزش یک میلیارد و ۱۸۱ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۶۰۵ دالر وارد کش�ر شده که این رقم در
مقایسه با واردات یک میلیون و ۶۱۳ هزار و ۵۱۳ تن� دانه س�یا به ارزش بیش از یک میلیارد و ۲۵۱ میلیون و ۱۴۳ هزار و ۷۶۶ دالری در ۸ ماهه سال جاری

کاهش ۱۰ درصدی وزن� و افزایش شش درصدی ارزش واردات این کاال را نشان م� دهد.

آب و کشاورزی /
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به گزارش خبر گزاری راه دانا:

افزایش ھزینه ھای تولید مرغ با وجود کاھش قیمت عرضه آن سبب بروز مشکالتی برای مرغداران شده به گونه ای که درآمدھای آنھا ھزینه ھای

تولید را پوشش نداده و متضرر شده اند.

با حذف ارز ترجیحی اگرچه بساط داللی ھا تا حدودی برچیده شد اما ھمچنان در بخش تولید مشکالتی وجود دارد و در این میان مرغداران به دنبال

افزایش ھزینه ھای تولید در نقطه ای بسیار پایین تر است نقطه سر به سری قرار گرفته اند که حتی پوشش ھزینه ھای تولید آنھا پوشش ھم داده

نمی شود.

درحال حاضر اگرچه مشکل جدی از نظر تامین نھاده ھای دام و طیور وجود ندارد اما این محصوالت با ھزینه ھای باالیی توسط مرغداران و دامداران

خریداری می شود درحالی که شرایط عرضه تولیدات آنھا در بازار مطلوب نیست.

استمرار ضرردھی دامداران و مرغداران به دنبال فعالیت در عرصه تولید دام و طیور شرایطی را فراھم آورده که رفته رفته به ورشکستگی این

واحدھا و کاھش تولیدات منجر خواھد شد که امیدواریم شاھد چاره اندیشی سریع متولیان امر باشیم.

ضرردھی ۱۰ ھزار تومانی مرغداران به ازای تولید ھرکیلوگرم مرغ

محمود نجفی، اظھار داشت: از بیست و یکم اردیبھشت امسال به دنبال حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت نھاده ھای دام و طیور، نرخ این محصوالت و

ھزینه ھای تولید در دامداری ھا و مرغداری ھا افزایش یافت.

وی افزود: با وجود افزایش ھزینه ھای تولید نرخ مصوب دولت برای عرضه مرغ درب مرغداری ۴۴ ھزار تومان است اما متاسفانه طی روزھای اخیر

قیمت مرغ بسیار کاھش یافته حتی به ۳۳ ھزارتومان نیز رسیده است.

مرغدار کرمانشاھی تصریح کرد: افزایش ھزینه ھای تولید مرغ درحالی است که میزان فروش آن کاھش یافته و اکنون این موضوع به مشکلی برای

مرغداران تبدیل شده و آنھا دچار ضررھای مالی کالنی شده اند.

نجفی با اشاره به استمرار زیان دھی مرغداران، تصریح کرد: ھزینه ھای تولید مرغ اکنون به بیش از سه برابر افزایش یافته درواقع درحال حاضر

قیمت تمام شده تولید مرغ برای مرغداران بدون لحاظ سود به ازای ھرکیلوگرم ۴۵ ھزار تومان است درحالی که نرخ فروش مرغ ۳۳ ھزار تومان درب

مرغداری است.

وی افزود: مرغداران ھمچنان درحال ضرردھی ھستند و از سوی جھاد کشاورزی به عنوان دستگاه متولی چاره اندیشی نشده است.
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نجفی تصریح کرد: به دنبال عرضه مرغ منجمد شاھد کاھش قیمت مرغ گرم بودیم ھرچند که اکنون این موضوع متوقف شده اما اثرات آن پا برجا

است.

مرغدار کرمانشاھی گفت: بر اساس دستور ابالغی از سوی وزارت جھاد کشاورزی اکنون شرکت پشتیبانی امور دام تنھا مرغ نژاد آرین را خریداری می

کند درنتیجه مرغ ھای غیر نژاد آرین روی دست مرغداران مانده و از سوی شرکت پشتیبانی امور دام خریداری نمی شود.

تالش کمیسیون کشاورزی برای دعوت وزیر به مجلس به منظور رفع مشکالت مرغداران

رحمت الله نوروزی نیز، اظھار داشت: اکنون مشکل مرغداران این است که قیمت تمام شده ھرکیلوگرم مرغ برای آنھا به بیش از ۵۰ ھزار تومان رسیده

درحالی که نرخ گذاری برای تولید کننده مرغ ۳۵ ھزار تومان است درنتیجه مرغداران متضرر شده اند.

وی افزود: درحال حاضر قیمت خرید نھاده ھای دام و طیور، خرید جوجه یک روزه، ھزینه ھای نگھداری، تامین نیروی انسانی و سوخت باال است و سبب

ضرر و زیان مرغداران شده است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی گفت: باید برای حل مشکالت مرغداران تدبیری اساسی اندیشیده شود.

نوروزی خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس درصدد دعوت وزیر جھاد کشاورزی به مجلس ھستند تا مشکالت مرغداران پیگیری شود.

وی با بیان اینکه مرغداران خواستار پیگیری مشکالت شان ھستند، افزود: ھمچنین شرکت پشتیبانی امور دام  با وجود خرید مرغ از مرغداران ھنوز

مطالبات آنھا را نپرداخته است.

به گزارش شبکه اطالع رسانی مرصاد، با توجه به اھمیت تولیدات مواد غذایی به ویژه مرغ در تامین امنیت غذایی کشور، وزارت جھاد کشاورزی باید در

اسرع وقت نسبت به رفع مشکالت دامداران و مرغداران اقدام کند تا این موضوع به برچیده شدن کسب و کارھای آنھا منجر نشود.
 

کاھش قیمت مرغ (http://morghodam.ir/search/tag/کاھش قیمت مرغ)کلمات کلیدی

مشکالت مرغداران (http://morghodam.ir/search/tag/مشکالت مرغداران)
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معاون توسعه بازرگان� وزارت جهاد کشاورزی از امکان صادرات مرغ با عوارض صفر خ�ر

داد و گفت: �ر اساس �رآوردها تا پایان سال ه�چ مشکل� در حوزه تولید و مصرف مرغ

نخواهیم داشت.

به گزارش خ�رگزاری تس�یم، ش�راوند معاون توسعه بازرگان� وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ذخ�ره سازی خانگ� و

وضعیت قیمت  مرغ در کشور گفت: توافقات� را با مجموعه اتحادیه سراسری مرغداران داش�یم �رای ا�ن که حوزه بازار

را در �رنامه مدون و با یک ش�ب کامًال حساب شده و منطق� به صاحبان اصل� صنعت که همان اتحادیه و انجمن های

زنج�ره ای هس�ند واگذار کنیم.

 در خدمت وی افزود: �ر اساس توافق� که شده است تمام� ظرفیت های مال� و امکانات وزارت جهاد کشاورزی

مجموعه صنعت دام و ط�ور قرار گرفته است �رای ا�ن که بتوانیم با مشارکت خود ا�ن صنعت و صاحبان ا�ن صنعت

که نمایندگان آنها ازجمله اتحادیه سراسری مرغداران هس�ند نس�ت به جمع آوری و مد�ریت مازاد تولید اقدام کنیم.

ش�راوند درباره قیمت خرید مرغ توسط اتحادیه تصر�ح کرد: قیمت� که اتحادیه قرار است خریداری کند، �ر اساس

آنال�ز قیمت� که سازمان حمایت �رای نرخ مصوب ط�ور در نظر گرفته است قیمت مشخص� است که در اختیار

اتحادیه است و مرغداران �ر اساس همان قیمت ا�ن محصول خودشان را به فروش م� ر سانند، اما آن چ�زی که مهم

است بحث استمرار ا�ن تولید است، چون اگر ا�ن تولید دچار وقفه یا کاهش شود قطعًا در ماه های آت� دچار اختالف

و نوسان قیمت� در بازار خواهیم �ود.

وی درباره تمهیدات وزارت جهاد کشاورزی �رای جمع آوری مرغ مازاد از مرغداران جهت صادرات گفت: وزارت جهاد

کشاورزی در خصوص صادرات محصول مرغ بسیار بسیار مصّر است و با اقدام� که انجام شده است صادرات مرغ

بدون ه�چ محدودیت� با عوارض صفر �رای تولیدکنندگان کامًال میسر و قابل امکان است.

آزادسازی صادرات مرغ با عوارض صفر
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ش�راوند درخصوص راهکار کنترل افزایش قیمت در بازار داخل� پس از صادرات افزود: یک� از مهمتر�ن نکات� که

موظفیم به آن توجه داشته باشیم و آن را رصد کنیم بحث قیمت مصرف کننده است، کنار حمایت از تولید و

تولیدکننده، اینها اگر کنار هم قرار بگ�رند قطعًا دارای ثبات و تعادل خواهد �ود.

وی ادامه داد: �ر اساس مازاد تولید و �رنامه تولیدی که وجود دارد و م�زان جوجه ر�زی ای که انجام شده است، �رآورد

ما و کارشناسان امر ا�ن است که ما تا پایان سال ه�چ مشکل� در حوزه تولید و مصرف نخواهیم داشت.

انتهای پیام/+
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مد�رعامل اتحادیه دام سبک گفت: با توجه به نرخ دام زنده حداکثر قیمت گوشت شقه

گوسفندی �ره نر ۲۰۰هزار تومان، میش ۱۲۰هزار تومان و �ز ۱۰۰هزار تومان است اما در بازار

و حت� در میاد�ن م�وه و تره بار شهرداری تهران ن�ز گران فروش� م� شود.

افش�ن صدر دادرس مد�رعامل اتحادیه دام سبک در گفتگو با خ�رنگار اقتصادی خ�رگزاری تس�یم اظهار داشت: قیمت

گوشت قرمز در بازار ربط� به تولید ندارد و عوامل خارج� قیمت گوشت را در بازار تع��ن م� کنند.

وی افزود: میانگ�ن قیمت دام زنده نر در کشور 85 هزار تومان است هرچند ا�ن محصول در رنج قیمت 80 تا 100 هزار

تومان به فروش م� رسد به طوری که در استان خوزستان که صادرات دارد 100 هزار تومان و در استان مرکزی 80 هزار

تومان است.

مد�رعامل اتحادیه دام سبک ادامه داد: نس�ت تبدیل دام زنده به الشه یا شقه 45 درصد است بنا�را�ن حداکثر قیمت

گوشت قرمز در بازار نباید بیشتر از 200 هزار تومان در هرکیلوگرم باشد.

وی تصر�ح کرد: فعاالن بازار گوشت هر کیلوگرم میش زنده را 50 هزار تومان و �ز را  40 هزار تومان م� خرند که در

ن�یجه گوشت شقه ا�ن دام ها نباید بیش از 100 هزار تومان به فروش �رسد اما چن�ن قیمت ها�ی در بازار یافت

نم� شود ز�را آنها را به اسم گوشت گوسفندی نر �ره به فروش م� رسانند.

مد�رعامل اتحادیه دام سبک گفت: قیمت دام زنده کم� افزایش داشته است اما جهش قیمت گوشت قرمز در بازار

ربط� به تولیدکننده ندارد و ا�ن عوامل بازار هس�ند که قیمت ها را تع��ن م� کنند که نزدیک شدن به بازار شب یلدا و

شب عید ن�ز در ا�ن زمینه تأث�رگذار است.

انتهای پیام/+
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استان ها

حمایت شرکت پشتیبانی دام قزوین از دامداران با تهاتر نهاده و گوشت

قزوین - ایرنا - مدیرکل پشتیبانی امور دام استان قزوین گفت: به منظور حمایت از دامداران در قبال ارایه خوراک دام به آنان به جای دریافت هزینه، گوشت دریافت می کنیم.

بهزاد غیاثوند روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تهاتر گوشت پرواری و خوراک دام شیوه ای است که برای حمایت از دامداران قزوینی عملیاتی شده

است.

وی اظهار داشت: گوشت های خریداری شده پرواری در سردخانه ها به عنوان ذخایر گوشت قرمز ذخیره سازی و در زمان الزم برای تنظیم بازار و تامین نیاز مردم

توزیع خواهد شد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان قزوین اضافه کرد: خرید مرغ نژاد آرین را نیز کلید زده ایم و در این راستا نیز مرغ های با محدوده وزنی یک کیلو و ۲۰۰ تا یک

کیلو و ۸۰۰ گرم خریداری می شوند.

غیاثوند با بیان اینکه فعال برنامه خرید مرغ گرم پشتیبانی دام به نژاد ایرانی آرین اختصاص دارد، خاطرنشان کرد: در حال مکاتبه هستیم تا امکان خرید سایر نژاد

های مرغ را نیز از مرغداری ها داشته باشیم.

این مسوول با بیان اینکه حمایت از تولید و پیشگیری از وقفه در آن در راستای کمک به تعادل و تنظیم بازار از وظایف اصلی شرکت پشتیبانی دام به شمار می رود،

یادآور شد: با هدف پشتیبانی از تولیدکنندگان مرغ شاهد تعادل سازی قیمت مرغ منجمد بودیم.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان قزوین تصریح کرد: ذخایر گوشت مرغ و قرمز در قزوین قابل توجه بوده و هیچ کمبودی برای تامین این محصول در بازار استان تا

پایان سال جاری وجود ندارد.
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اقتصاد

ایرنا گزارش می دهد؛

قیمت گوشت مرغ در بازار کاهش یافت؛ هر کیلوگرم ۵۰ تا ۵۸ هزار �

تهران- ایرنا- قیمت مصوب هر کیلوگرم گوشت مرغ در حالی ۶۳ هزار � تع�ن شده که همچنان نرخ این کاال در بازار بین ۵۰ تا ۵۸ هزار � به فروش می رسد که کمتر از نرخ

مصوب است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بررسی های میدانی نشان می دهد که امروز قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در بازار بین ۵۰ تا ۵۸ هزار � است، البته پیش از این

نیز قیمت این محصول بین ۵۵ تا ۶۰ 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.

بر اساس این گزارش، در میادین میوه و تره بار و عمده فروشی ها قیمت هر کیلوگرم مرغ کامل تازه بین ۴۵ تا ۵۰ هزار � است.

قیمت هر شانه تخم مرغ ۳۰تایی بین ۸۵ تا ۹۵ هزار �، تخم مرغ ۲۰تایی بسته بندی ۹۵ هزار �، شقه گوسفندی بین ۱۹۸ تا ۲۴۰ هزار �، ران گوسفندی

بین ۲۲۰ تا ۲۶۵ هزار �، گوشت گوساله بین ۱۹۵ تا ۲۴۴ هزار �، هر دست جگر بین ۲۲۰ تا ۲۸۸ هزار � و ماهی قزل آال بین ۹۰ تا ۱۱۵ 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 داشته است.

همچنین وزارت جهاد کشاورزی 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.
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کاهش ۱۹.۵ درصدی قیمت مرغ در یک  ماه
مدیر تحقیقات معاونت بازرگان� میادین میوه و تره بار تهران گفت: در میادین میوه و تره بار قیمت هر کیل�گرم مرغ ۴۷ هزار و ۸۰۰ ت�مان است که نسبت به

یک ماه گذشته ۱۱ هزار و ۶۰۰ ت�مان کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد بلندی، مدیر تحقیقات معاونت بازرگان� میادین میوه و تره بار تهران در گفت وگ�ی تل�یزیون� گفت: هم اکن�ن هر کیل�گرم
مرغ در میادین میوه و تره بار با قیمت ۴۷ هزار و ۸۰۰ ت�مان عرضه م� ش�د که نسبت به یک ماه گذشته حدود ۱۱ هزار و ۶۰۰ ت�مان کاهش داشته است.

وی افزود: در میادین میوه و تره بار قیمت هر کیل�گرم مرغ از ۵۹ هزار و ۴۰۰ ت�مان به ۴۷ هزار و ۸۰۰ ت�مان رسیده است به عبارت� در بازه زمان� یک ماهه
کاهش ۱۹.۵ درصدی داشته است.

مدیر تحقیقات معاونت بازرگان� میادین میوه و تره بار تهران بیان کرد: به ط�ر مت�سط میانگین عرضه مرغ در میادین میوه و تره بار روزانه ۱۸۰ تن است که
هم اکن�ن به حدود ۱۰۰ تن کاهش یافته است.

بلندی گفت: اکن�ن عرضه بیش از تقاضاست و به همین دلیل قیمت ها کاهش یافته است.
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