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 ( تیـتر اخبـار)
 

 رناایخبرگزاري    
 است دیتول دست در النیگ يها يمرغدار در وریط قطعه ونیلیم16,5     

 خبرگزاري تسنیم   
 شد متوقف ریوز دستور با زنده دام صادرات

 شد متعادل مرغ يتقاضا و عرضه          
 هیروس از مرغ گوشت واردات يبرا رانیا مجوز         

 باشگاه خبرنگاران جوان       
 دیرس تومان هزار 50 به عمده مرغ متیق

 شد متعادل کنندگانمصرف مشارکت با مرغ بازار
 دارد وجود کشور در مرغ تن ونیلیمکی صادرات لیپتانس

 افتی کاهش بازار در مازاد مرغ زانیم
 ندارد ینقش مرغ تخم و مرغ يگذار متیق در یخصوص بخش

 مهرخبرگزاري 
 !کرد گران را مرغ تخم تقاضا شیافزا
 کشور در مرغ گوشت مصرف يدرصد 30 شیافزا
 !کرد گران را مرغ تخم تقاضا شیافزا

 ایسناخبرگزاري  
 خوزستان در روز کشتار مرغ متیق یتومان هزار 13 کاهش

 یگلستان دامداران از دام رأس هزار 12 دیخر/ یدام يهانهاده یگران علت

 خبرگزاري ایلنا
 کشور در مرغ گوشت مصرف يدرصد 30 شیافزا

 فارسخبرگزاري 
 دام قاچاق و یدالل با مقابله ضرورت/ قرمز گوشت متیق شیافزا عامل چهار

 روزنامه ایران
 بازار در یدام نهاده تن ونیلیم 8/3 عیتوز و واردات

 روا�ط ��و�ی
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استان ها

۱۶.۵ میلیون قطعه طیور در مرغداری های گیالن در دست  تولید است

رشت - ایرنا- رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیالن گفت: هم اکنون ۱۶.۵ میلیون قطعه " از جوجه یک تا ۴۰ روزه" درمرغداری استان در دست پرورش وتولید است که به صورت

دوره ای کشتار و وارد بازار می شود.  

صالح محمدی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: به طور میانگین هر شبانه روز حدود ۶۰۰ تن مرغ در گیالن کشتار می شود که ۲۲۰ تا ۲۵۰ تن در

داخل استان و بقیه به استانهای البرز و تهران ارسال می شود.

وی با اشاره به تصمیمات قرارگاه امنیت غذایی در جهادکشاورزی و پیرو ابالغ به استان های مختلف کشور اضافه کرد: از این پس تمامی اتحادیه ها، شرکت های

زنجیره ای تولید مرغ و گوشت در گیالن نیز می توانند برای خرید انجماد، قطعه بندی مرغ با قیمت ۴۳ هزار � اقدام کنند.

محمدی با بیان اینکه اتحادیه ها، شرکت های زنجیره ای تولید مرغ و گوشت در گیالن در صورت انجام این کار باید گزارش را به صورت هفتگی به سازمان جهاد

کشاورزی ارایه دهند، خاطر نشان کرد: پیش از این خرید مرغ از مرغداری ها و منجمد کردن تنها بر عهده شرکت پشتیبانی امور دام سازمان جهاد کشاورزی بود و

اجازه خرید و منجمد کردن را داشتند.

ر�س سازمان جهاد کشاورزی گیالن بیان داشت: اتحادیه ها، شرکت های زنجیره ای تولید مرغ و گوشت در گیالن در صورت خرید انجماد، قطعه بندی مرغ باید در

مواقع لزوم و با تع�ن ستاد تنظیم بازار با قیمت روز اعالم شده از سوی قرارگاه امنیت غذایی و ستاد تنظیم بازار گیالن به بازار عرضه کنند.

در زمان حاضر، گیالن ۸۴۶ مرغداری و هشت کشتارگاه فعال دارد.

گیالن /

https://www.irna.ir/service/province
https://www.irna.ir/news/84964901/%DB%B1%DB%B6-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/service/province/gilan


12/10/22, 1:50 PM Tasnim | صادرات دام زنده با دستور وزیر متوقف شد- اخبار کشاورزی - اخبار اقتصادی تسنیم

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/09/16/2817914/صادرات-دام-زنده-با-دستور-وزیر-متوقف-شد 1/2

 

در حال� قیمت گوشت قرمز در بازار افزایش یافته است که ه�چ بخش� مسئولیت گران�

ا�ن کاالی مهم مورد نیاز مردم را به عهده نم� گ�رد و دیگری را مقصر م� داند.

به گزارش خ�رنگار اقتصادی خ�رگزاری تس�یم در حال� که قیمت گوشت مرغ در بازار سقوط آزاد را تجربه کرده است و

قیمت ا�ن محصول تا 47 هزار تومان ( قیمت مصوب 63 هزار تومان) در هرکیلوگرم افت کرده است قیمت گوشت

قرمز که نرخ مصو�ی ن�ز دولت �رای آن تع��ن نکرده است روند صعودی را تجربه م� کند.

قیمت هر کیلوگرم گوشت شقه گوسفندی در حال� از 200 هزار تومان ع�ور کرده است که درباره آن دالیل مختلف�

عنوان م� شود هر بخش� �ر اساس رویکرد خود دلیل م� آورد.

اتحادیه دام سبک: �قص�ر قصاب و عوامل بازار است

افش�ن صدر دادرس مد�رعامل اتحادیه دام سبک در ا�ن ارتباط در گفتگو با خ�رگزاری تس�یم اظهار داشت: 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.

وی م� افزاید: با توجه به نرخ دام زنده حداکثر قیمت گوشت شقه گوسفندی �ره نر 200هزار تومان، میش 120هزار

تومان و �ز 100هزار تومان است اما در بازار و حت� در میاد�ن م�وه و تره بار شهرداری تهران ن�ز گران فروش� م� شود.

اتحادیه گوشت گوسفندی و قصاب ها: �قص�ر صادرات و قاچاق دام است

صادرات دام زنده با دستور وز�ر متوقف شد
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عل� اصغر ملک�، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، دلیل افزایش قیمت گوشت در بازار را قاچاق دام و خروج قانون� و

غ�رقانون� دام از کشور م� داند و م� گوید: هم اکنون قاچاق دام از کردستان به عراق در حال انجام است و هم�ن امر

کنار صادرات قانون�، منجر به نوسانات قیمت در بازار شده است. صادرات دام به د�ی، کویت و قطر و قاچاق دام ن�ز از

��رانشهر به عراق انجام م� شود.

وی با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم دام حدود 90 هزار تومان است، تصر�ح کرد: خروج دام از کشور و همچن�ن،

مشکالت تردد ناش� از بارندگ� های اخ�ر، باعث افزایش 10 تا 12 هزار تومان� قیمت هر کیلوگرم گوشت نس�ت به هفته

قبل شده است.

ملک� تصر�ح کرد: اگر مسئوالن جلوی قاچاق و صادرات دام را نگ�رند، التهابات قیمت در بازار استمرار خواهد داشت.

توقف صادرات با دستور وز�ر

خ�رهای رسیده اما حاک� از آن است که حجم زیادی دام به و�ژه به کویت صادر شده است به طوری که به حدی دام

ا�ران� در ا�ن کشور وجود دارد که قیمت ها در ا�ن کشور ن�ز شکسته شده است و صادرات دام صرفه اقتصادی ندارد.

مد�رعامل اتحادیه دام سبک ضمن تأیید اشباع بازار کویت از دام ا�ران� و به صرفه ن�ودن صادرات به ا�ن کشور در ا�ن

مقطع زمان� اظهار داشت:  با توجه به شرایط بازار هدف صادرات� و نوسانات قیمت� در بازار داخل� ش�یده شده است

که وز�ر جهاد کشاورزی دستور توقف صادرات را اعالم کرده است اما ا�ن موضوع هنوز به طور رسم� اعالم نشده است.

بازرگان مشاور رئیس و مد�ر روابط عموم� نظام صنف� کشاورزی کشور ن�ز ضمن تأیید توقف صادرات دام زنده ا�راز

کرد: وز�ر جهاد کشاورزی در دو مرتبه در صحبت های خود به موضوع متوقف شدن صادرات دام �رای کنترل بازار

داخل� اشاره داشته است اما ا�ن موضوع هنوز به طور رسم� اعالم نشده است.

وی افزود: �ر اساس قوان�ن باالدست� �رای تنظیم بازار داخل� نباید جلوی صادرات محصول� را گرفت و به طرق دیگری

�رای تنظیم بازار باید اقدام کرد اما وزارت جهاد کشاورزی از ا�ن روش �رای کنترل بازار صیف� جات ن�ز استفاده کرد که با

اعتراض ما و پیگ�ری از د�وان عدالت اداری مواجه شد.

انتهای پیام/+
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معاون امور تولیدات دام� وزارت جهاد کشاورزی گفت: روزانه حدود ۷ هزار تن گوشت

مرغ در ۳۱ استان عرضه م�  شود که در سه روز گذشته همه ا�ن م�زان مرغ جذب بازار

شده است.

به گزارش خ�رگزاری تس�یم، حس�ن دماوندی نژاد معاون امور تولیدات دام� وزارت جهاد کشاورزی با حضور در �رنامه

«م�ز اقتصاد» با بیان اینکه رصد بازار نشان م� دهد م�زان �قاضا �رای مرغ به روال عادی بازگشته است، گفت: هر

هفته حدود 7 هزار تن تولید گوشت مرغ را �رنامه ر�زی و به بازار عرضه م� کنیم. در چند روز اخ�ر م�زان �قاضا تا

حدودی کاهش داشت که با اقدام رسانه ای و درخواست اتحادیه سراسری مرغ گوشت� از مردم �رای حمایت از تولید،

روند تولید به ثبات رسید.  

وی افزود: روزانه حدود 7 هزار تن گوشت مرغ در 31 استان عرضه م�  شود که در سه روز گذشته همه ا�ن 7 هزار تن

جذب بازار شده است و شرایط به گونه ای �وده که ذخ�ره  سازی به طور محدود �رای �رخ� استانها انجام شده است.

معاون امور تولیدات دام� وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در روزهای قبل روزانه حدود 500 تا 1000 تن مازاد مرغ

وجود داشت، تصر�ح کرد: اگر �قاضا به هم�ن منوال ادامه پیدا کند، عرضه و �قاضا از یک منطق �رخوردار خواهد شد

اما اگر م�زان �قاضا دوباره کاسته شود باید مرغ را ذخ�ره سازی کنیم.

انتهای پیام/

عرضه و �قاضای مرغ متعادل شد
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شرکتهای تولید مرغ روسیه مجوز وزارت دام�زشک� ا�ران را �رای صادرات گوشت مرغ

دریافت کرده اند.

به گزارش خ�رگزاری تس�یم، روسیه اعالم کرد 5 شرکت تولیدکننده گوشت و مرغ مجوز دسترس� به بازار ا�ران �رای

عرضه گوشت مرغ را پیدا کرده اند.

 ط�ق گفته کنستان��ن کارنیف، مد�رعامل شرکت مشاوره روس� رینکون منیجمنت، شرکت های روسیه مدت هاست

عالقه مند به بازار ا�ران �وده اند. وی با اشاره به تحوالت ژئو�ولی�یک� به وجودآمده در روابط ا�ران و روسیه گفت:«انتظار

م� رود تمام مسائل مال� و لجس�یک� تأث�رگذار �ر صادرات گوشت مرغ، به سرعت �رطرف شود».

 وی گفت:«بازار ا�ران �رای �رخ� از صادرکنندگان اصل� گوشت دنیا بسته است. بنا�را�ن قیمت ها در ا�ران وابستگ�

چندان� به عملکرد شرکت های خارج� ندارد».

 کارنیف اضافه کرد:«در حال حاضر �قریبًا تمام صادرکنندگان مرغ روسیه در حال مذاکره درمورد راه یافتن به بازار ا�ران

هس�ند».

 مرکز آمار ا�ران ماه گذشته اعالم کرد تولید مرغ 19 درصد نس�ت به سال گذشته کاهش یافته است. سه �را�ر شدن

قیمت جهان� خوراک دام تولیدکنندگان گوشت و مرغ ا�ران را با مشکالت جدی مواجه کرده است. ط�ق گزارش مرکز

آمار، متوسط قیمت گوشت و مرغ 61.7 درصد در سال منته� به مارس 2021 (1399 شمس�) افزایش یافته، در

حالیکه قیمت خود مرغ �قریبًا 2 �را�ر شده است.

مجوز ا�ران �رای واردات گوشت مرغ از روسیه

| اخبار اقتصاد جهان  | اخبار اقتصادی  | ۱۹ آذر ۱۴۰۱ - ۰۸:۴۲ 

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/fa/service/85/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.tasnimnews.com/fa/service/7/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/09/19/2819002/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87


12/10/22, 1:54 PM Tasnim | مجوز ایران برای واردات گوشت مرغ از روسیھ- اخبار اقتصاد جھان - اخبار اقتصادی تسنیم

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/09/19/2819002/مجوز-ایران-برای-واردات-گوشت-مرغ-از-روسیھ 2/2

 دولت ا�ران از زمان روی کار آمدن، به دنبال �ه�ود بخش کشاورزی و اطمینان از امن�ت غذا�ی �وده  و یک� از راه حل ها

کشاورزی در خارج از کشور است.

 یک� از اهداف ا�ران همواره خودکفا�ی در محصوالت کشاورزی استرا�ژیک مثل گندم، دانه های روغن� و خوراک دام

�وده که نیاز به منا�ع آ�ی کاف� دارد. اما خشکسال� های پیا�ی در سال های اخ�ر و کم�ود منا�ع آ�ی ا�ن هدف را بسیار

دور از دسترس نشان داده است.

 �رخ� از سرمایه گذاران بخش خصوص� ا�ران �رورش غالت و محصوالت گلخانه ای را در گرجستان، اوکرا�ن،

تاجیکستان و کشورهای آفریقا�ی شروع کرده اند، ول� ا�ن کار در حد بسیار کوچک� انجام شده است.

 روسیه در �هار پیشنهاد ارائه  100 هزار هکتار زم�ن به ا�ران را داد اما ا�ن مقدار تنها 0.8 درصد از � زم�ن های ز�ر

کشت در ا�ران را تشکیل م� دهد. ط�ق گفته مقامات، ا�ران باید �رای کشت در 7 میل�ون هکتار زم�ن �رنامه ر�زی کند.

 کشورهای دیگری مانند ارمنستان و غنا هم به ا�ران پیشنهاد زم�ن �رای کشاورزی را داده اند. نماینده غنا در آخر�ن

دیدار خود پیشنهاد 5 هزار هکتار زم�ن را �رای تولید خوراک دام به ا�ران داد.

 یک� از مقامات ا�ران در اوایل تابستان گفت ونزوئال توافق کرده 1 میل�ون هکتار زم�ن کشاورزی �رای �روژه های

کشاورزی خارج� ا�ران در اختیار کشور قرار دهد.

 انتهای پیام/9
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تاریخ: ۱۹ آذر ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۴کد خبر: ۸۳۰۴۶۵۴

قیمت مرغ عمده به ۵۰ هزار ت�مان رسید

مدیرکنترل کیفیت سازمان میادین گفت: قیمت کنونی مرغ در عمده فروشی به ۵۰ هزار تومان و خرده
فروشی به ۵۴ هزار تومان رسیده است.

آقای عباس� گفت: هم اکن�ن قیمت عمده  مرغ
در میادین مرکزی تهران  از جمله میدان بهمن
تهران حدود ۵۰ هزار ت�مان است،صبح امروز ۵۴
هزارت�مان بود که به دلیل افزایش عرضه این

قیمت کاهش یافته است.

به گفته مدیر کل کنترل کیفیت سازمان میادین،
هم اکن�ن در میادین مرکزی تهران قیمت خرده فروش� مرغ ۵۳ هزار ت�مان است .

او گفت: از چند روز گذشته با ت�جه به استقبال بسیاری از مردم برای خرید مرغ از میزان مازاد در میادین
مرکزی و همچنین خرده فروش� ها کاسته شده  که این  امر منجر به نزدیک شدن قیمت مرغ به هزینه

های ت�لید شده است.
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تاریخ: ۱۸ آذر ۱۴۰۱ - ۱۶:۱۷کد خبر: ۸۳۰۳۹۶۰

بازار مرغ با مشارکت مصرف کنندگان مت�ادل شد

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در روز های گذشته با مشارکت مردم در خرید، قیمت  مرغ به
هزینه های تولید نزدیک و بازار متعادل شده است .

در برنامه میز اقتصاد امروز م�ض�ع افزایش مرغ
  با حض�ر حسن و تاثیر آن در تنظیم بازار
دماوندی نژاد معاون وزیر جهاد کشاورزی و
اسدهللا نژاد مدیر عامل اتحادیه مرغداران

گ�شت� م�رد بررس� قرار گرفت.

س�ال:تقاضای خرید مرغ گرم افزایش پیدا کرده
نظر شما چیست؟

دماوندی نژاد:تقاضای خرید مرغ به روال قبل� بازگشت است، ول� در روز های گذشته تقاضا کاهش پیدا
کرد، ول� با مشارکت مردم این تقاضا افزایش پیدا کرده است.

روزانه ۷ هزار مرغ تزریق م� کنیم، این رقم در ۳ روز گذشته خریداری شده است و در اکثر نقاط کش�ر
شرایط در بیشتر استان ها ت�ییر کرده است، پیش از این ۱۰۰۰ تن روزانه مازاد داشته ایم. با مشارکت

مردم در خرید، قیمت ها به هزینه های ت�لید نزدیک شده است .

 با ت�جه با آنکه مرغ کاالی روز است و هم�اره ب�د از ت�لید باید عرضه ش�د؛ بنابراین برنامه ریزی الزم باید
ص�رت گیرد.  از میزان مرغ مازاد با همکاری مردم در بازار کاسته شده است و در حال برنامه ریزی برای

شب عید هستیم.

س�ال:با ازدیاد تقاضا برای خرید، قیمت هرکیل� مرغ در استان به چه ص�رت است؟

اسد هللا نژاد:قیمت هرکیل� مرغ در استان های مختلف ۴ تا ۵ هزار ت�مان افزایش یافت که امیدواریم
این روند استمرار یابد تا ت�لیدکنندگان از زیان� که به آن ها وارد م� ش�د، رهایی پیدا کنند.

میزان ت�لید مرغ در ماه های عادی در سطح کش�ر ۱۰۰ تا ۱۰۵ میلیون قطعه است با پیگیری های الزم
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درصددیم که میزان ت�لید برای ماه های دی و بهمن بیش از این اتفاق نیفتد تا با انباشت و مازاد ت�لید
روبرو ش�یم.

وضعیت صادرات مرغ به چه ص�رت است؟

 در بخش صادرات ۲ اقدام مناسب همچ�ن آزادسازی ت�رفه و حذف ت�هد برگشت ارز اسد هللا نژاد:
ص�رت گرفته که این م�ض�ع م� ت�اند به صادرات کمک کند.

 با استفاده حداکثری از ظرفیت صن�ت مرغداری امکان صادرات ۸۰۰ هزارتن تا یک میلیون تن مرغ در
سال وج�د دارد که متاسفانه بدلیل نبود سیاست پایدار صادرات�، حداکثر میزان صادرات ساالنه ۱۰۰

هزارتن است.

عل� رغم آنکه قیمت تمام شده و مص�ب هرکیل� مرغ زنده بیش از ۴۴ هزار ت�مان بود، اما تا روز های
گذشته ۳۰ تا ۳۲ هزار ت�مان عرضه م� شد.

س�ال:آخرین قیمت مرغ در بازار چگ�نه است؟

اعرابی معاون بازرگان� میادین میوه و تره بار:ثبات بازار درخ�است مصرف کننده است و با استمرار ت�لید
به ثبات بازار خ�اهیم رسید.

قیمت مرغ در عمده فروش� به ۵۴ هزار ت�مان رسید و در خرده فروش� هم ۵۸ هزار ت�مان به فروش
م� رسد و نرخ ها به قیمت مص�ب رسیده است.

هیچ کمبودی در خص�ص مرغ گرم در میادین میوه و ترهبار نداریم و درخ�است هم چندین برابر شده
است.

 تاکن�ن  نزدیک به ۴۰۰۰ فروشگاه پروتئین� در استان تهران را فهرست کرده ایم، از این ت�داد بیش از
۱۰۰۰ فروشگاه پروتئین� سطح شهر و همچنین ت�دادی از فروشگاه های زنجیره ای و فروشگاه های میادین
میوه و تره بار مشخصاتشان کامل و صحه گذاری و در سامانه ستکاوا ثبت شده که افراد م� ت�انند از

طریق این سامانه درخ�است خرید مرغ منجمد و مرغ گرم دهند.

س�ال: ت�رفه صادرات مرغ به چه ص�رت است؟

دماوندی نژاد: ت�رفه صادرات مرغ صفر شده است، ول� صادرات ما بر بازار های دیگر م�ثر است، برای
حذف ت�رفه صادرات ج�جه یک روزه، تخم مرغ نطفه دار و مرغ اقدامات الزم انجام شده و ت�رفه این
کاال ها به صفر رسیده است. وزارت جهاد کشاورزی مج�ز حذف ت�رفه را به انجمن ج�جه یک روزه داده
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است و در جلسات� که قبل از مطرح شدن مسائل اخیر با این انجمن داشتیم، مقرر شد با این مج�ز به
صادرات اقدام ش�د.
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پتانسیل صادرات یک میلیون تن مرغ در کش�ر وج�د دارد

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: با استفاده حداکثری از ظرفیت صنعت مرغداری امکان
صادرات ۸۰۰ هزارتن تا یک میلیون تن مرغ وجود دارد.

آقای حبیب اسدهللا نژاد گفت: عل� رغم آنکه
قیمت تمام شده و مص�ب هرکیل� مرغ زنده
بیش از ۴۴ هزار ت�مان بود، اما تا روزهای

گذشته ۳۰ تا ۳۲ هزار ت�مان عرضه م� شد.

به گفته او، با ازدیاد تقاضا برای خرید، قیمت
هرکیل� مرغ در استان های مختلف ۴ تا ۵ هزار

ت�مان افزایش یافت که امیدواریم این روند استمرار یابد تا ت�لیدکنندگان از زیان� که به آنها وارد م�
ش�د، رهایی پیدا کنند.

اسدهللا نژاد میزان ت�لید ماه های عادی در سطح کش�ر را ۱۰۰ تا ۱۰۵ میلیون قطعه اعالم کرد و گفت: با
پیگیری های الزم درصددیم که میزان ت�لید برای ماه های دی و بهمن بیش از این اتفاق نیفتد تا با

انباشت و مازاد ت�لید روبرو ش�یم.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گ�شت� م� گ�ید: در بخش صادرات ۲ اقدام  مناسب همچ�ن آزادسازی
ت�رفه و حذف ت�هد برگشت ارز ص�رت گرفته که این م�ض�ع م� ت�اند به صادرات کمک کند.

او گفت: با استفاده حداکثری از ظرفیت صن�ت مرغداری امکان صادرات ۸۰۰ هزارتن تا یک میلیون تن
مرغ در سال وج�د دارد که متاسفانه بدلیل نبود سیاست پایدار صادرات�، حداکثر میزان صادرات ساالنه

۱۰۰ هزارتن است.
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میزان مرغ مازاد در بازار کاهش یافت

معاون وزیر جهاد گفت: با مشارکت مردم از میزان مرغ مازاد در بازار کاسته و قیمت به هزینه تولید
نزدیک شده است.

  آقای حسین دماوندی نژاد گفت: با مشارکت
مردم درخرید مردم قیمت ها به هزینه های

ت�لید نزدیک شده است .

به گفته او، با ت�جه با آنکه مرغ کاالی روز است
و هم�اره ب�د از ت�لید باید عرضه ش�د؛ بنابراین

برنامه ریزی الزم برای ت�لید باید ص�رت گيرد.

  است و معاون ام�ر ت�لیدات دام� گفت: از میزان مرغ مازاد با همکاری مردم در بازار کاسته شده
هم�اره در حال برنامه ریزی برای شب عید هستیم. 
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بخش خص�ص� در قیمت گذاری مرغ و تخم مرغ نقش� ندارد

رئیس فدراسیون طیور گفت: نظر بخش خصوصی در قیمت گذاری مرغ و تخم مرغ ترتیب اثری داده
نمی شود.

آقای داود رنگ� رئیس فدراسیون طیور گفت:
وزیر جهاد درخ�است تجمیع تشکل ها در یک
تشکل فراگیر را دارند، ما هم از چندسال پیش
در بخش طیور اقدامات� شروع کردیم، اخیرا در

این راستا انجمن مل� طیور و سپس به
درخ�است اتاق بازرگان� تحت عن�ان فدراسیون

طیور، تشکل تشکیل شد.

به گفته او، هم اکن�ن ۱۷ تشکل عمده که در ت�لید طیور سهم دارند، عض� این فدراسیون هستند. تنها ۲
تا ۳ تشکل هن�ز به عض�یت در نیامدند.

رنگ� م� گ�ید: از دولت انتظار داریم که  بخش خص�ص� را کمک کند. به عن�ان مثال در اصالح نظام
یارانه جلسات مت�ددی با وزارتخانه و دستگاه های دولت� داشتیم که پیشنهادات مت�ددی را برای بهینه

کردن ارائه دادیم اما متاسفانه هیچ یک از پیشنهادات اجرا نشد.

به گفته رئیس فدراسیون طیور، در تمام� جلسات و مکاتبات، نظر بخش خص�ص� گرفته شد، اما هیچ
ترتیب اثری داده نشد. نم�نه بارز این امر در خص�ص قیمت گذاری مرغ و تخم مرغ است.

او گفت: برای شکل گیری تشکل� فراگیر الزم است تا نظرات کارشناس� از انجمن ها و تشکل ها اتخاذ
ش�د. البته از دیگر ملزومات تحق� این خ�استه نیز پذیرش نظرات تشکل ها است.
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اقتصاد 

یک فعال بخش طیور با اشاره به مازاد ت�لید و گران� تخم مرغ گفت:

افزایش تقاضا تخم مرغ را گران کرد!
ط� دو هفته اخیر شاهد افزایش قیمت تخم مرغ بودیم این در حال� است که بر اساس گفته ت�لیدکنندگان، کش�ر با مازاد ت�لید تخم مرغ رو به رو است.

به گزارش خبرنگار مهر، هنگام رصد بازار و خرید برخ� کاالهای اساس� با ن�سانات قیمت� م�اجه هستیم که محص�الت را با دسته بندی ریز و درشت، آنها
دارای نرخ های متفاوت کرده است. تخم مرغ به عن�ان ق�ت قالب قشر ضعیف جامعه، افرادی که ت�ان مال� خرید گ�شت قرمز را ندارند محس�ب م� ش�د. از
س�ی دیگر سرانه مصرف تخم مرغ کش�ر نسبت به مت�سط جهان� باالتر بوده اما این عدد نسبت به کش�رهای ت�سعه یافته کمتر است. البته نباید فرام�ش
کرد مصرف باالی تخم مرغ در کش�رهای ت�سعه یافته به دلیل قدرت خرید پایین مردم نیست بلکه این خ�راک غذایی در کنار مصرف گ�شت، به تکمیل
کننده سفره غذایی افراد م�رد استفاده. قرار م� گیرد. در دو هفته اخیر قیمت تخم مرغ در بازارهای کش�ر دارای ن�سان بسیاری بوده است. محمد مرادی،
یک� از فعاالن بخش دام و طیور کش�ر درباره این تن�ع قیمت� و ن�سان نرخ تخم مرغ به مهر گفت: تن�ع قیمت� تخم مرغ مربوط به اندازه آن است. در حال
حاضر تخم مرغ به دو شکل به بازار عرضه م� ش�د؛ شانه ای ۳۰ عددی بدون بسته بندی که ۸۵ تا ۹۰ درصد عرضه تخم مرغ کش�ر به این شکل انجام

م� ش�د و ۱۰ تا ۱۵ درصد تخم مرغ های ت�لیدی هم در قالب بسته بندی و البته با قیمت باالتر عرضه م� ش�د.

وی افزود: دلیل دیگر تن�ع قیمت ها به اندازه تخم مرغ ها برم� گردد م�ض�ع� که در سایر کش�رها هم شاهد هستیم. تخم مرغ در دنیا بر اساس اندازه
گریدبندی م� ش�ند؛ بنابراین این ماده غذایی به سه گروه ک�چک، مت�سط و بزرگ قابل دسته بندی است.

مرادی با بیان اینکه این دسته بندی ارتباط� به کیفیت تخم مرغ نداشته و کیفیت هر سه گروه یک� است، ادامه داد: تخم مرغ های ک�چک تر مربوط به
مرغ های ج�ان تر بوده که دارای پوسته محکم تری هستند و تخم مرغ های درشت تر مربوط به مرغ هایی است که سن بیشتری دارند. بنابراین بر اساس وزن،

قیمت تخم مرغ ها چه در واحدهای ت�لیدی و چه بازار متفاوت م� ش�د.

تفاوت قیمت و مزه محص�الت

شاید شما هم تفاوت طعم و مزه این تخم مرغ ها را تجربه کرده اید. تخم مرغ های ک�چک تر به لحاظ مزه متفاوت از تخم مرغ های درشت و حت� معم�ل�
هستند. مرادی درباره تفاوت طعم و مزه این تخم مرغ ها اظهار کرد: جیره غذایی تمام مرغ ها مشخص و یکسان است از این رو نباید ک�چک� و بزرگ� تخم
مرغ در طعم و مزه آنها تأثیری داشته باشد. به عن�ان مثال تخم مرغ� که با نام زرده طال، زعفران� یا هر نام دیگری که در بازار عرضه م� ش�د به لحاظ

کیفیت و مزه با سایر تخم مرغ ها تفاوت� ندارد بلکه ت�لیدکنندگان از یک سری افزودن� هایی برای طالیی تر شدن زرده تخم مرغ استفاده م� کنند.

این فعال ح�زه دام و طیور تصریح کرد: مدع� هستیم یک� از سالم ترین م�اد پروتئین� را ت�لید م� کنیم اگر چه خیل� ارگانیک نیست اما با بررس� دارویی و
غذایی این ماده غن� پروتئین� نتایج نشان م� دهد تخم مرغ یک� از سالم ترین م�اد غذایی کش�ر به شمار م� رود. مثالً در بخش دارو، ت�لیدکنندگان مرغ یا

مصرف آنت� بیوتیک ندارند یا اگر استفاده م� ش�د مقدار آن حداقل است.

ت�لید ماهانه تخم مرغ در کش�ر

مرادی در پاسخ به پرسش� مبن� بر میزان ت�لید و بازار تقاضا گفت: در حال حاضر ت�لید ماهانه تخم مرغ کش�ر بیش از ۱۰۰ هزار تن است. ابتدای سال با
ت�جه به جمعیت و سرانه مصرف میزان م�رد نیاز تناژ ت�لیدی از س�ی وزارت جهاد کشاورزی احصا م� ش�د. پس از اعالم نیازمندی ساالنه بازار تکلیف

ت�لیدکنندگان روشن شده و برای ت�لید برنامه ریزی م� کنند.

در دو هفته اخیر قیمت تخم مرغ افزایش یافت آیا این امر به فصل سرما و کم شدن تخم مرغ ارتباط دارد؟ این فعال ح�زه طیور در این باره با بیان اینکه
ت�لید تخم مرغ خط� است، عن�ان کرد: ج�جه ریزی و پرورش مرغ به اینکه در چه فصل� قرار داریم، مرتبط نیست. عمده ت�لید تخم مرغ در نیمه دوم سال

انجام م� ش�د.

وی ت�ضیح داد: تخم مرغ کاالیی تره باری بوده و با ت�ییر فص�ل دستخ�ش افزایش و کاهش نم� ش�د اما سرانه مصرف که باال م� رود قیمت ها هم افزایش
ً با برودت ه�ا م� یابد. امسال مدارس و دانشگاه ها پس از چند سال برگزاری آنالین باز شدند از این رو آمار مصرف افزایش یافت؛ عالوه بر اینکه معم�ال

مصرف تخم مرغ افزایش م� یابد.

تناسب نداشتن عرضه و تقاضا

بر اساس علم اقتصاد اگر عرضه بیش از تقاضا باشد قیمت ها در بازار شکسته و روند نزول� خ�اهند داشت این م�ض�ع برای تخم مرغ در کش�ر صادق نبوده
و به گفته ت�لیدکنندگان با وج�د اینکه ت�لید بیش از نیاز بازار است با افزایش تقاضا شاهد گران شدن این کاالی اساس� در کش�ر هستیم. مرادی در این باره
اظهار کرد: امسال ت�لیدکنندگان در نیمه نخست سال محص�الت خ�د را با زیان به فروش رساندند. حذف یکباره ارز ترجیح� قیمت نهاده های دام� را افزایش
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داد اما به دلیل ت�هدات� که ت�لیدکنندگان نسبت به دولت داشتند ت�لید بدون وقفه ادامه یافت. با وج�د افزایش قیمت نهادهای دام� ت�لیدکنندگان تخم
مرغ ناچار بودند با قیمت پایین تر از بهای تمام شده محص�ل خ�د را عرضه کنند.

این فعال بخش دام و طیور کش�ر در ادامه سخنان خ�د به آمار ت�لید نیاز بازار پرداخت و گفت: ت�لیدکنندگان با ظرفیت کامل فعالیت داشته و پیش بین�
م� ش�د آمار ت�لید تخم مرغ تا پایان سال به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برسد که این عدد یک رک�رد به شمار م� رود.

او با بیان اینکه از ابتدای سال با مازاد ت�لید در کش�ر م�اجه بوده ایم، اضافه کرد: میزان ت�لید تخم مرغ در سال گذشته یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن بوده که
تمام نیاز بازار را تأمین کرد.

این فعال بخش طیور گفت: با وج�د افزایش قیمت ها هن�ز نرخ ها واقع� نشده و همچنان با جراح� اقتصادی و حذف ارز ۴۲۰۰ بهای تمام شده
ت�لیدکنندگان باالست.

نیاز بازار چقدر است؟

کاهش قدرت خرید مردم سبب شده تا تخم مرغ ق�ت غالب قشر ضعیف تر جامعه شده و جایگزین گ�شت ش�د. در هفته گذشته گ�شت گ�سفندی کیل�یی
۳۰۰ هزار ت�مان بوده که از ت�ان خرید خان�ارهای زیادی خارج است. از این رو مصرف تخم مرغ در کش�ر افزایش یافته و هر فرد ساالنه ۱۴ کیل� گرم تخم

مرغ مصرف م� کند این در حال� است که این عدد سال گذشته ۱۱ کیل�گرم بوده است.

مرادی با بیان اینکه همچنان تخم مرغ نسبت به سایر کاالهای اساس� ارزان تر است، یادآور شد: با ت�جه به نرخ ت�رم، قیمت کاالهای اساس� افزایش یافته
اما نرخ تخم مرغ نسبت به بهای تمام شده آن هن�ز پایین است.

او تاکید کرد: ت�لید تخم مرغ ط�الن� بوده و از زمان ج�جه ریزی تا پرورش مرغ و تخم گذاری دو سال زمان نیاز است.

سخن پایان�

ً ت�لیدکنندگان بخش های مختلف از انباشت محص�الت و مازاد ت�لید سخن بازار به لحاظ ان�اع کاالهای م�رد نیاز جامعه دچار کمبودی نبوده و عم�ما
م� گ�یند؛ عالوه بر اینکه بسیاری از آنها از کاهش ظرفیت ت�لید به دلیل کاهش بازار تقاضا گالیه مند هستند. به نظر م� رسد قدرت خرید مردم سبب شده تا

برخ� از اقالم از سبد خان�ارها حذف شده و بخش زیادی از درآمدها صرف پرداخت هزینه مسکن و م�اد غذایی م� ش�د.

بسیاری از ت�لیدکنندگان با ک�چک شدن بازار داخل برای ادامه حیات در اندیشه گسترش بازارشان به کش�رهای همسایه هستند. به گفته این فعاالن ح�زه
ت�لید اگر تیراژ ت�لید خیل� پایین تر از ظرفیت اسم� واحد صن�ت� باشد فعالیت ها همراه با زیان بوده و منجر به آب رفت سرمایه در گردش و ت�طیل�

مجم�عه م� ش�د.

ً چ�ن محص�الت ماندگاری پایین� دارند و فسادپذیر هستند در فص�ل گرما قیمت پایین� دارند و با آغاز فصل سرما با افزایش در بخش اقالم اساس� عم�ما
نرخ رو به رو م� ش�ند از جمله تخم مرغ. بنابراین صع�دی شدن قیمت ها در نیمه دوم سال در برخ� از اقالم اساس� به ط�الن� شدن مدت ماندگاری

محص�الت بر م� گردد نه تقاضای باال.
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کد خبر 5650913

اقتصاد 

افزایش ۳۰ درصدی مصرف گ�شت مرغ در کش�ر
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گ�شت� کش�ر گفت: ب�داز درخ�است از مردم برای مبادرت به خرید و حمایت از ت�لیدکنندگان داخل� مرغ، در چند روز

گذشته میزان مصرف کش�ر حدود ۳۰درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حبیب اله اسداله نژاد گفت: ب�د از درخ�است از مردم برای مبادرت به خرید و حمایت از ت�لیدکنندگان
داخل�، در چند روز گذشته میزان مصرف در کش�ر حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است. افزایش مصرف م�جب ت�ییر و افزایش قیمت مرغ شده است اما

هن�ز از قیمت مص�ب حدود ۷ هزار ت�مان فاصله دارد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گ�شت� کش�ر تصریح کرد: روزانه حدود ۱۵۰۰ تن مرغ مازاد در بازار وج�د دارد.

حسین دماوندی نژاد معاون ام�ر ت�لیدات دام� وزارت جهاد کشاورزی هم با بیان اینکه رصد بازار نشان م� دهد میزان تقاضا به روال عادی بازگشته است،
گفت: هر هفته حدود ۷ هزار تن ت�لید گ�شت مرغ را برنامه ریزی و به بازار عرضه م� کنیم. در چند روز اخیر میزان تقاضا تا حدودی کاهش داشت که اقدام

رسانه مل� و درخ�است اتحادیه سراسری مرغ گ�شت� از مردم برای حمایت از ت�لید، روند ت�لید به ثبات رسید.

وی افزود: روزانه حدود ۷ هزار تن گ�شت مرغ در ۳۲ استان عرضه م� ش�د که در سه روز گذشته همه این ۷ هزار تن جذب بازار شده است و شرایط
به گ�نه ای بوده که ذخیره سازی به ط�ر محدود برای برخ� استان ها انجام شده است.

معاون ام�ر ت�لیدات دام� وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در روزهای قبل روزانه حدود ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تن مازاد مرغ وج�د داشت، تصریح کرد: اگر تقاضا به
همین من�ال ادامه پیدا کند، عرضه و تقاضا از یک منط� برخ�ردار خ�اهد شد، اما اگر میزان تقاضا دوباره کاسته ش�د باید مرغ را ذخیره سازی کنیم.
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معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی ایسنا/خوزستان 
سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه قیمت مرغ کشتار
نیز مان  زار تو روز در بازارهای استان تا حدود هر کیلوگرم ۱۳ ه
ر بازار ی د چ کمبود : هی ، گفت ه است ب شد ت مصو ز قیم ر ا ارزانت

استان در زمینه مرغ کشتار روز نداریم.

علی رحم کریمی در گفت  و گو با ایسنا، در خصوص آخرین
وضعیت قیمت مرغ کشتار روز در خوزستان اظهار کرد: شرکت
پشتیبانی امور دام خوزستان در حال خرید مرغ مازاد تولید شده
در استان است زیرا میزان مرغی که در استان کشتار می شود
ت از ر حمای ه منظو و ب ن ر ز ای و ا ت  ن اس ز استا ز نیا ر ا بیشت

تولیدکنندگان مرغ مازاد تولیدشده از آن ها خریداری می شود.

وی با بیان اینکه هیچ کمبودی در بازار استان در زمینه مرغ کشتار
روز نداریم، افزود: میزان مرغ آماده به کشتار بیشتر از سرانه مورد نیاز استان است و از این رو هیچ مشکلی در تامین مرغ کشتار روز در بازار

وجود ندارد.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: به دلیل حمایت از بخش تولید، در حال حاضر توزیع مرغ
منجمد از سوی شرکت پشتیبانی امور دام نیز در استان متوقف شده است.

کریمی ادامه داد: قیمت مرغ کشتار روز در بازارهای خوزستان تا حدود هر کیلوگرم ۱۳ هزار تومان ارزانتر از قیمت مصوب شده است و با توجه
به این شرایط اصال نیازی به توزیع مرغ منجمد در بازار نیست.

وی افزود: قیمت مصوب مرغ کشتار روز ۶۳ هزار تومان است در حالی که در برخی از مناطق مرغ کشتار روز با قیمت هر کیلوگرم ۵۰ تا ۵۱
هزار تومان به فروش می رسد.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در خصوص علت این کاهش قیمت مرغ گفت: با توجه به
برنامه ریزی های انجام شده برای کنترل بازار و افزایش جوجه ریزی نسبت به ماه قبل و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته، عرضه

مرغ در بازار افزایش یافته و این مساله عامل کاهش قیمت مرغ شده است.

انتهای پیام

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد

کاهش ۱۳ هزار تومانی قیمت مرغ کشتار روز در خوزستان
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معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی ایسنا/گلستان 
رنامه ریزی برای حل مشکالت دامداران گلستانی خبر ز ب گلستان ا
داد و گفت: افزایش قیمت نهاده های دامی صرفًا مربوط به گلستان

نیست.

صاحب خیراندیش امروز شنبه ۱۹ آذر در گفتگو با خبرنگاران، با
اشاره به تدبیر جهاد کشاورزی برای رفع مشکل دامداران گلستانی
اظهار کرد: با همکاری شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به خرید
دام دامداران کرده که در وهله نخست ۱۲ هزار رأس دام با قیمت

مصوب ۸۶ هزار تومان از دامداران گلستانی خریداری شد.

وی با طرح این پرسش که آیا مشکل دامداران با خرید دام حل
می شود یا اینکه باید قیمت نهاده های دام کاهش یابد، پاسخ داد:

افزایش قیمت نهاده های دامی صرفًا مربوط به گلستان نیست و در تمامی نقاط کشور وجود دارد، ما پیشنهادات خود در زمینه صادرات دام و
مشوق های صادراتی را به وزارتخانه ارسال کردیم که در صورت موافقت می تواند به رونق این بخش کمک کند.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی گلستان با بیان اینکه پیشنهادات برای بهبود وضعیت دامداران از بدو هدفمندی یارانه ها به وزارتخانه
مور دام جهاد کشاورزی استان ها نیز ارسال شده و انجام آن در دست پیگیری است، تصریح کرد: همچنین در آخرین گردهمایی معاونان ا

مشکالت دامداران گلستانی را مطرح کردیم و نکات الزم به صورت کتبی و شفاهی به سمع و نظر معاون وزیر جهاد کشاورزی رسیده است.

خیراندیش به معیار تعیین نهاده های دامی به دامداران اشاره کرد و توضیح داد: معیار ما براساس ضوابط فنی و کمیته های فنی تشکیل شده
در استان گلستان است، در این زمینه چندین جلسه کمیته استانی تشکیل شده تا نهاده های دامی پس از رسیدن به دست دامدار کیفیت

مناسبی داشته باشد.

وی با بیان اینکه در حال رتبه بندی کارخانجات خوراک دام استان گلستان هستیم، یادآور شد: این مهم در حال انجام است و تاکنون تقریبًا
نیمی از کارخانجات استان رتبه بندی شده اند، در حال حاضر میزان تولید کارخانجات خوراک دام با ارز نیمایی ۸۹۰ تن و ۶ هزار تن به صورت

آزاد است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به اینکه برای رسیدن خوراک دام باکیفیت مناسب به دست دامداران، نظارت بر
کار کارخانجات تشدید شده است، بیان کرد: براساس ضوابط کمیته های فنی تشکیل شده در استان گلستان میزان خوراک دام برای دام سبک
ماهانه دو الی سه کیلوگرم و برای دام سنگین روزانه ۱۰ کیلوگرم در نظر گرفته شده و بیشتر نهاده های علوف برای دام سبک باید به روش

تأمین علوفه از مراتع انجام شود تا برای دامداران به صرفه تر باشد.

خیراندیش از برنامه ریزی برای احیای مراتع با همکاری منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان خبر داد و گفت: امیدوارم با احیای مراتع، دامداران
بتوانند از این مهم بهره ببرند و قیمت تمام شده محصول آن ها کمتر شود.

انتهای پیام

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی گلستان پاسخ داد؛

علت گرانی نهاده های دامی/ خرید ۱۲ هزار رأس دام از دامداران گلستانی
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کد خبر 5650913

اقتصاد 

افزایش ۳۰ درصدی مصرف گ�شت مرغ در کش�ر
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گ�شت� کش�ر گفت: ب�داز درخ�است از مردم برای مبادرت به خرید و حمایت از ت�لیدکنندگان داخل� مرغ، در چند روز

گذشته میزان مصرف کش�ر حدود ۳۰درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حبیب اله اسداله نژاد گفت: ب�د از درخ�است از مردم برای مبادرت به خرید و حمایت از ت�لیدکنندگان
داخل�، در چند روز گذشته میزان مصرف در کش�ر حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است. افزایش مصرف م�جب ت�ییر و افزایش قیمت مرغ شده است اما

هن�ز از قیمت مص�ب حدود ۷ هزار ت�مان فاصله دارد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گ�شت� کش�ر تصریح کرد: روزانه حدود ۱۵۰۰ تن مرغ مازاد در بازار وج�د دارد.

حسین دماوندی نژاد معاون ام�ر ت�لیدات دام� وزارت جهاد کشاورزی هم با بیان اینکه رصد بازار نشان م� دهد میزان تقاضا به روال عادی بازگشته است،
گفت: هر هفته حدود ۷ هزار تن ت�لید گ�شت مرغ را برنامه ریزی و به بازار عرضه م� کنیم. در چند روز اخیر میزان تقاضا تا حدودی کاهش داشت که اقدام

رسانه مل� و درخ�است اتحادیه سراسری مرغ گ�شت� از مردم برای حمایت از ت�لید، روند ت�لید به ثبات رسید.

وی افزود: روزانه حدود ۷ هزار تن گ�شت مرغ در ۳۲ استان عرضه م� ش�د که در سه روز گذشته همه این ۷ هزار تن جذب بازار شده است و شرایط
به گ�نه ای بوده که ذخیره سازی به ط�ر محدود برای برخ� استان ها انجام شده است.

معاون ام�ر ت�لیدات دام� وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در روزهای قبل روزانه حدود ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تن مازاد مرغ وج�د داشت، تصریح کرد: اگر تقاضا به
همین من�ال ادامه پیدا کند، عرضه و تقاضا از یک منط� برخ�ردار خ�اهد شد، اما اگر میزان تقاضا دوباره کاسته ش�د باید مرغ را ذخیره سازی کنیم.

کشاورزی و دامداری /
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حوزه : کشاورزی و امور دامگروه : اقتصادی

تاریخ : ۱۴۰۱/۹/۱۷ - ۱۲:۰۷ ب.ظشماره : ۱۴۰۱۰۹۱۶۰۰۰۴۴۵

چهار عامل افزایش قیمت
گوشت قرمز/ ضرورت مقابله با

داللی و قاچاق دام
این روزها قیمت گوشت قرمز در بازار افزایش یافته است، از دالیل افزایش قیمت گوشت، در کنار

صادرات، قاچاق دام به برخی کشورهای همسایه و فروش با نرخ های باالتر است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بررسی های خبرنگار فارس از بازار گوشت قرمز
حاکی است که قیمت گوشت نسبت به روزهای گذشته افزایش داشته است.

امروز  هر کیلوگرم گوشت ران خالص گوساله 238 هزار تومان و ران گوسفندی کیلویی 230
هزار تومان عرضه می شود.

بررسی ها نشان می دهد  چهار دلیل دلیل برای رشد قیمت گوشت قرمز مطرح است.

* داللی و واسطه گری از عوامل رشد قیمت گوشت قرمز

دالالن  نخستین عامل افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار هستند؛ با توجه به نزدیک شدن
به شب یلدا، قیمت ها از سوی دالالن تا اندازه ای بی دلیل افزایش یافته است؛  از آنجایی
که گوشت قرمز قیمت مصوب ندارد و نظارت های کنترل قیمتی هم تقریبا انجام نمی شود،

 سوء استفاده از سوی برخی دالل ها برای افزایش قیمت، به راحتی انجام می  شود.

* قاچاق دام به کشورهای اطراف از عوامل افزایش قیمت گوشت قرمز

قاچاق دام به دیگر کشورها ، عامل دیگر  رشد قیمت   گوشت قرمز است، شواهدی وجود دارد
که دام، این روزها بیشتر به عراق و منطقه کردستان قاچاق می شود که ضرورت دارد در

این باره با متخلفان مقابله و برخورد قانونی شود.

خوش طعمی و نیز ارزان بودن دام ایرانی نسبت به کشورهای مجاور، عاملی برای روانه
شدن دام به سوی این کشورها شده است.

* صادرات دام عامل دیگر رشد قیمت
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عالوه بر قاچاق دام، صادرات دام هم به کشورهای دیگر وجود دارد، که عامل افزایش
قیمت گوشت قرمز شده است؛ مدیرعامل اتحادیه دام سبک اخیرا از صادرات دام به کویت خبر

داده بود به حدی که به گفته وی توانسته است قیمت را در این کشور بشکند.

البته خبرهایی شنیده می شود مبنی بر اینکه وزیر جهاد کشاورزی قرار است صادرات گوشت
را متوقف کند، اما  هنوز اقدام رسمی در این زمینه انجام نشده است.

* بارندگی های هفته های اخیر عامل دیگر رشد قیمت گوشت

از سوی دیگر بارندگی های اخیر در استان ها، تا حدودی توانسته است مبادالت استانی دام
زنده و گوشت را کندتر کند و این عاملی برای افزایش قیمت شده است، انتقال دام بین

استان های معموال با کامیون انجام می  شود و بارندگی این روند را کندتر کرده است.

به گزارش فارس، کشور ما ساالنه 900 هزار تن گوشت قرمز تولید می  کند و حدود یک
میلیون تن هم مصرف دارد، با اینکه نیاز ما به واردات گوشت قرمز حدود 100 هزار تن 
است تا نیاز کشور تامین شود اما در مقاطعی از سال هم، تولید داخل بیش از تقاضا وجود

دارد.

البته اتحادیه ها  تاکید دارند که مشکل رشد قیمت گوشت قرمز در بازار، با کاهش تولید
مرتبط نیست بلکه به عواملی که دربازار تاثیر می  گذارند، مربوط می  شود.

پایان پیام/
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امروز شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۱، شماره ۸۰۷۴

ایران اقتصادی

۷

«ایران» از تسریع روند ترخیص نهاده های دامی از گمرکات کشور در 8 ماه نخست امسال گزارش می
دهد

واردات و توزیع 8/3 میلیون تن نهاده دامی در بازار

امین محمودی

       

طی دو ماه اخیر روند واردات نهاده های دامی (ذرت، دانه سویا، جو، کنجاله سویا) به کشور تسریع شده و شاهد ترخیص

شدن محموله های زیادی از این کاالی اساسی مورد نیاز دامداران و مرغداران در کشور هستیم. به طوری که آمارهای

گمرک حاکی از آن است که در دو ماه ابتدایی پا�ز 3 میلیون و 500 هزار تن نهاده دامی وارد کشور شده و در آذرماه نیز

بسیاری از کشتی های حامل این کاالی اساسی در بنادر کشور پهلو گرفته و محصولشان در بازار توزیع شده، که این امر به

معنی آن است که قفل ترخیص و واردات نهاده های دامی باز شده است. کشورمان در حال حاضر به دلیل خشکسالی و

آب بر بودن نهاده های دامی تنها 6 میلیون تن از این محصوالت را تولید می کند، از طرف دیگر قیمت این محصوالت در

بازار جهانی به تبع جنگ اوکراین و روسیه با افزایش قابل توجهی روبه رو شده است از این رو به دلیل ارزبری باالی واردات

نهاده های دامی به کشورمان و سهم 50 درصدی در واردات محصوالت کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی به دنبال

خودکفایی 50 درصدی در تولید این محصوالت است. از این رو وزارت جهاد کشاورزی عالوه بر خودکفایی 50 درصدی

نهاده های دامی در افق 1404 به دنبال توسعه کشت فراسرزمینی در دیگر کشورها برای تامین این نهاده ها است. از این

رو به نظر می رسد با اجرای طرح الگوی کشت در کشورمان خصوصا در سطح دیمزارها میزان تولید جو با افزایش قابل

توجهی روبه رو شود و از طرف دیگر اراضی آبی نیز صرف تولید محصوالت آبی همچون ذرت و سویا شود تا از این طریق

کشورمان بتواند از میزان وابستگی خود به این نهاده های دامی بکاهد. 

واردات 4 میلیارد دالری نهاده های دامی به کشور
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براساس آمارهای گمرک در هشت ماهه سال جاری 8 میلیون و 300 هزار تن نهاده دامی به ارزش 4 میلیارد و 44 میلیون

دالر وارد کشور شده، به طوری که طبق این آمار بیشترین میزان واردات مربوط به ذرت دامی بوده است. این آمار نشان

دهنده آن است که طی یک ماه اخیر حدود 2 میلیون تن نهاده دامی از گمرکات کشور ترخیص شده، به طوری که تا ماه

گذشته 6 میلیون و 400 هزار تن نهاده وارد کشور شده است. در حال حاضر یکی از اصلی ترین نهاده های دامی مورد نیاز

اکثر دامداران ذرت است، به همین دلیل در سال جاری 5 میلیون و 100 هزار تن ذرت به ارزش دو میلیارد و 37 میلیون

دالر وارد کشور شده که عمده مبادی وارداتی این محصول روسیه، سوئیس، امارات، اسلواکی، ترکیه، مجارستان، عراق،

عمان، انگلیس، آلمان و برزیل بوده است. دانه سویا  یکی دیگر از نهاده های دامی است که سهم زیادی در واردات بخش

کشاورزی طی هشت ماهه سال داشته، به طوری که طی این مدت یک میلیون و 614 هزار تن دانه سویا به ارزش یک

میلیارد و 251 میلیون دالر وارد کشور شده که عمده مبادی واردات این محصول انگلیس، ترکیه، سوئیس، امارات و عمان

بوده است. همچنین 670 هزار تن کنجاله سویا از روسیه، انگلیس، سوئیس، اتریش، آذربایجان، امارات، قزاقستان و هلند

به ارزش 402 میلیون دالر وارد کشور شده است. از طرف دیگر 912 هزار تن جو  به ارزش 352 میلیون دالر برای تامین

نهاده های دامی مورد نیاز دامداران به کشور وارد و در بین دامداری های صنعتی توزیع شده است که مبادی عمده

واردات این محصول روسیه، اسپانیا، امارات، انگلیس، هلند، مجارستان، قزاقستان، سوئیس، آذربایجان، ترکیه، آلمان و

عمان بوده است.

پهلوگیری 3 فروند کشتی حامل نهاده های دامی در بندرامام

مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان  از تخلیه و بارگیری 230 هزار تن نهاده دامی از بندر امام در دو هفته اخیر خبر داد و

افزود: در دو هفته اخیر 230 هزار تن نهاده دامی از این بندر به سایر نقاط کشور حمل شده است. حمید بدوی در خصوص

واردات نهاده های دامی از بندر امام خمینی به داخل کشور اظهار کرد: 3 فروند کشتی حامل نهاده های دامی به وزن 300

هزار تن در اسکله فله بار مجتمع بندری امام خمینی پهلودهی شدند.  وی با بیان اینکه 5 فروند کشتی دیگر در انتظار برای

ورود به اسکله و پهلودهی هستند، ادامه داد: مجموعا 8 فروند کشتی حامل نهاده های دامی چند روز آینده پهلودهی

خواهند شد. مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان گفت: این محموله ها حامل ذرت دانه ای، جو و کنجاله سویا هستند

که از کشور برزیل وارد آب های ایران شده و در بندر امام خمینی(ره) پهلودهی خواهند شد. وی با بیان اینکه عملیات

تخلیه محموله نهاده های دامی توسط دستگاه های مکنده شروع شده است، افزود: حمل مستقیم نهاده های دامی به

مناطق مختلف کشور با استفاده از ناوگان حمل و نقل جاده ای برنامه ریزی شده است. 

نوشته های دیگری از «امین محمودی»

عوارض صادراتی مرغ صفر شد / برای حمایت از مرغداران و افزایش تولید
روزنامه ایران، پنج شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱

ترمز صادرات محصوالت آب بر کشیده شد / گزارش «ایران» از صادرات 1/1 میلیون تن محصول جالیزی در 7 ماهه
امسال

روزنامه ایران، چهار شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱

در گفت و گوی مدیرکل برنامه ریزی و بودجه سازمان شیالت با «ایران» مطرح شد : تولید 500 هزار تن ماهی

در قفس تا سه سال دیگر
روزنامه ایران، سه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱

تولید 21 میلیون تنی غالت در سال جاری / با افزایش نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی رقم خورد
روزنامه ایران، دو شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱

صادرات محصوالت کشاورزی به 16 میلیون تن می رسد / با توسعه دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم تا پایان
برنامه هفتم

روزنامه ایران، یک شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱
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