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 لناایخبرگزاري    
 م؟یندار بازار در تومان هزار 120 ییلویک گوشت چرا/ است صادرات توقف دنبال به گوشت يایماف   

 خبرگزاري تسنیم   
 تومان 700 و هزار 52 متیق با بار تره و وهیم نیادیم در مرغ عرضه        

 شد آزاد عراق به المیا از دام و مرغ صادرات        

 خبرگزاري فارس       
 ستیچ آن یگران با کشور در قرمز گوشت مازاد تناقض/ گوشت یفعل متیق از یناراض مردم و دامدار

 ایرناخبرگزاري 
 میدار زنده دام و گوشت دیتول مازاد/ ندارد قرمز گوشت در يکمبود چیه کشور
 شد فراهم هم صادرات نهیزم/ یحیترج ارز حذف از ماه 7 گذشت با مرغ بازار در آرامش يبرقرار

 مهرخبرگزاري 
 میدار دیتول مازاد/ اصفهان در مرغ گوشت متیق کاهش

 سناخبرگزاري ای
 !مرغ یاالکلنگ متیق
 شود تیحما خوزستان در مرغ دیتول صنعت از دیبا

 هستند دامداران بر تسلط دنبال به یبرخ/ نشده متوقف کامل طور به دام صادرات

 باشگاه خبرنگاران جوان
 دیرس تومان 500 و هزار 53 به مرغ متیق

 مرغ دیخر يبرا ها هیاتحاد به یتومان اردیلیم 300 التیتسه پرداخت

 خبرگزاري صدا و سیما
 دکنندگانیتول هیاتحاد يهمکار با مازاد مرغ يآور جمع طرح

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

مافیای گوشت به دنبال توقف صادرات است/ چرا گوشت کیلویی ۱۲۰ هزار

تومان در بازار نداریم؟

رئیس اتحادیه دام سبک خاطر نشان کرد: افزایش نرخ گوشت بهانه ای به دست مافیا داد که مانع صادرات دام شوند تا اینگونه انحصار بازار

گوشت در کشور را به دست بگیرند چراکه در این شرایط دامدار چاره ای ندارد جز اینکه دام را به این افراد بفروشد و دامدار را مجاب می کنند

که به هر نرخی که آنها بخواهند دام شان را به آنها بفروشند.

https://www.ilna.ir/fa
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افشین صدر دادرس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، آنالیزی از قیمت تمام شده دام زنده ارائه کرد و افزود: به ازای هر 8 کیلو خوراک،

گوسفند یک کیلو گوشت اضافه می کند؛ به عبارت دیگر ضریب تبدیل خوراک به گوشت هشت به یک تا 10 به یک است. اگر دام زنده کیلویی

120 هزار تومان شود فقط جبران کننده هزینه خوراک دام می شود.

این فعال حوزه دامپروری ادامه داد: پرورش دام فقط به هزینه خوراک منتهی نمی شود و هزینه های دیگری چون دستمزد کارگر، تلفات دام،

واکسن و بهداشت، حمل و نقل علوفه و دام، اجاره محل و پس چر غالت و مرتع به اضافه می شود و باید 10 درصد سود دامدار  را حساب

کنیم؛  اگر این هزینه ها را به 96 هزار تومان یا 120 هزار تومان قیمت خوراک دام اضافه کنیم به قیمت تمام شده دام زنده خواهیم رسید.
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رئیس اتحادیه دام سبک میانگین قیمت بره نر کشتاری در میادین را کیلویی 85 هزار تومان دانست و خاطر نشان کرد: دام زنده هنوز به

قیمت واقعی که جبران هزینه خوراک بشود نرسیده  است؛ نسبت تبدیل دام زنده به گوشت حدود 45 درصد است یعنی از هر 100 کیلو دام

زنده می توان 45 کیلو گوشت استحصال کرد.

وی اضافه کرد: اگر قیمت دام زنده کیلویی 85 هزار تومان باشد حداکثر باید کیلویی 200 هزار تومان در بازار عرضه و به دست مصرف

کنندگان برسد، اینجا این پرسش مطرح است که چرا گوشت با نرخ باالتر از این در بازار بفروش می رسد؟ در این میان باید این نکته را در

نظر داشت که در میادین عرضه دام گوشت میش و بز به وفور عرضه و به فروش می رسد؟ و رونق بازار میش و بز از بازار گوشت گوسفندی

بیشتر و قیمت حداکثری میش کیلویی 40 تا 50 هزار تومان و بز کیلویی 30 تا 40 هزار تومان است. در واحدهای عرضه میشی که 50 هزار

تومان بفروش می رسد باید 120 هزار تومان بفروش برسد؛ اما چرا در بازار گوشت کیلویی 120 هزار تومان موجود نیست.

این فعال حوزه دامپروری با بیان اینکه مصرف کننده نمی تواند تفاوتی بین الشه میش و گوسفند قائل شود، گفت: فروشندگان گوشت از این

عدم آگاهی مصرف کنندگان بهره می گیرند و گوشت را با قیمت نازل خریداری و به قیمت گوشت درجه یک می فروشند و هیچ نظارتی در این

بین وجود ندارد و مصرف کنندگان نیز نمی تواند از عالمت های سازمان دامپزشکی تشخیص دهد که این گوشت میش یا بز است؟

دادرس نسبتی بین افزایش قیمت گوشت و افزایش قیمت دام زنده و صادرات برقرار نکرد و افزود: افزایش نرخ گوشت بهانه ای به دست

مافیای گوشت داد که مانع صادرات دام شوند تا اینگونه انحصار بازار گوشت در کشور را به دست بگیرند چراکه در این شرایط دامدار

چاره ای ندارد جز اینکه دام را به این افراد بفروشد و دامدار  را مجاب می کنند که به هر نرخی که آنها بخواهند دام شان را به آنها بفروشند. 

وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت کشاورزی به دنبال توقف روند صادرات دام است، گفت: وزارت کشاورزی به دنبال مدیریت صادرات

است و طرح هایی برای مدیریت آن دارد؛ در ابتدا شیوه نامه صاردات دام مشکالتی ایجاد و بعد از رایزنی ها با وزارت کشاورزی قرار شده

است که این شیوه  نامه تغییر کند که در در بازار داخل و خارج مشکالتی امروز ایجاد نشود.

انتهای پیام/
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معاون بازرگان� میاد�ن م�وه و تره بار گفت: هم اکنون مرغ با قیمت ۵۲ هزار و ۷۰۰

تومان در میاد�ن م�وه و تره بار عرضه م� شود که حدود ۱۶ درصد از نرخ مصوب کمتر

است.

به گزارش خ�رگزاری تس�یم، اعرا�ی افزود: امروز یکش�به (20 آذرماه)، قیمت عمده مرغ در میدان �همن تهران حدود

50 هزار تومان �رای هر کیلوگرم است که نس�ت به روز گذشته تغ��ر نداشته است.

وی گفت: مرغ در ا�ن میدان بصورت خرده فروش� هم حدود 53 هزار تومان عرضه م� شود.

معاون بازرگان� میاد�ن م�وه و تره بار افزود: نرخ مرغ �رای عرضه در میاد�ن م�وه و تره بار 52 هزار و 700 تومان

تع��ن شده که حدود 16 درصد کمتر از نرخ مصوب (63 هزار تومان) است و ا�ن فرصت خو�ی �رای خرید و ذخ�ره

سازی است.

از سوی دیگر مد�ر� نظارت �ر کاالی اساس� وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تولید مرغ در سطح کشور در وضعیت

مطلو�ی است گفت: هم اکنون تولید مرغ بصورت روزانه حدود 800 تن بیش از نیاز بازار است که باعث پیش� گرفتن

عرضه از �قاضا شده است.

امراله� گفت: مرغ در سطح خرده فروش� در کشور حدود 57 هزار تومان �رای هر کیلوگرم �ر مشتریان عرضه م� شود.

مد�ر� نظارت �ر کاالی اساس� وزارت جهاد کشاورزی، ورود تش� های صنعت ط�ور �رای جمع آوری مرغ مازاد نیاز

بازار و حذف عوارض صادرات مرغ را از جمله راهکار های الزم �رای جلوگ�ری از زیان تولیدکننده های مرغ �رشمرد.

انتهای پیام/

عرضه مرغ در میاد�ن م�وه و تره بار با قیمت ۵۲ هزار و ۷۰۰ تومان
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رییس کمیس�ون کشاورزی مجلس شورای اسالم� گفت: صادرات محصوالت بخش

کشاورزی از استان ایالم به کشور عراق بالمانع است.

به گزارش خ�رگزاری تس�یم، محمدجواد عسگری در نشست تخصص� کشاورزی در ایالم، افزود: یک� از ظرفیت های مهم

ایالم بحث اقلیم است و وجود ا�ن مهم م� تواند به افزایش تولید کمک کند همچن�ن خاک حاصلخ�ز مناس�ی در ا�ن

منطقه وجود دارد که م� توان با �هره �رداری از ا�ن ظرفیت، بخش کشاورزی را توسعه داد.

رییس کمیس�ون کشاورزی مجلس درباره صادرات محصوالت کشاورزی، گفت: به دلیل هم مرز �ودن ایالم با کشور

عراق، صادرات محصوالت �روت��ن سفید مرغ و تخم مرغ همچن�ن دام سبک به کشور عراق �رای استان ایالم بالمانع

است و ه�چ دستگاه� نباید وقفه ای در بحث صادرات �روت�ین� سفید از استان ایالم به عراق ایجاد کند.

عسگری در مورد امهال وام های بخش کشاورزی و دامداری ن�ز، افزود: در ا�ن خصوص در �ودجه سال جاری اعتبار

مناس�ی اختصاص یافته و استان ایالم به طور و�ژه در ا�ن �ودجه دیده شده است.

رییس کمیس�ون کشاورزی مجلس در ادامه تاکید کرد: اگر دستگاه� در استان ایالم در زمینه �روکراس� اداری در

خصوص امهال وام های بخش کشاورزی کوتاه� یا سهل انگاری کند مصداق ترک فعل است و ا�ن مهم پیگ�ری

م� شود.

وی با اعالم اینکه 15 درصد اعتبارات بانک ها به بخش کشاورزی ایالم اختصاص یافته، تاکید کرد: در ا�ن راستا توجه

و�ژه ای به توسعه شیالت شده و از سرمایه گذاران ا�ن بخش حمایت م� شود.

صادرات مرغ و دام از ایالم به عراق آزاد شد

| اخبار کشاورزی  | اخبار اقتصادی  | ۲۰ آذر ۱۴۰۱ - ۰۸:۲۰ 
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عسگری تصر�ح کرد: وجود اراض� ش�ب دار ظرفیت و قابلیت �رای کشت درختان است و ا�ن مهم در استان و کشور به

صورت پایلوت قرار گ�رد و به زهکش� اراض� کشاورزی توجه و�ژه شود.

انتهای پیام/
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دامدار و مردم ناراضی از قیمت
فعلی گوشت/ تناقض  مازاد

گوشت قرمز در کشور با گرانی
آن چیست

در حالی که اتحادیه های تولید گوشت قرمز از افزایش تولید و وجود مازاد گوشت در کشور می گویند و
مخالف توقف صادرات گوشت هستند، اما این روزها قیمت گوشت در بازار با وجود عرضه زیاد، دوباره

افزایش یافته و تناقض رشد قیمت با وجود افزایش عرضه را ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در روزهای گذشته قیمت گوشت قرمز در بازار
افزایش یافته است و وزارت جهاد کشاورزی سعی می کند با توقف صادرات دام، قیمت را
در بازار کنترل کند اما اتحادیه های تولید در کنار موافقت با صادرات، یک گام فراتر نهاده و

معتقد هستند که  مافیای داخلی گوشت مانع صادرات دام می شود .

به ادعای اتحادیه های تولیدکننده گوشت،  افزایش نرخ گوشت، بهانه ای به دست مافیا داد
که مانع صادرات دام شوند تا کماکان انحصار بازار گوشت در کشور را به دست بگیرند، زیرا
در این شرایط دامدار چاره ای ندارد جز اینکه دام را به این افراد بفروشد و آنها دامدار را

مجاب می کنند که به هر نرخی که آنها بخواهند دام شان را به آنها بفروشند.

* اگر عرضه گوشت قرمز باالست پس چرا قیمت ها کاهش نمی یابد  

از سوی دیگر این تناقض عجیب در ذهن مردم نقش بسته است که اگر دام مازاد در کشور
وجود دارد چرا قیمت ها باال می رود؟ اگر دام مازاد در کشور وجود دارد چرا وزارت جهاد
کشاورزی به دنبال توقف صادرات دام زنده است؟ آیا واقعا مافیایی وجود دارد که
می خواهند از توقف صادرات دام سود ببرند؟ آیا وزارت جهاد باالخره صادرات را متوقف

می کند؟

 در کشور ساالنه 850 تا 900 هزار تن گوشت تولید می  شود در حالی که نیاز کشور ساالنه
یک میلیون تن است، اما آمارهای جدیدی وجود دارد که نشان می دهد سرانه مصرف
گوشت قرمز در کشور کاهش یافته است، منصور پوریان، رئیس شورای تامین دام کشور
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روز گذشته گفت: سرانه مصرف گوشت قرمز در محدوده 7 تا 9 کیلوگرم است؛ با استناد به
صحبت های این مسئول نیاز به گوشت قرمز در کشور 600 تا 765 هزار تن می شود و با
این حساب گفته اتحادیه های تولید مبنی بر وجود دام مازاد نزدیک به یقین است، آنها

بارها گفته اند که کشور در تولید گوشت به خودکفایی رسیده و دام مازاد هم وجود دارد.

بنابراین به نظر می رسد که خودکفایی در گوشت یا افزایش عرضه در بازار نه به دلیل
افزایش تولید بلکه کاهش سرانه مصرف در کشور محقق شده است.

* واقعا سرانه مصرف گوشت در کشور ما 4 کیلوگرم است؟

روز گذشته برخی رسانه ها به استناد مرکز آمار، سرانه مصرف گوشت قرمز کشور را 4
کیلوگرم اعالم کرده بودند، بررسی های خبرنگار فارس نشان می دهد که این آمار صحت
ندارد زیرا آنچه در سایت مرکز آمار اشاره شده مربوط به تولید گوشت قرمز و گوشت مرغ و
مربوط به سالهای 1390 تا 1394 است که در آن هیچ اشاره ای به مصرف نشده است،
احتماال خبرنگار با آمار تولید، به چنین رقمی رسیده است اما فاکتورهای متفاوتی از قبیل
صادرات، واردات، قاچاق هم باید در این محاسبه دخالت داده می شد و به نظر می رسد

سرانه مصرف چهار کیلوگرم درست نیست.

*  سرانه مصرف گوشت در کشور به سمت مرغ رفته است

بررسی ها نشان می دهد که سرانه مصرف از گوشت قرمز به سمت گوشت مرغ رفته است،
این به  دلیل گرانی قیمت گوشت قرمز و البته تغ�ر ذائقه و البته فرهنگ پذیرایی مردم

است که در مراسم های مختلف از مرغ برای پذیرایی مهمان ها استفاده می کنند.

رئیس وقت سازمان دامپزشکی کشور در سال 99 اعالم کرد: در سال ۹۸ دو میلیون و ۷۰۰
هزار تن گوشت مرغ تولید شد که بر اساس میزان جمعیت کشور  مصرف سرانه گوشت
مرغ ۳۲ کیلوگرم یعنی دو برابر میانگین جهانی است. اکنون نیز عالوه بر تولید داخل
بخشی مرغ منجمد وارداتی در کشور توزیع می شود و نشان می دهد  سرانه مصرف مرغ

کشور بسیار باالست.

پیش از این گفته می شد که سرانه مصرف مرغ در کشور 17 کیلوگرم است اما آرام آرام به
میزان آن افزوده شد و به همان نسبت از سرانه مصرف گوشت قرمز کم شد.

* تضاد قیمت بازار با مازاد تولید از کجا ناشی می شود؟

حال سوال این است که اگر مازاد عرضه در بازار وجود دارد چرا قیمت ها به جای کاهش
افزایش می یابد؟ مگر نه این است که قیمت گوشت را عرضه و تقاضا تع�ن می کند و تنها

محصول پروتئینی است که از قیمت گذاری دستوری ستاد تنظیم بازار مستثنی است.
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افشین صدر دادرس، رئیس اتحادیه دام سبک، علت اصلی رشد قیمت گوشت قرمز را
افزایش هزینه های تولید می داند و می گوید که بخش عمده هزینه تولید مربوط به خوراک

دام است که در ماه های اخیر پس از حذف ارز 4200 تومانی تا 5 برابر افزایش یافت.

دادرس، تحلیلی  از قیمت تمام شده دام زنده ارائه می کند و می گوید: به ازای هر 8 کیلو
خوراک، گوسفند، یک کیلو گوشت اضافه می کند؛ به عبارت دیگر ضریب تبدیل خوراک به
گوشت هشت به یک تا 10 به یک است. اگر دام زنده کیلویی 120 هزار تومان شود فقط

جبران کننده هزینه خوراک دام می شود.

این فعال حوزه دامپروری ادامه داد: پرورش دام فقط به هزینه خوراک منتهی نمی شود و
هزینه های دیگری چون دستمزد کارگر، تلفات دام، واکسن و بهداشت، حمل و نقل علوفه و
دام، اجاره محل و پس چر غالت و مرتع به اضافه می شود و باید 10 درصد سود دامدار  را
حساب کنیم؛  اگر این هزینه ها را به 96 هزار تومان یا 120 هزار تومان قیمت خوراک دام

اضافه کنیم به قیمت تمام شده دام زنده خواهیم رسید.

* عوامل موثر بر گرانی گوشت بازار

بدیهی است که دامدار به ازای هزینه ها یی که برای تولید کرده است انتظار دارد حاشیه
سودی هم داشته باشد و معتقد است با این قیمت گوشت قرمز در بازار،  حاضر نیست که
دام خود را به قیمت ارزان تر  در داخل بفروشد،  در این میان دالالن و واسطه گران هم
عامل گرانی شده اند و گوشت از زمان خرید از دامدار تا رسیدن به دست مردم چندین بار
بین آنها می چرخد، همچنین مشکالت زیادی هم در کشتارگاه ها وجود دارد که همه این
موارد موجب می شود با وجودی که عرضه مازاد در کشور وجود دارد اما گوشت با قیمتی  به
دست مردم می رسد که گران است و تضاد عجیب افزایش قیمت، همزمان با افزایش

عرضه را ایجاد کند که نقض تئوری «آدام اسمیت» است.

* راهکار چیست؟

پیشنهاد می شود وزارت جهاد کشاورزی وابستگی خود به واردات خوراک دام را که اکنون
حدود 75 درصد است به حداقل برساند، همچنین با نظارت بر مدیریت تولید و اصالح دام

های پر بازده هزینه های تولید را کاهش دهد.

از سوی دیگر ضرورت دارد با تالش دولت، داللی و واسطه گری گوشت قطع شود ، در این
صورت تولید برای دامدار کم هزینه می شود و حتی با فروش به قیمت پا�ن تر هم حاشیه

سود آنها حفظ خواهد شد.

پایان پیام/



12/11/22, 1:06 PM دامدار و مردم ناراضی از قیمت فعلی گوشت/ تناقض  مازاد گوشت قرمز در کشور با گرانی آن چیست | نسخھ چاپی خبر | خبرگزاری فارس

https://www.farsnews.ir/printnews/14010920000229 4/4



12/11/22, 2:44 PM کشور ھیچ کمبودی در گوشت قرمز ندارد/ مازاد تولید گوشت و دام زنده داریم - ایرنا

https://www.irna.ir/news/84966149/کشور-ھیچ-کمبودی-در-گوشت-قرمز-ندارد-مازاد-تولید-گوشت-و-دام-زنده 1/1

https://irna.ir/xjLcQ4

۲۰ آذر ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۴

کد خبر 84966149

اقتصاد

ر�س مجمع ملی صادرکنندگان دام در گفت وگو با ایرنا:

کشور هیچ کمبودی در گوشت قرمز ندارد/ مازاد تولید گوشت و دام زنده داریم

تهران - ایرنا - ر�س مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده با بیان اینکه گوشت قرمز مورد نیاز کشور تامین است، گفت: نه تنها هیچ کمبودی در این زمینه نداریم، بلکه با وفور و مازاد

دام زنده و گوشت قرمز مواجه هستیم.

«منصور پوریان» روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره وضعیت بازار گوشت قرمز داخلی و صادرات دام زنده افزود: جالب اینجاست که امروزه بخش

قابل توجهی دام جذب بازار داخلی نمی شود و قیمت دام زنده در میادین با گوشت قرمز در بازار فاصله قیمتی زیادی دارد این در حالی است که بخشی دام مازاد روی

دست تولیدکنندگان باقی مانده است.

ر�س مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده اظهار داشت: با وجود مازاد دام زنده سبک و سنگین در کشور، انتظار می رود شرکت پشتیبانی این دام را خریداری و ذخیره

سازی کند که این شرکت نیز اعالم کرده که ذخایر استراتژیکش تکمیل است و امکان خرید و ذخیره سازی را ندارد.

وی تصریح کرد: به طوری که امروز قیمت دام زنده سبک از انواع گوسفندی (میش، ماده و بره نر کشتاری درجه یک و بز) بین ۴۵ تا ۸۲ هزار � و انواع دام

سنگین زنده (گوساله حجیم، گوساله ماده، گوساله درجه یک) بین ۵۵ تا ۸۵ هزار � است؛ بنابراین قیمت الشه این محصول در بازار برای گوسفندی و گوساله

درجه یک ۱۹۵ هزار � به دست مصرف کنندگان برسد.

به گفته وی، جالب اینجاست که اکنون قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی و گوساله درجه بندی شده باالی قیمت ۲۴۰ هزار � در بازار عرضه می شود.

پوریان با بیان اینکه تولیدکنندگان با هزینه های باالی تمام شده تولید روبرو هستند، گفت: این در حالی است که هر کیلوگرم دام سبک برای تولیدکنندگان ۱۱۵ هزار

� و دام سنگین ۱۱۶ هزار � تمام می شود؛ اما پرورش دهندگان این محصول را زیرقیمت تمام شده به بازار عرضه می کنند.

قرنطینه ۳۰ روزه دام زنده سبک به معنی منع صادرات به کویت است

ر�س مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده با بیان اینکه قرنطینه ۳۰ روزه دام زنده سبک به معنای منع صادرات این محصول به کویت است گفت: سازمان دامپزشکی

کشور طی بخشنامه ای به صادرات دام زنده بره غیرمولد به کویت را منوط به قرنطینه با مدت زمان ۳۰ روزه عنوان کرده است در حالی که این اقدام موجب منع

صادرات به دلیل هزینه های سرسام آور نگهداری در قرنطینه می شود.

به گفته وی، با این شرایط صادراتی تولیدکننده و صادرکننده ما توان پرداخت هزینه های سربار این محصول صادراتی را نخواهد داشت و عمالً صادرات دام سبک به

کویت عملی نیست.

وی اظهار داشت: پیش از این بیش از ۹۰ درصد صادرات دام زنده سبک به کویت انجام می شد که بدون سپری کردن دوره قرنطینه ۳۰ روزه صورت می گرفت، زیرا دام

سبک در کشور دارای شماره گذاری و پالک کوبی است؛ بنابراین دام از ابتدای پروار تا صادرات تحت نظارت های بهداشتی قرار می گیرد و سالمت گله ها محرز است.

پوریان گفت: همچنین پروتکل بهداشتی بین ایران و قطر به امضا رسیده که عمالً صادرات دام زنده سبک به این کشور نیز انجام نمی شود.

وی ادامه داد: اکنون تنها صادرات دام زنده سبک به عراق و عمان قابلیت اجرا دارد که در عراق قیمت دام زنده پا�ن تر از کشور ما است، به طور مثال قیمت هر

کیلوگرم دام صادراتی در عراق ۹۰ هزار � است در حالی که حداقل باید ۹۵ تا ۱۰۰ هزار � باشد.

ر�س مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده افزود: کشور عمان نیز به دلیل دوری مسیر صادرات صرفه اقتصادی ندارد؛ بنابراین صادرات به این دو کشور نیز انجام

نمی شود یا به صورت کم است.

وی درباره صادرات دام زنده سنگین (گوساله) گفت: صادرات گوساله به عراق به دلیل تقاضای باالی این کشور امکان پذیر است که عمالً صادرات دام زنده سنگین

انجام نمی شود.

پوریان ادامه داد: انتظار می رود دولت برای عواملی که از کشتار تا عرضه در بازار گوشت قرمز در افزایش چندبرابری قیمت این محصول نقش دارند چاره ای بیندیشد،

همچنین اقدامی صورت گیرد که عالوه بر افزایش صادرات دام زنده مازاد، مصرف نیز افزایش یابد.

به گزارش ایرنا، بررسی های میدانی خبرنگار ایرنا نشان می دهد که قیمت هر کیلوگرم شقه گوسفندی بین ۱۹۸ تا ۲۴۰ هزار �، ران گوسفندی بین ۲۲۰ تا ۲۷۰ هزار

�، گوشت گوساله بین ۱۹۵ تا ۲۴۴ هزار �، هر دست جگر بین ۲۲۰ تا ۲۸۸ هزار � است.

کشاورزی /
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ایرنا گزارش می دهد؛

برقراری آرامش در بازار مرغ با گذشت ۷ ماه از حذف ارز ترجیحی/ زمینه صادرات هم فراهم شد

تهران- ایرنا- قیمت گوشت مرغ پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اقدامات موثر دولت سیزدهم در هفت ماه گذشته در آرامش به سر می برد و این روزها نه تنها این محصول کمتر از

قیمت مصوب در بازار عرضه می شود، بلکه با شرایط مطلوب تولید زمینه صادرات آن نیز فراهم شده است.

به گزارش ایرنا، پیش از اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل وجود رانت و فساد در واردات نهاده های طیور، تولیدکنندگان این صنعت با مشکل جدی تامین و

کمبود نهاده ها با ارز دولتی روبه رو بودند و بخش عمده مواد اولیه تولید خود را باید با ارز آزاد به چند برابر قیمت خریداری می کردند؛ از سوی دیگر پرداخت ارز

ترجیحی برای برخی کاالهای اساسی از جمله مرغ باعث شده بود که مصرف این کاال با رشد بسیار زیادی مواجه شود، به طوری که مردم برای خرید مرغ باید

ساعت ها در صف می ماندند تا گوشت مرغ با نرخ مصوب دریافت کنند.

پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی کاالهای اساسی باعث شده بود این کاال با تقاضای بسیار زیادی در بازار مواجه شوند که بخشی از این تقاضا به صورت قاچاق از

کشور خارج می شود و افراد غیر ایرانی هم از این یارانه استفاده می کردند.

ارزش ترجیحی یک رانت بسیار بزرگ برای عده ای بود و نفع آن به مردم نمی رسید تا اینکه دولت سیزدهم در اردیبهشت ماه امسال با اصالح این سیاست همه

خانوارهای ایرانی را از این یارانه بهره مند کرد و پرداخت ارز ترجیحی به ابتدای زنجیره را حذف و آن را به انتهای زنجیره یعنی خود مردم منتقل کرد.

آرامش در بازار گوشت مرغ با عرضه کمتر از قیمت مصوب

اجرای طرح مردمی سازی یارانه در اردیبهشت ماه امسال باعث شد بازار کاالهایی که این ارز را می گرفتند به آرامش برسد و قاچاق آن نیز حذف شد که این موضوع

خودش را در کاهش شدید میزان تقاضا نشان داد.

بازار گوشت مرغ و تخم مرغ هم که ارز ۴۲۰۰ تومانی می گرفتند و امروز پس از گذشت هفت ماه از جراحی بزرگ اقتصادی فساد و رانت در این بخش حذف شد و با

آزاد شدن نرخ ارز نهاده های طیور نه فقط مشکل تامین آن در بازار حل شد، بلکه قیمت گوشت مرغ به ثبات بیشتری رسید، زیرا دیگر سودجویان امکان ایجاد دغدغه

و نگرانی برای تولیدکننده و مصرف کنندگان را نداشتند.

با گذشت هفت ماه از اجرای طرح عادالنه کردن نظام یارانه ای به دلیل افزایش هزینه های تولید و استمرار آن قیمت مصوب جدید هر کیلوگرم مرغ زنده درب

واحدهای پرورش طیور ۴۴ هزار � و گوشت مرغ ۶۳ هزار � برای مصرف کنندگان تع�ن شده، البته در ابتدای اجرای این طرح قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده

کیلویی ۴۰ هزار � و گوشت مرغ ۵۹ هزار و ۸۰۰ � تع�ن شده بود.

بررسی های میدانی خبرنگار ایرنا نشان می دهد که با حذف ارز ترجیحی نه تنها کمبودی در بازار گوشت مرغ رخ نداد، بلکه قیمت ها از حدود ۷ ماه گذشته تاکنون با

قیمت مصوب ۵۹ هزار و ۸۰۰ � و حتی کمتر از آن به دست مصرف کنندگان می رسید و اکنون با نرخ مصوب جدید ۶۳ هزار � عرضه می شود.

شرایط صادرات گوشت مرغ فراهم شد

هم اکنون قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در میادین میوه و تره بار ۵۳ هزار � و در بازار بین ۵۵ هزار و ۵۰۰ تا ۵۸ هزار � به فروش می رسد؛ این در حالی

است که طبق مصوبه دولت، قیمت تع�ن شده هر کیلوگرم مرغ برای مصرف کنندگان ۶۳ هزار � است.

کاهش قیمت مرغ در بازار کمتر از نرخ مصوب بیانگر افزایش عرضه و وفور گوشت مرغ در بازار است.

البته «محسن شیراوند» معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز روز ۱۶ آذرماه امسال از امکان صادرات گوشت مرغ با عوارض صفر درصد خبر داد و گفت: بر

اساس برآوردها تا پایان سال هیچ مشکلی در حوزه تولید و مصرف مرغ نخواهیم داشت.

با توجه به شرایط مطلوب تولید گوشت مرغ در کشور به دلیل استمرار و سیاست گذاری منظم در حوزه تولید این کاال و همچنین در راستای حمایت از بخش تولید،

صادرات برای گوشت مرغ به طور جد پیگیری و امکان صادرات با حذف عوارض صادراتی فراهم شده است

وقتی قیمت مرغ به ۸۰ هزار و ۱۰۰ هزار � نرسید!

بر اساس این گزارش نه تنها بازار گوشت مرغ به ثبات و آرامش رسید بلکه زمینه صادرات آن نیز فراهم شده است که می تواند برای کشور ارزآوری داشته باشد؛ و این

در حالی است که در ۷ ماه گذشته خبری از صف برای خرید گوشت مرغ وجود نداشت.
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پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی بر این باور بودند که با حذف ارز ترجیحی نه تنها قیمت مرغ از مرز ۱۰۰ هزار � می گذرد، بلکه با کمبود تولید روبرو خواهیم

شد، اما اقدامات اساسی دولت سیزدهم موجب شد که نه تنها با وفور کاال در این مقطع زمانی روبرو باشیم؛ بلکه قیمت این محصول پس از گذشت ۷ ماه با نرخ

مصوب و حتی به دلیل ایجاد رقابت کمتر از نرخ مصوب به فروش برسد.

با اجرای سیاست نظام عادالنه یارانه ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی مدعی بودند که با کمبود نهاده های دامی در کشور روبرو خواهیم شد و یا تولیدکنندگان امکان

خرید نهاده ها با قیمت های آزاد را نخواهند داشت؛ اما با گذشت ۷ ماه از اجرای این طرح شرایط تولید و بازار نشان می دهد که دیگر دعوای نبود نهاده های وارداتی

با ارز دولتی و مفاسد آن را شاهد نیستیم و در حال حاضر نه تنها نهاده های مورد نیاز طیور به میزان کافی در بازار موجود است، بلکه دیگر انگیزه ای برای سودجویان

وجود ندارد که با احتکار کاال به دنبال گران کردن و کمبود آن باشند.

حمایت دولت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان

در واقع وجود نهاده های دام و طیور در بازار باعث شده دیگر تولیدکنندگان نگرانی برای تامین نهاده ها و کمبود آن در بازار نداشته باشند و تنها دغدغه تولید تامین

نقدینگی است که از همان ابتدای اجرای طرح جراحی بزرگ اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تالش کرد تا حد امکان نقدینگی مورد نیاز صنعت طیور کشور را تامین

کنند.

در عین حال به نظر می رسد با سیاست گذاری دولت سیزدهم در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، عرضه و تقاضا نیز واقعی شده است؛ یعنی در مقاطع زمانی خاص شاهد

کمبود محصول نیستیم که مردم بخواهند برای تامین آن در صف های طوالنی بایستند.

دولت تمام تالش خود را دارد تا عالوه بر نگاه حمایتی خود به تولیدکنندگان از مصرف کنندگان نیز حمایت الزم را به عمل آورد تا جایی که نگرانی برای مردم در تامین

محصوالت پروتئینی همچون گوشت مرغ ایجاد نشود.
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استانها 

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان مطرح کرد؛

کاهش قیمت گ�شت مرغ در اصفهان/ مازاد ت�لید داریم
اصفهان- معاون بهبود ت�لیدات دام� سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: هرکیل�گرم مرغ گرم از قیمت مص�ب ۶۳ هزار ت�مان به کمتر از ۵۰ ت�مان در

هفته های اخیر رسید.

حسین ایراندوست در گفت وگ� با خبرنگار مهر با بیان اینکه ج�جه ریزی در واحدهای مرغ گ�شت� استان افزایش یافته و وضعیت ت�لید خ�ب است، اظهار
داشت: میزان ج�جه ریزی در واحدهای مرغ گ�شت� اصفهان مهرماه امسال حدود پنج میلیون بود و در آبان ماه به ۷.۵ میلیون قطعه رسید و در آذرماه نیز

ج�جه ریزی رو به افزایش است.

وی با بیان اینکه برای روز شنبه ۶۷۰ تن مرغ کشتار شد و روزهای گذشته نیز میزان کشتار به همین میزان بوده است، افزود: استان در زمینه ت�لید دارای
مازاد گ�شت مرغ است.

معاون بهبود ت�لیدات دام� سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه ط� ۲- سه هفته اخیر قیمت مرغ به شدت کاهش� بوده، ادامه داد: هر
کیل�گرم مرغ زنده که ۴۴ هزار ت�مان بود تا ۳۵ هزار ت�مان نیز در سامانه رهتاب کاهش قیمت داشت و نرخ هر کیل�گرم مرغ گرم در فروشگاه ها از ۶۳

هزار ت�مان مص�ب حت� به کمتر از ۵۰ هزار ت�مان در هفته گذشته کاهش یافت.

ایراندوست خاطرنشان کرد: ط� دو روز اخیر در پی فراخ�ان اتحادیه سراسری مرغداران که از مردم خ�استند اگر خرید انجام نش�د ح�زه ت�لید آسیب خ�اهد
دید، مردم همکاری کردند؛ اکن�ن گ�شت مرغ فراوان و قیمت آن پایین است اگر مرغدار و ت�لید کننده آسیب ببینید ج�جه ریزی ایام پایان� سال با مشکل

م�اجه خ�اهد شد.

وی اضافه کرد: مردم دو روز اخیر استقبال خ�بی داشتند و قیمت مرغ گرم کم� اصالح شد و روز شنبه به هر کیل�گرم ۵۸ هزار و ۷۵۰ ت�مان رسید که
همچنان کمتر از نرخ مص�ب است؛ گ�شت مرغ فراوان است، ت�زیع م� ش�د و در این ح�زه مشکل کمبود نداریم.

علت افزایش قیمت گ�شت قرمز گ�سفندی

معاون بهبود ت�لیدات دام� سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان درخص�ص افزایش قیمت گ�شت گ�سفندی ط� هفته های اخیر گفت: گ�شت گ�ساله ط�
۲- سه ماه گذشته ت�ییر قیمت نداشته زیرا اصفهان ت�لید کننده گ�شت دام سنگین است.

ایراندوست افزود: گ�شت دام سبک در سراسر کش�ر افزایش قیمت داشته که علت آن کاهش ت�لید دام سبک در فصل پاییز و زمستان، ک�چ عشایر و نیز
کند شدن جابه جایی دام ب به دلیل سردی ه�است.

وی خاطرنشان کرد: هزینه تمام شده ت�لید گ�شت قرمز گ�سفندی نسبت به قیمت آن در بازار باالتر است و هم اینک دامدار نیز با ضرر دام خ�د را
م� فروشد اما قیمت هر کیل�گرم گ�شت قرمز گ�سفندی نسبت به قبل اصالح شده هرچند که دامداران انتظار دارند قیمت فروش باالتر از نرخ کن�ن� باشد

که هزینه های ت�لید را بت�اند جبران کند.
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مشاهدات میدانی حاکی از آن است قیمت مرغ در روزهای گذشته
ل حاضر از ر حا و د ه است  ی را پشت سر گذاشت ت بسیار نوسانا
کیلویی ۵۵ هزار تومان در میادین تا ۶۴ هزار تومان در خرده

فروشی ها به فروش می رسد.

به گزارش ایسنا، بر اساس مشاهدات میدانی و گزارش های رسیده
به ایسنا از محله های مختلف تهران قیمت هر کیلو مرغ گرم ۵۹

هزار و ۸۰۰ تومان تا ۶۴ هزار تومان است.

یز قیمت هر کز عمده توزیع مرغ ن ار و مرا در میادین میوه و تره ب
کیلو مرغ کامل تازه ۵۵ هزار و ۸۰۰ تومان اعالم شده است.

مهدی یوسف خانی - رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی
تهران - در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه قیمت مرغ در واحدهای

خرده فروشی کیلویی ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان است، گفت: در حال حاضر مرغ کمتر از نرخ مصوب در بازار عرضه می شود و فروش مرغ باالتر از
نرخ مصوب یعنی ۶۳ هزار تومان تخلف است.

وی با اشاره به اینکه در روزهای آینده افزایش قیمتی نخواهیم داشت، افزود: هفته گذشته قیمت مرغ افزایش یافت و به ۶۰ هزار تومان رسید
ولی همچنان در بازه ذکر شده به فروش می رود و البته فروش آن تا ۶۳ هزار تومان مانعی ندارد.

یوسف خانی در پاسخ به چرایی این افزایش قیمت گفت: تقاضای خرید مرغ کم، عرضه و تولید زیاد است و در نتیجه قیمت ها کاهش یافته
است.

انتهای پیام

قیمت االکلنگی مرغ!

 

لینک کوتاه

isna.ir/xdMVvT

 دبیر فرزانه حسینی پور خبرنگار سپیده رشید پورایی |

جام جهانی

https://www.isna.ir/
https://www.isna.ir/service/Sports/worldcup2022


12/12/22, 10:42 AM نسخھ قابل چاپ - باید از صنعت تولید مرغ در خوزستان حمایت شود - ایسنا

https://www.isna.ir/print/1401092113905/باید-از-صنعت-تولید-مرغ-در-خوزستان-حمایت-شود 1/1

خبرنگار : 50227کد خبر: 1401092113905دسته بندی: خوزستاندوشنبه / ۲۱ آذر ۱۴۰۱ / ۱۰:۳۳

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی ایسنا/خوزستان 
خوزستان با تاکید بر حمایت از تولیدکنندگان مرغ گفت: اگر مرغ
تولید شده مرغداران روی زمین باقی بماند، مرغدار آسیب خواهد
د در ب ببین ر آسی و مرغدا غ  ه مر ه تولیدکنند ی ک ر صورت و د د  دی
ی بسیار ن چالش ت آ ن قیم و همچنی غ  ن مر ه تامی ی آیند ماه ها

جدی برای استان خواهد بود.

ت از ر حمای د ب ا تاکی ، ب ا ایسنا و ب و گ ت  ر گف ی د م کریم ی رح عل
تولیدکنندگان مرغ اظهار کرد: باید از صنعت تولید مرغ در استان
حمایت شود و با توجه به اینکه اکنون قیمت مرغ کشتار روز به
قیمتی حتی پایین تر از قیمت مصوب رسیده است انتظار داریم از

این بخش حمایت ویژه شود.

ه تولیدی که انجام شده است، صورت نگیرد قطعا آن ها متضرر ا توجه ب ن ب ز تولیدکنندگان مرغ در استان خوزستا : اگر حمایت ا وی افزود
می شوند و در دوره بعدی توان جوجه ریزی و تولید را نخواهند داشت و مجددا با کاهش جوجه ریزی شاهد افزایش قیمت مرغ خواهیم بود.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: انتظار داریم با توجه به قیمت مناسبی که اکنون مرغ در بازار استان استان
دارد، شرکت ها و نهادهایی که امکان حمایت از تولیدکنندگان مرغ را دارند مرغ کشتار شده را از آن ها خریداری کنند.

کریمی عنوان کرد: مردم، شرکت های بزرگ و فعال در خوزستان و همچنین شرکت پشتیبانی امور دام می توانند مرغ کشتارشده توسط
تولیدکنندگان را از آن ها خریداری کنند تا این صنعت با چالش جدی در بحث جوجه ریزی ماه های آینده مواجه نشود.

وی ادامه داد: اگر مرغ تولیدشده مرغداران روی زمین باقی بماند، مرغدار آسیب خواهد دید و در صورتی که تولیدکننده مرغ و مرغدار آسیب
ببیند در ماه های آینده تامین مرغ و همچنین قیمت آن یک چالش بسیار جدی برای استان خواهد بود و از این رو انتظار داریم تا بخش های

مختلف از مرغداران در استان حمایت کنند.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: در حال حاضر شرکت پشتیبانی امور دام در حال خرید مرغ مازاد تولیدکنندگان
است. این شرکت مرغ سویه آرین را از مرغداران خریداری می کند و شرکت ها و بخش های دیگر نیز می توانند سایر مرغ های تولیدشده را

خریداری کنند.

به گزارش ایسنا، طی دو هفته اخیر و براساس شرایط تولید و تامین مرغ در بازار خوزستان قیمت این محصول در مقایسه با نرخ مصوب آن
که هر کیلو ۶۳ هزار تومان است تا کیلویی ۱۳ هزار تومان نیز کاهش داشته و با قیمت هر کیلوگرم حدود ۵۰ هزار تومان به فروش می رسد.

انتهای پیام

معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان: 

باید از صنعت تولید مرغ در خوزستان حمایت شود

  

لینک کوتاه

isna.ir/xdMW4M
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خبرنگار : 71553کد خبر: 1401092013546دسته بندی: تولید و تجارتدوشنبه / ۲۱ آذر ۱۴۰۱ / ۰۲:۱۸

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور می گوید کسانی که می
م در ر دا ر بازا ط ب ن تسل د قصدشا ت را بگیرن د جلوی صادرا خواهن
داخل کشور است. البته برخی نیز به دنبال منافع خود یعنی

واردات هستند.

ه هنوز ن اینک ا بیا ا ب ا ایسن و ب ر گفت وگ س د ر دادر ن صد افشی
صادرات دام به طور کامل متوقف نشده است، گفت: قرار است بر
روی شیوه نامه صادرات دام تغییراتی ایجاد شود و تا آن زمان

مجوز جدید برای صادرات داده نمی شود.

وی ادامه داد: امیدواریم این تغییرات در جهت تسهیل صادرات
دام باشد، زیرا شیوه نامه قبلی  اشکاالتی داشت و این اشکاالت
باعث شده بود که مجوز فروشی صورت گیرد و افرادی که

صادرکننده نبودند نیز وارد عرصه شوند.

قیمت گوشت ارتباط زیادی با قیمت دام ندارد

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور با بیان اینکه آیا عدم صدور مجوز جدید برای صادرات به دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز در داخل
کشور است یا خیر؟ گفت: قیمت دام زنده با قیمت گوشت رابطه مستقیمی ندارد. برای مثال در اسفند ۱۴۰۰ که صادرات دام متوقف شد و
قیمت دام زنده ۷۵ هزار تومان بود تا مهرماه ۱۴۰۱ که صادرات دام از سرگرفته شد این قیمت از کیلویی ۷۵ هزار تومان به زیر ۶۵ هزار تومان

رسید. این یعنی قیمت دام زنده سیر نزولی داشت.

وی تصریح کرد: شش ماه اول هر سال زمان عرضه دام به بازار است. بره هایی که در زمستان متولد شده اند در ابتدای سال بعد عرضه
می شوند. با وجود کاهش قیمت دام زنده و عرضه فراوان آن به بازار در شش ماه اول سال قیمت گوشت نه تنها پایین نیامد بلکه روند
اما قیمت گوشت گوساله سیر اال گوساله ای از کشور صادر نشد  به  دلیل تعرفه ب این مرحله از صادرات  افزایشی به خود گرفت. همچنین در 
صعودی در بازار داشت. مجموعه این شواهد نشان می دهند که قیمت دام زنده ارتباط زیادی با قیمت گوشت ندارد و به نظر می رسد عوامل

دیگری وجود دارد که نقششان از قیمت دام زنده پررنگ تر است.

قیمت هر کیلو دام زنده سبک؛ ۹۰ هزارتومان

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور در ادامه گفت: قیمت هر کیلو دام  زنده ۹۰ هزار تومان است و باید قیمت گوشت بره نر حدود ۲۰۰
هزار تومان باشد، ولی قیمت ها در بازار به باالی ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

بازار میش و بز پر رونق تر از بره شد

این فعال صنعت دامپروری افزود: مشاهدات عینی و گزارش های مرکز آمار نشان می دهد که بازار میش و بز بسیار پر رونق تر از بازار بره نر
است. قیمت یک راس میش پروار شده حداکثر کیلویی ۵۰ هزار تومان است و گوشت آن باید با قیمت حدود کیلویی ۱۲۰ به دست مردم
برسد. همچنین یک راس بز زنده پروار ۴۰ هزار تومان قیمت دارد و گوشت آن باید حداکثر ۱۰۰ هزار تومان باشد ولی آیا در بازار، گوشت کیلویی

۱۰۰ هزار تومان و ۱۲۰ هزار تومان پیدا می شود؟

کسانی که می خواهند جلوی صادرات را بگیرند قصدشان تسلط بر بازار دام است

دادرس در پاسخ به اینکه چرا برخی علت افزایش قیمت گوشت قرمز را صادرات دام می دانند؟ گفت: دام زنده یا صادر می شود یا در داخل
کشور عرضه می شود. بازار صادرات یک بازار متنوع با آدم های مختلف است و انحصاری در آن وجود ندارد. اما بازار داخل دقیقا برعکس است و
خریداران عمده محدود هستند. وقتی بازار صادرات بسته شود اختیار دامدار به دست کسانی خواهد افتاد که در بازار داخل فعالیت می کنند و

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک:

صادرات دام به طور کامل متوقف نشده/ برخی به دنبال تسلط بر دامداران هستند
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طبیعی است که هر تصمیمی بخواهند برای دامدار می گیرند. در حقیقت کسانی که می خواهند جلوی صادرات را بگیرند قصدشان تسلط بر بازار
دام در داخل کشور است. البته برخی نیز به دنبال منافع خود یعنی واردات هستند.

انتهای پیام

 

لینک کوتاه
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تاریخ: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ - ۱۵:۰۶کد خبر: ۸۳۰۵۶۷۰

قیمت مرغ به ۵۳ هزار و ۵۰۰ ت�مان رسید

مدیر بهره برداری سازمان میدان و تره بار گفت: قیمت کنونی مرغ به ۵۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده و
همچنان با نرخ مصوب ۱۶ درصد فاصله دارد.

مقدس� گفت: نرخ مرغ عمده امروز از ۴۹ تا ۵۰
ت�مان ظهر به ۵۲ هزار ت�مان رسید و درخرده
فروش� ها هم  از  ۴۹ تا ۵۰ هزار  به ۵۳ هزار و

۵۰۰ ت�مان رسیده است.

  با ت�جه به کاهش قیمت ۳ هزار به گفته او،
ت�مان� روز گذشته و استقبال مردم، هن�ز ۱۶

درصد با نرخ تنظیم بازار فاصله داریم.

 مدیر بهره برداری سازمان میدان و تره بار م� گ�ید: با ت�جه به تمهیدات در نظر گرفته شده  برای شب
  مشکل� ایجاد نم� ش�د و هم�اره در حال  برنامه ریزی منسجم برای تامین محص�الت پروتئین� یلدا

هستیم تا کمبودی ایجاد نش�د.

او گفت: در حال برنامه ریزی و رصد مداوم عرضه و تقاضا هستیم تا مشکل� در این زمینه برای تامین
م�اد ایجاد نش�د.
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تاریخ: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۵کد خبر: ۸۳۰۵۶۴۰

مدیرکل نظارت بر کاالهای اساس� وزارت جهاد مطرح کرد؛

پرداخت تسهیالت ۳۰۰ میلیارد ت�مان� به اتحادیه ها برای خرید مرغ

امراللهی گفت: برای همکاری در جهت کاهش مرغ مازاد سعی کرده ایم اعتبارات و تسهیالتی را برای
اتحادیه ها جهت جذب مرغ مازاد در نظر بگیریم.

آقای امرالله� گفت:گزارش های ارسال شده 
در سراسر کش�ر حاک� از آن است که
استقبال مردم از خرید مرغ مازاد بسیار خ�ب
بوده  و  مردم  در تنظیم بازار همکاری بسیار

خ�بی داشته اند.

به گفته مدیرکل  نظارت بر کاالی اساس�، بنابر
گزارش  قیمت مرغ زنده با افزایش ۱۵۰۰ ت�مان� به  نرخ مص�ب نزدیک شده است و تقاضا داریم که
تشکل ها برای جذب مرغ مازاد ورود پیدا کنند، در همین خص�ص هم ۳۰۰ میلیارد ت�مان اعتبار برای
خرید در این بخش تامین کرده ایم. وزارت جهاد کشاورزی تشکل ها و اتحادیه مرغ داران هم در این

زمنیه برنامه ریزی دقیق� داشته  اند.

امرالله� م� گ�ید: وزارت جهاد کشاورزی در کنار اتحادیه و تشکل ها قرار دارد و در همین زمینه هم
سع� کرده ایم صادارت مرغ با ع�ارض صفر درصد باشد و شرایط را در این زمینه بهبود بخشیده ایم.

او گفت: قیمت مرغ در سطح خرده فروش�  ها قیمت مرغ ۵۵ تا ۵۶ هزار ت�مان بود که هم اکن�ن به
۵۸ ت�مان رسیده است.
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تاریخ: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۰۹کد خبر: ۳۶۶۹۹۵۴

طرح جمع آوری مرغ مازاد با همکاری اتحادیه تولیدکنندگان

معاون وزیر جهاد کشاورزی از طرح جمع آوری مرغ مازاد از بازار با همکاری اتحادیه تولیدکنندگان مرغ و

پرداخت تسهیالت ۱۰ درصدی بانک کشاورزی خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد قربانی معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره

مرغ مازاد، گفت: برای حل این موضوع چند برنامه در نظر گرفته شده، یکی اینکه عوارض صادرات را صفر

کرده ایم تا صادرات راحت تر انجام شود، دوم به دنبال حذف تعهد ارزی هستیم که با حل آن دیگر نیازی به

خرید مرغ مازاد داخلی نخواهد بود و صادرات به بازار های هدف سهل الوصول تر خواهد شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: برای نخستین بار

طرح جمع آوری مرغ مازاد با همکاری اتحادیه مرکزی

تولیدکنندگان مرغ گوشتی را آغاز کردیم که در این طرح با

پرداخت تسهیالت ۱۰ درصدی بانک کشاورزی، بخشی از

مرغ مازاد در بازار جمع آوری خواهد شد.

قربانی درباره این طرح گفت: در اجرای این طرح و در گام

اول، ۳۰۰ میلیارد تومان به اتحادیه پرداخت می شود تا در

استان هایی که تولید و مازاد مرغ بیشتری دارند از جمله استان های مازندران، گیالن، فارس و خراسان

شمالی برای خرید اقدام کنند که این میزان تسهیالت برای خرید بیش از ۵ هزار تن مرغ مازاد کفایت

می کند، در صورت نیاز در گام دوم نیز همین میزان تسهیالت تزریق می شود تا زمانی که قیمت در بازار در

وضعیت تعادل قرار گیرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با قدردانی از حمایت رسانه ملی از اتحادیه مرکزی تولیدکنندگان مرغ گوشتی و

تشویق خانوار ها به ذخیره سازی خانگی با خرید مرغ ارزان تر از قیمت مصوب، گفت: با این اقدام هم به

اقتصاد خانوار ها کمک شد و هم تولیدکنندگان راغب به ادامه جوجه ریزی در ماه های آینده شدند که با

افزایش قیمت در آینده مواجه نخواهیم شد.

قربانی افزود: مرغ مازاد خریداری شده توسط اتحادیه مرکزی مرغداران، منجمدسازی می شود و در زمان نیاز

بازار با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار، عرضه و توزیع می شود و اگر قیمت در آن زمان کمتر از قیمت تمام

شده برای اتحادیه باشد، دولت مابه التفاوت را پرداخت می کند.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همچنین درباره صادرات مرغ مازاد گفت: به دنبال

ایجاد واحد های بزرگ مقیاس هستیم که بتوانند بازار صادراتی را حفظ و پوشش دهند تا با قیمت مناسب
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به صادرات مرغ بپردازند.

وی تصریح کرد: کشور های همسایه از جمله افغانستان و عراق، بازار هدف صادرات مرغ ایران هستند.


