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وزیر جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران:

بازار دام و طیور به اتحادیه ها واگذار می شود

اختصاص ۵ هزار میلیارد � تسهیالت مکانیزاسیون به استان ها

وزیر جهاد کشاورزی گفت: بازار طیور را به اتحادیه ها واگذار می کنیم و کم کم به سمت واگذاری اتحادیه دامداران در بحث دام هم

خواهیم رفت، این موضوع فوق العاده مهمی است که تشکل ها و اتحادیه ها خودشان بتوانند در بازاررسانی و در تنظیم بازار فعالیت

کنند.

به گزارش خبرنگار ایانا، سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی که صبح امروز به منظور بازدید از پروژه های بخش کشاورزی شهرستان های
گلپایگان و خوانسار به استان اصفهان سفر کرده است، در جمع خبرنگاران خوانسار، با بیان این که به دعوت نماینده مردم گلپایگان و خوانسار
توفیق شد خدمت مردم عزیز این شهرستان ها برسیم، گفت: گلپایگان و خوانسار، ظرفیت های بسیار خوبی در حوزه های کشاورزی دارند و

شمال استان اصفهان هم ظرفیت دامداری و هم ظرفیت کشاورزی بسیار خوبی دارد.

وی افزود: این شهرستان ها در صنایع فرآوری کشاورزی نیز فعال هستند مثال خوانسار در بحث عسل ظرفیت بی نظیری دارد و گلپایگان در
بحث فرآوری صنایع لبنی دارای یک نشان ملی در کشور است.
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وزیر جهاد کشاورزی به مطالبات و مسایل و مشکالتی بخش کشاورزی که در نشست با دامداران و کشاورزان مطرح شد، اشاره و خاطرنشان
کرد: موضوع اسناد اراضی کشاورزی، تداخالت اراضی، نبود سردخانه و ... از جمله مشکالت این شهرستان ها است که برای رفع این آنها

سازوکار و زمانی برای رفع آن تع�ن کردیم.

وی به برنامه دولت سیزدهم برای رفع کامل تداخالت اراضی کشاورزی تا پایان سال ۱۴۰۲ و صدور اسناد کشاورزی تا پایان دولت اشاره کرد و
گفت: رفع تداخالت اراضی کشاورزی و صدور اسناد در هر استان از یک شهرستان آغاز شده است، در استان اصفهان نیز، این کار در اراضی
کشاورزی شهرستان گلپایگان آغاز می شود و امیدواریم به عنوان کار ویژه و اولویت سازمان جهاد کشاورزی استان تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲

در تمام اراضی این شهرستان اجرایی شود.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که بحث سردخانه از دیگر مشکالت این دو شهرستان است، گفت: برای رفع این مشکل، به سرمایه گذاران
عالقه مند برای سرمایه گذاری در صنایع فرآوری و سردخانه، تسهیالتی از تبصره ۱۸ اختصاص می دهیم.

وی موضوع آبیاری های نوین را از دیگر مسائل این شهرستان ها عنوان کرد و گفت: با توجه به تغ�رات اقلیمی باید به این موضوع توجه ویژه
شود، در بحث آبخیزداری هم در این منطقه اعتباراتی را اختصاص داده ایم تا بتوانیم از آب و خاک این منطقه صیانت کنیم.

ساداتی نژاد خاطرنشان کرد: از هفته گذشته اختصاص ۵ هزار میلیارد � تسهیالت مکانیزاسیون از طریق بانک کشاورزی به استان ها آغاز
شده است تا مشکالت حوزه مکانیزاسیون استان ها رفع شود.

به گفته وی، در بحث دامدارکارت در فاز دوم ، پرداخت ۱۰ هزار میلیارد � تسهیالت را در بحث مردمی سازی آغاز کرده ایم که ۳ هزار و ۲۰۰
میلیارد � آن به استان ها اختصاص یافته تا دامداران و مرغداران از آن استفاده کنند.

مقام عالی وزارت تصریح کرد: پیگیری مطالبات مرغداران یکی از موضوعاتی که به جد دنبال آن هستیم، در این راستا، بازار را به اتحادیه ها
واگذار می کنیم. این موضوع فوق العاده مهمی است که تشکل ها و اتحادیه ها خودشان بتوانند در بازاررسانی و در تنظیم بازار فعالیت کنند.

وی ادامه داد: اتحادیه مرغداران کشور در ۳۱ استان از طریق بانک کشاورزی و صندوق حمایت از سرمایه گذاری مربوطه حمایت شدند، که
بتوانند خرید مرغ مازاد را از مرغداران انجام دهند، ذخیره سازی کنند و در زمان مورد نیاز آن را به بازار عرضه کنند.

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: با توافق صورت گرفته بین سازمان جهادکشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام و اتحادیه مرغداران،
مابه التفاوت و ضرر و زیان اگر در هنگام فروش اتفاق بیفتد، شرکت پشتیبانی امور دام آن را تامین خواهد کرد.

وی با تاکید بر این که ما بازار را به خود مردم یعنی به اتحادیه ها واگذار می کنیم، اظهار امیدواری کرد؛ کم کم به سمت واگذاری اتحادیه
دامداران در بحث دام هم خواهیم رفت، تالش ما این است که خود اتحادیه ها و تشکل ها بتوانند از حوزه کشاورزی صیانت کنند.
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مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ تخم گذار:

افزایش ت�لید تخم مرغ بیشتر از برنامه جهاد کشاورزی
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ تخم گذار گفت: سال گذشته یک میلیون و ۱۲۰ هزار تن تخم مرغ ت�لید شده بود که این رقم در سال جاری به بیش

از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن م� رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ تخم گذار، با اشاره به افزایش ت�لید و صادرات تخم مرغ، نسبت
به سال گذشته گفت: سال گذشته یک میلیون و ۱۲۰ هزار تن تخم مرغ ت�لید شده بود که این رقم در سال جاری به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن

م� رسد که ۵ درصد بیشتر از برنامه وزارت جهاد کشاورزی است.

به گفته مرادی، صادرات ۷ هزار و ۷۰۰ تن� تخم مرغ در سال ۱۴۰۰ هم به بیش از ۲۷ هزار تن در ۹ ماهه امسال رسیده است.

طبق آمارهای م�ج�د سرانه مصرف تخم مرغ برای هر ایران� بیش از ۱۴ کیل�گرم است، در حال� که میزان مصرف این محص�ل به ط�ر میانگین در جهان بین
۱۱ تا ۱۲ کیل�گرم و در کش�رهای پیشرفته دنیا ۱۸ کیل�گرم است در واقع سرانه مصرف تخم مرغ در کش�ر ما نسبت به میانگین جهان� باالتر و نسبت به

کش�رهای پیشرفته دنیا کمتر است.

کشاورزی و دامداری /
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کشاورزی در هفته ای که گذشت؛

ن�سان قیمت� در بازار مرغ
قیمت گ�شت مرغ در ط�ل آذرماه ن�سان زیادی داشت و از کیل�یی ۴۵ تا ۶۳ هزار ت�مان مت�یر بود.

به گزارش خبرنگار مهر، گ�شت سفید از اقالم مصرف� روزمره خان�ارهای ایرانیان است. قیمت گ�شت مرغ در آذر ن�سان زیادی داشت و از کیل�یی ۴۵ تا ۶۳
هزار ت�مان مت�یر بود. نرخ مص�ب دولت برای این ماده غذایی پروتئین� هر کیل� ۶۳ هزار ت�مان است اما به دلیل مازاد ت�لید برخ� فروشگاه ها آن را با

قیمت پایین تر نیز عرضه م� کنند.

ط� فراخ�ان� اتحادیه مرغداران از مردم درخ�است کرد تا برای تنظیم بازار، خان�اده ها مبادرت به خرید مازاد از نیاز هفتگ� خ�د داشته باشند. این امر انجام
شد و در همین راستا وزیر جهاد کشاورزی از مردم قدردان� کرد. سیدج�اد سادات� نژاد در جلسه قرارگاه امنیت غذایی، بر اهمیت رصد ه�شمند و برخط
زنجیره تأمین مرغ کش�ر تاکید کرد و گفت: رصد ه�شمند زنجیره تأمین گ�شت مرغ به ص�رت آزمایش� آغاز شده و نتایج مثبت� داشته است. با ت�جه به

اهمیت م�ض�ع، تکمیل و تق�یت سامانه های این بخش در دست�ر کار قرار دارد.

وی با اشاره به نقش اتحادیه ها در مدیریت بازار گ�شت مرغ کش�ر، تصریح کرد: در چند روز گذشته با ورود اتحادیه ها و همراه� مردم شاهد مدیریت بازار
گ�شت مرغ کش�ر بودیم.

او ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی به ص�رت همه جانبه از اتحادیه ها و زنجیره هایی که در وضعیت فعل� قدم در مسیر مدیریت بازار گ�شت مرغ کش�ر
برداشته اند، حمایت خ�اهد کرد.

سادات� نژاد با اشاره به تنظیم بازار گ�شت مرغ با همراه� و همکاری مردم گفت: تنظیم بازار مردم� که برای اولین بار در کش�ر رقم خ�رده است تجربه
بسیار خ�بی بود، اتحادیه های مردم� از مردم برای تنظیم بازار مرغ کمک گرفتند و برای اولین بار در ۴۰ سال صف خرید برای حمایت از ت�لیدکننده تشکیل

شده است.

اماواگرهای نرخ تخم مرغ

بازار تخم مرغ هم در روزهای سرد سال رون� بسیاری دارد. در این بازار برعکس سایر کاالها با افزایش تقاضا، قیمت آن نیز افزایش م� یابد. در این باره
برخ� اخبار مبن� بر افزایش قیمت این ماده پروتئین� دارد.

در خبری اعالم شد قیمت جدید تخم مرغ ت�یین و سازمان میادین میوه و تره بار تهران نرخ جدید ان�اع تخم مرغ اعالم� از س�ی اتحادیه سراسری
مرغداران را ابالغ کرده است. بر این اساس گفته شد قیمت خرده فروش� هر شانه ۳۰ عددی تخم مرغ به ۹۰ هزار و ۵۰۰ ت�مان تا ۹۵ هزار و ۵۰۰ ت�مان
رسیده است. محمد مرادی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن اظهار کرد: ط� نامه ای ت�لیدکنندگان قیمت های پیشنهادی خ�د را به ستاد تنظیم بازار
ارسال کرده اند اما این نامه هن�ز م�رد بررس� قرار نگرفته و مشخص نیست ستاد تنظیم بازار با افزایش قیمت تخم مرغ م�افقت کند یا خیر. در این باره

مبنای قیمت، مص�بات ستاد تنظیم بازار است.

وضعیت بازار میوه و تره بار

بازار میوه و سبزیجات نیز در هفته پایان� پاییز روزهای آرام� را داشتند. هفته گذشته با یک� از آئین های مهم ایرانیان مصادف بود. قیمت هایی که از س�ی
صن�ف میوه و تره بار اعالم شده بود نشان ثبات قیمت� در این بازار داشت. بر اساس اعالم اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی تره بار گران ترین میوه
در لیست میدان مرکزی میوه و تره بار تهران آناناس با کیل�یی ۱۲۰ هزار ت�مان و ارزان ترین هندوانه با کیل�یی ۹ هزار ت�مان بود. البته قیمت ت�ت فرنگ� در

این فهرست حذف شده بود زیرا یک� از میوه های ل�کس بازار بوده و نرخ� باالتر از قیمت آناناس دارد.

پیگیری خروج کشاورزی از شیوه سنت�

در ادامه اگر از بازار اقالم غذایی خارج ش�یم در ح�زه کشاورزی هم خبرهایی مبن� بر اصالح الگ�ی کشت و پیگیری خروج کشاورزی از شیوه های سنت� به
س�ی کشت فناورانه وج�د دارد. رئیس سازمان منابع طبی�� و آبخیزداری کش�ر از کاشت و ت�لید یک میلیارد اصله نهال در کش�ر خبر داد و گفت: این مهم با

مشارکت مردم و نهادهای اجرایی با جدیت دنبال م� ش�د.

عباسعل� ن�بخت در نشست نمایندگان نهادهای اجرایی عض� پویش «ایران سرسبز، ایران ق�ی» گفت: باید بپذیریم وضعیت طبی�ت ما از شرایط مطل�بی
برخ�ردار نیست و ارتقا کم� و کیف� پوشش گیاه� در کش�ر در دست�ر کار سازمان قرار دارد. وظیفه ما در منابع طبی�� حفظ امنیت زیست� است که حلقه

واسط امنیت مل� و امنیت غذایی است.

کشاورزی و دامداری /
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ن�بخت با اشاره به تهیه و تدوین برنامه ۵ ساله در منابع طبی�� کش�ر افزود: در این برنامه نقشه راه� که گذشتگان در سازمان منابع طبی�� ترسیم کرده اند
م�رد ت�جه قرار دارد.

رئیس سازمان منابع طبی�� و آبخیزداری کش�ر همچنین از وج�د ۱۲۶ نهالستان به مساحت ۲۶۸۱ هکتار در منابع طبی�� کش�ر خبر داد و گفت: در هر هکتار
از این نهالستان ها م� ت�ان ۵۰۰ هزار اصله نهال ت�لید کرد. ممکن است برای مخاطبان ابهام� برای ت�لید و کاشت یک میلیارد اصله نهال وج�د داشته باشد و

م�ض�ع آب و خاک و حفاظت آن مطرح ش�د؛ سازمان برای تمام این چالش برنامه و راهکار دارد.

هدف گذاری کاشت یک میلیارد نهال

در ادامه هم مجری طرح نهضت جهادی ت�لید و کاشت یک میلیارد اصله نهال تاکید کرد: این طرح نهضت جهادی از شهریور امسال از س�ی رئیس جمه�ر و
وزیر جهاد کشاورزی به سازمان منابع طبی�� و آبخیزداری کش�ر ابالغ و کارها آغاز شده است.

رضا احمدی تصریح کرد: برای تأمین نهال م�رد نیاز کش�ر باید سطح ت�لید نهال را ساالنه به ۲۵۰ میلیون اصله نهال برسانیم.

به گفته احمدی تمام تالش همکاران و مدیران کل منابع طبی�� و کارشناسان ح�زه جنگل های کش�ر بر این است که این عدد ت�هد شده ۲۵۰ میلیون اصله
در سال اجرایی ش�د.

مشاور رئیس سازمان منابع طبی�� و آبخیزداری کش�ر در پایان یادآور شد: ت�لید گ�نه های اقتصادی چند منظوره را در اجرای این طرح در نظر داریم زیرا اگر
اقتصادی نباشد مشارکت مردم را در پی نخ�اهد داشت و به ط�ر حتم باید درآمدزایی یک هکتار جنگل کاری اقتصادی و زراعت چ�ب به صرفه تر از

زراعت های معم�ل و سنت� باشد.

اهمیت برگزاری نمایشگاه

برگزاری نمایشگاه یک� از بسترهایی است که همراه با معرف� محص�الت و دستاوردهای جدید کمک زیادی به بازاریابی و بازارسازی م� کند. در این باره
علیرضا رضازاده، رئیس مرکز روابط عم�م� و اطالع رسان� وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها برگزاری نمایشگاه های
تخصص� کشاورزی م� ت�اند سیگنال های مثبت� به بازار دهد. از این رو وزارت جهاد کشاورزی به ط�ر جدی پیگیر اعطای مج�ز برگزاری نمایشگاه های کشاورزی

است.

وی تصریح کرد: پاندوم� کرونا منجر به اف�ل برگزاری نمایشگاه ها ط� دو سال گذشته شد و بخش دولت� و خص�ص� با تمام ت�ان آماده جبران این خأل
هستند. همچنین گفتن� است در ص�رت برگزاری نمایشگاه به شکل منطقه ای باید استانداردهای نمایشگاه� مرکز لحاظ ش�د.

اقدامات برای حفاظت از آب

بستن چاه های غیرمجاز کشاورزی و نصب کنت�رهای ه�شمند در چاه های مجاز از س�ی وزارت نیرو یک� از الزامات اصالح الگ�ی کشت در کش�ر به شمار
م� رود. عل� صفری از کارشناسان ح�زه کشاورزی گفت: بستن چاه های غیرمجاز کشاورزی کم و بیش از س�ی وزارت نیرو انجام م� ش�د، اما این اقدام باید

سرعت گیرد.

وی ادامه داد: کشاورزان� که الگ�ی کشت را رعایت کنند در برخ�رداری از حمایت هایی مانند تسهیالت بانک� و نهاده های یارانه ای در اول�یت قرار م� گیرند.

وی در همین حال بر ت�یین مش�ق های الزم در بودجه سال آینده برای اجرای کامل الگ�ی کشت در استان های کش�ر تاکید کرد.

صفری معتقد است، اجرای کشت قراردادی، دیر ابالغ شد و با این حال طرح در حال پیگیری و اجرا است.

او با تاکید بر اینکه اجرای کشت قراردادی به مش�ق نیاز دارد، تصریح کرد: در حال حاضر عمده ترین و اصل� ترین کار ما برای اجرای کشت قراردادی،
اقناع سازی کشاورزان است و اینکه به آنها بقبوالنیم کشت قراردادی به نفع شان است.

وی ت�زیع ک�د یارانه ای، تخفیف بیمه و یارانه حمل گندم به مراکز خرید را از مش�ق های کشت قراردادی خ�اند.

مش�ق های سپرده گذاری به جای سرمایه گذاری م�لد

چند روزی است که صحبت هایی از افزایش س�د سپرده گذاران است. مدیران باالدست� برای کنترل بر بازارهای سرمایه و جل�گیری از ورود نقدینگ� های
سرگردان به بازارهای ارز و طال و نیز خروج منابع مال� از سیستم بانک� به دنبال افزایش نرخ بهره هستند. یک کارشناس بخش کشاورزی در واکنش به این

م�ض�ع عن�ان کرد: هنگام� که س�د سپرده باال باشد هر ت�لیدکننده ای از جمله کشاورز تش�یق م� ش�د تا سرمایه اش را نزد بانک سپرده گذاری کند.

نرخ بهره تسهیالت بانک� یک� از چالش های فراگیر در بخش ت�لید به ویژه ح�زه کشاورزی است که به دلیل سنت� بودن و خأل مدیریت در بخش کشت های
قراردادی در یک سال با مازاد ت�لید رو به رو هستیم و در سال ب�د با کمبود همان محص�ل. این امر سبب شده تا س�دده� در بخش کشاورزی حداقل برای

کشاورزان نه واسطه گران و دالل ها پایین باشد و ت�انایی بازپرداخت وام های دریافت� را نداشته باشند.

https://www.mehrnews.com/service/corona
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فاتح رضایی، کارشناس اقتصادی ح�زه کشاورزی گفت: هدایت نقدینگ� سرگردان به سمت ت�لید نیاز به مدیریت درست و برنامه ریزی منسجم دارد. در
سطح بین الملل مسئله ای به نام س�د بانک� با ارقام دو رقم� وج�د ندارد. بسیاری از کش�رها س�دی که به سپرده گذران خ�د م� پردازند کمتر از یک درصد

است زیرا این پول باید در بخش م�لد سرمایه گذاری ش�د تا در نهایت منجر به رفاه اجتماع� ش�د.

او ادامه داد: س�دهای یک و نیم درصدی در واقع همان کارمزد روند سپرده گذاری بوده و حرکت به س�ی نرخ بهره باال عمالً راه به خطا رفتن است.

این کارشناس ح�زه کشاورزی با اشاره به س�دهای ۲۱ درصدی بانک ها در سال های قبل عن�ان کرد: این امر منجر به خروج سرمایه از بخش ت�لید شده و
افراد را ترغیب به سرمایه گذاری برای دریافت س�د بیشتر م� کرد. از این رو س�د سپرده بانک� به ۱۸ درصد تقلیل یافت.

رضایی یادآور شد: هنگام� که س�د سپرده باال باشد به ط�ر قطع نرخ بهره تسهیالت افزایش یافته و کشاورز یا هر ت�لیدکننده ای تش�یق م� ش�د تا بدون
دغدغه و دردسرهای ت�لید سرمایه خ�د را از بخش م�لد و کشاورزی بیرون آورده و نزد بانک ها سپرده گذاری کرده و س�د خ�د را بدون دغدغه مسائل ت�لید

دریافت کند.

فروش ن�بت کشاورز

برخ� از مخاطبان در واکنش به گزارش� که به تازگ� در خبرگزاری مهر با م�ض�ع مشکالت تراکت�رسازی در کش�ر منتشر شد اعالم کردند هم اکن�ن دالالن با
دریافت ۵۰ میلیون ت�مان ن�بت ها را واگذار م� کنند.

تراکت�ر یک� از ماشین آالت م�رد نیاز بخش کشاورزی بوده که با ت�جه به گسترش این بخش، تراکت�ر هم به لحاظ فناوری در کش�رهای ت�سعه یافته
پیشرفت بسیاری داشته است. امروز تراکت�رها تخصص� ساخته شده تا نیازمندی کشاورزان را به نح� احسن رفع کنند. دو هفته قبل بود که مهر گزارش�
درباره وضعیت ت�لید و واردات تراکت�ر منتشر کرد. در این گزارش قطعه سازان و ت�لیدکنندگان تراکت�ر از مطل�ب بودن تیراژ ت�لید گفته بودند. به گفته این

صن�تگران تیراژ ت�لید داخل عالوه بر پوشش نیاز داخل به گ�نه ای است که حت� بخش� از محص�الت هم صادر شده و به ۲۵ کش�ر جهان ارسال م� ش�د.

ت�لیدکنندگان تراکت�ر با بیان اینکه امسال تیراژ ت�لید ۳۳ درصد افزایش یافته علت انباشت تقاضا را مربوط به کاهش قدرت خرید کشاورزان دانستند و
عن�ان کردند، برای برون رفت از این وضعیت باید تسهیالت بانک� الزم به آنها اختصاص یابد. این در حال� است که کشاورزان این ادعا را رد کرده و تاکید

کردند پس از ثبت نام برای خرید تراکت�ر باید ۴ سال و حت� بیشتر در صف انتظار باشند.

در واکنش به این گزارش برخ� از مخاطبان ضمن کامنت هایی به روشن شدن وضعیت بازار تراکت�ر بیشتر کمک کردند.

یک� از مخاطبان یادآور شده بود «من تراکت�ر باغ� ۴۷۰ جفت دیفرانسیل مدل ۱۴۰۱ خریدم. شفت گیربکس بر عکس گذاشته شده که شفت گاردن تراکت�ر
برای سمپاش� جا نم� رفت و پیچ های پمپ هیدرولیک داخل گیربکس باز بود که فرار روغن داشت. همچنین بازوهای تراکت�ر باال نم� رود و روغن ریزی زیاد

است. کیل�مترشمار تراکت�ر از روز نخست اعداد را به اشتباه نشان م� دهد و خالصه پمپ فرمان درست کار نم� کند.»

دیگری ن�شته است «واردات را آزاد کنید استهالک شرکت های داخل� باالست اگر فعالیت نداشته باشند ضررش کمتر است….»

کشاورز دیگر با بیان اینکه ۶ سال است که برای خرید یک تراکت�ر دولت� ثبت نام کرده و هن�ز تراکت�ر م�رد نظر را تح�یل نگرفته است، گفته «۶ سال پیش
ثبت نام کردم. نفر ۱۴۵ هستم. تا ۲۰ سال دیگر هم ن�بتم نم� ش�د. هیچکس هم ج�ابگ� نیست از جهاد کشاورزی تا سایر نهادهای مت�ل�.»

کشاورزی هم با عصبانیت نسبت به فناوری تراکت�رهای داخل� عن�ان کرده «تراکت�ر ت�لید داخل در حال انقراض است با اینکه ت�ان� در آن نیست اما فقط
جیب دالل ها را پر م� کند.»

کشاورزی هم از آذربایجان گالیه مند بود «سهمیه تراکت�ر نقدی به نمایندگ� ها واگذار شده و این نمایندگ� ها باعث نابودی کشاورز و افت ت�لید در برخ�
استان ها شده اند زیرا ن�بت کشاورز را به افراد س�دج� و دالل با مبلغ ۵۰ میلیون رش�ه م� دهند و کشاورز هم معطل بدون ابزار مناسب کار روز به روز با

چالش های بیشتری م�اجه است».
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اقتصاد 

دبیر کان�ن مرغ گ�شت� اعالم کرد؛

مازاد ت�لید قیمت مرغ را نج�م� نکرد / سه دلیل وج�د مازاد ت�لید
دبیر کان�ن مرغ گ�شت� گفت: سه عامل ج�جه ریزی زیاد، کاهش قدرت خرید مردم و م�ج�دی مرغ های منجمد در شرکت پشتیبان� ام�ر دام سبب شد تا

امسال با مازاد ت�لید گ�شت مرغ م�اجه باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته پیش بین� شده بود با حذف ارز دولت� قیمت گ�شت قرمز و سفید افزایش بسیاری پیدا کند در این باره یک� از فعاالن
ح�زه ت�لید مرغ گ�شت� در کش�ر پیش بین� کرده بود «اگر ت�لیدکننده مرغ با حذف ارز ۴۲۰۰ ت�مان� بخ�اهد تمام نهاده خ�د را به ص�رت آزاد تهیه کند با
کمبود نقدینگ� م�اجه شده و مصرف کننده ت�انایی خرید مرغ ۹۰ هزار ت�مان� را نخ�اهد داشت» اما بگذشت چند ماه از حذف ارز ترجیح� نتنها قیمت مرغ

به ۹۰ هزار ت�مان نرسید بلکه هم اکن�ن قیمت مص�ب مرغ ۶۳ هزار ت�مان است و در بازار م� ت�ان مرغ را حت� کمتر از ۵۰ ت�مان هم پیدا کرد.

پرویز فروغ�، دبیر کان�ن مرغداران گ�شت� درباره وضعیت ت�لید و بازار مرغ به مهر گفت: بر اساس مص�به دولت خرید مرغ زنده در مرغداری ها حدود ۳۹
هزار ت�مان ت�یین شده است. در ادامه با حض�ر واسطه ها قیمت آن در هر کیل� به بیش از ۵۰ هزار ت�مان م� رسد.

وی افزود: هنگام� که مرغ به لحاظ وزن� به بیش از ۲ کیل� گرم م� رسد نگهداری آن دیگر ت�جیه اقتصادی نداشته و هزینه تهیه دانه و خ�راک مرغ ها هزینه
کرد صاحبان مرغداری ها را افزایش م� دهد.

دبیرکان�ن مرغداران گ�شت� در ادامه سخنان خ�د یادآور شد: در ص�رت مازاد ت�لید، م� ت�ان مرغ زنده را تا وزن حدود ۳ کیل�گرم هم نگه داشت اما بیش از
آن زیانده خ�اهد بود؛ بنابراین مرغداران در چنین شرایط� ناگزیر هستند مرغ را با قیمت پایین به بازار عرضه کنند.

دلیل مازاد ت�لید مرغ در بازار

دبیر کان�ن مرغ گ�شت� درباره چرایی مازاد ت�لید مرغ در کش�ر به سه عامل اشاره کرد و گفت: ج�جه ریزی زیاد، کاهش قدرت خرید مردم و م�ج�دی
مرغ های منجمد در شرکت پشتیبان� ام�ر دام سبب شد تا امسال کش�ر با مازاد ت�لید گ�شت سفید م�اجه باشد.

وی تصریح کرد: برای سامانده� بازار دولت باید برآورد نیاز استان� داشته باشد؛ به این ترتیب میزان مصرف هر استان مشخص شده و بر همان اساس
برنامه ریزی ت�لید انجام م� ش�د.

دبیر کان�ن مرغ گ�شت� با بیان اینکه میزان مصرف امسال نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: برای تنظیم بازار در
ادامه مازاد ت�لید از سطح بازار جمع   آوری شده و در زمان نیاز دوباره ت�زیع م� ش�ند.

عرضه و تقاضا ت�یین کننده قیمت ها

فروغ� درباره پیش بین� وضعیت ت�لید و بازار سال آینده گفت: با وج�د دخالت هایی که دولت در ت�لید و بازار دارد نم� ت�ان برنامه ریزی دقیق� داشت.
تصمیم گیری ها از س�ی مدیران باالدست� انجام و در ادامه به ت�لیدکنندگان ابالغ م� ش�د. اما با ت�جه به گران� نهاده های دام� پیش بین� م� ش�د قیمت

مرغ افزایش پیدا کند.

دبیر کان�ن مرغ گ�شت� با بیان اینکه با حذف ارز دولت� قیمت گذاری دست�ری منطق� نیست، افزود: در حال حاضر ت�لیدکنندگان بین ۱۰ تا ۱۵ هزار ت�مان در
هر کیل� مرغ زیان م� کنند در حال� که عرضه و تقاضا باید ت�یین کننده قیمت محص�الت در بازار باشد.

کشاورزی و دامداری /

https://www.mehrnews.com/service/Economy
https://www.mehrnews.com/news/5663602/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
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دلیل کاهش قیمت مرغ در
هفته های اخیر/ آیا قیمت مرغ

صعودی می شود
دلیل کاهش قیمت مرغ در هفته های اخیر و آینده این بازار در ماه های آینده چگونه خواهد بود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در برنامه این هفته عیار شبکه افق سیما و با
حضور کارشناسان و روسای اتحادیه های مرغ گوشتی و تخم گذار، به بررسی چرایی کاهش

قیمت مرغ در هفته های اخیر و پیش بینی آینده این بازار پرداخته شده است.

قیمت مرغ در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نوسان و افزایش قابل توجهی
داشته که یکی از مهمترین دالیل آن، حذف ارز ترجیحی نهاده های دامی بود البته در

هفته های اخیر، قیمت مرغ با نزول مشهودی مواجه بود.
قیمت تخم مرغ هم متاثر از حذف ارز ترجیحی، افزایش چشمگیری داشت و حتی امسال

در فصل تابستان هم روند کاهشی نداشت.
قیمت گوشت قرمز هم به کیلویی 180 هزار تومان رسیده و نشانه ای از ثبات هم در آن
دیده نمی شود، آن هم در حالی که حداقل حقوق دریافتی بسیاری از مردم، کمتر از 6

میلیون تومان است.
گفت وگوی ویژه ی برنامه تلویزیونی «عیار» که سه شنبه شب 29 آذرماه روی آنتن شبکه افق

رفت به همین مسئله اختصاص داشت.
محمد جواد مؤیدیان (کارشناس اقتصاد کشاورزی) در این برنامه با بیان اینکه دلیل تفاوت
نمودار نوسانات قیمتی گوشت قرمز و مرغ به خاطر تنوع باال در دام سبک و سنگین و تک
محصولی بودن مرغ است، گفت: نقطه تعادل قیمت باید هزینه تولید را جبران کرده و

برای تولیدکننده سودآور باشد.
وی افزود: زمانی که قیمت مرغ پا�ن است کسی توجهی به آن نمی کند ولی تا به قیمت

تعادلی نزدیک  می شود، پا پیش می گذارند و خواستار تعدیل قیمت هستند.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی دخالت دولت در تولید

و قیمت گذاری را کاهش نداده بلکه سبب افزایش آن هم شده است.
مؤیدیان با بیان اینکه در حال حاضر که با مازاد حدود 25 هزار تن مرغ مواجه هستیم، به
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صورت منطقی، قیمت پا�ن تر از قیمت دستوری خواهد بود زیرا حتی درب مرغداری هم
تقاضایی وجود ندارد، عنوان کرد: اتحادیه ها توصیه می کنند هر واحد مرغداری، 90 روز یک
بار جوجه ریزی داشته باشد تا تعادل قیمتی را شاهد باشیم ولی می توان هر 45 روز هم

این کار را انجام داد.
به گفته او، تقاضا برای جوجه ریزی در 45 روز قبل باال بود زیرا قیمت مرغ افزایش یافته

بود و مرغداران به گمان پایداری این وضعیت، شروع به تولید بیشتر کردند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: دولت سیزدهم در آغاز کار با افزایش قیمت مرغ
مواجه و با واردات، مرغ و تخم مرغ تنظیمی را وارد بازار کرد که هشدار داده شد ممکن
است موجب عقب نشینی تولیدکنندگان شود البته دولت در چند ماهه اخیر، توصیه
کارشناسان را اجرایی و از مداخله بیش از حد در تولید و عرضه مرغ پرهیز کرده ولی

همچنان بعضی حمایت های خود را قطع نکرده است.
او اضافه کرد: خرید مرغ مازاد در بازار و جلوگیری از افت شدید قیمت، یکی از حمایت های

دولت از تولیدکنندگان است که البته پول آن در اختیار اتحادیه ها قرار می گیرد.
مؤیدیان همچنین گفت: عوارض صادراتی هم حذف شده و حتی بحث این است که در
تعهد ارزی صادرکنندگان هم تسهیل شود اما فعال در بازارهای منطقه، قیمت مرغ ایرانی
قدرت رقابت نداشته و باالتر از دیگر کشورهای رقیب است زیرا آن کشورها مشوق

صادراتی در نظر گرفته اند و حتی زیر قیمت تولید، شروع به عرضه کرده اند.

*تولیدکنندگان مرغ گوشتی دچار زیان شده اند

در بخشی دیگر از برنامه عیار و طی ارتباطی تلفنی با حبیب اسداهللا نژاد (مدیرعامل اتحادیه
سراسری مرغداران گوشتی) هم به این مسئله پرداخته شد.

اسداهللا نژاد در این ارتباط با بیان اینکه بعد از حذف ارز ترجیحی و افزایش چند برابری
قیمت نهاده ها، افزایش قیمت مرغ اجتناب ناپذیر بود عنوان کرد: البته انتظار داشتیم دولت
از تولیدکننده و مصرف کننده حمایت های الزم را داشته باشد ولی این حمایت ها در حیطه

مرغ گوشتی در حد انتظار نبود.
وی افزود: با قیمت های موجود، هزینه های تولید هم جبران نمی شود و تولیدکنندگان به

شدت دچار ضرر و زیان شده اند.
به گفته مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، تولید به اندازه نیاز کشور باید
برنامه ریزی شود ولی به این مسئله توجه نشده و صرفا به صورت دستوری شاهد تنظیم

بازار هستیم.
اسدهللا نژاد خاطرنشان کرد: زمانی که قیمت مرغ پا�ن است کسی توجهی به آن نمی کند
ولی تا به قیمت تعادلی نزدیک  می شود، پا پیش می گذارند و خواستار تعدیل قیمت

هستند.
او همچنین به این نکته اشاره کرد که حذف ارز ترجیحی دخالت دولت در تولید و
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قیمت گذاری را کاهش نداده بلکه سبب افزایش آن هم شده است.
*حمایت های دولت از مرغداران محقق نشد

حمید رضا کاشانی (رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغداران میهن) دیگر مهمان تلفنی برنامه
عیار بود.

او با بیان اینکه به دولت اعالم کرده بودیم که قبل از آزادسازی قیمت ها باید طلب
مرغداران پرداخت شود و تسهیالت سرمایه در گردش به تولیدکنندگان اختصاص یابد،
گفت: مجبور بودیم با شرایط جدید خود را وقف دهیم و اگر حمایت دولت شامل
تولیدکنندگان نمی شد به مشکل بر می خوردیم ولی هیچ کدام از حمایت های وعده داده

شده محقق نشدند.
کاشانی افزود: یکی از درخواست های ما، اختصاص کاالبرگ به مردم بود ولی دولت این کار
را هم انجام داد و به این ترتیب صنعت تخم مرغ کشور تا ابتدای آبان ماه بیش از 10 هزار

میلیارد تومان ضرردهی داشت.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن خاطرنشان کرد: جزو 10 کشور برتر تولیدکننده
تخم مرغ در جهان هستیم و یکی از ارزان ترین تخم مرغ های دنیا را هم تولید می کنیم ولی
به خاطر دستورالعمل ها و موانع موجود، به تولید و صادرات آسیب وارد شد زیرا آستانه

تحمل دولت در این زمینه پا�ن است.

پایان پیام/
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آغاز پرداخت 10 هزار میلیارد
تومان تسهیالت به دامدار و

مرغدار
وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد: مرحله دوم پرداخت تسهیالت سرمایه درگردش، به دامداران و مرغداران

آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از صدا و سیما، وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد:  ۱۰ هزار
میلیارد تومان اعتبار برای اجرای مرحله دوم پرداخت تسهیالت به مرغداران و دامداران در

نظر گرفته شده است.

آقای ساداتی نژاد افزود: از این میزان مبلغ، بیش از ۳ هزار میلیارد تومان آن آماده
پرداخت است.

در مرحله اول اجرای طرح تسهیالت دهی به فعاالن بخش دام و طیور نیز، ۱۰ هزار میلیارد
تومان سرمایه درگردش به تولیدکنندگان پرداخت شده است.

پایان پیام/
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اقتصاد

ایرنا گزارش می دهد:

قیمت گوشت مرغ همچنان کمتر از نرخ مصوب در بازار

تهران- ایرنا- باوجود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده های طیور و تع�ن نرخ این محصول برای مصرف کنندگان، همچنان هر کیلوگرم گوشت مرغ در هفته های اخیر زیر قیمت مصوب

در بازار عرضه می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بررسی های میدانی نشان می دهد که قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در بازار بین ۵۴ تا ۶۰ هزار � است، البته دو ماه قبل

قیمت این محصول بین ۶۰ تا ۷۰ هزار � نیز به فروش می رسید درحالی که نرخ مصوب این محصول از سوی دولت درب واحدهای تولیدی ۴۵ هزار � و

برای مصرف کنندگان ۶۳ هزار � تع�ن شده بود.

بنابراین کاهش قیمت مرغ در بازار کمتر از نرخ مصوب بیانگر افزایش عرضه و وفور گوشت مرغ در بازار است، اما برخی تولیدکنندگان بر این باورند که این مبلغ نه 

فقط سودی برایشان ندارد، بلکه ضررشان را در پی دارد.

البته پیش از این نیز به منظور تنظیم بازار این محصول، هر کیلوگرم مرغ منجمد با قیمت ۴۵ هزار � در بازار عرضه می شد.

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

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

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

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

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

هیچ کمبودی در بازار مشاهده نمی شود.

به تازگی «محسن شیراوند» معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به منظور حمایت از تولیدکنندگان این محصول، از امکان صادرات گوشت مرغ با عوارض

صفر درصد از ۱۶ آذرماه امسال خبر داد و گفت: بر اساس برآوردها تا پایان سال هیچ مشکلی در حوزه تولید و مصرف گوشت مرغ نخواهیم داشت.

وی افزود: با توجه به شرایط مطلوب تولید گوشت مرغ در کشور به دلیل استمرار و سیاست گذاری های 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.
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