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عرضه مرغ زیر قیمت مصوب/
خبری از مرغ 100 هزارتومانی

منتقدان دولت نشد 
روزهایی که دولت قصد داشت ارز رانتی 4200 تومانی مشهور به ارز جهانگیری را حذف کند، عده ای با

ادعای حمایت از مردم هراس ایجاد می کردند که حذف ارز 4200 تومانی مرغ را به قیمت 100 هزار
تومان می رساند اما امروز نه تنها مرغ با قیمتی زیر نرخ مصوب عرضه می شود بلکه دولت برای تنظیم

بازار اقدام به صادرات مرغ هم می کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،  پس از حذف ارز 4200 تومانی، منتقدان دولت
برای ایجاد التهاب در بازار، ایجاد تردد برای دولت در حذف ارز رانتی 4200 تومانی و
ترساندن مردم، ادعای افزایش قریب الوقوع قیمت برخی کاالهای اساسی نظیر مرغ را
مطرح کردند و حتی مدعی شدند قیمت یک کیلوگرم مرغ به 100 هزار تومان می رسد اما

اکنون با مدیریت دولت و تولید انبوه، قیمت مرغ کامال تحت کنترل است.

این منتقدان با چنان دلسوزی از گرانی مرغ و دیگر کاال ها و کوچک شدن سفره مردم حرف
می زدند که بسیاری را نگران کردند، اما با گذشت 7 ماه از حذف ارز دولتی، مشخص شد
حرف های آنها دور از واقعیت بود و محلی از اعراب نداشت، امروز قیمت مرغ در بازار بسیار

ارزان و کمتر از نرخ مصوب دولتی عرضه می شود.

دولت در اردیبهشت  امسال تصمیم گرفت ارز دولتی 4200 تومانی که برای واردات
اختصاص می یافت و به اعتقاد کارشناسان موجب رانت و فساد های میلیاردی شده و
تاثیری هم در کاهش قیمت های بازار نداشت را حذف کند، این ارز معروف جهانگیری در
دولت دوازدهم شکل گرفت از نگاه کارشناسان تصمیم غلطی بود و به اقتصاد کشور تحمیل
شد و دستاورد آن برای کشور 720 هزار میلیارد تومان رانت، به هم ریختگی بازار و پرشدن

جیب عده ای خاص بود.

دولت قبل با ادعای کنترل قیمت کاالهای اساسی، سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را
اجرا کرد. در دوره اجرای این سیاست، رکورد تورم پس از انقالب شکسته شد و میلیارد ها
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دالر ذخایر ارزی آن هم در شرایط کمبود ارز از کشور خارج شد؛ این مسائل و بسیاری
مسائل دیگر در نهایت موجب شد دولت سیزدهم به این سیاست خاتمه دهد.

حال دولت سیزدهم عامل این رانت و فساد در کشور را برداشته است،  در همان ابتدای
اجرای طرح هم دولت اعالم کرد که نگاه بلند مدت دارد و نباید قضاوت زودهنگام کرد، 
اکنون قیمت  ها با آنچه که برخی منتقدان داشتند بسیار فاصله دارد و با اینکه دولت یارانه
حذف شده را به صورت نقدی خود مردم می دهد، اما قیمت مرغ با اظهارات آن موقع

برخی ها فرسنگ ها فاصله دارد.

دولت به این دلیل که مرغ سهم بیشتری در سبد خانوار مردم دارد، قیمت را در شرایط
تعادل نگه داشته است و مرغ حتی کمتر از نرخ مصوب دولتی که ستاد تنظیم بازار اعالم
کرده بود، به فروش می رود البته در راستای جلوگیری از زیان تولیدکننده  تالش کرده است 

بازار را به قیمت مصوب نزدیک تر کند.

در حالی که پس از حذف ارز 4200 تومانی هر کیلوگرم مرغ 63 هزا ر تومان تصویب شد اما
افزایش تولید و باال رفتن عرضه در بازار سبب شده است امروز قیمت مرغ 10 هزار تومان
کمتر از نرخ مصوب یعنی هر کیلو 53 هزار تومان به فروش برود که در روزهای گذشته

حتی به کیلویی 43 هزار تومان هم رسیده بود.

پس از حذف ارز 4200 تومانی، منتقدان دولت برای ایجاد التهاب در بازار و ترساندن مردم
ادعای افزایش قریب الوقوع قیمت مرغ به حتی 100 هزار تومان را می کردند اما اکنون با

مدیریت دولت و تولید انبوه، قیمت مرغ کامال تحت کنترل است.

دولت سیزدهم در همان ابتدای اجرای طرح مردمی سازی یارانه  ها می دانست که اجرای
این طرح بزرگ به این آسانی نخواهد بود اما با این اعتقاد که ادامه دادن به تخصیص ارز
ترجیحی خطا است،  دست به این اقدام بزرگ زد، همان موقع هم بسیاری آن را ریسک

بزرگ دولت عنوان کردند و برخی  رئیس جمهور را از این اقدام بر حذر کردند.

امروز  همه کارشناسان اقتصادی متفق القول هستند که ارز چند نرخی عامل فساد است و
تجربه اجرای آن در دولت دوازدهم هم همه را به این باور رساند که ارز دولتی نه تنها

قیمت بازرا را کاهش نداد بکله عامل نشتی ارز از خرانه دولتی به دست افراد خاص شد.

* چرا قیمت مرغ پس از حذف ارز ترجیحی پا�ن آمد؟

پس از حذف ارز 4200 تومانی ساماندهی خاصی در واردات نهاده  ها و توزیع آن شکل
گرفت در کنار آن با امیدواری تولید کنندگان به تامین نهاده و برنامه ریزی وزارت جهاد
کشاورزی تولید مرغ در کشور افزایش یافت؛ بخش واردات سروسامانی گرفت، واردات از
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نظر وزنی کمتر شد، توزیع آن از طریق سامانه بازار گاه وزارت جهاد کشاورزی منظم و به
موقع شد زیرا پیش از این به دلیل سود سرشاری که در واردات با ارز دولتی و فروش آن به
قیمت آزاد داشت، همه برای وا ردات هجوم می آوردند، بازار های سیاه نهاده شکل می گرفت
و نهاده از گمرک به انبارهای شخصی هدایت می شد و دست دولت و تولید کننده در حنا

می ماند.

* کاهش واردات های بی اندازه با اصالح ارز ترجیحی

در این باره روز چهارم دی ، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، اعالم کرد:  پس از اجرای سیاست
حذف ارز ترجیحی واردات روغن آفتابگردان حدود  ۴۰ درصد، گندم ۲۸ درصد، کنجاله ۶۰
درصد، ذرت ۱۶ درصد و روغن پالم ۱۰ درصد کاهش یافته است، این واردات نتایج و ثمرات
سیاست غلطی بود  که به فعاالن اقتصادی این انگیزه را می داد که در سال های قبل

پیش برآورد، پیش اظهاری و پیش واردات انجام دهند.

* صادارت مرغ برای تنظیم بازار 

امیدواری که در تامین نهاده ایجاد شد، وزارت جهاد را برای برنامه ریزی افزایش تولید وا
داشت و جوجه ریزی ماهانه از 120 به 135 میلیون افزایش یافت و حتی عرضه مازاد شکل
گرفت که شرکت پشتیبانی امور دام کشور و اتحادیه  ها مجبور به جمع آوری مرغ مازاد
شدند به طوری که در کنار آن صادرات را هم آزاد کردند تا کمک بیشتری به تنظیم بازار

شود.

بنابریان گزارش به هر حال همان طور که کارشناسان پیش بینی کرده بودند با حذف ارز
4200 تومانی نه تنها با کمبود یا گرانی بیش از حد کاالهای اساسی از جمله مرغ مواجه
نشدیم، بلکه امروز قیمت مرغ پا�ن تر از نرخ مصوب است و تولید به قدری انجام می شود
که دولت برای تنظیم بازار دست به صادرات مرغ می زند و یا مردم را تشویق به خرید مرغ

می کند. 

پایان پیام/



12/31/22, 2:39 PM اقدام دولت برای کاھش نرخ گوشت/ آغاز توزیع گسترده گوشت قرمز منجمد بھ نرخ دولتی | نسخھ چاپی خبر | خبرگزاری فارس 2

https://www.farsnews.ir/printnews/14011009000553 1/2

حوزه : کشاورزی و امور دامگروه : اقتصادی

تاریخ : ۱۴۰۱/۱۰/۹ - ۶:۲۴ ب.ظشماره : ۱۴۰۱۱۰۰۹۰۰۰۵۵۳

2 اقدام دولت برای کاهش
نرخ گوشت/ آغاز توزیع

گسترده گوشت قرمز منجمد به
نرخ دولتی

توزیع گسترده گوشت قرمز منجمد گوسفند و گوساله به نرخ دولتی از سوی وزارت جهاد کشاورزی آغاز
شده و امیدواری به کاهش قیمت بازار بیشتر شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پی نوسانات قیمت گوشت در بازار و برای
کاهش قیمت ها، وزارت جهاد کشاورزی اقدام به توزیع گسترده گوشت قرمز منجمد در

بازار کرده است.

وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرده با عنایت به نوسانات افزایشی در قیمت گوشت قرمز و
اهتمام ویژه دولت در تامین سبد پروتئین خانوار با قیمت مناسب، وزارت جهاد کشاورزی
به توزیع گسترده گوشت قرمز منجمد گوسفند و گوساله با قیمت مناسب اقدام کرده است.

بر اساس این گزارش هر کیلوگرم گوشت گوسفندی ران 155 هزار، کف دست 145 هزار،
گردن 135 هزار، راسته 140 هزار و قلوه گاه 130 هزار تومان عرضه می شود همچنین هر
کیلو گوشت گوساله ران 155 هزار، سردست 150 هزار ، گردن 150 هزار، راسته 160 هزار و

قلوه گاه 130 هزار تو مان عرضه می شود.

قیمت گوشت در روزهای گذشته به کیلویی 250 هزار تومان هم رسیده بود این در حالی
است که اتحادیه های تولید تاکید دارند که مازاد دام در کشور وجود دارد دولت برای
کنترل قیمت بازار ابتدا صادرات دام را محدود و متوقف کرد و بعد به توزیع گسترده

گوشت اقدام کرده تا قیمت را در بازار متعادل کند.

برخی معتقدند افزایش قیمت مرغ پس از حذف ارز دولتی موجب شده تقاضا برای گوشت
بیشتر شود و همین عاملی برای افزایش قمیت شده بود.

پایان پیام/ ت 7
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استان ها

خرید حمایتی مرغ مازاد در کردستان به ۳۱۰ تن رسید

سنندج- ایرنا- مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام کردستان گفت:  میزان خرید حمایتی مرغ مازاد در استان توسط این شرکت به منظور تعادل قیمت و حمایت از تولیدکنندگان ،

امسال به ۳۱۰ تن رسید.

حسام فتحیانی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه از هفتم آذر سال جاری عملیات کشتار و خرید گوشت مرغ منجمد بسته بندی شده نژاد

آرین از مرغداران استان آغاز شد، اظهار کرد: این خرید حمایتی تا متعادل شدن قیمت این محصول در استان ادامه دارد.

وی با اعالم اینکه از این تاریخ تاکنون ۳۱۰ تن مرغ به قیمت هر کیلوگرم ۶۲۰ هزار ریال از مرغداران استان خریداری شده است، افزود: در مجموع این شرکت بابت

خرید این میزان مرغ ۱۹۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال به مرغداران پرداخت می کند.

مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام کردستان با اشاره به اینکه براساس دستورالعمل ابالغی تنها گوشت مرغ منجمد بسته بندی شده نژاد آرین از تولیدکنندگان

خریداری می شود، گفت: ۷۵۲ واحد مرغداری گوشتی فعال در استان وجود دارد که هر مرغدار در یک سال چهار دوره مجاز به جوجه ریزی است.

فتحیانی با بیان اینکه هر واحد مرغداری از چهار دوره جوجه ریزی باید یک دوره آن از نژاد آرین استفاده کند، اضافه کرد: ۱۶ واحد مرغداری در جوجه ریزی مهرماه

سال جاری از نژاد آرین استفاده کرده بودند.

وی میزان جوجه ریزی واحدهای مرغداری استان را در آذر سال جاری افزون بر سه میلیون و ۳۱ هزار قطعه خواند و گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم مرغ در

بازار برای مصرف کنندگان ۵۴۰ هزار ریال است و براساس پیش بینی انجام شده خرید حمایتی تا پایان دی ماه خواهد بود.

کردستان /
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خانه  گلستان

۱۰:۳۲:۲۵ ۱۴۰۱/۱۰/۰۹

ساداتی نژاد خبر داد:

آغاز هوشمند سازی زنجیره مرغ در ۶ استان کشور

وزیر جهاد کشاورزی از آغاز هوشمند سازی زنجیره مرغ در ۶ استان کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایانا، سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در سفر یک روزه به استان گلستان و در دیدار با سیدکاظم نورمفیدی، نماینده
ولی فقیه در گلستان،  گفت: در دولت مردمی سیزدهم به طور کامل تنظیم بازار و مسائل مربوط به آن ها را به اتحادیه واگذار کرده ایم؛ مساله ای

که اتحادیه ها در سنوات گذشته به دنبال آن بوده اند.

وی ادامه داد: البته نیاز به حمایت در این زمینه برای اتحادیه ها وجود دارد.

ساداتی نژاد با اشاره به اینکه مازاد و کمبود در حوزه مرغ وجود دارد، گفت: در حوزه تولید موجود زنده، یک بیماری ، تغ�ر اقلیم و سایر مسائل
ممکن است تولید را دچار چالش کند و نزدیکترین افراد به تولیدکنندگان اتحادیه آن ها است.

وی با تاکید بر رسالت اصلی اتحادیه ها مبنی بر حمایت، گفت: حامی در این زمینه اتحادیه های تولید هستند زیرا میتوانند سریعتر وارد عمل
شوند.

ساداتی نزاد با اشاره به نگرانی های موجود در این زمینه، افزود:  اتحادیه مرغداران حامی تولید بوده و در زمان وجود تولید مازاد اقدام به خرید
میکند؛ البته تمام امکانات سردخانه ای شرکت پشتیبانی دام در اختیار اتحادیه مرغداران است؛ بنابراین پس از ذخیره سازی در زمان کمبود عرضه

در بازار عرضه را آغاز میکند.

 |   |  
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وی همچنین از تامین مالی در این زمینه با پرداخت تسهیالت تاکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت های بی نظیر استان گلستان، گفت: این استان در بحث مرغ نیز از تولیدکنندگان اصلی در کشور به شمار میرود.

ساداتی نژاد با اشاره به واگذاری بازار به شکل کلی برای مدیریت بازار طیور به  اتحادیه ها، یادآور شد: بنا است تا در صورت مازاد و کمبود بازار را
تامین کنند و در صورت تفاوت قیمت مابه التفاوت را دولت پرداخت میکند.

به گفته وی، آغار این طرح با طیور خواهد بود و پس از آن در حوزه گوشت نیز عملیاتی میشود.

وی از آغاز هوشمند سازی زنجیره مرغ نیز در ۶ استان کشور خبر داد و گفت: باید از مرغداری تا خرده فروشی باید هوشمند باشد. البته باید این
طرح در گذشته عملیاتی میشده است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه زنجیره هوشمند سازی مرغ باید سریعا عملیاتی شود، گفت:  نقش دامپزشکی نیز در این زمینه بسیار مهم است .

به گقته وی، هوشمند سازی نقش واسط و دالل ها را حذف خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه با اجرای این  طرح تولیدکنندگان مرغ دغدغه ای نخواهند داشت، افزود: در صورت موفقیت این طرح را در حوزه پروتین
قرمز، باغی و سایر محصوالت نیز انجام میدهیم.

ساداتی نژاد با اشاره به اهمیت سنددار شدن اراضی گفت: دولت سیزدهم در صدد آن است تا پایان دولت سیزدهم تمام اراضی کشاوزی دارای
سند شوند؛  برنامه ریزی شده تا پایان ۱۴۰۲ رفع تداخالت در کشور به صفر برسد.

وی با اشاره به حساسیت استان شمالی در حوزه زمین، تصریح کرد: باید ترمز تغ�ر کاربری در استان های شمالی و کل کشور کشیده شود.

وزیر جهاد کشاورزی با قدردانی از مدیران و کارکنان بخش کشاورزی و اداره غله استان گلستان، گفت: کشاورزی قراردادی مدرن ترین ابزار در دنیا و
کار جدیدی در کشور است، بنابراین اگر بخواهیم فرمان امسال مقام معظم رهبری را برای افزایش تولید، دستیابی به خودکفایی و کمک به

معیشت کشاورز اجرایی کنیم و همچنین در جاهایی که خرده مالکی داریم، راهی جز کشاورزی قراردادی نداریم.

وی با بیان این که در سال گذشته کشاورزی قراردادی به صورت پایلوت در سطح 250 هزار هکتار اجرا شد، امسال هم این کار انجام شده و در
سال آینده باید به نهایت کار خود در کشاورزی قراردای برسیم.

ساداتی نژاد با بیان این که استان گلستان در زمینه کشت قراردادی کار بسیار خوبی انجام داده، اظهار داشت: ایستادگی و حمیتی که مجموعه
جهاد کشاورزی استان گلستان داشته قابل تقدیر است و امیدواریم امسال در برداشت محصول گندم هم بهتر از پارسال عمل کند زیرا استان
گلستان یکی از قطب های تولید غله و امنیت غذایی کشور ماست و فوق العاده حایز اهمیت است و ما تالش می کنیم در حوزه کشاورزی استان

رسالتمان را به خوبی انجام دهیم.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که مجموعه نمایندگان، استاندار و مجموعه عملیاتی ما در استان، انسجام خوبی دارند و تیم مدیریتی استان
هم صدا هستند که نقطه قوت استان است، گفت: نمایندگان استان گلستان همیشه برای پیشبرد اهداف کشاورزی پای کاری هستند.

وی با بیان این که استان گلستان، قطب مهم بخش کشاورزی و تامین کننده غذای کشور و برای ما حایز اهمیت است، گفت: رسما اعالم می کنم
بعد از این اختیارات بنده برای تصمیم گیری ها در حوزه کشاورزی استان گلستان به خود استان تفویض می شود و دیگر نیاز نیست برای
تصمیم گیری منتظر تهران بمانند، بنابراین تصمیم گیری ها به استاندار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی و مجموعه مدیران استان تفویض خواهد شد.

ساداتی نژاد ادامه داد: تمام مدیران اعم از غله، دامپزشکی، منابع طبیعی، واگذاری اراضی، یکپارچه سازی، اسناد و ... همه تحت فرماندهی رئیس
سازمان هستند و باید با این مدیریت حرکت کنند و تصمیماتی که در حوزه کشاورزی در استان نیاز است به آقای زنگانه تفویض می شود.

وزیر جهاد کشاورزی به ظرفیت های بخش کشاورزی استان گلستان اشاره کرد و گفت: گلستان دومین قطب گندم کشور است و مرغوب ترین گندم
کشور در این استان تولید می شود، بنابراین بعد از این باید در تع�ن قیمت خرید گندم، به کیفیت گندم نیز دقت  کنیم.

به گفته وی، بعد از سال ها و در گام اول، در دولت سیزدهم درگیر قیمت گندم بودیم و این جسارت افزایش قیمت به 11 هزار و 500 � یکی از
موفقیت های بود که در این دولت اتفاق افتاد که کشاورزی را به سمت اقتصادی شدن برد.

ساداتی نژاد افزایش قیمت گندم را باعث رونق حوزه کشاورزی کشور برشمرد و افزود: گندم شاخص، خط کش و شاقول کشاورزی ایران است، وقتی
به قیمت گندم دست می زنید یعنی برای اقتصاد کشاورزی ایران تع�ن و تکلیف می کنید، چون همه محصوالت، دور گندم جمع اند و با آن
خودشان را تنظیم می کنند، لذا با افزایش قیمت گندم، تولید در ایران افزایش پیدا کرد و با این تصمیم، رونقی در حوزه کشاورزی ایران اتفاق افتاد

که خروجی آن را در سال اول تحویل گندم دیدیم و در سال آینده بهتر خواهد شد.
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به گفته وی، در گام دوم خرید گندم را باید از عمومیت پا�ن بیاریم و در جاهایی که کشاورز ان، گندم باکیفیت تولید می کنند حتما باید قیمت
گندم مرغوب با سایر گندم ها تفاوت کند، برای تحقق این امر باید تحت برنامه حرکت کنیم چون این بحث کامال علمی و فنی است.

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره  ایکه صنعت اسب یک صنعت بزرگ و درآمدزا با ظرفیت های بی نظیر است،
گفت: باید آزمایشگاه اسب  با تامین تجهیزات نیز راه اندازی شود.

وی در این استان از اتحادیه های مرتبط خواست تا از ظرفیت کشورمان برای صادرات به کشورهای همسایه استفاده شود و با واردات گندم پس
از فرآوری آن را به کشورهای مختلف از جمله افغانستان صادر کند.

وی با اشاره به افزایش سطح گلخانه های کشور با توجه به دستور ر�س جمهور، تصریح کرد: با دستور رئیس جمهورر باید ۱۵۰هزار هکتار گلخانه
در کشور ایجاد شود و سبزی و صیفی از فضای باز به فضای گلخانه ای به دلیل صرفه جویی آب منتقل شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۲۵ هزار هکتار گلخانه در کشور وجود دارد و نیاز به ۱۲۵ هزار هکتار دیگر داریم.

ساداتی نژاد در پایان گفت: باید سهم گلخانه استان گلستان افزایش یابد با سرمایه گذاری در این زمینه شاهد اشتغال و تولید فراوان خواهیم
بود.
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کد خبر 5668575

اقتصاد 

مشکل� در تامین و ت�زیع تخم مرغ وج�د ندارد
مدیرکل نظارت بر کاالهای اساس� وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ماهانه حدود ۱۰۵ هزار تن تخم مرغ در کش�ر ت�لید م� ش�د، گفت: مشکل� در تامین و

ت�زیع تخم مرغ م�رد نیاز مردم نداریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مسع�د امرالله� افزود: حدود هزار و ۵۰۰ واحد مرغداری در کل کش�ر وظیفه تأمین تخم مرغ م�رد نیاز
کش�ر را به عهده دارند که ماهانه حدود ۱۰۰ تا ۱۰۵ هزار تن تخم مرغ ت�لید و روانه بازار م� ش�د که حدود ۴ تا ۵ هزار تن بیشتر از میزان م�رد نیاز بازار

است.
او گفت: هم اکن�ن نرخ هر کیل�گرم تخم مرغ فله درب مرغداری ۳۹ هزار و ۵۰۰ ت�مان و برای مصرف کننده ۴۷ هزار و ۲۰۰ ت�مان ت�یین شده است.

وی با بیان اینکه از این پس معیار عرضه تخم مرغ وزن شانه است، افزود: قیمت هر شانه تخم مرغ ۱۸۰۰ گرم�، حدود ۸۴ هزار ت�مان است.
آقای امرالله� گفت: خرده فروش� های سطح شهر باید تخم مرغ را بر اساس نرخ اعالم�، هر کیل�گرم ۴۷ هزار و ۲۰۰ ت�مان عرضه کنند و فروش باالتر از این

قیمت تخلف محس�ب م� ش�د.
مدیرکل نظارت بر کاالهای اساس� وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به طرح نظارت� بر بازار تخم مرغ گفت: مردم در ص�رت مشاهده هرگ�نه تخلف گرانفروش�

به سامانه ۱۲۴ اطالع دهند تا بازرسان در سریع ترین زمان به م�ض�ع رسیدگ� کنند.

کشاورزی و دامداری /
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کد خبر 5667479

اقتصاد 

فروش تخم مرغ فله ای به قیمت ۴۵ هزار ت�مان
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار گفت: در میادین میوه و تره بار تخم مرغ فله ۲ هزار ت�مان کمتر از نرخ اعالم� وزارت جهاد کشاورزی و با قیمت ۴۵ هزار

ت�مان عرضه م� ش�د.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، ایوب فصاحت مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار گفت: ت�زیع تخم مرغ فله از امروز در بیشتر میادین
میوه تره بار آغاز شده و تا فردا در تمام میادین میوه تره بار عرضه م� ش�د.

وی افزود: در میادین میوه و تره بار تخم مرغ فله ۲ هزار ت�مان کمتر از نرخ اعالم� وزارت جهاد کشاورزی و با قیمت ۴۵ هزار ت�مان عرضه م� ش�د.

برای اینکه ح� مصرف کننده اجحاف نش�د، شاخص عرضه تخم مرغ در میادین میوه تره بار بر مبنای کیل� (هر کیل� ۴۵ هزار ت�مان) ت�یین شده است.

کشاورزی و دامداری /
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کد خبر 5668073

اقتصاد 

ت�هد ارزی صادرات مرکبات و مرغ کاهش یافت
معاون بازرگان� وزارت جهاد کشاورزی، از کاهش ۹۰ درصدی ت�هد ارز حاصل از صادرات مرکبات و گ�شت مرغ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محسن شیراوند معاون بازرگان� وزارت جهاد کشاورزی در خص�ص کاهش ت�هد ارزی برای
صادرکنندگان محص�الت کشاورزی اظهار کرد: با ت�جه به این که بخش خص�ص� به دنبال حذف و یا ت�دیل ت�هد ارز حاصل از صادرات بود و از آنجایی که

خص�ص� ترین بخش اقتصاد کش�ر بخش کشاورزی است، ط� سال های گذشته یک روند نزول� در تراز تجاری محص�الت کشاورزی را شاهد بودیم.

وی ادامه داد: در سال های اخیر، مشکالت ناش� از تحریم ها و ویژگ� های ذات� محص�الت کشاورزی باعث از دست رفتن بازارهای درجه یک و تراز اول در این
بخش شده است و تمرکز بخش کشاورزی به سمت بازارهای درجه دو رفته است.

شیراوند تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی به دنبال بازگشت رون� صادرات به بخش کشاورزی است تا جامعه کشاورزی از نفع آن منتفع ش�ند.

وی افزود: براساس کارشناس� های انجام شده با متخصصان و بخش خص�ص�، یک� از مهمترین مسائل اصل� لزوم رفع ت�هد ارز حاصل از صادرات برشمرده
شد و بر همین اساس در گام اول، وزارت جهاد کشاورزی اقدامات� را برای حذف و یا ت�دیل ع�ارض ارز حاصل از صادرات ص�رت داد.

معاون بازرگان� وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که بر اساس ت�اف� ص�رت گرفته، صادرکنندگان بخش کشاورزی در ح�زه مرکبات و گ�شت مرغ م� ت�انند با
کاهش ۹۰ درصدی ت�هد صادرات� نسبت به صادرات اقدام کنند، تصریح کرد: برای سایر محص�الت کشاورزی مانند خشکبار هم مراحل کارشناس� در حال

انجام است که امیدواریم در مدت زمان ک�تاه محص�الت اساس� دیگر راهم از این مزیت برخ�ردار کنیم.

وی افزود: رفع ت�هد ارز حاصل از صادرات باعث رون� بازارهای صادرات� محص�الت کشاورزی خ�اهد شد و از این طریق م� ت�انیم با ایجاد رقابت بین
محص�الت صادرات� ایران با رقبای بین الملل� به جایگاه صادرات� خ�د در جن�ب غرب آسیا دست پیدا کنیم.

شیراوند با بیان این که تفاوت هایی در ماهیت و ن�ع تجارت در محص�الت کشاورزی با محص�الت صن�ت� و پتروشیم� وج�د دارد، گفت: رقابت و برنامه ریزی
در ح�زه تجارت محص�الت کشاورزی سخت تر و پیچیده تر از محص�الت صن�ت� و پتروشیم� است.

وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی و معاونت بازرگان� به ص�رت ویژه نسبت به مشکالت، چالش ها و م�انع م�ج�د بر سر راه صادرات محص�الت کشاورزی
آگاه است و تمام تالش خ�د را براساس ت�افقات انجام شده با بخش خص�ص� انجام خ�اهد داد.

معاون بازرگان� وزارت جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد: با مساعدت سایر بخش های دولت و تداوم پیگیری مستمر و ارتباط وسیع بخش خص�ص� با
معاونت بازرگان� وزارت جهاد کشاورزی، بت�انیم چالش ها را پیش از اتمام سال به ص�رت میدان� برطرف کنیم و با آغاز سال ن�، شاهد شروع جدیدی در

صادرات محص�الت کشاورزی باشیم.
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ایران یکی از ۱۰ تولیدکننده برتر تخم مرغ در جهان/ عامل اصلی گرانی تخم مرغ در

بازار چیست؟

رئیس یکی از هیأت های مدیره اتحادیه مرغداران گفت: 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 شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، وزیر جهاد کشاورزی به تازگی از اختصاص بسته حمایتی ۱۰ هزار میلیارد تومانی به

دامداران خبر داد و اعالم کرد که این کار با حمایت ر�س جمهور انجام شده تا بتوانیم نهاده ها را به صورت یارانه ای به

دامداران تحویل دهیم و از این شرایط عبور کنیم.

 این موضوع در حالی مطرح می شود که پیش از این نیز بارها وعده حمایت از دامداران، مرغداران و صنایع دام و طیور از

طریق بسته های حمایتی داده شده بود اما در نهایت فعاالن این حوزه اعالم کردند که نه تنها از این وام ها و بسته های

حمایتی برخودار نشدند بلکه به دلیل مشکالتی همچون قیمتگذاری دستوری، دخالت بیش از اندازه دولت در بازار و اقتصاد،

افزایش قیمت نهاده های دامی، کاهش قدرت خرید مردم و … روز به روز مشکالت آنها تشدید می شود.

حمید رضا کاشانی رئیس یکی از هیأت های مدیره اتحادیه مرغداران، در گفتگویی اظهار داشت: 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.
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� 8,300,000

خرید مبل راحتی ریما با بهترین قیمت و کیفیت! (شرایط اقساطی)

خرید

پیشنهاد ویژه رویال مبل برای شما

وی ادامه داد: 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 یکی از هیئت مدیره های اتحادیه مرغداران گفت: 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.

البته در این بین نباید فراموش کنیم که بسیاری از تولیدکننده ها در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی بارها از خلف وعده دولت

گالیه و اعالم کردند که دولت برای جلوگیری از کاهش تولید و ادامه فعالیت تولیدکنندگان، وعده هایی را به آنها می دهد اما

بعضا پس از انجام کار به این وعده ها عمل نمی کند.

گفتنی است ر�س مجلس در گفت و گوی زنده تلویزیونی دوشنبه (۲۸ آذر ماه) در پاسخ به سوالی در مورد کمک به سفره

مردم گفت: سیاست های جبرانی نسبت به تورم برای باالبردن قدرت خرید مردم، توانایی الزم را نداشت و لذا در مورد حذف ارز

https://ck.yektanet.com/p/click?impression=LdLwlj9j1ghkE7FWMeJ1P6y5lzXWoP6zHdGifaT2nTu8dlB8njW0J3aKHf2u1%2FuHyCo4VY6sGAs7wIZofHI8ON4OkBWdBDBfnOp9gLVvlWKX8waA6473dHXNMpP%2F%2FgpE7rTAEhJzoa05iAI3zj4w3Y2s9lMGgM%2FNit5vE2%2BVcRhLMsAP0cnJrOA%2BEKzOnW3gmcVC0Gl6pig76b4cxWcEdl6WiUPdU7K7ub6yjeNPrja6Z7VdOQDeI8iih8VE3i%2FRinKb9jtcdTVHo%2B9eH7kDx1qVbsJlIpmEvJaZmJVYxH5Mt%2FBL%2BJ09DZ0lQoVA%2FNNxWvxIchmbnMOPinBqMmsEH2v8tA%2F%2Bh7MlxjMvrNaTcOR6nZo6cFtYnI4C8mHioTDapQ7MUy3VlAXCBCmBKikoCbX%2BjhTynlgl4MGqd2RkUEigq87D62FHIT5VnI4iP8b6SRFPyCqfH%2Bk%2FdMZkc4BcWgcem1P6pGek9HQ1T4gv18n8OYCiIwaBuNWk7Fem89RIqyKfR34VQS1coEDFPg5jU18EpiNXQk7deh7n%2BeoF3ChMCgEDmz1n7KCc0fHJLK14W2EV89pAy6XoPlm60hMHa8czGFlB58zCEdSfOI6Orxzz1NiHNbuGj30YgGeWF5eHvTiLZ4gdU1%2B6B4OsquDVTJF6ZaG2b1b3P5F%2Bt%2Fanw7ef%2Bhq8AM%2Fcwxd4fNV%2FBMZNeKxLHcPXTRl%2Bpyd2%2F4ctQYXCqa9DLKx4VLI7EcSorQa0NnsHHexF8QAuWFnY9O1UwnfO78fg8I6ri4K7U7Dsdy6%2Bh2Op98clDOhZn%2FgFhULidCB8%2FKx5o3lymtVkJKikwfl6TmmVrKAH1Qb9rSEgOKS5UPWW%2B7%2BXpB9Od1RuWCg%3D%3AdnfoKMmLPUmU233dmQSdikb5mjVCqm2l30EQNvrL%2BbPIemSiDPT3p4LVkGG4JIcmPkPBXAXxi4gVMqRGjD3nNQqq1GKhg9LX0eaf0FepRAvqdlSBvMANj2Oj61MScJ79%2BxnKj4YyW9gl4B14aTgcbxr07fC%2FJ6vcVpl1wXpspeWl9ImLFAoGEyjnrMVUJQLlZzvxrCpnPm6chwyqyW5bVVpqc9dTMgs9Px0UtRSee0sTa0qAGHGxivn3PWrgQy0Bz24Q447%2Biv2MeOlia2o8iOBEyg%2FCGdanCEDZoPyV7y%2BLmy5MWbIe2mxO3R2NiBJWAIKx0qIx0HHDsGsFlYa6iw%3D%3D&redirect=https%3A%2F%2Fwww.royalmobl.ir%2Fproduct%2Frima-sofa%2F&VERSION=2&ab&vts=1672473773.804
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ترجیحی مجلس برای جبران سبد کاال را در نظر گرفت تا حوزه معیشت مردم آسیب نبیند.

همچنین، ایوب فصاحت مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار تهران، با بیان اینکه تغ�ر قیمت انجام شده در نرخ تخم مرغ

اما هنوز مصوب نشده است، افزود: این نرخ باید مصوب و اعالم شود.

وی گفت: نرخ نامه فعلی مربوط به قیمت تخم مرغ از قرار شانه ای ۷۶ هزار تومان است اما در نرخنامه جدید قیمت تغ�ر پیدا

کرده است و باید این قیمت اعمال شود تا تخم مرغ در میادین عرضه شود.

در بخشنامه امروز سازمان میوه و تره بار قیمت تخم مرغ بسته بندی ۳۰ عددی که تا دیروز ۹۴ هزار تومان بود به ۸۹ هزار تومان

رسید.

آنچه جای تامل دارد این است که دولت سیزدهم با وعده متوقف کردن فساد یارانه ها نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام

کرد و این وعده را به مردم داد که از این پس یارانه ها به صورت مستقیم به خود آنها اعطا خواهد شد.

اما نکته دیگر اینکه دولت اگرچه نسبت به دخالت در امور اقتصادی به خصوص بازار انگیزه قوی و قابل توجهی از خود نشان

می دهد و حاضر نیست در این راستا کار را به بخش خصوصی بسپارد، اما خود به این واقعیت پی برده است که بازار کاالهای

اساسی روند نامعلومی را طی می کند و اگر اقدامی انجام ندهد، تولید در کشور ضربه خواهد خورد و در نهایت بازار کاالهای

اساسی و پرمصرف مردم بیش از پیش با گرانی روبرو خواهد شد.

انتهای پیام/
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تاریخ: ۰۹ دی ۱۴۰۱ - ۱۴:۳۰کد خبر: ۸۳۲۱۴۹۴

ت�لید گ�شت عشایر به ۲۰۰ هزارتن م� رسد؟

مدیرعامل اتحادیه تعاونی عشایر گفت: بنابر بررسی های صورت گرفته در ۲۲ استان کشور می توان
گفت که تولید گوشت عشایر کمتر از ۲۰۰ هزارتن خواهد بود.

آقای فضل خرم گفت: با ت�جه به افزایش قیمت
دام در هفته های اخیر، نرخ کن�ن� بره به قیمت
تمام شده در بازار رسیده است. به ط�ریکه هم
اکن�ن هر کیل� دام با نرخ ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزارت�مان

عرضه م� ش�د.

به گفته او، در شرایط کن�ن� دام های مازاد
عشایر تنها شامل میش و بز است که بدلیل شرایط خاص م�ج�د، دیگر مازاد قلمداد نم� ش�د و بازار آن

را جذب م� کند.

خرم م� گ�ید: بنابر بررس� های میدان� ص�رت گرفته از ۳۰ درصد دام عشایر در ۲۲ استان کش�ر باید
گفت که همانند سال های قبل ت�لید گ�شت عشایر به ۲۰۰ هزارتن نم� رسد.

مدیرعامل اتحادیه ت�اون� عشایر دامداران متحرک  با بیان اینکه تامین نهاده های دام� با چالش هایی
روبروست، گفت: با افزایش قیمت نهاده های دام� در ص�رت تقاضا در بازار ت�لید انجام م� ش�د، در
غیراین ص�رت ت�لیدکنندگان باید از نهاده های جایگزین ارزان قیمت استفاده کنند یا اقدام به عرضه دام

در بازار کنند.
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تاریخ: ۱۰ دی ۱۴۰۱ - ۰۷:۳۰کد خبر: ۸۳۲۱۰۹۸

اثر ذخیره سازی خانگ� مرغ بر بازار چه بود؟

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که سیاست خرید و ذخیره سازی خانگی مرغ در کنار صادرات
می تواند بر حفظ تعادل بازار مرغ تاثیر بسزایی داشته باشد.

بنابر آمار ایران رتبه نهم ت�لید مرغ در دنیا و رتبه
س�م در آسیا ب�د از کش�رهای چین و تایلند را

داراست.

با ت�جه به مازاد ت�لید، صن�ت مرغداری با حدود
۱۸ هزار ت�لیدکننده و ارزش ساالنه حدود ۱۵۰
هزارمیلیارد ت�مان� در معرض خطر است که

مسئ�الن وزارت جهاد در راستای پایداری ت�لید، سیاست های حذف ت�رفه صادرات، تش�یق مردم به
ذخیره سازی خانگ� و جمع آوری مازاد مرغ از سطح بازار را دنبال م� کنند.

آقای سادات� نژاد وزیر جهاد کشاورزی گفت: وزارت جهاد به ص�رت همه جانبه از اتحادیه و زنجیره هایی
که در وضعیت فعل� قدم در مسیر مدیریت بازار گ�شت مرغ برداشته اند، حمایت م� کند.

سادات� نژاد م� گ�ید: بانک کشاورزی و صندوق حمایت از بخش کشاورزی ملزم به پشتیبان� مال� و
تسهیالت به اتحادیه و زنجیره هایی هستند که اقدام به خرید، قطعه بندی، فریز و ذخیره سازی گ�شت

مرغ م� کنند.

وزیر جهاد با اشاره به درخ�است اتحادیه ها از مردم به منظور ذخیره سازی خانگ� برای تنظیم بازار گفت:
تنظیم بازار مردم� برای اولین بار در کش�ر رقم خ�رده است که تجربه بسیار خ�بی بود. همچنین
محدودیت صادرات گ�شت مرغ و مرغ زنده حذف شد که با این وج�د هیچ گ�نه محدودیت و سهل

انگاری در زمینه صادرات پذیرفتن� نیست.

تاثیر ذخیره سازی خانگ� مرغ در جل�گیری از ورشکستگ� مرغداران 

آقای محمد یوسف� رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گ�شت� گفت:ط� چند روز گذشته اتحادیه ها و
مسئ�الن وزارت جهاد به منظور جل�گیری از ورشکستگ� مرغداران و نجات صن�ت از مردم تقاضای خرید

و ذخیره سازی خانگ� کرده اند.



12/31/22, 2:17 PM نسخھ چاپی

https://www.yjc.ir/fa/print/8321098 2/4

به گفته او، با ت�جه به وضعیت نا به سامان بازار مرغ، مدیریت ج�جه ریزی اثر خ�د را ط� ماه های آینده
بر بازار م� گذارد.

یوسف� م� گ�ید: ط� ماه های اخیر ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون قطعه ج�جه ریزی ص�رت گرفت، درحالیکه
حداکثر نیاز بازار داخل در ماه های عادی ۹۰ میلیون قطعه است. درنتیجه مازاد ت�لید منجر به افت

قیمت و زیان مرغداران شده است.

رئیس انجمن  پرورش دهندگان مرغ گ�شت� ادامه داد: پشتیبان� ام�ر دام  م�ظف به خرید تضمین� یا
قیمت تضمین� است که متاسفانه حض�ر پشتیبان� در بازار کمرنگ است. این درحال� است که پشتیبان�
در گذشته وقت� مرغداران با مازاد ت�لید روبرو بودند، روزانه ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ تن مرغ از سطح بازار جمع آوری

م� کرد.

او صادرات را یک� دیگر از راهکارهای حمایت� صن�ت مرغ اعالم کرد و گفت: گرچه ب�د از اصالح نظام
یارانه قرار بود، صادرات به منظور حمایت از ت�لید انجام ش�د، اما متاسفانه م�رد بی ت�جه� قرار گرفت.

درحالیکه پتانسیل حداقل صادرات یک میلیون تن مرغ وج�د دارد.

بنابر آمارهای اعالم� ماهانه ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزارتن گ�شت مرغ در کش�ر م�رد استفاده قرار م� گیرد که ط�
ماه های اخیر بواسطه افزایش ج�جه ریزی، ت�لید مرغ فراتر از این رقم بود.

 کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی سرانه مصرف مرغ ب�د از اصالح نظام یارانه از یک س� و افزایش ج�جه ریزی
واحدهای مرغداری از س�ی دیگر زمینه را برای زیان مرغداران فراهم کرده است که وزارت جهاد برای
خروج از بحران فعل� راهکارهایی همچ�ن حذف ت�رفه صادرات، پرداخت تسهیالت و تش�یق مردم به

خرید و ذخیره خانگ� را به کار گرفتند.

مدیریت ج�جه ریزی امری مهم در تنظیم بازار مرغ

آقای مهدی یوسف خان� رئیس اتحادیه پرنده و ماه� گفت: با ت�جه به مازاد ت�لید و زیان مرغداران،
مدیریت ج�جه ریزی در واحدهای مرغداری اعمال شده است که این امر در تنظیم بازار تاثیر بسزایی

دارد.

او با تاکید بر ج�جه ریزی به میزان مصرف و تقاضای بازار گفت: صادرات مرغ راه دیگری برای خروج
مرغداران از زیان است، همانگ�نه که با صادرات تخم مرغ، قیمت افزایش یافت، هرچند صادرات مستمر

منجر به اشت�الزایی و ت�ادل قیمت در بازار م� ش�د.

یوسف خان� ذخیره سازی خانگ� را راه حل� مقطع� برای افزایش قیمت مرغ در بازار اعالم کرد و گفت:
گرچه ذخیره سازی به ط�ر مقطع� منجر به افزایش تقاضا در بازار م� ش�د، اما راه حل اصل� کاهش
ج�جه ریزی و صادرات است چرا که ت�ان مال� خان�ارها محدود است و از طرف� یخچال های خانگ�

ظرفیت چندان� ندارد.



12/31/22, 2:17 PM نسخھ چاپی

https://www.yjc.ir/fa/print/8321098 3/4

رئیس اتحادیه پرنده و ماه� با بیان اینکه قیمت مرغ تا پایان سال کماکان کمتر از نرخ مص�ب یا
حداکثر قیمت مص�ب خ�اهد بود، گفت: قیمت کن�ن� هرکیل� مرغ گرم ۵۵ تا ۶۰ هزارت�مان بوده که

علت اصل� عرضه کمتر از نرخ مص�ب ناش� از مازاد ت�لید است.

ب�داز ت�ییر نرخ ارز واردات نهاده های دام�، تقاضا برای خرید مرغ کاهش معناداری داشت که بسیاری
از مسئ�الن تشکل و اتحادیه های ت�لیدی اذعان م� کنند که ت�زیع کاالبرگ  پروتئین� تنها راهکار ارتقای

سرانه مصرف است.

کاهش ۱۰ میلیون قطعه ای ج�جه ریزی، بازار مرغ را به ت�ادل م� رساند

آقای محمدرضا صدیق پور دبیر انجمن ت�لیدکنندگان ج�جه یکروزه گفت: در جلسه اخیر کارگروه برنامه
ریزی ت�لید وزارت جهاد تصمیم گرفته شد که میزان ج�جه ریزی به ۱۱۰ میلیون قطعه کاهش یابد که
انتظار م� رود با کاهش ۱۰ تا ۲۰ میلیون قطعه ای ج�جه ریزی مرغ گ�شت� درهرماه، بازار به ت�ادل

برسد.

او قیمت هرقطعه ج�جه یکروزه را ۴ تا ۸ هزارت�مان اعالم کرد و گفت: با ت�جه به آنکه قیمت تمام شده
هرقطعه ج�جه یکروزه ۱۵ هزارت�مان است، بنابراین استمرار عرضه با نرخ فعل�، ت�لید را دچار چالش م�

کند.

صدیق پور مدیریت ج�جه ریزی را یک� از راهکارهای تنظیم بازار مرغ اعالم کرد و گفت: صادرات ج�جه و
مرغ، خرید مازاد ت�سط پشتیبان� ام�ر دام و همچنین ذخیره سازی خانگ� در ت�ادل بازار بی تاثیر

نیست.

دبیرانجمن ت�لیدکنندگان ج�جه یکروزه م� گ�ید: مازاد کن�ن� مرغ مربوط به ج�جه ریزی ۱۲۰  میلیون
قطعه ای آبان است، درحالیکه نیاز بازار داخل کمتر از این رقم است.

عل� رغم آنکه پتانسیل صادرات حداقل یک میلیون تن مرغ در کش�ر وج�د دارد، اما ط� سال های اخیر
بدرست� از این فرصت استفاده نشده است.

صادرات مستمر یک� از راهکارهای ت�ادل قیمت مرغ

آقای برومند چهارآیین رئیس هیئت مدیره کان�ن شرکت مادر تخصص� صن�ت طیور گفت: در بازار رقابت�
هیچ نظریه اقتصادی ت�صیه نم� کند که دولت دخالت کند، این درحال� است که بازار مرغ هیچ گاه از

دخالت های دولت مص�ن نبوده است. 

به گفته او، عل� رغم آنکه سرمایه گذاری صن�ت طیور مت�ل� به بخش خص�ص� است و دولت یک ریال
هم سرمایه گذاری نکرده است، اما تمام� تصمیمات حت� قیمت گذاری بدون نظر بخش خص�ص� اتخاذ
م� ش�د و معل�م  نیست دولت تا چه زمان� قصد مداخله در بازار مرغ را دارد. درحالیکه مکانیزم عرضه و

تقاضا در بازار رقابت� ت�یین کننده قیمت است.
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چهارآیین حداکثر نیاز کش�ر را ۸۵ تا ۹۰ میلیون قطعه اعالم کرد و گفت: این درحال� است که ط� ماه
های اخیر دولت ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون قطعه ج�جه ریزی را به مرغداران تحمیل کرد که همین امر به سبب

مازاد ت�لید منجر به زیان ت�لیدکنندگان شده است.

این مقام مسئ�ل ادامه داد: صادرات مستمر یک� از راهکارهای تنظیم بازار مرغ است که متاسفانه رقیب
سرسخت ما ترکیه در عراق بازارسازی م� کند و از طرف� هم  عراق� ها ت�رفه مرغ برای ترکیه صفر در نظر
م� گیرند و برای ما ت�رفه اعمال م� کنند که در نهایت دخالت های غیرکارشناس� در بازار رقابت� مرغ

سبب شده نت�انیم صادرات مستمر و پایدار داشته باشیم. 

رئیس هیئت مدیره کان�ن شرکت مادرتخصص� صن�ت طیور گفت: با وج�د آنکه پتانسیل صادرات بیش
از یک میلیون تن مرغ در کش�ر، اما ط� چندسال گذشته در بهترین شرایط با احتساب پای مرغ،

سنگدان و غیره ۱۵۰ هزارتن صادرشده است.

ط� ماه های اخیر ج�جه ریزی در واحدهای مرغداری افزایش یافت که در نتیجه عرضه از تقاضا پیش�
گرفت و این امر منجر به مازاد ت�لید و ضرر و زیان ت�لیدکنندگان شد که مسئ�الن وزارت جهاد کشاورزی
و اتحادیه مرغداران، مردم را به خرید مرغ مازاد جهت ت�ادل بازار تش�یق کردند که استقبال مردم در کنار
دیگر سیاست ها تا حدودی بر بازار اثر گذار بوده است و امیدواریم با استمرار این روند جایگاهمان در

ت�لید مرغ حفظ ش�د.
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تاریخ: ۰۹ دی ۱۴۰۱ - ۱۶:۰۷کد خبر: ۸۳۲۱۶۲۶

فروش شانه ای تخم مرغ ممن�ع شد

مدیرکل دفتر بازرسی وزارت جهاد با اشاره به ممنوعیت فروش شانه ای تخم مرغ گفت: تخم مرغ بر
اساس وزن باید محاسبه و عرضه شود.

در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر با حض�ر کاشان�
رئیس هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغداران
تخم گذار و امرالله� مدیرکل دفتر بازرس� وزارت
جهاد، م�ض�ع وضعیت بازار تخم مرغ مطرح

شد.

س�ال: وضعیت ت�لید و مصرف تخم مرغ در
کش�ر چگ�نه است؟

امرالله� گفت: سال گذشته همین م�قع کش�ر ما واردات تخم مرغ داشته است، ول� خداروشکر با
ت�جه به وضعیت ت�لید، اکن�ن صادرات داریم. آمار ت�لید روزانه ۳ هزار ۳۰۰ تن است و از ابتدای سال

تاکن�ن ۳۰ هزار تن صادرات تخم مرغ ص�رت گرفته است.

حدود یک هزار و ۵۰۰ واحد مرغداری در کل کش�ر وظیفه تامین تخم مرغ م�رد نیاز کش�ر را به عهده
دارند. ماهانه حدود ۱۰۰ تا ۱۰۵ هزار تن تخم مرغ ت�لید و روانه بازار م� ش�د که حدود ۴ تا ۵ هزار تن

بیشتر از میزان م�رد نیاز بازار است.کل صادرات امروز ما ۳۰ هزار تن است.

س�ال: با قیمت گذاری دست�ری بازار دچار ن�سان م� ش�د، این م�ض�ع م�رد تایید شماست؟

کاشان� گفت: اگر قیمت م�اد اولیه ثبات نداشته باشد به طبع برخ� از م�اد هم افزایش قیمت دارند،
باید با ظرافت و هماهنگ در این خص�ص اقدام کرد. ۲۱ اردیبهشت که قیمت ارز آزاد شد قیمت تخم
مرغ ۳۵ هزار ت�مان بود، ول� در حال حاضر به واسطه قیمت گذاری در دولت، ۷ هزار میلیارد ت�مان ضرر

به صن�ت وارد شده است.

با ت�جه به پروسه ت�لید تخم مرغ، ت�لیدکنندگان محک�م به ت�لید هستند و نم� ت�انند ت�لید را مت�قف
کنند، بنابراین باید فکری به حال صن�ت کرد.

س�ال: چرا ت�ازن در قیمت نداریم؟
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امرالله� گفت: مرغ و میوه شب عید به تشکل ها واگذارشده است، در حال حاضر خرده فروش� های
سطح شهر باید تخم مرغ را بر اساس نرخ اعالم�، هر کیل�گرم ۴۷ هزار و ۲۰۰ ت�مان عرضه کنند و فروش

باالتر از این قیمت تخلف محس�ب م� ش�د.

کاشان� گفت: وزارت جهاد کشاورزی نرخ جدید تخم مرغ را ت�یین و به تشکل ها اعالم کرده که آن ها بر
این مبنا م�ظف به تامین تخم مرغ میادین هستند.

قیمت جدید هرکیل� تخم مرغ درب مرغداری ۳۹ هزار و ۵۰۰ ت�مان و هرشانه ۱.۸۰۰ گرم� تخم مرغ ۷۱
هزار و ۱۰۰ ت�مان است، بنابراین نرخ هرشانه تخم مرغ ۱.۸۰۰ گرم� برای مصرف کننده ۸۵ هزارت�مان

است. بر این اساس عرضه هر عدد تخم مرغ باالتر از ۳ هزارت�مان غیرمنطق� است.

روزانه ۳ هزار و ۵۰۰ تن تخم مرغ، در کش�ر ت�لید م� ش�د که ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن این میزان مازاد بر نیاز بازار
است، همچنین عل� رغم مازاد ت�لید، معاونت بازرگان� وزارت جهاد ط� نامه ای به سازمان دامپزشک�

اعالم کرده که هیچ گ�نه مج�ز بهداشت� صادر نش�د که براین اساس صادرات محدود هم مت�قف شد.

س�ال: در حال حاضر شکل قان�ن� فروش تخم مرغ چگ�نه است؟

امرالله� گفت: فروش شانه ای تخم مرغ ممن�ع است و باید بر اساس وزن محاسبه و عرضه ش�د در غیر
این ص�رت تخلف و هم�طنان گزارش کنند.

کاشان� گفت: از اردیبهشت ماه طلب مرغ داران پرداخت نشده که متاسفانه ن�سانات نرخ ارز هم مزید
بر علت شده است.

با ت�جه به ن�سان نرخ ارز و اثر آن بر م�اد اولیه، فشار هایی به بخش ت�لید وارد م� ش�د که در نهایت این
امر منجر به تسریع در حذف گله ط� ماه های آت� خ�اهد شد.
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ت�زیع گسترده گ�شت قرمز با نرخ دولت� آغاز شد

توزیع گسترده گوشت گوساله و گوسفند منجمد با نرخ دولتی از سوی وزارت جهاد کشاورزی آغاز شد.

با ت�جه به روند افزایش� قیمت گ�شت قرمز و
اهتمام ویژه دولت در تامین سبد پروتئین خان�ار
با قیمت مناسب، وزارت جهاد کشاورزی اقدام به
ت�زیع گسترده گ�شت قرمز منجمد گ�سفند و

گ�ساله با قیمت مناسب کرده است.

براین اساس قیمت مص�ب هرکیل� ران
گ�سفندی ۱۵۵ هزارت�مان، کف دست گ�سفندی

۱۴۵ هزارت�مان، گردن گ�سفندی ۱۳۵ هزار ت�مان، راسته گ�سفندی ۱۴۰ هزارت�مان، قل�ه گاه ۱۳۰
  ران گ�ساله ۱۵۵ هزارت�مان، سردست گ�ساله ۱۵۰ هزارت�مان، گردن ۱۵۰ هزارت�مان است. همچنین

هزارت�مان، راسته ۱۶۰ هزارت�مان و قل�ه گاه ۱۳۰ هزارت�مان است.
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ز آغاز ن ا م خوزستا ر دا ی امو ل پشتیبان مدیرک ایسنا/خوزستان 
توزیع گوشت قرمز منجمد در بازار استان خبر داد.

حمید بدوی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به
هماهنگی های انجام شده با سازمان جهاد کشاورزی از امروز توزیع

گوشت قرمز منجمد در بازار استان آغاز خواهد شد.

ر بازار ز د ز امرو ی ا و گوسفند ه  د گوسال ت منجم : گوش ی افزود و
استان به منظور تنظیم بازار و کنترل قیمت ها توزیع خواهد شد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان گفت: قیمت هر کیلوگرم
گوشت گوساله و گوسفندی با توجه به قطعات آن متفاوت خواهد

بود اما به صورت میانگین قیمت هر کیلوگرم حدود ۱۵۰ تا ۱۵۵ هزار تومان است.

بدوی عنوان کرد: این قطعات با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی در اختیار عامالن توزیع قرار داده می شود. آن ها نیز در سطح فروشگاه ها و
مراکز عرضه توزیع خواهند کرد تا این محصول به دست مصرف کنندگان برسد.

وی در خصوص توزیع مرغ منجمد در بازار استان گفت: توزیع مرغ منجمد به دلیل حمایت از تولیدکننده و شرایط تعادلی قیمت این محصول
همچنان متوقف است و انجام نمی شود.

انتهای پیام

آغاز توزیع گوشت قرمز منجمد در بازار خوزستان
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