
 

 
 
 
 

 "گزیده اخبار شرکت پشتیبانی امور دام کشور در مطبوعات" 
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 ( تیـتر اخبـار)
 

 فارسخبرگزاري  
 واردکنندگان یبرخ يسو از بازارگاه سامانه به نهاده نکردن عرضه پرده پشت   
 میانداشته گذشته وقت چند در يسازمعدوم و یکشجوجه گونهچیه: نژاد یسادات   
   1401 ماه يد تا انیآبز خوراك تن هزار 29 صادرات/ تن ونیلیم 7 از کمتر به هاکارخانه دام خوراك دیتول کاهش    

 وزارت جهاد کشاورزي 
 گوشت يقرارداد دیتول از دام امور یبانیپشت شرکت/ ستکاوا سامانه در قرمز گوشت عیتوز در متیق تیشفاف لزوم   

 +کند تیحما قرمز

 ایرناخبرگزاري  
   نداشتم روزهکی جوجه يساز معدوم درباره ياظهارنظر: یگوشت مرغداران هیاتحاد رعاملیمد   
 یاستان يهاهیاتحاد توسط منجمد قرمز گوشت عیتوز آغاز 
 است شده بازار در گوشت متیق شیافزا موجب عیتوز شبکه در یدالل   

 باشگاه خبرنگاران 
 است قطعه ونیلیم 90 ماهانه يزیر جوجه ازین حداکثر   
 کند یم متعادل را بازار منجمد گوشت عیتوز   

 ندارد وجود مصوب نرخ با منجمد گوشت عرضه يبرا یتیمحدود   
 شود یم عرضه بار تره دانیم 8 در مصوب نرخ با منجمد گوشت   
 وریط و دام خوراك صادرات يبرا دالر ونیلیم 100 يهدفگذار   

 خبرگزاري مهر   
 شد حذف دیتول چرخه از مرغ تخم ونیلیم 15/  مرغ دیخر يدرصد 30 کاهش   

 خبرگزاري ایلنا  
 بشنود را مرغداران يهااستخوان شدن شکسته يصدا دولت/ مرغ مصرف يدرصد 30 تا 25 کاهش   
 است ریچشمگ مصرف کاهش/ دیرس تومان هزار 110 به زنده دام نرخ/ منجمد گوشت متیق يدرصد 40 شیافزا   
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 کلیدي رسانه اي در سیاستگذاريعوامل 
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حوزه : کشاورزی و امور دامگروه : اقتصادی
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پشت پرده عرضه  نکردن نهاده
به سامانه بازارگاه از سوی

برخی واردکنندگان
پس از اعالم سیاست های جدید ارزی و تثبیت نرخ ارز نیمایی، برخی واردکنندگان نهاده در راستای

سودجویی بیشتر، از عرضه نهاده به سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی خودداری کردند که این
موجب شد در مقطعی عرضه نهاده به تولیدکنندگان متوقف یا کند شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در چند روز گذشته و پس از طرح سیاست های
جدید ارزی در کشور، برخی عنوان کردند که عرضه نهاده به تولیدکنندگان متوقف شده
است، یعنی نهاده وارد کشور شده است اما برخی از این وارد کنندگان کالن، نهاده را به

وزارت جهاد کشاورزی نمی دهند.

وارد کنندگان موظف هستند نهاده ای که وارد می کنند را به سامانه «بازارگاه» وزارت جهاد
کشاورزی تحویل بدهند تا از این طریق به دست تولید کنندگان کشور برسد.

*ماجرای عدم عرضه نهاده به تولید کنندگان چه بود؟

شنیده شده است که وارد کنندگان نهاده، پس از حذف ارز 4200 تومانی در اردیبهشت
امسال، نهاده خود را با ارز نیمایی وارد کشور می کردند، در آن مقطع نرخ ارز نیمایی حدود
24 هزار تومان بود، از زمان تخصیص ارز تا وارد شدن محموله نهاده به کشور، معموال
چندین ماه طول می کشد، از سوی دیگر بانک مرکزی سیاست جدید ثبات نرخ ارز نیمایی را

اعالم کرد  که این موضوع دستاویز برخی سوء استفاده ها شده است.

 با تع�ن رقم 28500 تومان نرخ ارز نیمایی برای کاالهای اساسی وارداتی ، مقرر شد به مدت
دو سال محصوالت اساسی با این نرخ وارد کشور شود، حال وارد کنندگان مدعی شده اند
نرخ نهاده وارداتی آنها  باید با همین نرخ محاسبه و خریداری شود این در حالی است که
هنوز این نرخ به وارد کنندگان تخصیص نیافته است و هر چه نهاده از سوی وارد کنندگان

وارد شده است با نرخ نیمایی آن زمان یعنی 24 هزار تومان بوده است.
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ارسالن قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران، امروز در این باره به خبرنگار
فارس گفت:  چند شرکت بزرگ بودند که می خواستند در این حوزه سوء استفاده کنند اما

وزارت جهاد کشاورزی با آنها موضوع را حل و فصل کرده است.

یک مقام آگاه در وزارت جهاد کشاورزی هم به خبرنگار فارس در باره چگونگی مصالحه با
این واردکنندگان کالن گفت: آنها با ارز 24 هزار تومان نهاده وارد کرده بودند و ادعا و
خواسته آنها درست نبود وبه این دلیل قانع شدند که نهاده وارداتی را به بازارگاه تحویل

دهند، آنها به دنبال سودجویی بودند که عملی نشد.

بنابراین گزارش  از محل رانت و فسادی که از اختصاص ارز 4200 وجود داشت، با حمایت
برخی مسوالن سابق،  شرکت های قدری بروز و ظهور یافتند که حتی در مقاطعی برای
دولت های گذشته خط و نشان می کشیدند و سیاست های وارداتی را آنها ترسیم می کردند

و امروز هم چنین قصدی داشتند که با آنها مقابله شد. 

پایان پیام/ ت 18
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ساداتی نژاد: هیچ گونه
جوجه کشی و معدوم سازی در
چند وقت گذشته نداشته ایم

وزیر جهاد کشاورزی خصوص صحبت های مطرح شده مبنی بر معدوم سازی ۱۵ میلیون قطعه جوجه
یک روزه تاکید کرد: هیچ گونه جوجه کشی و معدوم سازی در چند وقت گذشته نداشته ایم.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع  رسانی وزارت جهاد کشاورزی، صبح امروز
جلسه قرارگاه امنیت غذایی به ریاست سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی و با
حضور معاونین وزیر، روسای سازمان ها و مسووالن ذی ربط در وزارت جهاد کشاورزی برگزار

شد.

در این جلسه، سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی، بر تولید قراردادی گوشت قرمز
تاکید کرد.

وی افزود: وظیفه قرارگاه امنیت غذایی هماهنگی دستگاه های متولی امر تنظیم بازار
محصوالت کشاورزی است.

ساداتی نژاد، شرکت پشتیبانی امور دام کشور را موظف به حمایت از تولید قراردادی گوشت
قرمز در کشور دانست و گفت: این شرکت باید از تولید قراردادی گوشت قرمز حمایت کرده

و در تامین تسهیالت و اجرای طرح با معاونت امور دام وزارتخانه همکاری کند.

وی در خصوص صحبت های مطرح شده مبنی بر معدوم سازی ۱۵ میلیون قطعه جوجه یک
روزه تاکید کرد: هیچ گونه جوجه کشی و معدوم سازی در چند وقت گذشته نداشته ایم.

وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی باید تسلط کامل بر
بازار و تولید داشته باشد تا کشور دچار کمبود و بیش بود نشود لذا تنظیم بازار داخلی بر

عهده این بخش است.

وی در رابطه با توزیع گوشت قرمز در سامانه ستکاوا گفت: در توزیع گوشت در سامانه
ستکاوا شفافیت قیمت داشته باشید و از رسانه برای اطالع رسانی در این زمینه کمک
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بگیرید.

ساداتی نژاد در پایان تصریح کرد: تنظیم بازار گوشت قرمز و مرغ به اتحادیه ها واگذار شده
است و امیدواریم اتحادیه ها و تشکل ها با حمایت وزارت جهاد کشاورزی در زمینه خرید،

ذخیره سازی و صادرات گوشت مرغ موفق عمل کنند.

پایان پیام/
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کاهش تولید خوراک دام
کارخانه ها به کمتر از 7 میلیون

تن/ صادرات 29 هزار تن
خوراک آبزیان تا دی ماه 1401

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های خوراک دام کشور با بیان اینکه ظرفیت تولید خوراک دام در کارخانه ها
به 7 میلیون تن کاهش یافته است،  گفت: 29 هزار تن خوراک آبزیان تا دی ماه 1401 صادر شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصاد خبرگزاری فارس، امروز مجید جعفری در نشست خبری با بیان
اینکه ظرفیت تولید خوراک دام آماده در کشور باال است اما کارخانه ها با 30 الی 40 درصد
ظرفیت کار می کنند، گفت: اخیرا تولید کارخانه ها به 7 میلیون تن کاهش یافته و باید برای

استفاده دامداران از خوراک دام آماده فرهنگ سازی شود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های خوراک دام کشور با بیان اینکه خوراک دام آماده در افزایش
بهره وری و سالمت تولیدات دامی نقش بسیار مهمی دارد، اظهار داشت: متاسفانه در
سال های گذشته به دلیل اینکه روز به روز حاشیه سود مرغداران و دامداران کم شده آنها
ترجیح می دهند که خودشان دستگاه    های کوچکی را در محل های تولیدی بگذارند و خوراک
دام تهیه کنند که اگرچه تا حدودی ارزان برایشان تمام می شود اما از نظر بهداشتی قابل

بحث است، ضمن اینکه بهره وری تولیداتشان هم کاهش می یابد.

به گزارش فارس؛ کارخانه های خوراک دام با وارد کردن نهاده خام آنها را طبق استانداردهای
جهانی فرموله می کنند به این استانداردها نظارت های جهانی وجود دارد. اخیرا قرار شده
است اگر این کارخانه ها می خواهند صادرات انجام دهند باید کد IR داشته باشند. این
فرایند پیچیده ای است اما نشانگر تولید باکیفیت کارخانه ها است. در صورتی که

تولیدکنندگان از این خوراک ها استفاده کنند، تولیداتشان بهره ور خواهد شد.

جعفری تأکید کرد: دولت صادرات خوراک دام را هم ممنوع کرده، این در حالی است که
بازار بسیار مناسبی در کشورهای اطراف برای 300 تا 400 میلیون نفری وجود دارد.
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به گفته جعفری 852 کارخانه خوراک دام در کشور وجود دارد که می توانند با یک شیفت
کاری ساالنه 25 میلیون تن خوراک آماده تولید کنند. این درحالی است که طی سال اخیر

تولید آنها به کمتر از 7 میلیون تن رسیده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که دلیل کاهش تولید چه بوده است، گفت: پس از
حذف ارز 4200 تومانی سرانه مصرف مردم در بخش مرغ و گوشت بسیار کاهش یافته و
همین عاملی شده که تقاضا برای خوراک دام هم کمتر شود. عالوه بر آن به دلیل اینکه
حاشیه سود تولیدکنندگان به حداقل رسیده است مرغداران و دامداران تمایل ندارند
خوراک دام آماده را که اندکی گران تر از خوراک خام، اما در عوض با کیفیت و بهداشتی تر

است را استفاده کنند.

وی همچنین ممنوعیت صادرات را هم عاملی برای کاهش تولید عنوان کرد و گفت: دولت
در زمان تخصیص ارز 4200 تومانی، صادرات این گونه محصوالت را ممنوع کرده بود و این

باعث کاهش فعالیت کارخانه داران شد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های خوراک دام کشور اظهار داشت: پس از حذف ارز 4200
تومانی وزیر قول داد که صادرات خوراک انجام شود، اما طی 8 ماه گذشته عمال هیچ

خوراکی صادر نشده است.

جعفری در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که مشکل اصلی صادرات چیست، گفت: مشکل
بروکراسی های اداری است، قرار است کارخانه ها کد IR (معیار استانداردهای بهینه تولید)
بگیرند، اما دامپزشکی با یک فرایند یک ساله آن را تحویل می دهد، ضمن اینکه هزینه بر

است. تاکنون 15 کارخانه کد IR گرفته اند.

جعفری گفت: در آخرین جلسه پیشنهاد کرده ایم اجازه بدهند کشورهایی که کد IR از ما
نمی خواهند به آنها صادر کنیم اما هنوز پاسخی نشنیده ایم.

* صادرات 29 هزار تن خوراک آبزیان تا دی ماه 1401

در این نشست ارسالن قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون
ایران،  تأکید کرد که در سال گذشته طبق آمار گمرک 28 هزار تن به ارزش 11 میلیون دالر
خوراک آبزیان صادر شده است و این رقم تا دی ماه سال جاری به 29 هزار تن و به ارزش

21 میلیون دالر افزایش یافته است.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران با بیان اینکه بازار بسیار خوبی
در کشورهای اطراف وجود دارد، تصریح کرد: صادرات خوراک دام و طیور باید آزاد شود
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زیرا هم بازارهای صادراتی در کشورهای اطراف وجود دارد و هم مزیت های تولید در داخل
کشور به دلیل علوم و فناوری و انرژی و نیروی انسانی ارزان وجود دارد.

قاسمی با بیان اینکه هدف گذاری ما برای صادرات 100 میلیون دالر است،  گفت: دولت باید
حمایت های الزم را برای صادرکنندگان انجام دهد، همان کاری که کشورهای دیگر مانند

ترکیه در این زمینه انجام می دهند.

وی افزود: قرار بود تسهیالت ارزان قیمت به کارخانه ها داده شود اما این کار انجام نشد، در
حال حاضر 25 درصد سود کارخانه ها صرف مالیات می شود، اما مرغداران بخشی از این
مالیات معاف هستند. هزینه انرژی هم برای آنها ارزان تر از کارخانه ها است و همه اینها
سبب شده است که خود دامداران و مرغداران در مکان های تولید خود خوراک آماده تولید
کنند و درواقع سیاست دولت به نحوی است که آنها را به جای خرید از کارخانه ها به این

سمت سوق می دهد.

در ادامه این نشست مهدی مسعودی دبیر کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران
از برگزاری هفتمین نمایشگاه فیدکس پو (همایش بین المللی و نمایشگاه جانبی خوراک
دام، طیور و آبزیان ایران) اشاره کرد و گفت: در این نمایشگاه حدود 80 شرکت حضور
دارند که 13 الی 14 شرکت خارجی نمایندگی خواهند داشت. کارشناسان خارجی از جمله
نیوزیلند و انگلیس هم در این نمایشگاه شرکت می کنند. شعار این نمایشگاه «خوراک سالم،
فضای سالم، انسان سالم» است و تالش داریم که تعامل کارشناسی با کشورهای

شرکت کننده داشته باشیم و همچنین بازاریابی را در کشورهای دیگر انجام بدهیم.

وی با اشاره به اینکه کشور وابستگی 90 درصدی در تامین نهاده های طیور دارد، گفت:
استفاده از خوراک دام آماده به کاهش مصرف، بهره وری تولید و سالمت محصوالت غذایی

کمک خواهد کرد.

این نمایشگاه از سه شنبه این هفته در بوستان گفت وگو برگزار می شود.

پایان پیام                                                                                            /
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۱۴۰۱/۱۰/۱۷

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در توزیع گوشت در سامانه ستکاوا شفافیت قیمت داشته باشید و از رسانه برای اطالع رسانی در

این زمینه کمک بگیرید.

به گزارش پایگاه اطالع  رسانی وزارت جهاد کشاورزی، صبح امروز جلسه قرارگاه امنیت غذایی به ریاست سید جواد

ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی و با حضور معاونین وزیر، روسای سازمان ها و مسووالن ذی ربط در وزارت جهاد کشاورزی

برگزار شد.

در این جلسه، سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی، بر تولید قراردادی گوشت قرمز تاکید کرد.

وی افزود: وظیفه قرارگاه امنیت غذایی هماهنگی دستگاه های متولی امر تنظیم بازار محصوالت کشاورزی است.

ساداتی نژاد، شرکت پشتیبانی امور دام کشور را موظف به حمایت از تولید قراردادی گوشت قرمز در کشور دانست و گفت:

این شرکت باید از تولید قراردادی گوشت قرمز حمایت کرده و در تامین تسهیالت و اجرای طرح با معاونت امور دام

وزارتخانه همکاری کند.

وی در خصوص صحبت های مطرح شده مبنی بر معدوم سازی ۱۵ میلیون قطعه جوجه یک روزه تاکید کرد: هیچ گونه

جوجه کشی و معدوم سازی در چند وقت گذشته نداشته ایم.

وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی باید تسلط کامل بر بازار و تولید داشته باشد تا کشور

دچار کمبود و بیش بود نشود لذا تنظیم بازار داخلی بر عهده این بخش است.

وی در رابطه با توزیع گوشت قرمز در سامانه ستکاوا گفت: در توزیع گوشت در سامانه ستکاوا شفافیت قیمت داشته باشید

و از رسانه برای اطالع رسانی در این زمینه کمک بگیرید.

ساداتی نژاد در پایان تصریح کرد: تنظیم بازار گوشت قرمز و مرغ به اتحادیه ها واگذار شده است و امیدواریم اتحادیه ها و

تشکل ها با حمایت وزارت جهاد کشاورزی در زمینه خرید، ذخیره سازی و صادرات گوشت مرغ موفق عمل کنند.
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کد خبر 84991942

اقتصاد

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی: اظهارنظری درباره معدوم سازی جوجه یک روزه نداشتم

تهران- ایرنا- مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در نامه ای به وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه در فصل پا�ز هیچ گونه گزارشی در خصوص معدوم سازی جوجه یک روزه

واصل نشده است، اعالم کرد: اظهارنظری درباره معدوم سازی ۱۵ میلیون قطعه جوجه یک روزه نداشته است.

به گزارش روز شنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، «حبیب اسداهللا نژاد» در این نامه آورده است: پیرو مذاکره به عمل آمده در خصوص مصاحبه انجام شده در رسانه

ملی صدا و سیما (خبر ۲۰:۳۰) که در آن به نقل از اینحانب اعالم شده تعداد ۱۵ میلیون قطعه جوجه یک روزه معدوم شده است، اعالم می کنم که چنین موضوعی از

طرف اینجانب مطرح نشده است.

وی تاکید کرد: اساسًا تولید و توزیع جوجه یک روزه و هرگونه اتخاذ تصمیم و اظهارنظر در خصوص آن در حیطه اختیارات و وظایف انجمن جوجه یک روزه می باشد و

در فصل پا�ز هیچ گونه گزارشی در خصوص معدوم سازی جوجه یک روزه از سوی این اتحادیه واصل نشده است.

به گزارش ایرنا، روز گذشته بود که یکی از نمایندگان مجلس در یک شبکه تلویزیونی با یک آمار اشتباه، خبر از انهدام ۱۵ میلیون جوجه یک روزه داد.

بیشتر بخوانید:

معدوم سازی ۱۵ میلیون جوجه یکروزه تکذیب شد/ فیلم صداوسیما مربوط به سال ۹۹ است

«محمدجواد عسکری» ر�س کمیسیون کشاورزی مجلس مدعی شده که ۱۵ میلیون قطعه جوجه یکروزه در روزهای ۲۲ و ۲۳ آذرماه سال ۱۴۰۱ معدوم شده است.

خبرگزاری صدا و سیما حین سخنان این نماینده مجلس، اقدام به نمایش تصاویر و کلیپ های آرشیوی و مربوط به سال های گذشته می کند.

کشاورزی /
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انتشار این گزارش از یک شبکه تلویزیونی مبنی بر انهدام ۱۵ میلیون جوجه یک روزه در کشور، عالوه بر ایجاد حواشی گوناگون، انتقادات فراوانی به سمت وزارت جهاد

کشاورزی روانه کرد، اما بالفاصله بعد از این ادعا تکذیب شد.

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه و مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ادعای ر�س کمیسیون کشاورزی مجلس مبنی بر معدوم سازی ۱۵

میلیون جوجه یکروزه در پا�ز را تکذیب کردند و گفتند: هیچ جوجه یکروزه ای از سال گذشته تاکنون معدوم نشده و چنین گزارشی نداشتیم.
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۱۷ دی ۱۴۰۱ - ۱۸:۰۰

کد خبر 84991694

اقتصاد

ر�س هیات مدیره اتحادیه دامداران ایران خبر داد:

آغاز توزیع گوشت قرمز منجمد توسط اتحادیه های استانی

تهران - ایرنا - ر�س هیات مدیره اتحادیه سراسری دامداران ایران با تاکید بر اینکه گوشت قرمز به میزان کافی در کشور وجود دارد، گفت: گوشت قرمز منجمد توسط اتحادیه های

استانی توزیع می شود.

«فرهاد اکبری» روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره وضعیت توزیع گوشت قرمز با قیمت های مصوب در سراسر کشور، افزود: از ابتدای سال تاکنون

اتحادیه دامداران دام های پرواری گوساله و گوسفندی نر کیفی در امام استان های کشور را خریداری و به شرکت پشتیبانی امور دام استان ها تحویل داده است.

ر�س هیات مدیره اتحادیه سراسری دامداران ایران تصریح کرد: طی ماه های اخیر به اندازه کافی دام خریداری، کشتار و ذخیره سازی شده است؛ بنابراین در عرضه

این محصول هیچ مشکلی نیست.

وی گفت: اکنون گوشت قرمز منجمد در سردخانه های این شرکت در استان ها موجود است و از هفته اخیر توزیع این گوشت در شرکت پشتیبانی استان ها،

فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی ها در حال انجام است.

اکبری اظهار داشت: برای همکاری با وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام، اتحادیه سراسری دامداران هم به اتحادیه های استانی اجازه توزیع گوشت

قرمز منجمد با نرخ های مصوب را داده است تا در صورت امکان اتحادیه های استانی اقدام کنند.

وی اضافه کرد: اکنون قیمت هر کیلوگرم گوشت منجمد گوساله و گوسفندی قلوه گاه از ۱۳۵ هزار � شروع و ران ۱۶۰ هزار � به فروش می رسد.

ر�س هیات مدیره اتحادیه سراسری دامداران بر این باور است که قیمت گوشت قرمز فعلی در بازار اجحاف به مصرف کنندگان است؛ زیرا کمبودی در تولید و عرضه

نداریم که قیمت گوشت با نرخ های باال به دست مصرف کنندگان می رسد.

کشاورزی /
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کد خبر 84991382

اقتصاد

ر�س کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون:

داللی در شبکه توزیع موجب افزایش قیمت گوشت در بازار شده است

تهران - ایرنا - ر�س کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: با توجه به قیمت نهاده های دامی و هزینه های تمام شده تولید، قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز در بازار باید بین ۱۸۰ تا

۲۰۰ هزار � باشد در حالی که داللی در شبکه توزیع موجب قیمت های باالی ۳۰۰ هزار � برای این محصول شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «ارسالن قاسمی» روز شنبه در نشست خبری خود درباره وضعیت تولید خوراک دام، افزود: طبق گزارش های موجود هیچ مشکل و

کمبودی در تولید و زنجیره تامین گوشت قرمز نیست و کفاف نیاز داخلی را می دهد؛ اما محصول زمانی که به شبکه توزیع می رسد با افزایش قیمت های سرسام آور

روبرو می شویم.

ر�س کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون بر این باور است که با توجه به حجم تولید در کشور نباید قیمت محصوالت کشاورزی از افزایش غیرمعمول برخوردار باشد؛ زیرا

اکنون ایران ساالنه بیش از ۱۲۰ میلیون تن محصول کشاورزی تولید می کند که نه تنها کفاف نیاز خود کشور بلکه می تواند بخشی از نیاز کشورهای همسایه را نیز

تامین کند.

وی با بیان اینکه تولیدکننده کار خود را به خوبی انجام می دهد، اظهار داشت: در بحث بازار میوه نیز تولیدکننده مرکبات تولید خود را به خوبی انجام داده که با کمترین

قیمت از تولیدکننده خریداری می شود و از سر باغ تا بازار قیمت بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ درصد افزایش می یابد که سودش همه به جیب دالالن می رود.

صادرات ۲۹ هزار تن خوراک آبزیان تا دی ماه امسال

قاسمی با بیان اینکه صادرات ما دارای موانع زیادی است، تصریح کرد: سال گذشته طبق آمار گمرک ۲۸ هزار تن خوراک آبزیان و به ارزش ۱۱ میلیون دالر صادر شده و

این رقم تا دی ماه سال جاری به ۲۹ هزار تن و به ارزش ۲۱ میلیون دالر افزایش یافته است.

ر�س کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران با بیان اینکه بازار بسیار خوبی در کشورهای همسایه وجود دارد، افزود: صادرات خوراک دام و طیور باید آزاد شود؛ زیرا

هم بازارهای صادراتی در کشورهای اطراف وجود دارد و هم مزیت های تولید در داخل کشور به دلیل علوم و فناوری و انرژی و نیروی انسانی ارزان وجود دارد.

وی با بیان اینکه هدف گذاری ما برای صادرات ۱۰۰ میلیون دالر است، گفت: دولت باید حمایت های الزم را برای صادرکنندگان انجام دهد، همان کاری که کشورهای

همسایه ما همچون ترکیه در این زمینه انجام می دهند.

قاسمی اضافه کرد: همچنین قرار بود دولت تسهیالت ارزان قیمت و سرمایه در گردش به کارخانه ها ارایه دهد؛ اما این موضوع تاکنون عملیاتی نشده است.

ر�س کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با بیان اینکه تصمیم گیری های دولت باعث می شود مرغداران و دامداران خوراک مورد نیاز دام و طیور خود را در مراکز پرورش

تولیدکننده افزود: اکنون ۲۵ درصد سود کارخانه های خوراک دام صرف مالیات می شود، اما مرغداران و دامداران از این مالیات معاف اند، حتی هزینه انرژی هم برای

آنها ارزان تر از کارخانه ها است؛ بنابراین همه اینها سبب شده که خود دامداران و مرغداران در مکان های تولیدی خود خوراک تولید کنند.

به گزارش ایرنا، هفتمین نمایشگاه فیدکس پو (همایش بین المللی و نمایشگاه جانبی خوراک دام، طیور و آبزیان ایران) با شعار «خوراک سالم، فضای سالم، انسان

سالم» از روز سه شنبه ۲۰ تا ۲۲ دی ماه به مدت سه روز در محل نمایشگاه های بوستان گفت وگو تهران برگزار می شود.

در این نمایشگاه ۸۰ شرکت ایرانی و خارجی و کارشناسان خارجی از کشورهای نیوزیلند و انگلستان حضور خواهند داشت.

کشاورزی /

https://www.irna.ir/service/economy
https://www.irna.ir/news/84991382/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84991382/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/service/economy/agriculture
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حداکثر نیاز ج�جه ریزی ماهانه ۹۰ میلیون قطعه است

رئیس هیئت مدیره کانون صنعت طیور گفت: بنابرآمار نیاز کشور ماهانه حداکثر ۸۵ تا ۹۰ میلیون
قطعه جوجه ریزی باید صورت گیرد.

آقای برومند چهارآیین رئیس هیئت مدیره کان�ن
شرکت مادر تخصص� صن�ت طیور با بیان اینکه
بازار رقابت� مرغ هیچ گاه از دخالت های دولت
مص�ن نبوده است، گفت: عل� رغم آنکه سرمایه
گذاری صن�ت طیور مت�ل� به بخش خص�ص�
است و دولت یک ریال هم سرمایه گذاری نکرده

است.

به گفته او، 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. درحال� که مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار

رقابت� ت�یین کننده قیمت است.

چهارآیین حداکثر نیاز کش�ر را ۸۵ تا ۹۰ میلیون قطعه اعالم کرد و گفت: بنابر آمار 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.

رئیس هیئت مدیره کان�ن شرکت مادرتخصص� صن�ت طیور گفت: با وج�د آن که 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.
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ت�زیع گ�شت منجمد بازار را مت�ادل م� کند

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: با توجه به اختالف چشمگیر گوشت گرم با منجمد، توزیع
گوشت در تمامی میادین و صنوف بازار را متعادل می کند.

آقای عل� اصغر ملک� گفت: هم اکن�ن هرکیل�
شقه گ�سفندی با نرخ ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزارت�مان در

خرده فروش� ها عرضه م� ش�د.

به گفته او، بنابر هماهنگ� های ص�رت گرفته با
پشتیبان� ام�ر دام و وزارت جهاد از فردا ح�اله
دریافت گ�شت منجمد برای مغازه ها صادر م�

ش�د.

ملک� م� گ�ید: ت�زیع گ�شت منجمد در کاهش قیمت اثرگذار است، اما االن نم� ت�ان درصدی را اعالم
کرد.

رئیس اتحادیه گ�شت گ�سفندی قیمت کن�ن� هرکیل� دام زنده را ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزارت�مان اعالم کرد و گفت:
با ت�جه به قاچاق و صادرات دام به مسئ�الن ت�صیه م� ش�د که از خروج غیرقان�ن� جل�گیری کنند.

او گفت: قیمت هرکیل� گ�شت منجمد ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزارت�مان است که بدلیل اختالف با گ�شت گرم،
تقاضای دهک های ضعیف جامعه را پوشش م� دهد.
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محدودیت� برای عرضه گ�شت منجمد با نرخ مص�ب وج�د ندارد

مدیرکل کاالهای اساسی وزارت جهادکشاورزی گفت: هیچ محدودیتی برای عرضه گوشت منجمد در
تمامی فروشگاه ها و غرفه های سراسر کشور وجود ندارد.

آقای امرالله� گفت:در تمام� میادین از امروز
عرضه گ�شت منجمد با قیمت مص�ب در دست�ر
کار خ�د قرار داده ایم و تنها مشکل� که در این
بخش وج�د داشت، مربوط  به بحث لجستیک و
ثبت درخ�است غرفه داران در سامانه بود که به

کندی ص�رت گرفته بود.

به گفته او، از تمام� اتحادیه و غرفه داران در
سراسر کش�ر درخ�است م� ش�د که از امروز

اقدام به ثبت درخ�است خ�د برای دریافت گ�شت منجمد قرمز کنند. 

 مدیرکل کاالهای اساس� وزارت جهادکشاورزی گفت:  بنابر دست�ر وزیر جهاد کشاورزی، تمام� سردخانه
به ط�ر نامحدود  اقدام به عرضه بار کرده اند و تنها بخش� از کارهای اداری باید ص�رت م� گرفت  که  
طبق ق�ل سازمان میادین میوه و تره بار تا روز دوشنبه  تمام� این درخ�است ها در سامانه ثبت شده و

ت�زیع با نرخ مص�ب انجام م� ش�د.

او گفت: به تمام� فروشگاه ها ما درخ�است داده ایم و این آمادگ� از هفته گذشته وج�د داشته که
عرضه گ�شت منجمد با نرخ مص�ب ص�رت گیرد.
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گ�شت منجمد با نرخ مص�ب در ۸ میدان تره بار عرضه م� ش�د

مدیرعامل میادین میوه و تره بار گفت: تا روز دوشنبه به صورت کامل در تمامی میادین میوه و تره بار
گوشت منجمد با نرخ مصوب عرضه خواهد شد.

آقای عل� فصاحت گفت: امروز گ�شت منجمد
در ۸ میدان سطح تهران عرضه شده و امیدوار
  در تمام� میادین این عرضه هستیم تا فردا

ص�رت گیرد.

به گفته  مدیرعامل میوه و تره بار، تا روز دوشنبه
    به وف�ر گ�شت منجد عرضه  در تمام� بازارها

  دام تقاضا داریم که در سامانه، اطالعات کامل را ثبت کند و خ�اهد شد و از شرکت پشتیبان� ام�ر
امیدوار هستیم تا فردا این اقدام به ص�رت کامل ص�رت گیرد.

او گفت: از ۲۲ غرفه تره بار میادین تاکن�ن در ۸ غرفه گ�شت منجمد با نرخ مص�ب در حال عرضه است.
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رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ت�اون مطرح کرد؛

هدفگذاری ۱۰۰ میلیون دالر برای صادرات خ�راک دام و طیور

قاسمی گفت: با توجه به هدفگذاری ۱۰۰ میلیون دالر برای صادرات خوراک دام، دولت باید حمایت های
الزم را انجام دهد.

آقای ارسالن قاسم� رئیس کمیسیون کشاورزی
و صنایع غذایی اتاق ت�اون در نشست خبری
امروز گفت: بنابر آمار گمرک سال گذشته ۲۸
هزارتن به ارزش ۱۱ میلیون دالر خ�راک آبزیان
صادر شده که این رقم تا دی ماه به ۲۹ هزار تن

به ارزش ۲۱ میلیون دالر افزایش یافته است.

به گفته او، هدف گذاری ما برای صادرات ۱۰۰ میلیون دالر است،  براین اساس دولت باید حمایت های الزم
را برای صادرکنندگان انجام دهد.

قاسم� م� گ�ید: اکن�ن ۲۵درصد س�د کارخانه ها صرف مالیات م� ش�د، اما مرغداران بخش� از این
مالیات معاف هستند. هزینه انرژی هم برای آنها ارزان تر از کارخانه هاست و همه این ع�امل سبب شده

که خ�د دامداران و مرغداران در مکان های ت�لید خ�د خ�راک آماده ت�لید کنند.

این مقام مسئ�ل با بیان اینکه در ت�لید نهاده های کشاورزی و محص�الت نهایی مشکل� در کش�ر وج�د
ندارد، گفت: امسال ت�لیدات بخش کشاورزی بیش از ۱۲۰ تن بود که نه تنها نیاز کش�ر را تأمین

م� کند،بلکه امکان پوشش نیازمندی های کش�رهای همسایه هم وج�د دارد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ت�اون گفت: در زنجیره ت�لید و تامین کاالهای کشاورزی و صنایع غذایی
ک�چکترین مشکل� وج�د ندارد.

به گفته او، عل� رغم تمام� مشکالت، امنیت غذایی کش�ر تامین است. حال اینکه در بحث عرضه
محص�الت کشاورزی چه اتفاق� م� افتد، به ت�لیدکننده ارتباط� ندارد.

قاسم� گفت: اگر سیستم بیمار ت�زیع اصالح ش�د، بدون تردید بازار تقاضا تحریک م� ش�د به ط�ریکه
مردم با قدرت خرید فعل� م� ت�انند خرید گ�شت قرمز داشته باشند.
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رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ت�اون ادامه داد:ت�لیدکننده قیمت تمام شده از حد نرمال بیشتر است
که این امر منجر به کاهش میزان مصرف و تقاضا شده است.

او گفت: اکن�ن دامدار هرکیل� دام زنده را بین ۱۰۰ تا ۱۰۵ هزار ت�مان عرضه م� کند. پس از کشتار گ�شت
با نرخ ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار ت�مان باید بدست مصرف کننده برسد، درحالیکه قیمت گ�شت در بازار  ۲۵۰ تا

۳۰۰ هزار ت�مان است.

قاسم� گفت: بنابر اعالم مرکز آمار سرانه مصرف گ�شت قرمز حدود ۶ کیل�ست، اما وزارت جهاد ۱۱ کیل�
اعالم کرده است.
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اقتصاد 

دبیر انجمن صنف� ج�جه یک روزه به مهر خبرداد؛

کاهش ۳۰ درصدی خرید مرغ / ۱۵ میلیون تخم مرغ از چرخه ت�لید حذف شد
دبیر انجمن صنف� ج�جه یک روزه گفت: ۱۵ میلیون تخم مرغ نطفه دار که برای ج�جه ریزی در نظر گرفته شده بود برای ت�دیل مازاد از گردونه ت�لید خارج شده

و به مصارف دیگر رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، امسال در بخش های مختلف کشاورزی، دام و طیور با مازاد ت�لید رو به رو بود که علت اصل� آن به کاهش قدرت خرید مردم برم�
گردد. در چند ماه اخیر ط� برنامه ای که وزارت جهاد کشاورزی دنبال کرد از مردم خ�استه شد تا برای تنظیم بازار بخش� از مرغ های م�ج�د در بازار را بیش
از نیاز هفتگ� خ�د خریداری و دپو کنند. این امر انجام شد اما کاهش ۳۰ درصدی تقاضا همچنان بازار را با مازاد ت�لید همراه کرده است. محمدرضا صدیق
پور، دبیر انجمن صنف� ج�جه یک روزه کش�ر درباره اخباری مبن� بر حذف ج�جه های یک روزه از چرخه ت�لید به مهر گفت: مصرف گ�شت مرغ در کش�ر

کاهش پیدا کرده و با وج�د قیمت پایین مرغ خرید در بازار ۳۰ درصد افت داشته است.

وی افزود: برای ت�دیل مازاد ت�لید، ۱۵ میلیون تخم مرغ نطفه دار که برای ج�جه ریزی در نظر گرفته شده بود از گردونه ت�لید خارج و به مصارف دیگر رسید.
در واقع برای برون رفت از شرایط بحران� فعل�، با تشکیل جلسه ای در کار گروه برنامه ریزی ت�لید در وزارت جهاد کشاورزی مقرر شد ت�لید به ۱۱۰ میلیون

ج�جه کاهش پیدا کند که در همین راستا این ت�داد تخم مرغ ها از گردونه ت�لید خارج شدند.

دبیر انجمن صنف� ج�جه یک روزه در پاسخ به این پرسش که چرا مازاد ت�لید صادر نم� ش�د، عن�ان کرد: صادرات نیاز به برنامه ریزی بلندمدت داشته و این
گ�نه نیست که هر زمان با مازاد ت�لید رو به رو بودیم صادرات انجام ش�د و هر زمان بازار داخل با کمبود م�اجه شد مانع صادرات ش�یم.

افت قیمت و بازار تقاضا

صدیق پور در ادامه سخنان خ�د با بیان اینکه ت�لیدکننده مرغ گ�شت� در هر کیل� گ�شت ت�لیدی ۱۰ هزار ت�مان ضرر م� کند، بیان کرد: هنگام� که ت�لید
دارای ارز ترجیح� بود ج�جه بین ۸ تا ۹ هزار ت�مان خرید و فروش م� شد در حال حاضر با حذف ارز دولت� و ۵ برابر شدن قیمت دان، قیمت ج�جه یک

روزه به حدود ۳ تا ۴ هزار ت�مان ی�ن� ۲۰ درصد قیمت واقع� رسیده است.

او یادآور شد: حذف ۱۵ میلیون تخم مرغ از چرخه ت�لید ج�جه در راستای ت�لید پایدار بوده تا گله های م�لد حذف نش�ند.

این فعال بازار ج�جه یک روزه افزود: بر اساس سیاست های انجام شده قرار بود مشکل کمبود بازار تقاضا با کارت پروتئین� حل ش�د که به دلیل فراهم
نبودن زیرساخت ها تا امروز عملیات� نشده است.

صدیق پور در پایان با بیان اینکه قیمت واقع� گ�شت مرغ تازه بین ۶۵ تا ۷۰ هزار ت�مان است، اظهار کرد: امروز قیمت گ�شت مرغ در بازار بین ۴۷ تا ۵۵
هزار ت�مان قیمت گذاری شده ی�ن� دو س�م نرخ واقع� اما باز هم شاهد مازاد ت�لید هستیم چراکه سرانه مصرف، کاهش پیدا کرده است.

کشاورزی و دامداری /
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در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی مصرف مرغ/ دولت صدای شکسته شدن استخوان های

مرغداران را بشنود

مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گفت: افت توان خرید مصرف کنندگان در میزان خرید قابل پیش بینی بود، در حالی که قیمت مرغ

افزایش قابل توجهی نکرد و هم اکنون مرغ گرم کمتر از نرخ مصوب یعنی کیلویی 50 تا 52 هزار تومان در میادین میوه و تره بار عرضه می شود.

حبیب هللا اسدهللا  نژاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی، با اشاره به آخرین آمار جوجه ریزی از سوی تولیدکنندگان گفت: ۱۱۰ میلیون قطعه در

آذر سال جاری جوجه ریزی انجام گرفت و در دی تا به امروز ۵۳ میلیون و ۵۰۰ قطعه جوجه ریزی انجام شده است و به نظر می رسد که تا

پایان ماه ۱۱۴ تا ۱۱۵ میلیون جوجه ریزی انجام شود.

وی ضرر روزانه تولیدکنندگان را حدود ۱۲۰ میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: ضرر تولیدکنندگان در ماه بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان

است از این رو از وزارت کشاورزی انتظار داریم یا از طریق شرکت پشتیبانی امور دام از وظایف قانونی خود اقدام به جمع آوری مرغ مازاد

کند یا اینکه دغدغه تولیدکنندگان را در خصوص تامین منابع مالی و جبران ضرر و زیان احتمالی انجام بدهند و تشکل ها اقدام به جمع آوری

مرغ مازاد کنند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران با بیان اینکه تولید باید متناسب با نیاز بازار مدیریت شود اما در این زمینه اقدامی انجام نشده است،

گفت: ۳۰ درصد سرمایه در گردش مورد نیاز بخشی از واحدهای مرغداری در غالب تسهیالت کم بهره به مرغداران پرداخت شده است.

https://www.ilna.ir/fa
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اسدا لله نژاد از کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی مصرف مرغ خبر داد و افزود: افت توان خرید مصرف کنندگان در میزان خرید قابل پیش بینی بود در

حالی که قیمت مرغ افزایش قابل توجهی نکرد و هم اکنون مرغ گرم کمتر از نرخ مصوب یعنی کیلویی ۵۰ تا ۵۲ هزار تومان در میادین میوه و

تره بار عرضه می شود. مرغ گرم در واحدهای صنفی نیز کیلویی ۵۷ تا ۶۰ هزار تومان است.

به گفته این فعال اقتصادی؛ تولیدکنندگان در هر کیلو مرغ حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان ضرر متحمل می شوند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا به نظر شما دولت راهکاری برای مدیریت بازار در عید نوروز دارد؟ گفت: امیدواریم دولت صدای شکسته

شدن استخوان های مرغداران را بشنود و متوجه شود که مازاد مرغ را مدیریت کند تا تولید و مزیت تولید دچار چالش نشود و تا به واسطه

عدم امکان جوجه ریزی مرغداران به دلیل زیان هایی که متحمل می شوند شاهد کمبود وافزایش افسار گریخته قیمت در ماه های آینده

نباشیم.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران ادامه داد: اگر الزام بازگشت ارز برای صادرات مرغ گوشتی برداشته شود در این شرایط امکان

صادرات وجود ندارد چراکه قیمت ها همخوانی نخواهد داشت.

 همچنین در این رابطه مهدی یوسفخانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با تایید کاهش ۳۰ درصدی نرخ مرغ گوشتی گفت: با کاهش

تقاضا قیمت مرغ گوشتی به زیر نرخ مصوب رسید و در واحدهای صنفی مرغ کیلویی ۵۰ تا ۵۷ هزار تومان بفروش می رسد در حالی که نرخ

مصوب مرغ کیلویی ۶۲ هزار تومان است.

به گفته وی؛ عرضه زیاد و تقاضا کم است.

به گزارش ایلنا، مرغ گرم در میادین میوه و تره بار کیلویی ۴۹ هزار و ۹۰۰ تومان بفروش می رسد.

انتهای پیام/
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در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

افزایش ۴۰ درصدی قیمت گوشت منجمد/ نرخ دام زنده به ۱۱۰ هزار تومان رسید/

کاهش مصرف چشمگیر است

رئیس اتحادیه دام سبک خاطر نشان کرد: بناست که ارز نیمایی روی 28 هزار تومان تثبیت شود و این موضوع به معنی افزایش نرخ نهاده های

وارداتی است که بدون تردید در قیمت تمام شده دام زنده تاثیر خواهد گذاشت و اگر مسئوالن نخواهند به وعده های خود عمل کنند مشکالت

در آینده بیش از امروز خواهد شد.

افشین صدردادرس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به دالیل افزایش نرخ دام زنده، گفت: همواره در 6 ماه دوم سال مصرف

مواد پروتئینی و گوشت افزایش پیدا می کند این در حالیست که این بازه زمانی تولید دام سبک نداریم از این رو قیمت  دام زنده افزایشی

می شود و به نظر می رسد که این روند افزایش قیمت طبیعی باشد.

وی ادامه داد: در سال جاری قیمت نهاده های دامی بعد از حذف ارز ترجیحی افزایش پیدا کرد و از سوی دیگر دولت نتوانست به وعده های

حمایتی خود برای حمایت از دامداران در ادامه روند تولید عمل کند و در نتیجه شاهد افزایش قیمت ها در بازار بودیم. البته در این شرایط

هم ارتباط و نسبت تنگاتنگی بین قیمت دام زنده و گوشت در بازار وجود ندارد چراکه تاثیر عوامل بازار گوشت در قیمت گوشت بیشتر از

دام زنده است که متاسفانه کنترلی بر روی این عوامل صورت نمی گیرد.

رئیس اتحادیه دام سبک میانگین قیمت دام زنده در هفته گذشته را حدود 110 هزار تومان اعالم کرد و افزود: قیمت گوشت با این نرخ دام

زنده باید در بازار حداقل کیلویی 260 تا 280 هزار تومان باشد.

https://www.ilna.ir/fa
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صدردادرس با اشاره به تاثیرات نرخ ارز نیمایی بر دام زنده، تصریح کرد: بناست که ارز نیمایی روی 28 هزار تومان تثبیت شود و این

موضوع به معنی افزایش نرخ نهاده های وارداتی است که بدون تردید در قیمت تمام شده دام زنده تاثیر خواهد گذاشت و اگر مسئوالن

نخواهند به وعده های خود عمل کنند مشکالت در آینده بیش از امروز خواهد شد.

وی با بیان اینکه آمار کشتارهای دام سبک نسبت به دام سنگین افزایش پیدا کرده است، گفت: میانگین وزن الشه باتوجه به اینکه انباشت

دام داریم و نگهداری دام پروار در دامداری به  صرفه نیست افزایش پیدا کرده است و این نشان می دهد دام دامدار خریدار ندارد و

پرواربندهای دام سنگین دیگر اقدام به پروار نمی کنند و دامدارهای دام سبک نیز به سرعت دام خود را کشتار می کنند و این آمار به خوبی

نشان می دهد که مسئوالن باید از خواب بیدار شوند و برای برون رفت مشکالتی که پیشروی صنعت دامداری در کشور است راهکار

بیاندیشند.

کاهش مصرف ملموس است

همچنین در این رابطه نیما حبیب فر عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان گوشت گاوی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، میان افزایش

نرخ یک محصول و کاهش مصرف آن نسبت برقرار کرد و افزود: الشه گوشت گوسفندی کیلویی 280 هزار تومان، و ران گوسفندی کیلویی

330 تا 348 هزار تومان و الشه گوشت گاوی 280 هزار تومان شده است.

وی با بیان اینکه آمادگی افزایش نرخ گوشت را داشتیم، افزود: تورم در کشور حاکم است و قیمت دام و گوشت نیز از این اصل مستثنی

نیست.

این فعال صنفی با بیان اینکه همواره قیمت آن قسمت گوشت که گران شده است مد نظر قرار می گیرد، گفت: زمانی که ضایعات گوشت

برداشته می شود قیمت گوشت باال می رود. پیش بینی می شود که باتوجه به عملکردی که شرکت پشتیبانی امور دام انجام می دهد قیمت را

بتوانیم ثابت نگه داریم و افزایشی نشوند، کشش بازار به گونه ای نیست که در ایام پرمصرف مانند ایام نوروز یک افزایش 5 هزار تومانی

دیگر داشته باشیم.

عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان گوشت گاوی با اشاره به کاهش مصرف گوشت، گفت: هنوز خریدها ادامه دارد اما کاهش مصرف 

چشم گیری است. اتحادیه آماری دقیقی از کاهش مصرف ندارد اما فرمول اثبات کاهش مصرف مشخص است عمده مصرف کنندگان ما

حقوق ثابت دارند و کارمندان برای خرید پروتئین مبلغ ثابتی در نظر می گیرند و هر چه گرانی شود مصرف کاهش پیدا می کند.

همچنین بنا به گفته یک منبع آگاه به ایلنا وزارت کشاورزی در هفته جاری حدود 40 درصد قیمت گوشت منجمد قابل عرضه در میادین میوه

و تره بار را افزایش داد و قیمت دام زنده در میادین عرضه دام زنده به کیلویی 125 هزار تومان رسید.

بعد از اینکه گوشت گرم منجمد می شود 30 درصد قیمت آن افت می کند این در حالیست که وزارت کشاورزی 40 درصد قیمت گوشت منجمد

را افزایش داد.

به گزارش ایلنا، بنا به مشاهدات میدانی قیمت ران گوسفندی کیلویی 348 هزار تومان، سردست با دنده گوسفندی کیلویی 295 هزار تومان،

سردست گوساله 288 هزار تومان، گوشت چرخ کرده 305 هزار تومان، گوساله خالص 278 هزار تومان و شقه گوساله کیلویی 280 هزار تومان

خرید و فروش می شود.

انتهای پیام/


