
     روز خوبی رو براتون آرزو می کنم -سالم، صبح بخیر

  تلفن:-سال پانزدهم3737شماره -99/04/01

 
 
 
 
 
  

 سرمایه گذاری بر روی دانش، بیشترین بهره را دارد...
 

 ها چشیدند خواران و نورچشمی تومانی را رانت ۰۰۴۴طعم دالر 

ها چشیدنندن و در مدلدابد   خواران و نورچشمی تومانی را رانت ۰۰۴۴رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان گفت: طعم دالر 

های دامی گفت: سال گذشته ارزش  آخرین وضعیت واردات نهاده  های مردم با همان ارز بازار آزاد فاکتور شنه است. قنیری در مورد سفره

، ۷۹های دام و طیور در سال  میلیارد دالری واردات نهاده ۳.۳میلیارد دالر بود که در ملایسه با ارزش  ۰.۴های دامی بیش از  واردات نهاده

میلیون تدن  ۹.۷دهن در سال گذشته بیش از  های دام و طیور نشان می دهن. آمارهای تفکیکی واردات نهاده درصنی را نشان می ۰۳رشن 

به لحاظ وزنی رشنی نناشته اما از لحاظ ارزشی افزایش چهدار  ۷۹میلیارد دالر وارد کشور شنه که در ملایسه با سال  ۰.۴ذرت به ارزش 

درصنی را تجربه کرده است. وی ادامه داد: در سال گذشته بیش از چهار میلیون تن جو به ارزش بیش از یک میلیارد دالر وارد کشدور 

درصنی به لحاظ وزنی و  ۱۴رشن  ۷۹میلیون دالر در سال  ۲۴۰میلیون تنی جو به ارزش  ۰.۲شنه است که این آمار در ملایسه با واردات 

میلیدون  ۰.۰دهن. رئیس انجمن صنایع خوراک دام کشور تصریح کرد: سال گذشته بیش از  درصنی به لحاظ ارزشی را نشان می ۲۹رشن 

میلیون تنی کنجالده  ۴.۱میلیون دالر وارد کشور شنه است که این رقم در ملایسه با واردات حنود  ۷۱۹تن کنجاله سویا به ارزش بیش از 

دهن. ایدن  درصنی به لحاظ ارزشی را نشان می ۰۰درصنی به لحاظ وزنی و رشن  ۱۴رشن  ۷۹میلیون دالر در سال  ۲۲۱سویا به ارزش 

هدا  خواران و نورچشمدی تومانی را رانت ۰۰۴۴های دامی گفت: طعم دالر  فعال صنفی در مورد تاثیر تخصیص ارز ترجیحی بر واردات نهاده

ب های بادآورده را به جی های مردم با همان ارز بازار آزاد فاکتور شنه است. در این بین تنها دالالن بودنن که پول چشیننن و در ملاب  سفره

شود در حال ادامه دادن سیاست غلط اقتدصدادی خدود  ها است در زننگی اقتصادی مردم احساس نمی زدنن. دولت هم که حضورش منت

 کنن. وی ادامه داد: به طور مثال قیمت مصوب ذرت دامی با ارز خواران حیف و می  می ای را با پر کردن جیب دالالن و رانت است و ارز یارانه

تومان است امدا  ۰۰۱۴تومان از بازار سیاه باین تامین کرد و یا کنجاله سویا  ۰۰۴۴تومان است درصورتیکه بیش از  ۴۱۴۴تومانی  ۰۰۴۴

تومانی و بنون نام و نشان و بنون زحمت دارنن آن را بدیدش از  ۱۴۴۴هایی که با داشتن تنها یک سیم کارت  از طریق دالالن و واسطه

های دامی گفت: اولویت ما در حال حاضدر  رساننن. قنیری در مورد آخرین وضعیت تخصیص ارز دولتی به نهاده تومان به فروش می ۱۹۴۴

های دامی بسدیدار  با کاالهای رسوبی و به ترتیب ذرت، سویا و جو دامی است. وضعیت تامین ارز از جانب بانک مرکزی برای واردات نهاده

میلیون دالر جو دامدی،  ۰۴سویا،  میلیون دالر کنجاله   ۰۱میلیون دالر ذرت دامی،  ۰۳۲حنود  ۷۷نامناسب است. به طوریکه از ابتنای سال 

 دهن. تومانی توسط بانک مرکزی جهت واردات تامین  شنه است که این ارقام به هیچ وجه کفاف نیاز بازار داخ  را نمی ۰۰۴۴ارز 

 پذیرد. های دامی از کشورهایی همچون برزی ، آرژانتین، روسیه، قزاقستان صورت می وی افزود: در حال حاضر بیشتر واردات نهاده

 

 احتمال افزایش قیمت گوشت مرغ در روزهای آینده
تومان به بدازار  ۰۹۴۴تومان و ذرت با نرخ  ۱۹۴۴مهنی یوسف خانی گفت: در حال حاضر قیمت نهادها باال رفته و گنجاله و سویا با نرخ 

عرضه می شود که برای مرغنار صرفه اقتصادی ننارد، از طرف دیگر با افزایش صادرات احتمال افزایش قیمت گوشت مرغ در روزهدای 

آیننه وجود دارد. رئیس اتحادیه مرغ و پرننگان تهران با اشاره به اینکه قیمت گوشت مرغ در هفته های گذشته با کاهش شنین هدمدراه 

تومان و همان قیمت سال قب  است که با توجه به اینکه هزینده هدای  ۴۰۷۴۴شنه بود، گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلو گوشت مرغ 

تولین مرغ باال رفته دولت برای سال جاری باین قیمت مرغ را باال ببرد. مهنی یوسف خانی با بیان اینکه ممکن است در چنن هفته آیدندنه 

قیمت جنین گوشت مرغ برای سال جاری اعالم شود، افزود: چنن وقت پیش به دلی  کرونا میزان مصرف گوشت مرغ در کشدور کداهدش 

ت یافته بود و تولین مرغ هم نسبت به تلاضا زیادتر بود، به همین دلی  قیمت مرغ کاهش داشت. او با تاکین بر اینکه در دوران کرونا صدادرا

گوشت مرغ متوقف شنه بود، تصریح کرد: دو هفته ای است که صادرات گوشت مرغ به افغانستان و عراق از سر گرفته شنه و در این دو 

هفته بازار صادرات خوبی شک  گرفته، به همین دلی  در روزهای آیننه قیمت گوشت مرغ رو به افزایش خواهن بود. رئیس اتحادیه مدرغ و 

 پرننگان تهران با اشاره به اینکه قیمت تولین مرغ در سال جاری بسیار باال رفته است، اظهار کرد: در حال حاضر قیمت نهادهای دامی باال

تومان به بازار عرضه می شود و از آنجایی که قیمت مرغ کیدلدوی بداالی  ۰۹۴۴تومان و ذرت با نرخ  ۱۹۴۴رفته و گنجاله و سویا با نرخ 

برای مرغنار تمام می شود عمال با این نرخ تهیه مواد غذایی برای مرغ صرفه اقتصادی ننارد. یوسف خانی درباره وضعیت واردات  ۹۱۴۴

 ازهو عرضه نهاده ها اظهار کرد: با وجود اینکه مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی بارها اعالم کرده بودنن که نهاده مورد نیاز مرغنارها به اندن

کافی در بازار عرضه خواهن شن، اما در حال حاضر وضعیت عرضه نهادها افزایش نیافته و وزارت کشاورزی نهاده دولتی چننانی تدامدیدن 

درصن از نیاز مرغنارها از این بخش تامین می شود. رئیس اتحادیه مرغ و پرننگان تهران  ۰۴نکرده است که به نظر می رسن تنها  حنود 

درباره وضعیت مرزهای کشور برای صادرات گوشت مرغ، اظهار کرد: در هفته های اخیر صادرات گوشت مرغ به روال قب  بدرگشدتده و 

مشکلی در زمینه مبادالت آن وجود ننارد، هرچنن پیش از این مرز همسایگان بسته شنه بود و حتی برخی از پایانه های صادراتی که بعن از 

چننی باز شن، امکان صادرات محصوالت فاسن شننی وجود نناشت اما در شرایط کنونی صادرات گوشت مرغ به عراق و افغانسدتدان در 
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