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 انسان ها شکست نمی خورند؛ بلکه تنها تالش را متوقف می سازند...
 

 تومان در هر کیلوگرم ٠٤٤عوارض صادراتی تخم مرغ  

ای از تعیین عوارض صادراتی تخم مرغ به ازای هر کیلوگرم چهار هزار ریال تا پاایاان  وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه

کند و نیز سقف میزان صادرات  خبر داد. همچنین از ابتدای شهریور ماه گمرک ایران میزان عوارض صادراتی را تعیین می ۹۹مرداد 

تن است. گمرک پیرامون برقراری ممنوعیت صادرات تخم مرغ تا بازگشت آرامش به بازار تخم مارغ  ۰۵۵در هر ماه هشت هزار و 

کمیته رصد و پایش تنظیم  ٩٩۹۹تیرماه  ٤٢تنظیم بازار کشور با توجه به تصمیم های جلسه  ۹۹آورده است، مطابق مصوبه جلسه 

بازار تخم مرغ و از آنجایی که نرخ تخم مرغ در مرغداری اکنون در محدوده قیمت مصوب است، نسبت به رفع ممنوعیت صاادرات 

تخم مرغ و اجازه صادرات از این تاریخ در چارچوب ضوابط و بر اساس عوارض پیشنهادی به این شرح اقدام شود. نارخ درری 

صادرات هر کیلوگرم تخم مرغ و از آنجایی که نوسان های افزایشی غیر متعارف نرخ درر موجب خروج غیرمتعارف این کاار مای 

درصد ارزش ریالی میانگین نرخ درر در سامانه سناریت در روز  ٤۰شود و میزان عوارض صادراتی هر کیلوگرم تخم مرغ معادل 

به ازای هر کیلوگرم چاهاار  ۹۹صادرات تعیین می شود. همچنین به منظورتسهیل و تسریع در انجام صادرات برای مردادماه سال 

هزار تومان ثبت اقدام شود، بدیهی است از ابتدا شهریورماه گمرک مکلف می شود با اخذ متوسط نرخ میانگیان ماوزون درر از 

سامانه سناریت بانک مرکزی نسبت به محاسبه عوارض و اخذ آن اقدام کند و تمام صادر کنندگان مکلف به برگشت ارز حاصل از 

صادرات به چرخه اقتصادی کشور مطابق ضوابط ابالغی بانک مرکزی هستند. سقف میزان صادرات ماهانه تخم مرغ معادل میانگین 

های بازار داخلی و مشروط به رعایت قیمات مصاوب درب  صادرات چهارماه اخیر است و مقادیر مازاد بر این عدد با کنترل قیمت

 کمیته رصد و پایش بر عهده اتحادیه مرکزی مرغداران میهن است. ۹۹تیرماه  ٤٢تصمیم های جلسه  ٢مرغداری در چارچوب بند 

 

 رود با تحت فشار قراردادن مرغدار کاری از پیش نمی
مرکز مازندران عنوان کرد : قیمت تنظیم بازار، غیرکارشناسی بوده است و بر همین اسااس،   مرغ رئیس اتحادیه صنف مرغ و تخم

تاوماان  ٩0۰۵۵در هیچ کجای کشور، عملی نشده است. هاشمی با بیان اینکه قیمت امروز هر کیلوگرم مرغ در بازار مازندران، 

هاای  ها و هزیناه تواند منجر به کاهش قیمت مرغ در بازار شود آن است که دولت بیاید و قیمت نهاده است؛ گفت: تنها راهی که می

یک مرغدار را پایین بیاورد. وی در واکنش به این سوال که قیمت حال حاضر مرغ برای مردم، خیلی گران و قابل هضم است؛ بیاان 

ها بسیاار باار  ها و هزینه کند؛ علوفه کرد: بله، این قیمت برای مردم خیلی زیاد است اما مرغدار هم با این نرخ، سود میلیاردی نمی

هزار تومان شده است، داروهاا ساه بارابار،  0هزار تومانی اکنون هر کیلو  ٩رفته است. هاشمی اضافه کرد: هر کیلو علوفه دو تا 

تواند منجار  ها، حق بیمه و کرایه حمل، چندین و چند برابر شده است. وی تصریح کرد: تنها راهی که می ها چند برابر، هزینه واکسن

ها را پایین بیاورد؛ دولت باید به سمتی حرکت کاناد کاه  به کاهش قیمت مرغ در بازار شود آن است که دولت بیاید و قیمت نهاده

رود. هااشامای  های تولید را برای یک مرغدار کاهش دهد و اگرنه با تحت فشار قراردادن مرغدار و بازار، کاری از پیش نمی هزینه

ها اسات و باایاد  آید؛ چرا که اصل هزینه مرغ، تامین نهاده های مرغدار، پایین نمی تاکید کرد: قیمت مرغ جز با کم کردن هزینه

 ها توسط دولت، مدیریت و کاهش پیدا کند. هزینه
 

 چین به بزرگترین وارد کننده گوشت روسیه تبدیل شد
بر اساس آمار بانک کشاورزی روسیه، صادرات گوشت این کشور طی شش ماه نخست سال جاری میالدی به بیش از دو بارابار 

افزایش یافت و اوکراین بعد از چین بزرگترین خریداران گوشت از روسیه بوده اند. به گزارش راشاتودی، بر اساس آماار بااناک 

کشاورزی روسیه، صادرات گوشت این کشور طی شش ماه نخست سال جاری میالدی به بیش از دو برابر افازایاش یاافات و 

درصد از صادرات کارهای گاوشاتای  ٢۰اوکراین بعد از چین بزرگترین خریداران گوشت از روسیه بوده اند. سرزمین اصلی چین 

درصد از این منابع را در اختیار گرفت. به گفته تحلیلگاران،  ۰٢روسیه را از نظر وزنی به خود اختصاص داد، در حالی که هنگ کنگ 

صادرات روسیه عمدتاً به دلیل افزایش عرضه گوشت مرغ افزایش یافته است. چین اقدام به خرید مرغ و همچنین گاوشات گااو 

 کرده است. بر اساس این گزارش، شرکت تولیدکننده گوشت روسی چرکیزووا به دنبال گسترش حضور خود در بازار چین است. 

 ٤۰داده های گمرک همچنین نشان می دهد که صادرات مواد غذایی و محصورت کشاورزی روسیه به چین از ژانویه تا مااه ماه 

 میلیارد درر بوده است. ٩.0درصد افزایش یافته و بالغ بر 
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