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 تسنیمخبرگزاري  

     شد اعالم یدام يهانهاده مصوب متیق نیآخر  

 اناای خبرگزاري 

     ستکاوا سامانه از منجمد مرغ سفارش ثبت لزوم 

 لناای خبرگزاري     

     4 التیتسه ریعشا به/گزاف متیق به یدام يهانهاده هیته يبرا راحمدیبو و هیلویکهگ ریعشا سخت طیشرا 

 بدهند مدت دراز و يدرصد

 باشگاه خبرنگاران جوان 

   کشور سطح در گرم مرغ تن 500 و هزار 5 روزانه عیتوز 

 صدا و سیماخبرگزاري  

     تومان هزار 45 متیق با منجمد مرغ عیتوز  

 

 روا�ط ��و�ی
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شرکت پشتیبانی امور دام قیمت مصوب نهاده های دامی را اعالم کرد که تفاوتی با قیمت

این محصول بعد از آزادسازی ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم معاون بازرگانی شرکت پشتیبانی امور دام به تسنیم خبر داد

که 4.7میلیون تن نهاده دامی دولتی و مقادیری هم نهاده دامی مربوط به بخش خصوصی در بنادر وجود دارد که

منتظر تأمین منابع ریالی برای ترخیص است.

پایگاه اطالع رسانی دولت امروز در واکنش به این خبر اعالم کرد: نیمی از نهاده های باقی ماده در بندر امام خمینی به

میزان 500 هزار تن  با رفع مشکالت آن در حال ترخیص و ورود به کشور است.

وی افزود: مابقی نهاده های دامی در انتظار تخصیص ارز در انبار ها مانده است که امیدواریم با تع�ن و تکلیف منابع

ریالی با کمک سازمان برنامه و بودجه، مابقی نهاده ها به عنوان ذخایر راهبردی به استان ها حمل شود.

شرکت پشتیبانی امور دام همچنین نرخ مصوب نهاد های دامی را اعالم کرد که در  جدول ذیل آمده است. نرخ این

محصوالت تفاوتی با قیمت آنها بعد از آزاد سازی ارز 4200 تومانی ندارد.

آخرین قیمت مصوب نهاده های دامی اعالم شد
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Iranian Agriculture News Agency

یکشنبه ۸ آبان ۱۴۰۱

خانه  اقتصاد کشاورزی
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"ساداتی نژاد" در جلسه امنیت غذایی تاکید کرد:

لزوم ثبت سفارش مرغ منجمد از سامانه ستکاوا

وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم ثبت سفارش مرغ توسط فروشگاه ها در سامانه توزیع ستکاوا تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایانا، صبح امروز جلسه قرارگاه امنیت غذایی به ریاست سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی و با حضور معاونین وزیر،
روسای سازمان ها و مسئوالن ذی ربط در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

در این جلسه، سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی بر توزیع مرغ منجمد در سامانه ستکاوا تاکید کرده و تصریح کرد: مراکز فروش و خرده
فروشی ها باید از طریق سامانه ثبت سفارش کنند.

وی در ادامه بر عرضه مرغ منجمد قطعه بندی شده توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور و بخش خصوصی در سامانه توزیع تاکید کرد.

مقام عالی وزارت افزود: از ظرفیت های فروشگاه های زنجیره ای برای توزیع میوه، لبنیات، برنج، گوشت قرمز و مرغ استفاده شود.
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ساداتی نژاد با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی در هر شرایطی از تولیدکنندگان حمایت می کند، گفت: تولیدکنندگان مرغ به وزارت جهاد
کشاورزی اعتماد دارند و باید با هم از این شرایط سخت عبور کنیم.

انتهای پیام
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ت�زیع روزانه ۵ هزار و ۵۰۰ تن مرغ گرم در سطح کش�ر

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی از توزیع روزانه ۵ هزار و ۵۰۰ تن مرغ گرم در سطح کشور
و ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تن مرغ در تهران خبر داد .

آقای محمد یوسف� گفت: قیمت کن�ن� هر کیل�
مرغ زنده ۴۳ تا ۴۵ هزار ت�مان و مرغ گرم ۶۳

هزار ت�مان است.

به گفته او، با ت�جه به هزینه های باالی ت�لید،
افزایش ۵ درصدی قیمت ج�ابگ� نیست و
مرغداران اعتراض خ�د را به ستاد تنظیم بازار

اعالم کردند.

یوسف� از ت�زیع روزانه ۵ هزار و ۵۰۰ تن مرغ گرم در سطح کش�ر و ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تن در تهران خبر داد.

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گ�شت�  گفت: بنابر آمار در مهر ۹۵ میلیون قطعه ج�جه ریزی شده
است و پیش بین� م� ش�د که در آبان به ۱۰۲ تا ۱۰۳ میلیون قطعه برسد.

بنابر اذعان انجمن پرورش دهندگان مرغ گ�شت�، قیمت هر قطعه ج�جه یک روزه ناش� از ازدیاد تقاضا
مرغداران برای ج�جه ریزی به ۱۳ تا ۱۶ هزار ت�مان رسیده است. این درحال� است که عرضه مرغ منجمد

و افت تقاضا م�جب شده تا قیمت مرغ به کمتر از مص�ب رسید.
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توزیع مرغ منجمد با قیمت ۴۵ هزار تومان

شرکت پشتیبانی امور دام از توزیع روزانه هزار تن مرغ منجمد در بازار به قیمت هر کیلوگرم ۴۵ هزار تومان

خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد

جعفری، معاون بازرگانی داخلی شرکت

پشتیبانی امور دام با بیان اینکه توزیع مرغ

گرم طبق روال ادامه دارد، اظهار داشت: توزیع

مرغ منجمد نیز به میزان هزار تن در روز انجام

می شود و در صورت نیاز، این رقم افزایش می

یابد. 

جعفری قیمت مرغ منجمد را هر کیلوگرم ۴۵ هزار تومان عنوان کرد و گفت: در صورتی که بازار کشش

بیشتری داشته باشد، امکان توزیع بیشتر نیز وجود دارد. 

معاون شرکت پشتیبانی امور دام افزود: مرغ منجمد از طریق مباشری و روش سنتی قبلی، همچنین از طریق

سامانه ستکاوا به خرده فروشان عرضه می شود. 

به گفته حسین اعرابی، معاون سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت مرغ گرم در میادین

میوه و تره بار، ۶۰ هزار و ۶۰۰ تومان است.

https://www.iribnews.ir/fa/economic/43
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ایلنا گزارش می دهد؛

شرایط سخت عشایر کهگیلویه و بویراحمد برای تهیه نهاده های دامی به قیمت

گزاف/به عشایر تسهیالت 4 درصدی و دراز مدت بدهند

این روزها عشایر استان کهگیلویه و بویر احمد با مشکالت زیادی از جمله تهیه وخرید نهاده های دامی مواجهند که اگر مسئوالن در این باره

چاره فوری نیندیشند بسیاری به گفته خودشان مجبور به فروش دام هاو از دست دادن شغل اجدادی شان می شوند.

https://www.ilna.ir/fa
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به گزارش خبرنگار ایلنا، عشایر امروز با توجه به کمبود علوفه و خرید نهاده های دامی به شکل آزاد با مشکالت زیاد روبه رو شده اند که از

عهده هزینه های خوراک دام بر نمی آیند. دامداران استان کهگیلویه و بویر احمد هم از این موضوع مستثنی نبوده و مشکالت زیادی دارند.

جهان پناه رجبی در این باره به خبرنگار ایلنا، گفت: ما عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد مشکالت عدیده ای داریم. به طور مثال برق، آب و

جاده مناسب نداریم. همچنین زمین های کشاورزی داریم که جوی های آب شان خراب است. 
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وی درباره چگونگی تهیه علوفه دام های شان هم گفت: به سازمان جهاد کشاورزی دهدشت مراجعه می کنیم نه جو و نه کنسانتره گیرمان

نمی آید.  حدودا 160 راس دام دارم که مجبورم یونجه را کیلویی 10 هزار تومان و جو را کیلویی 12 هزار تومان برای شان تهیه کنم. آیا خدا

را خوش می آید که در این شرایط سخت نهاده دامی را به قیمت زیاد تهیه کنیم. حتی کاه هم االن کیلویی 6 هزار تومان شده است. یا باید

با این قیمت باال برای شان خوراک تهیه کنمیا اینکه  مجبورم شوم آنها  را بفروشم.

وی گفت: از کوهی که روبه روی محل زندگی مان است چشمه ای روان است که اگر به اندازه یک کیلومتر تا این چشمه لوله گذاری شود

مشکل آب مان برطرف می شود. در این باره تاکنون چندین بار به مسئوالن مراجعه کرده ایم که جواب قانع کننده ای به ما نداده اند. عشایر

منطقه مجبورند با االغ و یا آب را بر دوش و از کوه و چشمه برای مصرف بیاورند. 

رجبی ادامه داد: کابل برق از یک کیلومتری محل زندگی مان می گذرد  اما ما  از داشتن آن محرومیم. جاده ای داریم که از رودخانه می گذرد

اما به دلیل عدم پل به سختی تردد می کنیم. جمعیت عشایری ما حدودا 120 خانوارند. سردسیر ما مارگون و منطقه گرمسیرمان دهدشت

است.

در ادامه نیز حمید پوردیان رئیس اتحادیه عشایری استان کهگیلویه و بویر احمد هم در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: در استان حدودا 5

هزار راه عشایری داریم که بیشتر آنها بازگشایی شده اند و مشکلی برای تردد ندارند. حتی یک متر راه عشایری نداریم که بازگشایی شده

نباشد.

وی به مشکل نهاده های دامی در استان کهگیلویه و بویراحمد هم اشاره کرد و  افزود: این مشکل تنها برای استان ما نیست و هم اکنون در

سرتاسر کشور خرید نهاده دامی به صورت آزاد انجام می شود. از ابتدای خرداد ماه امسال دولت ارز یارانه ای را حذف کردند و برای نهاده

های دامی در همه کشور این مشکل وجود دارد. 

پوردیان عنوان کرد: عشایر درست می گویند  که مشکل علوفه برای دام های شان دارند و در حال حاضر نمی توانند جو برای دام های شان

تهیه کنند. به طور مثال وقتی جو از مازندران تهیه و خریداری می شود تا وقتی به اینجا و به دست مشتری برسد حدودا هر کیلو بیش از 12

هزار تومان برای آنها تمام می شود.

مدیرعامل اتحادیه عشایری استان کهگیلویه و بویر احمد گفت: دولت باید با خرید محصوالت عشایر در قبال خرید مقداری جو با قیمت

کمتر از بازار مثال 7 الی 8 تومان، نهاده های دامی با قیمت ارزانتری در اختیارشان قرار دهد که دامداران ضرر نکنند. از یک طرف قیمت

گوشت دام پایین  است و ازطرف دیگر  عرضه و تقاضا پایین است. استان های دیگر را نمی دانم اما حداقل در استان ما به این گونه است.

وی اضافه کرد: از آن گذشته حداقل می توانند  با عرض نیمایی نهاده ها را به عشایر بدهند تا ما هم ضرر نکنیم.

به عشایر تسهیالت 4 درصدی و دراز مدت بدهند

وی گفت: در حال حاضر عشایر 2 الی 3 تن جو که بخواهد بخرد 28 الی 30 میلیون تومان می شود. به عشایر تسهیالت 4 درصدی و دراز مدت

بدهند که بتوانند جو را به صورت داخلی خریداری کنند و حتی می توانند در بازار با قیمت پایین تری تهیه کنند. وقتی به صورت بازار آزاد

جو را تهیه می کنند همین است.

پوردیان اضافه کرد: عشایر استان کهگیلویه در حال حاضر بیش از 70 هزار نفر هستند. این عشایر بیش از نصف پروتئین و لبنیات استان را

تولید می کنند. جمعیت عشایری ما در قشالق بیش از 703 هزار خانوار هستند و در ییالق هم تقریبا 9 هزار و 270 خانوار می شوند.



10/30/22, 2:25 PM شرایط سخت عشایر کھگیلویھ و بویراحمد برای تھیھ نھاده ھای دامی بھ قیمت گزاف/بھ عشایر تسھیالت 4 درصدی و دراز مدت بدھند | خبرگزاری ایلنا

https://www.ilna.ir/بخش-استان-ھا-15/1287974-شرایط-سخت-عشایر-کھگیلویھ-بویراحمد-برای-تھیھ-نھاده-ھای-دامی-بھ-قیمت-گزاف-بھ-عشایر-تسھیالت-درصدی-دراز-مدت-بدھند 4/4

وی بیان کرد: این استان  به دلیل  سخت گذر بودن مناطق با پراکندگی مواجهند و بیش از 70 درصد وسعت استان را عشایر در مناطق

عشایری پراکنده اند و بیش از یک میلیون و نیم راس دام در اختیار دارند. بیش از 7 هزارو 800 تن تولید گوشت سالیانه در استان داریم. 26

هزار تن تولید شیر،  400 تن پشم و 150 تن روغن و کشک و 10 هزار متر مربع تولید صنایع دستی مان است. 

پوردیان افزود: برای خرید تضمینی دام دولت اقدام کند و در بحث علوفه هم از دامداران حمایت کند.  بازار فروش محصوالت دامداری

عشایر استان بسیار پایین است.  وقتی بازار ارز  نهاده و علوفه پایین باشد ما چه کاری برای عشایر می توانیم بکنیم.  این مشکل نیازمند یک

نگاه دولتی و کشوری است که بخواهند اینها را تحت حمایت قرار دهند و مشکل شان را برطرف کنند.

 مدیرکل امور عشایر استان پس از چندین بار تماس با او حاضر به پاسخگویی و یا  گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره موضوع گزارش نشد.
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