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مدیرعامل اتحادیه ت�اون� عشایر دامداران متحرک مطرح کرد؛

تهاتر نهاده با خرید تضمین� دام

مدیرعامل اتحادیه تعاونی عشایر دامداران متحرک گفت: با توجه به سیاست های حمایتی دولت، قیمت
هر کیلو دام با افزایش ۶ تا ۷ درصدی به ۷۵ هزار تومان رسید.

آقای فضل خرم گفت: قیمت کن�ن� بازار نهاده
دام� نسبت به سامانه بازارگاه باالتر است که
بدلیل استفاده عل�فه دست� در آبان، قیمت به

سامانه بازارگاه یا حت� باالتر م� رسد.

به گفته او، آزادسازی نرخ ارز م�جب شده
ظرفیت کارخانه های خ�راک برای مشارکت با

ت�لیدکنندگان دام� بیشتر ش�د.

خرم م� گ�ید: با ت�جه به آنکه قیمت تمام شده دام باالتر از نرخ فروش بر بازار است، لذا دولت بخشنامه
خرید تضمین� و مج�ز صادرات دام را در جهت حمایت از دامداران صادر کرده است.

مدیرعامل اتحادیه ت�اون� عشایری دامداران متحرک گفت: با ت�جه به مج�ز خرید تضمین� هر چند
محدود و صادرات، قیمت هر کیل� دام زنده با افزایش ۶ تا ۷ درصدی از ۶۹ هزار به ۷۵ هزار ت�مان رسیده

است.

بنابر گفته خرم، عل� رغم افزایش قیمت دام  ناش� از حمایت های دولت، اما مشکالت دامداران به ط�ر
کامل رفع نشده است. از طرف دیگر پشتیبان� ام�ر دام به ط�ر محدود دام  دامداران را خریداری م� کند

و به سبب نبود منابع از طریق تهاتر نهاده انجام م� دهد.
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اقتصاد 

وزیر جهاد اعالم کرد؛

ثبت سفارش مرغ فقط از طریق سامانه ستکاوا
وزیر جهاد کشاورزی در جلسه قرارگاه امنیت غذایی تصریح کرد: مراکز فروش و خرده فروش� ها باید از طریق سامانه ستکاوا ثبت سفارش کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، «سید ج�اد سادات� نژاد» در جلسه قرارگاه امنیت غذایی تصریح کرد: مراکز فروش و
خرده فروش� ها باید از طریق سامانه ثبت سفارش کنند.

وزیر جهاد کشاورزی بر عرضه مرغ منجمد قطعه بندی شده ت�سط شرکت پشتیبان� ام�ر دام کش�ر و بخش خص�ص� در سامانه ت�زیع تاکید کرد.

وی افزود: همچنین باید از ظرفیت های فروشگاه های زنجیره ای برای ت�زیع میوه، لبنیات، برنج، گ�شت قرمز و مرغ استفاده ش�د.

سادات� نژاد با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی در هر شرایط� از ت�لیدکنندگان حمایت م� کند، گفت: ت�لیدکنندگان مرغ به وزارت جهاد کشاورزی اعتماد
دارند و باید با هم از این شرایط سخت عبور کنیم.

کشاورزی و دامداری /
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استانها 

مدیر نظارت و بازرس� محص�الت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رض�ی:

برخ�رد با گرانفروش� تخم مرغ در خراسان رض�ی/قیمت تخم مرغ کاهش یافت
مشهد ـ مدیر نظارت و بازرس� محص�الت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رض�ی گفت: قیمت هر کیل�گرم تخم مرغ برای مصرف کننده ۳۹ هزار و ۸۰۰ ت�مان

است و فروش باالتر از این مبلغ در سطح اصناف تخلف محرز است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر شعربافیان اظهار کرد: مردم عرضه بیش از قیمت مص�ب تخم مرغ را گزارش کنند تا با متخلفان برخ�رد قان�ن� ش�د.

مدیر نظارت و بازرس� محص�الت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رض�ی افزود: در هفته گذشته شاهد افزایش م�ردی قیمت تخم مرغ در بازار خراسان
رض�ی بودیم که ط� چند روز گذشته کاهش یافت و عرضه به قیمت مص�ب از سر گرفته شد.

وی ادامه داد: مردم م� ت�انند گزارش تخلف در واحدهای صنف� را به بازرس� اتاق اصناف با شماره ۳۷۲۶۸۰۷۶ و تخلف در حلقه های قبل از آن را به سامانه
پیامک� ۳۰۰۰۷۶۵۵۵۵ اعالم کنند.

شعربافیان بیان کرد: با تمام� متخلفان در این زمینه با تشکیل پرونده و تح�یل آن به ت�زیرات حک�مت� برخ�رد قاطع م� ش�د.

خراسان رض�ی /
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رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی می گوید از اواسط هفته گذشته
گوشت گوسفندی گران شده، زیرا قیمت دام زنده نیز باال رفته

است.

علی اصغر ملکی در گفت وگو با ایسنا، در تشریح آخرین وضعیت
بازار گوشت قرمز گفت: قیمت گوشت از اواسط هفته گذشته روند
افزایشی داشته، زیرا دام زنده در شهرستان ها نیز گران شده است.
طبیعتا هر مقدار که قیمت دام زنده افزایش یابد گوشت هم به

تبع آن گران می شود.

وی در پاسخ به اینکه برخی از دامداران می گویند افزایش قیمت
گوشت قرمز و دام زنده تناسبی با یکدیگر ندارند و چون دام زنده
از اسفند سال گذشته افزایش چندانی نداشته گوشت قرمز هم

نباید در این حد گران شود، گفت: دام زنده سبک در شهرستان کیلویی ۸۰ هزار تومان شده  و چنین چیزی که می گویند درست نیست.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی اضافه کرد: امروز گوشت قرمز در میدان بهمن برای مغازه داران کیلویی ۱۷۵ تا ۱۸۰ هزار تومان هزینه در پی
داشته و مغازه دارها نیز می توانند این گوشت را با اعمال سود متعارف ۱۰ تا ۱۲ درصدی خود، به فروش برسانند.

وی با اشاره به اینکه تقاضای خرید گوشت نیز خوب نیست، گفت:صادرات می تواند یکی از عوامل افزایش قیمت دام زنده باشد، زیرا به
انتهای سال رسیده ایم و هر چه دام داشتیم، ذبح شده و دامداران به خاطر گرانی علوفه نیز دام را نگه نداشته اند.

ملکی در پایان گفت:گوشت نسبت به سایر کاالهای دیگر افزایش قیمت چندانی نداشته است. اگر چه با همین میزان هم قدرت خرید برخی
ضعیف است، ولی دامداران هم جوی کیلویی ۱۳ هزار تومان به دامش می دهد و در ضرر است.

به گزارش ایسنا، مشاهدات میدانی حاکی از افزایش قیمت گوشت قرمز است؛ به طوری که هر کیلو شقه گوسفندی در مغازه های سطح شهر
حدود ۱۹۸ هزار تومان قیمت خورده است. این در حالی است که پیشتر قیمت هر کیلو شقه گوسفندی برای مصرف کننده کیلویی ۱۸۵ تا

۱۹۰ هزار تومان بود.

انتهای پیام

در گفت وگو با ایسنا مطرح شد

روند افزایشی قیمت گوشت قرمز از هفته گذشته/ قیمت دام زنده افزایشی بوده
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