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 ( تیـتر اخبـار)
 

 خبرگزاري فارس 

     کشور مرغداران و دامداران یبده از تومان اردیلیم هزار 2 پرداخت 
 

 خبرنگاران جوانباشگاه 

      دامداران با مازاد دام در واحدها روبرو هستند 

      تن رسید 1200صادرات روزانه تخم مرغ به 

     طرح هوشمند سازي شبکه توزیع، بازار مرغ را به تعادل می رساند 

  ایسنا خبرگزاري

     دام صادرات در تیمحدود انیپا: کرد عنوان يکشاورز جهاد ریوز 

شود؟یم اصالح مرغ متیق 

  ایرنا خبرگزاري

     دیتول يداریپا در تیحما ازمندین اما ایپو کشور وریط صنعت 

 هستم يدستور يگذارمتیق مخالف: يجهادکشاورز ریوز 

  آي تی پی نیوز

     است تومان هزار 50 از شیب مرغ لوگرمیک هر دیتول شده تمام متیق 

 خبرگزاري مهر

     شدند مشکل دچار ياقتصاد یجراح انیجر در دامداران 

 شد خواهد انجام رخشکیش صادرات/ دولت توسط دام ینیتضم دیخر 

     

 روا�ط ��و�ی  
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حوزه : قزوینگروه : استانها

تاریخ : ۱۴۰۱/۷/۲۹ - ۱۱:۳۴ ق.ظشماره : ۱۴۰۱۰۷۲۹۰۰۰۱۳۴

پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان
از بدهی دامداران و مرغداران

کشور
معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان دام و مرغ

از تولیدکنندگان خریداری شده و تاکنون ۲ میلیارد تومان از بدهی ها به شکل تهاتر با نهاده دامی
پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، محمد جعفری در مراسم تکریم و معارفه معاونت
بهبود تولیدات دامی، اداره کل پشتیبانی امور دام و ر�س اداره امور عشایر استان قزوین،
اظهار کرد: سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان دام و مرغ از تولیدکنندگان خریداری شده و
تاکنون ۲ میلیارد تومان از بدهی ها به شکل تهاتر با نهاده دامی پرداخت شده است، مابقی

بدهی مرغداران و دامداران نیز تا هفته های آتی به شکل کامل پرداخت می شود.

وی اضافه کرد: قبل از مردمی سازی یارانه ها خریدها از سوی شرکت پشتیبانی امور دام
محدود و کوتاه مدت بود، به طوری که با باال رفتن قیمت یک کاال ورود مقطعی به بازار
صورت می گرفت، اما اکنون بعد از مردمی سازی یارانه ها هزینه های تولید افزایش یافته و

نقش شرکت پشتیبانی امور دام پررنگ تر شده است.



10/22/22, 1:54 PM پرداخت ٢ ھزار میلیارد تومان از بدھی دامداران و مرغداران کشور | نسخھ چاپی خبر | خبرگزاری فارس

https://www.farsnews.ir/printnews/14010729000134 2/2

معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام کشور تاکید کرد: مشکل اساسی ما در
حوزه ذخیره سازی مرغ و گوشت برای کل استان های کشور، نبود زیرساخت  است که اگر
این امکان فراهم شود، میزان ذخیره سازی گوشت و مرغ به مقدار قابل توجهی افزایش

می یابد.

جعفری خاطرنشان کرد: یک زمانی در کشور برای تامین امنیت غذایی نیازمند واردات
گوشت قرمز بودیم و اکنون به واسطه خودکفایی در تولید، میزان واردات دامی کاهش پیدا

کرده و موجب توانمندی اقتصادی سیاسی و اجتماعی کشور شده است.

انتهای پیام/

https://search.farsnews.ir/?q=%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%20%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2&o=on
https://search.farsnews.ir/?q=%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C&o=on
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تاریخ: ۲۸ مهر ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۰کد خبر: ۸۲۶۲۶۰۸

دامداران با مازاد دام در واحدها روبرو هستند

رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: با توجه به ازدیاد عرضه و نبود تقاضا، دامداران با حجم انبوهی
دام در واحدها روبرو هستند.

آقای منص�ر پوریان گفت: هم اکن�ن با حجم
انبوه� از دام در دامداری ها روبرو هستیم و روز

به روز بر ت�داد این دام افزوده م� ش�د.

 او مت�سط قیمت کن�ن� هر کیل� بره نر را ۷۵
هزار ت�مان و گ�ساله نر ۶۸ تا ۶۹ هزار ت�مان

اعالم کرد.

پوریان م� گ�ید: عل� رغم افزایش هزینه های ت�لید، قیمت دام گ�ساله و گ�سفند پایین است به
ط�ریکه این م�ض�ع در کنار نبود تقاضا در بازار منجر به ضرر و زیان دامداران شده است.

رئیس ش�رای تامین کنندگان دام گفت: قیمت کن�ن� هر کیل� الشه سبک بدون دنبه در عمده فروش�
ها ۱۶۵ هزار ت�مان و گ�ساله ۱۴۲ هزار ت�مان است که متاسفانه به دلیل س�دج�یی ع�امل واسطه و

دالل با نرخ های باالتری عرضه م� ش�د.

طبق روال همه ساله مهرماه اوج تقاضا برای خرید گ�شت در بازار بود که متاسفانه امسال به رغم عرضه
باال، تقاضا در بازار نیست. 

بنابر آمار اعالم� ۴ میلیون دام سبک و ۴۰۰ هزار راس گ�ساله در واحدهای دامداری انباشت است.
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تاریخ: ۲۹ مهر ۱۴۰۱ - ۱۳:۵۸کد خبر: ۸۲۶۱۲۲۴

صادرات روزانه تخم مرغ به ۱۲۰۰ تن رسید

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: هم اکنون تخم مرغ ۲۵ تا ۳۰ درصد ارزانتر از نرخ
واقعی و تمام شده عرضه می شود.

آقای حمیدرضا کاشان� گفت: قیمت کن�ن� هر
کیل� تخم مرغ درب مرغداری ۳۴ تا ۳۵ هزار

ت�مان است که از نرخ تمام شده واقع� ۲۵ تا
۳۰ درصد کمتر است.

به گفته او، عل� رغم آنکه معاون اول رئیس
جمه�ر ق�ل دادند که نرخ تخم مرغ پایان شهریور

اصالح و طلب مرغداران داده م� ش�د، اما هن�ز هیچ اقدام� انجام ندادند.

کاشان� م� گ�ید: با ت�جه به افزایش هزینه تمام شده ت�لید و عرضه تخم مرغ هزار تا هزار و ۵۰۰ ت�مان
کمتر از نرخ مص�ب و قیمت تمام شده ت�لید، آینده صن�ت مرغداری در معرض خطر است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: بنابر آمار روزانه هزار تا هزار و ۲۰۰ تن تخم مرغ صادر
م� ش�د، همچنین از ابتدای سال ۱۰ هزار تن تخم مرغ صادر شده است.

بنابر گفته کاشان�، بررس� ها از سطح بازار نشان م� دهد که تخم مرغ در میادین ۸۴ تا ۸۸ هزار ت�مان
و خرده فروش� ها ۹۰ تا ۹۵ هزار ت�مان است که این امر تخلف و گران فروش� محس�ب م� ش�د.

طبق آمار اعالم� روزانه ۳ هزار و ۱۰۰ تا ۳ هزار و ۳۰۰ تن تخم مرغ در کش�ر ت�لید م� ش�د که مازاد
ت�لید و بی ت�جه� مسئ�الن به اصالح قیمت تداوم ت�لید در آینده را به خطر م� اندازد.
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طرح ه�شمندسازی شبکه ت�زیع، بازار مرغ را به ت�ادل م� رساند

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: با استمرار طرح هوشمندسازی توزیع اقالم اساسی، بازار مرغ به
تعادل می رسد.

آقای مهدی یوسف خان� گفت: قیمت کن�ن� هر
کیل� مرغ زنده ۴۴ هزار ت�مان و مرغ گرم ۶۰

هزار ت�مان است.

 او قیمت کن�ن� هر کیل� ران مرغ را ۶۰ هزار
ت�مان، سینه مرغ ۱۲۰ هزار ت�مان و فیله ۱۳۰

هزار ت�مان را اعالم کرد.

رئیس اتحادیه پرنده و ماه� گفت: با ه�شمندسازی ت�زیع مرغ در تهران و حذف واسطه ها و دالالن،
بازار به ت�ادل م� رسد.

با ت�جه به شرایط مساعد ج�جه ریزی و افزایش ت�لید مرغ، عرضه باالتر از نرخ مص�ب تخلف است که
رئیس اتحادیه پرنده و ماه� پیش بین� کرده است با استمرار طرح ه�شمندسازی ت�زیع کاال، بازار به

ت�ادل برسد.



10/22/22, 11:45 AM نسخھ قابل چاپ - وزیر جھاد کشاورزی عنوان کرد: پایان محدودیت در صادرات دام - ایسنا

https://www.isna.ir/print/1401073016250/وزیر-جھاد-کشاورزی-عنوان-کرد-پایان-محدودیت-در-صادرات-دام 1/2
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وزیر جهاد کشاورزی گفت: دولت به دنبال این ایسنا/سمنان 
است که شرایطی فراهم شود که دیگر در صادرات دام هیچ

محدودیتی ایجاد نشود.

  سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در نشستی با فعاالن
دام و طیور استان سمنان با اشاره به تامین کود و نهاده ها برای
دامداران و کشاورزان اظهار کرد: کود پاییزه در کشور تامین شده و

در این زمینه هیچ کمبودی نداریم .

وی با بیان اینکه ما شرمنده مرغ داران و دامداران هستیم افزود:
باید از این عزیزان که مردانه در این عرصه ایستاده و مقاومت می

کنند، قدردانی کنیم. 

وی وعده داد: وزارت جهادکشاورزی تالش خواهد کرد تا مشکالت
این قشر پر تالش کشور را برطرف کند. 

ساداتی نژاد گفت: در سال گذشته اصالح قیمت مرغ به درستی در سطح کشور انجام شد که نشان  می دهد مسئوالن در این زمینه از
اشرافیت و اطالعات کافی برخوردار هستند. 

وی با بیان اینکه در صنعت مرغداری، بدهی هایی داشتیم که بخش اعظم این بدهی ها با نهاده تهاتر شد افزود: در بحث اصالح قیمت با
اتحادیه ها در حال رایزنی هستیم. 

وزیر جهادکشاورزی تصریح کرد: به هیچ وجه ما کمبودی در خصوص نهاده های دامی نداریم ، بلکه مشکل بر سر قیمت نهاده ها است.

وی ادامه داد: موضوع خرید دام  مازاد عشایری و روستایی و تهاتر آن با نهاده های دامی از هفته آینده به انجام  خواهد رسید. 

ساداتی نژاد با اشاره به مشکالت حوزه دامداری و تالش ها برای رفع آن گفت: به دنبال آن هستیم که دیگر صادرات دام را ممنوع و محدود
نکنیم. 

وی گفت: شرکت های بزرگ  بازرگانی استان سمنان می توانند به صورت مستقل و اختصاصی نیاز استان به نهاده های دامی را تامین  کنند تا
به این صورت خود استان تامین کننده نیاز دامداران باشد. 

ساداتی نژاد با اشاره به مطالبات حوزه دام و طیور استان افزود: در صورت وجود سرمایه گذار بخش خصوصی، با اعطای تسهیالت از بانک 
کشاورزی آماده اعطای مجوز کشتارگاه در استان سمنان هستیم. 

وزیر جهادکشاورزی بر لزوم حمایت بیشتر از کشاورزان تاکید و از بانک کشاورزی خواست: با خرده مالکان مهربانانه رفتار کند. 

 عسکری، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی نیز در جمع فعاالن بخش کشاورزی گفت: مشکالتی همچون خشکسالی و نیاز
شدید به تامین نهاده های دامی از جمله مشکالت کشور در حوزه دامداری است. 

وی با بیان اینکه دولت سیزدهم در شرایطی قرار داشت که الزاما می بایست جراحی اقتصادی در کشور را به انجام  رساند افزود: برای حل
مشکل بخش کشاورزی ، طرح دو فوریتی ارایه گردیده که وزارت جهاد کشاورزی با فروش سی هزار میلیون تومان از اموال منقول و غیر

منقول خود، مشکل تامین نهاده ها و... را برطرف کند. 

این نماینده مجلس با اشاره به تامین نهاده های دامی در کشور تصریح کرد: ۲۴ کشتی حامل نهاده های دامی هم اینک در بنادر کشور پهلو
گرفته اند.

پهلوگرفتن ۲۴ کشتی حامل نهاده های دامی

وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: پایان محدودیت در صادرات دام

https://www.isna.ir/
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انتهای پیام

لینک کوتاه
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 دبیر هوشنگ حبیبی بسطامی
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خبرنگار : 71553کد خبر: 1401072815431دسته بندی: تولید و تجارتپنجشنبه / ۲۸ مهر ۱۴۰۱ / ۰۰:۴۴

بیش از یک ماه از تغییر غیررسمی قیمت مرغ می گذرد و
مصرف کنندگان مرغ گرم کامل را حدود ۵۰۰۰ تا ۱۰ هزار تومان
باالتر از نرخ مصوب خریداری می کنند. افزایش قیمتی که
تولیدکنندگان آن را ناشی از افزایش هزینه های تولید می دانند و
معتقدند بایستی قیمت  مرغ اصالح شود، ولی به نظر می رسد
هنوز تصمیمی برای اصالح قیمت صورت نگرفته و افزایش غیر
رسمی قیمت مرغ، بازار این کاالی پروتئینی را در هاله ای از ابهام

قرار داده است.

به گزارش ایسنا بر اساس مشاهدات میدانی از مغازه های سطح
شهر تهران قیمت هر کیلو مرغ گرم کامل ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان
است و در برخی مناطق بنا بر گزارش های رسیده به ۷۵ هزار

تومان هم رسیده است.

در میادین میوه و تره بار نیز بر اساس نرخنامه قیمت هر کیلو مرغ گرم ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان است.

برخی از فعاالن صنعت طیور می گویند هزینه های تولید از جمله نهاده ها، دارو،   واکسن افزایش یافته و قیمت جوجه یکروزه نیز به ۱۷ هزار
تومان رسیده است که همین امر قیمت تمام شده تولید مرغ را برای مرغداران باال برده است.

آنها همچنین می گویند با وجود این افزایش هزینه های تولید ولی قیمت مرغ در مرغداری ها افزایش چندانی نداشته و منتظریم تا دولت
قیمت  مرغ را اصالح و قیمت های جدید را اعالم کند.

انتهای پیام

قیمت مرغ اصالح می شود؟

 

لینک کوتاه
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استان ها

صنعت طیور کشور پویا اما نیازمند حمایت در پایداری تولید

گرگان - ایرنا - پرورش طیور کشور صنعتی پویا دارد و از لحاظ تولید جزو  ۱۰ کشور دنیا است اما در شرایط کنونی به حمایت برای بهره وری بیشتر در پایداری تولید و امنیت غذایی

نیاز دارد.

مطابق داده های آماری، تولید گوشت مرغ جزو دهمین محصول تولیدی نخست تولید محصوالت کشاورزی کشور به شمار می رود که اکنون تولید این محصول در

کشور ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن با ارزش ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر بوده اما به لحاظ تولید تخم مرغ و سایر محصوالت وابسته به ۶.۵ میلیارد دالر می رسد.

با این وجود، برای استفاده هرچه بهتر از ظرفیت صنعت پرورش طیور کشور، نیاز مبرم به حمایت ویژه در رفع مشکالت پیشرو به منظور پایداری تولید دارد که ایده

راه اندازی «میز طیور» به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان گلستان می تواند با ارائه راهکارهای برای رفع موانع این صنعت در آینده نقش آفرین

باشد.

در نخستین نشست میز طیور کشوری که برخی تولیدکنندگان و صادر کنندگان این صنعت و  مسووالن دستگاه های مرتبط گلستان و ر�س اتاق بازرگانی مازندران

شرکت داشتند، به طرح مسائل و مشکالت فراروی این صنعت پرداخته شد.

ثبات در قیمت گذاری مرغ تولیدی، حمایت از پرورش دهندگان جوجه نژاد «آرین»، تامین نقدیندگی، ایجاد قوانین ثابت برای صادرات از جمله مطالباتی بوده که از

سوی برخی تولیدکنندگان، صاحبان واحدهای تولید خوراک طیور و صادر کنندگان در صنعت طیور برای پایداری تولید این صنعت طرح شد. 

 

صلح قیمت گذاری مرغ 

مدیر زنجیره مرغ پیگیر در گلستان گفت: اگر قیمت گذاری مرغ اصالح شود، از ظرفیت این صنعت به خوبی برای پرورش استفاده می شود و نگرانی بابت زیان وارد

شدن به فعاالن آن نخواهند داشت.

شروین اردالن افزود: اکنون قیمت گذاری مرغ به صورت دستوری است و برای هر کیلوگرم آن ۵۹۸ هزار ریال تع�ن شده که با هزینه تولید پرورش دهنده فاصله دارد.

وی ادامه داد: قرار بود از شهریور سال جاری به این مهم توجه کرده و قیمت گذاری دستوری کنار گذاشته شود ولی تاکنون عملیاتی نشده است.

یکی دیگر از مدیران زنجیره طیور در گلستان خواستار حمایت از پرورش دهندگان نژاد جوجه «آرین» از سوی دولت شد.

مازیار معصومی افزود: برای پرورش ۵۰ هزار قطعه جوجه «آرین» در هر دوره ۴۵ روزه حدود ۴۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری دارم که برای پرورش این نژاد در مقابل

سایر نژادهای پرورش کمتر هزینه تر، باید حمایت در تامین خسارت صورت گیرد.
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وی ادامه داد: پیشنهاد می شود دولت برای حمایت از پرورش دهندگان نژاد «آرین»، حداقل صادرات مرغ تولید این نژاد را آزاد کند تا پرورش دهندگان این نژاد از

چرخه تولید خارج نشوند.

گفته می شود، جوجه نژاد «آرین» برای پرورش مرغ گوشتی نیاز به تغذیه بیشتر از سایر نژادها داشته و وزن آن هم دیرتر برای مصرف می رسد و به همین

دلیل پرورش دهندگان هزینه زیادی را متحمل می شوند. 

کارخانه تولید کننده مرغ الین (مرغ مادر) یکی از بزرگترین تولید کننده مرغ مادر در کشور است و در ۲۰ کیلومتری جنوب شرقی بخش بابلکنار شهرستان بابل واقع

شده و از چند سال اخیر به دلیل اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشور، استفاده از این نژاد در دستور کار قرار گرفت.

طبق اعالم رسمی کارشناسان صنعت طیور، نژاد «الین آرین» برای پرورش در استان های گلستان، قزوین، گیالن، مازندران، تهران، سمنان و خوزستان بسیار مناسب

است.

یکی از صادر کننده مرغ در گلستان با تاکید بر حل ریشه ای صادرات مرغ گفت: اکنون مشکل صادرات مرغ تولیدی به کشورهای مقصد به دلیل نداشتن ثبات قوانین

صادرات داریم.

شکراهللا عجم که چندین سال سابقه صادرات مرغ از استان گلستان به کشورهای افغانستان و عراق دارد، افزود: ظرفیت خوب در کشور و از جمله استان گلستان برای

تولید مرغ گوشتی وجود دارد که با حل ریشه ای موانع صادراتی این محصول می توان تولید پایدار را برای پرورش دهندگان این صنعت رقم زد.

یکی از مدیران زنجیره تولید خوراک طیور در گلستان نیز با بیان اینکه این استان شمالی زیرساخت خوب برای تامین خوراک طیور دارد، گفت: در گلستان ۶۱ واحد

تولید خوراک طیور فعال با ظرفیت اسمی تولید دو میلیون و ۷۰۰ هزار ُتن نهاده و ایجاد فرصت شغلی برای بیش از سه هزار نفر وجود دارد.

رضا افتخارالدین افزود: گلستان با سرمایه گذاری ۶۰ هزار میلیارد ریالی در تامین خوراک طیور، جزو استان های برتر به شمار می رود که ۸۵ درصد از نیاز واحدهای

پرورش مرغ گوشتی را تامین می کند.

وی گفت: حمایت از پرورش دهندگان مرغ گوشتی می تواند از تولید پایدار این محصول و رونق کارخانه های خوراک طیور حمایت شود.

افتخارالدین ادامه داد: در شرایط کنونی پرورش دهندگان مرغ گوشتی در کشور و از جمله گلستان نیاز مبرم به حمایت در رفع موانع تولید خود دارند تا دغدغه ای

برای تولید پایدار نداشته باشند.

وی افزود: اکنون کشورهای افغانستان، ترکمنستان و عراق برای استفاده از خوراک طیور تولیدی این استان متقاضی هستند. 

                   

گلستان میزبان میز طیور کشور است  

نایب ر�س اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گلستان نیز گفت: میز طیور به منظور بررسی مسایل و مشکالت صنعت طیور کشور به اتاق بازرگانی این استان

واگذار شده تا راهکارهای  رفع آن به دولت انتقال داده شود.

امیر یوسفی افزود: در برپایی نخستین نشست میز طیور کشور در گرگان شماری از فعاالن این صنعت و مسووالن دستگاه های دولتی مرتبط حضور دارند تا مسایل و

مشکالت این صنعت جمع بندی و در اختیار دولت قرار می گیرد تا نسبت به رفع آن اقدام شود.

قیمت دستوری مشکل عمده صنعت طیور  

همچنین فعال صنعت طیور و عضو هیات عضو هیات ر�سه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گلستان گفت: اکنون قیمت دستوری مشکل عمده صنعت طیور

کشور برای پرورش به شمار می رود که باید برای حل آن و جلوگیری از زیان بیشتر به پرورش دهندگان، اقدام شود.

رضا مبصری افزود: مطابق آمار رسمی، تولید مرغ در کشور حدود سه میلیون ُتن اعالم می شود که بیش از ۶۰۰ هزار ُتن آن مازاد تولید و می تواند ارز آوری داشته

باشد.

وی خواستار حمایت بیش از گذشته دولت در رفع  موانع صنعت پرورش طیور و پایداری تولید شد.

نبود تولید پایدار مرغ  

ر�س اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران نیز گفت: اکنون مهم ترین مشکل اولیه صنعت طیور کشور نبود تولیدات پایدار مرغ است.

محمد چلنگری افزود: برای داشتن تولید پایدار  نیاز به زنجیره کامل در صنعت طیور است و در این راستا تالش برای حذف وابستگی در واردات خوراک طیور و تولید

برپایه استاندارد محور الزم است.

وی کمبود سرمایه در گردش را دیگر مانع تولید پایدار در صنعت پرورش طیور کشور برشمرد و گفت: این مشکل را باید حل شود چون اکنون بسیاری از  تولید

کنندگان این حوزه بخاطر نداشتن سرمایه در گردش به ورشکستگی کشیده شده اند.

چلنگری وضع قوانین ثابت برای صادرات و واردات در حوزه طیور را دیگر مطالبه در پایداری تولید مرغ دانست و افزود: میز طیور کشور می تواند در این زمینه نظر

کارشناسی داده تا  مشکالت فراروی این صنعت کشور حل شود.
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نقش ویژه صنعت طیور در امنیت غذایی کشور  

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان نیز گفت: صنعت پرورش طیور کشور نقش ویژه در امنیت غذایی ایفا می کند.

درویش علی حسن زاده افزود: در حوزه رفع موانع صادرات مرغ، این دستگاه در حیطه وظایف خود پیگیری الزم انجام خواهد داد.

وی تقویت زنجیره تولید صنعت طیور، تامین نهاده های مورد نیاز از طریق سرمایه گذاری با کشت فراسرزمینی، پیگیری  تجهیز بیشتر حوزه حمل و نقل جابجایی

محصوالت پروتئینی و ایجاد برند در تقویت صادرات مرغ را از جمله راهکارها برای حمایت از صنعت طیور کشور و پایداری تولید برشمرد.
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وزیر جهادکشاورزی: مخالف قیمت گذاری دستوری هستم

سمنان-ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه اصالح قیمت ارز ترجیحی با آزادسازی قیمت ها همراه بود، گفت: مخالف قیمت دستوری هستم، ولی در اجرای اصالح اقتصادی

کنترل قیمت ها برای عبور از گردنه سخت ضروری است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، سیدجواد ساداتی نژاد عصر جمعه در نشست با تشکل های بخش کشاورزی استان سمنان در سالن اجتماعات طوبی شهرستان دامغان ابراز

داشت: اصالح اقتصادی کشور در دولت سیزدهم به منزله یک جراحی ضروری برای تامین سالمت بود و دولت با تمام ظرفیت برای رفع مشکالت و حمایت از

کشاورزان پای کار است. 

وی با بیان اینکه دامداران در جریان جراحی اقتصادی دچار مشکل شدند، افزود: دولت با اجرای طرح های بنیادی مانند خرید تضمینی دام و تامین نهاده دامی به

دنبال رفع مشکل این قشر شریف و با وجدان است که با وجود مشکالت تولید را رها نکردند و برای تامین امنیت غذایی جامعه پای کار هستند. 

وی تاکید کرد: شرایط دشواری است و دامداران شرایط سختی را می گذرانند و دولت این همراهی بهره برداران در بخش تولید دام و طیور را فراموش نخواهد کرد. 

وی با بیان اینکه گوشت مرغ و تخم مرغ نیاز روزانه مردم است، افزود: مصرف کننده و تولیدکننده به تغ�ر قیمت حساس هستند و سال گذشته درست در روزهای

آغاز به کار دولت سیزدهم اصالح قیمت ها اعمال شد، که اتفاقا نشان از رویکرد دولت به جراحی اقتصادی برای بهبود است.

اصالح قیمت طیور در دست بررسی است

وزیر جهادکشاورزی گفت: مجبوریم در تع�ن قیمت ها به حفظ قدرت خرید مصرف کننده توجه داشته باشیم و اصالح قیمت در صنعت طیور با مشورت با اتحادیه در

مرحله جمع بندی است. 

وی افزود: دولت در صنعت مرغ بدهی زیادی داشت که ۶۵ درصد بدهی با تامین نهاده تهاتر کرد. 

ساداتی نژاد خاطرنشان کرد: مجموع بدهی به صنعت طیور ۱۴۵ میلیارد � بود که تاکنون ۹۰میلیارد تهاتر شده است.

کشور کمبود نهاده ندارد

وزیر جهادکشاورزی بیان کرد: کمبود نهاده دام و طیور در کشور وجود ندارد، اما در قیمت نهاده مشکل داریم. 

وی افزود: نهاده در سامانه بازارگاه برای خرید و فروش موجود است و اکنون هفت و نیم میلیون تن کاالی اساسی در بندرگاه های کشور داریم. 

وی تصریح کرد: خرید دام مازاد و تهاتر دام و نهاده به منظور حمایت از دامداران با اهتمام ویژه دنبال می شود. 

ساداتی نژاد افزود: دامدارکارت به منظور حمایت از دامداران با ۱۰هزار میلیارد � اعتبار شارژ شد و مرحله دوم هفته آینده شارژ می شود.

۴۰۰هزار راس دام سبک در نوبت صادرات

وزیر جهادکشاورزی گفت:  ۴۰۰هزار دام سبک در نوبت صادرات است که ۱۰۰هزار راس در قرنطینه آماده برای صادرات است. 

وی یادآور شد: رویکرد وزارت جهاد کشاورزی این است که صادرات دام متوقف نشود، واردات و صادرات دام تداوم داشته باشد. 

وی تاکید کرد: سرمایه گذاران سمنانی به صورت مستقیم در تامین نهاده دام و طیور و در زمینه صادرات دام و فرآورده های دامی ورود کنند و وزارت جهاد کشاورزی

نیز از سرمایه گذاران حمایت می کند.

رفع نگرانی در زمینه فروش شیر با نگاه ویژه دولت

وزیر جهادکشاورزی گفت: مازاد تولید شیر کشور به شیر خشک تبدیل و  صادر می شود که طی روزهای اخیر افت قیمت شیرخشک به صورت جهانی، نگرانی هایی را

در کشور ایجاد کرد که براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار به منظور رفع نگرانی تولیدکنندگان، تعهد ارزی صادرکنندگان  شیر برای ۴ ماه صفر شد. 

ساداتی نژاد بیان کرد: با تصمیم گرفته شده مشکلی برای خرید شیر دامداران از سوی شرکت ها وجود ندارد و تولیدکنندگان نگران نباشند. 

کمبود در تامین کود بخش کشاورزی نداریم

وزیر جهادکشاورزی گفت: هیچ گونه کمبود کود در کشور وجود ندارد و به میزان کافی برای رفع نیاز کشاورزان تامین شده و مشکل احتمالی ممکن است به دلیل

ضعف سامانه باشد که دستور داده می شود در اسرع وقت مسووالن بررسی کنند تا با توجه به آغاز سال زراعی جدید کود به موقع در اختیار کشاورزان قرار بگیرد. 

وی بیان کرد: اسفند سال گذشته هر یک تن کود ۳۰۰ یورو بود که امسال این عدد سه برابر شد به  ۹۰۰ یورو رسیده است. 

وی افزود: یک کیسه کود از ۵۰۰ هزار� به یک میلیون و ۵۰۰ هزار � رسید و این افزایش قابل توجه و تامین نقدینگی برای خرید کود برای کشاورزان آسان

نیست و دولت با اهتمام ویژه به دنبال رفع مشکالت کشاورزان است. 

وزیر جهادکشاورزی گفت: ۱۳۰ درصد افزایش قیمت خرید تضمینی گندم طی سال های گذشته اتفاقی بی نظیر برای اقتصادی کردن کشاورزی بود و صیانت از این

رویکرد  نیازمند همراهی بخش های مختلف است.
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استمهال وام کشاورزان پیگیری می شود

وزیر جهادکشاورزی گفت:استمهال وام بهره برداران در بخش کشاورزی از سوی دولت در دست پیگیری است. 

وی با بیان اینکه در زمان حاضر تولید دامداران روستایی و عشایری غیراقتصادی  است، افزود: دولت حمایت از دامداران روستایی و عشایری به منظور اقتصادی

کردن تولید را در دستور کار دارد. 

به گزارش خبرنگار ایرنا، وزیر جهاد کشاورزی به منظور شرکت در آ�ن اختتامیه جشنواره ملی پسته ایران در دامغان به استان سمنان سفر کرد. 

به گزارش خبرنگار ایرنا، بیش از ۱۷ هزار هکتار از وسعت باغ های استان سمنان مربوط باغ های پسته است. پسته یکی از ظرفیت های دارای ارزش افزوده در بخش

کشاورزی استان سمنان است.

پنج هزار و ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم در زمینه پسته دامغان مشغول به کار هستند و ساالنه ۲۱ هزار تن پسته در دامغان تولید می شود و ۱۲۴ مرکز فعال فرآوری

پسته در دامغان فعال است که ۳۰ واحد مکانیزه محسوب می شود.

میانگین برداشت پسته در هر هکتار ۳.۵ تن است، اما این میزان در شهرستان دامغان استان سمنان تا ۱۲ تن نیز افزایش داشته و در یک  مورد نیز رکورد ۴۵ تن

برداشت در هکتار در شهرستان دامغان ثبت شده است. 

نهمین جشنواره ملی پسته ایران در دامغان روز چهارشنبه با حضور مهمانهای خارجی، مسووالن ملی و استانی با هدف زمینه سازی برای بهبود محصول، کمک به

فرآوری، معرفی تولیدات جانبی و ایجاد شور و نشاط در مردم، معرفی دامغان و پسته این شهرستان از روز بیست و هفتم ماه جاری آغاز به کار کرده بود. 

آ�ن های افتتاح و اختتامیه نهمین جشنواره ملی پسته دامغان در فرهنگسرای شهید شاهچراغی دامغان برگزار و برنامه های جنبی متعددی نیز برای این جشنواره

ملی پیش بینی شده بود  که  برپایی بیش از ۲۰ غرفه عرضه محصوالت و تولیدات مختلف، از جمله برنامه های این جشنواره سه روزه بود.

 دامغان یکی از کهن ترین و باستانی ترین شهرهای  ایران  واقع در استان سمنان است که در مسیر رودخانه چشمه علی شکل گرفته و در دوره شاهنشاهی اشکانی

اولین پایتخت اشکانیان در ایران بود. نام قدیم آن ِده مغان و صددروازه بوده است و دارای آثار باستانی فراوانی از جمله مسجد تاریخانه، تپه حصار، برج طغرل، پیر

علمدار، قلعه های گرد کوه، مهر نگار و منصور کوه، است. 

برای خواندن خبرهای بیشتر اینجا کلیک کنید 
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قیمت تمام شده تولید ھر کیلوگرم مرغ بیش از ۵۰ ھزار تومان است

به گزارش خبر گزاری خبر آنالین:

با اصالح نظام یارانه ای، قیمت نھاد ھای خوراک دام افزایش چندین برابری یافت. دولت برای جبران افزایش ھزینه تمام شده تولید در پی افزایش قیمت نھاده

ھا قیمت مصوب جدید برای مرغ تعیین کرد. بر اساس نرخ مصوب جدید، قیمت خرید در راستای مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ھا، حداکثر قیمت مصوب

ھر کیلوگرم مرغ برای مصرف کننده ۵۹ ھزار و ۸۰۰ تومان تعیین شد. ھمچنین قیمت مصوب خرید ھر کیلوگرم مرغ زنده درب مرغداری از مرغداران ۴۰ ھزار

تومان و مرغ کشتار درب کشتارگاه ۵۶ ھزار تومان است. 

اما به گفته مرغداران؛ در حال حاضر تولید ھر کیلوگرم مرغ بیش از ۵۰ ھزار تومان تمام می شود، به عبارت دیگر، قیمت تمام شده تولید از نرخ مصوب ۴۰ ھزار

تومان خرید ھر کیلوگرم مرغ زنده درب مرغداری ۱۰ ھزار تومان بیشتر است. 

در مرداد ماه سالجاری، دو ماه پس از اعالم نرخ مصوب جدید، مرغداران درخواست اصالح نرخ مصوب مرغ را دادند، این درخواست خود را عالوه بر دولتی ھا از

TCHAمجلس شورای اسالمی نیز پیگیری کردند. 

(http://morghodam.ir/banners/bid/685)
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در ھمین ارتباط، در ۲۹ مرداد ماه، جلسه ای در کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور نمایندگان تشکل ھای مرغ گوشتی، وزارت جھاد، سازمان حمایت و مرکز

پژوھش ھای مجلس تشکیل شد. مرغداران در این جلسه مباحث مختلف مطرح کرده اند که از مھمترین آن ھا درخواست برای اصالح قیمت مصوب مرغ بود. اما،

به رغم قول نمایندگان این جلسه نتیجه مورد نظر مرغداران را نداشت. 

مرغداران در آخرین اقدام خود برای تحقق درخواست خود برای اصالح قیمت مصوب، به سراغ معاون اول رئیس جمھور رفته اند. یافته ھای اقتصاد آنالین نشان

می دھد؛ دفتر معاون اول رئیس جمھور طی نامه ای به وزیر جھادکشاورزی دستور اقدام الزم در این خصوص را داده است. 

حبیب اسدالله نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت: به نظر می رسد، پیگیری مرغداران برای اصالح قیمت مصوب مرغ مطابق با ھزینه

تمام شده تولید در حال به نتیجه رسیدن است و معاون اول رئیس جمھور این درخواست را پذیرفته است. 

وی ادامه داد: معاون اول رئیس جمھور طی نامه ای از وزارت جھادکشاورزی خواسته است که نسبت به اصالح قیمت اقدام کند. 

به گفته اسدالله نژاد؛ در حال حاضر مرغداران منتظر ھستند تا وزارت جھاد کشاورزی اصالح قیمت را انجام و آن را ابالغ کند. 

وی قیمت منطقی خرید ھر کیلوگرم مرغ از مرغداران درب مرغداری با توجه به ھزینه تمام شده تولید را بیش از ۵۰ ھزار تومان اعالم کرد. 

اسدالله نژاد درخواست دیگر مرغداران را نیز تأمین نھاده ھای دامی برای مرغدارانی عنوان کرد که، قبل از اصالح نظام یارانه ای جوجه ریزی کرده  اما، نھاده خود

را تحویل نگرفته بودند. 

از دیگر درخواست ھای مرغدران که پیش از نیز مطرح شد بود می توان به، تأمین منابع مالی برای پرداخت بدھی شرکت پشتیبانی امور دام به مرغداران از

طریق سازمان برنامه و بودجه، اجرای تولید قراردادی یا تھاتر نھاده با محصول تولیدی توسط شرکت پشتیبانی و صدور کوپن کاال برگ الکترونیکی جھت خرید

مرغ و مواد پروتئینی برای حفط تولید، اشتغال و ماندگاری مرغ بر سر سفره ھای مردم اشاره کرد.
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کد خبر 5613914

استانها 

وزیر جهاد کشاورزی:

دامداران در جریان جراح� اقتصادی دچار مشکل شدند
دامغان- وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه دامداران در جریان جراح� اقتصادی دچار مشکل شدند، گفت: تامین نهاده دام� و خرید تضمین� دام دو راهکار دولت

برای این قشر است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ج�اد سادات� نژاد ب�د از ظهر جمعه در دیدار با تشکل های ح�زه دام و کشاورزی استان سمنان به میزبان� سالن ط�بی در شهر
دامغان ضمن بیان اینکه دولت سیزدهم جراح� اقتصادی را به مثابه یک ضرورت دنبال کرد، بیان داشت: اصالح اقتصادی کش�ر هدف دولت حجت االسالم

رئیس� است و برای تأمین سالمت اقتصاد م� بایست این اقدام ص�رت م� گرفت.

وی با بیان اینکه برای رفع مشکالت و حمایت از کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی تالش کرده است، افزود: ما هم معتقد هستیم دامداران در جریان
جراح� اقتصادی دچار مشکل شدند.

مشکل قیمت نهاده ها داریم

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه دولت برای جبران مشکالت� که برای دامداران و کشاورزان پدید آمد م�ض�ع تأمین نهاده دام� و خرید تضمین� دام را مد
نظر قرار داد چرا که اصالح قیمت ارز ترجیح� با آزادسازی قیمت ها همراه بود.

سادات� نژاد با بیان اینکه مخالف قیمت دست�ری هستیم، تاکید کرد: در کنار این مخالفت باید این را هم مد نظر قرار داد که در اجرای اصالح اقتصادی
کنترل قیمت ها برای عبور از گردنه سخت ضروری است.

وی با بیان اینکه ما امروز شرایط دش�اری را در بخش دام و طیور پشت سر م� گذرانیم، گفت: کمبود نهاده دام و طیور در کش�ر وج�د ندارد و این قیمت ها
هستند که تمام مشکالت را پدید آورده وگرنه نهاده در سامانه بازارگاه برای خرید و فروش وج�د دارد.
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۲۹ مهر ۱۴۰۱،  ۱۴:۵۳

کد خبر 5613783

استانها 

وزیر جهاد کشاورزی:

خرید تضمین� دام ت�سط دولت/ صادرات شیرخشک انجام خ�اهد شد
دامغان- وزیر جهاد کشاورزی گفت: با هدف رفع مشکالت دامداران، دو سیاست شامل خرید تضمین� دام ت�سط دولت و تامین نهاده دام� به ص�رت امان� در

دست�ر کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ج�اد سادات� نژاد در سخنران� بین خطبه های نمازجمعه دامغان به میزبان� مصالی این شهرستان ضمن اشاره به مشکالت
دامداران به خص�ص در تأمین نهاده های دام�، تاکید کرد: دولت برای کاهش مشکالت دامداران با ت�جه به اینکه سال سخت� را در پیش داریم، خرید

تضمین� دام را در دست�ر کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه تأمین نهاده های دام� به ص�رت امان� برای کمک به دامداران دیگر اقدام� است که ص�رت م� گیرد، ابراز کرد: دامداران پس از تح�یل امان�
نهاده و پروار دام م� ت�انند به ص�رت تهاتر و یا خرید تضمین� دام را تح�یل شرکت پشتیبان� دام دهند و لذا سع� شده تا شرایط برای دامداران در این

ارتباط تسهیل ش�د.

عض� کابینه سیزدهم با بیان اینکه برای شیر ت�لیدی دامداران نیز سیاست هایی در نظر گرفته شده است، گفت: قرار است مازاد ت�لید شیر کش�ر به شیر
خشک تبدیل و از کش�ر، صادر ش�د.

سادات� نژاد با اشاره به کاهش قیمت شیرخشک در بازارهای جهان�، بیان کرد: این م�ض�ع نگران� هایی را به دنبال داشت اما ستاد تنظیم بازار تصمیم
گرفت تا برای رفع نگران� ت�لیدکنندگان، ت�هد ارزی صادرکنندگان شیر به مدت چهار ماه صفر ش�د که با تصمیم گرفته شده مشکل� برای خرید شیر دامداران

از س�ی شرکت ها وج�د نخ�اهد داشت.

وی با بیان اینکه دولت سیزدهم برای ایجاد رغبت در بین کشاورزان و همچنین تش�یق به فروش گندم ت�لیدی و تأمین بازار م�رد نیازشان، قیمت خرید
تضمین� گندم را افزایش داد، گفت: امسال شاهد بودیم که قیمت خرید تضمین� گندم نسبت به سال قبل ۱۲۸ درصد بیشتر شد و همچنین در دیگر اقالم

مانند ج�، برنج و … نیز تالش کردیم این افزایش تداوم داشته باشد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برگزاری جشن�اره پسته ایران دامغان نیز گفت: پسته یک محص�ل اقتصادی و استراتژیک است که برگزاری رویدادهایی از این
دست م� ت�اند در شناساندن این ظرفیت مؤثر باشد.

به گزارش مهر، سادات� نژاد برای حض�ر در اختتامیه نهمین جشن�اره پسته ایران، دامغان به استان سمنان سفر کرده است.
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