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 تسنیمخبرگزاري 

     شد آغاز تومان هزار 45 متیق با منجمد مرغ تن 1000 روزانه عیتوز  

     باالست؟ کشور در مرغ دیتول نهیهز چرا 

 سناای خبرگزاري

     بود؟ خواهد دامداران نفع به گوشت با یدام نهاده تهاتر ایآ 

   است نشده صادر ینیسنگ دام چیه/ تاکنون سبک دام راس هزار 50 ادراتص 

 خوزستان بازار در مرغ گرانفروشان با یراتیتعز برخورد 

 ایرنا خبرگزاري        

     ردیگ قرار تیحما مورد وریط صنعت/ است مرغ متیق شدن یواقع ازمندین د،یتول استمرار 

 است ازین بر مازاد يرضو خراسان در مرغتخم دیتول 

 بازار در تومان هزار 63 مصوب متیق با مرغ گوشت عرضه 

 باشگاه خبرنگاران جوان

   دیرس تن 500 به منجمد مرغ روزانه عیتوز 

   میندار یدام يها نهاده نیتام در یمشکل 

    است؟ چگونه گوشت بازار تیوضع 

 روا�ط ��و�ی 
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معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام گفت: روزانه ۱۰۰۰ تن مرغ منجمد با

قیمت مصوب در بازار در حال توزیع است و در صورتی که بازار کشش داشته باشد امکان

توزیع بیشتر این محصول نیز وجود دارد.

محمد جعفری معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار

داشت: توزیع مرغ گرم در بازار بدون مشکل در حال انجام است در کنار آن مرغ منجمد بدون محدودیت توزیع

می شود.

وی افزود: در حال حاضر روزانه هزار تن مرغ منجمد با قیمت مصوب هرکیلوگرم 45 هزار تومان در بازار در حال توزیع

است و در صورتی که کشش بیشتری وجود داشته باشد امکان توزیع بیشتر این محصول هم هست.

 معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام ادامه داد: مرغ منجمد از طریق مباشری و روش سنتی قبلی،

همچنین از طریق سامانه ستکاوا در حال توزیع به خرده فروشان سطح شهرها است.

وی تصریح کرد: سامانه ستکاوا با توجه به اینکه در روزهای ابتدایی خود قرار دارد فعًال در تهران در حال فعالیت است.

انتهای پیام/

توزیع روزانه ۱۰۰۰ تن مرغ منجمد با قیمت ۴۵ هزار تومان آغاز شد
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مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی درباره دلیل هزینه باالی تولید مرغ در کشور گفت:

اکثر واحد های مرغداری کشور فرسوده و نیازمند بهسازی هستند،

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، قیمت مصوب مرغ امروز اعالم شد و هرکیلوگرم مرغ برای مصرف کننده

از 59800 تومان به 63 هزار تومان رسید. درحالی که قیمت  این محصول در اردیبهشت ماه سال جاری بیش از 2 برابر

افزایش یافته بود (ناشی از آزادسازی یارانه ها). با این وجود مرغداران هنوز از قیمت مصوب جدید (امروز) رضایت

ندارند که مهمترین دلیل آن افزایش هزینه تمام شده تولید مرغ است.

دلیل افزایش هزینه تمام شده در صنعت مرغداری کشور را می توان در عوامل مختلفی نظیر فرسودگی صنعت و عدم

فعالیت در بهروه وری تولید دانست .

در سال هایی که صنعت طیور کشور نهاده های دامی (خوراک طیور) خود را با ارز 4200 تومانی وارد می کرد، انگیزه

ای برای افزایش بهره وری نداشت زیرا قیمت تمام شده پا�ن بدون نیاز به هیچ تالشی محقق می شد اما در شرایط

فعلی تنها مرغدارانی می توانند به کار خود ادامه دهند که بر روی قیمت تمام شده و افزایش بهره وری کار کرده باشند.

در این شرایط همچنین  ضروری است که مرغداری های خرد به صورت زنجیره ای اداره شوند تا تولید اقتصادی داشته

باشند.

قیمت مصوب مرغ 63 هزار تومان شد

حبیب اسداهللا نژاد، مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی در این ارتباط در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم 

اظهار داشت : قیمت مصوب هرکیلوگرم مرغ برای مصرف کننده از 59800 تومان به 63 هزار تومان تغ�ر کرد اما هنوز

با هزینه های تمام شده مرغداران فاصله دارد.

چرا هزینه تولید مرغ در کشور باالست؟
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وی افزود: بر اساس بررسی مرغداران درباره قیمت تمام شده با سود حداقلی، مرغ زنده باید 48500 تومان و گوشت

مرغ 69 هزار تومان برای مصرف کننده باشد.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در واکنش به دالیل ارزانی قیمت مرغ در کشور همسایه ترکیه گفت: پا�ن

بودن قیمت مرغ در ترکیه به دلیل ورود نهاده های ارزان قیمت اوکراین به این کشور است که قیمت تمام شده را به

شدت کاهش داده است اما متوسط قیمت جهانی هر کیلوگرم مرغ در دنیا 2.3 دالر است که در صورت واردات مرغ با

دالر 30 هزار تومانی قیمت مرغ باالی 70 هزار تومان می شود.

وی ادامه داد: ترکیه در حالی می تواند هر کیلوگرم مرغ را 40 هزار تومان تولید کند که ذرت و سویای مصرفی آنها

کیفیت پا�نی ندارد  اما نهاده های وارداتی در ایران کیفیت پا�نی دارد زیرا میزان رطوبت آنها باال و پروتئین پا�نی

دارد.

اسداهللا نژاد تصریح کرد: از طرفی اکثر واحد های مرغداری کشور فرسوده و نیازمند بهسازی هستند، قبل از اصالح نظام

یارانه ها باید برای این مرغداری ها فکری می شد.

وی اظهار داشت: برای افزایش راندمان تولید، باید اقدام به تجهیز و بهسازی صنایع مرغداری اقدام کرد که این عامل

باعث کاهش 8 درصدی هزینه های تولیدی می شد و حتی می توانستیم قیمت تمام شده مرغ را در کشور از 63 هزار

تومان فعلی، بسیار پا�ن تر بیاریم.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: در صورتی که تنها ضریب تبدیل تولید مرغ 0.2 درصد کاهش یابد

قیمت هر مرغ 10 هزار تومان کاهش می یابد.

اسداهللا نژاد، گفت: برای افزایش بهره وری در صنعت طیور کشور، باید تولید استاندارد، ماده موثره دارو و واکسن

کنترل شده و نهاده های دامی که به کشور وارد می شود کنترل کیفی داشته باشد و مرغداری های کشور به تجهیزات

روز دنیا مجهز شوند.
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وی اظهار داشت: دامپزشکی عالوه بر کنترل آلودگی های قارچی بر روی نهاده های وارداتی باید میزان پروتئین کنجاله

سویا و میزان انرژی ذرت را قبل از ورود به کشور بررسی کند تا از استانداردهای جحهانی پا�ن تر نباشد.

نقش آمایش سرزمین در صنعت مرغداری

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به لزوم اجرای آمایش سرزمینی در ایجاد واحد های مرغداری کشور

گفت: در گذشته برای ایجاد اشتغال در هر جای کشور اجازه ایجاد مرغداری داده ایم، درحالی که مزیت ایجاد مرغداری

در برخی از استان های کشور وجود دارد؛ میزان عملکرد و قیمت تمام شده مرغ در گلستان، گیالن و مازندران با دیگر

استان های تفاوت معناداری دارد.

اسداهللا نژاد، با بیان اینکه بعد از آزادی سازی یارانه نهاده های دامی تولید مرغ در برخی استان های کشور دیگر توجیه

اقتصادی ندارد گفت:  تولید مرغ  در استان های مانند اصفهان، یزد و برخی استان ها توجیه ندارد زیرا میزان

بیماری ها  و شرایط اقلیمی در آنجا مساعد نیست.

وی اظهار داشت: در صورتی که این موارد رعایت شود عالوه بر اینکه می توانیم قیمت مرغ در ایران را کاهش دهیم

بلکه شرایط صادرات این محصول دوباره مهیا می شود و قیمت تمام شده توجیه اقتصادی برای صادرات خواهد

داشت.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی تولید مرغ سایز نیز در کشور باید در دستور کار قرار گیرد به طوری که وقتی از

قیمت مرغ با ارزش 2.3 دالر صحبت می کنیم منظور مرغ هایی است که 1.2 کیلوگرم تا 1.8 کیلوگرم وزن دارند.

اسداهللا نژاد، گفت: مرغ های داری وزن کم، ضریب تبدیل بهتری دارند و قیمت تمام شده کمتری نیز خواهند داشت؛

بنابراین قیمت گوشت مرغ نیز حدود 8 درصد کاهش خواهد داشت.

انتهای پیام/
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طرح تهاتر دام با نهاده در قالب تولید قراردادی این سوال را
مطرح می کند که آیا این اقدام در نهایت به نفع دامداران خواهد

بود و یا باعث کاهش هزینه های تولید می شود؟

به گزارش ایسنا، روز گذشته معاون امور تولیدات دامی وزارت
جهاد کشاورزی اعالم کرد که برای تامین گوشت قرمز از منابع
داخلی و کاهش هزینه تولید برای تولیدکنندگان تهاتر دام سبک و
سنگین با نهاده در قالب تولید قراردادی و در چهار قطب کشور

اجرا می شود.

به گفته وی نهاده ها طبق قراردادهای منعقده، تحویل تولیدکنندگان
می شود و در پایان پرورش، محصوالت یا دام و یا گوشت تولیدی
روانه بازار خواهد شد. همچنین قیمت ها به روز و بر اساس توافق

با تولید کننده تعیین می شود.

افشین صدر دادرس - مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور - در پاسخ به این سوال ایسنا که آیا تهاتر نهاده های دامی با گوشت
می تواند به دامداران کمک کند یا خیر؟ گفت: شرکت پشتیبانی امور دام در حال حاضر نمی تواند پول دام سبک و سنگینی را که از دامداران
خریده پرداخت کند و بیش از دو ماه است که این تاخیر اتفاق افتاده به همین منظور قصد دارد که در قبال پول دامداران به آنها نهاده تحویل

دهد.

وی ادامه داد: نکته حائز اهمیت طرح این است که شرکت پشتیبانی امور دام می خواهد با چه قیمتی نهاده ها را در اختیار دامداران قرار دهد.
اگر این شرکت با قیمت بازار، نهاده ها را به دامداران تحویل دهد قطعا می تواند کمکی به دامداران باشد، ولی اگر جو و ذرت با قیمت دولتی

تحویل داده شود قطعا به صرفه نیست.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور اضافه کرد: البته باید در نظر داشت که همه هزینه های دامداران نهاده نیست و آنها هزینه
دامپزشکی، کارگر، آب و برق و...معیشت هم دارند.

احمد مقدسی_ رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران نیز در این باره به ایسنا گفت: شرکت پشتیبانی امور دام می گوید به جای پول
گوشت هایی که خریداری کرده تهاتر با نهاده دامی صورت بگیرد، اما در بخش دام سنگین حدود ۳۰ درصد امکان تهاتر وجود دارد و مابقی

باید به صورت پول باشد تا دامدار بتواند گوساله خریداری و پرواربندی کند.

وی با بیان اینکه پیشنهاد کردیم ۳۰ درصد به صورت تهاتر با نهاده و ۷۰ درصد پول باشد، گفت: برخی از گاوداران تهاتر را انجام داده اند و
برخی نیز انجام نداده اند، زیرا اجباری در کار نیست.

انتهای پیام

آیا تهاتر نهاده دامی با گوشت به نفع دامداران خواهد بود؟
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دو ماه از ابالغ مصوبه آزادسازی صادرات دام زنده می گذرد و
تاکنون بنابر اعالم فعاالن صنعت دامپروری ۵۰ هزار راس دام

سبک صادر شده و هیچ دام سنگینی نیز صادر نشده است.

به گزارش ایسنا، اواسط مردادماه سال جاری وزیر جهاد کشاورزی
و رئیس شورای قیمت گذاری محصوالت کشاورزی شیوه صادرات
دام زنده پرواری غیرمولد و عرضه آن به بازار را ابالغ کرد و اواخر

مردادماه نیز صادرات دام زنده آغاز شد.

افشین صدر دادرس -  مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک
کشور - در گفت وگو با ایسنا، آخرین وضعیت صادرات دام سبک
را تشریح کرد و گفت:حدود ۵۰ هزار راس دام سبک  طی یک ماه

گذشته از کشور خارج و صادر شده است.

احمد مقدسی - رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران - نیز
در تشریح آخرین وضعیت صادرات دام سنگین به ایسنا گفت:به دلیل اینکه عوارض صادراتی دام سنگین کیلویی ۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان است

صادرات رقابت پذیری خود را از دست داده و تاکنون هیچ دام سنگینی صادر نشده است.

وی ادامه داد: این عوارض در مجلس تصویب شده و در قانون بودجه نیز آمده است که باید برای حذف آن در مجلس تصمیم گیری شود تا
صادرات دام سنگین نیز آغاز شود.

مقدسی در پایان گفت: حذف این عوارض در دستور کار قرار گرفته، ولی روند حرکت آن کند است.

انتهای پیام

در گفت وگو با ایسنا عنوان شد

صادرات ۵۰ هزار راس دام سبک تاکنون/ هیچ دام سنگینی صادر نشده است
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معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی ایسنا/خوزستان 
سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به افزایش قیمت مرغ
کشتار روز به ۶۳ هزار تومان گفت: افزایش قیمت مصوب مرغ
کشتار روز باعث شده تا قیمت فروش مرغ در بازار در مقایسه با

گذشته به قیمت مصوب نزدیک تر شود.

علی رحم کریمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به افزایش قیمت
مصوب مرغ کشتار روز اظهارکرد: براساس اعالم ستاد تنظیم بازار
در حال حاضر قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ کشتار روز به
صورت مصوب ۶۳ هزار تومان است و از این پس بازرسی از
واحدهای فروش نیز بر مبنای همین قیمت مصوب انجام

می شود.

وی افزود: پیش از این قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ کشتار روز
۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان بود و این قیمت مبنای برخوردهای تعزیراتی بود اما اکنون براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور و به دلیل افزایش
هزینه های تولید مرغ و جهت استمرار تولید آن، قیمت هر کیلوگرم مرغ کشتار روز به ۶۳ هزار تومان رسیده است و هرگونه افزایش قیمتی

خارج از این قیمت، مشمول برخورد تعزیراتی خواهد شد.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: افزایش قیمت مصوب مرغ کشتار روز باعث شده تا قیمت
فروش مرغ در بازار در مقایسه با گذشته به قیمت مصوب نزدیک تر شود و به نوعی شاهد کاهش اختالف قیمت مصوب و فروش در بازار

هستیم.

کریمی با تاکید بر روند بازرسی از بازار خوزستان عنوان کرد: روند بازرسی از زنجیره تولید تا فروش مرغ کشتار روز در خوزستان بدون هیچ
وقفه ای ادامه دارد و با متخلفانی که مرغ کشتار روز را با قیمتی باالتر از نرخ مصوب در بازار عرضه کنند، برخورد تعزیراتی خواهد شد و برای

آن ها پرونده تشکیل خواهد شد.

وی ادامه داد: امیدواریم با افزایش قیمت نرخ مصوب مرغ کشتار روز در بازار کمتر شاهد گران فروشی باشیم و فروشندگان به مصوبه جدید
ستاد تنظیم بازار کشور به خوبی عمل کنند. در غیر این صورت با متخلفان برخورد خواهیم کرد و برای آن ها جرائمی در نظر خواهیم گرفت.

انتهای پیام

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان عنوان کرد

برخورد تعزیراتی با گرانفروشان مرغ در بازار خوزستان
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اقتصاد

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی:

استمرار تولید، نیازمند واقعی شدن قیمت مرغ است/ صنعت طیور مورد حمایت قرار گیرد

تهران- ایرنا- مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور گفت: استمرار تولید و امنیت غذایی نیازمند واقعی شدن قیمت مرغ زنده مطابق با اصالح نظام عادالنه یارانه ها و

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

«حبیب اسداهللا نژاد» روز چهارشنبه در پی اعالم نرخ مصوب جدید ۶۳ هزار تومانی هر کیلوگرم گوشت مرغ برای مصرف کنندگان، افزود: دولت به صورت شفاهی

قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده را درب واحدهای پرورشی ۴۴ هزار � و گوشت مرغ را برای مصرف کنندگان ۶۳ هزار � تع�ن کرد که تع�ن این مبلغ نیازمند

بازنگری مجدد است.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور تصریح کرد: در پی اصالح نظام عادالنه یارانه ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار بود از مهرماه امسال قیمت مرغ

زنده واقعی شود، اما قیمت جدید موجب ضرر تولیدکنندگان خواهد شد و در نتیجه می تواند ضربه جدی به صنعت طیور کشور باشد، زیرا این صنعت بیش از هر

صنعت دیگری متاثر از افزایش قیمت نهاده ها با ارز نیمایی یا آزاد است.

اسداهللا نژاد تع�ن قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده ۴۴ هزار � را با توجه به افزایش هزینه های تولید غیرمنطقی دانست و گفت: اکنون طبق آنالیزها و بررسی های

کارشناسی، قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده ۴۹ هزار � برای تولیدکنندگان تمام می شود که هر کیلوگرم گوشت مرغ می تواند با قیمت ۶۸ تا ۷۰ هزار � به دست

مصرف کنندگان برسد، اما تع�ن قیمت فعلی ضرر به صنعت و تولید است.

وی اضافه کرد: هنوز مصوبه جدید نرخ مرغ به اتحادیه مربوطه و واحدهای تولیدی به صورت رسمی ابالغ نشده است.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور بیان کرد: در پی اصالح نظام عادالنه یارانه ها و جراحی بزرگ اقتصادی کشور نیاز است که صنعت طیور کشور

بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد، زیرا عدم توجه به این موضوع می تواند مشکالتی در تولید در آینده نه چندان دور ایجاد کند و کشور را به یک کشور وابسته و

واردکننده گوشت مرغ تبدیل کند.

به گزارش ایرنا، امروز - چهارشنبه «محسن شیراوند» معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به دلیل افزایش هزینه های تولید مرغ و جهت استمرار تولید، قیمت

مصوب هر کیلوگرم گوشت مرغ برای مصرف کنندگان را ۶۳ هزار � اعالم کرد در حالی که پیش از این قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ ۵۹ هزار و ۸۰۰ � بود.

کشاورزی /
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استان ها

تولید تخم مرغ در خراسان رضوی مازاد بر نیاز است

مشهد-ایرنا- معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: تولید محصول پروتئینی تخم مرغ در این استان باال و مازاد بر نیاز داخل است.

مجید جعفری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: هم اکنون در خراسان رضوی روزانه ۳۵۰ تن تخم مرغ تولید می شود که ۲۰۰ تن از این میزان مصرف

استان در روز است و بقیه مازاد بر نیاز می باشد که به استانهای دیگر می رود.

وی با بیان اینکه نرخ مصوب تخم مرغ در بازار برای مصرف کننده اکنون ۳۹ هزار و ۵۰۰ � مصوب است، بیان کرد: در برخی موارد مشاهده می شود که شاهد

عرضه تخم مرغ  با قیمتهای باالتر هستیم که ناشی از تخلف برخی سودجویان و نه کمبود این محصول است و مردم باید توجه داشته باشند که به نرخ مصوب خرید

تخم مرغ داشته باشند.

معاون جهاد کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: تنظیم بازار تخم مرغ در کشور بر عهده اتحادیه مرغ تخمگذار کشور گذاشته شده و قرار بوده که هر زمان این

محصول با افت قیمت مواجه می شود، اقدام به خرید و ذخیره سازی نموده و در زمان بازگشت مجدد قیمت به نرخ مصوب اقدام به عرضه محصول نماید که این

مسوولیت در استانها نیز بر عهده اتحادیه های مرغ تخمگذار استانها است.

جعفری هرگونه افزایش قیمت تخم مرغ را منوط به موافقت ستاد تنظیم بازار کشور دانست و بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی نظر موافق را برای اصالح قیمتها دارد

اما بررسی دقیق موضوع و تصمیم نهایی با ستاد مذکور است.

هم اکنون ۲۶۰ واحد مرغ تخم گذار با ظرفیت ۱۱ میلیون قطعه در هر دوره در خراسان رضوی فعالیت دارند.

خراسان رضوی /
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اقتصاد

عرضه گوشت مرغ با قیمت مصوب ۶۳ هزار � در بازار

تهران- ایرنا- دولت سیزدهم به منظور حمایت و جلوگیری از ضرر تولیدکنندگان نرخ جدید هر کیلوگرم مرغ زنده را ۴۴ هزار � و گوشت مرغ را کیلویی ۶۳ هزار � تع�ن کرد،

این در حالی است که این محصول در بازار با قیمت مصوب و یا کمتر از آن به دست مصرف کنندگان می رسد.

به گزارش ایرنا، چهارشنبه هفته گذشته «محسن شیراوند» معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به دلیل افزایش هزینه های تولید مرغ و جهت استمرار تولید، قیمت

مصوب هر کیلوگرم گوشت مرغ برای مصرف کنندگان ۶۳ هزار � اعالم کرد در حالی که پیش از این قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ ۵۹ هزار و ۸۰۰ � بوده

است.

بررسی میدانی خبرنگار ایرنا نشان می دهد که امروز قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه گرم در بازار ۶۱ هزار و ۹۹۰ � تا ۶۳ هزار � و هر کیلوگرم مرغ منجمد با

قیمت ۴۴ هزار و ۶۰۰ � به فروش می رسد و شرایط بازار نشانگر وفور گوشت مرغ در بازار است و هیچ کمبودی دیده نمی شود.

البته برخی فروشندگان، گوشت مرغ را با نشان های ثمین و زربال و غیره با قیمت های باالتر از نرخ مصوب عرضه می کنند که طبق گفته مسئوالن وزارت جهاد

کشاورزی هرگونه عرضه گوشت مرغ باالتر از نرخ مصوب گران فروشی محسوب می شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

بر اساس آمارهای موجود ساالنه حدود ۲٫۷ میلیون تن گوشت مرغ در کشور تولید می شود که طی ماه های اخیر تولید به میزان کافی صورت گرفته و کاهشی در این

بخش نداشته ایم.

کشاورزی /
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ت�زیع روزانه مرغ منجمد به ۵۰۰ تن رسید

رئیس جهاد کشاورزی تهران از توزیع روزانه ۵۰۰ تن مرغ منجمد در ساماته ستکاوا خبر داد.

آقای جبرئیل برادری گفت: یک� از مهم ترین
وظیفه جهاد کشاورزی تهران تامین و ت�زیع خام
م�اد دام� و محص�الت پروتئین� م�رد نیاز

است.

به گفته او، بنابر تاکید مقام عال� وزارت عرضه
ه�شمند گ�شت مرغ منجمد و گرم در دست�ر

کار جهاد استان تهران قرار گرفته است.

برادری م� گ�ید: بنابر هماهنگ� های ص�رت گرفته با فروشگاه های زنجیره ای، ت�اون� های کارمندی و
کارگری و اتحادیه صنف پرنده و ماه� بارگزاری در سامانه ستکاوا ص�رت گرفته است.

رئیس جهاد کشاورزی تهران گفت: با راه اندازی سامانه ستکاوا، روزانه ۵۰۰ تن مرغ منجمد بارگزاری م�
ش�د و مغازه داران به سبب حذف بوروکراس� ها در مدت زمان ک�تاه بار را تح�یل م� گیرند.

او نظارت بر کنترل قیمت، حذف واسطه های غیرضرور و نظارت بر فرآیند تامین تا مصرف را از اهداف
ت�زیع م�یگرگ� این سامانه اعالم کرد.

رئیس جهاد کشاورزی استان تهران قیمت هر کیل� مرغ عمده را ۴۰ هزار ت�مان و خرده فروش� را ۴۵
هزار ت�مان اعالم کرد.
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وضعیت بازار گ�شت چگ�نه است؟

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: قیمت کنونی هر کیلو گوشت گوسفندی ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار تومان
و گوشت میش به سبب کیفیت پایین ۱۴۰ هزار تومان است.

عل� اصغر ملک� گفت: هم اکن�ن هر کیل� شقه
گ�سفندی بدون دنبه با نرخ ۱۷۵ تا ۱۷۶ هزار
ت�مان به مغازه دار و ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار ت�مان به

مصرف کننده عرضه م� ش�د.

به گفته او، با ت�جه به صادرات و انتهای
م�ج�دی دام ناش� از رسیدن به پایان سال

قیمت هر کیل� گ�شت ط� هفته اخیر ۴ تا ۵ هزار ت�مان رشد داشته است.

ملک� م� گ�ید: بررس� ها از سطح بازار نشان داد که برخ� مغازه داران با ع�ام فریبی گ�شت میش را به
جای گ�شت گ�سفندی عرضه م� کنند که به آن ها متذکر شدیم؛ لذا مغازه داران باید به مردم بگ�یند

گ�شت� که ۱۴۰ هزار ت�مان عرضه م� ش�د، شقه گ�سفندی نیست.

رئیس اتحادیه گ�شت گ�سفندی قیمت کن�ن� هر کیل� دام در شهرستان ها را ۷۸ تا ۸۰ هزار ت�مان اعالم
کرد و گفت: عرضه دام نسبت به یک ماه گذشته بدلیل رسیدن به ماه های پایان� سال و صادرات کاهش
یافته است به ط�ریکه در شرایط فعل� دام از استان کرمانشاه به عن�ان یک� از استان های دام خیز کمتر

به تهران م� آید.

بنابر گفته ملک�، آمار ها حاک� از آن است که مقداری دام به کش�ر عراق در حال قاچاق است که این
م�ض�ع در کنار صادرات و افزایش محص�الت پروتئین� در ۶ ماهه دوم بر التهاب بازار بی تاثیر نیست.
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مشکل� در تامین نهاده های دام� نداریم

عضو هیئت مدیره انجمن توزیع کنندگان نهاده های دامی گفت: با تامین ارز به موقع نهاده دامی،
مشکلی در واردات نداریم.

آقای عل� اسداله زاده گفت: هم اکن�ن در
واردات ذرت و ج� مشکل� نداریم، اما واردات
دانه س�یا و کنجاله به سبب حمایت از ت�لید

داخل ممن�ع است.

به گفته او، ممن�عیت واردات کنجاله س�یا منجر
به افزایش قیمت در بازار آزاد شده به ط�ریکه
قیمت هر کیل� کنجاله س�یا به ۱۸ هزار و ۶۰۰

ت�مان رسیده است.

اسداله زاده قیمت هر کیل� ذرت در بازار را ۱۱ هزار ت�مان و ج� ۹ هزار و ۵۰۰ تا ۱۰ هزار ت�مان اعالم کرد.

این مقام مسئ�ل م� گ�ید: با تامین به م�قع ارز و نظارت دولت بر واردات مشکل� در تامین نهاده های
دام� نداریم.

عض� هیئت مدیره انجمن ت�زیع کنندگان نهاده دام� گفت: ب�د از مردم� سازی یارانه به سبب جل�گیری
از قاچاق نهاده های دام�، مرغ و تخم مرغ مشکل� در ت�لید و عرضه نداریم.

بنابر آمار سرانه کن�ن� مرغ به ازای هر نفر ۲۰ تا ۲۴ کیل�گرم است.


