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مطالبه مرغداران بابت
ساماندهی وضعیت تأمین

نهاده 
برخی مرغداران با حضور در وزارت جهاد کشاورزی ضمن اشاره به عدم تحویل به موقع نهاده،

می گفتند: این موضوع موجب می شود آنها نهاده را از بازار آزاد به قیمت های گرانتری بخرند به همین
دلیل تولید برای آنها از صرفه می افتد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس حوالی ظهر امروز تعدادی از مرغداران 
استان های کشور با حضور در مقابل ساختمان 16 طبقه وزارت جهاد کشاورزی  اعتراض خود

را در باره مشکالت تامین نهاده  مطرح کردند.

 به گفته یکی از مرغداران، عدم تحویل به موقع نهاده از سوی وزارت جهاد کشاورزی  از
اردیبهشت امسال تاکنون ادامه دارد و مشکالتی را برای مرغداران ایجاد کرده است.  

به گفته حسین رحماندوست، مرغدار  سمنانی حاضر در این محل،  وزارت جهاد کشاورزی
نهاده مرغداران را به موقع نمی دهد و آنها مجبور می شوند از بازار آزاد تهیه کنند که هزینه

را برای مرغداران بسیار گرانتر و تولید را از صرفه اقتصادی خارج می کند.

این مرغدار می گوید:  وزارت جهاد هنوز در قبال پول هایی که از مرغداران کشور در
اردیبهشت  امسال گرفته به آنها نهاده نداده است.

رحماندوست می گوید: قبل از اصالح ارز 4200 تومانی، مرغداران در سامانه بازارگاه وزارت
جهاد کشاورزی پول واریز کرده بودند اما پس از اصالح ارز، نهاده را به نرخ جدید یعنی با 5

برابر قیمت دادند، در حالی که باید به قیمت قبل می دادند، از سوی دیگر همان مرغ را به
نرخ قبلی از مرغدار خریداری کردند.

به ادعای این مرغدار،  پس از اصالح ارز 4200 تومانی، قیمت خوراک دام و طیور از قبیل
سویا و ذرت چندین برابر شد.
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وی در باره اینکه پاسخ وزارت جهاد به خواسته های شما چه بوده است؟ گفت که به ما
گفته اند بیشتر صبور ی کنید.

این مرغدار سمنانی به مشکل دیگری هم اشاره کرد و گفت: زمانی که وزارت جهاد
کشاورزی به آنها نهاده نمی دهد، مرغداران مجبورند از بازار آزاد به قیمت باالتر نهاده تهیه

کنند که حداقل در هر کیلو، دو هزار تومان گرانتر تمام می شود.

* نهاده در انبار دالالن فراوان است

رحماندوست در این باره که چرا نهاده در سامانه وزارت جهاد نیست اما در بازار آزاد فراوان
است؟ گفت:  این همواره برای ما هم سئوال است که چطور دولت می گوید نهاده نداریم

اما در بازار آزاد فراوان دیده می شود.

این مرغدار از قیمت پا�ن مرغ هم گفت و گفت که با هزینه های باال، تولید برای مرغدار
به صرفه نیست.

وی در پاسخ به اینکه دولت هفته پیش نرخ مرغ را به کیلویی 63 هزار تومان افزایش داد،
آیا این نوعی حمایت از  تولید کننده  نیست؟ گفت:  ما در حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی

اثبات کردیم که قیمت تمام شده کمی بیشتر است اما به ما گفتند که همراهی کنید.

مرغداران می گفتند حدود 13 هزار میلیارد تومان میزان پولی است که  به حساب بازارگاه
واریز کرده اند اما هنوز نهاده تحویل نگرفته اند.

بنابراین گزارش  «بازارگاه» سامانه ای است که وزارت جهاد کشاورزی اواخر دولت قبل
راه اندازی کرد تا مرغداران و دامداران خرید نهاده خود را بدون مراجعه حضوری و از این
طریق انجام دهند، آنها پول به این  سامانه واریز می کنند و نهاده  را از انبارهایی که معرفی

می شود، دریافت می کنند.

پایان پیام/
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سیاست

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:

کم کاری در ترخیص و توزیع کاالهای اساسی مصداق ترک فعل است

تهران- ایرنا- ر�س کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت: درصورت بروز اشکال در زنجیره ترخیص- ذخیره- توزیع شاهد اثراتی چون افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ

خواهیم بود و بر همین اساس به دستگاه های اجرایی اعالم کرده ایم اگر دستگاهی در زمینه ترخیص و توزیع کاالهای اساسی کم کاری کند آن را مصداق ترک فعل مدنظر قرار

می دهیم.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محمدجواد عسکری در توضیح نشست روز یکشنبه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی به

خبرنگاران گفت: در حال حاضر حدود ۵ و نیم میلیون تن کاالی اساسی در بنادر ذخیره شده یا در کشتی و بر روی دریا قرار دارد که هزینه دموراژ آن را پرداخت

می کنیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم افزود: کشور شرایط خاصی دارد و کاالهای اساسی باید در دسترس مردم قرار گیرد تا بتوانند بدون دغدغه و متناسب با

نیاز خود مصرف کنند.

عسکری با بیان اینکه بیش از ۳۰ کشتی حامل کاالهای اساسی در بندرگاه ها متوقف شده و از محل بیت المال هزینه دموراژ دریافت می کنند، عنوان کرد: تعداد زیادی

از کشتی های حامل کاالهای اساسی در دریای عمان و اقیانوس هند درحال طی مسیر به سمت بنادر کشور ما هستند که باید هرچه سریع تر تدابیر الزم را اتخاذ کنیم

تا شاهد توقف آنها نباشیم.

وی یادآور شد: بالغ بر ۲۰ کشتی درحال بارگیری کاالهای اساسی به سمت ایران هستند که باید اقدامات الزم برای توزیع و تخلیه کاالهای اساسی ازجمله گندم، جو،

ذرت، سویا، شکر و روغن در نظر گرفته شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه کاالهای اساسی باید به موقع ترخیص، ذخیره و توزیع شوند تا به موقع در اختیار مصرف کنندگان

قرار بگیرند، خاطرنشان کرد: درصورت بروز اشکال در این زنجیره شاهد اثراتی مانند افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ خواهیم بود. بر همین اساس به دستگاه های

اجرایی اعالم کرده ایم اگر دستگاهی در زمینه ترخیص و توزیع کاالهای اساسی کم کاری کند آن را مصداق ترک فعل مدنظر قرار می دهیم.
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استان ها

تعاون روستایی بیش از ۳۵ هزار تن نهاده دامی و کشاورزی در کرمانشاه توزیع کرد

کرمانشاه - ایرنا- مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه از تامین و توزیع بیش از ۳۵ هزار تن نهاده دامی و کشاورزی توسط شبکه تعاونی های روستایی از اول امسال تا پایان

مهرماه در استان خبر داد.

«ایرج صفایی» روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در این مدت ۲۶ هزار تن نهاده دامی، هشت هزار تن کود شیمیایی و بیش از یک هزار تن انواع بذور توسط

شبکه تعاونی های روستایی استان، تامین و میان بهره برداران توزیع شده است. 

وی در ادامه گفت: امروزه تعاونی های روستایی و همچنین تخصصی زیر مجموعه تعاون روستایی به عنوان یک نهاد مردمی می توانند نقشی موثر و کارا در توسعه

اقتصادی روستاها و به تبع آن کل اقتصاد کشور داشته باشند.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با اشاره به اهداف تشکیل تعاونی های روستایی، اظهار داشت: توسعه صادرات، بازاریابی، عرضه و فروش محصوالت کشاورزی

توسط تعاونی ها به جامعه هدف از مهم ترین برنامه های شبکه تعاونی های روستایی است.

وی افزود: هدف از تشکیل شرکت های تعاونی روستایی ارائه خدمات قبل، حین و پس از تولید است که این امر می تواند جایگاه بسیار خوبی به منظور دستیابی به

اقتصاد مقاومتی در حوزه تعاونی های روستایی باشد.

صفایی تأمین و توزیع نهاده های موردنیاز روستا�ان و کشاورزان را باقیمت مناسب و شرایط بهتر یکی دیگر از وظایف تعاونی های تحت پوشش تعاون روستایی

دانست و گفت: ارائه این خدمات می تواند به اقتصاد روستا�ان و کشاورزان کمک شایانی کرده و آنان را از رفت و آمدهای پرهزینه و زمان بر و همچنین پرداخت

نقدی هزینه کاال، دور نگه دارد.

وی ارائه به  موقع تولیدات روستائیان و کشاورزان به بازارهای جامعه هدف، حذف دالالن و واسطه ها و سودبری و منفعت بیشتر تولیدکنندگان را از دیگر مزایای ایجاد

شرکت های تعاونی روستایی دانست و گفت: در این صورت زمینه تشویق و افزایش انگیزه روستا�ان به تولید بیشتر محصوالت خود، فراهم می شود. 

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت و نقش بسزای شبکه تعاونی های روستایی افزود: اگر کشاورز یا تولیدکننده بخواهد به  تنهایی در بخش تهیه

نهاده ها و تولیدات خود وارد عرصه بازاریابی شده و محصوالت خود را روانه بازار کند، مطمئنا درآمدش به دلیل افزایش هزینه ها، کاهش خواهد یافت؛ درصورتی که

شرکت های تعاونی می توانند بازارهای مناسب و مطمئن تری برای فروش کاالها پیدا کنند.

فعالیت ۱۲۵ هزار بهره بردار در بخش کشاورزی استان

استان کرمانشاه با بیش از ۹۵۰ هزار هکتار زمین کشاورزی و تولید ساالنه چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تن انواع محصوالت کشاورزی، دامی و باغی یکی از قطب های

کشاورزی کشور است.

در این استان چهار میلیون و ۶۵۰ واحد دامی و بیش از یک هزار و ۳۳۳ واحد دامپروری صنعتی شامل ۷۰۰ واحد مرغداری گوشتی صنعتی، ۱۷۶ واحد گاوداری

شیری، ۱۸۱ واحد پرواربندی گوساله و ۲۱۹ واحد پرواربندی بره فعال است.

در این استان همچنین ۲۴ واحد مرغداری تخمگذار، ۱۳ واحد پرورش بوقلمون صنعتی، ۹ واحد مرغ مادر گوشتی، چهار واحد جوجه کشی، ۲ واحد مرکز پرندگان

زینتی، پنج واحد پرورش شترمرغ و بیش از ۳۰۹ هزار کلنی زنبور عسل و سایر واحدهای بخش روستایی و عشایری وجود دارد.

در کرمانشاه ساالنه بیش از ۴۵۱ هزار تن انواع محصوالت دامی شامل ۳۳۶ هزار تن شیرخام، ۳۶ هزار و ۳۰۰ تن گوشت قرمز، ۶۳ هزار و ۸۰۰ تن گوشت طیور، ۱۱

هزار و ۱۰۰ تن تخم مرغ و چهار هزار و ۸۳ تن عسل تولید می شود.

کرمانشاه /
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ج�جه ریزی آبان به ۱۲۴ میلیون قطعه م� رسد

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: برآورد ها حاکی از آن است که در آبان ۱۲۴ میلیون قطعه
جوجه ریزی صورت گیرد.

آقای حبیب اسداله نژاد گفت: بنابر آمار در مهر
بیش از ۱۱۲ میلیون قطعه ج�جه ریزی شد که با
این وج�د در بحث تامین و ت�لید مرغ مشکل�

نداریم.

به گفته او، برآوردها حاک� از آن است که در آبان
۱۲۴ میلیون قطعه ج�جه ریزی ص�رت گیرد که با

کاهش سرانه مصرف این  میزان مرغ مازاد بر نیاز کش�ر است که ت�سط پشتیبان� ام�ر دام باید از سطح
بازار جمع آوری ش�د.

اسداله نژاد م� گ�ید: دولت برای اعمال سیاست تنظیم بازار در م�اقع� که احساس کند قیمت ها
غیرواقع� است یا کمبودی در بازار وج�د دارد، اقدام  به ت�زیع مرغ منجمد م� کند که بنابر آخرین آمار

روزانه ۵۰۰ تن مرغ در سطح کش�ر عرضه م� ش�د.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گ�شت� گفت: اصالح ۵ درصدی نرخ مرغ کارشناس� نیست و نسبت به این
نرخ انتقادات� داریم چرا که بر مبنای م�لفه های ت�لید، مرغداران در فروش هر کیل� مرغ ۵ تا ۶ هزار

ت�مان زیان م� کنند.

اسداله نژاد گفت: در شرایط کن�ن� نیاز روزانه بازار به ط�ر کامل تامین م� ش�د و در آذرماه به سبب
حجم ج�جه ریزی آبان با تراکم مرغ م�اجه خ�اهیم شد چرا که با کاهش سرانه مصرف ب�د از مردم�

سازی یارانه، این حجم ت�لید کارشناس� نیست.

بنابر اعالم اتحادیه مرغداران گ�شت� نرخ کن�ن� هر کیل� مرغ زنده ۴۴ هزار ت�مان و مرغ گرم ۶۳ هزار
ت�مان است.
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مشاهدات میدانی حاکی از آن است که مرغ گرم با قیمت هر
کیلو ۶۳ تا ۶۹ هزار تومان در بازار عرضه می شود.

به گزارش ایسنا، بر اساس مشاهدات میدانی از مغازه های سطح
شهر تهران قیمت هر کیلو مرغ گرم کامل ۶۳ تا ۶۹ هزار تومان
است و در فروشگاه های اینترنتی و یا مرغ به شکل قطعه بندی

شده نیز قیمت حتی بیشتر هم می شود.

گفتنی است چندی پیش ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب مرغ
گرم را از کیلویی ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان به ۶۳ هزار تومان افزایش
داد، ولی آنطور که بازار نشان می دهد هنوز همه مغازه ها مرغ با

قیمت مصوب ندارند.

در میادین میوه  و تره بار نیز بنا بر اعالم مدیرعامل این سازمان
مرغ با قیمت هر کیلو ۶۰ هزار و ۶۰۰ تومان به مصرف کنندگان عرضه می شود.

 همچنین در حال حاضر مرغ منجمد نیز با قیمت ۴۵ هزار تومان توزیع می شود.

انتهای پیام

مردم مرغ را چند می خرند؟
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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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طلب نهاده های مرغداران پرداخت می شود

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت:  طلب نهاده های مرغداران به محض رسیدن اعتبار پرداخت

می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نهاوندی معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: بر اساس

شاخصه های سامانه بازارگاه، ۸۴۳ هزار تن نهاده، طلب تولید کنندگان است و با کمک سازمان برنامه و

بودجه و به محض تامین اعتبار این طلب پرداخت می شود. 

وی با بیان اینکه در سامانه بازارگاه نهاده  مرغداری ها، دامداری ها و گاوداری ها مشخص است، افزود:

نهاده های ماه بهمن، اسفند و فروردین تحویل تولید کنندگان نشده است. 

نهاوندی گفت: التهابات جهانی، مثل جنگ روسیه و اوکراین مشکالتی را به وجود آورد. با وجود التهابات

جهانی در بخش نهاده و غالت، اجازه ندادیم تولید زیاد متاثر شود، اما مشکالتی در روند تحویل نهاده به

وجود آمد. 

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی همچنين با اشاره به حمایت های ویژه از تولید مرغ آرین گفت: در

سال گذشته حدود یک هزار و دویست میلیارد تومان تسهیالت برای مرغ آرین مقرر شده بود، اما امسال

این تسهیالت به ۵ هزار میلیارد تومان رسید. 

نهاوندی با بیان اینکه ذخایر استراتژیک کشور باید از مرغ آرین تامین شود، افزود: از لحاظ قیمتی مرغ آرین

۱۲ درصد باالتر از سایر تولیدات در بازار خریداری می شود. 

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: بر اساس ابالغ رئیس جمهور، تمام دستگاه های دولتی موظفند

نیاز مصرفی خود را از مرغ آرین تامین کنند.
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ترخیص 500 هزارتن نهاده های دامی از بنادر کشور

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با پیگیرهای صدا وسیما و هماهنگی با سازمان

برنامه و بودجه 500 هزار تن نهاده دامی ترخیص شده است .

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ معاون برنامه ریزی و اقتصاد وزرات جهاد کشاورزی گفت هم ذخیره و هم

فراوانی کاالهای اساسی داریم و مشکلی در تامین نداریم . 

قربانی گفت اگرچه بحرانی های در دنیا در حال شکل گیری است ولی وزرات جهاد کشاورزی با دستور

ریاست جمهور تالشهای حداکثری داشته و در ذخایر کاالهای اساسی موفق عمل کرده است.  

وی در ادامه با اشاره به ذخایر کاالهای اساسی گفت برای اینکه حجم ذخایر اساسی را به حد اطمینان

برسانیم سفارشهای هم تا 4 ماه اینده به کشور خواهد رسید . 

معاون برنامه ریزی و اقتصاد وزرات جهاد کشاورزی گفت  سازمان برنامه و بودجه هم قول مساعد داده در

کوتاهترین زمان پرداخت ها و تضمین ها را صادر کند تا بقیه نهاده های که تاکنون در بنادر و کشتی های

که هنوز تخلیه را انجام ندادن ترخیص شوند.
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