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 ایاناخبرگزاري  
     ییروستا تعاون سازمان توسط انار و تونیز یتوافق دیخر/ تهران استان در ستکاوا سامانه در منجمد مرغ تن هزار 6 يبارگذار 

 یلناا خبرگزاري 
     است تومان هزار 75 مرغ یمنطق نرخ/نشد یاتیعمل مرغتخم نرخ اصالح يبرا دولت يهاوعده 

 خبرگزاري ایرنا       
   چابهار یبهشت دیبندرشه از یدام نهاده تن هزار 331 واردات 

 ایسناخبرگزاري    
     رانیا در مرغ صنعت ياردیلیم هزار 200 یمال گردش 

     است؟ چقدر سبک دام صادرات زانیم از يرضو خراسان سهم 

 نر گوسفند گوشت يجا به بز و ماده دام گوشت فروش 

 باشگاه خبرنگاران جوان 
   تهران در منجمد مرغ تن 50 روزانه عیتوز 

           میندار مرغ عرضه در یمشکل 

70 شد صادر سبک دام راس هزار 

کشور در گرم و منجمد مرغ تن هزار 6 روزانه عیتوز 

 خبرگزاري خانه ملت 
  کند ورود یدام يهانهاده واردات حوزه به دیبا یخصوص بخش 
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خانه  اقتصاد کشاورزی

۱۱:۳۲:۳۶ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴

"ساداتی نژاد" در جلسه قرارگاه امنیت غذایی تاکید کرد:

بارگذاری 6 هزار تن مرغ منجمد در سامانه ستکاوا در استان تهران/ خرید
توافقی زیتون و انار توسط سازمان تعاون روستایی

وزیر جهاد کشاورزی گفت: تاکنون 6 هزار تن مرغ منجمد در سامانه ستکاوا در استان تهران بارگذاری شده است. در کنار خرید نقدی در

سامانه خرید توافقی نیز به زودی انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایانا، صبح امروز جلسه قرارگاه امنیت غذایی به ریاست سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی 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 اهمیت ثبت سفارش مرغ منجمد در سامانه ستکاوا تاکید کرده و اظهار کرد: فروش
مرغ منجمد خارج از سامانه ستکاوا ممنوع است تا مرغ به صورت بهداشتی و بدون دخالت واسطه به دست مصرف کننده برسد.
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وی بر استفاده از ظرفیت صنایع تبدیلی و زنجیره های تولید در توزیع مرغ تاکید کرد.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: مرغ خریداری شده توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور به صورت قطعه بندی ذخیره و عرضه خواهد شد.

وی افزود: مرغ قطعه بندی شده در بسته بندی های 2 کیلوگرمی در بازار عرضه شود تا مصرف کننده توان خرید مرغ را داشته باشد.

ساداتی نژاد ادامه داد: تاکنون 6 هزار تن مرغ منجمد در سامانه ستکاوا در استان تهران بارگذاری شده است. در کنار خرید نقدی در سامانه خرید
توافقی نیز به زودی انجام خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان تصریح کرد: در راستای حمایت از باغداران زیتون و انار، خرید توافقی دو محصول در دستور کار سازمان تعاونی
روستایی کشور قرار گرفته است.

انتهای پیام

    
مرغ  | وزارت جهاد کشاورزی   | جهاد کشاورزی   | استفاده از ظرفیت   | استان تهران   

https://t.me/share/url?url=http://www.iana.ir/fa/tiny/news-109782
https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=http://www.iana.ir/fa/tiny/news-109782
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=&title=&summary=&source=http://www.iana.ir/fa/tiny/news-109782
http://twitter.com/share?text=%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C+6+%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%AA%D9%86+%D9%85%D8%B1%D8%BA+%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%2F+%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF+%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C+%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86+%D9%88+%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86+%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C&url=http://www.iana.ir/fa/tiny/news-109782
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.iana.ir/fa/tiny/news-109782&t=%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C+6+%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%AA%D9%86+%D9%85%D8%B1%D8%BA+%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%2F+%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF+%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C+%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86+%D9%88+%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86+%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.iana.ir/tags/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.iana.ir/tags/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B2+%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA
http://www.iana.ir/tags/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.iana.ir/tags/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.iana.ir/tags/%D9%85%D8%B1%D8%BA


11/5/22, 2:12 PM وعده ھای دولت برای اصالح نرخ تخم مرغ عملیاتی نشد/نرخ منطقی مرغ ٧۵ ھزار تومان است | خبرگزاری ایلنا

https://www.ilna.ir/بخش-اقتصادی-4/1293502-وعده-ھای-دولت-برای-اصالح-نرخ-تخم-مرغ-عملیاتی-نشد-نرخ-منطقی-مرغ-ھزار-تومان-است 1/3

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

وعده های دولت برای اصالح نرخ تخم مرغ عملیاتی نشد/نرخ منطقی مرغ ۷۵

هزار تومان است

رئیس اتحادیه مرغ تخم گذار تهران خاطر نشان کرد: دولت به تولیدکنندگان قول داده بود که نرخ جدید تخم مرغ را هفته  پایانی شهریور

اصالح و سهمیه دان های که اردیبهشت به آنها داده نشده بود را بدهند که تا به امروز هیچکدام از وعده های که به تولیدکنندگان دادند عملی

نشده است.
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به گزارش ایلنا، این روزها مرغ و تخم مرغ ارزان ترین پروتئین سبد خانوارها محسوب می شود از این رو نوسان های قیمتی و تامین آنها در

بازار برای مردم حائز اهمیت است. ناصر نبی پور رئیس اتحادیه مرغ تخم گذار تهران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به عرضه

تخم مرغ کمتر از نرخ مصوب، گفت: دولت نرخ مصوب تخم مرغ را کیلوی 35 هزار و 500 تومان اعالم کرده است که هم اکنون تخم مرغ

کیلویی 500 تومان زیر نرخ مصوب در بازار بفروش می رسد.

وی تاکید کرد: دولت به تولیدکنندگان قول داده بود که نرخ جدید تخم مرغ را هفته  پایانی شهریور اصالح و سهمیه دان های که اردیبهشت به

آنها داده نشده بود را بدهند که تا به امروز هیچکدام از وعده های که به تولیدکنندگان دادند عملی نشده است.
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 رئیس اتحادیه مرغ تخم گذار تهران نرخ واقعی تخم مرغ را کیلویی 48 هزار تومان دانست و افزود: کیلویی 35 هزار تومان نرخ واقعی

تخم مرغ نیست و اگر دولت خود اقدام به آنالیز قیمت کند به این نرخ نخواهد رسید.

به گفته این فعال اقتصادی؛ مردم تخم مرغ شانه ای 80 هزار تومان را خریداری می کنند چراکه  نرخ تخم مرغ نسبت به مرغ و گوشت

مناسب تر است و به عبارت دیگر ارزان ترین پروتئین سبد خانوارها محسوب می شود.

وی با بیان اینکه صادرات تخم مرغ  کیلویی 35 هزار تومان توجیه اقتصادی دارد،  گفت: تخم مرغ در حجم کم به قطر، عراق و افغانستان

صادر می شود ( 95 درصد صادرات به عراق و افغانستان است) اگر نرخ تخم مرغ به کیلویی 40 هزار تومان برسد دولت اقدام به واردات

تخم مرغ خواهد کرد اما تردید نداشته باشید که واردات برای دولت کیلویی 47 هزار تومان تمام خواهد شد اما نمی دانم با چه منطقی

نمی خواهند از تولید داخلی حمایت کنند تا مجبور به واردات نشوند؟

همچنین در این رابطه محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان اینکه اصالح

نرخ مصوب مرغ گوشتی نمی تواند هزینه تولیدکنندگان را جبران کند، گفت: تولیدکنندگان مرغ گوشتی با ضرر اقدام به تولید می کنند و

افزایش 3 هزار تومانی نرخ مصوب نمی تواند جبران کننده ضرر و زیان تولیدکنندگان باشد.

به گفته وی؛ 75 هزار تومان نرخ منطقی مرغ گوشتی است. تقاضا در 10 روز ابتدای هر ماه همواره افزایش پیدا می کند؛ هم اکنون نرخ مرغ

نسبت به دیگر محصوالت پروتئینی کمتر است.

مهدی یوسفخانی رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان اینکه اصالح نرخ مصوب نتوانسته

است رضایت تولیدکنندگان را جلب کند، افزود: دولت می تواند با افزایش 5 درصدی نرخ مرغ گوشتی رضایت تولیدکنندگان را جلب کند.

به گفته وی؛ نرخ مصوب مرغ کیلویی 63 هزار تومان است و این نرخ تمایل برای خرید را تاحدودی کاهش داده است.

انتهای پیام/
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استان ها

واردات ۳۳۱ هزار تن نهاده دامی از بندرشهید بهشتی چابهار

زاهدان- ایرنا- مدیرکل پشتیبانی امور دام سیستان و بلوچستان گفت: بمنظور تأمین بخشی از نیاز دامداران کشور از ابتدای امسال تاکنون ۳۳۱ هزار تن نهاده دامی از طریق بندر

شهید بهشتی چابهار وارد و به مقصد استان های سطح کشور ارسال شده است.

سیامک سرابندی روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: نهاده های وارد شده شامل ۲۷۰ هزار تن ذرت و ۶۱ هزار تن جو دامی است. 

وی اظهار امیدواری کرد با همکاری بسیار خوب دستگاه های مرتبط از جمله دامپزشکی ،گمرک و بنادر تا پایان امسال این میزان واردات نهاده دامی تا ۲ برابر افزایش

یابد.  

مدیرکل پشتیبانی امور دام سیستان و بلوچستان گفت: تامین نهاده های دامی با توجه به نقش آن در حیات و استمرار تولید در واحدهای دام و طیور باید از

اولویت های بخش کشاورزی استان و کشور است.

سیستان و بلوچستان /

https://www.irna.ir/service/province
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رئیس اتاق بازرگانی تهران می گوید، صنعت مرغ و تخم مرغ در
ایران یکی از بزرگترین صنایع غذایی فعال است که دخالت های

دولت برای آن، چالش آفرین شده است.

به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری در نشست رونمایی از برنامه
ملی ۵ ساله صنعت طیور خواستار عدم مداخله دولت در این

صنعت شد.

خوانساری با اشاره به فرآیند تشکیل فدراسیون طیور به عنوان یک
تشکل باالدستی در حوزه طیور گفت: تالش اتاق ایران این است
که همه بخش های صنعتی، کشاورزی و معدنی را با عنوان
تشکل های مرتبط دور هم جمع کند تا شاهد افزایش بهره وری و

بازدهی بیشتر تشکل های اقتصادی باشیم.

او با بیان اینکه صنعت مرغ و تخم مرغ صنعت بزرگی است، ادامه داد: تراکنش مالی در این صنعت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال
است و نزدیک به ۲۰ هزار واحد صنفی در آن فعال هستند و بنابراین دست کم ۲۰۰ هزار اشتغال مستقیم هم ایجاد کرده است.

خوانساری با تاکید بر اینکه صنعت مرغ و تخم مرغ می تواند شکوفاتر از این باشد افزود: متأسفانه یکی از مشکالت این صنعت دخالت بیش
از اندازه دولت در آن است و اگر این معضل با مشارکت حاکمیت و وزارتخانه های ذی ربط حل شده و به تشکل ها تفویض اختیار شود هم

سالمت و هم بهره وری افزایش خواهد یافت.

بر اساس گزارش سایت اتاق تهران، او با اشاره به مشکالت استفاده از نژاد آرین گفت: تولیدکنندگان از اینکه همچنان بر استفاده از این نژاد
با وجود بازدهی پایین تر اصرار وجود دارد شاکی هستند. حمایت از خودکفایی داخل خوب است، اما اگر بازدهی این نژاد به اندازه سایر نژادها

نیست، نباید بر آن اصرار کرد. چون در فعالیت اقتصادی اصل بر سودآوری بیشتر با هزینه کمتر است.

رئیس اتاق تهران در پایان اظهار امیدواری کرد با تنظیم این سند هم تکلیف بخش های مختلف به لحاظ آماری مشخص باشد و هم اهداف
و چشم اندازهای آینده هر بخش برای برنامه ریزی های بعدی روشن شود.

انتهای پیام

رئیس اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد

گردش مالی ۲۰۰ هزار میلیاردی صنعت مرغ در ایران

 

لینک کوتاه
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رئیس اتحادیه دامداران دام سبک خراسان ایسنا/خراسان رضوی 
رضوی گفت: اتحادیه درخواست صدور مجوز برای صادرات ۵۰۰۰

دام سبک را داده و اکنون پیگیر اخذ مجوز هستیم.

مجید مهدوی در گفت وگو با ایسنا در خصوص صادرات دام سبک
خراسان رضوی اظهارکرد: در حال حاضر درباره میزان سهمیه
تعیین شده برای صادرات دام سبک از استان اطالعاتی در
دسترس نیست، و تنها برای ۲۵۰۰ راس دام سنگین مجوز صادر
شده است. اتحادیه دامداران دام سبک در استان درخواست صدور
مجوز برای صادارت ۵۰۰۰ دام سبک را داده و اکنون پیگیر اخذ

مجوز هستیم.

دریافت ۵۰ هزار تومان عوارض به ازای صادرات هر راس دام سبک/
این موضوع خالف مقررات است

وی افزود: به ازای صادارت هر راس دام سبک ۵۰ هزار تومان عوارض در نظر گرفته شده که این موضوع خالف مقررات است. این عوارض در
بودجه جزء درآمدهای دولتی در نظر گرفته شده و نیازمند تغییراتی از جانب مجلس است. همچنین وزارتخانه هم معتقد است در بودجه

دولت، عوارض جزء درآمدهای دولتی بوده و ناگزیر این عوارض برای صادرات دام زنده در نظرگرفته شده است.

رئیس اتحادیه دامداران دام سبک خراسان رضوی در خصوص قیمت دام سبک افزود: قیمت دام سبک افزایش پیدا نکرده است و قیمت
هرکیلو بره نر بین ۷۲ تا ۸۰ هزار تومان در نوسان است. عمده صادرات دام سبک به امارات، قطر و عمان است.

مهدوی عدم ثبات مقررات و وضع عوارض را از جمله مشکالت پیش روی صادرات دام زنده استان اظهارکرد: تجار، تشکل ها و فعالین حوزه
صادرات دام سبک نگران تغییر قوانین و مقرات صادرات هستند. زیرا براساس دستورالعمل های صادره شرطی مبنی بر تعادل مصرف، عرضه و
مصرف داخلی گذاشته شده است که بر نگرانی تغییر در قیمت داخلی و لغو صادرات دامن می زند. بنابراین تجار و فعالین حوزه تجارت
خارجی در صورت پیدا کردن بازار مبادرت به انعقاد قراردادی کرده که برای آن ها تعهدی را ایجاد خواهد کرد و به هر دلیلی اگر قیمت در

داخل کشور تغییر پیدا کند، سبب کند شدن صادرات خواهد شد.

 واردات نهاده به ازای صادارت دام سبک کمک شایانی به صادرات دام خواهد کرد

وی عنوان کرد: از جمله مشکالت حوزه صادرات دام سبک تعهد ارزی است. اگر در ابتدا به ازای صادرات دام امکان واردات نهاده وجود داشته
باشد کمک شایانی به صادرات دام سبک خواهد شد. در این صورت عالوه بر اینکه تعهد ارزی واردکننده به دولت رفع شده سبب تسهیل
فرایند واردات نیز خواهد شد. بنابراین در صورت ایجاد ثبات مقررات دیگر نیازی به اقدامات وارد کننده برای اخذ ارز نیست. دولت با حذف

عوارض دام سبک اجازه بدهد در ازاری تعهد ارزی از صادرکننده، واردات نهاده انجام شود.

رئیس اتحادیه دامداران دام سبک خراسان رضوی تصریح کرد: کاهش قیمت دام در کشورهای مرزی به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس
که متقاضی دام سبک ایران هستند از دیگر مشکالت پیش روی صادرات دام سبک است. به طوری که اختالف قیمت دام سبک آنچنان قابل
توجه نیست و نمی توان با اطمینان تشکل ها و فعالین حوزه دام سبک را ترغیب به خرید دام سبک با قیمت باالتر از دامدار کرد تا در نهایت

صادر کند. به طور مثال یک بره معمولی در عمان ۵۵ ریال که هر ریال عمان ۸۵ هزار تومان است که این قیمت قابل توجهی نیست.

وی در خصوص اینکه زمان صادرات دام تا کی ادامه دارد، افزود: نگرانی ما از ادامه دار شدن صادرات است، در صورتی که دولت قوانین و
مقرراتی را وضع کند و زمان مشخص را برای این مورد  تعیین کند مثال بگوید  ۳ تا ۵ سال صادرات انجام خواهد شد بی شک تشکل ها با

اطمینان خاطر در این زمینه اقدام خواهند کرد.

رئیس اتحادیه دامداران دام سبک استان پاسخ داد

سهم خراسان رضوی از میزان صادرات دام سبک چقدر است؟
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مهدوی در خصوص وضعیت تولید دام سبک در استان اظهار کرد: بر اساس آمار سالیانه سازمان مدیریت و برنامه خراسان رضوی میزان دام
سبک در استان ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار راس بوده و تولید گوشت قرمز افزایش پیدا نکرده است. البته از افزایش تولید برداشت های متفاوتی
وجود دارد. بر این اساس دامدار به دلیل فقدان توان تامین هزینه های تولید دام سبک، دام خود را زودتر به بازار می آورد و در نهایت به
کشتارگاه برده و تبدیل به گوشت می شود که این مورد را نباید به عنوان افزایش تولید در نظر بگیریم. روانه شدن پیش از موعد دام پرواری
به بازار و عرضه دام ماده مولد به بازار را نباید به عنوان افزایش تولید دانست. وقتی تعداد دام مولد کاهش پیدا کند تعداد بره پرواری هم
کاهش خواهد یافت. اکنون به دلیل افزایش میزان عرضه دام سبک این موضوع محسوس نبوده و این مساله به معنای افزایش تولید گوشت

قرمز در نظر گرفته می شود. 

رئیس اتحادیه دامداران دام سبک خراسان رضوی در خصوص تاثیرات خشکسالی های اخیر بر تولید دام سبک استان اظهارکرد: البته که
مشکل اصلی دام سبک خشکسالی است. سال های ۹۶ تا ۹۷ به دلیل سرسبز بودن مراتع و عدم وابستگی دام سبک به واردات نهاده در حوزه
دام سبک مشکل خاصی وجود نداشت و همان میزان جو تولیدی در داخل کفاف تالیف دام سبک را می داد، اما اکنون به دلیل خشکسالی

مراتع از بین رفته و دام سبک را نیز به واردات نهاده وابسته کرده ایم.

انتهای پیام 
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مدیرعامل اتحایه دام سبک کشور گفت: عمده گوشتی که در حال
حاضر در بازار عرضه می شود گوشت دام نر پرواری نیست و
گوشت دام ماده و بز است و اتفاقی که این وسط می افتد این

است که دام ماده را با قیمت دام نر در بازار عرضه می کنند.

افشین صدر دادرس در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال
که گفته می شود علت افزایش قیمت گوشت قرمز در هفته های
اخیر افزایش قیمت دام زنده است و آیا چنین موضوعی صحت
دارد یا خیر؟ گفت: این موضوع درست نیست و قیمت دام زنده
آنقدر افزایشی نشده است که به این شکل در قیمت گوشت تاثیر

بگذارد.

وی با بیان اینکه قیمت هر کیلو دام زنده نر پرواری بین ۶۸ تا
۷۲ هزار تومان است، اظهار کرد: عمده گوشتی که در حال حاضر در بازار عرضه می شود گوشت دام نر پرواری نیست و گوشت دام ماده و بز
است. قیمت هر کیلو گوشت گوسفند ماده نیز بین ۳۵ تا ۴۵ هزار تومان است و اتفاقی که این وسط می افتد این است که دام ماده را با

قیمت دام نر در بازار عرضه می کنند.

مدیرعامل اتحایه دام سبک کشور تصریح کرد : شاهد این ادعا نیز انباشتگی دام نر در دامداری ها است. اگر سری به میادین عرضه دام
بزنید متوجه خواهید شد کسانی که قصد خرید دام دارند بیشتر طالب دام ماده هستند و دام نر به دلیل قیمت باالتری که نسبت به قیمت

دام ماده دارد خریداری ندارد.

وی در ادامه گفت: چون دامدارها نمی توانند دام های نرشان را به فروش برسانند در ضرر هستند.

به گفته این فعال صنعت دامپروری سودی که کشتار دام ماده دارد دام نر ندارد. برای مثال اگر دام نر کیلویی ۷۰ هزار تومان خریداری شود
گوشت آن باید با قیمت حدود هر کیلو ۱۷۰ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد. ولی برخی دام ماده را با قیمت کیلویی ۳۵ تا ۴۵ هزار

تومان خریداری می کنند و گوشت آن را کیلویی۱۷۰ هزار تومان می فروشند و سود بیشتری می برند.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور عنوان کرد: چون قیمت نهاده باالست و توان مالی دامداران هم ضعیف شده و وعده های حمایت از
دامداران بعد از حذف ارز ترجیحی نیز محقق نشده، آنها نیز به  دنبال حذف و فروش دام های ماده خود هستند.  

دادرس در پایان گفت : برای مصرف کننده هم تشخیص گوشت دام نر و ماده از یکدیگر آسان نیست. وقتی مصرف کننده گوشت را خریداری
می کند و گوشت دیر می پزد باید بداند که آن گوشت گوسفند ماده پیر است. یا اینکه برخی گوشت بز را هم وارد بازار کرده اند و به قیمت بره
نر می فروشند، در حالیکه قیمت هر کیلو بز زنده کیلویی ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان است. اگر مصرف کننده گوشتی را به اسم گوشت گوسفند

خریداری کرد ولی در زمان پخت متوجه شد که گوشت بو می دهد بداند که گوشت بز نر خریده است.

انتهای پیام

مدیرعامل اتحایه دام سبک ادعا کرد

فروش گوشت دام ماده و بز به جای گوشت گوسفند نر
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تاریخ: ۱۴ آبان ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۹کد خبر: ۸۲۷۵۱۲۶

ت�زیع روزانه ۵۰ تن مرغ منجمد در تهران

رئیس جهاد کشاورزی تهران از توزیع ۴۰ تا ۵۰ تن مرغ منجمد با نرخ مصوب ۴۵ هزار تومان در استان
تهران خبر داد.

آقای جبرئیل برادری گفت: عرضه مرغ منجمد به
منظور تنظیم بازار کماکان در حال انجام است.

به گفته او، روزانه ۴۰ تا ۵۰ تن مرغ منجمد در
استان تهران عرضه م� ش�د، درحالیکه هفته
های اخیر که بازار دچار التهاب بود، براساس نیاز

۲۵۰ تا ۵۰۰ تن عرضه م� شد.

برادری م� گ�ید: عل� رغم اصالح قیمت مرغ گرم، مرغ منجمد ت�ییری نداشته است.

رئیس جهاد کشاورزی تهران قیمت هر کیل� مرغ عمده را ۴۰ هزار ت�مان و خرده فروش� ۴۵ هزار ت�مان
اعالم کرد.

بنابر گفته برادری، هم اکن�ن عرضه مرغ منجمد از طریق سامانه ستکاوا در حال انجام است و هم�اره در
نظر داریم که مرغ گرم به سبب رصد تمام� مراحل از این طریق انجام ش�د.

سامانه ستکاوا به منظور ت�زیع اقالم اساس� از اول آبان آغاز به کار کرد، براین اساس عرضه مرغ منجمد
به منظور نظارت بر کنترل قیمت، حذف واسطه های غیرضرور و نظارت بر فرآیند تامین تا ت�زیع از این

طریق انجام م� ش�د و به زودی مرغ گرم و دیگر کاالها اضافه خ�اهند شد.
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تاریخ: ۱۳ آبان ۱۴۰۱ - ۱۶:۵۱کد خبر: ۸۲۷۳۵۹۳

مشکل� در عرضه مرغ نداریم

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه گفت: با توجه به روند صعودی تولید جوجه یکروزه، مشکلی در
عرضه مرغ نداریم.

آقای محمدرضا صدیق پور گفت: قیمت کن�ن�
هر قطعه ج�جه یکروزه ۶ هزار تا ۱۶ هزار ت�مان
است. البته ج�جه ۱۵ هزار و ۵۰۰ تا ۱۶ هزار
ت�مان، ۱۰ درصد ت�لید ج�جه کش�ر را شامل

م� ش�د.

به گفته او، از اردیبهشت ت�لیدکنندگان به ط�ر
مت�سط قیمت هر قطعه ج�جه را ۳ هزار ت�مان خریداری کردند و گ�یا مرغداران به این نرخ عادت دارند.

صدیق پور م� گ�ید: گرچه برای ج�جه به عن�ان نهاده نرخ مص�ب اعالم  نم� کنند، اما در آنالیز قیمت
تمام شده مرغ ۱۳ تا ۱۵ هزار ت�مان محاسبه شده است.

دبیرانجمن ت�لیدکنندگان ج�جه یکروزه گفت: با ت�جه به روند صع�دی ت�لید ج�جه پیش بین� م� ش�د
که ت�لید به ۱۲۶ تا ۱۲۷ میلیون قطعه برسد که این میزان مازاد بر نیاز کش�ر است.

بنابر آمار ماه گذشته ۱۱۴ میلیون قطعه ج�جه ریزی شد که با این وج�د مشکل� در عرضه نداریم.

قبل از مردم� سازی یارانه قیمت هر قطعه ج�جه ۶ تا ۹ هزار ت�مان بود که ب�د از اصالح نظام یارانه و
ت�ییر نرخ ارز، قیمت ج�جه به حدود ۱۳ تا ۱۵ هزار ت�مان رسید.
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تاریخ: ۱۳ آبان ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۴کد خبر: ۸۲۷۳۹۳۰

۷۰ هزار راس دام سبک صادر شد

مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: علی رغم آنکه صادرات دام کمابیش در حال انجام است، اما میزان
آن در برابر صادرات رقم قابل توجهی نیست.

آقای افشین صدردادرس گفت: بنابر آخرین آمار
۶۰ تا ۷۰ هزار راس دام صادر شده که در

مقایسه با مازاد رقم  قابل ت�جه� نیست.

به گفته او، با ت�جه به روند کند صادرات، قیمت
دام در بازار داخل افزایش� نخ�اهد داشت. اما
در خص�ص نرخ گ�شت نم� ت�ان اظهار نظری

داشت چرا که بازار گ�شت دست فعاالن بازار است.

صدردادرس م� گ�ید: در شرایط کن�ن� قیمت دام و گ�شت تناسبی به یکدیگر ندارد و گران� گ�شت را
نباید گردن دام زنده انداخت چراکه قیمت دام زنده افزایش نداشته است.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: ط� ماه های اخیر خرید تضمین� از دامداران اتفاق نیفتاده و آنچه
اتفاق م� افتد خرید حمایت� است، خرید تضمین� مستلزم مراحل قان�ن� و تص�یب قیمت در ش�رای
قیمت گذاری است. درحالیکه قیمت خرید حمایت� بر مبنای جهاد استان ها انجام  م� ش�د و آن هم به

سبب پر بودن سردخانه ها و تهاتر با نهاده به کندی پیش م� رود.

بنابر اعالم اتحادیه دام سبک قیمت کن�ن� هرکیل� دام ۶۸ تا ۷۳ هزار ت�مان است که براین اساس عرضه
گ�شت باالتر از ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار ت�مان گرانفروش� است.
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ت�زیع روزانه ۶ هزار تن مرغ منجمد و گرم در کش�ر

رئیس انجمن  پرورش دهندگان مرغ گوشتی از توزیع ۶ هزار تن مرغ گرم و منجمد در سطح کشور خبر
داد و گفت: با توجه به افزایش جوجه ریزی، کمبودی در عرضه مرغ نداریم.

آقای محمد یوسف� گفت: قیمت کن�ن� هر کیل�
مرغ زنده ۴۲ تا ۴۸ هزار ت�مان و مرغ گرم ۶۳ تا

۷۲ هزار ت�مان است.

به گفته او، افزایش ۳ هزار ت�مان� نرخ مص�ب
مرغ ج�ابگ�ی هزینه های ت�لید نیست. به
همین خاطر ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد ق�ل

دادند که روی مسائل دیگر مرغداران را حمایت کنندتا قیمت تمام شده کاهش یابد.

یوسف� از ت�زیع ۵ هزار و ۵۰۰ تن مرغ گرم و ۵۰۰ تن مرغ منجمد در کش�ر خبر داد.

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گ�شت� گفت: با ت�جه به ج�جه ریزی باالی  ۱۱۰میلیون قطعه در ماه
گذشته، کمبودی در عرضه مرغ نداریم.

به گفته او، تا زمانیکه مرغ منجمد در بازار ت�زیع ش�د، برآورد م� ش�د که قیمت مرغ گرم در بازار التهابی
نداشته باشد.

بنابر اعالم انجمن پرورش دهندگان مرغ گ�شت�، قیمت کن�ن� هر قطعه ج�جه ۱۵ هزار ت�مان است، هر
چند ج�جه کمتر از این نرخ است، اما به دلیل بازده� پایین  مرغداران استقبال نم� کنند.
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شنبه 14 آبان 1401 ساعت 09:56آزادی خواه:

کند ورود  می  دا ی  ها ده  نها ت  واردا حوزه  به  باید  خصوصی  بخش 

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، گفت: تا زمانی که بخش خصوصی در زمینه واردات نهاده های دامی ورود نکند و این

چرخه به حرکت درنیاید با مشکالت موجود مواجه هستیم.

احد آزادی خواه عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری

خانه ملت، در خصوص وضعیت واردات و توزیع نهاده های دامی، گفت: یکی از مشکالت فعلی در زمینه واردات نهاده های دامی حقوق

گمرکی است.

نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه ساالنه به واردات 22 میلیون تن نهاده  دامی نیاز داریم، ادامه داد:

حدود100 شرکت واردکننده نهاده های دامی در کشور وجود دارد که 40شرکت واردکننده نهاده دامی پیش از آزاد سازی یارانه ها فعالیت

می کردند.

کید بر اینکه پس از آزادسازی یارانه ها شرکت های پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با تا

ی دارند، عنوان کرد: به صورت جدی تر فعالیت می کنند زیرا بخش خصوصی به دلیل نیاز به سرمایه در گردش باال توان فعالیت محدودتر

ورادات نهاده های دامی با استفاده از کشتی 60 هزار تنی که تا قبل از آزادسازی یارانه ها بطور مثال به 10 هزار میلیارد سرمایه نیاز داشت

� نیاز دارد. کنون به بیش از 40 هزار میلیارد  ا

وی با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام برای تامین کاالهای راهبردی و پر کردن خالء های موجود واردات انجام می دهد، گفت:البته

اتفاقی که افتاده این است کاالیی که در بنادر رسوب شده  به دلیل برخی از مناقشات در حال انجام بین آمریکا و روسیه و احتماالت

خ نهاده های دامی یک مزیت محسوب می شود. افزایش نر

آزادی خواه با اشاره به اینکه یکی از مواردی که در زمینه واردات نهاده های دامی باید عالج شود حقوق گمرکی است، ادامه داد: سازمان

برنامه و بودجه باید در زمینه تامین ریالی ترخیص نهاده های وارداتی اقدام کند زیرا در حال حاضر باتوجه به مردمی سازی یارانه ها برای

تامین ارز مورد نیاز مشکل زیادی نداریم.

نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه بخش خصوصی باید به عرصه واردات نهاده  های دامی به صورت جدی ورود

کند، گفت: تا زمانی که بخش خصوصی در زمینه واردات نهاده های دامی ورود نکند و این چرخه به حرکت درنیاید با اینگونه مشکالت

کان مواجه هستیم. کما

ضافی در زمینه عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: دموراژ یک هزینه ا

واردات نهاده های دامی است و محموله های وارداتی که مدت زیادی بر روی کشتی بمانند قطعا کیفیت خود را از دست می دهند./

پایان پیام


