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اقتصاد

وزارت جهادکشاورزی:

وزارت جهاد آماده عرضه گوشت مرغ منجمد با قیمت ۴۵ هزار � است

تهران – ایرنا – وزارت جهادکشاورزی اعالم کرد با توجه به ذخایر مناسب شرکت پشتیبانی امور دام، در صورت بروز کمبود در بازار مصرف، امکان عرضه گوشت مرغ منجمد با قیمت

45 هزار � برای مصرف کننده وتنظیم بازار وجود دارد.

 به گزارش ایرنا، وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به خبر سایت ایلنا باعنوان «وعده های دولت برای اصالح نرخ تخم مرغ عملیاتی نشد/نرخ منطقی مرغ ۷۵ هزار

� است» جوابیه ای ارسال کرده که در آن آمده است:

در خصوص موضوع تع�ن قیمت تمام شده تخم مرغ خوراکی، پس از بررسی کارشناسی و اخذ پیشنهاد از اتحادیه مرکزی مرغداران میهن به عنوان صنف مربوطه و

انجام جمع بندی های کارشناسی،  قیمت تمام شده تخم مرغ خوراکی برای طی مراحل قانونی و اخذ مصوبات الزم به مراجع ذیربط منعکس گردیده است. پیرامون 

درخواست تخصیص سهمیه دان قبل از اردیبهشت ماه سال جاری، اعالم می دارد وزارت متبوع و معاونت ها  ذیربط (معاونت توسعه بازرگانی ومعاونت برنامه ریزی  و

امور اقتصاد)، در حال پیگیری  موضوع از طریق سازمان  مدیریت و برنامه ریزی  برای تأمین و تخصیص  دان مذکور می باشند.

در رابطه با نرخ منطقی مرغ گوشتی نیز الزم به ذکر است، برنامه ریزی  تولید در حلقه های  مختلف  گوشت مرغ برای  تولید پایدار بر اساس سرانه مصرف داخلی

تعریف  شده (32کیلوگرم)، ذخیره سازی و حتی  صادرات در سال 1401 انجام که خوشبختانه در ماه های  فروردین و اردیبهشت محقق گردید. ولی با عنایات به

تکلیف  مجلس محترم شورای اسالمی برای دولت مبنی بر اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها و تغ�ر نرخ ارز از قیمت ترجیحی به قیمت نیمایی از

21/02/1401 برای  نهاده های  اساسی تولید گوشت مرغ (ذرت و کنجاله سویا)، باعث افزایش قیمت تمام شده جوجه یکروزه و گوشت مرغ گردید، که این افزایش

قیمت نهایتًا به سبد غذایی خانوار منتقل که ازطریق ساماندهی نظام یارانه ها و پرداخت بخشی از آن  به  صورت مستقیم به مصرف کننده نهایی تا زمان اجرای

طرح کاال برگ درحال انجام است، درضمن با برنامه ریزی صورت گرفته علیرغم اجرای طرح مذکور خوشبختانه کمبودی  در بازار این محصول مشاهده نمی گردد.

ازطرفی با توجه به ذخایر مناسب شرکت پشتیبانی امور دام، در  صورت بروز کمبود در بازار مصرف، امکان  عرضه گوشت مرغ منجمد با قیمت 45 هزار � برای 

مصرف کننده وتنظیم بازار وجود دارد.
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استانها 

نماینده مردم تبریز در مجلس:

میلیون ها تن نهاده  دام� و کشاورزی در گمرکات کش�ر انباشت شده است
تبریز- نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: میلیون ها تن نهاده  دام� و کشاورزی در گمرکات کش�ر انباشت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت االسالم سید محمدرضا میرتاج الدین� با اشاره به انباشت م�اد اولیه دارو و نهاده های دام� در گمرکات گفت: وزرای جهاد و
ت�اون نسبت به تأمین منابع مال� برای ترخیص م�اد انباشت در گمرکات ورود کنند.

وی گفت: میلیون ها نهاده های دام� و کشاورزی در گمرکات انباشت شده و به خاطر عدم تأمین مال� ترخیص نم� ش�د، در حال� که نیاز شدید به آنها وج�د
دارد. سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه های ذی ربط نسبت به این م�ض�ع ورود کنند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسک� در مجلس افزود: بخش� از م�اد اولیه دارو نیز در گمرکات مانده و بنا به گفته یک� از ت�لیدکنندگان دارو اگر منابع مال�
آنها تأمین نش�د، به عن�ان م�اد متروکه اعالم م� ش�ند، وزیر جهاد کشاورزی و ت�اون نسبت به این دو م�ض�ع ت�جه ویژه داشته باشند.
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معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی ایسنا/خوزستان 
سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه قیمت گوشت قرمز
در استان به صورت میانگین در مقایسه با کل کشور متعادل تر
است، گفت: امیدواریم یک قیمت ارشادی برای گوشت قرمز در
استان مصوب شود تا به عنوان مبنای تعزیراتی در دستور کار قرار

گیرد و براساس آن بتوانیم به بازار نظارت کنیم.

علی رحم کریمی در گفت  و گو با ایسنا، در خصوص وضعیت
گوشت قرمز در بازار خوزستان اظهار کرد: در بحث تامین گوشت
قرمز در بازار استان با توجه به سرانه مصرفی هیچ مشکلی وجود

ندارد و تولید و عرضه این محصول در بازار به اندازه کافی است.

وی با بیان اینکه گوشت قرمز قیمت مصوب ندارد، افزود:
قیمت هایی که برای گوشت قرمز عنوان می شود قیمت های ارشادی هستند که البته این قیمت ها نیز پس از بحث هدفمندسازی و آزادسازی
یارانه ها تاکنون تغییر نکردند. این در حالی است که قیمت گوشت قرمز در بازار به صورت میانگین پس از این بحث ها حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد

افزایش داشته است.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: گوشت شقه گوسفندی و گوساله بدون استخوان دو نوع
گوشتی هستند که بیشترین تقاضا را در بازار دارند و قیمت های ارشادی برای این محصوالت است و اکنون در حال برنامه ریزی و ارزیابی

هستیم تا قیمت های مصوب ارشادی برای گوشت داشته باشیم.

کریمی عنوان کرد: جلساتی با اتحادیه گوشت و مرغ، اصناف، سازمان حمایت از مصرف کننده و اتحادیه دامداران برگزار شده است تا آنالیز
قیمت پیشنهادی گوشت قرمز در بخش های مختلف ارائه شود اما تاکنون به جمع بندی نهایی برای قیمت ارشادی جدید نرسیده ایم.

وی ادامه داد: امیدواریم یک قیمت ارشادی برای گوشت قرمز در استان مصوب شود تا به عنوان مبنای تعزیراتی در دستور کار قرار گیرد و
براساس آن بتوانیم به بازار نظارت کنیم.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: قیمت گوشت در بازار براساس کیفیت آن تغییر می کند و
به نوعی هرچه گوشت با کیفیت تر باشد قیمت آن باالتر خواهد بود اما اگر مبنای نظارتی برای این محصول وجود داشته باشد بهتر می توان

شرایط بازار را رصد و برآن نظارت کرد.

کریمی عنوان کرد: قیمت گوشت قرمز در خوزستان به صورت میانگین در مقایسه با کل کشور متعادل تر است و از نظر وفور نیز در بازار
شاهد هیچ کمبودی در این زمینه نیستیم.

انتهای پیام

معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی خوزستان:

تعیین قیمت ارشادی برای گوشت قرمز در دستور کار است
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فروش نهاده دام� مدت دار به دامداران استان سمنان

مدیر پشتیبانی امور دام سازمان جهادکشاورزی استان سمنان از فروش نهاده دامی مدت دار به صورت
۴ ماهه به دامداران استان سمنان خبرداد.

اسفندیار م�نسان مدیر پشتیبان� ام�ر دام
سازمان جهادکشاورزی استان سمنان گفت:
نهاده دام� به ازای هر راس بره ۴۷ کیل�گرم به
ص�رت ۴ ماهه به کلیه دامداران استان بفروش

م� رسد.

وی بابیان اینکه ب�د از گذشت مدت ۴ ماهه
دامداران م� ت�انند دام را به ص�رت گرم عرضه و یا صادر کنند افزود: هم چنین ام�ر پشتیبان� سازمان

جهادکشاورزی دام را از دامداران خریداری م� کند.

م�نسان تصریح کرد: ج� و ذرت با قیمت ۱۲ هزارو ۱۱۰ ت�مان و س�یا با قیمت ۱۷ هزارو ۱۱۰ ت�مان به
دامداران بفروش م� رسد.


