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 باشگاه خبرنگاران جوان 
     7 دامدار دست يرو مازاد سبک دام راس ونیلیم 

میندار داخل قرمز گوشت نیتام يبرا ینگران 

است تهگرف قرار کار دستور در مرغ صادرات 

 است اتمام به رو یواردات منجمد يها مرغ يانقضا خیتار 

 خبرگزاري تسنیم      
     مصوب نرخ ریز تومان هزار 8 شد؛ ارزان مرغ 

 خبرگزاري فارس      
   رفت باال مرغ تخم متیق چرا 

  دیرس مصوب نرخ ریز تومان هزار 11 بازار در مرغ متیق 

 4 مرغ بازار در تعادل جادیا يبرا دولت برنامه 

 دیتول مازاد با زمانهم یواردات منجمدمرغ قیتزر/ مرغداران دیجد دردسر مازاد دیتول 

 ایلنا خبرگزاري
   افتی کاهش دام کشتار/  قطر به زنده دام صادرات عدم در ییروستا یتعاون نقش 

 هانهاده نرخ يآزادساز محل از دولت يباال سود/ کردند حذف را دانهرنگ مرغداران/ مرغتخم متیق اندك شیافزا 

 صدا و سیما خبرگزاري
 رانیا در آن دهندگان پرورش يبرا یگوشت مرغ صادرات ییطال فرصت 

 امام بندر گمرك از یدام يهانهاده حامل ونیکام هزار 2 روزانه صیترخ 

 خبرگزاري مهر
 است وریط صنعت در شتازیپ مازندران 

 شد پرداخت لرستان دام امور یبانیپشت شرکت ياردیلیم 95 یبده 

 مینداشت مرغ واردات يبرا يمجوز 

کینزد انقضا خیتار با مرغ گوشت عیتوز 

 روا�ط ��و�ی
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تاریخ: ۰۱ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۲کد خبر: ۸۲۸۹۲۱۴

رئیس ش�رای تامین کنندگان دام مطرح کرد؛

۷ میلیون راس دام سبک مازاد روی دست دامدار

پوریان گفت: بنابر آخرین آمار ۷ میلیون راس دام سبک و ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار راس دام سنگین مازاد روی
دست دامدار مانده است.

آقای منص�ر پوریان گفت: با ت�جه به زایش های
مناسب پاییز و نبود تقاضا، دام زیادی روی
دست دامدار مانده است که با این وج�د

مشکل� در عرضه گ�شت نداریم.

به گفته او، با وج�د حجم باالی دام که از گردونه
باید خارج ش�د، خرید تضمین� دام بص�رت

نقدی در کنار صادرات باید انجام ش�د تا دام مازاد دامدار برای استمرار و پایداری ت�لید به سرمایه نقد
تبدیل ش�د.

پوریان قیمت کن�ن� هر کیل� بره نر کشتاری را ۷۵ هزارت�مان، بره نر چاق ۷۴ هزار ت�مان، بره نر الغر ۷۱
هزار ت�مان و میش و بز کمتر از ۷۰ هزار ت�مان اعالم کرد و گفت: قیمت کن�ن� هر کیل� الشه ۱۶۵ تا ۱۷۰

هزار ت�مان است و عرضه با نرخ های باالتر ارتباط� به دامدار ندارد.

رئیس ش�رای تامین کنندگان دام م� گ�ید: بنابر آخرین آمار ۱۰۰ هزار راس دام صادر شده است و
همچنان این طرح حمایت� باید استمرار یابد تا مشکل� برای ت�لید ایجاد نش�د.

او گفت: طبق آمار و بررس� های ص�رت گرفته ۷ میلیون راس دام سبک و ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار راس دام
سنگین با وزن باال روی دست دامدار  مانده است که باید از گردونه ت�لید خارج ش�د.
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تاریخ: ۰۲ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۹کد خبر: ۸۲۸۹۳۱۰

نگران� برای تامین گ�شت قرمز داخل نداریم

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: بنابر آمار ساالنه ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزارتن گوشت در داخل
تولید می شود که با این وجود نگرانی در تامین نداریم.

آقای ارسالن قاسم� گفت: عل� رغم آنکه قان�ن
صادرات دام در ابتدای سال به تص�یب رسید و با
اخذ ع�ارض صادرات باید اجرا م� شد، اما اجرای
آن به سبب م�ض�ع شیوه نامه با تاخیر ۶ ماهه
انجام شد. در حالیکه ن�شتن شیوه نامه در

قان�ن نیامده بود.

به گفته او، با ت�جه به مازاد ت�لید روی دست دامدار برای صادرات بیش از ۳ میلیون راس دام سبک و
۳۰۰ هزار راس دام سنگین باید برنامه ریزی ش�د تا دامدار برای ت�لید سال آینده آماده ش�د که زنجیره

تامین قطع نش�د.

قاسم� م� گ�ید: براساس آمار ساالنه ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار تن گ�شت قرمز در کش�ر ت�لید م� ش�د که با
این وج�د نیاز کش�ر از ت�لید داخل تامین م� ش�د.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ت�اون گفت: در سن�ات گذشته یک میلیون تن گ�شت در داخل م�رد
مصرف قرار م� گرفت که براین اساس بخش� از نیاز کش�ر از ت�لید داخل تامین م� شد،  اما در شرایط

کن�ن� با کاهش سرانه مصرف به کمتر از ۶ کیل�گرم،  نگران� برای تامین گ�شت قرمز بازار داخل نداریم.
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تاریخ: ۰۲ آذر ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۳کد خبر: ۸۲۹۰۲۴۱

صادرات مرغ در دست�ر کار قرار گرفته است

معاون امور دام و طیور وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به شرایط تولید برای صادرات مرغ های
مازاد برنامه ریزی کرده ایم.

آقای حسین دماوندی نژاد گفت: از سال گذشته
هیچ مج�زی برای واردات مرغ صادر نشده است.

به گفته او، با ت�جه به آنکه  شرایط عرضه مرغ 
در  آبان سال گذشته  نابه سامان بود، دولت در
جهت تنظیم بازار م�ظف بود تا مقادیر کمبود
مرغ را از طریق واردات انجام دهد و مج�ز سال

گذشته صادر و عدد آن اصالح شد. 

معاون ام�ر دام و طیور وزارت جهاد کشاورزی م� گ�ید: رویکرد ما ت�لید داخل است، بر همین مبنا مج�ز
واردات داده نشد و تمام� مج�ز ها کنسل شد.

او با انتقاد از ضعف در بخش ت�زیع گفت: فروشگاه های زنجیره ای به شکل محدود عرضه انجام م�
ش�د، از طرف� هم قیمت مرغ منجمد را اصالح کرده ایم تا تقاضا به سمت مرغ گرم هدایت ش�د.

معاون ام�ر ت�لیدات دام� م� گ�ید: برای جذب تقاضا به سمت مرغ گرم  قیمت مرغ منجمد را به ۵۰
هزار ت�مان افزایش داده ایم.

دماوندی نژاد با اشاره به ج�جه ریزی ۱۰۹ میلیون قطعه در آبان گفت: با ت�جه به آنکه ۹۰ روز از اصالح
ساختار  اقتصادی م� گذرد، با یک رویکرد جدید در حال انجام اقدامات در ح�زه ت�لید هستیم.

به گفته او، با ت�جه به آنکه در حال عبور از تخصیص ارز ترجیح� به سمت نیمایی هستیم؛ بنایراین
سع� کرده ایم ت�لید جدید را بر اساس مکانیزم های م�ج�د انجام دهیم. در نتیجه برنامه ت�لید ج�جه را

مدیریت کرده ایم و بر مبنای نیاز ت�لید انجام م� دهیم.

معاون ام�ر دام و طیور وزارت جهاد کشاورزی گفت: مرغ آرین را دولت در بخش حمایت خ�د قرار داده و
برای سایر ت�لیدکنندگان هم پیگیری های ویژه در دست�ر کار قرار گرفته است.
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او گفت: صادرات ج�جه یک روزه و تخم مرغ نطفه دار س�یه آرین آزاد است، برای سایر س�یه ها من��
نداریم. اما  قیمت تمام شده برای آنها جهت صادرات صرفه ندارد. همچنین برای صادرات مرغ های مازاد
برنامه ریزی کرده ایم تا مشکل� از لحاظ افزایش قیمت نداشته باشیم و به مصرف کنندگان در این

بخش ضرری وارد نش�د.
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تاریخ انقضای مرغ های منجمد واردات� رو به اتمام است

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گفت: در شرایطی که با مازاد مرغ در بازار روبرو هستیم، تاریخ انقضای
مرغ های وارداتی روبه اتمام است.

آقای حبیب اسدالّله نژاد گفت: کش�ر از لحاظ
ت�لید مرغ خ�دکفا است به ط�ریکه ساالنه
ظرفیت ۸۰۰ تا یک میلیون تن صادرات را داریم.

به گفته او، براساس سیاست گذاری در آبان ماه
پارسال مج�ز واردات بیش از ۲۳۰ هزار تن مرغ
منجمد صادر شد، اما یک ماه ب�د این ضرورت

به سبب مازاد ت�لید مرغ از بین رفت.

 مدیرعامل اتحادیه مرغداران سراسری م� گ�ید: ب�د از جمع آوری مرغ های مازاد، درخ�است واردات مرغ
منجمد برداشته شد.

او با تاکید بر این م�ض�ع که واردات مرغ بحث بدون کارشناس� بوده است، گفت: هم اکن�ن تاریخ  این
مرغ ها  رو به اتمام است. از طرف دیگر با ت�لید مرغ مازاد م�اجه هستیم چراکه  ت�لید کنندگان نم�
ت�انند مرغ خ�د را به بفروشند  که این امر منجر به کاهش شدید قیمت شده است، به ط�ریکه قیمت

کن�ن� مرغ از نرخ مص�ب هم بین ۷ تا ۱۰  هزار ت�مان کمتر است.

اسدالّله نژاد گفت: گرچه در  سامانه عرضه  مرغ منجد ص�رت گرفته است، اما درخ�است م� ش�د ت�زیع
به ط�ر کامل مت�قف ش�د چرا که ت�لید کنندگان مرغ مسئ�ل س�ء مدیریت در واردات مرغ� نیستند که

تاریخ آن ها رو به اتمام است. 

مدیرعامل اتحادیه مرغداران سراسری کش�رگفت: بنابر آمار در آبان  ۱۲۰ میلیون قطعه ج�جه ریزی ص�رت
گرفت، اما شرایط ت�لید باید به گ�نه ای باشد که انباشت مرغ  ت�لید کنندگان  را دچار چالش نکند.

او گفت : بنده معتقدم بیش از ۱۰۵ میلیون قطعه نیاز به ت�لید نداریم، به همین خاطر نباید بدون
ضابطه ت�لید انجام ش�د  تا ت�لید کنندگان دچار چالش ش�ند.
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 اسدالّله  نژاد گفت: شرکت پشتیبان� ام�ر دام باید اقدامات کارشناسانه  انجام دهد و  به م�ض�ع مرغ
مازاد را ت�جه کنند چراکه در سال گذشته مرغداران بسیاری از ت�لیدات خ�د را به شرکت پشتیبان� تح�یل

دادند، اما هن�ز پول خ�د را نت�انستند پس بگیرند.
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درحال� که نرخ مصوب مرغ به تازگ� به ۶۳ هزار تومان افزایش یافته است، قیمت ا�ن

محصول در بازار سقوط کرده است و هر کیلوگرم مرغ تا ۵۱ هزار و ۸۰۰ تومان به فروش

م� رسد.

به گزارش خ�رنگار اقتصادی خ�رگزاری تس�یم در حال� که نرخ مصوب مرغ به تازگ� از 59 هزار و 800 تومان به 63 هزار

تومان افزایش یافته است قیمت ها در بازار آزاد روندی دیگر را ط� کرده است و به نرخ های مصوب توجه� ندارد.

گزارشات میدان� تس�یم نشان م� دهد که قیمت مرغ در میاد�ن م�وه و تره بار شهرداری تهران به 51 هزار و 800

تومان و در سطح شهر تا 55 هزار تومان کاهش یافته است هر چند که ممکن است قیمت ا�ن محصول در فروشگاه

های دیگر به نرخ های متفاوت� به فروش �رسد.

بنا�ر ا�ن گزارش اما قیمت تخم مرغ روند متفاوت� در بازار دارد و حت� باالتر از قیمت مصوب خود به فروش م�

رسد. 

 قیمت مصوب هر کیلوگرم تخم مرغ در سامانه 124 سازمان حمایت 398٬000 تومان است که قیمت هر شانه 30

عددی با وزن 1.9 کیلوگرم 76 هزار تومان م� شود.

 وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرده است که فروش تخم مرغ باالتر از نرخ مصوب اعالم� در سامانه 124 ممنوع است و

�رونده متخلفان به تعز�رات حکومت� اعالم م� شود.

�روز آنفلوآنزای فوق حاد �رندگان در کشورهای همسایه و عدم وجود ا�ن بیماری در داخل کشور باعث واردات دوباره

ا�ن تخم مرغ از کشورمان شده است و کویت و عراق دوباره واردات خود را از ا�ران آغاز کرده اند.

انتهای پیام/

مرغ ارزان شد؛ ۸ هزار تومان ز�ر نرخ مصوب
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فارس من| چرا قیمت تخم
مرغ باال رفت

مخاطبان فارس با ثبت پویشی عنوان کرده اند که  چرا قیمت تخم مرغ باال رفته است و چگونه
می توان جلوی افزایش قیمت را گرفت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کاربران سامانه فارس من با ثبت پویشی با
عنوان « دولت جلوی گرانی تخم مرغ را بگیرد» درخواست پیگیری در این باره دارند. 

مخاطبان خبرگزاری فارس نوشته اند:  با توجه به وعده های دولت مردمی مبنی بر کنترل
گرانی ها و تورم در کشور، حداقل جلوی گرانی قوت غالب اقشار فقیر، از جمله تخم مرغ

گرفته شود.

در این باره، حمید کاشانی، رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار  درباره دالیل افزایش
قیمت تخم مرغ گفته بود: تالطم و افزایش قیمت تخم مرغ کار یک شبه نبوده است که امروز

دچار نوسان صعودی نرخ ها باشیم، بی توجهی به هشدارهایی که در بخش تولید تخم مرغ
داده شد ریشه قیمت گذاری های امروز این کاال محسوب می شود. این قیمت گذاری قابل
پیش بینی بود، زیرا از اسفند سال قبل تاکنون بیش از 50 نامه به وزیر و رئیس جمهور

وقت، معاون اول، مجلس و قوه قضائیه زدیم و شرح وضعیت کردیم.

ر�س هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اولین علت بی نظمی قیمت تخم مرغ را اصالح
قیمت عنوان کرد و افزود: قیمت ها واقعی نیست، قیمت این کاال آذر  سال قبل 14 هزار
تومان بود که با درخواست های مکرر ما به منظور واقعی کردن قیمت تخم مرغ همراه شده

است.

وی تصریح کرد: در سه ماه گذشته در بخش تأمین ذرت مشکالتی داشتیم، در دو ماه اخیر
حدود 50 درصد نیاز به ذرت و سویای مورد نیازمان را از بازار آزاد تهیه یا از مواد نامرغوب

و جایگزین استفاده کردیم و همین موضوعات سبب صدمه زدن به تولید می شود.

https://www.farsnews.ir/my/c/171968
https://www.farsnews.ir/my/c/171968
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به گزارش فارس،  تخم مرغ از محصوالت ضروری در سبد خانوار مردم است،  تولید آن در
کشور بیش از یک میلیون تن است که از نیاز ساالنه مردم هم بیشتر است و گاهی
صادرات هم داریم، اما از آنجایی که نهاده و خوراک مرغ حدود 70 درصد هزینه تولید 
محصول تخم مرغ را شامل می شود و در تامین آن وابسته به واردات هستیم، رشد

هزینه های تولید، قیمت را باال می برد.

خبرگزاری فارس طبق رسالتی که بابت پیگیری سوژه  های فارِس من برای خود تعریف کرده
پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار می دهد و از مسووالن خواستار توضیح در این باره

خواهد شد.

کاربران دیگر هم می توانند به امضاکنندگان این پویش بپیوندند و با رسیدن امضاها به
1000  و باالتر پیگیری های مختلفی در این باره می کند.

پایان پیام/
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قیمت مرغ در بازار 11 هزار
تومان زیر نرخ مصوب رسید

قیمت مرغ در بازار تهران کیلویی 52 هزار تومان به فروش می رود که 11 هزار تومان کمتر از نرخ
مصوب است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس این روزها قیمت مرغ در بازار به حدی کاهش
یافته که از نرخ مصوب دولتی هم 11 هزار تومان پا�ن تر آمده است و این خبر خوب برای

مصرف کنندگان است.

قیمت مرغ پس از اصالح ارز ترجیحی به 59500 تومان و پس از آن با انتقاد تولید
کنندگان کیلویی 63 هزار تومان مصوب شد.

بررسی میدانی خبرنگار فارس نشان می دهد که قیمت مرغ در منطقه 19 تهران کیلویی 52
هزار تومان است این خبر مورد رضایت مصرف کنندگان است.

سرانه مصرف مرغ د ر کشور در سالهای گذشته دو برابر شده و اکنون حدود 30 کیلوگرم
است، افزایش قیمت گوشت قرمز، فراوانی و در دسترس بودن مرغ عامل رشد سرانه

مصرف این محصول در سبد خانوار ها شده است.

به گفته مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران کاهش قیمت مرغ چند دلیل عمده دارد، 
نخست عرضه مرغ منجمد زیاد دربازار است دوم؛ جوجه ریزی  یا همان تولید بیش از نیاز
است و به تولید مازاد انجامیده است، سوم؛ برنامه صادرات و جمع آوری مرغ مازاد با

سرعت بیشتری انجام نمی شود.

چهارم برنامه های جمع آوری مرغ عمدتا روی مرغ های آرین متمرکز است و سایر نژادها
که سهمشان در تولید هم به مراتب بیشتر است فراموش شده اند.

وزارت جهاد برای حمایت از نژاد مرغ ایرانی آرین، اولویت های خود را روی این نژاد تعریف
کرده است تا نژاد داخلی احیا شود با این استدالل که وابستگی به نژادهای انگلیسی برای

https://www.farsnews.ir/special/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%20%D8%AE%D9%88%D8%A8
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امنیت غذایی کشور خطرناک است.

برخی مرغداران هنوز در برابر استفاده از نژاد آرین مقاومت دارند و می گویند اصالحاتی
باید انجام شود و بهره وری آن به حد نژادهای دیگر مانند راس و کاپ برسد و پس از آن

استفاده کنیم.

پایان پیام/  
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4 برنامه دولت برای ایجاد
تعادل در بازار مرغ

معاون وزیر جهاد کشاورزی از برنامه های وزارت جهاد کشاورزی برای جمع آوری همه نژادهای مرغ از
بازار و ایجاد تعادل در قیمت خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد خبرگزاری فارس،                               پس از انتقاد تولیدکنندگان از کاهش قیمت
مرغ که به گفته شان به ضرر آنها تمام می شود، معاون وزیر جهاد کشاورزی از اقدامات این

وزارتخانه برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و قیمت بازار خبر داد.

حسین دماوندی نژاد معاون امور دام و طیور وزارت جهاد کشاورزی در شبکه خبر صدا و سیما
درباره برنامه های تعادل عرضه و قیمت مرغ در بازار گفت:  نخست اینکه عرضه مرغ منجمد
به بازار محدود می شود، قیمت مرغ منجمد هم به کیلویی 50 هزار تومان افزایش می یابد

تا تقاضا به سمت مرغ گرم پیش رود.

وی ادامه داد:  دوم؛ جوجه ریزی در آبان ماه را به 109 میلیون قطعه کاهش داده ایم تا
تعادل در بازار ایجاد شود. سوم اینکه؛ به دنبال جمع آوری و گرفتن مجوز صادرات برای
سایر نژادها غیر از آرین هستیم که طی دو سه روز آینده این مجوز صادر می شود. چهارم؛

به تولیدکنندگان و زنجیره های عرضه مجوز ذخیره سازی داده شده است.

دماوندی نژاد همچنین تأکید کرد که مجوز جدید واردات مرغ منجمد از سال گذشته وجود
نداشته و مرغ هایی که به بازار عرضه می شود باقی مانده از سال گذشته است.

پایان پیام                                                                                            /

https://www.farsnews.ir/special/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C


11/23/22, 2:47 PM تولید مازاد دردسر جدید مرغداران/ تزریق مرغ منجمد وارداتی ھم زمان با مازاد تولید | نسخھ چاپی خبر | خبرگزاری فارس

https://www.farsnews.ir/printnews/14010902000189 1/2

حوزه : کشاورزی و امور دامگروه : اقتصادی

تاریخ : ۱۴۰۱/۹/۲ - ۱۰:۱۹ ق.ظشماره : ۱۴۰۱۰۹۰۲۰۰۰۱۸۹

تولید مازاد دردسر جدید
مرغداران/ تزریق مرغ منجمد

وارداتی هم زمان با مازاد تولید
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران با بیان اینکه مرغ مازاد در بازار عامل افت شدید قیمت شده

است، گفت: شرکت پشتیبانی امور دام کشور هم در این زمینه اقدام مناسب انجام نمی دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد خبرگزاری فارس،                                                                                             مدتی است قیمت مرغ در بازار حدود 11 هزار
تومان کمتر از نرخ مصوب دولتی رسیده و عاملی برای انتقاد تولیدکنندگان شده است. آنها
می گویند فروش مرغ به این قیمت  برای آنها ضرر است و ادامه این وضع باعث کاهش

تولید خواهد شد.

اسداهللا نژاد مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران، لحظاتی پیش در شبکه خبر صدا و سیما                          
اعالم کرد: عالوه بر اینکه مرغ مازاد در بازار وجود دارد، گوشت منجمد وارداتی مربوط به
سال قبل نیز به بازار تزریق می شود که این هم عامل دیگری برای افت شدید قیمت شده

است.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران با بیان اینکه تاریخ مصرف گوشت های وارداتی از
سال قبل رو به پایان است، به این دلیل مجبور هستند، قبل از انقضای مهلت گوشت ها را
به بازار عرضه کنند و این به ضرر تولیدکنندگان تمام شده است، در حالی که هیچ کدام از

مرغداران مسئول سوءمدیریت هایی که قبال در واردات اتفاق افتاده، نیستند.

اسداهللا نژاد از عملکرد شرکت پشتیبانی امور دام در جمع آوری مرغ های مازاد نیز انتقاد کرد
و گفت: با وجود آنکه تولیدکنندگان از 6 ماه پیش مرغ به شرکت پشتیبانی امور دام

تحویل داده اند، اما هنوز پول آن را تحویل نگرفته اند.

وی تمرکز وزارت جهاد کشاورزی روی نژاد مرغ آرین را عامل دیگری برای وجود مرغ مازاد
اعالم کرد و گفت: تنها صادرات مرغ نژاد آرین به کشورهای همسایه انجام می شود و یا
اینکه مرغ نژاد آرین توسط شرکت پشتیبانی امور دام جمع آوری می شود و تقاضای ما این

است که این اقدامات بدون توجه به نژاد مرغ انجام شود.

https://search.farsnews.ir/?q=%D8%A2%D9%86%20%D8%B1%D8%A7&o=on
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مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران میزان جوجه ریزی آبان ماه را 120 میلیون قطعه اعالم
کرد و گفت: این میزان جوجه ریزی هم در مقایسه با مصرف کشور که با 105 میلیون قطعه
تامین می شود، بیشتر است و این عاملی بر مازاد در بازار خواهد شد و وزارت جهاد

کشاورزی باید اقدام الزم برای ایجاد تعادل عرضه و تقاضا در بازار ایجاد کند.

به گزارش فارس، وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از نژاد مرغ ایرانی آرین که سال ها
فراموش شده بود، خرید آن را در اولویت قرار داده است.

از سوی دیگر برخی از تولیدکنندگان نسبت به عملکرد این نژاد انتقاد دارند و می گویند باید
اصالحات در آن صورت بگیرد و به این دلیل تعداد مرغدارانی که از این نژاد استفاده

می کنند کمتر است.

پایان پیام                                                                                            /
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در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

نقش تعاونی روستایی در عدم صادرات دام زنده به قطر / کشتار دام کاهش

یافت

رئیس مجمع صادرکنندگان دام زنده خاطر نشان کرد: قطری ها از تعاونی روستایی تعهد دولتی گرفته بودند به همین دلیل با بخش خصوصی

وارد معامله نشدند در حالی که صادرات دام به قطر برای جام جهانی فرصت خوبی برای صادرکنندگان واقعی محسوب می شد.
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منصور پوریان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در پاسخ به این پرسش که چرا نتوانستیم دام زنده به قطر صادر کنیم؟ گفت: سال

گذشته قطری ها با تعاونی روستایی ایران قراردادی را منعقد کردند که بنا به آن این مرکز  باید اقدام به تعیین مباشر و مبادرت به صادرات

دام کند.

وی مباشری که تعاونی روستایی برای صادرات دام انتخاب کرده بود را ناکارآمد معرفی کرد و افزود: 2 سال است که تعاونی روستایی

مسئول صادرات دام به قطر شده اما در این 2 سال کارنامه موفقی نداشت؛ در سال جاری نیز اتحادیه دامداران به عنوان مباشر از سوی
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تعاونی روستایی انتخاب شد اما از آنجایی که آنها تجربه الزم را نداشتند و از سوی دیگر صاحب دام نبودند نتوانستند در این زمینه موفق

عمل کنند.

پوریان با بیان اینکه صادرکنندگان باید ادبیات تجارت را بلد باشند، خاطر نشان کرد: قطری ها از تعاونی روستایی تعهد دولتی گرفته بودند

به همین دلیل با بخش خصوصی وارد معامله نشدند در حالی که صادرات دام به قطر برای جام جهانی فرصت خوبی برای صادرکنندگان

واقعی محسوب می شد.

به گفته رئیس مجمع صادرکنندگان دام؛ دامپزشکی قطر برای صادرکننده ایرانی باید برگه درخواست صادر کند که صدور این برگه در اختیار

تعاونی روستایی است از این رو 2 سال است که دامی به قطر صادر نکردیم و اگر صادر شده و دام ایرانی با واسطه و کشور ثالث به قطر

رفته است.

وی تصریح کرد: ورود شرکت های دولتی به موضوع صادرات که در واقع ورود دالل ها و واسطه گران است و آنها نمی توانند کار را درست

پیش ببرند چراکه تجربه الزم در این زمینه را ندارند. تاکنون حدود 100 هزار راس دام از ایران به کشورهای کویت، عمان، عراق و امارات

صادر شده است.

پوریان با بیان اینکه بخش اعظمی از دام صادرشده نیم گوشت است، افزود: استان هایی که گرفتار خشکسالی، کم آبی و کمبود علوفه بودند

دام آنها نیم گوشت شده است از این رو باید این دام صادر شود. در استان خوزستان نزدیک به 1.5 میلیون راس دام نیم گوشت وجود دارد

که باید خارج شود.

وی با اشاره به نبود تقاضا برای دام زنده در بازار داخلی، گفت: بازار داخلی جوابگوی این میزان دام در دامداری ها نیست سال گذشته در

فصل پاییز حدود 4 میلیون راس دام کشتار شد اما امسال با گذشت 2 ماه از فصل پاییز کمتر از 2 میلیون راس دام کشتار کردیم که از این

عدد 30 درصد آن بره نر و بقیه آن ماده بوده است. این آمار نشان می دهد که بازار نتوانست دام موجود را جذب کند؛ از سوی دیگر خرید

تضمینی نیز انجام نمی شود و خط صادرات تنها راه ادامه حیات دامدار تلقی می شود.

به گفته رئیس مجمع صادرکنندگان دام زنده؛ دام خوزستان، فارس، آذربایجان غربی، شرقی و کردستان از کشور  خارج می شود و دام دیگر

استان ها خریدار ندارد.

پوریان با بیان اینکه مشکالت دام همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: در مجموع روند صادرات توانست تاحدودی انگیزه دامداران برای تولید

را حفظ کند و آنها دام مولد را حفظ و به کار خود ادامه می دهند.

وی در پایان با اشاره به میانگین قیمت دام بره کشتاری، گفت: بره نر کشتاری کیلویی 75 هزار تومان بفروش می رسد و قیمت سایر اقالم دام

پایین تر است.

انتهای پیام/
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در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

افزایش اندک قیمت تخم مرغ/ مرغداران رنگ دانه را حذف کردند/ سود باالی

دولت از محل آزادسازی نرخ نهاده ها

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران خاطر نشان کرد: در گذشته تولیدکنندگان رنگ دانه استفاده می کردند اما از آنجایی که

نرخ رنگ دانه از 150 تا 200 هزار تومان به یک میلیون و 200 هزار تومان رسیده است از این رو تولیدکنندگان برای کاهش قیمت تولید این ماده

را از فرآیند تولید حذف کردند
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ناصر نبی پور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، از افزایش هزار تومانی نرخ تخم مرغ درب مرغداری ها خبر داد و افزود: قیمت یک کیلو

تخم مرغ از کیلویی 36 هزار تومان به کیلویی 37 هزار تومان رسیده است.

به گفته وی؛ افزایش هزار تومانی تخم مرغ درب  مرغداری ها حداقل قیمت آن را در واحدهای صنفی حدود 2 تا 3 هزار تومان افزایش

می دهد.
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این فعال اقتصادی میزان تولید روزانه تخم مرغ را حدود 2 هزار 300 تن دانست و افزود: اگر هر کیلو تخم مرغ کیلویی 38 هزار تومان

محاسبه شود تولیدکنندگان کیلویی 10 هزار تومان ضرر می کنند و نرخ منطقی تخم مرغ بدون احتساب سود 10 درصد باید کیلویی 43 تا 45

هزار تومان درب مرغداری ها شود.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران با تاکید بر عملیاتی نشدن وعده های دولت در زمینه حمایت از تولیدکنندگان، خاطر

نشان کرد: معاون اول رئیس جمهور به تولیدکنندگان قول داد در صورت همراهی با دولت تا پایان شهریور عالوه بر  اصالح قیمت ها ذرت 

معوقه ماه های گذشته را به تولیدکنندگان بدهد اما نمی دانم وزیر کشاورزی با چه منطقی می خواهد این سخنان را کتمان کند در صورتی که

در این جلسه حضور داشتند.

نبی پور ادامه داد: معاون اول رئیس جمهور 2 بار به وزیر کشاورزی نامه نوشت که مشکل قیمت تخم مرغ را حل کند اما وزیر کشاورزی

تمایلی به اصالح قیمت ها ندارد و این ذهنیت برای تولیدکنندگان ایجاد شده است که می خواهند ما را بازی بدهند.

این فعال اقتصادی با اشاره به افت توان خرید مصرف کنندگان، افزود: سود قابل توجهی از محل آزادسازی نرخ نهاده ها عاید دولت شد از

این رو دولت باید به اجبار یارانه ای به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان پرداخت کند که آنها بتوانند به کار خود ادامه بدهند تا مردم بتوانند

ارزان ترین پروتئین را خریداری کنند.

وی با انتقاد از نحوه ذخیره سازی تخم مرغ از سوی شرکت پشتیبانی امور دام، خاطر نشان کرد: شرکت پشتیبانی امور دام اردیبهشت سال

جاری 2 هزار و 700 تن تخم مرغ از مرغداران خریداری کرد اما هنوز پولی به آنها پرداخت نکرده است.

نبی پور با بیان اینکه روزانه 100 تا 150 تن تخم مرغ از کشور صادر می شود، گفت: صادرات متاثر از نرخ دالر است اگر نرخ دالر باال برود

شاهد افزایش صادرات هستیم و با کاهشی شدن نرخ آن روند صادرات متوقف می شود.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران در پاسخ به این پرسش که چرا زرده تخم مرغ مانند گذشته نارنجی رنگ نیست؟

گفت: در گذشته تولیدکنندگان رنگ دانه استفاده می کردند اما از آنجایی که نرخ رنگ دانه از 150 تا 200 هزار تومان به یک میلیون و 200 هزار

تومان رسیده است از این رو تولیدکنندگان برای کاهش قیمت تولید این ماده را از فرآیند تولید حذف کردند؛ همچنین کیفیت ذرتی که مرغ

تخم گذار مصرف می کند در کیفیت تخم مرغ تاثیر می گذارد. مرغ های محلی به دلیل علوفه و یونجه  تازه ای که مصرف می کند زردی آن

پررنگ تر است.

به گزارش ایلنا؛ قیمت شانه تخم مرغ دو کیلویی در واحدهای صنفی 95 هزار تومان بفروش می رسد.

انتهای پیام/
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تاریخ: ۳۰ آبان ۱۴۰۱ - ۲۱:۴۰کد خبر: ۳۶۴۵۷۳۸

فرصت طالیی صادرات مرغ گوشتی برای پرورش دهندگان آن در
ایران

شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در بسیاری از کشور ها و مصون ماندن مزارع پرورش مرغ گوشتی

در کشور از این بیماری، فرصت طالیی برای صادرات این محصول فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقا میری رئیس سازمان دامپزشکی کشور در ارتباط با موافقت کویت با

وارد کردن مرغ گوشتی از ایران، گفت:  

با شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در بسیاری از کشور ها و اقدامات پیشگیرانه ای که در ایران به

عمل آمده است ما توانستیم مانع از ورود این بیماری به کشور شویم. 

آقامیری افزود کشور های درگیر این بیماری به دلیل معدوم کردن پرندگان مبتال به بیماری و برقراری شرایط

قرنطینه، نیاز به واردات مرغ گوشتی پیدا کرده اند و با توجه به اینکه با تشکیل ستاد ملی آنفلوانزا در کشور

و رصد اوضاع تا کنون هیچ کانونی از درگیری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشور مشاهده نشده بازار

خوبی برای تولید کنندگا ما ایجاد شده است و اخیرا کویت واردات مرغ گوشتی از ایران را آزاد اعالم کرد. 

به گفته آقا میری از طرفی با توجه به افزایش تولید در کشور و وجود قمیت تعادلی در بازار مرغ، این فرصت

طالیی برای پرورش دهندگان مرغ گوشتی فراهم است که مازاد تولید خود را صادر کنند. 

رئیس سازمان دامپزشکی در باره صادرات جوجه و مرغ گوشتی نژاد آرین نیز گفت تصمیم های مربوط به

نژاد مرغ آرین که یک نژاد بومی است در سطح وزارت جهاد کشاورزی و شورای عالی امنیت ملی گرفته

می شود؛ و البته سازمان دامپزشکی آمادگی دارد کمک کند مزارعی که این نژاد را پرورش می دهند بتوانند

صادرات داشته باشند. 

به گفته آقا میری در حال حاضر حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن مرغ گوشتی در کشور تولید می شود و این

ظرفیت وجود دارد که میزان تولید به ۳ میلیون تن برسد و مازاد آن صادر شود و این ظرفیت سازی

می تواند هم به اشتغال پایدار و هم توسعه صنعت مرغداری منجر شود وبه اقتصاد کشور کمک کند.

{$sepehr_media_8808993_600_350}
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تاریخ: ۰۱ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۳۲کد خبر: ۳۶۴۶۹۸۳

معاون گمرک جمهوری اسالمی ایران خبر داد؛

ترخیص روزانه ۲ هزار کامیون حامل نهاده های دامی از گمرک بندر
امام

معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسالمی ایران گفت: به طور میانگین روزانه ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰ کامیون حامل

نهاده های دامی و کاال های اساسی از گمرک بندر امام ترخیص می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرود

عسگری درباره وضعیت ترخیص

نهاده های دامی و کشاورزی در گمرکات

کشور اظهار کرد: گمرک از تمام

ظرفیت های خود برای کمک به

ترخیص کاال های اساسی و نهاده ها از

گمرکات کشور به ویژه گمرک بندر امام

که یکی از گمرکات فعال ما در زمینه

واردات نهاده های دامی و کشاورزی و کاال های اساسی است، استفاده کرده و بر این اساس بخشی از این

کاال ها را با تأکید وزیر جهاد کشاورزی و به استناد ماده ۴۲ قانون امور گمرکی، بدون دریافت حقوق ورودی،

با تعهد ارائه اصل اسناد و مهلت تودیع یک ماهه ترخیص کردیم. 

عسگری ادامه داد: همچنین پذیرفتیم که بخش عمده ای از این کاال های اساسی با تودیع تعهد ذیحسابی با

سررسید ۱۵ بهمن ماه سال جاری طبق قانون بودجه و قانون گمرک، ترخیص شوند و اینجا هم بابت حقوق

گمرکی تا ۱۵ بهمن ماه وجهی را پرداخت نمی کنند و همچنین در مورد برخی کاال ها نیز اجازه دادیم که اگر باز

هم مشکل دارند، از امکانات ترخیص نسیه هم استفاده کنند که البته اکنون بیشتر با تعهد ذیحسابی کاال های

اساسی را ترخیص می کنند. 

وی اضافه کرد: بیشتر این کاال های اساسی متعلق به شرکت پشتیبانی جهاد کشاورزی است، مشکل عمده

آن ها این بود که باید برخی هزینه ها مانند هزینه های انبارداری و هزینه های آنالیز آزمایشگاه را نقدی

پرداخت می کردند. ۸ درصد هزینه های آزمایشگاه یک محموله ۷۵ هزار تنی به طور مثال گندم یا جو یا

ذرت، عدد و رقم بسیار سنگینی می شود. 

عسگری ادامه داد: درباره این مشکالت هم جلساتی در دولت تشکیل و تصمیمات جدیدی اتخاد شد تا

هرچه زودتر به این بخش هم کمک شده و کاال ها ترخیص شوند. 
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معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسالمی با اشاره به افزایش ورودی کشتی ها در لنگرگاه و اسکله ها یادآور

شد: در مجموع حدود ۸ میلیون تن کاال در لنگرگاه ها، اسکله ها و بنادر کشور داریم. اگر نقدینگی آن ها تأمین

شود، با خدمات ۲۴ ساعته که در گمرک داریم، تعداد بیشتری کامیون حامل نهاده های دامی ترخیص خواهد

شد. اکنون به طور میانگین ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰ کامیون در روز از گمرک بندر امام، نهاده های دامی و کاال های اساسی

ترخیص می کنیم. 

عسگری با اشاره به آخرین آمار ترخیص کاال، گفت: آخرین آماری که داریم برای ۲۲ آبان ماه است، ۵۹ فروند

کشتی در لنگرگاه به ظرفیت ۳ میلیون و ۳۸۴ هزار تن داریم و ۱۶ فروند هم در اسکله در حال تخلیه است که

ظرفیت آن ها ۴۰۶ هزار تن است. همچنین در ۱۳ بندری که کاال های اساسی به آن ها می آید، جمعًا ۴ میلیون

و ۸۰۰ هزار تن هم کاالی اساسی است که بیشترین آن ها در گمرک بندر امام با ۳ میلیون و ۷۹۴ هزار تن

است. 

وی در خصوص موضوع مواد اولیه دارو و متروکه شدن آن ها اظهار کرد: در خصوص دارو طیف وسیعی از

موارد را داریم که در فصول ۳۰ و همچنین ۲۸ و ۲۹ قانون امور گمرکی در خصوص مواد اولیه مطرح شده

است. اما گمرک همان تسهیالتی را که اشاره کردم، برای این بخش هم در نظر دارد، یعنی در حوزه گمرک

می توان چیزی بابت حقوق ورودی پرداخت نکرد و با ضمانتنامه بانکی ترخیص کرد. 

عسگری افزود: به این معنی که بابت حقوق ورودی گمرک، می توانند تودیع ضمانتنامه بانکی با سررسید ۱۵

بهمن ماه ۱۴۰۱ داشته باشند. 

وی افزود: دارو طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است مگر آنکه

تولید مشابه داخل داشته باشد، که باید پرداخت ۹ درصد را انجام دهد. این بخش به دلیل اینکه مربوط به

سازمان دیگری است، باید نقدی به ما بدهند. 

معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسالمی ادامه داد: البته وزیر اقتصاد در نامه ای به شورای عالی امنیت

ملی درخواست کرد که این ۹ درصد های مربوط به مالیات بر ارزش افزوده کاال های اساسی را هم اگر مشمول

شوند، گمرک می تواند مانند حقوق ورودی خودش با ضمانتنامه اخذ کند. 

عسگری ادامه داد: در مجموع در پرداخت حقوق ورودی، منعی برای ارائه ضمانتنامه به جای پول نقد نداریم

و این موضوع را ابتدای سال جاری به تمام گمرکات کشور ابالغ کردیم و در کنار آن حتی برای کسانی که جزو

فعاالن مجاز اقتصادی هستند، سررسید ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ اعمال نمی شود، بلکه از روز اظهار به مدت یک سال

مهلت دارند. 

وی افزود: یعنی اگر امروز یک فعال مجاز اقتصادی، داروی خود را اظهار کند، از همین امروز تا سال دیگر

همین روز وقت دارند و سررسید آن یکسال پس از اظهار خواهد بود. اگر هم جزو فعاالن مجاز اقتصادی

نیستند، می توانند در سایت ثبت نام کنند تا شرایط را برای فعال مجاز اقتصادی شدن احراز کنند. 

عسگری بیان کرد: ما در حال حاضر ۶۲۶ شرکت فعال مجاز اقتصادی داریم که وارد کنندگان از این شرکت ها

هم می توانند استفاده کنند. همچنین طبق فصل سی ام قانون امور گمرکی، در تبصره ۴ به صراحت عنوان
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شده است که در زمان ترخیص برای کاال هایی که دارای تاریخ انقضا هستند، باید از زمان ترخیص حداقل ۶۵

درصد از مهلت قابل مصرف بودن آن باقی مانده باشد، تا اجازه ترخیص داده شود.
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استانها 

معاون ام�ر ت�لیدات دام� وزارت جهاد کشاورزی:

مازندران پیشتاز در صن�ت طیور است
ساری- معاون ام�ر ت�لیدات دام� وزارت جهاد کشاورزی از مازندران به عن�ان استان خاص و پیشتاز در صن�ت طیور یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دماوندی نژاد پیش از ظهر سه شنبه در گردهمایی معاونین بهبود ت�لیدات دام� سراسر کش�ر در بابلسر گفت: مازندران یک
استان خاص در صن�ت طیور کش�ر است که در برهه های حساس ت�انست کش�ر را به آرامش برساند. 

وی با بیان اینکه پس از اجزای طرح کارآمدسازی یارانه ها پیش بین� بر این بود که ۵۰ درصد ت�لیدات این صن�ت کاهش یابد، اما ت�لیدکنندگان باغیرت
صن�ت طیور کش�ر ثابت کردند با روحیه جهادی م� ت�ان همه پیش بین� ها را باطل کرد و با افزایش ت�لید نسبت به قبل از اجرای این طرح، نقش خ�د را در

امنیت غذایی کش�ر بهتر از قبل ایفا کردند. 

دماوندی نژاد گفت: در شرایط� بودیم که مردم با ارائه کارت مل� نسبت به دریافت مرغ اقدام م� کردند که بسیار ناراحت کننده بود اما با همت
ت�لیدکنندگان و استراتژی صحیح مسؤوالن وزارت جهاد کشاورزی ت�انستیم به مازاد ت�لید برسیم و ذخیره این ت�لیدات را شاهد باشیم و مردم هم به راحت�

م� ت�انند مرغ خ�د را تأمین کنند. 

وی افزود: با ت�جه به تنظیم بازار شب عید و ماه مبارک رمضان، باید ط�ری برنامه ریزی کنیم که بت�انیم حت� در صادرات این محص�الت هم قدم برداریم و
بازار هیچ کمبودی نداشته باشد. 

معاون ام�ر ت�لیدات دام� وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: امروز ت�لید ما از لحاظ قیمت� مت�ادل شده است و م� ت�انیم بازارهای هدف دنیا را در دست
بگیریم.

مازندران /
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استانها 

رئیس جهاد کشاورزی لرستان:

بده� ۹۵ میلیاردی شرکت پشتیبان� ام�ر دام لرستان پرداخت شد
خرم آباد- رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به پرداخت بده� ۹۵ میلیارد ت�مان� شرکت پشتیبان� ام�ر دام از س�ی اتحادیه مرغداران، از افزایش

نظارت ها بر بازار این استان خبر داد.

سید عماد شاهرخ� در گفت و گ� با خبرنگار مهر با اشاره به بده� شرکت پشتیبان� ام�ر دام لرستان به مرغداران و دامداران، اظهار داشت: این بده�، ۹۵
میلیارد ت�مان بوده است.

وی، بیان داشت: با برنامه ریزی ص�رت گرفته، االن هیچ مرغداری در استان طلبی از شرکت پشتیبان� دام و دولت لرستان ندارد.

بده� ۹۵ میلیاردی شرکت پشتیبان� ام�ر دام پرداخت شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اقدامات ص�رت گرفته در این رابطه، عن�ان کرد: در این راستا اتحادیه مرغداران را مباشر ت�زیع نهاده های
دام� و همچنین ت�زیع مرغ منجمد در بازار کردیم.

شاهرخ�، تاکید کرد: ما رقم را به حساب شرکت پشتیبان� واریز نکردیم، بلکه خ�د اتحادیه مرغداران این رقم را بابت طلب مرغداران، به مرغداران پرداخت
کرد.

وی افزود: خ�شبختانه االن هیچ مرغداری در استان طلبی از شرکت پشتیبان� دام و دولت لرستان ندارد و این م�ض�ع را نیز به عن�ان اولین استان به وزارت
جهاد کشاورزی اعالم کرده ایم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه دو میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه ج�جه ریزی در مهر ماه داشته ایم، عن�ان کرد: این عدد در ماه جاری نیز تا
کن�ن حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه بوده است.

افزایش ۱۱ برابری بازرس� ها از بازار و قیمت گذاری ها

شاهرخ� در بخش دیگری از سخنان خ�د با اشاره به م�ض�ع قیمت گذاری کاالهای اساس� در استان، بیان داشت: در این راستا بنا بود که نیرو، امکانات و
منابع از وزارت صن�ت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی بیاید.

وی، تصریح کرد: در ابتدای کار، در استان ما تقریباً حدود ۱۰ نفر پای کار آمدند که ب�د از حدود سه ماه، متأسفانه اینها برگشتند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تاکید بر اینکه در این راستا ما خ�دمان این کار را با نیروهای خ�د مجم�عه سازمان جهاد کشاورزی مدیریت کردیم،
ادامه داد: این امر نیز با استفاده از منابع خ�د سازمان، خ�درو، امکانات و… انجام شده است.

شاهرخ� با اشاره به اینکه در شش ماهه ابتدای امسال، نسبت به شش ماهه پایان� سال گذشته، بازرس� های ما ۱۱ برابر افزایش یافته است، افزود: نظارت
را روی قیمت کاالهای اساس� به شدت افزایش داده ایم.

ارزش ریال� پرونده های تخلفات� تشکیل شده ۵ برابر شده است

وی ادامه داد: قیمت یک سری از کاالها به ما اعالم شده است، هیچ فروشنده ای ح� ندارد بیشتر از آن، این کاالها را از جمله مرغ کیل�یی ۶۳ هزار ت�مان
بوده، گران تر بفروشد، بیان داشت: اگر غیر از این باشد به ط�ر حتم همکاران ما برای متخلفان در این رابطه تشکیل پرونده م� دهند و به ت�زیرات معرف�

م� ش�ند.

ً تابع عرضه و تقاضا هستند و ما برای آنها قیمت� نداریم، افزود: هر چند این رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه اما یک سری از اقالم واقعا
اقالم نیز بر اساس فاکت�ری که برای آنها وج�د دارد، رقم س�دی برای آنها ت�ریف شده و در بازار عرضه م� ش�ند.

ً پنج شاهرخ�، تاکید کرد: با این وج�د نظارت های ما ق�ی است و االن پرونده های بسیار را در حال بررس� داریم، االن ارزش ریال� این پرونده ها نیز تقریبا
برابر بیشتر از شش ماه پایان� سال قبل بوده است.
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اقتصاد 

معاون ام�ر دام و طیور وزارت جهاد کشاورزی:

مج�زی برای واردات مرغ نداشتیم
معاون ام�ر دام و طیور وزارت جهاد کشاورزی درباره ادعای مرغداران مبن� بر مازاد مرغ ت�لیدی داخل و واردات مرغ های منجمد گفت: از سال گذشته مج�زی

برای واردات مرغ به کش�ر صادر نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دماوندی نژاد، معاون ام�ر دام و طیور وزارت جهاد کشاورزی درباره ادعای مرغداران مبن� بر مازاد مرغ ت�لیدی داخل و واردات
مرغ های منجمد در یک گفت و گ�ی تل�یزیون� گفت: از سال گذشته مج�زی برای واردات مرغ به کش�ر صادر نشده است. سال گذشته به دلیل اینکه عرضه

مرغ نابسامان بود برای تنظیم بازار دولت م�ظف بود کمبود مرغ را از طریق واردات پوشش دهد بنابراین مج�ز واردات صادر شد.

او تصریح کرد: اول�یت در رویکرد دولت برای تنظیم بازار ت�لیدات داخل� بوده و به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی مج�ز صادرات به ت�لیدکنندگان نداد.
حت� مج�زهای قبل هم باطل شد.

وی در پاسخ به این پرسش که برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای مرغ های مازاد م�ج�د در بازار عن�ان کرد: ت�داد آنها محدود است و از س�ی فروشگاه های
زنجیره ای در حال عرضه هستند. این مرغ ها مربوط به ت�زیع از ماه ها قبل بوده که در انبار این فروشگاه ها م�ج�د است. ت�زیع به شکل محدود در حال

انجام است. ضمن اینکه نرخ مرغ منجمد اصالح و افزایش یافته تا تقاضا به س�ی بازار مرغ گرم س�ق داده ش�د.

او ادامه داد: ت�زیع مرغ محدود شده عالوه بر اینکه قیمت آن نیز افزایش یافته است.

دماوندی نژاد درباره نرخ مرغ منجمد هم ت�ضیح داد: در حال حاضر مرغ منجمد با نرخ هر کیل� ۵۰ هزار ت�مان خریدوفروش م� ش�د.

معاون ام�ر دام و طیور وزارت جهاد کشاورزی درباره برنامه وزارتخانه برای مرغ های مازاد م�ج�د در بازار اظهار کرد: در آبان حدود ۱۰۹ میلیون ج�جه ریزی
انجام شد؛ همچنین از حدود ۱۹۰ روز که از اجرا طرح اصالح اقتصادی در بخش دام و طیور گذشت ما و صن�ت با رویکردی جدید م�اجه شدیم و آن هم عبور

از ارز ترجیح� به نیمایی مبنای ت�لید و تقاضا برای محص�الت دام و طیور به ویژه گ�شت مرغ بود که مدل های جدیدی م� طلبد.

دماوندی نژاد گفت: وزارت جهاد کشاورزی به سرعت اصالحات الزم را انجام داده است؛ به خص�ص در ت�لید جدید ج�جه که مکانیزم های کنترل� در حال
اعمال است. بنابراین ت�لید ج�جه را مدیریت م� کنیم که براساس نیاز بازار باشد.

معاون ام�ر دام و طیور وزارت جهاد کشاورزی درباره مرغ های مازاد هم یادآور شد: درباره مرغ ت�لیدی یک بخش مربوط به مرغ آرین است که حمایت دولت
به ط�ر ق�ی روی آن قرار گرفته است. دست�ر خرید مرغ را در دست�ر کار داریم و برای سایر س�یه ها پیگیری های ویژه از س�ی وزارت جهاد کشاورزی در حال

انجام است ضمن آنکه این م�ض�ع در ستاد تنظیم بازار مطرح است.

دماوندی  نژاد با بیان اینکه امید است دست�رهای الزم اخذ ش�د به درخ�است مرغداران اشاره کرد و گفت: مرغداران درخ�است ذخیره سازی مرغ های مازاد
خ�د را داشتند که این مج�ز صادر شد و ت�لیدکنندگان و زنجیره بزرگ م� ت�انتند گ�شت مازاد خ�د را ذخیره کنند. در ادامه این مازاد محص�الت تا پایان سال

عرضه خ�اهد شد. در چند روز آینده در ح�زه جمع آوری سایر س�یه ها مرغ های ت�لیدی در بازار تصمیمات جدیدی اخذ خ�اهد شد.

معاون ام�ر دام و طیور وزارت جهاد کشاورزی درباره برنامه صادرات مرغ های مازاد گفت: برای صادرات ج�جه یک روز و تخم مرغ و حت� گ�شت مرغ برای
س�یه آرین آزاد بوده و بدون من�� در حال انجام است. درباره سایر س�یه هم من�� وج�د ندارد اما به دلیل قیمت تمام شده باال در کش�ر شاید صادرات

محق� نش�د.

دماوندی  نژاد در پایان درباره خرید مازاد تاکید کرد: این امر منجر به افزایش قیمت مرغ در بازار نشده و سیاست های حمایت� وزارت جهاد کشاورزی دوجانبه
اخذ م� ش�د.

کشاورزی و دامداری /
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اقتصاد 

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران خبر داد؛

ت�زیع گ�شت مرغ با تاریخ انقضا نزدیک
اسدهللا نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گفت: در حال حاضر چالش مربوط به مرغ هایی است که بدون عقبه کارشناس�، برنامه  ریزی وارد شده و

مهمترین مشکل آنان تاریخ انقضای نزدیک است.

به گزارش خبرنگار مهر، مدت� است مرغداران گالیه دارند ت�لید مازاد داشته در حال� که وزارت جهاد کشاورزی مرغ منجمد واردات� در بازار ت�زیع م� کند. در
این باره اسدهللا نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران در یک گفت وگ�ی تل�یزیون� گفت: کش�ر به لحاظ ت�لید مرغ خ�دکفا بوده و از نظر ظرفیت حت�

پتانسیل صادرات ۸۰ تا یک میلیون تن مرغ در سال از کش�ر فراهم است.

وی افزود: متأسفانه بر اساس سیاستگذاری شرایط� که در آبان سال گذشته انجام شد مج�ز واردات بیش از ۲۳۰ هزار تن مرغ منجمد به کش�ر صادر شد.

وی ادامه داد: یک ماه پس از این م�ض�ع ضرورت آن از بین رفته و کش�ر گ�شت مرغ مازاد داشت؛ بنابراین شرکت پشتیبان� ام�ر دام ناگزیر به جمع آوری
آنها از سطح بازار شد. از این رو درخ�است شد تا واردات مرغ منجمد مت�قف ش�د.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران در ادامه درباره مشکالت فعل� مرغداران هم عن�ان کرد: در حال حاضر چالش مربوط به مرغ هایی است که بدون عقبه
کارشناس�، برنامه  ریزی و وارد شد. در حال حاضر تاریخ مصرف آنها رو پایان است.

او گفت: این در حال� است که کش�ر مازاد ت�لید داشته و ت�لیدکنندگان داخل� قادر به فروش محص�الت خ�د نیستند. از س�ی دیگر قیمت بسیار پایین آمده
و حت� محص�الت بین ۷ تا ۱۰ هزار ت�مان از نرخ مص�ب نیز پایین تر در سطح بازار عرضه م� ش�ند. اما متأسفانه باز هم شاهد ت�زیع گ�شت مرغ منجمد از

طریق برخ� سایت ها در بازار هستیم.

اسدهللا نژاد با بیان اینکه ت�زیع گ�شت مرغ منجمد واردات� باید به ط�ر کامل مت�قف ش�د، تاکید کرد: ت�لیدکنندگان داخل� مسئ�ل س�ءمدیریت های داخل�
نیستند اگر مرغ های با تاریخ مصرف در حال اتمام از س�ی فروشگاه ها به فروش برسد.

این فعال بخش مرغداری درباره ج�جه ریزی در ماه آبان اظهار کرد: این عدد بیش از ۱۲۰ هزار قطعه بوده که به این آمار هم نقد وارد است.

او گفت: برای آنکه ت�لید دچار آسیب نش�د و انباشت مرغ، دولت و ت�لیدکنندگان را دچار چالش نکند ت�لید باید متناسب با بازار تقاضا باشد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران در پاسخ به پرسش� مبن� بر میزان نیاز بازار داخل عن�ان کرد: با ت�جه به کاهش سرانه مصرف کش�ر در ماه گذشته،
بیش از ۱۰۵ میلیون قطعه نیاز نبوده این در حال� است که ت�لید بدون ضابطه در حال انجام است. این م�ض�ع هم واحدهای مرغ های مادر را درگیر و هم
دولت را برای حل این بحران دچار مشکل م� کند؛ بنابراین تقاضا م� ش�د بدون ت�جه به س�یه پرورش گ�شت� واحدهای مرغداری، واحد پشتیبان� ام�ر دام

مرغ مازاد را جمع آوری کند.

اسدهللا  نژاد در بخش� دیگر از سخنان خ�د یادآور شد: مرغداران در مقاطع� که ت�لید مازاد و قیمت مرغ پایین بود حدود ۶ ماه مازاد ت�لیدات خ�د را به
واحد پشتیبان� ام�ر دام تح�یل داده و هن�ز م�ف� به دریافت پول این مرغ ها نشده اند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران در پایان هم درخ�است کرد: ضرورت دارد در ح�زه صادرات بدون ت�جه به نژاد، گ�شت مرغ منجمد به کش�رهای
همسایه صادر ش�د.
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