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 / خبرگزاري صدا و سیماخبرگزاري تسنیم   

     شودیم يداریخر مصوب متیق با مرغداران مازاد نیآر مرغ 
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معاون بازرگان� داخل� شرکت بازرگان� دولت� ا�ران گفت: �ر اساس سیاست های ابالغ�،

مرغ مازاد مرغداران صرفا با سویه تولید شده آر�ن با قیمت های مصوب استان� و به

صورت منجمد خریداری م� شود.

محمد جعفری معاون بازرگان� داخل� شرکت بازرگان� دولت� ا�ران در گفتگو با خ�رنگار اقتصادی خ�رگزاری تس�یم اظهار

داشت: شرکت پش�بان� امور دام نس�ت به جمع آوری مرغ مازاد مرغداران سویه صرفا آر�ن اقدام م� کند.

وی افزود: خرید مرغ مازاد به صورت منجمد و �ر اساس آخر�ن نرخ های مصوب استان� انجام م� شود.

معاون بازرگان� داخل� شرکت بازرگان� دولت� ا�ران  ادامه داد:  شرکت پش�یبان� امور دام کشور در راستای حمایت از

تولید ا�ران�، مرغ با نژاد آر�ن را از مرغداران خریداری م� کند.

وی تصر�ح کرد:بخشنامه خرید حمایت� مرغ مازاد از تولیدکنندگان سراسر کشور به ادارات جهاد کشاورزی و ادارات

پش�یبان� امور دام استان ها ابالغ شده است بنا�را�ن تولیدکنندگان ه�چ دغدغه ای نداشته باشند.

انتهای پیام/

مرغ آر�ن مازاد مرغداران با قیمت مصوب خریداری م� شود
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استان ها

۲۸ میلیون قطعه جوجه ریزی در مرغداری های کردستان انجام شد

سنندج- ایرنا- ر�س سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: افزون بر ۲۸ میلیون قطعه جوجه ریزی از ابتدای امسال تاکنون در مرغداری های استان انجام شد.

پیمان اسکندری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: بازار مرغ استان در مراحل تولید و کشتار، توزیع و مصرف به ثبات مطلوبی رسیده است و از این

نظر برنامه ریزی های این بخش به طور احسن پیش می رود.

وی افزود: باتوجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال، جوجه ریزی متعادل در دستور کار است تا در این ایام شاهد کمبود مرغ در استان نباشیم.

ر�س سازمان جهاد کشاورزی کردستان اضافه کرد: محدودیتی در ذخیره سازی کاالها توسط شرکت پشتیبانی امور دام استان وجود ندارد و این شرکت براساس نیاز

بازار اقدام به عرضه کاال می کند.

اسکندری با بیان اینکه مردم نگران افزایش قیمت گوشت قرمز و مرغ در ایام پایانی سال نباشند، گفت: ذخیره سازی مناسب شرکت پشتیبانی امور دام و عرضه

فراوان این محصوالت پروتئینی در تعدیل و مناسب سازی بازار تاثیر بسزایی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه نظارت بر بازار گوشت قرمز و میوه تشدید می شود، یادآور شد: تولید و عرضه گوشت قرمز استان دارای کیفیت باالیی است و برای دستیابی به

تعادل قیمت در این محصول هم برنامه ریزی هایی در دست اقدام است.

ر�س سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: در نظر داریم با ایجاد غرفه های عرضه و حمایت از صاحبان آنها و عرضه مستقیم و بی واسطه در چندین نقطه از

شهر شرایط را برای کنترل بازار فراهم کنیم.

وی اظهار داشت: با توجه به بررسی های انجام شده نبود تعادل بین عرضه و تقاضا در میادین تره بار و بازار مصرف باعث عدم ثبات قیمت خواهد شد.

ر�س سازمان جهاد کشاورزی اضافه کرد: با توجه به اینکه بیشتر میوه های این فصل از خارج از استان تامین می شود هزینه حمل و نقل تاثیر بیشتری بر افزایش

قیمت میوه در بازار خواهد گذاشت.

اسکندری افزود: برنامه ریزی های الزم برای تشدید نظارت ها بر بازار میوه و تره بار صورت گرفته و در صورت هر گونه تخلف در این بخش طبق مقررات برای

متخلفان پرونده تعزیراتی تشکیل خواهد شد.

۷۰۱ واحد مرغداری فعال در کردستان با ظرفیت بیش از ۱۴.۵ میلیون قطعه در دوره و حدود ۵۸ میلیون قطعه در سال با توان تولید ۱۱۰ هزار تن گوشت مرغ وجود

دارد.
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از سوی معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام کشور به ایلنا تشریح شد:

مشکل تامین کامیون و مسائل ارزی؛ عامل دپوی حدود 4 میلیون تن نهاده دامی

در انبارهای بندر امام

مشکل اسنادی فروشنده ناشی از مشکالت تامین ارز بود که خوشبختانه این مشکل با همکاری بانک مرکزی در تخصیص ارز، تسهیل شده است.
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محمد جعفری، معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام کشور در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به خبر منتشر شده در این

خبرگزاری مبنی بر دپوی نهاده های دامی در بنادر کشور، گفت: وظیفه شرکت پشتیبانی دام کشور تامین ذخایر استراتژیک از منابع وارداتی

است. به همین منظور نهاده های مربوطه در زمان مقرر خریداری و در وارد بنادر کشور شده است، اما به دالیل شرایط حاکم در منطقه، این

بارها در بنادر انباشت شد.

وی از ایجاد مشکالت حمل و نقلی در بنادر کشور خبر داد و گفت: مشکل اصلی رخ داده، ناشی از مسئله حمل ونقل از طریق کامیون هاست.

اگر بتوان براساس نیاز کامیونی روزانه 40 تا 50 هزار تن بار را از بنادر به استان ها انتقال داد در مدت زمان کوتاهی از حجم بار نهاده انباشت
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ویژه نمایشگاه متافو

شده در بنادر کشور کاهش خواهد یافت.

جعفری درخصوص مشکل لجستیکی نیز گفت: این مسئله به دو دلیل تاخیر در پرداخت های پس  کرایه به رانندگان و پایین بودن دستمزد آنها

بود که اکنون سعی می کنیم با پرداخت تاخیری ها و افزایش میزان دستمزدها، جذب رانندگان را بیشتر کنیم. همچنین در این راه در تالشیم

تا از حمل و نقل ریلی یا لجستیکی نیز استفاده نماییم تا به این طریق بتوان از میزان بار بنادر بکاهیم.

وی با بیان اینکه کاهش رسوبات بندری از برنامه های اصلی است،  گفت: بهترین راهکار این موضوع، انتقال آن به استان هاست،  زیرا در این

صورت ضمن نگهداری آنها در شرایط بهتر، تولیدکنندگان به راحتی نهاده های مورد نیاز خود را تامین خواهند کرد.

معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام کشور با اعالم حل مشکالت اسنادی این نهاده ها، گفت: مشکل اسنادی فروشنده ناشی از

مشکالت تامین ارز بود، چرا که تا زمان عرضه نشدن ارز در اختیار وی، اسنادی را به ما ارائه نخواهد کرد که خوشبختانه این مشکل نیز با

همکاری بانک مرکزی در تخصیص ارز، تسهیل شده است. مسئله دیگر افزایش هزینه ترخیِص بار در بنادر است؛ درگذشته هزینه ترخیص یک

کشتی 8 میلیارد تومان بود که اکنون به 40 تا 60 میلیارد تومان رسیده است که این خود به نوعی نقدینگی شرکت را کاهش می داد که با

همکاری دیوان محاسبات کشور و مراجع ذی صالح در حال تعدیل آن هستیم.

الزم به ذکر است مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان هفته گذشته در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته بود «به دلیل

اینکه شرکت امور پشتیبانی دام نتوانسته ٣ میلیون و ٩٠٠ هزار تن کاالی خود را از انبارهای بندر امام خارج کند، ظرفیت و انباری برای

پذیرش بار کشتی های مانده بر روی آب نداریم.» وی خواستار این شده بود تا دو زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی یعنی شرکت امور

پشتیبانی دام و شرکت بازرگانی دولتی ایران به سرعت کاالهای انباشت شده در انبار بندر امام را خارج کنند و جهاد کشاورزی با برنامه ریزی

دقیق نسبت به واردات کاال و خروج آن از بنادر اقدام کند تا چنین مشکالتی رخ ندهد.

 

انتهای پیام/
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ی استاندار ر اقتصاد ی امو ن هماهنگ معاو ایسنا/خراسان جنوبی 
خراسان جنوبی از پرداخت ۸۰ میلیارد تومان از مطالبات مرغداران
و دامداران استان با پیگیری مجموعه جهاد کشاورزی و شرکت

امور دام استان خبر داد.

جواد اشرفی، امروز چهارشنبه ۹ آذر در کارگروه تنظیم بازار استان
اظهار کرد: در حال حاضر به مرغدران و دامدارانی که گوشت تحویل

شرکت پشتیبانی امور دادم داده اند، هیچ گونه بدهی نداریم.

به گزارش ایسنا،  وی با بیان اینکه در حال حاضر دولت کار خرید
مرغ آرین را به عنوان یک نژاد ملی در دستور کار دارد، بیان کرد:
شرکت پشتیبانی امور دام هر هر کیلو مرغ را ۶۴ هزار و ۵۰۰ تومان

خریداری خواهد کرد.

معاون اقتصادی استاندار با انتقاد از وضعیت نامناسب توزیع دارو در داروخانه های استان، گفت: نظارت ها در این خصوص باید افزایش یابد.

اشرفی خاطرنشان کرد: پیگیری ها و نظارت ها به صورت مستمر انجام شود تا در استان مشکلی در زمینه روغن موتور نداشته باشیم.

وی به اداره  کل صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف استان مأموریت داد تا با همکاری جهاد کشاورزی به صورت ویژه در زمینه نظارت
خبازی ها ورود پیدا کنند و با تخلفات مربوطه برخورد نمایند. 

به گفته وی؛ این امکان وجود دارد که برای نانوایی هایی که به دلیل کیفیت نان، مشتری بیشتری دارند، سهمیه تشویقی آرد در نظر گرفته
شود. 

معاون اقتصادی استاندار با بیان اینکه پنج هزار تن جوی مدت  دار برای عشایر استان تأمین شده، تصریح کرد: برای مابقی دامداران استان
هم نهاده تلفیقی تأمین شده که به زودی توزیع خواهد شد.

اشرفی با اشاره به وجود ۲۴ تن مرغ منجمد در استان، از شرکت پشتبانی امور دام خراسان جنوبی خواست در صورت نیاز این حجم از مرغ را
در اختیار مراکز آموزشی، مدارس، پادگان  ها، مراکز نظامی، زندان ها و دانشگاه ها قرار دهد.

انتهای پیام 

۸۰ میلیارد تومان از مطالبات دامداران و مرغداران خراسان جنوبی پرداخت شد
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رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره
به اینکه سرانه مصرف تخم مرغ در کشور ۱۵ کیلو است اعالم کرد
ر رغداران ۴۳ هزا رای م خم مرغ ب یلو ت ر ک ده ه مام ش یمت ت ه ق ک
تومان بوده و این در حالیست که تخم مرغ در بازار با قیمت های

پایین تر خرید و فروش می شود.

ناصر نبی پور در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه دولت قیمت
جدیدی برای تخم مرغ اعالم نکرده و بازار قیمت ها را تغییر داده 
است، گفت: در ۱۰  تا ۱۵ روز گذشته قیمت هر کیلو تخم مرغ در
مرغداری ها ۱۰۰۰ تومان افزایش یافته و به ۳۸ هزار  و ۵۰۰ تومان

رسیده است.

وی ادامه داد: وقتی قیمت هر کیلو تخم مرغ ۳۸ هزار تومان باشد
هر شانه ۳۰ عددی از آن با احتساب هزینه های جانبی باید بیش از ۹۰ هزار تومان باشد.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران اضافه کرد: برای ما نیز این سوال پیش آمده است که چرا دولت قیمت تخم مرغ را
تغییر نمی دهد. مساله این است که وقتی قیمت ها آزاد شده قیمت کاالها نیز باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود.

وی تصریح کرد:امروزه قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ برای مرغداران ۴۳ هزار تومان است و مرغدار باید با احتساب سود ۴۸ هزار تومان
بفروشد.

نبی پور با بیان اینکه روزانه ۳۲۰۰تن تخم مرغ و ماهانه بیش از ۹۰ هزار تن تخم مرغ تولید می شود، گفت: تا شب عید ۵۰ تا ۶۰ هزار تن مازاد
تخم مرغ خواهیم داشت.

وی در پایان گفت: مصرف تخم مرغ باالتر رفته است و سرانه مصرف تخم مرغ در کشور به ۱۵ کیلو رسیده، زیرا تخم مرغ ارزانترین پروتئین
است.

انتهای پیام

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران عنوان کرد

سرانه مصرف تخم مرغ به ۱۵ کیلو رسید/قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ؛ ۴۳ هزار
تومان
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