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کد خبر 5658054

استانها 

مدیرکل پشتیبان� ام�ر دام استان یزد:

طرح ت�لید قراردادی دام سبک در یزد اجرا م� ش�د
یزد- مدیرکل پشتیبان� ام�ر دام استان یزد گفت: طرح ت�لید قراردادی دام سبک با تح�یل نهاده مدت دار در دست�ر کار جهاد کشاورزی استان یزد قرار گرفته

است.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر سلیم روز شنبه در نشست� خبری اظهار داشت: از ابتدای دولت سیزدهم تا امروز بیش از ۲۶۳ هزار تن ان�اع نهاده های دام�
ت�زیع شده است که در مقایسه با مدت مشابه افزایش ۱۰۰ در صدی داشته است.

مدیر کل پشتیبان� ام�ر دام استان یزد افزود: در زمینه خرید و ذخیره سازی دام مازاد ت�لید دامداران نیز در سال گذشته از عشایر استان بیش از ۱۷ هزار
راس دام مازاد ت�لید غیر م�لد خریداری شده است.

سلیم یادآور شد: همچنین ۳ هزار و ۳۵۰ راس گ�ساله نر پرواری مازاد دامداران صن�ت� و سنت� استان خریداری کشتار و ذخیره سازی شده است.

وی عن�ان کرد: از ابتدای سال جاری تاکن�ن ۶ هزار و ۴۷۰ راس گ�ساله نر پرواری و ۲۸ هزار راس بره نر پرواری مازاد دامداران استان خریداری کشتار و
ذخیره سازی شده است و در قبال وجه گ�شت تح�یل� دامداران به آنها بیش از ۲۱ هزار تن ان�اع نهاده های دام� به ص�رت تهاتر ارائه شده است.

یزد /
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اقتصاد 

مدیرکل دفتر بازرگان� داخل� وزارت جهادکشاورزی:

مشارکت مردم در تنظیم بازار ت�ادل را به بازار عرضه مرغ بازگرداند
مدیرکل دفتر بازرگان� داخل� وزارت جهادکشاورزی گفت: وقت� قیمت برای ت�لید کنندگان مناسب نباشد، ت�لید در دوره ب�د کاهش و به این سبب قیمت

افزایش� م� ش�د، حال با مشارکت مردم روند معق�ل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مجید حسن� مقدم، مدیرکل دفتر بازرگان� داخل� وزارت جهادکشاورزی گفت: در ت�لید مرغ
جایگاه ای ویژه داریم، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد ت�مان ارزش ت�لید ساالنه گ�شت مرغ است و حدود ۱۸ هزار ت�لید کننده در کش�ر داریم.

وی افزود: در سطح دنیا ت�لید ما مناسب است و در رتبه ۹ دنیا قرار داریم و در آسیا ب�د از کش�رهای چین و تایلند در جایگاه س�م ایستاده ایم.

حسن� مقدم خاطرنشان کرد: در دو هفته اخیر خ�شبختانه حدود ۱۵ درصد قیمت مرغ زنده افزایش داشت و شرایط مناسب شد. اگر قیمت نامعق�ل باشد به
صالح هیچکس نیست، قیمت منطق� سبب م� ش�د ت�لید مت�ادل باشد. قیمت مرغ زنده در بازار حدود ۳۹ تا ۴۰ هزار ت�مان و مرغ کشتار حدود ۶۰

هزارت�مان است.

وی افزود: وقت� قیمت برای ت�لیدکنندگان مناسب نباشد، ت�لید در دوره ب�د کاهش و به این سبب قیمت افزایش� م� ش�د، حال با مشارکت مردم روند
معق�ل شد.

مدیر کل دفتر بازرگان� داخل� وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: در حال حاضر شرکت پشتیبان� هم فعالیت خ�د را انجام و مرغ نژاد ایران� را پشتیبان�
م� کند و باید یه سمت ت�لید مرغ سایز برویم.

وی ادامه داد: در حال حاضر بحث صادرات با ع�ارض صفر مطرح شده همچنین ذخیره سازی و ورود بخش خص�ص� است. م�رد ب�دی بیمه درآمد و صندوق
تثبیت است که باید به سمت آن برویم. ما بر م�ض�ع ت�لید قراردادی بسیار تاکید داریم، در دنیا صادرات بر اساس میزان مازاد اصالً مفه�م ندارد و باید به

این سمت برنامه ریزی کنیم.

حسن� مقدم در پایان عن�ان کرد: وزارت جهاد وظیفه خ�د م� داند که در کنار ت�لیدکنندگان باشد و شرکت پشتیبان� از ابتدا حض�ر داشته است. در تیر و
مرداد ۹۲ میلیون ج�جه ریزی شده است. ما سامانه هایی را برای مدیریت این اقدامات داریم و یک سامانه برای مدیریت ج�جه ریزی داریم. سامانه ها
هیچکدام دولت� نیستند این سامانه ها در ت�زیع شهر به شهر کمک خ�اهند کرد از اول آذر تمام مرغ های که وارد تهران شد ثبت شده است. سازمان

دامپزشک� در تمام مراحل حاضر است، بنابراین به دنبال نیازسنج� و اضافه کردن به این سامانه هستیم.

کشاورزی و دامداری /
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استان ها

خرید حمایتی مرغ بومی در اولویت پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی است

ارومیه - ایرنا - مدیرکل امور پشتیبانی دام آذربایجان غربی گفت: خرید حمایتی و ذخیره سازی نژاد مرغ آرین (بومی) و حمایت از پرورش دهندگان آن در اولویت برنامه های کاری

این شرکت است.

داود قربان نژاد روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: در همین راستا خرید مقدار ۲۷۰ ُتن با مرغداران پرورش دهنده نژاد آرین عقد قرارداد شده و در حال

کشتار و انتقال به سردخانه شرکت است.

مدیرکل امور پشتیبانی دام آذربایجان غربی با بیان اینکه این مرغ ها با قیمت مصوب هر کیلوگرم ۶۳۴ هزار و ۸۰۰ ریال در حال خریداری است، اظهار کرد: نژادهای

دیگر مرغ گوشتی در استان از طریق اتحادیه ها خریداری می شود.

قربان نژاد ادامه داد: همواره باید به دنبال صیانت از ذخایر ژنتیکی کشور باشیم و طبق دستور وزیر جهاد کشاورزی باید به دنبال اشاعه پرورش مرغ نژاد آرین در

کشور بود چرا که این مساله می تواند در حوزه ذخایر ژنتیکی ما را به خود اتکایی و صادرات برساند.

وی با بیان اینکه میانگین مصرف روزانه مرغ گرم در این استان بین ۲۱۰ تا ۲۲۰ ُتن در روز است، اضافه کرد: ذخیره سازی مرغ منجمد در سطح استان به میزان کافی

انجام گرفته و این شرکت آمادگی الزم را برای کنترل قیمت ها با نظر تنظیم بازار استان و توزیع مرغ منجمد دارد.

مدیرکل امور پشتیبانی دام آذربایجان غربی با اشاره به اینکه قیمت کنونی مرغ در بازار مناسب و کمتر از قیمت مصوب است گفت: مشکلی از نظر تهیه و توزیع وجود

ندارد.

آذربایجان غربی دارای بیش از ۷۴۰ واحد مرغ گوشتی است که روزانه بیش از ۲۵۰ ُتن گوشت گرم مرغ تولید و عالوه بر تامین بازار استان، مرغ مازاد مصرف را به

استان های همجوار ارسال می کنند.

آذربایجان غربی /
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اقتصاد 

ورود اتحادیه ها و همراه� مردم برای تنظیم بازار مرغ
وزیر جهاد کشاورزی گفت: رصد ه�شمند زنجیره تأمین گ�شت مرغ به ص�رت آزمایش� آغاز شده و نتایج مثبت� داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سیدج�اد سادات� نژاد، وزیر جهاد کشاورزی در جلسه قرارگاه امنیت غذایی که با حض�ر معاونین
وزیر، رؤسای سازمان ها و مسؤوالن ذی ربط وزارت برگزار شد، بر اهمیت رصد ه�شمند و برخط زنجیره تأمین مرغ کش�ر تاکید و اظهار داشت: رصد ه�شمند

زنجیره تأمین گ�شت مرغ به ص�رت آزمایش� آغاز شده و نتایج مثبت� داشته است.

وی افزود: با ت�جه به اهمیت م�ض�ع، تکمیل و تق�یت سامانه های این بخش در دست�ر کار قرار دارد.

مقام عال� وزارت اضافه کرد: در نظارت ه�شمند زنجیره تأمین گ�شت مرغ نقش اتحادیه ها و تشکل ها حائز اهمیت باالیی است.

سادات� نژاد با اشاره به نقش اتحادیه ها در مدیریت بازار گ�شت مرغ کش�ر، تصریح کرد: در چند روز گذشته با ورود اتحادیه ها و همراه� مردم شاهد
مدیریت بازار گ�شت مرغ کش�ر بودیم.

وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی به ص�رت همه جانبه از اتحادیه ها و زنجیره هایی که در وضعیت فعل� قدم در مسیر مدیریت بازار گ�شت مرغ کش�ر
برداشته اند، حمایت خ�اهد کرد.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه خاطرنشان کرد: بانک کشاورزی و صندوق های حمایت از بخش کشاورزی ملزم به پشتیبان� مال� و تسهیالت� اتحادیه ها و
زنجیره هایی هستند که اقدام به خرید، قطعه بندی، فریز و ذخیره سازی گ�شت مرغ م� کنند.

سادات� نژاد با اشاره به تنظیم بازار گ�شت مرغ با همراه� و همکاری مردم گفت: تنظیم بازار مردم� که برای اولین بار در کش�ر رقم خ�رده است تجربه
بسیار خ�بی بود، اتحادیه های مردم� از مردم برای تنظیم بازار مرغ کمک گرفتند و برای اولین بار در ۴۰ سال صف خرید برای حمایت از ت�لیدکننده تشکیل

شده است.

وی ادامه داد: جل�ه جدیدی در این زمینه اتفاق افتاده است و از صدا و سیما برای ت�جیه و ترغیب مردم تشکر م� کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با صادرات گ�شت مرغ و مرغ زنده گفت: محدودیت های صادرات� گ�شت مرغ و مرغ زنده به ط�ر کامل حذف شده است، لذا
هیچ گ�نه محدودیت و سهل انگاری در زمینه صادرات پذیرفتن� نیست.

کشاورزی و دامداری /
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وزیر جهاد کشاورزی:

محدودیت صادرات گ�شت مرغ و مرغ زنده به ط�ر کامل حذف شده است

ساداتی نژاد گفت: محدودیت های صادراتی گوشت مرغ و مرغ زنده به طور کامل حذف شده است و
هیچ گونه محدودیت و سهل انگاری در زمینه صادرات پذیرفتنی نیست.

وزیر جهاد کشاورزی امروز در جلسه قرارگاه
امنیت غذایی بر اهمیت رصد ه�شمند و برخط
زنجیره تامین مرغ کش�ر تاکید کرد و گفت: رصد
ه�شمند زنجیره تامین گ�شت مرغ به ص�رت

آزمایش� آغاز شده و نتایج مثبت� داشته است.

سادات� نژاد افزود: با ت�جه به اهمیت م�ض�ع،
تکمیل و تق�یت سامانه های این بخش در دست�ر کار قرار دارد.

وی با اشاره به نقش اتحادیه ها در مدیریت بازار گ�شت مرغ کش�ر، گفت: در چند روز گذشته با ورود
اتحادیه ها و همراه� مردم شاهد مدیریت بازار گ�شت مرغ کش�ر بودیم.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی به ص�رت همه جانبه از اتحادیه ها و زنجیره هایی که در
وضعیت فعل� قدم در مسیر مدیریت بازار گ�شت مرغ کش�ر برداشته اند، حمایت خ�اهد کرد.

سادات� نژاد افزود: بانک کشاورزی و صندوق های حمایت از بخش کشاورزی ملزم به پشتیبان� مال� و
تسهیالت� اتحادیه ها و زنجیره هایی هستند که اقدام به خرید، قطعه بندی، فریز و ذخیره سازی گ�شت

مرغ م� کنند.

وی با اشاره به تنظیم بازار گ�شت مرغ با همراه� و همکاری مردم گفت: تنظیم بازار مردم� که برای
اولین بار در کش�ر رقم خ�رده است تجربه بسیار خ�بی بود، اتحادیه های مردم� از مردم برای تنظیم بازار
مرغ کمک گرفتند و برای اولین بار در ۴۰ سال صف خرید برای حمایت از ت�لیدکننده تشکیل شده است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: محدودیت های صادرات� گ�شت مرغ و مرغ زنده به ط�ر کامل حذف شده
است، لذا هیچ گ�نه محدودیت و سهل انگاری در زمینه صادرات پذیرفتن� نیست.
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ت�زیع روزانه مرغ گرم به ۷ هزار و ۵۰۰ تن رسید

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: با توجه به تقاضا برای ذخیره سازی خانگی، توزیع
روزانه مرغ به ۷ هزار و ۵۰۰ تن رسیده است.

آقای محمد یوسف� گفت:قیمت کن�ن� هرکیل�
مرغ زنده ۴۰ هزار ت�مان و مرغ گرم در خرده

فروش� ها ۵۵ تا ۵۷ هزار ت�مان است.

به گفته او: با ت�جه به ذخیره سازی خانگ� در
روزهای اخیر پیش بین� م� ش�د که قیمت مرغ

در شب یلدا ت�ییری نداشته باشد.

یوسف� از ت�زیع روزانه ۶ هزار و ۵۰۰ تا ۷ هزار و ۵۰۰ تن مرغ گرم در سطح کش�ر خبر داد.

او  م� گ�ید: با ت�جه به میزان ج�جه ریزی و ت�لید مرغ، ماهانه حدود ۱۵ تا ۲۰ هزارتن مرغ مازاد در
سطح کش�ر باید جمع آوری ش�د. در این راستا پشتیبان� ام�ر دام با شرکت های طرف قرارداد اقدام به

خرید حمایت� کرده است.

او گفت: با ت�جه به کاهش قیمت ج�جه یک روزه در هفته های اخیر پیش بین� م� ش�د که ج�جه
ریزی آذر حدود ۱۰۰ میلیون قطعه باشد.
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دولت برای جمع آوری مرغ مازاد همکاری کند

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار گفت: با توجه به کاهش حجم تقاضا، دولت برای جمع آوری
مرغ مازاد باید همکاری الزم را داشته باشد.

آقای ایوب فصاحت گفت: امروز قیمت عمده
مرغ به ۵۳ هزار ت�مان و خرده فروش� میادین
به ۵۶ هزار ت�مان رسیده است  که این میزان 

حاک� از روند افزایش عرضه بوده است.

به گفته او، امروز ۶۵۰ تن مرغ گرم وارد شده که
این میزان عرضه حاک� از  مازاد مرغ است.

مدیرعامل سازمان میادین و میوه تره بار م� گ�ید: با ت�جه به بررس� های ص�رت گرفته روند افزایش�
ت�لید مرغ ادامه دارد.

 او گفت: ط� چند روز آینده  با واریز حق�ق کارمندان و کارگران، میزان تقاضا افزایش م� یابد. اما در این
چند روز میزان تقاضا کاهش محس�س� داشته است؛ بنابراین باید دولت برای جل�گیری از متضرر شدن

ت�لیدکنندگان در جهت جمع آوری مرغ مازاد اقدام کمک کند.
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صادرات دام زنده مت�قف شد

مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: هم اکنون دام های مانده در قرنطینه تنها صادر می شود و صادرات
دام های مازاد تا برنامه ریزی مجدد متوقف است.

آقای افشین صدردادرس گفت: بنابر آخرین آمار
تا ۱۰ روز گذشته، ۲۰۰ هزار راس دام به بازارهای
هدف صادر شده است. هم اکن�ن اطالع� از

ت�داد دام های قرنطینه نداریم.

او از ت�قف صادرات دام خبر داد و گفت: هم
اکن�ن دام های مانده در قرنطینه صادر م� ش�د

و برای مابق� دام های مازاد تا تنظیم شیوه نامه جدید و برنامه ریزی جدید مت�قف است.

صدردادرس م� گ�ید: بنابر آمار اعالم� شهریور ۲ میلیون مازاد دام سبک داشتیم که با صادرات ۲۰۰
هزار راس، حداقل یک میلیون و ۸۰۰ هزار راس دیگر دام مازاد روی دست دامدار انباشت شده است.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک قیمت کن�ن� هرکیل� دام زنده را ۹۰ هزار ت�مان اعالم کرد و گفت: براین
اساس قیمت منطق� هرکیل� گ�شت ۲۰۸ تا ۲۱۰ هزارت�مان است.
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ت�لید تخم مرغ در ۱۵ سال اخیر رک�رد زد

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: در آذرماه تولید تخم مرغ به ۱۱۰ هزار تن می رسد که
این میزان تولید در ۱۵ سال اخیر بی سابقه بوده است.

آقای حمیدرضا کاشان� از کاهش ۳ تا ۴
هزارت�مان� هر شانه تخم مرغ درب مرغداری خبر
داد و گفت: اکن�ن قیمت هرکیل� تخم مرغ درب
مرغداری ۳۸ تا ۳۹ هزار ت�مان معادل شانه ای

۷۶ هزار ت�مان است.

او قیمت هرشانه ۱.۹۰۰ گرم� فله در خرده
فروش� را ۹۰ هزار ت�مان و تخم مرغ بسته بندی ۹۵ هزار ت�مان اعالم کرد.

کاشان� م� گ�ید: گرچه قیمت هرکیل� تخم مرغ برای مقطع� درب مرغداری به ۴۰ هزار ت�مان رسید، اما
مجدد بدلیل مازاد کاهش یافت.این درحال� است که قیمت برخ� اقالم مصرف� واردات� به سبب ن�سان
ارز در ۱۰ روز گذشته ۵۰ تا ۷۰ درصد رشد داشته است که براین اساس قیمت فعل� تخم مرغ با نرخ تمام

شده ۱۰ تا ۱۵ درصد اختالف دارد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: برآوردها حاک� از آن است که ت�لید تخم مرغ آذر به
۱۱۰ هزارتن برسد که این  حجم ت�لید در ۱۵ سال اخیر بی سابقه بوده است.

او درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ گفت: بنابر آمار از ابتدای سال ۲۵ هزارتن تخم مرغ با یارانه
پرداخت� از جیب مرغدار صادر شده است که با وج�د شرایط ت�لید ۴۰ تا ۴۵ هزارتن دیگر تا پایان سال

باید صادر ش�د.

کاشان� گفت: اکن�ن وزارت جهاد در بخش صادرات با ت�ییر شیوه نامه محدودیت ایجاد کرده است که با
استمرار این روند صادرات کمتر از ۴۰ تا ۴۵ هزارتن تا پایان سال خ�اهد بود.
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معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد ایسنا/خوزستان 
نکی برای مرغداران هیالت با ژه تس تصاص خط وی کشاورزی از اخ
خوزستانی خبر داد و گفت: پیگیر حل مشکالت تولید کنندگان مرغ

و طیور در خوزستان هستیم.

عبداالمیر نیرومند در گفت و گو با ایسنا، با تشریح برنامه های
حمایتی جهاد کشاورزی از مرغداران خوزستان اظهار کرد: با توجه
به مشکالتی که برای تولیدکنندگان مرغ و طیور به وجود آمده و در
راستای حمایت از تولیدکنندگان، کمیته ای به منظور پیگیری
مسائل تولیدکنندگان تشکیل و بسیاری از مشکالت آن ها در حال

رفع شدن است.

وی از اختصاص خط ویژه تسهیالت بانکی برای مرغداران
خوزستانی در سامانه سیتا خبر داد و افزود: همه فعاالن این حوزه که در سامانه ثبت نام اولیه انجام داده و تایید شده اند، می توانند به شعب

بانک کشاورزی مراجعه کرده و تسهیالتی برای کمک به هزینه های جاری، خرید غذای طیور و... دریافت کنند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه پیگیر حل مشکالت تولیدکنندگان مرغ و طیور در خوزستان
هستیم، گفت: در بحث تامین نهاده های دامی موردنیاز مرغداران هیچ کمبود و مشکلی وجود ندارد و همه مرغدارانی که اقدام به جوجه ریزی

می کنند و در سامانه ثبت می شوند، متناسب با تعداد جوجه ریزی، نهاده در اختیار آن ها قرار می گیرد.

نیرومند ادامه داد: خرید مرغ مازاد تولیدی نیز از دیگر برنامه های حمایتی سازمان جهاد کشاورزی از تولیدکنندگان مرغ است. در این زمینه
شرکت پشتیبانی امور دام متولی خرید مرغ است و اقدامات بسیار خوبی در این زمینه تاکنون انجام شده است.

وی افزود: با هدف حمایت از جوجه ریزی انجام شده توسط تولیدکنندگان، همه تشکل ها، مرغداران و کشتارگاه ها می توانند به شرکت پشتیبانی
مراجعه کرده و مرغ مازاد بر تولید خود را تحویل دهند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: تالش خواهیم کرد تا با برنامه ریزی های انجام شده همه مشکالت بخش
تولید را به ویژه در حوزه مرغداران حل کنیم و آن ها بتوانند در بازه های زمانی مشخص نسبت به جوجه ریزی و تامین نیاز بازار استان اقدام

کنند.

انتهای پیام

اختصاص خط ویژه تسهیالت بانکی برای مرغداران خوزستانی
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خانه  اقتصاد کشاورزی
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در جلسه قرارگاه امنیت غذایی مطرح شد:

تشکر وزیر جهاد کشاورزی از صدا و سیما برای ترغیب مردم به حمایت از
تولیدکنندگان

ورود اتحادیه ها و همراهی مردم برای تنظیم بازار مرغ

وزیر جهاد کشاورزی از صدا و سیما برای ترغیب مردم به حمایت از تولیدکنندگان تشکر کرد.

به گزارش خبرنگار ایانا، صبح امروز جلسه قرارگاه امنیت غذایی به ریاست سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی و با حضور معاونین وزیر،
روسای سازمان ها و مسئوالن ذی ربط در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

در این جلسه، سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی بر اهمیت رصد هوشمند و برخط زنجیره تامین مرغ کشور تاکید و اظهار داشت: رصد
هوشمند زنجیره تامین گوشت مرغ به صورت آزمایشی آغاز شده و نتایج مثبتی داشته است. با توجه به اهمیت موضوع، تکمیل وتقویت سامانه

های این بخش در دستور کار قرار دارد.

وی اضافه کرد: در نظارت هوشمند زنجیره تامین گوشت مرغ نقش اتحادیه ها و تشکل ها حائز اهمیت باالیی است.

ساداتی نژاد با اشاره به نقش اتحادیه ها در مدیریت بازار گوشت مرغ کشور، تصریح کرد: در چند روز گذشته با ورود اتحادیه ها و همراهی مردم
شاهد مدیریت بازار گوشت مرغ کشور بودیم.
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وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی به صورت همه جانبه از اتحادیه ها و زنجیره های که در وضعیت فعلی قدم در مسیر مدیریت بازار گوشت
مرغ کشور برداشته اندحمایت خواهد کرد.

مقام عالی وزارت در ادامه خاطرنشان کرد: بانک کشاورزی و صندوق های حمایت از بخش کشاورزی ملزم به پشتیبانی مالی و تسهیالتی اتحادیه
ها و زنجیره های هستند که اقدام به خرید، قطعه بندی، فریز و ذخیره سازی گوشت مرغ می کنند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تنظیم بازار گوشت مرغ با همراهی و همکاری مردم گفت: تنظیم بازار مردمی که برای اولین بار در کشور رقم خورده
است تجربه بسیار خوبی بود، اتحادیه های مردمی از مردم برای تنظیم بازار مرغ کمک گرفتند و برای اولین بار در 40 سال صف خرید برای حمایت

از تولیدکننده تشکیل شده است.

وی ادامه داد: جلوه جدیدی در این زمینه اتفاق افتاده است و از صدا و سیما برای توجیه و ترغیب مردم تشکر می کنیم.

وی در رابطه با صادرات گوشت مرغ و مرغ زنده گفت: محدودیت های صادراتی گوشت مرغ و مرغ زنده به طور کامل حذف شده است. لذا
هیچگونه محدودیت و سهل انگاری در زمینه صادرات پذیرفتنی نیست.
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در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

صادرات تخم مرغ صفر شده است

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان اظهار داشت: صادرات تخم مرغ که سابقا هم زیاد نبوده اکنون به صفر رسیده و از آن

جلوگیری می شود.
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ناصر نبی پور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد آخرین وضعیت قیمت تخم مرغ اظهار داشت: در بازار امروز میانگین هر کیلو

تخم مرغ کیلویی 40 هزار تومان است و میانگین تقاضا به نسبت هفته های گذشته به واسطه اینکه تخم مرغ یک کاالی حیاتی بوده، کاهش

یا افزایش نیافته است.

وی در پاسخ به وضعیت صادرات تخم مرغ گفت: صادرات تخم مرغ که سابقا هم زیاد نبوده اکنون به صفر رسیده و از آن جلوگیری می شود.

تولیدی ها هم با توجه به افزایش قیمت مرغ تخم گذار کماکان به کار خود و به روند تولید هر ساله خود ادامه می دهند.
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رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در مورد مشکل نقدینگی واحدها افزود: پس از اجرای طرح آزادسازی یارانه های

تولید و توزیع تخم مرغ، نقدینگی واحدها از سوی دولت تامین نشد و تسهیالتی حدود 6 هزار میلیارد تومان به واحدها داده شد که

نتوانست کمک چندانی به واحدها بکند. البته قرار بود بعد از اجرای طرح آزادسازی، ضرر و زیان واحدها و تعیین قیمت تا روز 31 شهریور

انجام شود اما تا امروز جلسه ای در این باره صورت نگرفته است.

انتهای پیام/
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سازمان میاد�ن م�وه و تره بار تهران نرخ جدید انواع تخم مرغ اعالم� اتحادیه سراسری

مرغداران را ابالغ کرد.

قیمت جدید تخم مرغ اعالم شد

سازمان میاد�ن م�وه و تره بار تهران نرخ جدید انواع تخم مرغ اعالم� اتحادیه سراسری مرغداران را ابالغ کرد.

به گزارش خ�رگزاری تس�یم، در ا�ن ابالغیه آمده است: با توجه به نامه شماره 1401/3917 (به شماره ث�ت� 647086)

اتحادیه سراسری مرغداران مرغ تخم گذار م�هن ��رامون محول شدن تع��ن قیمت از سوی وزارت جهاد کشاورزی به

اتحادیه های تخصص� مر�وطه و همچن�ن �ر اساس نامه شماره 1401/503/74067 وزارت جهاد کشاورزی به آن

اتحادیه جهت تام�ن تخم مرغ مورد نیاز �هره �رداران مجموعه میاد�ن و بازار های تابعه به قیمت های تعادل� و نظر به

اعالم قیمت های تأم�ن، توز�ع و عرضه تخم مرغ از سوی اتحادیه مذکور به شرح ذیل:

1- تخم مرغ شانه 30 عددی غ�ر بسته بندی شناسنامه دار کامال سالم و بدون آلودگ� دارای �ری�ت شامل: تار�خ تولید،

انقضاء و ... �ر روی تخم مرغ هر شانه با وزن 1900 گرم:

قیمت تحویل به �هره �رداران (توز�ع عمده) درب غرفه هر شانه 890/000 ریال

قیمت عرضه از سوی �هره �رداران به شهروندان (عرضه به مصرف کنندگان) از قرار هر شانه 905/000 ریال

2- تخم مرغ شانه 30 عددی غ�ر بسته بندی شناسنامه دار کامال سالم و بدون آلودگ� دارای �ری�ت شامل: تار�خ

تولید، انقضاء و... �ر روی تخم مرغ هر شانه با وزن 2000 گرم:

قیمت جدید تخم مرغ اعالم شد
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قیمت تحویل به �هره �رداران (توز�ع عمده) درب غرفه هر شانه 940/000 ریال

قیمت عرضه از سوی �هره �رداران به شهروندان (عرضه به مصرف کنندگان) از قرار هر شانه 955/000 ریال

3- تخم مرغ شانه 30 عددی شرینگ پک شده شناسنامه دارکامال سالم و بدون آلودگ� دارای �ری�ت شامل: تار�خ

تولید، انقضاء و ... �ر روی تخم مرغ هر شانه با وزن 1800 گرم:

قیمت تحویل به �هره �رداران (توز�ع عمده) درب غرفه هر شانه 925/000 ریال

قیمت عرضه از سوی �هره �رداران به شهروندان (عرضه به مصرف کنندگان) از قرار هر شانه 940/000 ریال

مقتض� است ضمن تاکید �ر تام�ن و عرضه محصول تخم مرغ به م�زان کاف� و مورد نیاز مصرف کنندگان و در طول

ساعات فعالیت �هره �رداران در محل فعالیت؛ در صورت نیاز �هره �رداران به هماهنگ� و سفارش تخم مرغ، با اتحادیه

مذکور به شماره تلفن 66592201 داخل� های: 131 و 132 تماس حاصل فرمایند.

شایان ذکر است در صورت امکان تام�ن ا�ن محصول توسط هر یک از �هره �رداران از سا�ر مبادی؛ عرضه محصول

تام�ن شده در غرف تحت اختیار، صرفًا در صورت رعایت مشخصات کم�، کیف� و �هداشت� فوق و با قیمت های اعالم

شده بالمانع �وده و تام�ن و عرضه محصول در طول ساعات فعالیت میاد�ن و بازار های تابعه و در غرف �هره �رداران

دارای مجوز عرضه ا�ن محصول مورد تاکید م� باشد.

بد�ه� است حسن اجرای بخشنامه و دستورالعمل های مر�وطه، کنترل و نظارت �ر اجرای آن بعهده مد�ر/رئیس

محترم میدان/بازار مر�وطه م� باشد.

انتهای پیام/
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قیمت مرغ که هفته گذشته تا هر کیلوگرم ۵۸ هزار تومان افزایش یافته و به قیمت

مصوب ۶۳ هزار تومان� خود نزدیک شده �ود دوباره کاهش یافت و در سطح خرده

فروش� تا ۵۰ هزار تومان ن�ز به فروش م� رسد.

به گزارش خ�رنگار اقتصادی خ�رگزاری تس�یم درحال� که اوایل آبان قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ 63 هزار تومان

تع��ن شد اما بازار ا�ن نرخ را نپذ�رفت و در روزهای محدودی مرغ در بازار به ا�ن قیمت رسید یا باالتر از آن رفت.

حذف ارز 4200 تومان� نهاده های دام� در ارد��هشت ماه سال جاری، قیمت مرغ را به یکباره از کانال 30 هزار تومان

به 60 هزار تومان رساند و مقرر شد که مردم با کو�ن الکترونیک� یا کارت �روت��ن، ا�ن محصوالت را به قیمت قبل

خریداری کنند و دولت مابه التفاوت قیمت را به حساب فروشنده وار�ز کند اما ا�ن طرح تا به امروز پیاده نشده است

و دولت یارانه را به صورت نقدی به حساب خانوار وار�ز م� کند.

�رداخت یارانه به صورت نقدی باعث شده است خانوار بتوانند �رای هزینه کرد آن تصمیم گ�ری کنند و در مواردی به

جای خرید مرغ آن را صرف محصوالت دیگری کنند، به هم�ن منظور با وجود اینکه مرغ در بیشتر اوقات ز�ر قیمت

مصوب خود به فروش م� رسید اما مصرف کاهش یافته است.

 راهکار وزارت جهاد کشاورزی �رای تعادل بازار

محمدرضا صد�ق �ور، د��ر انجمن صنف� جوجه های یک روزه، در گفت وگو با خ�رنگار اقتصادی خ�رگزاری تس�یم اظهار

داشت:  بعد از تغ��ر نرخ ارز واردات نهاده های دام� �قاضا �رای خرید مرغ در کشور 20 تا 30 درصد کاهش یافت که

مرکز �ژوهش های مجلس شورای اسالم� ن�ز آن را تایید م� کند.

تصمیم دولت �رای کاهش ۲۰ میل�ون قطعه جوجه ر�زی
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وی افزود: قبل از حذف ارز 4200 تومان نهاده ها دام� ماهانه 0 12 میل�ون  قطعه جوجه در کشور تولید م� شد اما

اکنون  �رای شب عید ن�ز با 110 میل�ون قطعه جوجه ر�زی در ماه نیاز کشور تام�ن م� شود.

د��ر انجمن صنف� جوجه های یک روزه ادامه داد: در جلسه اخ�ر کارگروه �رنامه ر�زی تولید در وزارت جهاد کشاورزی در

ا�ن ارتباط تصمیم گرفته شد م�زان جوجه ر�زی که تا 130 میل�ون قطعه در ماه افزایش یافته �ود به 110 میل�ون

قطعه کاهش یابد.

وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی با تش� های مرغداران �رای کاهش جوجه ر�زی  همراه� کرد و 110 میل�ون جوجه

ر�زی در ماه را مصوب و   تکلیف کرد.

بنا�را�ن گزارش کاهش 10 تا 20 میل�ون� جوجه ر�زی مرغ گوشت� در ماه م� تواند بازار مرغ را در کشور متعادل کند.

انتهای پیام/
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ادامه واردات نهاده های دامی به کشور از بندر امام

مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان از پهلوگیری ۹ فروند کشتی حامل ۵۰۰ هزار تن نهاده دام طی یک ماه

اخیر در بندر امام خمینی (ره) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما, حمید بدوی با اشاره به واردات نهاده های دامی از بندر امام خمینی (ره) اظهار

کرد: هفته گذشته ۴ فروند کشتی حامل نهاده های دامی در اسکله بندر امام پهلو گرفت و عملیات تخلیه این

کشتی ها در حال انجام است.

وی افزود: این کشتی ها شامل یک محموله ۶۰ هزار تنی ذرت دانه ای و سه محموله کنجاله سویا به وزن ۱۶۰

هزار تن هستند که محموله های آن ها پس از تخلیه به مناطق مورد نظر حمل خواهند شد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان گفت: این محموله ها توسط شرکت پشتیبانی امور کشور وابسته به

وزارت جهاد کشاورزی از کشور برزیل سفارش و خریداری شده است و پس از ورود به اسکله فله بار بندرامام

(ره) عملیات تخلیه آن ها در دستور کار قرار گرفته است.

بدوی عنوان کرد: با پهلوگیری این ۴ فروند کشتی، مجموع کشتی های پهلوگرفته نهاده های دامی در یک ماه

اخیر در اسکله فله بار امام  (ره) به ۹ فروند و مجموع تناژ آنان به ۵۰۰ هزار تن رسید.

وی ادامه داد: در این هفته نیز عملیات پهلودهی چند فروند کشتی حامل نهاده های دامی که در حال حاضر

در لنگرگاه بندرامام خمینی (ره) هستند، آغاز خواهد شد.
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تعادل نسبی در میزان تولید و عرضه مرغ

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت کاهش حضور دستوری دولت در صنعت مرغ و عمل به

خواسته فعاالن اقتصادی، عاملی برای کاهش التهابات و بازگشت آرامش نسبی به میزان تولید و عرضه بوده

است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما, احمدرضا فرشچیان اظهار کرد: ما در بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، بار ها

اعالم کرده ایم که وقتی نقش دولت در تصدی گری اقتصادی کاهش پیدا کرده و بازار بر اساس واقعیت های خود

حرکت کند، می توان انتظار داشت که شرایط چه به نفع تولیدکننده و چه به نفع مصرف کننده تغ�ر وضعیت پیدا

کند. در واقع آنچه که در ماه های گذشته در بازار مرغ دیده شده، نشانه ای از جنبه های مثبت این رویکرد است.

وی با بیان اینکه نسبت به سال گذشته، میزان

التهابات در میزان تولید و عرضه مرغ به

حداقل رسیده است، بیان کرد: این در حالی

است که دولت صرفا نقش خود در تامین ارز

نهاده های دامی را کنار گذاشت، اما همین

اصالح باعث شد که مادیگر مشکالتی مانند

کمبود مرغ ، تغ�ر جدی قیمت ها در کوتاه

مدت و نگرانی های جامعه را نداشته باشیم و امروز حتی می توان گفت که ما مازاد بر نیاز داخلی نیز مرغ

تولید می کنیم.

عضو اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که آیا کاهش قدرت خرید نیز در رسیدن به این مازاد تولید

نقش داشته؟ گفت: قطعا همین طور است و البته این موضوع به شرایط اقتصادی ما باز می گردد. در کنار آن

ما با یک اصالح الگوی مصرف نیز مواجه بوده ایم و در کنار هم قرار گرفتن این شرایط همراه با بهبود شرایط

تولید با کاهش نقش دولت باعث رسیدن به این عملکرد شده است.

فرشچیان درباره امکان صادرات مرغ ایرانی نیز تصریح کرد: ما تا چند سال قبل صادرکننده مرغ بوده ایم و

قطعا در این حوزه هم تجربه کافی وجود دارد و هم ظرفیت های خوبی داریم.
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