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تاریخ: ۱۳ دی ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۵کد خبر: ۸۳۲۴۶۳۵

بازار مرغ تا اوایل اسفند ت�ییری ندارد

رئیس انجمن  پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: با توجه به میزان عرضه و تقاضا پیش بینی می شود
که قیمت مرغ تا اوایل اسفند تغییری نداشته باشد.

آقای محمد یوسف� گفت:قیمت کن�ن� هرکیل�
مرغ زنده ۳۲ تا ۳۸ هزارت�مان و مرغ گرم در

خرده فروش� ها ۵۲ تا ۵۶ هزار ت�مان است.

او از ت�زیع روزانه ۶ هزارتن مرغ در کش�ر خبر داد
و گفت: با ت�جه به کاهش تقاضا و ازدیاد عرضه،
کماکان مرغ کمتر از نرخ مص�ب عرضه م� ش�د.

یوسف� م� گ�ید: با ت�جه به شرایط ت�لید و بازار
پیش بین� م� ش�د که قیمت مرغ تا اواخر بهمن و اوایل اسفند ت�ییری نداشته باشد.

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گ�شت� با بیان اینکه در ماه گذشته ۱۱۰ میلیون قطعه ج�جه ریزی
ص�رت گرفت، گفت: بنابر بررس� های ص�رت گرفته حداکثر نیاز کش�ر در ماه های عادی سال ۹۰ میلیون
قطعه است و ج�جه ریزی باالتر از این رقم منجر به مازاد عرضه م� ش�د؛ بنابراین خرید و جمع آوری مرغ

مازاد از سطح بازار امری ضروری است.
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تاریخ: ۱۲ دی ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۷کد خبر: ۸۳۲۴۴۵۸

ت�زیع اینترنت� گ�شت منجمد تنظیم بازار آغاز شد

رئیس قرارگاه رصدخانه کشاورزی ایران از آغاز توزیع گوشت قرمز منجمد در سامانه ستکاوا برای واحد
های توزیعی خبر داد.

آقای کمال ربان� زاده رئیس قرارگاه رصدخانه
کشاورزی ایران گفت: از امروز گ�شت منجمد
تنظیم بازاری از طریق سامانه ت�زیع ه�شمند

(ستکاوا) عرضه شده است.

به گفته او، از فردا در تمام استان تهران گ�شت
قرمز از طریق این سامانه ت�زیع خ�اهد شد.

ربان� زاده با بیان اینکه ت�زیع گ�شت با استان
تهران شروع شده است، گفت: در استان هایی که سامانه ت�زیع ه�شمند (ستکاوا) راه اندازی شده است،

ت�زیع گ�شت قرمز منجمد به زودی آغاز خ�اهد شد.

بنابر این گزارش سامانه ستکاوا برای خرید گ�شت و مرغ ت�سط واحد های ت�زی�� ایجاد شده است و
مردم به ط�ر مستقیم نم� ت�انند از این سامانه خریدی داشته باشند.
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خبرنگار : 50448کد خبر: 1401101308417دسته بندی: بوشهرسه شنبه / ۱۳ دی ۱۴۰۱ / ۱۹:۲۱

استاندار بوشهر با اشاره به راه اندازی مرکز قرنطینه ایسنا/بوشهر 
دام از سوی سرمایه گذار قطری در بوشهر گفت: در این راستا

صادرات دام از استان پیگیری و به صورت رسمی عملیاتی شود.

احمد محمدی زاده سه شنبه ۱۳ دی در نشست بررسی وضعیت
مرکز قرنطینه دام سرمایه گذار قطری در بوشهر با بیان اینکه روابط
مردم استان بوشهر با قطری ها دیرینه است اظهار کرد:
ساحل نشینان استان بوشهر از دیرباز با کشورهای حاشیه
خلیج فارس از جمله قطر ارتباط گوناگون فرهنگی، تجاری و

اقتصادی داشته اند.

وی با اشاره به سرمایه گذاری در راه اندازی مرکز قرنطینه دام برای
صادرات در بوشهر گفت: این مرکز از سوی یکی از تجار قطری برای

نگهداری و صادرات دام در مرکز استان بوشهر راه اندازی شده و مورد حمایت ویژه قرار دارد.

استاندار بوشهر با بیان اینکه تاکنون ۲ هزار و ۵۰۰ راس دام از این قرنطینه به قطر صادر شده است تصریح کرد: نگاه سرمایه گذار قطری تنها
صادرات نیست بلکه، تأمین گوشت قرمز مورد نیاز کشور و استان بوشهر مورد توجه است.

محمدی زاده با تأکید بر توجه به تسریع در صادرات دام از بوشهر به قطر بیان کرد: اکنون با پیگیری اقداماتی برای صادرات ۱۶ هزار راس دام از
قرنطینه دام این سرمایه گذار قطری در حال اجرا است ولی ارائه مجوز صادرات دام از بوشهر به قطر برای این سرمایه گذار بر اساس توافقات

انجام شده باید پیگیری و عملیاتی شود.

وی حمایت و کمک سازمان دامپزشکی و اتحادیه دامداران برای تسریع در حل مشکالت سرمایه گذار یاد شده را مورد ستایش قرار داد و خاطر
نشان کرد: حمایت و کمک به سرمایه گذار مرکز نگهداری، قرنطینه و صادرات دام در بوشهر ضروری است.

یجاد مرکز م در بوشهر با مشارکت سرمایه گذار یاد شده خاطر نشان کرد: در ا یجاد مرکز پرورش و پرواربندی دا ندار بوشهر با اشاره به ا استا
پرورش دام، ایجاد کشتارگاه صنعتی در بوشهر توسط سرمایه گذار قطری ضمن آمادگی الزم مورد حمایت قرار دارد.

محمدی زاده با اشاره به تعیین زمین برای اجرا طرح پرواربندی دام و کشتارگاه صنعتی تصریح کرد: ظرفیت مهمی برای تولید علوفه دامی با
استفاده از پساب فاضالب در بوشهر وجود و این مهم در دستور کار قرار دارد.

وی کمک برای صدور مجوز صادرات، تولید علوفه، پرواربندی و پرورش و ایجاد کشتارگاه صنعتی دام را در اولویت برنامه ها دانست و تأکید
کرد: استان بوشهر ظرفیت های مهمی برای سرمایه گذاری دارد که از فعاالن اقتصادی و سرمایه گذار حمایت ویژه می شود.

انتهای پیام

استاندار بوشهر:

صادرات دام از بوشهر عملیاتی شود
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تاریخ: ۱۳ دی ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۹کد خبر: ۸۳۲۵۰۹۵

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار تهران مطرح کرد؛

قیمت تخم مرغ درب مرغداری کماکان کمتر از نرخ مص�ب

نبی پور گفت: قیمت کنونی هرکیلو تخم مرغ ۳ هزار و ۵۰۰ تومان کمتر از نرخ مصوب است.

آقای ناصر نبی پور گفت: هم اکن�ن مت�سط
قیمت هرکیل� تخم مرغ درب مرغداری ۳۶ هزار
ت�مان است که کماکان ۳ هزار و ۵۰۰ ت�مان

کمتر از نرخ مص�ب عرضه م� ش�د.

به گفته او، عرضه تخم مرغ با قیمت های باال
هیچ ارتباط� به مرغدار ندارد و دستگاه های

مسئ�ل باید نظارت کنند.

نبی پور با بیان اینکه ماهانه ۱۰۰ هزارتن تخم مرغ در کش�ر ت�لید م� ش�د، گفت: بنابر آمار روزانه ۳ هزار
و ۳۰۰ تن تخم مرغ در کش�ر ت�لید م� ش�د که حداکثر مصرف در روز ۳ هزارتن است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار ادامه داد: از روز گذشته مج�ز صادرات تخم مرع به ط�ر
محدود به صادرکنندگان داده شده است، اما مج�ز ۸۰۰ تن در قبال مازاد ت�لید رقم�  نیست.

او گفت: برآوردها حاک� از آن است که تا پایان سال حداقل ۵۰ هزارتن مازاد تخم مرغ داشته باشیم.

نبی پور فروش کیل�یی تخم مرغ را سیاست مناسب دانست و گفت: از ابتدا فروش تخم مرغ باید بر
مبنای کیل� بود چرا که وزن شانه های تخم مرغ مختلف است. حال با ممن�عیت فروش شانه ای اگر

مغازه داری اجتناب م� کند، سازمان حمایت و دستگاه های مسئ�ل باید رسیدگ� کنند.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار گفت: با ت�جه به کشش بازار و قدرت خرید خان�ار، ن�سان� در
بازار تخم مرغ تا شب عید نخ�اهیم داشت، همانگ�نه که در اوج صادرات، قیمت هرکیل� تخم مرغ بیش

از ۴۰ هزارت�مان نبود.
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تاریخ: ۱۳ دی ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۶کد خبر: ۸۳۲۵۱۴۷

گ�شت ارزان م� ش�د

رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: با توجه به فراوانی دام و عرضه گوشت های منجمد پیش بینی
می شود که قیمت گوشت گرم در بازار کاهش یابد.

آقای منص�ر پوریان گفت: ط� روزهای اخیر
قیمت دام و گ�شت افزایش غیرمنطق� داشته

است، درحالیکه هیچ کمبودی در عرضه نداریم.

به گفته او، با ت�جه به ذخایر قابل ت�جه گ�شت
منجمد، هیچ دلیل� برای افزایش قیمت وج�د
ندارد که در نهایت قیمت های غیرمنطق� ن�ع�

سردرگم� در بازار گ�شت ایجاد کرده است.

پوریان م� گ�ید: هم اکن�ن جابه جایی دام زنده به سبب شرایط ج�ی سخت است، اما به سبب ت�قف
صادرات و میزان زیاد دام در کش�ر دلیل� برای گران� در بازار وج�د ندارد.

رئیس ش�رای تامین کنندگان قیمت کن�ن� هرکیل� گ�شت گ�ساله و گ�سفند منجمد را ۱۵۰ هزارت�مان،
گ�شت گرم میادین ۲۰۰ هزارت�مان و قصابی ها را باالی ۲۰۰ هزارت�مان اعالم کرد و گفت: با ت�جه به
ذخایر باالی پشتیبان� ام�ر دام و استقبال مردم در روزهای اخیر پیش بین� م� ش�د که ت�زیع گ�شت

های منجمد منجر به کاهش قیمت در بازار ش�د.

او قیمت کن�ن� هرکیل� دام زنده سبک و گ�ساله را ۹۵ تا ۱۰۵ هزارت�مان اعالم کرد.
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تاریخ: ۱۴ دی ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۴کد خبر: ۸۳۲۵۸۱۲

مرغ به میزان کاف� وج�د دارد

مدیر تره بار بهمن گفت: در حال حاضر مرغ به میزان کافی در تمامی میادین تره بار کشور وجود دارد.

آقای فرشید معین� گفت: در حال حاضر قیمت
مرغ گرم عمده در بازار میوه و تره بار تهران
۴۷هزار و ۵۰۰ تا ۴۷هزار و۹۰۰ ت�مان است که
نسبت به روز گذشته با کاهش قیمت روبه رو
شده به ط�ری که روز گذشته میانگین قیمت

۵۱هزار ت�مان بوده است.

به گفته مدیر تره بار بهمن، روزانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن مرغ  وارد میادین کش�ر شده و با ت�جه به
فاصله حدود ۱۵هزار ت�مان� مرغ با قیمت مص�ب فرصت خ�بی برای ذخیره سازی مردم در مرغ است.

او م� گ�ید: در حال حاضر مرغ به میزان کاف� در تمام� میادین تره بار کش�ر وج�د دارد.
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مرغ به میزان کاف� وج�د دارد

مدیر تره بار بهمن گفت: در حال حاضر مرغ به میزان کافی در تمامی میادین تره بار کشور وجود دارد.

آقای فرشید معین� گفت: در حال حاضر قیمت
مرغ گرم عمده در بازار میوه و تره بار تهران
۴۷هزار و ۵۰۰ تا ۴۷هزار و۹۰۰ ت�مان است که
نسبت به روز گذشته با کاهش قیمت روبه رو
شده به ط�ری که روز گذشته میانگین قیمت

۵۱هزار ت�مان بوده است.

به گفته مدیر تره بار بهمن، روزانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن مرغ  وارد میادین کش�ر شده و با ت�جه به
فاصله حدود ۱۵هزار ت�مان� مرغ با قیمت مص�ب فرصت خ�بی برای ذخیره سازی مردم در مرغ است.

او م� گ�ید: در حال حاضر مرغ به میزان کاف� در تمام� میادین تره بار کش�ر وج�د دارد.
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مشاهدات میدانی حاکی از کاهش قیمت مرغ در میادین میوه و
تره بار و مغازه ها نسبت به یکی دو ماه گذشته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس مشاهدات میدانی از مغازه های سطح
شهر تهران قیمت هر کیلو مرغ گرم تازه  55 تا ۶۰ هزار تومان

است.

گفتنی است قیمت های ذکر شده حدودی بوده و ممکن است در
برخی مناطق بیشتر یا کمتر باشد.

در میادین میوه و تره بار و مراکز عرضه عمده برای مصرف کنندگان
نیز قیمت هر کیلو از این کاالی پروتئینی پر مصرف در بسته بندی

نایلونی ۵۱ تا ۵۳ هزار تومان شده است.

مقایسه قیمت های میدانی مرغ در آبان و آذر سال جاری نشان می دهد که قیمت این کاال روند نزولی به خود گرفته است و از کیلویی ۶۵ تا
۷۰ هزار تومان در یکی دوماه گذشته به حدود ۶۰ هزار تومان رسیده است.

انتهای پیام

مرغ در سراشیبی قیمت

 

لینک کوتاه
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تاریخ: ۱۲ دی ۱۴۰۱ - ۱۵:۳۸کد خبر: ۸۳۲۴۴۱۱

مشکل� در صادرات محص�الت طیور نداریم

معاون وزیر جهاد گفت: با توجه به عاری بودن واحدهای مرغداری کشور از بیماری آنفلوانزا، مشکلی در
صادرات محصوالت طیور نداریم.

آقای سیدمحمد آقا میری گفت: تاکن�ن گزارش�
از شیوع آنفل�انزا حاد پرندگان در مراکز پرورش
طیور نداشتیم که امیدواریم این روند تا پایان

سال ادامه یابد.

به گفته او، با ت�جه به آنکه عامل بیماری
آنفل�انزا حاد پرندگان، پرنده مهاجر است؛

بنابراین منکر بیماری نیستیم و هم�اره این احتمال وج�د دارد که فردا هم واحدهای مرغداری درگیر این
بیماری ش�ند.

آقامیری م� گ�ید: امسال با سال های قبل تفاوت� وج�د دارد چرا که ستاد آنفل�انزا به ط�ر هفتگ� با
حساسیت ویژه بر واحدهای مرغداری نظارت دارد و هم�اره پایش ها در سطح استان و شهرستان ادامه

دارد.

رئیس سازمان دامپزشک� کش�ر ادامه داد: با ت�جه به آنکه گزارش� از شیوع آنفل�انزا حاد پرندگان
نداشتیم، در خص�ص صادرات محص�الت طیور به عراق و افغانستان مشکل� نداریم.

معاون وزیر جهاد با بیان اینکه محدودیت� در صادرات مرغ زنده نداریم، گفت: سازمان دامپزشک� با
اقتدار از صادرکنندگان دفاع م� کند و هرگ�نه مشکل� که سد راه صادرکنندگان باشد، در ک�تاه ترین

زمان رفع م� کنیم. 


