
 

 
 "گزیده اخبار شرکت پشتیبانی امور دام کشور در مطبوعات" 

 17/10/1401شنبه
 

 
 

 ( تیـتر اخبـار)
 

 خبرگزاري صدا و سیما 
 شنبه روز از منجمد گوشت يسراسر عرضه   

 راحمدیبو و هیلویکهگ در منجمد قرمز گوشت عیتوز آغاز   

 یاساس يکاالها و نهاده نیتام نرخ نکردن رییتغ يبرا جمهور سیرئ دستور   

 يجار سال در مرغتخم تن هزار 30 صادرات   

 مادر مرغ يهاگله حذف سن نییتع   

 تهران استان در منجمد قرمز گوشت تن هزار 3 از شیب عیتوز   
  

 مهر خبرگزاري 
 سال انیپا تا مرغ تخم و مرغ تن هزار 180 صادرات   

 تسنیم خبرگزاري 
  تومان هزار 49 تا 48 تهران بهمن دانیم در عمده گرم مرغ   

 مرغ متیق یهزارتومان2 شیافزا/ دیرس مرغداران داد به امروز برف   

 باشگاه خبرنگاران 
 تهران در گرم مرغ تن 1300 روزانه عیتوز   

 شد صادر انیآبز خوراك هزارتن 29   

 شود یم ارزان گوشت   

 
 

     روابط عمومی                                                                                                                                          

 عوامل کلیدي رسانه اي در سیاستگذاري
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تاریخ: ۱۵ دی ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۷کد خبر: ۳۷۰۲۷۹۴

عرضه سراسری گوشت منجمد از روز شنبه

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان تهران گفت: از روز شنبه گوشت منجمد گوسفند و گوساله با قیمت

مصوب، در سراسر کشور توزیع می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، آقای رضا سالمی افزود: با تصمیم قرارگاه امنیت وزارت جهاد

کشاورزی، قرار شد عرضه خدمات و کاال در وزارت جهاد کشاورزی به جهت تسهیل در عملیات توزیع و حذف

مراحل اداری و نظارت و پایش صرفا از طریق سامانه انجام شود، این سامانه ها در استان های مختلف در

حال شکل گیری است و در استان تهران آماده شده است و کاال و خدمات شرکت پشتیبانی امور دام جهت

عرضه گوشت منجمد و مرغ منجمد در این سامانه عرضه می شود.

او گفت: از سه شنبه این هفته این اتفاق افتاده است و واحد های صنفی، اتحادیه ها، تشکل ها، تعاونی ها

ثبت نام کردند در این سامانه، خریدشان از طریق این سامانه باید انجام شود. میادین میوه و تره بار هم

بارگذاری شده است و بایستی صرفا خرید از این طریق انجام شود، ولی به دلیل راه اندازی این سامانه زمان

بر بوده است.

آقای رضا سالمی گفت: از شنبه کلیه میادین میوه و تره بار، اصناف تهران، اتحادیه و تشکل ها، می توانند با

ثبت نام در این سامانه و پرداخت وجه نیاز به مراحل اداری ندارد و مستقیما از طریق سامانه ها انجام

می شود و با مراجعه به سردخانه ها می توانند گوشت قرمز منجمد گوسفند و گوساله مورد نیاز خود را تحویل

بگیرند.

 مدیر کل پشتیبانی امور دام استان تهران افزود: شرکت پشتیبانی امور دام به جهت تسهیل در این عملیات

در منطقه غرب تهران سردخانه هشت شهریور، در منطقه شرق تهران سردخانه های تهران پارس را در نظر

گرفته است.
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تاریخ: ۱۶ دی ۱۴۰۱ - ۱۷:۴۸کد خبر: ۳۷۰۴۲۲۲

آغاز توزیع گوشت قرمز منجمد در کهگیلویه و بویراحمد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از آغاز توزیع ۲۲ تن گوشت قرمز منجمد در استان خبر

داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید علی معتمدی پور افزود: تاکنون ۲۲ تن انواع گوشت قرمز در بازار این

استان توزیع شده و این روند تا هر وقت الزم باشد ادامه پیدا می کند.

وی ابراز داشت: گوشت قرمز منجمد شده از باکیفیت ترین گوشت هاست که با قیمت مناسب عرضه می شود.

معتمدی پور گفت: این گوشت از طریق کاسبان امین در نقاط مختلف استان به فروش می رسد.

معتمدی پور با اشاره به افزایش قیمت گوشت قرمز به ۲۱۰ تا ۲۲۰ هزار تومان در سطح استان کهگیلویه و

بویراحمد، ادامه داد: تمهیدات الزم برای تأمین و توزیع ۱۲۰ تن گوشت قرمز برای این استان انجام شد.

وی افزود: این میزان گوشت قرمز به قیمت میانگین ۱۵۰ هزار تومان در سطح بازار در حال توزیع است.
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تاریخ: ۱۶ دی ۱۴۰۱ - ۱۷:۴۳کد خبر: ۳۷۰۴۲۰۴

معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی:

دستور رئیس جمهور برای تغ�ر نکردن نرخ تامین نهاده  و کاالهای
اساسی

معاون امور تولیدات دامی جهادکشاورزی از نامه رئیس جمهور به وزارتخانه های اقتصادی از جمله وزارت

جهادکشاورزی درباره عدم تغ�ر نرخ تامین نهاده ها و کاالهای اساسی برای تولید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین دماوندی نژاد در جمع مدیران تشکل های دام و طیور آذربایجان

شرقی با اشاره به نگرانی ها در اجرای اصالحات ساختاری در حوزه دام و طیور، گفت: جوجه یک روزه، تخم

مرغ، گوشت مرغ و گوشت قرمز از نگرانی های ما بود، اما بعد از اجرای طرح، جوجه یک روزه، به مهمترین

نگرانی تبدیل شد و در فضای سختی قرار گرفت.

وی افزود: برای مدیریت حوزه جوجه یکروزه

یک تصمیم گرفتیم و ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار

جوجه را در روستا ها توزیع کردیم که متأسفانه

تعدادی نیز معدوم شد، این اتفاق یک بار رخ

داد و در آن مرحله نیز انتخاب بین بد و بدتر

بود.

دماوندی نژاد اضافه کرد: کشور ما جایگاه هشتم تولید گوشت مرغ و جایگاه یازدهم تولید تخم مرغ در دنیا

را دارد و استاندارد های بهداشتی تع�ن شده توسط دامپزشکی به صورت جدی اعمال می شود.

معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی با اشاره به پیش بینی مازاد تولید گوشت مرغ در هفته سوم آبان،

گفت: این مساله را پیش بینی کردیم و برای آن تمهیداتی اندیشیدیم تا شرکت پشتیبانی اقدام به خرید

مازاد تولید نماید که این شرکت هم اعالم آمادگی کرد، اما متأسفانه سازمان برنامه بودجه هیچ بودجه ای در

اختیار این شرکت قرار نداد .

وی سپس اظهار کرد: یکی از اقدامات ارزنده ای که وزارت جهاد کشاورزی انجام داد افزایش نرخ خرید

تضمینی گندم از ۵ هزار و ۷۰۰ تومان به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بود چرا که گزارشات موثقی به ما رسیده بود که

عواملی آماده هستند تا پس از برداشت گندم، آن را خریداری و به خارج از مرز های کشور قاچاق کنند و در

نتیجه این اقدام ارزنده باالترین رکورد خرید گندم امسال ثبت شد.
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دماوندی نژاد از نامه رئیس جمهور به وزارتخانه های اقتصادی از جمله وزارت جهاد کشاورزی درخصوص عدم

تغ�ر نرخ تأمین نهاده ها و کاال های اساسی برای تولید خبر داد.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، گفت: براساس کسب تکلیفی که از مقام عالی وزارت

داشتیم و مطالعاتی که مرکز پژوهش های مطالعات اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی انجام داد مکلف شدیم

برای مصرف سرانه ۲۶ کیلوگرم گوشت مرغ برنامه ریزی کنیم که کاهش ۶ کیلویی مصرف سرانه باعث خواهد

شد که جوجه ریزی را بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون قطعه قرار خواهیم داد.

دماوندی نژاد افزود: تخم مرغ تولیدی کشور

به خوبی توانسته به بازار های صادراتی راه پیدا

کند، اما در مورد گوشت مرغ موفق به انجام

این کار نشدیم و باید به این مساله توجه کنیم

که بعد از اجرای طرح اصالح ساختار اقتصادی

در کشور ما تولید باید با پیوست صادرات

انجام بگیرد.

وی مداخالت نابجای بخش های غیرتخصصی را یکی از مهمترین موانع صادرات گوشت مرغ دانست و ادامه

داد: باید مداخله گران و بازیگران عرصه دام و طیور را به مرور کاهش دهیم چرا که یکی از آفات این حوزه

است که فاقد تخصص هستند.

دماوندی نژاد، تصریح کرد: برای بهمن ماه مجوز الزم را گرفته ایم که تولید ماهانه گوشت مرغ را روی ۱۲۰

هزار تن قرار دهیم که برای این مقدار نیز تقاضا وجود دارد.
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تاریخ: ۱۶ دی ۱۴۰۱ - ۱۶:۴۹کد خبر: ۳۷۰۴۱۶۲

صادرات ۳۰ هزار تن تخم مرغ در سال جاری

ر�س هیئت مدیره اتحادیه مرغداران تخم گذار گفت: صادرات راهکاری برای جلوگیری از زیان مرغداران

است و از ابتدای سال ۳۰ هزار تن تخم مرغ به کشورهای هدف صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حمیدرضا کاشانی درباره صادرات تخم مرغ، افزود: کشور ما عالوه بر تامین

نیاز داخلی حداقل ظرفیت صادرات ۱۰۰ هزار تن از این محصول را دارد.

وی با انتقاد از وضعیت صادرات این محصول، اضافه کرد:

۲۶ آذر ماه امسال با صدور دستورالعمل سازمان دامپزشکی،

صادرات تخم مرغ ممنوع شد و به دلیل ارایه مجوز های

سلیقه ای برای صادرات تخم مرغ، به  تازگی اتحادیه سراسری

مرغداران تخم گذار که پیش از این عضو کمیته تصمیم گیری

وزارت جهاد کشاورزی بود، از این کمیته خارج شده است.

کاشانی ادامه داد: با توجه به زیان زیادی که تولیدکنندگان تخم مرغ روی هر کیلوگرم محصول تولیدی خود

می دهند، صادرات تنها راهکار است تا این صنعت دچار آسیب جدی نشود.

طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی تولید ۱.۲ میلیون تن تولید تخم مرغ در سال جاری پیش بینی شده که به نظر

می رسد امکان صادرات ۷۰ تا ۸۰ هزار تن از این محصول وجود دارد.
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تاریخ: ۱۴ دی ۱۴۰۱ - ۱۴:۵۳کد خبر: ۳۷۰۱۵۲۷

تع�ن سن حذف گله های مرغ مادر

بر اساس مصوبه کارگروه برنامه ریزی تولید گوشت مرغ کشور از ابتدای بهمن ماه حداکثر سن نگهداری

گله های مرغ مادر گوشتی، ۶۶ هفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،  امید امینی مدیر کل معاونت تولیدات دامی با ارسال نامه ای مشترک به

شرکت پشتیبانی امور دام و اتحادیه های فعال در حوزه طیور صورت جلسه کارگروه برنامه ریزی تولید گوشت

مرغ را اعالم کرد. مشروح این مصوبات به شرح زیر است.

خالصه مباحث مطروحه: ارائه مباحثی در خصوص وضعیت تولید جوجه یک روزه و گوشت مرغ در ماه های

گذشته و پیش بینی تولید در ماه های آتی و برنامه ریزی و مدیریت تولید جوجه یک روزه و گوشت مرغ

برای روز های پایانی سال ۱۴۰۱ و ماه مبارک رمضان (فروردین ۱۴۰۲)

مصوبه

با توجه به لزوم کنترل دقیق شرایط و مدیریت تولید خصوصا انجام اقدامات کنترلی جهت حفظ و تداوم

تولید گله های مولد به منظور مدیریت مناسب تولید و تامین جوجه یک روزه کافی برای تحقق اهداف پیش

بینی شده در هفته های پایانی سال ۱۴۰۱ و ابتدای سال ۱۴۰۲ مقرر گردید:

۱- از ابتدای بهمن ماه صرفا گله های مرغ مادر گوشتی با سن کمتر از ۶۰ هفته با مجوز دفتر امور طیور وزارت

جهاد کشاورزی، امکان تولک بری خواهند داشت.

تبصره یک: گله هایی که در حال حاضر دارای سن باالی ۶۰ هفته هستند تا ابتدای بهمن ماه امکان مکاتبه

برای اخذ مجوز تولک بری را دارند.

تبصره دو: در خصوص موارد خاص با درخواست متقاضی و اعالم نظر معاون بهبود تولیدات دامی استان

موضوع قابل بررسی هستند.

۲- از ابتدای بهمن ماه حداکثر سن نگهداری گله های مرغ مادر گوشتی، ۶۶ هفته است و نگهداری گله باالتر از

این سن برای گله هایی امکان پذیر است که مجوز تولک بری دارند و لذا برای حذف گله های باالتر از سن

اشاره شده نیازی به اخذ مجوز از دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی نیست.
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۳- از ابتدای بهمن ماه حداکثر سن گله های تولکی ۱۰۰ هفته بوده و نگهداری بیش از سن مذکور صرفا در

موارد خاص و با تا�د دفتر امور دام طیور وزارت جهاد کشاورزی قابل بررسی می باشد.

۴- بر اساس بخشنامه معاون وزیر در امور تولیدات دامی طی نامه شماره ۳۶۳۷۵/۹۰۰/۱۴۰۱/م مورخ

۱۴۰۱/۵/۱۰ موضوع مدیریت حذف گله های مولد گوشتی و اصالحیه آن طی نامه شماره ۴۰۶۳۲/۹۰۰/۱۴۰۱

مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ حذف گله ها در سنین پا�ن تر به شرح ذیل خواهد بود:

۴-۱- حذف گله با سن ۵۵ تا ۶۸ هفته پس از اعالم نظر معاون بهبود تولیدات دامی استان مربوطه توسط

دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی انجام شود.

۴-۲- حذف گله با سن ۵۰ تا ۵۵ هفته پس از انجام بررسی های الزم با موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی

استان و تا�د دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی انجام شود.

۴-۳- حذف گله با سن کمتر از ۵۰ هفته با مجوز شورای تامین استان و تا�د دفتر امور طیور وزارت جهاد

کشاورزی انجام می شود. اینگونه واحد ها تا یک سال صرفا مجاز به جوجه ریزی مرغ مادر گوشتی سویه ارین

است.

۴-۴- گله های دارای مجوز تولکی با سن کمتر از ۸۵ هفته با مجوز شورای تامین استان و تا�د دفتر امور

طیور وزارت جهاد کشاورزی، قابل حذف خواهند بود.

۴-۵ - گله های دارای مجوز تولکی با سن ۸۵ تا ۹۰ هفته با موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و

تا�د دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی قابل حذف خواهند بود.

تبصره: حذف گله های غیر تولکی با سن باالی ۶۴ هفته و دارای تولکی با سن باالی ۹۰ هفته نیازی به مجوز

این دفتر ندارد.

نظارت بر رصد و پایش موارد فوق بر اساس تصمیمات اخذ شده برعهده انجمن تولیدکنندگان جوجه یک

روزه بوده و نتایج حاصله را باید به صورت مستمر به دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی ارسال نمایند.

۵- هرگونه انحراف از برنامه ریزی تولید، انجمن جوجه یک روزه باید تبعات آن را پذیرفته و پاسخگو باشد.

گزارش مستمر توسط انجمن یاد شده مورد انتظار است و باید نسبت به برخورد الزم با واحد هایی که
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مصوبات را رعایت نمی کنند به عمل آورد.

۶- اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران نسبت به نظارت بر جوجه ریزی و اجرای مصوبات کارگروه

همکاری الزم را با انجمن جوجه یک روزه به عمل آورد.

۷- برای مدیریت جوجه ریزی در صورتی که قیمت جوجه یک روزه به ده درصد باالتر از میانگین وزنی قیمت

منطقی رسید اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی مجاز است نسبت به افزایش فاصله جوجه ریزی اقدام

نمایند و در صورتی که قیمت جوجه یک روزه به پا�ن تر از ده درصد میانگین وزنی قیمت منطقی برسد

نسبت به کاهش فاصله جوجه ریزی اقدام به عمل آید.

۸- انجمن جوجه یک روزه و اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، با توجه به مصوبات جلسه قبل، نسبت به

برگزاری جلسه و تفاهم برای قیمت جوجه یک روزه، اقدام نمایند.

۹- در خصوص میزان جوجه ریزی مادر گوشتی ماهانه؛ مقرر شد در جلسه آتی کارگروه، بحث و مورد بررسی

قرار گیرد.
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تاریخ: ۱۶ دی ۱۴۰۱ - ۱۹:۳۴کد خبر: ۳۷۰۴۳۱۴

ر�س جهاد کشاورزی تهران:

توزیع بیش از ۳ هزار تن گوشت قرمز منجمد در استان تهران

ر�س جهاد کشاورزی تهران با اعالم توزیع بیش از ۳ هزار تن گوشت قرمز منجمد در استان از طریق سامانه

ستکاوا، گفت: با گذشت ۶ روز از اجرای این طرح تاکنون بیش از ۶۲ تن در بازار توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جبرئیل

برادری، افزود: گوشت گوساله و گوشت

گوسفند منجمد در سطح استان تهران در حال

عرضه است و امکان استفاده تمامی کسانی که

در سامانه ستکاوا ثبت نام کرده و احراز هویت

شده اند، برای تهیه گوشت قرمز منجمد و برای

عرضه به بازار مصرف فراهم شده است.

وی ادامه داد: پس از اجرای موفق عرضه

گوشت مرغ از طریق سامانه ستکاوا، گوشت قرمز نیز وارد این سامانه شده است تا عالوه بر حذف دالالن،

چرخه تامین تا توزیع مورد رصد کامل قرار گیرد و با قیمت مصوب به دست مصرف کننده برسد.

ر�س جهاد کشاورزی استان تهران تصریح کرد: حمل رایگان از انبار ها و سردخانه ها به واحد های عرضه،

بازاررسانی گسترده و تسهیل در دسترسی خریداران گوشت قرمز منجمد از مزایای این طرح است.

در این مورد واحد های صنفی عضو ستکاوا بدون محدودیت می توانند نسبت به خرید اقدام و کاال را در

واحد صنفی دریافت کنند.

https://www.iribnews.ir/
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کد خبر 5674158

اقتصاد 

معاون وزیر جهاد خبر داد؛

صادرات ۱۸۰ هزار تن مرغ و تخم مرغ تا پایان سال
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: تامین کامل بازار گ�شت مرغ و تخم مرغ کش�ر انجام شده و عالوه بر آن، ۱۰۰ هزار تن مرغ و ۸۰ هزار تن تخم مرغ تا پایان سال

صادرات خ�اهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دماوندی نژاد در یک گفت وگ�ی رادیویی با بیان اینکه ظرفیت ت�لید گ�شت مرغ در کش�ر سه میلیون تن است، اظهار کرد:
پیش بین� ت�لید امسال این فرآورده گ�شت� ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تن گ�شت مرغ در کش�ر است که تا پایان سال ۱۰۰ درصد آن محق� م� ش�د.

معاون ام�ر ت�لیدات دام� وزیر جهاد کشاورزی افزود: تأمین کامل بازار گ�شت مرغ کش�ر تاکن�ن تحق� یافته است و ۱۰۰ هزار تن نیز تا پایان سال صادرات
خ�اهیم داشت.

وی همچنین اعالم کرد: ۱.۲ میلیون تن ت�لید تخم مرغ در سال جاری پیش بین� شده است که عالوه بر تأمین آن ۸۰ هزار تن دیگر صادرات خ�اهیم داشت.

این مقام مسؤول یادآور شد: مداخالت م�جب فراز و فرود شده است، اما باید به این منط� که نظام، نظام عرضه و تقاضا است ت�جه ش�د حت� عالوه بر
تأمین کامل نیازهای داخل� طیور م� ت�انیم به نیاز تا ۱۰ میلیون جمعیت پیرام�ن� کش�ر پاسخ دهیم.

معاون ام�ر ت�لیدات دام� وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: حمایت از ت�لید م�جب حفظ آرامش بازار م� ش�د.

دماوندی نژاد همچنین با اشاره به گذشت حدود ۹ ماه از اجرای طرح بزرگ اصالح ساختار اقتصادی به خص�ص در بخش کشاورزی و بخش طیور کش�ر، گفت:
در آغاز با ت�جه به عظمت این طرح نگران� هایی وج�د داشت، اما با تالش وزارت جهاد کشاورزی م�ض�ع مدیریت شد و اکن�ن ت�لید و ذخیره سازی گ�شت

مرغ، تخم مرغ و سایر فرآورده ها و محص�الت کشاورزی شرایط مناسبی است.

وی ادامه داد: مقرر بود در اجرای این طرح ۲۰ هزار میلیارد ت�مان تسهیالت بانک� در اختیار این بخش قرار گیرد که بخش� از آن دریافت شده و امیدواریم
بخش باق� مانده نیز به م�قع در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.

معاون ام�ر ت�لیدات دام� وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: البته در دریافت تسهیالت بانک� برای بهسازی و ن�سازی مرغداری ها، گاوداری ها و اماکن ت�لیدی
یک مقدار عقب ماندگ� داریم که بر این اساس در سال آینده در برنامه هفتم ت�سعه برای ارتقای سطح تسهیالت عزم جدی داریم.

دماوندی نژاد مداخالت در بازار را یک� از ع�امل مهم در ن�سان قیمت ها در بازار طیور دانست و اضافه کرد: نظام بازار، نظام عرضه و تقاضا است و امروز
صن�ت طیور در کش�ر به قدر کفایت وسعت گرفته و دانشمند و متخصص در این ح�زه تربیت شده است که در دو ح�زه ت�لید گ�شت مرغ و تخم مرغ به
این جایگاه رسیده که ضمن رفع نیاز جمعیت ۸۵ میلیون� کش�ر، اگر اختالل� در عملکرد آن ایجاد نکنیم م� ت�اند نیاز ۱۰ میلیون جمعیت پیرام�ن� جغرافیایی

کش�ر را نیز پاسخ دهد.

وی با بیان اینکه در بخش تخم مرغ یک� از بهترین سال ها در ام�ر دام کش�ر را داشتیم که این نتیجه یک کار خ�ب ه�شمندانه، رویکرد صحیح و ت�ریف
استراتژی مشخص است، گفت: سال گذشته حدود ۲۴۰ هزار تن تخم مرغ وارد کش�ر شد، اما امسال با یک مدل خ�ب ما در کنار رفع نیاز داخل�، م�ف� به

صادرات نیز شدیم، اما با مداخله بازیگران اختالالت� در بازار تخم مرغ ایجاد شد.

کشاورزی و دامداری /
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مرغ گرم عمده امروز در میدان م�وه و تره بار �همن تهران به قیمت ۴۸ تا ۴۹ هزار تومان

عرضه م� شود.

به گزارش خ�رگزاری تس�یم، امروز مرغ گرم عمده در میدان م�وه و تره بار �همن تهران با قیمت 48 تا 49 هزار تومان و

بدون تفاوت چندان با هفته پیش عرضه م� شود.

در میاد�ن م�وه و تره بار سطح شهر هم مرغ گرم با قیمت 49 هزار و 900 تومان عرضه م� شود.

قیمت مرغ همچنان 13 هزار تومان کمتر از نرخ مصوب 63 هزار تومان� است.

انتهای پیام/

مرغ گرم عمده در میدان �همن تهران ۴۸ تا ۴۹ هزار تومان
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مد�ر میدان م�وه و تره بار �همن تهران گفت: از روز گذشته حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد �قاضا

�رای خرید مرغ گرم افزایش داشته است.

به گزارش خ�رگزاری تس�یم، فرشید معین� افزود: امروز قیمت مرغ عمده در میدان �همن 49 هزار تومان است که

نس�ت به روز گذشته حدود 2 هزار تومان افزایش داشته است.

او گفت: افزایش حدود 25درصدی �قاضا و کاهش ورودی به میدان به دلیل بارندگ� ها عامل اصل� افزایش قیمت

نس�ت به روز گذشته است.

مد�ر میدان م�وه و تره بار �همن تهران افزود: قیمت مرغ گرم در میاد�ن م�وه و تره بار سطح شهر تهران هم با 2 هزار

تومان افزایش، امروز پنجش�به (15 دی ماه) 49 هزار و 900 تومان عرضه م� شود.

انتهای پیام/+

�رف امروز به داد مرغداران رسید/ افزایش ۲هزارتومان� قیمت مرغ
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رئیس اتحادیه پرنده و ماه� مطرح کرد؛

ت�زیع روزانه ۱۳۰۰ تن مرغ گرم در تهران

یوسف خانی گفت: با توجه به کاهش تقاضا، این میزان عرضه ۱۰۰ تا ۲۰۰ تن مازاد بر نیاز کشور است.

آقای مهدی یوسف خان� گفت: قیمت کن�ن�
هرکیل� مرغ گرم در خرده فروش� ها ۵۵ تا ۶۰
هزارت�مان است که کماکان ۳ تا ۸ هزارت�مان

کمتر از نرخ مص�ب عرضه م� ش�د.

او قیمت هرکیل� ران مرغ را ۵۵ هزارت�مان،
سینه ۱۱۰ هزارت�مان و فیله مرغ ۱۲۰ هزارت�مان

اعالم کرد.

یوسف خان� از ت�زیع روزانه ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ تن مرغ گرم در تهران خبر داد و گفت: با ت�جه به کاهش
تقاضا، این میزان عرضه مازاد بر نیاز کش�ر است.

رئیس اتحادیه پرنده و ماه� گفت: با ت�جه به مازاد ت�لید و کاهش تقاضا پیش بین� م� ش�د که بازار
مرغ تا پایان سال ن�سان� نداشته باشد.
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۲۹ هزارتن خ�راک آبزیان صادر شد

مدیرعامل اتحادیه تعاونی خوراک دام گفت: بنابر آمار تا دی ماه ۲۹ هزارتن خوراک آبزیان صادر شده
است.

آقای مجید جعفری مدیرعامل اتحادیه ت�اون�
های خ�راک دام در نشست خبری امروز گفت:
عل� رغم آنکه ظرفیت ت�لید خ�راک دام آماده در
کش�ر باالست، اما کارخانه ها با ۳۰ تا ۴۰ درصد

ظرفیت کار م� کنند.

به گفته او، اخیرا ت�لید کارخانه ها به  ۷ میلیون
تن کاهش یافته که بدین منظور برای استفاده دامداران از خ�راک دام آماده فرهنگ سازی ش�د.

جعفری با بیان اینکه خ�راک دام آماده در افزایش بهره وری و سالمت� ت�لیدات نقش بسزایی دارد،
گفت: در سال های گذشته به سبب  کاهش حاشیه س�د مرغداران و دامداران، آنها ترجیح م� دهند که
خ�دشان دستگاه    های ک�چک� را در محل های ت�لیدی بگذارند و خ�راک دام تهیه کنند که برایشان ارزان

تمام ش�د.اما از نظر بهداشت� این م�ض�ع قابل بحث است.

او گفت: عل� رغم ممن�عیت صادرات خ�راک دام، اما بازار بسیار مناسبی در کش�رهای اطراف برای ۳۰۰
تا ۴۰۰ میلیون نفری وج�د دارد.

جعفری ادامه داد: بنابر آمار ۸۵۲ کارخانه خ�راک دام در کش�ر وج�د دارد که با یک شیفت کاری، ساالنه
۲۵ میلیون تن خ�راک آماده ت�لید کنند.

به گفته او، پس از حذف ارز ترجیح� سرانه مصرف مردم در بخش مرغ و گ�شت بسیار کاهش یافته
است که همین امر در تقاضای خرید خ�راک هم اثر گذاشته است. 

مدیرعامل اتحادیه ت�اون� های خ�راک دام گفت: پس از حذف ارز ۴۲۰۰ ت�مان� وزیر ق�ل داد که
صادرات خ�راک انجام ش�د، اما ط� ۸ ماه گذشته عمال هیچ خ�راک� صادر نشده است.

او مشکل اصل� صادرات را بوروکراس� های اداری اعالم کرد و گفت: مشکل بروکراس� های اداری است،
  بگیرند، اما این پروسه عالوه بر هزینه بر بودن، یک سال ط�ل م� کشد. IR قرار است کارخانه ها کد
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براین اساس تاکن�ن ۱۵ کارخانه کد IR گرفته اند.

جعفری گفت: در آخرین جلسه پیشنهاد کرده ایم اجازه بدهند کش�رهایی که کد IR از ما نم� خ�اهند به
آنها صادر کنیم اما هن�ز پاسخ� نشنیده ایم.

به گفته او، بنابر آمار تا دی ماه ۲۹ هزارتن خ�راک آبزیان صادر شده است.

در ادامه مهدی مسع�دی دبیر کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران گفت: در هفتمین
نمایشگاه جانبی خ�راک دام، طیور و آبزیان با حدود ۸۰  شرکت حض�ر دارند که ۱۳ تا ۱۴ شرکت خارج�
نمایندگ� خ�اهند داشت. کارشناسان خارج� از جمله نیوزیلند و انگلیس در این نمایشگاه شرکت م�

کنند.

او گفت: وابستگ� ۹۰ درصدی در تامین نهاده های طیور وج�د دارد بنابراین استفاده از خ�راک دام آماده
به کاهش مصرف، بهره وری ت�لید و سالمت محص�الت غذایی کمک خ�اهد کرد.

شعار این نمایشگاه خ�راک سالم، فضای سالم، انسان سالم است و تالش داریم که ت�امل کارشناس� با
کش�رهای شرکت کننده داشته باشیم و همچنین بازاریابی را در کش�رهای دیگر انجام بدهیم.
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تاریخ: ۱۷ دی ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۹کد خبر: ۸۳۲۸۵۶۴

گ�شت ارزان م� ش�د

رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام  گفت: اقدام  پشتیبانی امور دام مبنی بر توزیع گوشت منجمد منجر
به شکسته شدن قیمت گوشت و بازگشت به نرخ واقعی می شود.

آقای منص�ر پوریان گفت: گ�شت قرمز م�رد نیاز
کش�ر تامین است و هیچ کمبودی در این زمینه

نداریم.

به گفته او، هم اکن�ن سه ن�ع قیمت گ�شت
قرمز در میادین میوه و تره بار، شرکت پشتیبان�
ام�ر دام و بازار داریم، البته قیمت فعل� بازار

واقع� نیست و تقاضایی هم ندارد.

پوریان م� گ�ید: قیمت کن�ن� هر کیل� دام زنده سبک درجه یک از ت�لیدکنندگان بین ۹۰ تا ۹۵ هزار
ت�مان و دام سنگین گ�ساله درجه یک بین ۹۰ تا ۹۲ هزار ت�مان است. قیمت های دام زنده که در فضای

مجازی عن�ان م� ش�د، غیرواقع� است.

رئیس ش�رای تامین کنندگان دام گفت: اقدام پشتیبان� ام�ر دام مبن� بر ت�زیع گ�شت منجمد در بازار
منجر به شکسته شدن قیمت م� ش�د.


