
 

 
 
 

 

 "گزیده اخبار شرکت پشتیبانی امور دام کشور در مطبوعات" 
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 ( تیـتر اخبـار)
      

 جوان خبرنگاران باشگاه 
 شودیم عرضه مصوب نرخ از کمتر تومان هزار 8 تا 3 مرغ   

 رساند یم تعادل به را بازار ،یواردات گرم گوشت عیتوز   

 میندار دیع شب مرغ نیتام در يکمبود   

 است عیتوز حال در مصوب نرخ با گوساله گوشت       

 صدا و سیما خبرگزاري 
 مصوب متیق با بار تره نیادیم و بازارها در گرم گوشت عیتوز   

 ایسناخبرگزاري     
 لرستان در مرغ ینیتضم دیخر یاساس معضل سردخانه کمبود   

 تسنیمخبرگزاري     

 بازار در تومان هزار 180 متیق با یروس گوسفند گوشت گسترده عیتوز   

 یبانیپشت شرکت يانبارها در دام نهاده يدرصد100 ریذخا   

 پایگاه خبري فصل تجارت 

 میهست کشور در دیتول نهیهز کاهش دنبال به ما 

 خبرگزاري ایرنا 

 يسالجار یط وریط و دام نهاده تن ونیلیم 3,5 از شیب عیتوز   

   

     روابط عمومی                                                                                                                                                  

  جارو و آب نیادیم عوام
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تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۰:۲۸کد خبر: ۸۳۵۱۰۲۸

مرغ ۳ تا ۸ هزار ت�مان کمتر از نرخ مص�ب عرضه م� ش�د

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: با توجه به ازدیاد عرضه در برابر تقاضا، هر کیلو مرغ ۳ تا ۸ هزار
تومان کمتر از نرخ مصوب به فروش می رسد.

آقای مهدی یوسف خان� گفت: قیمت کن�ن�
هر کیل� مرغ زنده ۳۵ تا ۳۶ هزار ت�مان و
مرغ گرم در واحدهای خرده فروش� ۵۵ تا ۶۰
هزار ت�مان است که کماکان ۳ تا ۸
هزارت�مان کمتر از نرخ مص�ب عرضه م�

ش�د.

او قیمت هرکیل� ران مرغ با کمر ۵۵ هزار ت�مان، سینه مرغ ۱۱۰ هزار ت�مان و فیله مرغ را ۱۲۰ هزار ت�مان
اعالم کرد.

یوسف خان� م� گ�ید: با ت�جه به ذخایر پشتیبان� ام�ر دام و شرایط ج�جه ریزی پیش بین� م� ش�د که
قیمت مرغ تا پایان سال ن�سان� نداشته است.

رئیس اتحادیه پرنده و ماه� گفت: با ت�جه به برنامه ریزی ج�جه ریزی بهمن، مشکل� در تامین مرغ
شب عید و ماه رمضان نداریم.
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تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۵کد خبر: ۸۳۴۹۳۴۳

ت�زیع گ�شت گرم واردات�، بازار را به ت�ادل م� رساند

مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: با آغاز توزیع گوشت گرم وارداتی در کنار گوشت منجمد و تولید
داخل، بازار به تعادل می رسد.

آقای افشین صدردادرس گفت:قیمت کن�ن�
هرکیل� بره نر پروار ۱۳۰ هزارت�مان است که براین
اساس هرکیل� گ�شت ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزارت�مان

باید عرضه ش�د.

به گفته او، عل� رغم آنکه ت�زیع گ�شت منجمد
بخش� از تقاضا را ج�اب م� دهد، اما عرضه آن

ط� هفته های اخیر تاثیری بر بازار نگذاشته است.

صدردادرس ادامه داد: گرچه ذائقه مردم به مصرف گ�شت گرم است، اما در شرایط فعل� اقتصاد، ذائقه
بحث دوم است.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: با ت�زیع گ�شت گرم واردات� در کنار گ�شت منجمد و ت�لید داخل
انتظار م� رود که قیمت گ�شت در بازار کاهش یابد چرا که به رغم آنکه مشکل� در تامین سرانه مصرف

گ�شت در کش�ر نداشتیم، اما س�دج�یی ع�امل واسطه و دالل منجر به برهم زدن نظم بازار شد.
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تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۹:۴۷کد خبر: ۸۳۴۹۳۱۱

کمبودی در تامین مرغ شب عید نداریم

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: با توجه به برآورد جوجه ریزی بهمن، نگرانی در خصوص
تامین مرغ بازار شب عید نداریم.

آقای حبیب اسداله نژاد گفت:هم اکن�ن مت�سط
قیمت هرکیل� مرغ زنده درب مرغداری ۳۵ تا ۳۸
هزارت�مان و مرغ گرم ۵۵ تا ۵۷ هزارت�مان

است.

او مازاد ت�لید را علت اصل� عرضه مرغ کمتر از
نرخ مص�ب در بازار اعالم کرد و گفت: با ت�جه به تفاوت قیمت مرغ با بازار های جهان� و عدم رقابت با

رقبا پیشنهاد داده ایم که ت�رفه صادرات حذف ش�د تا از این طریق بت�ان بخش� از مازاد را صادر  کرد.

اسداله نژاد با بیان اینکه مشکل� در تامین مرغ شب عید نداریم، گفت: برآورد ها حاک� از آن است که
ج�جه ریزی بهمن به ۱۲۵ میلیون قطعه برسد که این میزان نیاز بازار مرغ شب عید و ماه رمضان را به

ط�ر کامل تامین م� کند.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گ�شت� با انتقاد به سیاست وزارت جهاد و پشتیبان� ام�ر دام در راستای
واردات مرغ گفت: عل� رغم مازاد ت�لید و زیان ت�لیدکنندگان در سه ماه اخیر، مرغ منجمد خارج� در
حال واردات است و هم�اره پشتیبان� ام�ر دام هم، مرغ هایی که تاریخ مصرف آن ها روبه اتمام است،

در قالب فروش صن�ت� به بازار عرضه م� کند که این امر نظم بازار را بر هم م� زند. 
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تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۷کد خبر: ۸۳۴۸۷۲۰

گ�شت گ�ساله با نرخ مص�ب در حال ت�زیع است

مدیرکل نظارت بر کاالهای اساسی وزارت جهاد گفت: گوشت گوساله با نرخ مصوب در فروشگاه های
زنجیره ای تهران و البرز در حال توزیع است.

آقای مسع�د امر الله� گفت: در حال حاضر
گ�شت گ�سفندی در ۵۰ درصد میادین تهران

ت�زیع م� ش�د.

به گفته مدیرکل نظارت بر کاالهای اساس� وزارت
  ت�جه به آنکه ت�زیع گ�شت جهاد کشاورزی، با
گ�سفندی به ص�رت بره است؛ بنابراین قیمت آن

از گ�شت گ�سفند گران تر است.

او م� گ�ید: گ�شت گ�ساله بشقاب یک کیل�یی ران، سردست، راسته به قیمت ۲۱۵ هزار ت�مان،گ�شت
مخل�ط ۱۹۲ هزار ت�مان، گ�شت چرخ کرده گ�ساله هم ۱۷۰ هزار ت�مان عرضه م� ش�د.

امرالله� گفت: در حال حاضر در شهر تهران و قسمت� از استان البرز ت�زیع آغاز شده است.
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تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۷:۰۶کد خبر: ۳۷۳۵۶۷۷

توزیع گوشت گرم در بازارها و میادین تره بار با قیمت مصوب

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور: به گفته مسئولین وزارت جهاد از دیروز گوشت گرم دام سبک در

میادین و برخی از فروشگاه های زنجیره ای به قیمت 240 تومان در هر کیلوگرم در حال توزیع است.

به گزارش خبرگزاری

صداوسیما ، جناب آقای

دادرس مدیرعامل اتحادیه

مرکزی دام سبک کشور

میهمان برنامه بازار سرمایه

رادیو تهران بودند و درباره

توزیع گوشت گرم در بازارها و

میادین میوه و تره بار با

قیمت مصوب صحبت کردند.

سوال: راجع به خبر توزیع گوشت گرم در بازارها و میادین میوه و تره بار با قیمت مصوب لطفا توضیح می

فرما�داز کی شروع می شود آیا شروع شده و قیمت مصوب چه قدر است؟

دادرس : ظاهرا بر اساس اخباری که ما هم شنیدیم مسئولین وزارت جهاد اعالم کردند که از روز گذشته

گوشت گرم دام سبک را در میادین وحاال برخی از فروشگاه های زنجیره ای به قیمت 240 تومان در هر

کیلوگرم در حال توزیع هستند.

سوال : خوب می دانید قیمت گوشت گرم و دام های داخلی یک مقدار باال رفته این چند روز حتی به گوش

رسیده که نزدیک به 20 تا 30 هزار تومان بسا بیشتر هم قیمتش در کیلو افزایش پیدا کرده ما در یکی دو

هفته پیش که در خدمت دوستان بودیم و گفتگو کردیم معتقد بودند که این قیمت ، قیمت واقعی گوشت

گرم نیست و قیمت خیلی باالست و آن هم فایده اش در واقع نه به دامدار می رسد و نه به کسانی که در

این حوزه دارند فعالیت می کنند شاید به واقع دست دالل ها و واسطه ها در کار باشد نظر شما چیست؟

دادرس : بله من کامال این صحبت ها را تا�دمی کنم براساس محاسباتی که ما خدمت عزیزانمان در وزارت

جهاد هم دادیم با فرض این که قیمت بره نر درجه یک را ما 130 هزار تومان از بازار بخریم وکشتار بکنیم

قیمت گوشتش به این قیمتی که االن در بازار دارد عرضه می شود عرضه نخواهد شد و قیمت گوشتش

https://www.iribnews.ir/
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خیلی پا�ن تر خواهد بود و بنابراین کامال مشخص است که این قیمتهای نجومی که در بازار ما االن داریم

خوب آثار غیر طبیعی است که روی بازار گوشت گذاشته شده.

سوال : شما فکر می کنید که توزیع این گوشت های گرم وارداتی هم هست فکر می کنم؟

دادرس : بله متاسفانه به دلیل این که من بارها هم عرض کردم به دلیل سیاستهایی که در پیش گرفته در

طی این دوسه سال اخیر تولید دامدارهای ما را تولید داخلی را بهش بی توجهی کردند و االن دارند می روند

و گوشت را از خارج واردمی کنند در حالی که اگر تولید و تولید کننده را بهش توجه می کردند کمک و

حمایت می کردند امروز به جای این که ما حدود دو ماه است که بازار با التهاب رو به رو شده به جای این

که گوشت خارجی را بیاوریم از همان دو ماه پیش می توانستیم بازار را با گوشت داخلی تامین کنیم و نیاز

مصرف کننده را تامین کنیم.

مجری : البته خبر هم از دامداران داخلی می رسد که واقعا بعضی از دامها به مرحله استفاده رسیدند باید

کشتار و مصرف بشوند منتها خریداری ندارند و شاید خیلیها اصال نزدیک هم نمی شوند به خرید گوشت

خوب قیمتها خیلی به قول شما غیرواقعی است واین هم به دامداران ضرر می زند و هم به مصرف کننده ها

حاال انشاال تصمیمات و سیاستها به گونه ای باشد که به نفع همه تمام شود.
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خبرنگار : 50310کد خبر: 1401111108094دسته بندی: لرستانسه شنبه / ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ / ۰۴:۰۱

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد ایسنا/لرستان 
کشاورزی لرستان گفت: یکی از مشکالتی که در استان در رابطه با

خرید تضمینی مرغ با آن روبرو هستیم کمبود سردخانه  است.

صادق اسدالهی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: برخی از مرغ داران
نژادهای غیر از آرین پرورش داده بودند که ابتدا به استان های

گیالن، مازندران، گلستان، فارس و اصفهان مجوز خرید را دادند و با پیگیری هایی که انجام شد به عنوان استان ششم در کشور این مجوز را
دریافت کردیم.

وی ادامه داد: رویکرد دولت در رابطه با خرید مرغ مقداری تغییر کرده و براساس مصوبات اصل ۴۴ قانون اساسی باید کل زنجیره تولید در
اختیار تعاونی ها و تشکل ها قرار بگیرد و دولت در این زمینه پشتیبانی های مالی را انجام دهد.

اسدالهی تصریح کرد: با پیگیری های انجام شده قرار بر این شد تشکل ها و اتحادیه تعاونی مرغداران با توجه به ۳۰ میلیارد تومانی که برای
لرستان گذاشتند آن را در اختیار اتحادیه قرار دهند و کار خرید تضمینی مرغ را شروع کند.

معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: متأسفانه اتحادیه ما دچار مشکل بود و نمی توانست وثیقه الزم را تأمین کند به هر حال ما صبر
نکردیم که مرغ دار مجددًا ضرر کرده و بیشتر آسیب ببیند با همان اقدامات اولیه و مصوبه ای که در استانداری داشتیم کار جمع آوری مرغ مازاد
سایر سویه ها را انجام دادیم و از طرف دیگر پیگیری های الزم برای تأمین مالی انجام شد و بانک کشاورزی پول مورد نیاز برای خرید تضمینی

مرغ را آماده کرده است.

وی عنوان کرد: قیمت خرید هر کیلوگرم مرغ که برای ما مصوب شده ۵۹ هزار تومان است که باید هزینه هایی مانند بسته بندی، باربری و ... از
آن کم شود و قیمت مرغی که خریداری می کنیم حدود ۳۸ هزار تومان است.

اسدالهی تصریح کرد: در راستای تضمین خرید مرغ های مازاد استان تعاونی الیگودرز اعالم آمادگی کرده و دو کشتارگاه خوب که در این
شهرستان داریم االن پای کار آمدند و تشکیل پرونده دادند،  اما مشکل وثیقه دارند، راه های مختلف را بررسی می کنیم که تعاونی مرغداران
الیگودرز بتواند ضمانت نامه های الزم را برای ۱۵ میلیارد تومان تأمین کند که در کوتاه ترین زمان ممکن روند خرید تضمینی مرغ ادامه پیدا کرده

و بتوانیم از این طریق تشکل های خودمان را تقویت کنیم.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی لرستان بیان کرد: یکی از مشکالتی که در استان در رابطه با خرید تضمینی مرغ با آن روبرو
هستیم کمبودسردخانه است، تقریبًا ماهانه ۷۰۰۰ تن تولید داریم و برابر با استانداردهایی که تعریف شده حداقل باید سه ماه ظرفیت

سردخانه ای داشته باشیم تا بتوانیم کل مرغ مازاد تولیدکنندگان را جمع آوری کنیم.

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان مطرح کرد:

کمبود سردخانه معضل اساسی خرید تضمینی مرغ در لرستان

جشنواره فجر

https://www.isna.ir/
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وی تصریح کرد: در حال حاضر کل سردخانه هایی که در اختیار استان است ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تن ظرفیت دارد اما حداقل نیاز ما ۱۵ تا ۲۰ هزار تن
بوده که این کمبود کار ما را برای خرید تضمینی مرغ با مشکل روبرو کرده است.

اسدالهی عنوان کرد: شرکت شیر پگاه لرستان ظرفیت ۳۰۰ تنی از سردخانه خود را به ما اختصاص داده است و شرکت پشتیبانی امور دام
تالش های زیادی را انجام می دهد که بخشی از مرغی که در اختیار دارد به استان ها دیگر که ظرفیت سردخانه ای دارند منتقل کند.

ز و ا ه استان های دیگر منتقل شده  معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: تاکنون ۸۰۰ تن مرغ منجمد شده ب
مرغ های نژاد آرین نیز ۳۰۰ تن جابجا شده که بتوانیم ظرفیت سازی سردخانه ای ایجاد کنیم.

وی بیان کرد: نبود سردخانه کافی در استان یکی از معضالت اصلی ماست که باید برای حل آن فکری کرد.

انتهای پیام
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معاون وز�ر جهاد کشاورزی گفت: گوشت گوسفندی گرم واردات� از روسیه با قیمت

هرکیلوگرم ۱۸۰ هزار تومان به صورت شقه در میاد�ن م�وه و تره بار و فروشگاه های زنج�ره

ای و بعد به صورت گسترده در فروشگاه های های سطح شهر توز�ع م� شود.

به گزارش خ�رنگار اقتصادی خ�رگزاری تس�یم حس�ن دماوندی نژاد معاون وز�ر جهاد کشاورزی  در پاسخ به سوال

خ�رنگار خ�رگزاری تس�یم با اشاره به واردات و توز�ع گوشت گرم گوسفندی از روسیه  �رای تنظیم بازار داخل� اظهار

داشت: ا�ن محصول به صورت گرم  و با قیمت هر کیلوگرم 180 هزار تومان به صورت شقه عرضه م� شود.

وی افزود: ا�ن محصول ابتدا در میاد�ن م�وه و تره بار، بعد از فروشگاه های زنج�ره ای و در مراحل بعد به طور

گسترده در فروشگاه های سطح شهر توز�ع م� شود.

معاون وز�ر جهاد کشاورزی ادامه داد: توز�ع گوشت گوسفندی با قیمت مصوب تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد و

در کنار آن گوشت منجمد داخل� ن�ز توز�ع م� شود.

وی تصر�ح کرد: قیمت گوشت گوسفندی داخل� ن�ز به صورت منجمد و با قیمت هر کیلوگرم 155 هزار تومان در بازار

عرضه م� شود و محدودیت� �رای عرضه ا�ن محصوالت نداریم.

چرا تنظیم بازار گوشت قرمز به هم خورد؟

وی ادامه داد: گوشت گوسفندی در دنیا کاالی لوکس به حساب م� آید اما با توجه به اینکه در فرهنگ ما استفاده از

گوشت گوسفندی توصیه م� شود مصرف آن باالتر از گوشت های دیگر مانند گوشت گوساله است و حت� قیمت گوشت

گوساله ن�ز �ر اساس قیمت گوشت گوسفندی تع��ن م� شود.

معاون وز�ر جهاد کشاورزی افزود: با توجه به اینکه گوشت گوسفندی درگ�ر زایش های فصل� است و تولید آن در

ماه های مختلف متغ�ر است و حت� ممکن است در مقاطع� به بازار عرضه نشود قیمت آن در مقاطع مختلف متفاوت

است.

توز�ع گسترده گوشت گوسفند روس� با قیمت ۱۸۰ هزار تومان در بازار
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دماوندی نژاد گفت: وضعیت بارندگ� ها در روزهای اخ�ر مناسب است که ا�ن امر باعث م� شود که سال آینده با سیاه

�هار مواجه باشیم و دامداران با داشتن علوفه مناسب در مراتع دام خود را د�رتر به بازار عرضه کنند.

وی ادامه داد: وزارت جهادکشاورزی در حال اصالح نژاد دام ها است تا تعداد زایش آنها را در سال افزایش دهد تا

بتوانند م�زان عرضه دام به بازار را افزایش دهد و نوسانات ا�ن محصول را در بازار کاهش دهد.

معاون وز�ر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال دیگر خ�رگزاری تس�یم، درباره اینکه چرا وزارت جهاد کشاورزی د�ر اقدام

به تنظیم بازار گوشت قرمز و واردات ا�ن محصول کرد گفت: قیمت ا�ن محصول تنها یک هفته در بازار با قیمت های

باال فروش رفت که دلیل آن ن�ز سرما و یخبندان جاده ای �ود و اکنون روند نزول� آن آغاز شده است.

سهم مرغ آر�ن از تولید مرغ در کشور تا پایایان سال به 22 درصد رسید

دماوندی نژاد ادامه داد: گوشت های گوسفندی که در فصل تابستان با قیمت 220 هزار تومان به صورت الشه از

دامداران خریداری شده اند، اکنون به صورت حمایت� با قیمت هر کیلوگرم 155 هزار تومان (منجمد شده) به دست

مصرف کنندگان م� رسد تا بازار ا�ن محصول تنظیم شود. از طرف� توز�ع گوشت گرم واردات� با قیمت هر کیلوگرم 180

هزار تومان (به صورت الشه) در حال توز�ع است که حجم آن افزایش م� یابد.

وی در پاسخ به سوال خ�رنگار تس�یم، درباره گالیه های تولیدکنندگان جوجه آر�ن از عدم حمایت وزارت جهاد کشاورزی

در تولید ا�ن محصول گفت: یک� از کثیف تر�ن تحریم ها�ی که م� شود علیه کشوری انجام داد، تحریم مواد غذا�ی

است که کشورهای غر�ی و آمریکا ا�ن تحریم را علیه ما در دو مقطع انجام دادند.

معاون وز�ر جهاد کشاورزی افزود: وزارت جهاد کشاورزی از سال 98، اقدامات جدی �رای احیاء جوجه آر�ن در دستور

کار قرار داد و در دولت س�زدهم ن�ز تکنیک ها و روش های جدیدی �رای ا�ن کار در دستور کار دارد و از تیم های داخل�

و خارج� �رای اصالح نژاد و �ه�ود عملکرد جوجه آر�ن انجام م� دهند.

دماوندی نژاد گفت: �رای تولید جوجه آر�ن تسهیالت ارزان قیمت و تسهیالت مختلف� مانند اولویت در صادرات، اولویت

در خرید جوجه و اولویت در خرید تولید مازاد گوشت تولید شده ایجاد شد و ما ذخا�ر استرا�ژیک خود را �ر پایه آر�ن

تکمیل کردیم همچن�ن خرید سازمان های �زرگ، دانشگاه ها و ... فقط از طر�ق مرغ های تولید شده از سویه آر�ن انجام

م� شود تا از تولید ا�ن محصول در کشور حمایت صورت گ�رد.

وی اظهار داشت: سود تسهیالت� که به تولیدکنندگان ا�ن محصول اعطا شده �ود 6 درصد است که ارزان تر�ن

تسهیالت بانک� در کشور به حساب م� آید که همه اینها نشان م� دهد حمایت های مناس�ی از تولیدکنندگان سویه 

آر�ن در کشور صورت گرفته است.

معاون وز�ر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال خ�رنگار تس�یم مبن� �ر اینکه چند درصد تولید و مصرف مرغ کشور  را

آر�ن تشکیل م� دهد گفت: حدود 40 درصد از گله های مرغ مادر ما را آر�ن تشکیل م� دهد همچن�ن پیش ب�ن� شده

که 22 درصد از گوشت مصرف� کشور تا پایان سال �ر اساس جوجه  ر�زی انجام شده از مرغ آر�ن تولید شود.

https://www.tasnimnews.com/
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باالتر�ن حمایت ها از تولید کنندگان مرغ آر�ن صورت گرفت سازمان اقتصادی کوثر حق اعتراض ندارد

ا�ن مقام مسئول در ادامه صحبت های خود گفت: باالتر�ن خدمت را از شرکت های تولیدکننده گوشت مرغ آر�ن در

  کشور صورت گرفته است به طوریکه ا�ن شرکت ا�ن مسئولیت را در سازمان اقتصادی کوثر �رعهده گرفته است.

جوجه های اجداد و ج� ج� �ی را به صورت رایگان تحویل گرفته است که �رای تام�ن آنها باید هزینه های هنگفت� را

م� �رداخت. همچن�ن 22 میلیارد تومان به ا�ن شرکت �رای کارهای تحقیقات� بخشیده شده است.

وی افزود: حال اگر ا�ن شرکت حرف از عدم حمایت �زند موضوع� �ی ربط است ز�را باالتر�ن خدمات را دریافت کرده و

حق ه�چ گونه اعتراض� ندارد.

دماوندی نژاد اظهار داشت: در راستای سیاست های کالن صنعت ط�ور کشور و امن�ت غذا�ی، تولید گوشت مرغ �ر

اساس نژاد آر�ن در دستور کار ما قرار دارد که م� تواند امن�ت� پایدار �رای کشورمان فراهم کند.

معاون وز�ر جهاد کشاورزی تاکید کرد �ر ا�ن اساس مطالعات� در کشورهای هند و چ�ن انجام شده تا بتوانیم به

�هتر�ن نحو عمل کنیم.

وی یادآور شد: مصرف سرانه مرغ در کشورمان 32 کیلوگرم �وده اما ا�ن سرانه به طور متوسط در دنیا 16 کیلوگرم است

و ایجاد هرگونه اختالل در آن م� تواند مش� زا باشد.

دماوندی نژاد افزود: از اساتید دانشگاه داخل� و خارج� �رای تولید �هینه مرغ آر�ن کمک گرفته  شده است تا به �هتر�ن

ش� میلیاردها داده آنال�ز شود و در آینده عالوه �ر تام�ن نیاز داخل� از تولید اینگونه بازارهای صادرات� را ن�ز تام�ن

کنیم.

چرا قیمت مرغ به نرخ شهر�ور 1400 باق� نماند؟

وی در پاسخ به سوال� درباره دالیل کاهش مصرف مرغ در کشور گفت: با توجه به اینکه کاال�رگ در زمان مقرر خود به

مرحله اجرا نرسید، مصرف مرغ در کشور پا��ن آمد؛ قرار �ر ا�ن �ود که قیمت مرغ ط�ق نرخ شهر�ور 1400 باق� بماند

اما عدم اجرای کاال�رگ در زمان مقرر ا�ن مهم را اجرا�ی نکرد.

دماوندی نژاد یادآور شد: با ارائه کاال�رگ انتظار م� رود که دوباره مصرف مرغ در کشور باال �رود که ا�ن امر م� تواند

بخش زیادی از مشکالت مرغداران را ن�ز مرتفع کند.

معاون وز�ر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال� درباره گران� گوشت تصر�ح کرد: دلیل گران� گوشت قرمز را چ�زی جز

دالل� نم� دانم و با توجه به اینکه اکنون واردات در حال انجام است حساب احساس� قیمت ا�ن محصول شکسته

شده است و بازار آن به ثبات م� رسد.

وی افزود: در بخش مرغ ن�ز ذخ�ره �ی سابقه ای از ا�ن محصول داریم که در صورت نیاز بازار توز�ع خواهد شد.

انتهای پیام/
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شرکت پش�یبان� امور دام از توز�ع بیش از سه ونیم میل�ون  تن نهاده  مورد نیاز صنعت دام

و ط�ور کشور از اول سال تاکنون خ�ر داد که در مقایسه با مدت مشابه سال  قبل، کاهش�

نداشته است.

به گزارش خ�رگزاری تس�یم، شرکت پش�یبان� امور دام با رد گروگانگ�ری نهاده دام اعالم کرد: ا�ن شرکت به عنوان مباشر

وزارت جهاد کشاورزی، مکلف به تأم�ن نهاده ها و محصوالت دام و ط�ور جهت ذخا�ر راه�ردی و تنظیم  بازار است که

در سال  1401 در تأم�ن نهاده �راساس دستورات و مجوز های مسئوالن ذی ربط، تمام� تعهدات خود را انجام داده است

و محموله های موجود در انبار بنادر استان ها و تهاتر وجه  کاال با تولیدکنندگان نمایانگر ا�ن واقعیت است.

شایان ذکر است از ابتدای سال تاکنون بیش از 3.5 میل�ون تن نهاده مورد نیاز صنعت دام و ط�ور در کشور توز�ع

شده که نس�ت به مدت مشابه سال قبل ه�چ گونه کاهش� نداشته است.

همچن�ن م�زان بارگذاری در سامانه بازارگاه در زمان حاضر بیش از نیاز تولیدکنندگان است، به نحوی که ا�ن افزایش

عرضه موجب کاهش قیمت نهاده ها�ی چون ذرت و جو از سوی واردکنندگان ا�ن نهاده در ا�ن سامانه شده  است.

در زمان حاضر حدود 30 هزار تن نهاده از مبادی جنو�ی کشور در سطح واحد های تولیدی توز�ع م� شود و ظرفیت

ذخا�ر و انبار های شرکت پش�یبان� امور دام کشور به صورت 100 درصد تکمیل شده است.

انتهای پیام/+
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ما به دنبال کاهش هز�نه تولید در کشور هستیم

سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۵:۰۳:۵۶

مهر

فصل تجارت - معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ضرورت دارد با افزا�ش ضر�ب مکانیزه کرد

واحدهای تولید زیرمجموعه امور دامی آنها را به استاندارد روز جهانی نزد�ک کرده و هز�نه تولید را کاهش دهیم.

امروز نشست معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در محل این وزارتخانه برگزار شد. حسین دماوندی نژاد،

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی درباره برنامه های انجام شده در سال جاری گفت: در 9 ماهه امسال �کی

از بزرگترین طرح اقتصادی در بخش کشاورزی انجام شد (حذف ارز ترجیحی). در این طرح پیش بینی های تولید به ویژه در

تولید گوشت قرمز، شیر خام، تخم مرغ، گوشت مرغ و مجموعه کاالهای اساسی بودند که در ابتدای اجرای طرح

نگرانی هایی وجود داشت. به عنوان مثال کشور ساالنه بیش از 11.5 میلیون تن شیرخام تولید می کند که با�د مدیر�ت می شد

تا آمار تولید کاهش پیدا نکند.

وی افزود: از زمان اجرای طرح در معاونت دام، برای هر بخش ضمن تأمین بازار داخل، �ک پیوست صادراتی هم تعر�ف شد.

در این راستا صادرات مرغ آغاز و حدود 700 تن صادرات مرغ انجام شد.

وی ادامه داد: در بازار تخم مرغ نیز ضمن تأمین نیازمندی بازار داخل با قیمت مناسب، هفتگی بین 1500 تا 2500 تن

صادرات محقق شد. در حوزه شیر خام هم امسال در کنار تأمین بازار کشور، صادرات داشتیم.

دماوندی نژاد درباره بحث صادرات طیور و مرغ گوشتی به رقابتی نبودن قیمت تمام شده آن در کشور اشاره کرد و گفت:

در تولید گوشت مرغ 21 هزار تولیدکننده به دلیل هز�نه باالی تولیدی مز�ت صادراتی ندارند اما در سایر بخش ها صادرات

محقق شده است.

آمار تولید و رتبه ایران در جهان

معاون امور دامی وزارت جهاد کشاورزی در بخشی د�گر از سخنان خود به آمار تولید و رتبه ایران در بین سایر کشورها

پرداخت و گفت: در سال 1401، 921 هزار تن گوشت قرمز از منابع داخلی تولید شد و جا�گاه نوزدهم را برای ایران در جهان

رقم زد. این عدد در سایر محصوالت کشور به این شرح است؛ شیر خام با تولید 11 میلیون و 680 هزار تن رتبه 21، طیور با 2

میلیون و 680 هزار تن رتبه 8، تخم مرغ با تولید �ک میلیون و 200 هزار تن رتبه 10، تولید عسل رتبه 3 و کرم ابر�شم رتبه 8

را دارد.

وی در بخش نهاده های دامی عنوان کرد: ساالنه کشور برای تأمین نهاده های دامی بین 54 تا 55 میلیون تن نهاده دامی نیاز

دارد تا تبدیل به محصول نهایی شود.

او اظهار کرد: ارز تولیدات دامی و زیرمجموعه های آن معادل 500 هزار میلیارد تومان است که ثروت عظیمی محسوب

می شود. در واقع �س از صنعت نفت بزرگترین صنعت ایران به شمار می رود.

دماوندی تاکید کرد: در افق چشم انداز آ�نده هدف فراتر از بازار داخل و سهم خواهی از بازار منطقه و حتی فراتر از آن حضور

پررنگ در بازار جهانی است.

معاون امور دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان ا�نکه هنگامی که ایران به لحاظ وسعت و سرما�ه گذاری بزرگ تر از صنعت

طیور ترکیه است چرا با�د برای رفع نیازهای داخلی از این کشور واردات داشته باشیم، گفت: با اجرای طرح بزرگ کشاورزی
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قیمت محصوالت واقعی شده و تولیدکننده برای بهبود راندمان اقتصادی فعالیتش انگیزه پیدا کرده است.

او گفت: در این راستا ضرورت دارد با افزا�ش ضر�ب مکانیزاسیون واحدهای تولید آنها را به استاندارد روز جهانی نزد�ک

کنیم و هز�نه تولید را در کشور بهینه سازی کرده و کاهش دهیم.

گوشت گوسفند، پروتئینی لوکس در جهان

دماوندی درباره گرانی گوشت قرمز در بازار گفت: کشورهای روسیه، چین و هند اقداماتی در جهت امنیت غذایی در زمینه

صنعت طیور داشته باشند. گوشت گوسفند در جهان به عنوان گوشتی لوکس بوده و مصرف باالیی ندارد. برعکس فرهنگی

که در کشور ما وجود دارد که گوشت گوسفندی را بهتر از گوشت گوساله می دانند.

دماوندی درباره بازار گوشت گوسفندی �ادآور شد: گوشت قرمز گوسفندی درگیر اقتضائات فصلی است. دام سبک وابسته

به مراتع بوده و ساالنه 10 میلیون تن علوفه را�گان در اختیار صاحبان دام سبک قرار می گیرد.

او اضافه کرد: در حال حاضر 66 میلیون رأس دام سبک در کشور وجود دارد اما با بارش مناسب دامداران از ارسال دام ها

برای کشتار ممانعت می کنند. این باعث نوسان قیمتی گوشت گوسفند در بازار کشور می شود.

دماوندی در �ا�ان گفت: برای تنظیم بازار گوشت قرمز تازه از روسیه واردات گوشت انجام شد که آمار باالیی هم نبود اما هر

کیلو آن 180 هزار تومان بوده و قیمت ها را در بازار متعادل می کند.

https://www.fasletejarat.com/Fa/News/658069/ما-به-دنبال-کاھش-ھزینه-تولید-در-کشور-ھستیم
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کشاورزی

شرکت پشتیبانی امور دام اعالم کرد:

توزیع بیش از ۳.۵ میلیون تن نهاده دام و طیور طی سالجاری

تهران- ایرنا- شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: از ابتدای سال  تاکنون بیش از سه و نیم میلیون  تن نهاده  موردنیاز صنعت دام و طیور در کشور توزیع شده

که نسبت به مدت مشابه سال قبل هیچ گونه کاهشی نداشته است.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام با توجه به مطلب منتشر شده روزنامه دنیای اقتصاد ۹ بهمن ماه ۱۴۰۱ با عنوان

«تولید غذا؛ گروگان دپوی نهاده ها»، طبق قانون مطبوعات جهت روشنگری افکار عمومی اعالم کرد: این شرکت به عنوان مباشر وزارت جهادکشاورزی، مکلف به تامین

نهاده ها و محصوالت دام و طیور جهت ذخایر راهبردی و تنظیم بازار است که در سال۱۴۰۱  در خصوص تامین نهاده براساس دستورات و مجوزهای مسووالن ذی ربط،

تمامی تعهدات خود را انجام داده و محموله های موجود در انبار بنادر استان ها و تهاتر وجه کاال با تولیدکنندگان نمایانگر این واقعیت است.

شایان ذکر است از ابتدای سال  تاکنون بیش از ۳.۵ میلیون  تن نهاده  مورد نیاز صنعت دام و طیور در کشور توزیع شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل هیچ گونه

کاهشی نداشته است.

همچنین میزان بارگذاری در سامانه بازارگاه در حال  حاضر بیش از نیاز تولیدکنندگان است، به  نحوی  که این افزایش عرضه موجب کاهش قیمت نهاده هایی چون

ذرت و جو از سوی واردکنندگان این نهاده در این سامانه شده است.

در حال  حاضر حدود ۳۰  هزار تن نهاده از مبادی جنوبی کشور در سطح واحدهای تولیدی توزیع می شود و ظرفیت ذخایر و انبارهای شرکت پشتیبانی امور دام کشور

به  صورت ۱۰۰  درصد تکمیل شده  است.

۱۱ بهمن ۱۴۰۱،  ۲۰:۴۰
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