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 یآت يهاهفته یط بازار در دام انبوه عرضه   
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 دیرس ثبات به قرمز گوشت بازار   
 است مرغ تخم مصوب نرخ از کمتر عرضه یاصل عامل دیتول مازاد   
 دیرس دالر اردیلیم 6 حدود به یدام نهاده واردات ارزش   
 شودیم واگذار یخصوص بخش به مرغ بازار میتنظ   
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 شود مرتفع وقت اسرع در مرغداران مشکالت   
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 بازار در گوسفند و گوساله منجمد گوشت عیتوز   

 سناخبرگزاري ای    
 بندرامام از غالت و یدام يهانهاده واردات تیوضع نیآخر   

 خبرگزاري تسنیم 
 امروز از مازاد مرغ يآورجمع يریسرگ از   

 یلناخبرگزاري ا 
 است شده برابر 8 تا 7 هانهاده متیق/ کردند ایسو نیگزیجا را »گوشت پودر« مرغداران   

 فارس خبرگزاري   
 باشند کار يِپا دیبا بازار میتنظ ينهادها همه/ یبازرگان سازمان ياندازراه لزاماتا   
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  جارو و آب نیادیم عوام



2/12/23, 2:24 PM نسخھ چاپی

https://www.yjc.ir/fa/print/8361196 1/1

تاریخ: ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۶کد خبر: ۸۳۶۱۱۹۶

عرضه انبوه دام در بازار ط� هفته های آت�

رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: با توجه به زایش های مناسب و عرضه انبوه دام طی هفته های
آتی، قیمت گوشت در بازار متعادل خواهد شد.

آقای منص�ر پوریان گفت: با ت�جه به ت�زیع
گ�شت های واردات� و گ�شت منجمد ت�زیع
داخل، قیمت هر کیل� الشه داخل� ۵ هزار ت�مان
کاهش یافته است که امیدواریم با استمرار روند
کاهش�، الشه به نرخ منطق� خ�د نزدیک ش�د.

به گفته او، با ت�جه به زایش های مناسب و
استثنایی در استان های مختلف و شرایط مساعد مرتع ناش� از بارش های مناسب باید برنامه ریزی
مناسبی برای ت�زیع دام در بازار ص�رت گیرد تا شرایط به گ�نه ای نباشد که با عرضه انبوه، دامدار متضرر

ش�د.

پوریان ادامه داد: طبق روال همه ساله در نیمه نخست سال با افزایش عرضه و مصرف پایین گ�شت
م�اجه هستیم؛ بنابراین از االن برنامه ریزی صادرات و خرید تضمین� برای خروج دام مازاد باید ص�رت

گیرد چرا که در هفته های آت� با حجم زیادی دام در بازار روبرو خ�اهیم شد که بی سابقه است.

این مقام مسئ�ل قیمت هرکیل� بره نر کشتاری را ۱۲۵ هزار ت�مان و گ�ساله نر کشتاری را ۹۸ هزار ت�مان
اعالم کرد و گفت: با ت�زیع گسترده گ�شت امیدواریم بازار به ثبات برسد.

او گفت: بنابر اعالم مسئ�الن وزارت جهاد روزانه ۸۰ تن گ�شت گرم وارد و در بازار ت�زیع م� ش�د، البته
رقم عرضه روزانه گ�شت منجمد داخل� در بازار باالتر است.
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تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۶کد خبر: ۸۳۶۰۲۲۵

مرغ کماکان ۳ تا ۱۰ هزارت�مان کمتر از نرخ مص�ب عرضه م� ش�د

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: با توجه به ازدیاد عرضه در برابر تقاضا، مرغ کماکان کمتر از نرخ
مصوب به فروش می رسد.

آقای مهدی یوسف خان� از ثبات قیمت مرغ در
بازار خبر داد و گفت: هم اکن�ن قیمت هرکیل�
مرغ گرم در خرده فروش� ها ۵۳ تا ۶۰
هزارت�مان است که کماکان ۳ تا ۱۰ هزارت�مان

کمتر از نرخ مص�ب عرضه م� ش�د.

او نرخ هرکیل� ران مرغ بدون کمر را ۵۳ تا ۶۰
هزارت�مان، سینه بی استخ�ان ۱۰۰ هزارت�مان و فیله مرغ ۱۱۰ هزارت�مان اعالم کرد.

یوسف خان� با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه مرغ شب عید نداریم، گفت: با ت�جه به شرایط ج�جه
ریزی و ذخیره سازی مرغ در سردخانه ها، نگران� بابت تامین مرغ شب عید نداریم.

رئیس اتحادیه پرنده و ماه� گفت: با ت�جه به ازدیاد عرضه در برابر تقاضا پیش بین� م� ش�د که قیمت
مرغ تا پایان سال کماکان کمتر از نرخ مص�ب به فروش برسد.



2/12/23, 2:25 PM نسخھ چاپی

https://www.yjc.ir/fa/print/8360048 1/1

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۰کد خبر: ۸۳۶۰۰۴۸

بازار گ�شت قرمز به ثبات رسید

مدیرکل نظارت بر کاالهای اساسی وزارت جهاد گفت: با توزیع گوشت های وارداتی و منجمد در استان
ها، بازار به ثبات رسیده است.

آقای مسع�د امرالله� گفت: واردات گ�شت به
ص�رت مرتب انجام در حال انجام است و بسته
به میزان ورود، ت�زیع در استان ها متفاوت است

و عدد ثابت� را نم� ت�ان اعالم کرد.

به گفته او، برآوردهای اولیه حاک� از آن است که
واردات گ�شت به منظور تنظیم بازار تا

اردیبهشت ادامه دارد، اما ممکن است بازار تا فروردین به ت�ادل برسد.

امرالله� با بیان اینکه گ�شت منجمد داخل� در سراسر کش�ر ت�زیع م� ش�د، گفت: اول�یت بحث تنظیم
بازار داخل است و علت برآورد واردات گ�شت تا اردیبهشت به خاطر ماه مبارک رمضان است.

این مقام مسئ�ل قیمت هرکیل� گ�شت چرخ کرده گ�ساله را ۱۷۰ هزارت�مان، گ�شت مخل�ط گ�ساله ۱۹۲
هزارت�مان، ران، سردست و شقه گ�ساله ۲۱۵ هزارت�مان و مخل�ط گ�سفندی را ۲۲۰ هزارت�مان اعالم

کرد.

مدیرکل نظارت بر کاالی اساس� وزارت جهاد ادامه داد: عرضه گ�شت های واردات� در فروشگاه های
زنجیره ای و میادین در حال انجام است و با ورود محم�له های جدید به واحدهای صنف� هم فراخ�ان
م� دهیم، در ص�رت� که سامانه صندوق مکانیزه داشته باشند، گ�شت های واردات� را جهت ت�زیع در

اختیارشان قرار دهیم.

او گفت: با ت�زیع گ�شت های واردات� و گ�شت های منجمد داخل، بازار به ثبات رسیده است که
امیدواریم با ادامه این مسیر، بازار به ت�ادل برسد.
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مازاد ت�لید عامل اصل� عرضه کمتر از نرخ مص�ب تخم مرغ است

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: با توجه به مازاد تولید، هرکیلو تخم مرغ ۲۰ درصد
کمتر از نرخ مصوب عرضه می شود.

آقای حمیدرضا کاشان� گفت: قیمت کن�ن�
هرکیل� تخم مرغ درب مرغداری ۲۰ درصد کمتر از
نرخ مص�ب و ۴۰ درصد قیمت تمام شده عرضه

م� ش�د.

به گفته او، بنابر آمار ب�د از اصالح نظام یارانه
تاکن�ن، مرغداران تخم گذار ۱۵ هزارمیلیارد

ت�مان زیان متحمل شدند.

کاشان� با بیان اینکه صادرات تخم مرغ کماکان در حال انجام است، گفت: ب�د از واگذاری تنظیم بازار به
اتحادیه میهن، هفته ای ۲ تا ۳ هزارتن تخم مرغ صادر م� ش�د.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن ادامه داد: از ابتدای سال ۳۵ هزارتن تخم مرغ صادر شده،
اما بدلیل مازاد ت�لید تابه امروز بازار به ت�ادل نرسیده است.

او ت�لید روزانه تخم مرغ را ۳ هزار و ۴۰۰ تن اعالم کرد و گفت: با احتساب مصرف داخل، ۳۰۰ تا ۴۰۰ تن
از این میزان مازاد بر نیاز کش�ر است.

کاشان� گفت: با ت�جه به آنکه پروسه ت�لید مرغ تخم گذار ۲ ساله است؛ بنابراین مرغداران محک�م به
ت�لید هستند. اما با واگذاری تنظیم بازار به بخش خص�ص� پیش بین� م� ش�د که آثار آن از سال آینده

مشخص ش�د تا بازار به ت�ادل برسد.
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ارزش واردات نهاده دام� به حدود ۶ میلیارد دالر رسید

میزان واردات نهاده های دامی کشور در ۱۰ ماهه امسال با کاهش ۱۷ درصدی نسبت به دوره مشابه
سال گذشته به ۱۲ میلیون و ۹۱ هزار و ۱۱۳ تن رسید.

اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران
اعالم کرد، ارزش واردات نهاده های دام� در ۱۰
ماهه امسال، ۵ میلیارد و ۹۲۸ میلیون و ۴۴۵
هزار و ۵۲۷ دالر بوده که نسبت به دوره مشابه

سال گذشته ت�ییری نداشته است.

در بازه زمان� م�رد نظر بیش از ۷ میلیون تن
ذرت به ارزش بیش از ۲ میلیارد و ۸۳۹ میلیون دالر وارد کش�ر شده است که نسبت به دوره مشابه سال

گذشته به لحاظ وزن� ۸ درصد کاهش و به لحاظ ارزش� ۸ درصد رشد را تجربه کرده است.

بر اساس این گزارش، در ۱۰ ماهه امسال بیش از یک میلیون و ۸۴۴ هزار تن ج� به ارزش بیش از ۷۹۵
میلیون دالر وارد کش�ر شده است که از لحاظ وزن� و ارزش� نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ترتیب

۳۳ درصد و ۴ درصد کاهش را تجربه کرده است.

همچنین میزان واردت کنجاله س�یا نیز در ۱۰ ماهه امسال بیش از یک میلیون و ۱۱۱ هزار تن به ارزش
بیش از ۶۹۹ میلیون دالر بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته از لحاظ وزن� و ارزش� به

ترتیب کاهش ۴۷ درصدی و ۳۹ درصدی داشته است.

بر اساس این گزارش؛ از فروردین تا دی ماه ۱۴۰۱، بیش از دو میلیون و ۶۱ هزار تن دانه س�یا به ارزش
بیش از یک میلیارد و ۵۹۴ میلیون دالر وارد شده که در مقایسه به دوره مشابه سال گذشته از نظر وزن�

و ارزش� به ترتیب دو و ۲۱ درصد رشد داشته است.
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وزیر جهاد کشاورزی:

تنظیم بازار مرغ به بخش خص�ص� واگذار م� ش�د

ساداتی نژاد گفت: در حوزه مرغ گوشتی با اتحادیه مربوطه مذاکراتی داشته ایم تا بحث تولید و تنظیم
بازار گوشت مرغ را واگذار کنیم.

سادات� نژاد وزیر جهاد کشاورزی در برنامه صف
اول به س�االت زیر پاسخ داد.

وضعیت ت�لید محص�الت کشاورزی در حال
حاضر به چه ص�رت است؟

سادات� نژاد: در سیاست های کل� اقتصاد
  خ�دکفایی در ت�لید کاالهای اساس� مقاومت�،

جزو رسالت های وزارت جهاد کشاورزی است.

 در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ به ۱.۱ درصد رسید در حال� که در سال رشد اقتصادی بخش کشاورزی 
۱۴۰۰ منف� ۲.۴ درصد بود. ت�لید غالت همچ�ن گندم و ذرت در این مدت رشد ۲۲ درصدی داشت. خرید
تضمین� گندم ۶۰ درصد افزایش یافت. ح�زه باغبان� رشد مت�سط ۷ درصدی داشته و رشد ت�لید زیت�ن

باالی ۱۰۰ درصد بوده است.

در ح�زه صادرات محص�الت کشاورزی هم رشد داشتیم. در ح�زه ت�لید هم روند رو به رشد بوده است .
در سال زراع� جاری اقلیم هم یاری کرده و بارش های مناسب ن�ید این را م� دهد که ت�لید گندم

وضعیت خ�بی داشته باشد.

کشاورزی قراردادی به کجا رسید؟

سادات� نژاد: یک� از برنامه های اصل� ما کشاورزی قراردادی است. در سال اول دولت سیزدهم در مهر
۱۴۰۰ کشاورزی قراردادی را در ۲۵۰ هزار هکتار از گندم زارهای کش�ر شروع کردیم. با این روش معیشت
کشاورز ارتقا پیدا م� کند و مدرن ترین ابزار امروز دنیا برای حمایت از کشاورزان، ت�سعه کشاورزی

قراردادی است.
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کشاورزی قراردادی را با گندم شروع کردیم و سال زراع� قبل در برنج هم انجام شد. امسال کشاورزی
قراردادی در گندم به یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار م� رسد و به سمت خ�دکفایی این محص�ل حرکت

م� کنیم.

بحث تامین امنیت غذایی چگ�نه پیگیری م� ش�د؟

سادات� نژاد: ۵ برنامه اصل� در دولت سیزدهم داریم یک� از آنها امنیت غذایی است. خط قرمز ما در
وزارت جهاد قفسه است ی�ن� نباید کمبودی در قفسه فروشگاه ها ایجاد ش�د.

با جنگ روسیه و اوکراین ترس قحط� م�اد غذایی در دنیا به وج�د آمد اما در کش�ر ما کمبودی
نداشتیم.

سهم کشاورزی در ج� دی پی کش�ر حدود ۱۱ درصد است و  باید به اندازه همین سهم، سرمایه گذاری در
  تالش ما این است که سرمایه گذاری در بخش این بخش ش�د اما تاکن�ن حداکثر ۴ درصد بوده

کشاورزی را  ت�سعه دهیم.

در ط�ل ۵ سال گذشته ۵ هزار میلیارد ت�مان، میزان تسهیالت ارزان قیمت کشاورزی بوده است اما فقط
در سال اول دولت سیزدهم ۴ هزار میلیارد ت�مان تسهیالت به این بخش وارد شد. در انتهای دولت

دوازدهم تسهیالت بانک� کشاورزی ۸۷ همت بوده که در دولت سیزدهم ۱۵۷ همت شده است.

الگ�ی کشت به کجا رسید؟

سادات� نژاد:  از ابتدای سال زراع� امسال الگ�ی کشت را اجرا کردیم. در ۱۹ مهر الگ�ی کشت را به استان
  باید پای آن بایستیم تا اجرا کنیم. الگ�ی کشت ها ابالغ کردیم. مهمترین بخش الزامات آن است و

ردیف بودجه ای در بودجه ۱۴۰۲ دارد.

الگ�ی کشت به تدریج اجرایی م� ش�د از سال آینده این را فراگیرتر م� کنیم و یارانه الگ�ی کشت
پرداخت خ�اهیم کرد.

برای اجرای الگ�ی کشت ۸ استان کش�ر را در اول�یت اول داریم و  ۱۵ محص�ل را مد نظر قرار دادیم.
الگ�ی کشت دینامیک است و هر سال به روز م� ش�د.

تنظیم بازار محص�الت کشاورزی به چه ص�رت است؟

سادات� نژاد: ت�رم در کاالهای خ�راک� و آشامیدن� در شهریور ۱۴۰۰ معادل ۵.۱ درصد بوده که این عدد
روند نزول� داشته و در آذر امسال به صفر رسیده البته در زمان آزادسازی ارز افزایش داشتیم  و در دی

ماه به دلیل ن�سانات ارزی به ۴ درصد رسید که تالش داریم دوباره نزول� ش�د.

برای تنظیم بازار باید بازاررسان� مناسبی ص�رت گیرد و  با افزایش عرضه ت�ادل در بازار ایجاد م� ش�د.

از دی ماه به دلیل ن�سانات نرخ ارز، برخ� محص�الت ما به دلیل اینکه بازار صادرات� خ�بی دارند گران
شدند عل� رغم اینکه صادرات را با ع�ارض محدود کردیم.
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در بحث مرغ وضعیت تنظیم بازار به چه ص�رت است؟

  واگذاری بازار به اتحادیه ها و بخش   یک سیاست کل� داریم که سادات� نژاد: در بحث تنظیم بازار
خص�ص� است. این کار جدیدی است و با همکاری اتحادیه ها به جل� پیش م� رود.

بازار تخم مرغ را  کامل به اتحادیه مربوطه واگذار کردیم و اکن�ن بازار آرام� داریم.

در بحث مرغ گ�شت� با اتحادیه مربوطه مذاکرات� داشته ایم تا بحث ت�لید و تنظیم بازار گ�شت مرغ را
واگذار کنیم. البته االن خرید تضمین� را به اتحادیه مرغداران واگذار کرده ایم.

 در سایر محص�الت هم این را ادامه م� تاکن�ن تنظیم بازار شکر، روغن  و گ�شت را واگذار کردیم و
دهیم.

رصدخانه کشاورزی به چه منظور تشکیل شده است؟

  آن سادات� نژاد: رصدخانه کشاورزی را در دولت سیزدهم تشکیل داده ایم که  هر چهارشنبه قرارگاه
برگزار م� ش�د. بر این اساس اطالعات و آمار دقیق� از ح�زه کشاورزی خ�اهیم داشت. اطالعات ما االن
تنها برآورد است و درصد خطایی دارد. باید دقت را افزایش دهیم به این منظور باید اطالعات تمام�

اراض� کشاورزی را  با تصاویر ماه�اره ای در اختیار داشته باشیم.

  داده و اطالعات بخش فاز اول را تا پایان امسال انجام م� دهیم. در گام اول ۵ استان را داریم و
کشاورزی را استخراج م� کنیم تا با اشراف کامل نسبت به تامین م�اد غذایی اقدام ش�د.

تا پایان دولت این رصدخانه تکمیل م� ش�د و  به عن�ان یک میراث مهم در بخش کشاورزی از دولت
سیزدهم باق� م� ماند.

برای تامین گ�شت قرمز چه اقدام� انجام شده است؟

سادات� نژاد: برای اینکه بازار گ�شت قرمز را آرام کنیم ۳ کار انجام شده است. نخست بازاررسان� ت�لید
داخل�، دوم ت�زیع گ�شت منجمد ۱۵۵ هزار ت�مان� که مربوط به دام ایران� است و س�م بحث واردات از

مبادی مختلف است تا آرامش در بازار ایجاد کند.

در خص�ص طرح فجر تا فطر ت�ضیح م� دهید.

سادات� نژاد: برای رفاه حال مصرف کنندگان در ایام پرمصرف عید و ماه مبارک رمضان برنامه ریزی انجام
گرفت و ت�افق� با فروشگاه های زنجیره ای داشتیم. مقرر شده فروشگاه های زنجیره ای از ۱۲ بهمن تا

عید فطر س�د خ�د را در ۳۳ قلم کاال صفر کنند.
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استانها 

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس:

مشکالت مرغداران در اسرع وقت مرتفع ش�د
جهرم-نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس ش�رای اسالم� با تاکید بر لزوم حل مشکل مرغداران، گفت: برخ� مشکالت مرغداران بر زمین مانده که عمده آن

عدم هماهنگ� بین اتحادیه ها و وزارت جهادکشاورزی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی ک�چ� عصر یکشنبه در نشست بررس� مسائل و مشکالت مرغداران شهرستان جهرم با بیان اینکه جهرم دومین
ت�لید کننده مرغ در استان فارس است، اظهار داشت: باید وزارت جهاد کشاورزی از مرغداران حمایت ویژه کند و این انتظاری است که از این وزارتخانه داریم

و در دیدارها و جلسات بر آن تاکید م� کنیم.

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس ش�رای اسالم� با بیان اینکه امروز شرایط سخت� است و باید از مرغداران حمایت کنیم، گفت: متأسفانه برخ�
مشکالت ح�زه مرغداران بر زمین مانده که بخش عمده عدم هماهنگ� بین اتحادیه ها و وزارت جهادکشاورزی است.

رضایی ادامه داد: اتحادیه باید در میدان کار باشد و کارها و مشکالت مرغداران را پیگیری و دنبال کند چرا که استان فارس به عن�ان س�مین ت�لیدکننده
کش�ر نباید دچار مشکل باشد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس ش�رای اسالم� بیان داشت: بحث استمهال وام هم پیگیری خ�اهیم کرد و در هفته جاری این م�ض�ع را در دست�ر کار قرار
خ�اهم داد.

وی اعالم کرد: بحث س�خت واحدهای مرغداری هم با ت�جه به جلسات قبل� فرماندار با مرغداران پیگیری شد و قرار شد که به اندازه ۷۲ ساعت (سه روز)
س�خت ذخیره به مرغداران تح�یل داده ش�د.

ً آن مسائل و نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس ش�رای اسالم� با اعالم اینکه مرغداران مسائل و مشکالت خ�د را به مسئ�لین انتقال دهند، گفت: قطعا
مشکالت را پیگیری م� کنیم و هر کجا که نیاز باشد ورود قان�ن� خ�اهیم کرد.

محمدحسن شعبان� اظهار داشت: شهرستان جهرم دارای ۸۶ واحد مرغداری گ�شت� با ظرفیت ۲ میلیون قطعه در هر دوره ج�جه ریزی است.

وی با بیان اینکه این شهرستان دارای ۱۵ واحد مرغ تخم گذار با ظرفیت ۵ هزار قطعه در هر دوره، افزود: در گ�شت مرغ با ظرفیت ت�لید ساالنه ۱۳ هزار تن
در سال رتبه ۲ استان و در تخم مرغ با ۵۱۰۰ تن ت�لید ساالنه در رتبه دوم فارس قرار داریم.

فرماندار ویژه شهرستان جهرم در پایان گفت: تالش خ�اهیم کرد تا دغدغه، مسائل و مشکالت مرغداران در اسرع وقت حل ش�د.

در این جلسه نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس ش�رای اسالم� به ص�رت تلفن� سادات� نژاد وزیر جهادکشاورزی را در جریان مسائل و مشکالت مرغداران
جهرم� قرار داد و وزیر نیز دست�رات الزم را صادر کرد.
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با هدف تثبیت قیمت در بازار گوشت قرمز در آذربایجان غربی:

توزیع گوشت منجمد گوساله و گوسفند در بازار

مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام آذربایجان غربی: شرکت پشتیبانی امور دام استان با توزیع 247 تن

گوشت منجمد گوساله و گوسفندبه دنبال ایجاد ثبات قیمت در بازار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان غربی، مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام آذربایجان غربی در

گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: در پی

افزایش قیمت گوشت قرمز، شرکت پشتیبانی

امور دام استان از ۱۷ دی ماه به توزیع 247 تن

گوشت منجمد گوساله و گوسفندی اقدام کرده

است و این توزیع تا ثبیت بازار ادامه خواهد

داشت.

قربان نژاد با اشاره به اخبار مندرج در فضای

مجازی در خصوص دو تاریخه بودن گوشت های منجمد برزیلی افزود: تاریخی که در سمت چپ بسته بندی

گوشت ها درج شده مربوط به سند توافق شیوه نامه کشتار و بسته بندی گوشت توسط کشورمان با کشور

فروشنده گوشت یعنی برزیل در سال ۲۰۲۱ است و ربطی به تاریخ تولید گوشت ندارد و جزو ملزومات بسته

بندی کشور برزیل است و تاریخ تولید گوشت در نقطه مقابل قرار دارد و تاریخ انقضای آن ۱۸ ماه است.

وی تاکید کرد: شرکت پشتیبانی امور دام هیچ گوشت تاریخ گذشته ای را به بازار نفرستاده و نخواهد فرستاد

و همه گوشت های توزیع شده توسط مسئوالن فنی در هنگام ورود و خروج کنترل می شود.

https://www.iribnews.ir/
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آرشیو
خط مشی

درباره ایسنا
تماس با ایسنا

پیوندها
مجله سپهر دانش

جشنواره فجر

جستجو در همٔه اخبار

خبرنگار : 50227کد خبر: 1401111712572دسته بندی: خوزستاندوشنبه / ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ / ۰۸:۱۳

: از ن گفت م خوزستا ر دا ی امو ل پشتیبان مدیرک ایسنا/خوزستان 
ابتدای امسال تاکنون ۱۲.۵ میلیون تن نهاده  دامی و غالت در بندر

امام خمینی(ره) تخلیه شده است.

حمید بدوی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به پهلوگیری ۲ فروند
شته در زهای گذ می در رو اده  دا مل نه ما حا یانوس پی شتی اق ک
اسکله "فله  بار" بندر امام خمینی (ره) اظهار کرد: این دو کشتی با
مجموع تناژ ۱۰۸ هزار تن کنجاله سویا و جو دامی توسط شرکت
پشتیبانی امور دام کشور وابسته به وزارت جهاد کشاورزی از کشور

برزیل سفارش، خریداری و وارد کشور شده اند.

وی افزود: تخلیه محموله  این کشتی ها و حمل یکسره آن ها به
مناطق مختلف کشور شروع شده و حال انجام است و امیدواریم

به سرعت به اتمام برسد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان گفت: در حال حاضر ۱۵ فروند کشتی حامل نهاده  دامی و غالت در لنگرگاه بندرامام خمینی (ره) در انتظار
هستند و پس از برطرف شدن مشکالت اسنادی و ارزی در اسکله این مجتمع بندری پهلو خواهند گرفت.

بدوی عنوان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۲.۵میلیون تن نهاده  دامی و غالت در بندر امام خمینی(ره) تخلیه شده که از میزان ۱۰.۵ میلیون
تن به وسیله کامیون و قطار باری به سایر نقاط کشور حمل شده است.

وی ادامه داد: در تالش هستیم تا با واردات نهاده های دامی به صورت پیوسته به داخل کشور مشکلی در بحث تامین این کاالی بسیار مهم
نداشته باشیم.

آخرین وضعیت واردات نهاده های دامی و غالت از بندرامام

جشنواره فجر
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مد�رعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشت� گفت: مشکالت موجود سر راه خرید حمایت�

مرغ مازاد �رطرف شده و اتحادیه مرغداران خرید حمایت� را از امروز (دوش�به) از سر

م� گ�رد.

به گزارش خ�رگزاری تس�یم، حب�ب اسدا� نژاد با اشاره به اتخاذ سیاست های حمایت� از کاالهای اساس� در خصوص

جمع آوری مرغ مازاد کشور گفت: جلسه ای با حضور معاونان وز�ر جهاد کشاورزی و د��ر شورای قیمت گذاری �رگزار شد

و در ا�ن جلسه دغدغه های مرغداران در خصوص بند یک ماده 2 دستورالعمل اجرا�ی که قیمت مرغ منجمد

ش�ر�ن پک را با احتساب هزینه های طبیع� مشخص کرده �ود، مورد �ررس� قرار گرفت و مقرر شد قیمت قبل� اصالح

شود.

مد�رعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشت� افزود: هم اکنون به صورت عل� الحساب مرغ زنده با قیمت 40 هزار

تومان و مرغ منجمد 10 درصد باالتر از ا�ن رقم تع��ن شده تا اتحادیه ها نس�ت به جمع آوری مرغ مازاد در سطح

استانها اقدام کنند.

اسدا� نژاد گفت: از امروز (دوش�به) اتحادیه ها ذخ�ره سازی مرغ منجمد را شروع م� کنند و در چند روز آینده وز�ر

جهاد کشاورزی دستورالعمل اجرا�ی جدید را ابالغ خواهد کرد.

وی بیان کرد: سازمان حمایت ظرف چند روز آینده تصمیم نها�ی در خصوص قیمت واقع� مرغ زنده و مرغ گرم را

اتخاذ خواهد کرد و با قدرت بیشتری جمع آوری مرغ مازاد کشور آغاز خواهد شد.

مد�رعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشت� گفت: امیدواریم با جمع آوری مرغ مازاد، قیمت مرغ زنده و مرغ گرم در

بازار منطق� شود.

انتهای پیام/

از سرگ�ری جمع آوری مرغ مازاد از امروز

| اخبار کشاورزی  | اخبار اقتصادی  | ۱۷ �همن ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۵ 
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در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

مرغداران «پودر گوشت» را جایگزین سویا کردند/ قیمت نهاده ها ۷ تا ۸ برابر

شده است

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان اظهار داشت: مرغداران به ناچار، روی به استفاده از پودر گوشت به جای سویا آورده اند که

آن نیز چون از ضایعات گوشت تهیه می شود موجب کاهش کیفیت تخم مرغ شده و به نوعی تنها برای سیر کردن مرغ استفاده می شود.

ناصر نبی پور در گفت وگو با ایلنا در مورد آخرین وضعیت بازار تخم مرغ اظهار داشت: در حال حاضر تقاضا برای تخم مرغ به دلیل ارزان

بودن نسبت به سایر پروتئین ها باالست. قیمت آن نیز تقریبا 35 تا 36 هزار تومان در هر کیلو به فروش می رسد در حالیکه نرخ مصوب آن

39.5 هزار تومان است.

وی ادامه داد: یکی از مشکالت تولیدکنندگان در حال حاضر، تامین نهاده است. بطوریکه اخیر تامین سویا با مشکل مواجه شده و واحدها

مجبور به خرید سویا از بازار آزاد به نرخ 25 هزار تومان هستند. البته مرغداران به ناچار، روی به استفاده از پودر گوشت به جای سویا

آورده اند که آن نیز چون از ضایعات گوشت تهیه می شود موجب کاهش کیفیت تخم مرغ شده و به نوعی تنها برای سیر کردن مرغ استفاده

می شود.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان با هشدار نسبت به تعطیلی واحدهای مرغداری گفت:  با این شرایط، مطمئن باشید در

سال های آینده امکان حیات برای بسیاری از واحدها وجود ندارد چون بشدت به نقدینگی نیاز دارند و تسهیالت بانکی نیز اخیرا 23 درصد

شده است.

https://www.ilna.ir/fa
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وی افزود: پس از آزادسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی، قیمت نهاده ها 7 تا 8 برابر شد اما قیمت تخم مرغ از 22 هزار تومان به 36 هزار

تومان رسید. باید توجه داشت که 70 درصد قیمت تمام شده تخم مرغ به نرخ مواد ولیه بستگی دارد و دولت نیز به وعده های خود مبنی

برای اعطای تسهالت عمل نکرده و امکان تعطلیلی واحدها در سال آینده وجود دارد.

نبی پور تصریح کرد: باید توجه داشت که دوره مرغ تخم گذار بین 20 تا 24 ماه است یعنی آسیب های وارد شده با وقفه زمانی مشخص

می شود.

وی در مورد صادرات نیز گفت: در حال حاضر صادرات به میزان باال به افغانستان و عراق صورت می گیرد. البته در بازار عراق با رقبای بزرگی

مانند ترکیه و آذربایجان ر قابت می کنیم و همچنین مقداری نیز به قطر یا عمان صادر می شود که میزان آن باال نیست.

انتهای پیام/
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حوزه : صنعت ، تجارت ، بازرگانیگروه : اقتصادی
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ا لزامات راه اندازی سازمان
بازرگانی / همه نهادهای تنظیم

بازار باید پاِی کار باشند 
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تشکیل سازمان بازرگانی بدون برخورداری از ابزارهای الزم برای تنظیم

بازار نتیجه بخش نیست، گفت: برای دستیابی به اهداف تنظیم بازار در صورت تشکیل سازمان
بازرگانی، باید همه شرکت ها و سازمان های موثر در تنظیم بازار به این سازمان ملحق شوند.

محمد حسن صبوری دیلمی در گفت گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با
تصمیم دولت برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار، اظهار داشت: موضوع تشکیل
سازمان بازرگانی زیر نظر ریاست جمهوری طی روزهای گذشته از سوی دولت با هدف
کنترل و مدیریت بازار مطرح شده است، این سازمان قرار است با جدا شدن سازمان
حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان از وزارتخانه صمت و جدا شدن شرکت بازرگانی
دولتی از وزارتخانه   جهاد کشاورزی تشکیل شود؛ گفته می شود که سازمان تعزیرات

حکومتی نیز قرار است با این سازوکار هماهنگ بوده و همکاری کند. 

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار الزاماتی دارد تا
در آینده با مشکل مواجه نشود، افزود: در صورت تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار

باید همه ابزارهای مرتبط با تنظیم بازار در اختیار این سازمان قرار گیرد. 

وی با تاکید بر اینکه تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار در شرایط فعلی ساز و کار
مفیدی است، اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود متاسفانه متولی خاصی برای کنترل
و تنظیم بازار وجود ندارد. وزارت صمت در یک بخش از بازار ورود پیدا می کند و وزارت
جهاد کشاورزی به بخش دیگر ورود می یابد، بنابراین یک حلقه مفقوده برای تنظیم بازار
وجود دارد و به همین دلیل زمانی که می خواهیم سیاست های تنظیم بازار را اجرا کنیم با

مشکل مواجه می شویم.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: بروز این مشکالت نیز به این علت است که تنظیم
بازار متولی خاصی ندارد که سیاست های مربوطه را ابالغ کند و دستگاه های دیگر نیز ملزم

به اجرای آن باشند.
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صبوری دیلمی بیان داشت: بنابراین تشکیل سازمان بازرگانی برای تنظیم بازار که مجموعه های
تنظیم بازار در زیرمجموعه آن باشد و وزارتخانه ها نیز ملزم به اجرای سیاست های ابالغی آن باشند به

عنوان یک راهکار برای تنظیم بازار در کوتاه مدت مناسب است. 

وی اظهار داشت: اما نکته قابل توجه آن است که تنظیم بازار، مجموعه ای از سیاست هایی
است که با استفاده از ابزارها و سیاست ها قابل اجرا است که آن ابزارها می تواند واردات،
صادرات، قیمت گذاری و ابزارهای یارانه ای و غیره برای کاهش قیمت تولید کننده یا
کاهش قیمت مصرف کننده باشد بنابراین اگر بخواهیم یک سازمان کارآمد در خصوص
تنظیم بازار داشته باشیم باید سازمان ها یا شرکت های مرتبط با تنظیم بازار را به سازمان

مورد نظرمان اضافه کنیم. 

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: به عنوان مثال سازمان توسعه تجارت ایران که زیر
مجموعه وزارت صمت است با توجه به اینکه یکی از ابزارهای تنظیم بازار در واردات،
صادرات به کمک تعرفه ها و عوارض صادراتی است بنابراین باید در سازمان بازرگانی که

قرار است تشکیل شود قرار گیرد. 

وی بیان داشت: از طرف دیگر اگر هدفمان از تنظیم بازار، تنظیم بازار کاالهای اساسی مانند
گوشت قرمز، گوشت مرغ و  غیره نیز هست باید شرکت پشتیبانی امور دام نیز که وظیفه
اصلی آن تنظیم بازار این گونه محصوالت است نیز در صورت تشکیل سازمان بازرگانی به

این سازمان ملحق شود. 

صبوری دیلمی بیان داشت: در حال حاضر گفته می شود که سازمان بازرگانی و تنظیم بازار
قرار است  توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران و سازمان حمایت تشکیل شود و این در
حالی است که اساس کار سازمان حمایت بازرسی است لذا اگر ما به دنبال ایجاد ساز و
کاری برای بازرسی هستیم و یا اینکه می خواهیم ساز و کاری ایجاد کنیم که نگاه عامرانه به
قیمت ها داشته باشد در صورت تشکیل سازمان بازرگانی، بسیار زود از اهدافی که برای آن

سازمان تعریف شده دور می شویم. 

وی اظهار داشت: بنابراین اگر قرار است در راستای تنظیم بازار تغ�راتی صورت گیرد و این
تغ�رات نتایج مثبتی داشته باشد الزم است اقدامات الزم با برنامه ریزی دقیق انجام شود

تا اثرات این تغ�رات در بلند مدت نیز  احساس شود. 

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که با تشکیل سازمان بازرگانی زیر نظر
ریاست جمهوری تصمیم گیری در مورد موضوعات تخصصی وزارتخانه ها چه سرنوشتی
خواهد داشت و آیا در این صورت افراد  متخصص برای بخش های اقتصادی تصمیم گیری
خواهند کرد یا افراد سیاسی تصمیم گیرنده خواهند بود؟ گفت: فعال معلوم نیست ساز و
کاری که برای این سازمان تعریف شده است، چیست و یا ساز و کار زیر نظر ریاست
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جمهوری به چه صورت عمل خواهد کرد؛ اما دولت احتماال به این نتیجه رسیده است
تصمیمات در ارتباط با تنظیم بازار در سازمانی فرا وزارتخانه ای اتخاذ شود که این

تصمیمات برای وزارتخانه ها الزم االجرا باشد. 

وی گفت: در مجموع با توجه به شناختی که از دولت سیزدهم وجود دارد بعید بنظر می
رسد که بازار را به افراد سیاسی واگذار کند و حتما به افراد کاربلد و متخصص در این حوزه
اعتماد می کند و امورات این بخش را به صاحبنظران و صاحبان تجربه در این بخش واگذار

می کند. 

پایان پیام/ 


