سﻼم ،صبح بخير-روز خوبي رو براتون آرزو مي كنم

-٩٧/١١/١٧شماره ٣٤٥٦سال چهاردهم-تلفن٦ ٦ ٤ ٢ ٠ ٩ ٨ ٨ :
جوجه
مرغ زنده
مرغ كشتار
تخم مرغ
بوقلمون كشتار
بوقلمون زنده

راس حداقل ٣٩٥٠حداكثر ٤٠٠٠پﻼس حداقل ٣٨٥٠حداكثر٣٩٠٠كاب حداقل ٣٧٥٠حداكثر٣٨٠٠

حداقل ٨٨٠٠حداكثر١٠٥٠٠
حداقل١١٨٨٠حداكثر١٥١٠٠
حداقل٥٧٠٠حداكثر ٦٣٥٠
حداقل ٢٥٠٠٠حداكثر٢٥٥٠٠
حداقل ١٩٠٠٠حداكثر١٩٥٠٠

فسفات
ذرت
كنجاله سويا
متيونين
ليزين

حداقل ٥١٠٠حداكثر ٥١٥٠
برزيل  ١٤٨٠-١٣٣٠روس ١٥٠٠
برزيل ٢٤٥٠
حداقل ١٨٩٠٠حداكثر ١٩٠٠٠
حداقل ١١٢٥٠حداكثر ١١٤٥٠

شكوه و اخﻼق يك ملت را مي توان از رفتار آنها با حيوانات مورد قضاوت قرار داد

هر كد پستي  ٣كيلو گوشت !

مديركل شركت پشتيباني امور دام استان تهران با اعﻼم اينكه از پنج شنبه ،فروش گوشت هاي تنظيم بازاري در دو فروشگاه اينترنتي
آغاز مي شود ،گفت :اين دو فروشگاه اينترنتي محصوﻻت مورد نياز مردم را بر اساس هر كد پستي براي هرخانوار ،درب منزل تحويل
ميدهند .رضا سالمي مديركل شركت پشتيباني امور دام استان تهران ،اظهار كرد :براي توزيع محصوﻻت پروتئيني شامل گوشت قرمز و
مرغ گرم و منجمد ،طرح توزيع اينترنتي اين محصوﻻت در دستور كار قرار گرفته است .وي افزود :يك فروشگاه اينترنتي به نام به
روزرسان در اين ارتباط راه اندازي شده است و فروشگاه جديدي نيز از روز چهارشنبه به نام يخچال راه اندازي ميشود؛ با اين دو
فروشگاه اينترنتي ،از پنج شنبه به مردم خدمات ارائه ميشود تا آنها بتوانند محصوﻻت مورد نياز خود را به آسودگي خريداري و آن را درب
منزل دريافت نمايند .مديركل شركت پشتيباني امور دام استان تهران ادامه داد :دولت به دنبال آن است كه توزيع خود را از روش سنتي
موجود به تدريج به سمت توزيع اينترنتي ببرد؛ در اين روش براي ارائه اين محصوﻻت كد پستي منزل دريافت ميشود و براي هر خانواده
بر اين اساس سهميه ماهانه اي در نظر گرفته شده است.

دﻻلي با گوشت قرمز دولتي  /وي تصريح كرد :در صفهايي كه اخيرا براي خريد گوشت به نرخ مصوب ،افراد زيادي هستند كه به اين گوشت
نيازي ندارند و فقط به خاطر تفاوت قيمت زيادي كه با بازار دارد آن را خريداري مي كنند و در بازار آزاد ميفروشند و از اين طريق دﻻلي شكل

گرفته است .سالمي گفت :در اين طرح جديد ،ديگر يك خانواده پنج نفره نميتواند با  ٥كد ملي  ٥سهميه گوشت قرمز به نرخ دولتي را خريداري
كنند و تنها بر هر خانواده يك سهميه و بر اساس كد ملي اختصاص مييابد .وي تصريح كرد :در حال حاضر تنها گوشت قرمز گرم و منجمد دولتي

در اين سامانه هاي اينترنتي عرضه ميشود اما قرار است كه به زودي توزيع مرغ نيز انجام شود .سالمي گفت :قيمت هركيلوگرم گوشت منجمد
)گوساله برزيلي(  ٢٩هزار تومان  ،كوشت گرم حدود  ٤٠هزار تومان اما بر اساس قطعه خريداري شده مانند سردست ،ران و كشور وارد شده

قيمت متفاوتي دارد و مرغ  ٩هزار و  ٨٠٠تومان است .سالمي درباره قيمت قطعات مختلف قيمت گوشت گرم وارداتي گفت :قيمت اين محصوﻻت
با توجه به اينكه از كشورهاي مختلفي آمده ،متفاوت است و افراد براي آگاهي از قيمت ها به فروشگاههاي اينترنتي ياد شده مراجعه كنند .وي
اظهار داشت كه در طرح فروش اينترنتي گوشت قرمز به هر خانواده بر اساس كد پستي  ٢تا  ٣كيلوگرم گوشت قرمز )در ماه( بر اساس نرخ هاي
مصوب دولت تحويل داده ميشود .مديركل شركت پشتيباني امور دام استان تهران گفت:كاﻻ به اندازه كافي وجود دارد اما هجمهاي كه در بخش
تقاضا به وجود آمده است باعث برهم خوردن روند عرضه و تقاضا شده است ،مردم اين اطمينان را داشته باشند كه مرغ ،گوشت و ديگر كاﻻهاي

اساسي به اندازه كافي در كشور وجود دارد .بنابر اين گزارش بر اساس مراجعه اي كه به يكي از سايت هاي مربوطه شده ،بخش عرضه گوشت
با قيمت تنظيم بازاري هنوز فعال نشده است.

واردات تخممرغ با مجوز وزارت صنعت!

مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران مرغ تخمگذار از واردات تخممرغ با مجوز وزارت صنعت ،معدن و تجارت در شرايطي خبر داد كه با وجـود
مازاد توليد اين محصول پروتئيني ،صادرات آن از سوي همين وزارتخانه ممنوع اعﻼم شده است .قيمت تخم مرغ هم همچون ديگر محـصـوﻻت
كشاورزي و پروتئيني در ماههاي گذشته با افزايش قيمت مواجه شد و به شانهاي بيش از  ٢٠هزار تومان هم رسيد و طي هفتههاي اخير با كاهش

قيمت حدود  ١٥هزار تومان فروخته ميشود .در چنين شرايطي رضا تركاشوند  -مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران مرغ تخمگذار  -دربـاره
وضعيت توليد و بازار تخم مرغ اينگونه به ايسنا توضيح داد كه پس گذشتن از بحران سال گذشته كه در پي شيوع آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان در

اين صنعت به وجود آمده بود و بازسازي واحدهاي پرورشي و جوجهريزي مجددا در حال حاضر شرايط بسيار مناسب و توليد بيشتر از نياز داخلـي
بوده و هميشه در اين بازه زماني وضعيت توليد اينگونه بوده است .وي افزود :طي سالهاي اخير به غير از سال گذشته كه بيماري باعث از بـيـن

رفتن گلههاي مولد شده بود ،همواره براي صادرات برنامهريزي صورت گرفته است و در اين مدتي كه مشكﻼتي در صنعت داشتيم با وجود تقاضـا
براي صادرات ،بخاطر ضرورت تأمين نياز بازار داخلي اقدامي نكرديم و مجوزي براي صادرات داده نشد .مديرعامل اتحاديه سراسري مرغـداران

مرغ تخمگذار ادامه داد :اما در ماه گذشته در شرايطي كه بارها اعﻼم كرديم ميتوانيم نياز تنظيم بازار را از توليد داخل تأمين كنيم ،وزيـر وقـت
صنعت ،معدن و تجارت نامهاي ابﻼغ كرد كه صادرات را ممنوع كرد و از سوي ديگر هفته گذشته چند كاميون تخم مرغ وارد كشور شـده اسـت.
تركاشوند تصريح كرد :قيمت هر كيلوگرم تخم مرغ در مرغداري  ٦٦٠٠تومان است كه  ١٥٠٠تومان پايينتر از هزينه تمام شده بوده است و در

چنين شرايطي ورود تخم مرغ ميتواند به توليدكنندگاني كه با سختيها و مشكﻼت ناشي از بيماري سال گذشه به توليد بازگشتهاند ،آسيب بزند.
البته مسئوﻻن ميگويند كه اين واردات به مجوزهايي بر ميگردد كه قبﻼً صادر شده اما حتي اگر اينگونه هم باشد نبايد عرضه ميشد .وي با بيـان

اينكه در اين زمينه چند بار مكاتبه كرديم ،گفت :نبايد در شرايط فعلي وارداتي داشته باشيم چرا كه توليدكنندگان نگران هستند و بسياري از آنهـا
كه وارد چرخه شدهاند ،سال گذشته از بيماري آسيب فراواني ديدهاند .مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران مرغ تخمگذار با بيان اينكه در ايـن
شرايط مشكﻼت ديگري هم همچون تغيير نكردن نرخ مصوب تخم مرغ طي يكسال و نيم اخير وجود دارد ،اظهار كرد :در اين بازه زمـانـي ٧٠

درصد افزايش هزينه توليد به دليل نوسانات نرخ ارز و ديگر مشكﻼت موجود ناشي از تحريمها را داشتهايم ،بنابراين به جاي واردات همه بـايـد
كمك كنيم تا مشكﻼت كشور حل و فصل شود .به عنوان مثال هر كيلوگرم كنجاله سويا نهايتاً بايد حدود  ٢٤٥٠تومان به دست مرغداران برسد در

حاليكه بسياري از آنها اين نهاده را تا كيلويي بيشتر از  ٣٠٠٠تومان هم خريداري كردهاند كه جا دارد دستگاههاي نظارتي به اين موضوع جديتر
ورود پيدا كنند ) .ادامه در سايت ( ITPNews.com

