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 یه آینده خوب، به گذشته خوب نیازی نداره!
  

 
 هزار تن رسید۰۵۸های دامی در بندرامام خمینی)ره( به  ذخایر نهاده

 پاسخگوی نیاز کشور است.۰۰۱۱های دامی که عموما" ذرت و کنجاله هستند تا خرداد ماه  حمید بدوی افزود: مجموع ذخایر نهاده

ای و ریلی ادامه دارد  وی با بیان اینکه حمل نهاده های دامی از بندر امام خمینی)ره( به نقاط مختلف کشور توسط ناوگان حمل و نقل جاده

 شود. های دامی به صورت یکسره و بدون انتقال به انبارهای بندرامام خمینی)ره( انجام می افزود: حجم زیادی از نهاده

های دامی طبق برنامه و روال عادی توسط شرکت پشتیبانی امور دام و بخش خصوصی در حال انجججام  بدوی با بیان اینکه واردات نهاده

 های دامی کامل شده اند. سازی نهاده است افزود: خوشبختانه انبارهای ذخیره

مدیرکل پشتیبانی اموردام خوزستان درادامه افزود: همه دامداران و واحدهای مرغداری که در سامائه بازار هستند سهمیه خود را با قیمجت 

کنند. مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان گفت: توزیع مرغ و گوشت قرمز منجمد در انتظار تصمیم ستاد تنظیم بازار  مصوب خریداری می

کشوراست. بدوی با بیان اینکه ذخایرمرغ و گوشت قرمز منجمد در سردخانه های استان کفاف نیاز شهروندان است افزود:احتماال هفجتجه 

 آینده ستاد تنظیم بازار کشور زمان توزیع مرغ و گوشت قرمز را مشخص خواهد کرد.

 وی به مردم اطمینان داد نگران تامین مواد پروتئینی در شب عید و روزهای پایانی سال نباشند.

 یابد روزهای پایانی سال قیمت مرغ کشتار روز کاهش می

هجای  مدیرکل پشیتبانی امور دام خوزستان گفت: روزهای پایانی سال قیمت مرغ کشتار روز به طور قطع کاهش خواهد یافت چون نجهجاده

هجزار ۴۱۰مورد نیاز مرغداران با قیمت مصوب تامین و توزیع شده است. بدوی با اشاره به اینکه مرغ کشتار روز بیش از قیمت مصجوب 

شود افزود: روند کاهشی قیمت مرغ کشتار روز در هفته آینده شروع خواهد شد. هم اکنون بهای مرغ کشجتجار  ریال در خوزستان عرضه می

هزار ریال است که خیلی بیشتر از قیمت مصوبی است که وزارت جهادکشاورزی اعالم کرده است. نیجاز ۴۷۱تا  ۴۵۱روز در خوزستان بین 

های همجوار به خصوص اصفهجان    درصد آن در داخل استان و بقیه از استان۷۱هزارتن مرغ است که ۰۰۱تا  ۰۱۱ساالنه خوزستان  تا 

 شود. مرکزی و لرستان تامین می

 های دامی به وزارت جهاد سفارش و تخصیص ارز نهاده انتقال مسئولیت ثبت
ای به علیرضا رزم حسینی  وزیر صمت و کاظم خاوازی وزیر جهاد کشجاورزی  محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در ابالغیه 

شود و کلیجه  های دامی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می سفارش  تعیین اولویت و تخصیص ارز نهاده اعالم کرد: مسئولیت و اختیار ثبت

اقدامات مربوط به تخصیص و تامین ارز و همچنین ترخیص کاال از گمرک به اشکال مختلف با مجوز وزارت جهاد کشاورزی انجام خواهجد 

های دامجی  شد. همچنین نهاوندیان در این ابالغیه اعالم کرده که به منظور حصول اطمینان ناشی از تامین مکفی  به موقع و متناسب نهاده

های دامی در چارچوب برنامه زمجانجی  شود تا در شرایط خاص برای واردات نهاده مورد نیاز کشور به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت  بجا ارز حجاصجل از  ۷۷موضوع جلسه یکصد و  ۹۹آبان  ۰۴مورخ  ۹۱۸۴۹مورد نیاز و بر اساس ابالغیه 

صادرات بخش کشاورزی یا اشخاص ثبت سفارش کند. بر اساس این ابالغیه نهاوندیان  تنظیم بازار زنجیره محصوالت مرغ و تخم مجرغ 

با محوریت و بر اساس نظر وزارت جهاد کشاورزی در کارگروه تنظیم بازار اتخاذ تصمیم خواهد شد. نهاوندیان در این ابالغیه اعالم کرده 

های کشاورزی  دام طیور و مرغ و تخم مرغ با محوریت و بر اساس نظر وزارت جهاد کشاورزی اتخاذ  های حوزه صادرات نهاده که سیاست

 شود. می

 بندی مرغ را ممنوع کرد ستاد تنظیم بازار قطعه
 تومان است. ۰۱۱هزار و  ۴۱عباس اخوان در خصوص وضعیت بازرسی بازار مرغ  اظهار کرد: قیمت مصوب مرغ در حال حاضر 

کارشناس مسؤول اداره نظارت بر کاال و خدمات سازمان صنعت  معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه در حال حاضر در بازار  مرغ 

ای را به اتحادیه مرغ اعالم و  تومان خیر  ادامه داد: در آذر ماه ابالغیه ۰۱۱هزار و  ۴۱بندی وجود دارد اما به قیمت مصوب  به صورت قطعه

 بندی مرغ را در سطح استان اعالم کردیم. با سازمان جهاد کشاورزی جلساتی داشتیم و ضرایب قیمت قطعه

وی تاکید کرد: تمام واحدهای صنفی مکلف هستند این ضرایب را اعالم کنند و چنانچه مرغ را به قیمتی باالتر از این ضجرایجب بجدهجنجد 

بندی  ای که روز گذشته در ستاد تنظیم بازار برگزار شد  در حال حاضر قطعه فروشی خواهند شد. اخوان ادامه داد: طبق جلسه مشمول گران

 مرغ ممنوع است و ما منتظر هستیم ابالغیه روز گذشته ستاد در این خصوص اعالم شود.

کارشناس مسؤول اداره نظارت بر کاال و خدمات سازمان صنعت  معدن و تجارت خراسان رضوی اضافه کرد: از امروز طبق گزارشی که از 

ها در اختیار اتحادیه صنفی قرار گرفته و در برخجی  اتحادیه مرغ دریافت کردم مقادیری از مرغ به صورت مصوب از طریق تشکل کشتارگاه

تجومجان   ۰۱۱هزار و  ۴۱مراکز منتخب توزیع شده است.وی در پاسخ به این پرسش که در واحدهای صنفی با وجود اعالم نرخ مصوب 

کنند و مطابق ماده  رسد  عنوان کرد: باالتر از نرخ مصوب تخلف است و همکاران ما برخورد می هزار تومان به فروش می ۴۸مرغ به قیمت 

فروشی  فروشی است  حال یا مستقیما گران یک قانون تعزیرات حکومتی هرگونه اقدامی که منجر به افزایش نرخ کاال و خدمات شود گران

 شود. فروشی دارند  مباحث حقوقی توسط کارشناسان پیگیری و مراتب به تعزیرات حکومتی اعالم می کردند و یا معاونتی در گران

 ای هم در خصوص تخلفات مرغ احصاء و به اتحادیه اعالم کردیم. اخوان تاکید کرد: اخیرا آمار قابل مالحظه

 روزگی 24دان آماده گوشتی / قیمت هر کیلوگرم دان تا  نام شرکت
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 قیمت محصول تولیدی خود را در این محل اعالم کنید  نام شرکت شما


