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اصنافوکشاورزی

مسابقات دوچرخه سواری تریال قهرمانی کشور  -همدان

نبض بازار

مسئولین امر خبر دادند؛

افزایش تولید وعرضه مرغ و تخم مرغ در بازار

عکس :میزان


آخرینخبر

رئیس سازمان شیالت کشورخبر داد :

پیشبینیافزایشدوبرابریتولیداتشیالتدربرنامهچهارساله
گروه اصناف و کش�اورزی :رئیس س��ازمان ش��یالت کشور :
در برنام��ه چه��ار س��اله تحولی ش��یالت ،افزایش دو برابری
تولید محصوالت شیالت پیش بینی شده است .به گزارش
اسکناس و به نقل از صدا و سیما؛ آقای نبی اهلل خون میرزایی
در حاش��یه بازدید از نمایش��گاه شیالت افزود :در حال حاضر
تولیدات شیالت کشور یک میلیون و  ۲۷۰هزار تن است که
باید در یک برنامه چهار ساله این میزان به دو برابر افزایش
پیدا کند .وی اضافه کرد :در دو سال گذشته ،باوجود تحریم
جدید و با توجه به تغییرات اقلیمی در شرایط دشواری برای
تحقق اهداف قرار گرفتیم ،اما با این حال بیش از  ۹۲درصد
برنامه ششم محقق شد .خون میرزایی افزود :در بخش صنعت
پرورش ماهی در قفس عقب ماندگیهایی وجود داشت که با
توجه به بومی سازی بخش عمدهای از مشکالت در این حوزه
برطرف شد و موانع پشت سر گذاشته شد .وی گفت :در حال

جمهوری اسالمی ایران
وزارت راه و شهرسازی
شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه
زیربناهای حمل و نقل کشور

حاضر ظرفیت پرورش در قفس چهار و نیم میلیون تن ماهی در
دریای خزر و جنوب وجود دارد .رئیس سازمان شیالت کشور
افزود :تسهیالت در نظر گرفته شده برای صیادان باید بدون
کم و کاست پرداخت شود و اگر مشکلی در این زمینه وجود
دارد با پیگیری از بانک کشاورزی مرتفع شود .وی گفت :بیمه
جامع صیادی نیز مشکالتی دارد که ناشی از محدودیتهای
مالی اس��ت به این ترتیب که دولت س��هم خود را برای بیمه
صیادان پرداخت نکرده که این موضوع مستلزم پیگیری هم
دولت و هم مجلس است .خون میرزایی افزود :امسال بین ۵۹
تا  ۶۱هزار تن تولید میگو خواهیم داشت که تقریبا در حدود
تکلیف برنامه اس��ت در خصوص ماهیان خاویاری نیز س��ال
گذشته  ۳هزار و  ۵۰۰تن تولید گوشت ماهی خاویاری و ۱۲
هزار تن خاویار داشتیم که با توجه به بهبود شرایط پیش بینی
میشود امسال شرایط بهتری داشته باشیم.

«آگهي تجدیدمناقصه شماره (( ))۲۰00001004000181
در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت»

گ�روه اصناف و کش�اورزی :کاشانی
گفت :برآوردها حاکی از آن اس��ت
ک��ه تا پایان س��ال تولید تخم مرغ
نس��بت به مدت مشابه سال قبل ۵
تا  ۱۰درصد افزایش یابد .به گزارش
اسکناس ،حمیدرضا کاشانی رئیس
هیئ��ت مدیره اتحادی��ه مرغداران
میه��ن در گف��ت و گ��و با باش��گاه
خبرنگاران جوان ،با اش��اره به اینکه
محدودیت��ی در عرض��ه تخم مرغ
تنظی��م ب��ازار وج��ود ندارد ،اظهار کرد :بناب��ر آمار حدود ۱۲
هزار تن تخم مرغ با نرخ مصوب هر ش��انه  ۴۳هزار تومان
عرضه می شود .وی از آغاز عرضه تخم مرغ وارداتی خبر داد
و گفت :با ازدیاد عرضه تخم مرغ ،بازار به تعادل می رس��د.
کاشانی درباره آخرین وضعیت واردات تخم مرغ بیان کرد:
تاکنون هزارتن تخم مرغ وارد کش��ور ش��ده اس��ت و همواره
پش��تیبانی امور دام  ۱۰هزار تن ثبت س��فارش کرده که این
میزان به مرور وارد کش��ور می ش��ود .رئیس هیئت مدیره
اتحادیه مرغداران میهن از افزایش س��رانه مصرف ناش��ی از
گرانی سایر محصوالت پروتئینی خبر داد و گفت :امسال ۱۵
تا  ۲۰درصد تقاضا برای خرید نس��بت به س��ال قبل افزایش
داش��ته اس��ت .وی با اش��اره به اینکه مشکلی در تولید تخم
م��رغ نداری��م ،بیان کرد :بنابر آم��ار روزانه  ۳هزار تن معادل
 ۹۰هزار تن ماهیانه تولید می شود که برآوردها حاکی از آن
است که رشد تولید نسبت به سال قبل حدود  ۵تا  ۱۰درصد
افزایش یابد .این مقام مسئول ادامه داد :اگر قرار باشد مواد
اولیه به نرخ مصوب و در زمان مقرر توزیع ش��ود ،مش��کلی
در تولید نداریم ،اما در ش��رایط فعلی تولیدکنندگان به س��بب
حذف ارز ترجیحی نهاده دامی امنیت خاطر ندارند و همواره
نمی توانند برنامه ریزی مناس��بی برای آینده داش��ته باشند.
وی دالل بازی و سودجویی راعلت اصلی نابه سامانی بازار
دانست و گفت :اختالف قیمت درب مرغداری تا مغازه هیچ
ارتباط��ی ب��ه مرغ��دار ندارد چرا ک��ه در بخش تولید و تامین
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علیرضا سالمی مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران نیز
با اش��اره به اینکه مرغ با نرخ مصوب قبلی کماکان در حال
عرض��ه اس��ت ،اظه��ار کرد :با توجه ب��ه آنکه نرخ مصوب به
طور رس��می اعالم نش��ده است ،هر کیلو مرغ گرم و منجمد
با نرخ  ۲۵هزار تومان در غرفه های میادین عرضه می شود.
وی از عرض��ه روزان��ه  ۲۰۰ت��ا  ۲۵۰تن مرغ گرم و منجمد در
میادی��ن خب��ر داد و گف��ت :در حالت عادی  ۵۰تا  ۶۰تن مرغ
گرم توزیع می شود که در شرایط کنونی به  ۱۷۰تا  ۱۸۰تن
رس��یده اس��ت و میادین بیش از این کشش ندارند .سالمی با
اشاره به اینکه در تمامی میادین مرغ گرم و منجمد در حال
عرضه است ،بیان کرد :محدودیتی برای توزیع مرغ منجمد
وجود ندارد و به اصناف و س��ایر پرمصرف ها به هر میزانی
که تقاضا باشد ،عرضه می کنیم.

رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی استان آذربایجان
شرقی گفت :خرید تضمینی سیب در استان تاکنون
به  ۱۵۰۰تن رسیده است .اکبر فتحی در گفت و گو با
خبرنگارمهرگفت:رفعمشکلکارخانهصنایعتبدیلی
در شهرس��تان اهر که همجوار با یک واحد دامداری
اس��ت باید هر چه س��ریعتر در دستور کار قرار بگیرد
و از این رو دس��تگاههای متولی نیز باید در راس��تای
رفع این مشکل همت گمارند .رئیس سازمان جهاد
کشاورزیاستانآذربایجانشرقیادامهداد:حتیرفع
مشکل این کارخانه نیز جوابگوی کل نیاز شهرستان
اه��ر نیس��ت و از ای��ن رو ظرفیت برای ایجاد صنعت
فرآوری در این شهرستان وجود دارد.

نسخه آنالین روزنامه اقتصادي اسکناس را در پايگاه اينترنتي بخوانيد
§®ËÃ{§Ö]ZËYZ]½Z»¼ÅÖ»Â¼Ä«ZÀ»½YÂyY
»¾Ì»½ÂfÕÂ·ÂË{YÃZ´f{®ËÕY|¿YÃYÁ|ËyÕYÄ¸u
{ ÁÁZ¯|^À³ZÌ^¿ÓYºeZy½ZfZ¼Ì]µZfÌnË

¿µÁYd]Â

»|ÃYÁ|ËyÕYÄ¸u»®ËÃ{§Ö]ZËYZ]½Z»¼ÅÖ»Â¼Ä«ZÀ»{Y{¿{½Zf¸³½ZfYÖZ¼fmY¾Ì»Ze½Z»{dËË
Ö°Ì¿Áf°·YcZ¯Y|eÄ¿Z»ZªËYY ÁÁZ¯|^À³ZÌ^¿ÓYºeZy½ZfZ¼Ì]µZfÌnË{ÖÀÌ»½ÂfÕÂ·ÂË{YÃZ´f{®ËÕY|¿Y
{xËZeY|À¿YÂeÖ»Ä«ZÀ»{ZÀYd§ZË{ÁÄ«ZÀ»{d¯dÆm½Y³Ä«ZÀ»Ä«ZÀ»{ZÀ//Yd§ZË{ÃÂv¿|ËZ¼¿Y³]d·Á
  ·dZZe  dËZ¤·|À¿YÂeÖ»Á|ÀËZ¼¿¹Y|«YY|»Á{ZÀYdY{]d¸Æ»dZ//Ze  dËZ¤
Á{ZÀYÕY~³Z]Ä]d^¿d·Á{®Ì¿Áf°·YcZ¯Y|eÄ¿Z»Z//www setadiran ir½Z//¿Ä]Ä mY»Z]ÕY~³Z]dÆm
ÖZ¼fmY¾Ì»Ze½Z»{dËË|»¶v»{  ÄyÂ»t^dZcZ¯ZaÖËZ³Z]xËZeÁ|ÀËZ¼¿¹Y|«YÄ«ZÀ»cY{ZÆÀÌa
 |Z]Ö»½Zf¸³½ZfY
¦·Yd¯ZaÄWYYÁÄ«ZÀ»{ZÀYÂy{fÌ]cZÔYd§ZË{dÆmY³Ä«ZÀ»ÃZ´f{ Z¼ecZÔY
¾Ì»Ze½Z»{dËË|»Ä¿ZyÌ]{¹ÂÄ¬^½Zf¸³½ZfYÖZ¼fmY¾Ì»Ze½Z¼fyZd·Y|^¿ Ì·Á½Z]ZÌy½Z³³ {M
½Zf¸³½ZfYÖZ¼fmY
»|½Zf¸³½ZfYÖZ¼fmY¾Ì»Ze½Z»{dËË

§ÕYÄ¸u»Á{Ê»Â¼Ä«ZÀ»ÕY³]dÆmÖ¨Ì¯Ö]ZËY½YÂyY

¿µÁYd]Â

¯ÉZÆucYZ^fY¶v»Y¦¸fz»ÕZÅËZ{cZ¨¸eº¯ÂeZ»Â¨¿YeÃZ´f{{Y{¿{^·Y½ZfY[ÔZ§Á[Md
¼ÉY|Ëy^·Y½ZfY©]ÕÁÌ¿ËÂed¯|ÌWZe{Â»ÁËY|mYÁ½Y³Ä///«Z//À»YÊ»Â¼Ä«ZÀ»ªËYYÊ¿Y
¿¼ |ËZ
»| {{³Ê»¾ÌÌ eÃZ»®Ëc|»Ä]{Y{Y//«{Z¬ ¿YxËZeY¶ËÂvec
¯¸Ä¿Z»ZÃZ³{ªËYZÆf¯ZaÊËZ³Z]Á½Y³Ä«ZÀ»{ZÆÀÌaÄWYYZeÄ«ZÀ»{ZÀ//Yd§ZË{YÄ«ZÀ»ÉY³]¶uY»ÄÌ
Á||ÅYÂy¹Zn¿Y½YÂyY§ÃZ¼Z]www setadiran ir {MÄ]{Zf//d·Á{Ê°Ì¿Áf°·YcZ¯Y|e
YÊ°Ì¿Áf°·YÉZ»YÄ»ZÀÌÅYÂ³d§ZË{ÁÂ¯~»dËZ{¹Z¿d^i¶uY» Ê¸^«dËÂ¹|cÂ{½Y³Ä«ZÀ»dY¹Ó
|¿Zª¬v»Ä«ZÀ»{d¯dÆm
»^¸cÔ»Z »¾Ì¼eÄ»Z¿¾ÌËM{Ã|¯}¾Ì»ZeYÖ°ËcÂÄ]µZË  Z¯ZmY|ÀËM§{d¯//¾Ì¼e¢
{|Z]Ê»  wÂ»/Å c ÃZ¼Ä]Öf·Á
»Ä^ÀÁdZZeËY±]cZm|À»ª]Z»Y¹ÓY|»dËZ]Ê»½Z³|ÀÅ{{ZÆÀÌaÄ«ZÀ»{ZÀ//Y¶ËÂved¸Æ
» |ÀËZ¼¿ÉY~³Z]©Â§Ä¿Z»Z{PDF¶ËZ§cÂ]  wÂ
»wÂ»Ä^ÀÁdZZeÃ|Æ»ÁÓd¯Za{½MÄWYYÄ]¦Â» {ZÀYPDFÕZÅ¶ËZ§ÉY~³Z]]ÃÁÔ½Y³Ä«ZÀ
  ]|ÀZ]Ê»^·Y½ZfY[ÔZ§Á[Md¯Ä¿ZyÌ]{Ä
{Â]|ÅYÂy  wÂ»Ä^À°ËÁdZcZ¯ZaÊËZ³Z]xËZe
¿ÄÁÉY{Yd«Á½ZËZaZe  xËZeYÄ«ZÀ»{ZÀYd§ZË{ÂÀ»Ä]|À¿YÂeÊ»½Z^¸ÁY{Ä«ZÀ»{ZÀYd§ZË{ÃÂv
|ÀËZ¼¿¹Y|«Ywww setadiran ir {MÄ]{ZfÄ¿Z»ZªËY  wÂ»Ä^À
dYk|À»Ä«ZÀ»{ZÀY{Â]»cZÌWmÁcZÔYËZ  Z¼e¾¨¸e
|ÌËZ¼¿Ä mY»iets mporg ir {MÄ],cZ«ZÀ»Ê¿ZÔYÊ¸»ÃZ´ËZadËZÄ]fÌ]cZÔY\¯dÆm

¯ZyÊ»ZÆ^·Y½ZfY[ÔZ§Á[Md

عرضه مرغ در روزهای جمعه ادامه دارد
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وزیرجهادکش��اورزیمجوزودس��تورالعملصادرات
 ۳۰۰هزار راس دام غیر مولد عشایر کشور را ابالغ کرد.
به گزارش ایسنا ،بر اساس این دستورالعمل ،اتحادیه
تعاونی های عش��ایری دامداران متحرک ایرانیان به
عنوان مباش��ر شرکت پشتیبانی امور دام نسبت برای
صادرات دام سبک غیرمولد عشایر با رعایت پروتکل
سازمان دامپزشکی کشور تعیین شده است .سازمان
دامپزش��کیکش��ورموظفاس��تحداکثرظرف۴۸
ساعت نسبت به صدور گواهی الزم در مبدأ قرنطینه
نگهداریتوسط مباشراقدامکندوسازمانامورعشایر
ایران نیز به عنوان دستگاه ناظر بر فرآیند صادرات دام
عشایرنظارتمیکند.همچنینبراساسدستورالعمل
ابالغی ،صادرات  ۳۰۰هزار راس دام عشایر با رعایت
برنامه زمان بندی مرحله ای به صورت  ۵۰هزار راس
در هر مرحله که سه مرحله آن قطعی بوده و مراحل بعد
نیز منوط به بررسی آثار اقتصادی صادرات دام زنده بر
قیمت گوشت در داخل کشور است و مبادی خروجی
دامنیزبراس��اسیکخروجیبهازایهریککش��ور
خارجی (مقصد صادرات) تعیین شده است.

توسط مرغدار با نرخ مصوب عرضه
می ش��ود .کاشانی با اشاره به اینکه
مش��کلی در تولید تخم مرغ نداریم،
بی��ان کرد :ب��ا تامین به موقع نهاده
های دامی و شفافیت سیستم توزیع،
امکان تامین نیاز کشور وجود دارد.
وی قیمت منطقی هر عدد تخم مرغ
درب مرغ��داری را  ۱۲۰۰توم��ان و
مصرف کننده را  ۱۵۳۰تومان اعالم
کرد و گفت :عرضه با نرخ های باالتر
ناش��ی از سیس��تم توزیع ناعادالنه اس��ت .این مقام مسئول
درب��اره آخری��ن وضعیت تولید تخم مرغ بیان کرد :برآوردها
حاکی از آن است که تا پایان سال تولید به یک میلیون و ۵۰
هزارتن برس��د که با برنامه های تولک بری این امر محقق
می ش��ود .رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن در
پایان درباره آخرین وضعیت قیمت تخم مرغ بس��ته بندی
تصریح کرد :بنابر توافق صورت گرفته هر ش��انه تخم مرغ
ش��یرینگ پک ش��ده در میادین و فروشگاه های زنجیره ای
با نرخ  ۴۶هزار تومان عرضه می شود.

نوبت دوم

بر اساس ماده  13قانون برگزاری مناقصات عملیات اجرایی پروژه به شرح زير بصورت مناقصه عمومي دو مرحله اي واگذار میگردد:
دس��تگاه مناقصه گزار  :ش��ركت س��اخت و توس��عه زير بناهاي حمل و نقل كش��ور به نش��انی تهران  -بزرگراه مدرس– خيابان وحيد دس��تگردي – خيابان فريد افش��ار -
نبش بلوار آرش.

مجوز صادرات  ۳۰۰هزار راس
دام غیر مولد صادر شد
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