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اصنافوکشاورزی

پیست اسکی پوالدکف سپیدان  -فارس

نبض بازار

دبیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه تاکید کرد؛

تولید ۱۳۴میلیون تن مرغ برای بازارشب عید

عکس :تسنیم


آخرینخبر

دبیر انجمن صنایع روغن نباتی تاکید کرد؛

کمبودروغنخامدرکشور

گ�روه اصن�اف و کش�اورزی :دبیر انجمن صنایع روغن نباتی
در نامهای به معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد با اشاره به
اینکه صنعت مذکور در زمینه تامین روغن خام با بجران جدی
مواجه است ،درباره تبعات این مساله هشدار داد.
به گزارش اسکناس و به نقل از مهر ،امیرهوشنگ بیرشک،
دبی��ر انجم��ن صنای��ع روغ��ن نباتی در نام��های به عباس
عس��کرزاده ،معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی
که مربوط به تاریخ  ۲۶دی  ۱۴۰۰مربوط اس��ت ،با اش��اره
به مش��کالت ایجاد ش��ده برای این صنعت در حوزه تأمین
ارز و عدم توزیع روغن خام توس��ط ش��رکت بازرگانی دولتی
اعالم کرده که صنعت روغن نباتی با بحران جدی در زمینه
تأمین روغن خام مواجه ش��ده و باید به این مس��اله به قید
فوریت رس��یدگی ش��ود .در متن این نامه آمده است؛ احترام ًا
به اس��تحضار میرس��اند با توجه به مش��کالت پیش روی

فعالین صنعت روغن نباتی از جمله مش��کل عدم تخصیص
ارز (بیش از  ۴۵روز اس��ت تخصیص ارز صورت نگرفته) و
عدم توزیع روغن خام توسط شرکت مادر تخصصی بازرگانی
دولت��ی ای��ران به کارخانجات تولیدی روغن خوراکی (تا این
تاریخ ،در دی ماه توزیع انجام نش��ده اس��ت) ،این صنعت با
بح��ران ج��دی در زمینه تأمی��ن روغن خام مواجه گردیده و
کارخانجات تولیدی در جریان تولید روغن نباتی با مش��کل
روبرو ش��دهاند ،همچنین در خصوص واردات به علت عدم
تخصیص ارز به کاالهای رسوبی ،اعتبار وارد کنندگان نزد
تأمین کنندگان خارجی خدشه دار شده و با تداوم این روند،
این انجمن نگرانی خود را در خصوص احتمال از بین رفتن
ثبات بازار ،تنشهای احتمالی و کمبود روغن نباتی در آینده
بسیار نزدیک و افزایش قیمت روغن و عدم تداوم روند مناسب
توزیع و تأمین این کاالی ضروری ،اعالم میدارد.

گروه اصناف و کش��اورزی:
دبی��ر اجرای��ی انجم��ن
تولیدکنن��دگان جوجه یک
روزه خاط��ر نش��ان ک��رد:
تولیدکنن��دگان از ماههای
قبلبرایتولیدمرغشبعید
اق��دام کردهاند و هماکنون
 134میلیون تن مرغ برای
ش��ب عید تولید شده است.
سازمان پشتیبانی امور دام
م��ازاد تولی��د را خریداری و
ذخیرهس��ازی میکن��د تا
زمانیکه تقاضا برای خرید
افزای��ش پیدا میکند برای
تنظیم بازار آن را عرضه کند .به گزارش اسکناس ،محمدرضا
صدیقپور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا ،با اشاره به
نرخ انواع جوجههای یک روزه در بازار ،گفت :جوجه یک روزه
از  5تا  9هزار و  500تومان در بازار موجود است .تفاوت قیمت
جوجهها بستگی به سویه و سن آنها دارد .به گفته وی 5 ،تا 10
درصد جوجه کشور با نرخ  9هزار و  500تومانی تولید میشود.
این در حالیست که ماه گذشته این جوجه با نرخ  8هزار و 500
تومان عرضه میشد افزایش تقاضا باعث باال رفتن نرخ این
جوجه در بازار ش��ده اس��ت .این فعال اقتصادی جوجه  9هزار
و  500تومانی را برند داخلی معرفی کرد و افزود :این جوجه
وارداتی نیست و کیفیت آن باالست چرا که برای پرورش آن
از مکملهای مناس��ب اس��تفاده شده است .صدیقپور با بیان
اینکه تقاضا برای خرید جوجه یک روزه از س��وی واحدهای
تولیدی افزایش یافته است ،گفت :در ماههای آخر سال تقاضا
خرید افزایش پیدا میکند پیشبینی این افزایش نرخ چندان
دور از تصور نبود ما حتی نرخی باالتر را از این در نظر گرفته
بودیم که خوشبختانه با نظارتهای صورت گرفته قیمتها
کنترل شد .دبیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه
تصری��ح ک��رد :بالغ ب��ر  50درصد جوجه یک روزه زیر  6هزار

اداره کل پش��تیبانی و خدمات قوه قضائیه در نظر دارد (تجدید) مناقصه عمومی همزمان
با ارزیابی کیفی ( فش��رده ) خرید  1200دس��تگاه چاپگر مورد نیاز قوه قضائیه به ش��ماره
( ) 2000004813000029را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و
بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) به آدرس www.
 setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در
مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1400/10/28می باشد.
مهلت زمانی دریافت اس��ناد مناقصه از س��ایت  :س��اعت  10صبح روز س��ه ش��نبه مورخ
 1400/10/28لغایت

اداره کل پشتیبانی و خدمات قوه قضائیه
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نایبرئیس اتحادیه باغداران کش��ور گفت :امس��ال
ص��ادرات ان��ار صورت گرفت اما به دلیل موضوعات
پیشآمده و جو حاکم شده در حوزه میوههای صادر
شده ،در صادرات باقیمانده انار دچار مشکل شدهایم.
ب رئیس اتحادیه
به گزارش بازار ،مجتبی شادلو نای 
باغداران کشورضمن اشاره به تولید یک میلیون تن
انار س��االنه گفت :در س��ال  ۸۶با سرمای شدید هوا،
دچار تحلیل روی تولید انار شدیم که بازار داخلی را با
چالش مواجه کرد و موجب گرانی انار شد .وی در ادامه
این مصاحبه رادیویی تشریح کرد :حدود  ۷۰درصد
انار مصرف داخلی است و  ۳۰درصد آن به کشورهای
همس��ایه صادر میش��ود؛ امس��ال نیز این صادرات
ص��ورت گرف��ت اما به دلیل موضوعات پیشآمده و
جو حاکم ش��ده در حوزه میوههای صادر ش��ده ،در
صادرات باقیمانده انار دچار مشکل شدهایم.

نسخه آنالین روزنامه اقتصادي اسکناس را در پايگاه اينترنتي بخوانيد
 Ä«ZÀ»ÖÆ³M|Ë|ne
»ÉZ|Àf»¹Z¿ÊËYmYÄ»Z¿¾ÌËMÃ{Z»ÂÂ
ÊÀ§cZz» ZY]Á¶Ë}µÁ|ms] Z^|À]¥Z«ÁY½Z¼fyZ¶Ì¼°ecZÌ¸¼{Y{¿{½Z³»Å½ZfYÕZÆÁÃY¶¯ÃY{Y
»|ËZ¼¿Y~³YÁËY|mYÁ½Y³Ä«ZÀ»Ä]ÕYÄ¸u»®ËÖ»Â¼Ä«ZÀ»ÉY³]ªËYYÄ«ZÀ»{ZÀYÄ]ºÀ

¯ÂeZ»Â¨¿YeÂeYÃZ´f{ÖuYÁZf·ÁtÌÌ¤eÄ]Â]»cZ»|y{Y{¿{ZyÖ»ZÆ½Z»¯½ZfYµZ¼©]ÉÁÌ¿ËÂed
|mYÁ½Z³|ÀÀ¯¾Ì»ZeY¾ÌWZaµÁ|msÄ]{Zfd·Á{Ê°Ì¿Áf°·YcZ¯Y|eÄ¿Z»ZªËYÁÉYÄ¸u»Á{Ê»Â¼Ä«ZÀ»ªËYY
 |ËZ¼¿ÄÌÆedÌuÔ
»^¸{d¯Ä»Z¿d¿Z¼¢
§µZËZ¯ZmY|ÀËY

جو ایجاد شده پیرامون میوههای صادر
شده ،گریبانگیر انار شد

eskenasnewspaper.com

ساعت  19روز پنج شنبه مورخ 1400/10/30
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد  :ساعت  12روز دوشنبه تاریخ 1400/11/11
زمان بازگشایی پاکتها  :ساعت  09:30صبح روز سه شنبه تاریخ 1400/11/12
اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص اس��ناد
مناقصه و ارائه پاکتها:
نش��انی  :تهران-بلوار کش��اورز-نبش خیابان عبداهلل زاده -س��اختمان س��تاد مرکزی قوه
قضائیه -طبقه اول-
اداره دبیرخانه ،تلفن42131115 :
 مبلغ س��پرده ش��رکت در مناقصه ( 3/250/000/000 :س��ه میلیارد و دویس��ت و پنجاهمیلیون ) ريال می باشد.
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قیمت هر کیلو قزل آال  ۶۶هزار تومان

قیم��ت ه��ر کیلو ق��زل آال در عمده فروش��یهای
تهران  ۶۶تا  ۶۷هزار تومان است ،این را مدیر عامل
اتحادیه تعاونی ماهیان سردآبی گفته است .باشگاه
خبرن��گاران ج��وان  -نبی زاده گف��ت :گرانی ماهی
در خرده فروش��یها ارتباطی به تولید ندارد و صنف
پرنده و ماهی باید پاسخگوی این گرانی باشد.کاهش
ق��درتخری��دخان��وار،حمایتدول��تازبازارمرغو
پایین نگه داشتن قیمت موجب شده تا رغبتی برای
مصرف ماهی در بازار نباشد .بنابر گفته تولیدکنندگان
قیم��ت تمام ش��ده هر کیلو ق��زل آال  ۶۵هزار تومان
اس��ت که با احتس��اب سود منطقی سر مزرعه کمتر
از  ۷۵هزار تومان نباید عرضه ش��ود .آمارها نش��ان
میدهد که قیمت هر کیلو قزل آال در عمده فروشی
نس��بت به  ۴ماه اخیر  ۸هزار تومان کاهش داش��ته
که تولیدکنندگان س��ردآبی امیدوار هستند که اتخاذ
سیاست تغییر تخصیص نرخ ارز به خوبی پیش رود
تا تولیدکنندگان بتوانند به تولید ادامه دهند.

تومان اس��ت و نمیتوان با
اس��تناد به افزایش نرخ یک
س��ویه بگویم ک��ه قیمت
جوجه ی��ک روزه باال رفته
است .وی با بیان اینکه مرغ
شب عید تامین است ،خاطر
نش��ان کرد :تولیدکنندگان
از ماهه��ای قب��ل ب��رای
تولید مرغ ش��ب عید اقدام
کردهان��د و هماکنون 134
میلی��ون ت��ن م��رغ برای
ش��ب عید تولید شده است.
سازمان پشتیبانی امور دام
م��ازاد تولی��د را خریداری و
ذخیرهس��ازی میکند تا زمانیکه تقاضا برای خرید افزایش
پی��دا میکن��د برای تنظی��م بازار آن را عرضه کند .صدیقپور
در پای��ان بی��ان ک��رد :اگر نهادههای دامی به موقع بهدس��ت
تولیدکنندگانبرسدگوشتآنبهثمرخواهدرسیدوپیشبینی
میکنیم که قیمتها در ش��ب عید متعادل باش��ند .همچنین
در این رابطه مهدی یوسفخانی رییس اتحادیه فروشندگان
م��رغ و ماه��ی در گفتوگو با ایلن��ا ،ضمن تایید افزایش نرخ
جوج��ه ی��ک روزه ،گف��ت :قیمت جوجه ی��ک روزه باال رفته
است و این نشان میدهد که تقاضا برای خرید آن باال رفته
اس��ت .وی با اش��اره به نوسانهای قیمت جوجه یک روزه در
یک ماه اخیر ،گفت :قیمت جوجه یک روزه در ماه گذش��ته
نوس��انهای زیادی را تجربه کرد و بین  3تا 10هزار تومان
در حال تغییر بود .این فعال اقتصادی ادامه داد :بازار در حال
حاضر آرام است و بیش از نیاز داخلی تولید و عرضه صورت
میگی��رد .پیشبینیه��ا حاک��ی از این مهم اس��ت که با آغاز
س��ال نیز ش��اهد افزایش قیمت نخواهیم بود .رییس اتحادیه
فروشندگان مرغ و ماهی با بیان اینکه مرغ زیر نرخ مصوب
عرضه میش��ود ،افزود :نرخ مصوب کیلویی  31هزار تومان
است این در حالیست که مرغ در باز

فراخوان (تجدید دوم) مناقصه عمومی
یک مرحله ای خرید  1200دستگاه چاپگر

م/الف3563:
شناسه آگهی1261078 :

چهارشنبه 29دی 1400شماره 1200سال چهارم دور جدید شماره8 832صفحه  3000تومان
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