
 

 "گزیده اخبار شرکت پشتیبانی امور دام کشور در مطبوعات" 
 30/08/1401 شنبهدو

 
 
 

 ( تیـتر اخبـار)
 

 ایانا  خبرگزاري 
     نهاده با دام تهاتر با دامداران از تیحما 

 رناایخبرگزاري 
   است نشده مشاهده پرندگان حاد فوق يآنفوالنزا/ شد آزاد تیکو به مرغتخم و مرغ صادرات 

 باشگاه خبرنگاران جوان      
     شود یم عرضه مصوب نرخ از کمتر هزارتومان 8 تا 3 گرم مرغ 

 خبرگزاري فارس      
   مرغ و گوشت يبرا مناسب متیق نییتع مطالبه 

  گوشت کمبود بحران یقدم کی در آلمان 

 ایلنا خبرگزاري
   محل از دولت يباال سود/ کردند حذف را دانهرنگ مرغداران/ مرغتخم متیق اندك شیافزا 

  هانهاده نرخ يآزادساز

 سناای خبرگزاري
 میانداشته خوزستان يمرزها از زنده دام قاچاق از یگزارش 

 خبر  آنالین
 شود؟یم ارزان قرمز گوشت/ شد باز گوشت يماجرا به وزارتخانه يپا 

 

 روا�ط ��و�ی



11/21/22, 10:08 AM حمایت از دامداران با تھاتر دام با نھاده

www.iana.ir/بخش-تولیدات-دامی-249/110269-حمایت-از-دامداران-با-تھاتر-دام-با-نھاده 1/2

Iranian Agriculture News Agency

دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱

خانه  تولیدات دامی  دام

۰۹:۰۹:۵۹ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

"جعفری" در گفت گو با خبرنگار ایانا تاکید کرد:

حمایت از دامداران با تهاتر دام با نهاده

معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: خرید تضمینی دام سبک و سنگین از دامداران، یک خرید حمایتی است.

محمد جعفری معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام کشور در گفت و گو با خبرگار ایانا، در خصوص تهاتر دام با نهاده در قالب تولید
قراردادی،گفت: شرکت پشتیبانی امور دام تا امروز در راستای حمایت از تولید حدود ۲۰ هزار تن گوشت منجمد ۵ تکه دام سبک و سنگین از

دامداران کشور خریداری کرده  است.

وی با اشاره به این که خرید تضمینی دام سبک و سنگین در بیش از 15 استان انجام شده است، این خرید را یک خرید حمایتی دانست.

جعفری در توضیح وضعیت فعلی خرید تضمینی دام از دامداران، افزود: مبنای قیمتی ما در میانگین کشور برای هر کیلوگرم گوشت منجمد، تقریبًا
۲۱۷ هزار � است و از این میزان تقریبًا ۹۰ هزار � برای دامدار محاسبه شده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص اینکه چه میزان از پول دامداران پرداخت شده، تصریح کرد: تا امروز حدود ۷۰ درصد پول دامداران را
با نهاده تهاتر کرده ایم و مابقی هم در صف تهاتر هستند تا ان شاءاهللا در صورت تامین نقدینگی مابقی را نیز پرداخت کنیم.
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معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام کشور وضعیت نهادها را در کشور مطلوب دانست و افزود: نهاده ها در سه مسیر استان ها،
مطالبات دامداران و سامانه بازارگاه عرضه می شوند.

وی ادامه داد: حجم نهاده ها از لحاظ مقادیر و نوع آن ها در حد استاندارد است و در حال حاضر بیشتر از ذخایر استراتژیک نهاده در کشور داریم.

جعفری در پاسخ به این سوال که چه میزان نهاده دامی بابت هر دام تهاتر شده به دامداران داده می شود، گفت: تهاتر دام توسط شرکت پشتیبانی
امور دام کشور به صورت ریالی است؛ یعنی به ازای هر کیلوگرم دامی که از دامدار خریدیم با ترکیب ذرت، سویا و جو، به نرخ های مصوب بازارگاه یا

بعضًا پا�ن تر از نرخ مصوب بازارگاه به دامداران نهاده داده ایم.

وی برای روشن تر شدن توضیحات خود، افزود: فرض کنید یک کیلوگرم گوشت منجمد پنج تکه به قیمت 217 هزار � از دامداران خریداری
کرده ایم؛ این را با ترکیب ۴۰ درصد جو، ۳۰ درصد  ذرت و ۳۰ درصد سویا به دامداران تحویل داده ایم.

جعفری در خصوص مازاد دام خریداری شده، خاطرنشان کرد: سیاست وزارتخانه در این بحث دو نوع بوده است؛ خرید حمایتی مازاد از طریق
پشتیبانی امور دام به صورت گوشت قرمز و سیاست های صادراتی دام زنده، که بحث خرید گوشت منجمدش را شرکت پشتیبانی امور دام انجام

داده و بحث صادرات به رؤسای سازمانی استان ها واگذار شده تا خودشان صادرات دام زنده را مدیریت کنند.
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اقتصاد

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

صادرات مرغ و تخم مرغ به کویت آزاد شد/ آنفوالنزای فوق حاد پرندگان مشاهده نشده است

تهران- ایرنا- معاون وزیر جهاد کشاورزی از آزادسازی صادرات مرغ و تخم مرغ به کویت خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «محمد آقامیری» امروز در حاشیه مراسم افتتاح ششمین نمایشگاه بین المللی شیالت، آبزیان، ماهیگیری، غذای دریایی و صنایع

وابسته با بیان اینکه به تازگی همه کشورهای همسایه ما درگیر بیماری آنفلوانزای فوق حادپرندگان هستند، افزود: کشورهایی همچون انگلیس هم درگیر این بیماری

هستند، به طوری که بیش از ۵۰ درصد مزارع مرغداری آنها درگیر شده است.

ر�س سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: انگلیسی ها مجبور شده اند مرغ، تخم مرغ و محصوالت طیوری را وارد کنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: ستاد ملی آنفوالنزا از حدود سه چهار ماه گذشته در سطح سازمان، استان ها و شهرستان ها رصد و پایش را انجام داده و تا

این لحظه هیچ گونه درگیری مرغداری ها با بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان گزارش نشده است.

وی تصریح کرد: درهمین راستا کشورهایی که نیاز به محصوالت طیوری دارند واردات این نوع محصوالت به کشورشان را آزاد کرده اند، کویت نیز نخستین کشوری

است که واردات محصوالت طیور ایرانی را به کشورش آزاد کرده است.

آقامیری اظهار داشت: اکنون صادرات مرغ و تخم مرغ، جوجه یک روزه، پولت و تخم مرغ نطفه دار به کویت آزاد شده است.

وی اضافه کرد: سازمان دامپزشکی کویت به صراحت در نامه ای به گمرک این کشور اعالم کرده که با توجه به اینکه ایران عاری از بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان

است، مجاز به واردات محصوالت طیوری است.

ر�س سازمان دامپزشکی گفت: هر کشوری که درگیر بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان می شود با ممنوعیت صادرات روبه رو خواهد شد، اما از آنجایی که رصد و

پایش با قدرت و شدت در کشورمان انجام شده و حتی در تابستان که فصل این بیماری نیست نیز این رصد صورت گرفته است، درگیری نداریم.

وی بیان داشت: اکنون ظرفیت تولید مرغ کشور بیش از سه میلیون تن در سال است اما ۲.۵ میلیون تن تولید می شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه متوسط مصرف سرانه کشور حدود ۳۰ کیلوگرم است، افزود: به تازگی پس از ۶ سال صادرات محصوالت طیوری به عراق آزاد

شده است.

وی اظهارداشت: همچنین به ۷۴ کشور جهان به صورت داوطلبانه اعالم آمادگی کردیم که حاضریم در همه حوزه های دامپزشکی با آنها همکاری کنیم.
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مرغ گرم ۳ تا ۸ هزارت�مان کمتر از نرخ مص�ب عرضه م� ش�د

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: حداکثر قیمت کنونی هر کیلو مرغ گرم در خرده فروشی ها ۶۰ هزار
تومان است که با نرخ مصوب ۳ هزار تومان اختالف دارد.

آقای مهدی یوسف خان� گفت: نرخ کن�ن� هر
کیل� مرغ زنده ۳۹ هزارت�مان و مرغ گرم در خرده
فروش� ها ۵۵ تا ۶۰ هزار ت�مان است که
کماکان ۳ تا ۸ هزار ت�مان کمتر از نرخ مص�ب

عرضه م� ش�د.

او ازدیاد ت�لید و عرضه را علت افت قیمت مرغ
در بازار اعالم کرد و گفت: با ت�جه به شرایط ج�جه ریزی واحدهای مرغداری، احتمال کاهش مجدد

قیمت وج�د دارد.

یوسف خان� نرخ هر کیل� ران مرغ ۵۰ هزار ت�مان، سینه با کتف ۱۱۰ هزارت�مان و  فیله مرغ ۱۲۰ هزار
ت�مان اعالم کرد.

رئیس اتحادیه پرنده و ماه� م� گ�ید: روزانه ۱۱۰۰ تن مرغ گرم در تهران عرضه م� ش�د، همچنین ت�زیع
مرغ منجمد نسبت به قبل در بازار کاهش یافته است.

او گفت: با ت�جه به افزایش ۱۰ هزار ت�مان� مرغ منجمد و نزدیک شدن به نرخ مرغ گرم، تقاضای چندان�
در بازار برای خرید نیست.
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فارس من| مطالبه تع�ن
قیمت مناسب برای گوشت و

مرغ
کاربراین سامانه فارس من درخواست کرده اند که قیمت گوشت و مرغ متعادل شود و انحصار در این

بخش برچیده شود که به ضرر اقشار متوسط جامعه است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کاربران سامانه فارس من با ثبت پویشی با
عنوان «قیمت واقعی گوشت و مرغ اعالم شود» درخواست پیگیری کرده اند.

آنها نوشته اند: با توجه به افزایش افسار گسیخته قیمت گوشت و مرغ، امکان واردات آن
برای نهادهایی که بضاعت کامل در جهت واردات و توزیع آن را دارند ایجاد شود.

انحصارطلبی در این حوزه به ضرر قشر متوسط و ضعیف جامعه است.

به گزارش فارس، ستاد تنظیم بازار اخیرا قیمت هر کیلو مرغ را 63 هزار تومان اعالم کرد،
قیمت گوشت هم مشمول تنظیم بازار نیست و بر اساس قیمت تمام شده و تقاضای بازار

قیمت تع�ن می شود.

درحال حاضر ظرفیت صادرات مرغ در کشور ایجاد شده است و عامل اصلی عاری بودن
مرغداری ها از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان است که این روزها کشورها دور و اطراف و

حتی کشورهای اروپایی را درگیر کرده است.

سید محمد آقامیری معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار فارس گفت: به
دلیل عاری بودن کشور ما از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، کشورهای دیگر از جمله کویت

درخواست واردات مرغ از ایران کرده اند.

وی افزود: اکثر کشورهای دنیا درگیر بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان هستند و از
آنجایی که کشور ما عاری از این بیماری است، آنها برای واردات مرغ از ایران درخواست

کرده اند.

https://www.farsnews.ir/my/c/170879
https://search.farsnews.ir/?q=%D8%A2%D9%86%20%D8%B1%D8%A7&o=on
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معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشورهای اطراف و  حتی انگلیس که 50 درصد
مرغداری هایش درگیر بیماری آنفلوآنزای است، دنبال محصوالت سالم از کشورهای دیگر
هستند، گفت: به همین دلیل برخی از این کشورها از جمله کویت درخواست واردات از

ایران کرده اند.

آقامیری در پاسخ به این سوال که واردات کویت از ایران در چه مرحله ای است و چه
پاسخی به تقاضای آنها داده اید، گفت: مکاتبات ایمیلی و اداری با آنها داشته ایم و
مسئوالن کویتی درخواست خود را مطرح کرده اند، ما هم به اتحادیه مرغداران اعالم کردیم

که بازاریابی انجام دهند و محصوالت خود را به آنها بفروشند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در این باره که قرار است چه میزان مرغ به کشور کویت
صادر شود، اظهار داشت: ظرفیت زیادی در این زمینه وجود دارد و آمادگی داریم به هر

میزان که نیاز داشته باشند، مرغ صادر کنیم.

وی در پاسخ به این که آیا به غیر از کویت کشورهای دیگری هم درخواست کرده اند و
میزان درخواست شان چقدر است، گفت: کشورهای دیگری هم وجود داشته و تاکنون هم

صادرات مرغ داشته ایم، اما جزئیات آن توسط معاون دامپزشکی باید اعالم شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: تاکنون نمونه آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان به دلیل
تدابیری که پیش تر اندیشیده شده بود و ستاد ملی مبارزه با آنفوالنزا در استان ها و
شهرستان ها برگزار شده بود وجود ندارد و این برگ برنده ای شده تا کشورهای دیگر از ایران

درخواست واردات داشته باشند.

خبرگزاری فارس طبق رسالتی که بابت پیگیری سوژه  های فارِس من برای خود تعریف کرده
پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار می دهد و از مسووالن خواستار توضیح در این باره

خواهد شد.

کاربران دیگر هم می توانند به امضاکنندگان این پویش بپیوندند و با رسیدن امضاها به
1000  و باالتر پیگیری های مختلفی در این باره می کند.

پایان پیام/
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حوزه : اقتصاد بین المللگروه : اقتصادی

تاریخ : ۱۴۰۱/۸/۲۸ - ۵:۴۵ ب.ظشماره : ۱۴۰۱۰۸۲۸۰۰۰۷۵۷

آلمان در یک قدمی بحران
کمبود گوشت

انجمن صنعت گوشت آلمان هشدار داد که این کشور طی چهار تا شش ماه آینده با بحران کمبود
گوشت مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از دای ولت، انجمن صنعت
گوشت آلمان هشدار داد که این کشور ممکن است طی 4 تا 6 ماه آینده با کمبود گوشت

مواجه شده و قیمت این ماده غذایی افزایش یابد.

هوبرت کلیگر، یکی از مدیران شرکت وستفلیش و عضو هیأت مدیره انجمن صنعت گوشت
آلمان می گوید طی 4، 5 یا 6 ماه آینده ما شاهد کمبود گوشت خواهیم بود.

به گفته کلیگر دولت آلمان مصر به نصف کردن تعداد دام ها در این کشور است تا از این
طریق با تغ�رات آب وهوایی مقابله کند. با این حال اما کارشناسان می گویند این مسئله به
تعطیلی گسترده کارخانه های تولید و فرآوری گوشت منجر شده و از سوی دیگر به افزایش

40 درصدی قیمت این ماده غذایی منجر خواهد شد.

https://www.farsnews.ir/special/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
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از طرفی کاهش تعداد دام ها می تواند به پا�ن آمدن تولید کود طبیعی منجر شده و نهایتًا
شاهد باال رفتن قیمت صیفی جات و یا افزایش قیمت کودهای شیمیایی خواهیم بود. در

هر دو صورت اوضاع بحران غذا در آلمان بدتر خواهد شد.

در حالیکه برخی کارشناسان و نمایندگان صنعت گوشت آلمان می گویند موضوع
گیاه خواری در این کشور طی سال های گذشته افزایش یافته اما هنوز 90 درصد مردم آلمان
گوشت مصرف می کنند.  آلمان بیش از آنکه به تولید داخل متکی باشد در تأمین گوشت به

واردات وابسته است و این موضوع طی  ماه های گذشته شدیدتر هم شده است.

آلمان هم اکنون بزرگترین واردکننده گوشت در میان کشورهای اروپایی به شمار می رود.

پایان پیام/
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در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

افزایش اندک قیمت تخم مرغ/ مرغداران رنگ دانه را حذف کردند/ سود باالی

دولت از محل آزادسازی نرخ نهاده ها

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران خاطر نشان کرد: در گذشته تولیدکنندگان رنگ دانه استفاده می کردند اما از آنجایی که

نرخ رنگ دانه از 150 تا 200 هزار تومان به یک میلیون و 200 هزار تومان رسیده است از این رو تولیدکنندگان برای کاهش قیمت تولید این ماده

را از فرآیند تولید حذف کردند

https://www.ilna.ir/fa
https://irancell.ir/p/296731/world-cup-all-round-package?utm_source=deema&utm_medium=webbanner&utm_campaign=world-cup-MKT-offer&utm_content=1217
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ناصر نبی پور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، از افزایش هزار تومانی نرخ تخم مرغ درب مرغداری ها خبر داد و افزود: قیمت یک کیلو

تخم مرغ از کیلویی 36 هزار تومان به کیلویی 37 هزار تومان رسیده است.

به گفته وی؛ افزایش هزار تومانی تخم مرغ درب  مرغداری ها حداقل قیمت آن را در واحدهای صنفی حدود 2 تا 3 هزار تومان افزایش

می دهد.
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این فعال اقتصادی میزان تولید روزانه تخم مرغ را حدود 2 هزار 300 تن دانست و افزود: اگر هر کیلو تخم مرغ کیلویی 38 هزار تومان

محاسبه شود تولیدکنندگان کیلویی 10 هزار تومان ضرر می کنند و نرخ منطقی تخم مرغ بدون احتساب سود 10 درصد باید کیلویی 43 تا 45

هزار تومان درب مرغداری ها شود.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران با تاکید بر عملیاتی نشدن وعده های دولت در زمینه حمایت از تولیدکنندگان، خاطر

نشان کرد: معاون اول رئیس جمهور به تولیدکنندگان قول داد در صورت همراهی با دولت تا پایان شهریور عالوه بر  اصالح قیمت ها ذرت 

معوقه ماه های گذشته را به تولیدکنندگان بدهد اما نمی دانم وزیر کشاورزی با چه منطقی می خواهد این سخنان را کتمان کند در صورتی که

در این جلسه حضور داشتند.

نبی پور ادامه داد: معاون اول رئیس جمهور 2 بار به وزیر کشاورزی نامه نوشت که مشکل قیمت تخم مرغ را حل کند اما وزیر کشاورزی

تمایلی به اصالح قیمت ها ندارد و این ذهنیت برای تولیدکنندگان ایجاد شده است که می خواهند ما را بازی بدهند.

این فعال اقتصادی با اشاره به افت توان خرید مصرف کنندگان، افزود: سود قابل توجهی از محل آزادسازی نرخ نهاده ها عاید دولت شد از

این رو دولت باید به اجبار یارانه ای به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان پرداخت کند که آنها بتوانند به کار خود ادامه بدهند تا مردم بتوانند

ارزان ترین پروتئین را خریداری کنند.

وی با انتقاد از نحوه ذخیره سازی تخم مرغ از سوی شرکت پشتیبانی امور دام، خاطر نشان کرد: شرکت پشتیبانی امور دام اردیبهشت سال

جاری 2 هزار و 700 تن تخم مرغ از مرغداران خریداری کرد اما هنوز پولی به آنها پرداخت نکرده است.

نبی پور با بیان اینکه روزانه 100 تا 150 تن تخم مرغ از کشور صادر می شود، گفت: صادرات متاثر از نرخ دالر است اگر نرخ دالر باال برود

شاهد افزایش صادرات هستیم و با کاهشی شدن نرخ آن روند صادرات متوقف می شود.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران در پاسخ به این پرسش که چرا زرده تخم مرغ مانند گذشته نارنجی رنگ نیست؟

گفت: در گذشته تولیدکنندگان رنگ دانه استفاده می کردند اما از آنجایی که نرخ رنگ دانه از 150 تا 200 هزار تومان به یک میلیون و 200 هزار

تومان رسیده است از این رو تولیدکنندگان برای کاهش قیمت تولید این ماده را از فرآیند تولید حذف کردند؛ همچنین کیفیت ذرتی که مرغ

تخم گذار مصرف می کند در کیفیت تخم مرغ تاثیر می گذارد. مرغ های محلی به دلیل علوفه و یونجه  تازه ای که مصرف می کند زردی آن

پررنگ تر است.

به گزارش ایلنا؛ قیمت شانه تخم مرغ دو کیلویی در واحدهای صنفی 95 هزار تومان بفروش می رسد.

انتهای پیام/
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معاون بهبود تولیدات دامی سازمان ایسنا/خوزستان 
جهادکشاورزی خوزستان گفت: در طول یک سال گذشته هیچ
گزارشی مبنی بر قاچاق دام زنده از مرزهای خوزستان نداشته ایم.

عبداالمیر نیرومند در گفت و گو با ایسنا، در خصوص بحث قاچاق
دام زنده از خوزستان اظهار کرد: با توجه به رصد و نظارت دقیقی
که بر بحث قاچاق دام از سوی مرزبانی در مرزهای استان و
همچنین سازمان جهاد کشاورزی انجام می شود، هیچگونه قاچاق
دام زنده از مرزهای استان انجام نمی شود و نگرانی در این

خصوص وجود ندارد.

وی افزود: در طول یک سال گذشته هیچ گزارشی مبنی بر قاچاق
دام زنده از مرزهای خوزستان نداشته ایم و خوشبختانه این مساله

مهار شده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی خوزستان گفت: با توجه به اینکه صادرات دام به صورت قانونی از مرزهای خوزستان انجام
می شود، بحث قاچاق دام متوقف شده و قاچاق دام زنده انجام نمی شود.

نیرومند تصریح کرد: صادرات دام زنده براساس قیمت دام در آنسوی مرزها و همچنین نیاز کشورهای همسایه به دام انجام می شود و از این
رو اگر قیمت دام در کشورهای همسایه مناسب باشد دام به صورت قانونی صادر می شود و قاچاقی در کار نخواهد بود.

انتهای پیام

معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی استان:

گزارشی از قاچاق دام زنده از مرزهای خوزستان نداشته ایم
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کد خبر 1696717

اخبار اقتصادی ایران و جهان

�ای وزارتخانه به ماجرای گوشت باز شد/ گوشت قرمز ارزان می شود؟

فرارو ن�شت: بر اساس تازه ترین آمار، ط� یک سال گذشته عمده ت�رم رخ داده
در کش�ر متاثر از افزایش قیمت م�اد غذایی بوده و آمار حاک� از کاهش مصرف

محص�الت پروتئین� شامل گ�شت قرمز است.

طبق اعالم اتحادیه دامداران، ساالنه حدود ۹۰۰ هزار تن گ�شت قرمز در کش�ر ت�لید م� ش�د که بر این اساس، با ت�جه به شرایط مساعد ت�لید و مازاد دام،
نگران� برای تامین گ�شت بازار داخل وج�د ندارد. از س�ی دیگر اگرچه گ�شت قرمز نیمه نخست امسال را با کمترین رشد قیمت پشت سر گذاشت، اما به 
گفته فعاالن این ح�زه، بازار این مجص�ل پروتئین� در رک�د بود و مصرف کنندگان استقبال زیادی از خرید گ�شت قرمز نکردند. این کاهش تقاضا اگرچه
نت�انست جل�ی روند افزایش قیمت را بگیرد، اما شیب آن را مالیم کرد. به ط�ری که برخالف گ�شت مرغ که با ثبت ت�رم نقطه به نقطه ۱۲۱ درصدی در
مهرماه، از جمله م�اد غذایی مهم� بوده که بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده؛ اما در مقابل، ت�رم نقطه به نقطه گ�شت گ�سفند در مهر ماه حدود ۳۲
درصد بوده است. با این حال، با ت�جه به قیمت باالی گ�شت قرمز در بازار، سهم این کاال از سبد تقاضای خان�ارها همچنان کمرنگ تر شده و به دلیل کاهش

ت�ان خرید، کماکان سفره های مردم به ویژه اقشار کم درآمد جامعه خال� از این کاال است.

سرانه مصرف؛ ۲۳۴ گرم در ماه

در همین رابطه ابوالقاسم مهدوی زاده، مدرس اقتصاد و عض� هیات علم� دانشگاه تهران با انتقاد از افزایش اختالف درآمدی در بین مردم و کاهش مصرف
گ�شت در کش�ر م� گ�ید: ۱۰درصد ثروتمند کش�ر را اگر به۱۰ درصد فقرا تقسیم کنیم، یک نسبت� به دست م� آید که نشان م� دهد ثروتمندان در سال ۱۴۰۰
حدود ۱۴ برابر فقرا ثروت داشته اند؛ لذا نابرابری بیداد م� کند. سرانه مصرف گ�شت گ�سفند ۲۳۴ گرم در ماه است، در حال� که این مقدار در سال ۹۵ حدود

۳۳۰ گرم بوده است.

کاهش ۵۰ درصدی مصرف گوشت

در این راستا به تازگ� دبیر انجمن صن�ت بسته بندی گ�شت و م�اد پروتئین� کش�ر از کاهش ۵۰ درصدی مصرف گ�شت در کش�ر خبر داده است. مسع�د
رس�ل� با بیان اینکه در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، مصرف گ�شت ۵۰ درصد و مصرف مرغ ۳۰ درصد کاهش یافته است، گفته است:
کاهش تقاضا باعث شده که شرکت های بسته بندی با مشکالت� روبه رو ش�ند. زیرا شرکت های بسته بندی برای حجم ت�لید مشخص� هزینه  کرده اند، اما به

دلیل کاهش تقاضا ت�لیدات آنها نیز کم شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت گ�شت در تقاضا برای خرید ت�ییری ایجاد کرده است یا خیر، گفت: در سال جاری مصرف گ�شت ۵۰ درصد
و مصرف مرغ ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. این شرکت ها اگر ت�دیل نیرو کنند، به راحت� نم� ت�انند نیرو جذب کنند و

اگر نیروهای خ�د را حفظ کنند، دخل و خرجشان به هم نم� رسد.

کشاورزی /
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دبیر انجمن صن�ت بسته بندی گ�شت و م�اد پروتئین� کش�ر در پاسخ به اینکه آیا باالتر بودن قیمت گ�شت و مرغ بسته بندی شده علت کاهش تقاضای این
محص�الت در بازار نیست، گفت: از نظر ما بسته بندی محص�الت هزینه اضاف� ندارد، زیرا بسته بندی س�دش را از ضای�ات به دست م� آورد. به ط�ر نم�نه
وقت� مردم مرغ کامل خریداری م� کنند، پوست و ضای�ات آن را دور م� ریزند، ول� شرکت های بسته بندی ضای�ات را م� فروشند و از پول آن برای بسته بندی

استفاده م� کنند.

تولید کافی گوشت قرمز

در این بین مدیرعامل اتحادیه دامداران با اشاره به شرایط مساعد ت�لید و مازاد دام در کش�ر م� گ�ید: ساالنه حدود ۹۰۰ هزار تن گ�شت قرمز در کش�ر ت�لید
م� ش�د و نگران� برای تامین گ�شت بازار داخل وج�د ندارد. مجتبی عال� ادامه م� دهد: با ت�جه به شرایط مساعد ت�لید، بیش از ۳ میلیون راس دام سبک 
مازاد در کش�ر وج�د دارد که فعال برنامه ریزی برای مازاد دام نشده است. این فعال صنف� قیمت کن�ن� هر کیل�گرم دام  سنگین را بین ۸۰ تا ۸۳ هزار ت�مان

و دام  سبک را ۷۵ هزار ت�مان اعالم کرد و گفت: با وج�د افزایش م�لفه های ت�لید، قیمت دام  با نرخ تمام شده ۲۰ هزار ت�مان اختالف دارد.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک همچنین درباره وضعیت صادرات دام گفت: صادرات دام در حال انجام است، اما به دلیل آنکه اکثر صادرکنندگان پس از دریافت
مج�ز به کش�رهای حاشیه خلیج فارس صادرات انجام دادند، بازار صادرات� به سبب انبوه دام  ت�ریف� ندارد. با ت�جه به مازاد دام، صادرات اخیر تاثیری بر

بازار گ�شت داخل نداشته است به ط�ری که دام و گ�شت همانند نرخ های قبل عرضه م� ش�د.

�شت پرده گرانی گوشت قرمز

بر اساس این گزارش، حال در شرایط� که گ�شت قرمز به اندازه کاف� در کش�ر ت�لید م� ش�د، س�ال این است که چرا باید نرخ آن تا این اندازه گران باشد؟
در این بین کارشناسان درباره پشت پرده گران� گ�شت قرمز معتقدند: با ت�جه به ع�امل� همچ�ن افزایش قیمت نهاده های دام�، کسری نهاده و همچنین
مساله حذف ارز ترجیح�، انتظار افزایش قیمت گ�شت در بازار ایجاد شده و این در حال� است که قیمت های سرسام آور گ�شت در بازار ایران واقع� و

منطق� نیست.

گرانی گوشت درپی رشد قیمت دام زنده

از س�ی دیگر، رئیس اتحادیه فروشندگان گ�شت گ�سفندی هم ضمن تایید افزایش قیمت این ن�ع گ�شت در بازار گفت: دلیل افزایش قیمت گ�شت
گ�سفندی، رشد قیمت دام زنده است که قیمت دام زنده سبک به کیل�یی ۸۰ هزار ت�مان رسیده است. عل� اصغر ملک� م� گ�ید: قیمت گ�شت روند

افزایش� داشته، زیرا دام زنده در شهرستان ها گران شده است و طبی�تا هر مقدار که قیمت دام زنده افزایش یابد، گ�شت هم به تبع آن گران م� ش�د.

عدم تناسب قیمت دام و گوشت

در همین راستا مدیرعامل اتحادیه دام سبک نیز با بیان اینکه همه ساله در فصل پاییز تقاضا برای خرید گ�شت در بازار افزایش م� یابد، م� گ�ید: با این حال
در سال جاری تقاضای چندان� در بازار وج�د ندارد. افشین صدردادرس با تاکید بر اینکه در شرایط کن�ن� قیمت دام و گ�شت تناسبی با یکدیگر ندارد، به
مشکالت دامداران اشاره م� کند و ادامه م� دهد: گران� گ�شت را نباید گردن دام زنده انداخت، چرا که قیمت دام زنده افزایش نداشته است. ط� ماه های
اخیر خرید تضمین� از دامداران اتفاق نیفتاده و آنچه اتفاق م� افتد، خرید حمایت� است. خرید تضمین� مستلزم ط� مراحل قان�ن� و تص�یب قیمت در
ش�رای قیمت گذاری است. در حال� که قیمت خرید حمایت� بر مبنای جهاد استان ها انجام  م� ش�د و آن هم به سبب پر بودن سردخانه ها و تهاتر با نهاده، به

کندی پیش م� رود.

ناهمخوانی هز�نه تولید با درآمد

بر اساس این گزارش، از س�ی دیگر با ت�جه به اینکه وعده های دولت ب�د از مردم� سازی یارانه ها به ط�ر کامل محق� نشد، فعاالن ح�زه دام، به دلیل
ناهمخ�ان� هزینه های ت�لید با میزان درآمد، آینده خ�بی را برای این ح�زه متص�ر نیستند. به عقیده آنها با وج�د افزایش ۶ برابری قیمت نهاده های دام�،
هزینه های کارگری، دارو و واکسن، اما قیمت دام  نسبت به ماه ها قبل ت�ییر جزئ� داشته است. مدیرعامل اتحادیه دام سبک ضمن تایید این م�ض�ع
م� گ�ید: ما بارها اعالم  کردیم که وزارت جهاد و معاونت ام�ر دام باید ت�جه ویژه ای به گله های م�لد داشته باشند، اما متاسفانه مس�والن تنها به ت�لید پروار

ت�جه دارند، در حال� که دامداران به دلیل ناهمخ�ان� تمایل� به دام پروار ندارند و درنهایت به دلیل ن�سان نرخ دالر، واردات گ�شت صرفه اقتصادی ندارد.

روند کند صادرات

مدیرعامل اتحادیه دام سبک همچنین با اشاره به وضعیت صادرات گفت: با وج�د آنکه صادرات دام کمابیش در حال انجام است، اما میزان آن رقم  قابل
ت�جه� نیست. بنابر آخرین آمار ۶۰ تا ۷۰ هزار راس دام صادر شده که در مقایسه با مازاد دام رقم  قابل ت�جه� نیست. به گفته او، با ت�جه به روند کند

صادرات، قیمت دام در بازار داخل افزایش� نخ�اهد داشت. اما درباره نرخ گ�شت نم� ت�ان اظهارنظری داشت، چرا که بازار گ�شت دست فعاالن بازار است.

تقلب در بازار گوشت

مدیرعامل اتحادیه دام سبک کش�ر همچنین با اشاره به تقلب در بازار گ�شت گفت: عمده گ�شت� که در حال حاضر در بازار عرضه م� ش�د، گ�شت دام نر
پرواری نیست؛ بلکه گ�شت دام ماده و بز است. قیمت هر کیل� گ�شت گ�سفند ماده نیز بین ۳۵ تا ۴۵ هزار ت�مان است و اتفاق� که در این بین م� افتد،

این است که دام ماده را با قیمت دام نر در بازار عرضه م� کنند. درحال� که قیمت هر کیل� دام زنده نر پرواری بین ۶۸ تا ۷۲ هزار ت�مان است.
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وی در ادامه تصریح کرد: شاهد این ادعا انباشتگ� دام نر در دامداری ها است. در میادین عرضه دام کسان� که قصد خرید دام دارند بیشتر طالب دام ماده
هستند و دام نر به دلیل قیمت باالتر نسبت به قیمت دام ماده، خریداری ندارد. چ�ن دامدارها نم� ت�انند دام های نرشان را به فروش برسانند، در ضرر
هستند. به گفته این فعال اقتصادی، چ�ن قیمت نهاده باال است و ت�ان مال� دامداران هم ضعیف شده و وعده های حمایت از دامداران ب�د از حذف ارز
ترجیح� نیز محق� نشده، آنها نیز به  دنبال حذف و فروش دام های ماده خ�د هستند. برای مصرف کننده هم تشخیص گ�شت دام نر و ماده از یکدیگر آسان

نیست.

پرورش صنعتی، راهکار تولید ارزان

با این اوصاف، وزیر جهاد کشاورزی با ارائه یک راهکار پییشنهادی برای ارزان سازی گ�شت قرمز در کش�ر، بر ضرورت پایدارسازی ت�لید و ارزان سازی گ�شت با
روش پرورش صن�ت� تاکید کرده است. سیدج�اد سادات� نژاد با تاکید بر اینکه پایداری ت�لید گ�شت و ارزان سازی با پرورش صن�ت� محق� م� ش�د، گفته
است: باید پرورش گ�سفند را صن�ت� کرده و به ص�رت ۹۰ روزه سالن� آن را ت�لید کنیم. به گفته این مقام مس�ول، باید ت�لید گ�سفند از روز آغاز ت�لد تا
پایان آن دو برابر میزان ت�لید مرغ تکثیر ش�د و به کشتار برسد که این مهم، پایداری ت�لید گ�شت و ارزان سازی آن را به همراه دارد که یک پایه امنیت

غذایی است.

بیشتر بخ�انید:

هم گ�شت قرمز کمتر عرضه شد، هم گ�شت سفید/ عرضه طیور 19در صد کاهش داشته
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