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 باشگاه خبرنگاران جوان   
     است انجام حال در دام قاچاق 

 شود یم عرضه مصوب نرخ از کمتر تومان هزار 15 گرم مرغ 

 مهر  خبرگزاري   
     دیرس تعادل به گلستان در مرغ بازار 

 ایسناخبرگزاري       
   شود؟یم تمام چقدر کنندهمصرف يبرا مرغتخم شانه هر 

 داشت میخواه مازاد مرغتخم تن هزار 50 دیع شب تا 

خورد استارت کرمانشاه مرغداران مازاد مرغ یتیحما دیخر 

 خبرگزاري ایلنا
   فرآورده دیتول صرف یواردات گوشت درصد 80/ يگوسفند گوشت نرخ یتومان هزار 10 شیافزا 

 شودیم يانداز راه ینترنتیا فروش يبزود/ شودیم

 خبرگزاري تسنیم
 شد مصوب متیق ریز تومان هزار 10 مرغ متیق 

 تحلیلی شعار سال -سایت خبري
 گوشت ینترنتیا فروش يانداز راه وعده و يگوسفند گوشت نرخ یتومان هزار 10 شیافزا دیتائ 
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قاچاق دام در حال انجام است

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: هم اکنون قاچاق دام از سمت پیرانشهر و کردستان به سمت
عراق در حال انجام است.

آقای عل� اصغر ملک� گفت: در شرایط کن�ن�
صادرات دام از یک س� و قاچاق دام از س�ی
دیگر منجر به ن�سانات قیمت در بازار شده

است.

او قیمت کن�ن� هر کیل� دام در میادین تهران را
۹۰ تا ۹۳ هزار ت�مان و شهرستان ها ۸۷ تا ۸۸

هزار ت�مان اعالم کرد و گفت: اگر مسئ�الن جل�ی قاچاق و صادرات دام را نگیرند، التهابات قیمت در بازار
استمرار خ�اهد داشت.

ملک� م� گ�ید: هم اکن�ن هر کیل� شقه گ�سفندی بدون دنبه با نرخ ۲۰۰ تا ۲۰۵ هزار ت�مان به مغازه دار
و ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار ت�مان مصرف کننده عرضه م� ش�د.

رئیس اتحادیه گ�شت گ�سفندی گفت: هم اکن�ن چ�بداران دام� برای خرید و عرضه به بازار پیدا نم�
کنند چرا که دامداران بدنبال افزایش مجدد قیمت هستند.

به گفته او، صادرات دام از سمت کرمانشاه به دبی، ک�یت و قطر و قاچاق از سمت پیرانشهر و کردستان
به عراق  در حال انجام است که این م�ض�ع در کنار مشکالت تردد ناش� از بارندگ� م�جب شده قیمت

گ�شت نسبت به هفته گذشته ۱۰ تا ۱۲ هزار ت�مان افزایش یابد .

ملک� گفت: با ت�جه به ن�سانات قیمت دام و گ�شت در بازار از پشتیبان� ام�ر دام  تقاضا داریم که به
منظور کاهش التهابات گ�شت اقدام به عرضه ذخایر خ�د در بازار کند.
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مرغ گرم ۱۵ هزار ت�مان کمتر از نرخ مص�ب عرضه م� ش�د

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: با توجه به کاهش تقاضا، هر کیلو مرغ گرم ۱۳ تا ۱۵
هزار تومان کمتر از نرخ مصوب به فروش می رسد.

آقای محمد یوسف� گفت: قیمت کن�ن� هر کیل�
مرغ زنده ۳۵ تا ۴۰ هزار ت�مان و مرغ گرم در

خرده فروش� ها ۴۸ تا ۵۰ هزار ت�مان است.

به گفته او، بنابر آمار در آبان ۱۱۰ میلیون قطعه
ج�جه ریزی در واحدهای مرغداری ص�رت گرفت
که طبق اذعان انجمن ت�لیدکننده ج�جه یکروزه

در آذر ماه میزان ج�جه ریزی به بیش از این رقم  م� رسد.

یوسف� از ت�زیع روزانه ۵ هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار تن مرغ گرم در بازار خبر داد و گفت: با ت�جه به کاهش
تقاضا در برابر عرضه، هر کیل� مرغ ۱۳ تا ۱۵ هزار ت�مان کمتر از نرخ مص�ب در بازار به فروش م� رسد.

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گ�شت� با بیان اینکه ۳۰ تا ۳۵ درصد ظرفیت صن�ت مرغداری
غیرفعال است، گفت: با ت�جه به پتانسیل صن�ت مرغداری امکان ت�لید مرغ تا ۱۸۰ میلیون قطعه در ماه
وج�د دارد که در ص�رت برنامه ریزی صحیح و فراهم شدن زیرساخت ها، امکان صادرات ۵۰ هزار تن

مرغ در سال وج�د دارد.

او گفت: در شرایط کن�ن� که با مازاد ت�لید مرغ در واحدهای مرغداری روبرو هستیم، عرضه مرغ منجمد
باید مت�قف ش�د. این در حال� است که همچنان مرغ منجمد در بازار عرضه م� ش�د .
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استانها 

معاون استاندار گلستان:

بازار مرغ در گلستان به ت�ادل رسید
گرگان- معاون هماهنگ� ام�ر اقتصادی استانداری گلستان گفت: خرید دام ت�سط ام�ر پشتیبان� ام�ر دام گلستان از ت�لیدکنندگان عالوه بر حمایت از این افراد

سبب مدیریت بازار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهن�ی شامگاه شنبه در ستاد تنظیم بازار گلستان اظهارکرد: با ت�جه به زمان انبار کردن میوه شب عید تا از هفته ب�د برنامه
ریزی شده و باید از ظرفیت و محص�الت خ�د استان استفاده ش�د.

معاون هماهنگ� ام�ر اقتصادی استانداری گلستان در خص�ص مرغ هم گفت: بازار مرغ در استان به یک ت�ادل رسیده است، ضمن اینکه خرید خ�بی را از
س�ی پشتیبان� ام�ر دام از ت�لیدکنندگان داشتیم تا متضرر نش�ند، بازار را هم ت�انستیم کنترل کنیم.

وی با بیان اینکه امروز در همه جای استان، قیمت مرغ کمتر از قیمت مص�ب ۵۹ هزار و ۸۰۰ ت�مان است، اضافه کرد: حجم خ�بی را هم از گ�شت قرمز
برای تنظیم بازار تأمین کردیم تا هر زمان که نیاز بود به بازار تزریق کنیم.

گفتن� است در این جلسه مقرر شد رصد مستمر بر بازار دارو و تأمین و َعرضه نیازمندی های استان ت�سط فرمانداران و شبکه های بهداشت انجام ش�د.

در این جلسه همچنین ذخیره هشت هزار تُن� گ�شت قرمز و مرغ، افزایش ج�جه ریزی در مرغداری ها و بهره گیری از شرکت های دانش بنیان مطرح شد.

گلستان /

https://www.mehrnews.com/service/Provinces
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مشاهدات حاکی از آن است که همچنان هر شانه ۳۰ عددی
تخم مرغ با قیمت باالی ۱۰۰ هزار تومان در مغازه ها عرضه می شود،
در حالی که بنا بر گفته تولیدکنندگان، قیمت تخم مرغ در
مرغداری ها افزایشی نداشته و باید با قیمت ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان

به دست مصرف کنندگان برسد.

به گزارش ایسنا، براساس مشاهدات میدانی از مغازه های سطح
شهر تهران، قیمت هر شانه ۳۰ عددی تخم مرغ به وزن حدود دو
کیلوگرم، ۱۰۵ هزار تومان است و هر عدد تخم مرغ برای

مصرف کننده حدود ۳۵۰۰ تومان هزینه به دنبال دارد.

بیشتر از یک ماه می شود که قیمت شانه ۳۰ عددی تخم مرغ به
باالی ۱۰۰ هزار تومان رسیده است و این در حالیست که قیمت آن

از مرداد تا مهرماه حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان بود.

این افزایش قیمت ها در حالیست که هنوز قیمت تخم مرغ به صورت رسمی تغییر نکرده است.

در میادین میوه  و تره بار نیز براساس نرخنامه این سازمان قیمت هر کیلو تخم مرغ، ۳۹ هزار و۸۰۰ تومان و هر شانه ۳۰ عددی از آن ۸۹ هزار
تومان است.

حمید کاشانی - رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغداران در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه قیمت تخم مرغ در مرغداری افزایشی نداشته است،
گفت: قیمت هر کیلو تخم مرغ در مرغداری ها، ۳۶ تا ۳۷ هزار تومان است و هر شانه از آن ۷۰ هزار تومان است. این تخم مرغ باید به دست

مصرف کننده با قیمت ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان برسد.

وی افزود: فروش تخم مرغ بیش از ۱۰۰ هزار تومان و هر دانه بیش از ۳۰۰۰ تومان گرانفروشی است.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغداران تصریح کرد: در مراکز توزیع عمده و فروشگاه های زنجیره ای این قیمت ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان رعایت می
شود.

انتهای پیام

هر شانه تخم مرغ برای مصرف کننده چقدر تمام می شود؟

 

لینک کوتاه

isna.ir/xdMQTt

 دبیر فاطمه محمد نژاد خبرنگار سپیده رشید پورایی |

https://www.isna.ir/


11/29/22, 1:56 PM نسخھ قابل چاپ - تا شب عید ۵٠ ھزار تن تخم مرغ مازاد خواھیم داشت - ایسنا

https://www.isna.ir/print/1401090805143/تا-شب-عید-۵٠-ھزار-تن-تخم-مرغ-مازاد-خواھیم-داشت 1/2

خبرنگار : 71553کد خبر: 1401090805143دسته بندی: تولید و تجارتسه شنبه / ۸ آذر ۱۴۰۱ / ۱۲:۵۵

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغداران می گوید اگر ۲۰ تا۳۰ هزار
تن دیگر صادرات داشته باشیم تا شب عید حداقل ۵۰ هزار تن
تخم مرغ مازاد خواهیم داشت. زیرا امسال تولید باال بوده و تقاضا

نیز ۱۵ درصد کاهش یافته است.

حمید کاشانی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه تخم مرغ افزایش
قیمتی نداشته است، گفت: تخم مرغ در مرغداری ها به صورت فله
با ۲۰ درصد زیان نسبت به قیمت واقعی توسط مرغداران فروخته
می شود. قیمت هر کیلو تخم مرغ در مرغداری ها ۳۶ تا ۳۷ هزار

تومان است و هر شانه از آن ۷۰ هزار تومان است.

وی اضافه کرد: این تخم مرغ باید به دست مصرف کننده با قیمت
۸۵ تا ۹۰ هزار تومان برسد که البته در مراکز توزیع عمده و

فروشگاه های زنجیره ای این قیمت ها رعایت می شود. فروش تخم مرغ بیش از ۱۰۰ هزار تومان و هر  عدد بیش از ۳۰۰۰ تومان گرانفروشی
است.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغداران در پاسخ به اینکه چرا تخم مرغ چندنرخی است و چرا قیمت ثابتی برای آن تعیین نمی شود تا هر کس
با هر قیمتی که می خواهد به فروش اقدام نکند، گفت: دولت قیمت واقعی تخم مرغ را اعالم نمی کند. دولت باید قیمت کارشناسی و منطقی

تخم مرغ را زودتر اعالم کند تا جلوی سوءاستفاده برخی را در این بازار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه مرغداران در ضرر و زیان هستند، گفت: قیمت تمام شده تخم مرغ برای مرغداران حدود ۵۰ هزار تومان است در حالی که
با قیمت هر کیلو ۳۶ تا ۳۷ هزار تومان اقدام به فروش آن می کنند. متاسفانه شش ماه است که چنین اتفاقی افتاده و تولیدکنندگان به

تولید با هر شرایطی محکوم شده اند. اینگونه نیست که یکباره کلید آن را بزنند و تولید را متوقف کنند.

کاشانی با اشاره به اینکه ارزان ترین تخم مرغ دنیا را تولید می کنیم، افزود: قیمت یک کیلو تخم مرغ در ترکیه، ۵۰ تا ۵۲ هزار تومان است ولی
در کشور ما این عدد کمتر است. قرار بود در شهریورماه قیمت ها اصالح شود ولی تاکنون اتفاقی نیفتاده و صنعت مرغ  تخم گذار بالغ بر ۱۰

هزار میلیاردتومان زیان دراین مدت خسارت دیده است.

این فعال بخش خصوصی در پاسخ به اینکه چرا با وجود قیمت های پایین بازارهای صادراتی بیشتری را تصاحب نمی کنیم، گفت: صادرات
انجام می شود ولی تخم مرغ کاالیی صادراتی و وارداتی نیست بلکه یک کاالی استراتژیک است و باید متناسب با مصرف داخل تولید شود.
مازاد تولید تخم مرغ در کشور صادر می شود ولی این صادرات با زیان است. ترکیه بابت هر صادراتی که انجام می شود، ۱۸ درصد یارانه به

تولیدکنندگان خود می دهد ولی این موضوع در کشور ما اتفاق نمی افتد.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغداران میهن در ادامه گفت: اگر ۲۰ تا۳۰ هزار تن دیگر صادرات داشته باشیم تا شب عید حداقل ۵۰ هزار تن
تخم مرغ مازاد خواهیم داشت. این ۵۰ هزار تن عدد باالیی است زیرا امسال تولید باال بوده و تقاضا کاهش یافته است.

وی در پایان گفت: سال گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی در صنعت وجود داشت و به دلیل ارزانی تخم مرغ مازاد مصرف داشتیم ولی با آزادسازی ارز
در مصرف تخم مرغ ۱۵ درصد کاهش داریم و همین امر باعث شده با مازاد تولید هم مواجه شویم.

انتهای پیام

تا شب عید ۵۰ هزار تن تخم مرغ مازاد خواهیم داشت
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به گفته مدیرکل پشتیبانی امور دام استان ایسنا/کرمانشاه 
کرمانشاه، خرید حمایتی مرغ مازاد مرغداران در کرمانشاه آغاز

شده است.

علی قربانی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به آمادگی شرکت
پشتیبانی امور دام استان کرمانشاه برای خرید مرغ مازاد
مرغداران استان، گفت: خرید مرغ مازاد تولیدی واحدهای
مرغداری استان را با همکاری اتحادیه مرغ گوشتی استان، با نرخ

مصوب شروع کرده ایم.

قربانی اضافه کرد: هیچ محدودیتی برای خرید مرغ مازاد بر نیاز
بازار از مرغداران استان نداریم و به هر اندازه که تقاضا وجود
داشته باشد، ظرفیت ذخیره سازی در سردخانه های استان را

داریم.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کرمانشاه اضافه کرد: در حال حاضر طبق آخرین نرخ گذاری ستاد تنظیم بازار هر کیلو مرغ نژاد آرین درب
سردخانه به صورت منجمد با مبلغ 60 هزار تومان از مرغداران خریداری می شود.

 وی در ادامه با اشاره به حاکم بودن آرامش نسبی در بازار مرغ استان، افزود: در حال حاضر به اندازه نیاز روزانه استان مرغ در حال عرضه به
بازار است و قیمت مرغ در برخی نقاط استان پایین تر از نرخ مصوب است.

قربانی در ادامه اشاره ای هم به موجودی باالی مرغ منجمد سردخانه های استان داشت و گفت: سردخانه های استان ذخایر خیلی خوبی از
مرغ منجمد دارند، چون در ماه های گذشته هر موقع مرغ مازاد داشتیم نسبت به خرید و ذخیره سازی مرغ منجمد در استان اقدام شده

است.

 وی یادآور شد: در صورتی که کمبود مرغ در بازار داشته باشیم، با تصمیم ستاد تنظیم بازار استان عرضه مرغ منجمد را در راستای ایجاد
آرامش در بازار مرغ استان آغاز خواهیم کرد.

 انتهای پیام 
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در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

افزایش ۱۰ هزار تومانی نرخ گوشت گوسفندی/ ۸۰ درصد گوشت وارداتی صرف

تولید فرآورده می شود/ بزودی فروش اینترنتی راه اندازی می شود

عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان گوشت گاوی خاطر نشان کرد: 80 درصد گوشت گوساله وارداتی در صنعت برای تولید سوسیس و

همبرگر مصرف می شود و بخشی از آن به مصارف ارگان ها می رود؛ تجربه نشان داده است که همواره واردات ترمز روند افزایشی شدن

قیمت ها را می کشد و اجازه نمی دهد که قیمت ها بی رویه گران شوند.

https://www.ilna.ir/fa
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نیما حبیب فر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با تایید خبر افزایش گران  شدن نرخ گوشت گوسفندی در بازار، گفت: قیمت گوشت

گوساله در هفته اخیر تغییر محسوسی نکرد اما نرخ گوشت گوسفند افزایش 10 هزار تومانی را تجربه کرد و قیمت الشه گوشت گوسفندی

در بازار به کیلویی 205 هزار تومان رسید.

وی نرخ گوشت گوساله بدون استخوان را کیلویی 200 تا 210 هزار تومان اعالم کرد و افزود: بعد از وضع تعرفه سنگین برای صادرات گوشت

گوساله امکان صادرات آن از بین رفت از این رو نرخ آن تغییر چندانی نکرد و به نظر می رسد افزایش نرخ گوشت گوساله در بازار منطقی تر

جلو می رود.
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این فعال صنفی با بیان اینکه همواره کاسبان از کسادی بازار سخن می گویند، خاطر نشان کرد: رکود فعلی بازار واقعی است و ارتباطی با آه

و ناله همیشگی کاسبان ندارد؛ چراکه هزینه های خانوارها باال رفته است و در این شرایط خرید و فروش برای خریدار و فروشنده صرفه

اقتصادی ندارد.

عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان گوشت گاوی در پاسخ به این پرسش که آیا اقدامات شرکت پشتیبانی امور دام برای حمایت از

مصرف پروتئین خانوارها را موثر می دانید؟ گفت: شرکت پشتیبانی امور دام اقدامات موثری برای کاهشی نشدن مصرف انجام داده است و

در آینده خبرهای  خوبی از این شرکت خواهیم شنید.

حبیب فر فروش اینترنتی گوشت و خرید مستقیم کسبه از کشتارگاه ها را به عنوان طرح های در دست اجرا شرکت پشتیبانی امور دام معرفی

کرد و افزود: در حال حاضرگوشت گوساله از هند و برزیل برای مصارف صنعتی و خانگی وارد می شود؛ 80 درصد گوشت گوساله وارداتی در

صنعت برای تولید سوسیس و همبرگر مصرف می شود و بخشی از آن به مصارف ارگان ها می رود؛ تجربه نشان داده است که همواره واردات

ترمز روند افزایشی شدن قیمت ها را می کشد و اجازه نمی دهد که قیمت ها بی رویه گران شوند.

وی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر خانوارها متقاضی خرید کدام محصول پروتئینی هستند؟ خاطر نشان کرد: مصرف مرغ در بین

ایرانیان 3 برابر بیشتر از سایر پروتیئن ها بود اما با افزایش نرخ آن در بازار، میزان تقاضا برای خرید مرغ کاهش پیدا کرده است اما با این

حال همچنان در رتبه نخست مصرف قرار دارد پس از آن گوشت گوساله و در نهایت گوشت گوسفند بیشتر مصرف می شود. خانواده ها

می توانند با 50 تا 60 هزار تومان یک کیلو مرغ خریداری کند اما برای خرید یک کیلو گوشت قرمز  باید حداقل 200 تا 210 هزار تومان هزینه

کند.

این فعال صنفی ادامه داد: گوشت گوساله مانند گوشت گوسفند چربی ندارد و از آنجایی که ما ایرانیان تمایل داریم گوشت های کم چرب

مصرف کنیم تقاضا برای خرید آن نسبت به گوسفند بیشتر است. گوشت گوسفند چربی و استخوان دارد و وقتی قصاب این موارد را گوشت

جدا می کند در نهایت گران تر برای مصرف کننده تمام می شود این در حالیست که گوشت گوساله ضایعاتی ندارد و همان چیزی که خریداری

می شود می توان آن را مصرف کرد.

انتهای پیام/
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در حال� قیمت مصوب مرغ گرم ۶۳ هزار تومان است که امروز قیمت مرغ گرم تازه در

میاد�ن و بازار های م�وه و تره بار ۵۳۲۰۰ تومان اعالم شد.

 ا�وب فصاحت مد�رعامل میاد�ن و تره بار تهران گفت: گوشت مرغ تازه از ص�ح امروز به گزارش خ�رگزاری تس�یم،

(یکش�به،6 آذرماه) با قیمت هر کیلوگرم 53200 تومان در میاد�ن و بازار های م�وه و تره بار عرضه م� شود.

ا�ن در حال� است که قیمت مصوب مرغ گرم در حال حاضر 63 هزار تومان است.

�وسفخان�، رئیس اتحادیه فروشندگان �رنده و ماه� استان تهران در ا�ن باره م� گوید: به دلیل اینکه االن عرضه

مرغ زیاد و �قاضا کمتر است، قیمت مرغ گرم در بازار ز�ر قیمت مصوب در مراکز عرضه به دست مردم م� رسد.

وی افزود: پیش ب�ن� ا�ن است که ما تا پایان سالجاری در بحث تولید و عرضه مرغ هیچگونه مشکل� نداریم. تولید و

عرضه کاف� است و بیش از مصرف تولید انجام م� شود. تولیدکنندگان جوجه ر�زی بیش از مصرف داخل االن انجام

شده است و تا پایان سال بازار به هم�ن روند ادامه پیدا م� کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان �رنده و ماه� استان تهران تصر�ح کرد: با تولید 108 میل�ون قطعه جوجه در ماه �رای

مصرف داخل، مازاد تولید داریم.

انتهای پیام/
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تاریخ: ٠٧ آذر ١۴٠١ - ٢٠:٣٧کد خبر: ٣٨۴٩۵٨

عضو ھیات مدیره اتحادیه فروشندگان گوشت گاوی:

تائید افزایش ١٠ ھزار تومانی نرخ گوشت گوسفندی و وعده راه اندازی فروش اینترنتی گوشت

 نیما حبیب فر فروش اینترنتی گوشت و خرید مستقیم کسبه از کشتارگاه ھا را به عنوان طرح ھای در دست اجرا شرکت

پشتیبانی امور دام معرفی کرد. عضو ھیات مدیره اتحادیه فروشندگان با تایید خبر افزایش گران شدن نرخ گوشت گوسفندی در

بازار، گفت: قیمت گوشت گوساله در ھفته اخیر تغییر محسوسی نکرد، اما نرخ گوشت گوسفند افزایش ١٠ ھزار تومانی را

تجربه کرد و قیمت الشه گوشت گوسفندی در بازار به کیلویی ٢٠۵ ھزار تومان رسید.

شعار سال:  نیما حبیب فر عضو ھیات مدیره اتحادیه فروشندگان با تایید خبر افزایش گران شدن نرخ
گوشت گوسفندی در بازار، گفت: قیمت گوشت گوساله در ھفته اخیر تغییر محسوسی نکرد، اما نرخ
گوشت گوسفند افزایش ١٠ ھزار تومانی را تجربه کرد و قیمت الشه گوشت گوسفندی در بازار به کیلویی

٢٠۵ ھزار تومان رسید. 

وی نرخ گوشت گوساله بدون استخوان را کیلویی ٢٠٠ تا ٢١٠ ھزار تومان اعالم کرد و افزود: بعد از وضع
تعرفه سنگین برای صادرات گوشت گوساله امکان صادرات آن از بین رفت از این رو نرخ آن تغییر چندانی نکرد و

به نظر می رسد افزایش نرخ گوشت گوساله در بازار منطقی تر جلو می رود. 

این فعال صنفی با بیان اینکه ھمواره کاسبان از کسادی بازار سخن می گویند، خاطر نشان کرد: رکود فعلی
بازار واقعی است و ارتباطی با آه و ناله ھمیشگی کاسبان ندارد؛ چراکه ھزینه ھای خانوار ھا باال رفته است و

در این شرایط خرید و فروش برای خریدار و فروشنده صرفه اقتصادی ندارد.
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عضو ھیات مدیره اتحادیه فروشندگان گوشت گاوی در پاسخ به این پرسش که آیا اقدامات شرکت پشتیبانی
امور دام برای حمایت از مصرف پروتئین خانوار ھا را موثر می دانید؟ گفت: شرکت پشتیبانی امور دام
اقدامات موثری برای کاھشی نشدن مصرف انجام داده است و در آینده خبر ھای خوبی از این شرکت

خواھیم شنید. 

حبیب فر فروش اینترنتی گوشت و خرید مستقیم کسبه از کشتارگاه ھا را به عنوان طرح ھای در
دست اجرا شرکت پشتیبانی امور دام معرفی کرد و افزود: در حال حاضرگوشت گوساله از ھند و برزیل برای
مصارف صنعتی و خانگی وارد می شود؛ ٨٠ درصد گوشت گوساله وارداتی در صنعت برای تولید سوسیس و
ھمبرگر مصرف می شود و بخشی از آن به مصارف ارگان ھا می رود؛ تجربه نشان داده است که ھمواره
واردات ترمز روند افزایشی شدن قیمت ھا را می کشد و اجازه نمی دھد که قیمت ھا بی رویه گران

شوند. 

وی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر خانوار ھا متقاضی خرید کدام محصول پروتئینی
ھستند؟ خاطر نشان کرد: مصرف مرغ در بین ایرانیان ٣ برابر بیشتر از سایر پروتیئن ھا بود، اما با افزایش نرخ
آن در بازار، میزان تقاضا برای خرید مرغ کاھش پیدا کرده است، اما با این حال ھمچنان در رتبه نخست
مصرف قرار دارد پس از آن گوشت گوساله و در نھایت گوشت گوسفند بیشتر مصرف می شود. خانواده ھا
می توانند با ۵٠ تا ۶٠ ھزار تومان یک کیلو مرغ خریداری کند، اما برای خرید یک کیلو گوشت قرمز باید حداقل

٢٠٠ تا ٢١٠ ھزار تومان ھزینه کند. 

این فعال صنفی ادامه داد: گوشت گوساله مانند گوشت گوسفند چربی ندارد و از آنجایی که ما ایرانیان تمایل
داریم گوشت ھای کم چرب مصرف کنیم تقاضا برای خرید آن نسبت به گوسفند بیشتر است. گوشت
گوسفند چربی و استخوان دارد و وقتی قصاب این موارد را گوشت جدا می کند در نھایت گران تر برای
مصرف کننده تمام می شود این در حالیست که گوشت گوساله ضایعاتی ندارد و ھمان چیزی که خریداری

می شود می توان آن را مصرف کرد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری اگروفودنیوز، تاریخ انتشار: ٧ آذر
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