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 ( تیـتر اخبـار)
 صدا و سیماخبرگزاري  
 بازار از نیآر نژاد مازاد مرغ تن هزار 13 يآور جمع   

 مهرخبرگزاري  
 دیرس درصد 26 به یدام يهانهاده واردات یوزن کاهش   
   شد آغاز ستکاوا سامانه در منجمد قرمز گوشت عیتوز   

 تسنیمخبرگزاري  
 شد حل عراق و افغانستان به مرغ صادرات مشکل   
 شد آغاز یعیتوز يواحدها يبرا بازار میتنظ قرمز گوشت ینترنتیا عیتوز   
 افتی کاهش مرغ تخم و مرغ متیق   

 تحلیلی شعار سال -سایت خبري 
 ندهیآ هفته از مرغتخم ياشانه فروش تیممنوع   

 سناای خبرگزاري 
 امام بندر در یدام نهاده یتن هزار 65 یکشت کی يریپهلوگ   
 شد عیتوز کردستان در وریط و دام نهاده تن هزار 70 حدود   

 صدا و سیماخبرگزاري  
 تهران در ینیپروتئ محصوالت میمستق عرضه يهاغرفه احداث طرح شرفتیپ یبررس   

 ایرناخبرگزاري  
 شد آغاز کرمانشاه یاصل دانیم 13 در یدولت نرخ به منجمد قرمز گوشت عیتوز   

 خبرنگاران جوانباشگاه  
 افتی کاهش درصد 26 یدام يها نهاده واردات   

 شود یم عرضه مصوب نرخ از کمتر کماکان مرغ   
 کند یم کمک بازار لیتعد به منجمد گوشت عیتوز   
 
 

     روابط عمومی                                                                                                                                          

 عوامل کلیدي رسانه اي در سیاستگذاري
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جمع آوری ۱۳ هزار تن مرغ مازاد نژاد آرین از بازار

مدیر عامل پشتیبانی امور دام کشور گفت: ظرف ۲۰ روزگذشته، ۱۳ هزار تن مرغ مازاد نژاد آرین از بازار جمع

آوری شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سالمی، مدیر عامل پشتیبانی امور دام کشور با اشاره به طرح جمع

آوری مرغ مازاد بر نیاز بازار از سوی اتحادیه و تشکل های فعال در صنعت مرغداری، گفت: جمع آوری مرغ

مازاد در بازار به دو بخش تقسیم می شود که جمع آوری سویه ملی آرین، تکلیف شرکت پشتیبانی امور دام

کشو. ر است.

سالمی با بیان این که طی ۲۰ روزگذشته ۱۳ هزار تن مرغ مازاد بر نیاز آرین از سطح بازار جمع آوری و ذخیره

شده است، گفت: جمع آوری سایر سویه ها به عهده تشکل ها و اتحادیه هاست تا با تسهیالتی که در

اختیارشان گذاشته شده است، مرغ مازاد بر نیاز بازار را جمع آوری و ذخیره کنند.

وی افزود: البته شرکت پشتیبانی امور دام کشور، در کنارشان اتحادیه هاست و هر جا در بحث کنترل کیفی،

مشاوره و سردخانه نیاز به حمایت آن ها باشد، ورود خواهیم کرد.

به گفته مدیرعامل پشتیبانی امور دام کشور، مرغ مازاد نژاد آرین ۱۲ درصد بیشتر از قیمت مصوبی که از

سوی کمیته های استانی تع�ن می شود، خریداری می گردد.

سالمی همچنین با اشاره به اجرای توزیع گوشت منجمد سبک و سنگین از هفته گذشته، گفت: در حال

حاضر میزان ذخایر این کاال ها در بیشترین میزان طی ۱۰ سال گذشته است و با بهترین حالت آماده سال

جدید و ماه رمضان هستیم و هر زمان که بازار نیاز داشته باشد توزیع صورت خواهد گرفت.
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کد خبر 5670423

اقتصاد 

کاهش وزن� واردات نهاده های دام� به ۲۶ درصد رسید
واردات نهاده های دام� تا پایان آذر ۱۴۰۱، ۹ میلیون و ۹۱۱ هزار و ۴۲۶ تن بوده که درمقایسه با واردات ۱۳ میلیون و ۳۷۱ هزار و ۹۹ تن� این کاال دردوره مشابه

سال گذشته کاهش ۲۶ درصدی را نشان م� دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران، ارزش واردات نهاده های دام� تا پایان پاییز ۱۴۰۱، ۴ میلیارد و ۸۱۴
میلیون و ۶۷۱ هزار و ۷۳۴ دالر بوده است که در مقایسه با ارزش ۵ میلیارد و ۴۶۶ میلیون و ۲۲۳ هزار و ۳۷۳ دالری واردات نهاده های دام� تا پایان آذر

سال گذشته کاهش ۱۲ درصدی را تجربه کرده است.

گفتن� است؛ تا پایان آذر سال جاری ۶ میلیون و ۴۵ هزار و ۹۱ تن ذرت، یک میلیون و ۲۷۶ هزار و ۱۵۷ تن ج�، ۷۳۴ هزار و ۵۳۲ تن کنجاله س�یا و یک
میلیون و ۸۵۵ هزار و ۶۴۶ تن دانه س�یا وارد کش�ر شده است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به لحاظ وزن� به ترتیب ۱۲ درصد، ۵۲ درصد، ۶۳

درصد و یک درصد کاهش را تجربه کرده است.

بر اساس این گزارش، واردات ذرت، ج�، کنجاله س�یا و دانه س�یا به لحاظ ارزش� نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ترتیب مثبت ۳ درصد، منف� ۳۵
درصد، منف� ۵۹ درصد و مثبت ۱۶ درصد بوده است.
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کد خبر 5670997

اقتصاد 

ت�زیع گ�شت قرمز منجمد در سامانه ستکاوا آغاز شد
رئیس قرارگاه رصدخانه کشاورزی ایران از آغاز ت�زیع گ�شت قرمز منجمد در سامانه ستکاوا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کمال ربان� زاده رئیس قرارگاه رصدخانه کشاورزی ایران اعالم کرد: گ�شت منجمد تنظیم بازاری از
روز یکشنبه ۱۱ دی از طریق سامانه ت�زیع ه�شمند (ستکاوا) عرضه شده است.

وی افزود: از امروز گ�شت قرمز در تمام استان تهران از طریق این سامانه ت�زیع خ�اهد شد.

ربان� زاده با بیان این که در حال حاضر ت�زیع با استان تهران شروع شده است، گفت: در استان هایی که سامانه ت�زیع ه�شمند (ستکاوا) راه اندازی شده
است، ت�زیع گ�شت قرمز منجمد به زودی آغاز خ�اهد شد.
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وز�ر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ه�چ مشکل� در صادرات مرغ وجود ندارد و مشکالت

صادرات به افغانستان و عراق ن�ز �رطرف شده است، گفت: ۵هزار میلیارد تومان از هفته

گذشته �رای ا�ن موضوع اختصاص دادیم و با جدیت آن را دنبال خواهیم کرد.

به گزارش خ�رگزاری تس�یم، سیدجواد سادات� نژاد در خصوص �رنامه وزارت جهاد کشاورزی �رای اجرای مکان�زاس�ون

تولید در کشاورزی اظهار کرد: ق�ول داریم که کم� ا�ن موضوع به تعو�ق افتاد، اما با جدیت به دنبال اجرای آن هس�یم.

وی اضافه کرد: 5 هزار میلیارد تومان از هفته گذشته �رای ا�ن موضوع اختصاص دادیم و با جدیت آن را دنبال

خواهیم کرد.

وز�ر جهاد کشاورزی در خصوص لزوم سنددار شدن اراض� کشاورزی ن�ز گفت: مع�قدم اراض� کشاورزی باید سنددار

شوند، چون سند هویت کشاورز است.

سادات� نژاد تأکید کرد: به رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان دستور دادم هرچه سریعتر نس�ت به سنددار

شدن اراض� کشاورزی سرعت ببخشد و ن�یجه را به وزارت خانه گزارش کند.

وی درباره مشکالت تولیدکنندگان مرغ �رای صادرات مرغ تصر�ح کرد: ه�چ مشکل� در صادرات مرغ وجود ندارد و

مشکالت صادرات به افغانستان و عراق ن�ز �رطرف شده است.

وز�ر جهاد کشاورزی در خصوص لزوم توجه به گردشگری کشاورزی در استان گلستان بیان کرد: ا�ن موضوع نه تنها در

گلستان بلکه در تمام استان ها از اهمیت باال�ی �رخوردار است.

سادات� نژاد گفت: به زودی جشنواره تولید محصوالت کشاورزی را در قالب یک �قویم مشخص اجرا�ی خواهیم کرد.

مش� صادرات مرغ به افغانستان و عراق حل شد
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وی تأکید کرد: هر استان در هر فصل جذاب�ت ها�ی را در عرصه تولید محصوالت کشاورزی دارد که ا�ن جشنواره ها

م� تواند گردشگران را به استان ها بکشاند و ا�ن صنعت گردشگری به صنعت کشاورزی کمک کند تا شاهد افزایش

قدرت مال� کشاورزان باشیم.
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رئیس قرارگاه رصدخانه کشاورزی ا�ران از آغاز توز�ع گوشت قرمز منجمد در سامانه ستکاوا

�رای واحد های توزیع� خ�ر داد.

به گزارش خ�رگزاری تس�یم به نقل از پایگاه اطالع رسان� وزارت جهاد کشاورزی، کمال ربان� زاده رئیس قرارگاه رصدخانه

کشاورزی ا�ران در گفتگو�ی اعالم کرد: گوشت منجمد تنظیم بازاری از امروز از طر�ق سامانه توز�ع هوشمند (ستکاوا)

عرضه شده است.

وی افزود: از فردا در تمام استان تهران گوشت قرمز از طر�ق ا�ن سامانه توز�ع خواهد شد.

ربان� زاده با بیان ا�ن که در حال حاضر توز�ع با استان تهران شروع شده است، گفت: در استان ها�ی که سامانه

توز�ع هوشمند (ستکاوا) راه اندازی شده است، توز�ع گوشت قرمز منجمد به زودی آغاز خواهد شد.

بنا �ر ا�ن گزارش سامانه ستکاوا �رای خرید گوشت و مرغ توسط واحد های توزیع� ایجاد شده است و مردم به طور

مس�قیم نم� توانند از ا�ن سامانه خریدی داشته باشند.

انتهای پیام/

توز�ع ای�ترنت� گوشت قرمز تنظیم بازار �رای واحدهای توزیع� آغاز شد
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نرخنامه جدید مرغ و تخم مرغ سازمان میاد�ن م�وه و تره بار تهران اعالم شد که �ر

اساس آن قیمت هر کیلوگرم مرغ بسته بندی ۲۰۵۰ تومان کاهش یافته است.

به گزارش خ�رگزاری تس�یم،  سازمان میاد�ن م�وه و تره بار تهران امروز دوش�به (12 دی ماه) نرخنامه جدید مرغ گرم و

انواع تخم مرغ �وسته سفید فله و بسته بندی شده را اعالم کرد.

�ر ا�ن اساس هر کیلوگرم مرغ بسته بندی نایلون� 51 هزار و 900 تومان تع��ن شده است. ا�ن در حالیست که در

آخر�ن نرخنامه ا�ن سازمان نرخ هر کیلوگرم مرغ گرم 53 هزار و 950 تومان اعالم شده �ود.

قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ غ�ربسته بندی (فله) 30 تا�ی 43 هزار تومان یعن� 2 هزار تومان کمتر از نرخ اعالم� چند

روز پیش تع��ن شده است. همچن�ن هر شانه تخم مرغ 30 تا�ی بسته بندی شده هم بسته به نوع بسته بندی و

کیفیت ��ن 86 تا 88 هزار تومان �رای عرضه به مشتریان قیمت گذاری شده است.

�ر اساس نرخ اعالم� چند روز گذشته، هر کیلوگرم تخم مرغ �رای عرضه در سطح بازار، 47 هزار و 200 تومان و �رای

عرضه در میاد�ن م�وه و تره بار تهران 45 هزار تومان اعالم شده �ود که نرخ جدید 2 هزار تومان ارزانتر از نرخ قبل�

است.

انتهای پیام/

قیمت مرغ و تخم مرغ کاهش یافت
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تاریخ: ١٠ دی ١۴٠١ - ١۵:١٨کد خبر: ٣٨۵۶۴٠

مدیر کل نظارت بر کاال ھای اساسی وزارت جھاد کشاورزی:

ممنوعیت فروش شانھ ای تخم مرغ از ھفتھ آینده

مدیر کل نظارت بر کاال ھای اساسی وزارت جھاد کشاورزی با اشاره به اینکه «الزام خریدار به خرید تخم مرغ به صورت شانه ای

توسط فروشنده ھا تخلف است» گفت: از این به بعد فروش تخم مرغ به صورت کیلویی است و فروشنده ھا موظف به رعایت آن

ھستند.

شعار سال: مدیر کل نظارت بر کاال ھای اساسی وزارت جھاد کشاورزی با اشاره به اینکه «الزام خریدار به
خرید تخم مرغ به صورت شانه ای توسط فروشنده ھا تخلف است» گفت: از این به بعد فروش

تخم مرغ به صورت کیلویی است و فروشنده ھا موظف به رعایت آن ھستند.

امراللھی با حضور در برنامه میز اقتصاد با بیان اینکه سال گذشته در ھمین ایام به دلیل کمبود تولید مجبور به
واردات تخم مرغ شدیم، افزود: امسال با ھمکاری تولیدکننده ھای تخم مرغ عالوه بر تامین نیاز داخل توان

صادرات این محصول به کشور ھای دیگر را داریم.

او گفت: تولید روزانه تخم مرغ در واحد ھای تولیدی حدود ٣ ھزار و ٣٠٠ تن است در حالیکه مصرف بازار
داخلی حدود ٣ ھزار و ١٠٠ تن است.  از ابتدای امسال تاکنون میزان صادرات تخم مرغ حدود ٣٠ ھزار تن

بوده که تولید ١٠ روز واحد ھای تولیدکننده تخم مرغ کشور است.

او گفت: کشور ھای ھمسایه با آغاز سال جدید میالدی درخواست صادرات تخم مرغ از ایران را داشتند،
اما اولویت نخست ما تامین بازار داخلی است.

مدیر کل نظارت بر کاال ھای اساسی وزارت جھاد کشاورزی درباره علت افزایش قیمت تخم مرغ گفت: در
اردیبھشت ماه که دولت نرخ مصوب ٣٩٨٠٠ تومان برای ھر کیلوگرم تخم مرغ را اعالم کرد قیمت نھاده ھای
دامی و خدمات با نرخ اعالمی تناسب داشت. اما پس از حذف ارز دولتی و افزایش قیمت نھاده ھای دامی،

قیمت نھایی تخم مرغ و قیمت عرضه آن افزایش یافت.

امراللھی با بیان اینکه ھم اکنون صادرات ممنوع نیست گفت: در شرایط فعلی که به دلیل فصل سرما، نیاز
داخل افزایش پیدا کرده است صادرات تخم مرغ به کشور ھای متقاضی مدیریت می شود.

او افزود: در ھمه تصمیماتی که برای نرخ گذاری تخم مرغ صورت گرفته بخش خصوصی حضور داشته و با ھم
به توافق رسیده ایم.
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الزام خریدار به خرید تخم مرغ به صورت شانه ای توسط فروشنده ھا تخلف است

مدیر کل نظارت بر کاال ھای اساسی وزارت جھاد کشاورزی گفت: از این به بعد فروش تخم مرغ به صورت
کیلویی است و فروشنده ھا موظف به رعایت آن ھستند.

او گفت: الزام خریدار به خرید تخم مرغ به صورت شانه ای توسط فروشنده ھا تخلف است و مردم می توانند در
صورت مشاھده تخلف مراتب را به سامانه ١٢۴ اعالم کنند تا در اسرع وقت موضوع بررسی و متخلفان

جریمه شوند.

امراللھی درباره قیمت گذاری تخم مرغ بسته بندی شده ھم گفت: تا ھفته آینده تکلیف قیمت تخم مرغ
بسته بندی شده ھم مشخص می شود.

ھم اکنون نرخ ھر کیلوگرم تخم مرغ فله درب مرغداری ٣٩ ھزار و ۵٠٠ تومان و برای مصرف کننده ۴٧ ھزار و
٢٠٠ تومان تعیین شده است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار: ٩ دی ١۴٠١،
www.irannewspaper.ir ،١٩۵کدخبر: ٩٢٣
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ن از م خوزستا ر دا ی امو ل پشتیبان مدیرک ایسنا/خوزستان 
پهلوگیری یک فروند کشتی اقیانوس پیما حامل ۶۵ هزار تن نهاده
دامی در بندر امام خمینی خبر داد و گفت: دو فروند کشتی دیگر

در روزهای آینده پهلودهی و تخلیه خواهند شد.

حمید بدوی در گفت و گو با ایسنا، در خصوص واردات نهاده های
دامی از بندر امام خمینی (ره) به کشور اظهار کرد: امروز یک فروند
کشتی اقیانوس پیما حامل ۶۵ هزار تن نهاده دامی در بندر امام

خمینی پهلودهی شد و عملیات تخلیه آن در حال انجام است.

وی افزود: روز گذشته نیز یک فروند کشتی اقیانوس پیما حامل
۴۳ هزار تن کنجاله سویا در اسکله بندر امام خمینی (ره) پهلو

گرفت و توسط نیروهای عملیاتی تخلیه شد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان ادامه داد: در روزهای آینده
نیز دو فروند کشتی حامل بیش از ۸۵ هزار تن نهاده دامی در بندر امام خمینی پهلودهی خواهند کرد و عملیات تخلیه آن ها نیز به سرعت

انجام خواهد شد.

بدوی با اشاره به واردات پیوسته نهاده های دامی از بندر امام خمینی (ره) گفت: خوشبختانه با روندی که در بحث واردات نهاده های دامی به
داخل کشور در حال انجام است، مشکلی در زمینه تامین نهاده های دامی وجود ندارد و جای نگرانی در این خصوص نیست.

انتهای پیام

پهلوگیری یک کشتی ۶۵ هزار تنی نهاده دامی در بندر امام

    

لینک کوتاه

isna.ir/xdN3Ls

 دبیر مونا چراغی دبیر پریسا زنگنه منش  خبرنگار شایان حاجی نجف|  دبیر مونا چراغی|  خبرنگار شایان حاجی نجف| |

https://www.isna.ir/


1/2/23, 12:02 PM نسخھ قابل چاپ - حدود ٧٠ ھزار تن نھاده دام و طیور در کردستان توزیع شد - ایسنا

https://www.isna.ir/print/1401101106269/حدود-٧٠-ھزار-تن-نھاده-دام-و-طیور-در-کردستان-توزیع-شد 1/1

منبع : نمایندگی کردستانکد خبر: 1401101106269دسته بندی: کردستانیکشنبه / ۱۱ دی ۱۴۰۱ / ۱۲:۴۵

ایسنا/کردستان  مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام کردستان
گفت: ۶۹ هزار و ۷۰۰ تن نهاده دام و طیور در ۹ ماهه سال جاری

بین واحدهای دامداری و مرغداری استان توزیع شد.

حسام فتحیانی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: خوراک دام و
ت از و حمای ر  م بازا ی تنظی ر راستا ، د ز استان د نیا ر مور طیو
تولیدکنندگان و همچنین مصرف کنندگان، توسط این شرکت تهیه

و توزیع می شود.
وی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه ۳۷ هزار و
۵۰۰ تن ذرت، ۲۴ هزار و ۸۰۰ تن کنجاله سویا و هفت هزار و ۴۰۰

تن جو بین مرغداران و دامداران استان توزیع شد.
مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام کردستان با اشاره به اینکه
ذخایر پشتیبانی امور دام استان در شرایط مطلوبی قرار دارد، گفت:

هر زمان که مازاد تولید داشته باشیم اقدام به خرید حمایتی از مرغداران و دامداران می کنیم.
فتحیانی یادآور شد: در زمان های ضروری هم محصوالت خریداری شده را به منظور جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت به بازار عرضه می

کنیم که این مهم در راستای تنظیم بازار انجام می شود.
مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام کردستان اظهار کرد: از هفتم آذر سال جاری که به دلیل کاهش تقاضا و افزایش عرضه شاهد کاهش قیمت

مرغ کمتر از نرخ مصوب آن در بازار بودیم اقدام به خرید مرغ از مرغداران استان کردیم که تاکنون افزون بر ۳۰۰ تن خرید انجام دادیم.
۷۰۱ واحد مرغداری فعال در کردستان با ظرفیت بیش از ۱۴.۵ میلیون قطعه در دوره و حدود ۵۸ میلیون قطعه در سال با توان تولید ۱۱۰ هزار

تن گوشت مرغ وجود دارد.

انتهای پیام

   

مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان:

حدود ۷۰ هزار تن نهاده دام و طیور در کردستان توزیع شد

لینک کوتاه
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بررسی پیشرفت طرح احداث غرفه های عرضه مستقیم محصوالت
پروتئینی در تهران

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی پیشرفت فیزیکی طرح احداث غرفه های عرضه مستقیم

محصوالت پروتئینی در مجموعه سردخانه ای شباهنگ در جنوب تهران را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، یزدی خواه نماینده مردم در جلس شورای اسالمی، حسین دماوندی نژاد،

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، جبرئیل برادری ر�س سازمان جهادکشاورزی استان تهران،

احمد مینایی معاون بهبود تولیدات دامی سازمان، علی عابدی سرپرست مدیریت جهادکشاورزی شهرستان

ری و سایر مسئوالن از سردخانه ۲۰هکتاری شباهنگ بازدید کردند.

گفتنی است سردخانه ۲۰هکتاری شباهنگ، از بزرگترین سردخانه های استان تهران است که درسال۱۳۸۴ به

منظور ایجاد و احداث واحد های فرآوری، قطعه بندی و بسته بندی انواع گوشت قرمز، مرغ و ماهی و

همچنین ایجاد سرد خانه دو مداره و انبار شروع به فعالیت کرد.
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استان ها

توزیع گوشت قرمز منجمد به نرخ دولتی در ۱۳ میدان اصلی کرمانشاه آغاز شد

کرمانشاه - ایرنا - معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: توزیع گوشت قرمز منجمد تنظیم بازار به نرخ دولتی در ۱۳ میدان اصلی و فروشگاه های

زنجیره ای این شهر آغاز شده است.

«محمدرضا عباسی» روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: با توجه به نوسانات افزایشی در قیمت گوشت قرمز و اهتمام ویژه دولت در تامین سبد

پروتئین خانوار با قیمت مناسب، سازمان جهاد کشاورزی به توزیع گسترده گوشت قرمز منجمد گوسفند و گوساله با قیمت مناسب در بازار کرمانشاه اقدام کرده است.

وی با بیان اینکه گوشت قرمز منجمد گوسفند و گوساله به اندازه کافی در سردخانه های استان ذخیره شده است افزود: هم اینک توزیع گوشت  منجمد از طریق

کامیون های یخچال دار در ۱۳ میدان اصلی شهر با اولویت مناطق حاشیه ای در حال انجام است.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه اضافه کرد: بر همین اساس قیمت گوشت گوسفندی ران ۱۵۵ هزار �، سردست ۱۴۵ هزار �،

گردن ۱۳۵ هزار �، راسته ۱۴۰ هزار �، قلوه گاه ۱۳۰ هزار � و گوشت گوساله نیز با قیمت ران ۱۵۵ هزار �، سردست ۱۵۰ هزار �، گردن ۱۵۰ هزار

�، قلوه گاه ۱۳۰ هزار � و راسته ۱۶۰ هزار � عرضه می شود.

عباسی تاکید کرد: جهاد کشاورزی از آمادگی کامل برای تامین گوشت استان برخوردار بوده و هر اندازه که مورد نیاز فروشگاه های زنجیره ای باشد در صورت داشتن

امکانات و یخچال های مورد نیاز توزیع خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، قیمت گوشت در یک هفته گذشته در کرمانشاه به طور بی سابقه ای افزایش یافته است به طوری که در برخی قصابی ها هر کیلوگرم گوشت

گوسفندی به بهای ۳۲۰ هزار � عرضه می شد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه نیز اخیرا در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان نسبت به افزایش بی ضابطه قیمت گوشت قرمز در

کرمانشاه انتقاد کرده و سازمان های جهاد کشاورزی و صمت را موظف کرد تا ظرف ۲ هفته آینده بازار گوشت را ساماندهی کنند.

ساالنه در استان کرمانشاه ۴۰ هزار تن گوشت قرمز تولید می شود در حالی که میزان مصرف ساالنه گوشت قرمز استان ۲۳ هزار تن است.

این استان سه میلیون و ۳۰۰ هزار دام سبک و نزدیک به ۲۷۵ هزار دام سنگین دارد.

کرمانشاه /
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https://www.irna.ir/news/84985443/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
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مرغ کماکان کمتر از نرخ مص�ب عرضه م� ش�د

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: با توجه به مازاد عرضه و افت تقاضا، کماکان هرکیلو مرغ ۳ تا ۸
هزارتومان کمتر از نرخ مصوب عرضه می شود.

آقای مهدی یوسف خان� گفت: قیمت کن�ن�
هرکیل� مرغ زنده ۳۸ هزارت�مان و مرغ گرم در

خرده فروش� ها ۵۵ تا ۶۰ هزارت�مان است.

او قیمت هرکیل� ران مرغ را ۵۵ هزارت�مان،
سینه ۱۱۰ هزارت�مان و فیله مرغ ۱۲۰ هزارت�مان

اعالم کرد.

یوسف خان� م� گ�ید: با ت�جه به مازاد ت�لید و کاهش تقاضا پیش بین� م� ش�د که بازار مرغ کماکان
تا پایان سال ت�ییری نداشته باشد.

رئیس اتحادیه پرنده و ماه� با بیان اینکه حداکثر تقاضا برای خرید مرغ در استان تهران ۱۱۰۰ تن است،
گفت: عرضه مرغ باالی ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ تن م�جب شده تا هرکیل� مرغ ۳ تا ۸ هزارت�مان کمتر از نرخ

مص�ب به فروش برسد.

او گفت: عل� رغم حذف ت�رفه و آزادسازی صادرات، اما صادرات� نداشتیم. از طرف دیگر پشتیبان� ام�ر
دام تنها مرغ های ج�جه آرین را خرید تضمین� م� کند که همین م�ض�ع م�جب شده تا ت�ییری در

بازار مرغ ایجاد نش�د.
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ت�زیع گ�شت منجمد به ت�دیل بازار کمک  م� کند

مدیرعامل اتحادیه دام  سبک گفت: با توجه به نوسان قیمت گوشت، توزیع گوشت منجمد به تعدیل
بازار کمک  می کند.

آقای افشین صدردادرس گفت: عل� رغم افزایش
قیمت تمام شده ت�لید، بازار دام زنده همچنان

در رک�د به سر م� برد.

به گفته او، با ت�زیع گ�شت منجمد پیش
بین� م� ش�د که بازار ت�دیل ش�د و به س�ء

استفاده س�دج�یان پایان داده ش�د.

صدردادرس مت�سط قیمت کن�ن� دام در استان
های مختلف را ۱۰۰ هزار ت�مان اعالم کرد و گفت: هرچه به ایام  پایان� سال نزدیک م� ش�یم، قیمت دام
به سبب ازدیاد تقاضا باال م� رود. اما امسال بازار در رک�د به سر م� برد و نم� ت�ان  پیش بین� دقیق� در

این باره داشت.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک ادامه داد: عل� رغم آنکه عده ای از افراد ت�ان خرید گ�شت با نرخ های ۳۰۰
و ۴۰۰ هزارت�مان را ندارند؛ بنابراین ت�زیع گ�شت منجمد م� ت�اند به کمک ت�لید و عرضه بیاید.

او گفت: با ت�جه به ن�سان نرخ ارز، واردکنندگان قیمت نهاده های دام� در بازار را افزایش دادند که اگر
وزارت جهاد تدابیر مناسبی برای دامداران در پیش نگیرند، قیمت تمام شده باال م� رود که این م�ض�ع

در قیمت گ�شت اثر م� گذارد.


