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کشاورزی

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی:

«قیمت تضمینی» مرغ جایگزین «خرید تضمینی» شد/ حضور اتحادیه در تع�ن قیمت

تهران - ایرنا- مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور از قیمت تضمینی مرغ جایگزین خرید تضمینی خبر داد و گفت: اتحادیه در تع�ن قیمت اثرگذار است.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، حبیب اسداهللا نژاد افزود: با استناد بر قانون، شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصوالت اساسی چند تصمیم مهم در

حوزه تولید و تنظیم بازار مرغ مصوب و ابالغ کرده است.

وی اظهار داشت: یکی از این مصوبات این است که قیمت تضمینی مرغ جایگزین خرید تضمینی خواهد شد و از این پس خرید تضمینی مرغ متوقف شده و به

جای آن قیمت تضمینی مرغ اجرا می شود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی تصریح کرد: قیمت تضمینی به این معنی است که قیمتی که مرغ از مرغدار خرید می شود باید از حداقل قیمت تمام

شده تولید پا�ن تر نباشد.

اسداهللا نژاد گفت: عالوه بر آن، مدیریت بازار گوشت مرغ به اتحادیه سراسری پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور واگذار شده است.
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اقتصاد 

گزارش مهر در ح�زه تاثیر تلفات مرغ به دلیل قطع� گاز؛

بازار مرغ تا پایان سال تامین است/ تلفات آمار باالیی ندارد
رییس اتحادیه فروشندگان مرغ گ�شت� و ماه� گفت: بازار گ�شت مرغ بدون کمبود و زیر نرخ مص�ب دولت تا پایان سال تامین است.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی تلفات برخ� مرغداری ها به دلیل قطع� برق مهدی یوسف خان�، رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ گ�شت� و ماه� به مهر
گفت: بازار گ�شت مرغ بدون کمبود و زیر نرخ مص�ب دولت تا پایان سال تأمین است.

وی افزود: در حال حاضر نرخ گ�شت مرغ گرم ۸ تا ۱۳ هزار ت�مان کمتر از قیمت مص�ب دولت (۶۳ هزار ت�مان در هر کیل�) بوده و این روند تا پایان سال
پایدار خ�اهد ماند.

یوسف خان� ادامه داد: کش�ر با مازاد ت�لید رو به رو است عالوه بر اینکه مرغ های تلف شده آمار باالیی ندارند زیرا بسیاری از مرغداری ها در زمان برودت ه�ا
و قطع� گاز س�خت گازوییل� را جایگزین کرده بودند.

رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ گ�شت� و ماه� درباره آمار مرغ های منجمد هم گفت: حجم زیادی از مرغ های منجمد داخل� و واردات� در سردخانه ها ذخیره
شده اند و مشکل� در تأمین بازار گ�شت مرغ وج�د ندارد.

یوسف خان� با تاکید بر اینکه باید بخش� از گ�شت مرغ های مازاد صادر ش�د عن�ان کرد: ت�لیدکنندگان زیر قیمت تمام شده مرغ ها را به بازار عرضه م� کنند
و این امر سبب ضرر و زیان بخش ت�لید شده است.

وی در پایان گفت: کش�ر در ت�لید و تأمین گ�شت مرغ خ�دکفا بوده و با کاهش سرانه مصرف کش�ر از حداقل ۳۱ کیل� در سال گذشته به حدود ۱۸ کیل� در
سال جاری رسیده است. بنابراین پیش بین� م� ش�د سال آینده نیازی به واردات گ�شت مرغ نباشد امری که ابتدای سال رخ داد.
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ج�جه ریزی بهمن به ۱۲۰ میلیون قطعه م� رسد

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: برآوردها حاکی از آن است که جوجه ریزی بهمن به ۱۲۰
میلیون قطعه برسد که این میزان مازاد بر نیاز کشور است.

آقای حبیب اسداله نژاد گفت: قیمت کن�ن�
هرکیل� مرغ زنده ۳۱ تا ۳۴ هزارت�مان است که
کماکان ۱۰ تا ۱۲ هزارت�مان کمتر از نرخ مص�ب

عرضه م� ش�د.

به گفته او، با ت�جه به زیان ۱۲۰ میلیارد ت�مان�
مرغداران در روز، آینده صن�ت دچار مخاطره
شده است که بنابر تصمیمات هفته قبل مبن�

بر واگذاری ام�ر به تشکل ها و ابالغ آن امیدواریم که شاهد ت�دیل قیمت در بازار باشیم.

اسداله نژاد نیاز ماهانه کش�ر به ج�جه ریزی را ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون قطعه اعالم کرد و گفت: برآوردها حاک�
از آن  است که ج�جه ریزی بهمن به ۱۲۰ میلیون قطعه برسد که بدلیل مازاد عرضه، بازار خ�بی را برای

ت�لیدکننده متص�ر نیستیم.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گ�شت� ادامه داد: شرکت پشتیبان� ام�ر دام تنها اقدام به خرید تضمین�
س�یه آرین کرد که این م�ض�ع در راستای کاهش زیان مرغداران تاثیری نداشت؛ لذا منتظر دست�رالعمل

اجرایی واگذاری ام�ر به اتحادیه مرغداران هستیم تا اقدام به خرید مازاد ت�لید از مرغداران کنیم.

او گفت: با حذف ت�هدات ارزی امکان صادرات وج�د دارد، اما با الزام بازگشت ارز به سامانه نیما امکان
رقابت با تجار ترکیه وج�د ندارد؛ بنابراین راه� جزء کاهش هزینه های ت�لید و و حذف ت�هدات ارزی

نداریم.
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استانها 

حذف واسطه ها برای عرضه گ�شت در اول�یت جهاد کشاورزی است
قزوین- سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: برنامه حذف واسطه ها برای عرضه گ�شت از کشتارگاه تا مراکز عرضه بازار در اول�یت این سازمان

است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین عطایی روز شنبه در نشست ش�رای معاونان، مدیران ستادی مستقل و مشاوران سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین
با بیان این مطلب افزود: یک� از اقدامات مهم ما در هفته های گذشته تدوین برنامه تکمیل زنجیره های ت�لید بود که اجرای آن به حذف واسطه های عرضه

گ�شت منجر م� ش�د.

وی اضافه کرد: با حذف واسطه ها اقدامات� ص�رت پذیرد که رضایت ت�لیدکننده و مصرف کننده را افزایش دهد.

عطایی در ادامه تنها راه حمایت از کشاورزان استان قزوین را کشاورزی قراردادی برشمرد و گفت: بهترین روش برای کمک به خرید ک�دهای شیمیایی
کشاورزان حرکت به سمت کشاورزی قراردادی است که باید در راستای ت�سعه و ترویج آن اهتمام ورزید.

این مسئ�ل تاکید کرد: برای افزایش نشاط و سالمت کارکنان سازمان جهاد کشاورزی از اقدامات رفاه� حمایت خ�اهیم کرد و اعتقاد داریم که ورزش الزمه
سالمت روح� و جسم� کارکنان در راستای اجرای مام�یت های مح�له است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: با ت�جه به کاهش روزهای کاری در این ایام از همکاران سازمان جهاد کشاورزی م� خ�اهیم
که راندمان کاری را افزایش داده و برای پیشبرد اهداف سازمان� اهتمام ورزند.

قزوین /

https://www.mehrnews.com/service/Provinces
https://www.mehrnews.com/news/5688527/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/service/Provinces/Ghazvin


1/22/23, 2:23 PM عرضھ بیش از ١۴٠٠ تُن گوشت قرمز منجمد در استان تھران - ایرنا

https://www.irna.ir/news/85005857/عرضھ-بیش-از-١۴٠٠-تن-گوشت-قرمز-منجمد-در-استان-تھران 1/1

https://irna.ir/xjLynr

۲ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۸

کد خبر 85005857

استان ها / تهران

عرضه بیش از ۱۴۰۰ ُتن گوشت قرمز منجمد در استان تهران

شهرری - ایرنا - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به تالش دولت در تامین سبد کاالی اساسی خانوار از توزیع بیش از یکهزار و ۴۵۴ تن گوشت قرمز منجمد در

این استان خبر داد.

به گزارش ایرنا از خبر روز یکشنبه جهاد کشاورزی استان تهران، جبرئیل برادری به تامین مناسب گوشت قرمز منجمد در استان تهران و عرضه با قیمت مصوب اشاره

کرد و گفت: تاکنون بیش از یکهزار و ۴۵۴ تن گوشت قرمز  منجمد در فروشگاه های زنجیره ای، میادین میوه و تره بار و قصابی های عضو اتحادیه توزیع شده است.

وی ادامه داد: توزیع گوشت قرمز منجمد به منظور تنظیم بازار این محصول پروتئینی از هفته دوم دی ماه آغاز شد که تاکنون بیش از یکهزار و ۴۵۴ تن گوشت قرمز

از طریق این سامانه عرضه شده و روند توزیع این کاالی پروتئینی همچنان ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تاکید کرد: توزیع گوشت قرمز منجمد از محل سردخانه های ذخیره استراتژیک کاالهای اساسی درحال انجام است و هیچ

گونه کمبودی نداریم.

برادری از ادامه روند عرضه گوشت قرمز منجمد با این روش خبر داد و افزود: امکان استفاده تمامی کسانی که در سامانه ستکاوا ثبت نام کرده و احراز هویت شده

اند، برای تهیه گوشت قرمز منجمد بدون محدودیت همچنان ادامه خواهد داشت و عرضه به بازار مصرف فراهم شده است.

وی با اشاره به آمادگی کامل جهاد کشاورزی استان برای توزیع گوشت استان به هر اندازه که مورد نیاز فروشگاه های زنجیره ای و صنوف باشد، گفت: کلیه غرف

میادین میوه و تره بار، اصناف تهران، اتحادیه و تشکل ها و سایر متقاضیان می توانند با ثبت نام در این سامانه، با مراجعه به سردخانه ها، گوشت قرمز منجمد

گوسفند و گوساله مورد نیاز خود را تحویل بگیرند.
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کشاورزی

ایرنا گزارش می دهد؛

قیمت گوشت مرغ کماکان کمتر از ۶۰ هزار �

تهران - ایرنا - بررسی های میدانی نشان می دهد که قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در بازار بین ۵۰ تا ۵۵ هزار � به فروش می رسد، در حالی که نرخ مصوب این محصول برای

مصرف کنندگان ۶۳ هزار � است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بررسی های میدانی نشان می دهد که قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در بازار بین ۵۰ تا ۵۵ هزار � است، البته سه ماه قبل

قیمت این محصول بین ۶۰ تا ۷۰ هزار � نیز به فروش می رسید، در حالی که نرخ مصوب این محصول از سوی دولت درب واحدهای تولیدی ۴۵ هزار � و

برای مصرف کنندگان ۶۳ هزار � تع�ن شده بود.

امروز نرخ عرضه عمده مرغ گرم در میدان بهمن تهران نیز حدود ۴۵ تا ۴۸ هزار � است که علت کاهش قیمت این محصول افزایش عرضه بیش از تقاضای بازار

است.

تولیدکنندگان صنعت طیور بر این باورند که با توجه به افزایش هزینه های تولید نهاده ها، واکسن، دارو و غیره قیمت تمام شده هر کیلوگرم مرغ زنده ۴۹ هزار �

است و هر کیلوگرم گوشت مرغ را بین ۸ تا ۱۳ هزار � ارزان تر به فروش می رسانند.

بنا به گفته مسووالن امر، برنامه ریزی تولید در حلقه های مختلف گوشت مرغ برای تولید پایدار این محصول بر اساس سرانه مصرف داخلی (۳۲ کیلوگرم) تعریف شده

و هیچ کمبودی در بازار مشاهده نمی شود.

چندی پیش «محسن شیراوند» معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به منظور حمایت از تولیدکنندگان این محصول، از امکان صادرات گوشت مرغ با عوارض

صفر درصد از ۱۶ آذرماه امسال خبر داده بود و گفت: بر اساس برآوردها تا پایان سال هیچ مشکلی در حوزه تولید و مصرف گوشت مرغ نخواهیم داشت.

به گفته وی، با توجه به شرایط مطلوب تولید گوشت مرغ در کشور به دلیل استمرار و سیاست گذاری های منظم در حوزه تولید این کاال و همچنین در راستای حمایت

از بخش تولید، صادرات برای گوشت مرغ به طور جد پیگیری و امکان صادرات با حذف عوارض صادراتی فراهم شده است.

۱ بهمن ۱۴۰۱،  ۱۷:۱۴

کد خبر: 85004995
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مشکل� در تامین و عرضه مرغ نداریم

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: با توجه به افزایش جوجه ریزی ماه های قبل و ذخایر قابل توجه
مرغ منجمد در سردخانه ها، مشکلی در توزیع نداریم.

آقای مهدی یوسف خان� گفت: قیمت کن�ن�
هرکیل� مرغ زنده ۳۴ تا ۳۵ هزارت�مان و مرغ
گرم ۵۰ تا ۵۵ هزارت�مان است که با نرخ مص�ب

اختالف معناداری دارد.

به گفته او، با ت�جه به شرایط ج�جه ریزی پیش
بین� م� ش�د که تا پایان سال، قیمت مرغ

کماکان کمتر از نرخ مص�ب باشد یا حداقل به نرخ مص�ب برسد.

یوسف خان� ادامه داد: حجم زیادی از مرغ های منجمد داخل� و واردات� در سردخانه ها ذخیره شده اند
که با این وج�د مشکل� در تامین و عرضه مرغ نداریم.

رئیس اتحادیه پرنده و ماه� قیمت هرکیل� ران مرغ را ۴۰ هزارت�مان، سینه ۹۰ هزارت�مان و فیله مرغ
۱۰۰ هزارت�مان اعالم کرد.

 او گفت: با وج�د عرضه مرغ کمتر از نرخ مص�ب ط� ماه های اخیر در بازار  و زیان ت�لیدکنندگان انتظار
م� رود که مرغ های مازاد صادر یا از مرغداران خرید تضمین� ش�د.



1/23/23, 11:57 AM میادین آب و جارو شد اما گوشت گرم وارداتی نرسید | نسخھ چاپی خبر | خبرگزاری فارس

https://www.farsnews.ir/printnews/14011103000217 1/2

حوزه : کشاورزی و امور دامگروه : اقتصادی

تاریخ : ۱۴۰۱/۱۱/۳ - ۱۰:۵۸ ق.ظشماره : ۱۴۰۱۱۱۰۳۰۰۰۲۱۷

میادین آب و جارو شد اما
گوشت گرم وارداتی نرسید

در حالی که غرف میادین میوه و تره بار برای توزیع گوشت گرم وارداتی آماده شده است، اما هنوز
خبری از آن وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از افزایش یکباره قیمت گوشت قرمز در
بازار، وزارت جهاد کشاورزی برنامه های خود را برای کاهش قیمت اعالم کرد، که عالوه بر
توزیع گسترده گوشت منجمد وارداتی، قرار بود گوشت گرم هم وارد کشور شده و توزیع

شود. قرار بود این گوشت ها روز گذشته توزیع شوند، اما تاکنون خبری از آن نبوده است. 

مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی 21 دی ماه اعالم کرد گوشت گرم
گوسفندی وارداتی از هفته آینده با قیمت کمتر از 200 هزار تومان در بازار عرضه خواهد

شد.

همان زمان آقای آبنار گفت: «برای گوشت گرم تمهیداتی فراهم شده و در راستای واگذاری
تنظیم بازار به تشکل ها و بخش خصوصی، توافق شده که نسبت به واردات گوشت گرم و
گوسفندی اقدام کنند. ظرف هفته آینده گوشت گرم وارد کشور می شود و با قیمت زیر 200

هزار تومان در میادین میوه و تره بار و غرف قصابی عرضه خواهد شد.»

وی این را هم گفته بود که هیچ گونه محدودیتی در توزیع این گوشت ها وجود نخواهد
داشت و بدون محدودیت بین مردم توزیع می شود.

12 روز از آن تاریخ می گذرد و آنطور که مدیر بهره برداری سازمان میادین میوه و تره بار
تهران می گوید هنوز گوشتی به عنوان گوشت گرم وارداتی وارد میادین نشده است.

مقدسی زاده گفته است که 196 مرکز را برای عرضه گوشت گرم آماده کرده ایم که شامل 22
میدان میوه و تره بار اصلی و 174 بازار زیرمجموعه آن است و آمادگی خود را اعالم کرده ایم

به محض ورود این محموله ها توزیع آغاز خواهد شد.
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این مسئول در برنامه تلویزیونی گفته است که براساس قول مسئوالن قرار است توزیع
گوشت گرم از امروز انجام شود.

به گزارش فارس، هنوز از توضیحات مسئوالن این درک حاصل نشده است که گوشت قرمز
وارداتی چگونه گرم تلقی می شود؟ آیا دام آنجا ذبح شده و گوشت آن به کشور وارد

خواهد شد؟ یا دام زنده به کشور می آید و اینجا ذبح می شود؟

پایان پیام/



1/23/23, 11:54 AM نسخھ قابل چاپ - احتمال عرضھ گوشت گرم وارداتی از فردا در میادین - ایسنا

https://www.isna.ir/print/1401110201490/احتمال-عرضھ-گوشت-گرم-وارداتی-از-فردا-در-میادین 1/1

خبرنگار : 71553کد خبر: 1401110201490دسته بندی: تولید و تجارتیکشنبه / ۲ بهمن ۱۴۰۱ / ۱۵:۵۲

با وجود اینکه وزارت جهاد کشاورزی چندی پیش از عرضه گوشت
گرم وارداتی خبر داده بود، ولی مدیر بهره برداری سازمان میادین
میوه و تره بار تهران می گوید که هنوز گوشتی تحت عنوان گوشت

گرم وارداتی وارد میادین نشده است.

به گزارش ایسنا، مقدسی زاده آخرین وضعیت عرضه گوشت گرم
وارداتی در میادین را تشریح کرد و گفت: پیرو جلساتی که برگزار
کردیم برنامه ریزی های الزم  برای توزیع گوشت گرم وارداتی در
سطح گسترده صورت گرفت ولی  تا به این لحظه گوشتی تحت

عنوان گوشت وارداتی وارد میادین میوه و تره بار نشده است.

وی ادامه داد: ۱۹۶ مرکز را برای عرضه آماده کردیم که شامل ۲۲
میدان میوه و تره بار اصلی و ۱۷۴ بازار زیر مجموعه آن است.

این مقام مسئول در سازمان میادین میوه و تره بار که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، افزود: مسئوالن مربوطه وعده داده اند که از
فردا صبح توزیع گوشت گرم وارداتی صورت بگیرد. آمادگی خود را اعالم کردیم  و به محض ورود توزیع آغاز خواهد شد.

وی در خصوص خالی بودن غرفه های  عرضه گوشت گرم در میادین نیز گفت:متاسفانه به دلیل عدم تناسب قیمت، اکثر بهره برداران ما در
میادین نتوانستند گوشت مورد نیاز خود را تامین کنند. از طرفی محدودیت هایی وجود دارد و میادین امکان افزایش قیمت ندارند. البته توزیع

گوشت منجمد سه هفته ای می شود که آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

به گزارش ایسنا، کمتر از دو هفته پیش مدیرکل دفتر بازرگانی کاالهای کشاورزی از واردات گوشت گرم به کشور خبر داد و اعالم کرد که برای
تامین نیاز بازار داخلی و بر اساس تفاهمنامه ای که با بخش خصوصی منعقد کرده ایم قرار است گوشت گرم گوسفندی وارد کشور و با قیمت هر
کیلو ۲۰۰ هزار تومان در میادین میوه و تره بار، فروشگاه ها و خرده فروشی ها عرضه شود و انتظار می رود از اواسط هفته بعد واردات گوشت گرم

گوسفندی را به کشور داشته باشیم.

انتهای پیام

احتمال عرضه گوشت گرم وارداتی از فردا در میادین
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