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 صدا و سیماخبرگزاري  
 منتخب مراکز در یدولت منجمد گوشت عیتوز   

 ایرناخبرگزاري     
 شد آغاز نیقزو در دیع شب قرمز گوشت عیتوز   

 شد آغاز کردستان در یتومان هزار 150 منجمد قرمز گوشت عیتوز      

 باشگاه خبرنگاران جوان    
 میندار گوشت عرضه و نیتام در يکمبود   
 شود یم دییتا روز 5 در یدام يها نهاده واردات مدارك   

 تسنیم خبرگزاري 
 کشور به گوشت حرام وانیح گوشت واردات بیتکذ   

 فارس خبرگزاري   
 شد موکول ندهیآ هفته به یواردات گرم گوشت عرضه   
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  جارو و آب نیادیم عوام
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در �ی انتشار فیلم� در فضای مجازی سازمان دام�زشک� کشور با صدور اطالعیه ای

واردات گوشت ح�وان حرام گوشت به کشور را تکذیب کرد.

به گزارش خ�رگزاری تس�یم سازمان دام�زشک� کشور  با صدور اطالعیه ای واردات گوشت ح�وان حرام گوشت به کشور

را تکذیب کرد.

اخ�را کل��ی بدون ه�چ مس�ندی در فضای مجازی منتشر شده است، فیلم مذکور مبن� �ر واردات گوشت ح�وان حرام

گوشت به کشور، مر�وط به سال 1396 �وده و کلیه مطالب آن کذب و شایعه است.

جمهوری اسالم� ا�ران تحت �روت� های �هداشت� با حضور ناظر�ن شرع� و �هداشت� اقدام به تولید گوشت در

کشتارگاه های خارج از کشور م� نماید و واردات گوشت گوسفندی از چ�ن، مغولستان و هر کشور دیگر ط�ق ضوابط

�هداشت� سازمان دام�زشک� کشور، صرفا با شرایط فوق و به صورت قطعه بندی منجمد و بسته بندی های کارتن� 10

تا 15 کیلو�ی وارد کشور م� شود.

همچن�ن در مبادی ورودی کشور توسط سازمان دام�زشک� کشور بازدید و نمونه �رداری و آزمایش های الزم مر�وطه

صورت م� پذ�رد . 

شایان ذکر است با تکنولوژی های روز دنیا که در سازمان دام�زشک� کشور ن�ز مهیا است، تشخیص تفریق� گونه دام از

روی بافت عضالن� قابل انجام �وده و ش�هه و شایعه واردات گوشت اینگونه دامها اساسًا کذب است.

از مراجع نظارت� و مدع� العموم خواستاریم با �رهم زنندگان امن�ت روان� و امن�ت �هداشت� جامعه �رخورد قاطع�

داشته باشند.

انتهای پیام/

تکذیب واردات گوشت ح�وان حرام گوشت به کشور
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۴ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۸:۲۰

کد خبر 85007722

استان ها / قزوین

توزیع گوشت قرمز شب عید در قزوین آغاز شد

قزوین - ایرنا - مدیرکل پشتیبانی امور دام استان قزوین گفت: توزیع گوشت منجمد قرمز شامل گوساله و گوسفند شب عید با نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار در استان آغاز شد.

بهزاد غیاثوند روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن اعالم این خبر افزود: ۲۳۷ تن گوشت قرمز برای توزیع با نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار شب عید به

استان قزوین تخصیص یافته که توزیع آن آغاز شده که شامل ۷۹ تن گوشت گوسفند و ۱۵۸ تن گوشت گوساله است.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان قزوین در خصوص قیمت گوشت های توزیع شده نیز اظهار کرد: نرخ گوشت گوساله منجمد شامل هر کیلوگرم ران ۱۵۵ هزار

�، سردست و گردن ۱۵۰ هزار �، قلوه گاه ۱۳۰ هزار � و راسته ۱۶۰ هزار � تع�ن شده است.

وی اضافه کرد: نرخ گوشت گوسفند نیز شامل هر کیلوگرم ران ۱۵۵ هزار �، کف دست ۱۴۵ هزار �، گردن ۱۳۵ هزار �، قلوه گاه ۱۳۰ هزار � و راسته

۱۴۰ هزار � تع�ن شده است.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان قزوین در ادامه از توزیع مرغ منجمد در راستای تنظیم بازار محصوالت اساسی در قزوین خبر داد و گفت: نرخ مرغ منجمد برای

مصرف کنندگان به ازای هرکیلوگرم ۵۵ هزار � تع�ن شد.

وی یادآور شد: در صورت استقبال مناسب شهروندان از خرید گوشت ستاد تنظیم بازار و اتمام سهمیه، سهمیه جدید برای توزیع به استان اختصاص می یابد.

غیاثوند خاطرنشان کرد: بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ تن ذخیره گوشت از سوی پشتیبانی امور دام قزوین انجام شده است و با تهمیدات اندیشیده شده هیچ نگرانی و

دغدغه ای برای تامین گوشت بازار شب عید و ماه مبارک رمضان نداریم.

توزیع بیش از ۱۱۰۰ تن گوشت با نرخ تنظیم بازار در قزوین
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مدیرکل پشتیبانی امور دام استان قزوین همچنین یادآور شد: یک هزار و ۱۱۱ تن گوشت قرمز منجمد (گوساله و گوسفند) و سفید منجمد (مرغ) از ابتدای سال

جاری تاکنون با نرخ ستاد تنظیم بازار در استان با نظارت بازرسان جهاد کشاورزی توزیع شد.

غیاثوند تاکید کرد: این میزان گوشت توزیع شده در فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی مصرف با نرخ مصوب تنظیم بازار شامل ۷۰۶ تن گوشت مرغ و ۴۰۵ تن

گوشت قرمز بوده است.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان قزوین یادآور شد: گوشت های توزیع شده پیش از این از سوی پشتیبانی امور دام خریداری و پس از کشتار در سردخانه ها

ذخیره سازی شده بود تا در راستای کمک به تنظیم بازار در مواقع الزم و ضروری در اختیار مراکز عرضه قرار بگیرد.

این مسوول، حمایت از تولید گوشت و پیشگیری از وقفه آن در راستای حفظ امنیت غذایی جامعه و همچنین کمک به تعادل و تنظیم بازار محصوالت اساسی را

از اهداف اصلی پشتیبانی امور دام برشمرد و گفت: در زمان کاهش نرخ گوشت با هدف حمایت از تولیدکننده و پیشگیری از ضرر آنان محصولشان با نرخ مناسب

خریداری و ذخیره سازی می شود و در زمان افزایش غیرمنطقی نرخ محصول نیز با هدف تنظیم بازار عرضه عمومی خواهد شد.
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۴ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۲

کد خبر 85008219

استان ها / کردستان

توزیع گوشت قرمز منجمد ۱۵۰ هزار تومانی در کردستان آغاز شد

سنندج- ایرنا- ر�س سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: توزیع ۳۰۰ تن گوشت قرمز منجمد با قیمت هر کیلوگرم ۱۵۰ هزار � در استان آغاز شد.

پیمان اسکندری روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در راستای تنظیم بازار گوشت قرمز در استان؛ ۲۰۰ تن گوشت گوساله منجمد و ۱۰۰ تن گوشت

گوسفندی منجمد در استان در حال توزیع است.

وی با اشاره به افزایش قیمت گوشت قرمز گرم در کشور و به تبع استان کردستان، اضافه کرد: تاکنون از سهمیه ۳۰۰ تنی گوشت قرمز منجمد در استان حدود ۸۵ تن

آن از طریق فروشگاه های زنجیره ای و مباشرین مربوطه در نقاط مختلف مرکز استان و شهرستان های تابعه توزیع شده است.

ر�س سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: توزیع گوشت منجمد تا ایام عید نوروز و ماه مبارک رمضان در استان ادامه دارد.

قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز گرم در بازار استان کردستان از ۳۰۰ هزار � فراتر رفته است و با اجرای طرح توزیع گوشت منجمد زمینه تهیه این محصول

پروتئینی برای دهک هایی که توانایی خرید گوشت گرم را در شرایط کنونی ندارند، فراهم شده است.

ساالنه بیش از ۳۲ هزار تن گوشت قرمز در استان کردستان تولید می شود وکردستان از این لحاظ رتبه سیزدهم کشور را دارد.
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تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۲:۱۳کد خبر: ۳۷۲۶۵۸۶

چهارمحال وبختیاری؛

توزیع گوشت منجمد دولتی در مراکز منتخب

۸۰ تن گوشت منجمد در فروشگاه های روستایی و عشایری چهارمحال وبختیاری توزیع می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و

بختیاری؛ مدیر کل پشتیبانی امور دام جهاد

کشاورزی استان گفت: سهمیه استان از گوشت

منجمد معاونت پشتیبانی و امور دام کشور ۱۱۶ تن

گوشت گوساله و ۵۸ تن گوشت گوسفند است که

در شهرستان های استان در فروشگاه های معتبر و

زیر پوشش طرح تنظیم بازار توزیع می شود.

آقای ال مومن با اشاره به کاهش عرضه کم گوشت قرمز و افزایش قیمت آن دراستان، مهمترین دلیل را

شرایط فصلی و بارداری دام ها عنوان کرد و گفت: ۸۰ تن گوشت منجمد دراین مقطع زمانی باهدف تنظیم

بازار، تامین نیاز مردم، تثبیت قیمت و پیشگیری از افزایش قیمت گوشت قرمز توزیع می شود.

وی با بیان اینکه توزیع گوشت منجمد تا پایان سال ادامه دارد افزود: توزیع گوشت منجمد بر اساس میزان

تقاضا است و محدودیتی در توزیع آن وجود ندارد.

آقای آل مومن افزود سهمیه گوشت شهرستان ها به صورت روزانه بارگیری و به فروشگاه های منتخب ارسال می

شود.
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تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۶:۰۳کد خبر: ۸۳۴۳۲۹۶

کمبودی در تامین و عرضه گ�شت نداریم

رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: با توجه به زایش های مناسب پاییز و ذخیره مطلوب گوشت،
کمبودی در تامین و عرضه گوشت نداریم.

آقای منص�ر پوریان با بیان اینکه عرضه گسترده
گ�شت منجمد درحال انجام است، گفت: گرچه
قرار بود هفته گذشته گ�شت گرم واردات� وارد
ش�د، اما برآوردها حاک� از آن است که این

هفته واردات ص�رت گیرد.

به گفته او، با ت�زیع گ�شت گرم واردات� باید
ت�ادل میان عرضه و تقاضا و ت�لید ایجاد ش�د و

به عبارت دیگر عرضه گ�شت گرم واردات� باید منجر به رقابت� شدن بازار ش�د.

پوریان م� گ�ید: هم اکن�ن جابه جایی دام به سبب شرایط اقلیم� سخت است که براین اساس نیاز
است که مقداری گ�شت به بازار تزریق ش�د.

رئیس ش�رای تامین کنندگان دام ادامه داد: قیمت کن�ن� هرکیل� گ�شت واردات� با احتساب ارز نیما
۲۳۰ تا ۲۴۰ هزارت�مان است، درحالیکه بنابرتفاهم نامه وزارت جهاد هرکیل� الشه با نرخ ۲۰۰ هزارت�مان

باید عرضه ش�د.

او با بیان اینکه کمبودی در عرضه گ�شت نداریم، گفت: عل� رغم آنکه تقاضای چندان� در بازار وج�د
ندارد، اما متاسفانه بازار گ�شت با جهش قیمت روبروست.

این مقام مسئ�ل قیمت کن�ن� هرکیل� دام درب دامداری را ۱۰۵ هزارت�مان اعالم کرد و گفت: با ت�جه به
س�دج�یی دالل و ع�امل واسطه با نرخ های باالتری در میادین عرضه م� ش�د. این درحال� است که به

سبب زایش های مناسب پاییز و ذخیره سازی مناسب، کمبودی در تامین  و عرضه نداریم.
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تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۶کد خبر: ۸۳۴۴۰۷۱

مدارک واردات نهاده های دام� در ۵ روز تایید م� ش�د

معاون وزیر جهاد گفت: تمام روسای دامپزشکی استان ها موظف هستند مدارک واردات نهاده های
دامی را حداکثر در مدت ۵ روز تایید کنند.

آقای سیدمحمد آقامیری، رئیس سازمان
دامپزشک� کش�ر درباره گالیه برخ� فعاالن
اقتصادی در خص�ص معطل� نهاده ها برای تأیید
سازمان دامپزشک� در استان ها گفت: طبق
دست�رالعمل اعالم� تمام� رؤسای ادارات
سازمان دامپزشک� در سراسر کش�ر م�ظف
هستند حداکثر تا ۵ روز نظر نهایی در م�رد

نهاده های دام� وارد شده را اعالم کنند.

او درباره گالیه برخ� از تجار در خص�ص معطل� نهاده ها در بندرانزل� و برخ�رد سلیقه ای دامپزشک�
گیالن گفت: ما هیچ گالیه ای در زمینه عملکرد دامپزشک� در واردات نهاده ها نداشته ایم و اگر مدیری در

این زمینه طبق دست�رالعمل به وظایف خ�د عمل نکند با آن شخص برخ�رد م� ش�د.

رئیس سازمان دامپزشک� گفت: به منظور تسریع در فرآیند ترخیص نهاده ها به استان ها اعالم شده که
ضمن اخذ ت�هد کپی از واردکنندگان فرآیند ترخیص با کپی مدارک هم انجام ش�د و در اولین فرصت

اصل مدارک تح�یل دامپزشک� مربوطه ش�د.


