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 میندار منجمد گوشت عیتوز در یتیمحدود   

 البرز در بازار میتنظ قرمز گرم گوشت عیتوز آغاز   

 شود یم عرضه مصوب نرخ از کمتر تومان هزار 10 مرغ   

 شود؟ یم محقق دیع شب بازار در گوشت متیق کاهش وعده   

 بود خواهد مصوب نرخ از کمتر کماکان سال انیپا تا مرغ متیق   

 برنا خبرگزاري    
 شهروند يارهیزنج يهافروشگاه در منجمد قرمز گوشت عرضه   

 خبرگزاري ایرنا    
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 خبرگزاري تسنیم 

 دارد ادامه 1402 بهشتیارد انیپا تا قرمز گوشت واردات 

 یلنااخبرگزاري  
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خبرنگار : 50227کد خبر: 1401111611649دسته بندی: خوزستانیکشنبه / ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ / ۰۱:۱۹

مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان از توزیع ایسنا/خوزستان 
۱۰۰ تن گوشت منجمد داخلی و خارجی با قیمت مصوب در مناطق

مختلف استان خبر داد.

حمید بدوی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: به منظور تنظیم بازار
و کنترل قیمت گوشت قرمز در بازار استان، ۱۰۰ تن گوشت منجمد

داخلی و خارجی با قیمت مصوب در حال توزیع است.

وی افزود: قیمت عمده فروشی هر کیلوگرم گوشت منجمد داخلی
و خارجی (گوسفند و گوساله) ۱۵۰ هزار تومان و قیمت خرده
فروشی (فروشگاهی) آن ۱۵۸ هزار تومان است. بخش خصوصی
نیز می تواند هر کیلوگرم گوشت منجمد داخلی و خارجی را بین

۱۶۰ تا ۱۶۵ هزار تومان عرضه کند.

مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان گفت: با توجه به شرایط و نیاز بازار توزیع و عرضه گوشت منجمد با قیمت مصوب بدون هیچ محدودیت
انجام و ادامه خواهد داشت و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

بدوی عنوان کرد: امیدواریم با تداوم عرضه گوشت قرمز منجمد، بهای گوشت قرمز گرم که در هفته های اخیر افزایش یافته است، کاهش یابد.

وی افزود: توزیع گوشت قرمز منجمد تا رسیدن به نقطه تعادل و تنظیم بازار و کاهش محسوس قیمت گوشت گوسفند و گوساله تازه ادامه
خواهد داشت.

انتهای پیام

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان خبر داد

توزیع گوشت قرمز منجمد در بازار با هدف کاهش قیمت

  

لینک کوتاه

isna.ir/xdNhcg
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تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۶کد خبر: ۸۳۵۴۲۰۰

محدودیت� در ت�زیع گ�شت منجمد نداریم

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: با توجه به شرایط مساعد ذخیره سازی، محدودیتی در
توزیع گوشت منجمد نداریم.

آقای ارسالن قاسم� گفت: عل� رغم مازاد ت�لید
دام، بازار گ�شت با ن�سانات� روبرو شد که به
استناد ماده ۲۳ قان�ن احکام دائم�، مج�ز

واردات گ�شت برای تنظیم بازار داده شد.

به گفته او، با وج�د آنکه ت�زیع کاالبرگ
الکترونیک از چند استان شروع شده، اما عرضه
گ�شت قرمز حذف شده است. درحالیکه گ�شت

قرمز یک� از کاالهای اساس� است که باید در کاالبرگ دیده ش�د.

قاسم� ت�زیع نامناسب و دالل بازی را علت اصل� التهاب قیمت گ�شت در بازار اعالم کرد و گفت: با
استمرار سیاست واردات گ�شت و ت�زیع گ�شت منجمد با نرخ هرکیل� ۱۵۵ هزار ت�مان پیش بین� م�

ش�د که بازار به ثبات برسد.

او گفت: مسئ�الن با اصالح سیاست ها و حمایت از دامداران باید به گ�نه ای عمل کنند که ن�سان� در
بازار گ�شت اتفاق نیفتد.
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تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۵:۳۸کد خبر: ۸۳۵۳۶۲۷

آغاز ت�زیع گ�شت گرم قرمز تنظیم بازار در البرز

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان البرز از آغاز اجرای طرح توزیع گوشت گرم قرمز تنظیم بازار در
این استان خبرداد.

عبدالرضا بازدار گفت: با ت�جه به افزایش قیمت
گ�شت قرمز در بازار و کاهش عرضه دام زنده به
منظور کنترل ن�سانات قیمت و تنظیم بازار
سهمیه ای را از وزارت جهاد کشاورزی را دریافت

کردیم.

او م� گ�ید: در همین راستا به مناسبت دهه
مبارک فجر ت�زیع گ�شت گرم گ�ساله در فروشگاه های زنجیره ای اف� ک�روش آغاز شده است .

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی البرز افزود: در اجرای این طرح گ�شت چرخ کرده گ�ساله با قیمت ۱۷۰
هزار ت�مان، مخل�ط گ�ساله کیل�یی ۱۹۲ هزار ت�مان، سردست گ�ساله ۲۱۵ هزار ت�مان و ران ۲۱۵ هزار

ت�مان به فروش عرضه م� ش�د.

وی گفت: همچنین از فردا شنبه نیز ت�زیع گ�شت گرم گ�سفندی به ص�رت بسته بندی های ۲ کیل�یی
در سطح میادین میوه و تره بار البرز آغاز م� ش�د.

بازدار با بیان این که برای این بخش نیز چهار تن سهمیه دریافت کرده ایم، افزود: بسته بندی های
گ�شت گرم گ�سفندی به ص�رت مخل�ط و کیل�یی ۲۲۰ هزار ت�مان م� باشد.

سرپرست جهاد کشاورزی البرز اظهار کرد: ت�زیع گ�شت گرم گ�ساله و گ�سفندی تا تنظیم بازار وکاهش
قیمت ها همچنان ادامه خ�اهد داشت.

وی یادآور شد که طرح ت�زیع گ�شت گرم قرمز در مرحله اول در شهرستان کرج و برای مراحل ب�دی در
شهرستان های استان البرز نیز ت�زیع خ�اهد شد.
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تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۳کد خبر: ۸۳۵۳۵۴۲

مرغ ۱۰ هزار ت�مان کمتر از نرخ مص�ب عرضه م� ش�د

مدیرکل بازرسی وزارت جهاد گفت: هم اکنون هرکیلو مرغ ۱۰ هزارتومان کمتر از نرخ مصوب در سطح
کشور عرضه می شود.

آقای مسع�د امرالله� گفت: هم اکن�ن در بازار
مرغ مشکل خاص� نداریم و کماکان مرغ کمتر از

نرخ مص�ب عرضه م� ش�د.

او مت�سط قیمت مرغ در سطح کش�ر را ۵۳
هزارت�مان اعالم کرد و گفت: با ت�جه به عرضه
،هرکیل� مرغ ۱۰ هزارت�مان کمتر از نرخ مص�ب

است و از مردم تقاضا داریم در این ایام نسبت به خرید و ذخیره سازی مرغ اقدام کنند.

امرالله� قیمت مص�ب هرکیل� تخم مرغ برای مصرف کننده را ۴۷ هزار و ۲۰۰ ت�مان اعالم کرد و گفت:
هم اکن�ن هرکیل� تخم مرغ کمتر از این نرخ خرید و فروش م� ش�د.

مدیرکل بازرس� و نظارت وزارت جهاد ادامه داد: هم اکن�ن در اکثر استان ها تخم مرغ بر معیار شاخص
وزن� کیل�گرم عرضه م� ش�د که امیدواریم این فرهنگ در خرده فروش� ها رخ دهد.

او گفت: بازرسان اتاق اصناف و همکاران وزارت صمت با گشت های مشترک� که با ت�زیرات دارند، ضمن
بازدید از مغازه و خرده فروش� ها با گران فروش� برخ�رد م� کنند و مردم در ص�رت عرضه باالتر از نرخ

مص�ب، گزارش را به سامانه ۱۲۴ اعالم کنند.



2/5/23, 10:36 AM نسخھ چاپی

https://www.yjc.ir/fa/print/8353024 1/4

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۷:۳۰کد خبر: ۸۳۵۳۰۲۴

وعده کاهش قیمت گ�شت در بازار شب عید محق� م� ش�د؟

مسئوالن وزارت جهاد و فعاالن بازار با استمرار روند توزیع گوشت گرم وارداتی و منجمد داخلی، خبر از
کاهش قیمت و ثبات در بازار شب عید را می دهند.

ب�داز اصالح نظام یارانه، هزینه های ت�لید دام
به یکباره چند برابر افزایش یافت که دولت در
راستای حمایت از دامداران سیاست هایی
همچ�ن صادرات و خرید ت�افق� دام و دامدار
کارت را اجرا کرد که بنابر آمار امسال برای اولین
بار پشتیبان� ام�ر دام اقدام به خرید ۴۶ هزارتن
گ�شت از محل دام سبک و سنگین و ذخیره

سازی آن در سردخانه کرد.

با ت�جه به شرایط مساعد بارش، میزان عرضه دام به سبب استفاده از عل�فه رایگان کاهش یافت که این
م�ض�ع در کنار س�دج�یی ع�امل واسطه و دالل منجر به ن�سانات قیمت گ�شت در بازار شد که به
استناد ماده ۲۳ قان�ن احکام دائم�، در چنین شرایط� برای جل�گیری از تالطم قیمت در بازار باید اقدام

به واردات کرد.

آقای دماوندی نژاد معاونت ام�ر ت�لیدات دام� گفت: امسال وزارت جهاد برای تنظیم بازار در ماه های
اخیر که شب عید با ماه مبارک رمضان مصادف شده است، مبادرت به واردات گ�شت قرمز کرد تا

قیمت ها در بازار افزایش نداشته باشد.

دماوندی نژاد م� گ�ید: درحال حاضر ۶۶ میلیون رأس دام سبک در کش�ر وج�د دارد، اما به دلیل بارش 
های مناسب، دامداران از ارسال دام ها برای کشتار ممان�ت م� کنند که این م�ض�ع باعث ن�سان قیمت

گ�شت گ�سفند در بازار شده است.

معاونت ام�ر ت�لیدات دام� گفت: هم اکن�ن بازار گ�شت قرمز به ثبات رسیده است و قطعا با استمرار
عرضه گ�شت واردات�، کاهش قیمت اتفاق م� افتد.

کمبودی در عرضه گ�شت داخل نداریم
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آقای ارسالن قاسم� رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ت�اون واردات گ�شت را راهکار ت�ادل قیمت در بازار
اعالم کرد و گفت: با ت�جه به ن�سانات اخیر، مسئ�الن وزارت جهاد به استناد قان�ن، سیاست واردات

گ�شت گرم را به منظور جل�گیری از تالطم قیمت در بازار اتخاذ کردند.

به گفته او، در ماه های گذشته دامداران با انباشت دام در واحدهای دامداری روبرو بودند که پشتیبان�
ام�ر دام اقدام به خرید و ذخیره سازی کرد که ط� هفته های اخیر با تالطم بازار، اقدام به عرضه هرکیل�

گ�شت منجمد گ�سفندی با حداکثر نرخ ۱۵۵ هزارت�مان در بازار کرد.

قاسم� با بیان اینکه کمبودی در عرضه گ�شت داخل نداریم، گفت: اگر بازار گ�شت شرایط عادی داشت،
نیازی به واردات نبود، اما اکن�ن بدلیل تالطم قیمت در بازار ناچار به واردات هستیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ت�اون ت�زیع کاالبرگ را یک� از سیاست های حمایت� ارتقای قدرت خرید
خان�ار و افزایش سرانه مصرف اعالم کرد و گفت: این درحال� است که با اجرای آزمایش� ت�زیع کاالبرگ در
چند استان، گ�شت قرمز حذف شده است، درحالیکه این سیاست کامال اشتباه است که باید در ت�زیع

کاالبرگ به عن�ان یک� از اقالم اساس� اجرا م� شد.

تمام� گ�شت های منجمد میادین و فروشگاه های زنجیره ای داخل� است

آقای مجتبی عال� مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت: با ت�جه به مازاد عرضه دام، پشتیبان� ام�ر دام ط�
ماه های اخیر اقدام به خرید ت�افق� و ذخیره در سردخانه ها کرد که با ن�سان قیمت گ�شت، در هفته

های اخیر اقدام به ت�زیع گ�شت های منجمد در بازار کرده است.

به گفته او، عل� رغم کیفیت باالی گ�شت های واردات� و اختالف چشمگیر قیمت با گ�شت گرم، اما
تقاضای چندان� در بازار وج�د ندارد. این درحال� است که از بهترین استان های قطب ت�لید، امسال برای

اولین بار دام سبک و سنگین خریداری و ذخیره شده است.

عال� ادامه داد: با وج�د آنکه تمام� گ�شت های منجمد داخل� است، اما متاسفانه این ذهنیت در بین
مردم وج�د دارد کهگ�شت های یخ� مربوط به برزیل و هندوستان است.

مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت: در سال هایی که شرایط بارش مساعد است، به سبب وضعیت
مناسب عل�فه در صحرا، کشتار و عرضه دام به بازار کاهش م� یابد که همین  امر  منجر به التهاب قیمت
در بازار داخل شد که مسئ�الن وزارت جهاد برای تنظیم بازار شب عید اقدام به واردات گ�شت گرم کردند.

او با بیان اینکه واردات گ�شت گرم  در حال انجام است، گفت: با وج�د آنکه ع�امل واسطه و دالل،
قیمت گ�شت را بط�ر کاذب افزایش دادند، پیش بین�  م� ش�د که با ت�زیع گ�شت های گرم واردات� و

منجمد داخل بازار به ت�ادل و آرامش برسد.

عال� ادامه داد: عرضه گ�شت گرم واردات� از هفته پیش آغاز شد که این م�ض�ع اثر خ�د را ظرف روزهای
آت� بر بازار م� گذارد.
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مدیرعامل اتحادیه دامداران با بیان اینکه قیمت دام ن�سان چندان� نداشته است، گفت: قیمت کن�ن�
هرکیل� بره نر ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزارت�مان است که براین اساس هرکیل� الشه نباید باالتر از ۲۰۰ تا ۲۱۰
هزارت�مان عرضه ش�د که متاسفانه به سبب س�دج�یی ع�امل واسطه و دالل با نرخ های باالتری به

فروش م� رسد.

بنابر آمار ۴۶ هزارتن گ�شت گ�سفندی و گ�ساله از تمام� استان های ت�لیدکننده دام خریداری، کشتار و
ذخیره سازی شده است.

محدودیت� در ت�زیع گ�شت های منجمد وج�د ندارد

آقای افشین صدردادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: قصابان یک روز صادرات، روز دیگر قاچاق و
سخت� جابه جایی دام ناش� از شرایط ج�ی را عامل گران� و التهابات قیمت در بازار مطرح م� کنند که با
ت�زیع گ�شت های واردات� و منجمد دیگر نباید بهانه ای داشته باشند چرا که بخش� از تقاضا را ج�اب

م� دهد.

به گفته او، با وج�د آنکه محدودیت� در ت�زیع گ�شت منجمد وج�د ندارد، اما در حدود ۲ هفته گذشته
ت�زیع گ�شت منجمد نت�انسته تاثیر چندان� در بازار بگذارد که با استمرار عرضه گ�شت گرم واردات� و

گ�شت منجمد در کنار یکدیگر باید منتظر ماند و دید که چقدر در بازار اثرگذار م� گذارد.

صدردادرس م� گ�ید: بنابر اعالم مرکز آمار ، مقدار دام سنگین کشتار شده در کشتارگاه نسبت به سال
قبل کاهش یافته، اما دام سبک ت�ییری نداشته است. این درحال� است که اگر مقدار گ�شت ت�زی��
بازار را نسبت سرانه ۹ ماهه مقایسه کنیم، ج�ابگ�ی سرانه مصرف است به ط�ریکه کمبودی در ت�زیع

نخ�اهیم داشت.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک با انتقاد از این م�ض�ع که هیچ یک از وعده های دولت در خص�ص
حمایت از دامداران ب�د از اصالح نظام یارانه محق� نشده است، گفت: ب�د از اصالح نظام یارانه، قیمت
نهاده های دام� با افزایش چندبرابری از ۲ هزار ت�مان به ۱۲ هزارت�مان افزایش یافت، درحالیکه افزایش

قیمت دام نسبت به نرخ نهاده و هزینه های ت�لید هیچ گ�نه سنخیت� ندارد.

او مت�سط قیمت هرکیل� بره نر پرواری را ۱۳۰ هزارت�مان اعالم کرد و گفت: براین اساس هرکیل� الشه با
نرخ ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزارت�مان باید عرضه ش�د.

ت�زیع گسترده گ�شت واردات� راه� برای تنظیم بازار

آقای منص�ر پوریان رئیس ش�رای تامین کنندگان دام گفت: با ت�جه به ن�سانات بازار گ�شت، عرضه
گسترده گ�شت منجمد و گرم واردات� منجر به کاهش قیمت در بازار داخل م� ش�د. براین اساس باید

مج�ز واردات گ�شت به شرکت هایی که خ�استار این م�ض�ع هستند، داده ش�د.

به گفته او، با وج�د آنکه واردکنندگان گ�شت گرم ناچار به تح�یل ف�ری الشه در بازار به سبب افت آن
هستند؛ بنابراین ت�زیع گسترده م� ت�اند بر ت�ادل قیمت در بازار اثرگذار باشد که با این وج�د دیگر نیازی
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به قیمت گذاری دست�ری گ�شت گرم نبود چرا که مکانیزم عرضه و تقاضا و تحریک عرضه منجر به
کاهش قیمت م� ش�د.

پوریان م� گ�ید: با ت�زیع گسترده گ�شت گرم و منجمد، قیمت در بازار کاهش م� یابد که این افت
قیمت منجر به ثبات بازار م� ش�د.

رئیس ش�رای تامین کنندگان دام با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه دام نداریم، گفت: عل� رغم شرایط
مساعد زایش های پاییز، س�دج�یی ع�امل دالل و واسطه منجر به برهم زدن ج� روان� بازار و ن�سان
قیمت شد که با وج�د ذخایر مناسب و ت�زیع به بازار در کنار عرضه گ�شت های واردات�، شاهد روان

سازی و ت�ادل قیمت در بازار خ�اهیم بود.

رییس سازمان دامپزشک� کش�ر: قیمت گ�شت حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزارت�مان کاهش م� یابد

با ت�جه به تالطم و التهابات اخیر قیمت گ�شت در بازار، مسئ�الن وزارت جهاد اقدام به ت�زیع گ�شت
های منجمد ذخیره سازی شده و واردات گ�شت گرم کردند که با ورود مقدار کاف� گ�شت و دام زنده از
مرزها به کش�ر و همچنین استمرار این روند تا رسیدن بازار به آرامش، وعده کاهش ۱۰۰ تا ۱۵۰
هزارت�مان� قیمت هرکیل� گ�شت در بازار را دادند که انتظار م� رود با تحق� این وعده، تمام� اقشار

جامعه برای ایام پایان� سال و ماه رمضان بت�انند نیاز خ�د از بازار را تامین کنند.
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تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۶:۱۹کد خبر: ۸۳۵۲۸۹۲

قیمت مرغ تا پایان سال کماکان کمتر از نرخ مص�ب خ�اهد بود

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: با توجه به شرایط جوجه ریزی و ذخایر پشتیبانی امور دام، قیمت
مرغ تا پایان سال کماکان کمتر از نرخ مصوب خواهد بود.

آقای مهدی یوسف خان� گفت: قیمت کن�ن� هر
کیل� مرغ زنده ۳۵ تا ۳۶ هزار ت�مان و مرغ گرم

۵۵ تا ۶۰ هزار ت�مان است.

او قیمت هرکیل� ران مرغ را ۵۵ هزارت�مان،
سینه ۱۲۰ هزارت�مان و فیله مرغ ۱۳۰ هزارت�مان

اعالم کرد.

یوسف خان� م� گ�ید: با ت�جه به شرایط مساعد ت�لید و ذخایر مرغ پیش بین� م� ش�د که قیمت مرغ
تا پایان سال ت�ییری نداشته باشد به ط�ریکه تا پایان سال کماکان کمتر از نرخ مص�ب عرضه م� ش�د.

رئیس اتحادیه پرنده و ماه� از ت�زیع روزانه هزارتن مرغ گرم در تهران  خبر داد و گفت: با ت�جه به ازدیاد
عرضه در برابر تقاضا، هرکیل� مرغ کماکان ۳ تا ۸ هزار ت�مان کمتر از نرخ مص�ب عرضه م� ش�د.

او با بیان اینکه ت�زیع کاالبرگ در ازدیاد تقاضا بر بازار بی تاثیر نیست، گفت: با ت�زیع کاالبرگ در تمام�
استان ها پیش بین� م� ش�د که بازار مرغ به ت�ادل برسد و زیان مرغداران کاهش یابد چرا که ب�د از

اصالح نظام یارانه، تقاضا ۳۰ درصد در بازار کاهش یافته است.
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عرضه گوشت قرمز منجمد در فروشگاه های زنجیره ای شهروند

در راستای کنترل قیمت گوشت در بازار عرضه، گوشت گوساله منجمد با قیمت مصوب دولتی در فروشگاه های زنجیره ای

شهروند توزیع شده و این روند همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری برنا، پیرو برنامه ریزی شرکت پشتیبانی امور دام کشور برای تنظیم بازار گوشت قرمز  و دسترسی آسان عموم

شهروندان، گوشت منجمد دولتی با قیمت مصوب از طریق فروشگاه های زنجیره ای شهروند در حال توزیع است.

بر همین اساس، هر کیلو ران گوساله منجمد تنظیم بازار ۱۵۵ هزار تومان قیمت گذاری شده و گوشت سردست و گردن گوساله

۱۵۰ هزار تومان و راسته گوساله نیز با قیمت ۱۶۰ هزار تومان در فروشگاه های شهروند عرضه می شود.

گفتنی است، توزیع گوشت منجمد از طریق فروشگاه های شهروند تا پایان سال همچنان ادامه خواهد داشت و بزودی گوشت

گرم تنظیم بازار نیز در فروشگاه های زنجیره ای شهروند توزیع خواهد داشت.
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استان ها / خوزستان

۲ کشتی حامل نهاده  دامی در اسکله بندر امام خمینی(ره) پهلو گرفت

اهواز - ایرنا - مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان گفت: ۲ فروند کشتی اقیانوس پیما حامل نهاده  دامی روز چهارشنبه در اسکله "فله بار" بندر امام خمینی (ره) پهلو گرفتند.

حمید بدوی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: یک فروند از این کشتی ها حامل ۶۵ هزار ُتن کنجاله سویا و یک فروند دیگر حامل ۴۳ هزار ُتن جو

دامی است که توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور وابسته به وزارت جهادکشاورزی از کشور برزیل سفارش و خریداری شده است.

وی با بیان اینکه تخلیه محموله  این کشتی ها و حمل یکسره آنان به مناطق مختلف کشور شروع شده است ابراز امیدواری کرد کار تخلیه نهاده های دامی تا سه روز

آینده به پایان برسد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان ادامه داد: ۱۵ فروند کشتی جامل نهاده  دامی و غالت در لنگرگاه بندرامام خمینی (ره) به زودی پس از برطرف شدن مشکالت

اسنادی و ارزی در اسکله این مجتمع بندری پهلو می گیرند.

بدوی افزود: امسال تاکنون ۱۲.۵میلیون ُتن نهاده  دامی و غالت در بندر امام خمینی(ره) تخلیه شده که از میزان ۱۰.۵ میلیون ُتن با کامیون و قطار باری به سایر نقاط

کشور حمل شده است.

حدود ۸۰ درصد حجم کاالهای اساسی مورد نیاز کشور از بندر امام خمینی (ره) وارد می شود.

این بندر دومین و برزرگترین بندر عملیاتی کشور پس از بندر شهید رجایی در استان هرمزگان است.

مجتمع بندری امام خمینی (ره) در ۱۲۰کیلومتری جنوب اهواز و در خور موسی در آب های شمال غرب خلیج فارس واقع شده است و ظرفیت ساالنه تخلیه و بارگیری

۶۰ میلیون ُتن انواع کاالهای نفتی و غیرنفتی را دارد.

۱۲ بهمن ۱۴۰۱،  ۱۷:۵۷
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کشاورزی

سرپرست معاونت برنامه ریزی و اقتصادی در پاسخ به ایرنا؛

قیمت هرکیلو الشه گوسفندی ۲۳۰ هزار�/ بازار گوشت قرمز با حذف دالالن رو به تعادل است

تهران - ایرنا - سرپرست معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه بازار گوشت قرمز طی یک هفته اخیر با حذف دالالن و واسطه ها رو به تعادل است

گفت: اکنون قیمت هر کیلوگرم الشه گوسفندی گرم بین ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار � و گوشت وارداتی ۱۸۰ هزار � است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «شاهپور عالئی مقدم» روز چهارشنبه در نشست خبری خود به مناسبت دهه مبارک فجر با ارایه گزارش عملکرد بخش کشاورزی،

درباره وضعیت بازار گوشت قرمز در پاسخ به ایرنا افزود: در حال حاضر دولت برای حذف دالالن و واسطه ها، وامی را در اختیار تشکل ها و کشتارگاه ها قرار داده

است تا گوشت خریداری و با قیمت های مناسب عرضه شود.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه اکنون قیمت ها با یک هفته گذشته تفاوت دارد اظهارداشت: دالالن و واسطه گران

قیمت دام زنده را کیلویی بین ۹۰ تا ۱۰۰ هزار� از دامدار خریداری می کنند بعد با واسطه گری همان دام را باالی ۱۴۰ هزار� می فروشند و الشه در تهران با

قیمت ۳۰۰ هزار� عرضه می شود.

وی اضافه کرد: منشاء تولیدات صنعت دام و طیور، نهاده های دامی است که ساالنه بیش از ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزارتن نهاده نیاز داریم. این نهاده ها با ارز نیمایی

تامین و وارد می شود، این یکی از کاستی های کشور، وابستگی به واردات گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا و کلزا است.

عالئی مقدم گفت: پیش از این قیمت هر کیلوگرم جو ۲۲۰۰ � با ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) بود؛ بنابراین قیمت دام زنده ۳۵ هزار � می شد. اما اکنون جو

۱۳ هزار و ۵۰۰ تومانی با ارز ۲۸ هزارتومانی تامین و وارد می شود؛ بنابراین قیمت دام زنده و گوشت افزایش می یابد اما به طور قطع قیمت ۳۰۰ هزارتومانی گوشت

قرمز در بازار منطقی نیست.

وی اضافه کرد: این در حالی است که دولت سیزدهم با حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نهاده ها به مدت سه ماه نهاده های مورد نیاز صنعت دام و طیور را جهت

پرواربندی با ارایه تسهیالت یارانه دار و کمک های فنی اعتباری تامین کرد.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بخشی از تغ�ر قیمت بازار گوشت را نیز ناشی از شرایط سرما و یخبندان دانست و اظهارداشت: در

نیمه دوم سال به دلیل سرما و یخبندان علوفه نداریم بنابراین تولید کنندگان باید از جیره دستی برای دام هایشان استفاده کنند که این امر خود در تغ�ر قیمت ها در

نیمه دوم سال تاثیرگذار است.

کشور نیازی به ثبت سفارش جدید برنج ندارد

عالئی مقدم درباره عدم بازگشایی ثبت سفارش جدید برنج گفت: طبق آمارها تولید داخلی برنج افزایش یافته و با توجه به ذخایر موجود نیازی به ثبت سفارش

جدید واردات برنج نداریم.

وی با بیان اینکه هیچ کمبودی در زمینه تامین برنج مورد نیاز کشور نداریم اضافه کرد: بررسی ها نشان می دهد که بسیاری از کشورها در هر زمان آماده فروش برنج

به ما هستند. بنابراین در تامین این محصول در صورت نیاز نیز مشکلی نخواهیم داشت.

دالالن علت گرانی پیاز و سیب زمینی

سرپرست معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه کمبودی در تولید سیب زمینی و پیاز مورد نیاز کشور نداریم افزود: پیاز و سیب زمینی از

کاالهای اساسی سبد خانوار است و کشور ما پتانسیل تولید این محصوالت را در فصل مختلف دارد در حالی که کشورهای حوزه خلیج فارس این توانمندی را ندارند.

وی اظهار داشت: عوامل مختلفی از مزرعه تا سفره از جمله حضور دالالن و واسطه ها، تغ�ر فصل، سیستم حمل و نقل بر بازار این محصوالت اثرگذار است.

۱۲ بهمن ۱۴۰۱،  ۱۵:۰۴

کد خبر: 85016730

کشاورزیاقتصاد /

T T
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الگوی کشت در برنامه هفتم توسعه قوی دیده شود

سرپرست معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در بحث راندمان آبیاری در کشور کارهای خوبی انجام شده است. پتانسیل آبی کشور ما

حدود ۴۰۰ میلیارد مترمکعب است که از این میزان ۲۷۰ میلیارد مترمکعب به صورت تبخیر یا موارد مختلف از دسترس خارج می شود که در نهایت پتانسیل آبی

کشور بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیارد مترمکعب می شود. بنابراین ما باید در بخش کشاورزی نگاه ویژه ای به راندمان آبیاری داشته باشیم تا از کمترین آب بیشترین بهره

وری داشته باشیم.

وی اظهار داشت: یکی از برنامه های محوری ما این است که بتوانیم عیار امنیت غذایی در کشور را افزایش دهیم؛ زیرا سرانه تولید محصوالت کشاورزی حدود ۱.۵

تن به ازای هر نفر است و فراتر از آن باید به اقتدار غذایی در منطقه برسیم.

عالئی مقدم افزود: الگوی کشت یکی از آرزوهای دیرینه بخش کشاورزی بود که حدود ۴ ماه قبل برای ۱۵ محصول آبی اجرا شد تا راندمان آبیاری کاهش یابد و بهره

وری از عوامل تولید افزایش یابد. توفیقاتی در الگوی کشت در سال اول داشتیم علیرغم اینکه ما باید مطلوبیت و جذابیت برای کشاورزان ایجاد کنیم. یعنی اگر

کشاورزی در فضای باز ۱۵۰ تن گوجه فرنگی تولید می کند، این را در فضای کنترل شده ببرند و محصوالت اساسی را جایگزین کنیم. باید مشوق تولید ایجاد کنیم که

این در دستور کار است.

وی اضافه کرد: در برنامه هفتم توسعه باید الگوی کشت را قوی ببینیم.

دستاوردهای دولت سیزدهم در ۱.۵ سال گذشته در بخش کشاورزی

سرپرست معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: کارهای اساسی و زیربنایی بخش کشاورزی باید از محل اعتبارات ارزی صندوق توسعه ملی

استفاده کند. برآورد ما برای هزینه اجرای الگوی کشت ۱۳۲ همت است که حدود ۷۰ همت به صورت کمک ها و مشوق های بخش کشاورزی و حدود ۶۰ همت به

صورت تسهیالت کم بهره است.

وی با بیان اینکه قطع وابستگی و کاهش ضریب وابستگی یکی دیگر از برنامه های وزارت جهاد کشاورزی است، افزود: بارها در آمارها اعالم شد در زمینه گندم، جو،

ذرت علوفه ای، سویا و کلزا که منشا تولید پروتئین کشور است، ضریب وابستگی قابل توجهی داریم که غیرقابل انکار است؛ اما می توانیم با اجرای الگوی کشت

ضریب وابستگی را کاهش بدهیم.

به گفته وی، طبق برنامه باید ضریب وابستگی گندم از ۴۰ درصد به ۱۵ درصد، جو از ۵۵ درصد به ۲۰ درصد، ذرت دانه ای از ۹۰ درصد به ۲۰ درصد، سویا و کلزا از ۸۵

درصد به ۵۵ درصد کاهش یابد. البته وابستگی ما در دانه های روغنی ۹۰ درصد بود که در یک دوره زمانی ۲۰ ساله ( از سال ۱۳۸۳) به سمت خوداتکایی حرکت

کردیم.

عالئی مقدم با اشاره به اینکه دستاوردهای دولت سیزدهم در بخش کشاورزی در ۱.۵ سال گذشته قابل توجه بوده است، گفت: طبق آمار بانک مرکزی، رشد ۱۷

درصدی تولید غالت از ۱۷.۹ میلیون تن به ۲۱ میلیون تن، افزایش ۲۶۰ درصدی سطح زیرکشت قراردادی، ۵۵ درصد افزایش تولید و خرید گندم، کاهش سن زدگی و

افزایش ۳۰ درصدی تولید برنج است.

وی درباره کشت قراردادی اضافه کرد: سال گذشته کشت قراردادی گندم و برنج در سطح زیر ۵۰۰ هزار هکتار بود. قدیمی ترین کشت قراردادی کشاورزی ایران

چغندرقند و استحصال شکر بود اما در بحث غالت همچون برنج و گندم زیاد توفیقی نداشتیم. با این حال امسال یک میلیون و ۵۵۰ هزار هکتار کشت قراردادی

گندم نوید بخش جهش در خرید تضمینی این محصول است.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: ۵۵ درصد در تولید و خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته توفیق داشتیم. سال گذشتته ۴ میلیون و ۲۰۰

هزار تن گندم خریداری شد که امسال به ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسید. البته در بحث سن زدگی نیز سال گذشته رقم سن ۳۸ هزارتن بود که امسال به ۷ هزار تن

رسیده است.

وی اظهار داشت: سال گذشته تولید برنج کشور یک میلیون و ۸۰۰ هزارتن بود که امسال به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسید که ۳۰ درصد افزایش تولید را نشان می

دهد.

عالئی مقدم با اشاره به افزایش ۱۲۶ درصدی تولید داخلی بذور اضافه کرد: جهش تولید در دیم زارها از یک میلیون هکتار سال گذشته به ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار

در سال جاری رسید.

وی در بحث باغبانی افزایش ۱۱۰ درصدی میوه زیتون و ۱۱۴ درصدی روغن زیتون، ۷ درصدی محصوالت باغبانی و سطح زیرکشت گیاهان دارویی از ۲۵۴ هزار هکتار

به ۲۸۰ هزار هکتار و افزایش ۱۵ درصدی احداث گلخانه ها با هدف افزایش راندمان آبیاری و بهره وری آب و اجرای طرح شناسه دار کردن باغات و شناسنامه دار کردن

محصوالت کشاورزی با هدف توسعه صادرات را اشاره کرد.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره بخش شیالتی گفت: بخش شیالت نیز یکی از پتانسیل های نهفته در بخش کشاورزی است.

در دنیا ۲۱۴ میلیون تن منابع پروتئینی در شیالت است. بنابراین صید و صیادی، تولید در محیط های کنترل شده و توسعه شهرک های تولیدی به نیاز پروتئینی کشور

کمک می کندتا فشار از مرغ و تخم مرغ و گوشت قرمز کاهش یابد.



2/5/23, 9:45 AM قیمت ھرکیلو الشھ گوسفندی ٢٣٠ ھزارتومان/ بازار گوشت قرمز با حذف دالالن رو بھ تعادل است - ایرنا

https://www.irna.ir/news/85016730/قیمت-ھرکیلو-الشھ-گوسفندی-٢٣٠-ھزارتومان-بازار-گوشت-قرمز-با-حذف 3/3

وی با اشاره به اینکه سرانه مصرف شیالتی ما نسبت به دنیا خیلی کم است اظهار داشت: این در حالی است که کشور ما دارای ۵ هزارو ۸۰۰ کیلومتر ساحل در شمال

و جنوب است اما یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن پتانسیل شیالتی ما است. در حالی که در چین ۸۵ میلیون تن و در دنیا ۲۱۴ میلیون تن تولیدات شیالتی داریم.

به گفته وی، افزایش ۲۳ درصدی تولید محصوالت آبزی، افزایش ۲۵ درصدی پرورش ماهی در قفس، پرداخت ۷۷ میلیارد � تسهیالت در قالب شیالت کارت به

بهره برداران، راه اندازی اولین شهرک شیالتی کشور از دیگر اقدامات دولت سیزدهم در این بخش بوده است.

عالئی مقدم درباره اقدامات بخش برنامه ریزی و اقتصادی که راهبری بخش کشاورزی را برعهده دارد گفت: رشد ۱۲۵ درصدی پرداخت تسهیالت از بند الف تبصره ۱۸

قانون، حدود ۱۵ همت تسهیالت برای توسعه بخش کشاورزی از بند الف تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۰ را داشتیم که طبق آخرین آمار بانک نزدیک ۱۴ همت پرداخت شده

است.

وی اضافه کرد: در زمینه «دامدار کارت» و کمک به کشاورزان بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اعداد خوبی را داریم که حدود ۶ همت را در این زمینه در قالب سرمایه در

گردش و دامدار کارت به کشاورزان پرداخت شده است.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره کاهش زمان صدور مجوزهای کسب و کار کشاورزی از ۴۵ روز به ۹ روز گفت: از طریق پنجره

واحد صدور مجوزهای کسب و کار از ۲۰۰ مجوز، حدود ۱۷۰ مجوز به سامانه جامع وصل شده و ۳۰ مورد کارهای استعالمی است.

وی راه اندازی سامانه سماک، تولید محصوالت سالم و بهداشتی را از دیگر دستاوردهای این بخش دانست و افزود: شورای قیمت گذاری و حمایت از تولید

محصوالت با جایگیزینی خرید توافقی به جای خرید تضمینی از دیگر اقدامات این بخش است.
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معاون �رنامه ر�زی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: واردات روزانه گوشت گرم و

فرآیند توز�ع و عرضه در بازار �رای کاهش قیمت آن تا پایان ارد��هشت سال آینده ادامه

دارد.

به گزارش خ�رگزاری تس�یم، شاه�ور عال�ی مقدم با اشاره به التهابات بازار گوشت قرمز گفت: زمان� که ارز 4200 تومان�

�ود، جو کیلو�ی 2200 تومان �ود، با اجرای طرح مردم� سازی یارانه ها جلوی فساد گرفته شد. در حال حاضر نرخ دالر،

در میانگ�ن جهان� باال رفته و در کشور ما هم ارز دولت� �رای تأم�ن و تدارک کاالها 28 هزار و 500 تومان است.

وی افزود: �رای نیاز دام و ط�ور 16 میل�ون تن نهاده وارد م� کنیم که نیاز به ارز دارد، وقت� ارز جهش پیدا م� کند، به

ت�ع میانگ�ن آن هم در داخل و خارج افزایش م� یابد.

معاون �رنامه ر�زی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به کنترل قیمت گوشت در یک هفته گذشته گفت: در

میدان �همن تهران الشه گوشت با قیمت 240 هزار تومان عرضه م� شود.

عال�ی مقدم با اشاره به واردات گوشت گرم بیان کرد: گوشت مخلوط گوسفندی با قیمت 220 هزار تومان، گوشت چرخ

کرده گوساله 170 هزار تومان، گوشت مخلوط گوساله 192 هزار تومان، ران و سردست 215 هزار تومان عرضه م� شود و

ا�ن واردات تا پایان ارد��هشت 1402 ادامه خواهد داشت.

وی گفت: �رای تأم�ن کاال های اساس� شب عید از جمله روغن، شکر، مرغ، تخم مرغ و گوشت، �ر�قال و س�ب ه�چ

مش� و کم�ودی وجود ندارد.

* از سرگ�ری جمع آوری مرغ مازاد مرغداران

معاون �رنامه ر�زی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همچن�ن گفت: مشکالت موجود سر راه خرید حمایت� مرغ مازاد

�رطرف شده و اتحادیه مرغداران خرید حمایت� را به زودی از سر م� گ�رد.

واردات گوشت قرمز تا پایان ارد��هشت ۱۴۰۲ ادامه دارد

| اخبار کشاورزی  | اخبار اقتصادی  | ۱۴ �همن ۱۴۰۱ - ۰۸:۰۴ 
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 عال�ی مقدم با اشاره به تغ��ر رویکرد در سیاست های تنظیم بازاری وزارت جهاد کشاورزی گفت: مردم� تر�ن بخش

اقتصاد ا�ران بخش کشاورزی است، یعن� 98 درصد فعالیت های بخش کشاورزی توسط مردم، تش� ها و صنوف

انجام م� شود.

وی با بیان اینکه یک سال است که بحث تنظیم بازار با اجرای قانون انتزاع، از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی

من�قل شده است، افزود: یک� از سیاست های وزارت جهاد کشاورزی واگذاری امور مر�وط به تنظیم بازار به تش� ها و

اتحادیه هاست که بتوانند خودشان را کنترل کنند.

معاون �رنامه ر�زی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصر�ح کرد: در شورای قیمت گذاری و سیاست های حمایت� مصوب

شد مرغ، تخم مرغ، لب�یات، گوشت و محصوالت دیگر از جمله محصوالت س�زی، صیف�، پیاز و س�ب زمین� به

تش� ها واگذار شود.

عال�ی مقدم گفت: امسال یک میل�ون و 200 هزار تن تخم مرغ تولید شده که حدود 100 هزار تن مازاد �ر نیاز کشور

است. با هدف حمایت از مصرف کننده و همچن�ن حمایت از تولیدکننده قیمت ها را کنترل کردیم.

وی بیان کرد: اختالف نظر کوچک� ��ن وزارتخانه و اتحادیه �ود که با تد��ر وز�ر جهاد کشاورزی حل شد و از روز

یکش�به مصوبه خرید حمایت� مرغ مازاد مرغداران ابالغ م� شود که �رای تنظیم بازار مرغ بسیار مؤثر و مفید است. 
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در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

گوشت ۴۰۰ هزار تومانی تناسبی با قیمت دام زنده ندارد/ التهاب بازار ناشی از

زیاده خواهی دالل هاست/ قیمت ها افت می کند

رئیس اتحادیه دام سبک خاطر نشان کرد: به نظر می رسد بخشی از التهاب موجود در بازار ناشی از زیادخواهی دالل هاست. شرکت پشتیبانی

امور دام گوشتی که در تابستان امسال از دامداران خریداری کرد در بازار عرضه می کند و بهتر بود برای کنترل بازار باید عرضه گوشت منجمد

را زودتر آغاز می کرد.

افشین صدر دادرس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان اینکه در آخرین روزهای فصل تولید قرار داریم، گفت: 6 ماه دوم سال

عرضه دام کاهش پیدا می کند از این رو شاهد افزایش نرخ دام زنده و گوشت در بازار هستیم؛ اما شرایط خاص امسال باعث افزایش جهش

گونه قیمت ها در دام و گوشت شده است.

وی با اشاره به سو ءاستفاده دالل ها از وضع موجود، تصریح کرد: به نظر می رسد بخشی از التهاب موجود در بازار ناشی از زیادخواهی

دالل هاست. شرکت پشتیبانی امور دام گوشتی، عرضه گوشتی که در تابستان امسال از دامداران خریداری کرده بود را آغاز کرد اما بهتر بود

برای کنترل بازار عرضه گوشت منجمد را زودتر آغاز می کرد.

به گفته رئیس اتحادیه دام سبک؛ توزیع گوشت گرم با منشا داخلی در میادین میوه و تره بار آغاز شده است.

https://www.ilna.ir/fa
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صدردادرس با تاکید بر جلو بودن قیمت گوشت نسبت به دام زنده، افزود: قیمت  گوشت کیلویی 370 تا 400  هزار تومان با قیمت دام زنده

تناسب ندارد؛ میانگین کشوری قیمت دام زنده کیلویی 130 هزار تومان است و با این قیمت فروش دامدار بره نر پرواری زیر نرخ تمام شده

عرضه می کند.

وی افزایش قیمت نهاده ها بعد از حذف ارز ترجیحی را 500 درصدی عنوان کرد و خاطر نشان کرد: قیمت دام زنده با تورم نیز جلو نرفت و

الزم است که دولت به وعده های که برای حمایت از دامدار داده بود عمل کند؛ اگر قیمت تمام شده پایین بیایید گوشت باقیمت کمتری

به دست مصرف کننده خواهد رسید.

این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه قیمتی که دولت برای خرید گوشت به دامدار پیشنهاد می دهد منطقی نیست، گفت: فروش گوشت

کیلویی 220 هزار تومان واقعی نیست قیمت گذاری دستوری باعث شده است که عرضه در میادین اصلی کم و در نتیجه قیمت های در تمام

سطوح عرضه باال برود همچنین تعیین قیمت دستوری رغبت واردکنندگان را برای واردات گوشت کاهش داده است؛ به نظر می رسد عدم نگاه

واقع بینانه به شرایط و تعلل در تصمیم گیری ها افزایش قیمت را به همراه آورده است.

صدردادرس با انتقاد از قیمتی که دولت برای خرید گوشت به دامداران پیشنهاد داده است، افزود: خرداد امسال دولت با جو کیلویی 2 هزار

تومان گوشت را از دامدار کیلویی 220 هزار تومان خریداری کرد اما نمی دانم با چه منطقی می خواهد در بهمن گوشت را با جو کیلویی 12

هزار تومان همچنان کیلویی 220 هزار تومان از دامدار خریداری کند؟

همچنین در این رابطه رئیس منصور پوریان رئیس مجمع صادرکنندگان دام در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، سردرگمی و جهش قیمتی

در بازار گوشت و دام  را بی معنا دانست و افزود، گفت: دامداران افزایش قیمتی برای گوشت منجمد اعمال نکردند؛ اما متاسفانه موج های

روانی در افزایش نرخ گوشت منجمد در بازار ادامه دار دارد

وی با اشاره به زایش ها قابل توجه در زمستان امسال، گفت: پرسش اصلی این است چرا با عرضه گوشت گرم و منجمد از سوی شرکت

پشتیبانی امور دام اثرات آن در بازار ملموس نشده است. کشور با کمبود گوشت مواجه نیست و ذخیره سازی گوشت از سوی بخش

خصوصی و دولت قابل توجه است و کمبودی در این زمینه نداریم و نباید شاهد جهش گسترده قیمت گوشت باشیم از این رو به نظر

می رسد عده ای جهت سوء استفاده کردن از این موضوع قیمت الشه خروجی از کشتارها را افزایش داده اند.

منصور با تاکید بر اینکه تزریق گوشت در این هفته به بازار افزایش پیدا می کند، گفت: قیمت کاذب گوشت در این هفته ریزش خواهد کرد.

عرضه کنندگان با خارج کردن استخوان از گوشت، قیمت را افزایش می دهند اما اصل فروش گوشت گوسفندی با استخوان است و با خارج

کردن استخوان می خواهند گوشت را باالی 350 هزار تومان کنند.

انتهای پیام/


