
 

 
 

 

 "گزیده اخبار شرکت پشتیبانی امور دام کشور در مطبوعات" 
 30/11/1401شنبهیک

 
 
 

 ( تیـتر اخبـار)
 

 باشگاه خبرنگاران جوان 
 است هزارتن 900 يباال قرمز گوشت ساالنه دیتول   
 دیرس مصوب نرخ به مرغ   
 رسد یم هزارتن 200 و ونیلیم کی به مرغ تخم دیتول   
     

 فارسخبرگزاري  
 داشت خواهد زشیر ها متیق دارد، ادامه گوشت واردات: جهاد ریوز   
 خبرگزاري ایرنا 
 است نیتام نوروز امیا و دیع شب ازین مورد مرغتخم   

 دانشجو خبرگزاري    
  تیواقع تا عهیشا از يهزار 500 گوشت   

 هزار تومانی تکذیب شد 500توزیع گوشت گرم گوسفندي 
 سناخبرگزاري ای    

 تومان هزار 25 آزاد؛ بازار در ایسو لویک هر متیق/ است نیتام سال انیپا تا مرغتخم   
 شد اعالم مصوب يهامتیق/ نیادیم در امروز از گرم گوشت عرضه   
 تومان هزار 25 آزاد؛ بازار در ایسو لویک هر متیق/ است نیتام سال انیپا تا مرغتخم   
 خبرگزاري تسنیم 
 شودیم یکاهش گوشت متیق/ اسفند اواسط از سبک دام انبوه عرضه   

 یواردات گرم گوشت يسراسر عرضه آغاز       
 یلناخبرگزاري ا 
 ریاخ کسالی در واحدها درصد 20 یلیتعط/ يبندبسته قرمز گوشت يتقاضا يدرصد 50 کاهش   
 اندنداده صیتخص یدام يهانهاده واردات يبرا يارز چیه ریاخ ماه 2 در   
 دیرس تن هزار 41 به يد در هاکشتارگاه در قرمز گوشت عرضه   

 مهر خبرگزاري    
 کندیم عرضه دالر نرخ به را زنده دام دامدار   
 است ناکارآمد گوشت عیتوز نظام/میندار گوشت و دام صادرات   
 شودینم شتریب تومان هزار 63 از مرغ متیق   

     روابط عمومی                                                                                                                                                  

  جارو و آب نیادیم عوام



2/19/23, 2:47 PM نسخھ قابل چاپ - عرضھ گوشت گرم از امروز در میادین/ قیمت ھای مصوب اعالم شد - ایسنا

https://www.isna.ir/print/1401113022327/عرضھ-گوشت-گرم-از-امروز-در-میادین-قیمت-ھای-مصوب-اعالم-شد 1/1
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مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار از عرضه گوشت گرم با
قیمت های مصوب در میادین از امروز خبر داد.

 به گزارش ایسنا، ایوب فصاحت که در یک برنامه تلویزیونی
صحبت می کرد با اعالم این خبر، گفت: هر کیلو شقه گوسفندی
کامل با قیمت ۲۳۲ هزار تومان، هر کیلو گوشت گوساله داخلی با
قیمت ۲۱۵ تا ۲۲۵ هزار تومان و گوشت وارداتی نیز زیر قیمت های

مذکور در میادین عرضه می شود.

وی ادامه داد: بنا داریم در ۲۲ میادین اصلی شهر تهران توزیع
یمت گوشت ا ق هیم ت نجام د وساله را ا وسفندی و گ رم گ گوشت گ

منطقی و قابل قبول شود.

رئیس سازمان میادین میوه و تره بار اضافه کرد: تا یک هفته آینده با مساعدت وزارت جهاد کشاورزی عرضه گسترده تر خواهد شد و در تمامی
بازارها نیز عرضه می شود.

انتهای پیام

عرضه گوشت گرم از امروز در میادین/ قیمت های مصوب اعالم شد

 

لینک کوتاه

isna.ir/xdNnNp

 دبیر فرزانه حسینی پور خبرنگار سپیده رشید پورایی |

جشنواره فجر

https://www.isna.ir/
https://www.isna.ir/service/Culture-Art/jfajr


2/19/23, 2:39 PM Tasnim | خبرگزاری تسنیم | Tasnim | آغاز عرضھ سراسری گوشت گرم وارداتی- اخبار کشاورزی - اخبار اقتصادی تسنیم

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/11/27/2853672/آغاز-عرضھ-سراسری-گوشت-گرم-وارداتی 1/1

مد�ر � نظارت �ر کاال های اساس� وزارت جهاد کشاورزی گفت: عرضه گوشت گرم واردات�

بجز ۴ استان، در دیگر استان های کشور آغاز شد.

به گزارش  خ�رگزاری تس�یم مسعود امرالله� مد�ر � نظارت �ر کاال های اساس� وزارت جهاد کشاورزی گفت: به علت

آماده ن�ودن ز�رساخت ها در استان های گیالن، سیستان و بلوچستان، اردبیل و مرکزی، گوشت گرم واردات� گوسفند و

گوساله درا�ن استان ها عرضه نشده است اما مردم در دیگر استان ها م� توانند گوشت گرم واردات� را از فروشگاه های

افق کورش تهیه کنند.

امرالله� افزود: در تهران عالوه �ر فروشگاه  افق کورش، گوشت گرم واردات� در فروشگاه های شهروند و اتکا هم عرضه

شده است .

امرالله� قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله را با توجه به بعد مسافت، 215 تا 220 هزار تومان و قیمت گوشت

گوسفندی را 247 هزار تومان اعالم کرد.

مد�ر � نظارت �ر کاال های اساس� وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه سرما و تالش عربستان �رای تهیه دام به علت فرا

رسیدن موسم حج، موجب گران� گوشت قرمز شده است، افزود: واردات و عرضه گوشت گرم تا پایان ارد��هشت سال

آینده ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/

آغاز عرضه سراسری گوشت گرم واردات�

| اخبار کشاورزی  | اخبار اقتصادی  | ۲۷ �همن ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۸ 

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/fa/service/83/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://www.tasnimnews.com/fa/service/7/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/11/27/2853672/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C
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https://www.isna.ir/print/1401113022127/تخم-مرغ-تا-پایان-سال-تامین-است-قیمت-ھر-کیلو-سویا-در-بازار-آزاد 1/1
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رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به
اینکه هیچ کمبودی در تامین تخم مرغ تا پایان سال نداریم، گفت:
به دلیل تاخیر در ارسال سویا توسط سامانه بازارگاه مرغداران
مجبور شده اند هر کیلو سویا را از بازار آزاد با قیمت هر کیلو ۲۵

هزار تومان خریداری کنند.

ناصر نبی پور در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه میانگین قیمت هر
کیلو تخم مرغ درب مرغداری ها در روزهای گذشته ۳۶ هزار و ۴۰۰
تومان بود، گفت: این در حالیست که قیمت تمام شده هر کیلو
تخم مرغ برای مرغداران ۴۴ تا ۴۵ هزار تومان و قیمت مصوب
ر غ د م مر ت تخ ی قیم . یعن ن است نیز  ۳۹ هزار و ۵۰۰ توما

مرغداری ها حتی به قیمت مصوب هم نرسیده است.

وی با اشاره به اینکه علت پایین بودن قیمت تخم مرغ تولید زیاد این کاالی پروتئینی است، افزود:تولید تخم مرغ بسیار زیاد است. حدود
۳۳۰۰ تن تخم مرغ روزانه تولید می شود که حداقل ۲۰۰ تن آن اضافی است.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران ادامه داد: صادرات هم می شود ولی تخم مرغ کاالی صادراتی نیست و بین کشورهای
هم مرز مبادله می شود و کشورهای همسایه  نیز کشش و ظرفیت چندانی ندارند.

 به گفته وی بر اساس توافقات کلیه اختیارات از تولید تا صادرات به اتحادیه مرغداران میهن واگذار شده است.

نبی پور در ادامه  گفت: دو سه ماه است که در خرید سویا مشکالتی داریم. یعنی مرغدار سویای مورد نیاز خود را از سامانه بازارگاه خریداری
می کند. پول آن را پرداخت می کند ولی در بازه زمان کوتاه به دستش نمی رسد و مجبور است برای تامین سویای مورد نیاز مرغ هایش به بازار

آزاد مراجعه کند و هر کیلو سویا را ۲۵ هزار تومان خریداری کند.

وی اضافه کرد: این یعنی مرغداران مجبورند دو سری پول پرداخت کنند و همین موضوع آنها را با کمبود نقدینگی مواجه کرده  است.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در پایان گفت:تا پایان سال هیچ کمبودی در تامین تخم مرغ نداریم.

انتهای پیام

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار عنوان کرد

تخم مرغ تا پایان سال تامین است/ قیمت هر کیلو سویا در بازار آزاد؛ ۲۵ هزار تومان

 

لینک کوتاه

isna.ir/xdNnHP
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2/15/23, 3:07 PM تخم مرغ مورد نیاز شب عید و ایام نوروز تامین است - ایرنا
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https://irna.ir/xjLLZB

۲۶ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۴

کد خبر 85031394

کشاورزی

ر�س هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغدان تخمگذار:

تخم مرغ مورد نیاز شب عید و ایام نوروز تامین است

تهران- ایرنا- ر�س هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغداران تخمگذار میهن گفت: تخم مرغ مورد نیاز شب عید و ایام نوروز تامین است و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

«حمیدرضا کاشانی» روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره وضعیت بازار تخم مرغ، افزود: طبق برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی، سالیانه یک

میلیون و ۵۰۰ هزار تن از این محصول تولید و به بازار داخلی عرضه می شود.

ر�س هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغداران تخمگذار میهن اظهار داشت: هرچند ماهانه میزان اندکی از این محصول صادر می شود، اما تخم مرغ مورد نیاز کشور

تامین است و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی تصریح کرد: اکنون هر کیلوگرم تخم مرغ درب واحدهای تولیدی بین ۳۵ تا ۳۶ هزار � خریداری می شود، این درحالی است که نرخ مصوب این محصول ۳۹

هزار و ۵۰۰ � درب واحدهای تولیدی و برای مصرف کنندگان نیز ۴۷ هزار و ۲۰۰ � تع�ن شده است.

وی اضافه کرد: بر این اساس تولیدکنندگان روی هر کیلوگرم تولید بین سه هزار و ۵۰۰ تا چهار هزار و ۵۰۰ � و روی هر شانه ۳۰ تایی نزدیک به هشت هزار �

ضرر می دهند.

ر�س هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغداران تخمگذار میهن گفت: قیمت مصوب هر شانه تخم مرغ ۳۰ تایی درب واحدهای تولیدی ۷۹ هزار � باید به فروش

برسد، درحالی که ۷۰ هزار � به فروش می رسد؛ یعنی تولید کنندگان هر شانه تخم مرغ را ۲۰ درصد زیرقیمت مصوب به فروش می رسانند که ضرر هنگفتی را در

پی دارد.

به گزارش ایرنا، اکنون قیمت هر شانه تخم مرغ ۳۰ تایی در بازار بین ۹۵ تا ۱۱۰ هزار� به دست مصرف کنندگان می رسد.

۲۶ بهمن ۱۴۰۱،  ۱۳:۴۴

کد خبر: 85031394

کشاورزیاقتصاد /

T T

     ۰ نفر 

هما همت خواه

https://www.irna.ir/news/85031394/%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/85031394/%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/service/economy
https://www.irna.ir/service/economy/agriculture
https://www.irna.ir/archive?jr=2365
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تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۴کد خبر: ۱۰۶۱۵۲۶

توزیع گوشت گرم گوسفندی ۵۰۰ هزار تومانی تکذیب شد
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، عرضه گوشت گرم گوسفندی با قیمت

هر کیلوگرم ۵۰۰ هزار � را در میادین میوه و تره بار تکذیب کرد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ایوب فصاحت ضمن تکذیب عرضه گوشت با قیمت هر کیلوگرم

۵۰۰ هزار � در میادین میوه و تره بار اظهار کرد: فروش گوشت ۵۰۰ هزار تومانی واقعیت ندارد و حاصل

فضاسازی در فضای مجازی است.

وی تصریح کرد: گوشت گوسفندی گرم ۲۳۲ هزار تومانی امروز به صورت گسترده در ۲۲ میدان میوه و تره بار

شهرداری و در اقصی نقاط شهر تهران عرضه می شود.

فصاحت خاطرنشان کرد: عرضه گوشت گرم گوسفندی ۲۳۲ هزار تومانی از ۱۰ روز آینده دو برابر می شود و چند

محموله گوشت دیگر وارد تهران خواهد شد.



2/19/23, 2:36 PM نسخھ چاپی

https://snn.ir/fa/print/1061526 2/2

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران متذکر شد: میانگین قیمت گوشت شقه در

نقاط ختلف تهران هم بین ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزار � است.



2/14/23, 2:44 PM نسخھ چاپی

https://www.yjc.ir/fa/print/8362995 1/1

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۹کد خبر: ۸۳۶۲۹۹۵

ت�لید تخم مرغ به یک میلیون و ۲۰۰ هزارتن م� رسد

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار گفت: برآوردها حاکی از آن است که تولید تخم مرغ تا پایان
سال با رشد حداقل ۱۰۰ هزارتنی به یک میلیون و ۲۰۰ هزارتن برسد.

آقای ناصر نبی پور گفت: قیمت کن�ن� هرکیل�
تخم مرغ درب مرغداری ۳۶ هزارت�مان است که
کماکان با نرخ مص�ب ۳ هزار و ۵۰۰ ت�مان و

نرخ تمام شده ۱۲ هزارت�مان اختالف دارد.

او با بیان اینکه کمبودی در ت�لید تخم مرغ
نداریم، گفت: روزانه ۳ هزار و ۳۰۰ تن تخم مرغ

در کش�ر ت�لید م� ش�د که این میزان حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن مازاد بر نیاز کش�ر است.

نبی پور ادامه داد: برآوردها حاک� از آن است که ت�لید تخم مرغ تا پایان سال با افزایش حداقل ۱۰۰
هزارتن� نسبت به سال قبل به یک میلیون و ۲۰۰ هزارتن برسد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار تهران درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ گفت: بنابر
آمار از ابتدای سال تاکن�ن ۳۱ هزارتن تخم مرغ به عراق و افغانستان صادر شده است.

او ادامه داد: هم اکن�ن مرغداران در تامین نهاده دام� بویژه کنجاله س�یا مشکل دارند و بدلیل نبود
نقدینگ� قادر به خرید هرکیل� کنجاله با نرخ ۲۵ هزارت�مان از بازار آزاد نیستند چرا که یکبار پول به بازارگاه

دادند.

نبی پور گفت: با ت�جه به آنکه ایام ن�روز مصادف با ماه رمضان است، تقاضای چندان� از س�ی قنادی ها
برای خرید نیست.
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ت�لید ساالنه گ�شت قرمز باالی ۹۰۰ هزارتن است

مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت: بنابر آمار ساالنه بیش از ۹۰۰ هزارتن گوشت قرمز در کشور تولید می
شود که با این وجود کمبودی در عرضه نداریم.

آقای مجتبی عال� با اشاره به اینکه کمبودی در
عرضه دام و گ�شت قرمز نداریم، گفت: با ت�جه
به شرایط اقتصادی خان�ار، قدرت خرید کاهش

یافته است.

به گفته او، ساالنه بیش از ۹۰۰ هزارتن گ�شت
قرمز در کش�ر ت�لید م� ش�د که در ص�رت

حمایت دولت نه تنها امکان خ�دکفایی در داخل وج�د دارد، بلکه م� ت�ان مازاد ت�لید دام هم به
کش�رهای همسایه صادر کرد.

عال� قیمت کن�ن� هرکیل� دام سنگین را ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار ت�مان و دام سبک ۱۵۰ هزارت�مان اعالم کرد و
گفت: براین اساس هرکیل� گ�شت با نرخ ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزارت�مان باید بدست مصرف کننده برسد.

مدیرعامل اتحادیه دامداران ادامه داد: با واگذاری امر تنظیم بازار گ�شت به اتحادیه ها به سه�لت م�
ت�ان برای تنظیم بازار گ�شت داخل و صادرات برنامه ریزی کرد.

او درباره آخرین وضعیت ت�زیع گ�شت منجمد گفت: عل� رغم آنکه گ�شت های منجمد از بهترین استان
های ت�لیدکننده در اردیبهشت و خرداد ت�سط پشتیبان� ام�ر دام به جهت مازاد دام روی دست دامدار
خریداری و ذخیره سازی شد، اما تقاضای چندان� برای خرید در بازار نیست. این در حال� است که
کیفیت و قیمت گ�شت های منجمد گ�ساله و گ�سفند بسیار مناسب است به ط�ریکه قیمت هرکیل�

گ�شت منجمد ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزارت�مان است.
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اقتصاد 

ملک� درباره دلیل گران� گ�شت به مهر گفت:

دامدار دام زنده را به نرخ دالر عرضه م� کند
رییس اتحادیه گ�شت کش�ر گفت: دامدار دام خ�د را به قیمت دالر عرضه م� کند و با وج�د تامین ج� کیل�یی ۱۳ هزار ت�مان�، یونجه ۹ هزار ت�مان� راغب

نیست محص�ل خ�د را به ت�مان عرضه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی بازار ایران دارای ویژگ� های خاص خ�د است؛ به عن�ان مثال در حال� که بازار تقاضا در
پایین ترین سطح خ�د قرار دارد قیمت ها به یکباره روند افزایش� پیدا م� کند. عجیب تر اینکه هنگام� که نرخ محص�ل� افزایش م� یابد تقاضا برای آن باال
م� رود. فعاالن بازار خ�درو معتقدند هر زمان نرخ خ�درو باال رفته مردم بیشتر راغب به خرید شده اند و با تثبیت قیمت ها رک�د سنگین بر بازار حکمفرما

شده است.

چند روزی است که بازار گ�شت قرمز دچار تنش شده و هر کیل� گ�شت قرمز به بیش از ۴۰۰ هزار ت�مان و در برخ� م�ارد به حدود ۵۰۰ هزار ت�مان رسیده
است. قیمت باالی این ماده پروتئین� سبب شده تا گ�شت در قصابی ها فروش نروفته به ط�ری که صاحبان این مغازه ها ناچار ش�ند برای جل�گیری از خشک
و بیات شدن روی شقه های گ�شت نایل�ن بکشند. از ابتدای آذر تا هفته گذشته (هفته چهارم بهمن) قیمت گ�شت گ�سفندی بین ۲۹۰ تا ۳۳۰ هزار ت�مان
در ن�سان بود. اما در پایان هفته گذشته صحبت از هر کیل� گ�شت به مبلغ نیم میلیون ت�مان شد. این در حال� است که در دو هفته اخیر وزارت جهاد
کشاورزی برای تنظیم بازار در روزهای پایان� سال و ایام ن�روز و تأمین گ�شت خان�ارهای ایران� برای ماه مبارک رمضان مبادرت به ت�زیع گ�شت دولت� در

بازار کرده است. چرا با وج�د افزایش ت�زیع گ�شت، نرخ آن باال رفت؟

عل� اصغر ملک�، رئیس اتحادیه گ�شت کش�ر درباره دلیل گران� گ�شت در چند روز اخیر به مهر گفت: عرضه دام زنده کم شده است. این امر قیمت آن را
افزایش داده و از هر کیل� ۹۰ هزار ت�مان به ۱۶۰ هزار ت�مان رسانده است.

وی افزود: عرضه دام زنده به اندازه نیاز بازار گ�شت نبوده و قیمت آن در روزهای پایان� سال صع�دی شده است.

ملک� در چرایی کمبود دام ت�ضیح داد: بخش� از چالش به گران� غذایی دام باز م� گردد که در ۶ ماهه نخست سال دامداران ت�انایی نگهداری دام را نداشته
و به مقدار زیادی دام ها ذبح شدند. مشکل دیگر به قاچاق دام زنده از مرزهای غرب و جن�ب کش�ر باز م� گردد. در این باره از قبل هشدار داده شد که کمبود

دام در ۶ ماه دوم تنش بازار را به دنبال خ�اهد داشت.

او اظهار کرد: دامدار دام خ�د را به قیمت دالر عرضه م� کند و با وج�د تأمین ج� کیل�یی ۱۳ هزار ت�مان�، یونجه ۹ هزار ت�مان�، کاه ۶ هزار ت�مان� و....
راغب نیست محص�ل خ�د را به ت�مان به فروش برساند.

وی در ادامه سخنان خ�د درباره قیمت های ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار ت�مان� گ�شت گ�سفندی در بازار عن�ان کرد: هنگام� که ضای�ات گ�شت از آن جدا شده و
گ�شت خالص خ�رشت� آماده م� ش�د طبی�� است گ�شت گران تر م� ش�د. همچنین بخش ران گ�سفند گران تر از سایر بخش های آن است.

وی اظهار امیدواری کرد، با تدابیری که وزارت جهاد کشاورزی و سازمان پشتیبان� ام�ر دام کش�ر در پیگیری م�ض�ع و ت�زیع گ�شت واردات� دارند بازار به
آرامش برسد.

وی اضافه کرد: مسئ�الن دولت� ق�ل داده اند تا ۳ ماه پس از سال جدید برای تنظیم بازار واردات گ�شت ادامه داشته باشد.

رئیس اتحادیه گ�شت در پایان گفت: در حال حاضر اگر قیمت گ�شت با وج�د واردات و ت�زیع گ�شت دولت� در بازار افزایش یافته به این دلیل است که
راه ها از آسیای میانه به علت یخبندان مسدود است. این م�ض�ع هم باعث افزایش هزینه حمل و نقل شده و هم سبب م� ش�د تا بارها با تأخیر وارد کش�ر

ش�ند.

کشاورزی و دامداری /
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در ۲ ماه اخیر هیچ ارزی برای واردات نهاده های دامی تخصیص نداده اند

اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران در نامه ای به رییس کل بانک مرکزی اعالم کرد: ۲۵ فروند کشتی حامل کاالهای اساسی

متعلق به بخش خصوصی در انتظار تخصیص ارز است.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران (اوندا)، در متن نامه این اتحادیه به رییس کل بانک مرکزی

آمده است:

جناب آقای دکتر فرزین

ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

با سالم و احترام؛

     با عنایت به فرمایشات اخیر جنابعالی مبنی بر تخصیص بیش از ۶.۵  میلیارد دالر ارز نیمایی طی ۴۰ روز گذشته مراتب ذیل جهت 

استحضار و دستور بررسی ایفاد می گردد:

1- با وجود تاکید مقامات عالی کشور بر اولویت تامین و تثبیت قیمت کاالهای اساسی سفره مردم به استحضار می رساند، علیرغم مکاتبات

و پیگیری های متعدد طی نزدیک به دو ماه اخیر (تا تاریخ تنظیم این مکاتبه) هیچگونه ارز نیمایی قابل انتقال جهت واردات نهاده های دامی

توسط بخش خصوصی تخصیص نیافته است.

https://www.ilna.ir/fa
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2- عالوه بر توقف حدود 25 فروند کشتی کاالهای اساسی متعلق به بخش خصوصی در انتظار تخصیص ارز (حدود 600 میلیون یورو)، به

پیوست لیست بیش از ۱.۵  میلیارد دالر نهاده های دامی که در گمرکات کشور کوتاژ شده و بیش از دو ماه است که منتظر تخصیص ارز

نیمایی بوده، به تفکیک شماره کوتاژ و ثبت سفارش جهت اطالع تقدیم می گردد.

3- با توجه به اینکه کاالهای اساسی به صورت عام و نهاده های دامی به صورت خاص مشمول قیمت گذاری دولتی بوده و تا حلقه آخر

زنجیره تولید نیز تحت نظارت و کنترل می باشند، آیا ۶.۵ میلیارد دالر ارز نیمایی (28.500 تومان) که تامین گردیده از حیث نوع کاال و قیمت

گذاری از اولویت الزم در مقایسه با کاالهای اساسی مورد نیاز کشور برخوردار بوده یا خیر؟

4- با توجه به تاکید ویژه بر مقابله با رانت و فساد در دولت محترم و شفاف سازی فضای اقتصادی کشور و همچنین تفاوت فاحش نرخ آن با

نرخ ارز آزاد، استدعا دارد دستور فرمایید نسبت به انتشار مستمر لیست دریافت کنندگان ارز نیمایی در سامانه بانک مرکزی اقدام گردد.

5- با توجه به تاکیدات مکرر بر وجود گشایش های ارزی، مزید امتنان خواهد بود حداقل نسبت به تخصیص و تامین فوری مطالبات ارزی

تامین کنندگان کاالهای اساسی بخش خصوصی اقدام عاجل مبذول فرمایید.

انتهای پیام/
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کد خبر 5712641

اقتصاد 

رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ت�اون:

صادرات دام و گ�شت نداریم/نظام ت�زیع گ�شت ناکارآمد است
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ت�اون با تاکید بر سیستم ت�زیع ناکارآمد گ�شت گفت: کسان� که سال هاست از این رانت استفاده کرده اند

حاضر نیستند از منافع رانت� خ�د بگذرند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اتحادیه گ�شت کش�ر با اشاره به افزایش قیمت گ�شت گفته است دامدار دام خ�د را به قیمت دالر عرضه م� کند و با وج�د
تأمین ج� کیل�یی ۱۳ هزار ت�مان�، یونجه ۹ هزار ت�مان� راغب نیست محص�ل خ�د را به ت�مان عرضه کن د.

ملک� در چرایی کمبود دام ت�ضیح داد: بخش� از چالش به گران� غذایی دام باز م� گردد که در ۶ ماهه نخست سال دامداران ت�انایی نگهداری دام را نداشته
و به مقدار زیادی دام ها ذبح شدند. مشکل دیگر به قاچاق دام زنده از مرزهای غرب و جن�ب کش�ر باز م� گردد. در این باره از قبل هشدار داده شد که کمبود

دام در ۶ ماه دوم تنش بازار را به دنبال خ�اهد داشت.

در همین رابطه ارسالن قاسم�، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ت�اون در پاسخ به این پرسش مهر که آیا ایران صادرات گ�شت دارد یا خیر،
گفت: بر اساس آخرین اطالعات از ایران گ�شت صادر نم� ش�د با وج�د اینکه ممن�ع نیست. دلیل این امر رقابت� نبودن قیمت گ�شت ایران در بازارهای

هدف است. به عن�ان مثال کش�رهایی مانند عراق یا ک�یت م� ت�انند گ�شت م�رد نیاز خ�د را از منابع دیگر مثل روسیه، مغ�لستان و… تأمین ش�د.

وی افزود: نکته دوم شرایط تحریم� ایران است. نقل و انتقال پول به راحت� انجام نم� ش�د در حال� که کش�رهای دیگر م� ت�انند با قیمت پایین و بدون
هزینه های سربار گ�شت م�رد نیاز خ�د را از استرالیا تهیه کنند.

ً صادرات در او ادامه داد: پیش تر دام زنده به کش�رهای حاشیه خلیج فارس صادر م� شد اما به دلیل ن�سان قیمت� به وج�د آمده در بازار گ�شت فعال
راستای تنظیم بازار انجام نم� ش�د.

قاسم� درباره گران� گ�شت در چند روز اخیر عن�ان کرد: در حال حاضر با وج�د عرضه گ�شت منجمد و الشه گرم قیمت ها افزایش� شد. به ط�ر قطع بخش�
از آن به حض�ر مافیا بر م� گردد که اجازه نم� دهد تنظیم بازار محق� ش�د.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ت�اون با تاکید بر سیستم ت�زیع ناکارآمد داخل� گفت: کسان� که سال هاست از این رانت استفاده کرده اند با
وج�د ت�زیع گ�شت حاضر نیستند از منافع رانت� خ�د در جهت رفاه مردم به راحت� بگذرند و به هر راهکاری برای مدیریت بازار مت�سل م� ش�ند.

این مقام مسئ�ل در ادامه سخنان خ�د گفت: کشتار دام سبک با آمار باال در مهر انجام شد و امروز که فصل زایش به پایان رسیده و زمان پرواربندی است
آمار کشتار کاهش یافته است. از این رو دولت برای تأمین نیاز بازار مبادرت به واردات گ�شت گرم کرد.

قاسم� با بیان اینکه با ت�جه به قدرت خرید مردم نباید نرخ گ�شت افسارگسیخته باال برود، گفت: یک� از دالیل گران� گ�شت عن�ان م� ش�د افزایش قیمت
دام زنده است. این امر هم به نرخ نهاده های دام� بر م� گردد. اما مسئله این است که تا شهریور نهاده های دام� با نرخ دولت� عرضه م� شد. این دلیل
منطق� برای گران� گ�شت نیست. عالوه بر اینکه همه انتقادها بر سر دامدار است در حال� که دام زنده از ۹۰ هزار ت�مان به ۱۳۰ هزار ت�مان رسیده که

گ�شت آن در بازار باید نهایت هر کیل� ۲۶۰ هزار ت�مان باشد چرا مصرف کننده آن را با قیمت ۴۰۰ هزار ت�مان باید خریداری کند؟

او ادامه داد: سیستم ت�زیع ناعادالنه و رانت� کش�ر سبب شده تا س�داگران قیمت ها را مدیریت کرده و نرخ گ�شت افسار گسیخته باشد.

او گفت: یک� از سنت های اشتباه کش�ر این است که به دلیل مناسبت ها قیمت محص�الت باال م� رود در حال� که در کش�رهای دیگر برعکس بوده و برای
اینکه همه مردم قادر به خرید کاالها باشند قیمت ها در زمان هایی با مناسبت های خاص نزول� است.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ت�اون در پاسخ به این پرسش که چه نهادی باید در ح�زه ت�زیع نظارت داشته باشد، گفت: آمار نهادهای
نظارت� در کش�ر بسیار زیاد است از سازمان حمایت تا بخش بازرس� وزارت جهاد کشاورزی و صمت و از سازمان ت�زیرات تا ستاد مبارزه با کاالی قاچاق و ارز
وظیفه مند در ح�زه کنترل شبکه ت�زیع هستند. گاه� برخ� نهادها با بهانه اینکه امکانات الزم را در اختیار ندارند ت�پ را در زمین دیگری م� اندازند و برخ�

هم با دستگیری چند خرده پا در واقع دالل اصل� بدون مجازات به فعالیت خ�د ادامه م� دهد.

کشاورزی و دامداری /
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رییس مجمع مل� صادرکنندگان دام زنده از عرضه ان�وه دام سبک از اواسط اسفندماه در

سراسر کشور خ�ر داد و گفت: با عرضه ان�وه دام زنده سبک، قیمت گوشت قرمز در

فرورد�ن و ارد��هشت ماه سال ۱۴۰۲ کاهش خواهد یافت.

به گزارش خ�رگزاری تس�یم، منصور �وریان درباره وضعیت بازار دام زنده و گوشت قرمز داخل� گفت: افزایش کاذب

قیمت گوشت گوسفندی ناش� از نوسان نرخ ارز، نوسان قیمت� �رخ� کاالها، تاخ�ر در حمل و نقل به دلیل شرایط آب

و هوا�ی و سودجو�ی �رخ� دالل ایجاد شد که با �ی رغبت� و �قاضای پا��ن مصرف کنندگان رو�رو شد.

به گفته وی، از اواسط اسفندماه دام های استان های جنو�ی کشور به بازار عرضه م� شود ز�را با گرم شدن هوا و

خشک� شدن مراتع، نگهداری دام سخت م� شود.

رییس مجمع مل� صادرکنندگان دام زنده اظهارداشت: اکنون با عرضه مو�رگ� گوشت قرمز منجمد توسط شرکت

پش�یبان� امور دام کشور و گوشت گرم واردات�، قیمت گوشت گوسفندی در �رخ� استان ها و مناطق تهران فروکش

کرده است اما در �رخ� مناطق ن�ز همچنان با قیمت های باال و غ�رمنطق� عرضه م� شود.

وی تصر�ح کرد: ط� سالهای گذشته با استمرار خشکسال� ها رو�رو �ودیم بنا�را�ن دامداران به دلیل باال �ودن قیمت

نهاده های دام� و ن�ود علوفه مرتع�، دام های خود را زودتر از موعد به بازار عرضه م� کردند اما امسال به دلیل بارش

های مناسب در اکثر استان های کشور از جمله خوزستان، فارس، ایالم، کرمانشاه ، کهگیلویه و �و�راحمد و لرستان

زایش ها نس�ت به 10 سال گذشته �ی سابقه �وده است.

�وریان گفت: امسال به دلیل وجود مراتع خوب، دامداران تالش کردند تا دامهایشان به وزن مناسب �رای عرضه به بازار

�رسد بنا�را�ن پیش ب�ن� م� شود از اواخر اسفندماه امسال و اوایل فرورد�ن ماه سال 1402 عرضه دام زنده به بازار به

ش� گسترده ای انجام شود که باید �رای ا�ن مهم �رنامه ر�زی الزم صورت گ�رد.

وی �را�ن باور است که �رنامه ر�زی تولید، ذخ�ره سازی و صادرات دام زنده و گوشت قرمز باید در نیمه اول هر سال

انجام شود و در نیمه دوم سال فرایند ذخ�ره سازی و صادرات اگر متوقف نشود ، بازار با چالش رو�رو خواهد شد.

عرضه ان�وه دام سبک از اواسط اسفند/ قیمت گوشت کاهش� م� شود

| اخبار کشاورزی  | اخبار اقتصادی  | ۲۹ �همن ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۳ 
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رییس مجمع مل� صادرکنندگان دام زنده افزود: اکنون گزارش وضعیت زایش های �هاره به معاونت امور دام وزارت

جهاد کشاورزی ارایه شده است تا با وفور عرضه دام و به تعادل رسیدن قیمت ها در بازار گوشت قرمز با چالش مازاد

محصول رو�رو نشویم، بنا�را�ن انتظار م� رود از اکنون �رای نیمه اول سال 1402 �رنامه ر�زی جهت تولید، خرید

حمایت� مازاد دام زنده و صادرات داشته باشیم تا تولید کنندگان ما با مش� جدی رو�رو نشوند.

به گفته وی، امسال �ودجه �رای خرید تضمین� سال 1402 دام زنده مازاد در الیحه �ودجه تعریف شده است که م�

تواند در خرید و ذخ�ره سازی ان�وه گوشت قرمز موثر واقع شود.

قیمت 250 هزارتومان� گوشت گرم گوسفندی داخل� منطق� است

رییس مجمع مل� صادرکنندگان دام زنده درباره وضعیت جمعیت دام� کشور اظهارداشت: ط�ق آمارهای موجود

جمعیت دام سبک ��ن 65 تا 71 میل�ون راس، دام سنگ�ن گوشت� حدود 3 میل�ون و 600 هزار راس، دام سنگ�ن

ش�ری یک میل�ون و 300 هزار راس، گاومیش 73 هزار راس و شتر 13 هزار راس است که همه اینها گوشت قرمز

محاسبه م� شوند بنا�را�ن با توجه به بارش های مناسب، جمعیت دام� در همه موارد افزایش م� یابد که در بازار

گوشت قرمز اثرگذار است.

�وریان افزود: قیمت دام زنده سبک را �راساس درجه بندی ��ن 90 تا 120 هزارتومان و دام سنگ�ن درجه بندی ��ن 90

تا 105 هزارتومان است. بنا�را�ن قیمت الشه ا�ن محصول در بازار باید �رای گوشت گوسفندی نر درجه یک 220

هزارتومان و گوشت گوساله 210 هزارتومان باشد همچن�ن تکه های تفکیک� گوشت گوسفندی درجه یک 250

هزارتومان و گوساله نر درجه یک 220 هزارتومان به دست مصرف کنندگان �رسد.

وی قیمت واقع� دام زنده سبک نر درجه یک را با توجه به افزایش هزینه های تولید، 120 هزارتومان و دام سنگ�ن

گوساله نر درجه یک را 100 هزارتومان دانست.

گوشت گوسفندی کاالی الکچری نیست

رییس مجمع مل� صادرکنندگان دام زنده درباره ادعای �رخ� مبن� �ر الکچری �ودن گوشت گوسفندی گفت: گوشت

گوسفندی از گذشته تاکنون جز سبد �روت�ین� ا�ران� ها �وده و البته ا�ن مهم در اکثر کشورهای دنیا به و�ژه کشورهای

حوزه خل�ج فارس و خاورمیانه اینچن�ن است بنا�را�ن یک کاالی لوکس الکچری به شمار نم� رود که �رخ� بخواهند

موجب افزایش قیمت آن نس�ت به سا�ر محصوالت �روت�ین� شوند.

�وریان افزود: صنعت دام�روری یک� از مزیت های بخش کشاورزی است و در صورت� که مورد حمایت قرار بگ�رد ما با

مش� افزایش قیمت ها در ا�ن بخش رو�رو نخواهیم شد.

�ر اساس ای گزارش، ط�ق آمار وزارت جهاد کشاورزی ساالنه یک میل�ون و 200 هزارتن گوشت قرمز در کشور تولید و به

بازار داخل� عرضه م� شود.
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�ررس� ها نشان م� دهد، اکنون قیمت هر کیلوگرم شقه گوسفندی تنظیم بازاری منجمد ��ن 150 تا 160 هزارتومان،

گوشت گوسفندی قلوه گاه 153 هزارتومان، سردست 167 هزارتومان و ران 177 هزارتومان است.

همچن�ن در بازار خرده فروش� قیمت هر کیلوگرم شقه گوسفندی به طور میانگ�ن ��ن 340 تا 365 هزارتومان، گوساله

310 هزارتومان، ران 410 هزارتومان، سردست 365 هزارتومان، راسته 398 هزارتومان و جگردست� 450 هزارتومان

عرضه م� شود که ا�ن رقم در نقاط مختلف شهرها اندک� متفاوت است.

انتهای پیام/



2/19/23, 2:45 PM عرضھ گوشت قرمز در کشتارگاه ھا در دی بھ ۴١ ھزار تن رسید | خبرگزاری ایلنا

https://www.ilna.ir/بخش-اقتصادی-4/1331549-عرضھ-گوشت-قرمز-در-کشتارگاه-ھا-در-دی-بھ-ھزار-تن-رسید 1/2

عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه ها در دی به ۴۱ هزار تن رسید

بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز عرضه شده انواع دام های ذبح شده در کشتارگاه های رسمی کشور در دی ۱۴۰۱، جمعًا ۴۱.۰۲۶ تن

گزارش شده که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

به گزارش ایلنا، نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه های رسمی کشور در ماه دی سال جاری از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز عرضه شده انواع دام های ذبح شده در کشتارگاه های رسمی کشور در دی ۱۴۰۱، جمعًا ۴۱.۰۲۶ تن

گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ۲۰.۷۰۲ تن، ۵۰.۵ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده

است. گوشت گوسفند و بره با ۱۶.۶۷۳ تن، بز و بزغاله با ۲۷۹۵ تن، و سایر انواع دام با ۸۵۶ تن، به ترتیب ۴۰.۶ درصد، ۶.۸ درصد و ۲.۱ درصد از

وزن کل گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه های رسمی کشور در دی ۱۴۰۱، با ماه مشابه سال ۱۴۰۰، نشان دهنده کاهش ۲۱ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در

کشتارگاه های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت در دی ۱۴۰۱، نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰، برای گوسفند و بره ۱۳ درصد، برای بز و

بزغاله ۷ درصد، برای گاو و گوساله ۲۸ درصد، گاومیش و بچه گاومیش ۱۲ درصد و شتر و بچه شتر ۱۲ درصد کاهش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه های رسمی کشور در دی ۱۴۰۱، نسبت به

ماه قبل (آذر) در حدود ۱۸ درصد، کاهش داشته است.
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اقتصاد 

دبیر زنجیره های ت�لید مرغ کش�ر:

قیمت مرغ از ۶۳ هزار ت�مان بیشتر نم� ش�د
مبصری اظهارکرد: حدود قیمت مرغ با ت�جه به ابزارهای تنظیم بازار و مقدار عرضه از حدود ۶۳ هزار ت�مان، که قیمت مص�ب است، فراتر نخ�اهد رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رضا مبصری دبیر زنجیره های ت�لید مرغ کش�ر در مصاحبه با برنامه «صبح و گفتگ�» رادیو گفت وگ� با اشاره
به تکاپوی ت�لیدکنندگان برای ت�لید مرغ به مناسبت ایام عید ن�روز و ماه مبارک رمضان اظهار کرد: ت�لیدکنندگان مرغ مطابق معم�ل، خ�دشان را برای بازار

ایام عید آماده م� کنند و معم�الً این آمادگ� در صن�ت مرغ با افزایش ج�جه ریزی قابل مشاهده است.

وی از ج�جه ریزی بیش از ۱۱۳ میلیون قطعه در یک ماه گذشته خبر داد و افزود: از ابتدای بهمن ماه تا به امروز ۹۳ میلیون قطعه ج�جه ریزی انجام شده و
ن�ید بخش عرضه مکف� مرغ در ایام عید خ�اهد بود.

دبیر زنجیره های ت�لید مرغ کش�ر با بیان اینکه معم�الً تقاضا در ایام عید ن�روز افزایش پیدا م� کند گفت: ت�لیدکنندگان که در یک بازار کامالً رقابت� نسبت به
عرضه ت�لیدات خ�د اقدام م� کنند االن میزان ت�لیدات خ�د را بر اساس پیش بین� ها از تقاضا، تنظیم کردند.

مبصری خاطر نشان کرد: ت�لیدکنندگان صنف طیور به ویژه در پنج ماه گذشته زیان کردند و امیدوارند که در شب عید بت�انند زیان های خ�د را جبران کنند و
البته این م�ض�ع با همراه� مصرف کنندگان محق� خ�اهد شد.

وی ایجاد یک ت�ادل بین قیمت مص�ب پیشنهادی و قیمت بازار را پیش بین� کرد و گفت: اگرچه ما زیان گسترده مرغداران در ماه های گذشته را نخ�اهیم
داشت اما امکان جبران کامل این زیان ها نیز وج�د ندارد.

دبیر زنجیره های ت�لید مرغ کش�ر در مصاحبه با رادیو گفت وگ� عن�ان کرد: حدود قیمت مرغ با ت�جه به ابزارهای تنظیم بازار و مقدار عرضه از حدود ۶۳
هزار ت�مان، که قیمت مص�ب است، فراتر نخ�اهد رفت و اطراف همان خ�اهد بود.

مبصری با بیان اینکه معم�الً ت�لیدِ بیشتر، هزینه های ثابت واحدهای ت�لیدی را کاهش م� دهد و قیمت ها را هم رقابت پذیرتر م� کند گفت: متأسفانه قیمت
تمام شده ت�لید مرغ ط� شش ماه گذشته باالتر از قیمت فروش بوده و مفه�م آن زیان کل� است ی�ن� هر چقدر بیشتر ت�لید ش�د زیان هم بیشتر

م� ش�د.

کشاورزی و دامداری /
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در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

کاهش ۵۰ درصدی تقاضای گوشت قرمز بسته بندی/ تعطیلی ۲۰ درصد واحدها در

یکسال اخیر

نسبت به یکسال اخیر دقیقا 50 درصد از تقاضای گوشت قرمز و 30 در صد از گوشت مرغ کاهش یافته است.

مسعود رسولی در گفت وگو با ایلنا در مورد افزایش قیمت گوشت بسته بندی در برخی فروشگاه های کشور گفت: باید توجه داشت که قیمت

پایه گوشت الشه گوسفندی تقریبا 295 هزار تومان است که 7 درصد آن برای چربی و ضایعات خارج می شود. دلیل افزایش قیمت گوشت

بسته بندی، ریشه در افزایش نرخ دام زنده دارد در واقع شرکت های یبسته بندی نقشی در تعیین قیمت ندارند.

دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور افزود: باید توجه داشت که از یک الشه بخشی مانند قلوگاه را 250 هزار تومان و گردن را

277 هزار تومان یعنی زیر قیمت خرید بفروش می رسانیم. در این شرایط تولیدکننده برای جبران این زیان مجبور به افزایش قیمت گردن و

ران است.

وی گفت: شرایط تولیدکنندگان با این وضعیت هزینه و تعداد کارگران بسیار سخت شده است و قیمت ها با هزینه ها همخوانی ندارد.

بطوریکه از 700 شرکت بسته بندی گوشت تقریبا 120 مورد آن فعال هستند و 20 درصد آنها در یکسال اخیر تعطیل شده اند.

رسولی تصریح کرد: نسبت به یکسال اخیر دقیقا 50 درصد از تقاضای گوشت قرمز و 30 در صد از گوشت مرغ کاهش یافته است. در مورد

ماهی نیز بیشتر آن به خارج صادر می  شود چون کاهش تومان مردم تقاضایی داخلی آن را بقشدت کاهش داده است.
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یکسال اخیر

نسبت به یکسال اخیر دقیقا 50 درصد از تقاضای گوشت قرمز و 30 در صد از گوشت مرغ کاهش یافته است.

مسعود رسولی در گفت وگو با ایلنا در مورد افزایش قیمت گوشت بسته بندی در برخی فروشگاه های کشور گفت: باید توجه داشت که قیمت

پایه گوشت الشه گوسفندی تقریبا 295 هزار تومان است که 7 درصد آن برای چربی و ضایعات خارج می شود. دلیل افزایش قیمت گوشت

بسته بندی، ریشه در افزایش نرخ دام زنده دارد در واقع شرکت های یبسته بندی نقشی در تعیین قیمت ندارند.

دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور افزود: باید توجه داشت که از یک الشه بخشی مانند قلوگاه را 250 هزار تومان و گردن را

277 هزار تومان یعنی زیر قیمت خرید بفروش می رسانیم. در این شرایط تولیدکننده برای جبران این زیان مجبور به افزایش قیمت گردن و

ران است.

وی گفت: شرایط تولیدکنندگان با این وضعیت هزینه و تعداد کارگران بسیار سخت شده است و قیمت ها با هزینه ها همخوانی ندارد.

بطوریکه از 700 شرکت بسته بندی گوشت تقریبا 120 مورد آن فعال هستند و 20 درصد آنها در یکسال اخیر تعطیل شده اند.

رسولی تصریح کرد: نسبت به یکسال اخیر دقیقا 50 درصد از تقاضای گوشت قرمز و 30 در صد از گوشت مرغ کاهش یافته است. در مورد

ماهی نیز بیشتر آن به خارج صادر می  شود چون کاهش تومان مردم تقاضایی داخلی آن را بقشدت کاهش داده است.
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تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۰کد خبر: ۱۰۶۱۶۰۹

گوشت ۵۰۰ هزاری از شایعه تا واقعیت
مدیرکل نظارت بر کاال های اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: آنچه درباره گوشت ۵۰۰ هزار تومانی منتشر

شد، حاصل فضاسازی در فضای مجازی بود و فقط تصویر گوشت های گران قیمت را نمایش دادند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مدیرکل نظارت بر کاال های اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت:

آنچه درباره گوشت ۵۰۰ هزار تومانی منتشر شد، حاصل فضاسازی در فضای مجازی بود و فقط تصویر

گوشت های گران قیمت را نمایش دادند.

مسعود امراللهی افزود: این موضوع حاصل فضاسازی در فضای مجازی است و گوشت های انتخاب شده برای

عرضه گران قیمت بودند.

ر�س مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده نیز از تالش برخی شرکت های بسته بندی، بازاریان و سودجویان

برای افزایش قیمت گوشت گوسفندی خبر داد و گفت: این اقدام اجحاف به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان

است.
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منصور پوریان درباره وضعیت بازار دام زنده و گوشت قرمز داخلی، افزود: اکنون برخی شرکت های بسته بندی

و فروشگاه ها، شگرد هایی برای افزایش قیمت گوشت گوسفندی در بازار به کار می گیرند که در این شرایط

اجحاف به مصرف کنندگان است.

این کارشناس حوزه دام و گوشت تصریح کرد: برخی افراد سودجو برای برهم زدن بازار گوشت قرمز به دنبال

شگرد درج قیمت و خبرسازی وسیع در این حوزه هستند.

پوریان گفت: قیمت ۵۰۰ هزار تومانی که برخی برای گوشت قرمز اعالم کردند برای ران بدون استخوان است

در حالی که گوشت گوسفندی اساسا باید با استخوان به فروش برسد، زیرا استخوان بخشی از گوشت

گوسفندی خصوصا گوشت بره است.

وی افزود: بنابراین با جداسازی استخوان از گوشت عمال قیمت این محصول دو برابر افزایش می یابد یعنی

قیمت اصلی هر کیلوگرم ۲۵۰ هزار� به ۵۰۰ هزار� می رسد.

ر�س مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده بر این باور است که برخی افراد سودجو با این شگرد و موج سازی

رسانه ای و قیمتی در هفته های پایان سال، سعی در القا و ایجاد ذهنیت قیمت باالی گوشت را دارند.

وی اظهار داشت: این در حالی است که دولت برای تنظیم بازار گوشت قرمز، مدتی است که ورود کرده و

تالش دارد بازار این محصول را برای شب عید و ایام نوروز تنظیم کند.

 بر اساس این گزارش ایوب فصاحت مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران گفت: از یک

شنبه به طور محدود گوشت گرم گوسفندی و گوساله با قیمت مصوب در میادین میوه و تره بار عرضه می شود.

وی قیمت هر کیلوگرم گوشت شقه گوسفندی را ۲۳۲ هزار �، گوشت گوساله داخلی را بین ۲۱۵ تا ۲۲۰

هزار � و گوشت وارداتی را زیر این قیمت اعالم کرد.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران گفت: واردات روزانه گوشت گرم و فرآیند توزیع و

عرضه در بازار برای کاهش قیمت آن تا پایان اردیبهشت سال آینده ادامه دارد.
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مرغ به نرخ مص�ب رسید

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: قیمت کنونی هرکیلو مرغ گرم با افزایش ۷ تا ۸ هزارتومانی در
خرده فروشی ها به نرخ مصوب رسید.

آقای مهدی یوسف خان� گفت: قیمت کن�ن�
هرکیل� مرغ زنده درب مرغداری ۴۲ هزارت�مان و
مرغ گرم در واحدهای صنف� ۶۳ هزارت�مان

است.

او قیمت هرکیل� ران مرغ با کمر را ۶۳
هزارت�مان، ران مرغ بدون کمر ۵۰ هزارت�مان،

سینه با کتف ۹۵ هزارت�مان، سینه بدون کتف ۱۰۰ هزار ت�مان و فیله مرغ ۱۱۰ هزارت�مان اعالم کرد.

یوسف خان� از ت�زیع روزانه ۹۰۰ تا یک هزارتن مرغ در تهران خبر داد.

رئیس اتحادیه پرنده و ماه� با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه مرغ شب عید نداریم، گفت: با ت�جه به
وضعیت ج�جه ریزی و ذخایر مرغ در سردخانه، نگران� مبن� بر کمبود مرغ ایام پایان� سال نداریم.

او ج� روان� بازار و کاهش عرضه از س�ی مرغدار را علت اصل� افزایش قیمت مرغ در بازار اعالم کرد و
گفت: برآوردها حاک� از آن است که تا پایان سال، قیمت حداکثر در محدوده نرخ مص�ب باشد.



2/14/23, 2:53 PM فارس من| وزیر جھاد: واردات گوشت ادامھ دارد، قیمت ھا ریزش خواھد داشت | نسخھ چاپی خبر | خبرگزاری فارس

https://www.farsnews.ir/printnews/14011125000348 1/2

حوزه : کشاورزی و امور دامگروه : اقتصادی

تاریخ : ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ - ۱:۵۰ ب.ظشماره : ۱۴۰۱۱۱۲۵۰۰۰۳۴۸

فارس من| وزیر جهاد: واردات
گوشت ادامه دارد، قیمت ها

ریزش خواهد داشت
وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد:  در خصوص گوشت قرمز با بحث وارداتی که در نظر گرفته شده است

به سمت تعادل حرکت خواهد کرد و طی روزهای آینده هرچه حجم واردات بیشتر شود بازارسازی
بهتری صورت می گیرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کاربران سامانه فارس من با ثبت پویشی با
عنوان « انتقاد از تداوم گرانی گوشت قرمز » درخواست پیگیری کردند. آنها اعالم کردند:
ناتوانی مردم در تأمین اصلی ترین و اساسی ترین ماده غذایی و بی تدبیری مسئوالن در امر
تأمین گوشت خوراکی و افزایش بی سابقه قیمت گوشت با وجود ادعا بر عدم کمبود از

جمله عواملی است که میزان مصرف گوشت را در خانواده ها به حداقل رسانده است.

وزیر جهاد کشاورزی دو روز پیش در سفر به استان هرمزگان خصوص راهکارها برای تأمین
گوشت و تنظیم قیمت آن نیز ابراز کرد: در خصوص گوشت قرمز با بحث وارداتی که در
نظر گرفته شده است به سمت تعادل حرکت خواهد کرد و طی روزهای آینده هرچه حجم

واردات بیشتر شود بازارسازی بهتری صورت می گیرد.

ساداتی نژاد در ادامه با بیان اینکه توزیع گوشت گوساله و گوسفندی منجمد در کشور در
حال انجام است، اعالم کرد: به لحاظ توزیع گوشت در همه استان های کشور هیچ
محدودیتی نداریم، البته این گوشت، وارداتی نیست، بلکه گوشت ایرانی عشایری است که
حدود دو ماه و نیم پیش، خرید تضمینی آن از استان های خراسان شمالی و کهگیلویه و
بویراحمد توسط شرکت پشتیبانی امور دام انجام شده است، گوشت گوساله هم از داخل
تأمین شده  و حدود دو سه ماه پیش توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشتار و منجمد
شده است و با کیفیت بسیار عالی و قیمت مناسب به صورت تنظیم بازار توزیع می شود و

مردم می توانند از آن استفاده کنند.

خبرگزاری فارس طبق رسالتی که بابت پیگیری سوژه  های فارِس من برای خود تعریف کرده
پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار می دهد و از مسووالن خواستار توضیح در این باره
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خواهد شد، کاربران دیگر هم می توانند به امضاکنندگان این پویش بپیوندند و با رسیدن
امضاها به 1000 و باالتر پیگیری های مختلفی در این باره می کند.
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