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 / خبرگزاري صدا و سیماهمهشري آنالین    
                                      ارز صیتخص يبرا يمرکز بانک از نهاده کنندگان وارد مطالبه   

 فرارو    
 است یمنطق يگوسفند گرم گوشت یتومان هزار 250 متیق   

 تسنیمخبرگزاري  
 شد آغاز گوشت یگرانفروش با برخورد   

 صدا و سیما خبرگزاري    
 امروز از مصوب متیق با گوساله و يگوسفند گرم گوشت عرضه   

 مهرخبرگزاري     
 یاساس يکاالها دربازار يباز/افتین صیتخص دام يها نهاده ازیموردن ارز    

 ایرناخبرگزاري  
 بازار در تومان هزار 150 متیق با گوشت گسترده عیتوز       

 شودیم برآورد تن هزار 900 کشور در قرمز گوشت دیتول       

 سنایخبرگزاري ا 
 کنند وارد قرمز گوشت بازار، میتنظ يبرا ياقتصاد فعاالن       

 فارس خبرگزاري    
    اندافتاده قرمز گوشت يبرا يسازمتیق دنبال ياعده چرا/ ستیچ تومان هزار 500 ییلویک گوشت يماجرا           

 مجلس شوراي اسالمی( خانه ملت) خبرگزاري 
 شود نیتام یداخل مازاد دام قیطر از بازار ازین/ ندارد یمناسب تیفیک یواردات گوسفند گوشت       
 ستین قبول قابل عنوان چیه به رمضان ماه و نوروز دیع آستانه در قرمز گوشت یگران       

 عو     روابط عمومی                       
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کد خبر 5713405

اقتصاد 

ارز م�ردنیاز نهاده های دام تخصیص نیافت/بازی دربازار کاالهای اساس�
اخباری در ح�زه تامین نهاده های دام� وج�د دارد که حاک� از تخصیص نیافتن ارز برای واردات آنها است و این امر گالیه هایی را به همراه داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد که ۲۵ فروند کشت� حامل کاالهای
اساس� مت�ل� به بخش خص�ص� در انتظار تخصیص ارز است. در این نامه آمده، در ۲ ماه اخیر هیچ ارزی برای واردات نهاده های دام� تخصیص نداده اند.

مهر م�ض�ع را از معاونت های مختلف وزارت جهاد کشاورزی و سازمان پشتیبان� ام�ر دام کش�ر پیگیری کرد اما در نهایت پس از تماس های مت�دد پاسخ
وزارتخانه این بود که این م�ض�ع به آنها ارتباط� نداشته و باید از مت�لیان امر در بانک مرکزی پیگیری ش�د.

در ادامه مهر م�ض�ع را از ت�لیدکنندگان خ�راک دام� پیگیری کرد.

مجید جعفری، مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خ�راک دام درباره وضعیت خ�راک های دام به مهر گفت: تا این لحظه نهاده در بازار م�ج�د بوده و نقدی و
شرایط� عرضه شده است.

وی افزود: در تأمین نهاده هایی مانند ج� و ذرت مشکل� وج�د نداشته اما تا حدودی کمبود س�یا محس�س بوده است.

او با بیان اینکه س�یا در بازار آزاد به ط�ر رسم� ۱۶ هزار و ۳۰۰ ت�مان در هر کیل� بوده که امروز به ۲۱ تا ۲۲ هزار ت�مان رسیده است، تصریح کرد: دانه س�یا
ابتدا وارد کارخانجات روغن کش� شده و در ادامه کنجاله آن وارد کارخانجات تأمین خ�راک دام م� ش�د.

جعفری گفت: با ت�جه به مشکالت نقدینگ� و قیمت باالی م�اد اولیه خرید و ت�لید حداقل� انجام م� ش�د. در این باره به دلیل کاهش بازار تقاضا در ح�زه
گ�شت از س�ی مردم، ت�لید دام و طیور نیز به همان نسبت کاهش یافته و م�ج�دی انبارها حداکثر برای دو هفته تأمین است.

در ادامه خبر تخصیص نیافتن ارز م�رد نیاز واردات نهاده های دام�، گزارش� دیگر از رس�ب روغن در گمرکات کش�ر منتشر شد.

در این نامه آمده بود، عل� رغم پیگیری ها و مکاتبات ص�رت گرفته با بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی، در حال حاضر بیش از ۵۰ روز است که روند
تخصیص ارز به روغن خام مت�قف شده و واردکنندگان این کاالی ضروری، اساس� و استراتژیک در انتظار تخصیص ارز الزم برای واردات آن بسر م� برند. اما
در نهایت بانک مرکزی از تأمین شدن ارز ۱۵۰ هزار تن روغن خام واردات� خبر داد. حال باید منتظر بود و دید وضعیت بازار خ�راک دام و طیور در چند هفته

آینده چه شرایط� را خ�اهد داشت.

کشاورزی و دامداری /
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مد�ر� دفتر بازرس� و نظارت �ر کاال های اساس� وزارت جهاد کشاورزی گفت: طرح �رخورد

با گرانفروش� گوشت قرمز در سراسر کشور آغاز شده است.

 مسعود امرالله� اظهار کرد: �راساس مصوبه قرارگاه امن�ت غذا�ی طرح �رخورد با به گزارش خ�رگزاری تس�یم،

گرانفروش� گوشت قرمز در سراسر کشور آغاز شده است.

مد�ر� دفتر بازرس� و نظارت �ر کاال های اساس� وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در گزارش میدان� د�روز از

فروشگاه های عرضه گوشت در تهران، �راساس فاکتور های خرید، طرح نظارت را اجرا�ی کرده ایم.

وی تصر�ح کرد: در صورت مشاهده عدم رعایت سود مصوب قانون� توسط فروشندگان گوشت قرمز، با متخلفان

�رخورد قانون� صورت خواهد گرفت.

انتهای پیام/+

�رخورد با گرانفروش� گوشت  آغاز شد
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کشاورزی

توزیع گسترده گوشت با قیمت ۱۵۰ هزار � در بازار

تهران- ایرنا- طی هفته های اخیر دولت به منظور تنظیم بازار گوشت قرمز، عالوه بر توزیع گسترده گوشت تنظیم بازاری منجمد با قیمت ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار�، گوشت گرم وارداتی را

با قیمت های ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزارتومانی نیز به بازار عرضه می کند.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، در حالی اخباری مبنی بر عرضه ۵۰۰ هزار تومانی گوشت قرمز در فضای مجازی منتشر شده که دولت سیزدهم مدتی است تمام تالش

خود را برای تنظیم بازار این محصول به کار گرفته است.

اکنون در طرح توزیع تنظیم بازاری گوشت منجمد، قیمت هر کیلوگرم قلوه گاه گوسفندی ۱۵۳ هزار �، سردست ۱۶۷ هزار � و ران ۱۷۷ هزار � است؛ البته

هر کیلوگرم گوشت گوساله منجمد تنظیم بازاری با قیمت ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار � به فروش می رسد.

۳۰ بهمن ۱۴۰۱،  ۱۷:۰۳
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همچنین هر کیلوگرم گوشت گرم گوسفندی وارداتی با قیمت ۲۳۲ هزار � در ۲۲ میدان میوه و تره بار شهرداری و در اقصی نقاط شهر تهران عرضه می شود.

قرار است میزان عرضه گوشت گرم گوسفندی ۲۳۲ هزار تومانی از ۱۰ روز آینده در تهران دو برابر شود.

البته به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار تهران میانگین قیمت گوشت شقه در نقاط مختلف تهران هم بین ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزار � است.

در حال حاضر هر کیلوگرم مرغ تنظیم بازاری نیز ۴۸ هزار و ۸۰۰ � است و مرغ گرم تازه با نرخ ۶۱ هزار و ۵۹۰ � در بازار به فروش می رسد.
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کشاورزی

مدیرکل مرکز اصالح نژاد دام:

تولید گوشت قرمز در کشور ۹۰۰ هزار تن برآورد می شود

تهران - ایرنا - مدیرکل مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور، تولید ساالنه گوشت دام سبک و سنگین را حدود ۹۰۰ هزار تن برآورد کرد و گفت: ارتقای تولید در ازای یک

راس دام مولد در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی و این مرکز قرار دارد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، «عباس اکبری شریف»، جمعیت دام سبک کشور از گونه گوسفند و بز را ۶۴ میلیون راس و جمعیت دام سنگین را

۷.۵ میلیون راس شامل گاو و گوساله عنوان کرد و افزود: ۴۳ درصد از تولید گوشت قرمز کشور از محل دام سبک گوسفند و بز تامین می شود.

مدیرکل مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور، با بیان این که معموالً وزن زمان کشتار دام سبک بین ۳۵ تا ۴۵ کیلوگرم است، تصریح کرد: ساالنه تقریبًا ۳۷۰

هزار تن گوشت قرمز از محل دام سبک کشور تولید می شود.

وی تصریح کرد: از ۷.۵ میلیون راس دام سنگین شامل گاو و گوساله، ساالنه نزدیک به ۵۳۰ هزار تن گوشت قرمز تولید می شود.

اکبری شریف گفت: از مجموع این دام های سنگین کشور ۱.۷ میلیون راس گاو اصیل شامل هلشتاین، سمینتال، جرزی و مونت بیلیارد و حدود ۳.۹ میلیون راس گاو

آمیخته و الباقی دام بومی گاومیش و شتر است.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی افزود: بیشترین گوشت قرمز از محل تولید دام سنگین از گاو آمیخته تولید می شود، زیرا هم سرعت رشد بیشتری دارند و

هم از جمعیت قابل توجهی برخوردارند و از این رو تولید گوشت آنان در واحدهای غیرصنعتی مقرون به صرفه است.

اکبری شریف اصالح نژاد دام ها را اقدامی در راستای ارتقای تولید در دام های سبک عنوان کرد و گفت: این فرایند از طریق تثبیت ژن های دوقلوزایی، کاهش دنبه و

القای تولید مثل غیر فصلی انجام می شود.

وی اضافه کرد: در روشی موسوم به "ترمینال کراس" با آمیختگی یک گوسفند ماده با قابلیت دوقلوزایی و تولید مثل غیر فصلی با یک نژاد گوشتی، بره های متولد

شده از قابلیت رشد نسبت به والدین خواهند بود.

مدیرکل مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور اضافه کرد: در راستای اقتصادی کردن صنعت پرورش گوسفندداری، درصدد توسعه دام های سبک دو منظوره

(گوشتی- شیری) مبتنی بر نژادهای بومی و وارداتی هستیم، زیرا تولید شیر مزیت دار در دام سبک موجب افزایش درآمد دامداران در گونه دام های سبک می شود.

وی درباره پروژه مربوط به دام سنگین کشور اظهارداشت: ۲۰ درصد از گاوهای شیری کشور در واحدهای صنعتی و غیرصنعتی که در دوره آخر تولید می باشند را با

اسپرم (مواد ژنی) یا دام های نژاد گوشتی دنیا آمیخته کرده ایم و گوساله هایی که از آنها متولد می شوند، دارای سرعت رشد و کیفیت گوشت بهتری هستند.

اکبری شریف افزود: امسال یکی از نژادهای گوشتی بومی به نام گاو سیستانی شناسایی شده تا مواد ژنی این گونه بومی نیز در پروژه "ترمینال کراس" مورد استفاده

قرار گیرد.

مدیرکل مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور، تصریح کرد: این کار توسط یک شرکت دانش بنیان در مزرعه ای آغاز شده و امسال ماده ژنی را به طور وسیع

میان گله داران تحت پوشش قرار گرفته و باید ببینیم نتایج این پروژه چگونه است و براساس رکوردی که بدست می آید برای سال آینده عمل کنیم.

اکبری شریف، توسعه گاوهای دومنظوره مانند سمینتال را یکی دیگر از راه های افزایش تولید گوشت قرمز در دام سنگین نام برد.

۱ اسفند ۱۴۰۱،  ۱۱:۵۴

کد خبر: 85035224

کشاورزیاقتصاد /

T T

     ۰ نفر 
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تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۲کد خبر: ۳۷۶۰۷۴۸

عرضه گوشت گرم گوسفندی و گوساله با قیمت مصوب از امروز

فصاحت مدیر کل سازمان میوه و تره بار استان تهران گفت:میزان نیازمان به گوشت گرم حدود سه برابر

شده و داریم تالش می کنیم که با همکاری وزارتخانه تخصصی این نیاز مردم تامین شود.

به گزارش خبر گزری صدا وسیما برنامه شهر

آفتاب رادیوتهران باحضور فصاحت مدیر کل

سازمان میوه و تره بار استان تهران به موضوع

عرضه گوشت گرم گوسفندی و گوساله با

قیمت مصوب  پرداخت.

سوال: خبر آمده از امروز به طور محدودگوشت

گرم گوسفندی و گوساله با قیمت مصوب در میادین میوه و تره بار عرضه می شود. قرار است روزانه چقدر

گوشت در بازار توزیع شود و نیاز روزانه چقدر است؟

فصاحت: ما االن با توجه به تفاوت قیمتی که در بازار است میزان نیازمان بسیار باال است یعنی حدود سه

برابر شده پیش بینی ما این است، اما با توجه به شرایطی که تامین وزارتخانه تخصصی بنا به دالیل

مختلفی که یکی از آن هم تخصیص ارز است و مشکالتی که در واردات این گوشت به وجود آمده ما االن

شرایط مناسب خودمان را نداریم و داریم تالش می کنیم که با همکاری وزارتخانه تخصصی بتوانیم انشااهللا

این نیاز مردم عزیزمان را گوشت گرم تامین کنیم، ولی االن ما یک روز در میان یعنی به صورت نهایتا مثال ۱۳

و نیم تن یا گاهی در حد ۳۰ تن برای ما می آید که جوابگوی نیاز مردم عزیز نیست و داریم تالش می کنیم

که انشااهللا این مسیر واردات هم تسریع پیدا کند و بتوانیم این شرایط را طبیعی کنیم با کمک وزارتخانه

تخصصی، چون واقعا تامین به عهده ما نیست و ما فقط نقش توزیع را داریم.

سوال: این شرایط مناسب نیست منظورتان عدم برابری عرضه و تقاضا است؟

فصاحت: بله دقیقا این طور است ما هم گوشت گرم گوسفندی و هم گوشت گرم گوساله االن نیاز مردم

افزایش پیدا کرده با توجه به اعتمادی که به سازمان میادین دارند و قیمت های مناسبی که است، اما شرایط

واردات و تخصیص ارز و مسائلی که در این بین وجود دارد و بخشی هم مربوط به شرایط آب و هوایی بود

البته مربوط به چند روز قبل است ما داریم تالش می کنیم و شاید این هم وظیفه ما نیست، اما در باب
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شرایط خاصی که االن هستیم داریم کمک می کنیم که انشااهللا بتوانیم این شرایط را طبیعی کنیم، اما همه آن

بستگی به این دارد که تامین کننده ها بتوانند نیاز ما را تامین کنند و واردات با سرعت صورت بگیرد.

سوال: گوشت گرم توزیعی وارداتی است یا تولید داخل است؟

فصاحت: کامال وارداتی است.

سوال: علت این واردات همین دالیلی است که االن گفتید مسائل آب و هوایی و مسائل تخصیص ارز و این

چنین؟

فصاحت: بله، همانطور که مستحضرید بعد از هدفمندشدن کامل یارانه ها و آزاد سازی قیمت ها، قدری نیاز

مردم و تقاضای آن ها کاهش پیدا کرد به دلیل کاهش قدرت خرید و هم موضوع کاهش تقاضا و افزایش

قیمت گوشت، در طول این مدت این روند روندی خیلی افزایشی نبود، اما در مدت حدود یک ماه و نیم

گذشته این روند افزایشی خیلی سریع صورت گرفت و دولت هم به فکر واردات افتاد با شرایطی که در تامین

وجود داشت منتها این روند یک روند بسیار کندی است که دارد تسریع پیدا می کند در جلساتی که ما در

خدمت مسئولین وزارت جهاد کشاورزی بودیم ما هم داریم کمک می کنیم اگرچه وظیفه ما نیست، اما

شرایط، شرایطی خاص است، اما باید کمک کرد که بتوانیم آرامش را به بازار برگردانیم.

سوال: در خبر ها به نقل از شما آمده که قیمت هر کیلوگرم گوشت شقه گوسفندی ۲۳۲ هزار تومان و گوشت

گوساله داخلی بین ۲۱۵-۲۲۰ هزار تومان است. تائید می کنید؟

فصاحت: آن گوشتی که دارند تامین می کنند همین است حاال به چه میزانی تامین می شود این فرمایش

شما درست است.

سوال: منظورتان از میزان چیست؟

فصاحت: یعنی آن تناژ مورد نیاز مردم، همانطور که عرض کردم برآورد ما این است که روزانه با این قیمتی

که خدمت شما عرض کردم و تامینی که داردصورت می گیرد حدود صد تن نیاز ما است، اما از این صد تن

فرض کنید روزانه به صورت متوسط شاید روزی ده تن تامین شده و این را هم ما منتقل کردیم و در جلسات

با مسئولین تامین کننده که وزارت جهاد است دارند تالش می کنند که بتوانند گوشت مورد نیاز ما را تامین

کنند البته گوشت منجمد گوسفندی و گوساله در میادین موجود است، اما گوشت گرم با این قیمت که

خدمت شما عرض کردم تا االن تامین مناسب صورت نگرفته که دارد تالش می شود که این سطحی که

خدمتتان عرض کردم به این سطح تامین برسد.

سوال: قیمت ها دست چه کسی است یعنی خود مغازه دار قیمت را تع�ن می کند؟

فصاحت: نه، این قیمت گوشت وارداتی است که خدمت شما عرض کردم، چون قیمت گوشت وارداتی ارز

ترجیحی داردبه نوعی، چون با ارز یارانه ای این کار صورت می گیرد قیمت پا�ن است منتها این تامین توسط
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واردکننده ها به اندازه کافی نمی تواند صورت بگیرد و ما هم تالش کردیم که خودمان این روند را یک مقدار

تسریع دهیم و داریم تالش می کنیم خودمان هم مستقیم با بعضی از واردکننده ها صحبت کردیم و آن ها

تشویق کردیم که سریع وارد کنند و با وزارتخانه تخصصی جلسه گذاشتیم و کمک کردیم به محض این که

گوشتشان رسیده سریع توزیع کنیم، ولی تا االن متاسفانه تعداد قابل توجهی از وارده کننده ها به دلیل عدم

تخصیص ارز به گفته خودشان عالقه ای به این واردات ندارند و یک مقدار با مشکل مواجه شده که ما داریم

کمک می کنیم و از وزارتخانه تخصصی تقاضا کردیم که سریع خودشان ورود پیدا کنند و تمهیداتی را انجام

دادند انشااهللا که سریع بتوانند تامین کنند و ما هم نقش توزیع را که داریم بتوانیم این توزیع را انجام دهیم.

سوال: وزیر جهاد گفته که ۳۴ قلم کاال قرار است با ۱۰ تا ۲۵ درصد تخفیف در فروشگاه های زنجیره ای تا پایان

ماه رمضان بدون سود به فروش برسد، گوشت هم شامل این می شود؟

فصاحت: این را باید از خودشان بپرسید، چون این در حیطه وظایف وزارت جهاد است من اطالعی از این

موضوع ندارم. 
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دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و ایسنا/خوزستان 
ظور تنظیم کشاورزی اهواز گفت: فعاالن اقتصادی می توانند به من
بازار داخلی، نسبت به واردات گوشت قرمز و یا دام سبک اقدام

کنند.

محمد نجفیان در گفت و گو با ایسنا با اشاره به افزایش قیمت
ا نجام شده ب ماهنگی های ا ه ه وجه ب ا ت رد: ب ظهار ک رمز ا گوشت ق
وزارت جهادکشاورزی، واردات گوشت قرمز و یا دام سبک با هدف

تنظیم بازار داخلی انجام خواهد شد.

وی افزود: متقاضیان حقیقی و حقوقی برای انجام مراحل واردات
این محصول باید به سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان
مراجعه کنند تا پس از آن بتوانند نسبت به واردات گوشت قرمز یا

دام سبک اقدام کنند.

دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اهواز گفت: این محصول وارداتی باید حداقل ۱۰ درصد زیر قیمت متوسط بازار در سطح استان عرضه شود تا بتواند
نقش تنظیمی در قیمت گوشت قرمز در بازار داخل داشته باشد.

نجفیان با بیان اینکه تشکل های بخش کشاورزی و اتحادیه های صنفی مربوطه در اولویت دریافت مجوز واردات این محصول قرار دارند، عنوان
کرد: باید توجه داشت که گوسفند زنده وارداتی باید حتما در کشتارگاه های صنعتی استان ذبح و عرضه شود.

وی خاطرنشان کرد: همواره رعایت شیوه نامه های بهداشتی دامپزشکی و معاونت غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی در انجام فرایند
واردات و عرضه این محصول در بازار داخلی باید مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام

دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اهواز:

فعاالن اقتصادی برای تنظیم بازار، گوشت قرمز وارد کنند
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farau.com | @fararunewsوبسایت خبری - تحلیلی فرارو

رییس مجمع ملی صادر کنندگان دام:

قیمت ۲۵۰ هزار تومانی گوشت گرم گوسفندی منطقی است

ر�س مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده اظهارداشت: قیمت دام زنده سبک را براساس درجه

بندی بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار� و دام سنگین درجه بندی بین ۹۰ تا ۱۰۵ هزار� است؛ بنابراین

قیمت الشه این محصول در بازار باید برای گوشت گوسفندی نر درجه یک ۲۲۰ هزار� و

گوشت گوساله ۲۱۰ هزار� باشد.

ر�یس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده از عرضه انبوه دام سبک از اواسط اسفندماه در سراسر کشور خبر داد

و گفت: با عرضه انبوه دام زنده سبک، قیمت گوشت قرمز در فرورد�ن و ارد�بهشت ماه سال ۱۴۰۲ کاهش

خواهد یافت.

به گزارش تسنیم، منصور �وریان درباره وضعیت بازار دام زنده و گوشت قرمز داخلی گفت: افزایش کاذب

قیمت گوشت گوسفندی ناشی از نوسان نرخ ارز، نوسان قیمتی �رخی کاالها، تاخیر در حمل و نقل به دلیل

شرایط آب و هوا�ی و سودجو�ی �رخی دالل ایجاد شد که با بی رغبتی و تقاضای پا�ین مصرف کنندگان رو�رو

شد.

به گفته وی، از اواسط اسفندماه دام های استان های جنوبی کشور به بازار عرضه می شود، ز�را با گرم شدن هوا

و خشکی شدن مراتع، نگهداری دام سخت می شود.

ر�یس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده اظهارداشت: اکنون با عرضه مو�رگی گوشت قرمز منجمد توسط

شرکت پشتی�انی امور دام کشور و گوشت گرم وارداتی، قیمت گوشت گوسفندی در �رخی استان ها و مناطق

تهران فروکش کرده است، اما در �رخی مناطق نیز همچنان با قیمت های باال و غیرمنطقی عرضه می شود.

وی تصر�ح کرد: طی سال های گذشته با استمرار خشکسالی ها رو�رو �ودیم بنا�را�ن دامداران به دلیل باال �ودن

قیمت نهاده های دامی و نبود علوفه مرتعی، دام های خود را زودتر از موعد به بازار عرضه می 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 نسبت به ۱۰ سال گذشته بی 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 �یش �ینی می شود از اواخر اسفندماه امسال و اوا�ل فرورد�ن ماه سال ۱۴۰۲
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عرضه دام زنده به بازار به شکل گسترده ای انجام شود که باید �رای ا�ن مهم �رنامه ر�زی الزم صورت گیرد.

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

سال انجام شود و در نیمه دوم سال فرایند ذخیره سازی و صادرات اگر متوقف نشود، بازار با چالش رو�رو

خواهد شد.

ر�یس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده افزود: اکنون گزارش وضعیت زایش های بهاره 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 می رود از اکنون �رای نیمه اول سال ۱۴۰۲ �رنامه ر�زی

جهت تولید، خرید حمایتی مازاد دام زنده و صادرات داشته باشیم تا تولید کنندگان ما با مشکل جدی رو�رو

نشوند.

به گفته وی، امسال �ودجه �رای خرید تضمینی سال ۱۴۰۲ دام زنده مازاد در الیحه �ودجه تعریف شده است

که می تواند در خرید و ذخیره سازی انبوه گوشت قرمز موثر واقع شود.

قیمت ۲۵۰ هزار تومانی گوشت گرم گوسفندی داخلی منطقی است

ر�یس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده درباره وضعیت جمعیت دامی کشور اظهارداشت: طبق آمار های

موجود جمعیت دام سبک �ین ۶۵ تا ۷۱ میلیون راس، دام سنگین گوشتی حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار راس،

دام سنگین شیری یک میلیون و ۳۰۰ هزار راس، گاومیش ۷۳ هزار راس و شتر ۱۳ هزار راس است که همه

ا�ن ها گوشت قرمز محاسبه می شوند بنا�را�ن با توجه به بارش های مناسب، جمعیت دامی در همه موارد

افزایش می یابد که در بازار گوشت قرمز اثرگذار است.

�وریان افزود: قیمت دام زنده سبک را �راساس درجه بندی �ین ۹۰ تا ۱۲۰ هزارتومان و دام سنگین درجه بندی

�ین ۹۰ تا ۱۰۵ هزارتومان است؛ بنا�را�ن قیمت الشه ا�ن محصول در بازار باید �رای گوشت گوسفندی نر

درجه یک ۲۲۰ هزارتومان و گوشت گوساله ۲۱۰ هزارتومان باشد همچنین تکه های تفکیکی گوشت گوسفندی

درجه یک ۲۵۰ هزارتومان و گوساله نر درجه یک ۲۲۰ هزارتومان به دست مصرف کنندگان �رسد.

وی قیمت واقعی دام زنده سبک نر درجه یک را با توجه به افزایش هزینه های تولید، ۱۲۰ هزارتومان و دام

سنگین گوساله نر درجه یک را ۱۰۰ هزارتومان دانست.

ر�یس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده درباره ادعای �رخی مبنی �ر الکچری �ودن گوشت گوسفندی گفت:

گوشت گوسفندی از گذشته تاکنون جز سبد �روتئینی ا�رانی ها �وده و البته ا�ن مهم در اکثر کشور های دن�ا به

ویژه کشور های حوزه خلیج فارس و خاورم�انه اینچنین است بنا�را�ن یک کاالی لوکس الکچری به شمار

نمی رود که �رخی بخواهند موجب افزایش قیمت آن نسبت به سا�ر محصوالت �روتئینی شوند.

�وریان افزود: صنعت دامپروری یکی از مزیت های بخش کشاورزی است و در صورتی که مورد حمایت قرار

بگیرد ما با مشکل افزایش قیمت ها در ا�ن بخش رو�رو نخواهیم شد.
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�ر اساس ای گزارش، طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی ساالنه یک میلیون و ۲۰۰ هزارتن گوشت قرمز در کشور

تولید و به بازار داخلی عرضه می شود.

�ررسی ها نشان می دهد، اکنون قیمت هر کیلوگرم شقه گوسفندی تنظیم بازاری منجمد �ین ۱۵۰ تا ۱۶۰

هزارتومان، گوشت گوسفندی قلوه گاه ۱۵۳ هزارتومان، سردست ۱۶۷ هزارتومان و ران ۱۷۷ هزارتومان است.

همچنین در بازار خرده فروشی قیمت هر کیلوگرم شقه گوسفندی به طور م�انگین �ین ۳۴۰ تا ۳۶۵

هزارتومان، گوساله ۳۱۰ هزارتومان، ران ۴۱۰ هزارتومان، سردست ۳۶۵ هزارتومان، راسته ۳۹۸ هزارتومان و

جگردستی ۴۵۰ هزارتومان عرضه می شود که ا�ن رقم در نقاط مختلف شهر ها اندکی متفاوت است.
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یکشنبه 30 بهمن 1401 ساعت 15:35حسین زاده:

نیست قبول  قابل  ن  عنوا چ  هی به  ن  مضا ر ه  ما و  نوروز  عید  ستانه  آ در  قرمز  گوشت  نی  گرا

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه گرانی محصوالت غذایی به ویژه گوشت قرمز در آستانه عید نوروز و ماه رمضان به هیچ عنوان قابل

ی خاصی در این زمینه ازسوی دولت دارد. قبول نیست، گفت: متاسفانه ظواهر نشان از عدم وجود تصمیم و برنامه ریز

حسین حسین زاده در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با انتقاد از گرانی کاالهای اساسی مورد نیاز مردم به ویژه گوشت قرمز در

آستانه عید نوروز و ماه مبارک رمضان، گفت: متاسفانه دولت امسال نیز همچون سال های گذشته قدرت کنترل بازار شب عید را ندارد

کی مردم با قیمت مناسب بود و که قیمت اقالم اساسی مردم دائما رو به افزایش است، در حالی که باید به فکر تامین اقالم خورا چرا

مسیر دسترسی به این اقالم را برای آن ها تسهیل کرد.

نماینده مردم الرستان، خنج، گراش و اوز در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: باید تمامی دستگاه های مرتبط با تامین کاالهای اساسی

به قیمت مناسب همچون وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صمت به مسئله ورود جدی داشته باشند تا این اقالم در شب عید بدون

افزایش قیمت سرسام آور به دست مردم برسد.  

کید بر ضرورت قطع دست دالل ها و واسطه ها که منجر به افزایش قیمت این کاالها می شوند، اظهار کرد: با توجه به زمان باقی وی با تا

مانده تا شب عید و ماه رمضان امیدواریم دولت تدابیر الزم را برای کنترل بازار بی اندیشد اما ظواهر نشان از عدم وجود تصمیم و

ی خاصی در این زمینه دارد لذا امیدواریم در زمان باقی مانده تا نوروز تدابیر الزم را بیاندیشید. برنامه ریز

ح کرد: گرانی محصوالت غذایی به ویژه گوشت قرمز در آستانه عید نوروز عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی مطر

و ماه رمضان به هیچ عنوان قابل قبول نیست لذا دولت باید دراین خصوص به مجلس پاسخگو باشد./

پایان پیام
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ی در تشریح نظارت میدانی از میادین میوه و تره بار: یکشنبه 30 بهمن 1401 ساعت 16:54عسکر

شود تامین  خلی  دا د  زا ما م  دا طریق  ز  ا ر  زا با ز  نیا ندارد/  مناسبی  کیفیت  تی  دا ر وا گوسفند  گوشت 

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: به منظور تامین نیاز بازار داخلی وزارت جهاد کشاورزی اقدام به واردات کرده اما کیفیت گوشت گوسفندی وارداتی

عرضه شده در میادین میوه و تره بار مناسب نیست و درصد چربی باالیی دارد.

ی رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدجواد عسکر

شورای اسالمی و علیرضا عباسی عضو این کمیسیون با توجه به افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار ضمن حضور در یکی از میادن میوه

و تره بار تهران از روند توزیع این کاالی اساسی مورد نیاز خانوار بازدید کردند.

� توزیع می شد، علی رغم تخصیص ارز نیمایی به خ هر کیلوگرم 235 هزار  وی افزود:گوشت شقه گوسفند وارداتی در این میدان با نر

واردات گوشت متاسفانه نظارت کافی بر روی گوشت های وارداتی صورت نگرفته بود و از کیفیت مطلوبی برخوردار نبودند.

ی رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی در جریان این نظارت محمد جواد عسکر

میدانی، گفت: به منظور تامین نیاز بازار داخلی وزارت جهاد کشاورزی اقدام به واردات کرده اما کیفیت گوشت گوسفندی وارداتی عرضه

ی بر کیفیت محصوالت وارداتی که با استفاده از ارز نیمایی وارد شده در میادین میوه و تره بار مناسب نیست و باید نظارت بیشتر

می شوند صورت بگیرد. زیرا گالیه مردم را به همراه دارد

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در گفت وگو با رئیس سازمان دامپزشکی کیفیت گوشت وارداتی

را نامناسب اعالم کردم که وی نیز این موضوع را تا�د کرد و نظارت مناسبی بر روی این موضوع صورت نگرفته است.

گر وی با اشاره به دیدار روز گذشته با دادستان کل کشور افزود: به زودی موضوع کیفیت گوشت وارداتی را مورد بررسی قرار می دهیم، ا

قرار است نیاز مردم را تامین کنیم باید کاالی وارداتی از کیفیت مناسبی برخوردار باشد.



2/20/23, 2:08 PM نسخھ چاپی خبر :: خبرگزاری خانھ ملت

https://www.icana.ir/Fa/News-Print/516843/true 2/2

کید بر اینکه درصد چربی گوشت گوسفندی وارداتی بسیار باال است، عنوان کرد: به این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با تا

ی کنیم. در نشست روز جای واردات باید دام مازاد دامداران داخلی را در قالب خرید تضمینی خریداری می شد تا از خروج ارز جلوگیر

آینده کمیسیون کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی موضوع کیفیت گوشت وارداتی و تامین میوه شب عید را مورد رسیدگی قرار

می دهیم و نتیجه آن را اعالم می کنیم./

پایان پیام
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حوزه : کشاورزی و امور دامگروه : اقتصادی

تاریخ : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ - ۳:۱۱ ب.ظشماره : ۱۴۰۱۱۱۳۰۰۰۰۵۱۲

فارس من| ماجرای گوشت
کیلویی 500 هزار تومان

چیست/ چرا عده ای دنبال
قیمت سازی برای گوشت قرمز

افتاده  اند
این روزها عده ای در فضای مجازی و برخی رسانه ها، در تنور افزایش قیمت گوشت می دمند و سعی

در القای گرانی گوشت به مردم دارند تا از این شایعه برای خود منافعی کسب کنند. گرچه قیمت
گوشت قرمز این روزها برای مردم زیاد است اما نرخ هایی هم که از سوی این عده اعالم می شود،

صحیح نیست. 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روز گذشته ادعاهایی در فضاهای مجازی
مبنی بر  افزایش قیمت گوشت به هر کیلو   500 هزار تومان مطرح شد، در این میان عده ای
هم تالش کرده  اند با جوسازی، قیمت گوشت را در بازار گران نشان دهند تا  از این آب گل
آلود ماهی بگیرند؛ موضوعی که رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده هم بر آن تاکید
می کند و می گوید:  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.

بررسی میدانی خبرنگار فارس از بازار محصوالت پروتئینی نشان می دهد که امروز 30 بهمن
1401 قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی در میادین میوه و تره بار و قصابی ها 250 تا 300
هزار تومان، است همچنین در فروشگاه های زنجیره ای هر بسته دو کیلویی گوشت تنظیم
بازار با قیمت حدود 450 هزار تومان عرضه می شود، همچنینی گوشت یخ زده با قیمت 155

هزار تومان عرضه می شود.
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مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار تهران هم گفته است که گوشت گوسفندِی گرم،
کیلویی 232 هزار تومانی امروز به صورت گسترده در 22 میدان میوه و تره بار شهرداری و در

اقصی نقاط شهر تهران عرضه می شود.

با این حال چرخی در برخی  فروشگاه های مجازی عرضه گوشت نشان می دهد  گوشت قرمز
با قیمت  هایی نظیر کیلویی 400 هزار تومان عرضه می شود . 

 مدیرکل نظارت بر کاال های اساسی وزارت جهاد کشاورزی، ادعای گرانی بیش از اندازه قیمت
گوشت  در فضاهای مجازی  را جوسازی می داند و می گوید: آنچه درباره گوشت قرمز 500
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.

* گرانی گوشت برای محصوالت خاص گوشت/ قیمت تابع عرضه و تقاضا است

اما موضوع دیگری هم هست اینکه برخی در بازار به دنبال محصوالت خاص هستند مثال
گوشت گوسفندی بدون استخوان و خالص می خواهند که اصال در مورد گوشت گوسفندی
این موضوع مصداق ندارد و اینها بر قیمت گوشت اضافه می کند و یا در مناطقی از تهران
شاید عده ای محدود بخواهند گوشت را با ویژگی های خاص (مثال گوشت خالص) با قیمت 
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گرانتری بفروشند و این برای همه مغازه ها مصداق ندارد اما ضرورت دارد بر همین
فروشندگان هم نظارت باشد.

از آنجا که گوشت قیمت تع�ن شده ای از سوی ستاد تنظیم بازار ندارد و عرضه و تقاضا
قیمت را تع�ن می کند، قیمت در مغازه های مختلف متفاوت است و شاید کسی در سایه

عدم نظارت و تخلف بیش از حد گران بفروشد.

* عرضه گوشت گرم گوسفندی ادامه می یابد/ قیمت گوشت با آغاز فصل بهار متعادل می شود

قیمت گوشت اخیرا افزایشی در بازار داشته است اما هیچوقت به کیلویی 500 هزار تومان
نرسیده است، از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی واردات گوشت را انجام می دهد تا بازار

را کنترل کند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، در این باره می گوید: عرضه
گوشت گرم گوسفندی 232 هزار تومانی از 10 روز آینده دو برابر می شود و چند محموله

گوشت دیگر وارد تهران خواهد شد.

به گزارش فارس، تولید گوشت در کشور ساالنه حدود 900 هزار تن است که تنها 100 هزار
تن با خودکفایی فاصله دارد، امسال اتحادیه تولید کنندگان اعالم کردند که مازاد تولید در

کشور وجود دارد که بیشتر به خاطر کاهش سرانه مصرف گوشت بود.

حتی در برهه ای وزارت جهاد کشاورزی مجوز صادرات داد که قیمت گوشت قرمز در داخل
افزایش یافت و از کیلویی 300 هزار تومان هم عبور کرد.

با این حال برخی کارشناسان هم می گویند با آغاز فصل بهار عرضه دام از سوی دامداران
هم بیشتر می شود و قیمت را در بازار می شکند.

* چرا برخی دنبال بیش از حد نشان دادن قیمت گوشت هستند؟

 واقعیت این است که برخی از باال بودن قیمت گوشت در بازار سود می برند، دالل، واسطه
و سودجویانی که دام زنده را به قیمت اندک از دامدار خریده اند اکنون سود کالنی را به

جیب می زنند.

امروز قیمت هر کیلو دام زنده گوساله 96 هزار تومان و دام زنده گوسفندی 126 هزار تومان
است ، به گفته فعاالن این صنف، طبق یک عرف معمول، قیمت هر کیلوگرم گوشت پشت
ویترین مغازه باید دو برابر ا ین میزان باشد یعنی گوشت گوساله حدود 200 هزار تومان و
گوسفندی 250 هزار تومان به فروش برود، اما آنچه در بازار می بینیم خالف این ها است و

سود سرشاری به جای تولید کننده به جیب واسطه ها می رود.
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بنابراین آنچه پیداست بیشتر از افزایش قیمتی که در روزهای اخیر در بازار گوشت رخ داده
است، دالالن و واسطه گران به تنور این گرانی می دمند، از آنجا که گوشت جزو محصوالتی
نیست که ستاد تنظیم بازار برای آنها قیمت تع�ن کند، بنابراین نظارت بر قیمت هم انجام
نمی شود و اینها فرصتی را برای سودجویان داده است که حتی با واردات گسترده چند روز
گذشته و افزایش آن تا 10 روز آینده ، قیمت ها باالتر برود؛  اما باز هم برخی سودجویان

سعی می کنند خیلی بیشتر نشان دهند زیرا سودشان در این است.

بنابراین گزارش کاربران سامانه فارِس من با ثبت پویشی با عنوان «انتقاد از گرانی گوشت»
درخواست پیگیری در این باره داشته اند.

پایان پیام/ ت 1073
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اخبار اقتصادی

مطالبه وارد کنندگان نهاده از بانک مرکزی برای تخصیص ارز
اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران در نامه ای به رییس کل بانک مرکزی اعالم کرد: ۲۵ فروند کشت� حامل کاالهای اساس� مت�ل� به بخش

خص�ص� در انتظار تخصیص ارز است.

به گزارش همشهری آنالین به نقل از روابط عم�م� اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران (اوندا)، اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران
در نامه ای به رییس کل بانک مرکزی اعالم کرد: ۲۵ فروند کشت� حامل کاالهای اساس� مت�ل� به بخش خص�ص� در انتظار تخصیص ارز است.

در متن نامه این اتحادیه به رییس کل بانک مرکزی آمده است:

با عنایت به فرمایشات اخیر جناب�ال� مبن� بر تخصیص بیش از ۶.۵  میلیارد دالر ارز نیمایی ط� ۴۰ روز گذشته مراتب ذیل جهت  استحضار و دست�ر بررس�
ایفاد م� گردد:

۱- با وج�د تاکید مقامات عال� کش�ر بر اول�یت تامین و تثبیت قیمت کاالهای اساس� سفره مردم به استحضار م� رساند، با وج�د مکاتبات و پیگیری های
مت�دد ط� نزدیک به دو ماه اخیر (تا تاریخ تنظیم این مکاتبه) هیچگ�نه ارز نیمایی قابل انتقال جهت واردات نهاده های دام� ت�سط بخش خص�ص� تخصیص

نیافته است.

۲- عالوه بر ت�قف حدود ۲۵ فروند کشت� کاالهای اساس� مت�ل� به بخش خص�ص� در انتظار تخصیص ارز (حدود ۶۰۰ میلیون یورو)، به پیوست لیست بیش
از ۱.۵  میلیارد دالر نهاده های دام� که در گمرکات کش�ر ک�تاژ شده و بیش از دو ماه است که منتظر تخصیص ارز نیمایی بوده، به تفکیک شماره ک�تاژ و ثبت

سفارش جهت اطالع تقدیم م� گردد.

۳- با ت�جه به اینکه کاالهای اساس� به ص�رت عام و نهاده های دام� به ص�رت خاص مشم�ل قیمت گذاری دولت� بوده و تا حلقه آخر زنجیره ت�لید نیز تحت
نظارت و کنترل م� باشند، آیا ۶.۵ میلیارد دالر ارز نیمایی (۲۸.۵۰۰ ت�مان) که تامین گردیده از حیث ن�ع کاال و قیمت گذاری از اول�یت الزم در مقایسه با

کاالهای اساس� م�رد نیاز کش�ر برخ�ردار بوده یا خیر؟

۴- با ت�جه به تاکید ویژه بر مقابله با رانت و فساد در دولت محترم و شفاف سازی فضای اقتصادی کش�ر و همچنین تفاوت فاحش نرخ آن با نرخ ارز آزاد،
استدعا دارد دست�ر فرمایید نسبت به انتشار مستمر لیست دریافت کنندگان ارز نیمایی در سامانه بانک مرکزی اقدام گردد.

۵- با ت�جه به تاکیدات مکرر بر وج�د گشایش های ارزی، مزید امتنان خ�اهد بود حداقل نسبت به تخصیص و تامین ف�ری مطالبات ارزی تامین کنندگان
کاالهای اساس� بخش خص�ص� اقدام عاجل مبذول فرمایید.

قیمت واقع� گ�شت گ�سفندی اعالم شد ؛  گ�شت ارزان م� ش�د؟ | ماجرای گ�شت ۵۰۰ هزار ت�مان� چه بود؟

گ�شت های ۱۵۰ هزار ت�مان� روی دست دولت ؛  چرا مردم نم� خرند؟ | علت اصل� کمبود گ�شت گ�سفندی در بازار

صن�ت و تجارت /

https://www.hamshahrionline.ir/service/Economy
https://www.hamshahrionline.ir/news/742975/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.hamshahrionline.ir/news/742966/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C
https://www.hamshahrionline.ir/news/742970/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.hamshahrionline.ir/service/Economy/industry

