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تار�خ: ۰۳ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۸:۲۲کد خبر: ۱۱۶۴۹۹۰

کیفیت گوشت های وارداتی قابل قبول نیست

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: کیفیت گوشت های وادراتی قابل قبول نیست و هر دستگاه دولتی و

خصوصی که آن را وارد کرده باید پاسخگو باشد، دستگاه های نظارتی نیز به حوزه واردات گوشت گرم ورود کرده

اند.

به گزارش «تابناک» به نقل از خانه ملت، محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منا�ع طبیعی و محیط

زیست مجلس شورای اسالمی در تشر�ح جلسه امروز کمیسیون متبوع خود با حضور وز�ر جهاد کشاورزی، گفت: �یرو

نشستی که با تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ داشتیم دغدغه ا�ن تولیدکنندگان را از وز�ر جهاد کشاورزی و معاونین وی

�یگیری کردیم و مشکالت موجود �ررسی شد.

نماینده مردم داراب و زر�ن دشت در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه با توجه به تقارن عید نوروز با ماه م�ارک

رمضان قطعا میزان مصرف گوشت قرمز و مرغ افزایش �یدا می کند، ادامه داد: افزایش حجم و کیفیت تولید گوشت

مرغ و تخم مرغ قطعا در قیمت آن نیز اثرگذار است.

ا�ن نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با تاکید �ر اینکه متاسفانه گوشت قرمز وارداتی توز�ع شده در م�اد�ن

میوه و تره بار از کیفیت مطلوبی �رخوردار نیست، عنوان کرد: ۳۰ تا ۴۰ درصد از گوشت های وارداتی گرم را چربی

تشکیل می دهد و گوشت های بسته بندی شده وارداتی نیز وضعیت بدتری دارند و تا ۶۰ درصد �رخی از آن ها را

ناخالصی و استخوان تشکیل می دهد.
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وی با ��ان اینکه کیفیت گوشت های وادراتی قابل قبول نیست و هر دستگاه دولتی و خصوصی که آن را وارد کرده باید

پاسخگو باشد، گفت: دستگاه های نظارتی نیز به حوزه واردات گوشت گرم ورود کرده اند.

عسکری با تاکید �ر اینکه یکی از مشکالت تولیدکنندگان گوشت مرغ و تخم مرغ عدم تامین نهاده های دامی خصوصا

کنجاله سویا است، عنوان کرد: در نشست امروز مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های متولی کنجاله مورد ن�از

مرغداران را تامین کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به اینکه با توجه به بازگردانی اخت�ارات حوزه بازار محصوالت کشاورزی به وزارت

جهاد کشاورزی ا�ن وزارتخانه باید از نوسانات قیمتی موجود در بازار جلوگیری کند، اضافه کرد: از جایگاه نظارتی که

داریم اشکاالت و ا�رادات را به دستگاه های اجرا�ی و مردم اعالم می کنیم. امیدواریم گزارشی که مقرر شده است وزارت

جهاد کشاورزی طی چند روز آینده ارائه کند گزارش جامعی در راستای رفع مشکالت موجود باشد.

ا�ن نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی، افزود: یکی دیگر از مشکالت حوزه کشاورزی موانع �یش روی صادرات

است هرچند که �ر اساس قانون �ودجه سنواتی و �رنامه های توسعه ای ن�اید تعرفه صادراتی �ر محصوالت کشاورزی

اعمال شود مگر به شرط اینکه ا�ن تصمیم از ۶ ماه قبل اطالع رسانی شده باشد.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منا�ع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی با ��ان اینکه باید تالش کنیم تا

بازار های صادراتی خود را از دست ندهیم، ز�را ا�ن گونه کم کاری ها باعث می شود تولیدکنندگان آسیب �بینند، گفت:

یکی از م�احث مطرح شده در نشست امروز در زمینه شکر �ود، ساالنه حدودا ۱ میلیون ۸۰۰ هزار تن به شکر ن�از داریم

که یک میلیون تن آن در داخل کشور تامین می شود. باید از چغندرکاران کشور حمایت کنیم، ز�را در حال حاضر

انگیزه ای �رای کشت ندارند.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه در حوزه مد�ریت ضعیف عمل شده است، ادامه داد: بس�اری از دامداران از ماه  های

قبل اعالم آمادگی می کردند که قصد فروش دام مازاد خود به صورت تضمینی هستند، قبل از آغاز فصل بهار

می توانستیم دام مازاد تولیدکنندگان را خریداری کنیم.
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استان ها / تهران

توزیع ۱۴ هزار و ۶۰۰ تن گوشت قرمز و مرغ منجمد در استان تهران

شهرری - ایرنا - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از توزیع چهار هزار و ۵۰۰ تن گوشت قرمز منجمد در فروشگاه های زنجیره ای و میادین میوه و تره بار و اصناف خبر داد و

گفت: ۱۰ هزار تن مرغ منجمد نیز تامین شده که با آغاز توزیع این محصول پروتئینی از روزگذشته تاکنون حدود ۱۰۰ تن عرضه شده است.

به گزارش ایرنا از سازمان جهادکشاورزی استان تهران، جبرئیل برادری روز چهارشنبه افزود: باتوجه به روزهای پایانی سال و جهت رفاه حال شهروندان به منظور تنظیم

بازار محصوالت پروتئینی، عالوه بر توزیع گوشت قرمز منجمد، توزیع مرغ منجمد نیز با قیمت مصوب هر کیلوگرم ۴۵ هزار � برای مباشرین و ۵۰ هزار� برای

مصرف کننده آغاز شده است.

وی ادامه داد: این کاالهای مصرفی در میادین، فروشگاه های زنجیره ای، واحدهای صنفی بدون محدودیت در حال عرضه است و تا پایان ماه مبارک رمضان نیز این

روند ادامه خواهد داشت.

برادری تاکید کرد: روزانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن گوشت قرمز منجمد در تهران به فروش می رسد که عالوه بر آن گوشت گرم نیز در حال عرضه است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران خاطرنشان کرد: رصد و نظارت مستمر بازرسان سازمان بر بازار در جریان است و در جلسه امروز تنظیم بازار که با حضور

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار برگزار شد، بازرسی مشترک بازار شب عید با تیمی متشکل از جهاد کشاورزی استان، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و سازمان

صنعت، معدن و تجارت از شنبه ۶ اسفندماه به طور جدی و گسترده آغاز به کار خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: ۱۵۰ تن گوشت گرم گوسفند و ۱۶۲تن گوشت گرم گوساله از محل واردات نیز تاکنون عرضه شده است.

۳ اسفند ۱۴۰۱،  ۱۵:۵۶

کد خبر: 85037812

تهراناستان ها /

T T

     ۱ نفر 

مهدی مقدر

https://www.irna.ir/news/85037812/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DB%B1%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/
https://www.irna.ir/service/province
https://www.irna.ir/service/province/tehran
https://www.irna.ir/archive?jr=2291


2/26/23, 9:07 AM حمایت از دامداران با تولید قراردادی گوشت و فروش مدت دار نھاده ھای دامی - ایرنا

https://www.irna.ir/news/85040341/حمایت-از-دامداران-با-تولید-قراردادی-گوشت-و-فروش-مدت-دار-نھاده-ھای 1/1

https://irna.ir/xjLQKb

۶ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۶:۰۷

کد خبر 85040341

کشاورزی

شرکت پشتیبانی امور دام پیشنهاد داد؛

حمایت از دامداران با تولید قراردادی گوشت و فروش مدت دار نهاده های دامی

تهران - ایرنا - شرکت پشتیبانی امور دام کشور پیشنهاد داد: طرح تولید قراردادی گوشت قرمز و فروش مدت دار نهاده های دامی به منظور حمایت از حوزه دامپروری اجرایی

می شود.

به گزارش روز شنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، با ابالغ طرح تولید قراردادی گوشت قرمز و فروش مدت دار نهاده های دامی برای حمایت از دامداران حوزه دام

سبک از سوی معاونت امور تولیدات دامی، این طرح توسط شرکت پشتیبانی امور دام در دستور کار قرار دارد و دستورالعمل مربوطه جهت اجرا به کلیه استان ها نیز

ابالغ شده است.

با اجرای این طرح ها تالش می شود برخی از مشکالت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصوالت دامی مرتفع شود.

در این راستا، پیشنهاداتی مانند ارائه تسهیالت مکفی برای تامین بخشی از سرمایه در گردش دامداران، صنایع لبنی و شیرخشک، حذف مالیات بر ارزش افزوده

محصوالت پروتئینی و لبنی از سوی این معاونت ارائه شده است.

همچنین صادرات شیرخشک در سال جاری آزادسازی شده و تعرفه صادرات آن نیز بر اساس مصوبه شورای قیمت گذاری حذف شده است. پیشنهاد حذف مالیات بر

ارزش افزوده نیز به معاون اول رئیس جمهور ارائه شده است.

گفتنی است؛ برگزاری نشست ها و جلسات همکاری با تشکل های دامی، هلدینگ کشاورزی و دامپروری، موسسات بزرگ اقتصادی و زنجیره های تولید جهت فعال

کردن واحدهای پرواربندی نیمه فعال و غیرفعال و ظرفیت های خالی مربوطه؛ ارائه بسته پیشنهادی حمایت از تولیدکنندگان دام های پرواری جهت تامین نهاده و

نقدینگی مورد نیاز به ویژه در شرایط خشکسالی اخیر؛ و خرید گوشت قرمز از ابتدای اجرای طرح مردمی سازی نظام یارانه ها با قیمت مصوب کمیته قیمت گذاری

استانی به منظور حمایت از دامداران توسط شرکت پشتیبانی امور دام از مهم ترین اقدامات حمایتی انجام شده مرتبط با حوزه دامپروری از سوی معاونت تولیدات

دامی وزارت جهاد کشاورزی است.
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تولید گوشت مرغ در زنجان بیشتر از نیاز استان است

زنجان – ایرنا – ر�س سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: میزان تولید گوشت مرغ در زنجان بیشتر از نیاز و میزان مصرف در استان است.

روح اهللا حسنی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه میزان مصرف گوشت مرغ در استان روزانه ۵۰ تا ۸۰ تن است، اظهار کرد: میزان تولید گوشت

مرغ در استان باالی ۱۸۰ تن در روز است و در پیک تولید به ۲۰۰ تن هم می رسد.

وی افزود: تحت هیچ شرایطی حداقل تولید گوشت مرغ از میزان ۱۲۰ تن پا�ن نمی آید.

ر�س سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه مازاد نیاز این استان در تولید گوشت مرغ به سایر استان ها صادر می شود، خاطرنشان کرد: با این شرایط

موضوعی به نام کمبود گوشت مرغ در استان نداریم.

وی در خصوص قیمت گوشت مرغ در بازار استان نیز گفت: قیمت ها تحت تاثیر مولفه هایی، مقداری باال و پا�ن می شود ولی در مجموع عرضه گوشت مرغ

وضعیت مناسبی دارد.

حسنی افزود: جوجه ریزی در مرغداری های استان به نسبت سال گذشته خیلی مختصر کم شده ولی در مجموع حجم تولید گوشت مرغ در استان خیلی بیشتر از

مصرف استان است.

ر�س سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، کمبود و مشکلی در تامین و عرضه اقالم اساسی همچون مواد

پروت�نی، برنج، قند و شکر در استان وجود ندارد.

۵ اسفند ۱۴۰۱،  ۹:۵۴

کد خبرنگار: 939

کد خبر: 85038619
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۶ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۳

کد خبر 85039991

استان ها / کردستان

قیمت مرغ منجمد در کردستان کاهش یافت

 سنندج-ایرنا- مسئول روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: قیمت هر کیلوگرم مرغ منجمد در راستای حمایت از مصرف کننده با ۱۰ هزار � کاهش به ۴۳ هزار

� رسید.

مهدی فتحی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: قیمت هر کیلوگرم مرغ منجمد در بازار استان ۵۳ هزار � بود که به منظور حمایت از مصرف کننده

به ۴۳ هزار � کاهش پیدا کرد.

وی با اشاره به اینکه مرغ منجمد در همه فروشگاه های زنجیره ای و روستابازارهای استان قابل خریداری است، اضافه کرد: امروز ۲۰ تن مرغ منجمد در این فروشگاه

ها توزیع شده است و این روند تا متعادل شدن بازار به ویژه در آستانه فرا رسیدن سال جدید و ماه مبارک رمضان ادامه دارد.

مسئول روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: مرغ های منجمد که در این روزها توزیع می شود داخلی است و بتازگی منجمد شده و از کیفیت

باالیی هم برخوردار هستند.

فتحی نیاز روزانه مردم استان به گوشت مرغ را ۱۲۰ تن خواند و یادآور شد: براساس جوجه ریزی انجام شده در ماه های دی و بهمن امسال، کمبودی در تامین

گوشت مرغ تا پایان سال نخواهیم داشت لذا مردم نگرانی از این بابت نداشته باشند.

۷۰۱ واحد مرغداری فعال در کردستان با ظرفیت بیش از ۱۴.۵ میلیون قطعه در دوره و حدود ۵۸ میلیون قطعه در سال با توان تولید ۱۱۰ هزار تن گوشت مرغ وجود

دارد.

۶ اسفند ۱۴۰۱،  ۱۲:۵۳

کد خبرنگار: 2105

کد خبر: 85039991
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تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۶کد خبر: ۳۷۶۳۸۴۷

نرخ فعلی گوشت نزدیک به قیمت تولید گوشت است

مدیرکل بازرسی و نظارت بر کاالهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت:با اصالح نظام کارآمد سازی یارانه

ها در حوزه نهاده ها، نهاده ۱۴۰۰ تومانی شش هزار تومان شد که با ثابت ماندن قیمت گوشت در این مدت

دامدار متضرر شده بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه سالم صبح بخیر با موضوع بررسی بازار گوشت میزبان آقای مسعود

امراللهی مدیرکل بازرسی و نظارت بر کاالهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی بود.

سوال : اول بپرسم قبول دارید گوشت قرمز گران

شده یا نه ؟

امراللهی: مسلم است که گران شده .

سوال : در مصاحبه ها و خبرها من اینطور می

دیدم که می گفتند که آقا اصال نگرانی نداریم و

این اصًال تورمی که شما می گو�د نیست پس قبول دارید که گران شده ؟

امراللهی : بله خوب گوشت نسبت به قیمت تمام شده اش تازه نزدیک شده یعنی در حوزه تولید ما

مشکالتی داشتیم و و حاال اگر اجازه بدهید من وارد یک نکته بشوم قبل از این ما زمانی که در اردیبهشت

ماه اصالح نظام کارآمد سازی یارانه ها صورت گرفت به هر حال تغ�رات قیمتی داشتیم در حوزه نهاده ها و

یکی از آیتم هایی که همین بحث دام دارد استفاده می کند همین نهاده ها است شما ببینید نهاده ۱۴۰۰

تومانی با این اصالح یک دفعه شد شش هزار تومان یا جو دو هزار تومانی شد نزدیک به ۱۲ هزار تومان االن

هم تا ۱۳ هزار تومان در در بازار است حاال نهادهای مختلف کاه به همین صورت یونجه به همین صورت

نهادهایی که مورد استفاده دام قرار میگیرد ولی قیمت گوشت هیچ تغ�ری نکرد یعنی ما تا آذر ماه شرکت

پشتیبانی امور دام ما خرید حمایتی دام از دامدار داشت یعنی دامدار واقعًا متضرر شده بود طوری شده بود

که دامش را می فروخت که بتواند علوفه تهیه کند برای دامش به همین دلیل.

سوال : این بحث پیش آمده توسط مقامات باالی دولت که قیمتهای کاالهای اساسی حفظ می شود به

https://www.iribnews.ir/
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شهریور مثًال ۱۴۰۱ و گفتند نمی گذاریم باال برود و به هر ترتیب شده یارانه می دهیم یا کنترل میکنیم بازار را و

یا هر چیزی نگه میداریم این انباشت فنر فکر می کنم در بهمن ماه وسط های بهمن ماه در رفت درسته؟

امراللهی : خوب تغ�رات قیمتی که ما داشتیم شما حساب کنید روغن تغ�ر قیمتی داشتیم یا کاالهای دیگر

داشتیم یا مرغ قیمتش در همان حول و حوش ۶۲ تا ۶۳ هزار تومان بود ولی در یک پالس زمانی خودش را

رساند یعنی به یکباره که نبود گوشت هم همین مورد بود شما ببینید ما قیمت گوشت یعنی قیمت دام حول

و حوش ۵۵ هزار تومان تا ۶۰ هزار تومان بود در این ایام ولی نهادها و هزینه ها باال رفته بود دامدار متضرر

بود این را میخواستم خدمتتان عرض کنم ما تا برج ۹ حدود ۱۷ هزار دام سبک را شرکت خدماتی ما

پشتیبانی کرد ورود ۷۰ هزار دام سنگین خرید حمایتی کرد حاال آنها چه بودند همان گوشتهای عشایری ما

بودند که االن ما به صورت منجمد وارد بازار کردیم شما ببینید االن گوشت منجمد ای که ما داریم عرض

میکنیم به مردم عزیزمان میانگین قیمتش قیمت ۱۵۰ هزار تومان است بعد این همان گوشت با کیفیت

عشایری فصل تابستان است که گرفتیم در سردخانه هایی که با استانداردهای دامپزشکی بوده با دمای

منفی ۴۰ درجه به یک بار منجمد شده االن هم دارد عرضه می شود من یک خبر خوش هم در این فاصله

باالخره ایام ایام عید است و ایام ایام شادی اهل بیت است ما آمدیم چون مردم با هم مشکالت داشتند در

حوزه گوشت منجمد طرف میگفت که من مثًال این گوشت دو کیلویی یا سه کیلویی را من چطوری ببرم در

منزلم خوردش کنم یه سری مشکالت اینطوری بود که االن یکی دو روز است با همکاری سازمان دامپزشکی

کشور و با همکاری شرکت های بسته بندی ما در کنار عرضه گوشت منجمد معمولی گوشت منجمد بسته

بندی هم از دیروز وارد بازار شده و ایشاال تمام توان و تالش ما.

سوال: پس دیگر به ساطور نیاز ندارد ؟

 امراللهی : بله دیگر در بسته های یک کیلویی هم دارد می آید ولی با قیمت های خیلی پا�ن تر.

سوال: آقای امراللهی االن قیمت گوشت گوسفند در تهران چقدر باید باشد حاال یک بحث فروشگاه ها و

عرضه تنظیم بازاری داریم یک بحث هم فروشگاه های عادی معمولی ؟

امراللهی : من ابتدًا فروشگاه های عمومی را بگویم خدمتتان ببینید االن میانگین ای که ما از کشور گرفتیم

قیمت گوشت هر کیلو بین ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزار تومان است و حاال گاها متفاوت است چون بروید در یک

قصابی باال شهر تهران که پریروز هم یک خبری یکی از هم وطنان عزیز ما ما فرستاده بود من خودم شخصا

آنجا ورود کردم دیدم مصداق واقعًا گرانفروشی است .

سوال : همان گوشت ۵۰۰ هزار تومانی؟

امراللهی: نه ۵۰۰ هزار تومن نبود ۳۹۰ هزار تومان داشت می فروخت مصداق گرانفروشی بود بعد ما رفتیم
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گوشت قیمت مصوب ندارد گوشت قیمتش عرضه و تقاضا است و باید با درصد های سودی که سازمان

محترم حمایت در آنجا تع�ن کرده به آن صورت به فروش برساند ما رفتیم گفتیم که آقا فاکتور فروش تان را

ببینیم فاکتورهای خرید شان را که متاسفانه از دادن فاکتور خرید استنکاف کردن زمانی که استنکاف می کنند

یه جوری دارد پالس گرانفروشی می آید که بازرس محترم ما سریعا برخورد تعزیراتی کرد و پرونده شان به

سازمان تعزیرات معرفی کرد و بالفاصله ما آمدیم با دوستان صحبت کردیم در قرارگاه امنیت غذایی وزارت

جهاد کشاورزی مصوبه گرفتیم طرح تشدید نظارت بر بازار گوشت و مقابله با گرانفروشی در دستور کار قرار

دادیم به بازرسین محترم مان در سراسر کشور این طرح را ابالغ کرده ایم تا پایان ماه مبارک رمضان در کنار

فعالیت های شان که داشته باشند طرح تشدید نظارت بر بازار گوشت هم داشته باشند که فاکتورهای خرید

توزیع کنندگان محترم و صنوف محترم را نظارت کنند اگر چنانچه درصد سود قانونی رعایت نشده پرونده

احتمالی به سازمان قضایی حمایتی ارسال میشود و جرایم تعزیراتی دارند.

سوال: پس گوشت راسته گوسفندی در تهران مثًال حدود ۳۰۰ چه قدر باشد؟

امراللهی : راسته گوسفندی باید بین مالک ما قیمت راسته البته نیست ولی شقه گوسفند االن حدود ۲۸۰ تا

۲۹۰ هزار تومان است ولی راسته به هر حال شما می دانید که استخوان گیری چربی گیری و اینها را دارد که

حدود باید نهایتًا ۱۰ تا ۱۵ درصد باالتر باشد .

سوال: درسته آقای امراللهی دیروز یک خبری آمد نمی دانم حضرتعالی فرموده بودید یا از همکاران تان در

وزارت کشاورزی که فروش گوشت قطعه بندی شده ممنوع می خواهد بشود خبر درست است درست نیست

به چه نحوی است ؟

امراللهی : خوب شما هفته گذشته یک خبری را آمده بودند به ناحق یک گوشت مثل این می ماند که من

بیایم قیمت واحد آپارتمان در بهترین نقطه تهران و یک خودروی لوکس را بیاورم و بگویم قیمتی نشد

اینطور نیست االن قیمت گوشت ما میانگین ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزار تومان بوده ولی رفته بودن یک عکسی را

خالصه در فضای مجازی مطرح کرده بودند که آقا قیمت گوشت رسید به نیم میلیون تومان خوب رفته یک

گوشتی که بدونه استخوان بود یک گوشتی که از کل الشه یک گوسفند خود کارشناسان محترم شان می

فرمایند که ۷ درصد از این خروجی دارد این را گرفته بودند و آورده بودند و پخش کرده بودند که گوشت

رسید بر اساس در صورتی که آن گوشت بر اساس ۲۹۵ هزار تومانی توسط انجمن بسته بندی آنهم با فرمولی

که سازمان محترم حمایت بر قیمت گذاری این صنف محترم دارد بررسی شده بود در همانجا گوشت داشتن

۲۹۵,۰۰۰ تومان این را آورده بودند و خالصه رسانهای اش کرده بودند ما دستور دادیم به انجمن دل بسته

بندی فعال تا اطالع ثانوی با توجه به اینکه به هر حال عموم مردم مصرفشان گوشتهای معمولی هست و

بسته بندی های معمولی هست از آن طرف این گوشت های خاص و الکچری را خالصه تولید نکنند این بود

.
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سوال : مثًال من االن مغز ران ماهیچه می خواهم گران هم هست ولی الزم دارم می خواهم غذا درست کنم

برای مهمان و فالن و اینها بسته بندیش دیگر وجود ندارد به قصابی باید مراجعه کنم؟

امراللهی: بله به قصابی مراجعه کنند قصابی های سطح شهر آنجا مراجعه کنند.

سوال: بسیار عالی آقای امراللهی این تجربه عدم قطعه بندی البته در مرغ هم داشتیم من خاطرم است خیلی

تجربه موفقی نبود در تنظیم قیمت؟

امراللهی : خوب به هر حال ببینید االن در این برهه زمانی که ما اقدام به واردات گوشت گرم هم داریم انجام

می دهیم و اولویت هم تنظیم بازار عمومی برای ما هست این یکی از این دالیلی بود که چون گاها   به بهانه

این قیمت می آیند قیمت های دیگر را هم اضافه می کند که این یک روش است.

سوال : االن مردم با گوشت حدود ۳۰۰ هزار تومانی روبرو هستند در سطح کشور ولی بعضی ها ممکن است

که نگرانی ماه مبارک رمضان را داشته باشند نوروز را داشته باشند االن قیمت صعودی است نزولی است و یا

تثبیت شده است مثال در دو ماه آینده ؟

 امراللهی : من یک اصالح اینجا چون شما فرمودید عدد خرید حمایتی ما ۷۰۰ هزار راس دام سبک است این

را اینجا اصالح کنم ما برشی را که برای گوشت منجمد از ۳۰ تا ۴۰ روز اخیر وارد بازار کردیم ۱۷ هزار تن بود

می خواهم برسم به پاسخ سوال شما در ایام پیش رو هم ما یک برش ۱۵ هزار تن برای سراسر کشور برای

تنظیم بازار شب عید دیدیم برای ماه مبارک رمضان آن هم یک برش ویژه انشااهللا آن هم به زمان خودش

ابالغ می شود به استان ها این میشود در حوزه بحث گوشت منجمد ما که انشااهللا توزیع می شود گوشت

وارداتی گرم است چون بعضا شما می بینید مردم عزیز ما تازه خوری و گوشت تازه و یا کاالی تازه استفاده

می کنند و مصرف می کنند به همان جهت ما از بخش خصوصی دعوت کرده ایم که بیایند مشارکت کنند

چون شما میبینید ما چند قلم از کاالهای ما را تنظیم بازار ش رابه انجمن های خصوصی واگذار کردیم که

یکی از این ها هم بحث گوشت است دوستان وارد کننده اقدام به واردات گوشت کرده اند و االن هم دارد

محموله ها میرسد که یک محموله هم باز البته آن محموله گوشت منجمد بود که دیشب رسید و وارد بندر

شهید رجایی شد و محموله های متفاوتی چون گوشت گرم به هرحال زمان مصرفشان از زمانی که کشتار

می شود تا مصرف حدود ۱۲۰ ساعت است یک مقدار هم شما االن در کشورهای اوراسیا واقعًا مشکالتی

یعنی فقط کشور ما نیست که االن مشکل گوشت خورده چون فصل زمستان است فصل زایش دام ها است

فصل پرواربندی اینها یک سری مشکالتی است که در کشورهای دیگر هم هست به تبع ورودی کشور ما یک

مقدار کم میشود ولی باز با این حال شرکت های مختلف وارد بازار شدند و از آنها خواهش کردیم که گوشت

گرم وارد بشود و احتماًال هم انشااهللا اگر نیاز باشد شرکت پشتیبانی امور دام ما هم باز هم در هفته های

احتمال دارد اگر ببینیم نیاز سنجی های بازار را اون هم ورود کند به اقدام ورود گوشت من این این نکته را
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هم بگویم که هیچ مشکلی ما الحمداهللا در تامین گوشت نداریم فقط بحث قیمت است این قیمت هم

خوب به هر حال متفاوت است شما ببینید هزینه های ارزی و اینها همه تاثیر گذار است.
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تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۰کد خبر: ۸۳۷۲۴۴۲

کمبودی در عرضه مرغ شب عید نداریم

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: با توجه به جوجه ریزی مناسب و ذخایر مرغ منجمد
پشتیبانی امور دام، مشکلی در توزیع مرغ شب عید نداریم.

آقای محمد یوسف� گفت: هم اکن�ن قیمت
هرکیل� مرغ زنده درب مرغداری ۴۲ تا ۴۵
هزارت�مان و مرغ گرم ۶۳ تا ۶۸ هزارت�مان است.

به گفته او، با ت�جه به افزایش قیمت سایر
محص�الت پروتئین� و ازدیاد تقاضا، قیمت مرغ
به باالتر از نرخ مص�ب در برخ� مغازه ها رسیده

است.

یوسف� با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه مرغ شب عید نداریم، گفت: با وج�د ج�جه ریزی مناسب و
ذخایر مرغ منجمد در سردخانه ها مشکل� در ت�زیع نداریم. 

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گ�شت� از ت�زیع روزانه ۶ هزارتن مرغ گرم در سطح کش�ر خبر داد.
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تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۶:۳۰کد خبر: ۸۳۷۳۶۴۶

مشکل� در تامین و ت�زیع گ�شت نداریم

رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: با عرضه گسترده واردات و توزیع گوشت های داخل، مشکلی
در تامین و عرضه نداریم.

آقای منص�ر پوریان گفت: از اواسط هفته
گذشته تاکن�ن، بازار گ�شت به ثبات نسبی

رسیده است.

به گفته او، اکن�ن واردات گ�شت گ�سفندی و
گ�ساله در حال انجام است که در کنار ت�زیع
گ�شت گرم و منجمد داخل، در برخ� قسمت

های گ�شت بازار به اشباع رسیده است که با استمرار این روند، بازار به ثبات م� رسد.

پوریان قیمت کن�ن� هرکیل� دام را ۱۲۵ تا ۱۳۰ هزارت�مان اعالم کرد و گفت: با عرضه گسترده گ�شت و
دام، مشکل� در تامین و ت�زیع دام نداریم.

رئیس ش�رای تامین کنندگان دام گفت: با ت�جه به بازگشت دام از مراتع پیش بین� م� ش�د که با این
وج�د از اواسط اسفند با انبوه دام در بازار روبرو خ�اهیم شد که برنامه ریزی گسترده برای صادرات و

خرید تضمین� باید انجام ش�د.
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در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

کمبود گوشت نداریم/ فاصله قیمتی بین گوشت گرم و منجمد بی سابقه است/

نرخ دام زنده اعالم شد

رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام ایران قیمت دام سبک نر کشتاری 122 تا 125 هزار تومان و قیمت گوساله نر کشتاری در محدوده 105 تا 107

تومان اعالم کرد.

منصور پوریان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره وضعیت قیمت، عرضه و صادرات و واردات دام اظهار داشت: از یک و نیم ماه

گذشته صادرات دام زنده متوقف شده است، کل صادرات امسال 350 هزار راس معادل 14 هزار تن و به ارزش 44 میلیون دالر بوده است.

گوشت منجمد و به تازگی گوشت غیرمنجمد وارد می شود اما در کل واردات دام زیادی نداریم زیرا صرفه ای ندارد.

وی افزود: ما در داخل کشور کمبود دام و گوشت نداریم، در هفته های اخیر جهش قیمتی در گوشت گرم داشتیم اما نیازی به واردات

نداشتیم چون کمبودی وجود نداشت. فقط برای جلوگیری از شتاب قیمت قرار بر این شد واردات انجام شود؛ در زمستان شرایط کشور در

بحث دام خاص است نخست اینکه زایش در این فصل انجام می شود یعنی بخش زیادی از جمعیت دامی درگیر این موضوع می شود. مسئله

دیگر اینکه به دلیل شرایط جوی جابجایی دام کم می شود و به طور کلی در زمستان تقاضا افزایش می یابد.

رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام ایران تصریح کرد: پشتیبانی امور دام در سال 1401 از منابع داخلی ذخیره سازی انجام داد و در کل ذخایر

خوبی داشته و در بازار نیز عرضه شده است، به طوری که قیمت تعریفی برای گوشت منجمد دام سبک گوسفندی و گوساله 150 تومان بوده

است. 

https://www.ilna.ir/fa
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وی گفت: از لحاظ داشته های موجود در بخش گوشت قرمز مشکلی وجود ندارد، مشکل جهش قیمتی اخیر در کاالها است که سبب شد

قیمت گوشت قرمز نیز سرعت قیمتی باالیی بگیرد، البته از اواسط هفته گذشته ثبات قیمت را شاهدیم.

پوریان با بیان اینکه 99 درصد میادین تواسط افراد شخصی اداره می شود و دست دامدارن نیست، خاطرنشان کرد: افزایش قیمت دام دست

میدان دار است و نه دامدار. دامداران با آزاد شدن قیمت ها و باال رفتن نرخ نهاده و بسیاری موضوعات دیگر مشکالت زیادی داشتند، ضمن

اینکه مازاد دام و نبود حمایت الزم نیز مزید بر علت بوده است.

وی بیان داشت: ما امسال سال خوبی داشتیم زایش های خوبی را در کشور شاهد بودیم، مراتع فصلی در جنوب کشور هم اوضاع خوبی

داشتند، بنابراین با گرم شدن هوا بخش زیادی از دام توسط دام عرضه می شود و شاهد فراوانی عرضه دام سبک در میادین خواهیم بود

بعبارت دیگر در بخش گوشت کمبودی وجود ندارد و عرضه باال خواهد رفت.

رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام درباره تقاضا گفت: تقاضا در کشور مشخص باالست اما با توجه به گران شدن کاالها نسبت به سال

گذشته؛ صد در صد تعداد زیادی از مصرف کنندگان را از دست می دهیم و بخش دیگری میزان مصرف خود را کاهش می دهند، البته قشری از

مصرف کنندگان گوشت قرمز رستوران ها و هتل ها و متقاضی ثابت هستند، اما عمال با توجه به رصد میدانی تقاضا کم و شرایط اقتصادی

سبب شده بسیاری از خانوارها مصرف را کاهش دهند، اما عرضه زیاد است.

وی در ادامه بیان داشت: فاصله قیمتی بین گوشت گرم و منجمد زیاد و بی سابقه است، همیشه فاصله گوشت منجمد و تازه 20 هزار تومان

بوده است اما اکنون فاصله زیاد شده و این نشان می دهد تبلیغات زیادی برای گوشت گرم صورت گرفته است اما گوشت منجمد با وجود

قیمت خوب به سختی جذب بازار می شود.

پوریان قیمت دام سبک نر کشتاری 122 تا 125 هزار تومان و قیمت گوساله نر کشتاری در محدوده 105 تا 107 تومان اعالم کرد. 

وی تاکید کرد: واردات حالل مشکل نیست، ما با حجم زیادی از دام و گوشت در روزهای آینده روبرو خواهیم بود و باید فکری به حال این

مجموعه از دام و گوشت باشیم تا مثل مرغداری ها دچار مشکل نشوند. باید دام را سریع به کشتار و ذخیره سازی ببریم و یا صادر کنیم، چون

مجموع زیاد دام سبب می شود توان نگهداری از دام را با خشک کشدن مراتع کاهش یابد. بنابراین باید سیاست درست خرید حمایتی و

تضمینی در 6 ماه اول سال انجام دهیم زیرا عرضه انبوه دام داریم باید اقداماتی انجام شود تا شاهد باال رفتن قیمت و عدم تعادل نباشیم.

انتهای پیام/
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حوزه : ایالمگروه : استانها

تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۳ - ۹:۵۵ ق.ظشماره : ۱۴۰۱۱۲۰۳۰۰۰۱۹۰

186 تن گوشت منجمد در ایالم
توزیع شد

سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان ایالم گفت: تاکنون ۱۸۶ تن گوشت منجمد در ایالم توزیع
شده است.

هادی صالحی سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان ایالم صبح امروز در گفت و گو
با خبرنگارخبرگزاری فارس در ایالم گفت: در راستای تنظیم بازار و هدف کاهش قیمت
گوشت  بیش از ۱۸۶ تن گوشت منجمد در مراکز توزیع ایالم در این استان عرضه شده و

این روند کماکان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: گوشت به اندازه کافی در انبارهای ذخیره استان موجود است.

سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان ایالم با اشاره به اینکه، مصرف روزانه گوشت
قرمز در استان بین ۱۵ تا ۲۰ تن است گفت: به طور میانگین روزانه بین ۳ تا ۴ تن گوشت

منجمد و گرم در شهرستان ایالم توزیع می شود.

صالحی گفت: اداره کل پشتیبانی امور دام با تزریق گوشت به بازار تا نرمال شدن قیمت
این روند را ادامه خواهد داد.

وی در پایان گفت: این اداره توانسته یک چهارم مصرف گوشت قرمز را در استان تامین
کند و این موضوع تا حدودی باعث تعادل قیمت گوشت در استان ایالم شده است.

پایان پیام/
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حوزه : کشاورزی و امور دامگروه : اقتصادی

تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۶ - ۴:۴۷ ب.ظشماره : ۱۴۰۱۱۲۰۶۰۰۰۴۶۰

فاصله  معنادار قیمت گوشت از
بازار تا فضای مجازی / گوشت

زیاد  هست، اما هنوز گران
است

قیمت های امروز گوشت قرمز در بازار، فاصله زیادی با نرخ های درج شده در سایت های فروش گوشت
و فضای مجازی دارد و کمتر است، اما همین قیمت های بازار هم با قدرت خرید مردم عادی همخوانی
ندارد، مدیریت این بازار راهکارهای زیادی دارد که مغفول است، اما پیش بینی می شود بزودی قیمت

گوشت کاهش یابد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، چند وقتی است قیمت گوشت قرمز  افزایش
یافته است و  این روزها اقشار کم درآمد کمتر توان خرید گوشت قرمز  دارند، البته اغلب
کارشناسان معتقد هستند بخش زیادی از این افزایش قیمت ها بدون دلیل بوده وتوسط

سودجویان در سایه عدم نظارت شکل گرفته است.

اکنون گوشت قرمز دربرخی فروشگاه های مجازی حتی کیلویی 499 هزار تومان قیمت
خورده است است،  این قیمت ها در  یکی دو هفته گذشته به وجود آمده و نگرانی های مردم
را   در مورد گرانی بیشتر کرده است اما سئوال این است که این قیمت ها تا چه اندازه
منطبق با واقعیت است؟ و چه عواملی موجب شده که قیمت گوشت در فضای مجازی و

بعضًا در بازار اینقدر باال برود؟
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گزارش میدانی خبرنگار فارس حاکی است که واقعیت بازار گوشت با آنچه در فضای مجازی
دیده می شود منطبق نیست و قیمت های بازار کمتر است.

گزارش از منطقه 19 تهران  نشان می دهد که قیمت گوشت در فروشگاه هایی که محصوالت
پروتئینی عرضه می کنند هر کیلو گوشت گوساله 350 هزار تومان و ران گوساله 350 هزار

تومان به فروش می رود، گوشت ران گوسفندی کیلویی 360 هزار تومان است.

در برخی نقاط شهر حتی نرخ های 299 هزار تومان برای رسانه گوسفندی هم درج شده
است.

قیمت های انواع گوشت و مشتقات دامی در جدول زیر نشان داده می شود.

قیمت گوشت در بازار

قیمت(تومان)گوشت(کیلوگرم)

350 هزارگوشت ران گوساله

360 هزارگوشت ران گوسفندی

220 هزارگوشت چرخ کرده

دنبه گوسفندی
260 هزار
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68 هزارپاچه گوساله 

35 هزارقلم گوساله

اینها گوشت هایی هستند که از کشتارگاه آمده و در ویترین مغازه ها به صورت باز و شقه
عرضه می شود، بسته بندی شده نیستند و گوشت  قسمت های خاصی از حیوان هم

نیستند.

* قیمت هایی که هر روز افزالیش می یابد 

بررسی چند فروشگاه و قصابی در منطقه 19 نشان داد که گوشت فراوان در ویترین مغازه ها
است و هیچ کمبودی از نظر عرضه وجود ندارد.

واقعیت این است که قیمت کیلویی 350 هزار تومان هم خیلی گران است و با درآمدهای
مردم همخوانی ندارد و مسئوالن باید این قیمت ها را مدیریت کنند اما نکته ای که وجود
دارد برخی این قیمت ها را بیش از اندازه باال می برند و این هم باید نظارت شود،
فروشندگان فضای مجازی و فروشندگان گوشت الکچری هر روز قیمت ها را جابه جا می کنند

و به تنور گرانی بیش از پیش می دمد.

بررسی چند فروشگاه مجازی نشان می دهد که قیمت تا 499 هزار تومان در هر کیلو برای
آنها قیمت خورده است، در فروشگاه های زنجیره ای هم قیمت هایی از کیلویی 350 تا 499

هزار تومان وجود دارد.
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* اما دلیل این قیمت های غیر متعارف گوشت قرمز چیست؟

مدیرکل بازرسی و نظارت وزارت جهاد کشاورزی در این باره گفته است:  عناصری که از
گرانفروشی گوشت نفع می برند هر روز به دنبال گران نشان دادن قیمت ها هستند ؛ بسته
۵۰۹ هزار تومانی گوشت که خیلی جنجال کرد، بدون چربی و استخوان بود و براساس

الشه ۲۹۵ هزار تومان قیمت خورده بود.

به گفته امرالهی سهم این گوشت از ۴۰۰ تن مصرف تهران تنها ۹۷ کیلوگرم بود که از انجمن
بسته بندی خواسته ایم تا اطالع ثانوی گوشت لوکس و لخم به بازار عرضه نکنند و تنها

گوشت براساس عرف بازار عرضه شود.

امرالهی می گوید: این نوع گوشت ها که قیمت های فضایی دارند بدون استخوان و بخش
خاصی از گوشت حیوان است که فروشندگان به قیمت های باالتری می فروشند.

وی گفته بود که براساس مصوبه قرارگاه امنیت غذایی، طرح برخورد با گرانفروشی گوشت
قرمز در سراسر کشور آغاز شده است.



2/26/23, 10:37 AM فاصلھ  معنادار قیمت گوشت از بازار تا فضای مجازی / گوشت زیاد  ھست، اما ھنوز گران است | نسخھ چاپی خبر | خبرگزاری فارس

https://www.farsnews.ir/printnews/14011206000460 5/6

به گفته مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کاالهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی ، در گزارش
میدانی  از فروشگاه های عرضه گوشت در تهران، بر اساس فاکتورهای خرید، طرح نظارت را
اجرایی کرده ایم ، در صورت مشاهده عدم رعایت سود مصوب قانونی توسط فروشندگان

گوشت قرمز، با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وزارت جهاد کشاورزی پس از این خبر اعالم کرد که «عرضه گوشت لخم با بسته بندی
خاص» ممنوع است؛ اما قطعا باید به این ممنوعیت نظارت بیشتری شود.

* 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.

 قیمت هر کیلو دام زنده گوساله 100 هزار تومان و دام زنده گوسفندی 126 هزار تومان است ،
به گفته فعاالن این صنف و 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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* خبرهای خوب برای بازار گوشت

در این میان خبرهای خوبی برای کاهش قیمت در روزهای آینده به گوش می رسد،
ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی در این باره می گوید:   در موضوع گوشت قرمز با بحث
وارداتی که در نظر گرفته شده است، به سمت تعادل عرضه و تقاضا حرکت خواهیم کرد و

طی روزهای آینده هرچه حجم واردات بیشتر شود، بازارسازی بهتری صورت می گیرد.

همچنین مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران هم از دو برابر شده
عرضه گوشت گرم گوسفندی  در آینده نزدیک خبر داده و گفته است: عرضه گوشت گرم
گوسفندی 247 هزار تومانی  دو برابر می شود و چند محموله گوشت دیگر وارد تهران

خواهد شد.

در حال حاضر در میادین میوه و تره بار، گوشت گرم وارداتی با قیمت 247 هزار تومان و
گوشت منجمد با قیمت 189 هزار تومان عرضه می شود.

از سوی دیگر عرضه دام از سوی دامدار با رسیدن فصل بهار بیشتر می شود، دامدار منتظر
است که با چرای دام در مراتع دام چاق تری را به بازار عرضه کند که سودآوری بیشتری

داشته باشد.

90 درصد گوشت مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود و این مسئله مدیریت بازار داخل
را راحت تر می کند اما بی توجهی به هزینه تولید دامداران، سیاست های واردات و صادرات
و عدم نظارت بر بازار،  قیمت ها را گران کرده و در این میان برخی هم سعی می کنند که بازار

را بیشتر آشفته نشان دهند.

پایان پیام/ ت 1290
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اقتصاد

رئیس ش�رای تامین دام کش�ر:

برخ� از افراد مغرضانه قیمت گ�شت را افزایش دادند/ ترمز قیمت ها کشیده م� ش�د
رئیس ش�رای تامین دام کش�ر گفت: از ابتدا هم مشکل افزایش قیمت گ�شت
ناش� از کمبود آن نبود، اما ن�سان هایی در عرضه به دلیل بارش های برف سنگین

اتفاق افتاد که سبب شد برخ� از افراد مغرضانه قیمت گ�شت را افزایش دهند.

منص�ر پوریان در گفت وگ� با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: بازار گ�شت ط� چند هفته گذشته با جهش قیمت� م�اجه شد که دالیل زیادی دارد. خبرسازی ها از آنجا
شروع شد که یک بسته گ�شت مربوط به یک شرکت خاص با درج قیمت ۵۰۰ هزارت�مان به بازار عرضه شده بود.

وی افزود: گ�شت قرمز گرم در کش�ر ما عم�ماً ت�سط صنف بسته بندی و قصاب ها عرضه م� ش�د، شرکت های بسته بندی گ�شت را تمیز و با قیمت� باالتر از
قصابی ها به بازار عرضه م� کنند.

ً تقاضا برای گ�شت افزایش خ�اهد یافت اما نم� ت�ان ت�رم قیمت گ�شت را رئیس ش�رای تأمین دام کش�ر گفت: در روزهای منته� به پایان سال، معم�ال
ناش� از فشار تقاضا دانست، زیرا تقاضا امری مشخص است. به دلیل وضعیت حاکم بر بازار و با ت�جه به ت�ییر و تح�الت قیمت� پس از آزادسازی قیمت ها و

حذف ارز ترجیح�، شاهد افزایش قیمت در همه کاالها بودیم.

افزایش قیمت گ�شت گرم بیش از حد بوده است
پوریان اضافه کرد: ت�رم ساختاری در بازار ما وج�د دارد که ناش� از باالرفتن قیمت برخ� از مت�یرها همچ�ن ارز است، البته افزایش قیمت گ�شت گرم بیش از

حد بوده و قابل ت�جیه نیست.

وی ادامه داد: گ�شت گ�سفند و گ�ساله منجمد به ص�رت گسترده و فراوان ت�سط بخش خص�ص� و دولت� عرضه م� ش�د، به ط�ری که م� ت�ان گفت میزان
ت�زیع گ�شت منجمد در سال جاری تاکن�ن بی سابقه بوده است.

رئیس ش�رای تأمین دام کش�ر گفت: امسال گ�شت گ�سفندی منجمد بسیاری به بازار عرضه شد چراکه شرکت پشتیبان� ام�ر دام در مردادماه ذخیره سازی
خ�بی از گ�شت داخل� انجام داد که در زمان افزایش تقاضا و شروع فصل سرد به بازار عرضه کرده است.

پوریان ادامه داد: در زمستان هم�اره با کاهش عرضه گ�شت گرم م�اجه م� شدیم اما در این زمان به ویژه در ماه آخر سال، بازار به گ�شت منجمد رو م� آورد.
این عرضه به قدری گسترده بود که قیمت گ�شت در بازار مت�ادل م� شد اما امسال قیمت گ�شت منجمد ثابت ماند و گ�شت قیمت به نح� سرسام آوری

افزایش قیمت داشت.

گران� دام علت گران� گ�شت قرمز نیست
وی با بیان اینکه برخ� گران� دام را علت گران� گ�شت قرمز م� دانند اما به نظر م� رسد این علت صحیح نباشد، اضافه کرد: قصابی ها معم�الً به دنبال بره های

شیری و ریز هستند. در چندسال گذشته این کار برای آن ها راحت بود چراکه شرایط دامداران مناسب نبود و با خشکسال� م�اجه بودیم.

رئیس ش�رای تأمین دام کش�ر تصریح کرد: امسال به لطف خداوند بارش های خ�بی داشته ایم که مراتع فصل� خ�بی نیز ایجاد م� کند، همین م�ض�ع سبب
شده دامداران و ت�لیدکنندگان از عرضه بره شیری و ریز خ�دداری کنند تا گ�شت گیری خ�بی انجام ش�د.

پوریان گفت: بنابراین با عرضه گسترده دام سبک به ویژه در بخش بره، در اواخر اسفندماه و ابتدای سال آینده م�اجه م� ش�یم. امسال در مراتع زاگرس
بارش های خ�بی داشته ایم به نح�ی که حت� روی سنگ ها نیز مراتع سبز ایجاد شده و این م�ض�ع تأثیر قابل ت�جه� در ت�لید دام دارد.

وی اضافه کرد: عمالً حساسیت زیادی در واردات گ�شت انجام شد. در حال� که کش�ر با ذخایر مناسب گ�شت م�اجه بود؛ شاهد شتاب قیمت کاذب و بی رویه
در بازار بودیم که قرار شد برای جل�گیری از آن واردات گ�شت انجام ش�د.

تا پایان سال ترمز قیمت ها کشیده م� ش�د
رئیس ش�رای تأمین دام کش�ر تصریح کرد: گ�شت زیادی هم اکن�ن در اختیار بخش خص�ص� است که منجمد شده و روی دست آن ها مانده است و به دلیل
پایین بودن قیمت، بخش خص�ص� نم� داند چگ�نه آن را به فروش برساند، در کنار آن دولت نیز ذخیره سازی گ�شت گرم را انجام داده که در ماه های آخر سال

به بازار عرضه م� کند تا با افزایش عرضه ترمز افزایش قیمت ها را بکشد.

پوریان گفت: در بخش گ�شت گرم نیز شاهد آن هستیم که عرضه گ�شت با مت�ادل شدن ه�ا و کاهش برودت آن، افزایش خ�اهد یافت و این م�ض�ع به
ثبات رسیدن گ�شت قرمز به ویژه گ�ساله و گ�سفند را به دنبال دارد.

آب و کشاورزی /
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وی اضافه کرد: اکن�ن به دلیل ج� رسانه ای که در بازار گ�شت ایجاد شده، شاهد افزایش قیمت آن هستیم، این در حال� است که گ�شت یک� از اصل� ترین
کاالهای سفره خان�ار است. برای کنترل این وضعیت شاهد افزایش عرضه گ�شت در بازار هستیم به ط�ری که قیمت ها در حال نزدیک شدن به شرایط واقع�

است و شاهد بازگشت ثبات و ت�ادل به بازار گ�شت خ�اهیم بود.

ممن�عیت عرضه گ�شت بدون استخ�ان
رئیس ش�رای تأمین دام کش�ر ادامه داد: از ابتدا هم مشکل افزایش قیمت گ�شت ناش� از کمبود آن نبود اما ن�سانات� در عرضه به دلیل بارش های برف
سنگین اتفاق افتاد که سبب شد برخ� افراد مغرضانه قیمت گ�شت را افزایش دهند؛ البته اکن�ن نظارت های خ�بی در بازار شکل گرفته و سبب شده افرادی

که خ�دسرانه گ�شت را به قیمت باال م� فروشند نت�انند این کار را انجام دهند.

پوریان با بیان اینکه هر قصاب وظیفه و مسئ�لیت اخالق� دارد که ایجاب م� کند شرایط جامعه را برای فروش گ�شت در نظر بگیرد، گفت: م�ض�عات� که
تاکن�ن در بخش گ�شت م�رد ت�جه قرار نم� گرفت اکن�ن م�رد ت�جه قرار گرفته است به نح�ی که اکن�ن دیگر گ�شت گ�سفندی به هیچ عن�ان بدون استخ�ان

عرضه نم� ش�د.

وی اضافه کرد: گ�شت گ�سفندی عمالً با استخ�ان معنا و مفه�م پیدا م� کند، بنابراین عرضه این گ�شت بدون استخ�ان با دوبرابر قیمت، ناصحیح است.

ً در سال جدید با مازاد دام و ممن�عیت صادرات م�اجه ش�یم. پرورش رئیس ش�رای تأمین دام کش�ر خاطرنشان کرد: از طرف� این نگران� وج�د دارد که مجددا
دام با نهاده های آزاد کار بسیار مشکل� است و اگر از ت�لیدکنندگان حمایت نش�د ضرر بسیاری شامل آن ها م� ش�د، بنابراین برای این م�ض�ع نیز باید

برنامه ریزی های الزم انجام ش�د.


