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 ( تیـتر اخبـار)
 

 صدا و سیماخبرگزاري     
 کردستان در بازار میتنظ هدف با منجمد مرغ و قرمز گوشت عیتوز   

 مهرخبرگزاري      
 شد جمع بازار از تیفیک یب یواردات گوشت   

 باشگاه خبرنگاران جوان    
 شود یم یکاهش اسفند اواخر از دام متیق   
 میندار گرم مرغ عیتوز در يکمبود   
 يا رهیزنج يها فروشگاه در يبند قطعه منجمد گوشت عیتوز   

 صدا و سیماخبرگزاري     
 لرستان در نیآر مرغ نژاد يدرصد 20 يزیرجوجه    

 فارسخبرگزاري  
 تومان هزار 203 ییلویک امروز از یداخل گوساله گوشت عرضه       

 ایسناخبرگزاري 
 نیادیم در یداخل گوساله گوشت عرضه   
 د؟یرس کجا به خوزستان در قرمز گوشت متیق کنترل   

            

 عو     روابط عمومی                       
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توزیع گوشت قرمز و مرغ منجمد با هدف تنظیم بازار در کردستان

با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت در آستانه سال جدید و ماه مبارک رمضان، توزیع گوشت

قرمز و مرغ منجمد در کردستان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان،

مدیر کل پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی

استان کردستان با اشاره به افزایش قیمت

گوشت مرغ در یک هفته اخیر گفت: به منظور

تعدیل نرخ از روز گذشته تاکنون  ۱۰ ُتن گوشت

مرغ منجمد در استان توزیع شده است.

فتحیانی اظ ها داشت: با توجه به ظرفیت سردخانه ای در استان هیچ محدودیتی برای توزیع مرغ منجمد

وجود ندارد.

مدیر کل پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی کردستان از توزیع ۲۲۳ ُتن گوشت گوسفندی و گوساله منجمد از

ابتدای دی ماه تاکنون در استان خبر داد.

مردم می توانند با مراجعه به فروشگاه های زنجیره ای نسبت به خرید گوشت قرمز و مرغ  منجمد اقدام کنند.
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کد خبر 5719528

اقتصاد 

معاون بازرگان� داخل� شرکت پشتیبان� ام�ر دام کش�ر؛

گ�شت واردات� بی کیفیت از بازار جمع شد
معاون بازرگان� شرکت پشتیبان� دام با بیان اینکه گ�شت های بی کیفیت مج�ز ت�زیع در ح�زه مصرف خان�ار را پیدا نکرد و هم اکن�ن به عن�ان مصرف صن�ت�

استفاده م� ش�د گفت: این گ�شت از بازار جمع آوری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفری، معاون بازرگان� داخل� شرکت پشتیبان� ام�ر دام کش�ر در مصاحبه تلفن� با برنامه ای رادیویی درباره کیفیت
غیرقابل قبول گ�شت های واردات� گفت: شرکت پشتیبان� ام�ر دام در حال حاضر عرضه کننده گ�شت منجمد واردات� یا داخل� است.

وی افزود: کیفیت گ�شت های واردات� شرکت پشتیبان� ام�ر دام بر اساس پروتکل های اعالم� سازمان دامپزشک� است و تاکن�ن هیچ نارضایت� از طریق
مصرف این گ�شت ها به شرکت ارجاع نشده است.

معاون بازرگان� داخل� شرکت پشتیبان� ام�ر دام خاطرنشان کرد: ما گ�شت های منجمد واردات� را به فروشگاه ها دادیم تا قطعه بندی کنند و به ص�رت
قطعات یک کیل�یی عرضه کنند بنابراین در فرآوری مجدد، اگر مشکل� هم باشد قطعاً جداسازی م� ش�د.

این مقام مسئ�ل گفت: اینکه گ�شت منجمد واردات� بی کیفیت باشد تا به حال سابقه نداشته و گ�شت های داخل� فرآوری شده به ص�رت منجمد نیز در
واحدهای بسته بندی زیر نظر سازمان دامپزشک� فرآوری شده و اگر مصرف کننده ای مشکل خاص� دارد م� ت�اند به شرکت پشتیبان� ام�ر دام استان مراجعه

و نسبت به ع�دت گ�شت اقدام کند.

جعفری با بیان اینکه شرکت پشتیبان� ام�ر دام، کیفیت گ�شت های واردات� منجمد را سنجیده و هیچ مشکل� ندارد گفت: شرکت به دلیل اینکه هن�ز درباره
ً نظری ندارد. در واقع، ما مت�ل� واردات گ�شت گرم نیستیم و این مق�له به انجمن واردکنندگان کیفیت گ�شت واردات� گرم اقدام� نشده لذا فعال

فرآورده های دام� بخش خص�ص� مح�ل شده است.

معاون بازرگان� داخل� شرکت پشتیبان� ام�ر دام با اشاره به اینکه گ�شت های بی کیفیت مج�ز ت�زیع در ح�زه مصرف خان�ار را پیدا نکرد و هم اکن�ن به
عن�ان مصرف صن�ت� استفاده م� ش�د گفت: این گ�شت از بازار جمع آوری شد و برای مصرف صن�ت� به واحدهای فرآوری و چربی گیری برگشت.

گالیه از کیفیت گ�شت

در ادامه ذبی اله اعظم� ساردویی سخنگ�ی کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه یک شرکت خص�ص� گ�شت های گرم بی کیفیت را وارد کش�ر کرده
گفت: شرکت پشتیبان� ام�ر دام هر وقت که گ�شت� را وارد م� کند معم�الً کیفیت ها خ�ب است و هیچ وقت نم� خ�اهد سر مردم کاله بگذارد.

ً ۴۰ درصد از این گ�شت ها که از روسیه وارد شده، چربی بود و سازمان وی با اشاره به اینکه از این گ�شت ها هم عکس و هم فیلم وج�د دارد افزود: تقریبا
دامپزشک� هم گ�شت را از نظر سالمت بررس� م� کند و کاری به چربی آن ندارد.

سخنگ�ی کمیسیون کشاورزی مجلس عن�ان کرد: ما در حال واردات محم�له های گ�شت از کش�رهای استرالیا، قزاقستان و روسیه هستیم و قرار شد روی
این م�ض�ع نظرات داده ش�د و ما هم دنبال کنیم.

اعظم� ساردویی گفت: اعضای کمیسیون کشاورزی در بازار حاضر شدند و کیفیت غیرقابل قبول این گ�شت ها را رؤیت کردند لذا مسئ�الن باید پاسخگ� باشند
و این گ�شت ها از این به ب�د وارد کش�ر نش�د.

این نماینده مجلس تصریح کرد: بخش خص�ص� به دلیل نبود نظارت دقیق، گ�شت را با قیمت پایین تر و چربی بیشتر وارد کرد و وزارت جهاد کشاورزی،
واردکنندگان این گ�شت و شرکت پشتیبان� ام�ر دام باید پاسخگ� باشند.

کشاورزی و دامداری /
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قیمت دام از اواخر اسفند کاهش� م� ش�د

مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: با توجه به عرضه زایش های پاییز از اواخر اسفند و اوایل فروردین
پیش بینی می شود که قیمت دام روند کاهشی داشته باشد.

آقای افشین صدردادرس گفت: وزارت جهاد در
تالس است که قیمت گ�شت را به ثبات برساند،
البته مشکل اینجاست که این اقدام براساس
واردات انجام م� ش�د و همان ط�ر که قبال

گفتم، واردات نم� ت�اند چاره ساز باشد.

به گفته او، با عرضه بره های مربوط به زایش
پاییز از اواخر اسفند و اوایل فروردین پیش بین� م� ش�د که قیمت گ�شت در بازار کاهش یابد .

صدردادرس ادامه داد: با ت�جه به ت�لید مناسب بره الزم است که برنامه ریزی منسجم� ص�رت گیرد تا
ت�لیدکننده و مصرف کننده از شرایط بازار رضایت داشته باشد.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک درباره آینده بازار دام و گ�شت گفت: مسئله تامین ارز نهاده های دام� در
آینده بازار تاثیر بسزایی دارد به ط�ریکه با تامین ارز نهاده های دام� ثبت سفارش شده و ازدیاد عرضه

دام پیش بین� م� ش�د که بازار به ت�ادل برسد.

او گفت: ت�لید دام در بهار امسال نسبت به سال قبل ۳ تا ۴ برابر افزایش داشته است، درحالیکه
بنابراعالم مرکز آماد در پاییز امسال برخالف سال گذشته، ت�داد دام کاهش یافته است که یک� از علل

آن مربوط به خرید تضمین� پشتیبان� ام�ر دام است.

این مقام مسئ�ل ادامه داد: طبق روال همه ساله، دامداران بخش� از دام خ�د را در بهار و تابستان
عرضه م� کنند تا بت�انند بخش� از پول فروخته شده را برای باق� دام خ�د هزینه کنند که متاسفانه
تاخیر در پرداخت پول دامداران م�جب شد تا در پاییز و زمستان با کمبود بره های نر و در نتیجه افزایش

قیمت در بازار روبرو ش�یم.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: با ت�جه به حجم باالی خرید تضمین� دام، ذخایر استراتژیک گ�شت
گ�سفندی پشتیبان� ام�ر دام ۹ هزارتن است.
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او درباره دیگر علل ن�سان قیمت گ�شت در بازار گفت: در نیمه اول سال به سبب زایش های زمستانه
ت�لید دام باال و مصرف پایین است و در ۶ ماهه دوم تقاضا برای خرید گ�شت افزایش م� یابد و از طرف�

قیمت تمام شده به سبب استفاده از عل�فه دست� باالست.
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کمبودی در ت�زیع مرغ گرم نداریم

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

آقای محمد یوسف� گفت: قیمت کن�ن� هرکیل�
مرغ زنده ۴۵ هزارت�مان و مرغ گرم ۶۸ تا ۷۰

هزارت�مان است.

او با بیان اینکه کمبودی در عرضه مرغ نداریم،
گفت: با ت�جه به شرایط مساعد ت�لید و ذخایر
مناسب پشتیبان� ام�ر دام پیش بین� م� ش�د

که ن�سان خاص� در بازار رخ ندهد.

یوسف� افزایش هزینه های ت�لید و ازدیاد تقاضا را علت اصل� عرضه مرغ باالتر از قیمت مص�ب اعالم
کرد و گفت: با ت�جه به افزایش قیمت سایر پروتئین های جایگزین و ازدیاد تقاضا برای خرید مرغ، بازار با

ن�سانات� روبرو شد.

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گ�شت� با بیان اینکه در بهمن ماه ۱۲۰ میلیون قطعه ج�جه ریزی
شده است، گفت: با ت�جه به ازدیاد تقاضا در شب عید و  روزهای نخست فروردین پیش بین� م� ش�د

که ج�جه ریزی اسفند به ۱۱۵ میلیون قطعه برسد.

او از ت�زیع روزانه ۶ هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار و ۷۰۰ تن مرغ گرم در کش�ر خبر داد و گفت: این میزان مرغ نیاز
بازار را به ط�ر کامل پوشش م� دهد.
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ت�زیع گ�شت منجمد قطعه بندی در فروشگاه های زنجیره ای

مدیرکل نظارت بر کاالی اساسی وزارت جهاد گفت: توزیع گوشت منجمد قطعه بندی شده در فروشگاه
های زنجیره ای انجام می شود.

آقای مسع�د امرالله� گفت: از روز گذشته عرضه
گ�شت گ�ساله داخل� در ۴ تیکه در میادین
میوه  و تره بار و صن�ف منتخب تهران آغاز شده 
است. براین اساس نیز قیمت قل�ه گاه گ�ساله
۲۰۳ هزار ت�مان، سردست ۲۰۵ هزار ت�مان، ران
۲۵۷ هزار ت�مان و راسته ۲۶۴ هزار ت�مان است.

او ادامه داد: در تالش هستیم در روزهای آینده گ�شت گ�ساله داخل� را در استان های دیگر نیز ت�زیع
کنیم.

مدیرکل بازرس� و نظارت بر کاالهای اساس� وزارت جهادکشاورزی ادامه داد: واردات گ�شت نیز تا پایان
اردیبهشت ماه ادامه دارد تا در بازار ثبات ایجاد ش�د.

امرالله� به ت�زیع گ�شت منجمد اشاره کرد و گفت: ت�زیع گ�شت منجمد ۱۵۰ هزار ت�مان� همچنان
ادامه دارد. ت�زیع گ�شت منجمد قطعه بندی شده نیز در فروشگاه های زنجیره ای انجام م� ش�د که
میانگین قیمت آن ۱۶۵ تا ۱۷۰ هزار ت�مان است. قرار است به زودی ت�زیع این گ�شت در سایر استان ها

نیز عملیات� ش�د.
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جوجه ریزی ۲۰ درصدی نژاد مرغ آرین در لرستان

رئیس جهاد کشاورزی لرستان گفت: در استان ما بیش از ۲۰ درصد از نژاد مرغ آرین جوجه ریزی می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدعماد شاهرخی گفت: یک نقطه عطفی را در خرید مرغ مازاد در

مردمی سازی یارانه ها پشت سر گذاشتیم که در آن مقطع در اقدام بی سابقه بیش از ۲۵۰۰ تن مرغ مازاد را

خریداری کرده و بعد از چند ماه هنوز پول مرغدار را نداده بودیم، یک اقدام خالقانه انجام دادیم که الگویی

برای کشور شد، تهاتر کردیم.

وی ادامه داد: نهاده های مورد نیاز مرغ داران را از طریق

اتحادیه مرغداران به عنوان مباشر در اختیار آن ها گذاشتیم

و آن رقم را به جای طلب مرغداران محاسبه کردیم که در آن

مقطع کل بدهی آن ها تسویه حساب شد.

شاهرخی اضافه کرد: اما برای مقطع جدید که یک مقداری

افزایش تولید داشتیم، نژاد آرین را که نژاد ایرانی و مورد

حمایت است ۱۲۰۰ تن خرید کردیم و پیش بینی ما این است که ۱۰۰۰ تن دیگر نیز خرید کنیم.

رئیس جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: در استان بیش از ۲۰ درصد از نژاد آرین جوجه ریزی می شود و

سایر نژاد ها پنج استان را به عنوان پایلوت گذاشته بودند که اتحادیه های مرغداران تولید مازاد را خریداری

کنند، با اصرار و پیگیری که اتحادیه مرغداران و ما داشتیم لرستان را به عنوان استان ششم اضافه کردند و

۳۰ میلیارد تومان اختصاص دادند که بتوانیم از طریق اتحادیه مرغداران الیگودرز این کار را انجام دهیم.
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عرضه گوشت گوساله داخلی از
امروز کیلویی 203 هزار تومان

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کاالهای اساسی گفت: از امروز گوشت گوساله داخلی به صورت چهار
تکه در میادین میوه و تره بار تهران و صنوف منتخب کیلویی 203 تا 264 هزار تومان عرضه می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مسعود امراللهی مدیرکل دفتر بازرسی و
نظارت بر کاالهای اساسی در برنامه سیما اعالم کرد: از امروز گوشت داخلی به صورت چهار

تکه در میادین میوه و تره بار تهران و صنوف منتخب عرضه می شود.

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کاالهای اساسی افزود: قیمت هر کیلوگرم گوشت قلوگاه
گوساله 203 هزار، سردست 205 هزار، ران 257 هزار و راسته گوساله 264 هزار تومان است.

وی گفت: در روزهای آینده توزیع گوشت گوساله در استان های دیگر هم انجام خواهد شد.

وی همچنین از ادامه واردات تا پایان اردیبهشت خبر داد و گفت: گوشت گوسفندی
وارداتی بسته بندی شده 247 هزار، گوشت گوساله سردست و ران و بسته بندی 220 هزار،

گوشت مخلوط 195 هزار و گوشت چرخ کرده 175 هزار تو مان عرضه می شود.

امراللهی همچنین از توزیع گوشت منجمد کیلویی 150 هزار تومان در سراسر کشور خبر داد
و گفت: قرار است گوشت منجمد قطعه بندی شده هم در فروشگاه های زنجیره ای ابتدا در
استان تهران و پس از آن در استان های دیگر با قیمت میانگین 165 تا 170 هزار تو مان آغاز

شود.

پایان پیام/
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مدیرکل بازرسی و نظارت بر کاالهای اساسی وزارت جهادکشاورزی
اعالم کرد که عرضه گوشت گرم گوساله داخلی به صورت ۴ تیکه در

میادین تهران و صنوف منتخب تهران آغاز شده است.

به گزارش ایسنا، مسعود امراللهی که در یک برنامه تلویزیونی
صحبت می کرد، اظهار کرد: از روز گذشته عرضه گوشت گوساله
داخلی در ۴ تیکه در میادین میوه  و تره بار و صنوف منتخب تهران
آغاز شده  است. بر این اساس نیز قیمت قلوه گاه گوساله ۲۰۳ هزار
تومان، سردست ۲۰۵ هزار تومان، ران ۲۵۷ هزار تومان و راسته

۲۶۴ هزار تومان است.

وی ادامه داد:در تالش هستیم در روزهای آینده گوشت گوساله
داخلی را در استان های دیگر نیز توزیع کنیم.

مدیرکل بازرسی و نظارت بر کاالهای اساسی وزارت جهادکشاورزی اضافه کرد: واردات گوشت نیز تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد تا در بازار
ثبات ایجاد شود.

وی همچنین به توزیع گوشت منجمد نیز اشاره کرد و گفت: توزیع گوشت منجمد ۱۵۰ هزار تومانی همچنان ادامه دارد. توزیع گوشت منجمد
قطعه بندی شده نیز در فروشگاه های زنجیره ای انجام می شود که میانگین قیمت آن ۱۶۵ تا ۱۷۰ هزار تومان است. قرار است به زودی توزیع

این گوشت در سایر استان ها نیز عملیاتی شود.

انتهای پیام

عرضه گوشت گوساله داخلی در میادین
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خبرنگار : 50227کد خبر: 1401120906195دسته بندی: خوزستانسه شنبه / ۹ اسفند ۱۴۰۱ / ۰۸:۳۰

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی ایسنا/خوزستان 
سازمان جهاد کشاورزی خوزستان آخرین اقدامات انجام شده برای

کنترل قیمت گوشت قرمز در بازار استان را تشریح کرد.

عبدالهادی فرخ تبار در گفت و گو با ایسنا، در خصوص آخرین
ر بازار ز د ت قرم ت گوش ل قیم ی کنتر ه برا م شد ت انجا اقداما
گوشت قرمز رغ و  جمله م م از  قال قیمت ا کرد:  ظهار  خوزستان ا
توسط سازمان صمت مشخص می شود و براساس قیمتی که این
سازمان اعالم می کند روزانه بازار و توسط سازمان جهاد کشاورزی

رصد می شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای مهار قیمت گوشت در بازار
استان افزود: یکی از اقدامات انجام شده این است که از خروج

گوشت قرمز و دام به هر نحوی از استان و یا صادرات و قاچاق آن جلوگیری می کنیم.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: همچنین توزیع گوشت قرمز منجمد یکی دیگر از اقداماتی
است که نیاز بازار استان را به این محصول تامین می کند. این مساله تا زمان تنظیم قیمت گوشت قرمز در بازار ادامه خواهد داشت.

فرخ تبار عنوان کرد: هیچ مشکلی در توزیع گوشت قرمز منجمد در بازار استان وجود ندارد و به زودی نیز یک محموله دیگر وارد استان خواهد
شد.

وی ادامه داد: میانگین قیمت گوشت قرمز منجمد توزیع شده در بازار استان بسته به قطعه گوشت، از کیلویی ۱۳۰ تا ۱۶۰ هزار تومان است که
در فروشگاه های زنجیره ای استان توزیع می شود.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: نظارت بر بازار در خصوص افزایش قیمت گوشت قرمز از
سوی بازرسان سازمان صمت، جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی در حال انجام است.

فرخ تبار با اشاره به یکی از عوامل افزایش قیمت گوشت خاطرنشان کرد: افزایش قیمت نهاده های دامی با توجه به اینکه وارداتی هستند یکی
از عامل هایی است که در افزایش نرخ گوشت قرمز در بازار اثرگذار بوده است.

انتها پیام

کنترل قیمت گوشت قرمز در خوزستان به کجا رسید؟
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