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عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده دام و طیور می گوید
بیش از دو ماه است که هیچ ارزی به کاالهای اساسی و نهاده دام
یز رزی ن زیر جهاد کشاو اون و یدا نکرده که مع و طیور اختصاص پ
می گوید پیگیر تخصیص ارز به نهاده های دامی هستیم، ولی بانک

مرکزی باید در این مورد تصمیم بگیرد.

محمدعلی ضیغمی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه نهاده های
دام و طیور مهمترین و پراولویت ترین کاالهای اساسی در سبد
ی در ر زیاد ه تاثی ت ک ت اس ن جه ز ای ن ا ت آ و اهمی ه  ر بود خانوا
ه در : هموار ، گفت غ دارد و تخم مر ت  ، لبنیا ، مرغ د گوشت تولی
ی در و حت ت  د داش ی وجو ع ارز ت مناب ه محدودی ی ک زمان های
بدترین شرایط هم ارز نهاده های دام و طیور تامین می شد، زیرا

هیچ کاالیی تا به این حد استراتژیک نیست.

وی ادامه داد: در شرایطی که از گشایش ها و کفایت منابع ارزی در کشور سخن گفته میشود و همچنین رییس کل بانک مرکزی نیز چندین
روز پیش اعالم کرد که بالغ بر ۶.۵ میلیارد دالر ارز تخصیص داده شده، سوال اینجاست که کدام کاالها ارز دریافت  کرده اند که ارزششان بیش

از نهاده های دامی است و چرا بیش  از دو ماه است که ارزی به کاالهای اساسی و نهاده دام و طیور اختصاص پیدا نکرده است.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده دام و طیور افزود: اگر به آمار اسکله های بندر امام خمینی مراجعه کنید متوجه خواهید شد که
کشتی هایی مدت هاست که منتظر تخصیص ارز هستند. البته در کنار آن نیز بسیاری از کاالها تخلیه و بخش قابل توجهی از آنها به فروش

رفته اند که هنوز ارزی دریافت نکرده اند.

وی با بیان اینکه طبق آمار و اطالعاتی که واردکنندگان نهاده های دام و طیور رسما منتشر کردند بیش از ۱.۶ میلیارد یورو معادل ارزش کاالهایی
است که در سامانه بازارگاه تحت نظارت وزارت جهاد عرضه و توزیع شده، گفت: بیش از دو ماه است که به دلیل توقف تخصیص ارز، نهاده های

دامی ارزی دریافت نکرده اند و کاالهای آماده  نیز اجازه پهلوگیری از طریق صاحبان کاال ندارند.

این فعال بخش خصوصی در ادامه افزود: در حال حاضر ۳۶ کشتی منتظر دریافت ارز، پهلوگیری و تخلیه هستند که ۲۵ کشتی مربوط به
بخش خصوصی است و این در حالیست که سال گذشته همین ایام تعداد کشتی های منتظر در اسکله حدود ۱۵ فروند بود و علت عدم

پهلوگیری نیز پر بودن اسکله ها بود.

به گفته وی بخش خصوصی کشور به دلیل شرایط موجود، عدم تخصیص ارز و همچنین شرایط حاکم بر صنعت در حال حذف و کوچک شدن
هستند.

ضیغمی در ادامه افزود: چندی پیش بانک مرکزی اعالم کرد که حجم تجارت خارجی و منابع داد و ستد ارزی ما نسبت به سال گذشته ۳۰
درصد افزایش یافته است. اگر گزارش ۱۰ ماهه گمرک از واردات را در نظر بگیریم در ۱۰ ماهه ۱۴۰۱ در بخش نهاده های دام و طیور مجموعا ۱۷

درصد کاهش واردات داشتیم که این کاهش در کنجاله سویا به ۴۷ درصد نسبت به سال قبل رسیده است.

وی در پایان گفت: هر چند که با همت بخش خصوصی کاال به قدر کافی وارد کشور  شده است اما اگر این شرایط ادامه یابد، تعداد شرکت های
بخش خصوصی کاهش می یابد و این شرکت ها در جوامع بین المللی مخدوش می شوند. درخواست ما این است که مسئوالن مربوط به این

مهم ورود کنند که مشکلی برای بخش تولید ایجاد نشود.

ارز نهاده های دام و طیور تامین شده است؟
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در این راستا شاهپور عالیی مقدم  -  معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی - نیز در پاسخ به این سوال که چرا به
واردکنندگان نهاده های دامی دو ماه است ارزی برای واردات تخصیص داده نشده است ؟ به ایسنا گفت: وزارت جهاد کشاورزی اکنون با
درخواست هر واردکننده که بخواهد نهاده دامی وارد کند موافقت می کند اما ارز مورد نیاز را بانک مرکزی باید اختصاص داده و  از آنجا باید

پیگیری شود.

وی افزود: سیاست گذاری و صالح کشور برای اختصاص ارز را بانک مرکزی تعیین می کند، البته  وزارت جهادکشاورزی نیز برای تخصیص ارز 
مطالبه گری کرده و پیگیر است.

انتهای پیام

 

لینک کوتاه
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 دبیر فاطمه محمد نژاد خبرنگار سپیده رشید پورایی |
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سازمان دامپزشکی کشور با صدور اطالعیه ای ضمن اعالم توقف
ی از ی دام ه پروتئین ه فراورد و هرگون ز  ت قرم ت گوش ت واردا موق
کشور برزیل به جهت سالمت و بهداشت جامعه، اعالم کرد تمام
گوشت های وارداتی صورت گرفته تا امروز به کشور عاری از هرگونه

بیماری و آلودگی بوده است.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور،
ز خصوص گوشت های قرم ی در  ه ا صدور اطالعی ن با  زما این سا
وارداتی به کشور اعالم کرد: «خوشبختانه تمام گوشت های وارداتی
به کشورمان که در حال حاضر توزیع شده یا وارد بازار شده است؛ از
ن دامپزشکی قرار و کارشناسا ن  ل تحت کنترل حداکثری ناظرا قب
داشته و کامال بهداشتی تشخیص داده شده است و جای هیچ
ا از ه ی ی شد ن خریدار ه تاکنو ف آنچ و مصر د  ر خری ی د نگران

گوشت های موجود کنونی در فروشگاه های محل عرضه مجاز و تحت نظارت دامپزشکی است نیست.

سازمان دامپزشکی کشور در عین حال با استناد به گزارش رسمی وزارت کشاورزی برزیل که اعالم کرده به دلیل شناسایی یک مورد ابتال به
جنون گاوی در ایالت پارا این کشور، ایران واردات گوشت از سراسر برزیل را متوقف کرده یادآور شده است: «البته به استثنای کشور ایران که
وزارت کشاورزی برزیل هم نام کشور ایران را برده است، کشورهای اردن و تایلند به طور موقت واردات گوشت گاو از سراسر این کشور را متوقف

کرده اند، زیرا مقامات برزیل در حال بررسی یک مورد ابتال به بیماری جنون گاوی از ایالت پارا در این کشور هستند.»

البته وزارت کشاورزی برزیل در بیانیه ای تایید کرد که روسیه نیز واردات گوشت از ایالت "پارا" را پس از کشف یک مورد بیماری جنون گاوی در
این ایالت متوقف کرده است.

سازمان دامپزشکی کشور با صدور این اطالعیه  ضمن اعالم توقف موقت واردات گوشت قرمز و هرگونه فراورده پروتئینی دامی از کشور برزیل به
جهت سالمت و بهداشت جامعه، اعالم می دارد تمام گوشت های وارداتی صورت گرفته تا امروز به کشور عاری از هرگونه بیماری و آلودگی بوده

است.

انتهای پیام

سازمان دامپزشکی اعالم کرد

تمام گوشت های برزیلی موجود در بازار سالم است/توقف موقت واردات

لینک کوتاه
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تاریخ: ١٠ اسفند ١۴٠١ - ٢٣:١۶کد خبر: ٧٣٣۶٨

رئیس سازمان دامپزشکی کشور:

با دستور وزیر جهاد کشاورزی، مأمور�ت نظارت بر کیفیت گوشت هم بر عهده سازمان

دامپزشکی کشور قرار گرفت

«دکتر سیدمحمد آقامیری» افزود: اگر ما الشه بیش از ۵ درصد چربی داشته باشد، قطعا اجازه واردات و ترخیص
آن گوشت را به کشور نخواھیم داد ...

حکیم مھر: رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: ثبت سفارش واردات گوشت قرمز و عرضه آن برای
تنظیم بازار تا پایان ماه رمضان ادامه دارد و الشه ھای گوشت وارداتی بیش از ۵ درصد چربی ندارد.

به گزارش حکیم مھر به نقل از صداوسیما، «دکتر سیدمحمد آقامیری» معاون وزیر کشاورزی و رئیس سازمان
دامپزشکی کشور در برنامه روزنه شبکه رادیویی گفتگو، درباره واردات گوشت و تأمین نیاز بازار شب عید این

محصول توضیحاتی ارائه داد.

http://hakimemehr.ir/
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گوشتی که به میادین تره بار آمد و مردم خریدند و اغلب راضی بودند. ھم از قیمت و کیفیتش
راضی بودند. آیا این ادامه دار خواھد بود؟

تعطیالت نوروز را در پیش رو داریم و ھمزمان ھم ماه مبارک رمضان فرا می رسد، وزارت جھاد کشاورزی اقدام
به اجرای فجر تا فطر کرد برای کاال ھای اساسی مردم که با قیمت مناسب مراکز فروشگاھی عرضه شود.

درباره گوشت ھم سیاست ھایی که وزارت خانه در پیش گرفته، خوشبختانه موجب روند کاھشی قیمت
گوشت شده است و ھم اکنون با توجه به اینکه به وفور گوشت وارد کشور می شود و ھمچنان ما داریم

مجوز ھایی را برای واردات گوشت قرمز صادر می کنیم، ھر روز میانگین ١٠ ھزار تن ثبت سفارش می شود و
این ھا باالخره بعد از یک مدت کوتاه مجددا وارد کشور می شود و این روند کاھشی ھمچنان ادامه خواھند

داشت.

اما از آنجایی که باالخره تنظیم بازار به عھده معاونت بازرگانی وزارت جھاد کشاورزی است، ما سازمان
دامپزشکی در موضوع نظارت بھداشتی بر واردات این گوشت را دارد تا آن جایی که باالخره در جلسات ما
مطرح می شود تا پایان ماه مبارک رمضان تا پایان عید فطر این روند ادامه خواھد داشت و ھمچنان گوشت
وارد بازار خواھد شد و جامعیت بیشتری پیدا می کند تا اینکه قیمت تعادلی خودشان که برای تولید کننده

مقرون به صرفه است که بتواند تولید کند، در این قیمت ثابت خواھد شد.

سازمان دامپزشکی براساس مأموریت ھای اصلی خودش نظارت دقیقی را بر سالمت و بھداشت
گوشت ھای وارداتی دارد و و اجازه نخواھد داد تحت ھیچ شرایط سالمت مردم خدای نکرده به خطر بیفتد،

برای ھمین تمام گوشت ھای وارداتی مورد آزمایش قرار می گیرد؛ اگر چنانچه آزمایش ھای ما را پاس بکند یا
اینکه آزمایش ھای مورد قبول ما باشد با استاندارد ھای ما ھمخوانی داشته باشد تطابق داشته باشد، اجازه

عرضه به بازار داده می شود و مردم ھم با خیال راحت استفاده کنند.

در مطبوعات ھم در خبر ھا خواندم که برخی از این حاال گوشت ھای وارداتی که در حد استاندارد
نبودند از بازار جمع آوری شده است درست است؟

اینکه استاندارد نبوده از نظر بھداشتی خیر، از نظر اینکه چربی بیشتری داشت که در مجموع ٢ تا کانتینر
بیشتر این محموله نبود و ھر ٢ تا کانتینر ھم از بازار برگشت خورد و جمع آوری شد که وارد مصارف صنعتی

می شوند، اما اینکه من بعدشان با دستور وزیر محترم و ابالغیه معاونت بھداشتی معاونت بازرگانی وزارت
جھاد کشاورزی مأموریت نظارت بر کیفیت اجزای گوشت ھم به عھده سازمان دامپزشکی قرار گرفت که

چنانچه اگر ما الشه بیش از ۵ درصد چربی داشته باشد، قطعا اجازه واردات و ترخیص آن گوشت را به کشور
نخواھیم داد و در مبدا ھم این تذکرات را به کشور مبدا دادیم که نباید این الشه گوشت که وارد ایران

می شود بیشتر از ۵ درصد مجموعا چربی داشته باشد. گزارشاتی که ما داریم، مردم خوبمان از قیمتش
راضی ھستند؛ ھم اینکه از کیفیت ھم راضی ھستند؛ از لحاظ سالمت ھم ما به آن ھا تضمین می دھیم که

از لحاظ سالمت ھیچ مشکلی ندارند و با خیال راحت مصرف کنند.

گوشت گرمی که با قیمت تنظیم بازار در میادین تره بار توزیع شد و مردم خریداری کردم خیلی
ھم راضی بودند آیا دوباره توزیع می شود و برنامه و طرحی است، چون نزدیک عید و ماه رمضان

است؟

 بله حتما، نه تنھا روند ادامه دارد بلکه روند افزایشی یعنی میزان گوشتی که دارد وارد بازار می شود، طبق
برنامه ای که وزارت خانه دارد و طبق مجوز ھایی که ما داریم صادر می کنیم برای وارداتش، خوشبختانه

روندش بسیار افزایشی شده و ھمچنان دارد گوشت از مبادی کشور دارد وارد بازار می شود و خوشبختانه
اینھا، چون سرعت ھم ما در کارمان برای وارد کنندگان عزیز ما به صورت شبانه روزی داریم خدمات

می دھیم. یعنی اگر نصف شب ھم واردکننده ای کاالیش وارد شود ما ھمان دو نصف شب
آمادگی داریم که به آن سرویس بدھیم که وارد بروکراسی اداری ھای نشود بالفاصله گوشت یا

ترخیص بشود وارد بازار می شود.

این خبر خوبی است، به تبع این اتفاق که بیفتد به ھر حال این قدر تسھیل شود واردات گوشت
به تبعش باید حاال به غیر از میادین حاال کسی که به صورت مغازه ھای تک تک کار می کنند و
اینکه قیمت گوشت آنجا مقدار باالتر ھست به تبع اونجا باید به ھر حال قیمت ھا پایین تر بیاید
حاال حاال اگر پایین تر نیاورند قیمت را، آیا سازمان دامپزشکی نظارتی دارد آن ھایی که قیمت

شان را خیلی باال بردند؟

بینید من اطالعاتی که دارم عرض می کنم، اطالعات ما از جلسات ستاد تنظیم بازار است که در حقیقت
معاونت بازرگانی بایستی این اطالعات را در اختیار مردم عزیز بگذارد. حاال شما می فرمائید من به حسب
اطالع دارم عرض می کنم این که اگر چنانچه عرضه کننده ای گوشت تنظیم بازار را تحویل بگیرد و باالتر از
قیمت عرضه حتما تعزیرات اینجا حاضر ھست، سازمان بازرسی کل وزارت خود، اداره کل بازرسی وزارت

جھاد تیم بازرسی دارند که لحظه ای رصد دارند می کنند، لحظه به لحظه رصد دارد می شود جمعیت کثیری
از ھمکارانی که در این حوزه دارند زحمت می کشند، عملکرد بسیار مطلوبی ھم داشتند و بالفاصله اغماز
نخواھند کرد با کسانی که میخواھند با سفره مردم احیانا بازی کنند و بخواھند خدشه ای به آن وارد کنند.

ھمکاران بنده در وزارت جھاد ھیچ مالحظه ای در رسیدگی با آن نخواھند داشت. 
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گوشت گرم گوساله داخلی ارزان شد

مدیرکل بازرسی و نظارت بر کاال های اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: از امروز گوشت گوساله داخلی از

قرار هر کیلوگرم ۲۰۸ هزار تومان در میادین میوه و تره بار تهران و صنوف منتخب عرضه می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای مسعود امراللهی مدیرکل بازرسی و نظارت بر کاال های اساسی وزارت

جهاد کشاورزی افزود: از امروز شنبه و پیرو دستور وزیر جهادکشاورزی، سازمان امور پشتیبانی امور دام کشور

برای تعادل بخشی به بازار گوشت، اقدام به توزیع گوشت گرم گوساله داخلی در سطح میادین میوه و تره بار

تهران و صنوف منتخب کرد.

او گفت: قیمت گوشت گوساله از ۲۲۰ هزار تومان قبلی به ۲۰۸ هزار تومان کاهش یافته است.

امراللهی گفت: گوشت گرم گوسفند داخلی و وارداتی هم با قیمت هر کیلوگرم حدود ۲۸۰ هزار تومان از فردا

در میادین میوه و تره بار توزیع می شود.

بیشتر بخوانیم:

عرضه گوشت گوساله داخلی از امروز

 

مدیرکل بازرسی و نظارت بر کاال های اساسی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه فعال این گوشت ها در

استان های تهران و البرز توزیع می شود، افزود: توزیع گوشت در سایر استان ها هم تا آخر هفته انجام

می شود.

آقای امراللهی درباره قیمت پیاز هم گفت: با ورود پیاز وارداتی قیمت این محصول از ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان به

۱۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم کاهش یافته و از فردا یکشنبه در همه میادین میوه و تره بار عرضه می شود.
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گزارش مهر از قیمت ان�اع گ�شت قرمز؛

هر کیل� گ�شت منجمد واردات� ۲۲۰ تا ۲۴۷ هزار ت�مان است
رصد بازار نشان م� دهد قیمت هر کیل� گ�شت گ�سفند منجمد بسته بندی شده واردات� ۲۴۷ هزار ت�مان، گ�شت گ�ساله منجمد واردات� ۲۲۰ هزار ت�مان و

گ�شت گرم گ�ساله داخل� ۲۵۷ هزار ت�مان است.

به گزارش خبرنگار مهر، رصد بازار گ�شت حاک� از ن�سان قیمت� آن دارد. وزیر جهاد کشاورزی در نخستین کنگره مل� مراکز جهاد کشاورزی با بیان اینکه آمار
دقیق� از فعالیت های کشاورزی به ویژه در بخش ت�لید و زمین های زیر کشت وج�د ندارد، گفت: وزارتخانه همچ�ن م�ج�د نابیناست چ�ن نم� ت�ان بدون
اطالعات درست برای مدیریت بازار برنامه ریزی دقیق� داشت. سیدج�اد سادات� نژاد گفت: داده ها و اطالعات م�ج�د، تخمین� و برآوردی است از همین رو
هر سال با کمبود و پیش بود ت�لید در محص�الت کشاورزی رو به رو هستیم. به عن�ان مثال بر اساس اطالعات اعالم� از س�ی نهادهای مت�ل� استان� به
وزارت جهاد کشاورزی، گفته م� ش�د دو میلیون رأس دام مازاد در کش�ر وج�د دارد؛ مج�ز صادرات داده م� ش�د اما دو ماه ب�د با کمبود گ�شت در بازار
م�اجه م� ش�یم. در بخش طیور و محص�الت کشاورزی هم همین وضعیت حاکمفرماست. یا پس از کشت و برداشت اعالم م� ش�د فالن هکتار زمین
زیرکشت گ�جه فرنگ� است که در آمار ارسال� به وزارت جهاد کشاورزی نیامده است. از این رو وزیر جهاد کشاورزی یک� از ۵ اول�یت نخست این وزارتخانه را

راه اندازی رصد خانه داست تا داده های دقیق مبنای سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها ش�د.

هر کیل� گ�شت چند؟

در حال حاضر با نگاه� به بازار گ�شت قرمز کش�ر شاهد قیمت های نامت�ارف هستیم. کمبود گ�شت قرمز سبب شد تا وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم
بازار به ویژه با نزدیک شدن ایام ن�روز و ماه رمضان مبادرت به واردات گ�شت کند.

مسع�د امراله�، مدیرکل دفتر بازرس� و نظارت بر کاالهای اساس� وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گ� با مهر درباره وضعیت گ�شت قرمز اظهار کرد: در
حال حاضر چند فروشگاه زنجیره ای همکاری داشته و گ�شت قرمز گرم و منجمد بسته بندی شده با نرخ دولت� در حال ت�زیع است.

وی درباره قیمت آنها گفت: هر کیل� گ�شت منجمد گ�سفندی بسته بندی شده واردات� ۲۴۷ هزار ت�مان و هر کیل� گ�شت منجمد گ�ساله واردات� که شامل
ران و راسته م� ش�د ۲۲۰ هزار ت�مان است.

مدیرکل دفتر بازرس� و نظارت بر کاالهای اساس� وزارت جهاد کشاورزی در ادامه تصریح کرد: هر کیل� گ�شت قرمز مخل�ط ۱۹۷ هزار ت�مان و هر کیل�
گ�شت قرمز چرخ کرده ۱۷۵ هزار ت�مان است.

قیمت گ�شت گرم داخل�

امراله� با اشاره به تأمین بخش� از بازار گ�شت با دام داخل� گفت: گ�شت گرم گ�ساله داخل� در سازمان میادین میوه و تره بار در حال عرضه روزانه است
که هر کیل� ۲۵۷ هزار ت�مان قیمت گذاری شده و بسته بندی منجمد آن نیز از ۱۶۰ تا ۱۷۵ هزار ت�مان بوده که به این ترتیب م� ت�ان گفت به ط�ر میانگین

هر کیل� گ�شت دام داخل� ۱۷۰ هزار ت�مان در حال ت�زیع است.

او درباره نرخ گ�شت داخل� منجمد غیر بسته بندی هم عن�ان کرد: هر کیل� گ�شت قرمز منجمد غیر بسته بندی داخل� حدود ۱۵۰ هزار ت�مان است.

تأمین بازار با گ�شت های ذخیره شده

ً در برخ� از مناط� شهر تهران به ۶۰۰ هزار ت�مان هم رسیده است، امراله� درباره چرایی قیمت باالی گ�شت در خرده فروش� های سطح شهر که ب�ضا
گفت: میانگین قیمت الشه گ�سفند داخل� ۲۹۰ تا ۳۰۰ هزار ت�مان است؛ بنابراین قیمت گ�شت گ�سفند در بازار باید بین ۳۰۰ تا ۳۱۰ هزار ت�مان باشد.

این مقام دولت� درباره نح�ه تأمین بازار گ�شت اعالم کرد: چند سال� است که کش�ر با پدیده خشکسال� رو به روست و عل�فه مراتع نیاز دامداران را تأمین
نم� کند. شهریور دام های ذبح شده مازاد نیاز بازار بوده و شرکت پشتیبان� ام�ر دام با خرید گ�شت از عشایر به ذخیره سازی آنها پرداخت. بنابراین بخش� از

گ�شت های در حال ت�زیع همان گ�شت های دام عشایر داخل� است.

برخ�رد با گران فروشان

مدیرکل دفتر بازرس� و نظارت بر کاالهای اساس� وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به بازار گ�شت مرغ هم اظهار کرد: قیمت گ�شت مرغ گرم در سراسر کش�ر
نباید از ۶۳ هزار ت�مان بیشتر باشد و در این باره نظارت ها تشدید شده است و با گران فروشان برخ�رد م� ش�د.

وی عن�ان کرد: چندین پرونده در این رابطه تشکیل و در حال رسیدگ� است. بسته به میزان تخلف، متخلفان جریمه خ�اهند شد.
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امراله� در پایان تاکید کرد: واردات گ�شت قرمز تا اردیبهشت ادامه خ�اهد داشت تا التهاب بازار فروکش کند.
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جزییات� از آمار واردات نهاده های دام� در ۱۱ ماهه ۱۴۰۱
از فروردین تا بهمن سال جاری بیش از ۱۳ میلیون و ۱۳۷ هزار تن نهاده دام� وارد کش�ر شده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش وزن� ۱۸ درصدی را

تجربه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران، ارزش این واردات بیش از ۶ میلیارد و ۴۵۹ میلیون دالر است که نسبت
به دوره مشابه سال گذشته ت�ییری نداشته است.

بر اساس این گزارش، در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱، حدود ۷.۵ میلیون تن ذرت به ارزش بیش از ۳ میلیارد دالر وارد شده که نسبت به دوره مشابه گذشته به
لحاظ وزن� کاهش ۱۳ درصدی و به لحاظ ارزش� رشد ۲ درصدی را تجربه کرده است.

گفتن� است، در بازه م�رد نظر در این گزارش، بیش از دو میلیون تن ج� به ارزش بیش از ۹۱۱ میلیون دالر وارد کش�ر شده که از لحاظ وزن� کاهش ۲۸
درصدی و ارزش� رشد ۲ درصدی داشته است.

همچنین در ۱۱ ماهه امسال بیش از ۱.۳ میلیون تن کنجاله س�یا به ارزش بیش از ۸۴۸ میلیون دالر به کش�ر وارد شده که در مقایسه با دوره مشابه سال
گذشته از نظر وزن� کاهش ۴۱ درصدی و ارزش� کاهش ۳۲ درصدی را تجربه کرده است.

در بازه م�رد نظر در این گزارش، بیش از دو میلیون ۱۸۰ هزار تن دانه س�یا به ارزش حدود ۱.۷ میلیارد دالر وارد شده که از لحاظ وزن� و ارزش� به ترتیب
رشد ۳ و ۲۲ درصدی را تجربه کرده است.
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یک مسئول وزارت کشاورزی مطر ح کرد:

اعالم قیمت جدید گوشت/ جزئیات نحوه عرضه در میادین

مدیر کل نظارت بر کاالهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ان شاهللا قیمت گوشت وارداتی و داخلی زیر 300 هزار تومان و در حدود 280

خواهد بود در حالی که قبال با نرخ 340 هزار تومان هم در سازمان میادین قیمت گذاری شده بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود امراللهی با اشاره به کاهش قیمت گوشت طی روزهای آینده اظهار داشت: از امروز پیرو ماموریتی که وزیر

جهاد کشاورزی به شرکت پشتیبانی امور دام نسبت به ورود به بازار برای تامین گوشت گرم گوسفندی و گوساله داده است، گوشت گرم

گوساله وارد بازار میادین تهران و صنوف منتخب شد و این مسیر ادامه دارد تا قیمت گوشت را به تعادل نسبی خود برسانیم و هم اینکه

مردم در آستانه سال نو و ماه رمضان خرید آرامی را داشته باشند. 

وی افزود: قیمت الشه گوشت گوساله از 220 هزار تومان به 208 هزار تومان در سازمان میادین و صنوف منتخب تقلیل پیدا کرد، روی

گوشت گوسفندی هم یک تا روز آینده در سازمان میادین کاهش قیمت اعمال می شود.

مدیر کل نظارت بر کاالهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ان شاهللا قیمت گوشت وارداتی و داخلی زیر 300 هزار تومان و در حدود

280 خواهد بود در حالی که قبال با نرخ 340 هزار تومان هم در سازمان میادین قیمت گذاری شده بود.

وی بیان داشت: در میدان پیروزی تهران یک محموله گوشت گرم وارداتی گوسفندی به میزان حدود 18 تن عرضه شده است که تا دو روز

آینده با قیمت جدید توزیع می شود، این قیمت امکان دارد روز به روز و به فراخور بازار تقلیل پیدا کند. 

https://www.ilna.ir/fa
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امراللهی تاکید کرد: با ورود و ماموریتی که شرکت پشتیبانی نسبت به تامین دام سبک و سنگین دارد امیدواریم که مکررا قیمت ها رو به

کاهش باشد. 

 وی یادآور شد: اولین پارت را به تهران و البرز تخصیص دادیم و سعی ما این است تا پایان هفته محموله ها وارد کشور شود تا به دیگر

استان ها هم تزریق کنیم.

انتهای پیام/
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اخبار استان ها

شرکت �شتیبانی امور دام لرستان  �شتیبان سبد غذایی مردم

از سازمانهایی که در تنظیم بازار نقش اساس� و ت�یین کننده ایفا م� کند و
وظیفه تامین ، ذخیره سازی و ت�زیع گ�شت و م�اد پروتین� را دارد شرکت

پشتیبان� ام�ر دام است.

سید احمد م�س�ی: در استان لرستان نیز این شرکت در این روزها و شب های منته� به ن�روز و ماه رمضان روزهای پرکاری را م� گذراند فعالیتهای گسترده
این مجم�عه در حمایت از ت�لیدات داخل� و کمک به اقشار مختلف مردم استان در ح�زه تنظیم بازار کمتر به چشم م� آید اما مجم�عه مدیریت� این شرکت

هم�اره با گشاده رویی سع� در تحق� خ�استه مشتریان خ�د دارند .

تشریح وظایف شرکت

در همین رابطه مدیرکل پشتیبان� ام�ر دام استان دقایق� پیش در گفتگ� با خبرنگار خبرگزاری خبرآنالین با اشاره به وظایف این شرکت گفت : وظیفه شرکت
پشتیبان� ام�ر دام استان تامین ،ذخیره سازی و ت�زیع و تنظیم بازار ان�اع خ�راک دام، طیور ، آبزیان و حمایت از ت�لیدات داخل دام� م� باشد .

عل� حسن فرج زاده گفت : بات�جه به ت�رم و گران� در جامعه و در راستای اهداف دولت و وزارت جهاد کشاورزی جهت کنترل و تنظیم بازار اقدامات م�ثر و
حمایت� با کمک سازمان جهاد کشاورزی استان انجام گرفته است .

ت�زیع ۶۹۰ تن گ�شت منجمد در سه ماه

وی افزود: طبق برنامه ریزی و تالش همه ع�امل شرکت ام�ر دام و در جهت کنترل و تنظیم بازار از ابتدای دی ماه جاری تابحال مقدار ۶۹۰ تن گ�شت منجمد
در سطح استان ت�زیع نم�ده ایم.

مدیرکل پشتیبان� ام�ر دام استان لرستان با بیان اینکه ۲۰۰ تن گ�شت واردات� با کیفیت وارد استان شده اظهار داشت : عالوه بر این و در جهت حمایت از
ت�لیدکنندگان و دامداران استان ۴۵۰ تن کشتار دام سبک و سنگین در داخل استان ص�رت گرفته و روانه بازار شده است همچنین ۴۰ تن گ�شت واردات� دام

سنگین نیز به مردم استان عرضه گردید .

حمل ۴۲۵ تن گ�شت از جن�ب کش�ر

فرج زاده تصریح کرد : در بحث ذخیره سازی با هماهنگ� های ب�مل آمده مقدار ۴۲۵ تن گ�شت گ�سفند و گ�ساله از جن�ب کش�ر به استان در حال حمل
هستند و در سردخانه ذخیره سازی خ�اهند شد و در زمان مقتض� ت�زیع م� گردند

وی با تقدیر از رییس سازمان جهاد کشاورزی استان در جهت همکاری و تالش شبانه روزی جهت تخصیص گ�شت ارزان به مردم افزود: عالوه بر ت�زیع و
ذخیره سازی حجم زیادی از گ�شت در استان ، با پیگیری های سید عماد شاهرخ� ریاست سازمان و ح�زه بازرگان� سازمان با هدف تنظیم بازار شب عید و

ماه رمضان مقدار ۵۰۰ تن گ�شت باکیفیت مرغ�ب به استان اختصاص یافته که قرار است بزودی به استان حمل ش�د .

ذخیره سازی بیش از ۲۳۰۰ تن مرغ منجمد

مدیرکل پشتیبان� ام�ر دام استان در ادامه از ذخیره سازی بیش از ۲۳۰۰ تن مرغ منجمد در استان خبر داد و گفت: این مقدار مرغ نیز از با قیمت مص�ب
ارزان قیمت خریداری گردیده و آماده عرضه به بازار م� باشد .
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ثبت رک�رد پهل�ده� و تخلیه همزمان ۳ فروند کشت� در بندر چابهار

مدیرکل پشتیبانی امور دام سیستان و بلوچستان از ثبت رکورد پهلودهی و تخلیه همزمان ۳ فروند
کشتی نهاده دام برای اولین بار در بندرچابهار خبر داد.

سیامک سرابندی،مدیرکل پشتیبان� ام�ر دام
سیستان و بل�چستان گفت : به واسطه ایجاد
تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیری و ظرفیت های
م�ج�د و وضعیت استراتژیک بندرچابهار شرایط
مناسبی جهت سرعت عمل در تخلیه و انتقال
بار های واردات� به داخل کش�ر برای صن�ت دام و

طیور فراهم شده است.

وی تصریح کرد: در ادامه روند واردات نهاده ها از بندر چابهار از ابتدا سالجاری تا کن�ن ت�داد ۱۲ فروند
کشت� به میزان ۸۰۰ هزار تن نهاده دام� شامل ج� و ذرت وارد این بندر شده و پس از انجام تمام�

مراحل ترخیص به استان های سراسر کش�ر ارسال شده است.

مدیرکل پشتیبان� ام�ر دام سیستان وبل�چستان با قدردان� از همراه� دستگاه های مرتبط اظهار
امیدواری کرد که در ص�رت تکمیل زیرساخت ها شامل ساخت و تکمیل انبار برای ذخیره سازی، ایجاد خط

ریل� و تق�یت ناوگان حمل و نقل امکان رقابت با سایر بنادر وج�د خ�اهد داشت.


