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  واردات گوشت قرمز سه برابر نياز داخل است: وزير جهاد كشاورزي . 204
  

 3ان مرداد نشان مي دهد كه واردات        آمار سفارش هاي واردات گوشت قرمز هم تا پاي        : خليليان افزود 
  .برابر نياز داخل است و به توليدكننده آسيب جدي خواهد زد

 درصد واردات گوشت قرمز نياز است، گفـت         10وي با بيان اينكه براي تامين نياز بازار داخل فقط به            
  .نياز بازار با وارداتي كه شده است، تامين مي شود: 

 وزارت براي جلـوگيري از واردات بـي رويـه گوشـت قرمـز بـه ثبـت                   اين: وزير جهاد كشاورزي افزود   
  .سفارش هاي پس از هفدهم شهريوركه قانون افزايش بهره وري ابالغ شد، اجازه ورود نخواهد داد

 روز تا يـك مـاه فرصـت         20ثبت سفارش هاي پيش از هفدهم شهريور براي واردات          : خليليان گفت   
  .دارد

  
   شبكه خبر:منبع
   04/07/1389 :تاريخ
   nid&53=TabId?aspx.Default/ir.irinn.www://http=193422 :لينك

  
  توزيع گوشت برزيلي در بازار تا آخر امسال. 203

  
دات گوشت برزيلي ثبت سفارش وار: رئيس اتحاديه تهيه و توليد گوشت گاوي گفت      : خبرگزاري پانا   

 . به كشور به ميزان كافي انجام شده و اين كاال تا آخر امسال وارد و در بازار عرضه مي شود 
ثبـت سـفارش واردات     : سيد علي خندان روي جوان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي پانـا ، افـزود                

  .ن را صادر نمـي كنـد         شهريور ماه ممنوع شده و وزارت بازرگاني مجوز واردات آ          17گوشت از تاريخ    
از آنجا كه طي چند ماه گذشته ثبـت سـفارش الزم بـراي واردات گوشـت صـورت                : وي تصريح كرد    

  .گرفته اين كاال همچنان به كشور وارد شده و در بازار عرضه مي شود 
 تن گوشت گوسفندي استراليايي با كيفيت بـاال و بـا            20در حال حاضر روزانه     : خندان اظهار داشت    

 ماه آينده 6 تومان در بازار عرضه مي شود و گوشت برزيلي نيز تا             200 هزار و    12هر كيلوگرم   قيمت  
  .در كشور وجود دارد 

عرضه گوشت هاي گرم ارزان قيمت كه از استان سيـستان و بلوچـستان بـه تهـران                  : وي تاكيد كرد    
بـا قيمـت هفـت هـزار و          تن گوشت تازه گوساله      6وارد مي شود همچنان ادامه دارد و روزانه پنج تا           

  . تومان در تهران توزيع مي شود 600
همـاهنگي هـاي الزم در زمينـه تـامين         : رئيس اتحاديه تهيه و توليد گوشت قرمز خاطرنـشان كـرد            

گوشت قرمز بين سازمان هاي متولي به وجود آمده و پـس از ممنوعيـت واردات گوشـت بـه كـشور                      
  .دارد مشكلي براي تامين اين كاال دربازار وجود ن

تالش بر اين است تا پس از قطع واردات گوشت بـه كـشور از افـزايش قيمـت ايـن كـاال                       : وي گفت   
  .جلوگيري شود 
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   خبرگزاري پانا:منبع
   03/07/1389 :تاريخ
   html.0053875400=CID?aspx.showNews/ir.pana.www://http :لينك

  
  ممنوعيت واردات گوشت شامل مجوزهاي قبلي نمي شود. 202

  
قوانين جديد در خصوص ممنوعيت واردات گوشت و دام زنده          : رئيس سازمان دامپزشكي كشور گفت    

  .شامل مجوزهاي قبلي نمي شود
بـه پـس از     سيد محسن دستور در گفتگو با مهر با بيان اينكه هر توافقي در مورد ممنوعيـت واردات                  
برخـي اي   : ابالغ دستورات الزم براي ممنوعيت واردات اين محصوالت بـاز مـي گـردد بيـان داشـت                 

  .مجوزهايي كه تا پايان سال جاري صادر شده به همان روال قبلي ادامه مي يابد
  

   خبرگزاري مهر:منبع
   02/07/1389 :تاريخ
   NewsID?aspx.NewsPrint/ir.mehrnews.www://http=1156685 :لينك

  
  واردات گوشت متوقف شد. 201

  
صادق خليليان وزير جهاد كشاورزي پيرو نامه قبلي مبني بـر مـديريت واردات برخـي از محـصوالت                   

بخـش كـشاورزي را      قلم از كاالها و محصوالت       323كشاورزي فهرستي از هشتاد رديف تعرفه شامل        
  .با حقوق ورودي و شرايط واردات به منظور اجرايي شدن آن به وزير بازرگاني اعالم كرده است

در تازه ترين ليست وزارت جهاد كشاورزي واردات محصوالتي مانند فرآورده هـاي گوشـتي، ميـوه و                  
  .گوشت تازه و منجمد تا اطالع ثانوي ممنوع اعالم شد

  
   خبرگزاري مهر:منبع

   30/06/1389 :ريختا
   NewsID?&aspx.NewsDetail/fa/com.mehrnews.www://http=1155765 :لينك

  
  صدور مجوزهاي واردات گوشت، منوط به امضاي وزير. 200

  
بهداشـتي اسـت و در واردات گوشـت نقـشي           سازمان دامپزشكي كشور تنها مسئوول تعيين ضـوابط         

 . ندارد
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گوشت حيوانـات   : رييس سازمان دامپزشكي كشور در گفتگو با خبرنگار ايانا با اعالم اين مطلب گفت             
از نوع گاو تازه يا سردكرده و منجمد شده، گوشت مرغ، انواع ماهي و ساير فـرآورده هـاي پروتئينـي                  

  . جهاد كشاورزي داردبراي واردات نياز به اخذ مجوز از وزارت
اين سازمان تنها صدور مجوز براي واردات محـصوالتي را صـادر مـي              : دكتر سيدمحسن دستور افزود   

  .كند كه اجازه ورود را از وزير جهاد كشاورزي اخذ كرده باشد
  .سياستهاي بازرگاني محصوالت پروتئيني پس از اعالم، اجرايي مي شود: وي خاطرنشان كرد

نمـي تـوان    : ه سوال ايانا مبني بر كاهش يا افزايش مجوزهـاي صـادراتي ادامـه داد              دستور در پاسخ ب   
زيرا ورود گوشت و ساير فرآورده هاي پروتئيني مـشروط      . درباره كاهش يا افزايش آن اظهار نظر كرد       

  .اعالم شده و در صورت نياز بازار مجوز آن صادر مي شود
بهداشتي را براي محصوالت پروتئيني از جملـه        اين سازمان همچون گذشته ضوابط      : وي تصريح كرد  

گوشت مرغ و گوشت گاو و گوسفند اعمال مي كند و وظيفه اي در مقدار واردات و صادرات نـدارد و                     
  .تنها اين ضوابط است كه نشان مي دهد بايد وارداتي انجام شود يا خير

  
   خبرگزاري كشاورزي ايران:منبع
   30/06/1389 :تاريخ
   id_news?aspx.news_detailed/ir.iana.www://http=21050 :لينك

  
  تنظيم بازار گوشت قرمز، كاهش قيمت اين محصول را در پي داشته است. 199

  
ر گوشـت   اقدامات انجام شده در خصوص تنظـيم بـازا        : رييس سازمان بازرگاني خراسان رضوي گفت     

هاي اخيـر رونـد نزولـي داشـته           ها طي هفته    قرمز، از روند افزايش قيمت آن جلوگيري كرده و قيمت         
  .است

به منظـور كـاهش     :  منطقه خراسان، علي صفرزاده اظهار داشت      -به گزارش واحد دريافت خبر ايسنا       
يش حضور زائران   قيمت گوشت قرمز، با نزديك شدن به ايام ماه مبارك رمضان و همزماني آن با افزا               

در مشهد مقدس، اقدامات تنظيم بازار با افزايش مباشرين وارد كننده گوشت قرمز از منابع داخلي و                 
  .خارجي، ميزان عرضه گوشت در اين ايام افزايش يافت

 تن الشه گوسفندي از كشور قرقيزسـتان طـي          75انجام اين اقدامات به عالوه ورود حدود        : وي افزود 
  .د كاهش قيمت گوشت قرمز را تسريع كرده استروزهاي گذشته رون

 تـن گوشـت منجمـد       200هماهنگي در توزيع    : رييس سازمان بازرگاني خراسان رضوي تصريح كرد      
هاي عرضه مستقيم كاال از ديگر اقدامات در دسـت انجـام در               برزيلي در واحدهاي صنفي و نمايشگاه     

  .اين زمينه است
 گذشته را از جملـه علـل كمبـود توليـد، عرضـه و افـزايش                 هاي  صفرزاده، كاهش كشتار دام طي ماه     

در چهار ماه ابتداي سال كشتار دام به طـور ميـانگين            : قيمت گوشت در ماههاي قبل دانست و افزود       
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 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش داشته است كـه بـه دنبـال كـاهش توليـد دام در                       10
  .اين فرآورده دامي شده بوداستان نسبت به سال گذشته موجب افزايش قيمت 

هاي توليد و در جهت كاهش قيمت تمام شده گوشت قرمز             با توجه به افزايش قيمت نهاده     : وي افزود 
از سازمان تعاون روستايي خواسته شد تا جو خريداري شده با قيمت تضميني را به قيمـت مناسـب                   

  .در اختيار دامداران قرار دهد
  

  ن خبرگزاري دانشجويان ايرا:منبع
   28/06/1389 :تاريخ
   P=Lang&1616017-News=ID?aspx.NewsView/ISNA/ir.isna://http :لينك

  
ورود انبوه  :وگو با فارس خبر داد      رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي در گفت     . 198

  نيازي يگوشت به كشور به رغم اعالم ب
  

درحالي كه معاون توليـدات دامـي وزارت جهـاد كـشاورزي از واردات محـصوالت                : خبرگزاري فارس 
كند، رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي از ورود انبـوه گوشـت گوسـفندي بـه       نيازي مي   دامي اعالم بي  
 . كشور خبر داد

سخ به اينكه آيا واردات     وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در پا         فرهادي باقري معين در گفت    
گوشـت گوسـفندي بـه صـورت انبـوه از كـشورهاي پاكـستان،               : گوشت گوسفندي ادامه دارد، گفت    

ها عرضه    بندي در فروشگاه    شود و به صورت بسته      استراليا، مغولستان، قرقيزستان و قزاقستان وارد مي      
  .شود مي

شـود كـه مهلـت        شت وارد كشور مي    محموله از كشورهاي ياد شده گو      5 تا   4طي هفته   : باقري افزود 
  . ساعت است72انقضاء توزيع آنها تا 

اگرچه واردات گوشت جلوي افزايش قيمـت بـيش    : وي با انتقاد از سياست واردات گوشت تاكيد كرد        
از اندازه اين محصول را گرفته اما واردات دام زنـده و مولـد تـاثير قابـل تـوجهي در كـاهش قيمـت                         

  .تواند داشته باشد مي
  .وارد كردن گوشت در دو سه ماه اخير تنها جلوي افزايش قيمت را گرفته است: گفتوي 

شـود گوشـت گوسـفندي بـه قيمـت سـال              باقري اظهار اميدواري كرد با روند وارداتي كه انجام مـي          
  . هزار تومان برسد10 تا 9گذشته يعني 

گيرد كـه معـاون وزيـر         گزارش خبرگزاري فارس واردات انبوه گوشت به كشور در حالي صورت مي             به
  .نيازي كشور به واردات توليدات دامي خبر داده است جهاد كشاورزي از بي

وري در     قانون افـزايش بهـره     16در راستاي اجراي ماده     : معاون توليدات دامي در اين باره گفته است       
 كـافي   بخش كشاورزي و حمايت از توليدكنندگان داخلي، واردات محصوالتي كه در كشور به انـدازه              

  .ريزي بايد صادر شوند توليد و حتي در برخي از محصوالت مازاد توليد داريم با برنامه
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ريـزي و بررسـي        معاون امور توليدات دامي مـصمم اسـت برنامـه           :عباسي همچنين تاكيد كرده است    
 اين اي مديريت كند تا توليدكنندگان داخلي     جانبه واردات كاالها و محصوالت توليدي را به گونه          همه

 .محصول با اطمينان خاطر توليد كنند
 

   خبرگزاري فارس:منبع
   28/06/1389 :تاريخ

http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8906280264 لينك:  

  
 را با عرضه گوشـت  افزايش قيمت* بازار از گوشت وارداتي اشباع است  * .197 

  كنيم وارداتي كنترل مي
  

گونـه كمبـودي بـه     كشورهاي قرقيزستان، پاكستان و استراليا در بـازار هـيچ   با وجود گوشت وارداتي
  .نداريم و فشار تقاضاي مردم پايين آمده است لحاظ عرضه

ـ  ناف ايـسنا  رييس اتحاديه فروشندگان گوشت گوسفندي تهران ـ به خبرنگار اص  فرهاد باقري معين 
قيمت در گوشت داخلي هنوز اتفاق نيفتاده و هميشه كاهش قيمتي كه صعوي باال مي  كاهش: گفت
  .زمان بر است رود

 داشـته، بـا    اشباع است و گوشت وارداتي بازار را نگه در حال حاضر بازار از گوشت وارداتي: وي افزود
  .وارداتي كنترل كنيمقيمت را با عرضه گوشت  اين حال تالش مي كنيم تا افزايش

 800 هـزار و  12 تـا  200 هـزار و  12از  باقري معين قيمت هر كيلو گوشـت گوسـفندي وارداتـي را   
  .حمل و نقل هوايي دانست تومان متغير و بسته به كشور واردكننده گوشت و

حال قيمت گوشت گوسفندي داخلـي را   رييس اتحاديه فروشندگان گوشت گوسفندي تهران درعين
گوشـت گوسـفندي خودمـان از    : كرد و گفت  و سه هزار تومان متفاوت از گوشت وارداتي ذكرگرانتر

  !نظر طعم و نژاد و كيفيت از تمام دنيا بهتر است
مبـارك رمـضان را ناشـي از افـزايش تقاضـا       وي افزايش قيمت گوشت گوسفندي در هفته اول مـاه 

هاي بعـد   بب افزايش قيمت شد ولي در هفتههاي اول س هفته فشار روي بازار در: دانست و ادامه داد
  .عرضه گوشت وارداتي فشارها به كلي از بين رفت تا انتهاي ماه مبارك رمضان با

برزيلي و گوشت گرم وارداتي به اندازه توزيع  در ماه رمضان گوشت منجمد: باقري معين تصريح كرد
  .از كشتار به ايران وارد مي شدرفت و از آنجا پس  مي شد حتي دام زنده از استراليا به دوبي

اگـر  : كمبـود دام داخلـي اظهـار كـرد     رييس اتحاديه فروشندگان گوشت گوسـفندي تهـران دربـاره   
سال نگه داشـت و دو سـه نـسل از آن گرفـت      گوسفند و دام زنده به كشور وارد شود، مي توان چند

  .بعد ذبح كرد
مدارس و خريد پاييزه مردم، در حالت ركود به  يهم اكنون بازار به دليل بازگشاي: وي در پايان گفت

   .سر مي برد
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   خبرگزاري دانشجويان ايران:منبع
   24/06/1389 :تاريخ
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  بعد از مدتها ثبات بر بازار گوشت بازگشت

رمضان امسال تبـديل     در اين ميان، تنظيم بازار محصوالت پروتئيني به پاشنه آشيل تنظيم بازار ماه            
م داد، امـا    شده بود و اگرچه وزارت بازرگاني تالشهايي را براي تنظيم بازار ايـن مقطـع از سـال انجـا                   

عوامل متعددي دست به دست هم دادند تا اين وزارتخانه را در تنظيم بازار محصوالت پروتئينـي بـا                   
  .مشكل مواجه كنند

توليد . البته شايد يكي از داليل عمده اين موضوع، بحث جدا بودن توليد و سيستم توزيع از هم باشد                 
زارت جهادكـشاورزي و تنظـيم بـازار آن در          و صدور مجوزهاي واردات گوشت و دام زنده در اختيار و          

اختيار وزارت بازرگاني است، بنابراين تا زماني كه سياستهاي توليد و واردات به خوبي با سياسـتهاي                 
توزيع و تنظيم بازار همپوشاني نداشته باشند، خلل بزرگي بروز خواهد كرد كه خود به يكي از نقـاط                   

  .ضعف تبديل خواهد شد
چند روزي از اتمام مـاه رمـضان مـي گـذرد،             در حالي كه   ش و قوسهاي فراوان و    به هرحال بعد از ك    

ثبات به بازار اقالم پروتئيني و گوشت بازگشته، اين درحـالي اسـت كـه مـردم در ايـام مـاه مبـارك                        
  . هزار توماني هم بخرند19رمضان حتي در مقاطعي مجبور شدند كه گوشت 

 تومـان،   16500ون قيمـت هـر كيلـوگرم ران گوسـفند           هـم اكنـ   : گزارش مهر از بازار نشان مي دهد      
 تومان، قلوه گاه    9950 تومان، مخلوط گوساله     11550 تومان، ران گوساله     13650سردست گوسفند   

  . تومان در بازار وجود دارد8000 تومان و چرخ كرده 7200
در روزهـاي    عباس قبادي، رئيس سازمان بازرگاني استان تهران با اشاره به ثابت بودن قيمت گوشت             

ماه رمضان نوسان زيادي داشـت، ايـن در حـالي اسـت كـه                قيمت گوشت گوسفندي در    :اخير گفت 
  .و نياز بازار با واردات تامين مي شود كشور در توليد گوشت گوسفند نيزفقير شده است

 درصد تخفيف خبر داد    15از عرضه گوشت گرم گوسفندي در تمامي فروشگاههاي زنجيره اي با             وي
بر اساس مذاكرات انجام شده با فروشگاههاي زنجيره اي، هر كيلوگرم الشه گرم گوسـفندي               : و گفت 

شود تا آنها با ارايه خدمات بـسته بنـدي،             هزار تومان در درب فروشگاه تحويل داده مي        12به قيمت   
ون در نهايت هر كيلوگرم ران پاك كرده بد . گوشت را با قيمت مناسب در اختيار مشتريان قرار دهند         

  . هزار تومان عرضه خواهد شد17چربي به عنوان مرغوب ترين نوع گوشت با قيمت 
  

   خبرگزاري مهر:منبع
   23/06/1389 :تاريخ
   No/News/ir.shabanews.www://http/5624 :لينك
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  تحمل كنيم

 

زرگي براي اين بخش تبديل شده       قلم محصول كشاورزي هم اكنون به چالش ب        49ممنوعيت واردات   
، برخي معتقدند تنها كساني كه با قطع واردات ضرر مي كنند، مافيا و رانت خواران خواهند بود                  است

   .يق منابع داخلي تامين كنيمو با تحمل چند ماه گراني مي توانيم گوشت را از طر
به گزارش خبرنگار اقتصادي پانا، واردات دام زنده كه با هدف تامين نياز گوشـت داخلـي انجـام مـي        
شود به دليل مرگ دو تن بر اثر شيوع تب كريمه كنگو هم اكنون به دردسـر بزرگـي بـراي سـازمان                    

  .اله اي از ابهام قرار داده است دامپزشكي كشور تبديل شده و چگونگي واردات دام زنده را در ه
در اين ميان به اعتقاد برخي كارشناسان واردات دام زنده به دليل فعال كردن صنايع فرآوري داخلي                 
بر واردات گوشت منجمد ارجحيت دارد و درواقع مشكل اصلي به واردات غير قانوني دام زنده مربوط                 

  .مي شود 
 قلم محـصول كـشاورزي داد كـه بـر           49وعيت واردات   چندي پيش وزير جهاد كشاورزي خبر از ممن       

اساس آن حقوق ورودي و شرايط واردات اين محصوالت به طور كلي تغيير يافته است امري كـه بـه                    
اعتقاد بسياري كارشناسان و نمايندگان مجلس مي تواند به تنظيم بازارمحصوالت كشاورزي به ويـژه               

  .گوشت و ساير مواد پروتئيني كمك كند
 حالي است كه به اعتقاد مسئوالن وزارت بازرگاني صدور مجوز اقالم كشاورزي توسـط وزارت                اين در 

جهاد كشاورزي افزايش قيمت برخي محصوالت به ويژه گوشت را بـه دنبـال دارد ، اظهـارنظري كـه               
  .درتضاد با نظر اعضاي كميسيون كشاورزي قرار دارد

  جلوگيري از رانت واردات گوشت برزيلي
ن كشاورزي مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي پانا ، ضمن اعالم مخالفت خـود                 عضو كميسيو 

طبق بررسي هاي به عمل آمده عمده گوشت برزيلي         : با محدوديت واردات گوشت به كشور مي گويد       
  .ارسالي به ايران در بين راه توسط برخي افراد به ديگر كشورها صادر مي شود

طبق اسناد موجود روزانـه مجـوز   : خود به كشور برزيل اظهار مي دارد يونس اسدي ، با اشاره به سفر        
چهار تا پنج هزار تن گوشت برزيلي به نام ايران صادر مي شود كه ايـن ميـزان بـيش از نيـاز كـشور                 

  .است
عضو كميسيون كشاورزي مجلس بر رفع رانت حاصل از خريد گوشت به نـام ايـران و صـدور آن بـه                      

عده اي از مراودات و مجوز ايران به نفـع خـود اسـتفاده مـي                : ريح مي كند  ديگر كشورها تاكيد و تص    
  .كنند كه بايد از ادامه فعاليت اين افراد جلوگيري شود

آنچـه  : ، خاطر نشان مي كنـد     واردات واقعي گوشت به كشور باشيم     اسدي با بيان اينكه بايد به دنبال        
  .و در صورت لزوم گوشت وارد مي شودمسلم است كمبودي در توليد گوشت در كشور وجود نداشته 

  :وي هزينه هاي توليد گوشت در كشوري همانند برزيل را بسيار پايين عنوان كرده و مي گويد
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اجراي طرح هايي نظير طرح خروج دام از جنگل موجب افزايش هزينه هاي توليد دام شده است كه                  
  .بايد چنين موانعي رفع شود

در : اره به مزيت هاي باالي توليد گوشت در كشور مي افزايـد           عضو كميسيون كشاورزي مجلس با اش     
صورت استفاده از منابع داخلي قادر به تامين نياز كشور خواهيم بود فقط كافي است چند ماه گراني                  

  .را تحمل كنيم
  قاچاق دام زنده داخلي عامل كاهش ميزان گوشت

بايـد از   : لي ذكر كرده و اظهار مي دارد      وي قاچاق دام زنده داخلي را از ديگر داليل كاهش توليد داخ           
  .ودخروج غيرقانوني دام زنده جلوگيري ش

بـا توجـه بـه    : اسدي سياست گذاري صورت گرفته در اين بخش را اشتباه عنوان كرده و مـي افزايـد             
  .مزيت هاي داخلي هيچ نيازي به واردات يك كيلوگرم گوشت وجود ندارد 

آنچـه مـسلم    : بي رويه محصوالت كشاورزي توضيح مي دهد      وي ضمن اعالم مخالفت خود با واردات        
است با قطع واردات برخي محصوالت كشاورزي تنها كساني كه دچار ضرر مي شـوند مافيـا و رانـت                    

  .خواران خواهند بود
، در شرايط فعلي بايد با واردات دام غير مجاز به هر شـكل جلـوگيري شـود و در ايـن                      به گزارش پانا  

  .ظامي و ستاد مبارزه با قاچاق نيز بيش از گذشته نمايان مي شودميان نقش نيروي انت
از سوي ديگر تامين نياز گوشت داخلي از طريق منابع داخلي بايد به طور سنجيده اي توسط وزارت                  
جهاد كشاورزي تنظيم شود به گونه اي كه در صورت محدوديت در واردات، شاهد افزايش بي رويـه                  

  .صرف كننده نباشيمقيمت گوشت و اجحاف در حق م
  

   خبرگزاري پانا:منبع
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 شـده در     هـاي ذبـح     وزن گوشت قرمز توليدي انواع دام     :  مركز آمار ايران اعالم كرد     :خبرگزاري فارس 

 هزار تن گزارش شده است كه سـهم گوشـت           403 در مجموع    1388هاي كشور طي سال       كشتارگاه
  .گاو و گوساله بيش از ساير انواع دام بوده است

هـاي    ايج آمار كشتار دام كـشتارگاه     گزيده نت : به گزارش خبرگزاري فارس، مركز آمار ايران اعالم كرد        
  . منتشر شد1388كشور در سال 

هـاي كـشور       شده در كـشتارگاه     هاي ذبح   براساس نتايج اين طرح، وزن گوشت قرمز توليدي انواع دام         
 هزار تن گزارش شده است كه سهم گوشت گاو و گوساله بـيش از               403 در مجموع    1388طي سال   

  . ساير انواع دام بوده است
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 114، گوسـفند و بـره بـا         ) درصـد  61,3(  هزار تن وزن الشه حدود       247وشت گاو گوساله با     سهم گ 
(  هـزار تـن   15ها با  و ساير انواع دام)  درصد6,7(  هزار تن 27، بز و بزغاله با ) درصد28,3 (هزار تن  

  . از كل الشه قابل مصرف بوده است)  درصد3,7
هـاي رسـمي    ار انواع دام سبك و سـنگين در كـشتارگاه  با اجراي اين آمارگيري، هر ساله ميزان كشت      

هـا     كـشتارگاه  426 تعـداد    1347اين آمارگيري از سـال      . شود  كشور توسط مركز آمار ايران اعالم مي      
 هـزار رأس    867 ميليـون و     9اند كه حاصل فعاليت آنهـا ذبـح           رسمي در سراسر كشور فعاليت داشته     

  : انواع دام به شرح زير بوده است
  

   رأس 354 هزار و 446 ميليون و 6 و بره گوسفند
   رأس640 هزار و 912بز و بزغاله يك ميليون و 
   رأس270 هزار و 432گاو گوساله يك ميليون و 
   رأس 926 هزار و 30گاوميش و بچه گاوميش 

   نفر 127 هزار و 45شتر و بچه شتر 
  

شـود و بخـش    ز را شـامل مـي  هاي كشور تنها بخشي از توليد گوشت قرمـ   توليد گوشت در كشتارگاه 
  . گيرد مهم ديگر كشتارها، خارج از پوشش شبكه دامپزشكي انجام مي

  
   خبرگزاري فارس:منبع
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   nn?php.printable/net.farsnews.www://http=8906210774 :لينك

  
واردات دام زنده گره گشا يا گره كور در مشكل گراني گوشت؟ تب كنگـو               . 193

  سوغات مرگبار همسايگان
 

هاي اخير با مطرح شدن واردات دام زنده مـشكالتي از جملـه ورود برخـي                   طي سال  -گروه اقتصادي 
هاي مشترك بين انسان و دام هـستند در كـشور بـه وجـود                 هاي دامي كه گاهي اين بيماري       بيماري

مده است و در مقابل دامداران كشورمان كه مدعي داشتن توانايي تـامين تمـام نيـاز گوشـت قرمـز                     آ
كشور هستند نسبت به اين اقدام بسيار معتـرض بـوده و واردات دام زنـده را تهديـدي جـدي بـراي                       

ا دانند اين در حالي است كه واردات دام زنده نه تنها منابع دامـي كـشور ر   هاي دامي خود مي     سرمايه
اندازد و الزم است در مواقع ضروري نيـز ايـن             هاي كشور را به خطر مي       به خطر انداخته بلكه سرمايه    

  .اي انجام شود هاي شديد قرنطينه واردات به صورت گوشت و تحت كنترل
اي كشور را درگير كـرده         هندي كه چندي پيش به شكل گسترده       oشيوع بيماري تب برفكي از نوع       

دات دام زنده را بيش از پيش نـشان داد چـرا كـه بـسياري از مـسئوالن و توليـد                  بود، خطر انجام وار   
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كنندگان اين گونه واردات كه در كنار آن معضل واردات قاچاق دام زنده نيـز بوجـود آمـده اسـت را                      
  .اند عامل اصلي بروز اين بيماري ذكر كرده

كه سوغات كـشورهاي    ) ندي ه o(در حالي كه هنوز كشورمان چندان از تب و تاب شيوع تب برفكي              
همسايه ما بود فارغ نشده اين روزها شنيده شدن اخباري از بروز تب خونريزي دهنده كريمـه كنگـو        

ها را از جهـت واردات        كه يك بيماري مشترك بين انسان و دام است نيز مزيد بر علت شده و نگراني               
  .دام زنده تشديد كرده است

ي در برخي مناطق مرزي كشور سعي در كنترل شديد ايـن             دامپزشك  هاي قرنطينه   هر چند كه پست   
رسد كه واردات قاچاق دام زنده دست دامپزشكي را نيـز بـسته و تمـام                  واردات دارند ولي به نظر مي     

گذرند و افرادي از اين قضيه سوء اسـتفاده كـرده و دور از                 نمي  هاي قرنطينه   واردات دام زنده از پست    
  . دهند زشكي به صورت قاچاق اين واردات را به راحتي انجام ميچشم مرزبانان و قرنطينه دامپ

تاسفانه در حالي بحث واردات دام زنده در كشور مطرح شده است كه به گفته دامداران، كـشورمان                  م
تـوان بـدون انجـام        در توليد گوشت قرمز خود كفا بوده و تنها با تامين اعتبارات و تسهيالت الزم مي               

  .ا معضل مواجه كند نياز كشور را تامين كردوارداتي كه كشور را ب
هاي دامپزشكي بيش از پيش مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت       از آنجايي كه اين روزها بحث قرنطينه     

دكتر سيد محسن دستور رئيس سازمان دامپزشكي كشور با بيان اينكه ايـن سـازمان در ارتبـاط بـا                    
هشدارهاي الزم را در ارتبـاط بـا قاچـاق دام           اين سازمان   : قاچاق دام زنده مجري اصلي نيست، گفت      

كند ضمن اينكـه در ايـن راسـتا بـه             زنده داده و كشور را نسبت به خطرات اين گونه واردات آگاه مي            
ايم كه مراقـب واردات قاچـاق دام زنـده      سازمان در مرزهاي كشور نيز تاكيد كرده       هاي قرنطينه   پست

ايم كه چنانچه با مواردي در اين زمينه برخورد كردنـد،             دهها نيز اعالم كر     باشند و همچنين به استان    
  .هر چه سريعتر اين موارد را به دستگاه قضايي و تعزيرات براي پيگيري اعالم كنند

ربـط    هـاي ذي    هاي دامپزشكي منوط به همكاري ساير دسـتگاه         وي با تاكيد بر اينكه فعاليت قرنطينه      
  هـا نيـروي انتظـامي و دسـتگاه     به اين است كه در اسـتان ها منوط    موفقيت قرنطينه : است، ادامه داد  

هاي حمايتي خود را در اين راستا دريغ نكننـد            قضايي همكاري مناسبي با آنها داشته باشند و كمك        
توانند در ارتباط با قاچاق دام زنده         هاي دامپزشكي به تنهايي نمي      چرا كه در غير اين صورت قرنطينه      

  .كه بايد كار مطلوبي در اين زمينه انجام دهندكاري انجام داده و آنچنان 
وي در پاسخ به اين سوال كه شيوع بيماري تب خونريزي دهنده كريمه كنگو تا چه حـد بـه واردات                     

تواند يكي از موارد   واردات دام قاچاق مي در ارتباط با اين بيماري   : قاچاق دام زنده مرتبط است، افزود     
تواند از طريق كشتارهاي غير مجاز و نظـارت           ا كه اين بيماري مي    تشديد كننده اين بيماري باشد چر     

  .نشده ي دام و مصرف اين محصوالت بدون كنترل و نظارت مناسب منجر به بيماري افراد شود
اولويت اول  : دستور درباره موافق بودن يا نبودن سازمان دامپزشكي با واردات دام زنده نيز اظهار كرد              

زنده نيست بلكه تاكيد داريم كه اگر قرار است وارداتي انجام شود به صورت              ما واردات دام به صورت      
رئيس سازمان دامپزشكي كشور تاكيـد  . ايم مان را نيز همه جا اعالم كرده       گوشت باشد كه اين اولويت    

اي   اگر در جايي نيز به ناچار بايد اين گونه واردات انجام شود با رعايت مسائل و ضوابط قرنطينه                 : كرد
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كلي پيش نخواهد آمد البته با همه اين تفاسير اصل موضوع واردات در حوزه دامپزشكي نيست و                 مش
  .وظيفه ما دادن مجوزهاي بهداشتي است

تا : به گزارش ايسنا در اين بين سعيد سلطاني مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران ايران نيز گفته بود             
حـل مناسـبي      وشت قرمز، واردات دام زنده راه     زماني كه فكر كنيم براي حل مقطعي مشكل كمبود گ         

  .ها باشيم ها با اين دام است بايد هر روز منتظر ورود انواع بيماري
هـا بايـد      اي ايـن دام     سعيد سلطاني با تاكيد بر اينكه درباره چگونگي ورود دام زنده و مسائل قرنطينه             

با واردات دام زنده به مرور      : دادسازمان دامپزشكي كشور به صورت كامال شفاف پاسخگو باشد، ادامه           
 تـب برفكـي خـارج        افتد چرا كه هنوز از بحـث بيمـاري          هاي كشور به خطر مي      منابع دامي و سرمايه   

  .نشده بوديم كه بيماري تب خونريزي دهنده كريمه كنگو هم كشور را در گير كرده است
يدا كردن علل گـران بـودن        گذشته نيز شاهد بوديم كه مسئوالن به جاي پ          سال: وي خاطرنشان كرد  

حلي مناسب براي حل اين مشكالت، بـراي          گوشت قرمز و مشكالت توليد داخل و به جاي اجراي راه          
تامين گوشت مورد نياز كشور به فكر واردات دام زنده افتاده و شروع به دادن مجوز واردات دام زنـده           

  .از شرق كشور كردند
هـاي وارداتـي كـه سـال       دام  با بيان اينكه ما معتقديم تمام     مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران ايران      

بعد از انجـام ايـن واردات نيـز شـاهد بـروز يـك نـوع                 : گذشته وارد كشور شد بيمار بودند، ادامه داد       
هاي داخل كشور نيـز نـسبت بـه ايـن بيمـاري               ها بوديم كه البته دام       هندي در دام   Oبيماري به نام    

 اين رابطه در كشور وجود نداشت به همين دليل كشور با مـشكالتي              مصون نبودند و واكسني نيز در     
  .رو به رو شد
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 كـشتارگاه   426 هزار تن گوشت قرمـز از        403در طرح جمع آوري آمار كشتار دام كشتارگاه كشور،          

 كـشتارگاه بـه     29 كـشتارگاه دولتـي و       397دام در سراسر كشور وجود داشته است كه از اين تعداد            
  . تبخش خصوصي تعلق داشته اس

به گزارش خبرنگار ايانا، در طرح جمع آوري آمار كشتار دام كشتارگاههاي كشور توسط مركـز آمـار                  
منتشر شده است، حجم توليد گوشت قرمـز در كـشتارگاههاي كـشور بـر حـسب وزن، الشـه هـاي                      

  . هزار تن بوده است403كشتارشده 
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 هزار الشـه    446ده شش هزار و     بر اساس اين گزارش، تعداد الشه قابل مصرف گوسفند و بره ذبح ش            
 هـزار   24 الشه بـه وزن      655 هزار تن گزارش شده است كه استان تهران با يك هزار و              114به وزن   

  .تن بيشترين تعداد را به خود اختصاص داده است
 هـزار تـن     27 هزار الشه به وزن      913همچنين تعداد الشه قابل مصرف بز و بزغاله ذبح شده، هزار و             

 هـزار تـن بيـشترين تعـداد را بـه خـود        6/7 هزار الشه بـه وزن       546استان اصفهان با    بوده است كه    
  .اختصاص داده است

 432بر اساس گزارش منتشرشده مركز آمار، تعداد الشه قابل مصرف گاو و گوساله ذبح شده، هزار و                  
الشـه بـه وزن    هزار 283 هزار تن و بيشترين تعداد مربوط به استان تهران با         247هزار الشه به وزن     

  . هزار تن بوده است45
   هزار تن گوشت شتر توليد شده است10 

 هـزار الشـه بـه       45بر اساس گزارش مذكور، تعداد الشه هاي قابل مصرف شتر و بچه شتر ذبح شده                
 هـزار الشـه بـه وزن        15 هزار تن بوده است كه بيشترين تعداد مربوط به استان اصفهان بـا               10وزن  

  .استچهار هزار تن بوده 
 هـزار الشـه   27 هزار الشه و تهـران بـا   29بنا بر اين گزارش، پس از استان اصفهان، استان كرمان با    
  . را به خود اختصاص داده اند88بيشترين تعداد شتر و بچه شترهاي كشتارشده در سال 

ت  و هش  200،  304گفتني است، استانهايي نظير خوزستان، سيستان و بلوچستان و يزد به ترتيب با              
هزار و هفت الشه به عنوان استانهاي گرمسير كه از شتر به عنوان يكي از منابع توليد شير و گوشـت   

  .استفاده مي كنند، استحصال شده است
  پنج هزار تن گوشت گاوميش ذبح شده است

 هـزار  31بر اساس گزارش مركز آمار، تعداد الشه قابل مصرف گاوميش و بچه گـاوميش ذبـح شـده،       
 هـزار الشـه بـه وزن دو هـزار تـن             12 پنج هزار تن بوده است كه استان خوزسـتان بـا             الشه به وزن  

  .بيشترين تعداد را به خود اختصاص داده است
 استان كشور ذبح گاوميش و بچـه گـاوميش انجـام شـده              9بر اساس طرح انجام شده كشتار دام در         

 الشه و آذربايجـان غربـي بـا         622است كه پس از استان خوزستان، آذربايجان شرقي با هفت هزار و             
  . الشه بيشترين تعداد كشتار گاوميش را به خود اختصاص دادند333پنج هزار و 

در چكيده آمار كشتار دام كشتارگاههاي كشور، استان اردبيل، اصفهان، خوزستان، فـارس، گلـستان،     
د دامهـاي ذبـح     گيالن و لرستان به كشتار گاوميش و بچه گاوميش احتمام داشتند كه كمترين تعدا             

  .شده در استان اصفهان و گلستان با شش الشه گزارش شده است
  بيشترين گوسفند و بره كشور در فصل بهار ذبح مي شود

 هزار الشه گوسفند و بره ذبح شده در كل سال، يك ميليـون              446به گزارش ايانا، از شش ميليون و        
 الشه در زمستان همـان سـال   294ن و  هزار الشه در بهار سال گذشته ذبح شده و يك ميليو     895و  

  .كشتار شده است
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 100 هـزار و     361 بز و بزغالـه،      84 هزار و    435بر اساس اين گزارش، همچنين در بهار سال گذشته          
 شتر و بچه شـتر ذبـح        868 گاوميش و بچه گاوميش و هشت هزار و          441 هزار و    9گاو و گوسفند و     

  .شده است
 975 هـزار و     596 گوسفند و بره و      965 هزار و    820يليون و   همچنين در تابستان سال پيش، يك م      

  . گاو و گوسفند ذبح شده است438 هزار و 385الشه بز و بزغاله و 
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واردات گوشـت گـرم بـه كـشور،         : رئيس اتحاديه تهيه و توزيع گوشت گاوي گفـت          : خبرگزاري پانا   

  . آسيبي به توليدكنندگان نمي رساند و توليدات آنها را تهديد نمي كند 
در حـال حاضـر تقاضـا بـراي     : و گو با خبرنگار اقتصادي پانا ، افزود علي خندان روي جوان در گفت      

گوشت گرم وارداتي در كشور وجود دارد و از آنجا كه توليد اين كاال در كشور كـاهش يافتـه تنظـيم       
  .بازار بدون ادامه واردات گوشت مشكل است 

يا ادامـه دارد و بـازار   هم اكنون واردات گوشت گرم از كشورهاي همـسايه و اسـترال  : وي تصريح كرد    
اين كاال را در تعادل نگه داشته است در حالي كه ممنوع شدن واردات گوشت برهم خـوردن تعـادل                    

  .بازار را به دنبال خواهد داشت 
واردات گوشت گرم پيش از ماه مبارك رمـضان آغـاز شـد و هـيچ كاهـشي در      : خندان اظهار داشت   

رد از اين رو نمي توان ادعا كرد كه به توليـد كننـدگان              قيمت گوشت هاي توليد داخل به وجود نياو       
  .لطمه زده است 

وي با بيان اينكه واردات گوشت گرم به كشور بازار را با كمبود و سيستم توزيع را بـا مـشكل مواجـه       
با جلوگيري از واردات گوشت گرم ، قيمت گوشت قرمز در كشور افزايش         : مي كند ، خاطرنشان كرد      

  . را با مشكل بيشتري روبرو مي كند مي يابد و مردم
بهتر است ممنوعيت واردات گوشت به كـشور تنهـا   : رئيس اتحاديه تهيه و توزيع گوشت گاوي گفت     

  .شامل گوشت هاي منجمد برزيلي باشد 
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  تامين و تنظيم بازار گوشت به يك وزارتخانه واگذار شود. 190
 

تامين و تنظيم بازار گوشـت      : عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي گفت      : خبرگزاري پانا   
 واگذار شـود تـا يكـي از آنهـا بـه صـورت شـفاف                 )بازرگاني يا جهادكشاورزي  (بايد به يك وزارتخانه     

  . پاسخگوي وضعيت بازار باشد 
وزير جهاد كشاورزي معتقد    : سيد ناصر موسوي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي پانا ، اظهار داشت             

است ميزان توليد گوشت قرمز در كشورپاسخگوي نيـاز اسـت ، بنـابراين ممنوعيـت واردات گوشـت                   
  .تخانه نبايد خللي در تنظيم بازار اين كاال به وجود بياورد قرمز توسط اين وزار

بر اساس قانوني كه مجلس تصويب كرده است جهاد كشاورزي مي تواند واردات هـر نـوع              : وي افزود   
محصول كشاورزي را كه به توليد داخلي آسيب مي رساند ممنوع اعالم كند اما چنانچه توليد داخلي                 

 را تامين كند و افزايش قيمت آن كاال را بـه دنبـال داشـته باشـد نبايـد از                     اين كاال نتواند نياز كشور    
  .واردات آن جلوگيري كرد 

هم اكنون قيمت گوشت قرمز كه يكي از اقالم اساسي در سبد خانواربه شـمار               : موسوي اظهار داشت    
افزايش مي رود باالتر از قدرت خريد مردم است و چنانچه عدم ورود گوشت به كشور موجب تشديد                  

  .قيمت آن شود فشار بيشتري به مردم وارد مي كند
موسوي با بيان اينكه پيشنهادي در كميسيون مطرح شده است تا بر اساس آن تامين و تنظيم بـازار                   

در شرايط فعلـي ناهمـاهنگي هـايي بـين دسـتگاه هـاي              : توسط يك وزارتخانه صورت بگيرد ،گفت       
 وزارتخانه مـسئوليت    2را مختل مي كند اما هيچ يك از اين          اجرايي به وجود مي آيد كه تنظيم بازار         

  .آن را نمي پذيرند 
اگرهمه مسئوليت ها در اين زمينه به عهده يكي از آنهـا باشـد مـي تـوان برنامـه ريـزي                      : وي افزود   

  .بهتري انجام داده و پاسخگوي وضعيت به وجود آمده و نوسان قيمت كاال در بازار بود 
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مان حمايـت از مـصرف كننـدگان از         معاون كاالهاي مصرفي و خدمات عمـومي سـاز         :خبرگزاري پانا 

  . افزايش قيمت گوشت قرمز پس از ممنوع شدن واردات آن توسط وزارت جهاد كشاورزي خبر داد 
هم اكنون بخشي از نياز كشور به گوشـت      : محمد قبله در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي پانا ، گفت             

ردات آن توسط وزارت جهاد كشاورزي      قرمز از طريق واردات تامين مي شود كه با اعالم ممنوعيت وا           
  .تنظيم بازار با مشكل مواجه شده و قيمت گوشت افزايش مي يابد 
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مجلس شوراي اسالمي قانوني را تصويب كرده و همه مسئوليت ها را در رابطه بـا واردات                 : وي افزود   
مبنـي بـر    محصوالت كشاورزي به وزارت جهاد واگذار كرده است كه براين اساس نامه وزارت جهـاد                

جلوگيري از واردات محصوالت كشاورزي بر اساس قانون بوده و تكليف به شمار مي رود ، از ايـن رو                    
  .وزارت بازرگاني مكلف به اجراي آن است 

وزارت بازرگـاني در    : قبله با بيان اينكه اين قانون تنظيم بازار را دچار اختالل مي كند ، اظهار داشت                 
بر اساس آن كل تنظيم بازار را به جهـاد كـشاورزي واگـذار كنـد و يـا                   حال انجام مكاتباتي است كه      

اينكه اگر جهاد كشاورزي مصوباتي را به تصويب مي رساند بـا همـاهنگي وزارت بازرگـاني باشـد تـا                     
  .مشكلي در تنظيم بازار به وجود نيايد 

رداتي به كشور    تن گوشت گرم وا    35 تا   30در حال حاضر روزانه     : معاون سازمان حمايت تصريح كرد    
شده و در بازار عرضه مي شود ، اين درحالي است كه با جلوگيري از واردات آن تنظيم بازار اين كاال                     

  .با مشكل مواجه مي شود و تاكنون برنامه اي نيز براي جايگزين كردن آن تدوين نشده است 
 را متضرر شدن توليـد    قبله يكي از داليلي كه براي جلوگيري از واردات گوشت قرمز اعالم شده است             

واردات گوشـت ، قيمـت توليـد داخـل را كـاهش نـداده اسـت و                  : كنندگان عنوان و خاطرنشان كرد    
توليدكنندگان گوشت با قيمتي مناسب محصوالت خود را به فروش مي رسانند و تقاضـاي كـافي در               

  .بازار براي گوشت قرمز داخلي و وارداتي وجود دارد 
جلوگيري : نزديك شدن عيد قربان قيمت دام سبك افزايش مي يابد ، افزود             وي با تاكيد بر اينكه با       

  .از واردات دام سبك افزايش قيمت آن را در آستانه عيد قربان تشديد مي كند 
بديهي است جلوگيري از واردات گوشت در شـرايطي كـه توليـد داخلـي نيـاز              : قبله خاطرنشان كرد    

يمت اين كاال و در نهايت فشار بيشتر بر مصرف كنندگان           كشور را تامين نمي كند، موجب افزايش ق       
  .خواهد شد 
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نياز بازار مصرفي به گوشت قرمز به حدي        : سازمان بازرگاني استان تهران گفت    رئيس  : خبرگزاري پانا 
  . توانند تمام توليدات خود را در بازار به قيمت مناسب عرضه كنند است كه توليدكنندگان داخلي مي

در حـال حاضـر بـه علـت     : بـادي افـزود   به گزارش خبرگزاري پانا به نقل از وزارت بازرگاني عباس ق         
افزايش تقاضا و لزوم كنترل قيمت ها، واردات گوشت گرم از ساير كشورها صورت گرفت اما به رغـم                   

تواننـد    واردات روزانه اين ماده پروتئيني، بازار مصرفي هنوز اشباع نشده و توليدكنندگان داخلي مـي              
  .نندهاي مناسب به فروش برسا محصوالت خود را با قيمت
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-وي با اشاره به تعطيلي برخي از واحدهاي پرواربندي، يكي از معضالت توليد داخلـي را عـدم بهـره                   
: گيري از دانش و تكنولوژي روز دنيا و تداوم سيـستم توليـد سـنتي در كـشور دانـست و ادامـه داد                       

هش شـود كـه همـين امـر كـا           امروزه در دنيا تمام محصوالت به صورت مكانيزه و صنعتي توليد مـي            
  .شده كاالهاي توليدي را در پي دارد قيمت تمام

قبادي، تعطيلي برخي واحدهاي دامداري را نتيجه مديريت و سيستم سنتي حاكم بر توليـد داخلـي                 
ربط دادن تعطيلي اين واحدها به واردات گوشت كمي دور از انـصاف اسـت زيـرا                 : عنوان كرد و افزود   

ي اين واحدها شده است و در حال حاضر واحدهاي فعـال  كه مشكالتي غير از واردات منجر به تعطيل       
  .كنند هاي بسيار مناسب به بازار عرضه مي توليدات خود را با قيمت

توانند گوشت قرمز را در بـازار بـا قيمـت مناسـب عرضـه               به گفته قبادي، تمام واحدهاي توليدي مي      
  .كنند و هيچ مانعي سر راه آنان وجود ندارد

گيـرد و      قرمز به علت عدم تناسب ميان عرضه و تقاضا در كشور صورت مي             واردات گوشت : وي گفت 
هـاي توليدكننـدگان داخلـي را بـه قيمـت مناسـب               در شرايطي كه سازمان بازرگـاني تمـام گوشـت         

خريداري مي كند، تعطيلي اين واحدها سوال برانگيز بوده و علت آن را بايد در جاي ديگري جستجو          
  .كرد

آمار دقيق نياز ساالنه گوشـت كـشور از سـوي وزارت جهـاد كـشاورزي مطـرح                  قبادي با بيان اينكه     
هاي متولي، از توليدكنندگان      توليد گوشت بايد با حمايتي كه از سوي وزارتخانه        : شود، تاكيد كرد    مي

  .پذيرد، افزايش يابد صورت مي
 حـضور در بـازار      با توجه به قيمت باالي گوشت در بـازار، توليـد كننـدگان بـا              : وي در اين باره گفت    

ها، نياز گوشـتي     نسبت به فروش محصوالت خود عمل كنند تا در اين زمينه عالوه بر شكستن قيمت              
  .كشور تا حد زيادي برطرف شود
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تواننـد تمـام توليـدات        نياز بازار مصرفي به گوشت قرمز به حدي است كه توليدكنندگان داخلي مـي             

  .خود را در بازار به قيمت مناسب عرضه كنند
با بيان ) شابا(و با شبكه اطالع رساني بازرگاني ايران      رئيس سازمان بازرگاني استان تهران در گفت وگ       

ها، واردات گوشت گرم از     افزايش تقاضا و لزوم كنترل قيمت      در حال حاضر به علت    : اين مطلب گفت  
ساير كشور صورت گرفت اما علي رغم واردات روزانه اين ماده پروتئيني، بازار مـصرفي هنـوز اشـباع                   

  .هاي مناسب به فروش برسانند توانند محصوالت خود را با قيمت نشده و توليدكنندگان داخلي مي
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عباس قبادي با اشاره به تعطيلي برخي از واحدهاي پرواربندي، يكي از معضالت توليد داخلي را عدم                 
: گيري از دانش و تكنولوژي روز دنيا و تداوم سيستم توليد سنتي در كشور دانـست و ادامـه داد                   بهره

شـود كـه همـين امـر كـاهش             محصوالت به صورت مكانيزه و صنعتي توليد مـي         امروزه در دنيا تمام   
  .شده كاالهاي توليدي را در پي دارد قيمت تمام

قبادي، تعطيلي بعضي از واحدهاي دامداري را نتيجـه مـديريت و سيـستم سـنتي حـاكم بـر توليـد             
مي دور از انصاف است     ربط دادن تعطيلي اين واحدها به واردات گوشت ك        : داخلي عنوان كرد و افزود    

زيرا كه مشكالتي غير از واردات منجر به تعطيلي اين واحدها شده است و در حال حاضـر واحـدهاي             
  .كنند هاي بسيار مناسب به بازار عرضه مي فعال توليدات خود را با قيمت

ضـه  توانند گوشت قرمز را در بـازار بـا قيمـت مناسـب عر             به گفته قبادي، تمام واحدهاي توليدي مي      
  .كنند و هيچ مانعي سر راه آنان وجود ندارد

گيـرد و     واردات گوشت قرمز به علت عدم تناسب ميان عرضه و تقاضا در كشور صورت مي              : وي گفت 
خرد،   هاي توليدكنندگان داخلي را به قيمت مناسب مي         در شرايطي كه سازمان بازرگاني تمام گوشت      

  .آن را بايد در جاي ديگري جستجو كردتعطيلي اين واحدها سوال برانگيز بوده و علت 
قبادي با بيان اينكه آمار دقيق نياز ساالنه گوشـت كـشور از سـوي وزارت جهـاد كـشاورزي مطـرح                      

هاي متولي، از توليدكنندگان      توليد گوشت بايد با حمايتي كه از سوي وزارتخانه        : شود، تاكيد كرد    مي
  .پذيرد، افزايش يابد صورت مي

با توجه به قيمت باالي گوشت در بـازار، توليـد كننـدگان بـا حـضور در بـازار                    : وي در اين باره گفت    
ها، نياز گوشـتي     نسبت به فروش محصوالت خود عمل كنند تا در اين زمينه عالوه بر شكستن قيمت              

  .كشور تا حد زيادي برطرف شود
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عشاير كوچ رو و ساكن اين اسـتان        : مديركل امور عشاير استان بوشهر گفت     :  خبرگزاري مهر  -بوشهر  

  . هزار تن ساير فرآورده هاي دامي توليد مي كنند10وشت قرمز و  تن گ500ساالنه شش هزار و 
  

   خبرگزاري مهر:منبع
   17/06/1389 :تاريخ
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  جا شد راس گوسفند از فرودگاه پيام جابه هزار 20. 185
 

مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي پيام از حضور كشورهاي تركيـه، كويـت و چـين در ايـن منطقـه و                     
مـذاكرات بـا    :  هزار راس گوسفند از فرودگاه پيام خبـر داد و گفـت            20 تن گوشت و     250جايي    جابه

  . انجام استژاپني ها براي توسعه منطقه ويژه اقتصادي پيام در حال
ايـن فرودگـاه عـالوه بـر         :پروازهاي آموزشي و بالگردها در فرودگاه پيام، افـزود         انجام به وي با اشاره  

 فرونـد هواپيمـاي     50،   تمامي امكانات ترانزيت، گذرنامه، انبار و سيستم برج مراقبـت          برخورداري از 
 هزار راس گوسـفند     20وشت و    تن گ  250 تن بار و بيش از       600كارگو دارد كه در قالب آن، تاكنون        

  .جابه جا شده است
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 تـن گوشـت     8در ماه مبارك رمضان     : رئيس اداره بازرگاني شهرستان شازند گفت     : خبرگزاري فارس 

  .قرمز منجمد به نرخ دولتي به منظور تعادل بازار در شازند توزيع شده است
هـر كيلـوگرم گوشـت      : وگو با خبرنگـار فـارس در اراك اظهـار داشـت             مهدي هاشمي امروز در گفت    

  .  تومــان در مراكــز عرضــه توزيــع شــده اســت200 هــزار و 6 منجمــد دولتــي بــه قيمــت گوســاله
در حال حاضر هيچ محدوديتي در عرضه گوشت قرمز به نرخ دولتي وجود نـدارد و در                 : وي ادامه داد  

  . شود صورت تقاضا به ميزان نياز توزيع مي
   خبرگزاري فارس:منبع
   16/06/1389 :تاريخ
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 تن گوشت گرم گوسفندي فردا سه شنبه در تهران          60رئيس سازمان بازرگاني استان تهران از توزيع        

  .اد قيمت گوشت گوسفندي در روزهاي آينده كاهش يابدخبر داد و وعده د
قيمت گوشت  : نشست مطبوعاتي در جمع خبرنگاران گفت      به گزارش خبرنگار مهر، عباس قبادي در      

 تومـان رسـيده     500 هـزار و     14 هزارتومان روز گذشته بـه       15مخلوط گوسفندي در هر كيلوگرم از       
 هـزار تومـان عرضـه       14تا    تومان   800 هزارو   13 ناست، اما هر كيلو گرم الشه در ميادين اصلي بي         

  .عرضه گوشت گرم گوسفندي از ديروز، قيمت گوشت كمتر نيز مي شود البته با آغاز. مي شود
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از ابتداي سـال تـا       گوشت گوساله  رئيس سازمان بازرگاني استان تهران با اشاره به ثابت بودن قيمت          
كه كشور   نوسان زيادي داشت، اين در حالي است      قيمت گوشت گوسفندي در اين دوره        :افزود كنون

در ايـن    تامين مي شود هر چنـد      واردات با نياز بازار  در توليد گوشت گوسفند نيزفقير شده است كه       
  .ضروري است تعديل قيمت ها هر بار متهم مي شود اما براي زمينه سازمان بازرگاني

 بـازار عرضـه شـد كـه توانـسته            تن گوشـت گـرم گوسـفندي بـه         700هفته گذشته    :اعالم كرد  وي
  . تن به بازارتزريق خواهد شد30امروز نيز . قيمت را تعديل كند است

خبـر    درصد تخفيف 15با   تمامي فروشگاههاي زنجيره اي    در قبادي از عرضه گوشت گرم گوسفندي     
فروشـگاههاي زنجيـره اي، هـر كيلـوگرم الشـه گـرم              بر اساس مذاكرات انجام شـده بـا       : گفت داد و 
آنهـا بـا ارايـه خـدمات         شود تا    هزار تومان در درب فروشگاه تحويل داده مي        12به قيمت    فنديگوس

در نهايـت هـر كيلـوگرم ران    . بسته بندي، گوشت را با قيمت مناسب در اختيار مشتريان قرار دهنـد       
  . هزار تومان عرضه خواهد شد17با قيمت  مرغوب ترين نوع گوشت پاك كرده بدون چربي به عنوان

نيز در اختيار قصابي ها قرار مي گيـرد كـه در مقابـل               الشه گوشت گرم گوسفندي   : داشت  اظهار وي
  . تومان بفروشند200 هزار و 12 تا 12 مخلوط گوشت گوسفندي را هر كيلو گرم  آنها مكلفند

هيچ محدوديتي براي تحويل گوشـت قرمـز گـرم بـه واحـدهاي توزيـع كننـده و                    :قبادي تاكيد كرد  
به هر ميزان كه باشد در اختيارشان قـرار          زنجيره اي وجود ندارد و تقاضاي فروشگاه ها       فروشگاههاي  

هزار تومان در درب فروشگاه بـه آنهـا          11هر كيلو گرم الشه گرم گوسفندي        در اين ميان  . مي گيرد 
  .تحويل داده مي شود

 تهران خبر داد و      تن گوشت گرم گوسفندي فردا به      60 رئيس سازمان بازرگاني استان تهران از ورود      
بر اين اساس، قـول مـي دهـيم كـه قيمـت گوشـت               . اين ميزان عالوه بر كشتار معمولي است       :گفت

  .گوسفندي در روزهاي آتي كاهش يابد
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عضو هيئت مديره كشتارگاه صنعتي رشت از آغاز كار توزيع گوشت قرمز گرم بـا قيمـت تعـادلي بـه             

  .دادمنظور تامين رفاه حال شهروندان و تنظيم بازار در استان گيالن خبر 
 گرمي و   900اين گوشتهاي قرمز در بسته بندي هاي        : رضا ميررزاقي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود       

  . هزار ريال براي مشتريان عرضه مي شود89 تا 78به قيمت 
 كليه گوشتهاي قرمـز تـوزيعي از توليـدات داخلـي و بـا كيفيـت مناسـب اسـت،                      وي با اعالم اينكه   

و در ايـن كـشتارگاه بـسته بنـدي و از           ستان سيستان و بلوچستان تهيه    گوشتها از ا   اين: اظهارداشت
  .طريق فروشگاههاي بزرگ زنجيره اي استان درحال توزيع است
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عضو هيئت مديره كشتارگاه صنعتي رشت هدف از توزيع گوشتهاي قرمـز بـا نـرخ تعـادلي را ايجـاد                     
  .  بازار اعالم كردتعادل و ثبات قيمت گوشت قرمز و جلوگيري از افزايش قيمت آن در

حال حاضر توانايي توزيع روزانه دو تن گوشت قرمز گرم در اسـتان   اين مركز در: وي خاطرنشان كرد  
  .  تن قابل افزايش خواهد بود10را دارد كه با افزايش ظرفيت بسته بندي، اين ميزان تا 

ي، بتـوان از ايـن ظرفيـت    در آينده نزديك با افزايش ظرفيت بسته بند: ميررزاقي ابراز اميدواري كرد   
  .براي ايجاد تعادل در بازار گوشت قرمز استفاده كرد
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  ها حل مشكل مرغ و گوشت مشروط به توسعه دامپروري. 181

  
وزير بازرگاني حل اساسي مشكل كمبود گوشت و مرغ در كشور را مشروط به افزايش جمعيت دامي                 

اين وزارتخانـه بـه زودي موضـوع را در          : و كمك و توسعه دامداري و دامپروري ها عنوان كرد و گفت           
  .كند دولت مطرح مي

ي غضنفري روز يكشنبه درحاشيه سفر به شهرستان قدس در اسـتان تهـران در     به گزارش ايرنا، مهد   
گفت وگو با خبرنگاران در خصوص روند كاهشي نرخ گوشت و مرغ ابراز اميدواري كرد تا وعده قبلي                  

  .تنزل قيمت مواد پروتئيني ادامه پيدا كند
  . انديشيده شودبه اعتقاد وزير بازرگاني براي رفع مشكل مواد پروتئيني بايد تدابيري

هـاي گذشـته      توليد داخلي بايد يك قدم جلوتر حركت كند و مانند سـال           : وزير بازرگاني سپس گفت   
كه دام و گوشت صادر مي شد با گذر از فشار دو سال خشكسالي شرايط مناسـب توليـد و صـادرات                      

  .فراهم شود
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   هزار تن گوشت قرمز در استان قزوين توليد مي شود40امسال . 180

 
: معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كـشاورزي اسـتان قـزوين گفـت        :  خبرگزاري مهر  -قزوين  

  . هزار تن مي رسد40 استان قزوين به مرز توليد گوشت قرمز در
 شـده در     انجـام  بـا تمهيـدات   : ناطق معين الدين در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوين اظهـار داشـت             

  . هزار تن مي رسد40 به مرز  استان توليد گوشت قرمز امسال در اين استان
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  .احد دامي توليد خواهد شد هزار و500گوشت قرمز از سه ميليون و  اين ميزان: معين الدين افزود
 درصد آن در واحدهاي دام سنگين شـامل گـاو، گوسـاله،             75از اين مقدار گوشت     : وي اظهار داشت   

  . سبك شامل گوسفند و بز توليد شده است  درصد در واحدهاي دام25 گاوميش و شتر و
كننـدگان ايـن    در صورت عدم پرداخت تسهيالت سرمايه در گردش به توليد         : معين الدين تأكيد كرد   

  .بخش با مشكالتي از جمله كاهش توليد و مشكالت فراوان براي پرواربندان روبرو خواهد شد
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 كيلـو گوشـت     440 هـزار و     75رئيس شبكه دامپزشكي شهرستان زرنديه از توليد        : خبرگزاري فارس 

  .قرمز در پنج ماه گذشته خبر داد
ن ميزان گوشت از كـشتار      اي: وگو با خبرنگار فارس در اراك اظهار داشت         داود سرمدي امروز در گفت    

  .  راس دام سبك و سنگين توليد شده است795
 كيلـو گوشـت غيرقابـل    435 راس دام كشتار شـده همچنـين يـك هـزار و      795از  : وي تصريح كرد  

  . مصرف ضبط و معدوم شده است
  

   خبرگزاري فارس:منبع
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 هزار تن گوشت قرمز در قزوين، تأكيد مشاور شهردار قزوين بـه افـزايش     40توليد  : خبرگزاري فارس 

  .  كوتاه استان قزوين استترين اخبار از مهم... سهام شهرداري در بانك شهر و
به گزارش خبرگزاري فارس از قزوين، معاون بهبود توليدات دامي سـازمان جهـاد كـشاورزي اسـتان                  

  . رسد  هزار تن مي40توليد گوشت قرمز امسال در اين استان به مرز : قزوين گفت
ي توليـد خواهـد      هزار واحد دامـ    500 ميليون و    3اين ميزان گوشت قرمز از      : الدين افزود   ناطق معين 

  . شد
 درصد آن در واحدهاي دام سنگين شـامل گـاو، گوسـاله،             75از اين مقدار گوشت     : وي عنوان داشت  

  .  درصد در واحدهاي دام سبك شامل گوسفند و بز شده است25گاوميش و شتر و 



 ١٣١

در صـورت عـدم     : معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهـاد كـشاورزي اسـتان قـزوين تأكيـد كـرد                
ت تسهيالت سرمايه در گردش به توليدكنندگان اين بخش، شاهد كـاهش توليـد و مـشكالت                 پرداخ

  . فراوان براي پرواربندان خواهيم بود
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آغاز دور جديد افتتـاح حـساب يارانـه    /  هزار راس گوسفند وارد شد    14. 177
  نقدي

 

ظرف يك ماه اخير به منظور تامين بخشي از گوشت مورد نياز كشورمان و تعديل قيمتهـا در بـازار،                    
  . راس گوسفند از گرجستان به ايران منتقل شده است14000تعداد 
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ر گوشت قرمز و عرضه گسترده گوشت هاي وارداتـي نمـي تـوانيم               براي تنظيم بازا   -خبرگزاري موج   

  .اقدام به تاسيس سازمان گوشت كنيم
فرهاد باقري معين، رييس اتحاديه گوشت گوسفندي در گفتگـو بـا خبرنگـار مـوج پيرامـون عرضـه                    

  : ناكافي گوشت هاي وارداتي و عدم كاهش قيمت گوشت قرمز در ماه مبارك رمضان اظهار داشت
  ردم چطور كاهش قيمت گوشت قرمز را متوجه نمي شويد؟ما و م

به دنبال واردات گوشت قرمز به كشور قيمت اين محصول در بازار به شدت كاهش يافتـه                 : وي افزود 
  . تومان عرضه مي شود800هزار و 12است و در شرايط فعلي هر كيلو گوشت وارداتي با قيمت 

ي بـراين كـه واحـدهاي عرضـه كننـده گوشـت هـاي            باقري معين در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبن        
وارداتي ناكافي بوده و به همين دليل مراجعه به اين واحدها براي مردم مقرون به صرفه نمـي باشـد،                    

اتحاديه : بنابراين آيا قصد افزايش واحدهاي عرضه كننده گوشت هاي وارداتي را نداريد، اذعان داشت             
 واحد صنفي را براي عرضـه گوشـت وارداتـي تعيـين             گوشت گوسفندي در چهار نقطه شهر تعدادي      

  .كرده است
اتحاديه توزيع كنندگان گوشت قرمز متولي توزيع گوشـت اسـت و مـا              : اين فعال صنفي تصريح كرد    

  .براي گسترش توزيع گوشت در سراسر شهر نمي توانيم سازمان گوشت راه بيندازيم
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گيري از زيان دهي دامداران نمـي تـوان         براي جلو : رييس اتحاديه گوشت گوسفندي خاطرنشان كرد     
بنابراين بايد حجم واردات گوشت به تـدريج اضـافه          . ميزان عرضه گوشت هاي وارداتي را افزايش داد       

  .شود
در حـال   :  هزار تومان متذكر شد    20 تا   16800باقري معين در خصوص عرضه گوشت با قيمتي بين          

 هزارتومـان و قيمـت هـر كيلـو          12كيلو گـردن     هزار تومان، نرخ هر      8حاضر قيمت هر كيلو گلوگاه      
 تومان  15500 تا   15000بنابراين ميانگين قيمت گوشت در بازار       .  هزار تومان مي باشد    15سردست  

  . هزار تومان مي باشد20است و صرفا قيمت ران گوسفند 
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ضان متوسط قيمت گوشت قرمـز بـا        با توجه به واردات گسترده گوشت و تداوم آن در ماه مبارك رم            

  .كاهش محسوسي داشته است
: ، با بيان اين مطلب گفت     )شابا(گو با شبكه اطالع رساني بازرگاني ايران          و  فرهاد باقري معين در گفت    

رسـد و متوسـط       كننـده مـي      تومان به دست مصرف    12800در حال حاضر گوشت وارداتي به قيمت        
  .ه گذشته افت محسوسي داشته استقيمت گوشت داخلي نيز نسبت به يك ما

در حال حاضر قرارداد جديدي با كشور       : ، افزود   وي با اشاره به تداوم واردات و عقد قراردادهاي جديد         
  .مغولستان در حال انعقاد است كه تا نيمه دوم شهريور ماه اجرايي خواهد شد

بـه دليـل كيفيـت      : ه داد هاي وارداتي ادام    باقري ضمن مطلوب ارزيابي كردن كيفيت و قيمت گوشت        
، ميـزان واردات از ايـن     هاي وارداتـي از كـشورهاي ارمنـستان، قرقيزسـتان و پاكـستان              باالي گوشت 

  .يابد  كشورها با عقد قرارداهاي جديد افزايش مي
هـاي ذيـربط بـا وزارت     رئيس اتحاديه فروشندگان گوشت گوسفندي تهران در ادامه تعامـل دسـتگاه    

ي اين وزارتخانه درمهار روند رو به رشد قيمت گوشت را ستودني توصيف كـرد و                ها  بازرگاني و برنامه  
ها و نظارت هاي صورت گرفته روند صعودي افزايش قيمت گوشت متوقف شـده                ريزي  با برنامه : گفت

شـود بـا توجـه بـه      بيني مـي  ها در مقايسه با چند ماه گذشته كاهش نيز داشته است و پيش              و قيمت 
، ارمنـستان، مغولـستان و        ، قزاقـستان    ، اسـتراليا    ، گرجـستان     پاكـستان   ورهايواردات گوشت از كـش    

  .ها باشيم سيستان و بلوچستان شاهد كاهش هر چه بيشتر قيمت
  . هزار تومان ادامه خواهد داشت12ها به زير  به گفته باقري معين واردات گوشت تا كاهش قيمت
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  گوسفندي

 
سـازمان  وزارت بازرگاني از واحدهاي قصابي دعوت كرد تا به منظور دريافت گوشـت گوسـفندي بـه                  

  .بازرگاني استان تهران مراجعه كنند
كليه واحـدهاي صـنفي قـصابي       : به گزارش خبرگزاري مهر، سازمان بازرگاني استان تهران اعالم كرد         

براي دريافت گوشت گوسـفندي بـصورت الشـه و بـه نـرخ               گوسفندي داراي پروانه كسب مي توانند     
  .مراجعه كنندتنظيم بازار به سازمان بازرگاني يا اتحاديه مربوطه 

  .هيچگونه محدوديتي در ميزان عرضه وجود ندارد: اين سازمان تاكيد كرده است
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 هزار تومان   20مردم نبايد گوشت كيلويي     "كه وزير بازرگاني معتقد است        در حالي : خبرگزاري فارس 

 هـزار   20هاي سطح شـهر در مـرز هـر كيلـوگرم               اما قيمت ران گوسفندي در خرده فروشي       "بخرند  
  .تومان است

هاي سـطح     فروشي  نگار اقتصادي خبرگزاري فارس، قيمت گوشت گوسفندي در خرده        به گزارش خبر  
هاي وزارت بازرگاني بـراي تنظـيم         هاي باال را تجربه مي كند و سياست         شهر همچنان ثبات در قيمت    

  . بازار اين كاالي استراتژيك هنوز پاسخگو نبوده است
 ذبح دام مولد در دوسال گذشته بـه         به زعم كارشناسان دليل اصلي افزايش قيمت گوشت گوسفندي        

  . دليل خشكسالي و كمبود علوفه بوده است
توليد بسيار  در مورد گوشت قرمز گوسفندي كاهش    ": همچنين روز گذشته وزير بازرگاني اعالم كرد      

چرا . اي در اين خصوص داشته باشند       رود تا دستگاه هاي توليدي برنامه ويژه      جدي است و انتظار مي    
ليد نمي تواند نياز بازار را فراهم كند ديگر بحث مطرح نيست بلكـه بايـد سياسـت هـاي                    كه وقتي تو  

   ". توليدي جدي گرفته شود
مهدي غضنفري همچنين در بخشي از سخنان خود ضمن تاييد اينكه قيمت گوشت گوسـفندي هـر       

لـذا اگـر     هزارتومـان بخرنـد      20 مردم نبايد گوشـت كيلـويي        ":  گفت   هزار تومان است،   20كيلوگرم  
توليدكنندگاني هستند كه مي توانند بازار را تنظيم كنند ما از حضور آنها استقبال مي كنيم و بـراي                   
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اي راه مـي اندازنـد    كنيم لذا به جاي اينكه توليدكنندگان گوشت بحث رسانه   آنها فرش قرمز پهن مي    
   ". اگر مي توانند با توليدات خود بازار را تنظيم كنند جلو بيايند

 هزار  20 تا   18گزارش فارس قيمت گوشت ران گوسفندي در خرده فروشي هاي سطح شهر بين              به  
 هزار تومان و قيمت الشه گوسـفندي      17 تا   500 هزار و    16تومان، قيمت گوشت گوسفندي مخلوط      

  .  تومان است500 هزار و 15
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ايـن بـار تـوپ در زمـين         / مسئول واردات محصوالت كشاورزي كيست      . 172

  تشكلها
 

در حالي مجوز واردات هزاران تن گوشت و مرغ به كشور صادر شده است كه هيچ كدام از نهادهـاي                    
هـا    گيرنـد و ايـن بـار تـوپ را در زمـين تـشكل                ي، مسئوليت واردات و داليل آن را برعهده نمي        متول

  .اند انداخته
يارانه به توليد كننده شرايط كاهش       به گزارش خبرنگار مهر، درشرايطي كه اغلب كشورها با پرداخت         

وجـود مـي    خـود ب   قيمت محصوالت توليدي و دامپينگ در ديگر كشورها را بـراي توليـد كننـدگان              
بر توليدكنندگان   بيش از پيش   واردات، شرايط توليد   براي منابع مالي  در كشور ما با اختصاص     آورند،

  .تنگ شده است
گوشـت قرمـز و      از اصنافي كه به شدت تحت تاثير واردات قرار گرفتند مي توان به توليـد كننـدگان                

ـ     اين تشكلها و اتحاديه ها در چنـد سـال         . مرغ اشاره كرد   ا واردات اقـالم خـوراكي در انـواع       اخيـر و ب
هـم برمـشكالت آنهـا       خشكـسالي   و  كه نبود حمايت داخلي    مختلف دچار مشكالت متعددي شدند    

    .افزود
صـنعت دام و طيـو       نيـز بـه    ، انواع بيماري هـا     با سرازيري سيل واردات به كشور در سالهاي گذشته        

بـا تحليـل     امـروزه  و نكرد ننده تغييري سياست حمايت از توليد ك     كه با اين وجود بازهم     شد منتقل
  .در تامين نقدينگي وعرضه محصوالتشان به بازار هستيم مشكالت آنها قواي تشكلها شاهد افزايش

با وجود اين نابساماني ها متوليان توليد و واردات يكديگر را متهم به بروز اين مشكالت مي كنند كه                   
يكـي از داليلـي كـه       . هـستند  و مصرف كننـدگان    نتنها متضرران اين تناقض گويي ها توليدكنندگا      

در ايـن    نگاهي به آمـار توليـد      براي واردات عنوان مي شود، كمبود توليد نسبت به تقاضا است كه با            
واردات بـه نظـر      اين حجم از   ميزان توليد كمتر از واردات هم باشد بازهم        نظر مي رسد اگر    بخش به 
  .مورد نياز كشور باشد نمي رسد
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 هزار راس عنوان كرده، اين در حالي اسـت           900را   1388سال    توليد گوشت قرمزدر    وي همچنين 
 هـزار راس دام زنـده خبـر         40از صدور مجوز واردات      مهر كه رئيس سازمان دامپزشكي در گفتگو با      

  .وارد كشور شده است  هزار راس دام زنده تنها در يك ماهه گذشته10 داده كه
  ها در اولويت نيستند اتحاديه

به سمت اتحاديه ها و تشكل ها نـشانه رفـت ، عباسـي بـا                  اين بار نوك پيكان متوليان توليد هم        اما
ناهماهنگي و عدم توانمندي اتحاديه ها را دليل         بيان اينكه توليد به اندازه كافي در كشور وجود دارد         

  .بروز مشكالت و واردات دانسته است
در آن دخيل هستند را ناديده گرفـت امـا اينكـه              خود توليد كنندگان  اگرچه نمي توان مشكالتي كه    

دليل واردات بي رويه در زماني كه به گفته مسئوالن توليد گوشت و مرغ به حد نياز در كشور وجود                    
 درصـد اقتـصاد     80دارد بر عهده تشكلها است، كمي غير واقعي جلوه مي كند زيرا در كـشوري كـه                  

ي دولت تعيين مي شود نمي توان تشكلهاي خـصوصي را           دولتي است و تنظيم بازار با حضور دستور       
  .مسئول تنظيم بازار و تامين آن دانست

بـا بيـان اينكـه اتحاديـه بـا سـرمايه انـدك          در گفتگو با مهر    اتحاديه دامداران  دراين باره مدير عامل   
يـار  اتحاديه از همان ابتداي فعاليت به اميد حمايـت دولـت، در اخت            : تشكيل شده است، اظهار داشت    

 تشكيل شـد كـه ايـن امكانـات تـا             افزايش توانمنديهاي دامداران   و با هدف   گذاشتن امكانات دولتي  
  .كنون به اندازه كافي نبوده است

هـم حاصـل شـده اسـت بخـش زيـادي از آن بـه                 اگر توانمندي يا خودكفـايي    : سعيد سلطاني افزود  
  .و فصل كنندتوانمندي اتحاديه ها بازمي گردد كه توانستند مشكالت را حل 

براي اتحاديه ها و بخش خـصوصي در         اولويتي: وي به واگذاري امكانات اين بخش اشاره كرد و گفت         
واگذاري ها در نظر گرفته نمي شود و شركتي مانند پشتيباني امور دام با كنار گذاشته شدن اتحاديه                  

اشخاصـي   اگـذاري بـه   كه به طور حتم پس از و       ها در معرض واگذاري به صنايع ديگر قرار مي گيرد         
بـدون  : اتحاديـه دامـداران بيـان داشـت        مـديرعامل . غير از توليدكنندگان تغيير كاربري خواهـد داد       

  .انتظار معجزه داشت و تشكل ها امكانات نبايد از اتحاديه ها
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هـاي مـصوب در       عرضه گوشت قرمز با قيمت    : رئيس سازمان بازرگاني خراسان رضوي اعالم كرد كرد       

  .هاي فروش پاييزه ادامه خواهد داشت نمايشگاه
به گزارش شابا به نقل از روابط عمومي سازمان بازرگاني خراسان رضـوي، علـي صـفرزاده در جلـسه                    

به منظور تنظيم بازار گوشت قرمز عالوه بر توزيع اين محـصول            : شوراي نظارت و كنترل استان گفت     
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 در نمايشگاه ماه رمضان در منطقه نخريسي، در نمايشگاه فروش پاييزه نيز گوشـت قرمـز بـا قيمـت                   
 هـزار تومـان     6 تومـان و ران كيلـويي        300 هـزار و     5 تومان، گردن    800 هزار و    5سردست كيلويي   

  .شود عرضه مي
به گفته وي، براي تثبيت بازار گوشت قرمز عالوه بر واردات گوشت گوسفندي از كـشورهاي آسـياي                  

ي طـرح تنظـيم     هاي همجوار نيز گوشت مورد نياز استان وارد و بين واحـدهاي صـنف               ميانه، از استان  
  .شود بازار توزيع مي
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صادرات بـي رويـه دام بـه واسـطه دالالن بـه اسـتان               :  دامپزشكي خراسان شمالي گفت    معاونت فني 

  .گلستان و حوزه خليج فارس باعث گراني گوشت در استان خراسان شمالي شده است
 هـزار دام    80دو ميليون و     غريب به : حميد رمضاني درگفتگو با خبرنگار مهر دربجنورد، اظهار داشت        

 هـزار دام بـه اسـتان        700الي نگهداري مي شود كـه از ايـن تعـداد            سبك و سنگين در خراسان شم     
  .گلستان و مناطق مختلف خليج فارس صادر مي شود

  . درصد دام در گشتارگاه هاي خراسان شمالي ذبح مي شوند10 تنها  :وي افزود
رمضاني خريداري نمودن دام با قيمتهاي مناسب از سـوي ديگـر اسـتانها را يكـي از عمـده داليـل                       
دامداراني كه دامهايشان را در استان خراسان شمالي به        : ادرات دام از سوي دامداران دانست وگفت      ص

  .متحمل ضرر و زيان مي شوند فروش مي رسانند
هم اكنون به واسطه دالالن دام زنده به ساير استانها انتقال داده مـي شـود كـه ايـن                    : وي بيان كرد   

  .و دام مي گرددباعث شيوع انواع بيماريهاي بين انسان 
دامپزشكي خراسان شمالي به منظور اشاعه نيافتن بيماريهاي دامي مـشترك انـسان و              : وي ادامه داد  

نمايد و سپس به قصابي هـاي سـطح شـهر انتقـال              دام در نظر دارد دام را ابتدا در كشتارگاه ها ذبح          
  .دهد
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  شود  تن گوشت قرمز وارداتي در خرمشهر جذب مي9. 169
 

در راسـتاي افـزايش تقاضـا در مـاه مبـارك            : رئيس اداره بازرگاني خرمشهر گفـت     : خبرگزاري فارس 
  .شود  تن گوشت قرمز وارداتي در خرمشهر جذب مي9رمضان 

باتوجـه بـه نيـاز      : وگو با خبرنگار فـارس در خرمـشهر اظهارداشـت           عبداالمير ربيهاوي امروز در گفت    
هـاي متعـددي از سـوي اداره بازرگـاني در زمينـه جـذب                 شهروندان در ماه مبارك رمضان پيگيـري      

  . سهميه گوشت و مرغ انجام شده است
 تني گوشت   9هاي اداره بازرگاني هفته پيش قرار شد سهميه           باتوجه به پيگيري  : اطرنشان كرد وي خ 

  . قرمز وارداتي به خرمشهر اختصاص يابد كه متاسفانه محقق نشد
اين سهميه از سوي بازرگاني به خرمـشهر اختـصاص شـده امـا              : رئيس اداره بازرگاني خرمشهر افزود    

  .  تـن گوشـت قرمـز وارداتـي را ارائـه نكـرده اسـت         9اخلي خـود    دليل مشكالت د    سردخانه دزفول به  
هاي مستمر فردا اين سهميه جذب و در بازار خرمشهر توزيع خواهد              باتوجه به پيگيري  : وي ادامه داد  

  . شد
هاي اين اداره بـه نتيجـه         در زمينه جذب سهميه شكر و روغن تاكنون پيگيري        : ربيهاوي تصريح كرد  

  . رساني خواهد شد الم سهميه اطالعنرسيده است و به محض اع
بازرسان اداره بازرگاني خرمشهر در دو نوبـت صـبح و بعـدازظهر در سـطح بـازار                  : وي در ادامه گفت   

  . مشغول رسيدگي به شكايات و همچنين بازرسي از واحدهاي صنفي هستند
بازرگـاني و دو    در حال حاضر سـه اكيـپ بازرسـي از اداره            : رئيس اداره بازرگاني خرمشهر اضافه كرد     

  . اكيپ از مجمع امور صنفي در سطح بازار فعال هستند
هاي اين اداره با توجه به افـزايش تقاضـا در زمينـه مـواد پروتئينـي                   بيشتر بازرسي : وي اظهار داشت  

  . شود و همچنين مواد پروتئيني نيز بيشترين حجم تخلفات را دارند انجام مي
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ان، گوشـت سردسـت بـه        توم 300در حال حاضر هر كيلو گوشت ران گوساله به قيمت شش هزار و              

 تومان و گوشت گردن به قميت شش هزار تومان در اختيار مصرف كننده قرار               200نرخ شش هزار و     
  .دارد

علي خندان رو جوان ـ رييس اتحاديه فروشندگان گوشت گاوي تهران ـ به خبرنگـار اصـناف ايـسنا      
 تـن  10 نيـز نزديـك بـه    هم اكنون گوشت گرم از زاهدان وارد تهران مي شود و روز پنجشنبه       : گفت

  . تن گوشت گوسفندي ميان واحدهاي صنفي توزيع كرديم11گوشت گوساله و 
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وي با اشاره به واردات گوشت گوسفندي از كشورهاي قرقيزستان، پاكستان و امارات، قيمت هر كيلو                
  هزار12گوشت وارداتي گرم براي مصرف كننده را هشت هزار تومان و هر كيلو گوشت گوسفندي را              

  .و صد تومان عنوان كرد
در كنار توزيع گوشت منجمد برزيلي، كار توزيع گوشـت گـرم و منجمـد     : خندان روجوان متذكر شد   

  .استراليايي را نيز برعهده داريم
 تومان، گوشت سردست را شش      300وي در پايان قيمت هر كيلو گوشت ران گوساله را شش هزار و              

  .زار تومان عنوان كرد تومان و گوشت گردن را شش ه200هزار و 
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 هزار دام زنده در يك ماهه اخير خبر داد و اعالم كـرد بـراي             10يس سازمان دامپزشكي از واردات      رئ
  . برابر واردات اين ميزان دام زنده هم مجوز صادر شده است4 تا 3

اگر چـه   : اظهار داشت  با اشاره به از سر گيري واردات دام زنده،         سيد محسن دستور در گفتگو با مهر      
دوبـاره    يك ماه گذشـته مجـوز واردات دام زنـده           ام زنده متوقف شده بود اما از      براي مدتي واردات د   

  .صادر شد
واردات دام زنده بـا مجـوز        :برخي از استانهاي كشور گفت     شيوع دوباره تب برفكي در     وي درخصوص 

به شكل قانوني    دام زنده اي   شود و چنانچه    سازمان دامپزشكي و به تقاضاي وزارت بازرگاني انجام مي        
  .هيچ گونه بيماري نخواهد بود ناقل وارد شود

تاييـد كـرد و      رئيس سـازمان دامپزشـكي وضـعيت بهداشـتي و سـالمت دامهـاي زنـده وارداتـي را                  
به علت وجود كانونهـاي تـب برفكـي از دوره قبـل       در برخي شهرها   مشاهده مجدد تب برفكي    :افزود

  . اعالم كرداست و نمي توان يك يا دو مورد بيماري را شيوع تب برفكي
كانونهاي تب برفكي هنوز قطع نشده و امكان تلفات دامهـا در برخـي از شـهرها                 : دستور تصريح كرد  

كليـاتي از   :وي در خصوص گزارش تحقيق و تفحـص مجلـس از واردات دام زنـده گفـت        . وجود دارد 
 زمينـه   در واردات دام زنده در اختيار كميسيون كشاورزي و مجلس قرار گرفته اسـت امـا تـا كنـون                  

   .اطالعاتي داده نشده است جزئيات آن
 برابـر واردات يكماهـه      4 تـا    3رئيس سازمان دامپزشكي ميزان مجوز واردات دام زنده را درسالجاري           

  .اخير دانست
به گزارش مهر، معاون امور توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي در نخستين نشـست خبـري خـود                  

  .الفت كرده بودواردات دام زنده، گوشت و مرغ مخ با
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  رود

 

چهارده روز از مـاه مبـارك رمـضان گذشـت و در حـالي مـسئوالن                 :  گروه اقتصادي  -خبرگزاري مهر 
گويند كه مردم هنوز ايـن موضـوع          ذيربط از كنترل و كاهش قيمت برخي كاالهاي اساسي سخن مي          

  .كنند را لمس نمي
 گوشـت قرمـز در سـبد        ماه مبارك رمضان فردا پنجشنبه به نيمه خود مي رسد و هنوز هـم قيمـت               

اين در حالي است     حرف اول را مي زند و سهم خواهي بيشتري مي كند،           هزينه اي خانوارهاي ايراني   
  .كه به گفته مسئوالن ذيربط، تداوم افزايش قيمت اين محصوالت مصرفي، كنترل شده است

ندي كـه در    مروري بر قيمت اقالم پروتئيني در سالهاي اخير نشان مي دهد كه قيمت گوشت گوسف              
 هـزار تومـان هـم افـزايش         13 تـا    88 هزار تومان در هر كيلوگرم رسيده بود، در سال           9به   87سال  

 هـزار تومـان در      21برنامه ريزي از سوي دستگاههاي ذي ربط، قيمت را تـا             يافت، اما متاسفانه عدم   
  . متوقف كردرا هر چند واردات گوشت تا حدودي روند افزايشي قيمتها  نيز افزايش داد؛89سال 

در اين ميان، آمارهاي منتشر شده از سوي مركز ملي آمار در سالنامه آماري نشان مي دهـد كـه در                     
 كيلـوگرم بـوده اسـت در        47قرمز از سوي يك خـانوار شـهري          ، متوسط مصرف گوشت   1380سال  

ي سـالنامه آمـار   ( كيلوگرم گوشت مصرف كرده است؛       40 معادل   1387حالي كه اين خانوار در سال       
 كيلـوگرم كـاهش يافتـه و ايـن          7 سـال، مـصرف      7بنابراين در فاصـله     )  هنوز منتشر نشده است    88

البته در ايـن سـالنامه   . موضوع مهمي است كه در بحث گوشت قرمز و تامين آن بايد مدنظر قرار داد             
  . نفر ديده مي شود3,5يك خانوار معادل 

 گوشـت در بـازار كنتـرل شـده، امـا گـزارش       هم اكنون اگرچه به گفته مسئوالن ذيربط، قيمت انواع      
به جلوگيري از تداوم افـزايش قيمـت برخـي كاالهـاي             ميداني مهر نشان مي دهد اين كنترل قيمت       

گوشـت منجمـد بـه       به صورت الشه گرم و دام زنـده و نيـز           ضمن اينكه واردات   منجر شده،  مصرفي
 .است ي بسيار كمشود اما اقبال عمومي نسبت به گوشتهاي واردات كشور انجام مي

هر كيلـوگرم گوشـت گوسـفند مخلـوط در           گزارش ميداني مهر حاكي از آن است كه در حال حاضر          
 هزار و   15 دنبه در واحدهاي صنفي سطح بازار       تومان، گوسفندي شقه بي    700  هزار و  14سطح بازار   

، ران تومــان  هــزار17  هــزار تومــان، ران و قلــوه گــاه گوســفندي18 تومــان، ران گوســفندي 500
 تومان، كـف دسـت      500 هزار و    15 تومان، سردست گوسفندي    500 هزارو   17 گوسفندي با راسته  

 هـزار   4  هزار تومان و گوسفندي آبگوشـتي      15 تومان، راسته گوسفندي    500 هزار و    16 گوسفندي
  .رسد تومان به فروش مي
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 در سـطح بـازار بـراي        الزم به ذكر است ارقام مذكور مربوط بـه كـشتار دام داخلـي اسـت و قيمتهـا                  
 هـزار و    11بل قيمـت     هر كيلوگرم گوشت ران گوساله     .كمتر از ارقام مذكور است     گوشتهاي وارداتي 

تومـان در سـطح      100 هـزار و     10  گوساله مخلوط   و  هزار تومان  11 تومان، گوساله سردست    500
  .نقاط مختلف تهران عرضه مي شود واحدهاي صنفي

 500 هزار و    15اي طرح ضيافت، گوشت گرم ران گوسفندي به قيمت          به گزارش مهر، در نمايشگاهه    
 هـزار   12 تومان، راسته گوسفندي به قيمـت        200 هزار و    14به قيمت    تومان، كف دست گوسفندي   

 تومـان و    900 هـزار و     8 تومان، قلوه گـاه بـي اسـتخوان          500 هزار و    10تومان، آبگوشتي به قيمت     
 950 هـزار و     5گوشت منجمد نيز به قيمـت هـر كيلـوگرم            تومان و    600 هزار و    12گوشت مخلوط   

  .تومان عرضه مي شود
نياز مصرف    هزارتن كسري گوشت قرمز براي تامين      130 تا   120ساالنه حدود    آمارها نشان مي دهد   

  .از طريق واردات جبران مي شود كنندگان در كشور وجود دارد كه به صورت معمول،
   بندي براي واردات گوشت15ضوابط 

بـر  . بايد تحت ضوابط و شرايطي خاص صورت گيرد ه گزارش خبرنگار مهر، واردات گوشت به كشور      ب
اين اساس، سازمان دامپزشكي در پاسخ به درخواست يك واردكننده براي واردات گوشت قرمز، از او                

  .پانزده الزام را رعايت كند مي خواهد كه
خواهـد كـه دامهـاي كـشتاري داراي هويـت      در بند اول، سازمان دامپزشكي از يك واردكننـده مـي       

در بند دوم   .  ماه باشد  30رسمي از مرجع صالحيتدار كشور مبدا و حداكثر سن آنها در زمان كشتار،              
ذكر شده است كه اگر مبدا واردات يك كـاال كـشور خاصـي تعيـين شـده باشـد، اجـازه ورود دام از                     

  .كشورهاي همسايه مورد قبول نيست
ان دامپزشكي واردكننده را ملزم مي كند كه دامها ومحل هـاي پـرورش آنهـا را          در ساير بندها، سازم   

هاي سازمان جهاني بهداشت دام تحـت نظـارت سيـستماتيك بـراي               براساس دستورالعملها و توصيه   
  .پيشگيري، كنترل و ريشه كني بيماريهاي دامي و مشترك بين انسان و دام انتخاب كند

ها، سالنهاي قطعه بندي، بـسته        له شامل كشتارگاهها، سردخانه   همچنين تاسيسات محل توليد محمو    
بندي، تونل انجماد و محل ذخيره گوشتها و نيز ساير وسايل حمل و نقل بايـد مـورد تاييـد و تحـت              

فـرم مربوطـه     باشد و تمامي بخشهاي مذكور پيش از آغاز توليـد، بـر اسـاس          AQISنظارت دائمي   
 .مورد بازديد قرار گرفته و تاييد شده باشندتوسط نمايندگان سازمان دامپزشكي، 

از سوي ديگر، كليه مراحل انتخاب دام، كـشتار، قطعـه بنـدي، بـسته بنـدي، انجمـاد، نگهـداري در                      
 18 آيين نامه اجرايي مـاده       12 و ماده    1ماده  ) ث(سردخانه، بارگيري و حمل گوشتها به استناد بند         

ضوابط بهداشتي اين سـازمان و تحـت نظـارت           اساسقانون سازمان دامپزشكي كشور، مي بايستي بر      
  .مستقيم دامپزشكان اعزامي از طرف اين سازمان باشد و به تاييد دامپزشك دولتي كشور مبدا برسد

هرگونه تغيير در متن قرارداد و مجوز صادره بايد با اطالع اين سازمان انجام شـود و بـراي اطمينـان                     
 مراحل توزيع توسط سازمان دامپزشكي كشور        ي و در تمامي   بايد در مبادي ورود    بيشتر، محموله ها  

  .وچنانچه داراي مشكل بهداشتي باشند، از مصرف آنها جلوگيري خواهد شد كنترل
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در بند هشتم ضوابط واردات گوشت آمده است كه چنانچه در حين اجراي قـرارداد، بـه دليـل بـروز                     
 دامپزشكي ايران واردات فوق را ممنوع اعالم        بيماري يا ساير مسائل بهداشتي در كشور مبدا، سازمان        

 قرنطينه اي اين سازمان اسـت،       -كند، واردكننده ملزم و موظف به رعايت مقررات و ضوابط بهداشتي          
ضمنا مقامات دولتي كشور مبدا نيـز موظفنـد در هنگـام اطـالع از بـروز بيماريهـا يـا سـاير مـسائل                  

لي و يا ساير دسـتورالعملهاي ايـن سـازمان ممنوعيـت     بهداشتي كه از نظر مقررات و قوانين بين المل  
صادرات را سبب مي شود، موضوع را سريعا به سازمان و نماينده اعزامي آن به طـور كتبـي اعـالم و                      

  .نسبت به ممنوعيت صادرات اقدام كنند
 انتظار مي رود به جاي پرتاب توپ به زمين يكـديگر،           به هر حال، از مسئوالن وزارتخانه هاي مختلف       

تـا مـردم هـم ايـن         افزايش غيرمنطقي قيمتها جلـوگيري نماينـد       با اقدامات هماهنگ و منسجم، از     
  .موضوع را لمس كنند
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روزانـه  : رئيس منطقه ويژه اقتصادي و فرودگاه بين المللي پيام گفت         :  خبرگزاري مهر  -استان تهران   

  . تن گوشت از طريق اين فرودگاه وارد مي شود17
 طريـق    تـن گوشـت از     20 تـا    15روزانه بين   : محمد نوروزي در گفتگو با خبرنگار مهر در كرج افزود         

 تـن در هـر   17فرودگاه بين المللي پيام وارد كشور مي شود كه متوسط اين ميزان گوشت وارداتـي،         
  .روز است

اين امر با همكاري وزارت بازرگاني انجام مي شود ضمن اينكه انجام اين امر كمك مي                : وي ادامه داد  
 نمانـد و پيـام بتوانـد نقـش        كند تا ظرفيتهاي پيام در زمينه واردات گوشت به شكل بالاستفاده باقي           

  .قابل توجهي در اين زمينه ايفا كند
اين امكان وجود دارد كه كل واردات گوشت كشور از طريق پيام انجام شـود               : اين مسئول عنوان كرد   

كه در صورت تحقق كامل اين امر، بسياري از مشكالت و خالها برطرف مي شود و گوشت با كيفيت                   
  .كز توزيع و مصرف كنندگان خواهد رسيدعملكردي باالتري به دست مرا

گوشت از كشورهاي شمالي ايران از قبيل قزقيزستان و تاجيكستان از طريق فرودگاه              :اضافه كرد  وي
بين المللي پيام وارد كشور مي شود و در آينده اي نزديك ممكن است با كشورهاي ديگري نيز وارد                   

  .همكاري شويم و واردات توسعه يابد
  

  زاري مهر خبرگ:منبع
   03/06/1389 :تاريخ
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  .برداري رسيد  پروژه جهاد كشاورزي در بابل به بهره9ه دولت در دومين روز هفت: خبرگزاري فارس

به گزارش خبرگزاري فارس از بابل، مدير جهاد كشاورزي بابـل ظهـر امـروز در مراسـم افتتـاح ايـن                      
نقش وزارت جهاد كشاورزي در توسـعه كـشاورزي و تـامين امنيـت غـذايي و                 : ها اظهار داشت    پروژه

هاي اخير به عمـل آورده، بـسيار         محصوالت استراتژيك طي سال   اقدامات موثري كه براي خودكفايي      
  . حائز اهميت است

 سال گذشته بخش كشاورزي رشد بسيار چشمگيري داشته است         30طي  : مسعود غالمي بيان داشت   
ها ايران در زمينه توليد گوشت قرمز رتبه پانزدهم جهان و رتبه ششم آسيا، توليد                 و در طي اين سال    

  .  رتبه سيزدهم جهان و توليد شير رتبه هشتم آسيا را كسب كرده استگوشت سفيد و مرغ
شهرستان : وي با اشاره به اينكه مازندران نقش بسزايي در تامين مواد غذايي كشور دارد، بيان داشت               

  . ست بابل در توليد بسياري از محصوالت كشاورزي رتبه اول استان را دارا
 9در هفتـه دولـت      : اورزي در هفته دولت اشاره و تصريح كرد       هاي افتتاحي جهاد كش     غالمي به پروژه  

بـرداري     ميليون ريـال در بابـل بـه بهـره          712 ميليارد و    17پروژه جهاد كشاورزي با اعتباري بالغ بر        
 نفر به صـورت غيرمـستقيم       500 نفر به صورت مستقيم و       631ها براي     رسيد كه با افتتاح اين پروژه     

  . شغل ايجاد شده است
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زستان و پاكستان از كيفيت بسيار بااليي برخـوردار         هاي وارداتي از كشورهاي ارمنستان، قرقي       گوشت

  . ايم است كه به همين دليل ميزان واردات از اين كشورها را با عقد قرارداهاي جديد افزايش داده
، بـرخالف انتظـار افـراد         با توجه به واردات گسترده گوشت و تداوم آن در مـاه مبـارك رمـضان               : ايلنا
  .زايش نداشته و ما شاهد روند نزولي آن هستيمجو قيمت گوشت در اين ماه اف سود

در حال حاضر گوشت وارداتي به قيمـت        : به گزارش ايلنا، فرهاد باقري معين با بيان اين مطلب گفت          
رسد و قيمت گوشت داخلي نيز نسبت به يك مـاه گذشـته       كننده مي    تومان به دست مصرف    12500

  .افت محسوسي داشته است
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هـاي وارداتـي از كـشورهاي         گوشـت : ، افـزود    ردات و عقد قراردادهـاي جديـد      وي با اشاره به تداوم وا     
ارمنستان، قرقيزستان و پاكستان از كيفيت بسيار بااليي برخوردار است كه بـه همـين دليـل ميـزان       

  . ايم واردات از اين كشورها را با عقد قرارداهاي جديد افزايش داده
هـاي وارد شـده از        طي چنـد روز آينـده دام      : ه نيز گفت  هاي زنده وارد شد     باقري در رابطه كشتار دام    

  .كشور گرجستان نيز كشتار و به قيمت مصوب عرضه خواهد شد
هاي وزارت بازرگاني و      رئيس اتحاديه فروشندگان گوشت گوسفندي تهران در ادامه با اشاره به برنامه           

،  د رو به رشد قيمت گوشـت نهادهاي ذيربط براي تنظيم بازار ماه مبارك رمضان و همچنين مهار رون        
هاي صورت گرفته روند صعودي افزايش قيمت گوشت متوقف شده و             ها و نظارت    ريزي  با برنامه : گفت
شـود بـا توجـه بـه      بينـي مـي   ها در مقايسه با چند ماه گذشته كاهش نيز داشته است و پـيش        قيمت

، ارمنــستان و سيــستان و  ، قزاقــستان ، اســتراليا ، گرجــستان واردات گوشــت از كــشورهاي پاكــستان
  .ها باشيم بلوچستان شاهد كاهش هر چه بيشتر قيمت
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ن امور دامي وزير جهادكشاورزي با بيان اينكه اين وزارتخانه بـا واردات گوشـت و مـرغ مخـالف                    معاو

  .است، از نبود تشكلهاي توانمند و موثر براي تاثيرگذاري در بازار انتقاد كرد
به گزارش خبرنگار مهر، سعادت اهللا عباسي امـروز دوشـنبه در نخـستين نشـست مطبوعـاتي خـود،           

 در صـد از     6,3: ميليارد دالر عنوان كـرد و افـزود        12امپروري كشور را بالغ بر      سرمايه گذاري بخش د   
  كـه  و طيـور اختـصاص دارد    درصد ارزش افزوده بخش كشاورزي به دام       32توليد ناخالص داخلي و     

  .توليدات اين بخش صادر شد از  ميليارد دالر4,2سال گذشته 
ايران در توليد گوشت     به گزارش فائو ،    : گفت    ميتوليد محصوالت دا   جايگاه ايران در   وي با اشاره به   

 را بـه خـود       15 و در جهـان رتبـه         8 در ميان كشورهاي آسيايي رتبـه          ميالدي  2009سال   قرمز
ودر توليـد     را در جهان   13 و رتبه   كشورهاي آسيايي  5گوشت مرغ نيز رتبه      در توليد  اختصاص داد، 

  .كرد ن خود دنيا را از آ 18 آسيا و رتبه 6  شير رتبه
: دانست و افزود    ميليون راس  8جمعبت دام سنگين را در كشور بيش از          معاون وزير جهاد كشاورزي   

كـل محـصوالت دامـي در         هـزار بهـره بـردار در       322 ميليـون و     2 ميليون دام سبك با      77  بيش از 
  .يا كم سواد هستند بي سواد حدود نيمي از اين بهره برداران وجود دارد كه كشور

   ميليون تن محصوالت دامي در برنامه پنجم18يد تول
وزن الشـه    :، اظهـار داشـت     برنامه چهارم  اغلب اهداف  با تاكيد بر تحقق    معاون وزير جهاد كشاورزي   

 روبـرو بـود كـه ايـن رشـد بـراي الشـه         83  نسبت به سـال 88 درصدي در سال 7گوسفند با رشد   
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نسبت به برنامـه چهـارم يـك درصـد پـايين تـر              كل توليد گوشت قرمز نيز       .يك درصد بود   تنها وگا
   .است

 18 تا پايان برنامه پنجم توسعه مجموع توليد محصوالت دامـي بـه                پيش بيني مي شود     :وي افزود  
  . درصد برسد6,5ميليون تن با نرخ رشد ساالنه 

پـيش    گـرم بـود كـه      28,3مصرف سرانه پروتئين حيواني در ابتداي برنامه چهارم         : عباسي ادامه داد  
  .گرم برسد 35شود تا پابان برنامه پنجم به  مي بيني

با توجه بـه هدفمنـدي      : وي به اصالح الگوي مصرف در مرغداري ها و دامداري ها اشاره كرد و گفت              
هـاي گرمايـشي و    هـا از جملـه تهـران وقـزوين سيـستم           يارانه ها ، سال گذشته در برخـي از اسـتان          

ارزان قيمـت     ميليارد توماني  300نجم با تسهيالت يك هزار و       سرمايشي به روز شدند كه در برنامه پ       
واحدهاي بيشتري بهينـه سـازي سـوخت را          كه در اختيار توليد كنندگان قرار مي گيرد ،         و بالعوض 

  .تجربهخواهند كرد
فعاليت هـا و وظـايف دولـت بـر اسـاس              درصد 80بيش از   : تصريح كرد  معاون وزير جهاد كشاورزي   

  .ش خصوصي واگذار مي شوندبه بخ 44قانون اصل 
 واحـد دام و دامپـروري در        113: هفته دولت بيان داشت    وي با اشاره به افتتاح طرح هاي مختلف در        

 واحد  18 واحد مرغ گوشتي،     36 واحد شيري،    51 ميليارد ريال ،   400سراسر كشور با سرمايه گذاري      
و يك واحد پرورش شتر مـرغ در         واحد توليد گوشت بوقلمون      3،    واحد مرغ تخم گذار    4  پروربندي،

  .هفته دولت افتتاح مي شوند
بر اساس آمار رسـمي گمـرك       : گفت  خود دانست و    معاونت را دغدغه اصلي   واردات دام زنده   عباسي

 درصـد از    28 ماهه ابتداي امسال نسبت به سال قبل از آن ، جمع كل واردات بخش كشاورزي                 3در  
 8 داشت در حالي كه جمع كل صادرات در همان زمان             درصد به لحاظ ارزش كاهش     15نظر وزن و    

  .را تجربه كرد  درصد رشد ارزشي29درصد رشد وزني و 
واردات محصوالتي كه در كشور توليـد مـي          با معاون وزير جهاد كشاورزي ضمن اعالم مخالفت خود       

بـا   ، بايـد   عالوه بر ضرورت تنظيم بازار گوشت قرمز و سفيد بـا تـشكيل كـارگروه ويـژه                 :شود، افزود 
  .كرد حضور اين نهادها را در بازار تقويت توانمند سازي تشكلها و حمابتهاي موثر از آنها ،
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  كشاورزي نبوده است
 

وزارت جهاد كشاورزي با بحث واردات دام به ويژه دام زنده كامالً مخالف است و به همين دليل ورود                   
  . ورزي صورت نگرفته استدام چه به صورت زنده و چه به صورت غير زنده از سوي وزارت كشا



 ١۴۵

به گزراش خبرنگار ايلنا، ارائه آمارهاي متناقض كه گاهي باعث شد بسياري از خبرنگاران از ابهـام در                
آمارها انتقاد كنند و همچنين عدم مجوز ورود دام چه به صورت زنده چـه بـه صـورت غيـر زنـده از                        

 كشاورزي در امور توليدات دامـي       سوي وزارت كشاورزي مهمترين مباحثي بود كه معاون وزير جهاد         
  .امروز در نشست خبري خود كه اولين مصاحبه وي با خبرنگاران بود مطرح شد

معاون وزير جهاد كشاورزي در امور توليدات دامي همچنين در پاسخ به خبرنگار ايلنا مبني بر اينكه                 
وزارت جهاد كشاورزي   : تدهد يا نهادي ديگر گف      مجوز واردات دام را وزارت جهاد كشاورزي ارائه مي        

با بحث واردات دام به ويژه دام زنده كامالً مخالف است و به همين دليل ورود دام چه به صورت زنده                   
  .و چه به صورت غير زنده از سوي وزارت كشاورزي صورت نگرفته است

ات بـدون   وي در پاسخ سوال خبرنگار ايلنا كه روز گذشته معاون وزير بازرگاني از عدم هر گونـه وارد                 
كـنم واردات دام زنـده و گوشـت قرمـز كـه               تاكيد مي : هاي مسوول خبر داده بود گفت       مجوز دستگاه 

  .تاكنون وارد شده است با مجوز وزارت جهاد كشاورزي صورت نگرفته است
جمهور ابالغ شده اسـت ديگـر ورود هـر            وري كه از سوي رئيس      بر اساس قانون بهره   : وي تصريح كرد  

  .گيرد هاي تخصصي صورت مي وي دستگاهنوع محصولي از س
كه آمارهاي ارائه شده توسط چـه مرجعـي           عباسي در ادامه در پاسخ به خبرنگار ايلنا كه مبني بر اين           

گونه آمارها با آمارهاي ساير نهادهاي زير مجموعه وزارت جهاد          مورد تاييد قرار گرفته است و چرا اين       
جمهوري تهيـه شـده و        ريزي رئيس   وسط معاونت برنامه  آمارها بخشي ت  : كشاورزي تناقض دارند گفت   

هاي جهاد  بخشي ديگر نيز توسط نهادهاي مرتبط با بخش كشاورزي و بخش ديگر نيز از سوي ارگان       
  .ها تهيه شده است و آمارها كامالً مورد تاييد هستند كشاورزي استان

خريـد تـضميني گوشـت      : تاين مقام مسوول در توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي در ادامه گفـ            
وري توليـدات گوشـت قرمـز را          بيني نشده است اما ما در تالش هستيم بـا افـزايش بهـره               قرمز پيش 

  .افزايش دهيم
 گرم در روز تا پايان برنامه پـنجم خودكفـايي در گوشـت              35افزايش مصرف سرانه علوفه حيواني به       

 و ضريب خودكفايي در توليد شير خام    قرمز بهسازي و سامان دهي واحدهاي توليدي اصالح نژاد دام         
  .و افزايش مصرف سرانه آن از ديگر مباحث مطرح شده از سوي عباسي بود

كـه اگـر آمارهـا        معاون وزير جهاد كشاورزي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا مبني بـر ايـن               
 و عـدم فـروش      واقعي هستند چگونه است كه بسياري از توليدكنندگان واحد دامي از بـدهي بـانكي              

گويند البته وي به ارائه آمار واردات دام          بدهي بانكي، ورشكستگي و فلج بودن واحدهايشان سخن مي        
زنده مبني بر كاهش ايـن واردات در سـه مـاه اول سـال و همچنـين افـزايش صـادرات محـصوالت                        

  .اي ارائه نداد كننده كشاورزي در همين مدت بسنده كرد و پاسخ قانع
هفته گذشته در كميسيون مجلس در اين زمينـه مـذاكرات مفـصلي             :  اظهار داشت  وي در عين حال   
  .انجام شده است

ميليـارد  400گـذاري   واحد دامپروري بـا سـرمايه  113معاون وزير جهاد كشاورزي همچنين از افتتاح     
  .ريال در هفته دولت در سراسر كشور خبر داد
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: معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي چهارمحال و بختيـاري گفـت            : خبرگزاري فارس 

  . شود زار تن گوشت قرمز در اين استان توليد مي ه35ساالنه 
هم اكنون ايـن مقـدار از       : وگو با خبرنگار فارس در شهركرد اظهار داشت         برزو هيبتيان امروز در گفت    

 تـن بـوده، جلـوتر       200 هـزار و     32بيني شده در برنامه پنجم توسعه كه به ميزان            ميزان توليد پيش  
  . است

 گرم اعالم كـرد     300 كيلو و    34رمز به ازاي هر نفر در اين استان را          وي سرانه توليد ساالنه گوشت ق     
  .  گرم است500 كيلو و 12اين رقم در كشور : و گفت

هاي سازمان جهاد كشاورزي در افزايش توليـد گوشـت قرمـز در اسـتان               هيبتيان با اشاره به سياست    
صدور مجور براي توسعه پرورش دام سـنگين، جـايگزيني دام سـنگين بـه جـاي دام سـبك،                    : افزود
ريزي براي توسعه دامداري صنعتي به منظور حفظ مراتع، حمايت از توليدكنندگان در تنظـيم                 برنامه

  . هاي سازمان جهاد كشاورزي در افزايش توليد گوشت قرمز در استان است ار از جمله سياستباز
هـاي سـنگين    معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي چهارمحال و بختيـاري تعـداد دام        

 هزار رأس   123 هزار رأس گام اصيل،      37اين تعداد شامل    :  هزار رأس برشمرد و افزود     206استان را   
  . هزار رأس گام بومي است50و دورگه و گا

 233 هزار گوسـفند و بـره و يـك ميليـون و              632در حال حاضر يك ميليون و       : وي خاطرنشان كرد  
  . هزار رأس بز و بزغاله نيز به عنوان دام سبك در استان وجود دارد

احـد  يـك و  : هيبتيان همچنين از فعاليت يك واحد كشتارگاه صـنعتي در اسـتان خبـر داد و گفـت                 
كشتارگاه صنعتي طيور در استان فعال است كه نقـش مهمـي در توسـعه صـنعتي ايـن بخـش ايفـا                   

  . كند مي
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جـو    ، برخالف انتظار افـراد سـود        با توجه به واردات گسترده گوشت و تداوم آن در ماه مبارك رمضان            

  .قيمت گوشت در اين ماه افزايش نداشته و ما شاهد روند نزولي آن هستيم



 ١۴٧

: ، با بيان اين مطلب گفـت      )شابا(رساني بازرگاني ايران      گو با شبكه اطالع     و  فرهاد باقري معين در گفت    
رسـد و قيمـت       كننـده مـي      تومان به دسـت مـصرف      12500در حال حاضر گوشت وارداتي به قيمت        

  .گوشت داخلي نيز نسبت به يك ماه گذشته افت محسوسي داشته است
هـاي وارداتـي از كـشورهاي         گوشـت : ، افـزود    وي با اشاره به تداوم واردات و عقد قراردادهـاي جديـد           

تان، قرقيزستان و پاكستان از كيفيت بسيار بااليي برخوردار است كه بـه همـين دليـل ميـزان       ارمنس
  . ايم واردات از اين كشورها را با عقد قرارداهاي جديد افزايش داده

هـاي وارد شـده از        طي چند روز آينـده دام     :  نيز گفت   هاي زنده وارد شده     باقري در رابطه كشتار دام    
  .ار و به قيمت مصوب عرضه خواهد شدكشور گرجستان نيز كشت

هاي وزارت بازرگاني و      رئيس اتحاديه فروشندگان گوشت گوسفندي تهران در ادامه با اشاره به برنامه           
،  نهادهاي ذيربط براي تنظيم بازار ماه مبارك رمضان و همچنين مهار روند رو به رشد قيمت گوشـت         

ه روند صعودي افزايش قيمت گوشت متوقف شده و         هاي صورت گرفت    ها و نظارت    ريزي  با برنامه : گفت
شـود بـا توجـه بـه      بينـي مـي   ها در مقايسه با چند ماه گذشته كاهش نيز داشته است و پـيش        قيمت

، ارمنــستان و سيــستان و  ، قزاقــستان ، اســتراليا ، گرجــستان واردات گوشــت از كــشورهاي پاكــستان
  .ها باشيم بلوچستان شاهد كاهش هر چه بيشتر قيمت
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 تـن   10اي ماه مبـارك رمـضان تـاكنون         از ابتد : رئيس اداره بازرگاني ميناب گفت    : خبرگزاري فارس 

  .گوشت قرمز وارداتي در شهرستان توزيع شده است
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رئيس اتحاديه تهيه و توزيع گوشت گاوي از ادامه روند واردات گوشـت گـرم در مـاه                  :خبرگزاري پانا   

  . مبارك رمضان خبر داد 



 ١۴٨

استقبال مردم از گوشت قرمز     : علي خندان روي جوان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي پانا ، گفت               
ش تقاضا براي اين كاال در ماه مبارك رمضان موجب ادامه روند واردات گوشت گوسفندي گرم          و افزاي 

  .در اين ايام شده است 
هم اكنون واردات گوشت گوسفندي گرم از كشورهاي پاكستان ، مغولستان و قرقيزستان             : وي افزود   

  . تن گوشت در بازار عرضه مي شود 35 تا 30صورت گرفته و روزانه بين 
اين گوشت ها از الشه دام هايي است كه صبح همان روز كشتار شده و تا بعـد از  : ان تاكيد كرد   خند

  .ظهر به ايران مي آيد 
 تن بـه صـورت      15ازاين ميزان واردات بين     : رئيس اتحاديه تهيه و توزيع گوشت گاوي اظهار داشت          

حد هاي صنفي به فروش مي      بسته بندي به ميادين شهرداري ها ارسال شده و مابقي آن از طريق وا             
  .رسد 

وي با تاكيد بر اينكه از ابتداي ماه رمضان تا كنون قيمت گوشت قرمز ثابـت بـوده و هـيچ افزايـشي                       
تا زماني كه تقاضا براي اين كاال در بـازار وجـود داشـته باشـد و توليـد داخـل                  : نداشته است ، گفت     

  .امه دارد پاسخگوي نياز كشور نباشد واردات گوشت گرم به كشور اد
 هزار ويكصد تومـان در بـازار        12گفتني است ، گوشت گوسفندي گرم وارداتي با قيمت هر كيلوگرم            

  .عرضه مي شود 
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 هـزار تـن     900سخنگوي وزارت جهاد كشاورزي بـا بيـان اينكـه سـاالنه بـيش از                : خبرگزاري فارس 
 هزار تن واردات گوشت قرمـز   50از ابتداي سال تاكنون     : گوشت قرمز در كشور توليد مي شود، گفت       

  .ده استبه كشور انجام ش
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي سـخنگوي وزارت جهـاد                 

 هـزار تـن واردات گوشـت قرمـز بـه          50از ابتداي سال تاكنون به منظور كنترل بازار       : كشاورزي گفت 
  . كشور داشته ايم

رتن و توليـد ايـن مـاده        هزا920نياز كشور به گوشت قرمز در سال        : محمد حسين انصاري فرد افزود    
  . پروتئيني نيز در سال همين مقدار است 

وي با بيان اينكه تالش دست اندركاران امر تامين مواد پروتئيني در وزارت جهاد كشاورزي اين است             
هـاي رجـب،      با فرا رسيدن مـاه    : كنندگان به مواد پروتئيني از داخل تامين شود، گفت          كه نياز مصرف  

سازي كه در خانواده ها       ها و ذخيره    سفرهاي تابستاني به دليل برگزاري جشن     شعبان، رمضان و فصل     
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در ابتداي ماه رمضان صورت مي گيرد،توليد داخلي جوابگوي ميزان مصرف نيست و به ناچار واردات                
  . صورت مي گيرد

ت،روزانه هاي سال اضافه توليد نيز داريم و نيازي به واردات نيس   در اغلب ماه  : انصاري فرد تصريح كرد   
 مركز توزيع مواد پروتئيني در تهران توزيع        100تن گوشت قرمز گوساله و گوسفندي در بيش از        100

  . مي شود 
انصاري فرد با بيان اينكه گوشت هاي وارداتي با رعايت اصول بهداشـتي و ذبـح اسـالمي در يكـي از                      

نظارت نماينده ولي فقيـه     اين گوشتها با    : شركتهاي تابعه وزارت جهاد كشاورزي تهيه مي شود،گفت       
در امر ذبح و نماينده سازمان دامپزشكي در زمينه قرنطينه بيماري ها در يكي از شركت هاي تابعـه                   

  . وزارت جهادكشاورزي به منظور اطمينان بيشتر تهيه و وارد كشور شده است
ــزود ــشورهاي      :وي افــ ــاكنون ازكــ ــد تــ ــاله منجمــ ــفندي و گوســ ــرم گوســ ــت گــ  گوشــ

،پاكستان،استراليا،نيوزلند وارد كشور شده است و كشورهاي گرجستان و هند نيـز            قيزستان،ارمنستان
در آينده در صورتي كه صادركنندگان قبلي به همكاري ادامه ندهند جزء صادر كنندگان گوشت بـه                 

  . كشورمان قرار خواهند گرفت
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داد جديـد واردات گوشـت از كـشور           رئيس اتحاديه فروشندگان گوشت گوسفندي تهران از عقد قرار        

  .قرقيزستان خبر داد
: ، با اعالم اين خبـر گفـت       )شابا(رساني بازرگاني ايران      با شبكه اطالع    و گو   قري معين در گفت   فرهاد با 

در حال حاضر قرارداد جديدي با قرقيزستان به امضاء رسيده است و مراحل اوليه امور اداري مربـوط                  
  .به دامپزشكي نيز صورت گرفته است

بـا توجـه بـه بـاال        : ، افزود    با طرف قرقيزستاني   وي با اشاره به جاري بودن اولين قرار داد منعقد شده          
، قرارداد جديد منعقد شـد و         بودن كيفيت گوشت وارداتي از اين كشور و همچنين قيمت مناسب آن           

  .ها نيز باشيم اميدواريم با افزايش حجم گوشت وارداتي به كشور شاهد كاهش محسوس قيمت
در حال حاضر امور مربوط به دامپزشـكي و  : فتباقري در رابطه با زمان ورود اولين محموله گوشت گ     

 روز آينده اولـين     10تعيين دكتر و مسوول ذبح شرعي انجام شده و پيش بيني مي شود ظرف مدت                
  .محموله از اين قرارداد وارد كشور شود

سـازي برخـي      رئيس اتحاديه فروشندگان گوشت گوسفندي تهـران در ادامـه بـا ابـراز تاسـف از جـو                  
بر ناتواني مسوولين در مهار افزايش قيمت گوشـت و تنظـيم بـازار و همچنـين وعـده         ها مبني     رسانه

بـا  : گراني اقـالم پـر مـصرف مـاه رمـضان از جملـه گوشـت قرمـز از نيمـه دوم مـاه مبـارك، گفـت                 



 ١۵٠

ها   هاي صورت گرفته روند صعودي افزايش قيمت گوشت متوقف شده و قيمت             ها و نظارت    ريزي  برنامه
اهش نيز داشته است و با توجـه بـه واردات گوشـت از كـشورهاي پاكـستان،                  نسبت به ماه گذشته ك    

گرجستان، استراليا، قزاقستان، ارمنستان و نيز استان سيستان و بلوچـستان در ايـن خـصوص جـاي        
  .هيچ نگراني وجود ندارد

ها قيمت گوشت افزايش نخواهـد داشـت و بـا افـزايش               بر خالف ادعاي برخي رسانه    : باقري ادامه داد  
هاي وارد    حجم واردات گوشت پاكستاني، اجرايي شدن قرارداد دوم قرقيزستان و همچنين كشتار دام            

  .شده از گرجستان قيمت اين ماده پروتئيني با كاهش همراه خواهد بود
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  افزايش افسارگسيخته قيمت گوشت كنترل شد. 154

 

افزايش افسارگسيخته قيمت گوشت در بازار كنتـرل  : مدعي شد رگانييك مقام مسئول در وزارت باز     
  .شده است

براسـاس  : مـرغ گفـت   يداهللا صادقي در گفتگو با مهر در تشريح آخرين وضعيت بازار گوشت و تخـم                
تقسيم كار ملي، وزارت بازرگاني مسئول هماهنگي ميـان شـبكه هـاي توزيـع، نظـارت بـر قيمـت و                   

از  در واقع تامين كسري ميان كاالهاي توليدي و ميزان مصرف و تقاضـا، . عملكرد اين شبكه ها است   
ــربط صــورت مــي گيــرد و وزارت بازر   ــا صــدور مجــوز از دســتگاههاي ذي گــاني، طريــق واردات و ب

  .با مباشران تامين و توزيع كاال را به عهده دارد انجام هماهنگي مسئوليت
: مديركل دفتر تامين، توزيع و تنظيم بازار معاونت توسـعه بازرگـاني داخلـي وزارت بازرگـاني افـزود                  

ميزان توليد و واردات همواره ثابت نيست و متناسب با برخـي فـصول و شـرايط خـاص، افـزايش يـا                       
در اين راستا سازمانها و دستگاههاي مسئول توليد يك كاال، مـستلزم برنامـه ريـزي                . ابدكاهش مي ي  

  .براي افزايش توليد ات هستند
در ماههايي كه تقاضا كم و توليد به صورت ثابت صورت مي گيرد، بخـشي از مـازاد                  : وي تصريح كرد  

مـي شـود تـا در زمـاني كـه           بازار از سوي وزارت بازرگاني از سطح بازار جمع آوري و ذخيره سـازي               
  .كمبود كاال در بازار وجود دارد يا تقاضا افزايش مي يابد، توزيع شود

دستگاههاي مختلف فعاليت زيادي براي تامين اقالم پروتئيني مورد نياز مردم در مـاه              : صادقي گفت 
ر مـشكل   مبارك رمضان انجام داده اند، اما برخي مشكالت از قبيل سيستم توليد برخي كاالها، دچـا               

شده است و عليرغم برنامه ريزي هاي صورت گرفته براي توليد، سيستم توليدي كشور دچار عارضـه               
  .شده و اين برنامه ريزي محقق نشده است

براساس آنچه كه از سوي وزارت جهادكشاورزي براي توليد اقالم پروتئيني ذكر مي        : وي اظهار داشت  
را دچار مشكل كرده است و توليد، بـا افـزايش تقاضـا             شود، خشكسالي و گرفتاريهاي طبيعي، توليد       



 ١۵١

و بـا    البته وزارت بازرگاني بـا وزارت جهادكـشاورزي دسـت بـه دسـت هـم داده                . همگام نبوده است  
  .تشكيل جلسات مشترك، شبكه هاي توزيع كاال را ساماندهي كرده اند

 تفـاهم نامـه هـايي بـا         :اين مقام مسئول در معاونت توسعه بازرگاني داخلـي وزارت بازرگـاني گفـت             
مباشران به امضا رسيده است و آنها به مناطقي كه امكان خريد و ورود دام وجود دارد، گـسيل شـده      

  .بنابراين به دليل اينكه بازار كشش دارد، مباشران همچنان در حال واردات هستند. اند
االهـايي همچـون اقـالم      واردات ك : صادقي، فرآيند واردات را يك فرآيند طوالني دانست و تاكيد كرد          

پروتئيني يك شبه و يك ماهه امكان پذير نيست، بلكه بايد برنامه ريزي هاي دقيقي صورت گيرد تا                  
در نتيجه برنامـه ريـزي صـورت گرفتـه اسـت و كـاال بـه تـدريج                   . مشكالت بعدي بروز و ظهور نكند     

ع، قيمت مواد پروتئينـي     محصوالت مورد تفاهم براي تنظيم بازار، تحويل داده مي شود و به طور قط             
  .را تحت تاثير قرار خواهد داد

با ورود محصوالت خارجي و انعقـاد تفـاهم         : وي به بازار آرام مرغ در روزهاي اخير اشاره كرد و گفت           
نامه با اتحاديه توليدي مربوطه، مرغ با قيمتي تعادلي كه هـم توليدكننـده و هـم مـصرف كننـده را                      

  .منتفع كند، تامين خواهد شد
براي واردات گوشت قرمز نيز متناسب با نياز بازار برنامه ريزي هايي انجام شده است و                : ادقي گفت ص

اما بايد توجه داشت كه معدل قيمت تمام شـده گوشـت دام     . روند واردات به كشور، تندتر شده است      
ار، سبك كه از خارج وارد كشور مي شود، نزديك به محصول داخلي است؛ چراكه براي تسريع در كـ                  

  .اين كاال از طريق حمل هوايي به كشور وارد مي شود
قيمت گوشت وارداتي تفاوت معناداري با گوشت داخلي ندارد، اما از نظر مقدار بازار را               : وي ادامه داد  

  .اشباع كرده و توانسته جو رواني ناشي از كمبود كاال را تحت تاثير قرار دهد و از تشديد قيمت بكاهد
 ارزيابي تمامي دست اندركاران بازار اين است كه واردات گوشت قرمز گرم، بـازار     :صادقي تصريح كرد  

. را تحت تاثير قرار داده و از افزايش افسارگسيخته قيمت ناشي از كمبود كاال، جلوگيري كرده اسـت                 
  .موضوع قيمت، تابعي از قيمت تمام شده در داخل و خارج است: وي اظهار داشت
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  يابد واردات گوشت قرمز تداوم مي. 153

  
تـا تنظـيم   : تهران خبـر داد و گفـت  استاندار تهران از توقف روند افزايش قيمت گوشت قرمز در بازار          

  .كامل بازار به واردات گوشت قرمز ادامه خواهيم داد
براي تنظيم  : به گزارش خبرگزاري مهر، مرتضي تمدن در جلسه ستاد تنظيم بازار استان تهران افزود             

  . تن گوشت قرمز وارداتي به بازار تهران وارد مي كنيم70بازار روزانه به طور متوسط 



 ١۵٢

گوشت قرمز را نتيجه همكاري مناسب سازمان بازرگاني، اصناف، شـهرداري و             وند قيمت وي توقف ر  
هم اكنـون هـيچ مـشكلي در        : ديگر ارگانهاي عضو ستاد تنظيم بازار استان دانست و خاطرنشان كرد          

تامين گوشت قرمز و سفيد در بازار تهران وجود ندارد، ضمن آنكه نظارت و بازرسي تـشديد خواهـد                   
  .شد

:  جلسه از تشديد برخورد با گرانفروشان مواد گوشتي در بـازار تهـران خبـر داده و اعـالم شـد        در اين 
سازمان تعزيرات حكومتي استان از ابتداي مرداد ماه تاكنون گرانفروشان مواد گوشتي در شهر تهران               

  . ميليارد ريال جريمه محكوم كرده است20را بيش از 
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  آذربايجان شرقي از بالروس گوشت قرمز وارد مي كند. 152

 
ختن بـراي متعـادل سـا   : مديركل پشتيباني امور دام آذربايجان شرقي گفـت     :  خبرگزاري مهر  -تبريز  

  .قيمت بازار، گوشت قرمز از كشور بالروس وارد استان مي شود
 تن گوشت منجمد از اين كشور 10در حال حاضر مقدار     : رضا خدايي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود       

  .آماده وارد شدن به استان است تا بين مردم توزيع شود
مز در اين استان توزيع مـي شـود          تن گوشت منجمد قر    20وي با اعالم اينكه روزانه به طور متوسط         

كمبود گوشت قرمز به دليل خشكسالي سال هاي سبب شده تا بهاي گوشت گوسفند در بازار                : افزود
  .افزايش پيدا كند
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  بار توزيع گوشت پاكستاني در ميادين ميوه و تره. 151

  
رئيس اتحاديه فروشندگان گوشت گوسفندي تهران از توزيع گستره گوشـت پاكـستاني از امـروز در                 

  .بار خبر داد ميادين ميوه و تره
با : ، با اعالم اين خبر گفت     )شابا(رساني بازرگاني ايران      ه اطالع گو با شبك    و  فرهاد باقري معين در گفت    

هاي تنظيم بازار در ماه مبارك رمضان و جلوگيري از افزايش قيمـت گوشـت در ايـن                    توجه به برنامه  
، توزيع گوشت استراليايي از ابتداي ماه رمضان و گوشت پاكستاني از ايـن هفتـه در حـال انجـام                       ماه

  .است



 ١۵٣

بر تداوم عرضه گوشت وارداتي از سيستان و بلوچستان و قرقيزستان در بـازار ادامـه                وي ضمن تاكيد    
  .اكنون ثبات نسبي در بازار حاكم است با توجه به اقدامات صورت گرفته هم: داد

كننده عنوان كرد و       تومان براي مصرف   12800باقري قيمت گوشت وارداتي از پاكستان و استراليا را          
دام زنده از كشور گرجستان نيز وارد شده است و كه در آينـده نزديـك مجـوز                  در حال حاضر    : افزود

  .كشتار و عرضه آن نيز صادر خواهد شد
هاي واردات گوشت از كشورهاي مختلف براي تنظيم بازار مـاه مبـارك رمـضان را مثبـت                    وي برنامه 

 افزايش خواهد داشت    با ورود گوشت پاكستاني به بازار حجم گوشت قابل عرضه         : ارزيابي كرد و افزود   
  .و با توجه به كيفيت بسيار باالي آن واردات از اين كشورسه روز در هفته صورت خواهد گرفت
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  شود سازي شده يزد به تدريج وارد بازار مي گوشت ذخيره. 150

 
گوشـت قرمـز و گوشـت       : معاون بازرگاني داخلي سازمان بازرگاني استان يزد گفت       : خبرگزاري فارس 

  .شود سازي شده توسط اين سازمان براي ماه مبارك رمضان، به تدريج وارد بازار مي مرغ ذخيره
يزد، ناصر رحيمي عصر امروز در جلسه تنظيم بازار استان يـزد اظهـار        به گزارش خبرگزاري فارس از      

 تـن   200 تـن گوشـت مـرغ و         600 تن گوشت شـامل      800براي ماه مبارك رمضان بيش از       : داشت
  . سازي شده كه به تدريج وارد بازار خواهد شد گوشت قرمز وارداتي ذخيره
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  شود   تن گوشت قرمز وارداتي در كرمان توزيع مي100. 149

 
 تن گوشت قرمز وارداتـي داريـم        100: رئيس سازمان بازرگاني استان كرمان گفت     : خبرگزاري فارس 

  . تن آن توزيع شده، اما انگيزه براي خريد گوشت قرمز در كرمان كم است21كه 
نژاد يكشنبه شب در جلـسه تنظـيم بـازار اسـتان              به گزارش خبرگزاري فارس از كرمان، حميد قاسم       

گرايش مردم به سمت مصرف گوشـت مـرغ بيـشتر اسـت و مـا در ايـن زمينـه              : كرمان اظهار داشت  
  . ايم جام دادههاي خوبي ان ريزي برنامه



 ١۵۴

 تومـان و در     500 هـزار و     12قيمت گوشت قرمز    : رئيس سازمان بازرگاني استان كرمان اظهار داشت      
 21 تن گوشت قرمز وارداتي داريم كـه         100 هزار تومان در شهر است و در همين راستا           13مواردي  

  . تن آن توزيع شده، اما انگيزه براي خريد گوشت قرمز در كرمان كم است
 11 هزار تومان، درجـه دو  13 تومان، گوسفند درجه يك 500 هزار و 9قيمت گوشت گاو  : زودوي اف 

  .  تومان است500هزار و 
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  شود  هزار تن گوشت قرمز در لرستان توليد مي59ساالنه . 148

 
 هـزار تـن     59ساالنه  : معاون بهبود امور دام سازمان جهاد كشاورزي لرستان گفت        : خبرگزاري فارس 

  .شود گوشت قرمز در لرستان توليد مي
از ايـن مقـدار گوشـت       :  داشـت  آباد اظهـار    وگو با خبرنگار فارس در خرم       برزو رضاييان امروز در گفت    

ها و حتي بـه كـشورهاي همجـوار صـادر              هزار تن در استان مصرف و مابقي به استان         21توليد شده   
  .شود مي

ايـن  : هاي ديگر عنـوان كـرد و گفـت           و سال  87هاي سال     وي علت گراني گوشت قرمز را خشكسالي      
گوساله در لرسـتان بـا مـشكل    ها باعث شده كه تعداد زيادي از واحدهاي صنعتي پرورش             خشكسالي
  . رو و ورشكست شده و از ادامه كار منصرف شوند علوفه روبه

هاي مولـد حـذف شـدند كـه باعـث شـده                تعداد زيادي از دام    87در سال   : رضاييان خاطرنشان كرد  
  . هاي تلف شده كرده و از ورود آنها به بازار جلوگيري كنند هاي خود را جايگزين دام دامداران دام

برفكي   جاري به علت بيماري تب      در سال : ون بهبود امور دام سازمان جهاد كشاورزي لرستان گفت        معا
تواند در افـزايش قيمـت در گوشـت قرمـز             هاي كشور از بين رفت كه اين هم مي          تعداد زيادي از دام   
  . تاثير داشته باشد
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  وضعيت توزيع گوشت در مشهد مناسب است . 147

 
 رئيس اتحاديه گوشت گوسـفندي مـشهد از وضـعيت مناسـب توزيـع گوشـت در                   :خبرگزاري فارس 
  .مشهد خبر داد



 ١۵۵

وگو با خبرنگار فارس در مشهد با بيان اينكـه شـهروندان در ابتـداي مـاه                   تاحمد احدي امروز در گف    
در حـال حاضـر در      : مبارك رمضان براي تهيه محصوالت مورد نيازشان عجله نكننـد، اظهـار داشـت             

 راس گوسـفند  500هـزار و  2 هزار تا 2مورد تعادل ميان عرضه و تقاضا هيچ مشكلي نداريم و روزانه        
  . شود توسط كشتارگاه صنعتي ذبح و در شهر مشهد توزيع مي تن 50 تا 45به وزن 

 تـن بـره   15 تا 10 روزانه  :رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي مشهد با اشاره به طرح تنظيم بازار افزود         
 200 هزار و    13 هزار، سر دست     14رسد كه با قيمت ران        هاي نزديك به مشهد مي      گرم از شهرستان  

  . شود  واحد سطح شهر توزيع مي25 در  تومان500 هزار و 6و آبگوشتي 
يابـد،   وي با اشاره به اينكه توزيع اين اقالم در ماه رمضان و به منظور رفاه حال شهروندان افزايش مي     

كـه الشـه بـره نرينـه      در حال حاضر قيمت گوشت آزاد هم منصفانه است به طـوري  : خاطرنشان كرد 
 15گـذاري شـده و ران آزاد           تومان قيمـت   700و   هزار   14 تا   500 هزار و    14بدون دنبه، درجه يك     

  . شود  تومان محاسبه مي500هزار و 
 تن به   30 تا   25 راس گوساله به وزن      200رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي مشهد با اشاره به عرضه          

شود   در واقع مجموع گوشت گوساله و شتر گرمي كه روزانه توزيع مي           : صورت يك روز در ميان افزود     
 و  7900 ، سـر دسـت       8200 البته براي تنظيم بازار گوساله بسته بندي به قيمـت ران              تن است،  85

  . شود  واحد صنفي سطح شهر توزيع مي50 تومان در 5300چرخ كرده 
با وضع فعلي و با توجه به اينكه توزيع تنظيم بازار با وارد كردن الشه گوسـفندي       : احدي تصريح كرد  

  . رسد  گراني براي گوشت قرمز دور از ذهن به نظر ميكند، روند از زابل افزايش پيدا مي
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   هزار تن گوشت گرم به زنجان ورود يك. 146

 
هـزار تـن      با تدابير صورت گرفتـه يـك      : رئيس سازمان بازرگاني استان زنجان گفت     : خبرگزاري فارس 

، قزاقستان و استراليا وارد اسـتان زنجـان           گوشت گرم در روزهاي آتي از طريق كشورهاي قرقيزستان        
  .شود مي

ومتي استان با   ، حميد صدري ظهر امروز در جلسه تعزيرات حك          به گزارش خبرگزاري فارس از زنجان     
بيان اينكه قيمت گوشت گوساله به قيمت مطلوب و مناسبي در اختيار همشهريان قرار گرفته است،                

هـا عرضـه شـده         تومـان در قـصابي     500هزار و   11 تا   500 هزار و    10گوشت گوساله با قيمت     : افزود
  . است

داري متمركـز در اسـتان      جاري و به دليل فقدان دامـ        به علت بارندگي مناسب در سال     : وي ادامه داد  
  . قيمت گوشت گوسفندي افزايش يافته است



 ١۵۶

پس از واردات گوشت به استان، سازمان بازرگـاني         : رئيس سازمان بازرگاني استان زنجان بيان داشت      
  . كنـد   هزار تومان به مصرف كننده عرضه مي      12آمادگي ثبت سفارشات را داشته و به قيمت حداكثر          

مـازاد واردات بـه اسـتان بـه         : ان واردات بيشتر از نياز اسـتان اسـت، افـزود          وي با بيان اينكه اين ميز     
  . شود هاي همجوار صادر مي استان
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  تر شده است قيمت گوشت در فروشگاه شهروند نسبت به قبل ارزان. 145

 
قيمـت گوشـت در     : هاي شهروند درباره قيمت گوشـت، گفـت         مدير عامل فروشگاه  : خبرگزاري فارس 

  .تر شده است هاي شهروند نسبت به قبل ارزان فروشگاه
ر پاسخ به اين پرسش كـه چـرا قيمـت           وگو با خبرنگار اجتماعي فارس د       قدرت اهللا گودرزي در گفت    

در گذشـته قيمـت ايـن    : هاي شـهروند باالسـت، گفـت    برخي از محصوالت مانند گوشت در فروشگاه  
  .ايم ها را كاهش داده محصوالت در شهروند باال بود؛ ولي در حال حاضر قيمت

:  است، گفـت    هزار تومان بوده   20وي با بيان اينكه قيمت هر بسته گوشت گوسفند در گذشته باالي             
  .  هزار تومان است20ها زير  در حال حاضر اين قيمت

از حاشـيه سـود خـود كـم كـرده و از تـأمين كننـدگان                 : هاي شهروند اشاره كرد     مديرعامل فروشگاه 
  . ايم كاهش قيمت داشته باشند خواسته

ان اين  با كمك سازمان بازرگاني استان تهر     : گودرزي از عرضه گوشت منجمد گوساله خبرداد و گفت        
  . محصوالت عرضه شده است

قبالً قيمت گوشت باال بوده ولي در حـال حاضـر كـاهش             : هاي شهروند ادامه داد     مدير عامل فروشگاه  
  . داشته است و اين روند ادامه دارد
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  كنترل قيمت مواد پروتئيني در استان مركزي به مناسبت ماه رمضان. 144

 
قيمت مواد پروتئيني در اسـتان  : رئيس سازمان بازرگاني استان مركزي گفت   :  خبرگزاري مهر  -اراك  

ي قـرار دارد و قميـت ايـن مـواد در مـاه مبـارك                مركزي نسبت به كل كشور در وضعيت مناسب تر        
  .رمضان كنترل شده است



 ١۵٧

به گزارش خبرنگار مهر در اراك اصغر عاليخاني ظهر يكشنبه در مصاحبه مطبوعاتي تنظيم بازار مـاه              
در اين ماه مبارك، بـا تـالش شـوراي           در طرح تنظيم بازار   : مبارك رمضان و بازگشايي مدارس افزود     

ر و تعامل با بخش خصوصي مرغ مورد نياز مردم تامين و قيمـت آن مهـار شـده                   نظارت و كنترل بازا   
  .است

 روز گذشته تيم عملياتي در سطح استان در بحث تنظيم بازار وارد شـده انـد      16وي با بيان اينكه از      
هشت مهـر مـاه ادامـه مـي       هشت مرداد ماه آغاز و تا بازگشايي مدارس در         اين طرح از  : اظهار داشت 

  .يابد
 تـامين مـواد پروتئينـي، لبنـي، شـيريني در ايـن مـدت         : از تامين گوشت قرمز خبر داد و گفت        وي

  .در دستور كار قرار دارد حساسيت بيشتري دارند كه عرضه آنها
اين دام ها براي جلوگيري از      : شود، ادامه داد    وي با بيان اينكه پنج هزار راس دام گرم وارد استان مي           

 و گوساله توسط بخش خصوصي كـشتار و در پـنج مرحلـه وارد بـازار           افزايش قيمت گوشت گوسفند   
  .شوند مي
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   تن گوشت قرمز و سفيد در خراسان جنوبي34يع توز. 143

 
معاون نظارت و بازرسي سازمان بازرگاني استان خراسان جنوبي از توزيـع            :  خبرگزاري مهر  -بيرجند  

 تن گوشت قرمز و مرغ در طرح تنظيم بازار به مناسبت ايام رمـضان در سـطح بازارهـاي اسـتان                      34
  .خبر داد

ر در بيرجند با اشـاره بـه اينكـه توزيـع ايـن گوشـت هـا از روز                    علي تهوري در گفتگو با خبرنگار مه      
 200هـزار و   گوشت قرمز وارداتي به قيمـت كيلـويي شـش         : گذشته در استان آغاز شده است، افزود      

  .تومان در بازار توزيع مي شود
شهروندان بـه جـاي ذخيـره سـازي         : معاون نظارت و بازرسي سازمان بازرگاني خراسان جنوبي گفت        

  .روتئيني و پر كردن سبد خانوار با خيال آسوده براي تامين مواد مورد نياز روزانه اقدام كنندپ اقالم
عرضه مرغ منجمد تنظيم بازار بدون محـدوديت و متناسـب بـا ميـزان مـصرف                 : تهوري تصريح كرد  

  .خانوار است
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 ١۵٨

  تمهيدات الزم براي تامين گوشت و مرغ ماه رمضان در يزد انديشيده شد. 142
 

   درصد گوشت يزد از خارج از استان تامين مي شود85
 درصـد گوشـت اسـتان    85اني استان يزد در ادامه با بيان اينكه      معاون بازرگاني داخلي سازمان بازرگ    

 اكنـون    هاي پي در پي متاسفانه هم       با توجه به خشكسالي   :  شود، افزود   يزد از خارج استان تامين مي     
  .توليد گوشت قرمز در كشور كاهش يافته است

 شـود، اظهـار      ن يزد مـي   وي با اشاره به اينكه روزانه دو تن گوشت از سيستان و بلوچستان وارد استا              
 اكنون در حال رايزني و پيگيري اخذ مجوز واردات دام زنده از كـشورهاي آسـياي ميانـه                    هم: داشت

  . هاي استاندار، مقدمات آن فراهم شده است هستيم كه در اين زمينه با پيگيري
 در ماه مبـارك     توزيع كاالهاي مصرفي  : رئيس اداره بازرگاني استان يزد نيز در اين جلسه عنوان كرد          

  .گيرد  گونه نگراني و كمبودي صورت مي  رمضان بدون هيچ
با توجه به اقدامات انجام شده در استان يزد، توزيع كاالهاي مصرفي در مـاه           : محراب اسكندري افزود  

  .گيرد گونه نگراني صورت مي  مبارك رمضان بدون هيچ 
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  آغاز توزيع گوشت قرمز در استان بوشهر. 141

  
بوشـهر  گاني استان بوشهر از آغاز توزيع گوشـت قرمـز در اسـتان     زرمعاون بازرگاني داخلي سازمان با    

  .خبر داد
به گزارش خبرگزاري فارس از بوشهر به نقـل از روابـط عمـومي سـازمان بازرگـاني اسـتان بوشـهر،                      

همزمان با فرارسيدن ماه رمضان توزيع گوشـت گوسـاله منجمـد بـا              : محمدرضا صادقي اظهار داشت   
  .قيمت مصوب در مراكز توزيع منتخب اين استان آغاز شده است

،   زايش تقاضا براي مواد پروتئيني از جملـه گوشـت در مـاه مبـارك رمـضان                با توجه اف  : صادقي گفت 
 هـزار ريـال در حـال توزيـع          61نخستين محموله گوشت گوساله منجمد وارد بازار شده و به قيمت            

  .است
با تمهيدات در نظر گرفته شده براي رفاه عمومي و دسترسي آسـان مـردم بـه اقـالم                   : وي اضافه كرد  

 قرمز و با توجه به مـصوبات شـوراي كنتـرل ونظـارت اسـتان هـر كيلـوگرم                  ضروري از جمله گوشت   
 هزار ريال در مراكز فروش و       59 هزار ريال و سردست      54 هزار ريال، گردن     61گوشت ران به قيمت     

  .شود هاي توزيع عرضه مي جايگاه



 ١۵٩

بـا  :  شـد صادقي با تاكيد بر اشباع تدريجي بازار و جلوگيري از اجحاف بـه مـصرف كننـدگان يـادآور           
هاي منتخب در     ها، ميادين و مغازه     واردات گسترده گوشت قبل از ماه رمضان و توزيع آن در فروشگاه           

  .اين ماه كمترين نوسان قيمتي را داريم
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  توزيع گسترده گوشت استراليايي در ميادين ميوه و تره بار. 140

  
رئيس اتحاديه فروشندگان گوشت گوسفندي تهران از توزيع گسترده گوشت استراليايي در ميـادين              

  .بار خبر داد ميوه و تره
با : ، با اعالم اين خبر گفت     )شابا(رگاني ايران   رساني باز   گو با شبكه اطالع     و  فرهاد باقري معين در گفت    

شروع ماه مبارك رمضان توزيع گوشت استراليايي نيز آغاز شده است و در حال حاضر با وارد كـردن                   
گوشت از سيستان و بلوچستان و همچنين قرقيزستان ثبات نسبي در بازار حاكم است كه اميدواريم                

  .ها نيز باشيم ارد شده شاهد كاهش قيمتهاي زنده و با تداوم واردات و كشتار دام
طبق قرارداد منعقد شـده دام زنـده از   : ، ادامه داد باقري معين با اشاره به بعد مسافت استراليا و ايران   

  .شود استراليا به امارات متحده عربي حمل و پس از كشتار به ايران ارسال مي
تراليا و كشورهاي آسياي ميانه را مثبـت        ، اس   وي واردات گوشت از سيستان و بلوچستان، قرقيزستان       

با افزايش واردات گوشت در روزهاي اخير توانستيم ضمن كنترل بازار از افزايش             : ارزيابي كرد و افزود   
  .ها نيز جلوگيري كنيم قيمت

هاي صـورت گرفتـه تـا كـاهش           ريزي  اساس برنامه   بر: وي با تاكيد بر تداوم روند واردات گوشت، گفت        
  .ها به سطح قابل قبول، واردات گوشت ادامه خواهد داشت  قيمتمحسوس و رسيدن

  
   شبكه اطالع رساني بازرگاني ايران:منبع
   23/05/1389 :تاريخ
   No/News/ir.shabanews.www://http/5159 :لينك

  
  ي تنظيم بازار رمضان كشور برا6جزييات واردات گوشت قرمز از . 139

  
امـسال در مـاه     : وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگـزاري فـارس اظهـار داشـت             علي اكبر فرجي در گفت    

كننـد كـه    هاي دامي سطح استان تهران نظارت مي  اكيپ نظارتي و بهداشتي به فرآورده     100رمضان  
  .  درصد رشد همراه است25نسبت به سال گذشته با 



 ١۶٠

همچنين به دليل نيـاز بيـشتر بـه مـواد پروتئينـي در مـاه                :  تهران گفت  مدير كل دامپزشكي استان   
رمضان از كشورهاي بالروس، دوبي، قرقيزستان، تركيه، برزيل و گرجستان گوشـت قرمـز و گوشـت                 

  . شود مرغ وارد مي
از )  تـن 250( محموله گوشـت گوسـاله تـازه    8براي تأمين نيازهاي ماه رمضان تاكنون  : فرجي افزود 

 محمولـه الشـه گوشـت گوسـفند از          12 از دوبـي،  )  تـن  50( محموله گوسفند تازه     5روس،  كشور بال 
  . وارد شده است)  تن500( محموله مرغ از تركيه 7، ) تن200(قرقيزستان 
  .  هزار رأس گوسفند زنده نيز از گرجستان وارد شده است4همچنين : وي افزود

 گوشت منجمد گوساله برزيلي نيـز وارد اسـتان           هزار تن  15عالوه بر اين واردات ماهانه      : فرجي گفت 
  . شود تهران مي

تـن گوشـت گوسـفندي و       250توليد روزانـه اسـتان تهـران        : مدير كل دامپزشكي استان تهران گفت     
  . كند درصد نياز گوشت اين استان را تأمين مي50گوساله است كه 

يابـد و     منجمد برزيلي ادامه مـي     هزار تن گوشت     7بعد از پايان ماه رمضان، واردات ماهانه        : وي گفت 
  . شود مگر اينكه در بازار احساس نياز شود بقيه واردات قطع مي

كارشناسان، مأموران بهداشتي ما در كشورهاي صادر كننده حضور دارند تا به تمام مسائل              : وي گفت 
  . بهداشتي نظارت كامل داشته باشند

هاي آن بـه طـور         اين استان به گوشت و فرآورده      با اين حجم واردات و توليد داخل نياز       : فرجي افزود 
  . كامل برطرف شده و در ماه رمضان مشكلي از نظر عرضه نخواهيم داشت

شـوند مـسائل      دامهايي هـم كـه بـه صـورت زنـده وارد مـي             : مدير كل دامپزشكي استان تهران گفت     
  . شوند  مي كامال نظارت شود و از نظر بهداشتي و بيماري اي در آنها رعايت مي قرنطينه
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   ميليارد دالري دولت برزيل براي صادرات گوشت به ايران1,3تامين مالي . 138

 
 ميليـارد  1,3يك بانك دولتي برزيل تامين مالي صادرات گوشت گاو بـه ايـران تـا    : زاري فارس خبرگ

  .دالر را برعهده گرفت
به گزارش گروه اقتصاد بين الملل فارس روزنامه والر اكونوميكو چاپ سائو پائولو طي گزارشـي اعـالم       

 ميليارد دالر   1,3به ارزش   كرد يك بانك دولتي برزيل تامين مالي صادرات محموله هاي گوشت گاو             
  . به ايران را برعهده گرفته است

اين تصميم پس از آن گرفته شده است كه بانك هاي خصوصي برزيل از تامين اعتبـار الزم در ايـن                     
گفته مي شود نگراني از مجازات هاي احتمالي آمريكا بانك هاي خصوصي را             . زمينه خودداري كردند  

  . ايران بازداشته استاز مشاركت در صادرات گوشت به 
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بر اساس اين گزارش كاكسيا اكناميك فدرال يكي از بزرگترين نهادهـاي مـالي دولتـي در آمريكـاي                   
التين اعالم كرد تامين مالي صادرات گوشت به ايران توسط خزانه داري برزيل انجام مـي شـود كـه                    

  . بهاي گوشت صادراتي را از ايران دريافت مي كند
ن تحريم هاي يك جانبـه آمريكـا و اروپـا عليـه ايـران هـشدار داده اسـت ايـن                      برزيل با محكوم كرد   

  . سياست مانع مهمي در راه حل مسائل مربوط به فعاليت هاي هسته اي ايران است
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در سـردخانه هـاي     ) گوساله( تن گوشت قرمز سرد      100: رييس سازمان بازرگاني استان كرمان گفت     

  .سازي شده است شهر كرمان ذخيره
زرگاني استان كرمان، قاسم نژاد با بيان اين كـه در           به گزارش شابا به نقل از روابط عمومي سازمان با         

گوشـت قرمـز در   : خصوص توزيع و عرضه گوشت قرمز در استان كرمان مشكلي وجود نـدارد، افـزود             
اين استان به دليل همجواري با استان هـاي سيـستان و بلوچـستان و خراسـان جنـوبي بـا قيمتـي                       

  .عرضه مي شودمناسب و پايين تر از بسياري از استانها به مردم 
 تومـان   9500 هـزار تومـان و گوشـت گـاو را            12وي قيمت گوشت گوسفند درجه يك در كرمان را          

  .عنوان كرد
هاي شهر كرمـان خبـر       در سردخانه ) سرد( تن گوشت وارداتي گوساله      100سازي   نژاد از ذخيره   قاسم

تـر مـردم     اي بـيش  چنين تقاضـ   عرضه مناسب گوشت قرمز در سطح استان كرمان و هم         : داد و افزود  
براي خريد گوشت قرمز گرم باعث شده است كه هنوز به عرضه و توزيع گوشت سرد در بازار كرمـان           

  .نيازي نداشته باشيم
ها، گوشت سـرد بـا قيمـت هـر          در صورت نياز و براي جلوگيري از افزايش و كنترل قيمت          : وي افزود 

  .شود ه مي تومان وارد بازار و به متقاضيان عرض6500 تا6000كيلو 
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با توجـه   : ست شوراي كنترل ونظارت استان بوشهر گفت      رئيس سازمان بازرگاني استان بوشهر در نش      
، نخـستين     به در پيش بودن ماه مبارك رمضان و افزايش تقاضا براي مواد پروتئيني از جمله گوشـت                

  .تومان در حال توزيع است6100وارد بازار شده و به قيمت  محموله گوشت گوساله منجمد 
بازرگاني اسـتان بوشـهر، حـسيني محمـدي تـصريح      به گزارش شابا به نقل از روابط عمومي سازمان      

با تمهيدات در نظر گرفته شده جهت رفاه عمومي و دسترسي آسان مردمي بـه اقـالم ضـروري                   : كرد
نظير گوشت قرمز و با توجه به مصوبات شوراي كنترل و نظارت استان هر كيلو گرم گوشـت ران بـه                     

هـاي   يال در مراكـز فـروش و جايگـاه    ر 59000 ريال و سردست     54000 ريال، گردن    61000قيمت  
  .گردد توزيع عرضه مي

بـا واردات  : كننـدگان گفـت   وي با تاكيد بر اشباع تدريجي بـازار و جلـوگيري از اجحـاف بـه مـصرف          
هـاي منتخـب در ايـن         ها، ميادين و مغازه     گسترده گوشت قبل از ماه رمضان و توزيع آن در فروشگاه          

  .اشتماه كمترين نوسان قيمتي را خواهيم د
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شده و در روزهـاي آتـي كـشتار آنهـا شـروع             در حال حاضر دام زنده از كشورهاي آسياي ميانه وارد           

  .خواهد شد
رساني بازرگاني ايران     گو با شبكه اطالع     و  رئيس اتحاديه فروشندگان گوشت گوسفندي تهران در گفت       

در حـال حاضـر بـا وارد كـردن گوشـت از سيـستان و بلوچـستان و            : ، با بيان اين مطلب گفت     )شابا(
كم است و اميدواريم با ورود گوشت پاكستاني و كـشتار           همچنين قرقيزستان ثبات نسبي در بازار حا      

  .ها نيز باشيم هاي وارد شده شاهد كاهش قيمت دام
بـار و     در حـال حاضـر عرضـه گوشـت وارداتـي در ميـادين ميـوه وتـره                 : فرهاد باقري معين ادامه داد    

ايـن  هاي منتخب در حال انجام است و با شروع مـاه رمـضان ميـزان گوشـت قابـل عرضـه در                         مغازه
  .واحدها و ميادين افزايش خواهد داشت

در راسـتاي  : ، گفـت  كننـدگان  گـان و همچنـين توليـد    كنند  وي با اشاره به ضرورت حمايت از مصرف       
ها به سطح قابل قبول واردات        كنندگان، تا كاهش محسوس و رسيدن قيمت        حمايت از حقوق مصرف   

دامداران اين روند به صورت تـدريجي       گوشت ادامه خواهد داشت كه براي جلوگيري از متضرر شدن           
  .گيرد صورت مي
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: هـاي مربوطـه دانـست و ادامـه داد           ها را نتيجه تالش چند ماه اخير دسـتگاه          وي ثبات كنوني قيمت   
استفاده كرده و سعي در ايجاد التهاب هرچـه   جو از شرايط بوجود آمده سوء    متاسفانه برخي افراد سود   

  .مي براي رسيدن به مقاصد خود دارندبيشتر در بازار و تشويش اذهان عمو
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صوالت پروتئيني در ماه مبارك رمضان، سه پارتي كه هر يك شامل هـزار راس               براي تنظيم بازار مح   

 . گوسفند زنده بود، از كشور گرجستان راهي كشتارگاههاي تهران شد
ايـن  : مديركل سازمان دامپزشكي استان تهران در گفتگو با خبرنگار ايانا با اعالم ايـن مطلـب گفـت                 

 ماه مبارك رمضان از ماه گذشته برنامه ريزي براي صدور           سازمان براي تنظيم بازار مواد پروتئيني در      
  .مجوز را آغاز كرده است

واردات مـواد پروتئينـي از كـشورهايي همچـون اسـتراليا، قرقيزسـتان،              : دكتر علي اكبر فرجي افزود    
  . روز گذشته آغاز شده و تا پايان ماه مبارك نيز ادامه دارد20مغولستان و تركيه از 

 پنج شركت واردكننـده مجوزهـاي الزم را بـراي واردات گوشـت قرمـز دريافـت       :وي خاطرنشان كرد 
  .كردند

امسال از كشور امارات نيز الشه سرد گوسفندي هر روز به طور متوسط چهـار يـا        : فرجي تصريح كرد  
  .پنج تن وارد مي شود

ه بنـدي بـه   اين محصول از كشور استراليا به امارات حمل شده و پس از كشتار و بـست             : وي ادامه داد  
  .كشور وارد مي شود

 تـن   15به طور متوسـط از كـشور قرقيزسـتان          : مديركل سازمان دامپزشكي استان تهران تاكيد كرد      
  .الشه سرد گوسفندي مجوز واردات گرفته اما محموله آن هنوز به كشور وارد نشده است

 تـن گوشـت     15به طور متوسط روزانه دو هـزار الشـه گوسـفندي و ماهيانـه               : فرجي همچنين گفت  
  .گوساله منجمد وارد و توزيع مي شود

 محموله گوشت گوسفندي داشته ايم كـه هـر محمولـه بـه طـور                10از كشور قرقيزستان    : وي افزود 
 تـن گوشـت را      18همچنين گوشت وكيوم گوساله هفت محموله و هر محمولـه           .  تن بود  13متوسط  

  .شامل مي شد
تـاكنون چهـار محمولـه الشـه گوشـت      : نـشان كـرد  مديركل سازمان دامپزشكي استان تهـران خاطر  

  .گوسفندي از كشور امارات به وزن هفت تا هشت تن به كشور وارد شده است
   اكيپ نظارتي در استان تهران100استقرار 
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بـه  : فرجي در پاسخ به خبرنگار ايانا درباره نظارتهاي بهداشتي در ماه مبـارك رمـضان تـصريح كـرد                  
 اكيـپ نظـارتي در اسـتان تهـران          100تئيني در ماه رمـضان، امـسال        دليل افزايش مصرف مواد پرو    
  . درصد افزايش داشته است25مستقر شده كه از نظر تعداد، 

طرح نظارت بهداشتي توسط ناظران به انجام مي رسد و با متخلفان برخورد جدي مي               : وي ادامه داد  
  .شود
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دام زنده بـه اسـتان يـزد از طريـق            ريزي استاندار يزد از واردات        معاون برنامه :  خبرگزاري مهر  -يزد  

  .مرزهاي هوايي خبر داد
به گزارش خبرنگار مهر در يزد، محمدرضا بابايي در نشست شوراي كنترل و نظارت بازار استان يـزد                  

اي نزديـك بـا همكـاري جهـاد      با توجه به پيگيريها و حمايتهاي استاندار يزد در آينـده      : اظهار داشت 
د از طريق مرز هوايي واردات دام زنده به استان يزد آغاز خواهد شد              كشاورزي و دامپزشكي استان يز    

  .كه با توجه به افزايش گوشت گرم در استان، شاهد كاهش قيمت اين فرآورده دامي خواهيم بود
 هـزار   14قيمت گوشت مرغوب در اسـتان يـزد هـر كيلـو             : ها افزود   وي با اشاره به سير نزولي قيمت      

كنندگان گوشت از اين قيمت تخطي كنند با آنها به طـور              تي كه عرضه  تومان تصويب شده و در صور     
  .قاطع برخورد خواهد شد

 هزار ريال در حال     64 تن گوشت قرمز در استان موجود است كه با قيمت مصرفي             240: بابايي افزود 
  .توزيع در سراسر استان است
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توليـد  : تمعاون بهبود توليدات امور دام جهاد كشاورزي استان مركـزي گفـ           :  خبرگزاري مهر  -اراك  

  . هزار تن از ابتداي سال تا كنون رسيد120انواع محصوالت دامي استان مركزي به 
 تـن   421 هـزار و     10در ايـن مـدت همچنـين        :  گفتگو با خبرنگار مهر در اراك افزود        علي ابراهيمي 

  .گوشت قرمز در استان توليد و روانه بازار مصرف شده است
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 تن گوشت قرمز در استان توليد و روانـه          752 هزار و    54 امسال پيش بيني مي شود    :ابراهيمي گفت 
  .بازار مصرف شود

بيني توليدات دامي استان در سال جاري در مقايـسه بـا           ميزان پيش : وي در ادامه سخنان خود گفت     
  .درصدي برخوردار است 1,1مدت مشابه سال قبل از رشد 
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مبـارك رمـضان،    در آستانه ماه    : رئيس سازمان بازرگاني استان مركزي گفت     :  خبرگزاري مهر  -اراك  

  .نخستين محموله گوشت قرمز گوسفندي از كشور ارمنستان به ميزان هشت تن وارد استان شد
اين محموله به صـورت الشـه گـرم بـه وزن            : افزود اصغر عاليخاني در گفتگو با خبرنگار مهر در اراك        

مـاده   هزار ريـال آ    125هشت تن توسط عامالن بخش خصوصي تامين شده و به قيمت هر كيلوگرم              
  .توزيع در شبكه مصرف است

تـن  16وي بيان كرد در زمينه تامين گوشت قرمز گوسـاله مـشكلي وجـود نـدارد و روزانـه بـيش از            
  .گوشت قرمز گوسفندي در استان مركزي مصرف مي شود

بر اساس توافق صورت گرفته محموله هاي گوشـت قرمـز وارداتـي بـه صـورت مـستمر از                    : وي افزود 
  .ه استان منتقل مي شودكشتارگاههاي مرزي ب

اين محموله ها داراي كيفيت باالي غذايي و بهداشتي است و افزايش ميزان تقاضـاي         : وي اضافه كرد  
  .ماه مبارك رمضان را در استان پاسخ مي دهد

 راس گـاو گوسـاله در اسـتان         365 هزار راس گوسفند و بز و دو هـزار و            10ماهانه از كشتار بيش از      
  .وگرم گوشت قرمز استحصال و به مصرف مي رسد هزار كيل672مركزي 
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 كيلويي سرانه مصرف گوشـت      7كاهش  /  خارجي سر سفره مردم       گوشت. 130
  قرمز

 
شـود    ماه مبارك رمضان در حالي از پنجشنبه هفته جاري آغاز مـي           :  گروه اقتصادي  -خبرگزاري مهر 

كه مردم اين روزها در تب و تاب خريد از بازار براي تامين محصوالت مورد نياز خود هستند و گراني                    
  .ليد داخل به گوشتهاي وارداتي شده استموجب تغيير گرايش مردم از مصرف گوشت قرمز تو

در اين ميان، اقالم پروتئيني از جمله كاالهاي تعيين كننده در سبد هزينـه اي خانوارهـا در آسـتانه                    
اين ماه قرار مي گيرد و اگرچه تمهيداتي براي آرام كردن بازار اين محصوالت از سوي وزارتخانه هاي         

  .ار التهاب روزهاي گراني را فراموش نكرده استمسئول در نظر گرفته شده، اما هنوز باز
روزهايي كه قيمت به دليل كاهش عرضه، سر به فلك نهاده و شايد تصور خريد محصوالت پروتئيني                 

اين روزهاي . از جمله گوشت قرمز را به رويايي در ذهن طبقه متوسط و ضعيف جامعه بدل كرده بود               
ك قشر را هدف قرار داده بود و آن هم طبـق معمـول              بي عرضه محصول در بازار گوشت قرمز، تنها ي        

مصرف كننده؛ مصرف كنندگاني كه سرگردان از بود و نبود گوشـت قرمـز در پـي خبـري خـوش از                      
دستگاههاي مسئول بودند تا باالخره بتوانند اين كاال را با قيمتي مناسب در سفره هاي خـود داشـته      

  .باشند
از سوي مركـز آمـار ايـران، مـصرف سـرانه گوشـت قرمـز             قيمتي كه سبب شده مطابق آمار منتشره        

نگاهي به سالنامه آماري مركز آمار ايران در سالهاي گذشته نشان مي دهد كه در طـول                 . كاهش يابد 
  . كيلوگرم كاهش يابد7 سال گذشته، سرانه مصرف گوشت قرمز در كشور 7

ل دولت و مجلس، آمار و ارقامي اين درحالي است كه تا به حال هيچ مرجع قانوني و نهاد رسمي از د          
را مبني بر نياز ساالنه مردم به گوشت قرمز عنوان نكرده اند و هرآنچه گفته شده، مربوط بـه سـرانه                     

اخـتالف فاحـشي    مصرف گوشت در كشور بوده است در حالي كه بين سرانه مصرف و نيـاز مـصرف،                  
  .وجود دارد

 و مواد مورد نياز بدن خود، اقدام به مصرف كـااليي            در واقع نياز يعني اينكه يك فرد براي تامين غذا         
كند و دستگاههاي مرتبط با سالمت و بهداشت مردم اين رقم را تعيـين كننـد كـه يـك فـرد بـراي                        

در . تامين نياز غذايي خود، به چه ميزان گوشت قرمز در طول يك روز و يك سال بايد مـصرف كنـد                 
 .وشت در طول يكسال مصرف شده استحاليك ه مصرف سرانه، يعني اينكه چه ميزان گ

اين شايد يك سئوال اساسي باشد كه بايد از افرادي پرسيد كه مسئوليت دارند و آن اينكـه مشخـصا          
اعالم كنند كه در كجاي مطالعات و مصوبات و تذكرات خود نياز واقعـي مـردم بـه گوشـت قرمـز را                       

 سئوال اساسي تر اين است مـسئوالني كـه          اما. عنوان كرده اند و براي آن چه برنامه ريزي داشته اند          
همواره دغدغه واردات بي رويه اين قبيل محصوالت را دارند تا چـه ميـزان بـه اخـتالف فـي مـابين                       

  .مصرف سرانه و نياز سرانه حساس بوده اند
، 1380آمارهاي منتشر شده از سوي مركز ملي آمار در سالنامه آماري نشان مي دهـد كـه در سـال                     

 كيلوگرم بـوده اسـت در حـالي كـه ايـن             47وشت قرمز از سوي يك خانوار شهري        متوسط مصرف گ  
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 هنـوز   88سـالنامه آمـاري     ( كيلوگرم گوشت مـصرف كـرده اسـت؛          40 معادل   1387خانوار در سال    
 كيلوگرم كاهش يافته و اين موضـوع مهمـي          7 سال، مصرف    7بنابراين در فاصله    ) منتشر نشده است  

البتـه در ايـن سـالنامه يـك خـانوار           . امين آن بايد مدنظر قرار داد     است كه در بحث گوشت قرمز و ت       
  . نفر ديده مي شود3,5معادل 

اين جا دو سئوال مطرح است و آن اينكه آيا كاهش مصارف گوشت در سالهاي اخير به دليل مصرف                   
بيش از حد آن و پيام هاي بهداشتي اي بوده است كه مقامـات و مـسئوالن بخـش بهداشـت كـشور                  

بر كاهش مصارف گوشت قرمز به مردم داده اند يا قدرت خريد مـردم در طـي سـالهاي اخيـر                     مبني  
  .كاهش يافته و فقر مسبب اصلي اين كاهش ميزان مصرف گوشت قرمز در ميان مردم بوده است

اينجا شايد استناد به آمارهاي بين المللي بتواند حكم خوبي در اين زمينه باشد چراكه آمارهاي فـائو                  
رشات رسمي اين سازمان نشانگر اين است كه ايران نسبت به برخـي از كـشورهاي اروپـايي و                   در گزا 

آمريكايي كه در آنها توجه ويژه اي به سبد خوراكي مردم مي شود، كمترين مصرف گوشـت قرمـز را    
 كيلوگرم، اسـتراليا  45براساس آمار فائو، مصرف سرانه گوشت در آمريكا    داشته است؛ به اين معنا كه     

 14,5 كيلوگرم بوده است، در حالي كه ايران تنها مصرف سـرانه اي معـادل                32 كيلوگرم و كاناد     40
  .كيلوگرم در سال به ازاي هر نفر داشته است

 كيلوگرم كـاهش    7  معادل 80 كه بنا به آمار مصرف گوشت قرمز نسبت به سال            87بنابراين در سال    
بنـابراين كـاهش    .  استانداردهاي جهاني نيست   داشته است، باز هم سرانه مصرف گوشت قرمز در حد         

مصرف به خاطر توجه دولت، مجلس و ساير دستگاههاي مرتبط با موضوع سالمت به مبحث امنيـت                 
  .غذايي نبوده است؛ بلكه شايد فقر را بتوان مسبب اصلي اين موضوع دانست

 وضـعيت قيمـت     جالب اين است كه برخي نمايندگان مجلس در روزهاي گذشته، عليـرغم اطـالع از              
گوشت و مشكالتي كه بر سر راه واردات دام زنده و گوشت گرم قرمز به كشور وجود داشت، بـاز هـم               

  .موضوع واردات بي رويه گوشت را مطرح مي كنند
 روز گذشته، مردم بيـشترين فـشار را        40در حالي كه عدم تعادل در عرضه و تقاضا موجب شد تا در              

يمت مواد پروتئيني متحمل شـوند و همـين امـر، آنهـا را از بـازار و       در سبد هزينه اي خود از بابت ق       
  .گردونه تقاضا براي اين اقالم بيرون براند

، يـك خـانوار   87از سوي ديگر، سالنامه آمار مركز آمار ايران گوياي اين واقعيت اسـت كـه در سـال               
ه اسـت، همـين      كيلوگرم گوشت قرمز در سال مصرف كرد       8,8شهري به طور ميانگين در دهك اول        

 كيلوگرم داشته است و در نهايت در دهك    33,6خانوار در دهك پنجم در همان سال مصرفي معادل          
 كيلوگرم بـوده اسـت كـه ايـن          92,8دهم درآمدي، مصرف يك خانوار شهري در همين سال معادل           

  .خود نشانگر اختالف طبقاتي فاحش ميان طبقات مختلف مردم است
 بي رويـه بـوده    88 و   87ريم كه واردات گوشت قرمز به كشور در سالهاي          در اين ميان حتي اگر بپذي     

است، بايد به اين امر پاسخ داد كه آيا توليد داخلي توان پر كردن اخـتالف ميـان تقاضـا و عرضـه را                        
دارد؟ و اگر ندارد، دستگاهي براي تامين بايد متوسل به واردات مي شده يا بايد اجازه مـي داده كـه                     

  كامل از سبد مصرفي خانوارها خارج شود؟گوشت به طور 
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 هزار تـن در سـال       950 تا   900براساس برآوردهاي وزارت جهاد كشاورزي ميزان توليد گوشت قرمز          
در سه سال مذكور صادرات دام زنده نيز از كشور صورت گرفته است به طوريكه          از سوي ديگر،    . است

 هزار تن صـادرات  49ن بوده در حالي كه حدود  ت854 هزار و    5، ميزان واردات دام زنده      86در سال   
  .صورت گرفته است

 هزار تن واردات انجام پذيرفتـه اسـت و در           6 هزار تن بوده و تنها       56 نيز ميزان صادرات     87در سال   
بنـابراين طـي سـه سـال     .  هـزار تـن وارد شـده اسـت       19 هزار تن دام زنده صادر و        26 نيز   88سال  

 .ره نسبت به واردات بيشتر بوده استگذشته، صادرات دام زنده هموا
در اين مـورد    . البته ممكن است تمركزي هم بر بحث واردات گوشت قرمز منجمد وجود داشته باشد             

بايد گفت كه آنچه كه به عنوان واردات گوشت قرمز منجمد به كشور صـورت گرفتـه بـه ترتيـب در                      
  . هزار تن بوده است105 و  هزارتن73 هزار تن، 62 به ترتيب معادل 88 و 87، 86سالهاي 

با تمام موارد مذكور و لحاظ كردن توليد داخلـي، واردات منهـاي صـادرات، ايـن مـصرف كننـدگان                     
 كيلوگرم مصرف گوشت قرمز داشته اند كه        14,5گوشت قرمز بوده اند كه به صورت ميانگين هر نفر           

 بـيش از حـدي صـورت نگرفتـه          اگر بخواهيم خود را با كشورهاي دنيا مقايسه كنيم، نه تنها واردات           
  .است بلكه نياز به واردات در كشور همچنان وجود دارد

نكته ديگر اين كه در صورت پذيرش انجام واردات بي رويه قطعا اين واردات بايد تاثير نـامطلوبي بـر                    
   .توليد كنندگان گوشت و نهايتا بازار مناسبي براي مصرف كنندگان ايجاد نمايد

 564 هـزار و     2،  )و جو به عنـوان شـاخص آن       ( ميانگين قيمت نهاده هاي دامي        ،86در واقع در سال     
 تومان بوده   905 هزار و    5ريال بوده است؛ در حالي كه هر كيلوگرم گوشت قرمز براي مصرف كننده              

  .است
 مواد اوليه را به چه قيمتـي مـي          قيمت جو يا نهاده هاي دامي، نشانگر اين است كه يك توليدكننده،           

  .محصول نهايي كه همان دام است را به چه قيمتي مي فروشدخرد و 
 ريال رسـيده اسـت كـه        365 هزار و    2، قيمت جو به عنوان شاخص نهاده هاي دامي به           88در سال   

 را نشان مي دهد، در حاليكه قيمت گوشت قرمز در همين سال             86 درصد كاهش نسبت به سال       14
   . است تومان بوده382 هزار و 9به ازاي هر كيلو، 

يعني عليرغم بهاي تمام شده مواد اوليه كاهش داشته است، امـا قيمـت محـصول نهـايي بـه شـدت               
  . نيز مشاهده مي شود89اين نسبت در تيرماه سال . افزايش داشته است

 ريـال رسـيده     363 هـزار و     2 كاهش داشـته و بـه        88، نسبت به سال     89قيمت جو در تيرماه سال      
لـذا  .  تومـان رسـيده اسـت      500 هزار و    12 تومان به    538 هزار و    9 از   است، در حاليكه گوشت قرمز    

عمال عليرغم كاهش قيمت نهاده هاي دامي و به نوعي بهاي تمام شده كاال، قيمت محصول همچنان                 
   .باال بوده كه نشان از بهبود نسبي شرايط توليدكنندگان در كشور بوده است
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  شود  نظارت بر مراكز توليد گوشت قرمز در كشور تشديد مي. 129
 

كـز توليـد، توزيـع و فـروش     نظـارت بـر مرا  : رئيس سازمان دامپزشكي كشور گفت  : خبرگزاري فارس 
  .شود گوشت سفيد و قرمز در ماه مبارك رمضان تشديد مي

 از ايالم، سيدمحسن دستور ظهر امروز در آيين افتتاح ساختمان شـبكه              به گزارش خبرگزاري فارس   
هاي مختلفي تدوين شده      براي اجراي اين طرح ملي برنامه     : دامپزشكي شيروان چرداول اظهار داشت    

  . است
هزار واحد نظارت سازمان دامپزشكي كشور بر مراكز توليـد و عرضـه               بر اين اساس يك   : امه داد وي اد 

  .گوشت سفيد و قرمز در كشور نظارت دارند
 25با اقدامات پيشگيرانه و مهار تـب برفكـي          : اين مسئول با اشاره به مهار تب برفكي در كشور گفت          

  . دميليون راس دام سبك و سنگين در كشور واكسينه شدن
 ميليـون دام    8 ميليـون دام سـبك و        70در حال حاضر و بر اساس آخرين آمـار          : دستور تصريح كرد  

  . سنگين در كشور وجود دارد
 ميليـارد قطعـه طيـور در      3 ميلون واحد دامـي و       300ساالنه  : رئيس سازمان دامپزشكي كشور گفت    

  .شوند هاي مختلف واكسينه مي برابر بيماري
 ميلـون راس دام سـبك و   5/2در حال حاضر : ن ايالم نيز در اين آيين گفت      مديركل دامپزشكي استا  

  . سنگين در مناطق مختلف استان ايالم وجود دارد
نگهداري و حفاظت بهداشتي اين تعداد دام سبك و سنگين بر عهده ايـن          : وهاب پيراني اظهار داشت   

  . سازمان در استان ايالم است
هاي مختلفي تدوين شده و كه در طول سال جاري اين             نيز برنامه براي تحقق اين مهم     : وي ادامه داد  

  . كند ها را اجرايي مي برنامه
 هزار تن انواع محصوالت دامي در مناطق مختلـف اسـتان ايـالم              130ساالنه  : اين مسئول اضافه كرد   

  .شود زير نظر اين سازمان توليد و عرضه مي
 ميليـارد   250يد محصوالت دامي در اسـتان ايـالم         ارزش اقتصادي اين ميزان تول    : پيراني تصريح كرد  

  . تومان برآورد شده است
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رئيس سازمان بازرگاني استان بوشهر از توزيع گوشت گوساله منجمـد بـه قيمـت               : خبرگزاري فارس 

  . تومان به مناسبت ماه رمضان خبر داد6100



 ١٧٠

محمدي ظهـر امـروز در نشـست شـوراي            به گزارش خبرگزاري فارس از بوشهر، سيدحسين حسيني       
با توجه به در پيش بودن ماه مبـارك رمـضان و افـزايش      :  استان بوشهر اظهار داشت    كنترل و نظارت  

، نخستين محموله گوشت گوساله منجمد وارد بازار شده و           تقاضا براي مواد پروتئيني از جمله گوشت      
  . تومان در حال توزيع است6100به قيمت 

 و دسترسي آسان مردمي به اقـالم        با تمهيدات در نظر گرفته شده براي رفاه عمومي        : وي تصريح كرد  
ضروري نظير گوشت قرمز و با توجه به مصوبات شوراي كنترل ونظارت استان هر كيلـوگرم گوشـت                  

 هـزار ريـال در مراكـز فـروش و           59 هـزار ريـال و سردسـت         54 هزار ريال، گردن     61ران به قيمت    
  . شود هاي توزيع عرضه مي جايگاه

 با تاكيد بـر اشـباع تـدريجي بـازار و جلـوگيري از اجحـاف بـه        رئيس سازمان بازرگاني استان بوشهر  
هـا،   با واردات گسترده گوشت قبل از ماه رمضان و توزيع آن در فروشگاه: كنندگان بيان داشت  مصرف

  . هاي منتخب در اين ماه كمترين نوسان قيمتي را خواهيم داشت ميادين و مغازه
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 درصـد از    25صـفهان   عـشاير اسـتان ا    : مديركل امور عشاير استان اصـفهان گفـت       : خبرگزاري فارس 

  .كنند گوشت قرمز اين استان را تامين مي
عشاير استان اصفهان بـا در  : وگو با خبرنگار فارس در سميرم اظهار داشت اصغر مرادي امروز در گفت    

كنند و حدود يـك    درصد از گوشت قرمز استان را تامين مي25اختيار داشتن يك ميليون راس دام،   
 هـزار تـن     100هاي پرآبي، بـالغ بـر         ربوط به عشاير است كه در سال      سوم باغات شهرستان سميرم م    

  . كنند سيب به بازار عرضه مي
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هـاي     درصد زير قيمـت در نمايـشگاه       15 تا   10مدير عامل اتحاديه دامداران از عرضه گوشت قرمز با          

  .عرضه مستقيم كاال در ماه مبارك رمضان خبر داد



 ١٧١

بـه مـصرف كننـده      گوشت قرمز با پايين تـرين قيمـت          با بيان اينكه   سعيد سلطاني در گفتگو با مهر     
 هزار تومان و    13قيمت هر كيلوگرم گوشت گوسفندي در اين مراكز به قيمت           : عرضه مي شود، گفت   

 درصـد پـايين تـر از نـرخ          15 تـا    10 تومان عرضه مي شود كه حدود        500 هزار و    10گوشت گاوي   
  .گوشت در بازار است

 دپو گوشت ندارد اما به حد نياز بـازار          اتحاديه امكانات كافي براي   : مدير عامل اتحاديه دامداران افزود    
ها عرضه مي كند تا بـازار دچـار كمبـود عرضـه               در طول ماه مبارك رمضان گوشت در اين نمايشگاه        

  .گوشت نشود
: وي در خصوص واردات گوشت قرمز با قيمت ارزان تر از نمايشگاه عرضه مستقيم كاال اظهار داشـت                 

ها شكسته مي شود كه به ضرر توليد كننده اسـت، ضـمن     با افزايش عرضه گوشت قرمز در بازار قيمت       
  .آنكه گوشتهاي وارداتي نيز با اين قيمتها كه اعالم مي كنند به دست مصرف كننده نمي رسد

: خـاطر نـشان كـرد      با بيان اينكه دود اين افراط و تفريط ها به چشم توليد كننده مـي رود،                سلطاني
با يك برنامه هماهنگ تنظيم بازار را به اتحاديه بسپارند           ندتوان  مي طول سال متوليان تنظيم بازار     در

تا در تمام طول سال گوشت قرمز از توليد داخل تامين شود اما متاسفانه اقـدامي بـراي ايجـاد ايـن                      
  .هماهنگي انجام نمي شود

جـه  با اشاره به اينكه واردات در چند ساله اخير ضررهاي زيـادي را متو              مدير عامل اتحاديه دامداران   
 درصد  40 درصد از ظرفيت واحدهاي پرواربندي و        50تنها  : بخش خصوصي كرده است، تصريح كرد     

  .است غير فعال از كل ظرفيت توليد شير در كشور استفاده مي شود و بقيه اين ظرفيتها
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  كشور
 

رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي با اشاره بـه واردات كـافي گوشـت گوسـفندي از                : خبرگزاري فارس 
 100 هـزار و  11 واحد صنفي توزيع شده و به قيمـت    100ها در     اين گوشت :  گفت كشورهاي منطقه 

  .رسد  تومان دست مصرف كننده مي100هزار و 12تا 
بـراي تـامين   : وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگـزاري فـارس اظهـار داشـت     فرهاد باقري معين در گفت  

هـاي زنـده و الشـه از          اكنـون دام  گوشت مورد نياز كشور در ماه رمضان، عالوه بر توليد داخـل، هـم               
  . شود كشورهاي قرقيزستان و ارمنستان و استان سيستان و بلوچستان وارد مي

اي هم كه با كشور پاكستان منعقـد شـده تـا              طي تفاهمنامه : رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي افزود    
  . آخر هفته گوشت از پاكستان وارد خواهد شد



 ١٧٢

ليـست و آدرس    . شـود    است كه براي آنها گوشت توزيع مـي         واحد صنفي در تهران    100: باقري گفت 
  . شود ها ارسال مي اين واحدها بعد از توزيع به وزارت بازرگاني براي نظارت بر قيمت

رسد و علت     كننده مي   هاي متفاوتي دست مصرف     هاي وارداتي در كشور به قيمت       گوشت: باقري افزود 
  . آن هم به دليل هزينه حمل متفاوت آنهاست

 12، باالترين قيمت را مربوط به گوشت گوسفندي قرقيزي براي هر كيلـوگرم بـه صـورت الشـه                  وي
ترين آن را مربوط به گوشت سيستان و بلوچستان به قيمت هـر كيلـوگرم                  تومان و ارزان   100هزار و   
  .  تومان عنوان كرد100 هزار و 11الشه 

  . رسد كننده مي اين قيمتي است كه دست مصرف: وي گفت
اي كامالً رعايت شده و سازمان دامپزشكي از نظـر            در تمام مراحل واردات، شرايط قرنطينه     : افزودوي  

  . بهداشتي نظارت كامل دارد
 روز 2 ـ  3شـود و دامهـا بعـد از     عمليات انتقال از كـشورها توسـط هواپيمـا انجـام مـي     : باقري افزود

  . شوند نفي توزيع مياستراحت، قرنطينه و نظارت بهداشتي، كشتار و در واحدهاي ص
اي براي سـوء      وي در مورد ميزان واردات، و سهم واردات از مصرف كشور اطالعاتي نداد و آن را بهانه                

  . استفاده سود جويان دانست
اين اتحاديه با تمام توان وظيفه خود را انجام خواهد          : رئيس اتحاديه گوشت و گوسفندي تصريح كرد      

  . اشته باشندداد تا ماه رمضان مردم مشكلي ند
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ي و غذايي سازمان حمايـت مـصرف كننـدگان و توليدكننـدگان از              مديركل دفتر محصوالت كشاورز   

  . تومان در بازار خبرداد900 هزار و 5عرضه گوشت قرمز وارداتي به قيمت 
عرضه محصوالت پروتئيني در بازار و ميادين اصلي        : عليرضا رفيعي در گفتگو با خبرگزاري مهر گفت       

 كنندگان بتوانند با كمترين مـشكل محـصول         ميوه و تره بار آغاز شده است كه اميد مي رود مصرف           
  .مورد نظر خود را تامين كنند

 5گوشت قرمـز وارداتـي بـه قيمـت          : رفيعي همچنين در خصوص تنظيم بازار گوشت قرمز نيز گفت         
ضمن اينكه گوشت گرم نيز از سيستان و بلوچستان و ساير نقاط               تومان عرضه مي شود،      900هزار و   

گوشت گرم وارداتي نيز با كـشورهاي همجـوار از جملـه      : وي تصريح كرد  . تدر حال ورود به بازار اس     
بالروس، گرجستان هماهنگ شده است كه از سوي مباشران وزارت بازرگاني با حجم قابـل تـوجهي                 

  .وارد بازار شود
  



 ١٧٣
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رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي تهران ازعقد قرارداد واردات گوشت گرم از تاجيكستان و ازبكـستان           

  .خبر داد
بـا  : ، با اعالم اين خبر گفـت )شابا(ني بازرگاني ايران رسا  وگو با شبكه اطالع     فرها باقري معين در گفت    

،   توجه به در پيش بودن ماه مبارك رمضان و افزايش تقاضا بـراي مـواد پروتئينـي از جملـه گوشـت                     
  .نخستين محموله گوشت گرم پاكستاني روز دوشنبه هفته جاري وارد خواهد شد

در حـال حاضـر واردات      :  كـرد و افـزود     تن در هفته اعالم   150وي ميزان واردات گوشت پاكستاني را       
هاي صـورت گرفتـه در طـول          گوشت از قرقيزستان و سيستان و بلوچستان ادامه دارد و با هماهنگي           

ماه رمضان و بعد از آن نيز واردات گوشت از كشورهاي قزاقستان، ازبكستان، تاجيكستان، اسـتراليا و                 
  .ارمنستان آغاز خواهد شد

با توجه به توافقات صورت گرفته      : در واردات گوشت از ارمنستان نيز گفت      باقري در مورد علت تاخير      
دام زنده از ارمنستان خريداري و پس از كشتار در نقطه صفر مرزي به كـشور وارد خواهـد شـد كـه                       

  .سازمان دامپزشكي هنوز با كشتار دام در نقطه صفر مرزي موافقت نكرده است
بـا واردات   : هـاي احتمـالي دامـداران گفـت         جلوگيري از آسيب  وي با تاكيد بر اشباع تدريجي بازار و         

هاي منتخـب در ايـن        ها ، ميادين و مغازه      گسترده گوشت قبل از ماه رمضان و توزيع آن در فروشگاه          
  .ماه كمترين نوسان قيمتي را خواهيم داشت

هـا خواهـد      به گفته باقري، ورود اولين محموله گوشت پاكستاني تاثير مثبتي بر روند كاهشي قيمـت              
  .داشت
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خراسان رضوي مقام نخـست توليـد   : مداران خراسان رضوي گفت   رئيس اتحاديه دا  : خبرگزاري فارس 

  .گوشت كشور را دارد



 ١٧۴

اين اسـتان مقـام نخـست       : وگو با خبرنگار فارس در مشهد اظهار داشت         حسن سليمي امروز در گفت    
توليد گوشت در كشور را دارا است و در مجموع مشهد نيز داراي جايگاه خوبي در توليـد گوشـت در                     

  . كشور است
 ميليون واحد دامي سـنگين و سـبك در خراسـان         14: اتحاديه دامداران خراسان رضوي افزود    رئيس  

  . كند رضوي وجود دارد كه پروتئين مورد نياز ما را تامين مي
ما در توليد گوشت مقام اول كشور و در توليد شير مقام دوم كشور را دارا هستيم كـه                   : سليمي گفت 

  . رود اندركاران اين حوزه به شمار مي  دستاين امر از افتخارات خراسان رضوي و
كـه دامـداران مـا در شـرايط سـخت اجتمـاعي،               رئيس اتحاديه دامداران خراسان رضوي با بيان ايـن        

اي، ضعف بنيـه مـالي،        ما محدوديت منابع علوفه   : پذير هستند، افزود    اقتصادي و طبيعي بسيار آسيب    
ترين وظيفه ما اين است كه در راستاي   اما بزرگتنگناهاي نقدينگي و پايين بودن سطح دانش داريم       

  . هاي دولت گام برداريم سياست
ما در حال حاضر اقتصادي كردن توليد، تشويق دامداران براي ماندن و توسعه كار،              : سليمي ادامه داد  

  . هاي موجود استان و جايگاهمان در كشور را برعهده داريم حفظ ظرفيت
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 گوشـت در ايـن       تـن  55منظور تنظيم بـازار       به  : رئيس اداره بازرگاني آبادان گفت    : خبرگزاري فارس 

  .شود شهرستان توزيع مي
با توجه به قرار گرفتن در      : وگو با خبرنگار فارس در آبادان اظهار داشت         نصراهللا جايمند امروز در گفت    

آستانه ماه مبارك رمضان و افزايش تقاضـا بـراي برخـي از كاالهـاي پرمـصرف، اداره بازگـاني بـراي                      
موقع مايحتاج خـود تمهيـداتي را اتخـاذ كـرده             و به كاهش مشكالت شهروندان در زمينه تهيه آسان        

  . است
هايي براي جلوگيري از سوءاستفاده برخي افراد و واحدها در اين ايام              ريزي  همچنين برنامه : وي افزود 

  . شود انجام و مورد اجرا گذاشته مي
مضان مورد تقاضـا    ترين اقالمي كه در ماه مبارك ر        يكي از مهم  : رئيس اداره بازرگاني آبادان ادامه داد     

  . گيرد، انواع گوشت است مردم قرار مي
 تن گوشت   55به همين منظور و براي تنظيم بازار و با همكاري بازرگاني استان             : جايمند تصريح كرد  

  . شود مرغ و گوساله در آبادان و در ايام ماه مبارك رمضان توزيع مي
هاي بـه     هي مجمع صنفي و نمايندگان اتحاديه     عالوه بر اين بازرسان اداره بازرگاني با همرا       : وي گفت 

طور مستمر به بازرسـي از سـطح بـازار پرداختـه و در صـورت مـشاهده تخلـف از سـوي هريـك از                          



 ١٧۵

بـا توجـه بـه      : رئيس اداره بازرگاني آبادان تصريح كـرد      . كنند  كننده با آن برخورد مي      واحدهاي عرضه 
 و امكانات خـود را بـراي كنتـرل هرچـه بهتـر و               اهميت تنظيم بازار در اين ماه اين اداره تمام تالش         

  . دهد تر نحوه عرضه كاال د ر بازار انجام مي مناسب
همچنين ستاد خبري اداره بازرگاني نيز در طول ماه مبارك رمـضان بـه صـورت                : جايمند اضافه كرد  

 ساعته فعال و به شكايات كتبي، تلفـي و حـضور شـهروندان رسـيدگي و در اسـرع وقـت پاسـخ                        24
  . دهد مي

هـاي انجـام شـده شـاهد رضـايتمندي            ريـزي   هـا و برنامـه      كرد با تـالش     وي در پايان ابراز اميدواري      
  . شهروندان و كاهش ميزان تخلفات واحدهاي صنفي باشيم
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در حال حاضر وضعيت كمي و كيفي گوشت قرمز از طربق مهري كه بر روي الشه ها زده مـي شـود                     

ت جـامع از چگـونگي      قابل رديابي است كه براي سهولت كار و همچنـين در دسـت داشـتن اطالعـا                
كشتار و عرضه، از شش ماهه دوم سال جاري براي شناسنامه دار شدن گوشت ليبل هاي مخصوصي                 

  .بر روي آن زده خواهد شد
، معاون فني سازمان داپزشكي كشور با بيان ايـن          )شابا(رساني بازرگاني ايران      به گزارش شبكه اطالع   

 هـزار راس    416 ميليون راس دام سـبك و        1,7در سه ماهه نخست سال جاري بيش از         :مطلب گفت 
دام سنگين در كشور كشتار شده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل تغيير چنداني نداشته                  

  .است
 در كـشتارگاه هـا   88 ميليون راسي دام سبك و سـنگين سـال         11سعيد چرخكار با اشاره به كشتار       

 ميليـون   9 ميليون راس بـوده اسـت كـه          16 تا   15 بين   88آمار كشتار دام سبك در سال       : ادامه داد 
  .راس آن در كشتارگاه ها و مابقي به صورت سنتي و خارج از كشتارگاه صورت گرفته است

ميزان واردات گوشت قرمز نسبت به      :وي همچنين در مورد صدور مجوزهاي واردات گوشت نيز گفت         
  . به يك و در گوشت مرغ چهار به يك است 9مجوزهاي صادر شده 

رخكار، بروكراسي اداري ، مشكالت اعزام ناظر و حمل و نقـل را دليـل اجرايـي نـشدن مجوزهـاي                     چ
 هزار تـن گوشـت      64 تن گوشت گرم و      91در چهار ماهه نخست سال بيش از        :صادره دانست و گفت   

 هـزار تـن گوشـت منجمـد دام سـبك وارد             10 تن گوشت گرم و      816منجمد دام سنگين و هزار و       
  .كشور شده است

  
   شبكه اطالع رساني بازرگاني ايران:نبعم
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  .خبر دادرئيس اتحاديه گوشت گوسفندي تهران از واردات گوشت گرم پاكستاني 

در : با اعالم ايـن خبـر گفـت       ) شابا(فرها باقري معين در گفتگو با شبكه اطالع رساني بازرگاني ايران            
حال حاضر واردات گوشت از قرقيزستان و سيستان و بلوچستان ادامه دارد و تداوم اين روند موجـب                  

هد كاهش هرچه بيشتر    ثبات قيمت گوشت شده است كه اميدواريم با واردات بيشتر و اشباع بازار شا             
  .قيمت ها نيز باشيم

در حال حاضر قرارداد واردات گوشت از قزاقستان و پاكستان نيز نهايي شـده اسـت                 :باقري ادامه داد  
  .كه از هفته اينده اين قراردادها اجرايي خواهد شد

رف مذاكرات صورت گرفتـه بـا طـ       : وي با اشاره به در پيش بودن ماه مبارك رمضان خاطر نشان كرد            
ارمنستاني نيز مثبت بوده و مقرر شده دام خريداري شده از اين كشور در نقطه صفر مرزي كـشتار و               

  .به كشور وارد شود
ميـادين و    ، رمضان و توزيـع آن در فروشـگاه هـا          با واردات گسترده گوشت قبل از ماه       :وي ادامه داد  

  .تمغازه هاي منتخب در اين ماه كمترين نوسان قيمتي را خواهيم داش
به گفته باقري بر اساس توافقات صورت گرفته گوشت اسـتراليايي نيـز در دبـي كـشتار و بـه كـشور          

  .انتقال داده خواهد شد
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بنا به اظهـار كارشناسـان،      : رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي خراسان رضوي گفت      : خبرگزاري فارس 

  . گوشت گوسفند و بره توليدي در مشهد از لحاظ كيفيت بهترين نوع گوشت در كشور است
توجه به تعذيه مناسـب دام و       : برنگار فارس در مشهد اظهار داشت     وگو با خ    رضا احدي امروز در گفت    

هاي حاوي آلودگي كپكي و ارتباط مستمر با اداره ترويج        ها با خوراك    آگاهي مناسب درباره تغذيه دام    
  . جهاد كشاورزي خراسان رضوي از عوامل افزايش كيفيت گوشت گوسـفندي توليـدي مـشهد اسـت                

به منظور بررسي كيفيـت گوشـت گوسـفند         : اسان رضوي افزود  رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي خر    
هاي مختلفي از زائران و مجاوران حرم رضوي توسط اتحاديه انجـام شـده          توليدي مشهد، نظر سنجي   
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هـاي    است و بنا به اظهار اكثر اين افراد گوشت گوسفندي مشهد بـاالترين كيفيـت در بـين گوشـت                   
  . كشور را داراست

ت كيفيت باالي گوشت گوسفند مشهد، ساكنان اين شـهر تمايـل كمتـري              به عل : احدي تصريح كرد  
ريـزي مناسـب      دهنـد و بـا اتخـاذ برنامـه          هاي خارجي وارداتي از خود نشان مـي         براي مصرف گوشت  

ها و توزيع آن در فصول پر مصرف          توان اقدام به ذخيره سازي گوشت گوسفند مشهد در سردخانه           مي
  . سال كرد

هايى كه در موقع زايـش        ميش: ر بر افزايش كيفيت گوشت گوسفند بيان داشت       وي درباره عوامل موث   
طور اگر ميش در موقع زايـش از          كنند همين   هاى سنگين توليد مي     از رشد خوبى برخوردار باشند بره     

هايى كه    وضع جسمانى خوبى برخوردار نباشد يعنى زياد الغر و يا زياد چاق باشد در مقايسه با ميش                
  . ترى توليد خواهند كرد هاى سبك ى خوبى برخوردار است و برهاز وضع جسمان

جنسيت بـره در وزن توليـد مـؤثر اسـت، در        : رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي خراسان رضوي افزود      
  . تر هستند هاى ماده سنگين هاى نر در مقايسه با بره موقع توليد، بره
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و وظيفـه ايـن     با توجه به نياز مردم      : رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي مشهد گفت     : خبرگزاري فارس 

ربط انجام    هاي زي   ها با همكاري سازمان بازرگاني و دستگاه        اتحاديه، اقدامات الزم براي كنترل قيمت     
  .شده است

به گزارش خبرگزاري فارس از مشهد به نقل از مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي مـشهد، احمـد                   
طوري كه قيمـت بـره نرينـه          د، به اكنون در بازار وضعيت تعادلي دار       ها هم   قيمت: احدي اظهار داشت  

  .  تومان است700 هزار و 14شود هر كيلوگرم  گاه مشهد ارائه مي بدون چربي كه در كشتار
  : رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي مشهد، در ارتباط با قيمت روز گوشت گوسفندي گرم گفت

 و گوشـت   تومـان 200 هـزار و  13 هـزار تومـان، سردسـت    14وشت گرم گوسفندي به قيمت ران      گ
  .  تومان است500 هزار و 6آبگوشتي 

هـا وارد شـبكه     تـن از سـاير اسـتان   15 تـا  10گوشت گرم گوسفند روزانه به حجم : احدي ادامه داد 
  . گردد  واحد توزيع مي25شود و اين مقدار در  توزيع شهر مشهد مي

ور ثابـت  از طـرف كميتـه تنظـيم بـازار و بـه منظـ      : رئيس اتحاديه گوشت گوسـفندي مـشهد گفـت     
شـود كـه در آن         واحد مشهد مقدس توزيع مي     50ها گوشت گوسفندي منجمد در        داشتن قيمت   نگه

 تومان  300 هزار و    5كرده     تومان و چرخ   900 هزار و    7 تومان، سردست    200 هزار و    8ران به قيمت    
  . است
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 اقدامات انجام   مردم نگران افزايش قيمت در ماه مبارك رمضان نباشند و با توجه به            : وي تصريح كرد  
  . شده اميدواريم افزايش قيمت نداشته باشيم

: بر اساس اين گزارش رئيس اتحاديه صنف فروشندگان كاالي صوت و تصوير مشهد نيز اظهار داشت               
هـا از علـل       اي بودن اكثر فروشـگاه      هاي اقتصادي و اجاره     نوسانات قيمت در سطح بازار، ركود فعاليت      

  . تعطيلي واحدهاي صنفي است
 واحد است و تعـداد انـدكي فاقـد          400تعداد واحدهاي مجاز اتحاديه حدود      : اكبر مظلومي افزود    علي

  . پروانه هستند كه در حال شناسايي آن واحدها هستيم
اسـاس واقعيـت و فعاليـت اعـضاي           در صورتي كـه ماليـات بـر       : وي درباره ماليات اصناف تصريح كرد     

  . شوند از واحدهاي صنفي مجبور به تعطيلي ميهاي صنفي تعيين نگردد، تعدادي  اتحاديه
به دليل اينكه كاالهاي وارداتي     : مظلومي در مورد رغبت مردم به خريد كاالهاي خارجي اظهار داشت          

  .كيفيت بهتري دارند، مردم تمايل بيشتري به خريد كاالهاي خارجي دارند
هـاي    بـر برگـزاري نمايـشگاه     رئيس اتحاديه صنف فروشندگان كاالي صوت و تصوير مشهد با تاكيـد             

هـا مـردم بـا     سزايي در وضعيت بازار دارد زيرا در اين نمايـشگاه  ها تاثير به   اين نمايشگاه : مرتبط گفت 
تكنولوژي جديد آشنايي بيشتري پيدا كرده و در صورت ارائـه كـاال بـا تنـوع بيـشتر، خريـداران بـه                       

  . وندش تر ترغيب مي شركت در نمايشگاه و انتخاب كاالي مرغوب
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سخنگوي وزارت جهاد كشاورزي با تشريح آخرين تدابير ويژه اين وزارتخانه بـراي             : سخبرگزاري فار 

: كنترل بازار كاالهاي پرمصرف در رمضان، از هماهنگي مناسب با وزارت بازرگـاني خبـر داد و گفـت                  
  .مرغ، خرما و حبوبات آغاز شده است عرضه ويژه گوشت، مرغ، تخم

هـاي   رنگار اقتصادي خبرگـزاري فـارس در مـورد برنامـه         وگو با خب    محمدحسين انصاري فرد در گفت    
كنيم بازار را توسـط خـود         تالش مي : وزارتخانه جهاد كشاورزي براي ماه مبارك رمضان اظهار داشت        

هاي توليد محصوالت كشاورزي در اين ارتباط         كنندگان كنترل كنيم و اتحاديه تعاوني و تعاوني         توليد
  . كنند به نحو مطلوبي فعاليت مي

وزارت بازرگاني هم در اين راستا هماهنگي و تالش خوبي به           : سخنگوي وزارت جهاد كشاورزي گفت    
  . موازات كار وزارت جهاد كشاورزي انجام داده است

شـهر  10 مركز اسـتان و      30 شهر از جمله     40براي كنترل بازار در ماه مبارك رمضان، در         : وي گفت 
مـرغ،    ي كشاورزي پر مصرف از جمله گوشت، مرغ، تخم        هايي براي عرضه مستقيم كاالها      بزرگ، غرفه 

  . خرما و حبوبات ايجاد شده است
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هـاي توليـدي      ها توسط وزارت بازرگاني، سازمان تعاون روستايي و تشكل          اين غرفه : فرد افزود   انصاري
  . ايجاد شده است

ن ادامه خواهـد     روز پيش شروع شده و تا نيمه ماه مبارك رمضا          2ها از     عرضه در اين غرفه   : وي گفت 
شـود كـه در مـاه مبـارك رمـضان       بيني مـي  يابد، پيش داشت، اگر قيمتها متعادل نباشد باز ادامه مي      

  . گردد  قيمت محصوالت به حالت طبيعي برمي
 آنقدر زياد است كه      اي توليد   كنندگان دارند اين است كه چرا در يك دوره          اي كه توليد    گله: وي گفت 

  .  توليد كم باشد تا مجبور به جبران ضرر گذشته باشيمضرر كنيم و در دوره ديگر
سياست وزارت جهاد كشاورزي در اين زمينـه از يـك سـو حفـظ امنيـت شـغلي                   : انصاري فرد افزود  

  . كنندگان است كنندگان و از ديگر سو جلوگيري از ضرر مصرف توليد
 را از محصوالت داخـل تـامين        با وزارت بازرگاني هماهنگ هستيم و ميزان نياز بازار        : فر گفت   انصاري

دهد كه اخيرا هـم       كنيم و در صورتي كه نياز به واردات باشد وزارت بازرگاني اين كار را انجام مي                 مي
  . با وارد كردن گوشت قرمز و تا حدودي مرغ نياز بازار را برطرف كرد

ت اما فضاي رواني    هم اكنون مشكلي از نظر محصوالت مورد نياز مردم در بازار نيس           : فرد گفت   انصاري
  . بازار بايد كنترل شود كه احساس نكنند چون ماه رمضان آمده اجناس بايد گران شود

  . نظارت به توزيع و قيمت برعهده وزارت بازرگاني است: وي در مورد نحوه نظارت گفت
بيني كرد كه در ماه رمضان امسال مشكل عرضـه محـصول و               سخنگوي وزارت جهاد كشاورزي پيش    

  .  قيمت نخواهيم داشتافزايش
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مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي و مـدير فرودگـاه بـين المللـي پيـام      :  خبرگزاري مهر-استان تهران   

امكان انجام كليه واردات گوشت كشور از طريق فرودگاه پيام وجود دارد و بايد از اين ظرفيتها                 : گفت
  .استفاده صحيح شود

ت انجام همـه واردات گوشـت كـشور از    ظرفي: محمد نوروزي در گفتگو با خبرنگار مهر در كرج افزود   
طريق فرودگاه پيام وجود دارد كه تحقق اين امر مـي توانـد بـسياري از مـشكالت در زمينـه واردات                  

  .گوشت را حل كند
همچنين اين امر مي تواند صرفه جويي در زمينه هزينه، زمان و انرژي را نيز به دنبال                 : وي ادامه داد  

  . اجراي امر يادشده را بيش از پيش آشكار مي كندداشته باشد كه اين مزيته ضرورت
  مجوزها از سازمانها و مراكز ذيربط گرفته خواهد شد
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در زمينه انجـام كليـه واردات گوشـت كـشور از طريـق فرودگـاه بـين المللـي پيـام،                      : نوروزي گفت 
مينـه  مجوزهاي مربوطه از سازمانها و مراكز ذيربط گرفته خواهد شد و به محض فراهم شدن همـه ز                 

  .هاي كار، اين امر تحقق خواهد پذيرفت
البته در حال حاضر، بخشي از گوشت مورد نياز كشور از طريـق پيـام منتقـل                 : اين مسئول بيان كرد   

مي شود اما همه تالش خود را به كار مي گيريم تا از همه ظرفيتهاي پيـام در ايـن زمينـه اسـتفاده                        
  .شود و هيچيك از پتانسيلها بالاستفاده نماند

گوشت از كشورهاي شمالي ايران از قبيل قزقيزستان و تاجيكستان از طريق فرودگاه             : وي عنوان كرد  
بين المللي پيام وارد كشور مي شود و در آينده اي نزديك ممكن است با كشورهاي ديگري نيز وارد                   

  .يم و واردات توسعه يابدوهمكاري ش
ستان نيـز گوشـت از طريـق فرودگـاه پيـام وارد             در صورت امكان، از كشور پاك     : نوروزي اظهار داشت  

  .كشور مي شود و در اين خصوص در صورت نياز وارد مذاكره مي شويم و اطالع رساني خواهد شد
از زمان به اتمام رسيدن قاچاق كاال در فرودگاه پيام          : وي در خصوص قاچاق كاال نيز خاطرنشان كرد       

 مسئله اي در پيام نيستيم و همه تالش خـود را            مدتها مي گذرد و مدتها است كه ديگر شاهد چنين         
  .به كار مي گيريم كه از قاچاق جلوگيري شود
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هاي مـصوب و وجـود ذخيـره          با آغاز توزيع سراسري مواد پروتئيني شامل گوشت مرغ و قرمز با نرخ            

  .كافي عرضه آن تا پايان ماه مبارك رمضان همچنان ادامه دارد
ساله منجمد نيز در قالب طرح تنظيم ماه مبارك    گوشت گرم گوسفند و گو    :  افزود  "سيد جواد تقوي  "

  .رسد  هزار ريال به فروش مي62 و 125رمضان به ترتيب هر كيلوگرم 
: معاون سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان همچنين درباره شـبكه توزيـع نيـز گفـت                 

مراكزعمـده توزيـع مـواد      اي و واحدهاي صنفي نيز        هاي زنجيره    فروشگاه  ميادين اصلي ميوه وتره بار،      
  .آيند پروتئيني بشمار مي

نيز خبـرداد و    ) جمعه(هاي بزرگ بر سر در مراكز فروش از روز گذشته             وي از آغازنصب پارچه نوشته    
  .كند  اين اقدام خدمات رساني به مردم را سريع تر مي :گفت

رضـه مـواد پروتئينـي      تقوي با بيان اينكه با هرگونه اجحاف از سوي برخي فروشندگان همزمان بـا ع              
 بـه   124برخورد شديد مي شود، از مردم خواسـت در صـورت مـشاهده تخلـف مراتـب را از طريـق                      

هاي بازرگاني سراسر كشور اطالع داده تا موضوع در كوتاه ترين زمان ممكن       ستادهاي خبري سازمان  
  .رسيدگي شود
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وشـندگاني كـه اقـالم و مـواد         بـا فر    : كنندگان و توليدكننـدگان افـزود       معاون سازمان حمايت مصرف   
  .شود پروتئيني را بيش از نرخ مصوب عرضه كنند، برخورد قانوني مي
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رئيس اتحاديه گوشت مشهد از واردات گوشت قرمز از سيـستان و بلوچـستان بـه                : خبرگزاري فارس 
  .مشهد خبر داد

مجمع امور صـنفي مـشهد   : گو با خبرنگار فارس در مشهد اظهار داشت و حسين احدي امروز در گفت 
اني خراسان رضوي در سفر به استان سيستان و بلوچـستان           با هماهنگي مسئوالن استانداري و بازرگ     

  . تصميم به واردات گوشت بره تازه از اين استان گرفت
اين اقدام به منظور تعديل بازار گوشت قرمـز در اسـتان و كوتـاه               : رئيس اتحاديه گوشت مشهد افزود    

  . ها از اين بازار صورت گرفته است كردن دست واسطه
 واحد عرضه گوشت قرمز شناسـايي و         ها تاكنون چند    نظور توزيع اين گوشت   به م : احدي تصريح كرد  

  .شود كننده افزوده مي مشخص شده است و در صورت نياز، به تعداد واحدهاي عرضه
روز  وي با بيان اينكه بازار فروش گوشت در مشهد در چند ماه اخير دچـار آشـفتگي شـده و روز بـه                     

پـس از يـك دوره رايزنـي بـا          : نشان كـرد     شاهد هستيم، خاطر   رويه قيمت گوشت قرمز را      افزايش بي 
ربط در اين زمينه به اين نتيجه رسيدند كه با توزيـع گوشـت قرمـز از                   مسئوالن استاني، مديران ذي   

  . توان از تزلزل در بازار گوشت قرمز استان جلوگيري كرد يك كانال واحد مي
ها در بازار از اين پس با افزايش قيمت    ين گوشت رئيس اتحاديه گوشت مشهد با بيان اينكه با عرضه ا         

تمـام مـسئوالن اسـتان در تـالش     : رو نخواهيم بود، اظهار داشـت  رويه گوشت قرمز در مشهد روبه       بي
واسطه گوشت قرمز در بازار تا پيش از شـب عيـد بـازار گوشـت در                   هستند تا با عرضه مستقيم و بي      

  . استان تنظيم و از آشفتگي خارج شود
مشهد در تامين و عرضه گوشت گوساله با مشكل چنـداني مواجـه نيـست و              : خاطر نشان كرد  احدي  

  . شود اين نوع گوشت با خريد از دامداران استان تامين و به بازار عرضه مي
فروشي تنها دليل براي فروش اين نـوع گوشـت بـا قيمـت بـاالتر در برخـي از                      گران: وي تصريح كرد  

هاي الزم با واحدهاي متخلف برخـورد         مجمع و اداره بازرگاني با نظارت     واحدها است و در اين زمينه       
  . كند مي

هاي وارداتي از سيستان و بلوچستان انتظار كاهش قيمت گوشت قرمـز              با عرضه گوشت  : احدي افزود 
ها بـه ثبـات رسـيده و از ايـن             رود كه با تعديل بازار از اين طريق قيمت          در مشهد را داريم و اميد مي      

  . رويه آن نباشيم د افزايش بيپس شاه
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 درصد توليد گوشت  10حدود  : مسئول امور عشايري جهاد كشاورزي نيشابور گفت      : گزاري فارس   خبر
 تن گوشت قرمـز توليـد و بـه    450دام سبك شهرستان بر عهده عشاير اين شهرستان است و ساالنه         

  .كنند بازار مصرف عرضه مي
عشاير شهرستان نيشابور   : هار داشت نگار فارس در نيشابور اظ      وگو با خبر    جعفر مسلمي امروز در گفت    

 خانوار هستند كه جمعيتي كمتر از يك درصد جمعيت شهرسـتان را دارا بـوده و حـدود           370داراي  
 هـزار راس دام  50دار هستند و در حال حاضـر    درصد توليد گوشت دام سبك شهرستان را عهده     10

د و بـه بـازار مـصرف عرضـه           تن گوشت قرمـز توليـ      450سبك را در اختيار داشته و در سال حدود          
  . كنند مي
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  نوسان قيمـت گوشـت و مـرغ       :  عضو اتحاديه تعاوني مرغداران گوشتي مشهد گفت      :  خبرگزاري فارس 

  . شرايطي را به وجود آورده كه تمام عوامل چرخه توليد و مصرف را به شدت ناراضي كرده است
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  بررسي افزايش قيمت گوشت در لرستان. 110

 
  .مردم لرستان خواستار حمايت مسئوالن براي جلوگيري از گران شدن گوشت قرمز و مرغ شدند

گوشـت قرمـز در     آباد، چند روزي است كه قيمت گوشت مـرغ و             به گزارش خبرگزاري فارس از خرم     
 تومان و هـر كيلـو گوشـت قرمـز           500لرستان گران شده، به طوري كه در هر كيلوگرم گوشت مرغ            

  . هزار تومان گران شده است2
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گراني قيمت گوشت مرغ و گوشت قرمز در لرستان باعث شده كه خيلي از افـراد ايـن اسـتان تـوان                      
  . تهيه اين اقالم مصرفي را ندارند

در اين چنـد روز كـه گوشـت         : آبادي در اين خصوص به خبرنگار فارس گفت         يكي از شهروندان خرم   
  . توانند آن را تهيه كنند گران شده است، مردم با سختي مي
هاي ضعيف در اين شهرسـتان قـادر بـه خريـد              برخي از خانواده  : يعقوب خوشناموند خاطرنشان كرد   

  . گوشت قرمز و مرغ با اين قيمت نيستند
ها بايد بيشتر باشـد، زيـرا قيمـت           نظارت در اين بخش   : در اين خصوص گفت   يك شهروند پلدختري    

  . هركيلو گوشت قرمز و مرغ در اين شهرستان مختلف است و يك واحد خاصي ندارد
 و در    دهنـد   بيشتر افراد اين شهرستان را قشر كـم درآمـد تـشكيل مـي             : محمد احمدي اظهار داشت   

تواند روي معيشت و رفـاه آنـان تاثيرهـاي بـسزايي             صورت افزايش قيمت هر جنسي هر چند كم مي        
  . داشته باشد

 كـه اميـدواريم      برنـد   مردم از گران شدن اين اقالم مورد مصرف رنج مي         : شهروند لرستاني ديگر گفت   
  . انديشي كنند مسئوالن امر چاره

  تر است  قيمت گوشت در لرستان از ميانگين كشوري پايين* 
درست است كه قيمت گوشـت مـرغ و قرمـز در            : اين خصوص گفت  مدير كل دامپزشكي لرستان در      

  . تر است لرستان گران شده اما هنوز اين قيمت از ميانگين كشوري پائين
هـاي چندسـال گذشـته و وابـستگي پـرورش گـاو و                به علت خشكسالي  : جواد گودرزي اظهار داشت   

 به همـين علـت ماننـد جـو و           هاي دامي   هاس سنتي، باالرفتن نهاده     گوسفند به علوفه مراتع به روش     
  . ذرت باعث شده كه امروز شاهد افزايش قيمت گوشت قرمز در لرستان باشيم

هاي منجمـد برزيلـي اسـت،         تنها راه كاهش قيمت گوشت قرمز در لرستان واردات گوشت         : وي افزود 
  . كه بايد مسئوالن بازرگاني در اين زمينه تالش كنند

هاي كاهش قيمت گوشت قرمز در لرستان واردات دام زنـده              راه يكي ديگر از  : گودرزي در ادامه گفت   
هـا    هاي مرزي است، كه اداره دامپزشكي با اين موضوع به دليل شيوع يكـسري بيمـاري                 به كشتارگاه 
  . مخالف است

  هاي گراني گوشت  خشكسالي يكي از علت*
 هزار تن گوشت قرمز     59 ساالنه: در ادامه معاون بهبود اموردام سازمان جهاد كشاورزي لرستان گفت         

  . شود در لرستان توليد مي
شـود،     هزار تن در استان مـصرف مـي        21از اين مقدار گوشت توليد شده       : برزو رضاييان اظهار داشت   

  . شود ها و حتي به كشورهاي همجوار صادر مي مابقي به استان
ايـن  : رد و گفـت   هاي ديگر عنـوان كـ        و سال  87هاي سال     وي علت گراني گوشت قرمز را خشكسالي      

ها باعث شده كه تعداد زيادي از واحدهاي صنعتي پرورش گوساله در لرسـتان بـا مـشكل                خشكسالي
  . رو و ورشكست شوند و از ادامه كار منصرف شدند علوفه روبه
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هاي مولـد حـدف شـدند، كـه باعـث شـده                تعداد زيادي از دام    87در سال   : رضاييان خاطرنشان كرد  
هـاي تلـف شـده بكننـد، و از ورود آنهـا بـه عرصـه بـازار                     را جـايگزين آن دام    هاي خود     دامداران دام 

  . جلوگيري كنند
برفكـي   جاري به علت بيماري تب    در سال : معاون بهبود اموردام سازمان جهاد كشاورزي لرستان گفت       

ر تواند از افزايش قيمت در گوشـت قرمـز تـاثي    هاي كشور از بين رفت، اين هم مي        تعداد زيادي از دام   
  . داشته باشد
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