ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺗـﺎﺛﯿﺮی در ﺑـﺎزار ﮔـﻮﺷﺖ
ـﻪ
ـﻮ ﺷﻘـ
ـﺮ ﮐﯿﻠـ
ـﺮخ ﻫـ
ـﺪارد؛ ﻧـ
ﻧـ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی  ۱۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﻣﻠﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﻘﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۱۰۸ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه
دار و ﺗﺎ  ۱۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻣﻠﮑﯽ رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی  ،ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﺖ روﻧﻘﯽ ﻧﺪارد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻫﺮ
ﮐﯿﻠﻮ ﺷﻘﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﺪون دﻧﺒﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ  ۱۰۵ﺗﺎ  ۱۰۸ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه دار و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب  ۱۰درﺻﺪ ﺳﻮد  ۱۱۵ﺗﺎ  ۱۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﭘﯿﺶ رو ﺑﺮ ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﺖ اﻓﺰود :ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﻣﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ارزاق اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ،
از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اوﻟﻮﯾﺖ دار ﺧﺎﻧﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ اﺟﺎزه
ﺗﺮدد در اﯾﻦ اﯾﺎم را دارﻧﺪ.

ﻣﻠﮑﯽ اداﻣﻪ داد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﯾﮏ
ﺑﺎره اﻋﻼم ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﻣﺎ در
ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺎم ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺎه ،ﺑﺎزار
روﻧﻖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﻣﺎه،
ﺛﺒﺎت ﺑﺎزار ﭼﻘﺪر ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ
ﺧﺎﻧﻮار در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﭘﯿﺶ رو ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺻﻨﻮف ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار
اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎزار رﻣﻘﯽ ﻧﺪارد و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﻨﻮات
ﮔﺬﺷﺘﻪ ۴ ،ﺗﺎ  ۵روز ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وارﯾﺰ ﺣﻘﻮقﻫﺎ ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﺴﺒﯽ را
در ﺑﺎزار ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﺪد ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد.

او اﻓﺰود :در اﺑﺘﺪای آﺑﺎن ﺷﺘﺎب ﺧﺎﻧﻮار در ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎزار را
دﭼﺎر ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺘﺎﺑﺰده
ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه داﻣﺪار از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی و ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪن از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار ،ﻧﺮخﻫﺎی دﻟﺨﻮاه را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﺒﻮدی در ﻋﺮﺿﻪ دام ﻧﺪارﯾﻢ،
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﻨﺎﺑﺮ اذﻋﺎن رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ،دام ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ
وﺟﻮد دارد و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﻮﺷﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﺟﺎی ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﻠﮑﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ دام زﻧﺪه را  ۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ دام ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ  ۱ﺗﺎ  ۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ
از اﯾﻦ رﻗﻢ ﻫﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻗﯿﻤﺖ دام اﯾﺮاﻧﯽ آن ﺳﻮی ﻣﺮزﻫﺎ  ۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ

رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی در ﭘﺎﯾﺎن درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺎﭼﺎق
دام ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر ﺗﺎ ﺣﺪی زﯾﺎدی ﻣﺮزﺑﺎﻧﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﺮزﻧﺸﯿﻨﯽ ،در

ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط ﮔﺎﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﭼﻨﺪﺑﺮاﺑﺮی ﻗﯿﻤﺖ دام ،ﮐﻮﻟﻪﺑﺮان را وﺳﻮﺳﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ  ۱ﺗﺎ  ۳راس دام را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺮ
دام در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و آن ﺳﻮی ﻣﺮزﻫﺎ  ۸ﺗﺎ  ۹ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل ﺑﺎﺑﺖ دامﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

ﺛﺒـﺎت ﻗﯿﻤـﺖ ﮔـﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪی در
ـﺮای
ـﺎن ﺑـ
ـﺎزار ١٢٠ /ﻫﺰارﺗﻮﻣـ
ﺑـ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ
ﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ،ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺷﻘﻪ ﺑﺪون دﻧﺒﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف

ﮐﻨﻨﺪه  ١١۵ﺗﺎ  ١٢٠ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻬﺮ؛ ﻋﻠﯽ
اﺻﻐﺮ ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی اﺗﻔﺎق
ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎزار ﭘﺮروﻧﻘﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارﯾﻢ و ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ رو ﻣﺮدم ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ روی ﺑﺎزار ﻫﻢ
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.

وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﺮﺑﺮج ﻫﻢ اﺗﻔﺎق ﺧﺎﺻﯽ در ﺑﺎزار رخ
ﻧﻤﯽدﻫﺪ و اﺣﺘﻤﺎل دارد در ﺻﻮرت ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ و اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.

ﻣﻠﮑﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺷﻘﻪ ﺑﺪون دﻧﺒﻪ را ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻦ
 ١١۵ﺗﺎ  ١٢٠ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻬﺮ

رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی۹۰ :
ـﺪ؛
ـﺮل ﺷـ
ـﺎق دام ﮐﻨﺘـ
ـﺪ ﻗﺎﭼـ
درﺻـ
واردات ﮔــﻮﺷﺖ ﺻــﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼــﺎدی
ﻧﺪارد
ﻣﻠﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر  ۸۰ﺗﺎ  ۹۰درﺻﺪ ﻗﺎﭼﺎق دام از ﻣﺮزﻫﺎی
ﮐﺸﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻋﻠــﯽ اﺻــﻐﺮ ﻣﻠﮑــﯽ رﺋﯿــﺲ اﺗﺤــﺎدﯾﻪ ﮔــﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳــﻔﻨﺪی در ﮔﻔﺖوﮔــﻮ
ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻌﺖ،ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
ﺟﻮان ،از آراﻣﺶ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻫﺮ
ﮐﯿﻠﻮ ﺷﻘﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﺪون دﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۱۱۰ﺗﺎ  ۱۱۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ
ﻣﻐﺎزه دار و  ۱۲۵ﺗﺎ  ۱۳۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

او از ﮐﺎﻫﺶ  ۱۵ﺗﺎ  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ در ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﺧﺒﺮ
داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎزار ،ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ
ﻣﺠﺪد در ﺑﺎزار ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻠﮑﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺮخ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺠﺪد
ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ را ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ داﻣﺪار اﻧﮕﯿﺰهای
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻬﺎده ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﻣﯽﺗﻮان
اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﯿﻤﺖ را داﺷﺖ.

رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﺒﻮدی در ﻋﺮﺿﻪ دام
وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ دام زﻧﺪه ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۵۲ﺗﺎ
 ۵۳ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﺖ در ﺑﺎزار وﺟﻮد
ﻧﺪارد ،اﻓﺰود :ﻃﺒﻖ روال ﻣﻌﻤﻮل ،ﺗﻘﺎﺿﺎ در اواﺧﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ
ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﺎﻧﻮار ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و در اواﯾﻞ ﻣﺎه ازدﯾﺎد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

او درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻗﺎﭼﺎق دام ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﻨﺎﺑﺮ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ۸۰
ﺗﺎ  ۹۰درﺻﺪ ﻗﺎﭼﺎق دام از ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اﻧﮑﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﺸﻮد ،ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ ﺑﻪ ﺧﺮوج ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دام ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎمﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ واردات ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ ارز ﻧﯿﻤﺎ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ
ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واردات ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ ارز ﻧﯿﻤﺎ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ ﻧﺮخ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﻮﺷﺖ داﺧﻞ را ﻧﺪارد.

او در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ازدﯾﺎد ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن،
اﻣﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﻗﯿﻖ ﮐﻤﺒﻮدی در ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺪارﯾﻢ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ
داﺷﺘﻪﻫﺎﯾﻤﺎن ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻧﯿﺎز داﺧﻞ اﺳﺖ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

رﺋﯿـﺲ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﮔـﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪی۸:
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ،ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ
در ﮐﺸﻮر
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی از ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی از
 ۱۲ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ  ۸ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺧﺒﺮ داد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﺗﺎق اﺻﻨﺎف ﺗﻬﺮان :ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻣﻠﮑﯽ ،رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ  ۱۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ در دو ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ:
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ در اﺑﺘﺪای ﻣﺎه ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌﻄﯿﻼت ﭼﻨﺪ روزه و
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺠﻮز ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺸﻨﺞ ﺑﺎزار ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻃﯽ دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ اﯾﻦ
ﻧﺮخ ﺗﺎ  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :ﻗﺎﭼﺎق دام از ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود
ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎص ﻗﺎﭼﺎق

دام را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺎ در ﻏﺮب ﮐﺸﻮر زﯾﺎد اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ
ﺟﺎ ﻗﺎﺑﻞ رﺻﺪ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻣﻘﺪار از ﻗﺎﭼﺎق ﻫﻢ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﻠﮑﯽ اداﻣﻪ داد :در اﺑﺘﺪای ﻣﺎه ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎﺻﯽ در ﺑﺎزار
ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪن ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﺗﻌﻄﯿﻼت و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺠﻮز
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺎزار ﻣﺘﺸﻨﺞ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻃﯽ دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ ۱۵ﺗﺎ ۲۰
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﯿﻢ.

رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی
ﮔﻮﺷﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﻐﺎزهﻫﺎ
اﻧﺒﻮه ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﯿﺮاژ
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﻪ
دارد و ﻣﺸﺘﺮی ﭘﺴﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ.

ﮔﻔﺖ :ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ
وارد ﻣﻐﺎزه ﻣﯽﺷﻮد ﯾﻘﯿﻨﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی

وی اﻓﺰود :در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻣﻐﺎزه دارﻫﺎ ﺷﻘﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﺪون دﻧﺒﻪ را
ﺑﯿﻦ  ۱۰۵ﺗﺎ  ۱۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺎ  ۱۰درﺻﺪ ﺳﻮد در ﺣﺪود  ۱۲۰ﺗﺎ
 ۱۲۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻠﮑﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ در ﺑﺎزار را ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ
در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻘﯿﻨﺎ در ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻫﺸﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﻤﯽ ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ
ﻣﯽﮐﺸﺪ.

وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻓﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺗﻮان
ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪ
ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی اﻓﺰود :در ﺗﻬﺮان ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻣﯿﺪان ﺑﻬﻤﻦ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺨﺶ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻐﺎزه دارﻫﺎ ﻫﻢ ﺧﺮﯾﺪﺷﺎن را
از آﻧﺠﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎ از ﺧﺮﯾﺪ در آن ﻣﺮﮐﺰ

راﺿﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺮ ﻣﻐﺎزه داری ﻣﺸﺘﺮی ﺧﺎص ﺧﻮدش را دارد ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻓﻠﻪای از ﻣﻐﺎزه دار ﮔﻮﺷﺖ را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و راﺿﯽ ﻫﻢ اﺳﺖ.

وی اداﻣﻪ داد :در ﺳﻪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻮای
ﺳﺮدی را ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ و
از ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﮔﻮﺷﺖ از ﻣﺮزﻫﺎ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد .اﻣﻮر
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دام ،دامﻫﺎی ﻣﺎزاد داﻣﺪاران را ﺧﺮﯾﺪاری و ذﺑﺢ ﮐﻨﺪ و
ﺑﺮای ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻟﺰﻟﻪ و
ﺳﯿﻞ و  ..ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ذﺧﺎﯾﺮﻣﺎن ﭘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و در آن ﻣﻘﻄﻊ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ
از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﻠﮑﯽ ﮔﻔﺖ :اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺎر ﺻﺎدرات اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﻄﻌﺎ ﻧﯿﺎز
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه زﯾﺎد اﺳﺖ از ﻃﺮﻓﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ
ﮔﻮﺷﺖ وارد ﮐﻨﯿﻢ ،ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ وارداﺗﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ
اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻮن ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی دﻧﯿﺎ در اﯾﺮان ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

آﺧﺮﯾـﻦ ﺟﺰﯾﯿـﺎت ﻗﯿﻤـﺖ ﮔـﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣـﺰ
در ﺑـﺎزار /ﻗﺎﭼـﺎق دام ،ﺑـﺎزار
داﺧﻠﯽ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ
رﺻﺪ ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﮐﺎﻫﺶ  ۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ  ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮ از
اﻧﺘﻈﺎرﻫﺎ اﺳﺖ.

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ روﻧﺪ
ﺗﻨﺪیﺗﺮی اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ و اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﺑﺎ ارازﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﺷﺮوع
ﮐﻨﯿﻢ.

اﻣﺎ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻣﻠﮑﯽ ،رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ،در ﮔﻔﺖوﮔﻮ
ﺑﺎ اﯾﻠﻨﺎ ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻫﻔﺘﻪ را ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﻬﺎ  ۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ در
ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺷﺮوع ﮐﺮده اﺳﺖ.

وی ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻻﺷﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﺮای ﻗﺼﺎﺑﺎن را  ۱۰۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

ﺗﺎ  ۱۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.

ﻣﻠﮑﯽ اﻓﺰود :ﻗﺼﺎﺑﺎن ﻣﺠﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻻﺷﻪ ﺑﺪون دﻧﺒﻪ را ﺑﻪ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮد  ۱۲ﺗﺎ  ۱۵درﺻﺪی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮد دام زﻧﺪه در ﺑﺎزار ﻧﺪارﯾﻢ،
ﮔﻔﺖ :ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻪ آن ﺻﻮرت ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻋﺮﺿﻪ
دام در ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ.

ﻣﻠﮑﯽ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﻗﺎﭼﺎق دام زﻧﺪه در ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻨﻮب و ﻏﺮﺑﯽ
ﮐﺸﻮر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ دام در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺮزﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﻬﺮان ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی؛ دﻻﻻﻧﯽ ﮐﻪ از آن ﺳﻮی ﻣﺮزﻫﺎی وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ دام
زﻧﺪه را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ از داﻣﺪار ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ و اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﻮﯾﻖ داﻣﺪاران ﺑﺮای ﻓﺮوش دام ﺧﻮد ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻠﮑﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﺧﺮوج دام زﻧﺪه از ﻣﺮزﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮده
ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻫﻢ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

اﻓﺖ  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ
در ﺑﺎزار
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی از ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ
ﮐﯿﻠﻮ ﺷﻘﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﺪون دﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۱۳۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.

ﻋﻠـﯽ اﺻـﻐﺮ ﻣﻠﮑـﯽ رﺋﯿـﺲ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﮔـﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪی در ﮔﻔﺖوﮔـﻮ ﺑـﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻌﺖ،ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
ﺟﻮان ،از ﮐﺎﻫﺶ  ۱۵ﺗﺎ  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻃﯽ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ
در ﺑﺎزار ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﻘﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﺪون دﻧﺒﻪ
ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۱۱۰ﺗﺎ  ۱۱۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه دار و  ۱۳۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﺮخ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﻘﻪ ﺑﻪ  ۱۳۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ

او اﻓﺰود :ﻃﯽ روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و
اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪ آﺗﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ روﻧﺪ اﺳﺘﻤﺮار ﯾﺎﺑﺪ.

ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ را ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ در ﺑﺎزار
اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮار از ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎه
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ و ازدﯾﺎد ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی اداﻣﻪ داد :داﻣﺪاران در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﺑﺎ اﻣﺘﻨﺎع از ﻋﺮﺿﻪ دام ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮد
ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ دامﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در
ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺖ.

او ﻧﺮخ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ دام زﻧﺪه را  ۵۲ﺗﺎ  ۵۳ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﯿﺎدﯾﻦ
اﻋﻼم ﮐﺮد.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ واردات ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪارد،
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺮخ ارز ،واردات ﮔﻮﺷﺖ از ﺑﺮزﯾﻞ ﻣﻘﺮون
ﺑـﻪ ﺻـﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴـﺖ و اﯾـﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت را در ﺟﻠﺴـﻪ اﺧﯿﺮ ﺳـﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿـﻢ
ﺑﺎزار ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ.

ﻣﻠﮑﯽ در ﭘﺎﯾﺎن درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻗﺎﭼﺎق دام ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺪاری دام از ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺧﺮوج اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﯿﺰان آن
در ﺣﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎزار داﺧﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در
ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع را
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﻗﯿﻤـﺖ ﮔـﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪی ﻧﯿـﺰ رﮐـﻮرد
زد /ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺷﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮز ۱۴۰
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﺷﻘﻪ
ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۲۵ﺗﺎ  ۱۳۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ  ۱۰درﺻﺪ ﺳﻮد ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻣﻠﮑﯽ رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺮاﻧﯽ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ زﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ زﻧﺪه ﺑﻪ
ﯾﮑﺒﺎره از  ۴۴ﺗﺎ  ۴۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ  ۵۷ﺗﺎ  ۵۸ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ زﻧﺪه ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
ﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ

ﻧﺮخ ﮔﻮﺷﺖ ﻧﯿﺰ در ﻗﺼﺎﺑﯽ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی اداﻣﻪ داد :از دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ
 ۱۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ زﻧﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ
را ﻧﯿﺰ ﺣﺪود  ۲۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﻻﺑﺮده اﺳﺖ.

وی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻻﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ زﻧﺪه ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻮﻟﯿﺪ
و ﻋﺮﺿﻪ دام ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﻢ ﺷﺪه و دام ﺳﺎل ﻗﺒﻞ رو ﺑﻪ اﺗﻤﺎم اﺳﺖ؛ از
ﻃﺮﻓﯽ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ و ﻗﺎﭼﺎق دام زﻧﺪه ﺑﻪ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر،
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ را در ﺑﺎزار اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ.

ﻣﻠﮑﯽ درﺑﺎره ﻗﯿﻤﺖ اﻣﺮوز ﻫﺮﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﺷﻘﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی در ﺗﻬﺮان
ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﺷﻘﻪ ﻧﺮ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۲۵ﺗﺎ  ۱۳۰ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ۱۰
درﺻﺪ ﺳﻮد ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺷﻘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺎزار ﺗﻬﺮان از  ۱۱۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺎ ۱۴۰
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﯿﻔﯽ در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﯿﻤﺖ
ﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد.

ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﺳﺮدﺳﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﺎ اﺳﺘﺨﻮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺪود
 ۱۵۷ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﮔﻮﺷﺖ ران ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﺎ اﺳﺘﺨﻮان  ۱۵۸ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﺳﺮدﺳﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﺪون دﻧﺒﻪ  ۱۶۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و
ران ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﺪون اﺳﺘﺨﻮان و ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﻮان  ۱۶۱ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

اﻓﺰاﯾـﺶ  ۱۰ﻫـﺰار ﺗﻮﻣـﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤـﺖ
دام زﻧـﺪه ﺑـﺪﻟﯿﻞ ﻗﺎﭼـﺎق /ورود
دام ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :دام زﻧﺪه در
ﺗﻬﺮان ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۴۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﺑﻪ  ۴۸ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﺗﺪاوم ﻗﺎﭼﺎق دام اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ دام
زﻧﺪه در ﻣﺮزﻫﺎ  ۱۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ  ۳ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ
ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.

ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﻣﻠﮑﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﻠﻨﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺎﭼﺎق دام
زﻧﺪه ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻮﯾﮋه ﻋﺮاق ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای
ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﭼﺎق دام زﻧﺪه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻗﺎﭼﺎق ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و
ﻣﯿﺰان آن ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎب آن اﻣﺮوز در ﺳﻄﺢ
ﺷﻬﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد ﭼﻮن ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮ ﺳﺎمآوری اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

وی اداﻣﻪ داد :ورود دام از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از داﻣﺪاران ادﻋﺎ دارﻧﺪ ﺑﺎ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ و ﻣﺠﻮز
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ دام ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ دام زﻧﺪه ﺷﺪه
ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن در ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ در ﺑﺎزار ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ
ﺗﺪاوم
ﺑﺴﯿﺎر
آﻧﺴﻮی

اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻗﺎﭼﺎق دام زﻧﺪه و ﺗﺒﺎدل ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد ﺑﺮای داﻣﺪاران
ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺗﺮ اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺮان ﯾﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ در
ﻣﺮزﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻠﮑﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :دام زﻧﺪه در ﺗﻬﺮان ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۴۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد
ﮐﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﺑﻪ  ۴۸ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﺗﺪاوم
ﻗﺎﭼﺎق دام اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ دام زﻧﺪه در ﻣﺮزﻫﺎ  ۱۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ  ۳ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﯿﻦ
اﻣﺮ اﻧﮕﯿﺰهای ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد دام زﻧﺪه را در آن
ﺳﻮی ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ داﻣﻦ زده اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ دام زﻧﺪه ﺷﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ
اﻣﯿﺪ ﻣﯽرود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﯾﮏ روز ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۱۰ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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رﯾﯿـﺲ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﮔـﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪی:
ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﮔﺮان ﺷﺪ
رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﮔﻔﺖ :از اﺑﺘﺪای ﻫﻔﺘﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎوی  ۴ﺗﺎ ۵
ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن و ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﻧﯿﺰ در روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود ۲ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻣﻠﮑﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ
ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎوی
از اﺑﺘﺪای ﻫﻔﺘﻪ و ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﻧﯿﺰ از روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ در ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﭘﻨﺞ
ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن و در ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﻧﯿﺰ ﺣﺪود دو ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.

رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل ﻫﺴﺘﯿﻢ
و ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ و ﻋﻠﻮﻓﻪ ﮔﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ و داﻣﺪاران ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ دام ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻗﯿﻤﺖ

ﮔﻮﺷﺖ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﯿﺪاﻧﯽ از ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در روز
دوﺷﻨﺒﻪ ) ۲۱ﻣﻬﺮﻣﺎه( ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﻘﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺗﺎ  ۱۰۷ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن و
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۱۰ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن در ﺧﺮده
ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﺖ  ۳۵درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ/
ﺳﻮد دو ﺑﺮاﺑﺮی از ﻗﺎﭼﺎق ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
زﻧﺪه
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۳۰ﺗﺎ  ۳۵درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻣﻠﮑﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﻠﻨﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار
ﮔﻮﺷﺖ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﺖ از ﻧﻈﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد زﯾﺮا ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ  ۴ﺗﺎ  ۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اواﺧﺮ ﻣﺎه اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ
ﺳﺎﺑﻖ را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻧﺪﮐﯽ از رﻣﻖ ﺑﺎزار ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اداﻣﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮﺧﻼف اﮐﺜﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎ
وی
ﮐﺎﻫﺶ روﺑﻪ رو ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎزار
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارد .اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن
ﮔﻮﺷﺖ ﻧﯿﺎﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی دادهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﻼک روی آوردﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻨﮕﺎم
اﺑﻄﺎل ﭘﺮواﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد.

ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮوش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ
داﺷﺘﻪ ،زﯾﺮا ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺮاﺳﻤﺎت ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﺷﺪ .ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۳۰ﺗﺎ  ۳۵درﺻﺪ ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﺖ
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﻨﻮن ﻗﺎﭼﺎق ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﻗﺎﭼﺎق
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﻮد
ﺣﺎﺻﻞ از ﻗﺎﭼﺎق دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮد ﻓﺮوش در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ در
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ زﻧﺪه ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۴۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻋﺮاق  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ،روﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ دﻻر ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ دﯾﻨﺎر.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

