ﺑﻼﯾـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪزودی ﺑـﺮ ﺳـﺮ ﺗـﺎﻣﯿﻦ
ـﺪ/
ـﻮر ﻣﯽآﯾـ
ـﺎت ﮐﺸـ
ـﺮ و ﻟﺒﻨﯿـ
ﺷﯿـ
ﮔﺎوﻫﺎی ﺷﯿﺮی در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه!
رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰی داﻣﺪاران اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻌﺪاد دام ﻫﺎی ﺷﯿﺮی ﮐﻪ رواﻧﻪ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺸﺪار داد و ﮔﻔﺖ:
ﺑﻪ زودی ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻼء ﺑﺰرﮔﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﯿﺮ و ﻟﺒﻨﯿﺎت ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻌﻤﺘﯽ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ و ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم
ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ،دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :رواﻧﻪ ﮐﺮدن دام
ﻫﺎی ﺷﯿﺮی ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ رخ داده ،اﻣﺎ اﯾﻨﺒﺎر وﺧﺎﻣﺖ
اوﺿﺎع ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻣﺪاران ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺎری و ﺧﻮراک ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ رو ﺑﻪ رو ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه دام ﻫﺎی ﺷﯿﺮی آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ

داﻣﺪار ﺑﺮای ﺑﻘﺎ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :داﻣﺪاران ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﺧﻮراک
ﻣﻮردﻧﯿﺎز دام ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺮخ ارز آزاد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
آن ﻫﺎ را در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی؛ ﺑﺮﺧﯽ داﻣﺪاران ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺎو ﻣﺎده
ﺟﻮان ﮐﻪ زادآوری ﻧﮑﺮده و ﺑﻪ ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ )ﺗﻠﯿﺴﻪ ﻫﺎ( اﺳﺖ را
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ.
ﻧﻌﻤﺘﯽ اﯾﻦ اﻗﺪام داﻣﺪاران را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮوج دام ﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ از ﮐﺸﻮر
ﺧﻄﺮﺳﺎز اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر آﺳﯿﺐ ﺳﺎز
ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر اﺳﺖ.
ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ  ۲۰درﺻﺪی ﻫﺰﯾﻨﻪ واردات ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ
 ،ﮔﻔﺖ :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻬﺶ ﻗﯿﻤﺖ در
ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ـﺮ
ـﺪاران اﯾﺮان ﻗﯿﻤﺖ روز ﻫـ
ـﺰی داﻣـ
ـﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﮐـ
ـﺖ ﻣـ
رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺌـ
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﯾﻮﻧﺠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ را  ۲۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﻟﺖ در ﺣﻮزه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ را راﻫﮑﺎر
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺸﺘﺎر دام ﻫﺎی ﺷﯿﺮی داﻧﺴﺖ.

