اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ در ﻣﺎه
ﻣﺤﺮم/ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﻢ ﺗﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻬﻢ
ﺑﺨﻮرد

ﻣﻌﺎون وزﯾﺮﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی از آﻣﺎدﮔﯽ دوﻟﺖ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻮﺷﺖ
ﻗﺮﻣﺰ در اﯾﺎم ﻣﺤﺮم ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﮑﻠﯽ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ
و ﻣﺮغ در ﮐﺸﻮر ﻧﺪارﯾﻢ و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ ﺗﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻬﻢ ﺑﺨﻮرد.
ﺣﺴﻦ رﮐﻨﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ در ﺑﺎزار،
اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮغ ﮔﺮم در ﺑﺎزار زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎ
اﻧﺘﻈﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و ﻧﺪارﯾﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺮخ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ
ﮐﻤﺘﺮ از  ۷ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و در ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ ﺣﺪود  ۶ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن
اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ارزان ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﻧﯿﺰ ﻣﺎ را ﺧﺸﻨﻮد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ ﻧﺮخ اﯾﻦ
ﮐـﺎﻻ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺘﻌـﺎدل ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻧـﻪ ﻣﺼـﺮف ﮐﻨﻨـﺪه زﯾـﺎن ﮐﻨـﺪ و ﻧـﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه.
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر دام وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﻣﺮغ ﻣﻨﺠﻤﺪ در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ زﯾﺎد ﻣﺮغ ﮔﺮم ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام در ﺑﺎزار ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ

ﻣﻘﺪار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮغ ﻣﻨﺠﻤﺪ را دارد.
رﮐﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﺶ ﺑﺎزار درﻣﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد در ﻣﺎه ﻣﺤﺮم اﯾﻦ ﮐﺸﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎزار را رﺻﺪ و ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ آن ورود ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وی از ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮغ ﻣﻨﺠﻤﺪ در اﯾﺎم ﻣﺤﺮم ﺧﺒﺮ داد و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در
اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮغ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ۵۱۰۰
ﺗﻮﻣﺎن در اﯾﺎم ﻣﺤﺮم ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در ﺑﺎزار ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی اداﻣﻪ داد :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
اﻣﻮر دام آﻣﺎدﮔﯽ دارد ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﻧﺮخ آن
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻮد ،ﻣﺮغﻫﺎی ﻣﺎزاد را از ﺑﺎزار ﺟﻤﻊ
آوری ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺗﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.
ﮐﻤﺒﻮد ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺪارﯾﻢ

ﻣﻌﺎون اﻣﻮر دام وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی درﺑﺎره ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ
ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود ۱۰
ﺗﺎ  ۱۵ﻫﺰارﺗﻦ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﻧﯿﺰ ذﺧﺎﯾﺮ
ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارد.
رﮐﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ در ﮐﺸﻮر ﺣﺪود ۸۲۰
ﻫﺰارﺗﻦ و ﻣﯿﺰان واردات اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﺑﯿﻦ  ۸۰ﺗﺎ  ۹۰ﻫﺰارﺗﻦ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ
ﮐﻤﺒﻮدی در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ در ﮐﺸﻮر ﻧﺪارﯾﻢ و ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺮم ﺑﻪ وﻓﻮر در
واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی وﺟﻮد دارد و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام آﻣﺎدﮔﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻮﺷﺖ
ﻣﻨﺠﻤﺪ را در اﯾﺎم ﻣﺤﺮم دارد ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در
ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دام ﺳﺒﮏ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اداﻣﻪ داد :در اﯾﺎﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﯿﺪﻗﺮﺑﺎن ،ﻗﺒﻞ
و ﺣﯿﻦ اﯾﺎم ﻣﺤﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای دام ﺳﺒﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎزار
ﭘﺮﮐﺸﺶ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺴﺖ.
رﮐﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ دام زﻧﺪه از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﻦ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۲درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻋﺪد

ﻧﺎﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار ،وﺟﻮد ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی واﺳﻂ ﺑﯽ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺪارد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای دام ﺳﺒﮏ در ﺑﺎزار
ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را در ﺑﺎزار اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ:
ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ در ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ،ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﺿﻤﻦ
اﯾﻨﮑﻪ  ۳۰ﺗﺎ  ۳۵درﺻﺪ دامﻫﺎی ﻋﺸﺎﯾﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﯾﯿﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﯾﻦ دامﻫﺎ ﻧﯿﺰ وارد ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺻﺎدرات  ۵۸۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﻓﺮآوردهﻫﺎی داﻣﯽ در  ۵ﻣﺎﻫﻪ اﻣﺴﺎل

رﮐﻨﯽ درﺑﺎره ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﻓﺮآوردهﻫﺎی داﻣﯽ در  ۵ﻣﺎﻫﻪ اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ
اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :در  ۵ﻣﺎﻫﻪ اﻣﺴﺎل  ۵۳ﻫﺰارﺗﻦ ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ،ﺣﺪود ۱۰
ﻫﺰارﺗﻦ ﭘﺸﻢ و ﭘﻮﺳﺖ ۱۵۰ ،ﺗﻦ ﮐﺮک ،ﺣﺪود ﻫﺰارﺗﻦ اﺣﺸﺎ ﺧﻮراﮐﯽ دام،
 ۲۴۰ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﭘﻮﻟﺖ ،ﺣﺪود  ۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه ﮔﻮﺷﺘﯽ و ۶
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻧﻄﻔﻪدار از ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اداﻣﻪ داد :ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﺷﯿﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ  ۵ﻣﺎﻫﻪ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻪ و  ۲۹۸ﻫﺰارﺗﻦ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺣﺪود  ۳۰ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﻋﺴﻞ ﻧﯿﺰ ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت  ۷۰۰ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
رﮐﻨﯽ اﻓﺰود :ﻣﺠﻤﻮع ﺻﺎدرات ﺑﺨﺶ دام و ﻃﯿﻮر ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت  ۵۸۵ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر و ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ﻣﺎ  ۲۶۷.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮐﺎﻫﺶ  ۳۰درﺻﺪی ﺻﺎدرات ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ

ﻣﻌﺎون وزﯾﺮﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﻃﯽ اﯾﻦ
ﻣﺪت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۲ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:
ﺻﺎدرات ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺣﺪود  ۳۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ آن ﻧﯿﺰ ﻋﺪم
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺮرﻧﮓ ﮐﺮدن ﺣﻀﻮرﻣﺎن
در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
رﮐﻨﯽ درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺸﻮق ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﻟﺒﻨﯿﺎت
ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :اﺧﺘﺼﺎص  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﻟﺒﻨﯿﺎت

ﻣﺼﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ ،دوﻟﺖ ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻣﯽداﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺑﺰودی ﺗﺨﺼﯿﺺ آن اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻨﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻘﯽ را
ﺑﺮای آن اﻋﻼم ﮐﻨﻢ.
وی درﺑﺎره اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺸﻮق ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻃﯿﻮر ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ درﺧﻮاﺳﺖ
دادﯾﻢ ﮐﻪ  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺸﻮق ﺻﺎدراﺗﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻃﯿﻮر اﺧﺘﺼﺎص
داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺼﻮب ﻧﺸﺪه و درﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی آن ﻫﺴﺘﯿﻢ.

