رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دام
زﻧـﺪه :اﺗﺨـﺎذ ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎﺗﯽ درﺑـﺎره
ﻣﻤﻨـﻮﻋﯿﺖ ﺟﺎﺑﺠـﺎﯾﯽ دام زﻧـﺪه در
ﮐﺸﻮر

رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دام زﻧﺪه ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن
داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ و ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ دام زﻧﺪه در ﮐﺸﻮر اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ،
ﻣﻨﺼﻮر ﭘﻮرﯾﺎن در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ رادﯾﻮ از وﺟﻮد  ۳۳۵ﻫﺰار رأس ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ
ﭘﺮواری و  ۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رأس ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ در ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :ﺑﺎوﺟﻮد
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ در ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻻﺳﺖ،
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮاﻧﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ و ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق
ﮐﺎﻻ و ارز ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ دام زﻧﺪه در ﮐﺸﻮر
اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دام زﻧﺪه ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯽ روﯾﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﯾﻦ اﺗﻔﺎق

اﻓﺘﺎد و ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﺎزار ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد و ﺟﻬﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد.
ﭘﻮرﯾﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم دام ﺳﺒﮏ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ
 ۴۰و دام ﺳﻨﮕﯿﻦ  ۳۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
وی در
ﻧﺪارد
ﺑﺎزار
ﺗﻌﺎدل

اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﺒﻮد دام و ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺮم در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد
و ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﯿﺰ در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ
ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺨﻮرد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دام اﻓﺰود :ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ
در ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﻻزم و ﺿﺮوری
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎزار دﭼﺎر ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﮐﺎذب ﻧﺸﻮد.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ در ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.

