ـﺰ در
ـﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣـ
ـﯽ ﮔـ
ـﻞ ﮔﺮاﻧـ
ﻋﻮاﻣـ
ﺑﺎزار ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺒﺎﺷﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ دام در واﺣﺪﻫﺎ ،ﻗﯿﻤﺖ دام
زﻧﺪه و ﮔﻮﺷﺖ در ﺑﺎزار ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﯽ روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ

ﮔﺰارش

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر

ﺻﻨﻌﺖ،ﺗﺠﺎرت

و

ﮐﺸﺎورزی

ﮔﺮوه

اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺎﺷﮕﺎه

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان ،ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ،ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﯽ در ﺑﺎزار روﺑﺮو ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﯾﮏ از ﻣﺴﺌﻮﻻن دﻻﯾﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮاﻧﯽﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻪ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ
را دﭼﺎر رﮐﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺟﻬﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ را در ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود
ﻣﺴﺌﻮﻻن ذی رﺑﻂ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ،ﭼﺎرهای ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﻨﻌﺖ
داﻣﭙﺮوری در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺮخ ارز،
اﻧﮕﯿﺰه ﺧﺮوج ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دام ﺑﻪ آن ﺳﻮی ﻣﺮزﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻣﺮ در ﮐﻨﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ آﻻﯾﺶﻫﺎی ﺧﻮراﮐﯽ در ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ و ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﺑﺎ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ در ﺑﺎزار
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ داﻣﺪاران ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﺎﺟﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ

دام در واﺣﺪﻫﺎ ،ﻗﯿﻤﺖ دام زﻧﺪه و ﮔﻮﺷﺖ در ﺑﺎزار ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﯽ روﺑﺮو
ﺷﺪه اﺳﺖ ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ داﻣﺪار ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ از اﯾﻦ اﻟﺘﻬﺎب ﺑﺎزار
ﻧﻤﯽﺑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ زﯾﺎن دامﺧﻮد را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﺎل ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺴﺌﻮﻻن ذی رﺑﻂ ﻣﯽروﯾﻢ ﺗﺎ از آﺧﺮﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت دﻻﯾﻞ ﮔﺮاﻧﯽ
ﮔﻮﺷﺖ و ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﺒﺎﺷﺖ دام در واﺣﺪﻫﺎی داﻣﺪاری ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺧﺒﺮ
ﺷﻮﯾﻢ:

اﻧﺒـﺎﺷﺖ  ۳۰۰ﻫـﺰار راس دام ﺳـﻨﮕﯿﻦ در
واﺣﺪﻫﺎی داﻣﺪاری

ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺳﺮوﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ داﻣﺪاران ﮐﺸﻮر در ﮔﻔﺖ و
ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮاﻧﯽ ﮔﻮﺷﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ داﻣﺪاران ﻧﺪارد ،اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :ﺑﺎرﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ در ﺑﺎزار،
داﻣﺪاران ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻠﯽ رﻏﻢ زﺣﻤﺎت ﻓﺮاوان ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺳﻮد ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﺑﻪ
دﺳﺖ داﻣﺪار ﻣﯽرﺳﺪ.
وی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﺻﻨﻒ ﻗﺼﺎب ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از
داﻣﺪاران دام را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﻓﺰود :وﺟﻮد ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی واﺳﻂ و دﻻل
ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺮاﻧﯽﻫﺎ و اﺧﺘﻼف ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ از داﻣﺪاری ﺗﺎ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ
داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﺪ.
ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ اداﻣﻪ داد :داﻣﺪاران ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺮوار اﻗﺪام
ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ دام ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﮕﻪ داری دام ﭘﺮوار از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺮای داﻣﺪار ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ دام در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی
ﺧﺎص ﻫﻤﭽﻮن ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ داﻣﺪار ﻧﺪارد ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی
واﺳﻂ و دﻻل ﻗﺒﻞ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﺧﺎص ﻫﻤﭽﻮن ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ،اﻗﺪام ﺑﻪ

ﺧﺮﯾﺪاری و اﻧﺒﺎﺷﺖ دام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺿﻌﻒ در
ﻧﻈﺎرتﻫﺎ ﺳﻠﻒ ﺧﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی
ﮔﺰاف ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﻋﻠﯽ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ داﻣﺪاران در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﻮد ﺣﺪاﻗﻠﯽ
ﻗﺎﻧﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ واﺳﻄﻪ در ﻓﺮوش دام ﻣﺘﻀﺮر
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ داﻣﺪاران ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  ۲۰۰ﺗﺎ  ۳۰۰ﻫﺰار راس
دام ﺳﻨﮕﯿﻦ ﭘﺮوار در واﺣﺪﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن ﺑﺎﻻی
دامﻫﺎی ﭘﺮوار ﺷﺪه ،اﮔﺮ ﺗﺪاﺑﯿﺮی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﻧﺸﻮد ،ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻠﻔﺎت اﯾﻦ
دامﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ اﻓﺰود :ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر دام ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﺲ
از ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﺷﺖ را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﻦ اﻣﺮ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ دام در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﺑﺎﻻ ﻧﻤﯽرود و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺼﺮف در اﯾﻦ
روز ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،از اﯾﻦ رو ﻧﻮﺳﺎن ﺧﺎﺻﯽ در ﺑﺎزار رخ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد
را آﻣﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ دام ﺳﻨﮕﯿﻦ را  ۲۷ﺗﺎ  ۲۸ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و
دام ﺳﺒﮏ را  ۳۸ﺗﺎ  ۴۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ
واﻗﻌﯽ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ  ۸۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ  ۶۰ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ واﺳﻄﻪ و دﻻل ﺑﺎ
ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽرﺳﺪ.
وی ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ دام ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮد داﻣﺪار را
ﺑﺎﻻی  ۳۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ زﯾﺎن داﻣﺪاران اﺳﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ داﻣـﺪاران ﮐﺸـﻮر درﺑـﺎره آﺧﺮﯾـﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺎﭼـﺎق
دام ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﮔﺬاری دام ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﻮد ،ﻗﺎﭼﺎق دام
اﺳﺘﻤﺮار ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﻧﺮخﻫﺎی
ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺳﺪ.

ﻗﺎﭼﺎق دام ،ﮔﻮﺷﺖ را ﮔﺮان ﮐﺮد

ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻣﻠﮑﯽ رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﮐﺸﻮر در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان ،از اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ در ﺑﺎزار ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﻘﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی
ﺑﺪون دﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۹۸ﻫﺰار ﺗﺎ  ۹۹ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه دار و ۱۱۰
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎق دام و ﮐﻤﺒﻮد ﻋﺮﺿﻪ در داﺧﻞ ،ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ
ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﯽ در ﺑﺎزار روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ
زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻋﺮﺿﻪ دام در ﺑﺎزار روﺑﺮو ﺷﻮﯾﻢ.
ﻣﻠﮑﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺮخ ارز و ﺧﺮﯾﺪ دام ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻ
آن ﺳﻮی ﻣﺮزﻫﺎ ،ﺑﺴﯿﺎری از داﻣﺪاران ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﺮوش دام ﺑﺎ دﻻر از
ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺎزار داﺧﻞ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺒﺎﺷﺖ
دام و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺻﺎدرات ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺗﻌﺪادی دام در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ،ﺧﺮﯾﺪاری در داﺧﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻣﺎ اﮔﺮ
ﺑﻪ اﺳﻢ ﺻﺎدرات ،دامﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ وزن ﺳﺒﮏ ﺧﺎرج ﺷﻮد ،ﺻﺪﻣﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ
ﺑﺎزار وارد ﺷﺪه و ﻣﻬﺎر ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺎزار داﺧﻞ ﺳﺨﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ آﻻﯾﺶﻫﺎی ﺧﻮراﮐﯽ و ﻏﯿﺮﺧﻮراﮐﯽ را ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﻻﯾﻞ
ﮔﺮاﻧﯽ ﮔﻮﺷﺖ در ﺑﺎزار ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻓﺮوش
ﺟﮕﺮﮐﯽﻫﺎ در ﭘﯽ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﮐﻠﻪ ﭘﺎﭼﻪ در ﻓﺼﻞ
ﮔﺮﻣﺎ ،ﻗﯿﻤﺖ آﻻﯾﺶﻫﺎی ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺎ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ در ﺑﺎزار ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﻗﯿﻤﺖ دام در ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺗﺎ ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﺎﻧﺪه ،ﺑﺴﯿﺎری از داﻣﺪاران ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﻣﺘﻨﺎع در ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دام را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی در ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ.

وی ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ دام زﻧﺪه در ﺗﻬﺮان را  ۴۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ذﺑﺢ دام در ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن در ﻋﺮاق،
ﻣﺴﺌﻮﻻن ذی رﺑﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺎﭼﺎق دام ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ ﺗﺎ
اﻟﺘﻬﺎب ﺑﺎزار ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﻨﺪ.

ﺧﻄﺮ اﻧﺒﺎﺷﺖ دام در واﺣﺪﻫﺎی داﻣﺪاری

ﻣﻨﺼﻮر ﭘﻮرﯾﺎن رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دام ﮐﺸﻮر در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﮔﻮﺷﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد دام ﻧﺪارد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ،
ﮔﺴﺘﺮش وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ دام در اﺳﺘﺎنﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ
ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﯿﺰان ﻋﺮﺿﻪ در ﻣﯿﺎدﯾﻦ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده
اﺳﺖ.
وی ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺸﺘﺎر دام در ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎهﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ دام ﻧﺎﺷﯽ از
ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ را ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻻﺷﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﭘﻮرﯾﺎن اﻣﺘﻨﺎع داﻣﺪاران از ﻋﺮﺿﻪ دام را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ دام در واﺣﺪﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﻮﺷﺖ ،اﻣﺘﻨﺎع داﻣﺪاران در
ﻋﺮﺿﻪ دام ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻤﻌﯿﺖ دام ﺳﺒﮏ در واﺣﺪﻫﺎ را  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن راس اﻋﻼم
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ زاﯾﺶ ﺑﻬﺎره ﮐﻤﺒﻮدی در ﻋﺮﺿﻪ
دام ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﻧﺪارﯾﻢ.
وی درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺎﭼﺎق دام اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ در ﻋﺮاق ،ورود ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻣﻬﺎر ﺷﺪه
اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دام در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻗﯿﻤﺖ  ۴۵ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎﻧﯽ دام ﺳﺒﮏ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺮ

ﮐﯿﻠﻮ دام ﺳﺒﮏ ﺑﺎ وزن ﭘﺎﯾﯿﻦ  ۴۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و وزن ﺳﻨﮕﯿﻦ  ۳۵ﺗﺎ ۳۶
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﺳﻮی ﺗﺎﻻرﻫﺎ و
رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺟﻮ رواﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﻮرﯾﺎن ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ دام ﺧﻄﺮ در
داﻣﺪاریﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻣﺠﻮز
ﺻﺎدرات را ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ.

زﯾﺎن  ۷ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ داﻣﺪاران در ﻓﺮوش
دام/ﺻــﺎدرات دام ﺗﻨﻬــﺎ راه ﻧﺠــﺎت
داﻣﺪاران

ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮔﺎوداران در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ در ﺑﺎزار اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﻨﺪﺑﺮاﺑﺮی
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ از داﻣﺪار ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ،
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ در ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ زﻧﺪه از داﻣﺪار را  ۲۷ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ
ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ در ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ  ۷۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخﻫﺎی
ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻘﺪﺳﯽ ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ واﺳﻄﻪ و دﻻل را ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :داﻣﺪاران در ﻓﺮوش ﻫﺮ
ﮐﯿﻠﻮ دام  ۷ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺘﻀﺮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ در داﺧﻞ وﺟﻮد دارد.

رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮔﺎوداران در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺻﺎدرات دام زﻧﺪه
ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐـﺮد :در ﺣـﺎل ﺣـﺎﺿﺮ ﺣـﺪاﻗﻞ  ۲۰۰ﻫـﺰار راس دام ﺳـﻨﮕﯿﻦ در
داﻣﺪاریﻫﺎ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺟﺎزه ﺻﺎدرات ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎزاد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺻﺎدرات
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ راﻫﮑﺎر ﮐﺎﻫﺶ زﯾﺎن داﻣﺪاران اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

