ﻣـﺎﺟﺮای دامﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻃﻤـﻊ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ روی دﺳﺖ داﻣﺪاران
ﻣﺎﻧﺪ
دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺑﺎزار ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﭼﺎﻟﺶ دامﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻤﻊ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﯿﻤﺖ ،روی دﺳﺖ داﻣﺪاران ﻣﺎﻧﺪه و وزنﺷﺎن ﺑﻄﻮر
ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﯿﺎﯾﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ داﻣﺪاران از اﻧﺒﺎﺷﺖ دام در ﮐﺸﻮر
و ﻟﺰوم آزاد ﺷﺪن ﺻﺎدرات ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺣﺪود  ٣۶٠ﻫﺰار راس
دام ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﮐﺸﻮر اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﻌﺪ
از ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﻣﺠﺪدا اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻌﺖ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را
ﮐﻤﺒﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻣﻠﮑﯽ ،رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی در
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ داﻣﺪاران ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﻧﺒﺎﺷﺖ دام در ﮐﺸﻮر ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﻢ ،ﭼﺮا ﻋﺮﺿﻪ دام ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺮﺧﯽ داﻣﺪاران دام ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ

اﻧﺪ و وزن اﯾﻦ دام اﻓﺰاﯾﺶ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﺘﺎر
ﺗﻬﺮان ﺧﺎرج ﺷﺪه و در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺟﺬب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﭼﻮن ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖ دام و ﻫﻢ
وزن آن ﺑﺎﻻﺳﺖ.
وی درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ دام ﻫﺎ ﻓﻘﻂ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺒﺪا و ﻫﻤﺠﻮار
ﺟﺬب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟ ،ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺬب ﮐﻢ اﺳﺖ و ﺧﺮﯾﺪار وﺟﻮد
ﻧﺪارد .اﯾﻦ دام ﻫﺎ در ﺣﺪود  ۷۰ﺗﺎ  ۸۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو
ﻣﯿﻠﯿـﻮن و  ۶۰۰ﻫﺰارﺗﻮﻣـﺎن ﺗـﺎ دو ﻣﯿﻠﯿـﻮن و  ۷۰۰ﻫﺰارﺗﻮﻣـﺎن ﻗﯿﻤـﺖ
دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ از ﻋﻬﺪه ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ وزن،
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﻮﺷﺖ دام ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ؟ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ
اﮔﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮔﻮﺷﺖ را ﺧﺮﯾﺪاری
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وزن دام از  ۵۰ﺗﺎ  ۵۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ رود
ﮔﻮﺷﺖ آن ﭼﺮب ﻣﯽ ﺷﻮد و در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺧﺮﯾﺪار ﻧﺪارد.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داﻣﺪاران
ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻘﺼﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ دام ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﺧﻮدداری ﮐﺮده اﻧﺪ؟ ،ﭘﺎﺳﺦ داد :در واﻗﻊ آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ
اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﻧﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮاﺗﻊ ﺧﻮب ﺑﻮد ،دام ﻫﺎ را ﭼﺮا ﺑﺮدﻧﺪ و ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ و
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزاری ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻠﮑﯽ اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ دام ﻫﺎ اﻻن ﺟﺬب ﺑﺎزار ﻧﻤﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ در اﯾﺎم
ﻣﺤﺮم ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﮑﺎﯾﺎ و … اﯾﻦ دام ﻫﺎ ﺧﺮﯾﺪاری و ﺟﺬب ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﻣﻠﮑﯽ درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دام ﺑﺎ وزن ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻧﺪارﯾﻢ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ داﻣﺪاران ﺑﺎز دام ﻫﺎ را ﺑﺮای
ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ؟ ،اﻓﺰود :دام
دارﯾﻢ ﻧﮕﺎه آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود دو ﻫﻔﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آﻏﺎز ﻣﺎه
ﻣﺤﺮم ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻠﮑﯽ درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داﻣﺪاران ﺑﺎ ﻋﺪم ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ دام ﻫﺎ
ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺧﺘﻼل در ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ ،دام را
ﺑﻪ ﻃﻤﻊ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮود ﻣﯽ دارﻧﺪ و وزن دام ﻫﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ
رود .آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرﺳﺎل ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ و
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ دام ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی اﯾﺪه آل ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ ،اﻣﺴﺎل ﻫﻢ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.

ﮔﺴﯿﻞ دام ﺑﻪ ﻋﺮاق در اﯾﺎم ارﺑﻌﯿﻦ
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ داﻣﺪاران درﺧﻮاﺳﺖ
آزاد ﺷﺪن ﺻﺎدرات دام را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،اﻓﺰود :آﻧﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺻﺎدرات ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻼش ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﻮژه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﺠﻮز ﺻﺪور دام ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﻣﺤﺮم دام زﯾﺎدی از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﺮاق رواﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﻮﯾﮋه
ﺑﺮای ارﺑﻌﯿﻦ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق زﯾﺎد رخ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺎ ﭘﻮل آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ
ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﯾﻦ
ﻋﺪم ﻋﺮﺿﻪ وﺟﻮد دارد.
ﺧﻮدداری داﻣﺪاران از ﻋﺮﺿﻪ ،دﻟﯿﻞ اﻧﺒﺎﺷﺖ دام اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺮﮐﺰاﺻﻼح ﻧﮋاد دام و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻣﯽ وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ دام در
داﻣﺪاریﻫﺎی ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از داﻣﺪاریﻫﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر
داﺷﺘﯿﻢ و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ داﻣﺪاران اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ دامﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
داﻣﺪاریﻫﺎ ﺣﺪود  ۴اﻟﯽ  ۵ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ
وارد ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺨﺘﺎرﻋﻠﯽ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ داﻣﺪاران از ﻋﺮﺿﻪ دامﻫﺎی ﭘﺮواری
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎزار در آن زﻣﺎن ﺧﻮدداری ﮐﺮده اﻧﺪ ،اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﭼﻮن ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ  ۱۸درﺻﺪی ﮐﺸﺘﺎر در آن زﻣﺎن ،اﻓﺰود :دﻟﯿﻞ اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﻘﻂ ﻗﺎﭼﺎق دام از ﮐﺸﻮر ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮدداری داﻣﺪاران از ﻋﺮﺿﻪ
دام ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﻢ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ از وزﻧﯽ ﮐﻪ اﻻن دامﻫﺎ دارﻧﺪ
ﮐﺎﻣﻼ ً ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دامﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ
ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،اداﻣﻪ داد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ و داﻣﺪاران ﭼﻨﺪان ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دامﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮی را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﯾﻢ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ روﻧﺪ واردات ﮐﻨﺪﺗﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ داﻣﺪاران ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
دامﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ و دﭼﺎر ﭼﺎﻟﺶ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﻓﻌﻼ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ازادﺳﺎزی ﺻﺎدرات ﻧﯿﺴﺖ

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺮﺗﻀﯽ رﺿﺎﯾﯽ ،ﻣﻌﺎون اﻣﻮر دام وزارت ﺟﻬﺎد در ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺑﺎﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ﺑﺤﺚ ﻋﺪم ﻋﺮﺿﻪ دام از ﺳﻮی داﻣﺪاران ﺑﻪ ﺑﺎزار را
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﮑﺮد و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را دارد و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ دام ﺧﻮد را
ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ وارد ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ.
رﺿﺎﯾﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ دﯾﮕﺮ ﻣﻬﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ داﻣﺪاران ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﺻﺎدرات دامﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺷﺪه از ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﯿﺰان دام ﺑﻪ
ﺣﺪ اﺷﺒﺎع ﺑﺮﺳﺪ و روی دﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
ﺿﺮر ﮐﻨﻨﺪ ،ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ،آزاد ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﺮار ﻧﺪارﯾﻢ.
ﺳﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﺖ
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از زﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ در
اﯾﺎم ﻣﺤﺮم و ﺻﻔﺮ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم را اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﮔﻮﺷﺖ
را از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ،ذﺧﯿﺮه و در اﯾﺎم ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺑﻌﻨﻮان
ذﺧﺎﯾﺮ ﭼﺮﺧﺸﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ داﻣﺪاران اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﺪ
دام ﺧﻮد را ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ارز ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺻﺎدرات ،دوﻟﺖ اﻗﺪام
ﺑﻪ واردات ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ،رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ
ﮔـﺎوداران در ﮔﻔﺘﮕـﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر ﻣﻬﺮ ﮔﻔـﺖ :ﻣـﺎ ﺑـﻪ وزارت ﺟﻬـﺎد
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﯾﻢ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام را در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ
را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ٧۵
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ
ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام دﺳﺖ واﺳﻄﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮔﻮﺷﺖ
ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ارزان ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻣﻘﺪﺳﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﺎرج
از ﻋﺮف در ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﺑﻮده و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﮔﺬاراﺳﺖ.
وی درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﻮاﻓﻘﯽ از داﻣﺪاران ﺧﺮﯾﺪاری و در اﯾﺎم ﭘﺮﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺤﺮم ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ،اﻓﺰود :اﮔﺮ دوﻟﺖ ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﻨﺎﺳﺐ) ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻌﻼوه ﯾﮏ ﺳﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ( از داﻣﺪاران ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻃﺮح ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﮔﻮﺷﺖ ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ.
ﻣﻘﺪﺳﯽ ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﺪ ﻣﺎ دام ﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺷﺪه را
ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﻢ و ارز ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻﺮف واردات ﮔﻮﺷﺖ ﺷﻮد.
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