ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐـﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ اﻣـﻮر
دام :ورود ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﺧﻮراک دام
ﺑﻪ ﺑﻨﺎدر اﺻﻠﯽ ﮐﺸﻮر
ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای ورود ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی
ﺧﻮراک دام ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪرﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ،ﮔﻔﺖ :ﺟﻤﻊ آوری
ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣﺎزاد از ﺑﺎزار اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز(؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﮔﻔﺖ :در ﺳﻨﻮات
ﮔﺬﺷﺘﻪ ورود ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﻏﻼت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺮﻏﺪاران و داﻣﺪاران ﺑﻪ
ﺧﻮراک دام ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای ورود ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺣﺎوی ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﺧﻮراک دام
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺎدر اﺻﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﻤﯿﺪ ورﻧﺎﺻﺮی

اﻓﺰود :ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس،

ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺑﻨﺪر اﻣﯿﺮ آﺑﺎد و ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮی
ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﺧﻮراک دام از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ،ﺟﻮ و ذرت اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﻨﺪری در
اﻃﺮاف ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﻣﺪاران ﺑﻪ ﺧﻮراک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ـﺮای
ـﺪ ﺑـ
ـﺪه ﺗﻮﻟﯿـ
ـﺎم ﺷـ
ـﺖ ﺗﻤـ
ـﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤـ
ـﻦ ﮐـ
ـﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿـ
ـﺪات ﺷـ
ﺗﻮﻟﯿـ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪرﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ورﻧﺎﺻﺮی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه
ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽﺷـﻮد و اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در ﺷﺮاﯾـﻂ ﻓﻌﻠـﯽ ﺗﺤﺮﯾـﻢ ﻣـﻮﺟﺐ ﯾـﺎری
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام اﻓﺰود :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺣﺎوی
ﺧﻮراک دام در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺎدر ﭘﻬﻠﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﮐﺎر ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺎر
ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ورﻧﺎﺻﺮی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﭘﺎﻧﺰده ﮐﺸﺘﯽ در ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ،ﺳﻪ ﮐﺸﺘﯽ
در ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﻧﯿﺰ در ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻧﻮﺑﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮراک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز داﻣﺪاران و
ﻣﺮﻏﺪاران وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام اﻓﺰود :ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ،ﺟﻮ و
ذرت در ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﻓﻮر ﮐﺎﻻ در ﺑﺎزار اﺳﺖ و در ﻫﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ
اﺣﺴﺎس ﺷﻮد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﯽ در ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ذﺧﺎﯾﺮ اﻧﺒﺎرﻫﺎی
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل رﺳﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﺼﻮب اﻧﻮاع ﺧﻮراک دام در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻣﻼ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﺑﻨﺎدر ﺑﺮای ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ
 ۴۵۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﻗﯿﻤﺖ ذرت و ﺟﻮ  ۱۳۵۰اﺳﺖ.
ورﻧﺎﺻﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺎزار ﺧﻮراک دام ﺛﺒﺎت
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ وﺟﻮد دارد ﮔﻔﺖ :در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
ذرت ،ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺟﻮ و ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ
ﺳﻮﯾﺎ وارد و ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ
ارﻗﺎم در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺪود ﺳﯽ درﺻﺪی داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.

وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار در ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺛﺒﺎت ﺑﺎزار در
ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ورﻧﺎﺻﺮی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﻤﺎم ﻣﺮﻏﺪاران و داﻣﺪاران اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮراک دام را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺎدر ورودی ،ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و
اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺮﯾﺪ

ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار ﻣﺮغ
و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮﯾﺪ
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎ زﻣﺎن ﻟﺰوم اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﺮغ از
وی اﻓﺰود :ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮ از ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻢ ورود ﮐﺮده اﯾﻢ و در ﺣﺎل ﺧﺮﯾﺪاری
ﻣﻘﺪار ﻣﺎزاد ﻧﯿﺎز ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ورﻧﺎﺻﺮی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ در ﻫﯿﭻ اﺳﺘﺎﻧﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪارد و روزاﻧﻪ ﺣﺪود  ۴۰۰ﺗﺎ  ۵۰۰ﺗﻦ ﻣﺮغ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻫﺰار ﺗﻨﯽ از
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ در ﺣﺎل ﺧﺮﯾﺪاری اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه در ﻏﺎﻟﺐ ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﮕﻬﺪاری
ﻣﯽﺷﻮد و در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

