ﺗﻮﻗـﻒ ﺻـﺎدرات دام زﻧـﺪه ﺑـﻪ ﻗﻄـﺮ
در آﺳـﺘﺎﻧﻪ ﺟـﺎم ﺟﻬـﺎﻧﯽ /وزارت
ﮐﺸـﺎورزی روی ﮐـﺎﻏﺬ از دامﭘـﺮوری
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ داﻣﺪاران اﯾﺮان ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ،
ﻗﺮار ﺑﻮد اﺗﺤﺎدﯾﻪ داﻣﺪاران از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﻗﻄﺮیﻫﺎ ﺧﻮد
در آﻧﺠﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  ۵۰ﻫﺰار راس ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ .ﻣﻘﺪﻣﺎت اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ روﻧﺪ
ﺻﺎدرات دام را ﺑﺎﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﻠﻨﺎ؛ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻋﺎﻟﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﺻﺎدرات ۵۰
ﻫﺰار راس دام زﻧﺪه ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺑﺮای ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺧﺒﺮ دادﯾﺪ آﯾﺎ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد دام ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺷﺪﯾﻢ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ داﻣﺪاران از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﻗﻄﺮیﻫﺎ ﺧﻮد در
آﻧﺠﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  ۵۰ﻫﺰار راس ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ .ﻣﻘﺪﻣﺎت اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﺎرت
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ روﻧﺪ
ﺻﺎدرات دام را ﺑﺎﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎزار ﻗﻄﺮ را ﺧﺮاب

ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ داﻣﺪاران اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﺎزار
ﻗﻄﺮ ،ﮔﻔﺖ :ﻃﺮف ﻗﻄﺮی ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪای ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدم اﯾﻦ ﺑﺎزار را از دﺳﺖ دادﯾﻢ؛ اﻟﺒﺘﻪ
ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﺎدرات دام ﺑﻪ ﻗﻄﺮ از ﻃﺮﯾﻖ داﻣﺪاران ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻓﺸﯿﻦ ﺻﺪر دادرس رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ دام ﺳﺒﮏ ﮔﻔﺖ:
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮای ﺻﺎدرات دام اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﻫﺪف دﻟﺨﻮش ﮐﺮدن
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﺷﺎﻫﺪ اﺟﺮا
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از ﺻﺎدرات دام ﺑﻪ ﻗﻄﺮ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از  ۷۰ﻫﺰار راس دام ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮاق و ﮐﻮﯾﺖ
ﺻﺎدر ﮐﺮدهاﯾﻢ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ رﻗﻢ از ﺻﺎدرات ﭼﻨﺪان ﺗﺎﺛﯿﺮی در ﻗﯿﻤﺖ دام
زﻧﺪه ﻧﻤﯽﮔﺬارد.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ دام ﺳﺒﮏ اداﻣﻪ داد :ﻣﻌﺎون اﻣﻮر دام وزارت ﮐﺸﺎورزی
ﺗﻌﺪاد ﻣﺎزاد دام ﺳﺒﮏ را ﺣﺪود  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن راس ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ و اﮔﺮ
ﺻﺎدرات دام ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮان ﺣﺪود  ۲۰۰ﻫﺰار راس دام ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎزاد دام دارد .ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای دام ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﻋﻮارض ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺻﺎدرات اﯾﻦ دام وﺿﻊ ﺷﺪ و
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﮕﯿﺰهای ﺻﺎدرات را ﺳﻠﺐ ﮐﺮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﺖ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﺟﺬب ﺷﻮد از اﯾﻦرو ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺻﺪردادرس ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮه ﻧﺮ ﭘﺮواری را ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۷۲ﺗﺎ  ۷۳ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﻗﯿﻤﺖ دام زﻧﺪه ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ در ﺑﺎزار راﺑﻄﻪ
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻮزه داﻣﭙﺮوری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ داﻣﺪاران،
ﮔﻔﺖ :ﻃﺮح داﻣﺪارﮐﺎرت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺮا ﻧﺸﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ﺣﺬف
ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ داﻣﺪاران ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ داد ﮐﻪ درﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داﻣﺪار ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻬﺎده ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را
 ۶ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ اﺳﻔﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ دام ﺗﻮﻟﯿﺪاش ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﮑﻨﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪارد از اﯾﻦرو
ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺸﺘﺎر دامﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ از ﺳﻮی داﻣﺪاران ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ وزارت ﮐﺸﺎورزی ﻫﻢ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دام ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺪارد و در ﮐﺎﻏﺬ از
دامﭘﺮوری ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی؛ وﻗﺘﯽ دام ﻣﻮﻟﺪی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮهای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ آن را
ﭘﺮوار ﮐﻨﯿﻢ و وﻗﺘﯽ داﻣﯽ ﺑﺮای ﭘﺮوار ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد،
اﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ دام در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﻠﻨﺎ

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ داﻣـﺪاران:
ﺻﺎدرات  ۵۰ﻫﺰار راس دام ﺑﻪ ﻗﻄﺮ

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ آزادﺳﺎزی ﺻﺎدرات در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ
 ۵۰ﻫﺰار راس دام ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺻﺎدر ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺪی ﺻﺎدر ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار

داﺧﻞ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎع ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد.
ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ دام ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر را ۷۵
ﺗﺎ  ۸۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ داﻣﺪاران ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﯾﺎراﻧﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ دام ﺑﻪ ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ ﺿﺮر
و زﯾﺎن داﻣﺪارانﺟﺒﺮان ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی ﻣﺼﻮب ﭘﻨﺠﻢ
آﺑﺎن ﻣﺎه ﯾﮏ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ۱۸۰.۶۷۸۲۶ﻣﻮرخ
 ۱۳۹۹.۹.۱۲ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﻮرای ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری و اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی ،در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻃﺮح ﻣﺮدﻣﯽ ﺳﺎزی و
ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دام در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ در ﺳﺎل  ۱۴۰۱در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ  ۱۴۰۱.۳.۲۴ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد.
روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدرات دام ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽو
ﮔﻤﺮک اﺑﻼغ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ داﻣﺪاران اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺻﺎدرات دام ﻣﺎزاد ،ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﺳﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ داﻣـﺪاران:
ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻﺑﺮگ راﻫﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮار

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺎزاد ﻋﺮﺿﻪ دام،
ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۱۴۰ﺗﺎ  ۱۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ
دام  ۶۰ﺗﺎ  ۷۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از
 ۱۴۰ﺗﺎ  ۱۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻی  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﺑﻪ داﻣﺪار ﻧﺪارد ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ در اوج ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﺮﭼﻪ آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ از ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻋﻼم ﮐﺮد،
اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺎزاد ﻋﺮﺿﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ دام از داﻣﺪار اﻋﻼم ﺷﻮد ﺗﺎ دوﻟﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻻﺑﺮگ ﮔﻮﺷﺖ در
اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺎﻧﻮار ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر اﻋﻼﻣﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ  ۸۰۰ﺗﺎ  ۸۵۰ﻫﺰار
ﺗﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ و ﻣﺎﺑﻘﯽ واردات ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﻬﺮه وری و ﺗﻮﻟﯿﺪ در داﺧﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ واردات ﻧﺪارﯾﻢ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ از ﺳﻄﺢ ﺑﺎزار ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﻘﻪ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی  ۱۸۰ﺗﺎ  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﺳﺮدﺳﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی  ۲۰۰ﺗﺎ  ۲۵۰ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ،ﺷﻘﻪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ  ۱۷۰ﺗﺎ  ۱۹۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﺳﺮدﺳﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ  ۲۰۰ﺗﺎ
 ۲۳۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﭼﺮخ ﮐﺮده  ۱۸۰ﺗﺎ  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

ﭼـﺎﻟﺶ ﺗﺼـﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺟـﺰﯾﺮهای در
ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﺮاﺳﺮی داﻣﺪاران ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی
ﺟﺰﯾﺮهای در ﺣﻮزه ﺗﻌﺮﻓﻪﮔﺬاری ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد
ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاریﻫﺎ ﺑﻪ وزارت ﺟﻬﺎد واﮔﺬار
ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﻣﻬﺮ؛ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﺮاﺳﺮی داﻣﺪاران درﺑﺎره
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺣﺬف ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﺻﺎدراﺗﯽ ﮔﻔﺖ:
ﺻﺎدرات ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد،
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ ارز ۴۲۰۰
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﭘﯿﺶ از ﺣﺬف ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ

ﺧﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۴۴۰۰ﺗﺎ  ۶,۴۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪاری
ﻣﯽﺷﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺣﺬف ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ،ﻗﺮار ﺷﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺷﯿﺮﺧﺸﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺣﺬف
ﺷﻮد.
ﻋﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺎدرات
ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺬف ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺟﺰﯾﺮهای در ﺣﻮزه ﺗﻌﺮﻓﻪﮔﺬاری
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﭼﺎﻟﺶ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺻﺎدرات و ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در
اﺧﺘﯿﺎر وزارت ﺟﻬﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮان ﺑﺘﻮاﻧﺪ درﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﮕﯿﺮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻬﺮ

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ داﻣـﺪاران:
واردات ﺣــﺪود  ۱۲ﻫﺰارﺗــﻦ ذرت
ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺤﺎدﯾﻪ داﻣﺪاران

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻋﺎﻟﯽ از واردات ﺑﯿﻦ  ۹ﺗﺎ  ۱۲ﻫﺰارﺗﻦ ذرت در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ ﮐﺸﺘﯽ
ﺧﺒﺮداد و ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎ در راه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ
ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮی ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺮﻧﺎ؛ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻋﺎﻟﯽ درﺑﺎره ﺗﺎﻣﯿﻦ ذرت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ
اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﻓـﺰود :ﻃـﯽ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑـﺎ وزارت ﺟﻬـﺎد ﮐﺸـﺎورزی اﺗﺤـﺎدﯾﻪ
داﻣﺪاران ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻬﺎده ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻦ  ۹ﺗﺎ  ۱۲ﻫﺰارﺗﻦ
ذرت داﻣﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺣﺎل واردات اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ
ﺷﻮد و اﺳﺘﺎن ﻫﺎی
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

ﺳﺮاﺳﺮی داﻣﺪاران ﮐﺸﻮر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺳﻌﯽ دارﯾﻢ
اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻣﭙﺮوری ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ﮐﻤﮏ
ﻗﻮی ﺗﺮ ﺑﻪ داﻣﺪاران
ذرت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ داﻣﺪاران ﺗﻌﺎﻣﻞ

ﺧﺮﯾﺪ ﺟﻮ داﺧﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻣﭙﺮوری
ﻋﺎﻟﯽ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :اﮐﻨﻮن از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻣﭙﺮوری ،ﺟﻮ داﺧﻠﯽ
دو ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺟﻮ داﺧﻠﯽ ﮐﻔﺎف
در ﺣﺎل ﺧﺮﯾﺪاری اﺳﺖ زﯾﺮا ﺗﺎ ﯾﮑﯽ
ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر را ﻣﯽ دﻫﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ روﺳﯿﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻮ را ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻓﺰود :ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ دو ﻣﺎه
از ﺟﻮ داﺧﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ورود ﺟﻮ وارداﺗﯽ اﻟﺘﻬﺎب ﺑﺎزار

ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

ﺧﺮﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﺮاﺳﺮی داﻣﺪاران
وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺧﺮﯾﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری روز دوﺷﻨﺒﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﻣﺎزاد ﮔﻮﺷﺖ

ﮐﺸﻮر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ
ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻗﺮﻣﺰ را ﺧﺮﯾﺪاری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺮﻧﺎ

۳۰ﻫﺰار ﺗﻦ ذرت ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز
ﻓﻮری داﻣﺪاران وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ داﻣﺪاران اﯾﺮان ﮔﻔﺖ۳۰ :ﻫﺰار ﺗﻦ ذرت
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﻓﻮری داﻣﺪاران ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﺷﺪ.

ﺗﻮﺳﻂ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺗﺴﻨﯿﻢ؛ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ داﻣﺪاران اﯾﺮان اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۱۵ﺧﺮداد در ﺑﻨﺪر اﻣﯿﺮآﺑﺎد ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
ﺑﺎرﮔﯿﺮی ذرت واردﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد داﻣﺪاران ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ
ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز داﻣﺪاران ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود ۳۰ :ﻫﺰار ﺗﻦ ذرت واردﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻤﺎم در ﺣﺎل ﺑﺎرﮔﯿﺮی و ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ داﻣﺪاران اﯾﺮان اداﻣﻪ داد :داﻣﺪاران ﺑﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎت
ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی درﺑﺎره ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺑﻨﺎدر ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻧﺰﻟﯽ ﻫﻢ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎده ﺷﺮوع ﺷﺪه
اﺳﺖ و اداﻣﻪ دارد و در ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻨﺎدر ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺳﻮﯾﺎ
اداﻣﻪ دارد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﺗﺴﻨﯿﻢ

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ داﻣـﺪاران:
ﺷﯿﺮﺧﺎم ﻣﺎزاد رواﻧﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت
ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﻣﯽﺷﻮد

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻗﺮار اﺳﺖ ﺷﯿﺮﺧﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺎزاد ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﺗﻮﺳﻂ
ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ داﻣﺪاران ﺧﺮﯾﺪاری و ﭘﺲ از ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ،
ﺻﺎدر ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﻣﺠﺘﺒﯽ
ﻋﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﯾﺎراﻧﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮﺧﺎم ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
از  ۲۰اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۱۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﺷﺪﻧﺪ.
ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۱۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺷﯿﺮﺧﺎم در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ
ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ،
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ داﻣﺪاران ﮔﻔﺖ :ﺷﯿﺮﺧﺎم ﻣﺎزاد ﭘﺲ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ
و ﺧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﯾﺎراﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﯿﺮﺧﺎم  ۶ﻫﺰار و
 ۶۵۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ  ۱۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

دﻻﻻن ﺑــﺎزار ﮔــﻮﺷﺖ را ﻣﺘﺸﻨــﺞ
ﮐﺮدﻧﺪ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ داﻣﺪاران ﮔﻔﺖ :ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ در
ﺑﺎزار ﻧﺎﺷﯽ از دﻻل ﺑﺎزی اﺳﺖ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ داﻣﺪار ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ و ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ،ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه دام اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺮخ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺮه  ۶۲ﺗﺎ  ۷۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ
زﻧﺪه  ۵۳ﺗﺎ  ۵۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻻﺷﻪ از داﻣﺪار  ۱۰۰ﺗﺎ
 ۱۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ داﻣﺪاران ﮔﻔﺖ :ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﻧﺮخﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ در
ﺑﺎزار ﻧﺎﺷﯽ از دﻻل ﺑﺎزی اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪ،
داﻣﺪار ﺑﺎ ﺿﺮر ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻋﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ دام و ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺮار اﻓﺰاﯾﺶ روزﻣﺮه ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ
اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ در ﺑﺎزار ﺷﺐ ﻋﯿﺪ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ارز ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮای ﻓﺮوردﯾﻦ ﻫﻢ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ از ﺳﻄﺢ ﺑﺎزار ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﻘﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی
 ۱۴۰ﺗﺎ  ۱۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﺳﺮدﺳﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی  ۱۷۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﺷﻘﻪ
ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ  ۱۳۰ﺗﺎ  ۱۴۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﺳﺮدﺳﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ  ۱۶۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده
ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ رﺷﺪ ﻣﻌﻨﺎداری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ
داﻣﺪاران و ﺷﻮرای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دام ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ در
ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ داﻣـﺪاران:
داﻣـﺪار ﮐـﺎرت راﻫـﯽ ﺑـﺮای ﮐـﺎﻫﺶ
ﮐﺸﺘﺎر دام ﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ داﻣﺪار ﮐﺎرت در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ،داﻣﺪاران دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
ﮐﺸﺘﺎر دامﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
ـﺎدﯾﻪ
ـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤـ
ـﺎﻟﯽ ﻣـ
ـﺒﯽ ﻋـ
ـﻮان؛ ﻣﺠﺘـ
ـﺎران ﺟـ
ـﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕـ
از ﺑﺎﺷﮕـ
داﻣﺪاران ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ روش ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ،ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺮخ
واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود دوﻟﺖ ﻫﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺗﻮﻟﯿﺪی داﻣﺪاران را ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﻨﻄﻘﯽ و واﻗﻌﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ.
او اداﻣﻪ داد :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن  ۲۰ﺗﺎ  ۳۰درﺻﺪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب
و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺎزار آزاد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﺎﻟﯽ درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ دامﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی
داﻣﯽ ،داﻣﺪاران ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ
ﻧﺴﺒﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎده ﺗﺎ ﺣﺪودی ﮐﺸﺘﺎر دامﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۵ﺗﺎ  ۱۰درﺻﺪ ﮐﺸﺘﺎر دامﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺧﻄﺎی
اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ داﻣﺪاران درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ داﻣﺪار ﮐﺎرت ﮔﻔﺖ:
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی ،داﻣﺪار ﮐﺎرت ،۱۰
 ۳۰ ،۲۰و  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر داﻣﺪاران
روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۱درﺻﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
او اداﻣﻪ داد :ﻧﺮخ ﺳﻮد داﻣﺪار ﮐﺎرت در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت  ۱۸و ۲۴
درﺻﺪی ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻬﺎده داﻣﺪار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﺎﻟﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ دام زﻧﺪه را  ۸۵ﺗﺎ  ۹۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ دام ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۶۲ﺗﺎ  ۶۳ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن از داﻣﺪاران ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

۱۲ﻫﺰار ﺗﻦ ﯾﻮﻧﺠﻪ آﻣﺎده ورود ﺑﻪ
ﮐﺸـﻮر /ﻣﺤﻤـﻮﻟﻪ ۱۵ﺗﻨـﯽ ﯾـﻮﻧﺠﻪ در
اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺮﺧﯿﺺ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ داﻣﺪاران ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  ۱۲ﻫﺰار ﺗﻦ ﯾﻮﻧﺠﻪ
از روﺳﯿﻪ آﻣﺎده ورود ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ۱۵
ﺗﻨﯽ ﯾﻮﻧﺠﻪ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﺮادات وارد ﺷﺪه از ﺳﻮی
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﮔﻤﺮک ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در
روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮﺧﯿﺺ آن ﺣﻞ و اﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ داﻣﺪاران
ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺴﻨﺎ؛ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت واردات ﯾﻮﻧﺠﻪ از روﺳﯿﻪ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻃﺮف روﺳﯽ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ  ۱۵۰ﻫﺰار ﺗﻦ
ﯾﻮﻧﺠﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﺷﻮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺪف اﯾﻦ واردات ﺣﻤﺎﯾﺖ از
داﻣﺪاران در ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﺎری از دوش آﻧﻬﺎ ﺑﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ورود  ۱۲ﻫﺰار ﺗﻦ ﯾﻮﻧﺠﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و آﻣﺎده ﺣﻤﻞ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻤﺮک آﺳﺘﺎرا
اﻧﺒﺎری ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری و دﭘﻮ ﯾﻮﻧﺠﻪﻫﺎ در اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﺪارد و ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻧﺒﺎرداری و ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﺠﺪد ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻗﺪم اول ﻣﺤﻤﻮﻟﻪای در ﺣﺠﻢ ﮐﻤﺘﺮی وارد ﮐﺸﻮر ﺷﻮد و

اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮد واردات ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ داﻣﺪاران اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ۱۵
ﺗﻨﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﺮادات وارد ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ
ﻧﺒﺎﺗﺎت در ﺧﺼﻮص ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدن ﻣﺪارک اﯾﻦ ﯾﻮﻧﺠﻪﻫﺎ در ﮔﻤﺮک آﺳﺘﺎرا
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮﺧﯿﺺ آن ﺣﻞ و اﯾﻦ
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ داﻣﺪاران ﺑﺮﺳﺪ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﯾﻮﻧﺠﻪﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺎن داﻣﺪاران
ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف
ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی داﻣﺪاری اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد ﯾﻮﻧﺠﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﺎﻧﯽ اﻋﻼم
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوری آﻣﺎر ﯾﻮﻧﺠﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﺘﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﺎﻟﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﯾﻮﻧﺠﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﻪ
داﻣﺪاران ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮد؟ ﮔﻔﺖ :در ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﯾﻮﻧﺠﻪ
ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ  ۵۲۰۰ﺗﺎ  ۵۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﻤﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ داﻣﺪاران
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﻮد وﻟﯽ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎرﮔﯿﺮی در ﮔﻤﺮک و ﺣﻤﻞ ﻣﺠﺪد
آن ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :واردات ﺑﺎ ارز آزاد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه وﻟﯽ اﯾﻦ وﻋﺪه
داده ﺷﺪه ﮐﻪ ارز ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

