ﺑـﺎ اﻋﻼم داﻣﭙﺰﺷﮑـﯽ؛ ذﺑـﺢ دام در
ﺗﻬﺮان ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ /ﻣﺮدم از ﺷﯿﻮه
ﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ
ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﮔﻔﺖ :اﻣﺴﺎل ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و ﻫﻢ اﺳﺘﺎﻧﯽﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از روشﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ دام ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد اﻗﺪام
ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اداره ﮐﻞ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن
ﺗﻬﺮان ،ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ در ﺧﺼﻮص ﻧﻈﺎرتﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺷﺮﻋﯽ در
ﻋﯿـﺪ ﻗﺮﺑـﺎن ﮔﻔـﺖ :اﻣﺴـﺎل ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺷﯿـﻮع ﺑﯿﻤـﺎری ﮐﺮوﻧـﺎ و ﺑـﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺠﻤﻊ و ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎی درون ﺷﻬﺮی و ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﻮﺟﻮد در
ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ دام و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺑﻼﻏﯽ ﺳﺘﺎد ﮐﺮوﻧﺎ اﺳﺘﺎن
ﺗﻬﺮان ،ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد اﻣﺴﺎل ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺸﻮر و ﻫﻢ اﺳﺘﺎﻧﯽﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از روشﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ
دام ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﻻزم ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎهﻫﺎی
دام اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎهﻫﺎی دام اﺳﺘﺎن اﯾﻦ
آﻣﺎدﮔﯽ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻻﺷﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﯽ را ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺳﺘﺎد ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﻬﺮوﻧﺪان دﻫﻨﺪ.

وی اﻓﺰود :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻨﺪی ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ،ﮔﻮﺷﺖ دام ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن و ﯾﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻻﺷﻪ و ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی
ـﻪ
ـﺎی ﻋﺮﺿـ
ـﺎن در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫـ
ـﺪ ﻗﺮﺑـ
ـﻞ وﯾﮋه ﻋﯿـ
ـﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻟﯿﺒـ
ـﺪه ﺑﺸﻘـ
ﺷـ
ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺧﺎم داﻣﯽ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر اراﺋﻪ ﺷﻮد.

وی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻒ ﻗﺼﺎﺑﺎن ﮔﻮﺷﺖ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺼﺎﺑﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺑﻨﺮ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﺒﺢ روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻻﺷﻪ دام
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺸﺘﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ از ﻗﺒﯿﻞ »ﻣﺼﺮف ﻻﺷﻪ
ﭘﺲ از  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﻬﺪاری در ﯾﺨﭽﺎل ﺑﺎ ﻟﯿﺒﻞ ﻻﺷﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ وﯾﮋه ﻋﯿﺪ
ﻗﺮﺑﺎن« ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر ﺳﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻬﺮداری ﻣﻮﺟﻮد
در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺳﻔﺎرﺷﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ارﺳﺎل ﮔﻮﺷﺖ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ درب ﻣﻨﺎزل اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺎدﯾﻦ
ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻬﺮاﻧﯽ اﺳﺖ.

وی ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ اﮐﯿﭗﻫﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎر اداره ﮐﻞ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ
اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در روز ﻋﺮﻓﻪ و ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﻘﺎل
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺴﺎن و دام از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

اﯾـﻦ ﻣﻘـﺎم ﻣﺴـﺌﻮل از ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧـﺪان درﺧﻮاﺳـﺖ ﮐـﺮد ﺗـﺎ ﺿﻤـﻦ
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﺣﺘﻤﺎل درﮔﯿﺮی ﺑﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری زای ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﭽﻮن ) CCHFﺗﺐ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی دﻫﻨﺪه ﮐﺮﯾﻤﻪ
ﮐﻨﮕﻮ( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

رﺋﯿـﺲ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﮔـﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪی
اﻋﻼم ﮐﺮد:ﻏﺮﻓـﻪ ﻫـﺎی ﻋﺮﺿـﻪ دام
زﻧﺪه ﺑﺮای ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد/ﺳﻔﺎرش ﻧﺬورات ﺑﻪ ﻗﺼﺎﺑﯽ ﻫﺎ
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ دام زﻧﺪه
ﺑﺮای ﻋﯿﺪ

ﻗﺮﺑﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ:ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از ﻋﯿﺪ
ﻗﺮﺑﺎن ﻧﺬورات
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺼﺎﺑﯽ ﻫﺎ ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪ و در روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﮔﻮﺷﺖ ذﺑﺢ ﺷﺪه
در ﺻﺒﺢ
ﻫﻤﺎن روز را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻣﻠﮑﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﻘﻪ ﺑﺪون
دﻧﺒﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﮐﺸﺘﺎر روز ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺪود ۱۱۰
ﺗﺎ  ۱۱۲ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻗﯿﻤﺖ آﻻﯾﺶ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﻧﯿﺰ از ﻫﻔﺘﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ای ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺮوج دام از ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪی
ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دام و ﮔﻮﺷﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی
دارﯾﻢ .اﮔﺮﭼﻪ
ﮐﻤﺒﻮدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﯽ ﺧﺮوج دام از ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺪاری در
ﺳﻄﺢ ﺑﺎزار
اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی در اداﻣﻪ ﺑﻪ
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻏﺮﻓﻪ ﻋﺮﺿﻪ دام در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﺷﺎره ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﻪ
ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮداری در ﻣﻨﺎﻃﻖ ۲۲ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺑﺮای ﻓﺮوش دام
زﻧﺪه ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد .وﻟﯽ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ،
ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ
داﯾﺮﮐﺮدن اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎ را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮوﻧﺎ
ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻧﺸﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺮدم درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﻫﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺬورات ﺧﻮد را در ﺑﺨﺶ
ﻫﺎی دﯾﮕﺮی
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﻫﻢ
ﻧﺬوراﺗﺸﺎن را ادا ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ ﻧﮕﺮان ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ راه ﺣﻠﯽ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﭼﻨﺪ روز
ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺷﺮﻋﯽ ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ
ﻗﺒﻞ ازﻋﯿﺪ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮای ادای
ﻗﺮﺑﺎن ﺑﻪ ﻗﺼﺎﺑﯽ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﺸﺎن
ﻧﺬرﺷﺎن ﻧﯿﺎز
دارﻧﺪ ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪ .ﺻﺒﺢ روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن دام در ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻋﯿﺪ
ﻗﺮﺑﺎن ذﺑﺢ
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﺎن روز ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮔﺮم درب
ﻣﻐﺎزه ﻫﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻐﺎزه دار ﻧﯿﺰ آن را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ
دﻫﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻫﻢ ﮔﻮﺷﺖ ذﺑﺢ ﺷﺪه ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﻣﯽ رﺳﺪ و ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻠﯽ از
ﺑﺎﺑﺖ اﻧﺘﺸﺎر
ﺑﯿﻤﺎری وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻣﻠﮑﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﻨﻮط ﺑﻪ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻔﺎرﺷﺎت از روزﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم در روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن
ﺑﺎ ﻣﻐﺎزه
ﺧﺎﻟﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ.

رﺋﯿـﺲ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﮔـﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪی:
اﻓﺰاﯾـﺶ  ۲ﻫـﺰار ﺗﻮﻣـﺎﻧﯽ ﮔـﻮﺷﺖ
ﮔﻮﺳــﻔﻨﺪی در ﺑﺎزار/داﻣــﺪاران
ﻣﻘﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﮔﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻠﮑﯽ اﻣﺘﻨﺎع داﻣﺪاران از ﻋﺮﺿﻪ را دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ در
ﺑﺎزار ﺑﺮ ﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﻘﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﻪ ۱۰۵
ﺗﺎ  ۱۰۶ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻣﻠﮑﯽ رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎرﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
ﺟﻮان ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی در ﺑﺎزار ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﻘﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﺪون دﻧﺒﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﮏ ﻫﺰار ﺗﺎ ۲
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺎم ﺑﻌﺪ از ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۹۶ﺗﺎ  ۹۷ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه دار و  ۱۰۵ﺗﺎ  ۱۰۶ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.

وی ذﺑﺢ ﻓﺮاوان دام در ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن و ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ دام ﺑﻪ ﺑﺎزار را
دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮﺷﻤﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺴﯿﺎری از داﻣﺪاران
ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺣﺠﺎج در روزﻫﺎی آﺗﯽ و اﯾﺎم ﻣﺤﺮم از ﻋﺮﺿﻪ اﻣﺘﻨﺎع
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دام ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻓﺮوش
رﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ داﻣﺪاران ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎزاد اﻧﺒﺎﺷﺖ
دام در واﺣﺪﻫﺎ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪ
ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮاﺗﻊ ،داﻣﺪاران ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺴﺎل ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﺎ رﮐﻮدی ﺑﺎزار ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه
اﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ دام زﻧﺪه در
ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﺣﺪود  ۴۶ﺗﺎ  ۴۷ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ دام زﻧﺪه ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﻤﺒﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ  ۴۹ﺗﺎ
 ۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ
ﻗﺮﻣﺰ در ﺑﺎزار ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﯽ روﺑﺮو ﺷﻮد.
وی اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ وارداﺗﯽ را ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﻻﯾﻞ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ
ﮔﻮﺷﺖ داﺧﻠﯽ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ وارداﺗﯽ از  ۷۵ﺑﻪ
 ۸۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ارز ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ وارداﺗﯽ در ﺑﺎزار
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﻣﻠﮑﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ
ﻣﺪارس و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮار و رﮐﻮد ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﻤﺖ و ﺳﻮ ﻣﯽرود؟
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی در ﭘﺎﯾﺎن ﻗﯿﻤﺖ دام در ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن را
ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪاز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ،دام زﻧﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺸﺪ
و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ داﻣﻦ زد ،از اﯾﻦ رو ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ در
روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎ ازدﯾﺎد
ﻋﺮﺿﻪ ،ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

ـﺢ دام در
ـﺮ ذﺑـ
ـﮏ ﺑـ
 ۱۶۶داﻣﭙﺰﺷـ
ﻣﺮاﮐـﺰ ﺷﻬـﺮداری ﺗﻬـﺮان ﻧﻈـﺎرت
دارﻧﺪ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﮔﻔﺖ ۱۶۶ :داﻣﭙﺰﺷﮏ
ﺑﺮای روزﻫﺎی ﻋﺮﻓﻪ و ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن در ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﺮﺿﻪ دام ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺳﻄﺢ
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﺮ ذﺑﺢ دام ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز(؛ از
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺳﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ راد ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ
ﺗﺪارک  ۲۴ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ دام ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ از  ۶۰۰ﻧﻔﺮ از ذﺑﺢ
ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺴﺎن و
دام ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﻫﻤﻪ ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺣﺘﯽ ذﺑﺢ ﯾﮏ دام در ﺧﺎرج از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ دام ،ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﺧﻄﺮ

ﻣﯽاﻧﺪازد.
اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﺗﻬﺮان در ﻃﺮح ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ دام ﻧﻪ
راد
ﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﺳﻮدی ﻧﻤﯽﺑﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﻢ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ
اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻗﺒﺎل ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﯽداﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻃﯽ
روزﻫﺎی ﻋﺮﻓﻪ و ﻋﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن  ۳۰ﻫﺰار راس دام در  ۲۴ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ دام ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری)ﻓﺮدا( روز ﻋﺮﻓﻪ و دوﺷﻨﺒﻪ ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
ﺧـﺒﺮ داد؛ ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﻃـﺮح ﻧﻈـﺎرت
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﯾﮋه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ دامﻫﺎ در
آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد وﮔﻔﺖ:در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ،
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ذﺑﺢ دامﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار

دارد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز(؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اداره ﮐﻞ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،وﻟﯽاﻟﻠﻪ واﻋﻈﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن و ﺻﻨﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﺖ و دام زﻧﺪه در
اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۴۰ﻫﺰار راس دام ﺗﺤﺖ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎرت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اداره ﮐﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﯾﻦ
ﻧﻈﺎرتﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲ﻫﺰار ﻣﻮرد ﺿﺒﻂ آﻻﯾﺶﻫﺎی ﺧﻮراﮐﯽ دام ،ﺑﯿﺶ
از  ۱۰۰ﻣﻮرد ﻻﺷﻪ ﺿﺒﻄﯽ و  ۳۰۰ﻣﻮرد اﺻﻼح ﻻﺷﻪ ﺷﺪ.
واﻋﻈﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻣﺴﺎل ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۳۰ﻫﺰار راس
دام را ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎرت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺎز
ﻃﺮﯾﻖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و در ﺑﯿﺶ از ۴۰
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ذﺑﺢ دام و
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ۳۷ ،اﮐﯿﭗ ﺳﯿﺎر از روز ﻋﺮﻓﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﯿﺪ
ﻗﺮﺑﺎن از ﺳﺎﻋﺖ  ۶ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۷ﺷﺐ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﻋﻼوهﺑﺮ
اﮐﯿﭗﻫﺎی ﺳﯿﺎر۱۴۰ ،دﮐﺘﺮ داﻣﭙﺰﺷﮏ ۱۱۵ ،ﺑﺎزرس ﮔﻮﺷﺖ و  ۸۹ﻧﺎﻇﺮ ذﺑﺢ
ﺷﺮﻋﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ دام زﻧﺪه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ داد :داﻣﭙﺰﺷﮑﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ در
ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه را ﻗﺒﻞ از ﮐﺸﺘﺎر و در ﺣﯿﻦ
ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ ﮐﻠﯿﻪ دام ﻫﺎی
ﮐﺸﺘﺎر ﻧﻈﺎرت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﯿﺮوﻫﺎی
داﻣﭙﺰﺷﮏ ،روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻧﯿﺰ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻋﻤﻠﯿﺎت
ﮐﺸﺘﺎر دام ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻮردی از ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ
ﮐﻨﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﮔﻮﺷﺖ ﮐﺸﺘﺎر ﺷﺪه )ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ( ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻣﺪت  ۲۴اﻟﯽ  ۴۸ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎی ﯾﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﯽ
ﺑﯿﻤﺎری از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺮد ﺷﺪن ﻻﺷﻪ ﻋﺎﻣﻞ

از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻣﺮدم درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ در روزﻫﺎی ﻣﺒﺎرک
وی
ﻋﺮﻓﻪ و ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ،دامﻫﺎی ذﺑﺢ ﺷﺪه را در ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﻪ از ﺳﻮی اداره
ﮐﻞ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ و ﺷﻬﺮداری اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده و ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

رﺋﯿـﺲ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﮔـﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪی:
ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ در ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی /
ﻋﯿـﺪ ﻗﺮﺑـﺎن ﺗـﺎﺛﯿﺮی در ﻧـﺮخ دام
زﻧﺪه ﻧﺪارد
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﻘﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی
ﺑﺪون دﻧﺒﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﮏ ﻫﺰار ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ۱۰۵
ﺗﺎ  ۱۰۶ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻣﻠﮑﯽ رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
ﺟﻮان ،از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ در ﺑﺎزار ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻫﺮ
ﮐﯿﻠﻮ ﺷﻘﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﺪون دﻧﺒﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﮏ ﻫﺰار ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﺰار و ۵۰۰
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۹۳ﺗﺎ  ۹۵ﻫﺰار ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه دار و  ۱۰۵ﺗﺎ  ۱۰۶ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
وی ازدﯾﺎد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﺖ در اواﯾﻞ ﻣﺎه را ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ
اﺻﻠﯽ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ و
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﺎﺻﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﺖ داﺷﺖ.
ﻣﻠﮑﯽ اداﻣﻪ داد :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎری از داﻣﺪاران ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن
ﯾﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﺎدرات از ﻋﺮﺿﻪ دام در ﻣﯿﺎدﯾﻦ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی دام ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی درﺑﺎره ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺻﺎدرات دام ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﺎزار ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ازدﯾﺎد ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل
اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺎدرات ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ
ﺻﺎدرات و ﮐﻤﺒﻮد ﻋﺮﺿﻪ ،ﺑﺎزار دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﭼﺎق دام ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺪود در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ،
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮﭼﻪ ﻗﺎﭼﺎق دام ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ آﺷﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺤﺪودی دام در ﺣﺎل ﺧﺮوج از ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻣﻠﮑﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ دام زﻧﺪه را  ۴۵ﺗﺎ  ۴۶ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﺎﻧﻮار و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ دام در
ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺪد ﻧﺮخ دام در ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﻧﻮﺳﺎن ﯾﺎﺑﺪ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی در ﭘﺎﯾﺎن درﺑﺎره ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺣﯿﺎی ﻣﺠﺪد
وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﺮ ﺑﺎ
ﺗﻔﮑﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﯿﺎی وزارت
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻗﯿﻤﺖ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﻮﺷﺖ در ﺑﺎزار اﺛﺮ
ﺑﮕﺬارد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

رﺋﯿـﺲ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﮔـﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪی:
ﻗﺎﭼـﺎق دام از ﺳـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ /
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﻘﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ۱۰۵
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﮔﻔﺖ :ﺧﺮوج دام از ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ در ﺑﺎزار داﻣﻦ زده اﺳﺖ.

ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻣﻠﮑﯽ رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
ﺟﻮان ،درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﮔﺮﻣﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻫﻮا ،رﮐﻮد ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑﻨﺎﺑﺮ آﺧﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﻌﺪادی دام در ﺣﺎل ﺧﺮوج از ﻣﺮزﻫﺎی
ﮐﺸﻮر ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﮔﻮﺷﺖ در ﺑﺎزار داﻣﻦ زده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻠﮑﯽ ،ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﺷﻘﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﺪون دﻧﺒﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
 ۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۹۳ﺗﺎ  ۹۴ﻫﺰار ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه دار و  ۱۰۳ﺗﺎ ۱۰۵
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﭼﺎق دام ﺗﺎ ﺣﺪودی
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻼﻃﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ در ﺑﺎزار ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
ﺑﺮﺧﯽ دﻻﻻن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ورود ﺣﺠﺎج و ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن دامﻫﺎی ﺧﻮد را در
داﻣﺪاریﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی در ﺑﺎزار
ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﻨﺪ.
وی ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ دام زﻧﺪه را  ۴۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ ،ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ از ﭼﻨﺪ روز ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﯿﺪ
ﻗﺮﺑﺎن ،ﻗﯿﻤﺖ دام زﻧﺪه ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﯽ در ﺑﺎزار روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﺴﺎل
ﺧﺮوج دام از ﻣﺮزﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﺮاق ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ
داﻣﺪاران ﺑﺎ ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ دام در ﺑﺎزار ﮐﻨﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ داﻣﺪاران
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش دام ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺎزار اﺻﺮار دارﻧﺪ،
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻮﻓﻪ در ﺻﺤﺮا
و ﻣﺮاﺗﻊ ،داﻣﺪاران ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻗﯿﻤﺖ دام ﺑﺮ ﻣﺮاﺗﻊ را ﺗﻌﺪﯾﻞ
دﻫﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺮﯾﺪ دام ﺑﺎ دﻻر از ﺳﻮی ﺧﺮﯾﺪاران
ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ دام ﺑﺎ ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

اﻃﻼﻋﯿﻪ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻋﯿﺪ
ﻗﺮﺑﺎن/ﺧﻮدداری از ﮐﺸﺘﺎر دام در
ﻣﻌﺎﺑﺮ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان از آﻣﺎدﮔﯽ  ۶۵ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
و ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺮﺿﻪ و ذﺑﺢ دام زﻧﺪه در روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﺧﺒﺮ داد و از
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮاﺳﺖ دام ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ،ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺑﺮاﺋﯽﻧﮋاد از ﺗﺠﻬﯿﺰ و آﻣﺎدﮔﯽ ۶۵
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺮﺿﻪ و ذﺑﺢ دام زﻧﺪه در روز ﻋﯿﺪ
ﻗﺮﺑﺎن ﺧﺒﺮ داد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ۶۵ :ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ و ذﺑﺢ دام زﻧﺪه۶۴ ،
اﮐﯿﭗ ﺳﯿﺎر ﻧﻈﺎرت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ۴۱ ،ﻧﺎﻇﺮ ﺷﺮﻋﯽ ۲۲۴ ،دﮐﺘﺮ داﻣﭙﺰﺷﮏ و ۱۴۶
ﺑﺎزرس ﮔﻮﺷﺖ در روز ﻋﺮﻓﻪ و ﻋﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ،آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :اﺣﺪاث اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺣﻔﻆ
ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺎدﯾﻦ و ﻣﯿﻮه و ﺗﺮهﺑﺎر اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﺷﻬﺮداری و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاریﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،ﺗﻌﺪاد ۶۵
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ دام زﻧﺪه ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺘﺎن ﺗﺪارک دﯾﺪه

ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺋﯽﻧﮋاد درﭘﺎﯾﺎن از
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از
ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮدداری
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ۱۵۱۲

ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ دام زﻧﺪه
اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ و از ﮐﺸﺘﺎر دام در ﺳﻄﺢ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت
در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

