رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دام
ﮐﺸـﻮر :ﮐﻤﺒـﻮدی در ﻋﺮﺿـﻪ ﮔـﻮﺷﺖ
ﻧـﺪارﯾﻢ؛ ﻧـﺮخ ﻣﻨﻄﻘـﯽ ﻫـﺮ ﮐﯿﻠـﻮ
ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ  ۹۳ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دام ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ
ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﮔﺮم ﮐﻤﺒﻮدی در ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺪارﯾﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﻣﻨﺼﻮر ﭘﻮرﯾﺎن رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دام ﮐﺸﻮر
 ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺪارﯾﻢ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﮔﺮم و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﮐﻤﺒﻮدی
در ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺪارﯾﻢ.
او از ﺛﺒﺎت ﻗﯿﻤﺖ دام در ﺑﺎزار ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ
ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ زﻧﺪه  ۳۴ﺗﺎ  ۳۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و دام ﺳﺒﮏ  ۴۲ﺗﺎ  ۴۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺮخ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻫﺮ ﻻﺷﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ  ۷۰ﺗﺎ  ۷۱ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن و ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی  ۹۲ﺗﺎ  ۹۳ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﭘﻮرﯾﺎن اداﻣﻪ داد :ﻋﻠﯽ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ در ﻣﻐﺎزهﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺮم
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻐﺎزه داران
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪدی از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺒﻮد و

ﮔﺮاﻧﯽ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺪی
ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ دام و ﮔﻮﺷﺖ و ﻗﺼﺎﺑﯽﻫﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﯽآورد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﺑﺎزار ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻻ ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﮔﺮاﻧﯽ ﮔﻮﺷﺖ در ﺑﺎزار وﺟﻮد
ﻧﺪارد
او از اﻧﺒﺎﺷﺖ  ۱۴۰ﻫﺰار راس ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ اوزان  ۷۵۰ﺗﺎ  ۸۰۰ﮐﯿﻠﻮ در
داﻣﺪاریﻫﺎ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :در ﺑﺨﺶ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺎ  ۲.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن
راس آﻣﺎده ﮐﺸﺘﺎر در داﻣﺪاریﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ
دامﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی داﻣﺪاری و ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دام ،ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ را ﺗﺎﺑﻊ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ
داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ اﻓﺰاﯾﺶ و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ،
ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،اﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ رﺳﺘﻮرانﻫﺎ
و ﺗﺎﻻرﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی دام روی دﺳﺖ داﻣﺪار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﮔﺮاﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﭘﻮرﯾﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  ۴۰درﺻﺪ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ را رﺳﺘﻮرانﻫﺎ و
ﺗﺎﻻرﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ و اﻧﺒﻮه دام در داﻣﺪاریﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﮔﻮﺷﺖ در ﺑﺎزار ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

رﺋﯿـﺲ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﮔـﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪی

ﮐﺸــﻮر :ﮐﻤﺒــﻮدی در ﻋﺮﺿــﻪ دام
ﻧﺪارﯾﻢ

رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ دام
و ﻋﺪم ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ،ﮐﻤﺒﻮدی در ﻋﺮﺿﻪ دام داﺧﻞ ﻧﺪارﯾﻢ.
ﻋﻠﯽ

اﺻﻐﺮ

ﻣﻠﮑﯽ

رﺋﯿﺲ

اﺗﺤﺎدﯾﻪ

ﮔﻮﺷﺖ

ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی

ﮐﺸﻮر

در

ﮔﻔﺖوﮔﻮ

ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻌﺖ،ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
ﺟﻮان ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺗﻔﺎق ﺧﺎﺻﯽ در ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﺖ ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﻘﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﺪون دﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ
 ۹۷ﺗﺎ  ۹۸ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه دار و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب  ۱۰درﺻﺪ ﺳﻮد ۱۱۰
ﺗﺎ  ۱۱۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧـﺮخ ﻫـﺮ ﮐﯿﻠـﻮ ﺷﻘـﻪ ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪی  ۱۱۵ﻫـﺰار
ﺗﻮﻣﺎن
او اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺮخ ارز ،ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ دام و
ﮔﻮﺷﺖ در اﯾﺎم ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ و ﻋﺎﺷﻮرا دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎن ﺷﻮد اﻣﺎ اﻣﺴﺎل ﺑﺮﺧﻼف
ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ ،اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ در ﺑﺎزار ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ.
ﻣﻠﮑﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺎه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪهاﯾﻢ و
اﯾﺎمﭘﯿﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ و ﻋﺎﺷﻮرا ،ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن و ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را

ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ ،ﻧﻮﺳﺎن ﺧﺎﺻﯽ در ﺑﺎزار رخ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﮐﻤﺒﻮد ﯾﺎ ﮔﺮاﻧﯽ دام در  ۶ﻣﺎﻫﻪ
دوم ﺳﺎل ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ  ۶ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل
ﻧﺮﺳﯿﺪهاﯾﻢ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮی راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﺖ داﺷﺖ.
ﻣﻠﮑﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ دام زﻧﺪه را  ۴۵ﺗﺎ  ۴۶ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻋﺮﺿﻪ و ﻋﺪم ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف
ﮐﻤﺒﻮدی در ﺑﺎزار ﻧﺪارﯾﻢ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺧﻮراک
دام ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ در  ۶ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل دامﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در آﻏﻮل
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎده ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز داﻣﺪار ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ ﺗﺎ داﻣﺪاران ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﻤﺒﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ داﻣـﺪاران:
اﻋﯿﺎد و ﻋﺰاداری ﻫﺎ ﻋﻠﺖ ﮔﺮاﻧﯽ
دام وﮔــﻮﺷﺖ ﻧﯿﺴــﺖ؛ ﭘــﺎی دﻻﻻن
درﻣﯿﺎن اﺳﺖ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ داﻣﺪاران ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﺒﻮدی در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
دام و ﮔﻮﺷﺖ در ﮐﺸﻮر ﻧﺪارﯾﻢ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻋﻠﺖ ﮔﺮاﻧﯽ ﮔﻮﺷﺖ و دام در
ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎ )اﻋﯿﺎد و ﻋﺰاداری( دﻻﻻن و واﺳﻄﻪ ﮔﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ؛ ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دام و ﮔﻮﺷﺖ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﺎزاد ﻫﻢ
ﺳﻨﮕﯿﻦ ۲۸
وﺟﻮد دارد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ دام
ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ دام ﺳﺒﮏ ﻫﻢ  ۳۶ﺗﺎ  ۳۷ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺼﻮر ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎ )اﻋﯿﺎد و
ﻋﺰاداری( ﻗﯿﻤﺖ دام و ﮔﻮﺷﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و
ﻫﯿﭻ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘﯽ رخ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﮐﻤﺒﻮدی وﺟﻮد ﻧﺪارد .در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎزار ﺗﻮﺳﻂ دﻻﻻن و واﺳﻄﻪ ﮔﺮان ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻧﺒﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ داﻣﺪاران اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﯾﻨﮑﻪ در ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﺗﻌﺪادی
دام ﺑﺮای ﻧﺬورات ﻣﺮدم ذﺑﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻋﻮض دام ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه
ﻣﯽ رود و از آن ﻃﺮف ﻫﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺬورات را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮔﻮﺷﺖ
ﮐﻤﺘﺮی ﻣﯽ ﺧﺮﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﻞ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﺪ .ﯾﺎ وﻗﺘﯽ در اﯾﺎم ﻣﺤﺮم ﻧﺬری داده ﺷﻮد اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎ اﺟﻨﺎس ﮔﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

دام زﻧـﺪه ارزان ﺷـﺪ /ﭘﯿـﺶ ﺑﯿﻨـﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ از ﻣﺎه آﯾﻨﺪه

رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺗﺎﻣﯿﻦ دام ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ دام زﻧﺪه در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮐﺸﻮر  ۳۲ﺗﺎ  ۳۶ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺮخ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل و
ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺠﺪد دارد و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ  ۷۰ﺗﺎ  ۸۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻻﺷﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی

ﻣﻨﺼﻮر ﭘﻮرﯾﺎن رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺗﺎﻣﯿﻦ دام ﮐﺸﻮر در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ درﺑﺎره ﻧﺮخ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰی ﮐﻪ ﺑﺎ ارز ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﺷﺪه اﺳﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻻﺷﻪ دام
وارداﺗﯽ ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﺪون دﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن  ۷۸ﺗﺎ  ۷۹ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
اﺳﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ دام وارداﺗﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ دام داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻓﺰود :ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ دام زﻧﺪه در ﺧﺮداد ﻣﺎه ،ﻗﯿﻤﺖ ﻗﯿﻤﺖ دام زﻧﺪه

و ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ در ﺑﺎزار ﮐﺎﻫﺶ دوﺑﺎره ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺗﺎﻣﯿﻦ دام ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯿﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری وﺟﻮد داﺷﺖ داﻣﺪاران داﻣﻬﺎی ﺧﻮد را دﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز دام ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﻋﺮﺿﻪ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ و در ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺑﺎ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻌﻠﯽ دام زﻧﺪه در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر  ۳۲ﺗﺎ
 ۳۶ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻧﺮخ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل و ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ در ﺧﺮداد ﻣﺎه
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺠﺪد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻻﺷﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﻪ
 ۷۰ﺗﺎ  ۸۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
ﭘﻮرﯾﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﻟﺘﻬﺎب و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘﯽ در
ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ زﯾﺮا ﺑﺎزار دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮدی ﻣﻮاﺟﻪ
ﻧﯿﺴﺖ.

