رﺋﯿـﺲ اﻧﺠﻤـﻦ ﮔـﺎوداران :ﻫﺰﯾﻨـﻪ
ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮔﻮﺳـﺎﻟﻪ ﮐﯿﻠـﻮﯾﯽ  ۴۴ﻫـﺰار
ـﺰار
ـﻮﯾﯽ  ۳۸ﻫـ
ـﺎن/ﻓﺮوش ﮐﯿﻠـ
ﺗﻮﻣـ
ﺗﻮﻣﺎن
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮔﺎوداران ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﻫﺮ
ﮐﯿﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ زﻧﺪه در ﺑﺎزار  ۳۸ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮای داﻣﺪار  ۴۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رادﯾﻮ
اﻗﺘﺼﺎد ،ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺑﺎ
ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از اﺑﺘﺪای
ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ارز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز واردات اﯾﻦ
ﻧﻬﺎدهﻫﺎ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.

رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺳﺮی اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﮔﺎو داران اﯾﺮان

ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ارزی ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت
ﺑﺮای واردات  ۴ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻻ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ،ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ،ﮐﻠﺰا ،ذرت و
ﺟﻮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺣﺪود  ۵۶درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن داﻣﺪاران در ﺑﺨﺶ ﮔﺎو ﺷﯿﺮی  ۳۵درﺻﺪ و در ﺑﺨﺶ
ﮔﺎو ﭘﺮواری زﯾﺮ  ۱۰درﺻﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻧﺮخ دوﻟﺘﯽ و ﺑﻘﯿﻪ را از ﺑﺎزار آزاد ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻘﺪﺳﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ دام زﻧﺪه
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮای داﻣﺪاران  ۴۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻮن ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از
ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار آزاد در ﺣﺎل ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

وی در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﻧﺒﺎﺷﺖ دام در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻣﻤﻠﮑﺖ  ۹۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ
ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان  ۸۷۰ﻫﺰار ﺗﻦ در داﺧﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺑﻘﯿﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺎرج وارد ﺷﻮد.

رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮔﺎوداران اﯾﺮان اﻓﺰود :ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ دام در ﮐﺸﻮر از ﺳﺎل  ۹۷ﺻﺎدرات دام زﻧﺪه
ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.

وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﻣﯿﺰان
ﮐﻤﺒﻮد ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ در ﮐﺸﻮر  ۳۰ﻫﺰار ﺗﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﻓﺰون ﺑﺮ  ۱۷۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﯾﺨﯽ وارد ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از آن ﺑﺎ
ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد.

ﻣﻘﺪﺳﯽ اداﻣﻪ داد :ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﺎدرات ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ دام روی دﺳﺖ دام دار
ﺑﻤﺎﻧﺪ و از ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ واردات ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ را
در ﺳﻄﺢ ﺑﺎزار ﮐﻢ ﮐﺮد ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﺑﺮای دام وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

وی ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ اﮔﺮ اﻣﺮوز ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮزﯾﻠﯽ را وارد ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۱۴۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺑﺖ آن ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ از اﯾﻦ رو ﺑﻪ دوﻟﺖ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﺑﺎ  ۱۰درﺻﺪ زﯾﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﯾﺦ زده ﺑﺮزﯾﻠﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺮم ﺑﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺪون اﺳﺘﺨﻮان داﺧﻠﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ.

رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺳﺮی اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﮔﺎو داران اﯾﺮان
ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﮔﺮ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﻣﺠﻮز
دﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﻧﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ از
داﻣﺪاران ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﻢ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺧﺮﯾﺪاری و ﻣﺼﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤــﺎدﯾﻪ ﺳﺮاﺳــﺮی
داﻣﺪاران :ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ
ـﺎﻫﺶ
ـﻪزودی ﮐـ
ـﺎزار آزاد ﺑـ
در ﺑـ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﺮاﺳﺮی داﻣﺪاران اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺻﻼح ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺑﺎزارﮔﺎه و ورود اﺗﺤﺎدﯾﻪ داﻣﺪاران در ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﺑﻪ زودی ﺑﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ در ﺑﺎزار آزاد روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.

ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺳﺮوﺳﺘﺎﻧﯽ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮﻧﺎ ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ،وارد
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزارﮔﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮﺧﺎم
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻬﺎده ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد.

وی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﻃﺒﻖ آﻣﺎرﻫﺎ ﺣﺪود دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻧﻬﺎده در ﺑﻨﺎدر
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ارزی ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﺎ ﺑﻪزودی ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﺮاﺳﺮی داﻣﺪاران اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  ۷۰درﺻﺪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﺤﺚ
ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺳﺮوﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﮐﻨﻮن ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺟﻮ ﺑﯿﻦ ﭼﻬﺎر
ﻫـﺰارو  ۱۰۰ﺗـﺎ ﭼﻬـﺎر ﻫـﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣـﺎن ،ذرت ﭼﻬـﺎر ﻫـﺰار و ۶۰۰
ﺗﻮﻣﺎن ،ﮐــﺎه ﯾــﮏ ﻫــﺰار و  ۷۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﮐﻨﺠــﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾــﺎ ﺑﯿــﺶ از ۱۵
ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن و ﯾﻮﻧﭽﻪ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.

وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ ﺳﺎﻣﺎن ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای داﻣﺪاران ﺑﺎﻻﺳﺖ اﮔﺮ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد داﻣﺪاران ﻧﺮﺳﺪ،
آﻧﻬﺎ از ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﺷﯿﺮﺧﺎم ۶ ،ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﺮاﺳﺮی داﻣﺪاران اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم
ﺷﺪه ﺷﯿﺮﺧﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی آزاد و دﯾﮕﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﻦ ﭘﻨﺞ ﻫﺰارو  ۸۰۰ﺗﺎ  ۶ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.

وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﺷﯿﺮﺧﺎم در ﺧﺮدادﻣﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب
ﻧﻬﺎده ﻫﺎ دو ﻫﺰارو  ۹۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن
زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺮخ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺷﯿﺮﺧﺎم ﺳﻪ ﻫﺰارو  ۴۰۰ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﻮد.

ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺳﺮوﺳﺘﺎﻧﯽ اﻓﺰود :ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ در واﻗﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺮخ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺛﺒﺎت
ﺑﺮﺳﺪ.
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رﺋﯿـﺲ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﮔـﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪی:
دﻻﯾــﻞ اﻓﺰاﯾــﺶ ﻗﯿﻤــﺖ ﮔــﻮﺷﺖ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی /ﻣﺮدم از ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺗﺮﺑﺎر
ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ و اﻣﺘﻨﺎع
داﻣﺪاران از ﻋﺮﺿﻪ دام ﺑﻪ ﺑﺎزار را ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻃﯽ ﯾﮑﻤﺎه اﺧﯿﺮ
اﻋﻼم و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮداز ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺗﺮﺑﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﺖ
ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ،ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ
ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺘﯽ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ
ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ داﻣﺪاران ﮐﺸﻮر از اﻧﺒﺎﺷﺖ دام و اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ دام زﻧﺪه
ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﻠﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ اﺧﯿﺮاً ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ دام ﻣﺎزاد ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺣﺪود  ١٧ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ

ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺮخ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺷﻘﻪ ﺑﺪون دﻧﺒﻪ ﺑﻪ ١١٠ﺗﺎ ١١۵
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻣﻠﮑﯽ ،رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
ﻣﻬﺮ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ را ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ داﻣﺪاران ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ دام و
ﻧﮕﻬﺪاری آن ﺑﺮای ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﯿﺪ
ﻗﺮﺑﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد داﻣﺪاران ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دامﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺑﺎﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ دام
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را در
ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ و ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﮔﺮاﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ
ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻮﯾﮋه در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل اﺛﺮات
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﭼﻮن در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ اول دامﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮاﺗﻊ
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻠﮑﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﻤﺒﻮدی در ﺑﺎزار دام و ﻋﺮﺿﻪ
ﮔﻮﺷﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن اﻗﺪام
ﺑﻪ ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮی ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزرﺳﺎن ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺎزار و ﺑﺎ اﺗﮑﺎ
ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﻣﺮدﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ  ،۱۲۴ﺑﺎ ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ.

رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن
ﻗﯿﻤﺖ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ و ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر و ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی
زﻧﺠﯿﺮهای ،ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﻼم ﺑﺎﻗﯿﻤﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻏﺮف ﻣﯿﺎدﯾﻦ و ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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داﻣـﺪاران از ﺑـﯽ ﺛﺒـﺎﺗﯽ ﺑـﺎزار
ﻧﻬــﺎده ﻫــﺎی داﻣــﯽ رﻧــﺞ ﻣــﯽ
ﺑﺮﻧﺪ/اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ در ﺑﺎزار ﻫﺎی
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺮخ
ﻧﻬﺎده ﻫﺎ
ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎزار ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ،
داﻣﺪاران ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدی در ﺗﺎﻣﯿﻦ آﻧﻬﺎ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻋﻠﯿﺮﺿـﺎ ﻋﺰﯾﺰاﻟﻠﻬـﯽ ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ داﻣـﺪاران در ﮔﻔـﺖ و ﮔـﻮ
ﺑﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان ،ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی
داﻣﯽ در ﺑﺎزار اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ

در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺗﺤﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ارز و
ﺳﯿﺎﺳﺖ ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﯽ در ﺑﺎزار روﺑﺮوﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ داﻣﺪاران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎزار ﻧﻬﺎدهﻫﺎی
داﻣﯽ ﮔﻼﯾﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ
ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺸﺨﺺ و ﻧﻮﺳﺎن ﻟﺤﻈﻪای ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺑﺎزار ،داﻣﺪاران ﮔﻼﯾﻪﻫﺎﯾﯽ
دارﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ در ﺑﺎزار ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻋﺰﯾﺰاﻟﻠﻬﯽ اداﻣﻪ داد :ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺟﻮ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ داﻣﺪار را ﯾﮏ ﻫﺰار و
 ،۲۵۰ذرت ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۰۰و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ را  ۲ﻫﺰار و  ۳۵۰ﺗﻮﻣﺎن
اﻋﻼم ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ رﻏﻢ اﺧﺘﺼﺎص ارز
 ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ واردات ،ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﯽ در ﺑﺎزار
روﺑﺮوﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﺧﺘﺼﺎص ارز دوﻟﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺛﺒﺎت ﻧﺮخ ﮐﺎﻻ
در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ  ۲۰۵ﺗﺎ  ۲۵۰دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داده اﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ در
ﺑﺎزار داﺧﻞ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﯽ روﺑﺮو ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ارزی را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭼﯿﻦ
و ﻫﻨﺪ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ ﺑﯽ ﺷﮏ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﯽ ،ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد.
ﻋﺰﯾﺰاﻟﻠﻬﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ
ﺟﺰﺋﯽ از ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﻧﯿﺴﺖ،
از اﯾﻦ رو ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻧﻬﺎده ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز داﻣﺪاران از ﺳﻮی ﺗﺠﺎر و
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ داﻣﺪاران ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎزار
ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ،اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد،
اﻇﻬﺎرﮐﺮد :اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ،
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ در ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ
ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎزار ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ،
اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻄﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻧﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﯿﻤﺖ ،دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ
و ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

