ﻣﺎﻓﯿــﺎ ﻗﯿﻤــﺖ ﮔــﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣــﺰ را
اﻓﺰاﯾﺶ داد

رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﯿﻮب
ﺗﻮزﯾﻊ و ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻓﯿﺎ و دﻻل ﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ را ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه
اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﻣﻬﺮ؛ ارﺳﻼن ﻗﺎﺳﻤﯽ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﺗﺎق
ﺗﻌﺎون در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻬﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ ﺻﺎدرات ﺧﻮراک
دام ،ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن و ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ اﻗﻼم را ارزانﺗﺮ در ﺑﺎزار داﺧﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ:
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود و
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺖ ﺑﺎزار ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪﺑﯿﺮی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ
ﺣﯿﺎت ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :داﻣﺪار دام زﻧﺪه را در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻦ  ۱۰۰ﺗﺎ
 ۱۰۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﺎر ﻧﺮخ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ  ۱۸۰ﺗﺎ
 ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺪ اﻣﺎ در ﺑﺎزار ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ  ۲۵۰ﺗﺎ ۳۰۰
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﯽرﺳﺪ.
وی ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﯿﻮب ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ اﺷﺎره و ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :دﻻلﻫﺎ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺎزار را ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰاﯾﺶ داده اﻧﺪ.

ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺎدﯾﻦ و ﺗﺮه ﺑﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ
اﺟﺎره ﻏﺮﻓﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل ﺑﺮای ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻮزﯾﻊ اﺻﻼح ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ
ﺑﺎزار ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮده و ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻣﺴﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪات
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﯿﺶ از  ۱۲۰ﺗﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر را ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ را ﻧﯿﺰ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه
در اداﻣﻪ ﻣﺠﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮی ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺧﻮراک دام درﺑﺎره اﺣﺘﻤﺎل
ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دام ﺑﺎ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :ﻧﺮخ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮔﻮﺷﺖ دام و
ﻃﯿﻮر ﺗﺎ ﺣﺪود  ۷۰درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮراک ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن از
اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺣﺬف ارز دوﻟﺘﯽ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺣﺪود  ۷ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻧﺮژی ،دﺳﺘﻤﺰد و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ
دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه دام در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻻ
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺧﻮراک دام ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ داﻣﺪاران و ﻣﺮﻏﺪاران
ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮراک دامﻫﺎ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد :ﮐﺸﺘﺎر دام ﻣﺎده و ﻣﻮﻟﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﺮغﻫﺎی ﻣﺎدر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ زﯾﺮا
ﺑﺎر ﺧﻮراﮐﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮد
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺧﻮراک ﺑﺎﯾﺪ  ۲۵درﺻﺪ دراﻣﺪ ﺧﻮد را ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺪﻫﻨﺪ .در
اﯾﻦ ﺑﺎره در ﺑﺨﺶ ﻃﯿﻮر اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد
در ﺑﺨﺶ دام و ﻃﯿﻮر ﺑﺎزﻧﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻫﺶ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺟﻌﻔﺮی در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻋﺪدی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮود
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎی داﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ  ۳۰درﺻﺪ
ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﻤﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎ ﺻﺎدرات ﺣﻞ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﮔﻮﺷﺖ
ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﻣﯽرﺳﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻬﺮ

ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﮔــﻮﺷﺖ ﻋﺸــﺎﯾﺮ ﺑــﻪ ۲۰۰
ﻫﺰارﺗﻦ ﻣﯽرﺳﺪ؟

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
در  ۲۲اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ۲۰۰
ﻫﺰارﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﻓﻀﻞ ﺧﺮم ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
دام در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻧﺮخ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮه ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه در ﺑﺎزار
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ دام ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۱۰۰ﺗﺎ ۱۱۰
ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ دام ﻫﺎی ﻣﺎزاد ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺶ و
ﺑﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻣﻮﺟﻮد ،دﯾﮕﺮ ﻣﺎزاد ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و
ﺑﺎزار آن را ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺧﺮم ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از  ۳۰درﺻﺪ دام
ﻋﺸﺎﯾﺮ در  ۲۲اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮔﻮﺷﺖ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺑﻪ  ۲۰۰ﻫﺰارﺗﻦ ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻋﺸﺎﯾﺮ داﻣﺪاران ﻣﺘﺤﺮک
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﯽ روﺑﺮوﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ در ﺻﻮرت ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،در
ﻏﯿﺮاﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻬﺎده ﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ارزان ﻗﯿﻤﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ دام در ﺑﺎزار ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

رﺋﯿـﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﮐﺸـﺎورزی اﺗـﺎق
ﺗﻌﺎون :ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﻮﺷﺖ
ﻗﺮﻣﺰ داﺧﻞ ﻧﺪارﯾﻢ

ارﺳﻼن ﻗﺎﺳﻤﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۸۰۰ﺗﺎ  ۸۵۰ﻫﺰارﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ در

داﺧﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺪارﯾﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ارﺳﻼن ﻗﺎﺳﻤﯽ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن
ﺻﺎدرات دام در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ و ﺑﺎ اﺧﺬ ﻋﻮارض ﺻﺎدرات
ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﺪ ،اﻣﺎ اﺟﺮای آن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ
 ۶ﻣﺎﻫﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺎﻣﺪه
ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ روی دﺳﺖ داﻣﺪار ﺑﺮای ﺻﺎدرات
ﺑﯿﺶ از  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن راس دام ﺳﺒﮏ و  ۳۰۰ﻫﺰار راس دام ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﻮد ﺗﺎ داﻣﺪار ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه آﻣﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ
زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻊ ﻧﺸﻮد.
ﻗﺎﺳﻤﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۸۰۰ﺗﺎ  ۸۵۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ
در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﮔﻔﺖ :در ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ در داﺧﻞ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺨﺸﯽ از
ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۶ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﻮﺷﺖ
ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎزار داﺧﻞ ﻧﺪارﯾﻢ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

آﻟﻤﺎن در ﯾﮏ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺤﺮان ﮐﻤﺒﻮد
ﮔﻮﺷﺖ

اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻮﺷﺖ آﻟﻤﺎن ﻫﺸﺪار داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه
آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﮐﻤﺒﻮد ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از دایوﻟﺖ ،اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻮﺷﺖ آﻟﻤﺎن ﻫﺸﺪار داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻃﯽ  ۴ﺗﺎ  ۶ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ
ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻫﻮﺑﺮت ﮐﻠﯿﮕﺮ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ وﺳﺘﻔﻠﯿﺶ و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ
ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻮﺷﺖ آﻟﻤﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻃﯽ  ۵ ،۴ﯾﺎ  ۶ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﻤﺒﻮد
ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻠﯿﮕﺮ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد دامﻫﺎ در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات آبوﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣـﺎل اﻣـﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨـﺪ اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺑـﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠـﯽ ﮔﺴـﺘﺮده
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮآوری ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۰درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
از ﻃﺮﻓﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد دامﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮد ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺻﯿﻔﯽﺟﺎت و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .در ﻫﺮ دو ﺻﻮرت اوﺿﺎع ﺑﺤﺮان ﻏﺬا در
آﻟﻤﺎن ﺑﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻮﺷﺖ آﻟﻤﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﻣﻮﺿﻮع ﮔﯿﺎهﺧﻮاری در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ
ﻫﻨﻮز  ۹۰درﺻﺪ ﻣﺮدم آﻟﻤﺎن ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻟﻤﺎن ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ

ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ واردات واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻟﻤﺎن ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ واردﮐﻨﻨﺪه ﮔﻮﺷﺖ در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﻣﻨﺒﻊ :دیوﻟﺖ

ﻋﺮﺿﻪ دام  ۴۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ

رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دام از اﻓﺰاﯾﺶ  ۳۰ﺗﺎ  ۴۰درﺻﺪی ﻋﺮﺿﻪ دام
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﺑﺎزار ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﻣﻨﺼﻮر ﭘﻮرﯾﺎن ﮔﻔﺖ :در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﻋﺮﺿﻪ دام ﺑﻪ ﺣﺪی زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ۳۰ﺗﺎ ۴۰
درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ دارد.
او ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺮه ﻧﺮ ﮐﺸﺘﺎری را  ۷۲ﺗﺎ  ۷۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﺑﺮه ﻧﺮ
ﭼﺎق  ۷۰ﺗﺎ  ۷۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﺑﺮه ﻧﯿﻢ ﮔﻮﺷﺖ  ۶۸ﺗﺎ  ۶۹ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﺑﺮه

ﻧﺮ ﻻﻏﺮ  ۶۵ﺗﺎ  ۶۸ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﺑﺮه ﻣﺎده ﮐﻤﺘﺮ از  ۶۸ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ دام در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ و
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از داﻣﺪار ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﭘﻮرﯾﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺮاواﻧﯽ دام و ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﻣﺸﮑﻠﯽ در
ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻧﺪارﯾﻢ.
رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دام ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ۴
ﻣﯿﻠﯿﻮن راس دام ﺳﺒﮏ ﻣﺎزاد در ﮐﺸﻮر داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﯿﺰان
ﻣﺎزاد دام ﺑﻪ  ۶.۵ﺗﺎ  ۷ﻣﯿﻠﯿﻮن راس رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
ﺑﺎﯾﺪ وارد ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺷﻮد .ﺻﺎدرات ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺧﺮوج دام
ﻣﺎزاد و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت داﻣﺪاران اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،ﻃﺒﻖ آﻣﺎر  ۷۰درﺻﺪ دامﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮه ﻧﺮ ﻻﻏﺮ و ﻧﯿﻢ
ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﺛﯿﺮی در ﺑﺎزار دام داﺧﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

ﺟـﺎﻣﻌﻪ ﻋﺸـﺎﯾﺮی  ۴ﺑﺮاﺑـﺮ ﻧﯿـﺎز
وارداﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ را
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻋﺸﺎﯾﺮ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ۲۵
درﺻﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺸﺎﯾﺮی ،ﮔﻔﺖ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺸﺎﯾﺮی  ۴ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺎز
وارداﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،از وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﻋﺒﺎس ﭘﺎﭘﯽزاده رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻋﺸﺎﯾﺮ اﯾﺮان ﻇﻬﺮ
اﻣﺮوز در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن روﺳﺘﺎﯾﯽ در وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ  ۲۵درﺻﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺸﺎﯾﺮی ،ﮔﻔﺖ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺸﺎﯾﺮی  ۴ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺎز وارداﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺎدی از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ،
داﻣﭙﺮوری و ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺗﻌﻠﻖ دارد.

داﻣﺪاری،

ﭘﺎﭘﯽزاده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺖ ﺳﯿﺰدﻫﻢ در ﺣﻮزه ﻋﺸﺎﯾﺮی ﮐﺸﻮر،
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺳﻔﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ در ﺑﺨﺶ اﻋﺘﺒﺎرات ﻧﯿﺰ در
ﺣﻮزه ﻋﺸﺎﯾﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ انﺷﺎءﻟﻠﻪ اﺛﺮ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ را در رﻓﺎه
ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ.
وی ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺑﺨﺶ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ  ۴۵۰ﺻﻨﺪوق ﺧﺮد زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ و
ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻌﺎون ﻋﺸﺎﯾﺮی وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮدﻣﺎن را در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺠﺎم داده
اﯾﻢ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻋﺸﺎﯾﺮ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻋﺸﺎﯾﺮ در ﺳﺎل  ،۸۸اﻓﺰود ۳۰ :دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻬﺎد

ﮐﺸﺎورزی در اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل ﻋﺸﺎﯾﺮ وﻇﯿﻔﻪﻣﻨﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺸﺎﯾﺮ در ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،راه ،آﻣﻮزش داﻧﺶ آﻣﻮزان و … از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ و
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

ﻋﺸﺎﯾﺮ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺎز وارداﺗﯽ
ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻋﺸﺎﯾﺮ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۱.۵درﺻﺪی۲۵ ،
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﺸﻮر را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺎز
وارداﺗﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه
ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻋﺸﺎﯾﺮ اﯾﺮان ،ﻋﺒﺎس ﭘﺎﭘﯽزاده رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر
ﻋﺸﺎﯾﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﻠﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻓﯿﺮوزﺟﺎﯾﯽ رﺋﯿﺲ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻋﺸﺎﯾﺮی

ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺎزﻧﺪران و در دﯾﺪار ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪار اﯾﻦ
اﺳﺘﺎن ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺳﻔﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
 ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻋﺸﺎﯾﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺸﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﮔﺮدﺷﮕﺮی را از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻋﺸﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺮﺷﻤﺮد
و ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮد.
ﭘﺎﭘﯽزاده ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص رﺋﯿﺲ و
اﻋﻀﺎی ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻋﺸﺎﯾﺮی ،اﻣﺴﺎل اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻋﺸﺎﯾﺮ
اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺸﮑﻼت در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻋﺸﺎﯾﺮ اﯾﺮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻋﺸﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و اﻣﻮر ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻣﺎزﻧﺪران ﺟﺪﯾﺪاﻟﺘﺄﺳﯿﺲ
اﺳـﺖ ﻟـﺬا ﺣﻤـﺎﯾﺖ دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾـﯽ اﺳـﺘﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در اﻓﺰاﯾـﺶ
ﺑﺮﺧﻮرداری اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺗﻼش وﯾﮋه دارد
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ و رﺋﯿﺲ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻋﺸﺎﯾﺮی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﻼش ﻣﺠﻠﺲ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺸﺎﯾﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﮋه
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺳﻔﺮﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺸﺎﯾﺮ داﺷﺘﻪاﯾﻢ.
ﻋﻠﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻓﯿﺮوزﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺑﺎزﻧﮕﺮی در آﻣﺎر ﺳﺮﺷﻤﺎری
ﻋﺸﺎﯾﺮ ﮐﻮﭼﻨﺪه اﺳﺘﺎن ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوه وﯾﮋه در اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻋﺸﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن را ﺿﺮوری و ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ
داﻧﺴﺖ.

ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﯿﺰ از ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺎم ﺑﺮد و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﺳﺘﺎﻧﺪاری و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎزﻧﺪران آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﻗﺸﺮ زﺣﻤﺖﮐﺶ را
دارﻧﺪ.

ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﯿﻨﯽﭘﻮر ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻨﺪ ب ﺗﺒﺼﺮه  ۱۶ﺑﻪ ﻋﺸﺎﯾﺮ
ﻣﺎزﻧﺪران ﻗﻮل ﻣﺴﺎﻋﺪ داد و اﻓﺰود :در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮای
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺸﺎﯾﺮ در اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﺸﺎﯾﺮ ،ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺷﻮرای ﻋﺸﺎﯾﺮی
اﺳﺘﺎن را ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ؛
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﻣﻮر ﻋﺸﺎﯾﺮ
آﻧﺎن را از

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻋﺸﺎﯾﺮ اﯾﺮان و رﺋﯿﺲ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻋﺸﺎﯾﺮی
اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رﺋﯿﺲ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و رﺋﯿﺲ
ﻣﺎزﻧﺪاران ﺑﺎ ﻋﺸﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن دﯾﺪار و ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ رﯾﺴﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ را
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﯾﮏ ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻄﺮ
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮدم اﻏﻠﺐ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﻫﻠﺚ دی ﻧﯿﻮز ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺪود  ۴۰۰۰ﻓﺮد ﻣﺴﻦ ﻧﺸﺎن داد اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ زﯾﺎدی ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ و ﺳﮑﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺪرﮐﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ
ﮐﻠﺴﺘﺮول “ﺑﺪ” ﺧﻮن اﺳﺖ.
در ﻋــﻮض ،ﻣﺤﻘﻘــﺎن اﯾــﻦ ﺧﻄــﺮ را ﺗــﺎ ﺣــﺪی در ﻣــﻮاد ﺧﺎﺻــﯽ ﮐــﻪ
ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮم روده ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽﺷـﻮد ردﯾـﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ .وﻗﺘـﯽ اﯾـﻦ
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ را ﻫﻀﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم TMAO
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻟﺘﻬﺎب و ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﺑﺮای ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم آﺷﻨﺎ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد :ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ،اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن
اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ و ﺑﯿﻤﺎری
ﻗﻠﺒﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
در ﻋﻮض ،اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ »ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻮیﺗﺮی« اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی
روده و  TMAOﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﮔﻮﺷﺖ
ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ و ﺳﮑﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
»ﻣﻨﮓ واﻧﮓ« ،ﻋﻀﻮ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺎﻓﺘﺲ در ﺑﻮﺳﺘﻮن ،ﮔﻔﺖ:
»وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺑﺮ روی ﭼﺮﺑﯽ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه و اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه
اﺳﺖ«.
اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﺮﺑﯽ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺑﺪ  LDLرا اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﺪ ،اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮی ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻣﺼﺮف
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
واﻧﮓ ﮔﻔﺖ» :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ از ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﭼﺮﺑﯽﻫﺎی اﺷﺒﺎعﺷﺪه
ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ«.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﺗﯿﻢ واﻧﮓ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺮدم ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻄﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﯾﺎ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی در آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ،اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﺎ ﻫﺮ وﻋﺪه ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ  ۲۲درﺻﺪ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻮدﻧﺪ ،درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ
ﻗﻠﺒﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺣﺪس ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ آﻫﻦ ﻣﻮﺟﻮد
در ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آن ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺼﺮف زﯾﺎد آﻫﻦ ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺿﯿﺢ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد :ﺳﻪ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ـﺰ و
ـﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣـ
ـﻦ ﮔـ
ـﺎط ﺑﯿـ
ـﺪ از ارﺗﺒـ
ـﺪود  ۱۰درﺻـ
ـﺎی روده ﺣـ
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫـ
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ  TMAOو دو ﭘﯿﺶ ﺳﺎز ﺑﺮای آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی روده ال ﮐﺎرﻧﯿﺘﯿﻦ ،ﯾﮏ ﻣﺎده ﻣﻐﺬی ﻓﺮاوان در ﮔﻮﺷﺖ
ﻗﺮﻣﺰ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ  TMAOﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﯽ و
ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺳﻼﻣﺖ
ﻣﻨﺒﻊ :ﻫﻠﺚ دی ﻧﯿﻮز

وزﯾﺮ ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی :ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ
ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ،ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺳﺮﻋﺖ
ﻣﯽﮔﯿﺮد/ﺻﺎدرات ﻣﺎزاد دام

وزﯾﺮ ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ از اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻣﺮغ،
ﺗﺨﻢﻣﺮغ و ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺘﻤﺮار دﻫﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺴﻨﺎ ،در ﭘﯽ درﺧﻮاﺳﺖ داﻣﺪاران و ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ دام
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ،آزادﺳﺎزی ﺻﺎدرات دام و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﺮﯾﺪ
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ،روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد ﺳﺎداﺗﯽ ﻧﮋاد در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻔﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ
ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی و در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻮزه داﻣﭙﺮوری و دام و ﻃﯿﻮر ﺑﺎ دﺳﺘﻮر رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری و
ﻣﻌﺎون اول و ﻧﺸﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ دام و ﻃﯿﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ،
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ از اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻣﺮغ ،ﺗﺨﻢﻣﺮغ و ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ را
ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺘﻤﺮار دﻫﯿﻢ.
ﺳﺎداﺗﯽﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار در ﺑﺤﺚ ﺻﺎدرات دام
اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی از ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺎزاد دام را ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :در ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت داﻣﺪاران و ﻣﺮﻏﺪاران
ﻣﻮرد ﻣﺪاﻗﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده و
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آﻧﺎن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :ﺗﻼش دوﻟﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ
را در ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ﺑﺨﺼﻮص دام و ﻃﯿﻮر ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر
را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ اﺳﺘﻤﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ در ﺧﺮدادﻣﺎه
 ۱۲درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ

ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ
در ﺧﺮداد اﻣﺴﺎل در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﺮداد ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ۲۳
درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ و  ۱۲درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﻣﺮﮐﺰ
آﻣﺎر اﯾﺮان ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺸﺘﺎر دام ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎهﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر
در ﻣﺎه ﺧﺮداد اﻣﺴﺎل را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻃﺮح،
وزن ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻋﺮﺿﻪﺷﺪه اﻧﻮاع دامﻫﺎی ذﺑﺢﺷﺪه در ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎهﻫﺎی رﺳﻤﯽ
ﮐﺸﻮر در ﺧﺮداد اﻣﺴﺎل ﻣﻌﺎدل  ۵۲ﻫﺰار و  ۲۰۴ﺗﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﺳﻬﻢ
ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع دام ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ،ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو و
ﺗﻦ ،ﭼﯿﺰی ﺣﺪود  ۴۷.۹درﺻﺪ از وزن ﮐﻞ ﮔﻮﺷﺖ
اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺮه ﺑﺎ
ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻫﺰار و  ۳۱۳ﺗﻦ ،و ﺳﺎﯾﺮ

ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ  ۲۵ﻫﺰار و ۲۱
ﻗﺮﻣﺰ ﻋﺮﺿﻪﺷﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮد
 ۲۳ﻫﺰار و  ۷ﺗﻦ  ،ﺑﺰ و
اﻧﻮاع دام ﺑﺎ  ۸۶۳ﺗﻦ،

ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ  ۴۴.۱درﺻﺪ ۶.۳ ،درﺻﺪ و  ۱.۷درﺻﺪ از وزن ﮐﻞ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎهﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر در ﺧﺮداد اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﻣﺎه
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ  ۲درﺻﺪی ﻣﻘﺪار ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ
در ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎهﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻮﺷﺖ در ﺧﺮداد۱۴۰۱
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۴۰۰ﺑﺮای ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺮه  ۲۳درﺻﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺰ
و ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ  ۶درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺑﺮای ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ  ۱۲درﺻﺪ ،ﮔﺎوﻣﯿﺶ و
ﺑﭽﻪﮔﺎوﻣﯿﺶ  ۵درﺻﺪ و ﺷﺘﺮ و ﺑﭽﻪﺷﺘﺮ  ۲۱درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻋﺮﺿﻪ
ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ در ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎهﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر در ﺧﺮداد اﻣﺴﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﻣﺴﺎل در ﺣﺪود  ۳درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان

