پشــتیبانی امــور دام کشــور در گفتوگــو
بــا «ایــران» اظهــار کــرد :از ابتــدای اصــاح ارز
ترجیحــی تاکنــون شــرکت پشــتیبانی امــور دام
اعــام کــرده کــه آمادگــی خریــد هــر تعــداد
مــرغ و تخــم مــرغ مــازاد مرغــداران را دارد و
هیــچ گونــه محدودیتــی در ایــن زمینــه وجــود
نــدارد.
وی درخصــوص صــادرات دام نیــز افــزود:
بخشــنامه و دســتورالعمل ایــن امــر توســط
معاونــت تولیــدات دامــی وزارت جهاد کشــاورزی
تنظیــم شــده و صــادرات دام نیــز بــر همیــن امــر
اســتوار اســت.
ایــن مقــام مســئول چنــدی پیــش اعــام
کــرده بــود کــه پیــرو دســتور رئیــس جمهــور
و مقــام عالــی وزارت جهــاد کشــاورزی ،شــرکت
پشــتیبانی امــور دام بــه فوریــت خریــد تضمینی
دام مــازاد را در دســتور کار خــود قــرار داده و در
تاریــخ  31خردادمــاه دســتورالعمل خریــد دام

ســنگین و در تاریــخ  7تیرمــاه دســتورالعمل
خریــد دام ســبک بــه ادارات امــور پشــتیبانی کل
اســتانها ابــاغ شــد.
ســامی همچنیــن اعــام کــرد کــه قیمــت دام
زنــده توســط کمیتههــای اســتانی بــه ریاســت
اســتاندار در هــر اســتان بــه عنــوان رئیــس
تنظیــم بــازار و همچنیــن اتحادیــه و تعاونیهای
مربوطــه بــا توجــه بــه نــوع دام و قیمــت دام در
اســتان تعییــن خواهــد شــد.
آزاد شدن صادرات دام
افزایــش قیمــت نهادههــای دامــی و
خشکســالی مراتــع در کشــور و عــدم خــروج دام
از کشــور ســبب شــد کــه  4میلیــون دام مــازاد در
کشــور وجــود داشــته باشــد .
از ایــن رو عــاوه بــر خریــد دام توســط شــرکت
پشــتیبانی امــور دام ،صــادرات دام بــرای حمایت

از ابتــدای اصــاح ارز ترجیحــی
تاکنــون شــرکت پشــتیبانی
امــور دام اعــام کــرده کــه
آمادگــی خریــد هــر تعــداد مرغ
و تخــم مــرغ مــازاد مرغــداران را
دارد و هیــچ گونــه محدودیتــی
در ایــن زمینــه وجــود نــدارد

هــر چــه بیشــتر از دامــداران توســط وزارت جهاد
کشــاورزی آزاد شد.
افشــین صــدر دادرس ،مدیرعامــل اتحادیــه
مرکــزی دام ســبک در گفتوگــو بــا «ایــران»
اظهــار داشــت :خوشــبختانه مجــوز صــادرات
دام توســط وزارت جهــاد کشــاورزی صــادر شــده
لکــن هنــوز مکانیــزم اجرایــی ایــن امــر نهایــی
نشــده اســت .وی افــزود :طبــق اســتعالم از
تمامــی اســتانهای کشــور از اردیبهشــت مــاه
ســال جــاری تاکنــون حــدود  4میلیــون دام
مــازاد در کشــور وجــود دارد.
مدیرعامــل اتحادیــه مرکــزی دام ســبک دربــاره
دالیــل وجــود مــازاد دام در کشــور خاطرنشــان
کــرد :مهمتریــن دلیــل ایــن امــر بــه فصــل
عرضــه (بهــار) دام برمــی گــردد بــه طــوری کــه
دام ســبک زاد و ولــد بســیاری داشــته اســت و
جایگزیــن دامهــای قبلــی شــده لکــن همچنــان

دام قدیمــی بــه دلیــل عــدم صــادرات روی
دســت دامــداران باقــی مانــده بــود.
صــدر دادرس گفــت :از طــرف دیگــر بســیاری
ً
خصوصــا اســتانهای
از اســتانهای کشــور
غربــی و حــوزه زاگــرس از جملــه خوزســتان،
لرســتان و ایــام بــا خشکســالی روب ـهرو بودنــد
کــه بــه ایــن امــر بایــد کمبــود آب حتــی در
ییالقــات مناطــق مختلــف را افــزود ،بــه همیــن
دلیــل مراتــع ظرفیــت کمــی بــرای چــرای دام
داشــتند بنابرایــن ضــروری اســت کــه تعــداد دام
در کشــور کاهــش یابــد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود
درخصــوص همزمانــی وجــود مــازاد عرضــه دام
در کشــور بــا کاهــش نیافتــن قیمــت گوشــت
قرمــز در کشــور افــزود :از دی مــاه ســال گذشــته
تــا بهمــن مــاه همــان ســال کــه صــادرات دام
آزاد شــد قیمــت دام زنــده در کشــور  10هــزار
تومــان گرانتــر شــد و از  63هــزار تومــان بــه
 73هــزار تومــان رســید ایــن در حالــی اســت کــه
قیمــت گوشــت قرمــز در کشــور بــه باالتــر از 200
هــزار تومــان رســید.
مدیرعامــل اتحادیــه مرکــزی دام ســبک
خاطرنشــان کــرد :هیــچ تناســبی بیــن افزایــش
قیمــت دام زنــده بــا قیمــت گوشــت قرمــز
وجــود نداشــت بــه همیــن دلیــل میتــوان
گفــت مافیــا و دالالن عمدتـ ً
ـا ســود بــازار دام را
بــه جیــب زدنــد و مصــرف کننــدگان و دامــداران
بــا زیــان روبــهرو شــدند.
صــدر دادرس در پایــان افــزود :بــرای افزایــش
نیافتــن قیمــت گوشــت قرمــز در بــازار بهتــر
اســت در کنــار صــادرات دام ،خریــد تضمینــی دام
توســط شــرکت پشــتیبانی امــور دام نیــز صورت
گیــرد ،از طــرف دیگــر بهتــر اســت در زمانــی
کــه گوشــت بــه صــورت تضمینــی از دامــدار
خریــداری میشــود بــه جــای منجمــد کــردن در
ســردخانههای شــرکت پشــتیبانی بالفاصلــه بــه
صــورت گــرم بــه بــازار عرضــه شــود.
تأمین نهاده دامی مورد نیاز دامداران
پــس از اصــاح ارز ترجیحــی در کشــور ،قیمــت
نهادههــای دامــی بــا افزایــش قابــل توجهــی
روبــهرو شــد ،از طــرف دیگــر بیــم آن میرفــت
کــه خللــی در واردات ایــن محصــول بــه وجــود
آیــد.
ایــن در حالــی اســت کــه آمــار گمــرک
در چهارماهــه نخســت ســالجاری نشــان
میدهــد کــه  3میلیــون و  639هــزار و  631هــزار
تــن نهــاده دامــی بــه ارزش یــک میلیــارد و 741
میلیــون و  46هــزار دالر وارد کشــور شــده اســت.
در همیــن خصــوص عبــاس عســکرزاده ،بــا
بیــان اینکــه تاکنــون وظیفــه تأمیــن نهــاده
دامــی مــورد نیــاز دامــداران و کشــاورزان را ۵۰
شــرکت کوچــک و بــزرگ بــه عهــده داشــتند،
گفــت :بــا وقــوع جنــگ روســیه و اوکرایــن و
اختــال در تأمیــن نهادههــا بیــن کشــورها،
وزارت جهــاد کشــاورزی تصمیــم گرفــت تعــداد
تأمیــن کنندههــای داخلــی را افزایــش دهــد کــه
بــرای همیــن منظــور از شــرکتهای مختلفــی از
جملــه ســازمان تعــاون روســتایی کمــک گرفتــه
شــد.
معــاون توســعه بازرگانی وزارت جهاد کشــاورزی
ً
افــزود :معمـ ً
ـتقیما
ـوال شــرکتهای دولتــی مسـ
کاالی مــورد نیــاز خــود را بهصــورت مســتقیم
از شــرکتهای اصلــی خارجــی تهیــه میکننــد
یــا اینکــه بــه صــورت برگــزاری مناقصــه بیــن
 ۵۰شــرکت وارد کننــده نهادههــای مــورد نیــاز
تأمیــن میشــود.
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