ﻫﻤﮑﺎری اﯾﺮان و ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ ،ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻣﯽ در دﯾﺪار ﺑﺎ
دﺳﺘﯿﺎر ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی و رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ:
اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و  200ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﺟﺰو ﻫﻔﺖ
ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه دﻧﯿﺎ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻨﻄﻘﻪ و
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻃﺮاف ﺑﺮای ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل در ﻗﺎﻟﺐ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ رﮐﻨﯽ اﻓﺰود :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺮای ﺳﻔﺎرش ﮔﻮﺷﺖ
ﻣﺮغ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺳﺎﯾﺰ  ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ را ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻗﺎﻟﺐ زﻧﺠﯿﺮه ﺳﻮق ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻣﯽ وزرات ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺮان و ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی
ﻣﺸﺘﺮک ،ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :در دﻧﯿﺎ  85درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ
زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﺪد در اﯾﺮان  15درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻣﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻪ
ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻃﯿﻮر در اﯾﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻠﻪ ﻻﯾﻦ ،ﻣﺮغ اﺟﺪاد ،ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﻫﺎی
ﻣﺎدر و ﺗﺠﺎری وﺟﻮد دارد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﻠﻪ ﻻﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺎ
آﺧﺮﯾﻦ ورژن ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در دﻧﯿﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﻪ روز ﺷﻮﯾﻢ.
وی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺒﺎدل داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن را از
دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری دو ﮐﺸﻮر ﻧﺎم ﺑﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری
آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰای ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ،در ﺻﺪد واردات ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه
ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﻫﺴﺘﯿﻢ.
رﮐﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ و ﺷﯿﺮ را از روﯾﮑﺮدﻫﺎی وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی در ﺑﺨﺶ اﻣﻮر دام ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻼح ﻧﮋاد وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ
ﮐﻪ از ﻧﮋادﻫﺎی دو ﻣﻨﻈﻮره ﮔﺎو ﺳﻤﯿﻨﺘﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ودر اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
اﺧﯿﺮا ﺳﻔﺎرش ﯾﮏ ﮔﻠﻪ ﮔﺎو ﺳﻤﯿﻨﺘﺎل را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اروﭘﺎﯾﯽ دو ﻣﻠﯿﺘﯽ
داده اﯾﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ در
ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن از ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد.
در اﯾﻦ دﯾﺪار ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﺮان در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ دام و ﻃﯿﻮر،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﺮه ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ،ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﭘﻨﯿﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه
ﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﮔﻮﺷﺘﯽ اﺑﺮاز ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﭼﻨﮕﯿﺰ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺸﺘﺮک
ﺧﺒﺮ داد.
در اﯾﻦ دﯾﺪار ﻻﯾﻮس ﺑﻮﮔﻨﺎر دﺳﺘﯿﺎر ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی و رﯾﯿﺲ
ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰای
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در  24آﮔﻮﺳﺖ اﻣﺴﺎل در ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺎ آﻣﺎده اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در
ﺣﻮزه ﺗﺠﺎرت ﻃﯿﻮر ﺑﺎ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ و در ﻣﻮرد ﻋﺮﺿﻪ و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﮋادﻫﺎی
ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﯾﻢ.
وی ﻣﻮاد ژﻧﯽ در ﺑﺨﺶ داﻣﺪاری را از ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و
ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن داﻧﺴﺖ و اذﻋﺎن داﺷﺖ :اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﻣﻮاد آﺳﺎﻧﺘﺮ از دام
زﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻮﮔﻨﺎر اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ آﻣﺎده ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ
اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل دام زﻧﺪه اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﺮاﯾﻂ
و ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
وی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز و ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺎدرات از ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان را
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎرت ﮐﺸﺎورزی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
دﺳﺘﯿﺎر ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر

اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺨﺶ ﻃﯿﻮر از ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ زﻧﺠﯿﺮه
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺮار دارد و ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎ
ﻧﻮﺳﺎزی ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎ و ﺗﺠﺎرت در ﺑﺨﺶ دام و ﻃﯿﻮر را
ﻣﻨﻮط ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﺠﺎر دو ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ و
ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
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