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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس،اﺳﺤﺎق ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی
ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز )ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ( در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﻣﺮدم ﺑﻪ وﯾﮋه
ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﮔﻔﺖ :در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺣﺠﻢ واردات دام و ﮔﻮﺷﺖ
ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی اداﻣﻪ داد :ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﭼﺎق دام و ﺧﺮوج آن از ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺟﺪی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی وزارت ﮐﺸﻮر ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪی در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ دام و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﻧﺘﻘﺎل آن
ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﺎی ﻣﺮزی ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ اﺑﻼغ و اﺟﺮا ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در دو ﻣﺎه ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑﺮای واردات

ﮔﻮﺷﺖ و دام از ﺳﻮی وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﻮﺷﺖ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر در ﺷﺐ ﻋﯿﺪ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد.
ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی اﻓﺰود :ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﻮﺷﺖ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮوش ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺟﺪی
اﺳﺖ و وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎﯾﺪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮرﺳﯽ و
اﺟﺮا ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﻧﻘﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد و
در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ از اﯾﺠﺎد ﺻﻒ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ و
ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮای ﻣﺮدم در ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮوش ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻋﻤﺪه ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ واردات و راﻫﮑﺎر ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﮔﻮﺷﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه در ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮوش ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد.
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وزارت اﻃﻼﻋﺎت ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﺑﻮدﺟﻪ ،وزارت ﮐﺸﻮر ،وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و اﺗﺎق اﺻﻨﺎف ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ؛ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی از وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و وزارت ﮐﺸﻮر اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم
ﺑﺮای واردات ﮔﻮﺷﺖ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ زﻧﺪه از ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ را در دﺳﺘﻮر
ﮐﺎر ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
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