روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺮورش
»ﺷﺘﺮﻣﺮغ« در ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد
ﻣﺴﻠﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ،ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﭘﺮورش ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد در
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻫﺮﻣﺰ؛ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ ﺑﺎ دو
ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ وﺳﻌﺖ ﺑﺎ  ۱۰۰ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ در روﺳﺘﺎی ﺳﯿﻒ
آﺑﺎد ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻦ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮای راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﻣﺰرﻋﻪ
ﺣﺪود  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰودی ﭘﺮورش  ۲۰۰ﻗﻄﻌﻪ
ﺟﻮﺟﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺰرﻋﻪ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ ﺑﻌﺪ از  ۹ﻣﺎه ﭘﺮورش ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪزاﯾﯽ دارد و اﯾﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮای ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ اﺷﺘﻐﺎل اﯾﺠﺎد
ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻣﺰرﻋﻪ  ۲۰ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد
ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه ﺟﻮﺟﻪ ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ ﻫﻢ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد.
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :وزن ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﭘﺲ از  ۹ﻣﺎه ﭘﺮورش ﺑﻪ ۸۰
ﺗﺎ  ۱۰۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ آن در ﺑﺎزار ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺻﺪ
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ دارد.
وی ﮔﻔﺖ :اﻓﺰون ﺑﺮ ﮔﻮﺷﺖ ،ﭘﻮﺳﺖ ،ﭘﺮ و روﻏﻦ ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ ﻧﯿﺰ در ﺑﺎزارﻫﺎی
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎی زﯾﺎدی دارد.
اﯾﻦ ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻦ اﻓﺰود :ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و ﯾﮑﯽ
از ﮐﻢ ﭼﺮبﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران
ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ و اﻓﺮاد دﭼﺎر ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
ﻋﺒﺎس ﭘﻮر ،رﺋﯿﺲ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی،
راهاﻧﺪازی واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ،اﯾﺠﺎد ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی
ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ دارد.
رﺋﯿﺲ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد ،ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﺷﺖ
و ﺗﺨﻢ ﺷﺘﺮﻣﺮغ را اﻗﺘﺼﺎدی داﻧﺴﺖ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮح
اﺷﺘﻐﺎﻟﺰا در ﺣﻮزه ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر ﮔﻔﺖ :در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد در ﺣﯿﻄﻪ
ﭘﺮورش ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﺑﺎ ﻗﻮت ﺗﻤﺎم وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺮورش
ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن داﺧﻠﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﺄﮐﯿﺪات رﻫﺒﺮی در ﺧﺼﻮص اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ
اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻏﺎزی ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﺰرگ
در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽﻫﺎی
ﭘﯽ در ﭘﯽ و ﻟﺰوم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﮐﻢ آب ،ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﺪه در
ﺣﻮزه داﻣﭙﺮوری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ .
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/ی

