ﮐﺸﺘﺎر  ۱۰ﺗﻦ ﻣﺮغ ﮔﺮم ﻣﺎزاد ﺑﺮ
ﻧﯿﺎز در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮﺧﻠﯿﻠﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﻧﯿﺎز روزاﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺮغ ﮔﺮم ﺣﺪود  ۹۰ﺗﺎ  ۱۱۰ﺗﻦ ﺑﻮده و اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮغ ﻣﯽﮐﺮد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻤﺖ و ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار اﯾﻦ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮغ ﮔﺮم ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ  ۱۲۰ﺗﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ
ﺻﻮرت روزاﻧﻪ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،از اول اﻣﺴﺎل ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﯿﺎز روزاﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺮغ ﮔﺮم ﺣﺪود
 ۹۰ﺗﺎ  ۱۱۰ﺗﻦ ﮐﺸﺘﺎر ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎز
ﺑﺎزار و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻤﺖ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار  ۱۲۰ﺗﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ
ﮐﺸﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻫﻤﮑﺎران ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی از ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎهﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺿﻤﻦ
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ روﻧﺪ ﮐﺸﺘﺎر ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﻪ  ۱۲۰ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری از اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﻫﯿﭻ ﮐﻤﺒﻮدی را در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺮغ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ،
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺮغ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺸﺘﺎر در ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎی اﺳﺘﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن وﺟﻮد دارد.
ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮب در ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎهﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﭼﻨﺪ
روز آﯾﻨﺪه آﻣﺎر ﮐﺸﺘﺎر ﺑﻪ  ۱۲۰ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۱ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی در
ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎی اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای اﯾﺎم ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻻزم اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه و ﮐﻤﺒﻮدی ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻧﺤﻮه ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری در
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻄﯿﻢ ﺑﺎزاراﺳﺘﺎن و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ روز
ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮑﺴﺎن در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اداﻣﻪ داد :ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۱۰۹ﺗﻦ
ﻣﺮغ ﮐﺸﺘﺎر ﺷﺪه و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز آﯾﻨﺪه ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺮغ
ﮔﺮم ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ؛ ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ
از ﻣﻮاد ﻣﻬﻢ ﻏﺬاﯾﯽ و در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺷﺎﺧﺼﯽ ﻣﻬﻢ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

