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ـﺲ ﺳﺎزﻣـ
رﺋﯿـ
آذرﺑﺎﯾﺠـﺎنﺷﺮﻗﯽ ۲۰ :درﺻـﺪ ﻣـﺮغ
ﺗﺨﻢﮔﺬار ﮐﺸﻮر در آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﺷﺮﻗﯽ
اﺳﺖ

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ۲۰
درﺻﺪ ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﺗﺨﻢﮔﺬار ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ  ۱۰درﺻﺪ
ﺗﺨﻢﻣﺮغ و  ۳.۵درﺻﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،اﮐﺒﺮ ﻓﺘﺤﯽ روز دوﺷﻨﺒﻪ
در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای
ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ اﻋﻢ از ذرت و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ
ﺳﻮﯾﺎ از ﺧﺎرج ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻓﺰود :ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارزی ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﺧﻮد ﻗﺮار داد و
ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﻏﺪاری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻬﺎدهﻫﺎ و ﻋﺪم ﺗﺮﺧﯿﺺ
ﻧﻬﺎدهﻫﺎی وارداﺗﯽ از ﺑﻨﺎدر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﯾﺎراﻧﻪ دار و ﭼﺎﻟﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ
آﻣﺎده ﻃﺒﺦ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.

ﻓﺘﺤﯽ اداﻣﻪ داد :زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮغ
ﻣﺎدر ﺗﺨﻤﮕﺬار ،ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﮔﻮﺷﺘﯽ ،ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ و ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار اﺳﺖ و
ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ روزه ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺎدر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد در اﯾﻦ
زﻧﺠﯿﺮه ﻗﺮار دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮراک آﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت
ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻮراک دام ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻫﻢ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ و
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
وی ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﻏﺪاری اﯾﺮان ﭘﺲ از ﺧﻮدروﺳﺎزی را ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر
ﻧﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ روی اﯾﻦ ﺣﻮزه
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺘﺤﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﻏﺪاری در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺎه
وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﭘﺮورش
ﻃﯿﻮر ﻫﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ و ﻫﻢ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن  ۵۹۵واﺣﺪ
ﻣﺮﻏـﺪاری ﮔـﻮﺷﺘﯽ و ﺣـﺪود  ۲۳۳واﺣـﺪ ﻣﺮﻏـﺪاری ﺗﺨﻤﮕﺬار ﻣﺸﻐﻮل ﮐـﺎر
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ،ﮔﺮاﻧﯽ ﻣﺮغ در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﻃﯿﻮر
اﻋﻼم و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۸۰درﺻﺪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ
وارداﺗﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮان ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل داﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺘﺤﯽ اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﺷﺮﻗﯽ ﺟﺰو وارد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج اﺳﺘﺎن از
ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاریﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای رﺳﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ
ﻧﯿﺎز ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺳﺘﺎن در ﺧﻮد اﺳﺘﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
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