آﻏﺎز ﺗﻮزﯾﻊ وﯾﮋه ﻣﺮغ در اﺳﺘﺎن
ﺗﻬﺮان
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ﯾﻮﺳﻒ ﺟﻠﻮﺧﺎﻧﯽ درﺑﺎره دﻟﯿﻞ ﮔﺮاﻧﯽ ﻣﺮغ در ﺑﺎزار ،ﮔﻔﺖ :ﮔﺮﻣﺎی ﺷﺪﯾﺪ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ،ﭘﺮورش ﻣﺮغ را در ﻧﯿﻤﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺮده
اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮔﺮﻣﺎی ﻫﻮا و ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﯽ از آن ،از
ﻋﻠﻞ ﮔﺮاﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻬﺮ ،وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﺣﺪود  ۴۵روز ﻗﺒﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮﺟﻪ ،ﻣﯿﺰان ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ زودی ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﺮغ ﻣﻨﺠﻤﺪ در اﯾﻦ
ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ در
ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ

اﻣﻮر دام اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ذﺧﺎﯾﺮ ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺘﺎن ،اﻓﺰود :ﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮغ ﻣﻨﺠﻤﺪ را ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل
ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر ،ﻣﯿﺪان ﺑﻬﻤﻦ و
آﻏﺎز ﮐﺮده اﯾﻢ.

ﺟﻠﻮﺧﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻬﺮان
اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد؛
 ۵۳۰۰ﺗﻮﻣﺎن و
ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ

ﻋﺮﺿﻪ
آﻏﺎز
ﺿﻤﻦ
ﺑﺮای

ﻣﺮغ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده و وﯾﮋه ﺣﺪود ﯾﮏ
ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ در ﺳﺮاﺳﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ درب
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  ۵۷۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.

وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ۳۰ﺗﻦ ﻣﺮغ در اﺳﺘﺎن
ﺗﻬﺮان ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻋﺮﺿﻪ
را ﻧﯿﺰ دارﯾﻢ.
ﺟﻠﻮﺧﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﻃﯽ روزﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﮔﺮم وارداﺗﯽ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی
زﻧﺠﯿﺮه ای ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻓﺎه ،ﺷﻬﺮوﻧﺪ ،اﺗﮑﺎ و ﺟﺎﻣﺒﻮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺿﻤﻦ
ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻻﺷﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی وارداﺗﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی
اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﯿﺎﻧﻪ ۳۱ ،ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن و وارداﺗﯽ از اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ  ۳۳ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻨﺠﻤﺪ از ﻧﯿﺰ از ﻗﺒﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ،
اﻓﺰود :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻨﺠﻤﺪ ۲۲ ،ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن

اﺳﺖ.
ﺟﻠﻮﺧﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻧﺠﺎم
واردات ،ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ در ﺑﺎزار داﺧﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
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