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ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﺖ
ﻣﺮغ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد و آن را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮدﯾﻢ و در زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﯿﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎزه وارداﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ در
ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ دارد ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺷﻮد.
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ وﻟﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ
ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻮد و در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻗﯿﻤﺖ آن را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ،
ﭼﺮاﮐﻪ در ﻫﺮ ﺟﺎ ﻋﺮﺿﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ زﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد ﺟﻤﻊ آوری ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﻣﺎزاد را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد
ﻗﺮار ﻣﯽ دادﯾﻢ و در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ای ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻋﺮﺿﻪ و
ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ را آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻗﯿﻤﺖ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۷۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن در
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ای ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺟﻤﻊ آوری اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺷﺪه در ﺧﻂ دو ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻮده و ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﯿﺎز
داﺧﻠﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اداﻣﻪ داد :ﻗﯿﻤﺖ
ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺧﻂ دو ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۶۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن و ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺧﻂ ﯾﮏ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  ۶۴۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد
ﻧﺪارد.
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ  ۳۱ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
وﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﺖ
ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ آن را ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ
ﮐﺮدﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ از آﻧﺠﺎﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز داﺧﻠﯽ ﺣﺪود  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﻤﺒﻮد
ﮔﻮﺷﺖ دارﯾﻢ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻨﺠﻤﺪ وارد ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ اﻣﺎ

اﻣﺴﺎل ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ
ﺗﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ وارداﺗﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﺷﻪ ﮔﺮم از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ وارد ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﮔﺮم در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه
اﻣﺴﺎل داﻣﺪاران ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی و
ﺑﺎزار ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻤﺘﺮ دام ﺧﻮد را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزار اﺳﺘﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻋﺮﺿﻪ دام زﻧﺪه ﻣﻮاﺟﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ زﯾﺎد اﺳﺖ ،ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ
ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺮم
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی وارداﺗﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ
 ۳۱ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪی و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه را در دﺳﺘﻮر
ﮐﺎر ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ روزاﻧﻪ  ۳۰۰۰ﺗﺎ  ۴۰۰۰ﻻﺷﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی
در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام اﻋﻼم ﮐﺮد :ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﮐﻪ ﺗﺎ
ﭘﯿﺶ از ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺮم وارداﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﺣﺪود  ۴۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
رﺳﯿﺪه ﺑﻮد اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺣﺪود ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۳۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و آن
ﻗﺪر ﻋﺮﺿﻪ را اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۳۱ﺗﺎ ۳۲
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ وارداﺗﯽ در ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر
ﺷﻬﺮداری و ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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