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دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد رﺳﻮﻟﯽ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﻮاد
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ در آذر  ۱۴۰۰ﺧﺒﺮ داد .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ) اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز(،دﮐﺘﺮ
ﻣﺴﻌﻮد رﺳﻮﻟﯽ  ،ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﻪ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﺸﺎن ﺑﻌﻨﻮان
داﻣﭙﺰﺷﮏ ﺑﻌﻨﻮان در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ داﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
دارد،
رﺳﻮﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎر
اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻨﺪی ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ

آﻣﻮزﺷﯽ ،اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
 ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺸﺎور
ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ  ،دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻮﺷﺖ و ﺑﺴﺘﻪ
ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد رﺳﻮﻟﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ﮔﻔﺖ  :ﺣﺪود ۹۰
ﺷﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﻮاد ﺧﺎﻣﯽ ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎر
ﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻮﺷﺖ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮاد ﭘﺮو ﺗﺌﯿﻨﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ
ﺑﺮ  ۲۵۰۰۰ﻧﻔﺮ در ﻟﯿﺴﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ.
ﻗﺎﺑﻞ
اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺤﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
وی ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﺗﻮﺟﻪ در ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﺧﺎم داﻣﯽ ،ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ را ﻣﻬﻢ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎزه
زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ  ،ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺤﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﻮاد
اوﻟﯿﻪ ﺗﺎ ﻟﺠﯿﺴﺘﯿﮑﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺳﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺴﯿﺎر
ﻗﻮی ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ از ﺷﺮﮐﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ آدرس ﻣﻘﺼﺪ
ﺑﺮﺳﺪ  .ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺤﺚ ﺗﺎﻣﯿﻦ  ،اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ
اش ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﻧﺒﺎر و ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻫﻤﻪ ﺑﺼﻮرت
ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ .
ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻮﺷﺖ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﮐﺸﻮر
اداﻣﻪ داد  :اﯾﻦ  ۹۰ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﺶ از  ۷۰۰۰ﺷﻌﺒﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺠﯿﺮه ای و
ﻏﺮف ﻣﯿﺎدﯾﻦ را در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ  ،ﮔﺬﺷﺘﻪ از آن ﺑﺴﯿﺎری
از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ  ،رﺳﺘﻮران ﻫﺎ و ﮐﺘﺮﯾﻨﮓ ﻫﺎ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪی
و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺤﺼﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺻﻨﻔﯽ اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی در ﺑﺤﺚ ﺗﺎﻣﯿﻦ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت رﺳﻤﯽ
و
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻨﺘﯽ
ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ
و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻗﺼﺎﺑﯿﻬﺎ دارد ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﺜﻼ ﻓﻘﻂ ران ﯾﺎ ﺳﯿﻨﻪ را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ
۳۰درﺻﺪ ﻣﺮغ ،ﭘﻮﺳﺖ و ﺿﺎﯾﻌﺎت اﺳﺖ  ،وﻗﺘﯽ ﻓﺮدی از ﻣﻐﺎزه دار ﻣﺮغ
ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب  ۲۵۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺨﺮد ۳۰درﺻﺪ آن ﺑﺼﻮرت ﺿﺎﯾﻌﺎت
دور رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﻐﺎزه دار اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن
آن ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺪارد .وﻟﯽ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت آن ۳۰درﺻﺪ ﺿﺎﯾﻌﺎﺗﯽ از ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺮغ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﺮخ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﺿﺎﯾﻌﺎت در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ آن
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدر ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراک دام و ﻃﯿﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .و
اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر و ﺧﺎﻧﻮار ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
رﺳﻤﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﻮد و ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ را ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و  ۲۵۰۰۰ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮاﻧﯽ در آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﮐﺎرﮔﺮان
ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد رﺳﻮﻟﯽ اداﻣﻪ داد  :از ﻟﺤﺎظ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ
اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺮ دام زﻧﺪه ای ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻣﺒﺪا
ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪی ﻣﯽ رود ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻮاﻫﯽ ﺣﻤﻞ ﺻﺎدر ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در
ﺧﺼﻮص ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻫﻢ ﺻﺎدق اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻧﯿﺰ ﮔﻮاﻫﯽ ﺣﻤﻞ
ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﮔﻮاﻫﯽ ﺣﻤﻞ ﺗﺮدد
ﮐﻨﺪ و ﭘﻠﯿﺲ و وزارت راه ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﻈﺎرت دارﻧﺪ.در ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻫﻢ
ﻧﺎﻇﺮان داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﯽ ﺧﻮد را دارﻧﺪ.
در ﺧﺼﻮص ﺑﺤﺚ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺼﯽ دارﯾﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزش ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ در ﻣﻮرد ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ و ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﺧﺎم
داﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮوب ﻏﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا را دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد دارد
و ﺗﺎ ﺣﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوب ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﻓﺖ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ،ﺑﻮی آن،ﻃﻌﻤﺶ  ،ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی  ،ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ،
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و ..ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ رﺳﺪ .ﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
ﻣﯿﮑﺮوب را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ زﻧﺠﯿﺮه
ی ﺳﺮد و ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺻﺪ در ﺻﺪ از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن ﺗﺤﺖ
ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ .
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻮﺷﺖ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﮐﺸﻮر
اداﻣﻪ داد :ﻫﺮ ﻓﺮد روزی  ۵۰ﺣﺪاﻗﻞ ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻧﯿﺎز دارد اﮔﺮ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﯾﺎ ﻣﺮغ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺣﺪود  ۳۰۰ﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ
ﯾﺎ ﻣﺮغ ﻧﯿﺎز دارد .ﮔﺬﺷﺘﻪ از آن اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻣﯿﻨﻪ ﺿﺮوری ﺗﻨﻬﺎ از ﮔﻮﺷﺖ
و ﻣﺮغ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .
رﺳﻮﻟﯽ اﻓﺰود:از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺘﯽ در ﻓﺎرم ﻫﺎی ﻣﺮﻏﺪاری ﻧﯿﺰ ﮐﻪ دان
ﻫﺎی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺼﻮرت ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻣﯿﻨﻪ
ﺿﺮوری و اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﺿﺮوری ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﯿﺮه ی ﻏﺬاﯾﯿﺸﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺳﺮی از اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻣﯿﻨﻪ
ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻨﺸﺎ داﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺪن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد ﺣﺎﻻ ﭼﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﯿﺮ،ﮔﻮﺷﺖ،
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ  .ﺣﺎﻻ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ و اﺻﻮﻟﯽ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد  ،ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی
ﺑﻬﺘﺮی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
رﺳﻮﻟﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﮔﻔﺖ :ﺣﺪودا در ﮐﺸﻮر ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
ﻣﺮغ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﻦ آن ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎﻻ اﮔﺮ
اﯾﻦ ﻣﺮغ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻮﺳﺖ و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد،
وﻟﯽ اﮔﺮ در ﻣﺤﯿﻂ ﻏﯿﺮ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻐﺎزه

دارﻫﺎ ،ﺑﺼﻮرت زﺑﺎﻟﻪ دور رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﭼﺮﺑﯽ
ﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﺎن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آﺳﯿﺐ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ
و ﯾﺎ از اﯾﻦ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ای ﮐﻪ دارﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ از آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺧﺼﻮص ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻫﻢ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻗﺘﯽ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎک ﺷﺪه ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﺒﺪا
ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﺼﻮرت ﮐﻮد ،ﺧﻮراک دام ﺻﻨﻌﺘﯽ و ..ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ وﻗﺘﯽ دور
رﯾﺰ ﺧﺎﻧﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آﺳﯿﺐ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻮﺷﺖ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ اﻓﺰود:
ﮐﺎری ﮐﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ،ﮐﻨﺘﺮل،
ﺑﺎ ﯾﮏ آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﯿﻤﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﻧﻈﺎرت،ﺑﺤﺚ ﻧﺮخ ﮔﺬاری ﻫﺎ
ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ران ﯾﺎ ﺳﯿﻨﻪ ﯾﺎ
ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮﺧﮑﺮده از ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان و ﯾﺎ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ
ﯾﮏ آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﻗﯿﻤﺖ در دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  .اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﺣﺎل رخ دادن ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه
ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه و دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرﺗﯽ در ﺗﻼش
اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی و رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی
ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺮای دﯾﺪن ﺑﺨﺶ اول اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ وﯾﺪﯾﻮی زﯾﺮ را ﭘﻠﯽ
ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻮﺷﺖ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﮐﺸﻮر
در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد از ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ
ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :در اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺮده
اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ ،ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸﮕﺎه را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﯿﻢ
 .اﯾـﻦ ﮐﻨﮕـﺮه ﯾـﮏ ﺷـﻮرای ﺳﯿﺎﺳـﺘﮕﺬاری و ﻣﺸـﻮرﺗﯽ دارد ﮐـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ آن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻋﻀﻮ
آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎ و ﻧﻈﺎرت ﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ آن از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺸﻮر ﮐﻪ
در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در اﯾﻦ
ﮐﻨﮕﺮه ﭘﻨﻞ ﻫﺎﯾﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ ،

ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .
رﺳﻮﻟﯽ اﻓﺰود :ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﻮﺳﻂ
اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺘﻮﻟﯽ اﯾﻦ
داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﻠﯽ ﻟﺼﻠﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ

داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ
ﻧﻮع ﮐﻨﮕﺮه
دﻋﻮت ﮐﺮده
ﺧﻮد اﻧﺠﻤﻦ

اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و از
ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﯾﮏ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ
داﺋﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻌﺪ داﺷﺖ و ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد
در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد و از اﯾﺪه ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ دﻋﻮت از
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ،آﻧﻬﺎ را از ﻧﻈﺮات ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان و داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن
در ﺧﺼﻮص ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ آﮔﺎه ﻣﯽ ﺳﺎزﯾﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮐﻮوﯾﺪ ، ۱۹ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺧﺼﻮص ﺑﯿﻤﺎری
آن ﻣﺎه ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ  .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و
ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺮ ﺳﺨﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﮔﺮﭼﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ ﻫﻢ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ
ﺷﺪ وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺳﻮﻟﯽ اﻓﺰود :اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ و دﺳﺘﮑﺶ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻫﻤﻮاره در اﯾﻦ
ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻫﻢ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪی،
اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی را ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪاری و درب ﻣﻨﺰل درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ

ﺑﺮای دﯾﺪن ﺑﺨﺶ دوم اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ وﯾﺪﯾﻮی زﯾﺮ را ﭘﻠﯽ
ﮐﻨﯿﺪ
دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺮغ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوﺳﺎﻟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻮﺷﺖ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﮐﺸﻮر
در ﺧﺼﻮص ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻔﺖ  :ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ
واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ  ،در ﮐﻞ ﺟﻬﺎن ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ ﻗﺮار

ﺑﮕﯿﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﺎورز  ،ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ در ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﺮای ﺳﺎل ﺑﻌﺪش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺨﺸﻬﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ ﻣﺜﻞ
داﻣﺪارﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﺮروز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دام ﻫﺎی ﺧﻮد ﻋﻠﻮﻓﻪ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺷﯿﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ  .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ
در ﺧﺼﻮص ﮐﺸﺎورزی ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دو ﺳﺎﻟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزان و
داﻣﺪاران و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﯿﺎﻓﺘﺪ.
ﺑﺤﺚ آﻣﺎر،اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزار ،
رﺳﻮﻟﯽ اﻓﺰود :در ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪی
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻻﺷﻪ ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺮغ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی  ،ﻣﺎده
اوﻟﯿﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺎز ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ
 ۱۰۰۰ﺗﻦ ﻣﺮغ دارﻧﺪ وﻟﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب اﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ﻣﺮغ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺑﺎزار آزاد ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮕﺮ و
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﮔﻮﺷﺖ
ﻗﺮﻣﺰ ،دام ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﻣﺮغ و ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

ﺑﺮای دﯾﺪن ﺑﺨﺶ ﺳﻮم اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ وﯾﺪﯾﻮی زﯾﺮ را ﭘﻠﯽ
ﮐﻨﯿﺪ
دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ
ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﺪ
دﮐﺘﺮ رﺳﻮﻟﯽ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ارﺗﺒﺎط ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬای
ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺸﮑﻠﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎزوی ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ در
ارﺗﺒﺎط ﻫﺎی ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ و
ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دوﻟﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ و
ﻧﻈﺎرت ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ  ،در آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺪ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ در ﺑﺎزار وارد ﺷﻮد ﺑﺎ زور ﺑﺎزار را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ
 ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎزار را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد ﭼﺮا
اﺳﺖ  .دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ
ﮐﻪ ﺑﺎزار  ،ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﮐﺮدن زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎ ﺑﺎﻫﻢ دﯾﮕﺮ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﺪ.

ﮐﺸﻮر اﻓﺰود:اﯾﻦ
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻮﺷﺖ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی
ﻧﺒﺎﺷﺪ روزی ﺗﻮﻟﯿﺪ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺸﺎورز ﯾﺎ داﻣﺪار ﺑﺎ زﯾﺎن ﺑﻔﺮوﺷﺪ و
و ﺑﻮدﺟﻪ ای ﺑﺮای ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
اﻧﮕﯿﺰه
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ  :رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی
ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺖ

ﺑﺮای دﯾﺪن ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ وﯾﺪﯾﻮی زﯾﺮ را ﭘﻠﯽ
ﮐﻨﯿﺪ

