رﺋﯿـﺲ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﺻـﻨﻒ ﻓﺮوﺷﻨـﺪﮔﺎن
ﻣﺮغ و ﻣﺎﻫﯽ :ﺑﺮای ﺗﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺖ،
ﺳﻬﻤﯿﻪ اﺻﻨﺎف را  ۲۵۰ﺗﺎ  ۳۰۰ﺗﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ

رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻒ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ و ﻣﺎﻫﯽ ﺿﻤﻦ ﺧﻮدداری از اﻋﻼم ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺮغ در ﺑﺎزار آزاد ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ ﺻﻨﻒ،
ﻣﺮغ را ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﺧﺮﯾﺪاری و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﻠﻨﺎ؛ ﻣﻬﺪی
ﯾﻮﺳﻒ ﺧﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻋﻀﺎی ﻣﺎ ﻣﺮغ را
ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﺧﺮﯾﺪاری و آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.
وی ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮﺑﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮغ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد را  ۲۰ﻫﺰار و  ۴۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺧﺎﻧﯽ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮغ ﮔﺮم در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر
از ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﻒ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
وی ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮغ در ﻣﯿﺎدﯾﻦ را ﺣﺪود  ۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ
ﻗﯿﻤﺖ ﺻﻨﻒ و در ﺣﺪود  18ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد.

ﯾﻮﺳﻒ ﺧﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﮐﺸﻮر را ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺮغ ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﺗﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار داﻧﺴﺖ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ روزاﻧﻪ ﺣﺪود  ۲۰۰ﺗﺎ  ۲۵۰ﺗﻦ ﻣﺮغ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﺑﯿﻦ ﺻﻨﻒ ﺗﻮزﯾﻊ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﯾﻮﺳﻒ ﺧﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎز ﺻﻨﻒ ﺑﺮای ﻣﺘﻌﺎدل ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺮغ را روزاﻧﻪ  ۵۰۰ﺗﻦ ﻣﺮغ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺮغ در ﺑﺎزار ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻧﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺮغ ﺑﯿﻦ ﺻﻨﻒ ،ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان  250ﺗﺎ  ۳۰۰ﺗﻦ دارﯾﻢ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻒ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ و ﻣﺎﻫﯽ در ﻫﻔﺘﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺎه ﺟﺎری
ﺑﻪ اﯾﻠﻨﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد :اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ از ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮغ
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ .وی ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را در
راﺳﺘﺎی وادار ﻧﻤﻮدن ﻣﺮﻏﺪاران ﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ از ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺑﺎزار ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از آن ،ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ و ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ
ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .ﺣﺒﯿﺐ اﺳﺪاﻟﻠﻪﻧﮋاد ،ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ
ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﺣﺒﺎب و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺻﻨﻒ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ و ﻣﺎﻫﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ،آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﻏﺪاران از ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﮑﻨﻨﺪ
ﻧﻤﯽﺧﺮﯾﻢ ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه ﮐﻮﭼﮏ
و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺣﺒﺎب ﻗﯿﻤﺘﯽ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﻠﻨﺎ

