ﮐﺎم ﺗﻠﺦ ﻫﺰاران ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﯿﮑﺎر در
آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺧﺮاج در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﻧﻮ
ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺟﻨﺎب وزﯾﺮ در ﺧﺼﻮص
ﻋﺪم ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮغ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻨﺪی
ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮغ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻨﺪی ،ﻫﺰاران ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺸﻐﻮل در واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺮغ ،در
آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺧﺮاج از واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ

-۱ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺘﺎﺧﺬه در ﻗﺮارﮔﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺮغ ﮐﺸﻮر ﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮ ﻋﺪم ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮغ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮاﮐﺰ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﺧﺮاج و ﺑﯿﮑﺎری ﻫﺰاران ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺎﻏﻞ
در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ

-۲ﺑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻓﻌﺎل و ﻣﺠﺎز و ﺣﺬف آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ

ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ و ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص
در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺷﯿﻮع و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻧﯿﺎز
واﺣﺪﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪی و ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ آﻣﺎده
ﻣﺮغ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﻤﺎری داﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ زد.

 -۳ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺬف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺮغ از ﺑﺎزار و
ﻋﺪم ﻋﺮﺿﻪ آن در ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای و ﺧﻼ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
و ﻟﺤﺎظ ﻣﺮغ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﻗﻄﻌﺎت آن ﺟﺰء ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺪم
ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ و ﺑﺮداﺷﺖ
ﻫﺎی ﻏﻠﻂ و اﯾﺠﺎد ﺟﻮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪ ای ﻧﺎﺧﻮش آﯾﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺗﺎﻣﻞ در اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه از ﻓﺮوش ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻓﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ،زﯾﺎن و
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮو ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ را در ﭘﯽ دارد.

-۴ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪی و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻣﺮغ ﻓﺮوﺷﺎن ﻓﻠﻪ ای و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺻﻔﻮف و ازدﺣﺎم در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ

-۵ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮغ ﻓﺮوﺷﺎن در راﺳﺘﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ-
ﮐﺘﺮﯾﻨﮕﻬﺎ – ﻫﺘﻞ ﻫﺎ و ….

-۶ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪی و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺴﯿﺎر در ﺻﺪد ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده
اﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻋﻤﻼ ً ﺗﻨﺎﻗﺾ
آﺷﮑﺎر ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻣﺤﻮری ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ  ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﺎ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﻼ ً ﺟﺰ اﯾﺠﺎد ﻣﻮاﻧﻊ و ﻋﺪم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﺣﺼﻠﯽ در ﭘﯽ ﻧﺪارد.

 -۷ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﻏﯿﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آن ﻫﻢ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﭘﺲ
از ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروزی و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ ﺑﺎزار ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ رﮐﻮد ﻓﺼﻠﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ازدﯾﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺮغ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.

-۸ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ زﺣﻤﺎت ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﯾﻊ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ ورود ﭘﻮﺳﺖ و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻻﺷﻪ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ و ﻣﻨﺎزل
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺣﺪود  %۳۰از وزن ﻣﺮغ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮﺳﺖ و
ﺿﺎﯾﻌﺎت و دور رﯾﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً از ﻣﻨﺎزل ﺑﻪ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی
اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺸﺪﯾﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 -۹ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺰ درﺷﺖ و و اﻧﺪازه ﺧﺎرج از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﻏﻬﺎی
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در روز ﺟﺎری و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺷﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ
ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮﻏﺪاران و ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ
از ﻋﺪم ﻋﺮﺿﻪ آن در ﺷﺐ ﻋﯿﺪ و اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه و ﻋﺮﺿﻪ آن ﭘﺲ از اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺮارﮔﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺮغ از  ۰۰۰/۲۰۴رﯾﺎل ﺑﻪ  ۰۰۰/۲۴۹رﯾﺎل
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﯾﺪه
ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و
اﺳﺖ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

