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ﻣﻌﺎون ﺑﺎزرﺳﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه
ﺗﺨﻠﻒ ﺑﺮای ﺣﺪود  ۶۰۰ﻣﺮﻏﺪاری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺣﺘﮑﺎر ﯾﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺎرج از ﺷﺒﮑﻪ
ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع
رﺳﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان )ﺷﺎﺗﺎ( ،ﺳﯿﺪﺟﻮاد اﺣﻤﺪی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﭘﺲ
از اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﺎزار ﻣﺮغ و ﻋﺪم ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﺑﻪ ﺑﺎزار و درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮﻏﺪاران از
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮدداری ﮐﺮده ﯾﺎ ﻣﺮغ ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﺧﺎرج از ﺷﺒﮑﻪ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻃﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۳۰۰۰واﺣﺪ
ﻣﺮﻏﺪاری ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزرﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ در
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  ۲۰روزه ﮔﺬﺷﺘﻪ ۵۷۳ ،واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮغ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدرت
ﺑﻪ اﺣﺘﮑﺎر ﯾﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺎرج از ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺮغ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﺲ از
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ ارزش ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۱۷۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ،ﺑﻪ
ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون ﺑﺎزرﺳﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﺎزرﺳﯽ از ﻣﺮﻏﺪاری ﻫﺎ ،ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه
ﻫﺎ و ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﺎن و ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن ﻣﺮغ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ

ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﺑﺎزار ﻣﺮغ در ﻣﺎﻫﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎزرﺳﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن
ﺻﻤﺖ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺻﯿﺎﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﻘﻮق
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﺛﺒﺎت و رﻓﻊ اﻟﺘﻬﺎب و ﻧﺎاﻣﻦ ﺳﺎزی
ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﻈﺎرت ﻫﺎ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﺎ از اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
اﻗﺪام ﮐﺮدﻧﺪ.
اﺣﻤﺪی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻓﺰود :از ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ اﯾﻦ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ در
ﻃﯽ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  ۲۰روزه ) ۲۶اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۹۹ﺗﺎ  ۱۵ﻓﺮوردﯾﻦ  (۱۴۰۰اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ ۵۷۳ ،واﺣﺪ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺣﺘﮑﺎر و ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺎرج از ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺮغ
ﺑﺎ ﺳﻦ ﺑﺎﻻی  ۷ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون ﺑﺎزرﺳﯽ ورﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ در اداﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد
 :ارزش رﯾﺎﻟﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺗﺨﻠﻒ اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻫﺰار و ۱۷۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺻﺪور رای ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ارﺳﺎل ﺷﺪ.
اﺣﻤﺪی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮﻏﺪاری ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺑﺮﻫﻪ ﻗﺼﺪ اﺣﺘﮑﺎر و ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺎرج از ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را دارﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎزرﺳﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد.
ﻣﻌﺎون ﺑﺎزرﺳﯽ ورﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ،از ﻋﻤﻮم ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮد در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی اﻋﻢ از اﺣﺘﮑﺎر،
ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺎرج از ﺷﺒﮑﻪ ،ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﯽ ،ﻋﺪم ﺻﺪور ﻓﺎﮐﺘﻮر ،ﺗﻘﻠﺐ ،اﻣﺘﻨﺎع از
ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ،ﻋﺪم درج ﻗﯿﻤﺖ ،ﻓﺮوش اﺟﺒﺎری ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ
ﺗﻠﻔﻦ  ۱۲۴اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

