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اتحادیه سمساران: 10درصد 
از جهیزیه ها اجناس دست 

دوم هستند
رئیس اتحادیه سمســاران و امانت فروشان تهران 
اعــام کــرد افــرادی کــه در خرید جهیزیه مشــکل دارند 
بعضا به خرید لوازم دست دوم و گاهی به خرید لوازم 
اســتوک کــه در کــف نمایشــگاه ها یــا مغازه هــا بوده اند 

روی می آورند.
سمســاران  اتحادیــه  رئیــس  عبدالهی فــرد،  داوود 
و امانت فروشــان تهــران، در گفت وگــو بــا ایلنــا در مــورد 
خریــد جهیزیه دســت دوم اظهار کــرد:  بنیه مالی مردم 
ضعیف شده و قدرت خرید آنها کاهش پیدا کرده است 
و بســیاری نمی تواننــد به ســراغ اجناس نــو بروند. بنده 
با این موضوع مواجه شده ام که گاهی خانواده ها برای 
خریــد به سمســاری  مراجعه می کننــد و اذعان دارند که 

محصوالت را برای جهیزیه خریداری می کنند.
وی افزود: برآورد من این است که حدود 10 درصد 
از کســانی کــه جهیزیــه تهیــه می کنند به خریــد اجناس 
دســت دوم مبــادرت می ورزنــد. بیشــتر خرید ایــن افراد 
مربوط به لوازم برقی مثل یخچال، تلویزیون، اجاق گاز 

و همینطور مبلمان است.
رئیس اتحادیه سمســاران و امانت فروشــان تهران 
در ادامــه تصریــح کــرد: افــرادی کــه در خریــد جهیزیــه 
مشکل دارند بعضا به خرید لوازم دست دوم و گاها به 
خرید لوازم اســتوک که در کف نمایشــگاه ها یا مغازه ها 
بوده اند روی می آورند. بیشتر خرید آنها مربوط به لوازم 
مقدماتــی اســت که شــروع هر زندگی حتــی یک زندگی 
اولیــه بــه آنهــا نیــاز دارد اســت. گاهــی حتــی خریــد این 
لــوازم دســت دوم نیــز از تــوان خانواده هــا خــارج اســت 
و از خریــد منصــرف می شــوند و دنبــال اقــام ارزان تــری 

می گردند.
عبدالهی فــرد در پاســخ بــه ســوالی در موردوضــع 
عرضــه این کاالها خاطرنشــان کــرد: کمبودی از نظر این 
اقــام در بــازار وجود ندارد، جنس دســت دوم همیشــه 
در بازار بوده و هســت. این کاالها از منازل مردم جمع 
می شــوند و اگــر نیــاز بــه تعمیــر داشــته باشــند تعمیر و 

سپس دوباره وارد چرخه اقتصادی می شوند.

کاهش ۷0 درصدی فروش 
قنادی ها

قنــادی،  دارنــدگان  اتحادیــه  رئیــس  گفتــه  بــه 
شیرینی فروشی و کافه قنادی تهران، این صنف مانند 
بسیاری از مشاغل، سال سختی را پشت سر گذاشت. 
از یــک طــرف تعطیلی ها و محدودیت های اعمال شــده 
از سویی ستاد ملی کرونا و از طرف دیگر هم افزایش 
قیمت روغن، آرد و مواد اولیه سبب شد تا این صنف 

با مشکات جدی مواجه شود.
ایــران علــی بهره منــد در  اتــاق اصنــاف  بــه گــزارش 
گفت وگــو بــا پایــگاه اطــاع رســانی و پایش آثــار اقتصادی 
گفت: کرونا سبب آسیب بسیاری به مشاغل شد و صنف 
ما نیز از این قاعده مســتثنی نبود. با شــیوع این بیماری، 
قنادی هــا بــه مدت ســه ماه یعنی اســفند ســال گذشــته و 

فروردین و اردیبهشــت امسال کاما تعطیل شدند.
بهره منــد ادامــه داد: قنــادان از یکــی دو مــاه قبــل 
برای شــب عید تدارک دیده بودند و متاســفانه با شیوع 
بیمــاری کرونــا نتوانســتند محصوالت خــود را به فروش 
برســانند. ایــن اتفــاق زیــان بســیار زیــادی را بــه قنــادان 

تحمیل کرد.
وی افــزود: حتــی پــس از ایــام نــوروز نیــز برخــی 
اعیــاد را داشــتیم کــه معمــوال بــا خرید شــیرینی جشــن 
گرفتــه می شــود که با توجه به تعطیلی هــا، همکاران ما 
بازهــم نتوانســتند تولیــدات خــود را بفروشــند و قنادان 
محصوالت خود را به موسسه های خیریه و بیمارستان ها 
اهدا کردند. میزان فروش قنادان در ماه های گذشته تا 
۷0درصد نسبت به سال پیش کاهش داشته که با این 
وضعیــت، ادامــه کار بــرای صنف قنادی ســخت شــده و 

همکاران ما وضعیت خوبی ندارند.
رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شــیرینی فروشی 
و کافــه قنــادی تهــران خاطرنشــان کــرد: البتــه در حــال 
حاضر نســبت به قبل اوضاع کمی بهتر شــده و در حال 

بازگشت به روال عادی است.
بهره منــد در توضیــح شــرایط کار قنــادان در بــازار 
شــب عید ســال جدید خاطرنشــان کرد: به هر حال هم 
دولــت و هــم ما تجربه یکســال گذشــته را داریــم و باید 
بدانیم که این بیماری فعا در کشور هست و باید برای 
آن برنامه ریزی کنیم تا مشکات سال قبل تکرار نشود. 
عیــد ســال گذشــته، اوضاع قنــادان اصا خــوب نبود.اما 
امســال طبیعتــا بهتر از ســال قبل خواهد بــود و قنادان 

فروش بهتری خواهند داشت. 

افزایش دو برابری سهمیه 
روغن فروشگاه های بوشهر

بــه  کــرد  اعــام  بوشــهر  اصنــاف  اتــاق  معــاون 
منظــور رفــع مشــکل کمبود روغن در بوشــهر، ســهمیه 

فروشگاه ها دو برابر شده است.
بــه گــزارش پایگاه اطاع رســانی اتاق اصناف ایران 
بــازار اظهــار کــرد:  بــا  عبــاس نامــدارزاده در گفت وگــو 
تاش هــای گســترده ای به منظــور تامیــن نیازهای مردم 
بــه روغــن در بوشــهر انجــام شــده اســت و شــاهد رفــع 

مشکل هستیم.
روغــن  ســهمیه  برابــری  دو  افزایــش  از  وی 
فروشــگاه های بوشــهر خبــر داد و اضافــه کــرد:  پیــش از 
ایــن ســهمیه هر فروشــگاه ۵00 کیلوگرم بــود که اکنون 
بــه هــزار کیلوگــرم رســیده اســت. معــاون اتــاق اصنــاف 
بوشــهر خاطرنشــان کرد: قبا توزیع روغن فقط به چند 
فروشــگاه اختصــاص داشــت و اکنــون توزیــع روغــن در 
همه فروشــگاه ها انجام می شــود. وی با اشــاره به اینکه 
هــر روزه روغــن در ســطح فروشــگاه های بوشــهر توزیع 
خواهد شــد، افزود: اکنون شــاهد رضایت  مردم از نحوه 

توزیع روغن در بوشهر هستیم.

پلمپ بیش از 10 فروشگاه 
عرضه کودهای غیراستاندارد 
مدیرعامــل شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی 
فروشــگاه   ۱۰ از  بیــش  تاکنــون  امســال  کــرد  عنــوان 
غیرمجــاز بــه دلیــل عرضه کودهــای غیراســتاندارد، کم 

فروشی و رعایت نکردن قیمت ها پلمپ شدند.
حمید رســولی، مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی 
کشــاورزی در گفت و  گو با ایرنا افزود: این فروشــگاه در 
اســتان های اصفهان، مازندران، مرکزی، کرمانشــاه، یزد 

و آذربایجان شرقی مرتکب تخلف شدند.
وی تصریــح کــرد: برخی از این فروشــگاه ها از برند 
شــرکت خدمات حمایتی کشــاورزی سوء استفاده کرده 
انــد در اســتان کرمانشــاه یــک کارگاه تولیــدی کوچــک 
کودهــای بی کیفیــت و خاک گرانول را در کیســه هایی با 
عنــوان شــرکت خدمات حمایتی عرضــه می کردند که در 
اســتان شناســایی  و معرفــی شــدند کــه ضمــن پلمپ و 

دستگیر شدن افراد متخلف به دادگاه معرفی شدند.
بــه گفته رســولی، برخی از ایــن مراکز اقدام به کم 
فروشی کودهای شیمیایی می کنند به طوری که عناصر 

مغذی کود طبق استاندارد به فروش نمی رسد.
وی تصریــح کــرد: چنانچــه کارگزاری هــای شــرکت 
خدمــات حمایتی کشــاورزی هــم مرتکب تخلف شــوند، 
عاملیــت قــرارداد ایــن مراکــز لغــو و بــه محاکــم قضایــی 
معرفی می شوند. اکنون سه هزارو ۵00 کارگزاری مجاز 
تحت نظر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سراسر 

کشور فعالیت دارند.
طبق آمارها در 10 ماهه امسال یک میلیون و ۹00 
هــزار تن کود اوره توســط وزارت جهاد کشــاورزی توزیع 
شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳00 هزار 

تن افزایش داشته است.

اتحادیه سازندگان پالک 
و چاپ اسکرین تهران: 
با ماشین های اسقاطی 

نمی توان به پیشرفت در 
صنعت چاپ امیدی داشت

رئیس اتحادیه سازندگان کلیشه، لیتوگراف، مهر 
و پاک و چاپ اسکرین تهران با اشاره به مزایای وجود 
فروشگاه های زنجیره  ای و رعایت نکردن ابتدایی ترین 
اصــول آن در کشــور اظهــار کرد: فروشــگاه های زنجیره 
ای اگر به معنای واقعی ایجاد شوند و با اصول واقعی 
سرویس و خدمات ارائه دهند می توان به عنوان یک 

فرصت از آنها نام برد.
مجتبی معراج محمدی، رئیس اتحادیه ســازندگان 
کلیشــه، لیتوگــراف، مهــر وپاک و چاپ اســکرین تهران 
بــا بیــان مطلــب فوق افــزود: با رعایت شــرایط مورد نیاز 
امــر دسترســی آســان  ایــن فروشــگاه ها می  تواننــد در 
بــه کاالهــای مــورد نیــاز و ارائــه یــک جایــی خدمــات بــه 
مشــتریان از ســویی و پــس انــداز زمان و وقت از ســوی 
دیگــر جــزو خدمــات ارزنــده ای باشــند که در امــر توزیع 
کاال و خدمات، هر کشوری به ملت خود عرضه می دارد 
و مــی توانیــم از ایــن فروشــگاه ها با عنــوان فرصت های 

خوب نام ببریم.
زمــان  کــه  شــده  ثابــت  کــرد:  بیــان  ادامــه  در  او 
ایجــاد فروشــگاه های زنجیــره ای در ابتــدای هــر دوره تــا 
 مدتــی محــدود، طبــق اساســنامه و اصول شــروع به کار

مــی کننــد، اما متاســفانه پس از مدتــی از ریل صرافت، 
دقــت و تعهــد خــارج شــده و تنهــا بــه ســود خــود مــی 
اندیشــند. هــر زمــان بخواهنــد هــر کاالیــی را کــه انبــوه 
خریداری کرده و ســود خود را در مدت زمان طی شــده، 
کامــا دریافت مــی کنند؛ بنابراین همــان کاالرا تخفیف 
مــی دهنــد و دیگــر کاالهــا را کــه مــازاد دارند بــه راحتی 
می فروشــند. معراج محمدی ادامه داد: این فرشــگاه ها 
گاها از شلوغی و استقبال افراد در زمان و موقع خاص 
ســوء اســتفاده کرده و کاالها را به دلخواه تغییر قیمت 
داده و بــاز مجــدداً ســود های کان بــه جیــب مــی زننــد. 
 ایــن تجربه هــا را هــر یک از مشــتریان به تنهایی کســب

مــی کننــد امــا بــه جهت اینکــه مطالبــه گر نیســتیم و از 
حق خود به راحتی می گذریم، زمان، انرژی و پول مان 
را به جیب این فروشــگاه ها ســرازیر می کنیم، بی آنکه 
بــه زمانــی کــه بــرای این کار مــی گذاریم فکــر کنیم. این 
فروشگاه ها به جای ارائه سرویس و خدمات، فقط برای 
فروش زیاد تاش دارند و این امری است که هر زوز با 

آن مواجه هستیم.
او بــا بیــان اینکــه از منظــری بایــد فروشــگاه های 
زنجیره ای کامل جمع آوری شــود تاکید کرد: متاســفانه 
اگر مشــتری، گران فروشــی، کم فروشــی و یا حقه های 
فــروش ایــن مراکــز را متوجه شــود، تنها به عــودت پول 
بســنده مــی شــود؛ حــال آنکه هیــچ تعهدی بــرای صرف 
عمــر و وقــت افــراد در ازای تهیــه اقــام ندارنــد. عمــر از 
نظــر انســان ها تنهــا موردی اســت که دیده نمی شــود و 

فراموش می گردد در حالی که مهمترین است.
معــراج محمــدی در خصوص نیــاز صنعت چاپ به 
دســتگاه های جدیــد و بــه روز دنیــا گفــت: صنعت چاپ 
از مهمترین صنایع دنیاســت. سال هاست با دستگاه ها 
و ماشــین آالت کهنه و فرســوده کار می کنیم. ســرمایه 
گــذاری دولت هــا در تمــام دنیــا در صنعــت چاپ نشــان 
دهنده، دقت، هوش و دلسوزی در تمام صنایع است.

در  پیشــرفته  کشــورهای  تمامــی  کــرد:  تاکیــد  او 
ایــن صنعــت، افــراد را حمایــت مــی کننــد و ماشــین آالت 
جدیــد را خریــده و بــا اقســاطی بلندمــدت و ســود پاییــن 
در اختیــار متخصصــان ایــن حوزه قرار مــی دهند، چرا که 
می دانند، بازگشــت ســرمایه گذاری شــان در این صنعت 
بســیار بیشــتر و وســیع تــر از دیگــر صنایــع اســت. رئیس 
اتحادیه سازندگان کلیشه، لیتوگراف، مهر و پاک و چاپ 
اســکرین تهــران در پایــان تصریــح کــرد: چــه در تولید چه 
در اشــتغال زایــی و چــه در تبدیــل صنایــع خــرد بــه کان، 
صنعت چاپ از مفید ترین و کاربردترین ها در هر کشور 
پیشــرفته ای اســت. نمی توان با ماشین های اسقاطی به 
پیشــرفت در این صنعت امیدوار بود. از تمامی دلســوزان 
نظام و دولت می خواهم تا صنعت چاپ را حمایت کنند.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

عــدد  هــر  روی  بــر  قیمــت  درج  طــرح 
تخــم مــرغ و بســته بنــدی آن کــه حــدود یک 
هفته گذشــته بنابر اعــام معاون وزیر جهاد 
کشــاورزی بــه منظــور ســاماندهی بــازار تخم 
مرغ و جلوگیری از گرانفروشی آن آغاز شده 
بود و مرغداری ها موظف به رعایت آن بودند 
هنوز به تشــکل های مرغداری اعام نشده و 
حتی گفته می شــود که دســتور عدم درج آن 

نیز داده شده است.
هفته گذشته معاون امور تولیدات دامی 
وزارت جهاد کشــاورزی در نشســت خبری که 
بــا حضــور خبرنگاران برگزار شــد در پاســخ به 
این ســوال ایســنا کــه وزارت جهاد کشــاورزی 
چــه اقداماتــی در راســتای کاهش قیمت تخم 
مــرغ در بــازار انجام داده اســت، از آغاز طرح 
قیمــت گــذاری بــر روی هــر دانــه تخــم مرغ و 
بســته بندی هــای آن خبــر داد و اعام کرد که 
این اقدام به منظور کنترل بازار، ســاماندهی 
آن و جلوگیــری از گرانفروشــی اســت و ایــن 
ودســتگاه های  مرغــداران  همــکاری  بــا  طــرح 

نظارتی به ثمر خواهد رسید.
وزارت  در  مســئول  مقــام  ایــن 
جهادکشــاورزی همچنیــن اعام کــرده بود که 
اگر مرغداری هایی که امکان پرینت قیمت بر 
روی تخــم مــرغ را ندارنــد باید هنــگام تحویل 

تخم مرغ فاکتور ارائه دهند.
در حالــی کــه به نظر می رســید این طرح 
آغــاز شــده از ایــن پــس درج قیمــت بــر روی 
تخم مرغ ها الزامی خواهد شد، مرغداران نیز 
ملزم به رعایت آن هستند و در نتیجه دست 
سودجویان در تغییر قیمت ها کوتاه می شود 
امــا بنابــر گفتــه رئیس هیــات مدیــره اتحادیه 
مرغ تخم گذار اســتان تهران تا کنون به هیچ 
تشــکل مرغــداری اعــام نشــده کــه قیمــت و 
تاریــخ تولیــد را درج کننــد و برعکــس دســتور 

عدم درج داده شده است.
این یعنی هنوز مشخص نیست باالخره 
قــرار اســت قیمــت تخم مرغ بــر روی آن درج 
شود یا خیر؟ و اگر این طرح آغاز شده است 

پس چرا گفته شده قیمت ها درج نشود؟

پــور  رئیــس هیــات مدیــره  ناصــر نبــی 
اتحادیــه مــرغ تخــم گــذار اســتان تهــران در 
ایــن راســتا بــه ایســنا گفت:مرغــداران تخــم 
مرغ هایشــان را بــه شــرکت پشــتیبانی امــور 
جهادکشــاورزی(  بــه  وابســته  دام)شــرکت 
تحویــل مــی دهنــد و هر روز موضــوع جدیدی 
مطــرح مــی شــود. یک روز گفته می شــود که 
قیمت و تاریخ  بر روی تخم مرغ پرینت شود 
و روزی دیگر اعام می کنند که پرینت نشود. 
تــا کنــون نیــز به هیــچ تشــکل مرغــداری درج 
قیمــت و تاریخ تولیــد بر روی تخم مرغ اعام 
نشــده اســت. وی ادامــه داد: تولیدکننــدگان 
آمادگی پرینت قیمت بر روی تخم مرغ دارند. 
اما به مرغداری های استان تهران دستور عدم 

درج این مشخصات داده شده است.
رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه مرغ تخم 
گــذار اســتان تهران در پاســخ بــه اینکه قیمت 
تمــام شــده تخــم مــرغ بــرای تولیدکننــدگان 
ســود،  احتســاب  بــا  گفــت:  اســت،  چقــدر 
قیمــت هرکیلــو تخــم مــرغ از درب مرغــداری 

حــدود 1۵هزارو۸00 تومان می شــود و قیمت 
دستوری 1۴ هزارتومان نیست.

بــه گفتــه وی تنهــا راه متعــادل ســازی 
قیمــت تخــم مــرغ در بــازار خــروج دولــت از 

قیمت گذاری دستوری است.
نبــی پور تصریح کــرد: با خروج دولت از 
بحــث قیمــت گــذاری هــر شــانه تخم مــرغ  با 
قیمت ۳۳ هزارتومان به دست مصرف کننده 
مــی رســد. در غیــر ایــن صــورت اگــر قیمــت 
گذاری همچنان دســتوری بماند شاهد همین 

افزایش قیمت ها در بازار خواهیم بود.
از شــیوه درج  انتقــاد  بــا  وی همچنیــن 
بــر روی تخــم مــرغ گفــت: وزن هــر  قیمــت 
عــدد تخــم مــرغ متفــاوت اســت و نمــی تــوان 
یــک قیمــت بــر روی همــه آنهــا پرینــت کــرد و 
همین اقدام می تواند باعث سودجویی برخی 
افــراد شــود و تخم مرغ های ریــز با قیمت باال 
فروختــه شــود. به همین دلیــل بهترین روش 
قیمــت گذاری بر روی تخم مرغ تعیین قیمت 

آن به صورت کیلویی است.

در  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزیــر 
تماس تلفنی با رئیس سازمان صمت استان 
ایــام، رئیــس اداره صمت مهــران و فرماندار 
دهلران، ضمن بررسی و رصد شرایط تنظیم 
بــازار شــب عیــد و مشــکات حــوزه صنایــع و 
معادن این اســتان مرزی، دستورات ویژه ای 

را برای رفع موانع صادر نمود.
علیرضــا  صمــت،  وزارت  گــزارش  بــه 
جداگانــه  تلفنــی  تماس هــای  در  رزم حســینی 
بــا رضــا محمدرحیمــی رئیس ســازمان صنعت، 
معــدن و تجــارت اســتان ایام، مجید عســگری 
فرمانــدار دهلــران و فــرزاد مــرادی رئیــس اداره 

صمت مهران، بر ضرورت اتخاذ تمهیدات الزم و 
پیگیری دقیق موارد مرتبط با تنظیم بازار و فعال 
ســازی ظرفیت هــای صنعتــی، معدنــی و تجاری 

استان ایام و شهرستان مهران تاکید نمود.
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در ایــن 
تماس تلفنی با یادآوری تدابیر اتخاذ شده از 
سوی وزارت صمت برای تنظیم بازار شب عید 
در سراســر کشــور و تأمیــن مناســب کاالهای 
اساسی مورد نیاز مردم، رفع موانع پیش روی 
واحدهای صنعتی و معدنی فعال و همچنین 
پروژه های صنعتی در حال اجرای کشــور و به 
ویــژه اســتان ایــام را اولویــت نخســت وزارت 

صمت دانست.
اوضــاع  کــرد: در  رزم حســینی تصریــح 
کنونــی، تاش و جدیت مدیران اســتانی برای 
هماهنگــی بــا سیاســت های جامــع دولــت و 
کــردن تصمیمــات  و عملیاتــی  وزارت صمــت 
کان در مناطق مختلف کشــور دارای اهمیت 

فراوانی بوده و کاماً ضروری است.
محمدرحیمی، مدیرکل صنعت، معدن و 
تجارت استان ایام هم در گفت وگوی تلفنی 
بــا وزیــر صمــت، بــا ارائــه گزارشــی از میــزان 
پیشــرفت ۴۵0 طــرح صنعتــی و معدنــی در 
حــال اجــرا در این اســتان، برخی از مشــکات 

موجــود در مســیر اجــرای پروژه هــا را مطرح و 
خواستار رفع آن ها شد.

فــرزاد مــرادی، رئیس اداره صمت مهران 
نیز با اشــاره بــه برنامه ریزی های انجام گرفته 
بــرای تأمین کاالهای اساســی مورد نیاز مردم 
در ایام تعطیات نوروز، خواســتار توجه ویژه 
به این شهرســتان مرزی شــد. مجید عسگری 
از  قدردانــی  ضمــن  هــم  دهلــران  فرمانــدار 
پیگیری مشــکات این شهرســتان توسط وزیر 
صنعــت، معــدن و تجــارت، برای تأمیــن مالی 
برخی از پروژه های صنعتی و معدنی دهلران 

درخواست مساعدت داشت.

معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجارت 
اعــام کــرد قیمت گــذاری مرغ بیشــتر از ۲۰ 

هزار و ۴۰۰ تومان منطقی نیست.
به گزارش مهر، عباس تابش، بعدازظهر 
روز گذشــته در جلســه کارگــروه تنظیــم بــازار 
اســتان یزد با تاکید بــر اینکه نرخ گذاری روی 
مــرغ بــا توجــه بــه پارامترهای اعام شــده ۲0 
هزار و ۴00 تومان مصوب شــده است، اظهار 
داشــت: قیمــت گــذاری باالتــر از ایــن میــزان 

منطقی نیست.
وی افزود: قیمت تمام شــده مرغ با ۸۵ 
درصد ذرت دولتی و ۵0 درصد کنجاله دولتی، 
1۳ هزار تومان شــد و تا ســقف 10 درصد نیز 
به استانداران اختیار افزایش قیمت داده شد 

که این رقم به 1۴ هزار تومان می رسد.
تابــش ادامــه داد: حــدود ۶,۵00 تومــان 
نیــز قیمــت عرضــه کننده در نظر گرفته شــده 
کــه در نهایــت قیمت هر کیلو مرغ ۲0 هزار و 

۴00 تومان اعام شد.
از  حمایــت  ســازمان  مدیرعامــل 

تولیدکننــده و مصــرف کننــده بیــان کــرد: هــر 
قیمــت  خــود  شــاخص های  بــا  نبایــد  کســی 
تعییــن کنــد و ما به جــد مدعی حقوق مصرف 

کنندگان هستیم.
نهاده هــای  تأمیــن  مــورد  در  تابــش 
واحدهای مرغداری تاکید کرد: در کشور برای 
1۳0 میلیون قطعه جوجه، تأمین نهاده انجام 
شــده کــه آمار گمرک این امــر را ثابت می کند 
و اگر مرغداری نهاده تحویل می گیرد اما مرغ 
تحویــل نمی دهــد، بایــد بــا آن برخــورد شــود 
و اســتانداران ایــن موضــوع را بــه شــکل ویــژه 

دنبال کنند.
وی بــا اشــاره بــه برخــی بهانه هایــی کــه 
در زمینــه عــدم تحویــل مرغ مطرح می شــود، 
گفــت: برخــی افــت بــار را بهانــه می کننــد و 
عــده ای نیــز ۴۲ روز را بــرای تبدیــل جوجــه به 
مــرغ کــم می داننــد کــه بایــد همــه این مــوارد 
ســاماندهی شــود و نبایــد بهانه ای بــرای عدم 

تحویل مرغ شود.
واحدهــای  چــرا  کــرد:  تصریــح  تابــش 

تولیــد مــرغ ۶0 روز زمان بــرای پرورش جوجه 
می خواهند، در حالی که اســتاندارد وزن مرغ 
در دنیــا 1.۸ کیلوگرم و در ایران ۲.۲ کیلوگرم 
اســت، چــرا پــرورش دهنــده مــرغ می خواهــد 
مــرغ ســه کیلویــی در ۶0 روز تحویــل دهــد تا 

مردم به چربی پول بدهند.
وی تاکیــد کــرد: نهایتــاً ۴۲ روز بایــد بــه 
۴۵ روز افزایــش پیــدا کنــد و اگــر غیــر از ایــن 
باشــد، در دوره بعــد نهــاده بــه ایــن واحدهــا 
تحویــل نشــود. مدیرعامــل ســازمان حمایــت 
از تولیدکننــده و مصــرف کننــده ادامــه داد: 
امســال بیشــتر از سال قبل نهاده وارد کردیم 
و جهــاد کشــاورزی بایــد پیگیــری کنــد که چرا 

نهاده ها دیر به دست مرغدار می رسد.
تابــش تصریــح کــرد: در حــال حاضــر در 
هیچ نقطه ای از کشور کمبود مرغ نیست اما 
مــرغ موجــود گــران اســت و علــت آن نیــز دو 
نرخــی بودن مرغ و قیمــت گذاری غیرمنطقی 

است.
وی در مــورد جوجــه ریــزی بــرای شــب 

عیــد نیــز تاکیــد کــرد: تمــام اســتان ها باید به 
انــدازه نیــاز اســتان خــود جوجه ریــزی کنند و 
در غیــر ایــن صورت باید اســتان معین خود را 

مشخص کنند.
تابــش در مــورد قطع بندی مــرغ نیز بیان کرد: 
قطعه بندی مرغ هم قیمت مصوب دارد و اگر 

کسی تخلف می کند باید با آن برخورد شود.

 سازمان حمایت: قیمت 
مصوب مرغ  هنوز۲۰ هزار و 

۴۰۰ تومان است
بــر کاال هــای  نظــارت  بــه گفتــه معــاون 
مصرفــی ســازمان حمایــت بــر اســاس آخرین 
مصوبه ســازمان تنظیــم، قیمت مرغ ۲0 هزار 

و ۴00 تومان است.
بــه گــزارش وزارت صمــت، موســوی در 
مــرغ،  افزایــش غیرقانونــی قیمــت  خصــوص 
گفت: به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و بر 
مبنــای تامیــن نهاده های دامی کــه ۸۵ درصد 
از ذرت و ۵۵ درصــد کنجالــه با ارز رســمی در 
حال تامین است، قیمت مصوب هر کیلوگرم 
مــرغ درب مرغــداری 1۳ هــزار و 100 تومــان 

تعیین شد.
بــه  بــا توجــه  وی همچنیــن ادامــه داد: 
تعییــن ســقف 10 درصد بــرای افزایش قیمت 
کــه در اختیــار اســتان ها ) اســتانداران( قــرار 
داده شــده اســت، آخرین قیمت مصوب مرغ 
درب مرغــداری بــه ازای هــر کیلوگــرم 1۴ هزار 
و ۴00 تومــان می باشــد که بــا در نظر گرفتن 
۶000 تومان به تناسب شرایط هزینه ای) اعم 
از کشــتارگاه( قیمــت نهایــی مرغ برای مصرف 
کننــده بــه ازای هــر کیلوگــرم ۲0 هــزار و ۴00 

تومان است.
مصرفــی  کاال هــای  بــر  نظــارت  معــاون 
ســازمان حمایــت، در ادامــه افــزود: بــر همین 
اســاس، در صــورت تخلــف در حــوزه خــرده 

فروشان، با آنان برخورد می شود.
موســوی تصریح کرد: اگر گران فروشــی 
جهــاد  وزارت  بیفتــد،  اتفــاق  مرغداری هــا  در 
پرونده را تشــکیل و به ســازمان های صنعت، 
معدن و تجارت ارســال می کند و برخورد الزم 

صورت می گیرد.

کاف سردرگم درج قیمت بر روی تخم مرغ

دستور رزم حسینی درباره تمهیدات تنظیم بازار شب عید

معاون وزیر صمت: قیمت مرغ باالی۲۰ هزار و ۴۰۰تومان منطقی نیست


