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شورای ملی زعفران  خبرداد: 
افزایش شدید عرضه 
زعفران تقلبی در بازار

عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران از افزایش 
شــدید عرضــه زعفــران تقلبی در بــازار در پی باال رفتن 
قیمت این محصول خبر داد و نســبت به تاثیر مصرف 

محصول تقلبی بر سالمت مردم هشدار داد.
به گزارش ایلنا؛ بازار پر شــده اســت از بســته های 
کوچــک بــه اصالح زعفران که با قیمت های بســیار نازل 
5 تــا 15 هــزار تومان به فروش می رســند. اکنون قیمت 
هر کیلوگرم زعفران فله 8 تا 14 میلیون تومان است  و 
بــه گفته کارشناســان بــا این قیمت، هــر مثقال زعفران 
نبایــد کمتــر از 50 هــزار تومــان باشــد. آنچــه در بــازار با 
قیمــت نــازل به نام زعفران عرضه می شــوند محصوالت 
رنگ شــده هســتند که می توانند تهدیدی برای ســالمتی 

مردم باشند.
علــی حســینی، عضــو هیــات رئیســه شــورای ملــی 
زعفــران، در گفــت وگــو بــا ایلنــا دراین بــاره گفــت: بــا 
افزایــش قیمــت هــر محصولی امکان افزایــش تقلب در 

آن وجود دارد.
همیــن  نیــز  زعفــران  بــازار  در  داد:  ادامــه  وی 
اتفــاق بیــش از گذشــته در حــال رخ دادن اســت و در 
پــی افزایــش قیمــت زعفــران، بــازار پــر شــده اســت از 
زعفران هــای تقلبــی کــه می توانند برای ســالمت مردم 

بســیار مضر باشند.
بــه گفته حســینی؛ زعفران هــای تقلبی برای جذب 

مشتریان با قیمت های نازل عرضه می شود.
وی با تاکید بر اینکه سودجویان برای تبدیل ظاهر 
زعفــران تقلبــی بــه زعفــران واقعــی از راه هــای جدیــدی 
تکنیک هــای  از  متقلبــان  افــزود:  می کننــد،  اســتفاده 
جدیــدی اســتفاده می کننــد تــا امکان تشــخیص زعفران 

واقعی از تقلبی برای مردم مشکل تر شود.
حســینی راه مقابلــه بــا تقلب را افزایــش نظارت و 

آگاهی مردم دانست.
وی گفت: الزم اســت به سرعت دستگاه های ناظر 
برای کنترل بیشــتر بازار زعفران ورود کرده و نســبت به 

شرایط پیش آمده پاسخگو باشند.
حسینی افزود: عالوه بر ضرورت ورود دستگاه های 
ناظر برای جلوگیری از توزیع بیشــتر محصوالت تقلبی، 

باید آگاهی مردم را نیز باال ببریم.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه مــردم چگونــه 
زعفــران تقلبی را تشــخیص دهند، اظهار کرد: همیشــه 
بــه ارزانی های غیرمنطقی شــک کنید، اکنون قیمت هر 
کیلوگرم زعفران فله ای 8 تا 14 میلیون تومان است، با 
ایــن قیمــت هر مثقــال زعفران بســته بندی شــده نباید 

کمتر از 50 هزار تومان باشد.
حســینی ادامــه داد: به ظاهر هر بــرگ زعفران نیز 
دقــت کنیــد، شــکل ظاهر زعفران شــبیه میخک خشــک 
شــده اســت و انتهــای دندانــه دار دارد و در ادامــه کمــی 

پیچیده شده و در انتها باریک می شود.
عضــو هیــات رئیســه شــورای ملــی زعفران بــا بیان 
اینکــه توجــه بــه رنــگ زعفران نیــز اهمیــت دارد، افزود: 
زغفــران هیچــگاه در آب گــرم بــه ناگاه رنگ خــود را رها 
نمی کند و رنگدهی آن به تدریج و از زرد آغاز شده و به 

سمت قرمز روشن می رود.
اســتفاده  بــه  توجــه  بــا  شــد:  یــادآور  حســینی 
ســودجویان از روش هــای جدیــد تقلب، شــاید شــناخت 
زعفران واقعی از تقلبی ســخت باشــد و تنها آزمایشگاه 
بتوانــد آن را تشــخیص دهــد، ایــن موضــوع مســئولیت 
دستگاه های مربوطه که مسئول نظارت و حفظ سالمت 

مردم هستند را بیشتر می کند.

اتحادیه تاالرهای پذیرایی: 
70درصد تاالرها هنوز فعال 

نشده اند 
بیــان  بــا  پذیرایــی  تاالرهــای  اتحادیــه  رئیــس 
اینکــه نزدیــک بــه ۷۰ درصــد تاالرهــا هنــوز فعــال 
نشــده انــد، گفــت: در ایــام عیــد همچــون روزهای 
چهــارم  یــک  تقریبــا  بــا  پذیرایــی  تاالرهــای  قبــل، 

ظرفیــت فعال خواهند بود.
اتحادیــه تاالرهــای  ، رئیــس  ابراهیمی نیــا  خســرو 
پذیرایــی، در گفــت و گــو بــا مهــر در مــورد وضــع تاالرها 
در ایــام عیــد، اظهــار کــرد: اخیــراً اخبــار کذبــی مبنــی بر 
دســتور وزیــر کشــور بــرای تعطیلــی تاالرهــا در ایام عید 
در فضــای مجــازی منتشــر شــده کــه صحــت نــدارد؛ در 
ایــام عید همچون روزهای قبل، تاالرهای پذیرایی فعال 
هستند و دستور یا بخشنامه ای برای تعطیلی آنها ابالغ 

نشده است.
رئیــس اتحادیه تاالرهای پذیرایی افزود: در تاالرها 
بــرای هــر مراســم حداکثــر ۷0 نفــر بایــد حضــور یابنــد و 
ایــن تعــداد افــراد در یــک ســالن 400 نفــره، »اجتماع« 
محسوب نمی شود که دولت بخواهد اقدام به تعطیلی 

تاالرها کند.
ابراهیمــی نیــا گفــت: در رســتوران ها ممکن اســت 
جمعیــت زیــادی حاضــر شــوند اما در تاالرهــا تقریباً یک 
چهــارم جمعیــت یعنــی حداکثــر ۶0 تــا ۷0 نفــر حضــور 

می یابند.
پروتکل هــا  رعایــت  بــرای  مــا  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
امکانــات الزم را داریــم، تاکیــد کــرد: در کنــار کاهــش 
دســتورالعمل های  همــه  واحدهــا  میهمــان،  پذیــرش 
بهداشــتی از جملــه فاصله گــذاری اجتماعــی، اســتفاده 
از لــوازم یــک بار مصــرف مانند قند، شــکر، نمک، فلفل 
و اســتفاده از ماســک و دســتکش بــرای همــه کارکنــان 
را رعایــت می کننــد. همچنیــن همــه تاالرهــای پذیرایــی 
موظــف بــه ضدعفونــی کردن واحدهایشــان قبــل و بعد 

از مراسم هستند.
رئیــس اتحادیــه تاالرهای پذیرایــی ادامه داد: البته 
اکنون نیز مردم اســتقبال چندانی از تاالرها نمی کنند و 
از آن طــرف بــا توجــه بــه تعطیلــی یک ســاله، نزدیک به 
۷0 درصد تاالرها هنوز فعال نشده اند و درگیر مسائل 

مالی، مالک-مستاجر و … هستند.

کوتاه از اصناف

مــرغ  تولیدکننــدگان  اتحادیــه  ســخنگوی 
تخمگــذار میهــن اعــالم کــرد اکنــون بــا توجــه بــه 
قیمت گــذاری دســتوری، شــرکت های بســته بندی 
۸۰ درصد ســود می برند، زیرا ماه گذشــته برخی 
از ایــن شــرکت ها هــر کیلوگــرم تخم مــرغ را بــاال 
خریداری و بسته بندی می کردند و می فروختند.
به گزارش ایرنا ناصر نبی پور،  رئیس هیات 
مدیــره اتحادیــه مــرغ تخمگــذار تهــران ، گفــت: 
بررســی ها نشــان می دهد که شــرکت های بسته 
بنــدی و فلــه ای روزانــه 1۶ میلیــارد تومــان ســود 
مــی برنــد، در حالــی که تولید کننــدگان و مصرف 

کنندگان متضرر هستند.
متعادل ســازی  راهــکار  اینکــه  بیــان  بــا  او 
نــرخ تخم مرغ حذف نرخ گذاری دســتوری اســت، 
افــزود: علت افزایش قیمت تخم مرغ در ماه های 
اخیــر بــه دلیــل کمبــود نهاده هــا، حــذف گله های 
مرغ تخم گذار و نرخ گذاری دستوری بوده است، 
در حقیقــت نــرخ تخم مــرغ باید با عرضه و تقاضا 
متعــادل شــود تــا عده ای ســود جو از این شــرایط 

بهره مند نشوند.
وی بــا بیــان ایــن کــه اگــر 10 درصد بــازار در 
باشــد می توانــد روی  یــا شــرکتی  دســت کســی 
قیمــت تاثیــر بســزایی داشــته باشــد، ادامــه داد: 
اکنــون 10 درصــد تولید صادر می شــود و با وجود 
ممنوعیــت صــادرات بــاز هــم ما با مشــکل قیمت 

تخم مرغ در بازار روبه رو هستیم.
رئیــس هیات مدیره اتحادیــه مرغ تخمگذار 
تهران گفت: حذف نرخ گذاری دســتوری راهکاری 
اســت،  تخم مــرغ  قیمــت  متعادل ســازی  بــرای 
زیــرا اکنــون ســود کالنــی بــه جیــب شــرکت های 

بسته بندی و دالالن می رود.
ناصــر نبی پــور، دربــاره تعییــن نرخ یک هــزار و 
100 تومانــی هــر عــدد تخم مــرغ، افــزود: ایــن اقدام 
دولــت و نرخ گــذاری دســتوری، باعث ایجــاد رانت و 
سو استفاده برخی دالالن و شرکت های بسته بندی 

می شود و به نفع مصرف کنندگان نخواهد بود.
وی با بیان این  که قیمت تخم مرغ به دلیل 
وزن هــای مختلــف در همه جــای جهان به صورت 
کیلویــی محاســبه می شــود، اظهار کــرد: هر عدد 
تخم مــرغ می توانــد از 45 گــرم تــا ۷0 گــرم وزن 
داشــته باشــد یا بــه دلیل نوع تغذیــه دارای زرده 

طالیی باشد که به طور حتم گران تر است.
رئیــس هیات مدیــره اتحادیه مرغ تخم گذار 
تهران تصریح کرد: با توجه به تعیین نرخ یک هزار 
و 100 تومانــی بــرای هــر عــدد تخم مــرغ، اکنــون 
نرخ گــذاری  از  بنــدی  بســته  شــرکت های  برخــی 
دســتوری سود برده و تخم مرغ های ریز، کم وزن 
و بی کیفیت در بسته بندی ها استفاده می کنند 

که همین امر به ضرر مصرف کنندگان است.
نبــی پــور گفــت: ایــن در حالــی اســت کــه 
برخــی واحدهــای تولیدی امکان برچســب گذاری 

نرخ گذاری دستوری را ندارند.

وی، بر این باور اســت که چنین نرخ گذاری 
و  اســت  بنــدی  بســته  شــرکت های  بــه  کمــک 
افــزود: اکنــون قیمت هر کیلوگــرم تخم مرغ درب 
واحدهــای تولیــدی 14 هــزار تــا 14 هــزار و 500 
تومــان اســت، بنابرایــن دیگر شــرکت پشــتیبانی 
امور دام این محصول را از تولیدکنندگان تحویل 
نمی گیرد، زیرا قیمت ها درب واحدهای تولیدی و 
شــرکت مذکور یکی شده است. این مقام صنفی 
دربــاره کاهــش قیمت تخم مرغ با گرم شــدن هوا، 
گفــت: بــا نزدیک شــدن به فصل گرمــا و همچنین 
تخم مــرغ  مصــرف  رمضــان،  مبــارک  مــاه  شــروع 
کاهــش مــی یابد که همین موضوع در افت قیمت 

این محصول اثرگذار است.

کاهش ۳۰۰۰ تومانی قیمت هر 
شانه تخم مرغ

معــاون نظارت و بازرســی ســازمان صنعت، 
معــدن و تجــارت )صمــت( اســتان تهــران گفــت 
کــه قیمــت هــر شــانه تخم مرغ نســبت بــه هفته 
گذشــته بــه طــور متوســط ۳000 تومــان کاهــش 

قیمت یافته است.
بــه گــزارش ایســنا،  ســعید محمــدی پور در 
یک برنامه رادیویی با اشــاره به آغاز نظارت ها بر 
بازار شــب عید یک ماه زودتر از ســال های قبل، 
اظهــار کــرد: ایــن نظارت هــا تا 15 فروردیــن ادامه 
دارد.  منظــور از تشــدید نظارت هــا بــر بازار شــب 

عیــد یعنــی  نظارت هــای قبلی ســریع تر می شــود 
و تعــداد عملیات هــا روی چنــد کاالی خــاص چند 

برابر می شود.
وی با اشــاره به افزایش قیمت تخم مرغ در 
ماه هــای اخیــر گفــت: طی یــک هفته گذشــته در 
شــهر تهران روزانه از ۶00 واحد فروش تخم مرغ 
بازرســی شــده کــه از بیــن آن ها اوایــل هفته 85 
درصد واحدها متخلف اعالم شدند، اما با تشدید 
نظارت هــا در روزهــای اخیــر کمتــر از ۳0 درصــد 
ایــن واحدهــا متخلف بودند.  تخلفات بیشــتر در 
حوزه گران فروشــی، تقلب و کم فروشــی اســت.  
مــا جــو را بــرای متخلفان نــا امن کردیــم و بعد از 
شناســایی بــه ســازمان تعزیــرات صــدور و اجرای 
امــروز  همچنیــن  می گیــرد.  صــورت  حکم شــان 
نسبت به هفته گذشته به طور متوسط روی هر 
شــانه تخم مــرغ، ۳000 تومــان کاهــش قیمــت را 
شاهد بودیم.  وزارت جهاد کشاورزی نیز در این 
مــدت روزانــه 150 تــن تخم مرغ بــه قیمت تنظیم 

بازار عرضه کرد که در قیمت تاثیرگذار بود.
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه وزارت 
جهــاد کشــاورزی عرضــه مــرغ را در میــدان بهمن 
دو برابــر افزایــش داده و بــه ۶00 تــن رســانده، 
تصریــح کرد: با این افزایش،  قیمت ها تاحدودی 
کنترل شده است. طی یک ماه گذشته حدود 10 
هــزار بازرســی از بازار مرغ انجام شــده که 1800 
مورد تخلف به ارزش ۷ میلیارد ریال کشف و به 

تعزیرات ارسال شد.

کمبود عرضه عامل گرانی مرغ و 
تخم مرغ

می تواننــد  شــهروندان  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
تخلفات احتمالی را به سامانه 1۲4 اطالع دهند، 
تصریــح کرد: قیمت مصــوب مرغ اکنون ۲0 هزار 
و 400 تومان برای مصرف کننده است.  در تهران 
روزانــه 1۲00 تــن مصرف روزانه می شــود و وقتی 
کاالیی قیمت مصوب تنظیم بازار دارد،  دستگاه 
مربوطــه کــه در رابطــه بــا ایــن کاال وزارت جهــاد 
کشــاورزی اســت، باید این مقدار را تهیه و توزیع 
کنــد. در غیــر این صورت با کمبود عرضه نســبت 
به تقاضا قیمت ها گران تر از نرخ مصوب خواهد 
شــد. مســولیت ما بازرسی اســت که با متخلفان 

برخورد شده است.
تولیدکننــدگان  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
معتقدنــد تولیــد به اندازه کافــی صورت می گیرد، 
امــا شــرایط بــرای عرضــه فراهــم نیســت و اگــر 
وزارت صمت محلی برای عرضه، نه فقط میادین 
میــوه و تــره بــار، مثل غرفــه ایجاد کنــد قیمت ها 
متعــادل خواهنــد شــد. محمدی پــور در پاســخ به 
ایــن موضــوع گفــت: مســئله یــاد شــده در بــرج 
هشــت حــل و فصــل شــده و ادعــای مرغــداران 
مــردود اســت. در اصل در آبان مــاه به مرغداران 
اعالم شــد محصول خود را به کدام کشــتارگاه ها 

و میادین عرضه کنند.
ادعــا  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  افــزود:  وی 
می کنــد تمــام نهــاده دامــی مــورد نیــاز مرغــداران 
تامین شــده اســت و برای این ادعا مستند دارند. 
مرغــداری کــه نهــاده بــه قیمــت دولتــی دریافــت 
کــرده بایــد مــرغ خود را به قیمــت 1۹ هزار و 100 
تومــان تحویل دهد، اما مرغداران کمی کم لطفی 
می کنند که می گویند نمی دانند کجا عرضه کنند.
ایــن مقام مســئول در ادامه بــا بیان اینکه 
تــن   400 تهــران  در  تخم مــرغ  روزانــه  مصــرف 
امــور دام 150  امــا ســازمان پشــتیبانی  اســت، 
تــن توزیــع می کنــد و مابقــی از بــازار آزاد تامین 
می شــود، تصریــح کــرد: در حــال حاضــر قیمــت 
عــددی   ۳0 یــا  کیلویــی  دو  شــانه  هــر  مصــوب 
تخم مــرغ بایــد حــدود ۳4 تــا ۳5 هــزار تومــان 
باشــد و بــا فــروش بیش از ۳5 هــزار تومان در 

بازار برخورد خواهد شــد.
بــه  کــه  کــرد  خاطرنشــان  پایــان  در  وی 
معاونت نظارت و بازرسی سازمان صمت اعالم 
می شــود کــه چه میــزان مرغ در چــه بخش های 
ایــن معاونــت تقســیم بندی را  تــا  توزیــع شــده 
کنتــرل کننــد تــا مرغــی کــه نهــاده دولتــی گرفته 
گــران عرضــه نشــود و در صــورت گران فروشــی 
برخــورد شــود. اینکــه چــرا مــرغ و تخم مــرغ کــم 
بــه  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  می شــود  عرضــه 

عنــوان متولی تولید باید پاســخ دهد.

بــر اســاس مصوبــات ســتاد تنظیــم بــازار، 
مقرر شــده در راســتای حــذف دالالن، دامداران 
تعاونــی  شــرکت  اختیــار  در  را  خــود  تولیــدات 
از  پــس  و  داده  قــرار  کشــور  گوشــت  صنعــت 
کشــتار، در مراکزی که مشــخص شــده، گوشت 
به واحدهای عرضه و اصناف تحویل داده شود.
بــه گــزارش ایســنا،   روز شــنبه جلســه ای 
جهــت تنظیــم بازار گوشــت شــب عید، بــا حضور 
نماینــدگان مختلــف  و  وزارت صمــت  مســئوالن 

شبکه تولید، توزیع و عرضه برگزار شده است.
بر اســاس مصوبات این جلســه، مقرر شد، 
دامــداران، تولیــدات خــود را در اختیــار شــرکت 
تعاونی صنعت گوشت کشور قرار داده و پس از 
کشتار، در مراکزی که مشخص شده، گوشت به 
واحدهای عرضه و اصناف تحویل داده شــود. در 
اصــل ایــن طــرح به دنبال این اســت کــه با حذف 
کاهــش  موجــب  اضافــه،  واســطه های  و  دالالن 

قیمــت تمام شــده بــرای مصرف کننــده شــود و بــا 
افزایــش مصــرف ناشــی از ایــن تعدیــل قیمــت، 
موجبات حمایت از تولیدکننده را نیز فراهم کند.
بر اساس گزارشات ارائه شده در این جلسه 
ســنگین،  دام  تولیدکننــدگان  نماینــده  ســوی  از 
میــزان تولیــد گوشــت قرمز در کشــور در شــرایط 
مطلوبی قرار دارد و مشــکل و محدودیتی از نظر 
تامیــن نیــاز بــازار وجــود نــدارد. بــا توجــه بــه این 
مطلــب، برنامه ریــزی بــرای اتصال و ایجــاد ارتباط 
پایــدار بیــن حلقه های مختلف زنجیره گوشــت از 
ابتــدای زنجیــره در دامــداری تــا انتهــای زنجیــره و 
واحدهای عرضه، جهت کنترل و کاهش قیمت و 

تنظیم بازار در دستور کار گرفت.

جدیدترین قیمت دام سبک و سنگین
در حاشــیه این جلســه عباس قبــادی، دبیر 
ستاد تنظیم بازار، نیز وعده داد که طی چند روز 

آینــده قیمت گوشــت قرمز کاهــش یابد و گفت: 
قرار شــد با تحویل الشــه ی دام به مراکز بســته 
بنــدی، توزیــع در قصابی هــا و عرضــه بــه مــردم 
بــا نــرخ مناســب، دســت واســطه ها کوتاه شــود. 
طــرح یــاد شــده فعال به صورت پایلــوت در تهران 
اجــرا می شــود و احتمــاال تا آخر هفته به سراســر 
کشور تعمیم داده خواهد شد تا دست دالالن و 

واسطه ها از بازار گوشت قرمز کوتاه شود.  
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول گوشــت دام 
تقاضاســت.  و  عرضــه  تابــع  ســبک  و  ســنگین 
دام ســبک حــدودا بــه قیمــت 100 هــزار تومــان 
بــه عرضــه کننده هــا عرضــه می شــود و آنهــا بــا 
ســود معقــول بــه قیمت 110 تــا 1۲0 هزار تومان 
قیمت هــا  ایــن  البتــه  می رســانند.  فــروش  بــه 
متغیــر اســت و بــه نــوع دام هــم بســتگی دارد. 
دام ســنگین 80 تــا 8۷ هــزار تومــان بــه قصابی 
تحویــل داده می شــود و حــدود 100 هزار تومان 

بــه فــروش می رســد کــه البته به نوع الشــه هم 
بستگی دارد.

افزایش بیش از ۲۷ درصدی 
قیمت گوشت قرمز در دی ماه

بر اســاس جدیدترین آمار منتشــر شــده از 
ســوی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت )صمــت( 
قیمت هر کیلو گوشــت گوســاله و گوســفندی به 
ترتیــب بــا ۳1.4 و ۲۷ درصــد افزایــش قیمــت در 
دی امســال بــه حدود ۹۷ هــزار تومان و 111 هزار 
تومــان رســیده اســت. قیمــت هــر کیلــو گوشــت 
گوســفندی و گوســاله در مــاه مشــابه ســال قبــل 
حــدود ۷4 هــزار تومــان و 8۷ هــزار تومــان بــوده 

است.  
همچنیــن قیمــت ایــن دو محصــول در دی 
ماه ســال جاری نســبت به ماه قبلش 1.4 و 0.۳ 

درصد افزایش داشته است.
از آبــان امســال بــر اســاس مصوبــه ســتاد 
هماهنگــی اقتصــادی دولــت، مســئولیت تنظیــم 
بــازار کلیــه کاالهای اساســی و ضــروری، از جمله 
محصوالت کشــاورزی و دامــی در مرحله توزیع و 
خرده فروشــی همچنان بــر عهده وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت اســت، امــا مســئولیت تولیــد، 
عرضــه و تنظیــم بــازار مــرغ و تخم مرغ تــا مرحله 
عمده فروشــی به قیمت مصوب، به وزارت جهاد 

کشاورزی محول شده است.
بنابراین مسئولیت ذخایر راهبردی کاالهای 
نهایی شــامل گندم، برنج، روغن، شــکر، گوشت 
قرمــز و گوشــت مرغ و همچنیــن تنظیم بازار این 
کاالهــا به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل 
 شــد و در مــورد نهاده هــای دامــی شــامل ذرت، 
انواع کنجاله و جو برعهده وزارت جهاد کشاورزی 

قرار گرفت.

قطعه فروشــی صنعــت مرغ حرفــه جدیدی 
اســت کــه ایــن روزها با گران شــدن مــرغ و خط 
و نشــان کشیدن سیستم های نظارتی طرفداران 
زیــادی پیــدا کــرده؛ انصافــا هــم نــان دارد و هــم 

گزک دست مفتش ها نمی دهد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس، بســیاری از 
مغازه های ســطح شــهر تهران به جای اینکه مرغ 
کامــل بفروشــند، قطعــات مــرغ را بــا قیمت هــای 
باالتری و گاه بیش از دو برابر نرخ مصوب دولتی 

می فروشند.
ویتریــن  در  کامــل  مــرغ  کــه  حالــی  در 
پیــدا  نــدرت  بــه  تهــران   1۹ منطقــه  مغازه هــای 

می شــود امــا قطعــات مــرغ به صــورت فیلــه،ران، 
ســینه با اســتخوان، ســینه کبابی، کمر و گردن و 
غیــره بــه وفور دیده می شــود و قیمت هایی تا 55 
هــزار تومــان در هر کیلو هم روی آن ها برچســب 
خــورده امــا دولــت همچنــان اصــرار دارد کــه  نرخ 
مرغ دولتی ۲0 هزار و 400 تو مان است و کسی 
نباید بیش از آن بفروشد. این سوال مطرح است 
که اگر این قطعات از مرغ کامل بدســت می آید 
چرا مرغ در بازار نیست و به جایش قطعات آنرا 
مــی فروشــند ؟ آیا فروشــندگان مرغ بــرای فرار از 

جریمه و اخطار بازرسان این کار را می کنند؟
دولــت فــروش مــرغ بیــش از نــرخ دولتــی 

و  کــرده  ممنــوع  را   400 و  هــزار   ۲0 یعنــی 
گرانفروشــان توســط بازرســان باید جریمه شوند 
بنابرایــن فروشــندگان برای فــرار از این جریمه ها 
مــرغ را قطعــه قطعه کــرده و بــه قیمت های چند 
برابر می فروشــند چرا که ظاهرا جریمه ها شــامل 

قطعات مرغ نمی شود.
یک فروشنده در منطقه 1۹ تهران در پاسخ 
به خبرنگار فارس که چرا ویترین مغازه ها از مرغ 
خالــی امــا قطعــات آن بــه وفــور یافت می شــود، 
گفــت: دولــت برای مــا تکلیف می کند کــه مرغ را 
کیلویی ۲0 هزار و 400 تومان بفروشیم اما مرغ 
در بــازار کم اســت یعنی زمانــی که برای خرید به 

میدان بهمن می رویم مرغ به نرخ دولتی نیست 
و مجبوریــم بــرای  حفظ مشــتری ها با قیمت های 

گرانتری از واسطه ها خریداری کنیم.
عزیزی ادامه داد: زمانی که مرغ را با قیمت 
گرانتــری خریده ام چگونه می توانم به نرخی که 
دولــت تعیین کرده اســت بفروشــم و بــرای اینکه 
بتوانــم پــول خــودم را به دســت بیاورم و حاشــیه 
سودی هم داشته باشم باید این مرغ ها را قطعه 

قطعه و با قیمت باالتری بفروشم.
مدیــر فروشــگاه بزرگ محصــوالت پروتئینی 
زمانــی  دولــت  می گویــد:  تهــران   1۹ منطقــه  در 
می توانــد بــه مــن بگویــد کــه ایــن محصــول را بــه 

نــرخ مصــوب بفروشــم کــه فــراوان در اختیار من 
قــرار دهــد اما این طور نیســت و از واســطه ها به 
قیمت هــای گران مــی خریم. مدیر این فروشــگاه 
در باره قیمت مرغی که از میدان بهمن خریداری 
میکنــد توضیــح نــداد امــا گفــت: قیمت هایــی کــه 
آنجا به فروش می رســد طوری نیســت که بتوان 

در مغازه به نرخ دولتی فروخت.
آنطــور کــه پیداســت مغــازه داران بــه دلیــل 
اینکــه مــرغ را از میدان بهمن گرانتر می خرند آنرا 
قطعــه قطعــه مــی فروشــند تــا بــا فــرار از جریمه 
بازرســان و فــروش بــا قیمــت بــاال ســودی هم به 

جیب بزنند.

پیش فروش بلیت قطار برای ایام نوروز از 
پنجم اسفند آغاز می شود.

بــه گــزارش ایلنــا، از روز ســه شــنبه پنجــم 
اســفند همه مسیرها به غیر از مسیرهای منتهی 
به مشهد و بالعکس از ساعت هفت آغاز خواهد 

شد.

همچنیــن فروش اینترنتــی بلیت قطار برای 
ایــام نــوروز در ایــن تاریــخ بــرای همــه مســیرهای 
منتهــی بــه مشــهد بــه غیــر از تهــران – مشــهد و 

بالعکس از ساعت 1۲ ظهر آغاز می شود.
و  مشــهد   - تهــران  مســیر  قطارهــای  کلیــه 
بالعکــس و همچنین مســیرهای تهران – طبس، 

تهــران – خــواف، تهــران ســمنان و بالعکــس از 
ساعت 1۷ آغاز خواهد شد.

از  نــوروزی قطــار  بلیــت  فــروش  همچنیــن 
طریق مراکز فروش هم از روز چهارشــنبه ششــم 

اسفندماه برای همه مسیرها انجام می شود.
بــرای  قطــار  بلیــت  نــوروزی  فــروش  تاریــخ 

حرکــت از ۲5 اســفند تــا 15 فروردین ســال 1400 
خواهد بود.

نــوروزی بلیــت قطــار از پنجــم اســفند آغــاز 
از  بــه غیــر  می شــود کــه شــامل همــه مســیرها 
مســیرهای منتهــی بــه مشــهد و بالعکــس خواهد 

شد.

رونق قطعه فروشی مرغ برای دور زدن بازرسان

ستاد تنظیم بازار خبر داد: برنامه ریزی برای حذف دالالن از بازار گوشت قرمز

اتحادیه مرغ تخم گذار تهران مطرح کرد: سود کالن 
شرکت های بسته بندی از قیمت گذاری  دستوری تخم مرغ 

آغاز فروش نوروزی 
بلیت قطار از فردا 


