
خدمــــــــــاتوتوزیـــــــــــع . دوشنبه . 16 فروردین 1400 . سال هجدهم . شماره 4640 . 

سازمانراهداری:۵میلیونمسافرجادهای
درنوروزجابهجاشدند

مدیرکلدفترمســافرسازمانراهداری
اعــامکــرددرکلیپــیکــهاخیراًمنتشــرشــد
بــدون رضــا)ع( امــام زائــران از تعــدادی و
رعایــتفاصلهگــذاریاجتماعــیوبدونزدن
ماســکدراتوبوسازکبودرآهنگبهمشهد
میرفتنــد،بــهدلیلرعایتنشــدنمقررات،
قطــع اتوبــوس مالــک و راننــده شــرکت،

خدماتشدند.
بــا  گفت وگــو  در  باقرجــوان  داریــوش 
فارس، در تشــریح آمار ســفرهای نوروزی از 
طریــق حمــل و نقــل عمومی جــاده ای، اظهار 
کــرد:  امســال به دلیل شــیوع کرونــا و تأکید 
ســتاد ملــی مقابلــه با کرونــا مبنی بــر انجام 
نشدن سفر، توصیه ما هم به مردم، ماندن 
در خانــه و عدم انجام ســفرهای غیرضروری 

بود.
وی افزود: در این ایام ناوگان فقط برای 
ســفرهای ضــروری آماده شــده بــود، با همین 
رویکــرد، پیش فروش بلیت نوروزی نداشــتیم 
و فــروش بلیت هــا در واقــع روزفــروش بــود و 
فقــط برای ســفرهای ضــروری، نــاوگان فراهم 

بود و ظرفیت ها هم محدود شده بود. 

کاهش21.4درصدیتعداد
مسافردرنوروز1400نسبت

بهنوروز98
مدیرکل دفتر مسافر سازمان راهداری و 
حمــل و نقــل جــاده ای با بیان اینکــه در نوروز 
آغازیــن  آنکــه در روزهــای  بــه  بــا توجــه   99
شــیوع کرونا در کشــور بودیم، سفرها تقریبا 
لغو شــده بود، گفت:  اگر بخواهیم ســفرهای 
نــوروز 1400 را بــا نــوروز 98 که شــرایط عادی 
بود مقایســه کنیم، ما امســال 21.4 درصد در 

تعداد مسافر کاهش داشته ایم. 

افزایش9درصدیتعداد
سرویسهادرنوروز1400 
بابترعایتفاصلهگذاری

وی افزود: تا ساعت 24 روز گذشته تعداد 
5 میلیــون و 100 هــزار مســافر از طریق ناوگان 

عمومی مسافری جاده ای جابجا شده اند. 
رعایــت  راســتای  در  افــزود:  باقرجــوان 
فاصله گــذاری اجتماعــی، تعــداد ســرویس ها 

)ناوگان( 9 درصد افزایش یافت. 

ثبت1800موردشکایت
باقرجون افزود: در این ایام ســامانه های 
بــا  تــاش کردیــم  و  برقــرار کردیــم  پاســخگو 
در  مــا  همــکاران  باشــیم،  همــراه  مســافران 
تــا آخریــن لحظــه مســتقر بودنــد،  پایانه هــا 
1800 مــورد شــکایت از طریــق تلفــن گویــای 
و غیــره  راهــداری  141، وب ســایت ســازمان 
ثبــت شــد کــه 326 مــورد آن مربــوط بــه عدم 
رعایــت فاصله گذاری اجتماعــی در اتوبوس ها 
بــود کــه همــکاران ما ورود کردند و مشــکل را 

رفع کردند.
مدیــرکل دفتر مســافر ســازمان راهداری 
و حمــل و نقــل جــاده ای افــزود: یــک مــورد از 
برخــورد مــا همــان کلیپی بود کــه یکی دو روز 
اخیــر منتشــر شــد که تعــدادی از زائــران امام 
رضا)ع( بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی و 
بدون زدن ماســک در اتوبوس از کبودرآهنگ 
در 12 فروردین به ســمت مشهد حرکت کرده 
بودنــد کــه بــه همین دلیــل شــرکت، راننده و 
مالک اتوبوس قطع خدمات شدند و با راننده 

و مالک برخورد شد. 
وی افزود: در مورد دیگری هم که پیش 
عــدم  از  گزارشــی  فــارس  خبرگــزاری  ایــن  از 
رعایــت فاصله گــذاری در یکی از ســفرها داده 
بــود )از اینجــا بخوانیــد(، بــا مالــک و راننــده 
خاطــی برخورد شــد. در آن موضــوع، راننده و 

مالک مقصر بودند.
مدیــرکل دفتر مســافر ســازمان راهداری 
و حمــل و نقــل جــاده ای تأکیــد کــرد: تــاش 
می کنیــم هزینــه تخلــف را بــرای شــرکت های 
تعاونــی، راننــده و مالــک افزایــش دهیــم تــا 

اجازه تخلف نداشته باشند.

کالهبرداریدرپوششابالغیهقضایی
الکترونیک

رئیــسمرکــزتشــخیصوپیشــگیریاز
جرائــمســایبریپلیــسفتایناجانســبتبه
کاهبرداریازشهرونداندرپوششاباغیه

الکترونیکهشدارداد.
ســرهنگ علی محمد رجبــی در گفت وگو 
بــا ایســنا، دراین بــاره گفــت:  یکــی از اقدامات 
و  هوشمندســازی  راســتای  در  کــه  خوبــی 
شــده  انجــام  حضــوری  مراجعــات  کاهــش 
توســعه خدمــات الکترونیکــی اســت. امــا در 
این میان ممکن اســت افراد ســودجو با ایجاد 
آدرس هــای مشــابه و بــا شــیوه های مختلــف 
از  سوءاســتفاده  و  کاهبــرداری  بــه  اقــدام 

شهروندان کنند.
وی ادامه داد: در همین راســتا نیز اخیرا 
موردی مشــاهده شــد که در آن افراد سودجو 
اقــدام به جعــل آدرس اینترنتی ســامانه ثبت 
نــام الکترونیــک قوه قضاییه کرده و با ارســال 
پیامکــی بــا محتواهایــی نظیر ثبت شــکواییه، 
ابــاغ حکــم و ... کاربــران را بــه آدرس جعلی 
نقــد،  وجــه  کســر  درخواســت  بــا  و  هدایــت 

حساب این افراد را خالی کرده اند.
رجبــی با بیان اینکــه اعام مواردی نظیر 
ثبــت شــکایت، احضــار، اباغ حکــم و ... جزو 
و حساســیت  کنجــکاوی  کــه  اســت  مــواردی 
شهروندان را به دنبال دارد، گفت: در همین 
راســتا نیــز مجرمــان ســایبری با ارســال چنین 

و  برانگیختــه  را  کاربــر  محتوایــی حساســیت 
حتــی ممکــن اســت فرد با علم بــه اینکه هیچ 
شــکایتی از وی بــه ثبــت نرســیده یــا از کســی 
شــکایتی نداشــته، بازهــم از روی کنجــکاوی 
وارد لینــک شــده و بــه بهانــه کــم بــودن مبلغ 
درخواســتی مبلغ مذکــور را نیز پرداخت کند. 
غافــل از اینکــه امکان برداشــت مبالغ بیشــتر 
از حســاب بانکی وجود داشــته و ســودجویان 

اقدام به خالی کردن حساب می کنند.
وی بــا بیان اینکه ســامانه ثنــا هیچگونه 
دریافت وجهی ندارد، گفت:  اگر شهروندان با 
پیام هایی که تحت عنوان ثنا برایشان ارسال 
شــده و در آن درخواســت پرداخــت مبلغــی 
حتــی بــه میــزان اندک مطرح شــده بــود، باید 
بدانند که این پیام جعلی بوده و ضمن پرهیز 
از پرداخت وجه، حتما مراتب را به پلیس فتا 

گزارش کنند.
پیشــگیری  و  تشــخیص  مرکــز  رئیــس 
از جرائــم ســایبری پلیــس فتــای ناجــا تاکیــد 
کرد: بــرای جلوگیــری از گرفتــار شــدن در دام 
چنین ســودجویانی الزم اســت شــهروندان از 
بازکــردن پیام هــای مشــکوک خــودداری کنند. 
اگر با لینک های ناشــناس مواجه شــدند وارد 
آن نشــده و حتمــا قبــل از هرگونــه تراکنــش 
را  ســامانه  و  ســایت  صحیــح  آدرس  بانکــی 

بررسی کنند.

اخبـــــــــــــــــار

دبیــرکلاتــاقاصنــافایــرانبــااشــارهبهاین
کهدرشرایطقرمزکروناییفقطمشاغلگروهیک
مجازبهفعالیتهستند،اظهارکرد:بنابراینبیش
ازیــکمیلیــونواحدصنفیدروضعقرمزکرونایی
تعطیــلمیشــوندکــهباتوجهبهمتوســطاشــتغال
صنوفمیتوانگفتدرشــرایطقرمزکروناییســه
میلیوننفربهتعدادروزهاییکهقرمزهســتنددر

کشوربیکارخواهندشد.
محمدباقر مجتبایی درگفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: بر اســاس اطاعات ســامانه ماســک تا ظهر روز 

گذشــته شــهرها روند افزایشــی به ســمت نارنجی و 
قرمــز شــدن دارد بــه طوری که 4۷ شهرســتان قرمز، 
126 شهرســتان نارنجی، 24۷ شهرســتان زرد و فقط 
28 شهرســتان آبی هســتند. بنابراین دوران ســخت 
کرونایی در پیش اســت و الزم اســت مردم و صنوف 

به رعایت پروتکل های بهداشتی پایبند باشد.
نســبت  ماســک  ســامانه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بــه افزایــش رونــد بســتری در سراســر کشــور ابــراز 
شــهرهای  زودی  بــه  کــرده  بینــی  پیــش  و  نگرانــی 
بیشــتری از جملــه تهــران، کــرج و اصفهــان قرمــز 

شــود، تصریــح کــرد: در صورت تداوم این وضع، نه 
تنهــا محدودیــت تــردد،  بلکــه تعطیلی مشــاغل هم 

اجرا خواهد شد.
دبیــرکل اتــاق اصنــاف ایــران بــا اشــاره بــه ایــن 
کــه در شــرایط قرمــز کرونایــی فقــط مشــاغل گــروه 
یــک موجــب فعالیــت هســتند، اظهــار کرد: مشــاغل 
گــروه یــک شــامل ســوپرمارکت ها، میوه فروشــی ها، 
ســبزی فروشــی ها، میادیــن میــوه و تره بــار، مراکــز 
عرضــه محصــوالت لبنی و پروتئینی، نانوایی و مراکز 
درمانــی، دامپزشــکی و تعمیرگاه هــای انــواع خودرو، 

لــوازم خانگــی، الکتریکی و کامپیوتر و ســایر خدمات 
بنابرایــن  اســت.  مربوطــه  قطعــات  فــروش  و  فنــی 
بیــش از یــک میلیون واحد صنفــی در وضعیت قرمز 
کرونایــی تعطیــل می شــوند کــه بــا توجه به متوســط 
قرمــز  شــرایط  در  گفــت  می تــوان  اشــتغال صنــوف 
کرونایی سه میلیون نفر به تعداد روزهایی که قرمز 

هستند در کشور بیکار خواهند شد.
وی افــزود: وجــود محدودیــت در منابــع دولــت 
و تحریم  هــا باعــث می شــود خســارات وارد شــده بــه 

اقتصاد و مردم اساسی باشد.

رئیــساتحادیهفروشــندگانگلوگیاهتهران
ازافزایــش200درصــدیقیمتگلدرنوروز1400 
نسبتبهسالگذشتهخبردادوعنوانکرددلیل
اصلــیگرانــیبیســابقهگلحضــورتعــدادزیــادی
داللدربــازاربــودبهنحویکهتعدادآنها4برابر

واحدهایگلفروشیتخمینزدهمیشود.
اکبــر شــاهرخی در گفت وگــو بــا ایلنــا بــا بیــان 
اینکــه گرانــی گل در نــوروز امســال موجب شــگفتی 
گلفروشان شد، اظهار کرد: چند دلیل می توان برای 
گرانی گل عنوان کرد که هر یک ســهمی در افزایش 

قیمت داشتند.
وی ادامه داد: یکی از این دالیل کاهش ۷0 درصدی 

تولید بود که توازن عرضه و تقاضا را برهم زد.
به گفته شــاهرخی؛ ســال گذشته در پی شیوع 
ویــروس کرونا بخش زیــادی از گل های آماده عرضه 

بــرای بازار نوروز بدون مشــتری مانــد و گلخانه داران 
مجبور به معدوم آن ها شدند.

وی افــزود: گلخانه داران با احتیاط میزان تولید 
را در نــوروز امســال کاهش قابــل توجهی دادند تا از 

زیان احتمالی جلوگیری کنند.  
شــاهرخی دیگــر دلیــل افزایــش قیمــت گل را 
مربوط به هزینه  های تولید دانست که قیمت نهایی 

را باال برده است.
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان گل و گیــاه تهران 
یادآور شد: هزینه تولید گل نیز مانند سایر تولیدات 
کشــاورزی رشــد چشمگیری داشــته و بر قیمت تمام 

شده تولید موثر بوده است.
شــاهرخی مهمتریــن عامــل اثرگــذار در گرانــی 
بی ســابقه گل را حضــور تعــداد قابــل توجــه دالل در 

بازار گل نوروز عنوان کرد.
وی تصریــح کــرد: تخمیــن زده می شــود کــه 4 
هــزار نفــر دالل در بــازار گل نــوروز فعالیــت کــرده 
باشــند در حالــی کــه تعــداد واحدهای گلفروشــی در 

تهران حدود یک هزار واحد است.
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان گل و گیــاه تهران 
معتقد اســت؛ افراد ســودجو که نقدینگی زیادی نیز 
دارنــد بازارهــای مختلفــی ورود کــرده و بــرای کســب 

سود بی زحمت تعادل را برهم می زنند.
وی نمونه های از افزایش بی سابقه قیمت را در 
گل سنبل بشمرد که در نوروز سال گذشته حداکثر 
15 هــزار تومــان بــه فروش می رســد، اما نــرخ آن در 

نوروز سال 1400 تا 100 هزار تومان رسید.
شاهرخی تاکید کرد: باالترین قیمت خرید این 
نوع گل از گلخانه داران 50 هزار تومان بود و این به 
معنــی ســود 2 برابری بی زحمت برای دالالنی اســت 

که در آستانه نوروز به بازار گل ورود کردند.

رئیــسهیــاتمدیــرهاتحادیــهمرغتخــمگذار
اســتانتهــرانبــابیــاناینکــهقیمــتهــرکیلوگرم
تخممــرغدربمرغــداریبه12هزارتومانرســیده
اســت،عنــوانکرداینرقــمدوهزارتومانکمتراز

نرخمصوبتخممرغاست.
ناصــر نبــی پــور،  رئیــس هیــات مدیــره اتحادیه 
مــرغ تخــم گذار اســتان تهــران ،در گفت وگــو با مهر 
بــا بیــان ایــن کــه قیمت هــر کیلوگرم تخم مــرغ درب 
مرغداری به 12 هزار تومان رسیده است، گفت: این 
رقــم دو هــزار تومــان کمتــر از نــرخ مصــوب تخم مرغ 
و شــش هــزار تومــان از قیمــت تمام شــده تولید آن 

کمتر است.
وی با اشــاره به افزایش هزینه های تولید برای 

تولیدکننــدگان افــزود: ســال گذشــته تولیدکننــدگان 
ریزمغــذی متیونیــن )اســید امینــه ای کــه در ســاختار 
تومــان  هــزار   22 تــا   20 را  دارد(  وجــود  پروتئیــن 
خریــداری می کردنــد اما هم اکنون قیمت آن به 130 
هــزار تومــان رســیده و بــا در شــرایط فعلــی، هزینــه 
تمام شده تولید هر کیلوگرم تخم مرغ باالی 18 هزار 
تومــان اســت. ایــن فعــال بخــش خصوصی با اشــاره 
بــه افزایــش 40 درصــدی دســتمزد و حقوق در ســال 
جــاری، افــزود: ســایر هزینه هــا نیــز افزایــش یافته و 

شرایط برای تولیدکنندگان دشوار شده است.
وی بــا بیــان اینکــه نــرخ مصــوب هــر کیلوگــرم 
تخم مــرغ درمرغــداری 14 هــزار تومــان تعییــن شــده 
اســت، گفــت: اگر قیمت تخم مــرغ به زیر نرخ مصوب 

برســد دولــت بایــد آن را خریــداری کنــد اما مســئوالن 
مربوطــه که هنگام افزایش قیمت تخم مرغ در ســطح 
بــازار، هــر لحظــه بــه مــا زنــگ می زدنــد و مــا را احضار 
می کردند اکنون تلفن هایشان را هم جواب نمی دهند.
ایــن فعــال بخــش خصوصی با اشــاره بــه اینکه 
قبــل از عیــد پیــش بینــی کــرده بودیــم کــه قیمــت 
تخم مــرغ در فروردیــن و اردیبهشــت افــت می کنــد و 
بــه زیــر 10 هــزار تومــان می رســد، افــزود: مســئوالن 
باید مســاله صادرات را حل می کردند تا دچار چنین 
مشــکاتی نشــویم امــا متأســفانه آنهــا نه تنهــا مانع 

صادرات بلکه مانع تولید هستند.
وی بــا تاکیــد بر اینکه ایــن افت قیمت در وضع 
تولیــد طــی ماه هــای آینــده تأثیــر می گــذارد و تولیــد 

را دچــار مشــکل می کنــد، گفــت: هــر زمان کــه ما به 
مســئوالن در این زمینه هشــدار می دهیم، به آن بی 
توجهــی می کننــد و تا زمانی که بحران در بازار ایجاد 

نشود به فکر چاره نیستند.
نبــی پــور در بخــش دیگــری از ســخنان خــود با 
اشــاره بــه مشــکات جدیــد تولیدکننــدگان تخم مرغ 
اضافــه کــرد: اکنــون شــرکت های تولیدکننــده جوجه 
یکــروزه، جوجــه را به مرغدار با قیمت 15 هزارتومان 
عرضه می کنند و می گویند آن را 8 هزار تومان )نرخ 
مصــوب( فاکتــور می کنیم و مرغــدار نیز اگر اقدام به 
خریــد نکنــد قــادر بــه جوجه ریزی نیســت متأســفانه 
انجــام  ســودجویی در بخش هــای مختلــف زنجیــره 

می شود و تولیدکننده گرفتار شده است.

وزیــرجهــادکشــاورزیدرنامــهایبــهوزیــر
صنعــت،معــدنوتجــارتاعــامکردکهتــااطاع
ثانــویازهــرگونــهقطعــهبنــدیدرســطحاصناف
)بهویژهدراســتانتهــران(جلوگیریبهعملآید.
همچنینواحدهایبســتهبندیبزرگ)بهویژهدر
اســتانتهــران(پایــشوحجــمتولیــدآنهــابــهطور
پیوســتهرصدتاازســقفمصوبقرارگاهاســتانی

تجاوزنکند.
بــه گــزارش ایســنا در متن نامــه کاظم خاوازی 

خطاب به علیرضا رزم حسینی آمده است:
تاریــخ  در  6۷/020/م   شــماره  نامــه  پیــرو 
بــه عنــوان معــاون اول رئیــس  11 فروردیــن 1400 
جمهوری و تصمیمات اتخاذ شــده در اولین جلســه 
قــرارگاه ســاماندهی مــرغ کشــور و بازدیدهــای بــه 
عمــل آمــده در روز پنجشــنبه در تاریخ 12 فروردین 
1400 ضــرورت دارد تــا مــوارد زیــر بــه ســازمان های 
صمت اســتان و ســایر واحدهای ذی ربط تحت امر 

آن وزارتخانه اباغ گردد:
1- حضــور نماینــدگان محتــرم وزارت صمت در 
کلیه کشتارگاه های کشور از ساعت شروع تا پایان 
فعالیــت کشــتارگاه ها الزامــی بــوده و متناســب بــا 
میــزان مرغ آمــاده طبخ خروجی، نمایندگان محترم 
وزارت جهاد کشــاورزی و وزارت صمت متناســب با 
تصمیمــات اتخــاذ شــده در قــرارگاه اســتانی متناظر 
قــرارگاه اصلــی نســبت بــه ارســال مــرغ بــه مقاصد 
مورد نظر اقدام نمایند. در استان های بزرگ، حمل 
مرغ به نقاط دور دست و در استان های مازندران، 
گیان، گلستان، سمنان و قم حمل مرغ به استان 

تهران در اولویت است.

وزارت  و  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  نماینــدگان 
صمت مستقر در کشتارگاه ها، موظف به رتبه بندی 
از نظــر میــزان همــکاری در راســتای  کشــتارگاه ها 
سیاســت های اباغــی قــرارگاه بــوده و مــی بایســتی 

واحدهای متخلف را به قرارگاه معرفی کنند.
2- تــا اطــاع ثانوی از هر گونه قطعه بندی در 
ســطح اصناف )به ویژه در اســتان تهران( جلوگیری 
به عمل آید. همچنین واحدهای بســته بندی بزرگ 
)به ویژه در استان تهران( پایش و حجم تولید آنها 
بــه طــور پیوســته رصــد تا از ســقف مصوب قــرارگاه 
مراتــب  تــا  دارد   ضــرورت  نکنــد.  تجــاوز  اســتانی 
بــه اصنــاف اطــاع رســانی و از شــنبه بــا واحدهــای 
متخلف برخوردهای الزم قانونی صورت گیرد. مزید 
اســتحضار ســازمان دامپزشــکی کشــور نیز آمادگی 
دارد تا در کنار همکاران آن وزارتخانه با استفاده از 
اختیارات قانونی خود با متخلفان معرفی شــده در 

قالب هشدارهای بهداشتی برخورد کنند.
بنــا بــه بررســی های بــه عمــل آمــده در صبــح 
روز جــاری از ســطح شــهر، مــرغ تحویلــی اصنــاف 
به صورت گســترده به شــکل قطعه بندی شــده در 
اختیــار مــردم قــرار می گیرد و از فــروش مرغ کامل 

خودداری می شود.
3- همــکاران محتــرم ســازمان حمایــت مصرف 
کننــده و تولیــد کننده با همکاری ســازمان تعزیرات 
حکومتی نسبت به رعایت دقیق قیمت های مصوب 

اقدامات الزم را مبذول نمایند.

انجمادمرغوفروشمرغسبز
ممنوعشد

و  انجمــاد  گفــت:  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر 
ذخیره سازی مرغ و فروش مرغ با عنوان مرغ سبز 
و بدون آنتی بیوتیک تا اطاع ثانونی ممنوع است.

بــه گــزارش تســنیم کاظم خــاوازی وزیــر جهاد 
کشــاورزی بــا ارســال نامــه ای به اســتانداران کشــور 
اعــام کــرد که انجماد و ذخیره ســازی مرغ و فروش 
مــرغ بــا عنــوان مــرغ ســبز و بــدون آنتی بیوتیــک تا 
اطــاع ثانونــی ممنوع اســت. مشــروح ایــن نامه در 

ذیل این مطلب آمده است.
استانداران محترم

سام علیکم
با احترام در راستای تصمیمات دومین جلسه 
قــرارگاه ســاماندهی مــرغ کشــور مــورخ 1400/1/13 
ضمــن تأکیــد مجــدد به برگــزاری جلســات کمیته ای 
متناظــر اســتانی، انتظــار اســت پیگیــری مصوبــات 
و اجــرای مــوارد مشــروحه ذیــل در دســتور کار قــرار 

گیرد:
1 ـ قطعه بنــدی در کلیــه واحدهای بســته بندی 
ادارات کل  ثانــوی ممنــوع اســت.  اطــاع  تــا  مــرغ 
دامپزشــکی در این خصــوص اقدامات الزم را انجام 
خواهنــد داد. در صــورت مشــاهده هــر گونه تخلف 
برابــر مقــررات از طریق مراجــع قضایی با متخلفین 

برخورد شود.
2 ـ عرضه مرغ قطعه بندی در ســطح اصناف و 
کلیه مراکز فروش تا اطاع ثانونی ممنوع می باشد.
3 ـ اســتانداران محترم نســبت به رفع موانع 
و تســهیل تبــادل مــرغ مــازاد بــر نیــاز اســتان کــه 
توســط قرارگاه ساماندهی مرغ کشور برای تنظیم 
بازار ســایر اســتانها برنامه ریزی شــده است اقدام 

نمایند.
4ـ  انجمــاد و نگهــداری مــرغ تحــت هر عنوانی 

در سردخانه ها تا اطاع ثانوی ممنوع است.
5 ـ عرضه مرغ به هر شــکل و با هر شــرایطی 
در سراســر اســتانها تنهــا بر اســاس قیمــت مصوب 
امکان پذیــر بــوده و فروش مرغ تحــت عناوین دیگر 
نظیــر مرغ ســبز، بدون آنتی بیوتیــک و یا هر عنوان 
دیگــر بــا قیمت هــای غیرمصــوب تــا اطــاع ثانــوی 

ممنوع می باشد.
6 ـ ســازمان های صمــت و تعزیــرات حکومتــی 
بــا تشــکیل  و ســایر دســتگاه های نظارتــی اســتان 
اکیپ هــای بازرســی، ضمن نظارت و پایش مســتمر 
بــازار مــرغ بــا متخلفیــن، محتکرین و گران فروشــی 
تحــت هــر عنــوان برخــورد قانونــی به عمــل آورنــد، 
ضمنــاً اقــام و مــوارد کشف شــده از طریــق ادارات 
صمــت اســتان بــا قیمــت مصــوب )مــرغ کامــل( در 

سطح بازار عرضه گردد.
۷ـ  با توجه به اینکه عمده تخلفات انجام شده 
در کشــتارگاه ها به دلیــل محــدوده فعالیــت آنهــا از 
ســاعت 8 شــب تــا 8 صبــح صــورت می پذیــرد، لــذا 
اســتانداران محتــرم نســبت بــه تعییــن نماینــدگان 
پاســخگو، تام االختیــار و در ارتباط با مراجع قضایی 
بــرای برخــورد قانونــی در هــر شهرســتان به عنــوان 

کشیک شبانه اقدام نمایند.

 بازارمرغتادوروزآینده

بهآرامشمیرسد
جهــاد  وزارت  دامــی  تولیــدات  امــور  معــاون 

کشــاورزی اعــام کرد بــا بهبود رونــد توزیع مرغ در 
تمــام اســتان ها، در یــک تــا دو روز آینــده آرامــش 

بیشتری را در بازار شاهد خواهیم بود.
بــه گــزارش وزارت جهــاد کشــاورزی، مرتضــی 
رضایــی اظهــار کــرد: بــا توجه بــه افزایــش تقاضا در 
بــازار و عملکــرد ضعیــف در توزیــع، بــازار بــا تنــش 

روبرو شد.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت: قــرارگاه 
دســتگاه های  تمامــی  بــا  کشــور  مــرغ  ســاماندهی 
مرتبــط بــا تولیــد، نظــارت و توزیــع با دســتور رئیس 
جمهور تشــکیل شــده است و شــبانه روزی در تمام 

کشتارگاه ها نیروهایی مستقر هستند.
وی دربــاره برنامه ریــزی بــرای تأمیــن مــرغ در 
و  جوجه ریــزی  میلیــون   135 تعــداد  افــزود:  بــازار 
تولید جوجه انجام شــده اســت و مشکلی در تأمین 
گوشت مرغ ایجاد نشد، ولی تقاضا و تنش در بازار 

موجب کمبود گوشت مرغ شد.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی ادامه داد: اکنون 
128 میلیــون جوجه ریــزی شــده کــه گوشــت مــرغ 
آن از اواســط اردیبهشــت وارد بازار خواهد شــد که 

نسبت به سال قبل بسیار باالتر است.
ترجیحــی  ارز  بــا  نهاده هــا  توزیــع  دربــاره  وی 
ســویای  و  ذرت  وارداتــی  نهاده هــای  تمــام  گفــت: 
مــورد نیــاز پرورش طیور برای مــرغ اجداد، گله های 
مــادر و جوجه هــای گوشــتی، کامــل تأمین می شــود 
و نظام منــد )سیســتمی( در ســامانه بــازارگاه بیــن 
مرغدارانی که جوجه ریزی کرده اند در کمترین زمان 

توزیع می شود.

معاوناستاندارتهران:هیچصفی
برایخریدمرغوجودندارد

معــاون هماهنگــی امــور اقتصادی اســتانداری 
تهران با اشاره به بازدید خود از میادین سطح شهر 
عنــوان کــرد خوشــبختانه بــا عرضــه گســترده مــرغ، 
بــازار به شــرایط عــادی بازگشــته و دیگر هیچ صفی 

برای خرید مرغ وجود ندارد.
بــه گــزارش ایســنا، حشــمت الــه عســگری در 
تشریح آخرین اقدامات تنظیم بازار مرغ گفت: روز 
ُــن مرغ وارد اســتان تهران  گذشــته یــک هــزارو 100 ت
ُــن مرغ  شــد و امــروز نیــز بالــغ بــر یــک هــزارو 400 ت
وارد اســتان شــده اســت کــه از ایــن میــزان 300 تُن 
به شهرســتانها داده شــده و 300 تُن نیز به میادین 
سطح شهر داده شده است و مابقی نیز حدود 900 
ُــن در اختیــار واحدهــای صنفی ســطح شــهر تهران  ت
قــرار گرفتــه اســت. وی افــزود: در روزهــای گذشــته 
محدودیــت داشــتیم و بــرای هــر واحــد صنفــی 500 
ُــن مرغ در نظر گرفته می شــد که  کیلوگــرم تــا یک ت
امروز به دلیل وفور مرغ کل محدودیت ها برداشته 
شد و هر واحد صنفی به هر میزان که مرغ بخواهد 

می تواند در میدان بهمن تحویل بگیرد.
وی تاکیــد کــرد: پیــش بینــی شــده در صــورت 
مــازاد، مــرغ توســط دولت خریداری شــود و منجمد 
شــود. بــر اســاس گزارش هــا و بازدیــد انجــام شــده 
امروز از ســطح میادین شــهر هیچ صفی در میادین 
نداریــم و بــه ایــن ترتیب بــازار مرغ بــه حالت عادی 

بازگشته است.

هشداراتاقاصناف:وضعقرمزشودسهمیلیون
نفربیکارمیشوند
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