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گران فروشی؛ بیشترین 
تخلف در ماه رمضان

معــاونبازرســیونظارتســازمانصمتاســتان
تهــرانبیشــترینعناویــنتخلــفمشــاهدهشــدهدر
بازرســیهایویژهماهرمضانراگرانفروشی،تقلبو

عدمصدورفاکتورعنوانکرد.
ســعید محمدی پور در گفت وگو با ایســنا، از انجام 
بیــش از ۱۳هــزار بازرســی طــی ۱۵روز اول اجــرای طــرح 
ضیافــت ویــژه مــاه مبــارک رمضــان خبــر داد و گفــت: از 
این تعداد بازرسی بالغ بر ۲۰۰۰پرونده تخلف به ارزش 
ریالی ۸۰۷میلیون تومان به مراجع قضایی ارسال شده 

است.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول کاالهایی کــه در این 
طــرح تحــت بازرســی قــرار گرفته اند شــامل نــان، خرما، 
زولبیا و بامیه، میوه و ســبزی و کاالهای اساســی شامل 

قند، برنج، روغن و گوشت هستند.
ادامــه طــرح  بــه  اشــاره  بــا  پایــان  محمدی پــور در 
کــرد:  مبــارک رمضــان تصریــح  مــاه  پایــان  تــا  ضیافــت 
شــهروندان می توانند درصورت مشاهده هرگونه تخلف 

صنفی مراتب را به سامانه ۱۲۴گزارش کنند.
به گزارش ایسنا، قیمت زولبیا و بامیه ماه رمضان 
در واحدهــای درجــه یــک کیلویــی ۴۸هزارتومــان و در 
واحدهــای درجــه دو کیلویــی ۳۸هزارتومان اعالم شــده 

است.

قیمت مصوب هر کیلو قند نیز بر اســاس ســامانه 
۱۲۴حــدود ۱۰هــزار و ۵۰۰تومــان تعییــن شــده اســت. 
همچنیــن بــر اســاس ایــن ســامانه قیمــت مصــوب هــر 
بطری روغن مایع ســرخ کردنی ۸۱۰گرمی ۹۶۵۰تومان، 
روغــن مایــع آفتابگــردان ۹۹۰۰تومان، روغــن نیمه جامد 
۱۶کیلویــی  روغن نباتــی  و  تومــان  ۵۱هــزار  ۴.۵کیلویــی 

۱۷۹هزار و ۵۰۰تومان است.
در  نیــز  مــرغ  گوشــت  کیلــو  هــر  مصــوب  قیمــت 
افزایــش  ۹۰۰تومــان  و  ۲۴هــزار  بــه  امســال  فروردیــن 
یافــت. گوشــت قرمز نــرخ مصوب ندارد، اما در ســامانه 
۱۲۴قیمــت هــر کیلــو گوشــت گوســفندی حــدود ۱۰۸تــا 
۱۲۵و گوشت گوساله ۹۳تا ۱۰۸هزار تومان عنوان شده 
اســت. برنــج نیز نــرخ مصوب ندارد اما محــدوده قیمتی 
آن در سامانه ۱۲۴برای انواع برنج ایرانی ۲۱تا ۳۴و برای 

برنج های خارجی ۱۲تا ۲۴هزار تومان ذکر شده است.
ارز  کــه  کاالهایــی  بــرای  فقــط  مصــوب  نــرخ 
۴۲۰۰تومانــی دریافــت می کننــد، از ســوی ســتاد تنظیم 

بازار اعالم می شود.

افت قیمت ماهی در بازار
مدیرعامــل اتحادیــه تعاونــی ماهیــان ســردآبی از 
کاهــش قیمــت ۴هــزار تومانــی ماهی قزل آال نســبت به 

ایام قبل از عید خبر داد.
آرش نبــی زاده مدیرعامل اتحادیــه تعاونی ماهیان 
ســردآبی در گفت وگــو بــا باشــگاه خبرنــگاران جــوان، از 
کاهــش قیمــت قزل آال در بازار خبــر داد و گفت: قیمت 
کنونــی هــر کیلــو قزل آال تحویل تهــران ۴۲هزار و ۵۰۰تا 
۴۳هزار تومان و ســالمون ۴۶تا ۴۷هزار تومان بوده که 
نســبت بــه ایــام قبــل از عید ۳تــا ۴هزار تومــان کاهش 

داشته است.
او افــزود: پرداخــت یارانــه و حمایــت دولــت در بخــش 
گوشــت و مــرغ و بی توجهــی بــه بخــش آبزیــان موجب 
شــده قیمت ماهی قابل رقابت با مرغ و گوشــت قرمز 

نباشد.
نبــی زاده بــا بیــان اینکه پایین نگه داشــتن قیمت 
مــرغ بــه ضــرر بخش آبزیــان تمــام می شــود، گفت: با 
پاییــن نگــه داشــتن قیمت مرغ به عنــوان کاالی رقابتی 
در بخــش گوشــت ســفید، تولیدکننــدگان آبــزی نابــود 
می شــوند کــه متاســفانه دولــت هیــچ حمایتــی از ایــن 

نمی کند. بخش 
مدیرعامل اتحادیه تعاونی ماهیان ســردآبی ادامه 
داد: بارهــا در جلســات بــه پرداخــت یارانــه بــه بخــش 
مــرغ و بی توجهــی بــه بخــش آبزیان اعتــراض کردیم که 
مســئوالن قیمت گذاری مرغ را دلیل اصلی این موضوع 

مطرح کردند، درحالی که استدالل صحیحی نیست.
او متوسط سرانه مصرف ماهی در کشورهای اروپایی 
را ۳۰تــا ۳۵کیلوگــرم اعالم کرد و گفــت: عموم مردم 
بــه مصــرف ماهــی عــادت ندارنــد و افزایــش قیمــت 
ماهی باعث شده انگیزه مردم از بین رود، به همین 
خاطر انتظار داریم که دولت از بخش آبزیان حمایت 

جدی کند.
مدیرعامــل اتحادیه تعاونی ماهیان ســردآبی ادامه 
داد: در اوضاع فعلی اقتصاد، با توجه به بودجه محدود 
خانوار، خواهان گوشت مرغ باالست که این امر منجر 
بــه حــذف ماهــی از ســبد مصرفــی خانوار می شــود، این 
درحالــی اســت کــه دولــت ارز ترجیحی خــوراک ماهی و 
تخــم چشــم زده را حــذف کرده که این امر موجب شــده 
قیمــت بچــه ماهــی داخلــی از ۱۱۵تــا ۱۲۰هــزار تومان به 

۴۳۰تا ۴۵۰هزار تومان برسد.
او دربــاره آینده بازار ماهــی گفت: برآوردها حاکی 
از آن اســت که در تابســتان قیمت ماهی به سبب افت 
مصــرف در ۶ماهــه ابتــدای ســال در بــازار مجدد کاهش 
یابد، درحالی که این امکان وجود دارد که مردم در طول 

سال ماهی تازه مصرف کنند .
از  اســتفاده  تکثیــر،  مراکــز  از  حمایــت  نبــی زاده 
تکنولوژی روز مکانیزاسیون در مزارع و تخصیص منابع 

را از جمله راهکارهای رونق تولید ماهی اعالم کرد.
ایــن مقام مســئول در پایــان تولید فعلی قزل آال را ۱۳۵تا 
۱۴۰هــزار تــن اعالم کرد و گفت: با ازدیــاد تقاضا در بازار، 
پتانسیل تولید ۳۰۰هزار تن قزل آال در کشور وجود دارد.

عرضه۶ هزار و ۶۲۲ تن 
گوشت گرم مرغ در کشور

بــهگفتــهرئیــسســازماندامپزشــکیکشــوردر
روزیازدهــماردیبهشــتجــاری،۳میلیــونو۵۰۰هزار
و۵۲۹قطعــهمــرغدر۲۲۰کشــتارگاهکشــورکشــتارو
۶هزارو۶۲۲تنگوشتمرغگرمبهبازارعرضهشد.

علی صفــر  کشــاورزی،  جهــاد  وزارت  گــزارش  بــه 
گفــت:  کشــور  دامپزشــکی  ســازمان  رئیــس  ماکنعلــی، 
بیشــترین میزان کشــتار مرغ در اســتان های گلســتان با 
۷۲۱تــن، گیــالن بــا ۶۳۰تــن، خراســان رضوی بــا ۴۹۵تن، 
فارس با ۴۸۸تن و مازندران با ۴۸۷تن انجام شده است.
۳۲۶تــن،  بــا  اصفهــان  اســتان های  افــزود:  او 
آذربایجــان غربــی بــا ۲۸۴تــن، خوزســتان بــا ۲۸۰تــن، 
آذربایجان شرقی با ۲۷۷تن، تهران با ۲۵۵تن و همدان 
با ۲۲۹تن در رتبه های بعدی بیشــترین کشــتار مرغ در 

روز یازدهم اردیبهشت قرار دارند.

مرکز آمار ایران اعالم کرد: 
عرضه بیش از ۴۸هزار تن 
گوشت قرمز در اسفند ۹۹

دامهــای انــواع عرضهشــده قرمــز گوشــت وزن
ذبحشــدهدرکشــتارگاههایرســمیکشــوردراســفند
۱۳۹۹جمعا۴۸،۹ًهزارتنگزارششده،کهسهمگوشت

گاووگوسالهبیشازسایرانواعدامبودهاست.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما، بر اســاس نتایج 
طرح آمارگیری کشــتار دام کشــتارگاه های رسمی کشور 
در اســفند ســال جــاری کــه از ســوی مرکــز آمــار ایــران 
منتشــر شــد، گوشــت گاو و گوســاله بــا ۲۷،۲هــزار تن، 
۵۵.۶درصــد از کل وزن گوشــت قرمــز عرضه شــده را به 

خود اختصاص داده است.
بــر اســاس نتایــج این گزارش، گوشــت گوســفند و 
بــره نیــز بــا ۱۷.۷هــزار تــن، بــز و بزغاله با ۳هــزار تن، و 
ســایر انواع دام با ۱تن، به ترتیب ۳۶.۲درصد، ۶.۱درصد 
و ۲.۱درصــد از کل وزن گوشــت قرمــز عرضه شــده را به 

خود اختصاص داده اند.
مقایســه عملکرد کشــتارگاه های رســمی کشــور در 
اســفند ۱۳۹۹ با ماه مشــابه ســال ۱۳۹۸ نشــان دهنده 
افزایــش ۳۵درصــدی مقــدار عرضــه گوشــت قرمــز در 
کشتارگاه های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت 
در اســفند ۱۳۹۹نســبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۸برای 
گوســفند و بــره ۲۳درصــد، بــرای بــز و بزغالــه ۱۵درصد، 
و  گاومیــش  بــرای  و  ۴۹درصــد  گوســاله  و  گاو  بــرای 
بچه گاومیش ۹۰درصد افزایش، و برای شتر و بچه شتر 

۱۴درصد کاهش داشته است.
همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان 
می دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه های 
تــن  ۴۴۱،۱هــزار  ۱۳۹۹حــدود  ســال  در  کشــور  رســمی 
بــوده کــه نســبت بــه ســال ۱۳۹۸)۳۲۲هزار تــن( حدود 

۳۷درصد افزایش را نشان می دهد.

اخبـــــــــــــــــارخبـــــــــــــــــر

عضــوناظــرمجلــسدرشــورایرقابــت
اعــامکردعــدهایازجملهمجلسمعتقدند
کــهدرآســتانهانتخابــاتدرحــوزهخــودرو
افزایــشقیمــترخندهدوهمیــنقیمتها

تابعدازانتخاباتادامهپیداکند.
محمــد باقــری در گفت وگــو بــا ایلنــا در 
مــورد آخرین وضع قیمت گذاری خودرو اظهار 
کــرد: در مــورد قیمت گــذاری خــودرو چند نظر 
مختلــف وجود دارد عــده ای معتقدند با توجه 
به اینکه در پاییز و زمستان گذشته متناسب 
داشــته  قیمــت  افزایــش  داده،  رخ  تــورم  بــا 
باشــند و بایــد ایــن اتفاق بیافتد چــون نزدیک 
بــه ۵یــا ۶ماه اســت کــه هیچ افزایــش قیمتی 

رخ نداده است.
عضــو ناظــر مجلــس در شــورای رقابــت 
هــم  مجلــس  جملــه  از  عــده ای  داد:  ادامــه 

ایــن  انتخابــات  آســتانه  در  کــه  معتقدنــد 
اتفــاق رخ ندهــد و همیــن قیمت ها تــا بعد از 

انتخابات ادامه پیدا کند.
او افزود: به نظر می رسد در جلسه فردای 
شــورای رقابــت نیز در این مــورد تصمیم گیری 
نشــود، در دو یــا ســه هفتــه گذشــته هــم کــه 
در ایــن مــورد بحــث شــده نتیجه گیــری نشــد 
و این طــور کــه به نظــر می آیــد در جلســه فردا 
هــم تصمیــم نهایــی گرفتــه نمی شــود، چرا که 
همچنان در مورد افزایش قیمت یا تعویق آن 

به بعد از انتخابات اختالف نظر وجود دارد.
باقــری همچنیــن اضافــه کــرد: مــن فکــر 
می کنم که تعیین تکلیف در این مورد به بعد 
از انتخابات بکشــد. با توجه به مذاکرات وین 
و تاثیــرات احتمالــی آن بــر قیمت دالر به نظر 
می رسد که شورای رقابت باید کمی صبر کند 

تا اوضاع متناسب با واقعیت لحاظ شود.
عضــو ناظــر مجلــس در شــورای رقابــت 
در پاســخ بــه ســوالی در مورد میــزان افزایش 
قیمــت خــودرو گفــت: قیمت گذاری بــا فرمول 
خاصی اســت که فاکتورهایی مانند بهره وری، 
آن  در  غیــره  و  مرکــزی  بانــک  اعالمــی  تــورم 
تاثیرگــذار هســتند امــا درصــد کلــی افزایــش 

قیمت هنوز مشخص نیست.
او همچنین در مورد احتمال تغییر شیوه 
قیمت گــذاری خــودرو تصریــح کرد: حتمــا باید 
ساختار قیمت گذاری خودرو تغییر کند. قیمت 
بایــد بــا مکانیســم عرضــه و تقاضــا مشــخص 
شــود و نبایــد بــه عهده شــورای رقابــت یا نهاد 
دیگــری باشــد. در برخــی مــوارد هــم به نظــر 
می رســد کــه مشــکل قانونی وجــود دارد. برای 
مثال در قانون ذکر شــده که اگر قیمت گذاری 

از ســوی دولت انجام شــود، باید مابه التفاوت 
آن با قیمت بازار از سوی دولت پرداخت شود 
امــا شــاهد هســتیم کــه در ایــن مــورد چنیــن 
اتفاقــی نمی افتد. لذا به نظر می رســد که باید 
انجــام  یــک تغییــر اساســی در قیمت گــذاری 
شــود. برای تعیین شــیوه قیمت گذاری باید تا 

بعد از انتخابات صبر کرد.
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا 
تاکیــد بــر لــزوم واردات خــودرو بــرای تنظیــم 
عرضــه و تقاضــا خاطرنشــان کــرد: در وضــع 
فعلــی بــا توجــه بــه اینکــه تقاضای خــودرو در 
کشــور زیــاد اســت، بایــد واردات خــودرو آزاد 
شــود، حتی عالوه بــر خودروهای لوکس باید 
واردات خودروهایــی که قشــر ضعیف جامعه 
هم امکان استفاده از آن را داشته باشند هم 

آزاد تا تقاضا کنترل شود.

مردانــه آرایشــگران اتحادیــه رئیــس
تهــرانمیگویــدبــاکاهش۷۰درصــدیدرآمد
آریشــگرانمــردبــراثرشــیوعکرونــا،بهطور
میانگیــنروزانه۶آرایشــگاهمردانهدرتهران
تعطیــلمیشــوندوبیــکاریدرایــنصنــف

بهشدتروبهافزایشاست.
عبــاس گلشــن در گفت وگــو بــا خبرنگار 
پایــگاه اطالع رســانی و پایــش آثــار اقتصــادی 
کرونــا گفــت: واحدهــای صنفــی آرایشــگران 
تهران در گروه شغلی ۲قرار دارند و به همین 

دلیــل بامحدودیت ها و تعطیلی های بســیاری 
در یک ســال گذشــته مواجه شده اند که ادامه 

کار را برای آنها سخت کرده است.
او افــزود: رعایت پروتکل های بهداشــتی 
انجــام  آرایشــگاه  بــا ســخت گیری بســیار در 
می شــود امــا مشــتری وجــود نــدارد و درآمــد 
همــکاران مــا بــه کمتــر از ۷۰درصــد رســیده 

است.
رئیس اتحادیه آرایشــگران مردانه تهران 
ادامه داد: اکثر کارکنان آرایشــگاه های مردانه 

پورســانتی کار می کنند و نبود مشــتری یعنی 
زندگــی،  گــذران  بــرای  درآمــد  حداقــل  نبــود 
بنابرایــن ایــن قشــر شــدیدا بــه حمایــت نیــاز 

دارند.
گلشــن بــا بیــان این کــه قرار بــوده پیش 
اختیــار  در  ۱۶میلیونــی  تســهیالت  عیــد  از 
آرایشگران قرار بگیرد اما هنوز این تسهیالت 
پرداخت نشده، توضیح داد: تسهیالت کسب 
تعــداد  بــه  از کرونــا هــم  و کارهــای متضــرر 
انگشت شماری از همکاران ما پرداخت شده 

اســت و می تــوان گفــت بیشــتر همکاران مــان 
موفق به دریافت آن تسهیالت نشده اند.

گلشــن افــزود: پیــش از شــیوع بیمــاری 
کرونــا، بیــش از ۸هــزار نفــر در ۲۴۰۰واحــد 
صنفی آرایشــگران تهران مشــغول کار بودند، 
امــا با توجــه به افزایش قابــل توجه هزینه ها 
و...نبــود  اجاره هــا  و  بیمــه  و  مالیــات  ماننــد 
مشــتری و محدودیت هــا و تعطیلی ها، روزانه 
۵یــا ۶آرایشــگاه تعطیــل می شــوند و بــر خیل 

بیکاران این صنف افزوده می شود.

فروشــندگان اتحادیــه رئیــس گفتــه بــه
گوشــتقرمــزومــرغاهــوازبــاتوجــهبــهتداوم
کمبــودمــرغدربــازاروضــعموجــودیمــرغدر
ویترینهــای کــه گونــهایشــود بــه بایــد بــازار
مرغفروشانهمیشهپربماندتامردماحساس
کمبــودنکننــدوحــرصوولعخریــدمرغازبین

برود.
بــا  گفت وگــو  در  حســینی بهارانچی  ســیداصغر 

ایســنا در خصــوص آخریــن وضعیــت بــازار مرغ، 
اظهار کرد: وضعیت مرغ در بازار اهواز بهتر شده 
اســت و روزانه ٣٠تا ۴٠تن مرغ منجمد در اهواز 

توزیع می شود.
او گفــت: بــرای مدتــی مقرر شــد کــه قیمت 
مــرغ از هــر کیلوگــرم ٢۴هــزار و ٩٠٠تومــان برای 
مصرف کننــده بــه ٢٧هــزار تومان افزایــش یابد تا 
بــا وارد کــردن مرغ از دیگر اســتان ها، فراوانی در 

این بازار ایجاد شود.
رئیــس اتحادیه فروشــندگان گوشــت قرمز، 
مــرغ و تخم مــرغ اهــواز بــا اشــاره بــه بــاال بــودن 
قیمــت مــرغ، تصریح کــرد: با توجه بــه تخصیص 
و ٢٠٠تومانــی،  ارز ۴هــزار  بــا  دامــی  نهاده هــای 
همچنــان قیمــت مــرغ بــاال اســت امــا بــرای بهتــر 
ایــن  بــازار،  در  مــرغ  موجــودی  وضعیــت  کــردن 
افزایــش قیمــت بــرای مدت ١٠تــا ١۵روزه تصویب 

شــده اســت. حســینی بهارانچی ادامــه داد: وضع 
موجــودی مــرغ در بــازار باید به گونه ای شــود که 
ویترین هــای مرغ فروشــان همیشــه پــر بمانــد تــا 
مردم احساس کمبود نکنند و حرص و ولع خرید 

مرغ از بین برود.
او با اشاره به وضع عرضه مرغ کشتار روز در 
بازار، گفت: اگر چه میزان نیاز روزانه مرغ اســتان 
خوزســتان بیــش از ۴٠٠تــن اســت اما میــزان مرغ 

کشتار روز در هر روز متفاوت است و از ١٧٠تن تا 
٢۵٠تن و ٢٧٠تن، متغیر است.

رئیــس اتحادیه فروشــندگان گوشــت قرمز، 
مــرغ و تخم مــرغ اهــواز در خصــوص پیش بینــی 
زمان بهبود وضعیت بازار مرغ، تصریح کرد: فکر 
می کنــم بعــد از مــاه رمضــان وضــع مــرغ در بــازار 
بهتر شــود و مرغ در ویترین مرغ فروشی ها باقی 

بماند.

صمــت وزارت داخلــی بازرگانــی معــاون
۷۰هــزار بــه خرمــا قیمــت افزایــش تکذیــب بــا
تومــانتاکیــدکــرداکنونعرضهمســتقیمخرمای
مضافتــیدرســازمانهایمیدانهامیــوهوتربار
شــهرداریهاباقیمتهرکیلوگرم۲۵۵۰۰تومان

درحالانجاماست.
بــه گــزارش تســنیم، عبــاس قبــادی، معــاون 
بازرگانــی داخلــی وزارت صمــت و دبیــر کارگــروه 
تنظیــم بــازار، در واکنــش بــه خبــر» بــازار خرمــا 
هــم از کنتــرل خــارج شــد/ هــر کیلوگــرم رطب به 
۷۰هــزار تومــان هــم رســید« نوشــت: در راســتای 
حمایــت از نخل داران و تولیدکنندگان زحمت کش 
خرمــا و از طرفــی تامین خرمــای مورد نیاز ایام ماه 
مبــارک رمضــان و عرضه آن بــا قیمت های متعارف 
و متناســب مقــرر گردید دو نــوع خرمای پرمصرف 
شــامل مضافتــی و کبــکاب بــا محوریــت انجمــن 
ملــی خرمــای ایــران بعنــوان مرجــع تامین کننده با 
همــکاری مراکــز توزیــع ســازمان میدان هــا میــوه 
و تربــار ، فروشــگاه های زنجیــره ای، اتــاق اصنــاف 
و مباشــرین معرفــی شــده از ســوی ســازمان های 

صنعت، معدن و تجارت استان ها اقدام شود.
بــا توجه بــه اهمیت تامین خرمای مورد نیاز، 
ســازمان مرکزی تعاون روســتایی ایران مکلف شد 
میــزان ۲۰هزارتــن انــواع خرمای مــورد نیاز طرح را 

خرید و ذخیره سازی کند.
در  کاالیــی   ۳ گــروه   جــزء  خرمــا  ازآنجاییکــه 
دســتورالعمل نــرخ گــذاری کاال و خدمــات بــوده و 
مشمول قیمت گذاری مصوب نیست، بر این اساس 
واحدهای تولیدی به خصوص برندها راساً و با توجه 
بــه اوضــاع بازار نســبت به نرخ گــذاری و درج قیمت 

آن بر روی بسته بندی ها اقدام می کنند.
قیمــت اعالمــی انجمــن ملــی خرمــا، تحویــل 
درب ســردخانه اســتان های مبدا تولیدکننده خرما 
بــدون احتســاب هزینه هــای  مضافتــی و کبــکاب 
حمل، بســته بندی مجدد، سورت، توزیع و فروش 

و سود است.
با عنایت به مراتب فوق و ازآنجاییکه خرمای 
مورد نیاز فروشــگاه های زنجیــره ای به صورت غالباً 
تهیــه می شــود  بــدون شــیره  مضافتــی خشــک و 
ســطح  در  بیشــتری  قیمت هــای  بــا  مراتــب  بــه 

فروشگاه ها عرضه می گردد.
هــر  بایــد  قیمت گــذاری  ضوابــط  مبنــای  بــر 
فــوق  لحــاظ شــرایط  بــا  بســته خرمــای مضافتــی 
تحویــل بــه فروشــگاه های زنجیــره ای هــر کیلوگرم 
۲۶هــزار تومــان و قیمــت مصرف کننــده ۲۹هــزار 
تومان عرضه گردد که حســب بررســی های صورت 
بــا  زنجیــره ای  فروشــگاه های  از  گرفتــه ۹۰درصــد 
رعایــت حاشــیه ســود ۱۰الــی ۱۲درصــد قیمت های 

اعالمــی را رعایــت کردنــد و طــی روزهــای اخیر نیز 
حســب مکاتبات صورت گرفته با ســازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان و فروشــگاه های 
زنجیــره ای ضمــن تذکــر بــا خاطیــان برخــورد الزم 

صورت پذیرفته است.
اکنــون عرضــه مســتقیم خرمــای مضافتی در 
سازمان  های میدان ها میوه و تربار شهرداری ها با 
قیمــت هــر کیلوگرم ۲۵۵۰۰تومــان در حال انجام 
اســت ضمــن اینکــه بــرای عرضه مســتقیم خرما از 
ســوی تولیدکننــدگان غرف رایــگان در نقاط اصلی 

سازمان میدان ها واگذار شده است.
بــه هــر حــال قیمت 

۷۰هــزار  اعالمی
تومــان برای خرما، 

به نظــر ناکارآمــد جلــوه 
دســتگاه های  دادن 
اســت.  اجرایــی 

بــازار  ســطح  از  میدانــی  بررســی های 
ســطح  در  حتــی  می دهــد  نشــان 

خرده فروشــی اصنــاف این قیمت 
مجــددا  و  نیافتــاده  اتفــاق 
تاکیــد می گــردد هــر میــزان 

از دو نــوع خرمــای مضافتــی و کبــکاب کــه مــورد 
نیــاز اســتان ها، ســازمان میدان هــای میــوه و تربار 

از  و...باشــد، ســریعا  ، فروشــگاه های زنجیــره ای 
طریــق انجمــن ملی خرما و ســازمان مرکزی تعاون 

روستایی ایران اقدام کنند.

عرضهمستقیمخرمایمضافتیدرمیدانهایمیوهوترباربهقیمت۲۵۵۰۰تومان
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