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 به دنیا خوب نگاه کن،  دنیا پر از فرصت هایی است که فقط منتظر توست.
 
  

 واحدهای تولیدی مرغ موظف به توزیع در شبکه های منتخب شدند
مدیر عامل سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان فارس، با بیان اینکه افزاایز  

 های نوین بازرسی را یادآور شد. ریای برای استفاده از سیستم برابری بازرسان هم پاسخگو نخواهد بود، لاوم برنامه ۰۱

شود، افاود: هاینه جرم در تخلف صنفی پائین است و  های تخلف آنالین به سازمان تعایرات ارسال می عباس تاب  با بیان اینکه پرونده

های تخزلزف  تاثیر چندانی بر انجام تخلف ندارد، لذا همامان با بازنگری در هاینه جرائم صنفی باید به دنبال تسریع در صدور رای پرونده

هم بود. مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با اشاره به افاای  شعب رسیدگی به جرائم در سازمان تعایرات، 

 ها و صدور احکام را نیازمند بازنگری دانست. حاضر نبودن نماینده اصناف و بازرسی در جلسه رسیدگی به پرونده

ها از گزمزرو و  ها برای روان سازی عرضه اقالم با کاه  بروکراسی اداری، تسریع در ترخیص کاال تاب  خواستار کمک همه دستگاه

کاه  زمان رسیدن کاال به مصرف کننده شد. معاون وزیر صمت همچنین به موضوع قیمت مرغ پرداخت و گفت: مصوبه قیمت مرغ زنزده 

ها اعزالم  ها گذاشتیم، اما همه استان درصد افاای  را به اختیار استان ۰۱تومان است  ۰۱۱هاار و  ۰۱تومان نیست بلکه  ۱۱۱هاار و  ۰۱

هزاار و  ۰۱دهد و نهایتا قیمت مرغ زنده در کل کشور به  ها برداشته و یک نسخه برای کل کشور جواب می کردند که این اختیار از استان

تومان برسد. او همچنین با بیان اینکه تقاضا و عرضه دو مقوله کامال وابسته بهم هستند، عنوان کرد: اگر مازاد عرضه داشته باشیزم،  ۱۱۱

گیرد و وقتی کمتر از تقاضا عرضه وجود داشته باشد، قزیزمزت  آید، اما با تغییر عرضه است که تقاضا تحت تاثیر قرار می قیمت پایین می

ها، مازاد بر نزیزاز  یابد. مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با بیان اینکه جوجه ریای در اکثر استان افاای  می

شود و اصل داسزتزان  ها پیدا نمی شود، گفت: افاای  تولید مرغ داریم، اما در شبکه ها صادر هم می انجام و مرغ تولید شده به سایر استان

این است. تاب  همچنین با بیان اینکه آمار جوجه ریای در استان فارس واقعی نیست، زیرا موجودی بازار با میاان جوجه ریای تنزاسزب 

روز بزه  ۱۵شود و جهاد کشاورزی مکلف اسزت بزه ازای  درصد نهاده آزاد و دولتی تعیین می ۵۱ندارد، افاود: قیمت مرغ براساس 

 ها باشد. ها از روز نخست جوجه ریای باید در اختیار کشتارگاه ها نهاده ارائه دهد و نهاده کشتارگاه

میلیون و  ٨کنند و استان فارس نیا توانسته بالغ بر  های همجوار اقدام می های استان های کشور به برطرف کردن نیاز او افاود: تمام استان

کننده متعهد خواهد شد کزه اگزر جزهزاد  هاار قطعه جوجه ریای کند. معاون وزیر صمت ادامه داد: سازمان رعایت حقوق مصرف ۱۱۱

 کیلوگرم به صورت سرانه تامین کند مازاد مورد نیاز مرغ استان را تامین کنیم. ۱.۵کشاورزی استان فارس بتواند به صورت روزانه 

 

 قطعه بندی مرغ ممنوع شد
سازمان تعایرات حکومتی اعالم کرد که به منظور کنترل فروش مرغ به قیمت مصوب، قطعه بندی آن ممنوع شده اسزت و در صزورت 

تومانی میان مردم توزیع خواهد شد. در هفته های اخیر برخی از مرغ فروشی ها  بزرای  0۱۱۱۱مشاهده در فروشگاه ها به قیمت مصوب 

های مشزتزرو  عدم رعایت قیمت مصوب مرغ اقدام به قطعه بندی مرغ و فروش آن با قیمت های دلخواه می کردند مدیحی رئیس گشت

تعایرات حکومتی استان تهران در این ارتباط اظهار داشت: تا اطالع ثانونی و زمانی که قیمت مرغ به حالت عادی برگردد،  فروش مرغ به 

صورت قطعه بندی شده ممنوع است که این موضوع به کارگروه تنظیم بازار نیا اعالم شد. وی با بیان اینکه تا زمانی که جلوی قطعه بندی 

 مرغ گرفته نشود نمی توان قیمت آن را در بازار کنترل کرد افاود: در صورتی که مرغ قطعه بندی شده در بازار مشاهده کنیم آن را به قیمت

 تومانی )مرغ کامل( حراج می کنیم. 0۱۱۱۱مصوب  

 

 آغاز طرح اینترنتی تنظیم بازار گوشت قرمز در دو استان تهران و البرز
محمد جعفری سرپرست اداره کل تامین دام و فرآوری محصوالت دامی اظهار کرد: طرح اینترنتی تنظیم بازار گوشت قرما با هزمزکزاری 

 092ستاد اجرای فرمان امام در دو استان تهران و البرز آغاز شد. وی افاود:در این طرح  هر سه کیلوگرم گوشت گوساله گرم با قیمزت 

فروخته می شود و افراد برای تحویل آن می توانند به نادیک ترین مرکا عرضه محل زندگی خزود  «هست اینجا»هاار تومان در سامانه 

)مندرج در سامانه( مراجعه کنند. سرپرست اداره کل تامین دام و فرآوری محصوالت دامی ادامه داد: این بسته گوشت به صورت مخلوط و 

گرم قلوه گاه بدون چربی به فزروش مزی  2۵۱گرم فیله راسته و  ۱۱۱گرم ماهیچه،  ۱۵۱گرم سردست،  ٨۵۱گرم ران،  ٨۵۱با ترکیب 

درصد ارزان تر است گفت: این بسته ها از محل گوشزت دام  ۱۱تا  ۱۱رسد. وی با بیان اینکه قیمت این محصوالت نسبت بازار مصرف 

نر، جوان تولید داخلی تامین شده است. جعفری با اشاره به آنکه  این طرح تا ماه رمضان ادامه خواهد داشت ادامه داد:این طرح فعزال در 

شود. این مقام مسئول با بیان اینکه طرح اینترنتی تنظیم بازار گوشت قرما تا پایان سال ادامزه دارد،  استان های تهران و البرز اجرا می

گفت: در صورتی که از این طرح استقبال و همچنین گوشت مورد نیاز توسط تامین کنندگان تامین شود تا ماه مبارو رمضان سال آیزنزده 

نیا ادامه خواهد داشت. وی اظهار داشت: امیداریم  با اجرای این طرح جلوی افاای  قیمت گوشت قرما در کشور گرفته شود و به کاه  

 قیمت ها کمک کند.
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