ﻋﺮﺿـﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ ﺑﺮﻧـﺞ ،روﻏـﻦ و
ﺷﮑﺮ از اﻣﺮوز آﻏﺎز ﺷﺪ

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣـﺎن ﻣﺮﮐـﺰی ﺗﻌـﺎون روﺳـﺘﺎﯾﯽ اﯾـﺮان از آﻏـﺎز ﻋﺮﺿـﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮﻧﺞ ،روﻏﻦ و ﺷﮑﺮ از اﻣﺮوز )ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ( ﺧﺒﺮداد و ﮔﻔﺖ :از
ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻗﻼم ﻟﺒﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ؛ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻗﺎدری ﻓﺮ اﻓﺰود :از اﻣﺮوز در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮغ ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ،ﺷﮑﺮ ،روﻏﻦ و
ﺑﺮﻧﺞ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ »ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزرﮔﺎم« ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
از اﻣﺮوز در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪ ،ﺷﯿﺮاز و ﯾﺰد ،ﻣﺮغ ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزرﮔﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺎوﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ درب ﻣﻨﺰل راﯾﮕﺎن
ﻗﺎدری ﻓﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد
در ﮐﻤﺘﺮ از  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد

و ﺧﺮﯾﺪ از اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﯿﺶ از ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان در
ﺑﺮ ﻧﺪارد.
وی ﮔﻔﺖ :در واﻗﻊ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد،
اﻣﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺣﺘﮑﺎر و دﻻﻟﯽ ﺑﺮای ﻫﺮﺷﺨﺺ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی دﻻﻟﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و اﺣﺘﮑﺎر از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ اداﻣﻪ داد :ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﺎﻻ را داﺷﺘﻪ
ـﺎر
ـﺎﻋﺖ در اﺧﺘﯿـ
ـﺮ از  ۲۴ﺳـ
ـﻮﻻت را در ﮐﻤﺘـ
ـﺪ ﻣﺤﺼـ
ـﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨـ
ﺑﺎﺷﻨـ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﺮاﺧﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺎوﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻗﺎدری ﻓﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺪف از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﺣﺬف واﺳﻄﻪﻫﺎ و
دﻻﻻن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ
اﻓﺰود :ﻫﯿﭻ ﮐﻤﺒﻮدی در ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
اﻧﺒﺎر ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺎرژ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ اﻗﻼم ﻟﺒﻨﯽ از ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺎوﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ :از ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮﺧﯽ
اﻗﻼم ﻟﺒﻨﯽ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻗﺎدری ﻓﺮ اداﻣﻪ داد :ﺗﻼش دارﯾﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﻣﺸﮑﻼت ﻫﻤﻪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ را
ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺮغ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
و ﻫﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ  ۳۰ﺗﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ۴۳
ﻣﺼﻮب  ۳۱ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن
ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ۲۲ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرده ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮح ﺑﺎزرﺳﯽ و ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ از دوﺷﻨﺒﻪ )ﻫﺸﺘﻢ آذرﻣﺎه(
در ﺳﻄﺢ ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه در واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر ﺷﺮوع ﺷﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی ﮐﺸﺎورزی

ﻣﻨﺒﻊ :ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ

