
محموله ه�اي  حال�ي  در  نف�ت  وزارت 
ال پي ج�ي را ب�ا تخفي�ف 30 درص�دي صادر 
مي كن�د ك�ه ط�ي س�ال هاي گذش�ته بدون 
توجه به توس�عه زنجي�ره ارزش اف�زوده، در 
ح�ال ارزان فروش�ي مناب�ع كش�ور اس�ت. 
ال پي جي يا گاز مايع از ميادين گازي و بخشي از 
پااليشگاه هاي نفتي توليد مي شود. اين گاز كه يك 
گاز غني محسوب مي شود كارآيي هاي مختلفي 
دارد؛ به جز استفاده در حمل و نقل عمومي، از آن 
در توسعه صنعت پتروش��يمي نيز مي توان مانند 

كشورهاي ديگر از جمله عربستان بهره برد.
در ميان كشورهاي منطقه، ايران، قطر و عربستان 
بيش��ترين گاز ال پي جي را تولي��د مي كنند، اما 
هر يك اس��تراتژي خاصي را در حداكثر س��ازي 
منافع خود به كار مي گيرند، اما وزارت نفت ايران 
سال هاس��ت بدون توجه به اين موض��وع، تنها به 
درآمدهاي خود فك��ر مي كند. درآمدهاي جذاب 
ص��ادرات ال پي جي ب��ا ورود اين حامل به س��بد 
داخلي توليد، كمرنگ مي شوند؛ چراكه وزارت نفت 
در ازاي صادرات ال پي جي دالر دريافت مي كند، 
در صورتي كه اگر در داخل آن را به فروش برساند، 

از درآمدش كاسته خواهد شد. 
به همين دليل است كه وزارت نفت يا به عبارتي 
دولت تبديل ب��ه رقيب بخش خصوصي ش��ده و 
چون در دسترسي به منابع ملي قابل  رقابت نيست 
بيشتر به منافع خود فكر مي كند تا منافع ملي كه 

در ميان مدت و بلند مدت بس��يار بيشتر از منافع 
دولت است. 

البته نكت��ه مه��م در اين ب��اره آن اس��ت كه هر 
كشوري بس��ته به موقعيت و ش��رايطي كه دارد، 
براي ال پي جي خود نقشه راه تعيين كرده است. 
به عنوان نمونه قط��ر كه به دلي��ل كوچك بودن 
كشورش و عدم دسترسي به امتيازاتي مانند بازار 
صادراتي پتروش��يمي و جمعيتي بس��يار اندك، 
با صادرات خالص ال پي جي هم به س��ود جذابي 
مي رسد؛ چراكه راه ديگري براي تبديل ال پي جي 
خود به دالر ندارد. اين كشور ساالنه 11ميليون تن 
ال پی جی توليد مي كند كه بيش از 10 ميليون تن 
آن را براي كسب درآمدهاي ارزي صادر مي كند. 

ف��ارس در اين ب��اره گزارش داده اس��ت كش��ور 
عربستان نيز با 16/4 ميليون تن باالترين ميزان 
مصرف ال پی جی را در منطقه خاورميانه در اختيار 
دارد كه س��هم قابل توجهي از اين ميزان مصرف، 
شامل خوراك واحدهاي پتروشيمي براي توليد 

محصوالت پتروشيمي همچون پروپيلن است. 
مصطف��ي س��عيدي، كارش��ناس نف��ت و انرژي 
در اين ب��اره مي گوي��د: »ص��ادرات ال پی جی هم 
نوعي خام  فروشي است، زيرا اين ماده صرفاً با يك 
جداسازي و گوگردزدايي آماده صادرات مي شود 
و هيچ گونه فرآيند پيچي��ده اي جهت توليد ماده 
انجام نمي شود. در بحث زنجيره ارزش پتروشيمي، 
ما روي اس��تفاده از ال پی جی به عن��وان خوراك 

پتروشيمي ها ورود نكرديم. در واقع به طور كلي ما 
خوراك مايع را كمتر وارد زنجيره ارزش كرديم و 
اين مسئله مشكالتي را براي كشور ايجاد مي كند. 
مثاًل وقتي ش��رايط براي صادرات ميعانات گازي 
فراهم نباش��د، ما مجبور مي  شويم جهت كاهش 
توليد ميعانات گازي، توليد گاز را پايين آورده و در 
نتيجه اين كار سبب كمبود گاز در فصل زمستان 

خواهد شد.« 
وي با بي��ان اينك��ه در حال حاضر مي��زان توليد 
ال پی جی ايران 8/3 ميليون تن است، مي افزايد: 
»از اين ميزان 6 ميليون تن صادر مي  شود و 2/3 
ميليون تن هم ب��ه مصرف داخلي مي  رس��د. در 
كش��ور ما ال پی جی به عنوان خوراك پتروشيمي 

به مقدار ناچيز 400 هزار تن در س��ال به مصرف 
مي رسد، اما كشوري مانند عربستان از 25 ميليون 
تن ال پی جی توليد ش��ده، 16/4ميليون آن را در 
داخل مصرف مي  كند كه از اين رقم 15/1ميليون 
در پتروشيمي  ها استفاده مي  ش��ود، لذا ما در اين 

زمينه خيلي عقب هستيم.« 
سعيدی اضافه مي كند: »در ش��رايط تحريم كه 
كشور به ارز نياز دارد، دولت ال پی جی را زير قيمت 
جهاني به چيني ها مي فروشد. پيشنهاد ما اين است 
كه با همين تخفيف، ال پی جی را به سرمايه  گذاران 
ايراني نيز بفروشد تا آنها به ساخت پتروشيمي هاي 

خوراك ال پی جی اقدام كنند.« 
بر اساس اين گزارش، مواد تشكيل دهنده ال پی جی 
پروپان و بوتان هس��تند كه مي توان پروپان را در 
فرآيند پی دی اچ به پروپيل��ن تبديل كرد. امروزه 
روش هاي جديدي در دنيا ب��راي توليد پروپيلن 
وج��ود دارد: جی تی پ��ی و پ��ی دی اچ روش هاي 
هس��تند كه هدف اين فرآيندها توليد مس��تقيم 
پروپيلن به عنوان يك محصول اصلي با استفاده از 

خوراك هاي سبك است. 
اين موضوع از آن جهت اهمي��ت دارد كه بدانيم 
ميزان واردات محصوالت پايين دس��تي پروپيلن 
ارقام بااليي است. طبق آمار در سال 1396، ميزان 
واردات اكريلونيتري��ل 28 ميليون دالر، اكلريك 
اس��يد 110 ميلي��ون دالر، پروپيلي��ن گليكول 
14/5ميليون دالر، پلي اورتان 237 ميليون دالر و 
پلي پروپيلن 127 ميليون دالر بود. اين ارقام نشان 
مي دهد كه در كشور نياز به اين محصوالت وجود 
دارد و الزم است به جاي واردات، براي توليد اينها 
فكري كنيم؛ ضمن اينكه ادام��ه زنجيره موجب 
ايجاد اشتغال و همچنين ارزآوري نيز خواهد شد. 
يك كارش��ناس انرژی نيز به اين موضوع اشاره و 
اضافه مي كند: »كشور به پروپيلن نياز دارد و مزيت 
فرآيند پی دی اچ هزينه سرمايه  گذاري پايين  تر آن 
اس��ت. به ازاي 500 هزار تن در سال توليد، 500 
ميليون دالر سرمايه الزم اس��ت، اما مشكل اين 
فرآيند قيمت خوراكش اس��ت. اگ��ر وزارت نفت 
همان تخفيف به مشتريان خارجي را به ايراني  ها 

هم بدهد، اين مشكل مرتفع خواهد شد.« 
حسينی در ادامه اظهارات خود مي گويد: »دولت 
در هر صورت يا با تنفس خوراك يا با تخفيف بايد 
از صنايع پتروش��يمي حمايت كند، اما در بحث 
خوراك مايع، تنفس خوراك بهتر اس��ت، زيرا در 
زمان كمت��ري هزينه  هاي س��رمايه گذاري واحد 
توليدي با سود حاصله از توليداتش، برابر خواهد 
ش��د و به اصطالح س��ريع تر به نقطه س��ر به سر 
مي رس��يم، اما در حالت تخفيف، زمان بيشتري 
نياز است تا پتروشيمي به نقطه سر به سر برسند؛ 
بنابراي��ن بين تخفيف و تنفس دو يا س��ه س��اله 
خوراك با س��ود 8 درصد براي پتروش��يمي هاي 
خوراك مايع، تنفس خوراك به لحاظ اقتصادي به 

صرفه  تر خواهد بود. «
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وزارت نفت به سرمایه گذاران ایرانی هم تخفیف بدهد!
كارشناس انرژی: دولت ال پی جی را زير قيمت جهاني به چيني ها مي فروشد. پيشنهاد ما اين است كه با همين تخفيف، 

ال پی جی را به سرمايه  گذاران ايراني نيز بفروشد تا آنها به ساخت پتروشيمي هاي خوراك ال پی جی اقدام كنند

وحیدحاجیپور
گزارشیک

عملكرد ۹ ماهه بانك ها در پرداخت وام
تسهیالت اعطایي 9/7 درصد رشد داشت 

بررس�ي آم�ار عملك�رد بانك ه�ا و مؤسس�ات اعتباري كش�ور 
حاكي از آن اس�ت كه مبل�غ كل تس�هيالت اعطاي�ي در آذر ۹۸ 
نس�بت به اس�فند س�ال ۹7 رش�د ۹/7 درصدي داش�ته است. 
بررسي جديدترين آمار عملكرد بانك ها و مؤسسات اعتباري كشور در 
آذر 98 نشان مي دهد كه مانده تسهيالت اعطايي بانك ها و مؤسسات 
اعتباري14264/5 هزار ميليارد ريال بوده كه نسبت به اسفند سال 97 

كه 13001/7 هزار ميليارد ريال بود 9/7 درصد افزايش يافته است. 
همچنين تسهيالت قرض الحسنه 7/3 درصد از كل تسهيالت اعطايي 
بانك ها و مؤسس��ات اعتباري را تش��كيل داده و حجم عمده عملكرد 
تسهيالتي بانك ها مربوط به مش��اركت مدني با 27/8 درصد و فروش 

اقساطي با 27/3 درصد است. 
به لحاظ عددي در پايان آذر امسال 1044/8هزار ميليارد ريال از كل 
تسهيالت اعطايي بانك ها و مؤسسات اعتباري كشور قرض الحسنه بوده 
كه اين ميزان نسبت به اسفند ماه سال 97 كه 784/9 هزار ميليارد ريال 

بوده 33/1 درصد رشد نشان مي دهد. 
  وضعيت بانك هاي تجاري

بر پايه اي��ن گزارش، تس��هيالت پرداخت ش��ده در بانك هاي تجاري 
كشور در پايان آذر 98 متفاوت بوده، به نحوي كه 9/5 درصد از وام هاي 
بانك هاي تجاري قرض الحس��نه بوده كه رقم آن 234/9 هزار ميليارد 
ريال بود. ميزان تسهيالت اعطايي قرض الحسنه بانك هاي تجاري در 

اسفند سال قبل از آن 167/9هزار ميليارد ريال بوده است. 
در بانك هاي تجاري كشور، سهم عمده تسهيالت پرداختي مربوط به 
فروش اقساطي به ميزان 42/2درصد است كه رقم آن 1039/9 هزار 
ميليارد ريال در پايان آذر 98 بوده است. اين ميزان در اسفند سال 97 

معادل 858/8 هزار ميليارد ريال بود. 
11/2درصد تسهيالت بانك هاي تجاري به رقم 275 هزار ميليارد ريال 
در پايان آذر ماه به صورت مشاركت مدني پرداخت شده كه اين رقم در 
اسفندماه سال قبل از آن 314 هزار ميليارد ريال بوده است. به صورت 
كلي، سهم عمده تسهيالت پرداختي بانك هاي تجاري در پايان آذرماه 

98 به فروش اقساطي و مشاركت مدني اختصاص يافته است. 
  وضعيت بانك هاي تخصصي

همچنين بررسي عملكرد بانك هاي تخصصي در پرداخت تسهيالت 
به بخش هاي مختل��ف در پايان آذرماه 98 نش��ان مي ده��د كه 3/9 
درصد تس��هيالت اعطايي به ميزان 117هزار ميلي��ارد ريال در قالب 
قرض الحسنه پرداخت شده كه اين رقم در پايان سال قبل از آن 80/3 

هزار ميليارد ريال بود. 
بزرگ ترين بخش تس��هيالت پرداخت ش��ده در بانك هاي تخصصي 
كشور مربوط به فروش اقساطي مي شود، به نحوي كه در پايان آذر ماه 
س��ال جاري 50/4 درصد كل تس��هيالت اعطايي اين بانك ها به رقم 
1500/9هزار ميليارد ريال در بخش فروش اقساطي بوده و اين رقم در 

اسفند سال 97 به ميزان 1475/5هزار ميليارد ريال بود. 
بانك هاي تخصصي نيز در بخش مشاركت مدني تسهيالت قابل توجهي 
پرداخت كرده اند، به نحوي كه 13/3درصد كل منابع تس��هيالتي اين 
بانك ها در پاي��ان آذر 98 به ميزان 396/3 هزار ميلي��ارد ريال در اين 

بخش پرداخت شده است. 
در بخش بانك هاي غيردولتي و مؤسس��ات اعتب��اري نيز 7/9درصد 
تسهيالت پرداخت شده در پايان آذر 98 به ميزان 563/9 هزار ميليارد 
ريال به عنوان قرض الحسنه و 37/3 درصد كل اعتبارات ارائه شده به 
متقاضيان در بخش مشاركت مدني به رقم3289/7 هزار ميليارد ريال 

بوده است. 

طرح سرمایه گذاري ۱۱۰ میلیارد دالري 
عربستان در یك میدان گازي

آرامك�و قص�د دارد 110 ميلي�ارد دالر ب�راي توس�عه مي�دان 
بزرگ تري�ن  غ�وار،  ش�رقي  جن�وب  در  جف�ورا  گازي 
كن�د.  س�رمايه گذاري  جه�ان،  متع�ارف  نفت�ي  مي�دان 
به گزارش رويترز، آرامكوي عربس��تان اعالم كرد مج��وز قانوني براي 
توسعه ميدان گازي جفورا را دريافت كرده و انتظار دارد در اوايل 2024 

توليد از اين منطقه را آغاز كند. 
 اين شركت اعالم كرد توليد از اين ميدان گازي تا 2036 به 2/2 ميليارد 
فوت مكعب در روز مي رس��د و روزانه 425 ميلي��ون فوت مكعب اتان 
هم همراه آن توليد خواهد ش��د. اين ميدان گازي 550 هزار بشكه در 
روز ميعانات توليد خواهد كرد. تخمين  زده مي شود ذخاير گاز جفورا، 
بزرگ ترين ميدان گازي غيرمتعارف عربس��تان، حدود 200 تريليون 
فوت مكعب گاز خام باشد.   به گفته وزارت نفت عربستان، اگر توسعه 
اين ميدان موفقيت آميز باشد، عربس��تان تا 2030 تبديل به سومين 
توليدكننده بزرگ گاز دنيا خواهد شد. اين توليدكننده عضو اوپك كه 
برترين صادركننده نفت دنياست، قصد دارد تا آن زمان يك صادركننده 
گاز هم باش��د.   آرامكو قصد دارد 110ميليارد دالر براي توسعه جفورا 
س��رمايه گذاري كند. محمد بن س��لمان، وليعهد عربستان مي گويد 
توسعه اين ميدان نفتي ساالنه 8/6 ميليارد دالر براي اين كشور درآمد 
خواهد داش��ت. ميدان گازي جفورا در جنوب شرقي غوار، بزرگ ترين 
ميدان نفت��ي متعارف جهان ق��رار دارد. گاز غيرمتع��ارف به ذخايري 
مي گويند كه براي اس��تخراج آنها به شيوه هاي پيش��رفته مانند آنچه 
در صنعت گاز شيل استفاده مي شود، نياز است. اين گاز يك محصول 

جانبي توليد نفت نيست. 

كرونا ۱۸۵میلیارد دالر به اقتصاد چین ضرر زد
ناي�ب رئي�س س�ابق صن�دوق بين المللي پ�ول گف�ت: ويروس 
كرون�ا ب�ا كاه�ش هزين�ه مصرف كنن�دگان و گردش�گري 
در دو م�اه اول س�ال مي�الدي ج�اري 1/3تريلي�ون ي�وآن 
)1۸۵ ميلي�ارد دالر( ب�راي چي�ن هزين�ه داش�ته اس�ت. 
به گزارش تسنيم به نقل از س��اوت چاينا مورنينگ پست، ژو مين كه 
بين سال هاي 2011 تا 2016 نايب رئيس صندوق بين المللي پول بود 
گفت: شيوع ويروس كرونا احتماالً 900 ميليارد يوآن در ژانويه و فوريه 
به صنعت گردشگري آسيب رسانده و هزينه كرد مصرف كنندگان براي 
غذا و نوشيدني ها هم 420 ميليارد يوآن نسبت به سال گذشته كاهش 
يافته اس��ت.  ژو كه در حال حاضر سرپرس��ت مؤسسه ملي تحقيقات 
مالي در دانشگاه سينگهوا در پكن اس��ت، اظهار داشت: با وجود آنكه 
هزينه هاي آنالين مخصوصاً در خدمات آموزشي و تفريحي بخشي از 
اين خسارت ها را جبران كرده، ولي كل آسيب وارد شده به اقتصاد طي 
اين دوره 1/38 تريليون يوآن است. طبق آمار اداره ملي آمار چين، اين 
رقم نشان دهنده 3/3 درصد از كل خرده فروشي چين در 2019 است. 
وی گفت: كاهش مصرف در سه ماهه اول سال ميالدي جاري مي تواند 
رش��د اقتصادي چين را 3 تا 4 درصد پايين بياورد. ما به يك بازگشت 
قوي نياز داريم و اين كار 10 برابر تالش بيش��تري را مي طلبد.   هزينه 
مصرف كنندگان زيربناي اقتصاد چين اس��ت و حدود 60 درصد رشد 
اين كشور را در سال گذشته تشكيل داد، ولي با توجه به اينكه ويروس 
كرونا هنوز كاماًل مهار نشده است، بسياري از دولت هاي محلي تمايلي 
به بازكردن تأسيسات عمومي مثل سينما ها و رستوران ها ندارند.  به رغم 
تخمين هاي نااميدكننده ژو، اين آمار شامل فروش خودرو نمي شود. 
فروش خودرو در چين 20/5 درصد نس��بت به سال گذشته در ژانويه 

كاهش يافت كه بزرگ ترين كاهش ماهانه طي 15سال گذشته بود.

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
2833115سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3527143لبنياتكالبر
3903157حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(

8951360بورساوراقبهادارتهران
11793474نيروكلر

5135205صنعتيبهشهر
2782111ماشينسازينيرومحركه

181172سرمايهگذاريصنعتومعدن
9272365گروهصنعتيسپاهان

6303248سيمانخوزستان
226389سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

4703179سيمانغرب
5129195كيميدارو

14417541گروهصنعتيبوتان
12828480داروسازياكسير

197273گروهصنايعبهشهرايران
9419347كاشيپارس

5948219كنترلخوردگيتكينكو
9336336پشمشيشهايران

6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

13507464بورسكااليايران
105836نوسازيوساختمانتهران

15086511آبسال
4606156پمپسازيايران

19672666الميران
201068بيمهآسيا

131544سرمايهگذاريشاهد
17304578صنايعخاكچينيايران

3118104داروسازيكوثر
126742بينالملليتوسعهساختمان

159953فنرسازيزر
329961093البراتوارداروسازيدكترعبيدي

221173لبنياتپاك
8308272فروسيليسايران

157751سرمايهگذاريبهمن
6474209گروهمپنا)سهاميعام(

13708441شهد
6096195ايرانياساتايرورابر

7463238توليدمواداوليهداروپخش
4390139موتورسازانتراكتورسازيايران

3573111بيمهملت
4042125ايرانارقام

181256قطعاتاتومبيلايران
5712172تراكتورسازيايران

322297صنايعآذرآب
5487163شيشهوگاز

13097389داروييرازك
3662106سيمانكرمان

129237سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
5301151بينالملليمحصوالتپارس

299183توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
4642128سرمايهگذاريصنعتبيمه

3955109حفاريشمال
4463122توليدمحورخودرو

374899صنايعشيمياييفارس
18940499داروپخش)هلدينگ

5207137گروهصنعتيبارز
6306164قندثابتخراسان

18072463قندهكمتان
130333سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

18940478كشتوصنعتچينچين
7893199بيسكويتگرجي

162140محورسازانايرانخودرو
318678پگاهآذربايجانغربي
349583توليديكاشيتكسرام

18678438كربنايران
351780سيمانخزر

13739303خدماتانفورماتيك
181139سيمانخزر

251252سيمانصوفيان
255050مهندسينصيرماشين

216642سيمانداراب
402277دادهپردازيايران

2۵ روز مانده ب�ه ايام عيد، قيم�ت مهم ترين 
كااله�اي مصرف�ي م�ردم در س�ايه ضع�ف 
نظارتي مس�ئوالن دچار التهاب ش�ده است، 
به طوري ك�ه از روز ش�نبه قيمت گوش�ت 20 
هزار تومان افزايش ياف�ت و مرغ نيز با كاهش 
عرضه در مي�دان بهمن تهران مواجه ش�د. به 
گفته فع�االن بازار س�از گراني قيم�ت مرغ و 
گوش�ت ش�ب عيد در حال كوك شدن است. 
همه ساله با داغ شدن بازار اقالم  اساسي سبد خانوار 
در شب عيد قيمت محصوالت پروتئيني از جمله 
گوشت قرمز، مرغ و ماهي دچار التهاب مي شود، 
در حالي كه طبق وعده مس��ئوالن تنظي��م بازار 
قرار بود هيچ كااليي در ش��ب عيد گران نش��ود. 
بررسي ها از س��طح بازار نش��ان مي دهد كه طي 
روز هاي گذش��ته، هر كيلو گوش��ت گوسفندي 
20هزار تومان و گوشت گوس��اله 15هزار تومان 
گران ش��ده و قيمتش��ان به ترتيب ب��ه 90 و 85 
هزار تومان تغيير يافته اس��ت. البته اين قيمت ها 
در نقاط مختلف ش��هر متغير بوده و باالتر است. 
همچنين توزيع مرغ ني��ز از ابتداي هفته كاهش 
يافته و پيش بيني مي شود قيمت ها طي هفته هاي 

آينده افزايش يابد. 
  گراني مرغ در بازار خرده فروشي خارج از 

پروسه توليد است
عظيم حجت، عضو هيئت مديره اتحاديه مرغداران 
گوشتي در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، 
از افزايش 20درصدي جوجه ريزي نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل خبر داد و گفت: »بن��ا بر آمار 
در دي ماه 130 ميليون قطع��ه و در بهمن 140 
ميليون قطعه جوجه ريزي صورت گرفته كه 50 
درصد ميزان جوجه ريزي بهمن مربوط به ش��ب 

عيد است.« 
وي ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه 200 ميلي��ون قطعه 
جوجه ريزي براي شب عيد رقم قابل تأملي است، 
افزود: »با وجود رش��د 20 درصدي جوجه ريزي 
نسبت به سال قبل پيش بيني مي شود كه قيمت 
مرغ زنده و مرغ گرم نسبت به سال قبل نوسانات 

خارج  از عرفي را نداشته باشد.« حجت ادامه داد: 
»با توجه به ش��رايط فعلي عرضه و م��ازاد توليد 
پيش بيني مي شود كه هر كيلو مرغ با نرخ 14 هزار 

تا 15 هزار تومان به مصرف كننده برسد.« 
 عضو هيئ��ت مديره اتحاديه مرغداران گوش��تي 
متوس��ط قيمت هر قطعه جوجه يكروزه را براي 
بازار ش��ب عيد 4 هزار و 500 تومان اعالم كرد و 
گفت: »با توجه به افزايش قيمت جوجه يكروزه، 
مرغداران هر قطعه جوجه را 2 هزار تومان باالتر از  
نرخ مصوب خريداري كردند كه اين امر بر قيمت 

تمام شده توليد تأثير مستقيمي دارد.« 
به گفته وي، با وجود آنكه افزايش 2 هزار توماني 
قيمت مرغ باالتر از نرخ مصوب حداقل هزار تومان 
قيمت تمام شده توليد را افزايش داده است، از اين 
رو حداقل قيمت مرغ در بازار شب عيد بايد 14هزار 
تومان باشد. حجت با اشاره به اينكه وضعيت توليد 
مرغ و جوجه يكروزه نس��بت به سال قبل از روند 
بهتري برخوردار اس��ت، اظهار كرد: »با توجه به 
شرايط مساعد توليد جاي هيچ گونه نگراني مبني 
بر التهاب بازار وجود ندارد؛ چراكه مرغداران در ايام 

پاياني سال به دنبال آن هستند كه مرغ توليدي 
در بازار عرضه كنند و تنها اعمال نظارت هاي دقيق 
مسئوالن ذيربط بر خرده فروش��ي ها مي تواند به 

شرايط بازار كمك كند.« 
اين مقام مس��ئول با اش��اره به اينكه ثب��ات بازار 
نهاده ه��اي دامي كم��اكان ادام��ه دارد، تصريح 
كرد: »اگر مقدار قابل توجه��ي ذرت تا تاريخ 5 و 
6 اس��فند از طريق اتحاديه مركزي و پش��تيباني 
امور دام عرضه ش��ود، با اطمينان خاطر بيشتري 

توليدكنندگان به توليد ادامه مي دهند.« 
  كاهش قيمت جوجه ارتباطي به نرخ مرغ 

شب عيد ندارد
همچنين حبيب اسداهلل نژاد، نايب رئيس كانون 
انجمن صنفي مرغداران گوش��تي درباره آخرين 
وضعيت بازار مرغ شب عيد اظهار كرد: »در حال 
حاضر واحدهاي مرغداري كه مشغول جوجه ريزي 
هس��تند، مرغ توليدي آنها در سال جديد به بازار 
عرضه مي ش��ود و تنها واحدهايي كه در گذشته 
جوجه ريزي كردند، مرغ توليدي آنها در شب عيد 

به بازار عرضه مي شود.« 

اسداهلل نژاد با اشاره به اينكه كاهش قيمت جوجه 
ارتباطي به مرغ ش��ب عيد ندارد، بي��ان كرد: »با 
وجود آنكه مرغ��داران با جوجه باالت��ر از 5 هزار 
تومان اق��دام به جوجه ري��زي كردن��د، از اين رو 
كاهش قيمت جوجه تأثيري در نرخ تمام ش��ده 

توليد ندارد.« 
اسداهلل نژاد ادامه داد: »در ايام پاياني سال عوامل 
متعددي همچون جوجه يكروزه، ذرت و كنجاله 
س��ويا و س��اير مواردي كه در صنعت طيور مورد 
اس��تفاده قرار مي گيرد، در قيمت تمام شده مرغ 
تأثير گذار است، به همين خاطر نمي توان انتظار 
داش��ت كه مرغ كمتر از قيمت تمام شده در بازار 
عرضه ش��ود.«  به گفته اين مقام  مسئول با توجه 
به ش��وكي كه از قب��ل قيمت جوجه يك��روزه به 
توليدكنندگان تحميل ش��د، از مسئوالن تنظيم 
بازار به عنوان بخش حاكميتي انتظار مي رود كه با 
كنترل و رصد پايش بازار نهاده هاي دامي از عرضه 
باالتر از نرخ مصوب جلوگيري كنند تا فشاري از 

اين حيث به توليدكنندگان وارد نشود. 
نايب رئيس انجمن صنفي مرغداران گوش��تي با 
اشاره به اينكه 50 تا 60 درصد هر كيلو دان را ذرت 
تشكيل مي دهد، بيان كرد: »در حال حاضر روند 
توزيع ذرت مناسب نيست كه همين امر موجب 
شده هر كيلو ذرت 300 تا 400 تومان باالتر از نرخ 
مصوب در بازار عرضه مي شود كه در صورت رفع 
نشدن مشكل به سبب ازدياد تقاضا، قيمت ذرت 

افزايش بيشتري خواهد يافت.« 
نايب رئيس كانون انجمن مرغداران گوشتي قيمت 
8 هزار و 550 توماني ه��ر كيلو مرغ را غير منطقي 
دانست و گفت: »با توجه به افزايش قيمت جوجه 
يكروزه، نرخ واقعي ه��ر كيلو مرغ زن��ده 9 هزار و 
700 تا 10 هزار توم��ان و مرغ آم��اده به طبخ در 
خرده فروشي 14 تا 14 هزار و 500 تومان است.« 

با وجود روند افزايشي قيمت جوجه يكروزه انتظار 
مي رود كه در بح��ث نهاده ه��اي توليد همچون 
ذرت نظارت صورت گيرد تا فش��اري مضاعف بر 

توليدكننده و مصرف كننده وارد نشود. 

قيمت هاي مختلف براي مرغ  و گوشت شب عيد
خواب زمستاني ناظران، عامل اصلي گراني مرغ و گوشت در آستانه سال نو

گزارش2

كشور عربستان نيز با 16/4 
ميليون تن باالترين ميزان 
مص�رف ال پی ج�ی را در 
منطقه خاورميانه در اختيار 
دارد كه س�هم قابل توجهي 
از اي�ن مي�زان مص�رف، 
ش�امل خ�وراك واحدهاي 
پتروش�يمي ب�راي تولي�د 
پتروش�يمي  محص�والت 
همچ�ون پروپيل�ن اس�ت


