
آنطور ك�ه از ش�واهد برمي آيد اجراي�ي كردن 
كوپ�ن الكترونيك�ی و ح�ذف احتمال�ي ارز 
4200 توماني بس�يار جدي ش�ده و قرار اس�ت 
ما به التف�اوت ارز نيماي�ي و ارز 4200 تومان�ي را 
به ش�كل يارانه به م�ردم بدهند تا خ�ود مردم 
نس�بت به تخصيص ياران�ه مورد نظ�ر كاالهاي 
اساس�ي بر اس�اس نيازش�ان اق�دام كنن�د. 
زمزمه کوپن الكترونيكي وآماده کردن زيرساخت هاي 
آن از ماه هللا پيش مطرح بود و اعللام آمادگي الزم 
در اين باره توسط بانك مرکزي صورت گرفت است، 
اما با اعام طرح پيش نويس اصاح ساختار بودجه از 
زواياي جديدي از اين طرح رونمايي شد که در آن 
ظاهراً حداقل معيشت براي تمام اقشار فارغ از اثرات 

تورمي احتمالي در نظر گرفته شده است. 
اگرچه اين طرح از سللوي برخي همواره مورد نقد 
قرار گرفته، اما در شللرايط انحراف 18 ميليارد دالر 
ارز يارانه اي در سللال قبل، لزوم حمايت از مردم در 
شرايط سخت و تحريم تحميلي و مديريت منابع به 
نظر اقدامي بهتر از سللال قبل خواهد بود، اما بنا به 
اظهارات منابع خبري، هم اکنون بحث درباره حفظ 
ارز 4200 توماني براي برخي از کاالهاي اساسللي 

است که ظاهراً اختاف نظر بر سر برخي کاالها مانند 
برنج در اين باره وجود دارد. 

اين موضوع به اندازه اي جدي است که روز گذشته 
رئيس مجلس درباره جلسه غيرعلني پارلمان با وزير 
صنعت گفت: ساماندهي وضعيت کاالهاي اساسي از 
موضوعات جلسه غيرعلني مجلس بود که براساس 
آن قرار شد کميسيون صنايع مجلس، اين موضوع 

را پيگيري کند. 
گفته مي شللود، عمليات اجرايي اين طرح توسللط 
سللازمان برنامه و بودجلله و در قالب طللرح اصاح 

ساختار بودجه آغاز مي شود. 
بنا بر اين گزارش همزمان با آماده سازي زير  ساخت ها 
براي اجراي تأمين حداقل معيشللت با روش کوپن 
الكترونيكي برخي کارشناسللان بخش خصوصي و 
غيرخصوصي نيز براي آماده سللازي افكار عمومي 

مشغول به کارند. 
  به جاي ارز نيمايي دولتي، كوپن بدهيد 

در هميللن باره رئيس کنفدراسلليون صللادرات در 
بازخواني اتفاقات يكسللال گذشللته کلله صادرات، 
تجارت و معيشت مردم را درگير خود کرد، با گايه 
از بي توجهللي دولت بلله ۵4 بار هشللداري که اتاق 

بازرگاني داده بود، پيشنهاد داد ارز نيمايي و دولتي 
حذف شود و جايش را کوپن بگيرد. 

محمد الهوتي کلله انفجار نرخ دالر در سللال 97 را 
نتيجه توجه نكردن دولت به هشدارهاي مكرر بخش 
خصوصي در يكسال گذشته، سياست هاي دولت که 
به جاي تشويق توليد و صادرات، مشوقي براي واردات 
شد، عنوان کرد و افزود: ما معتقديم دولت بايد نرخ 
واقعي بازار را بپذيرد و در عين حال رانت ارز نيمايي 
و ارز دولتي را حذف و درآمد آن را صرف يارانه نقدي 
و کوپن الكترونيكي به اقشار آسيب پذير کند؛ البته 
يارانلله هدفمندي کلله فقط جامعه هدف و اقشللار 
آسيب پذير را شامل شود نه 80 ميليون نفري را که 
هم دولت براي تأمين منابع يارانه اي شان در سختي 
قرار گرفته و هم سهم 4۵ هزار توماني يارانه که در 

شرايط امروز دردي را از کسي دوا نمي کند. 
  كاال برگ چاره كار دولت است 

اما به غير از اين اظهارات الهوتي که منبعث از طرح 
پيشنهادي اصاح ساختار بودجه است، احمد توکلي  
عضو مجمع تشخيص مصلحت نيز در اين باره گفت: 
کاالبرگ الكترونيكي در حال حاضر چاره کار دولت 
براي تأمين کاالهاي اساسي است و از ابتدا سياست 

ارزي دولللت غلللط و دالر 4200تومللان يك عدد 
من َدرآَوردي بود و گفتند که با روش »برابري قدرت 

خريد« اين عدد را به دست آورده اند. 
رئيس سازمان مردم نهاد ديده بان شفافيت و عدالت 
در گفت وگو با خانه ملت، با انتقاد از اتخاذ سياست 
ارز 4200 توماني توسللط دولت گفت: تا زماني که 
سياسللت ارزي دولت تغيير نكند، توزيع نامناسب 
کاالها ادامه خواهد داشت، بنابراين دولت بايد روش 

خود را تغيير دهد. 
توکلي افزود: کارگري که حداقل حقوق را دريافت 
مي کرد و در ابتداي سللال گذشللته حقوقش يك 
ميليون و ۳۵0 هزار تومان بود، در پايان سال قدرت 
خريدش حدود ۶۵0 هللزار تومان شللد. حال اين 
سؤال مطرح مي شود که آيا دولت حقوق اين فرد را 
در سال جاري دو برابر کرده است؟ دولت نتوانسته 
حقوق اين فللرد را دو برابر کند و فقللط حقوق اين 
کارگر را به يك ميليون و ۵00 هزار تومان افزايش 
داده است؛ يعني 20 درصد از اين کاهش را جبران 

کرد و مابقي يعني خالي شدن سفره مردم. 
وی با اشاره به اينكه از ابتداي سال گذشته تا پايان 
زمسللتان 97، طي 9 ماه، 744 هللزار کارگر بيكار 
شده اند که اين وضعيت را وخيم کرده است، چراکه 
از لحاظ اجتماعي اين افراد ضربه شديدي مي خورند، 
افزود:  کاالبرگ الكترونيكي در حال حاضر چاره کار 
دولت براي تأمين کاالهاي اساسي است؛ چه اينكه 
کاالبرگ الكترونيكي هم اکنللون در امريكا که مهد 
سرمايه داري دنيا بوده رسم بوده و اجرايي مي شود. 
توکلي با بيان اينكلله امريكا از سللال 19۳9 يعني 
ابتداي جنگ جهاني دوم قانون کوپن غذا را تصويب 
کرده و در زمان هاي رکودي يارانه بيشتري به مردم 
داده مي شللود، گفت: بيشللترين رقم يارانه بگير در 
امريكا مربوط به سللال 201۳ بود که 47 ميليون و 
۶۳0 هزار امريكايللي کاالبرگ الكترونيكي دريافت 
کردند که بللا آنها فقط مي تواننللد کاالهاي خاصي 

خريداري کنند. 
دکتر مدنللي زاده نيز درباره الللزام حمايت و تأمين 
حداقل معيشت در شرايط حاضر به خبرنگار جوان 
گفت: در اکثر کشورهاي دنيا تأمين حداقل معيشت 

در دستور کار دولت هاست. 
وي در پاسخ به سللؤال ديگر جوان که اگر شرايط 
حاضر را موقتي بدانيد، بهتر نيسللت که کاال را به 
شللكل کوپن به مردم بدهيم، گفللت: طرح کارت 
اعتباري که در آن مردم بتوانند کاالهاي اساسي 
يا هزينه حامل هاي انرژي خود را بدهند، موقتي 
نيسللت و حداقل معيشللت براي مردم به عنوان 
يكي از اصاحات سللاختار بودجلله در نظر گرفته 

شده است. 
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آمادهسازيزيرساختها
برايتضمينتأمينحداقلمعيشتمردم

 رئيس كنفدراسيون صادرات: دولت بايد رانت ارز نيمايي و ارز دولتي را حذف و درآمد آن را 
صرف يارانه نقدي و كوپن الكترونيكي برای  اقشار آسيب پذير كند

احيایوزارتبازرگانی
برایرونقوارداتبهجایتوليداست!

برخ�ي مس�ئوالن رده ب�االي كش�ور در اعت�راض ب�ه وزي�ر 
مي گوين�د  گن�دم  پايي�ن  قيم�ت  ب�ه  جهاد كش�اورزي 
مي كني�م.  وارد  نكاش�تند  گن�دم  ن�زن، كش�اورزان  ج�وش 
حجت االسام سلليد رضا تقوي، نماينده ولي فقيه در وزارت کشاورزي در 
نشست خبري به مناسبت هفته جهاد کشللاورزي در واکنش به احتمال 
احيای وزارت بازرگاني گفللت: برخي به دنبال تأسلليس وزارت بازرگاني 
هسللتند، اما بنده در اين ارتباط نگراني هايي دارم که آن را به مسللئوالن 

ذيربط منتقل کرده ام. 
وي افزود: وزارت بازرگاني مي خواهد بازار هميشه پر از کاال باشد و هر کجا 
کمبودي ايجاد شللد آن را با واردات پر  کند که اين امر باعث از بين رفتن 

توليدات داخلي مي شود. 
تقوي تصريح کرد: با نمايندگان مجلس شللوراي اسللامي در اين ارتباط 
صحبت کردم و گفتم اگر مي خواهيد وزارت بازرگاني را به شكلي احيا کنيد 
که کمبودها را با واردات جبران کند به توليد کشللور لطمه وارد مي کنيد.  
وي در ارتباط با داليل افزايش قيمت برخي کاالهاي اساسي در بازار گفت: 
کمبودي در بازار محصوالت کشللاورزي نداريم و داليل افزايش قيمت ها 
نيز که در بازار مشللاهده مي شللود ربطي به وزارت جهاد کشاورزي ندارد؛ 
کمبودهاي موردي نيز که مشاهده مي شود مربوط به شيوع بيماري هاي 
غير مترقبه مانند آنفلوآنزا اسللت که ممكن است در مدت کوتاهي کمبود 

ايجاد کند. 
نماينده ولي فقيه در وزارت جهاد کشللاورزي گفت: مسئوالن بايد بيشتر 
اقدام به خبررساني در حوزه فعاليت هايي که انجام داده اند، بكنند و به خاطر 
همين عدم اطاع رساني هاست که همه از آنها ناراضي هستند؛ در صورتي 
که وضعيت فعلي را ما قبل از پيروزي انقاب مقايسلله کنيم مي بينيم که 

کارهاي مهمي انجام شده است. 
  براي 6 ماه ذخيره كاالي اساسي داريم

تقوي گفت: در شرايط فعلي وضعيت ذخاير کاالهاي اساسي بسيار مطلوب 
است، به طوري که به اندازه شللش ماه کاالي اساسي ذخيره داريم، اما اين 

مقدار قبل از پيروزي انقاب تنها ۳0 روز بود. 
وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشللاره به لللزوم تعادل در 
برقراري صادرات محصوالت کشاورزي گفت: با مراجعه اي که به يكي 
از روستاها داشتيم مشاهده کردم که برخي از کشاورزان از عدم صدور 
مجوز گوجه فرنگي گايه مي کنند و مي گويند اگر اجازه صادرات داده 
شود زندگي آنها متحول مي شود، اما مسئوالن اينطور اعام مي کنند که 
در صورت اجازه دادن به صادرات بازار داخلي به هم مي ريزد و قيمت ها 
افزايش مي يابد؛ الزم است که مسللئوالن تعادلي در اين ارتباط برقرار 
کنند و به مقداري اجازه صادرات دهند که بازار داخلي به هم نريزد و نياز 
مردم کشورمان در ابتدا تأمين شود.  تقوي گفت: در شرايط فعلي گندم 
کشللاورزان را آن طرف مرز 2 هزار و 200 تومان مي خرند، اگر جلوي 
صادرات اين محصول گرفته شود کشاورزان سال ديگر اقدام به کشت 

اين محصول نمي کنند. 
وي گفت: حجتي، وزير جهاد کشاورزي بارها در هيئت دولت اين موضوع را 
مطرح کرد که قيمت خريد تضميني گندم کم است و بنده نيز در جلسات 
متعددي که داشللتم اين موضوع را تكرار کردم، اما برخي مسئوالن سطح 
باالي کشور به وزير جهاد کشللاورزي مي گويند که شما جوش نزنيد و اگر 
کشاورزان نكاشتند وارد مي کنيم. اين حرف هايي که مسئوالن مي زنند به 

توليد کشور لطمات زيادي وارد مي کند. 

مذاكراتروسيهبااتحاديهاروپا
برايحذفدالر

وزير دارايي روس�يه پ�س از دي�دار با ناي�ب رئيس اتحادي�ه انرژي 
كميس�يون اروپا گفت: مس�كو و بروكس�ل تمايل دارند به س�رعت 
اس�تفاده از روبل و يورو را در پرداخت هاي دوجانبه گسترش دهند. 
 به گزارش راشللاتودي، آنتون سلليلوانوف و ماروس سللوکوويچ طي اين 
مذاکرات در مورد اسللتفاده از ارزهاي داخلي براي تجللارت منابع انرژي 
گفت وگو کردند.   سيلوانوف گفت: » ما توافق کرديم اين مسئله را با جزئيات 

بيشتري بررسي و نهادهايي براي اين تصميم تأسيس کنيم.«
 سخنگوي وزارت دارايي روسيه گفته بود استفاده بيشتر از روبل و يورو براي 
هر دو طرف پرمنفعت است، چون مي تواند ريسك تجارت روسيه و اروپا را 
پايين بياورد. وي اضافه کرد: کارگروهي براي بررسي قدم هاي عملكردي 

استفاده از ارز هاي داخلي در تجارت دو طرف ايجاد شده است. 

افتصنعتخودروسازيدرامريكا
به گفته تحليلگران، صنعت خودروس�ازي اياالت متح�ده امريكا تا 
سال 2022 ميالدي ش�اهد يك افت و كاهش ۳0 درصدي خواهد بود. 
به گزارش ايسللنا، جان مورفي به عنوان يكي از تحليلگران ارشد فعال در 
بانك امريكا مريل لينچ با بررسللي دقيق آمار و ارقام مربللوط به فروش و 
سرمايه گذاري خودروسللازان امريكايي به تازگي دريافت و اعام کرد که 
صنعت خودروسازي در اين کشور پهناور تا سال 2022 ميادي، يك افت 
و کاهش ۳0 درصدي را تجربه خواهد کرد.  اين در حاليسللت که بسياري 
ديگر از کارشناسللان و تحليلگران نيز پيش تر بللرآورد و اعام کرده بودند 
که سرمايه گذاري روي توسعه خودروهاي پاك و دوستدار محيط زيست 
همچون وسللايل نقليه الكتريكي، هيبريدي و پاگيللن هيبريدي جلوي 
حرکت رو به جلو، درآمدزايي و سودآوري شللرکت هاي خودروسازي در 

جهان را خواهد گرفت.

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

377713456خوراكدامپارس
10276934نفتپارس

14246986معادنمنگنزايران
6094405گروهصنعتيبارز

201696كمباينسازيايران
18376875سيمانبهبهان
462462202سازهپويش

516042457معدنيامالحايران
504082400معدنيدماوند

305851456كشتوصنعتچينچين
210281001گروهصنعتيملي)هلدينگ

9937473گلتاش
19044906نوردوقطعاتفوالدي

4562217بانكاقتصادنوين
2777132محورسازانايرانخودرو

4994237بيمهدانا
4975236فوالدآلياژيايران

267601268آبسال
13643646گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

2496118سرمايهگذاريبوعلي
5249248صنايعپتروشيميخليجفارس

8407396تراكتورسازيايران
17112805مليسربورويايران

304811432گلوكوزان
21382999صنايعخاكچينيايران

4518211گسترشنفتوگازپارسيان
12056563نفتپارس

10537492سيمانفارسنو
3684172سيمانفارسوخوزستان
11451534س.صنايعشيمياييايران

8494396صنايعپتروشيميكرمانشاه
609182832لنتترمزايران

12990603فرآوردههاينسوزپارس
4892227داروسازيزهراوي

14809686بهپرداختملت
4904226كمكفنرايندامين

3198147قطعاتاتومبيلايران
12620577بيسكويتگرجي
10070453تايدواترخاورميانه

12946580قندمرودشت
239161060پااليشنفتتبريز

18041798المپپارسشهاب
695433073سپنتا

225399بيمهپارسيان
6855301همكارانسيستم

8781382كشاورزيودامپرويمگسال
10770467ذغالسنگنگينطبس

9804425مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
7384318پااليشنفتتهران

230099گروهپتروشيميس.ايرانيان
8883382شكرشاهرود

4436190توسعهمعادنوفلزات
232199سرمايهگذاريتوسعهملي

12694539شركتارتباطاتسيارايران
2558107س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

18082753پتروشيميخراسان
493522051فروشگاههايزنجيرهايافقكوروش

289841192كارتنايران
3050124مخابراتايران

142057ليزينگرايانسايپا
2824113توسعهمعادنوفلزات

251691006توليديمهرام
10896434پااليشنفتاصفهان

5113203سيمانغرب
8929354پتروشيميشيراز

450001779نفتسپاهان
4678184فوالدكاوهجنوبكيش

9712380پاكسان
14997584پااليشنفتبندرعباس

172967بانكپاسارگاد
139454سرمايهگذاريخوارزمي
7238278صنايعكاغذسازيكاوه
242593ليزينگخودروغدير

5508207سيمانهگمتان
12642475قندثابتخراسان

20925785نفتبهران
17066639پتروشيميپرديس

17463647فراوردههاينسوزايران
6732249كاشيالوند

2823103گروهصنايعبهشهرايران
237285بانكپارسيان

2976106سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ
6887240حملونقلپتروشيمي)سهاميعام

7331255افست
14321498بهنوشايران

293098سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
5755188دادهپردازيايران
8565275توليديچدنسازان

6296198توسعهمعادنرويايران
213567سرمايهگذاريغدير)هلدينگ

8434262كارخانجاتتوليديشهيدقندي
26943785الميران

213062سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
260175سيمانشمال

144341سرمايهگذارينوركوثرايرانيان
319187چرخشگر
4405120تكنوتار

428211133پتروشيميپارس
3982104سايپاشيشه

324580سرمايهگذاريالبرز)هلدينگ
20023481آلومراد

8121193سيمانفارسنو
8564198سيمانخوزستان

44185964نفتسپاهان
14274305پتروشيميجم

433687بانكملت
12410243قندثابتخراسان

198138مهركامپارس
427680نوردآلومينيوم

7694142پتروشيميشازند
669331224پتروشيميفناوران

528296گروهمديريتسرمايهگذارياميد
5884102دودهصنعتيپارس

7244115البرزدارو

فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی ساده
بت دوم

نو

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي  استان خراسان رضوي در نظر دارد مناقصات به شرح ذیل را از طریق سامانه الکترونیکی دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل فراخوان مناقصات از دریافت و تحویل اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاي الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه 1398/3/27 می باشد.

نوع تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریز مبلغ در وجه اداره کل باشد.
 مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت 00: 13 روز دوشنبه تاریخ 1398/4/3

 مهلت ارسال پاسخ پیشنهادات از طریق سامانه: تا ساعت 00: 13 روز پنج شنبه تاریخ 1398/4/13
 تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 9 صبح روز شنبه 1398/4/15

  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: مشهد، انتهاي خیابان فدائیان اسالم، کدپستی 9173695636 
تلفن تماس 8- 33412024-051 و نمابر: 051-33435888

  اطالعات تکمیلی در اسناد می باشد.   اطالعات تماس سامانه ستاد (راهبردي و پشتیبانی): 021-41934
 جهت کسب اطالعات می توانید به آدرس سایت هاي زیر رجوع نمائید: 

wwwsetadiranir :آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی  http:// iets.mporg.ir آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات:

  اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خراسان رضوي

سازمان جهاد کشاورزى استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد مناقصه زیر را از طریق فراخوان عمومى در بستر سامانه ستاد تدارکات  
الکترونیک دولت به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

ف
موضوع مناقصهردی

مبلغ برآورد 
(ریال)

شماره 
مناقصه

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه (ریال)

زمان بازگشایى 
پیشنهادات

گواهى صالحیت 
مورد نیاز

خرید، بارگیر ي، حمل، باراندازي و تحویل 17 1
ساعت 9 صبح 3425/000/000-98******دستگاه ماشین جوجه کشی شتر مرغ 96 تایی

****مورخ 1398/4/9

مدت اعتبار پیشنهاد: سه ماه شمسى بعد از آخرین مهلت تحویل پیشنهادها مى باشد.
زمان، محل دریافت اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات: متقاضیان مى بایست عضو پایگاه ستادتدارکات الکترونیک دولت بوده و از 
مورخ 1398/3/26 لغایت 1398/3/28 با مراجعه به آدرس www.setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام و اجراى 

فرایند را براساس شرایط مناقصه عمل نمایند.
 مهلت ارائه پیشنهادات: ساعت 8صبح مورخ 1398/4/9 در بستر سامانه مذکور مى باشد. 

 محل بازگشایى پیشنهادات: زاهدان، بلوار شهید مطهرى، خیابان جهاد، ساختمان شماره 2 سازمان جهادکشاورزى، سالن جلسات 
مى باشدو حضور نماینده پیشنهاد دهندگان در صورت داشتن معرفى نامه بالمانع است.

نحوه انتشار فراخوان: صفحات داخلى روزنامه جوان
انتشار آگهى نوبت اول: 1398/3/26- نوبت دوم: 1398/3/27

سازمان جهاد کشاورزى استان سیستان و بلوچستان - اداره امور پیمانها و قراردادها

تجدید فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى 
بت دوم

نو

وزارت جهاد کشاورزى
سازمان جهاد کشاورزى استان سیستان و بلوچستان

 مهران ابراهيميان 
  گزارش  یک

رئي�س هيئت مدي�ره انجمن س�يب زميني 
ايران ب�ا بيان اينكه به دليل س�يل امس�ال 
كش�ت س�يب زميني ب�ا تأخي�ر 1۵ روزه 
انجام ش�ده اس�ت، گفت: ب�ا ورود محصول 
ت�ازه ب�ه ب�ازار از مناطق�ي مث�ل گ�رگان، 
ط�ارم، اصفهان و عج�ب ش�ير قيمت ها در 
ب�ازار برم�دار كاهش�ي ق�رار مي گي�رد. 
محمد رحيم نيللازي گفت: خوشللبختانه با ورود 
محصول تازه سيب زمينی  به بازار از مناطق مختلف 
کشللور مثل گرگان، طارم، اصفهان و عجب شير 

قيمت ها در بازار برمدار کاهشي قرار مي گيرد. 
سللخنگو و رئيس هيئت مديللره انجمن ملي 
سلليب زميني ايران گفت: قيمت سيب زميني 
معمولي يا درجه دو به ازاي هر کيلوگرم ۵ هزار 
و 200 تومان و سيب زميني درجه يك ۶ هزار و 

200 تومان در ميادين خريد و فروش مي شود. 
وي در اداملله افللزود: قيمت سلليب زميني در 
خرده فروشي ها بستگي به موقعيت شهري )باال 

يا پايين شهر( متفاوت است. 
نيازي اظهار داشللت: اختاف قيمللت تمامي 
محصوالت کشاورزي به خصوص سيب زميني 
از سر مزرعه تا رسيدن به دست مصرف  کنندگان 
بسيار فاحش اسللت که يكي از دالئل مهم اين 

فاصله قيمتي نبود نظارت کافي است. 
وي اضافه کرد: بللراي مثال کشللاورز گرگاني 
سيب زميني را در سللرمزرعه با احتساب درجه 
کيفيت بلله ازاي هللر کيلوگرم بيللن ۳ هزار و 
800 تا 4 هللزار و 800 تومللان عرضه مي کند، 
در حالي که اين محصللول با چند برابر قيمت به 

دست مصرف کننده نهايي مي رسد. 

كشاورزسيبزمينيراكيلويی۳۸۰۰ميفروشد!
      بازار

در ش�رايطي ك�ه مرغ�داران ه�ر كيلوگ�رم 
مرغ را با زي�ان 2 تا 2 ه�زار و ۵00 ه�زار تومان 
مي فروشند، شركت پش�تيباني اقدام به توزيع 
م�رغ منجم�د در اس�تان هاي غربي ب�ه بهانه 
نزديك ش�دن پايان تاريخ مصرف كرده است. 
نايب رئيس کانون انجمن صنفي مرغداران کشور در 
گفت وگو با ايلنا با بيان اين مطلب گفت: در شرايطي 
که به دليل بدعهدي تاجر بزرگ)م. م( براي تحويل 
نهاده هاي دامي توليد براي مرغللداران گران تمام 
مي شود انتظار مي رود دستگاه هاي دولتي نسبت 
به اقدامات خود و تأثير آن بر توليد کارشناسللي تر 
عمل کنند.  وي ادامه داد: توزيللع مرغ منجمد در 
استان هاي غربي به بهانه نزديك شدن پايان تاريخ 
مصرف آنها در حالي است که وزارت جهادکشاورزي 
به عنوان متولللي توليد به خوبي نسللبت به قيمت 

تمام شده توليد، مشللكات توليدکنندگان و زيان 
مرغداران واقف است.  به گفته اسداهلل نژاد، در جلسه 
اخير تعيين قيمت مرغ که با حضور کارشناسللان 
وزارت جهادکشللاورزي و نمايندگان ستاد تنظيم 
بازار برگزار شد قيمت تمام شده 9 هزار و ۶0 تومان 
براي هر کيلوگرم مرغ مورد پذيرش قرار گرفت و در 
نهايت وزير جهادکشاورزي با قيمت 8 هزار و 800 
تومان موافقت کرد، اما همچنان مرغ از مرغداران 7 
هزار و 200 تومان خريداري مي شود.  وي با تأکيد بر 
اينكه از نظر ما قيمت تمام شده توليد 9 هزار و ۶00 
تومان اسللت، گفت: اگر مبنا را قيمت مورد تأييد 
وزير جهادکشللاورزي قرار دهيم مرغداران در هر 
کيلوگرم مرغ يك هزار و ۶00 تومان زيان مي کنند، 
بر اين اساس هيچ منطقي براي توزيع مرغ منجمد 

در بازار وجود ندارد. 

توزيعمرغمنجمددرشرايطزيانمرغداران


