
با افزاي�ش بي اعتمادي مردم نس�بت به قيمت 
كاالها و تخفيفات در فروشگاه هاي زنجيره اي و 
هايپر ها و به راه افتادن گله و شكايات از عملكرد 
اين فروشگاه ها و سوءاس�تفاده از اعتماد مردم، 
در اقدام�ي هماهنگ از روزگذش�ته برچس�ب 
تخفيف قيم�ت )lable shelf( قفس�ه، از روي 
قفسه هاي فروش�گاه هاي زنجيره اي حذف و از 
اين به بعد فقط قيمت روي كاال درج خواهد شد. 
با رونق فعالي��ت هايپرماركت ها و فروش��گاه هاي 
زنجيره اي، بسياري از متوليان اين فروشگاه ها براي 
گرفتن گوي سبقت و پيش��ي گرفتن از رقباي خود 
در اين حوزه اقدام به انج��ام فعاليت ها و روش هاي 
تجاري مختلفي مي كنند تا از اين طريق مشتريان 
را به سمت خود كشانده و به بازار كسب و كار خود 
رونق بدهند. متوليان فروشگاه هاي زنجيره اي اقدام 
به ارائه تخفيف هاي چندده  درص��دي و ويژه براي 
عرضه كاال هاي خود مي كنند و برخي فروش��گاه ها 
»همواره تخفيف« نام دارند. انتقاداتي به عملكرد اين 
فروشگاه ها مبني بر تباني با توليدكننده و درج قيمت 
غيرواقعي روي اجناس، ف��روش كاالهاي قديمي و 
ارزان با قيمت هاي چند برابري و گران و سوء استفاده 
از اعتماد مشتريان مطرح است، اما از آنجا كه مردم 
ايران به خريد كلي به صورت ماهانه عادت كرده اند، 
به ويژه كارمندان و كارگران به رغم اين ترفند هاي 
گران فروشي همچنان مش��تري اين فروشگاه ها و 
هايپر ها هستند و معتقدند كه از لحاظ رواني ديدن 
برچسب هاي تخفيف روي قفسه ها، مشتريان را براي 
خريد ترغيب مي كند. چه بسا در خريدهاي بيش از 
۵۰۰هزارتومان مشتري حوصله چك كردن قيمت 
كاالها و تطاب��ق دادن قيمت مصرف كننده و قيمت 
تخفيفي فروشگاه را ندارد و شايد هيچ وقت متوجه 
ميزان زيان خ��ود از محل خريد از فروش��گاه هاي 

زنجيره اي نش��ود. تعزيرات حكومت��ي پايتخت و 
ساير مراكز اس��تان ها در بازرسي هاي دوره اي خود 
هرازگاهي از كالهبرداري و ترفند اين فروش��گاه ها 
پرده برمي دارند و به مردم هشدار مي دهند كه فريب 
تخفيفات اين فروش��گاه هاي زنجيره اي را نخورند. 
در هفته هاي اخير تعزيرات حكومت��ي بار ديگر از 
گذاشتن كاله گش��اد فروش��گاه هاي زنجيره اي بر 
س��ر مردم با نام »تخفيف« خبر داد و گفت: برخي 
فروش��گاه ها با ش��ركت هاي توليدي تباني كرده و 
قيمت كاال را براي مصرف كننده باالتر مي زنند و بعد 
روي قيمت درج شده بر كاال تخفيف داده كه باز هم 

از قيمت واقعي باالتر است. 
اسفناني تأكيد دارد كه بسياري از تخفيف ها واقعي 
نيست، با بررسي فروشگاه ها دريافتيم كااليي كه به 
مردم مي دهند درجه يك نيست و گاه درجه 2و 3 
است يا تاريخ مصرف آنها رو به پايان است. وقتي كاال 
درجه يك نيست، نمي توان قيمت كاالي درجه يك 
براي آن گذاشت و با تخفيف آن را به قيمت درجه 2و 
3رساند كه اين تخلفي تعزيراتي و نيازمند برخورد 
است، اما اين روزها با افزايش ش��كايات و انتقادات 
از عملكرد اين فروش��گاه ها، متوليان و صاحبان آن 
را به روش هاي جديد فروش ترغيب كرده تا ش��ايد 
ميزان هجمه ها از سوي جامعه و مصرف كنندگان 

كاهش يابد. 
  اتهام تبانی فروش�گاه ها با توليدكنندگان 

يک تهمت است
روزگذش��ته رئيس هيئت مديره اتحاديه كشوري 
فروشگاه هاي زنجيره اي در يك نشست خبري تالش 
كرد با دفاع از عملكرد اين فروشگاه ها، گران فروشي، 
كم فروش��ي و تخفيفات غيرواقع��ي را توجيه كند. 
وي با انبوهي از سؤاالت خبرنگاران و پرسش هايي 
كه براي خود اصحاب رس��انه در مواجهه و خريد از 

فروش��گاه هاي زنجيره اي به وجود آمده بود، مواجه 
شد و در پاسخ به سؤال »جوان« درخصوص قيمت 
باالی عرضه در صندوق اين فروش��گاه ها نسبت به 
قيمت درج شده روی كاال گفت: »فروشگاه ها اجازه 
دارند در صورت افزايش قيمت كاال، قيمت را باالتر 
از قيمت درج شده روي كاال بفروشند به شرطي كه 
فقط يك ماه از تاريخ توليدش گذشته باشد، زيرا ما 
 اجازه نگهداري و دپو كاال را بيش از يك ماه نداريم.«

 امير خسرو فخريان تأكيد كرد: »نبايد تخلف يك يا 
چند فروشگاه را به عموم تعميم دهيم، اما اتحاديه 
آمادگ��ي دارد كه ب��ا خبرنگاران به فروش��گاه هاي 
زنجيره اي به صورت س��رزده مراجعه و تخلفات را 

رسانه اي كند.«
رئيس هيئت مديره اتحاديه كشوري فروشگاه هاي 
زنجيره اي از اقدام جديد فروش��گاه ها براي كاهش 
شائبه تخفيفات خبر داد و گفت: »از روزگذشته قرار 
است فروش��گاه هاي زنجيره اي به تدريج برچسب 
تخفيف قيم��ت )lable shelf( قفس��ه را از روي 
قفسه ها حذف كنند و همان قيمت روي كاال به مردم 

نمايش داده شود.«
فخريان درباره اتهاماتي كه به فروشگاه هاي زنجيره اي 
درخصوص تباني با توليدكنن��ده براي درج قيمت 
باالتر روي كاال و ارائه تخفيف به مشتريان كه اخيراً 
در فضاي مجازي منتشر ش��ده، گفت: »كاالهايي 
كه در فروش��گاه هاي زنجيره اي توزيع مي شود در 
سطح شهر و تمام سوپرماركت هاي ديگر نيز قابل 
خريداري اس��ت. حداكثر ۵ درصد كاالهايي كه در 
فروش��گاه هاي زنجيره اي توزيع مي شود به صورت 
انحصاري به اين فروشگاه ها داده مي شود. بنابراين 
مردم مي توانند قيمت روي كاال را با فاكتورهايي كه 
فروشگاه هاي زنجيره اي به آنها مي دهند و همچنين 
با ساير فروشگاه ها و سوپرماركت ها مقايسه كنند.«

مديرعامل يك فروش��گاه زنجيره اي اظهار داشت: 
»به عنوان مثال شركت هاي توليدكننده حبوبات 
بسته بندي شده، انجمن صنفي تخصصي دارند و هر 
تغيير قيمتي كه بخواهند اعمال كنند بايد از انجمن 
مربوطه مجوز بگيرند. بنابراين همه توليدكنندگان 
حبوبات، نرخ را با هم تغيير مي دهند. فروشگاه هاي 
زنجيره اي نيز براي افزايش قيمت، مصوبه مربوطه 
را تأييد كرده و يك ماه پس از ديگر فروشگاه ها اين 
افزايش قيمت را اعمال مي كنند. ما تا يك ماه كاالها 

را با قيمت قبل به مردم عرضه مي كنيم.«
  ۴برابر س�ال هاي قبل ناچار ش�ديم باركد 

قيمت تغيير دهيم!
فخريان ادامه داد: »امس��ال تغيي��ر نرخ ها در روي 
قيمت ب��ه طور متوس��ط 1/۵ براب��ر و از نظر تعداد 
تغييرها به طور متوسط 3/۵ برابر رخ داده است. به 
عنوان مثال نوشابه امسال پنج بار تغيير نرخ داشت. 
يا ش��وينده ها دو بار در طول س��ال جاري افزايش 
قيمت داش��ته اند. بنابراين فروشگاهي كه در طول 
سال 3هزار باركد در سيستم اعمال مي كرد از ابتداي 
امسال تاكنون 11هزار باركد جديد در سيستم خود 

اعمال كرده است.«
  سرعت تغيير قيمت مجال اصالح برچسب 

قفسه را نمي دهد!
رئيس هيئت مديره اتحاديه كشوري فروشگاه هاي 
زنجي��ره اي درباره اينكه چرا برخ��ي از مردم تغيير 
قيمت روي كاال را نمي بينند، ولي در فاكتورها نرخ 
اعالم ش��ده با نرخ روي كاال متفاوت است، تصريح 
كرد: »به دليل تعدد تغيير قيمت كاالها در س��ال 
جاري، برخي از قفسه ها ممكن است از كاالي مورد 
نظر، تعدادي از آن كاال باقي مانده باشد كه هنوز با 
قيمت سابق در قفسه توزيع مي شود، اما در سيستم 
فروشگاه نرخ جديد اعمال شده است. به همين دليل 
مردم فكر مي كنند فروشگاه س��ر خود قيمت ها را 

افزايش داده و تخفيف ها كاذب است.« 
وي علت تغييرات متعدد كااله��ا را نبود مواداوليه 
براي توليدكننده عنوان و بيان كرد: »به عنوان مثال 
به دليل كمبود روغن، توزي��ع كننده هاي چيپس 
نرخ آن را امس��ال چند بار تغيير دادند، بنابراين به 
ما فش��ار مي آورند تا نرخ هاي جديد را به مش��تري 

اعالم كنيم.«
وی در خص��وص گران فروش��ی تخم م��رغ در 
اين فروش��گاه ها گفت: دولت ب��رای تخم مرغ های 
بس��ته بندی ني��ز قيم��ت مص��وب تعيي��ن كرده 
اما توزيع كنن��دگان تخم مرغ را با ن��رخ مصوب به 
ما نمی دهند، ل��ذا مجبوريم با نرخ هاي��ی كه به ما 

می فروشند، عرضه كنيم.
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برچسبتخفیفازقفسهفروشگاههاحذفمیشود
با افزايش هجمه ها عليه تخفيفات صوری فروشگاه های زنجيره ای، اين فروشگاه ها در اقدامی هماهنگ تصميم گرفتند 

برچسب تخفيف را از قفسه فروشگاه ها حذف كنند و مشتريان در پای صندوق از ميزان تخفيف ها مطلع شوند 

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

قطعگازويالهايپرمصرفمناطقخوشآبوهوا
معاون هماهنگي امور عمراني اس�تاندار تهران با اشاره به مصرف 
بي روي�ه گاز در برخ�ي مناطق خ�وش آب و هواي اس�تان تهران 
از قط�ع گاز واحده�اي ويالي�ي پرمص�رف غيرضرور خب�ر داد. 
به گزارش ايسنا، عبدالرضا چراغعلي در جلس��ه كارگروه آلودگي هوا 
استان تهران با اش��اره به افزايش مصرف گاز گفت: به دليل كم هزينه 
بودن انرژي، در تعداد زيادي از وياله��ا و خانه هاي ييالقي در مناطق 
خوش آب و هواي اس��تان تهران، شهرس��تان ها و استان هاي شمالي 
كشور، مصرف گاز، شبانه روزي و در مواقع غيرضروري است؛ به همين 
سبب مصرف گاز در كشور به شدت افزايش يافته است. وي افزود: طبق 
مصوبه شوراي امنيت، در صورت عدم اصالح روش مصرف گاز در اين 
مناطق، طي مسير قانوني نسبت به قطع اين انشعابات در سطح كشور 

اقدام مي شود. 
 

طاليجهانيارزانماند
قيمت ط�ال در معامالت روز گذش�ته بازار جهان�ي تغيير چنداني 
نداش�ت و در پايين تري�ن قيمت ي�ک م�اه و نيم اخير ايس�تاد. 
به گزارش ايسنا، بهاي هر اونس طال براي تحويل فوري ثابت بود و در 
هزار و 826 دالر و ۷۹ سنت ايس��تاد. در بازار معامالت آتي امريكا، هر 
اونس طال با ۰/2 درصد كاهش، به هزار و 826 دالر و 6۰ سنت رسيد. 
به گفته استفن اينس، استراتژيست بازار جهاني شركت اكسي كورپ، 
بازار طال در سطوح فعلي نسبتاً حمايت شده مانده، زيرا رشد اخير قيمت 
دالر امريكا به دليل تقاضا براي دارايي امن بوده است. دالر امريكا در برابر 
ارزهاي رقيب نزديك به باالترين حد خود در چهار هفته اخير ايستاد و 

طال را براي خريداران غيرامريكايي گران تر كرد. 
بسته كمك كرونايي امريكا بزرگ اس��ت و حدود 1/۹ يا 1/۵ تريليون 
دالر به اقتصاد تزريق خواهد شد كه در هر صورت براي طال مثبت است. 
جو بايدن، رئيس جمهور منتخب امريكا هفته گذش��ته بسته محرك 
مالي 1/۹تريليون دالري را براي تحرك بخشيدن به اقتصاد رونمايي 
و اعالم كرد مي خواهد در 1۰۰ روز نخس��ت حضورش در كاخ سفيد، 
1۰۰ ميليون دوز واكسن كوويد-1۹ تزريق شود. طال پناهگاه مطمئن 
در برابر تورم و كاهش ارزش پول به شمار مي رود و از اين سياست هاي 

محرك اقتصادي سود خواهد برد. 
براساس گزارش رويترز، تحليلگران شركت فيليپ فيوچرز در يادداشتي 
نوشتند: به جاي فلزات ارزشمند، دالر امريكا و بازده اوراق قرضه ممكن 
است در حال حاضر به دارايي هاي امن تبديل شده باشند و اين مسئله 
در كوتاه م��دت روي قيمت طال تأثير خواهد گذاش��ت. ب��ا اين حال 
دورنماي طال در بلندمدت مثبت مانده است زيرا انتظار مي رود دالر در 

بلندمدت ضعيف بماند. 
 

خاموشي۴ساعتهبرقچاههايكشاورزي
مش�اور عال�ي نظ�ام صنف�ي كش�اورزي ب�ا بي�ان اينك�ه 
اتفاق�ي بي س�ابقه، ب�رق چاه ه�اي  زمس�تان امس�ال در 
كش�اورزي روزان�ه چهار س�اعت خاموش مي ش�ود، گف�ت: اين 
مس�ئله ب�ه كش�اورزان خس�ارات س�نگيني وارد می كن�د. 
سيد جعفر حس��يني، در گفت وگو با مهر با بيان اينكه مزارع استخراج 
بيت كوين، توليد در مزارع كش��اورزي را با مشكل مواجه كرده است، 
گفت: زمستان امسال در اتفاقي بي سابقه، برق چاه هاي كشاورزي روزانه 

چهار ساعت خاموش مي شود. 
وي تصريح كرد: با اين ش��رايط توليد محصوالت كشاورزي با چالش 
مواجه و خسارات سنگيني به كشاورزان وارد مي شود. حسيني تخريب 
چاه ها، س��وختن پمپ و تجهيزات برقي چاه، ه��در رفت آب، كاهش 
راندمان و بهره وري آب و بيكار ش��دن كارگران بخش كشاورزي را از 
جمله عواقب قطعي ب��رق اعالم كرد. وي تأكيد كرد: به دليل نوس��ان 
ايستابي آب چاه و ريزش بدنه چاه عمر چاه هاي كشاورزي كم مي شود 
ضمن اينكه هزينه حفر و تجهيز يك چاه نيم��ه عميق، ۵۰۰ ميليون 
تومان و يك چ��اه عميق يك ميليارد تومان اس��ت. اي��ن فعال بخش 
خصوصي با اش��اره به اينكه قطع برق احتمال س��وختن پمپ چاه را 
افزايش مي دهد، گفت: هر بار سوختن پمپ حدود ۴۰ ميليون خسارت 
به كشاورزان وارد مي كند. حسيني با بيان اينكه تاكنون قطعي برق در 
بهار و زمستان سابقه نداشته است، افزود: طي دو سال گذشته در فصل 
تابستان كه اوج مصرف بود خاموشي تقريباً چهار ساعته اجرا مي شد. 
با اين وضعيت كشاورزان به شدت نگران تأمين برق مزارع خود در بهار 

و تابستان هستند. 
 

وزيرراه:هیچكدامازايرالينهايداخلي
زياندهنیستند

وزير راه ضم�ن مخالفت با لغ�و محدوديت اس�تفاده ۶۰درصدي 
صندل�ي پ�روازي در ش�رايط كرون�ا گف�ت: ن�ه اي�ران اي�ر 
و نه هيچ ك�دام ديگ�ر از ايرالين ه�اي داخلي زيان ده نيس�تند. 
محمد اس��المي در گفت وگو با تس��نيم ضمن مخالفت با درخواست 
شركت هاي هواپيمايي براي لغو محدوديت اس��تفاده 6۰ درصدي از 
صندلي پروازي به دليل پروتكل هاي بهداشتي مقابله با شيوع ويروس 
كرونا اظهار كرد: س��تاد ملي مبارزه با كرونا محدوديت 6۰ درصدي را 

مصوب و ابالغ كرده و همچنان الزم االجراست. 
 وي اف��زود: محدوديت 6۰ درص��دي را ش��ركت هاي هواپيمايي بايد 
فعاًل تحمل كنند، االن در شرايطي س��خت كرونايي قرار داريم و بايد 
مملكت از اين وضعيت عبور كند. وي با تأكيد بر اينكه االن وقت چنين 
درخواس��ت ها و مالحظات مربوط به آن نيس��ت، تصريح كرد: بايد به 
گونه اي ديگر براي ايرالين هاي داخلي تسهيالت ايجاد كنيم كه جبران 
شود. تاكنون 2هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان با س��ود 12 درصدي براي 
ايرالين ها تس��هيالت تخصيص يافت كه تمام شركت هاي هواپيمايي 

اين تسهيالت را دريافت كرده اند. 
وزير راه و شهرس��ازي در پاس��خ به اين پرس��ش كه آيا ش��ركت هاي 
هواپيمايي زيان ده هس��تند،  گفت: اگر ايرالين ها زيان ده بودند تا االن 
صورت هاي مالي حسابرس��ي ش��ده را به وزارت راه و شهرسازي ارائه 
مي كردند تا پس از بررسي توسط يك كميته كارشناسي اگر ديديم اينها 
واقعاً زيان ده هستند براي آنها چاره اي بينديشيم. اين در حالي است كه 
هيچ كدام از ايرالين ها –صورت هاي مالي حسابرسي شده – را نياوردند 
و استقبال هم نكردند. اسالمي در پاسخ به اين پرسش كه آيا هواپيمايي 
جمهوري اسالمي ايران زيان ده است، افزود: خير هيچ ايراليني زيان ده 
نيست. ما مهرماه از شركت ها خواستيم كه صورت هاي مالي خود را براي 

بررسي به وزارت راه ارائه دهند كه تاكنون اين كار را انجام نداده اند. 
وزير راه و شهرس��ازي در عين ح��ال تأكيد كرد: البته ني��ازي به ارائه 
صورت هاي مالي حسابرسي شده نيس��ت، اما وقتي آنها ادعا مي كنند 
زيان ده هستند بايد ش��واهد و مداركي را براي اين ادعا ارائه كنند كه 

قابل رسيدگي باشد. 

نوشابه امسال پنج بار تغيير 
نرخ داشت. يا ش�وينده ها 
دو بار در طول س�ال جاري 
افزايش قيمت داش�ته اند. 
بنابراين فروشگاهي كه در 
طول س�ال 3هزار باركد در 
سيس�تم اعمال مي كرد از 
ابتداي امسال تاكنون 11هزار 
بارك�د جديد در سيس�تم 
خ�ود اعم�ال كرده اس�ت

عضو هيئت رئيسه ش�وراي ملي زعفران با بيان 
اينكه كيفيت زعفران ايراني در حال فداش�دن 
براي سود بيشتر دالالن چيني شده است، گفت: 
»دالالن چين�ي از كش�اورزان مي خواهن�د كه 
زعفران به اصطالح »اتويي« يا »پرس�ي« توليد 
كنند كه كالله بلند و كش�يده و وزن بيش�تري 
دارد، ام�ا طع�م و عط�ر و رنگ اصي�ل زعفران 
ايراني را ن�دارد. به عب�ارت ديگ�ر چيني ها در 
ح�ال فداكردن كيفي�ت و خوش�نامي زغفران 
ايراني براي سودجويي بيش�تر خود هستند.« 
زعفران افغانس��تان بار ديگر مقام اول جايزه س��ه 
ستاره طاليي را از انستيتوي بين المللي طعم و مزه 
به دس��ت آورد. وزارت تجارت افغانستان مي گويد: 
»اين كشور توانسته است فرآوري زعفران را بهبود 
بخشد و در بين ده ها كشور اعتبار كسب كند. زعفران 
افغانستان در سال هاي اخير ش��هرت جهاني پيدا 
كرده و تصويري مثبتي از اين كشور به جهان داده و 

به تدريج جاي مزارع خشخاش را گرفته است.« 
كارشناس��ان موفقيت زعفران افغانستان را مديون 
اي��ران مي دانن��د، چراكه پي��از زعف��ران ايراني به 
افغانستان به ش��كل وس��يع در حال قاچاق است 
و كش��اورزان اين كش��ور به رايگان در مزارع ايران 
آموزش ديده و تجربه 3 هزار و ۵۰۰ ساله نياكان ما 
را به كشور خود برده اند. موفقيت امروز افغانستان 
استفاده از فرصتي بوده كه غفلت مسئوالن كشورمان 
در اختيار آنها قرار داده است و نمي توان از آنها خرده 
گرفت، اما نگراني بزرگ تري ب��راي آينده زعفران 
اصيل ايراني وجود دارد ك��ه غفلت از آن ديگر قابل 
بخشش نيست. در سال هاي اخير دالالن چيني به 
شكل فعال در مزارع و بازار زعفران ايران حضور پيدا 
كرده و كار را به جاي رسانده اند كه براي سوجويي 
بيشتر از كشاورزان مي خواهند زعفراني به اصطالح 

اتويي يا پرسي توليد كنند. اين شكل از زعفران كالله 
كشيده تري نسبت به زعفران معمولي دارد در نتيجه 
وزن آن نيز بيشتر اس��ت، اما از رنگ و طعم و عطر 
زعفران اصل ديگر خبري نيست. اين اقدام دالالن 
چيني براي به دست آوردن سود بيشتر است كه به 
قيمت فداشدن كيفيت و خوشنامي زعفران ايراني 
تمام مي ش��ود، موضوعي كه از سوي فعاالن حوزه 
توليد و بازار زعفران به تهديد ب��راي آينده زعفران 

ايراني تعبير مي شود. 
علي حسيني، عضو هيئت رئيسه شوراي ملي زعفران 
در گفت وگو با ايلنا درباره آنچه در حال رخ دادن براي 
زعفران اصيل ايراني و از دست رفتن خوشنامي اين 
گياهان هزاران ساله است، گفت: »پيش از اين نيز 
بارها درباره حضور بي قاعده و قانون دالالن چيني در 
بازار زعفران كشور هشدار داده بوديم. آنقدر هشدار 

ما ناديده گرفته شد كه حاال آنها به خود اجازه دخالت 
در كشت زعفران كشورما را هم داده اند.« 

وي ادامه داد: »توليد براس��اس س��فارش و سليقه 
مش��تري خارجي به ويژه در بازاره��اي بين المللي 
باب اس��ت، ام��ا دالالن چيني به ط��ور غيرقانوني 
در ح��ال نابودي ميراث هزاران س��اله كش��ورمان 
هستند و كيفيت بي نظير اين گياه ارزشمند را فداي 

سودجويي خود مي كنند.« 
به گفت��ه حس��يني، اقدامات اخي��ر دالالن چيني 
براي س��ودجويي بيش��تر، به بهاي از دست رفتن 
خوشنامي زعفران ايراني تمام مي شود كه خسارات 

آن جبران ناپذير است. 
وي يادآور ش��د: »زعفران ايراني به دليل كيفيت و 
عطر و طعم بي نظير هزاران س��اله در جهان شهره 
بوده است و هرگونه دخل و تصور در آن به معني از 

دست رفتن اين جايگاه مهم است.« 
حسيني در توضيح نوع جديد كش��ت زعفران كه 
منجر ب��ه افزايش وزن و از دس��ت رفت��ن كيفيت 
مي ش��ود، گف��ت: »در ابتداي فصل گي��اه را تحت 
فشار قرار مي دهند تا كالله آن از حد معمول بلندتر، 
خشك و صاف شود، به اين شكل از زعفران به اصالح 
اتويي يا پرس��ي گفت مي ش��ود كه با افزايش وزن 
كالله كيفيت را از دس��ت مي دهد. ب��ه اعتقاد وي، 
اين شكل از كشت زعفران تقلب است و هدفي جز 

سودجويي ندارد.« 
حس��يني جوالن چيني ها در بازار و توليد زعفران 
را نتيجه عدم سياس��ت گذاري درست براي حفظ 
اين ميراث ارزشمند اجدادمان دانست و افزود:  »ما 
مي دانيم در پشت آنچه اكنون در زعفران ايراني در 
حال رخ دادن اس��ت مافياي قدرتمند وجود دارد، 
اما اگر همت مسئوالن باش��د مي توان در مقابل آن 

ايستاد.« 
حسيني شناسنامه دار كردن زعفران هاي توليدي 
كش��ور را راهكاري مؤثر براي مقابله ب��ا اين اتفاق 
عنوان كرد و گفت: »شناس��نامه دار كردن زعفران 
كه سال هاست به دنبال آن هستيم تمام مشخصات 
توليد را شامل مي ش��ود و اجازه تقلب در اين گياه 

ارزشمند را به حداقل مي رساند.«
حس��يني همچنين خ��ودداري از خام فروش��ي و 
فله فروشي را راهكار ديگر مقابله با اين تقلب برشمرد 
و تأكيد كرد: »قاچاق پياز زعفران نيز آفت زعفران 
كشور و حراج منابع ملي است. اگر مسئوالن نسبت 
به اتفاقاتي كه در بازار و تولي��د زعفران در حال رخ 
دادن است هشيار نباشند بهاي سنگيني را در اين 
حوزه خواهيم داد. كه بيش از همه كشاورزان مناطق 
خشك و محروم كشور بهاي آن را با فقر بيشتر و از 

دست رفتن آيندشان مي دهند.«

كيفيت زعفران ايراني فداي دالالن چيني شد
 چيني ها از كشاورزان مي خواهند زعفران »اتويي« يا »پرسي« توليد كنند كه كالله بلند و كشيده و وزن بيشتري دارد

 اما طعم و عطر و رنگ اصيل زعفران ايراني را ندارد 

   گزارش 2

تاالر شيشه اي

تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 
990-21580سرمايه گذاري تامين اجتماعي

1370-5780كيميدارو
2610-18090صنايع شيميايي فارس 

12950410سرمايه گذاري خوارزمي
1740-14340سيمان فارس نو

2220070سيمان سپاهان 
1300-8560سراميك هاي صنعتي اردكان 

2770-73310نفت بهران 
210-60730كارخانجات توليدي شهيدقندي

1130-41060صنعتي آما
13100-36000پتروشيمي فناوران

280-9880س.ص.بازنشستگي كاركنان بانكها
270-31530سرمايه گذاري مسكن 

500-6420حفاري شمال
550-9580ليزينگ صنعت ومعدن 

620-12850سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ 
550-39150مخابرات ايران
800-18510ليزينگ ايرانيان

1640-24390فرآوري موادمعدني ايران 
270-65010سرمايه گذاري بوعلي 

10-11490پااليش نفت تبريز
40-25760نيروكلر

530-19610سيمان شمال 
3100-28580داروسازي فارابي 

790-22340گروه مپنا)سهامي عام(
770-12370سيمان صوفيان 

1620-15100پاكسان 
510-29850توسعه معادن وفلزات 

1640-24530تراكتورسازي ايران 
220-22000 سالمين 

650-289990شيشه همدان 
760-26880سيمان فارس وخوزستان

1750-12560رادياتورايران 
1440-22770تايدواترخاورميانه 

28190970 پگاه آذربايجان غربي 
850-23270سيمان شاهرود

1295060آهنگري تراكتورسازي ايران 
2040-36410همكاران سيستم

1830-3870توسعه معادن روي ايران 
1120-42130سيمان هگمتان 

1020-22460سيمان خوزستان
780-18880كالسيمين 
470-11450پارس مينو

1240-32050داده پردازي ايران 
20690450واسپاري ملت

2090-25680پتروشيمي خارك 
1010-10660پتروشيمي شازند

560-29930بانك پاسارگاد
1385070سيمان شرق 

880-3640سيمرغ
140-5220گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

720-22900توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ 
570-11310سرمايه گذاري آتيه دماوند

150-23150سرمايه گذاري نيرو
180-7120ايران ترانسفو

650-22390سرمايه گذاري ملي ايران 
780-9600معدني وصنعتي چادرملو

2020-8140پتروشيمي شيراز
1290-55100كارت اعتباري ايران كيش

8740-58880پارس خزر
840-21200سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 

910-57080كويرتاير
240-32660فروسيليس ايران 

330-31600تجارت الكترونيك پارسيان
490-33620سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

620-34520سيمان داراب 
1990-6440گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

560-8080البرزدارو
200-28460بانك اقتصادنوين 

1260-35540صنعتي بهشهر
1010-26990سرمايه گذاري شاهد

1210-17690نوردآلومينيوم 
1080-41500داروسازي جابرابن حيان 

890-21900سرمايه گذاري صنعت نفت  
310-46200سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت

282601780صنايع پتروشيمي كرمانشاه
620-22640سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

1930-95570فنرسازي زر
960-21590گلتاش 

1220-20760توسعه شهري توس گستر
890-25080فوالدآلياژي ايران

2820-9470موتوژن 
770-17380سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 

175001260سيمان اروميه 
1210-24050داروسازي كوثر

2740-56450فوالداميركبيركاشان
1760-10490س.صنايع شيميايي ايران

3300-40160توليدمحورخودرو
120-3610بانك تجارت

5930-37000داروپخش )هلدينگ 
21740460پتروشيمي پرديس

1690-3240مارگارين 
1350-3800خدمات انفورماتيك 
510-4340فوالدمباركه اصفهان

1450-7000سيمان غرب 
370-52400 گروه صنايع بهشهرايران 
310-18590سرمايه گذاري پرديس

1410-26290داده گسترعصرنوين-هايوب
1820-13490مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر

1420-3120موتورسازان تراكتورسازي ايران 
1720-54540كارخانجات توليدي شيشه رازي 

910-12700سيمان كرمان 
1750-60420توليدمواداوليه داروپخش 

520-35600سيمان مازندران 
4070-11400صنايع كاشي وسراميك سينا

4260-26120گروه صنعتي بوتان 
1480-6210ليزينگ خودروغدير

1240-6390گروه بهمن 
160-11490بانك كارآفرين 

180-8900ليزينگ رايان سايپا
230-17130بيمه البرز

470-20450سرمايه گذاري توسعه ملي 
460-12740پااليش نفت اصفهان

1370-22490ايركاپارت صنعت
630-17390فوالدخوزستان

2460-13500سرمايه گذاري دارويي تامين
240-24610بانك كارآفرين 

520-7260ملي صنايع مس ايران  
810-17230داروسازي امين 

180-24990بانك ملت
1390-19570فوالدخراسان

350-6120سرمايه گذاري سايپا
2420-13250بورس اوراق بهادارتهران

790-60300معدني وصنعتي گلگهر
420-6690بيمه دانا

1000-37520گروه دارويي سبحان
1010-30900چرخشگر

1250-24510سرمايه گذاري پارس توشه 
3240-6080نفت پارس 

2170-13210بورس كاالي ايران
1790-18540شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 

1370-125550سيمان تهران 
1580-98530توليدي چدنسازان

2580-90280مس شهيدباهنر
860-12210بيمه ملت

140-57650قطعات اتومبيل ايران 
260-75000نيرومحركه 

380-15960سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
970-5790باما

537100داروسازي زاگرس فارمدپارس
180-7760بانك سينا

62830750سيمان دورود
1110-8430سبحان دارو

242001590كارخانجات داروپخش 
2450-81520سيمان آرتااردبيل

110-82990شركت س استان خراسان جنوبي
400-22820بيمه ما

3820-10040گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
2010-25900كارخانجات قندقزوين 

رضا دهشيری| جوان


