
 وزير صمت با انتق�اد ار انحصاري بودن صنعت 
خودرو، از ورود خودروس�از جديد براي ايجاد 
رقابت در اي�ن صنعت خبر داد و گفت: فس�اد 
در خودرو و فوالد را رد نمي كنم، اما با همكاري 
وزارتخانه هاي ديگر با شفاف س�ازي و كنترل 

بيشتر به دنبال حذف دالل ها هستيم. 
فساد در دو صنعت خودرو و فوالد از گرفتاري هاي 
وزير تازه وارد صمت است. رزم حسيني از يك سو 
از تعيين قيمت دستوري انتقاد مي كند و از سوي 
ديگر با اذعان به فس��اد و داللي در خودرو و فوالد 
نسخه هاي جديدي پيچيده كه به زعم كارشناسان 
بيشتر نمايش��ي اس��ت تا عملي.  رزم حسيني به 
دنبال ايجاد خودروساز جديد براي رقابت با دو غول 
ايران خودرو و سايپاست و همزمان واردات خودرو 

را در انحصار همين خودروسازان قرار مي دهد. 
   ارزان�ی مرب�وط به ب�ازار خودرو اس�ت

 نه قيمت كارخانه
وي از كاهش ۳۰درصدي قيمت خودرو در يك ماه 
اخير خبر مي دهد، در حالي كه ارزاني قيمت ها در 
بازار آزاد صورت گرفته و خودروسازان همچنان با 
قيمت هاي نجومي شان مي تازند و از بهبود كيفيت 

هم هيچ خبري نيست. 
 وزير صمت در برنامه تيتر امش��ب از عزم جدي 
وزارت صمت ب��راي تقويت توليد، ب��ورس كاال و 
حذف دالل ها خب��ر داده و مي گوي��د: »ما دنبال 
كاهش بروكراس��ي نحس اداري، مبارزه با فساد، 
شفاف س��ازي و تقوي��ت توليد و ح��ذف دالل ها 
هستيم. من فساد در خودروسازي و در عرضه فوالد 

و... را رد نمي كنم، اما ب��ا همكاري وزارتخانه هاي 
ديگر با شفاف سازي و كنترل بيشتر به دنبال حذف 

دالل ها هستيم.«
عليرضا رزم حس��يني درب��اره پدي��ده داللي در 
بازارهاي مختلف مي گويد: »ريش��ه بس��ياري از 
فس��ادها در دو نرخي بودن ارز اس��ت كه در بازار 
خودرو هم وضعيت مش��ابهي وجود دارد. فاصله 
قيم��ت در واح��د توليدي تا ب��ازار تف��اوت قابل 
مالحظ��ه اي دارد و نقدينگي هم ه��ر روز در يك 
بازار ورود پيدا مي كند، اما در بازار خودرو به دنبال 
حذف دالالن ب��ا افزايش توليد و متعادل ش��دن 

قيمت ها هستيم.«
وزير صم��ت با اذعان ب��ه وجود فس��اد در توزيع 
نهاده هاي دام و طيور نيز بر لزوم كنترل بيش��تر 
وزارت كش��اورزي ب��ر اين ب��ازار تأكي��د كرده و 
مي گويد: »در حال حاضر ورق فوالدي به صورت 
اعتباري به توليدكنندگان خودرو و لوازم خانگي 
تحويل داده مي ش��ود كه بر قيمت هم تأثيرگذار 
بوده اس��ت. تاكنون در س��ال جاري توليد فوالد 
8درصد رشد داش��ته و احتماالً تا پايان سال اين 

رشد تقريباً به ۱۰ درصد خواهد رسيد.«
رزم حسيني ضمن اعالم مخالفت با قيمتگذاري 
دس��توري، علت افزايش قيمت فوالد را به عنوان 
كااليي كه با مواداوليه داخلي توليد مي شود حضور 
دالالن دانسته و تأكيد مي كند كه شيوه نامه توليد 
در راستاي افزايش توليد و ايجاد شفافيت است. 
وي با بيان اينكه راه اندازي س��امانه جامع تجارت 
به كمتر شدن زمينه هاي فس��اد كمك مي كند، 

مي گوي��د: »همه مراحل از ثبت س��فارش كاال تا 
صدور مجوزهاي بيست و سه گانه در اين سامانه 
انجام مي ش��ود و اين س��امانه به بانك هاي عامل 
و بانك مركزي نيز متصل اس��ت. س��امانه جامع 
تج��ارت در بخ��ش واردات تقريباً كامل ش��ده و 
به نظر مي رس��د با عملياتي ش��دن اين سامانه و 
تكميل اطالعات الزم بسياري از زمينه هاي فساد و 
تبعيض هاي اقتصادي رفع خواهد شد و مسيري را 
طي كنيم كه توليدكنندگان و تجار مجبور نشوند 

براي دريافت امضاهاي طاليي هزينه بپردازند.«
   وعده كاهش قيمت ها 

به گفته وزي��ر صمت، در حال حاض��ر مي توان از 
طريق س��امانه جامع تجارت اطالعات يك تاجر 
شامل ميزان و نوع كاالي ثبت سفارش شده، مبدأ 
كاال، ميزان ارز دريافت شده و بانك پرداخت كننده، 
ارز از كدام كشور جابه جا و چگونه منتقل شده و 
مس��ير ترخيص بعد از ورود به بندر در دسترس 
برنامه ريزان ق��رار دارد. رزم حس��ينی در ادامه با 
اشاره به جنگ اقتصادي و افزايش چشمگير نرخ 
ارز تصريح مي كند: »سياس��ت وزارت صمت در 
عرضه و فراواني كاالست، وقتي عرضه پاسخگوي 
تقاضا باشد قيمت ها كنترل مي شود،  اما اگر كمبود 
باشد حضور بازرسان هم تأثيري نخواهد داشت. 
تمركز تنظيم بازار ب��ر برخورد با گران فروش��ي 
است. به نظر مي رسد با سياست واردات در مقابل 
صادرات بخشي از مشكالت حل شود و همانطور 
كه مشاهده مي كنيم بيش از 8ميليون تن كاالي 
دپوشده در گمرك در حال ترخيص است و تاكنون 

حدود 4ميليون تن ترخيص شده است.«
وزير صمت در ادامه درباره وضعيت واردات و توزيع 
نهاده هاي دامي نيز مي گوي��د: »وزارت صمت به 
عنوان تعيين كننده كاال براس��اس نياز اعالم شده 
از سوي جهاد كشاورزي كه در بودجه كل كشور 
هم مشخص اس��ت و بانك مركزي تخصيص ارز 
مي دهد، ثبت سفارش مي كند و تاجران با سابقه 
خريد در وزارت جهاد كشاورزي براي تخصيص ارز 
به بانك مركزي مراجع��ه مي كنند و بعد از تأمين 
ارز كاال در بنادر تحويل سامانه بازارگاه كه تحت 
كنترل وزارت كشاورزي است توزيع مي شود. به 
جز كنجاله و سويا كه تأمين نشدن به موقع ارز آن 
مشكالتي ايجاد كرده بود، به نظر مي رسد توزيع 
به درستي انجام نشده است. البته محدوديت هاي 
منابع ارزي ه��م به طور كل��ي در كمبودها نقش 

داشته است.«
   وجود ۱۱ هزار معدن بالتكليف در كشور

رزم حسيني با اشاره به وجود حدود ۱۱هزار معدن 
فعال و نيمه فعال و بالتكليف در كشور مي گويد: 
»در بخش��نامه اي به كس��اني كه به نوعي پروانه 
بهره برداري و توسعه معدني دارند، ابالغ كرده ايم 
وضعيت ش��ان را مش��خص كنند و دو ماه از اين 
فرصت گذشته و يك ماه بيشتر باقي نمانده است 
و در صورت تداوم بالتكليف��ي پروانه آنها باطل و 
مجدداً مزايده برگزار خواهد شد، اما مجوز فروشي 

هميشه يك آفت در حوزه معادن بوده است.«
وي كشور را در حوزه اكتشاف فقير توصيف كرده 
و مي افزايد: »حدود ۱۰درص��د جغرافياي ايران 
اكتشاف صورت گرفته و در حوزه معادن غربالگري 
صورت نگرفته است. اكتشاف معادن از فرصت هاي 
توسعه اقتصاد و اشتغالزايي پايدار است. در حوزه 
واحدهاي صنعتي در ش��هرك هاي صنعتي هم 
حدود ۱۰هزار واحد راكد يا نيمه فعال وجود دارد 
كه برنامه ريزي شده تا پايان سال 2هزار واحد به 

چرخه توليد برگردد.«
   انحصار، عامل كيفيت نامطلوب خودرو

رزم حسيني با اش��اره به برنامه صمت براي رشد 
۱۵درصدي س��اخت داخل در صنع��ت خودرو 
مي افزايد: »بخ��ش خصوصي هم متعهد ش��ده 
4۰تا ۵۰درصد داخلي س��ازي در صنعت خودرو 
انجام ده��د. به عبارت ديگر تحريم فرصتي ش��د 
كه به ظرفيت هاي داخلي بپردازي��م و نمونه آن 
صنعت لوازم خانگي است. هرچند به دليل تأمين 
مواداوليه از خارج كاالها گران شد، اما مشخص شد 

مي توانيم بازار را تأمين كنيم.«
وي دلي��ل كيفي��ت پايين خ��ودرو در اي��ران را 
انحصاري بودن صنعت خ��ودرو مي داند و معتقد 
است: »وزارت صمت دنبال تصدي گري نيست و 
رقابتي كردن صنعت خودرو جزو برنامه هاي وزارت 
صمت است و فقط هم واردات مطرح نيست، بلكه 
حضور ش��ركت هاي تولي��دي ديگ��ر در كنار دو 
خودروساز بزرگ مطرح اس��ت و تا خودروسازي 
رقابتي نش��ود كيفيت نامطلوب خودروها، بهبود 

نخواهد يافت.«
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به رغم وعده وزارت صمت مبني بر كنترل قيمت 
پوشاك، با گذشت  يك ماه از باال گرفتن اعتراضات 
نسبت به قيمت هاي نجومي پوشك، هنوز هيچ 
اقدامي در راستاي كاهش قيمت ها صورت نگرفته 
و در حال حاضر پوشك هاي قديمي و احتكارشده 
با نرخ ه�اي جديد ب�ه مردم فروخته مي ش�وند. 
بيش از يك ماه است كه بازار پوشاك دچار آشفتگي 
شده به طوري كه نابساماني و گراني قيمت آن مورد 
انتقاد رهبري قرار گرفت. پس از اين اتفاقات شاهد 
برگزاري جلسات و موج وعده هاي مسئوالن وزارت 
صنعت از وزير صنعت گرفته تا مديران نس��اجي و 
صنايع س��لولزي اين وزارتخانه براي مديريت توليد 
و كاهش قيمت ها بوديم، به طوري كه رزم حسيني، 
وزير صنعت در جلس��ه اي با حضور فعاالن صنعت 
سلولزي، مسئوالن دفتر معاونت امور صنايع وزارت 
صنعت و مديران ستاد تنظيم بازار به پيگيري موضوع 
قيمت گذاري پوشك پرداخت. در عين حال آن زمان 
افس��انه محرابي مديركل صنايع نساجي، پوشاك و 
سلولزي وزارت صنعت با بيان اينكه همه مواداوليه 

توليد پوشك از گمركات ترخيص و در چرخه توليد 
قرار گرفته است، اعالم كرد: »هيچ كمبودي در بازار 
پوش��ك وجود ندارد.« وي برنامه ريزي براي توليد 
پوش��ك را به نامگذاري امس��ال با عنوان »جهش 
توليد« گره زده و گفته بود: »ب��ا توجه به نامگذاري 
امسال با عنوان جهش توليد، حمايت هاي تعرفه اي 
مناس��بي از توليد پوش��ك صورت گرفته و حقوق 
ورودي ۳2درص��دي براي واردات پوش��ك تعيين 
شده است. حال با گذشت يك ماه از اين وعده ها نه 
تنها قيمت پوشك كاهش نيافته، بلكه شاهد ورود 
پوشك هاي احتكار شده به بازار و عرضه با نرخ هاي 
جديد هستيم، به طوري كه تاريخ توليد و قيمت درج 
شده روي اين پوشك ها مربوط به ماه هاي قبل است، 
اما با قيمت جديد )تقريباً دو برابر( به مشتريان عرضه 
مي شوند. به عنوان مثال يك بسته پوشك 24عددي 
سايز6 با تاريخ توليد تيرماه و قيمت 72هزار تومان 
حاال با نرخ ۱2۰ تا ۱۳2هزار تومان به مشتريان عرضه 
مي شود.« در عين حال پوشك هاي توليدي فعلي نيز 
با همان نرخ هاي باالي يك ماه پيش عرضه مي شوند 

و وعده هاي مس��ئوالن براي مديريت قيمت و بازار 
عملي نشده است. ظاهراً اعتراضات مردم، رسانه ها 
و مقام معظ��م رهبري تنها منجر به بهبود ش��رايط 
ترخيص و تأمين مواداوليه توليد پوشك شده، اما در 
خروجي موضوع اتفاقي رخ نداده و اين كاال همچنان 
با نرخ هاي باالي قبلي عرضه مي شود. به اين ترتيب 
مشكل واردات مواداوليه برطرف شد، اما مشكل مردم 

و گراني قيمت هنوز برطرف نشده است. 
  قابليت توليد مواداوليه در داخل

يكي از داليلي كه توليدكنندگان پوشك براي افزايش 
قيمت محصوالت شان عنوان مي كنند، باالبودن نرخ 
مواداوليه اس��ت. يكي از اين مواد، پودر جاذب است 
كه در اليه مياني پوشك اس��تفاده مي شود. مهدي 
پورقاضي، عضو انجمن مل��ي صنايع پليمر ايران در 
مورد توليد و تأمين اين ماده به فارس مي گويد: يكي 
از مشتقات پروپيلن، SAP يا سوپرجاذب ها هستند 
كه از پلي پروپيلن و يك افزودني اكسيد كلسيم توليد 
مي شود. س��وپرجاذب ها در تهيه پوشك بچه مورد 
اس��تفاده قرار مي گيرد و اتفاقا دليل افزايش قيمت 

پوشك نيز ناشي از افزايش قيمت مشتقات پروپيلن 
مثل سوپرجاذب هاس��ت. در توليد پوش��ك نوعي 
افزودني، مورد نياز صنايع توليدكننده است كه اين 
افزودني جاذب رطوبت بوده و هم اكنون نياز كشور 
به اين افزودني از طريق واردات تأمين مي شود. وي 
مي گويد: »واردات اين افزودني در ماه هاي اخير بسيار 
سخت ش��ده و قيمت اين ماده افزايش يافته است. 
در نتيجه با افزايش قيمت افزودني اكسيد كلسيم، 
قيمت س��وپرجاذب ها يا SAP افزاي��ش مي يابد و 
در نهايت قيمت پوشك نيز به صورت قابل توجهي 
افزايش يافته است.« پورقاضي در مورد امكان توليد 
افزودني سوپر جذاب در كشور نيز مي گويد: »امكان 
توليد اين ماده افزودني كه هم اكنون از خارج از كشور 
وارد مي ش��ود، وجود دارد و ما مي توانيم اين ماده را 
خودمان توليد كنيم، ولي متأسفانه سياستگذاري ها 
به گونه اي نبوده كه پتروشيمي ها به سمت توليد اين 
ماده افزودني حركت كنند. تكنولوژي توليد اين ماده 
خيلي هم پيچيده نيست و اگر انگيزه الزم ايجاد شود، 

پتروشيمي ها مي توانند براي توليد آن اقدام كنند.«

پوشك هاي احتكاري با قيمت هاي جديد وارد بازار شد!
   خبر
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بهناز قاسمی 

كيفيت پايين خودرو در ايران به دليل انحصار ی بودن آن است. خودروساز جديد براي ايجاد رقابت وارد مي شود

  گزارش  یک  

اس اندپ�ي ي�ك درص�د جه�ش ك�رد و 
در باالتري�ن س�طح تاري�خ بس�ته ش�د.

سهام امريكا معامالت ماه دسامبر را با رشد آغاز 
كردند و در اين ميان شاخص اس اندپي و نزدك 

در باالترين سطح تاريخ خود بسته شدند. 
به گزارش مهر به نقل از سي ان بي س��ي، سهام 
امريكا معامالت ماه دسامبر را با رشد آغاز كردند 
و در اين ميان ش��اخص اس اندپ��ي و نزدك در 

باالترين سطح تاريخ خود بسته شدند. 
ميانگين صنعتي داوجونز ۱8۵/28 واحد يا ۰/6 
درصد رشد كرد و به 82۳.2۹ ,۹2 واحد رسيد. 
ش��اخص داوجونز هم در ميانه معامالت اخير 
براي لحظاتي بيش از 4۰۰واحد جهش كرد و 

ركورد ميان جلسه اي جديدي به ثبت رساند. 
اس اندپ��ي ۵۰۰ ب��ا جهش��ي ۱/۱ درصدي يا 

4۰/82 واحدي به ۳,662. 4۵ واحد رسيد كه 
ركورد تاريخي جديدي به حساب مي آيد. 

كامپوزيت نزدك ۱/۳ درصد يا ۱۵6/۳7 واحد 
جهش ك��رده و به ۱2, ۳۵۵. ۱۱ واحد رس��يد 
كه ركورد تاريخي جديدي براي اين ش��اخص 
است. در اين ميان سهام اپل ۳/۱ درصد جهش 
كرد تا ش��اخص خدمات ارتباطاتي اس اندپي 
بهترين عملكرد را داش��ته باش��د و ۱/6 درصد 

جهش كند. 
حال وهواي بازارهاي امريكا پ��س از آن بهبود 
يافت كه گروه��ي از قانونگ��ذاران فراجناحي 
امريكا از طرح پيشنهادي كمك مالي كرونايي 
جديد ۹۰8 ميليارد دالري پرده برداشتند كه 
شامل بيش از 2۰۰ ميليارد دالر يارانه نقدي به 

افراد و وام به شركت هاي كوچك امريكاست. 

والاستریتمعامالتسپتامبرراباركوردزنيآغازكرد

تاالر شيشه اي

تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 
105000تامين سرمايه اميد

300-29310سرمايه گذاري تامين اجتماعي
150-14270فوالدمباركه اصفهان

540-34250توسعه معادن روي ايران 
19570930سيمان غرب 

40-6380سرمايه گذاري مسكن 
371901770مارگارين 
160-5600بانك ملت
194600كويرتاير

250-24020گسترش نفت وگازپارسيان
359901710بيمه آسيا

1890-64280فوالداميركبيركاشان
260-8630سيمان شمال 

7680200سرمايه گذاري بوعلي 
17720840سيمرغ

1171040بانك پاسارگاد
244201160داده پردازي ايران 
228900داروسازي كوثر

1240020سيمان داراب 
18550570چرخشگر

16460780سرمايه گذاري ملي ايران 
17670840بيمه ملت

2900-295650پتروشيمي فناوران
1250-62110نفت بهران 

11400450واسپاري ملت
26410570سيمان اروميه 

18010850كالسيمين 
297001410داده گسترعصرنوين-هايوب

371301760س.صنايع شيميايي ايران
20680980 پگاه آذربايجان غربي 
4500210سرمايه گذاري نيرو

22140920كارخانجات توليدي شيشه رازي 
140-6920س.ص.بازنشستگي كاركنان بانكها

40-4870 سالمين 
70-12520شيشه همدان 

450-19290گروه مپنا)سهامي عام(
826402640صنايع كاشي وسراميك سينا

56610870بورس اوراق بهادارتهران
15310280سيمان كرمان 

1320-134830داروپخش )هلدينگ 
468402230موتوژن 

120-16070سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
233901110فرآوري موادمعدني ايران 

11370540سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ 
3480160سرمايه گذاري صنعت بيمه 
14140670سرمايه گذاري آتيه دماوند

735002080سرمايه گذاري ساختمان ايران
242701150فنرسازي زر

428001690مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر
1114060سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

300-14880توسعه معادن وفلزات 
288901360صنعتي بهشهر
14710700حفاري شمال

554050بانك اقتصادنوين 
4420210گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

37500140خدمات انفورماتيك 
2010-63100نفت پارس 
273701020سيمان خزر

16920320كارت اعتباري ايران كيش
4020190قطعات اتومبيل ايران 

410-20050معدني وصنعتي گلگهر
15480730سيمان صوفيان 

10680500سرمايه گذاري خوارزمي
560001340مس شهيدباهنر

250-14330سرمايه گذاري سپه 
3876030فوالدخوزستان

242901130ليزينگ خودروغدير
390-31740پااليش نفت تبريز

7770370پارس مينو
413601510داروسازي جابرابن حيان 

242401150سيمان خوزستان
1630-45610صنايع پتروشيمي كرمانشاه

7150250بيمه دانا
1100-37200گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

60-7520سرمايه گذاري پرديس
60-4170بانك كارآفرين 

1650-57800سرمايه گذاري دارويي تامين
1240-24820سرمايه گذاري شاهد

1270-57700پتروشيمي شيراز
1765060توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ 

16250740مخابرات ايران
276601290گلتاش 

5410020توليدمواداوليه داروپخش 
140-23240البرزدارو

1020-36660سيمان تهران 
9510-180690پارس خزر
50-7360نيرومحركه 

260-46410پتروشيمي خارك 
120-13100سرمايه گذاري توسعه ملي 

681001150توليدمحورخودرو
14840700گروه ستوسعه صنعتي ايران

346501650توليدي چدن سازان
27070540فوالدآلياژي ايران

320401400پاكسان 
960-31610فوالدخراسان

12310580ليزينگ ايرانيان
19580340سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 

410-10510شيشه همدان 
1110-26570صنعتي آما

10100480ليزينگ صنعت ومعدن 
16360410سرمايه گذاري صنعت نفت  

1042020سيمان مازندران 
1110-33060همكاران سيستم

926050سيمان سپاهان 
232101100سرمايه گذاري پارس توشه 

100-5380سرمايه گذاري مسكن شمالشرق
220-6640سيمان شرق 
547002600نيروترانس 

1630-31150نوردآلومينيوم 
717203410گروه صنعتي بوتان 

1440-27450توسعه شهري توس گستر
429601740بورس كاالي ايران

270-20720معدني وصنعتي چادرملو
15040710سيمان شاهرود

4620220ليزينگ رايان سايپا
29910520سراميك هاي صنعتي اردكان 

9240200سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت
1527060بيمه پارسيان

470-17800سيمان فارس وخوزستان
332601580ايركاپارت صنعت

310-14210 گروه صنايع بهشهرايران 
7160160تجارت الكترونيك پارسيان

1660-111010پتروشيمي پرديس
5160240كارخانجات توليدي شهيدقندي

1290-26040كيميدارو
50-9600سرمايه گذاري سايپا

19630930سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
325901550شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 

590-18520پااليش نفت اصفهان
34350840سيمان فارس نو

90-3920بانك تجارت
1425040داروسازي امين 

609702900نيروكلر
110-10520موتورسازان تراكتورسازي ايران 

507040تجارت الكترونيك پارسيان
680001170داروسازي فارابي 

39110980رادياتورايران 
37800340آهنگري تراكتورسازي ايران 

56080430شيمي داروئي داروپخش 
7140140گروه صنايع كاغذپارس
10-890شركت ساستان گيالن

413070بين المللي توسعه ساختمان
284501350قندلرستان 

19760940توليدنيروي برق آبادان
6490-124080سرمايه گذاري توسعه آذربايجان 

20210960كاشي وسراميك حافظ 
70-1350شركت ساستان زنجان
8400400عمران وتوسعه فارس 

1320-39800كارخانجات قندقزوين 
160-4880گلوكوزان 

296501280داروسازي اسوه 

فروشقطعاتمرغبهجایمرغكامل
درفروشگاهها!

فقط تعداد محدودي از فروشگاه ها مرغ ۱۸هزارتوماني دارند

قيمت مرغ در چند روزگذشته تا حدودي كاهش يافته، اما هنوز به 
كف قيمتي كه مسئوالن ادعا مي كنند )۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان( نرسيده 
است. خبرها حاكي از آن اس�ت كه برخي از عرضه كننده هاي مرغ 
نيز از فروش مرغ درسته خودداري مي كنند و با قطعه كردن مرغ و 
تعيين قيمت هاي جديد براي قطعات مختلف گران فروشي مي كنند. 
در يك سال گذشته به دليل ضعف مديريتي متوليان صنعت مرغداري 
مرغ از كيلويي ۱۰ه��زار تومان به ۳6هزار توم��ان افزايش يافت. در پي 
اين افزايش قيمت كه يك هفته اي طول كش��يد، وزارتخانه های جهاد 
و صمت در حال پاسكاري وظايف ش��ان بودند و هر يك گراني مرغ را به 
ديگري پاس مي دادند كه رئيس جمهور دستور پيگيري و كاهش قيمت 
را صادر كرد. مس��ئوالن وزارتخانه های جهاد و صمت در پي اين دستور 
براي كنترل بازار دست به كار شدند تا قيمت را پايين بياورند. وزارتخانه 
بخش توليد از سه روز پيش عرضه را بيشتر و وزراتخانه كنترل قيمت هم 
نظارت ها را تشديد كرد. وزير جهاد كشاورزي در نهايت اعالم كرد: »بازار 

مرغ را كنترل كرديم.«
 قضاوت زودهنگام رسانه ها از بازار مرغ

طي دو روز گذش��ته برخي رس��انه ها نوش��تند: بازار مرغ آرام گرفت و 
قيمت ها كاهش يافت كه در حقيقت  هم  راس��تا با اظهارات وزير جهاد 
كشاورزي بود كه اعالم كرد: »قيمت مرغ را در بازار كنترل كرديم و به 
دنبال كنترل بازار تخم مرغ هستيم.« رسانه ها هم قيمت هاي بازار مرغ را 
۱8هزار و ۵۰۰تومان تا 22 هزار تومان نوشتند كه خبر از فروكش التهاب 
بازار و كاهش قيمت ها بود، اما آيا واقعاً قيمت مرغ كاهش يافته است؟ 
گزارش هاي ميداني از منطقه۱۹ته��ران كه پنج دقيقه تا ميدان بهمن 
محل عرضه مرغ عمده فروش��ي فاصله دارد، حاكي از آن است مرغ در 
برخي فروش��گاه ها بزرگ وجود ندارد و در فروشگاه هاي زنجيره اي هم 
مرغ هاي بسته بندي قطعه بندي ش��ده وجود دارد كه قيمت هاي آنها 

سرسام آور است. 
برخي فروش��گاه ها هم كه مرغ دارند، اما به قيمت هاي بس��يار باالتر از 
آنچه مسئوالن و برخي رسانه ها مي گويند به فروش می رسانند. برخي 
ديگر نيز از فروش مرغ كامل خودداري مي كنند و فقط قطعات مرغ را با 
قيمت هاي گران مي فروشند. اقدامي كه در گذشته نيز اتفاق مي افتاد، 
اما مصرف كننده قدرت انتخاب داش��ت كه مرغ كامل بخرد يا س��ينه، 

ران، بال و... . 
فارس روزگذشته در گزارشي ميداني اعالم كرد كه يك فروشگاه بزرگ 
هايپر در منطقه۱۹ تهران ويترينش خالي از مرغ بوده است. البته ديگر 
محصوالت پروتئيني يعني انواع گوش��ت گوساله، گوسفندي و ماهي و 
ديگر محصوالت فراوان است. دستوري، مدير اين فروشگاه درباره دليل 
نبودن مرغ در فروشگاه مي گويد: »دو روز است از اول صبح به ميدان بهمن 
تهران كه محل عرضه گوشت ۱8 هزار و ۵۰۰ توماني است، مي رويم، اما 
دست خالي برمي گرديم. به برخي فروشگاه هاي سطح شهر مي دهند و به 
همه خريداران نمي رسد.«براي اينكه از سوی بازرسان جريمه نشويم، مرغ 

گرا ن تر نمي آوريم و به همين دليل در فروشگاه مرغ وجود ندارد.«
مدير فروشگاه مي افزايد: »در چند روزگذشته به رغم ميل توليدكنندگان 
در قبال قول تأمين نهاده م��رغ به قيمت ارزان ۱8 ه��زار و ۵۰۰ تومان 
خريداري و بازار را پر مي كنند، در حالي كه مرغداران مي گويند توليد يك 
كيلوگرم مرغ براي آنها 24هزار تومان هزينه داشته و عرضه مرغ فعلي 

مقطعي است و نمي تواند ادامه داشته باشد.« 
 گران فروش�ي ب�ا ترفنده�اي حرف�ه اي در فروش�گاه هاي 

زنجيره اي
براي بررسي بيشتر به فروشگاه زنجيره اي كوروش در اين محل می رويم. 
اثري از مرغ گرم نيست، اما ويترين پراست از مرغ هاي لوكس قطعه بندي 
شده و بدون پوست با اسامي عجيب و غريب، اما عجيب تر قيمت آنهاست 
كه بسته هزار و 8۰۰ گرمي را وابس��ته به نوع قطعه از ۹۰هزار تومان تا 

۱4۰هزار تومان مي فروشند. 
مدير فروشگاه اجازه گرفتن عكس و حتي نوشتن قيمت ها را نمي دهد. 
بديهي است بدشان نمي آيد حاال كه در بي نظارتي مسئوالن هر كاري كه 
دلشان مي خواهد مي كنند و به هر بهانه و ترفندي به قشر ضعيف مردم 
فشار مي آورند و جيب شان را با قيمت هاي چندبرابري خالي مي كنند، 
كسي هم از گران فروشي آنها گزارشي تهيه نمی كند. مي دانند اگر مرغ 
در بازار نباشد مشتري مجبور است به س��راغ آنها برود. به همين دليل 
از قبل توجيه هاي گوش نواز، اما غيرمنطقي مانند قطعه بندي ش��ده، 
پوست كنده، سايز كوچك و غيره را براي گرانفروش��ي آماده كرده اند. 
جالب است كه وزير جهاد اينگونه فروشگاه ها را محل عرضه مرغ ۱8 هزار 
و ۵۰۰ توماني اعالم كرده بود، اما فروشگاه كوروش ظاهراً از فروش در 
بسته هاي شيك، اما به سه برابر قيمت كه سود خوبي دارد، به مرغ ارزان 

دولتي اهميتي نمي دهد. 
مسير ما براي پيداكردن مرغ ارزاني كه مسئوالن در اين چند روز مرتب 
گفته اند و برخي رس��انه ها هم با آنها هم صدا شده اند، ادامه دارد. به يك 
مغازه فروش محصوالت پروتئيني مرغ و گوشت وارد مي شوم. فروشنده 
قيمت هر كيلوگرم مرغ را 28هزار تومان مي گويد، از اينكه باالخره مرغ 
در فروشگاهي پيدا شد، خوشحالم، اما تعجب مي كنم كه چرا با قيمتي 
كه طي اين سه روز گفته شده فاصله زيادي دارد. قيمتي كه 8 هزار تومان 
بيشتر از نرخ مصوب است، اما نسبت به اوج قيمت خود هشت تا ۱2هزار 

تومان در سه روز گذشته كاهش داشته است. 
   جهان نما

 مهدى حاتمى، سرپرست معاونت اقتصادى شهردارى مشهد

انتشارفراخوان بهره بردارى از دومین نیروگاه بیوگاز مشهد
سرپرســت معاونــت اقتصــادى شــهردارى 
سرپرســت معاونت اقتصادى شــهردارى مشهد 
گفــت: فراخوان پــروژه ســاخت و بهره بردارى 
از دومین نیروگاه بیوگاز مشــهد واقــع در جاده 
میامى با حجم ســرمایه گذارى400میلیارد ریال 
و ظرفیت 600 کیلو وات درســاعت منتشــر شد.

     
به گزارش روابط عمومى معاونت اقتصادى شــهردارى 
مشهد، مهدى حاتمى عنوان کرد: با توجه به اینکه موضوع 
پسماند یکى از دغدغه هاى مدیریت شهرى بوده است، 
فراخوان پروژه استحصال بیوگاز از لندفیل میامى و احداث 
و بهره بردارى نیروگاه بیوگازسوز توسط معاونت اقتصادى 
شهردارى و با هدف تحقق اقتصاد چرخشى، بازیافت مواد 

 و تولید انرژى با مشــارکت بخش خصوصى منتشر شد. 
وى ضمن اشــاره به اینکه پس از نیــروگاه بیوگاز طرق 
این دومین نیــروگاه بیــوگاز در مشــهد خواهد بود، 
افزود: در این راســتا بــا هماهنگى ســازمان مدیریت 
پســماند و به لحاظ تجارب موفق شــهردارى مشــهد 
در اســتخراج گاز حاصل از مراکز دفن زباله نســبت به 
امکان ســنجى اقتصادى پروژه احداث نیروگاه بیوگاز 
(تولیــد انــرژى الکتریکــى از گاز لندفیل ایســتگاه 
شــماره 2پســماند) منطبق بر مطالعات فنى سازمان 
 مدیریــت پســماند اقدامات الزم انجام شــده اســت.
سرپرســت معاونت اقتصادى شــهردارى مشهد بیان 
کــرد: با دفن ســالیانه زبالــه در محل هــاى منتخب، 
انفعاالت شیمیایى عظیمى صورت مى گیرد که نتیجه 

آن تولیــد گاز متان اســت. این با حفــر 700چاه و در 
فرایند لوله گذارى بــه کارخانه بیــوگاز منتقل و پس 
 از ســوزاندن گاز متان منجر به تبدیل بــرق مى گردد.
وى افزود: این پروژه تاثیر بسزایى در جلوگیرى از انتشار 
آالیندگى در محیط زیست، کاهش مصرف انرژى فسیلى 

و ایجاد انرژى الکتریسیته خواهد داشت.
حاتمى در خاتمه خاطرنشان کرد: حجم سرمایه گذارى 
این پروژه400 میلیارد ریال و ظرفیت کارخانه600 کیلو 
وات در ساعت است، همچنین اطالعات مربوط به نحوه 
مشارکت بخش خصوصى فعال در حوزه مربوطه در قالب 
فراخوان منتشر شده است که از طریق سایت معاونت به 
آدرس www. Eco.mashhad.ir  قابل دسترسى 

مى باشد.


