
شيوع ويروس كرونا و رونق خريد اينترنتي از 
فروشگاه هاي زنجيره اي، فرصتي را فراهم كرده 
تا برخي از توليدكنندگان متخلف موادغذايي 
با تباني صاحبان اين فروش�گاه ها كاالي خود 
را بدون قيمت توزيع كنند و از آنجا كه سرعت 
تغيي�ر قيمت ه�ا در ماه ه�اي اخير به ش�دت 
افزايش يافته، مصرف كنندگان از قيمت دقيق 
كاالها بي اطالع هس�تند و هر قيمت�ي كه اين 
فروش�گاه ها تعيين كنند به ناچار مي پردازند. 

سال هاس��ت مصرف كنن��دگان از گرانفروش��ي 
فروش��گاه هاي زنجي��ره اي خب��ر مي دهن��د و 
دستگاه هاي نظارتي كه وظيفه برخورد با متخلفان 
و گرانفروشان را دارند، سكوت كرده و دور از فضاي 
رس��انه اي فقط در حال تش��كيل پرونده هستند 
و از توبي��خ، پلمب و جريمه هيچ خبري نيس��ت. 
فروش��گاه هاي زنجيره اي به دلي��ل ماهيتي كه 
دارند، در صورت رعايت ضوابط و محاس��به سود 
منطقي و متعادل مي توانن��د در تنظيم و تعديل 
قيمت در بازار تأثير قابل توجهي داشته باشند، اما 
برخي با سودجويي و سوءاستفاده از اعتماد مردم 
كااليش��ان را تا ۳۰۰درصد گران تر فروختند يا با 
عرضه كاالهاي تقلبي س��ودهاي كالني به جيب 
زدند.  در سال هاي اخير با رشد انواع فروشگاه هاي 
زنجيره اي در سراس��ر كش��ور و تخفيفات ۱۰تا 
۳۵درصدي كه در اين فروشگاه ها رايج شده، بعضاً 
مشاهده مي شود كه قيمت روي كاال با قيمتي كه 
در فاكتور حتي با تخفيف درج مي ش��ود، گران تر 
اس��ت. به عبارت ديگر با مقايس��ه اين دو قيمت 
مي توان به ميزان گرانفروش��ي اين مجموعه هاي 
تجاري پي برد.   گزارش های س��ازمان بازرسي از 
برخي استان ها از جمله مازندران، حاكي از آن است 
كه برخي كاالهاي عرضه ش��ده در فروشگاه هاي 
زنجيره اي درصد سود عمده و خرده فروشي مصوب 
كميسيون هيئت عالي نظارت رعايت نمي شود و 
اعمال سود عامل و سود متعلقه به فروشگاه ها باعث 
افزايش قيمت كاالها نسبت به نرخ بازار معمولي 

شده است. 
 ترفند قيمت باالي توليدكننده 

همچنين در يك سال اخير با افزايش قيمت ارز و 
گراني قيمت كاالها تباني برخي از اين فروشگاه ها 
با توليدكنندگان افزايش يافت��ه و قيمت مندرج 
روي كااليي كه قرار است در اين فروشگاه ها عرضه 
شود گران تر از قيمت درج ش��ده بر كااليي است 

كه در خرده فروش��ي و س��اير مغازه ها به فروش 
مي رسد.  به گفته فعاالن بازار، خريدهاي كالن و 
عمده داراي تخفيف هاي ويژه و ريزش قيمت است 
و كارخانه هاي تولي��دي درصدي تخفيف را براي 
خريدهاي عمده در نظر مي گيرند كه فروش��نده 
بتواند عالوه بر محاسبه سود خود، تخفيف هايي 
را ني��ز به مش��تريان بدهد، ام��ا اتفاق��ات اخير و 
تفاوت قيمت يك كاال در فروش��گاه و مغازه هاي 
خرده فروش��ي يا تفاوت قيمت روي كاال و فاكتور 

فروشگاه از واقعيت ديگري حكايت دارد. 
در خ��وش بينانه تري��ن حال��ت مي ت��وان گفت 
توليدكنندگان قيمت سفارشات خريداران عمده 
و فروش��گاه هاي زنجيره اي را با هماهنگي قبلي، 

بيش��تر از قيمت واقعي درج مي كنند كه هنگام 
فروش در ظاهر به مشتري تخفيف داده شود، اما 
در اصل نه تنها تخفيفي داده نش��ده، بلكه برخي 
محصوالت را گران ت��ر از حد معم��ول به فروش 
رس��انده اند. عالوه براين در اين فروشگاه ها اغلب 
لوازم بهداش��تي فاقد قيمت روي كاال هس��تند و 
مسئوالن فروش��گاه در توجيه مش��تريان اعالم 
مي كنند كه اين كاالها صادراتي اس��ت و قيمت 

داخلي روي آن درج نمي شود. 
 آغاز بازرس�ي ها پ�س از ماه ها س�كوت 

تعزيرات 
تعزيرات حكومتي بعد از گذشت يك ماه از افزايش 
نجومي قيم��ت كاالها و ان��واع موادغذايي از مرغ 

وگوش��ت گرفته تا انواع كنس��روها، موادلبني و 
موادشوينده از روز شنبه ۹ مرداد بازرسي از بازار ها 
را آغاز كرد. نخستين روز بازرسي ها از فروشگاه هاي 
زنجيره اي آغاز شد. اين فروشگاه ها سال گذشته 
با تخفيفات دروغين خبرساز شدند و سرانجام با 
حذف برچسب هاي تخفيف از كاال چند ماهي از 
انتقاد رسانه ها و مشتريان در امان بودند. در طول 
يك س��ال و نيم گذشته با ش��يوع ويروس كرونا، 
خريد هاي تلفن��ي و اينترنتي از فروش��گاه هاي 
زنجيره اي افزايش يافته است. مردم براي حضور 
كمتر در خارج از خانه، به قيمت هاي تحميلي اين 
فروش��گاه ها تن داده و كاالهاي مورد نيازشان را 
غيرحضوري تهيه مي كنند. همچنين در ماه هاي 
اخير با افزايش تدريجي قيمت انواع موادغذايي، به 
اصطالح قيمت ها از دست مصرف كننده ها خارج 
ش��ده و مردم فرصتي ندارند تا ب��ا قيمت گرفتن 
كاالها از مغازه هاي مختلف، كاالي ارزان را تهيه 
كنند. از اي��ن رو براي متخلف��ان و فرصت طلبان 
موقعيتی فراهم ش��ده تا دور از چش��م تعزيرات 
كاالها را با قيمت هاي موردنظر خودشان بفروشند 
و مصرف كنندگان نيز صرفاً ب��ه درج تخفيف در 
رسيد هاي دريافتي از فروشگاه ها دلخوش كرده اند 
و تصور مي كنن��د كه با خريد از اين فروش��گاه ها 

صرفه جويي كرده اند. 
در روزهاي گذشته تعزيرات در يكي از فروشگاه هاي 
زنجيره اي به محصوالتي برخورد كرده كه قيمت 
مصرف كننده آن »صفر« زده شده تا خود فروشگاه 
براي آن قيمت چند براب��ري بزند و تخفيف هاي 
چند ده درصدي تعيين كند. كارشناسان معتقدند 
كه در شرايط رشد تورم و افزايش روزانه يا هفتگي 
قيمت ها، م��ردم هر قيمتي ك��ه عرضه كنندگان 
اعالم مي كنند به ناچار مي پذيرند و فروشگاه هاي 
زنجيره اي با فرصت طلبي كاله گش��ادي بر س��ر 
مصرف كنندگان مي گذارند و مردم را با تخفيفات 
دروغين خ��ود فريب مي دهند.  در اين بازرس��ي 
تعزيرات مشخص ش��د، كاالهای بسياري مانند 
موادبهداش��تي و ش��وينده ها با قيمت هاي ۹ ماه 
قبل در انبار هاي اين فروش��گاه ها دپو ش��ده و با 
پاك كردن قيمت مصرف كننده، با نرخ هاي جديد 
عرضه مي كنند. اين تخلف در حالي است كه رئيس 
اتحاديه فروشگاه هاي زنجيره اي مدعي است، كاال 
بيش از ۴۰ روز نبايد در انبارها دپو شود و در صورت 
تخلف جريمه دارد، اما ظاهراً اين فروشگاه ها فقط 

به فكر سود هستند تا رعايت قوانين اتحاديه. 
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تخلف زنجيره اي در  فروشگاه هاي زنجيره اي 
اخيراً تعزيرات در يكي از فروشگاه هاي زنجيره اي به محصوالتي برخورد كرده كه قيمت مصرف كننده آن 

»صفر« زده شده تا خود فروشگاه براي آن قيمت چند برابري بزند و تخفيف هاي چند ده درصدي تعيين كند

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين قيمتنام شركت 

2,500-47,640توريستي ورفاهي آبادگران ايران
430-24,570البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 
200-9,000سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

15,290150آلومينيوم ايران 
23,890840كاشي  الوند

29-3,620داروسازي  امين 
40,5001,110معدني  امالح  ايران 

10,70010آسان پرداخت پرشين
16,350770سراميك هاي صنعتي اردكان 

38,8001,840آبسال 
2,00693بيمه آسيا

80-11,410سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند
7,940360آهنگري  تراكتورسازي  ايران 

4,9802سرمايه گذاري پرديس
17-1,256صنايع  آذرآب 

3,500166سايپاآذين 
37,3001,080معادن  بافق 

26,440700مس  شهيدباهنر
2,740130بيمه البرز

4,120116سرمايه گذاري بوعلي 
610-11,590باما

8,470160سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
750-26,060گروه  صنعتي  بارز

120-5,360بيمه دانا
2,21712بهساز كاشانه تهران

1,930-58,110بهنوش  ايران 
880-23,400فجر انرژي خليج فارس

1,4050گروه بهمن 
29-1,763سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 

6,010230بانك خاورميانه
71-3,671بانك ملت

520-15,090بين  المللي  محصوالت  پارس 
2,280-58,030پتروشيمي بوعلي سينا

49,710610گروه صنعتي بوتان 
2,84197بانك پارسيان 

22,65050پست بانك ايران
1,880-37,050گروه دارويي بركت
45-2,050بانك صادرات ايران

2,2815بين المللي توسعه ساختمان
61-2,490بانك تجارت

8,160380بيمه ما
220-10,910چرخشگر

19,300480كشت  و صنعت  چين  چين
85-4,050توليدي چدن سازان

310-28,330معدني وصنعتي چادرملو
7,340120سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

6,740320كمباين  سازي  ايران 
95,4004,540كربن  ايران 

23,550490داده پردازي ايران 
470-12,250البرزدارو

12,500150داروسازي زاگرس فارمد پارس
26,9701,280داروپخش  )هلدينگ 

1,230-23,800شيمي  داروئي  داروپخش 
170-12,750داروسازي  جابرابن حيان 

229-4,385داروسازي  كوثر
2,050-38,990دارويي  لقمان 
210,03010,000معدني  دماوند

10-21,370دوده  صنعتي  پارس 
1,670-31,820داروسازي  اسوه 

25,760500كارخانجات داروپخش 
23,400760درخشان  تهران 
1,180-35,300دارويي  رازك 
19,680700سبحان دارو

21,370170داروسازي  سينا
540-14,900گروه دارويي سبحان

21,390240سرمايه گذاري دارويي تامين
6,28020داروسازي زهراوي 

5,9900تجارت الكترونيك پارسيان
450-36,260داروسازي  اكسير

1,610-30,600فوالد اميركبيركاشان
7,140120فيبر ايران 

22,5301,070فوالد خراسان
140-16,350فوالد خوزستان

18,200210فنرسازي زر
130-5,440فروسيليس  ايران 

32,3801,260فرآوري موادمعدني ايران 
310-29,600غلتك سازان سپاهان

150-27,000فرآورده هاي  تزريقي  ايران 
70-5,720گروه صنايع بهشهرايران 

137-3,562گلوكوزان 
13,890230سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

94,1504,480قنداصفهان 
28,870950كارخانجات  قند قزوين 

2,27669قطعات  اتومبيل  ايران 
620-34,370قندهكمتان 

1,890-17,090شهد
3,290-29,640قند لرستان 

1,580-146,500گروه  صنعتي  ملي  )هلدينگ 
190-24,350قند مرودشت 

100-63,140قند نيشابور
22,070170معدني و صنعتي گل گهر
22,000100معدني و صنعتي گل گهر

2,61130گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
80-7,400فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر

80-27,940گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
8,000230گلتاش 

128-3,402حمل و نقل بين المللي خليج فارس
9,390180شركت ارتباطات سيار ايران

160-5,940حفاري شمال
70-19,590حمل ونقل توكا

9,060430داده گسترعصرنوين-هاي وب
10-15,200ايران ارقام 

9,090390سرمايه گذاري اعتبار ايران
39-1,985ايران  خودرو

50-5,930سرمايه گذاري خوارزمي
50-16,260كمك فنرايندامين 

6,02030خدمات انفورماتيك 
8,9600بيمه پارسيان

9,970470گروه پتروشيمي س. ايرانيان
17,280820ايران دارو
7,05070جام دارو

97,1601,590پلي پروپيلن جم - جم پيلن

تأملي بر جدايي وزارت راه از شهرسازي و مسكن

»راه« را گم نكنيم
نابس��امانی حوزه راه و شهرس��ازی در دولت يازدهم و دوازدهم مقوله 
تفكيك وزارتخانه های مس��كن و راه را مجدداً در رأس اخبار قرار داده 
است. اگرچه براساس كوچك س��ازی دولت و كاهش تصدی گری های 
اين بخش حكم قانونی مجلس ش��ورای اس��المی در ابتدای دهه ۹۰ 
وزارتخانه های مسكن و راه و شهر سازی با يكديگر ادغام شد، اما به نظر 
می رس��د به دليل افزايش غيرمنطقی قيمت مسكن و همچنين ركود 
كمرشكن حوزه ساخت و ساز در آينده ای نه چندان دور با حكم قانون 

اين وزارتخانه ها از يكديگر تفكيك شوند. 
يكم: هنوز ۱۰سال از ادغام دو وزارتخانه راه و ترابري و مسكن و شهرسازي 
با تصويب مجلس شوراي اسالمي و در اجراي قانون برنامه پنج ساله پنجم 
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور نگذشته است كه همان مرجع 

به دنبال تصويب طرح انتزاع اين دو وزارتخانه از يكديگر است. 
اين اقدامات متناقض بيانگر توجه نكردن به روح قوانين و اقدامات در كشور 
است، به طوري كه عدم بازخواست از تصميم گيرندگان »تصميمات« را 
براي كشور به راحتي »پرهزينه« كرده و هيچ كس بابت اين تصميمات 

نادرست نيز مؤاخذه نمي شود. 
نمايندگان مجلس گويا هنوز به باور جدي نسبت به »واگذاري كارهاي 
اجرايي« و تصدي گ��ري به مردم با رويكرد واگذاري مس��ئوليت به آنان 
نرس��يده اند و به جاي كوچك ك��ردن دولت، در پي اص��الح ناكارآمدي 

دستگاه ها با افزايش تعداد آنها هستند. 
دوم: مسئوالن كشور بايد به اين باور برس��ند كه راه پيشرفت اقتصادي 
كشور، واگذاري كار و ايجاد بس��تر مناس��ب براي فعاليت آزادانه مردم 
- مبتني بر قانون و در قالب فرصت هاي برابر و قابليت دسترسي يكسان- 
است؛ تنها در اين صورت، شاهد توليد فزاينده ثروت در كشور و باالرفتن 
درآمد دولت، در كنار تحقق پيشرفت اقتصادي و بهبود وضعيت معيشت 

مردم خواهيم بود. 
سوم: تجربه دولت در كشورمان بيانگر اس��تقرار فضاي ارباب رعيتي به 
جاي فضاي خدمتگزاري در كاركنان دولت بوده است و امروز نارضايتي از 
دستگاه هاي اداري كشور، مورد اتفاق يكايك مردم- و حتي خود كاركنان 
دولت و مسئوالن كشور- اس��ت. ما بايد بپذيريم كه منشأ اين مشكالت 
»نگاه دولتي« به مسائل و عدم باور به واگذاري امور به خود مردم است و 
نتيجه اين نگاه، افزايش تعداد كاركنان دولت و تعداد دستگاه هاي اجرايي 

را درپي خواهد داشت و بس. 
انتظ��ار از نماين��دگان محترم مجل��س اين اس��ت كه به ج��اي ايجاد 
وزارتخانه هاي جديد، به دنبال كاه��ش تعداد كاركنان دولت و واگذاري 

تصدي گري به بخش خصوصي باشند. 
چهارم: در شرايط امروز كه كشورمان از حيث احداث زيرساخت ها در 
وضعيت خوبي قرار دارد و آنچ��ه تكليف حاكميت براي تأمين حداقل 
زيرساخت ها براي عموم مردم بوده، غالباً محقق شده است. توقع مي رود 
كه كارهاي عمراني به ذي نفعان آن واگذار و سرمايه گذاري در ساخت 
و نگهداري آنها از دوش دولت برداشته شده و چنانچه اصرار به تزريق 
منابع از سوي دولت براي كمك به ايجاد زيرساخت از سوی ذي نفعان 
اس��ت. اين كمك ها در قالب »تس��هيالت مع��ادل ارزي« و دوره هاي 
بازپرداخت مبتني بر »گزارش توجيه اقتص��ادي« طرح ها در اختيار 
»بخش خصوصي« قرار گيرد و در مقابل دستگاه هاي عريض و طويل 

دولتي كوچك و چابك شوند. 
امروز ش��اهد وجود س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، شركت 
ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل، سازمان ملي زمين و مسكن، 
شركت بازآفريني شهري، شركت عمران شهرهاي جديد و امثال آنها 
)هريك( در اندازه اي مشابه ستاد وزارت راه و شهرسازي و شركت راه آهن 
جمهوري اسالمي در قواره اي بزرگ تر از وزارت راه و شهرسازي مي باشيم 
كه اصوالً فلس��فه وجودي آنه��ا در تعارض با سياس��ت هاي راهبردي 
خصوصي سازي و پيشرفت اقتصادي كشور مي باشد، اما به جاي اصرار 
بر كوچك سازي و چابك سازي آنها، دانسته يا نادانسته به دنبال حفظ و 

گسترش آنها هستيم. 
آخر: اميدوارم كه نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسالمي و 
مسئوالن محترم دولت، يادداشت كوتاه و دلسوزانه حاضر را مورد توجه 
قرار داده و با عزم جدي در كوچك سازي و چابك سازي دولت، از اتخاذ 
تصميماتي كه موجب ادامه وضعيت نامطلوب موجود در ساختار اداري 
كشور اس��ت اجتناب و به جاي تصميم به انتزاع دو وزارتخانه، موضوع 
كوچك سازي و چابك س��ازي دس��تگاه هاي دولتي و واگذاري كار به 
بخش خصوصي به عنوان تنها راه چاره براي پيشرفت كشور را با جديت 
دنبال كنند؛ تنها در اين صورت است كه مي توانيم مدعي شويم »راه را 

گم نكرده ايم....«

قرارگاه س�اماندهي مرغ نيز نتوانست قيمت 
مصوب 2۴هزار و ۹۰۰ توم�ان را ثابت نگه دارد 
و بعد از مدت كوتاهي به تعطيلي كشيده شد. 
اكنون قيمت مرغ ب�ه ۴۰هزار تومان رس�يده 
و مرغداران ب�زرگ و صنعت�ي همچنان نهاده 
دولتي دريافت مي كنن�د، اما قيمت مرغ گران 
است. برخي نابساماني سيستم توزيع را دليل 
افزايش قيمت ها مي دانند و برخي ديگر تخلف 
كش�تارگاه ها و مرغداران را دليل گراني اعالم 
مي كنند. بي�م آن م�ي رود اين نابس�اماني ها 
تا پايان س�ال ادام�ه يافته و قيمت ه�ا به طور 
غي�ر منطق�ي رون�د صعودي داش�ته باش�د.  
قرارگاه س��اماندهي مرغ در فروردين امسال نرخ 
مصوب هر كيلو مرغ گرم را ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان 
اعالم كرد، اما قيمت اين كاال در سطح بازار به ۴۰ 
هزار تومان رس��يده اس��ت. از اواخر سال گذشته 
تاكنون، بازار مرغ هرازگاهي به بهانه هاي مختلف 
دچار نوساناتي مي شود به طوري كه خبري از عرضه 
با نرخ مصوب نيست كه اين امر مشكالت متعددي 

را براي خانوارها ايجاد كرده است . 
بررسي هاي ميداني از سطح بازار نشان مي دهد هر 
كيلو مرغ با نرخ ۳۲ تا ۳۷ هزار تومان در مغازه هاي 
پروتئيني به فروش مي رس��د و به رغم ممنوعيت 
قطعه بندي، همچنان س��ينه، فيله، كتف، جوجه 
كباب زعفراني و. . . در س��ايه كمب��ود نظارت ها با 

نرخ هاي بااليي عرضه مي شود. 
برمبناي برنامه س��تاد تنظيم بازار، ماهانه حداقل 
۱۲۵ميليون قطع��ه جوجه ري��زي در واحدهاي 
مرغداري بايد صورت گيرد ك��ه بنابر آمار ماه هاي 
اخير ميزان جوجه ريزي تحت تأثير عوامل مختلف 
همچون افزايش قيمت جوجه و س��اير نهاده هاي 
توليد كمتر از اين ميزان بوده كه تلفات ناش��ي از 
تنش هاي گرمايي و افت وزن گيري در فصل گرما 
هم  مزيد بر علت شده تا ميزان عرضه مرغ در بازار 
كاهش يابد كه پشتيباني امور دام با استفاده از ذخاير 
مرغ منجمد به دنبال تنظيم بازار است. در حالي كه 
مسئوالن تشكل ها اذعان مي كنند تا زماني كه نرخ 
مصوب مرغ اصالح نشود، نابه ساماني هاي قيمت 
مرغ، كمبود عرضه و در نهايت خروج مرغداران از 
گردونه توليد يكي پس از ديگري به واسطه زيان در 

فروش ادامه خواهد داشت. 
اين آشفتگي در توليد و توزيع مرغ در حالي است 
كه مرغداران بزرگ صنعتي طبق روال هميشگي 
و س��ابق نهاده با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان دريافت 
مي كنند، اما هنوز نتوانسته اند نياز بازار را پاسخگو 
باشند. به عبارت ديگر توزيع نهاده طيور با قيمت 
دولتي هيچ س��ودي به نفع مصرف كنن��ده ندارد، 

چراكه مرغدار با دالل و كش��تار گاه تباني كرده تا 
قيمت ها صعودي باش��د و مدام اعالم مي كنند كه 
نهاده كم است و از بازار آزاد تهيه مي كنيم و ممكن  
است تا پايان سال قيمت ها بيش از اين گران شود. 
نكته قابل تأمل اين است كه تعزيرات به عنوان تنها 
س��ازمان رصدكننده بازار مرغ كنار نشسته و فقط 
تماشاگر شده اس��ت. ظاهراً همه از ترس از دست 
دادن سمت و مقام خود در جابه جايي دولت جديد، 
صندلي خود را دو دستي چس��بيده اند و خبري از 

رصد بازار مرغ نيست. 
 زنگ خطر تعطيلي ۵۹درص�د واحدهاي 

مرغداري به صدا درآمد
محمد يوسفي رئيس انجمن پرورش دهندگان مرغ 
گوشتي در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با 
اشاره به اينكه كمبودي در توليد مرغ نداريم، اظهار 
كرد: با توجه به مشكالت سيستم توزيع، قيمت مرغ 

از شمال تا جنوب شهر متفاوت است. 
وي افزود: با مديريت سيستم توزيع ديگر نيازي به 
نظارت بر سطح مغازه ها نيست، چراكه در شرايط 
فعلي مشكالت سيستم توزيع موجب شده قيمت 

مرغ در مغازه ها تا ۳۵ هزار تومان به فروش برسد. 
يوس��في با بيان اينكه ماهانه طبق برنامه ۱۲۵ تا 
۱۳۰ميليون قطعه بايد جوجه ريزي شود، گفت: با 
توجه به آنكه جوجه يك روزه موجود زنده است، از 
اين رو افزايش يا كاهش توليد و جوجه ريزي ماهانه 

۱۱۵ تا ۱۴۰ ميليون قطعه امري طبيعي است. 
رئيس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتي ادامه 
داد: ب��ا توجه به جوجه ريزي ماهان��ه ۱۱۵ تا ۱۴۰ 
ميليون قطعه، ۱۷۰ هزار تن گوشت مرغ در يك ماه 
توليد مي ش��ود و در مواقعي كه توليد مازاد بر نياز 
داخل است، پشتيباني امور دام مازاد توليد را بايد 
خريداري و ذخيره سازي كند تا در مواقع كمبود و 

التهاب قيمت در بازار عرضه كند. 
وي از توزيع روزانه ۶ هزار و ۵۰۰ تا ۷ هزار تن مرغ 
خبر داد و گفت: با توجه به ممنوعيت قطعه بندي در 
فروشگاه ها، اين ميزان جوابگوي نياز كشور است. هر 
چند برخي مغازه داران اقدام به قطعه بندي مي كنند 

كه تخلف است. 
اين مقام مس��ئول ادامه داد: اگر تمام نياز مرغدار 
همچون جوجه، دان و س��اير نهاده ه��اي توليد بر 
مبناي جوجه ريزي ۱۲۰ تا ۱۳۰ ميليون قطعه با نرخ 
مصوب تأمين شود، امكان برآورد هزينه هاي توليد 
وجود دارد، چنانچه ۵۰درصد دان با نرخ مصوب و 
۵۰ درصد بازار آزاد تأمين شود، امكان برآورد نرخ 
مشخص به دليل نوسانات نهاده در بازار سياه وجود 
ندارد.  يوسفي درباره آينده بازار مرغ نيز بيان كرد: 
اگر تا دو ماه آينده وضعيت دان به س��امان نرسد، 

۵۹ درصد مرغداري ها تعطيل مي ش��ود، بنابراين 
دولت بايد تصميماتي مبني ب��ر تأمين دان با نرخ 
مصوب بينديشد.  رئيس انجمن پرورش دهندگان 
مرغ گوشتي ادامه داد: با توجه به شرايط كمبود و 
گراني دان هشدارهاي الزم را داده ايم كه اميدواريم 
دولت بتواند نياز مرغداران را برطرف كند تا وضعيت 

دامداران براي مرغداران تكرار نشود. 
 رهاشدگي بازار مرغ پس از كشتار

حبيب اسداله نژاد نايب رئيس كانون انجمن صنفي 
مرغداران گوش��تي، از رها شدگي بازار مرغ پس از 
كشتار خبر داد و اظهار كرد: وقتي مرغدار، محصول 
خود را به نرخ مص��وب عرضه مي كند، هيچ دليلي 
وجود ندارد كه به دست مصرف كننده با قيمت هاي 

بسيار گران تر برسد. 
وي افزود: با توجه به آنكه مرغداران به تكاليف خود 
مبني بر عرضه مرغ با نرخ مصوب عرضه مي كنند، از 
اين رو ايرادات و اشكاالت بازار ناشي از اين است كه 
ساز و كاري براي مسير كشتارگاه تا عرضه تعريف 
نشده است و در اين مسير با انحراف شديد رو به رو 

هستيم.  اسداله نژاد در واكنش به عرضه مرغ باالتر 
از نرخ مصوب در ب��ازار بيان ك��رد: در حال حاضر 
مرغداران مرغ توليدي را با نرخ مصوب يا حداكثر 
۵۰۰ تومان باالتر از قيمت مصوب عرضه مي كنند 
كه با اين وجود عرض��ه با نرخ هاي فعل��ي در بازار 

منطقي نيست. 
نايب رئيس كانون انجمن صنفي مرغداران گوشتي 
با اشاره به اينكه گراني مرغ بر كاهش قدرت خريد 
خانوار تأثير بس��زايي دارد، بيان ك��رد: با توجه به 
تأثيرپذيري گراني مرغ بر ميزان خريد، مرغداران 
موافق اين موضوع نيس��تند، اما زماني كه قيمت 
مؤلفه هاي توليد همچون ذرت، كنجاله، دان آماده 
و حمل و نقل تغيير مي كند، چ��اره اي جز اصالح 

قيمت نيست. 
وي تصريح كرد: در حال حاضر بازار شرايط خوبي 
ندارد چراك��ه مديريت دقيق��ي بر ب��ازار صورت 
نمي گي��رد كه انتظ��ار م��ي رود در دول��ت آينده 
توجه جدي به مقوله توليد م��رغ به عنوان كاالي 

استراتژيك صورت گيرد. 

سيدعلي لطفي زاده/ معاون سابق وزارت مسكن

 شرکت توسعه منابع انرژی توان
آگهی مناقصه عمومی

مناقصه شماره 14024 

     شركت توس�عه منابع انرژی توان در نظر دارد 6.۰۰۰ قطعه جلد و درب مورد نياز خود را با شرايط ذيل از طريق 
برگزاری مناقصه عمومی و از شركت های واجد شرايط تدارک نمايد. لذا از متقاضيان دعوت به عمل می آيد جهت 

تهيه اسناد و تحويل پاكت های مربوط به مناقصه برابر روش ذيل اقدام نمايند.
*ارائه ضمانتنامه بانكی معادل ۵درصد مبلغ پيشنهادی در پاكت دربسته*ارائه سابقه فعاليت، اساسنامه، روزنامه 
رسمی و مشخصات كامل اعضای هيات مديره*تاريخ دريافت اسناد مناقصه: ۵ روز از انتشار آگهی*آخرين مهلت 
ارسال پيشنهادات : ساعت 1۵ روز سی ام از انتشار آگهی*بهای اوراق مناقصه: مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ريال واريز به حساب 
جاري طاليی 11778۰۰6268۰2 بانك سپه شعبه شهيد چمران بنام شركت توسعه منابع انرژی توان *محل تهيه 
اسناد و تحويل پيشنهادات: خيابان پاسداران، نرس�يده به ميدان نوبنياد، ابتدای بزرگراه شهيد بابايی، شركت 
توسعه منابع انرژی توان، معاونت بازرگانی*به پيشنهادهايی كه فاقد سپرده كمتر از ميزان مقرر، چك شخصی 
و پيشنهاد هايی كه پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی واصل شود مطلقٌا ترتيب اثر داده نخواهد شد.*شركت 
توسعه منابع انرژی در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است.*قيمت های ارائه شده فقط به صورت تحويل 
در مقصد )CPT( يا )CFR( و بصورت ارزی مورد قبول خواهد بود.* ساير اطالعات و جزئيات مربوط به اين مناقصه 

در اسناد مناقصه مندرج می باشد.* تلفن هماهنگی: 22۵۴۰۵23
م الف 1۵۹۹ شناسه اگهی1171۹۵۰

پيشنهاد جديد وزير صمت براي عوارض
صادراتي 16 محصول معدني و فوالدي

وزي�ر صنع�ت در واپس�ين روزه�اي عم�ر دول�ت تدبي�ر و 
امي�د در قالب نام�ه اي ب�ه جهانگيري، ب�راي ع�وارض صادراتي 
داد.  پيش�نهاد جدي�دي  ف�والدي  و  معدن�ي  16محص�ول 
به گزارش تس��نيم، عليرضا رزم حس��يني كه از مهر سال گذش��ته در 
باالترين س��مت وزارت صنعت حضور دارد با رويه هاي منسوخ مانند 
قيمت گذاري دستوري زنجيره فوالد، دردسرهايي براي بورس ايجاد 
كرده و حاال در آخرين روزهاي عمر دولت تدبير و اميد پيشنهادي براي 
عوارض صادراتي مواد معدني و محصوالت فوالدي در سال جاري داده 
است.  رزم حسيني در نامه اي فوري به اسحاق جهانگيري، معاون اول 
روحاني با فهرس��ت ۱۶محصول معدني و ف��والدي، عوارض صادراتي 
برخي محصوالت مانند كنسانتره آهن را تا دو برابر افزايش داده و براي 
برخي محصوالت تخت نورده شده از آهن يا از فوالدي هاي غيرممزج، 

عوارض ۱۰ درصدي پيشنهاد داده است. 

احتمال افزايش قيمت نفت عربستان
 براي دومين ماه متوالي

قيم�ت  عربس�تان  مي كنن�د  پيش بين�ي  تج�اري  مناب�ع 
ان�واع نف�ت خ�ود ب�راي ف�روش ب�ه مش�تريانش در آس�يا در 
م�اه س�پتامبر را ب�راي دومي�ن م�اه متوال�ي افزاي�ش ده�د. 
به گزارش فارس، رويترز به نقل از منابع تجاري نوش��ت: انتظار مي رود 
عربستان قيمت انواع نفت خود براي فروش به مشتريانش در آسيا در 
ماه سپتامبر )شهريور( را براي دومين ماه متوالي افزايش دهد.  براساس 
نظرسنجي رويترز از منابع در شش پااليشگاه آسيايي، احتمال قيمت 
رسمي نفت سبك عربس��تان پس از رس��يدن به باالترين رقم در ماه 
آگوست، به طور متوس��ط ۳۶ سنت در هر بش��كه افزايش يابد. تقاضا 
براي نفت سبك در آسيا باال رفته است، چراكه حاشيه سود بااليي براي 
بنزين و نفتا دارد.  يكي از اين منابع گفت: عرضه نفت هاي مديوم سنگين 
احتماالً بهبود مي يابد و اين امر عربستان را بر آن مي دارد تا قيمت اين نوع 
نفت هايش را با هدف رقابتي ماندن كاهش دهد اما منابع ديگر نيز انتظار 
دارند كه اين دو نوع نفت عربستان نيز افزايش قيمت داشته باشند، اما 
اين افزايش قيمت كمتر از نفت سبك اين كشور خواهد بود. كاهش توليد 

اوپك پالس سبب شده است تا قيمت نفت در جهان افزايش يابد. 

قرارگاه مرغ 40هزارتومانی!
ديگر توزيع نهاده طيور با قيمت دولتي هيچ سودي به نفع مصرف كننده ندارد؛چراكه مرغدار با دالل و كشتار گاه تباني كرده تا قيمت ها صعودي باشد

   گزارش 2

رضا دهشيری |  جوان

بهناز قاسمی
  گزارش یک


