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 هدی رضوانی
گالیه دارد از اینکه مرغ کیلویی ۲۲۸۰۰
تومانی را به او  ۲۶هزار تومان میفروشند.
چادرش را روی سرش جابجا میکند و میگوید:
«اگر قرار باشد روی هر وسیلهای که از مغازه
میخریم مبلغ اضافه از قیمت اصلی از ما
بگیرند که از حقوقمان چیزی نمیماند .باید تا
آخر ماه گشنگی بکشیم .از صبح تا االن این
سومین مغازهای است که رفتهام و هیچ کدام
از آنها حاضر نیستند مرغ را با همان قیمت
من خریدار چی هست
مصوب بفروشند .گناه ِ
که باید گرانی قیمت مرغ از جیب من برود؟»
با مغازهدار به توافق نمیرسد و دست خالی از
مغازه بیرون می رود .حکایت این روزهای خیلی
ازمردم شهر که ازچند نرخی بودن قیمت مرغ
در مراکز عرضه گالیه دارند .خانم دیگری دو تا
مرغ خریده است فروشنده میگوید کیلویی26
هزارتومان ،ناگهان زن خریدارمیگوید مصوب
شده کیلویی 22هزارتومان ،فروشنده میگوید
برای خودشان میگویند وقتی ما مرغ را گران
میخریم گران هم میفروشیم .بحثشان باال
میگیرد و زن پول مرغها را میدهد و میرود.
 به ما گفتند  ۲۶هزارتومان بفروش
به مرد جوانی که در حال خرد کردن
قطعات مرغ برای خانم دیگری است که
بیصدا در نوبت ایستاده تا مرغش را تحویل
بگیرد و برود میگویم :مگرقیمت مرغ ۲۲۸۰۰
تومان نیست؛ چرا  ۲۶هزارتومان میفروشید؟
میگوید« :واال من مغازهدار نیستم .اینجا
شاگردی میکنم .به ما گفتند  ۲۶بفروش؛ ما
هم اطاعت میکنیم .دلیلش را هم نمیدانم».
میگویم خود شما هم جزو مصرفکنندگان
بازار مرغ هستید .آیا اگر کسی مرغ را باالتر از
قیمت اصلی به شما بفروشد شاکی نمیشوید؟
میگوید« :چرا شاکی میشوم .همان طور که
گوشت را باالتر از قیمت اصلی میفروشند.
همانطور که همه لوازم را باالتر میفروشند.
حاال همه تمرکز کردند روی قیمت مرغ .اگر
بخواهند اصالح کنند باید کل بازار را اصالح
کنند .چون هیچ چیز با قیمت اصلی خودش
به فروش نمیرسد ».شاگرد جوان مغازه
مرغفروشی پربیراه نمیگوید .این روزها قیمت
خیلی از اقالم مصرفی در بازار سر جای خودش
نیست و خانوادهها فشار زیادی را برای تامین
موارد مورد نیازخود دربازارتحمل میکنند.
به سامانه  124اداره صنعت و معدن زنگ
م یزنم .میگویم میخواهم موارد گرانفروشی

را اطالع دهم .از آقایی که
جواب میدهد میپرسم
االن مرغ کیلویی چند
است و او هم قیمت
مصوب را میگوید ،سپس
میگویم هیچکدام از
مرغفروشیهای سطح
شهر رعایت نمیکنند و
االن همه به قیمت هر
کیلو  26یا  27هزارتومان
میفروشند .سپس آدرس
مغازهها را میدهم .او
بدون اینکه سوال دیگری
بپرسد یا بگوید حتما
پیگیری میکنیم و نتیجه
را اعالممیکنیم،میگوید:
«خواهرم ببینید مرغ در
کل کشور کم است چون
بیماری آنفلوانزای مرغی
و نیوکاسل آمده است و
اصال مرغ تولید نمیشود.
تنها استانهایی که دارند
مرغ تولید میکنند استان
مرکزی و یزد هستند یعنی
این دو استان دارند جور
کشور را میکشند خب
خواه ناخواه تولید زمانی عکس:خبرگزاری برنا
باال برود بحث عرضه و
تقاضا پیش میآید قیمت جنسی هم که کم
باشد متغیر میشود .در شهر سیرجان تا قبل
از این ماهی  60تن مرغ مصرف میشد و به
راحتی مرغ میخریدیم و توزیع میکردیم .االن
با حمایتها و نفوذی که داریم به هفتهای 8
تن و ماهی  32تن رسیده است یعنی  28تن
ما االن مرغ کم داریم ولی قیمت مرغ همین
قیمت مصوب است اما قیمتی که ستاد تنظیم
بازار استان و شخص استاندار به فرمانداریها
اعالم کرده است کیلویی  26هزارو  300تومان
است».
 موارد متخلف را به  ۱۲۴اطالع دهند
گزارش در مورد نوسان قیمت مرغ و
مغازههای مختلف با قیمتهای
عرضه آن در 
متفاوت است .خواجویی رییس اداره صنعت،
معدن و تجارت میگوید« :قیمت اعالم شده
 ۲۲۸۰۰تومان است و هر واحدی که بخواهد
گرانفروشی کند با آن برخورد میکنیم .همین
امروز هم مواردی را داشتیم که به آنها تذکر

قیمت گوشت مرغ باز هم افزایش یافت

یک بام و دو هوای قیمت مرغ!
دادیم .این چند نرخی بودن به خاطر کمبود
مرغ در بازار است و در خصوص تأمین مرغ
هم باید جهاد کشاورزی پاسخگو باشد ».وی
اضافه میکند« :نظارت برقیمتها برعهده اداره
صمت است اما باید مرغی در شهر توزیع شود
که ما نظارت کنیم .همه فروشندگان متخلف را
هم جریمه کردیم و پرونده آنها را فرستادیم
تعزیرات اما متاسفانه روزهای اخیر نسبت
به چند روز قبل میزان مرغ در بازار خیلی کم
شده ».از او میپرسم آیا این دلیل میشود که
چون مرغ کم است هر کسی هر قیمتی دلش
خواست آن را بفروشد؟ پاسخ میدهد« :وقتی
عرضه مرغ کم است و با قیمت مصوب تحویل
مغازهدار نمیشود ،مغازهدار هم با قیمت باال
میفروشد .ولی ما این را قبول نداریم و محکوم
میکنیم .تولید مرغ با جهاد کشاورزی است و
ما فقط میتوانیم نظارت کنیم ».رییس اداره
صمت عدم تعادل در عرضه و تقاضای مرغ
را عامل نوسان قیمتها میداند و میگوید:

«حتی از دامپزشکی بپرسید دیشب توزیع
مرغ در سیرجان چقدر بوده و نیاز روزانه ما در
سیرجان چقدر است؟ درست است که کمبود
عرضه داریم ،با این حال هیچ توجیهی ندارد که
مغازهدار بخواهد گرانفروشی کند .هر کدام از
شهروندان که مرغ را بیشتر از  ۲۲۸۰۰تومان
خریداری میکنند با سامانه  ۱۲۴تماس بگیرند.
ً
قطعا پیگیری میکنیم و وقتی تعداد تخلفات
فروشنده بیش از سه مرحله بشود میتوانیم
پلمپ مغازه را انجام دهیم».
 کل کشور درگیر نوسان قیمت مرغ
است
ً
واقعافروشندگانمتخلف
باخودمیگویم آیا
از این پیگیریها و شکایتها میترسند؟ برای
بررسی وضعیت تولید و عرضه مرغ درسیرجان
به سراغ رییس تعاونی مرغداران شهرستان
میرویم .ازاو میپرسم آیا درشهرستان با کمبود
عرضه روبهرو هستیم؟ عتیقی در این خصوص
میگوید« :مشکالت حوزه تولید و عرضه مرغ

خیلی زیاد است .همیشه سعی کردیم نیاز
شهرستان را مرتفع کنیم ولی چون سیرجان در
مسیرارتباطیهستوبرخی ازشهرستانهاراهم
قبل از این وضعیت تأمین میکردیم ،با مشکل
مواجه شدیم .البته این مشکل مخصوص
سیرجان نیست و کل کشور با آن درگیر است.
تولید مرغ در کل کشور کم شده و قیمت مرغ
هم بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود که
در حال حاضر عرضه در بازار کم و تقاضا زیاد
است و منجربه افزایش قیمت مرغ و حتی چند
نرخی شدن آن میشود ».وی به عوامل دیگری
هم که درنوسان قیمت مرغ موثرهستند اشاره
کرده و میگوید« :از طرفی بیماریهای طیور
لزا شده و باعث میشود وزن مرغی
خیلی مشک 
که کشتارمیشود هم کاهش پیدا کند .کیفیت
پایین کنجاله سویا هم مزید بر علت است .با
این حال هیچ زمان از سیرجان مرغ زنده خارج
نمیشد ولی مرغ کشتارشده به شهرهای مجاور
میرفت که درحال حاضربه دلیل نیازشهرستان

سلطانی

حمل اثاثیه منزل ،مبلمان ،کاالی تـجاری،
صنـعتی و غیره
با مجوز رسمی و بیمه معتبر
خدمات خاص ،تفاوت ماست
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جلوی ارسال مرغ کشتار
شده به شهرهای مجاور
هم گرفته شده اما باز
هم با کمبود مرغ روبهرو
هستیم ».رییس تعاونی
مرغداران در پاسخ به
این سوال که علت این
کمبود مرغ در سیرجان
چه میتواند باشد؟
میگوید« :قبال مرغدار۵۵
روزه مرغ را میفروخت و
میتوانست  ۱۸روز بعد
جوجه ریزی داشته باشد
و تولید باال میرفت و
قیمتها کاهش پیدا
میکرد؛ اما االن  ۱۵روز به
ش مرغ افزوده
بازه پرور 
شده که موجب میشود
جوجهریزی و تولید کاهش
پیدا کند ».او قبول دارد که
مرغ در بازار چند نرخی به
فروش میرسد و میگوید:
«مرغ کشتار شده باید
در بازار به قیمت ۲۲۸۰۰
تومان به فروش برسد و
اگر فروشنده بیش از این
قیمت را در نظر بگیرد
تخلف کرده و با آن برخورد
میشود .منکر این نیستیم که بیشتر از این
قیمتها هم مرغ را در بازار میفروشند اما باید
جلوی آن گرفته شود تا بازاربه تعادل برسد».
 مرغ با این قیمت برای مرغداران
نمیصرفد
شورای پروتئین شهرستان هم میتواند
بخشی از نظارت بر قیمت فروش مرغ در بازار
را انجام دهد .مظاهری رییس شورای پروتئین
شهرستان به اعالم نرخ مرغ از کرمان اشاره
کرده و میگوید« :ما درسیرجان تنها ابالغ کننده
قیمت هستیم و هیچ نقشی در قیمتگذاری
مرغ نداریم .او در خصوص علت افزایش
قیمت مرغ در شهرستان میگوید :قیمت
مرغ در استانهای همجوار مثل یزد و شیراز
هم باال رفته و چون بخشی از سهمیه مرغ
شهرستان را ازشیرازتامین میکردیم این عامل
در افزایش قیمت مرغ تاثیرگذار بوده است،
چرا که سیرجان مرغ آماده کشتار زیاد ندارد
و باید از شهرهایی مثل شیراز تامین کند که

حمل اثـاثیه منـزل
شبانهروزی ،بدون تعطیلی
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نوسان قیمت مرغ در شیراز و یزد هم باعث
تغییر قیمت مرغ در سیرجان میشود».
مظاهری خاطرنشان میکند« :قیمت مرغ از
کرمان  ۲۲۸۰۰تومان اعالم شده و فروشندهها
موظف هستند با همین قیمت عرضه کنند
مگر اینکه مرغ به صورت بستهبندی یا فیله
باشد ».میگویم مردم دارند مرغ معمولی را
با نرخ متفاوت از مغازهها تهیه میکنند ،آیا
نظارتی بر آن نیست؟ پاسخ میدهد« :من به
چند مغازه که سرکشی کردم با همان قیمت
 ۲۲۸۰۰عرضه میشد .اتحادیه ،اداره صمت و
اتاق بازرگانی باید قیمت را کنترل کنند .افرادی
هم که مرغ بیشترازقیمت مصوب تهیه کردند
به ما اطالع بدهند تا پیگیری کنیم .مردم حق
دارند .خالء گوشت را با مرغ پر میکردند که
آن هم دارد گران میشود و با افزایش قیمتی
که دارد مردم اذیت میشوند ».مظاهری به
مشکالت مرغداران هم اشاره کرده و میگوید:
«ازطرفی وقتی قیمت دانه و کنجاله باال میرود.
برای مرغدار هم صرفه ندارد .این دفعه هم که
کشتارکند ،دفعه بعد زیربارنمیرود ».میگویم
خب این وسط اضافه قیمت باید از جیب
خریداربرود؟ میگوید« :مرغدارمجبور است با
قیمت افزایشی دانه و سویا هر کاری کند که
ضرر نکند .البته نمیخواهم طرف مرغدار را
بگیرم .خریدارهم مجبوراست مرغ را با قیمت
باالتری تهیه کند که نظارت بیشتری بر بازار
مرغ را میطلبد .برای افراد متخلف هم پرونده
تشکیل میدهیم ،به اداره صمت یا تعزیرات
ً
حتما پیگیری میکنیم برای عدم
میفرستیم و
تکرار تخلف ولی به خاطر عرضه کم مرغ در
بازار ً
فعال با نوسانات چالشی قیمت مرغ در
شهرستانروبهروهستیم».
ً
احتماال تا منتشر شدن این گزارش باز هم

قیمت مرغ باال میرود .مرغی که ابتدای سال
جاری کیلویی  ۱۰هزارتومان به فروش میرفت
در آستانه کیلویی  ۳۰هزار تومان است .با هر
کسی که صحبت میکنیم کمبود عرضه و
مشکالت مرغداران در بازار و ...را عامل این
گرانی میداند و راهکار آن را هم نظارت ،کنترل
و برخورد با متخلفان عنوان میکند .اگر این
راهکارها گرهگشا بود تا االن باید قیمت مرغ
به همان قیمتهای قبلی و زیر  ۲۰۰۰۰تومان
برمیگشت .اگر جلوی این افزایش قیمتها
گرفته نشود مرغ هم باید از سفره مردم حذف
شود و برای تامین پروتئین مورد نیاز خود به
راههای دیگری متوسل شوند.

با یک بار امتحان
مشتری دائمی ما
خواهید شد
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